รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2555
ของ
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

ประชุมเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็น
ทารา แกรนด์ แอท เซ็น ทรัล พลาซ่ า ลาดพร้า ว กรุ ง เทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุ จ ัก ร
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 415 รายและโดยการมอบฉันทะ 618 ราย รวม
ทัง้ หมดเป็ นจํานวน 1,033 รายนับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ 401,073,437 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 76.182
จากจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้ทงั ้ หมด ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั โดยมีนายพรชัย
รุ จิป ระภา ประธานกรรมการบริษัท ผลิต ไฟฟ้ า จํ า กัด (มหาชน) (“บริษัท ”) เป็ น ประธานที่ป ระชุ ม
(“ประธาน”)
ก่อนการเปิ ดประชุม บริษทั ได้นําเสนอวีดทิ ศั น์ของบริษทั เรื่อง “20 ปี พลังงานเพือ่ ชีวติ ”
และได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบเรือ่ งรายละเอียดทางหนีไฟของห้องประชุมเพือ่ ความปลอดภัย
จากนัน้ ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและแนะนํ าคณะกรรมการบริษทั ที่เข้าร่วมการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. นายอัศวิน คงสิริ

2. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
3. นายปสันน์ เทพรักษ์
4. นายฮิเดโอะ กูราโมจิ
5. นายชิเงรุ อินาโนะ
6. นายโทชิโร่ คุดามะ
7. นายซาโตชิ ยาจิมะ
8. พลตํารวจเอกปานศิร ิ ประภาวัต
9. นายไพบูลย์ ศิรภิ าณุเสถียร

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการกํากับ ดูแ ลกิจ การและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และ กรรมการลงทุน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการลงทุน
กรรมการอิ ส ระ และกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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10. พลตํารวจโทพิจาร จิตติรตั น์

11. นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑติ พัฒนา
12. นายธวัช วัจนะพรสิทธิ์
13. นายสหัส ประทักษ์นุกลู
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และกรรมการกํา กับ ดูแ ลกิจ การและความรับ ผิด ชอบต่ อ
สังคม
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกํา กับ ดูแ ลกิจ การและความรับ ผิด ชอบต่ อ
สังคม
กรรมการ และกรรมการลงทุน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการกํากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

และได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบว่านายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ ซึง่ เป็ นกรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ติดภารกิจราชการสําคัญจึงขอลาประชุมในครัง้ นี้
จากนัน้ นายสหัส ประทัก ษ์ นุ กูล กรรมการและกรรมการผู้จ ดั การใหญ่ แนะนํ าฝ่าย
บริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ชีแ้ จงข้อซักถาม ดังนี้
1. นายจอห์น พาลุมโบ
2. นายวรวิทย์ โพธิสขุ
3. นายสกุล พจนารถ
4. นายปิยะ เจตะสานนท์
5. นายชุมศักดิ์ ดีสดุ จิต
6. นายชาญกิจ เจียรพันธุ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
รองกรรมการผู้จ ัด การใหญ่ ส ายงานกลยุ ท ธ์ แ ละบริห าร
สินทรัพย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการโรงไฟฟ้าระยอง
กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษทั ได้เชิญนางสาวแน่ งน้ อย เจริญทวีทรัพย์ และ
นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนสุข จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) ซึ่ง
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เข้าร่วมประชุมเพือ่ ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับงบการเงิน รวมทัง้ ได้
ว่าจ้างสํานักงานกฎหมายบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จํากัด โดยมีนางสาวพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร
นายยุทธชัย วิธกี ล นางสาวปถมาภรณ์ ดํารงสุนทรชัย และนายวรุตม์ หอสิมะสถาพร เป็ นผูต้ รวจสอบ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ รวมทัง้
การนับองค์ประชุมผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อสร้างความมันใจแก่
่
ผถู้ อื หุน้ นอกจากนี้ บริษทั ได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ 1 ท่านอาสามาร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนด้วย โดยนางศันสนีย์ สุคนั โต ผูถ้ อื หุน้
รายย่อย อาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในครัง้ นี้ และเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลทีส่ าํ คัญ
บริษทั จึงดําเนินการ ดังนี้
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 เชิญเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดซึง่ เป็ นนายทะเบียนของบริษทั
มาให้บริการตอบคําถามแก่ผถู้ อื หุน้ เรื่องทะเบียนหุน้ การเปลีย่ นแปลงชื่อผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ บริการงาน
ทะเบียนอื่นๆ
 จัดนิทรรศการเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ทีบ่ ริเวณด้านหน้าห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั และการเครดิตภาษีเงินปนั ผลของผูถ้ อื หุน้
จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุ การบริษทั แจ้ง
ที่ประชุมทราบถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนและการซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการ
ประชุม ซึ่งเลขานุ การบริษทั ได้แจ้งทีป่ ระชุมทราบว่าผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีม่ ี
หรือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง ซึง่ การลงคะแนนเสียงแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออก

เสียงในแต่ละระเบียบวาระยกมือเพื่อลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่ยกมือจะถือว่า
ผูถ้ อื หุน้ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษทั
2. ผูม้ าประชุมทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มีวธิ ปี ฏิบตั ิ ดังนี้
 แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผูถ้ อื หุ้นมาประชุมด้วย
ตนเอง
 แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีท่ผี มู้ อบฉันทะกําหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบ
วาระนัน้ บริษทั ได้บนั ทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผูม้ าประชุมที่ได้รบั มอบฉันทะไม่ต้อง
ออกเสียง เว้นแต่กรณีทผ่ี มู้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใด
ไว้ห รือ ระบุ ไ ว้ไ ม่ ช ัด เจนก็ใ ห้ผู้ร ับ มอบฉั น ทะออกเสีย งในห้อ งประชุ ม ได้ต ามที่เ ห็น สมควร
เช่นเดียวกับกรณีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
 แบบมอบฉั น ทะแบบ ค. เป็ น การมอบฉั น ทะเฉพาะกรณี ผู้ล งทุ น ต่ า งชาติแ ละแต่ ง ตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ มีวธิ กี ารออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผูม้ อบฉันทะได้ออกเสียง
ไว้ลว่ งหน้าแล้ว ก็ไม่ตอ้ งลงมติในห้องประชุม
บริษัท ได้กํา หนดให้ใ ช้บ ตั รลงคะแนนในทุ กระเบียบวาระ สําหรับ ระเบีย บวาระการ
เลือกตัง้ กรรมการนัน้ บริษทั กําหนดให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล โดยจะให้ออกเสียงในทุกกรณีและเก็บ
บัตรลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการในคราวเดียวกัน โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ส่งใบลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการทัง้
ชุด โดยไม่ต้องฉีกใบลงคะแนนเป็ นแต่ละบุคคล สําหรับระเบียบวาระอื่นๆ บริษทั จะเก็บเฉพาะบัตร
ลงคะแนนเสียงเฉพาะทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนํ าไปหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ หมดหลังการประชุมเสร็จสิน้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึ่งเป็ นวิธปี ฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
ของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยหากผู้ถือหุ้นมีความจําเป็ นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ
ขอให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนทีเ่ หลืออยูท่ งั ้ หมดให้แก่เจ้าหน้าทีด่ ว้ ย
ทัง้ นี้ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ทป่ี ระชุมทราบหลังการ
ลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ซึง่ บริษทั ได้นําระบบ barcode เข้าใช้งานเพือ่ อํานวยความสะดวกแก่
ผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ในการนี้ เลขานุ การบริษทั ขอความ
ร่วมมือให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในห้องประชุม แจ้งชื่อ
และนามสกุลด้วยเพือ่ ประโยชน์ในการบันทึกการประชุม
ต่อจากนัน้ ประธานได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2554

ประธานเสนอทีป่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2554
ซึง่ ได้ประชุมเมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2554 ซึง่ บริษทั ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.egco.com)
ตัง้ แต่วนั ที่ 4 พฤษภาคม 2554 และบริษทั ได้ดาํ เนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านเป็ น
เอกสารเพือ่ ตรวจสอบเป็ นปีทส่ี าม
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ซึ่งปรากฏว่าไม่มคี ําถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2554 ซึง่ ได้ประชุมเมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2554 โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนน
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2554
ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

จํานวนเสียง
397,631,421
0
9,412,960
407,044,381

คิดเป็ นร้อยละ
97.687
0.000
2.313
100.000

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555
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รับทราบรายงานประจําปี 2554
การจ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาล
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ของคณะกรรมการบริ ษทั และรับทราบ

ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทํารายงานประจําปี ใน
รูปแบบ CD ROM ตัง้ แต่ปี 2547 เป็ นต้นมา เพือ่ ลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้จา่ ย โดยบริษทั จะ
บริจาคเงินทีป่ ระหยัดได้ให้มูลนิธไิ ทยรักษ์ป่าซึ่งมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิง่ แวดล้อมในนาม “ผูถ้ อื หุน้
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)” โดยในปี 2554 บริษทั ได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธไิ ทยรักษ์ป่าเป็ น
จํานวน 2,233,808 บาท ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ทํารายงานประจําปี เป็ นหนังสือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหุน้ ทีไ่ ด้แจ้งความจํานงมายังบริษทั
จากนั น้ ประธานได้ม อบหมายให้น ายสหัส ประทัก ษ์ นุ กู ล กรรมการผู้จ ัด การใหญ่
นํ าเสนอผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 และแผนการดําเนินงาน
สําหรับปี 2555 และกิจการทีจ่ ะกระทําต่อไปในภายหน้าของบริษทั ต่อทีป่ ระชุม ซึง่ สรุปได้ ดังนี้
1. เหตุการณ์สาํ คัญในปี 2554 ถึงมีนาคม 2555
1.1 ซือ้ สินทรัพย์ของโครงการทีเ่ ดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์แล้ว
ในเดือนมีนาคม 2554 บริษทั ได้เข้าซื้อหุน้ โดยอ้อมในบริษทั เคซอน เพาเวอร์ (ฟิ ลปิ ปิ นส์) จํากัด (“เค
ซอน”) เพิม่ อีกร้อยละ 26.125 ผ่าน บริษทั นอร์ธ โพล อินเวสท์เมนท์ จํากัด (“นอร์ธ โพล”) และ
่
(บีวไี อ) จํากัด (“เอ็กโก บีวไี อ”) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ส่งผลให้
บริษทั เอ็กโก อินเตอร์เนชันแนล
บริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ โดยอ้อมในเคซอนรวมทัง้ สิน้ ร้อยละ 52.125 ของจํานวนหุน้ สามัญทัง้ หมด นอกจากนี้
บริษทั ยังได้เข้าถือหุน้ ร้อยละ 100 ในบริษทั เพิรล์ เอนเนอจี้ ฟิ ลปิ ปิ นส์ ออเปอเรติง่ อิงค์ (“พีพอย”) ซึ่ง
เป็ นผูใ้ ห้บริการงานเดินเครือ่ งและบํารุงรักษาระยะยาวแก่โรงไฟฟ้าเคซอน
ในเดือนมกราคม 2555 บริษทั ได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษทั เอสพีพ ี โฟร์
จํากัด (“SPP 4”) และในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษทั ได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ของบริษัท เอสพีพ ี ทรี จํากัด (“SPP
3”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยซื้อหุ้นจากบริษัท MEMC
Singapore Pte Ltd. โครงการ SPP 4 ซึง่ มีขนาดกําลังผลิตติดตัง้ 6 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีร่ อยต่อ
ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี ในขณะทีโ่ ครงการ SPP 3 ซึ่งมีขนาดกําลังการผลิต
ติดตัง้ 8 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดศรีสะเกษ ทัง้ สองโครงการมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท NonFirm สําหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (“กฟภ.”) โดยโครงการ SPP 4 และ
SPP 3 ได้เริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วในวันที่ 24 มกราคม 2555 และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
ตามลําดับ อีก ทัง้ โครงการทัง้ สองมีก ารติด ตัง้ ระบบปรับ แผงโซล่า เซลล์แ บบหมุน ตามดวงอาทิต ย์

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555
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(“Tracking System”) ทําให้มปี ระสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ มากกว่าระบบติดตัง้ แบบ
คงที่
ในเดือนมีนาคม 2555 บริษทั ได้เข้าร่วมทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์โดยลงนามสัญญาซื้อขายหุน้
บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากัด (“GPS”) ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจํานวนหุน้ ที่จดทะเบียนชําระแล้ว
GPS ประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
กฟภ. กําลังการผลิตตามสัญญา 6.5 เมกะวัตต์ จํานวน 4 สัญญา รวมเป็ น 26 เมกะวัตต์ โดยในต้นเดือน
มีนาคม 2555 GPS ได้เริม่ จําหน่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กบั กฟภ.ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจํานวน 3
ฉบับ จาก 3 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการโรงไฟฟ้าตาขีด จังหวัดนครสวรรค์ 2) โครงการโรงไฟฟ้าตาสัง
จังหวัดนครสวรรค์ 3) โครงการโรงไฟฟ้าดงคอน จังหวัดชัยนาท ส่วนโครงการที่ 4 คาดว่าจะเริม่
เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนธันวาคม 2555
1.2 การพัฒนาโครงการใหม่
ในเดือนมีนาคม 2554 บริษทั ได้ซ้อื หุน้ ในบริษทั ไซยะบุร ี พาวเวอร์ จํากัด (“XPCL”) จากบริษทั ช. การ
ช่าง จํากัด (มหาชน) (“ช. การช่าง”) ในสัดส่วนร้อยละ 12.5 ของหุน้ ทัง้ หมด XPCL ได้รบั สัมปทานจาก
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ในการดําเนินการโครงการไฟฟ้าพลัง
นํ้าไซยะบุร ี เป็ นระยะเวลา 29 ปี นับจากวันเปิดดําเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการไฟฟ้าพลังนํ้า
ไซยะบุรตี งั ้ อยูห่ า่ งจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 80 กิโลเมตร มีสญ
ั ญาขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝา่ ย
ผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) จํานวน 1,220 เมกะวัตต์ และสัญญาขายไฟฟ้าให้กบั รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า
ลาว จํานวน 60 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ ได้ในเดือนมกราคม 2562
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 โครงการโรงไฟฟ้าประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (‘SPP”) ซึง่ ปจั จุบนั
บริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 100 ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ประเภทสัญญา Firm ระบบ
Cogeneration โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการทีเจโคเจน ซึง่ มีทต่ี งั ้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี ขนาดกําลังผลิตประมาณ 125 เมกะวัตต์ ได้ลง
นามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จํานวน 90 เมกะวัตต์เป็ นระยะเวลา 25 ปี โดยมีกําหนดวัน
เริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
2. โครงการทีพโี คเจน ซึง่ มีทต่ี งั ้ ทีจ่ งั หวัดราชบุร ี ขนาดกําลังผลิตประมาณ 125 เมกะวัตต์ ได้ลงนาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจํานวน 90 เมกะวัตต์เป็ นระยะเวลา 25 ปี โดยมีกําหนดวันเริม่ เดินเครื่องเชิง
พาณิชย์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561
3. โครงการเอสเคโคเจน ซึง่ มีทต่ี งั ้ ทีจ่ งั หวัดราชบุรี ขนาดกําลังผลิตประมาณ 125 เมกะวัตต์ ได้ลง
นามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าจํานวน 90 เมกะวัตต์เป็ นระยะเวลา 25 ปี โดยมีกาํ หนดวันเริม่ เดินเครือ่ ง
เชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562
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ในดือนมกราคม 2555 บริษทั ได้เข้าซื้อหุน้ สามัญในสัดส่วนร้อยละ 90 ในบริษทั เทพพนา วินด์ฟาร์ม
จํากัด ซึ่งเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดชัยภูม ิ มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้า
ประเภท Non-Firm สําหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ กฟภ. จํานวน 6.9 เมกะวัตต์ 2 ฉบับซึง่ มี
กําหนดเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ ในปี 2556
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษทั ได้ลงนามในสัญญากับบริษทั ยันฮีโซล่า เพาเวอร์ จํากัดเพือ่ ร่วมลงทุน
ในบริษทั ยันฮี เอ็กโก โฮลดิง้ จํากัด (“ยันฮี”) ในสัดส่วนร้อยละ 49 ปจั จุบนั ยันฮีเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดใน
บริษทั โซลาร์โก จํากัดซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์จํานวน 6 โครงการรวม
ั ญาซื้อขายไฟฟ้า
กําลังผลิต 57 เมกะวัตต์ตงั ้ อยู่ในพืน้ ที่จงั หวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุร ี มีสญ
ประเภท Non-Firm สําหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ กฟภ. และมีกําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ใน
เดือนธันวาคม 2556
1.3 ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
บริษทั มีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการดําเนินการพัฒนาโครงการ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษทั พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด (“เอ็นอีด”ี ) ตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดลพบุร ี ซึ่ง
ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เข้าระบบให้ กฟผ. จํานวน 8 เมกะวัตต์ในเดือนธันวาคม 2554 และได้
จําหน่ายไฟฟ้าครบทุกเฟสเข้าระบบให้ กฟผ.ในเดือนมีนาคม 2555 จํานวน 55 เมกะวัตต์
1.4 การครบอายุของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
เดือนมิถุนายน 2554 โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 1 ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบนเรือขนาดกําลังผลิต
ติดตัง้ 75 เมกะวัตต์ ได้เดินเครือ่ งครบอายุสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
1.5 ภาพรวมการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ณ สิน้ ปี 2554 บริษทั มีโรงไฟฟ้าทีเ่ ริม่ ดําเนินงานแล้วรวม 15 โรง ซึ่งคิดเป็ นกําลังผลิตตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ รวมจํานวน 4,131 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าจํานวน 6,663 เมกะ
วัตต์ และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษทั มีโรงไฟฟ้าทีเ่ ริม่ ดําเนินงานแล้วรวม 19 โรง ซึ่งคิดเป็ น
กําลังผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ รวมจํานวน 4,172 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีสญ
ั ญาซื้อ
ขายไฟฟ้าจํานวน 6,744 เมกะวัตต์
ปจั จุบนั บริษทั อยูร่ ะหว่างพัฒนาโรงไฟฟ้ารวม 7 โครงการ ซึง่ คิดเป็ นกําลังผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนการถือ
หุน้ รวมจํานวน 476 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้า จํานวน 1,567 เมกะวัตต์
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2. ผลประกอบการ
บริษัทมีกําไรสุทธิทงั ้ สิ้น 4,990 ล้านบาท บาท ทัง้ นี้ หากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั จะมีกําไร จํานวน 5,301 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน จํานวน 963 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก

ดังนี้
ในปี 2554 กลุ่มเอ็กโกได้รบั รูร้ ายได้เพิม่ ขึน้ จากการซื้อหุน้ บริษทั นํ้าเทิน 2 เพาเวอร์ จํากัด (“เอ็นที
พีซ”ี ) เพิม่ จากร้อยละ 25 เป็ นร้อยละ 35 ในวันที่ 29 กันยายน 2553 ทําให้รบั รูร้ ายได้เพิม่ ขึน้ จํานวน
213 ล้านบาท และการซือ้ หุน้ บริษทั เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลปิ ปินส์) จํากัด (“เคซอน”) เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ
26 เป็ นร้อยละ 52.125 ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ทําให้รบั รูร้ ายได้เพิม่ ขึน้ จํานวน 355 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษทั มีค่าใช้จ่ายทีล่ ดลง ได้แก่ ค่าซ่อมบํารุงรักษา ดอกเบีย้ จ่าย และภาษีของบริษทั ผลิต
ไฟฟ้าขนอม จํากัด (“บฟข.”) ลดลง จํานวน 451 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าระยองลดลง
จํานวน 140 ล้านบาท ดังนัน้ รายได้จากการซื้อหุน้ เพิม่ และค่าใช้จ่ายทีล่ ดลงมีผลทําให้กําไรเพิม่ ขึน้
จํานวน 1,159 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า (“AP”) ของโรงไฟฟ้าระยอง บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม
จํากัด บริษทั บีแอลซีพ ี เพาเวอร์ จํากัด (“บีแอลซีพ”ี ) และบริษทั กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จํากัด
(“จีพจี ”ี ) ลดลงจากปี 2553 จํานวนทัง้ สิน้ 1,404 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามทีก่ ําหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า
นอกจากนี้ ในปี 2554 มีเหตุการณ์พเิ ศษทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่ การรีไฟแนนซ์ของเคซอนเพือ่ ลดต้นทุนเงินกู้
ซึ่ง ทํา ให้บ ริษัท มีค่ า ธรรมเนี ย มการชํา ระเงิน กู้ก่ อ นกํ า หนด จํา นวน 440 ล้า นบาท และจากการรี
ไฟแนนซ์ดงั กล่าวทําให้เคซอนสามารถจ่ายเงินปนั ผลพิเศษเพิม่ ขึน้ ซึ่งส่งผลให้บริษทั มีค่าใช้จ่ายจาก
ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย จํานวน 212 ล้านบาท อีกทัง้ การเปลีย่ นสกุลเงินในการทํางบการเงินของบริษทั
โคแนล โฮลดิง้ คอร์ปอเรชัน่ (“โคแนล”) ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทาํ ให้กําไรลดลง จํานวน 96
ล้านบาท
ดังนัน้ รายได้ตาม AP ทีล่ ดลงและค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์พเิ ศษทําให้กําไรลดลง จํานวน 2,152 ล้าน
บาทซึ่งทําให้กําไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น เท่ากับ 5,301 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
จํานวน 963 ล้านบาท หากไม่รวมเหตุการณ์พเิ ศษทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2554 กําไรก่อนผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลีย่ นของกลุม่ เอ็กโกจะเป็ น 6,049 ล้านบาท ลดลงจํานวน 215 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2554
ทัง้ นี้ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี 2553 เทียบกับ 2554 มีอตั ราส่วนเท่ากับ 0.20 และ
0.25 ตามลําดับ
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3. แผนกลยุทธ์
บริษทั มีแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ ทัง้ แผนระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้
3.1 แผนระยะสัน้
 เข้าซือ้ หุน้ หรือพัฒนากิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน
 เข้าซือ้ หุน้ กิจการผลิตไฟฟ้าทีเ่ ดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์แล้ว
 เพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ในโรงไฟฟ้าทีถ่ อื หุน้ อยูแ่ ล้ว
 แสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจด้านพลังงานอืน่ ๆ
3.2 แผนระยะกลาง
 เจรจาต่ออายุโรงไฟฟ้าระยองและขนอมและเสนอสร้างโรงไฟฟ้าใหม่
 ขยายกําลังการผลิตในโรงไฟฟ้าทีม่ อี ยู่
 ลงทุน พัฒนา หรือเตรียมการประมูลโรงไฟฟ้าไอพีพแี ละเอสพีพ ี
 เพิม่ สัดส่วนการตลาดด้านเดินเครือ่ งและบํารุงรักษาและขยายขอบเขตในธุรกิจด้านวิศวกรรม
3.3 แผนระยะยาว
 เน้นการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าทัง้ ในประเทศและประเทศเพือ่ นบ้านทีข่ ายไฟฟ้ากลับมายัง
ประเทศไทย
 ขยายการพัฒนาธุรกิจการผลิตไฟฟ้าในแถบภูมภิ าคอาเซีย่ นและประเทศใกล้เคียง
 พัฒนาธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องในด้านพลังงาน
4. การจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิงบการเงินรวม
หลังหักภาษีเงินได้ หรือ ในจํานวนทีท่ ยอยเพิม่ ขึน้ อย่างสมํ่าเสมอ หากไม่มเี หตุจาํ เป็ นอื่นใด เช่น การ
ขยายธุรกิจของเอ็กโกในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปนั ผลทีม่ ผี ลกระทบต่อการดําเนินงาน
ปกติของเอ็กโกอย่างมีสาระสําคัญ โดยการจ่ายเงินปนั ผลต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะ
กิจการซึง่ บริษทั ได้จา่ ยเงินปนั ผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึง่ ปีแรกของปี 2554 แก่ผถู้ อื หุน้ ใน
อัตราหุน้ ละ 2.50 บาท โดยจ่ายเมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2554
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั มุง่ มันใส่
่ ใจดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลสิง่ แวดล้อม พัฒนา
ชุมชนและสังคม เพื่อรักษาดุลยภาพทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจสิง่ แวดล้อมและสังคม อันจะนํ าไปสู่การ
พัฒนาอย่างยังยื
่ นของประเทศ โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มเอ็กโก สะท้อนผ่านการ
ดําเนินงาน ดังนี้
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5.1 ผลการดําเนิงานด้านเศรษฐกิจ
บริษทั ตระหนักดีถงึ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบในฐานะผูผ้ ลิตไฟฟ้าซึ่งเป็ นกิจการด้านพลังงานทีม่ บี ทบาท
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าครบวงจรให้แข็งแกร่ง
มันคง
่ ส่งเสริมและสนับสนุ นนโยบายของภาครัฐ โดยไม่หยุดนิ่งที่จะศึกษาและพัฒนาโครงการด้าน
พลังงานทดแทน ควบคูไ่ ปกับการแสวงหาโอกาสการเจริญเติบโตในธุรกิจอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเชือ้ เพลิง
เพือ่ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะสร้างเสริมเสถียรภาพด้านพลังงานให้กบั ประเทศขณะเดียวกันสามารถสร้าง
ผลตอบแทนทีย่ งยื
ั ่ นให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝา่ ย
5.2 ผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
บริษัท ให้ค วามสํา คัญ กับ การดํา เนิ น งานด้า นความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่ง แวดล้อ ม โดย
โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษทั ได้ใช้ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2004
และระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001& OHSAS 18001:1999 มาอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2554 โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษทั สามารถบริหารจัดการโดยไม่มอี ุบตั เิ หตุทท่ี าํ ให้พนักงานต้องหยุด
งาน ซึง่ มีสถิตชิ วโมงความปลอดภั
ั่
ยสะสมอยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี ี
ความสําเร็จในเรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม ส่งผลให้
โรงไฟฟ้าในกลุม่ เอ็กโกได้รบั การยอมรับจากสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
โรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน

รางวัล
รางวั ล สถานประกอบการดี เ ด่ น ด้ า นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ระดับประเทศ ประจําปี 2554 เป็ นปี ท่ี 12
ต่อเนื่องติดต่อกัน
ประกาศนี ย บัต รในการร่ ว มโครงการการจัด ทํ า
แนวป้องกัน (PROTECTION STRIP)
รางวั ล สถานประกอบการดี เ ด่ น ด้ า นความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ระดับประเทศ ประจําปี 2554 เป็ นปี ท่ี 2
ติดต่อกัน
ได้ก ารรับ รองอุ ต สาหกรรมสีเ ขีย ว: ระดับ ที่ 1
ความมุง่ มันสี
่ เขียว (GREEN COMMITMENT)
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5.3 ผลการดําเนินงานด้านสังคม
เพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญของ ”สังคม” ว่าเป็ นกลไกสําคัญทีจ่ ะช่วยผลักดันให้การดําเนินธุรกิจคงอยู่
และก้าวหน้าอย่างยังยื
่ น รวมถึงเป็ นแรงสําคัญทีจ่ ะช่วยธํารงรักษาสิง่ แวดล้อมทีด่ ไี ว้ บริษทั จึงใส่ใจใน
การพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่ องเสมอมา เริ่มต้นตัง้ แต่สงั คมเล็กๆภายในองค์กร กลุ่มเอ็กโกถือว่า
“พนักงาน” เป็ นหัวใจสําคัญทีช่ ่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยังยื
่ น
โดยได้พฒ
ั นาทักษะทัง้ ด้านงานบริหารและการทํางานให้กบั พนักงาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้
พนักงานมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ขยายขอบเขตการดูแลและ
พัฒนาไปสูช่ ุมชนและสังคมในวงกว้าง
ในปี 2554 กลุม่ บริษทั ได้รว่ มกับกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน
ริเริม่ โครงการ “หนึ่งป่าต้นนํ้ า หนึ่งต้นกําเนิดพลังงาน” เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังนํ้ าขนาดเล็กสําหรับ
ชุมชนบนแนวคิดการพัฒนาเชิงอนุ รกั ษ์และพอเพียง ณ พืน้ ทีป่ า่ ต้นนํ้า นําร่องจํานวน 6 แห่ง ตัง้ แต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2553 ถึงเดือนมกราคม 2556 ซึง่ ขณะนี้แล้วเสร็จ 2 โครงการ ได้แก่โครงการทีห่ มูบ่ า้ นสันดิน
แดง อําเภอจอมทอง และบ้านโปง่ สะแยน อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
5.4 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ โดยยึด มัน่ ในหลัก ธรรมาภิบ าล เชื่อ มัน่ ในคุ ณ ค่ า ของคน และมุ่ ง มัน่ ในความ
รับผิดชอบต่อผูร้ ว่ มลงทุน ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม ทําให้บริษทั ได้รบั การยกย่องจากหน่ วยงานชัน้
นํามากมายและได้รบั รางวัลทีน่ ่าภาคภูมใิ จต่างๆ อาทิ
 บริษทั จดทะเบียนยอดเยีย่ มแห่งปี อนั ดับ 10 บริษทั ยอดเยีย่ มอันดับ 4 ของหมวดพลังงานและ
สาธาณูปโภค และบริษทั ยอดเยีย่ มอันดับ 5 ของประเทศเรื่องอัตรากําไรสุทธิต่อรายได้รวม จาก
การจัดอันดับโดยวารสารการเงินการธนาคาร
 โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้ า นํ้ าเทิน 2 ได้ร บั เลือกเป็ น โรงไฟฟ่้าพลังนํ้ าดีเด่นของโลกประเภท
พลังงานหมุนเวียนประจําปี 2554
 1 ใน 5 องค์ ก รที่ม ีค วามเป็ น เลิศ ด้า นความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม (Corporate
Social
Responsibility Excellence) จากงาน “Thailand Corporate Excellence Awards 2010” จัดโดย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และบริษทั จีเอฟเค มาร์เก็ตไวส์ จํากัด
 รางวัลจากงาน SET Awards โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ร่วมกับวารสาร
การเงินการธนาคารได้แก่
 รายงานบรรษัทภิบาลยอดเยีย่ ม
 รางวัลบริษทั จดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นสําหรับ บริษทั จดทะเบียนที่
มีมลู ค่าตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

หน้ า 12

 การประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี -ดีเลิศ 2553/2554 (Board of the Year for
Exemplary Practices)” “ประกาศเกียรติคุณพิเศษสําหรับคณะกรรมการทีม่ ผี ลงานดีต่อเนื่อง”
และ คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 การกํากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ โดยได้รบั คะแนนรวม 96 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100
คะแนนในการสํารวจโดย IOD ซึง่ เอ็กโกได้รบั คะแนนเต็มใน 2 หมวดคือ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ และ
การคํานึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ซึง่ มีผเู้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
ข้อเสนอแนะ: นายบุญรื่น จางบัว ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความชื่นชมและความยินดีกบั บริษัทที่
โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้านํ้าเทิน 2 ใน สปป.ลาว ได้รบั เลือกเป็ นโรงไฟฟ้าพลังนํ้าดีเด่น
ของโลกประเภทพลังงานหมุนเวียนประจําปี 2554
คําถาม:
นายจิร พัน ธ์ บัว บูช า ผู้ถือ หุ้น รายย่อ ย ได้ส อบถามและได้ใ ห้ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ให้ขอ้ เสนอแนะ ต่างๆ ดังนี้
- จากเว็บ ไซต์ ข อง ตลท. ได้แ จ้ง สถานที่จ ัด การประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่
1/2555 คือโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ ซึง่ เป็ นชือ่ เดิมของโรงแรม
- จากเว็บไซต์ของ ตลท. แสดงข้อมูลรายงานประจําปีฉบับล่าสุดคือปี 2545
- ตัวอักษรที่ปรากฎในรายงานทางการเงินประจําปี 2554 มีความคมชัดไม่
เพียงพอแม้กระดาษทีจ่ ดั ทํารายงานจะเป็ นกระดาษทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมซึง่
เป็ นสิง่ ทีด่ แี ต่ควรจะอ่านง่ายด้วย
2. จากรายงานทางการเงินประจําปี 2554 หน้า 1 แสดงข้อความ “ต้นทางดีจะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ปลายทางทีด่ ”ี ขอทราบทัศนคติของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารที่
มีแนวคิดและกระทําในส่วนทีเ่ ป็ นรูปธรรมอย่างไรบ้างทีจ่ ะเป็ นต้นทางให้พนักงาน
ของบริษทั ทีอ่ าจจะกล่าวได้วา่ เป็ นปลายทางได้ประพฤติและปฏิบตั ติ าม
3. สอบถามว่าเหตุใดข้อมูลในรายงานทางการเงินประจําปี 2554 หน้า 2 แสดงกําไร
(ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นจํานวน 4,968 ล้านบาท และกําไร
(ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่จํานวน 4,990 ล้านบาท ไม่ตรงกับ
ข้อมูลในหน้า 8 จากตารางสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานก่อนผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลีย่ น สําหรับปี 2554 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึง่ แสดงกําไรก่อน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นจํานวน 5,301 ล้านบาท และกําไรสุทธิ 4,990 ล้าน
บาท
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4. สอบถามข้อมูลในรายงานทางการเงินประจําปี 2554 หน้า 12 ตารางบริษทั เอ็กโก
เอ็นจิเนียริง่ แอนด์เซอร์วสิ จํากัด หรือ เอสโก เหตุใดสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้
ของเอสโกในแต่ละปี จงึ สูงขึน้ และบริษทั มีแนวทางแก้ไขด้านรายได้และค่าใช้จ่าย
อย่างไร
1. ประธานและฝ่า ยบริห ารได้ข อบคุ ณ ผู้ถือ หุ้น และจะนํ า ข้อ เสนอแนะดัง กล่ า วไป
ปรับปรุงต่อไป
2. ประธานและฝา่ ยบริหารชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษทั ได้ดูแลและกํากับกิจการให้ม ี
ความโปร่งใสโดยคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทําจรรยาบรรณเพื่อเป็ นแนวทางและ
ข้อพึงปฎิบตั ทิ ด่ี เี พือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษทั ปฎิบตั งิ าน
อย่างมีจริยธรรม มีระบบการตรวจสอบภายในทีร่ ดั กุม รวมทัง้ ระบบการแจ้งเบาะแส
เพือ่ รับข้อร้องเรียนเพือ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขัน้ ตอนทีก่ ําหนด ซึ่งมีผลทําให้ใน
ปี 2554 คณะกรรมการบริษทั ได้รบั การประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี -ดี
เลิศ 2553/2554 (Board of the Year for Exemplary Practices)” “ประกาศเกียรติ
คุณพิเศษสําหรับคณะกรรมการทีม่ ผี ลงานดีต่อเนื่อง” และ คณะกรรมการตรวจสอบ
แห่งปี ในส่วนของการดําเนินงานบริษทั ได้ให้ความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกให้
เยาวชนซึง่ เป็ นอนาคตของประเทศ บริษทั มุง่ มันใส่
่ ใจดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลสิง่ แวดล้อม พัฒนาชุมชนและสังคม เพือ่ รักษา
ดุลยภาพทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจสิง่ แวดล้อมและสังคม อันจะนํ าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ นของประเทศ
3. ฝา่ ยบริหารได้ชแ้ี จงว่าข้อมูลในรายงานทางการเงินประจําปี 2554 หน้า 2 แสดง
กําไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 4,968 ล้านบาท
คํานวณมาจากกําไรสุทธิ 4,990 ล้านบาท บวกกลับด้วยกําไร(ขาดทุน)จากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ไม่ได้เกิดจากผลกระทบจากการแปลงค่าเงินกู้สกุลต่างประเทศของ
บริษทั ย่อยและของเอ็กโกซึง่ เป็ นตัวเลขตามงบการเงิน ส่วนตัวเลขหน้า 8 ในตาราง
สรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน กําไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นจํานวน
5,301 ล้านบาท คํานวณมาจากกําไรสุทธิ 4,990 ล้านบาท บวกกลับด้วยกําไร
(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมด ซึง่ รวมถึงกําไร(ขาดทุน) จากผลกระทบ
จากการแปลงค่าเงินกู้สกุลต่างประเทศของบริษทั ย่อย เอ็กโกและกิจการร่วมค้า
ด้วย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
4. ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าเนื่องจากเอสโกเป็ นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจด้านเดินเครื่องและ
บํารุงรักษา ซึง่ รายได้สว่ นใหญ่จะมาจากการให้บริการและมีกําไรไม่มากเมือ่ เทียบ
กับรายจ่ายทีค่ อ่ นข้างสูงทีเ่ กิดขึน้ จากค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร
นายนคร พระประเสริฐ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามดังนี้
1. ขอทราบความก้ า วหน้ า ของการดํ า เนิ น การต่ อ อายุ ส ัญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ าของ
โรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขนอมทีจ่ ะหมดอายุลง
2. ขอทราบกลยุทธ์การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนว่าบริษทั ใช้เกณฑ์
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อะไรในการพิจารณาทีจ่ ะซือ้ หรือพัฒนาโครงการดังกล่าวเอง โดยตนเชื่อว่าบริษทั มี
ศักยภาพในการดําเนินการพัฒนาโครงการเอง
1. ประธานและฝา่ ยบริหารชีแ้ จงว่าสําหรับโรงไฟฟ้าระยองบริษทั ได้ยน่ื ข้อเสนอการต่อ
อายุ ส ัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ าไปแล้ว ขณะนี้ อ ยู่ร ะหว่ า งการพิจ ารณาของกระทรวง
พลังงานและคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน สําหรับโรงไฟฟ้าขนอมบริษทั อยู่
ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงพลังงานเพือ่ ขอทราบนโยบายว่าจะให้เป็ นการ
ประมูลโรงไฟฟ้าไอพีพรี อบใหม่หรือเป็ นการขยายกําลังผลิตหรือการต่ออายุสญ
ั ญา
ซือ้ ขายไฟฟ้า
2. ประธานและฝ่ายบริหารชีแ้ จงว่าบริษทั มีศกั ยภาพทีจ่ ะสามารถพัฒนาโครงการเอง
ได้แต่เนื่องจากบริษัทต้องการรับรู้รายได้จากการที่บริษัทไปลงทุนในทันทีจงึ ได้
เลือกเข้าลงทุนในกิจการทีเ่ ดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และได้ชแ้ี จงต่อว่าเนื่องจาก
ขณะนี้ไม่มกี ารเปิ ดประมูลเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนบริษทั จึงต้องลงทุน
โดยการเข้าซือ้ กิจการทีไ่ ด้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าแล้ว โดยบริษทั ทีเ่ ข้าไปซื้อจะมีทงั ้
อยูใ่ นช่วงการก่อสร้างและบริษทั ทีเ่ ดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์และรับรูร้ ายได้แล้ว ทัง้ นี้
บริษทั มีโครงการพลังงานทดแทนที่พฒ
ั นาเองคือโครงการลพบุรโี ซลาร์ของบริษทั
พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด
นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามดังนี้
1. ขอทราบว่าเนื่องจากในระยะเวลา 4-5 ปี ทผ่ี า่ นมีบริษทั มีกําไรต่อหุน้ สูงสุดถึง 15.96
บาทต่อหุ้นและเริม่ ทยอยลดลง ดังนัน้ ในระยะเวลา 4-5 ปี ข้างหน้าบริษทั คาดว่า
กําไรต่อหุน้ จะเป็ นเท่าใดและบริษทั มีแนวทางหรือโครงการอะไรทีจ่ ะทําให้กําไรต่อ
หุน้ สูงเท่าเดิม
2. ขอทราบว่าบริษทั ได้ศกึ ษาโอกาสการลงทุนอย่างไรเพื่อความเตรียมพร้อมในการ
ลงทุน
1. ประธานและฝ่ายบริหารได้ช้แี จงว่า บริษทั ไม่สามารถให้คําสัญญากับผูถ้ อื หุน้ ได้ว่า
ผลการดําเนินงานของบริษทั จะเป็ นเท่าไร แต่คณะกรรมการและผูบ้ ริหารจะพยายาม
บริหารงานของบริษทั เพือ่ ให้ระดับผลกําไรเท่าเดิม ทัง้ นี้ บริษทั จะพยายามลงทุนให้
มากที่สุ ด แต่ ก ารลงทุ น แต่ ล ะครัง้ ต้อ งมีค วามระมัด ระวัง โดยบริษัท จะลงทุ น ใน
โรงไฟฟ้ าที่ม ีส ญ
ั ญาซื้อ ขายไฟฟ้ าที่แ น่ น อน ซึ่ง เป็ น หน้ าที่ข องคณะกรมการและ
ผูบ้ ริหารทีต่ อ้ งพยายามทํากําไรให้อยูใ่ นระดับเท่าเดิม
2. ประธานและฝา่ ยบริหารได้ชแ้ี จงว่าบริษทั จะลงทุนในโครงการต่างๆอย่างระมัดระวัง
โดยให้มผี ลตอบแทนการลงทุนไม่ต่าํ กว่า Cost of Equity (Ke) ของการลงทุนใน
ธุรกิจด้านพลังงานของประเทศทีจ่ ะลงทุน
นางสาวสุณยี ์ ม่วงเจริญ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถาม ดังนี้
1. ขอทราบเรือ่ งกรณีผขู้ ายถ่านหินให้กบั โครงการโรงไฟฟ้า BLCP ขอขึน้ ราคาถ่านหิน
จะมีผลกระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้า BLCP หรือไม่
2. ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการนํ้าเทิน 2 เป็ นไปตามทีค่ าดหรือไม่
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3. แผนกลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ เช่น โครงการไซยะบุร ี จะมีการเพิม่ สัดส่วน
การลงทุนเหมือนโครงการโรงไฟฟ้านํ้าเทิน 2 หรือไม่
4. ขอทราบว่าหลังจากทีร่ ฐั บาลญีป่ นุ่ เข้ามาถือหุน้ ใน TEPCO และมีแผนสนับสนุ นเรือ่ ง
การส่งออกเทคโนโลยีนัน้ เอ็กโกและ TEPCO ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของเอ็กโกมีแผน
ความร่วมมือเรือ่ งเทคโนโลยีนิวเคลียร์หรือไม่ อย่างไร
1. ประธานกรรมการและฝา่ ยบริหารชีแ้ จงว่า บริษทั บีแอลซีพ ี เพาเวอร์ จํากัด
(“BLCP”) ได้ทาํ สัญญาซือ้ ถ่านหินคุณภาพดีกบั บริษทั Australian Coal Holdings
Pty Limited (“ACH”) ประเทศออสเตรเลีย โดยในปจั จุบนั ราคาถ่านหินทีก่ าํ หนดไว้
ในสัญญาตํ่ากว่าราคาตลาดมาก ทําให้ ACH ประสบปญั หาขาดทุน ACH จึงเสนอ
ขอปรับเพิม่ ราคาถ่านหินกับ กฟผ.โดยผ่าน BLCP เนื่องจากราคาถ่านหินทีร่ ะบุใน
สัญญาซือ้ ถ่านหิน กับ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าเป็ น back-to-back กัน BLCP เป็ น
เพียงคนกลางในการส่งหนังสือร้องขอปรับราคาของ
ACH
ถึงประธาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (“คกพ.”) และ กฟผ. ซึง่ ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของ กฟผ. คกพ. และหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างไรก็ตาม ปจั จุบนั
ACH ยังรักษาสัญญา โดยจัดส่งถ่านหินให้ BLCP ในปริมาณครบถ้วนตามสัญญา
มีเพียงช้าไปบ้างตามสภาพอากาศของเหมือง และ BLCP ก็ยงั คงผลิตกระแสไฟฟ้า
จ่ายให้ กฟผ.ตามปกติ
2. ประธานกรรมการได้ช้แี จงว่าผลตอบแทนการลงทุนของโครงการนํ้ าเทิน 2 เป็ นไป
ตามทีค่ าด
3. ประธานกรรมการได้ชแ้ี จงว่าเนื่องจากยังไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอขายหุน้ บริษทั จึง
ยังไม่มแี ผนเพิม่ สัดส่วนการลงทุนในโครงการไซยะบุรใี นขณะนี้
4. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้ช้แี จงว่าเนื่องจากประเทศไทยยังไม่มกี ารสร้างโรงไฟฟ้า
นิ ว เคลีย ร์ บริษัท จึง เพีย งปรึก ษาเรื่อ งการลงทุ น และการบริห ารงานโครงการ
โรงไฟฟ้าทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงอื่นๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็ นต้น
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานกล่าวสรุปเป็ นมติทป่ี ระชุม ดังนี้

มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานประจําปี 2554 ของคณะกรรมการบริษทั และกิจกรรมทีจ่ ะทํา
ต่อไปในภายหน้า รวมทัง้ รับทราบการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2554 ตามทีเ่ สนอ
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พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานได้ขอให้นายสหัส ประทักษ์นุกลู กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รายงานเกีย่ วกับงบการเงินและ
การเปิ ดเผยข้อมูลในปี 2554 โดยนายสหัสฯ ได้รายงานผลประกอบการประจําปี 2554 สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 ซึง่ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
รายได้รวมและส่วนแบ่งผลกําไร
(ขาดทุน) ในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
กําไรสุทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
กําไรต่อหุน้

งบการเงิ นรวม
(บาท)
72,956,072,481
14,423,020,314
13,309,838,262

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
(บาท)
64,893,354,188
12,111,878,793
8,151,060,595

4,989,534,456
9.48

4,894,490,943
9.30

หลังจากนัน้ ประธานขอให้นายอัศวิน คงสิร ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ นํ าเสนอ
รายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษทั ซึ่งนายอัศวินฯ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี ร่วมกับฝา่ ยบริหารและผูส้ อบบัญชีจาก PwC โดย
่ ารายงานการเงินของบริษทั มี
การซักถาม ให้คาํ แนะนําและข้อคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ เพือ่ ให้ความมันใจว่
ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ เชื่อถือได้และเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญครบถ้วนและเพียงพอ และ
เป็ นไปตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไปและกฎระเบี
่
ยบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียด งบการเงินอยู่ใน
หนังสือรายงานประจําปีหน้า 152-215 แล้ว
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่ มีผเู้ ข้าประชุม
สอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:

นายสมเกีย รติ สาลีพ ฒ
ั นา ผู้ถือ หุ้น รายย่อ ย สอบถามว่า ตามที่ร ายงานทางการเงิน
ประจําปี 2554 หน้า 25 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้แสดงรายการผลกําไร(ขาดทุน) จาก
การวัด มู ล ค่ า เงิน ลงทุ น เผื่อ ขายปี 2553 จํ า นวน 657,060,271 บาท แต่ ใ นปี 2554
รายการดังกล่าวมีจาํ นวน (149,566,139) เหตุใดตัวเลขจึงต่างกันมาก
ฝ่ายบริหารชี้แจง ว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็ นผลจากการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดให้มมี ลู ค่าเป็ นไปตามราคาตลาด ซึง่ ปี 2553 ราคา
หุน้ สูงขึน้ ทําให้มกี าํ ไร ในขณะทีป่ ี 2554 ราคาหุน้ ลดลงทําให้มผี ลขาดทุน
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คําตอบ:
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นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะในหนังสือ
รายงานประจําปี 2554 และหนังสือรายงานทางการเงิน ดังนี้
1. ตามหนังสือรายงานประจําปี 2554 หน้า 154 ขอทราบค่ารื้อถอนของโรงไฟฟ้า
ระยองและโรงไฟฟ้าขนอมว่ามีมูลค่าประมาณเท่าไรและโรงไฟฟ้าทัง้ สองมีมูลค่า
คงเหลือเท่าไร
2. ตามหนังสือรายงานประจําปี 2554 หน้า 178 ขอทราบว่าเหตุใดจึงมีลกู หนี้การค้า
สุทธิและมีการติดตามลูกหนี้บา้ งหรือไม่ และขอทราบจํานวนเงินและระยะเวลาค้าง
ชําระของลูกหนี้วา่ สูงสุดกีเ่ ดือน
3. ให้ขอ้ เสนอแนะว่าหนังสือรายงานทางการเงิน 2554 หน้า 9 หัวข้อ 1.2.1 การซื้อ
สิน ทรัพ ย์ ข องโครงการที่เ ดิน เครื่อ งแล้ว ควรจะระบุ ต ัว เลขจํ า นวนเงิน ที่ล งทุ น
นอกจากระบุเพียงข้อมูลเรื่องสัดส่วนการลงทุน และหนังสือรายงานประจําปี 2554
หน้า 204 หัวข้อ 25 ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะควรมีคา่ ใช้จา่ ยอื่น เช่นต้นทุนค่าเชือ้ เพลิง
ค่าเบีย้ ประกันภัย ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ด้วย
ประธานและฝา่ ยบริหารชีแ้ จง ดังนี้
1. ยอดประมาณการค่ารื้อถอนเป็ นเงินจํานวนรวมทัง้ สิ้น 972 ล้านบาทซึ่งมียอด
ประมาณการค่ารือ้ ถอนของโรงไฟฟ้าระยอง 386 ล้านบาทและโรงไฟฟ้าขนอม 524
ล้านบาท และโรงไฟฟ้าระยองมีมลู ค่าคงเหลือ 1,028 ล้านบาท และ โรงไฟฟ้าขนอม
มีมลู ค่าคงเหลือ 615 ล้านบาท
2. บริษทั มียอดลูกหนี้การค้าระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือนจํานวน 59,500,704 บาทซึง่
เป็ นลูกหนี้การค้าในต่างประเทศของเอสโกที่มกี ารค้าขายกันมาอย่างต่อเนื่องและ
ลูกหนี้ได้พยายามทยอยจ่ายเงินคืนเป็ นงวดๆ
3. ประธานได้ขอบคุณข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ และจะนํามาปรับปรุงต่อไป
นายบุญรื่น จางบัว ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามข้อมูลในหนังสือรายงานประจําปี 2554 ว่า
ตามทีข่ อ้ มูลในหนังสือรายงานประจําปี 2554 งบการเงินปี 2553 ซึง่ มีการปรับปรุงใหม่ มี
ส่วนใดเป็ นสาระสําคัญ และมีปรับเปลีย่ นตัวเลขหรือไม่
ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าบริษทั ได้นํามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่มาใช้ในปี 2554 จึงต้องมี
การปรับ ปรุ ง ตัว เลขที่เ กี่ย วข้อ งย้อ นหลัง กลับ ไปในบางรายการซึ่ ง รายการที่เ ป็ น
สาระสําคัญคือประมาณการหนี้สนิ ค่ารือ้ ถอนและประมาณการมูลค่าคงเหลือโรงไฟฟ้าซึ่ง
สามารถดูรายละเอียดได้ทห่ี มายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2.2.1 หน้าที่165 ใน
รายงานประจําปี 2554
นางสุณยี ์ ม่วงเจริญ ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามข้อมูล ดังนี้
1. ตามข้อมูลในหนังสือรายงานประจําปี 2554 งบการเงินปี 2554 เรื่องการซื้อหุน้ ของ
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด เหตุใดบริษัทจึงบันทึกรายการดังกล่าวเป็ นการ
ลงทุนระยะยาวอื่นแทนการบันทึกเป็ นรายการเงินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือส่วนได้เสีย
ในกิจการร่วมค้า
2. ตามที่บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนเพิม่ ซึ่งอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใน

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

คําตอบ:

คําถาม:

คําตอบ:
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ปจั จุบนั เท่ากับ 0.25 เท่า จะมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ หรือไม่
ประธานและฝา่ ยบริหารชีแ้ จง ดังนี้
1. เนื่องจากบริษทั ลงทุนในโครงการไซยะบุร ี พาวเวอร์ในสัดส่วนร้อยละ 12.5 และไม่ม ี
อํานาจควบคุมจึงไม่บนั ทึกในประเภทรายการเงินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือส่วนได้เสีย
ในกิจการร่วมค้า
2. บริษทั จะพิจารณาการลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนการลงทุนทีด่ ี ทําให้บริษทั มีกําไรเพิม่
มากขึน้ ซึ่งจะมีผลให้บริษทั มีศกั ยภาพในการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้มากขึน้
ด้วย
นายฤทธิชยั หยิบเจริญ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามข้อมูลในหนังสือรายงานประจําปี
2554 ว่าในงบกําไรขาดทุน เหตุใดบริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหารเพิม่ ขึน้ โดยในปี 2553
เป็ น จํา นวนเงิน 1,433,135,581 บาทและในปี 2554
เพิ่ม ขึ้น เป็ น จํา นวนเงิน
1,678,317,514 บาท
ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึน้ ในปี 2554 สาเหตุใหญ่เกิดจากเคซอนมีการรี
ไฟแนนซ์เพือ่ ลดต้นทุนเงินกู้ และจากการรีไฟแนนซ์ทําให้เคซอนสามารถจ่ายเงินปนั ผล
พิเศษเพิม่ ขึน้ และเมื่อส่งเงินปนั ผลดังกล่าวออกนอกประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์จะมีการหักภาษี
ณ ทีจ่ า่ ย ซึง่ รายการดังกล่าวจะรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ
อนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั แล้วตามที่
ปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ทีไ่ ด้ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบ
วาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
ของบริษทั
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามทีป่ ระธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย

จํานวนเสียง
398,089,098

คิดเป็ นร้อยละ
97.687

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

2,210
9,421,650
407,512,958

0.001
2.312
100.000

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

ระเบียบวาระที่ 4
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พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี และการจ่ายเงิ นปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษทั มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ ือหุ้นใน
อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้หรือในจํานวนทีท่ ยอย
เพิม่ ขึน้ อย่างสมํ่าเสมอ หากไม่มเี หตุจาํ เป็ นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษทั ในโครงการต่างๆ ใน
อนาคต หรือการจ่ายเงินปนั ผลมีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีสาระสําคัญ ทัง้ นี้
บริษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 530 ล้านบาทซึง่ เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
ประธานรายงานว่า บริษทั มีกําไรสุทธิจากผลประกอบการประจําปี 2554 รวมทัง้ สิน้
4,990 ล้านบาทลดลงจากปี 2553 จํานวน 1,813 ล้านบาท และถ้าไม่รวมผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นและเหตุการณ์พเิ ศษทีท่ าํ ให้คา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ ปี 2554 จะมีกําไร 6,049 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2553 จํานวน 215 ล้านบาท
โดยทีบ่ ริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ผลการดําเนินงานของบริษทั มีกําไร และบริษทั มี
กระแสเงินสดเพียงพอทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลได้ รวมทัง้ ได้พจิ ารณาแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของ
บริษทั แล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปนั ผลจากผลประกอบการปี 2554 แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 5.25 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 55 ของกําไรสุทธิ หรือเท่ากับร้อยละ 48 ของกําไรสุทธิงบการเงินรวมถ้าไม่รวมค่าใช้จ่าย
จากเหตุการณ์ พเิ ศษ และคิดเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิ้นจํานวน 2,764 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนการ
จ่ายเงินปนั ผลต่อกําไรสุทธิในปี 2553 ทีจ่ ่ายในสัดส่วนร้อยละ 41 ของกําไรสุทธิ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั
เงินปนั ผลในอัตราเท่ากับเงินปนั ผลในรอบปี 2553
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ ม ัติ ก ารจ่ า ยเงิน ป นั ผลระหว่ า งกาลสํ า หรับ ผล
ประกอบการครึ่งปี แรกในอัตราหุ้นละ 2.50 บาทเป็ นเงินปนั ผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจํานวน 1,316
ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ดังนัน้ เงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554
จะจ่ายได้อีก 2.75 บาทต่อหุ้น เป็ นจํานวนเงิน 1,448 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินจํานวนกําไรสะสมของงบ
การเงินเฉพาะบริษทั โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ทัง้ นี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตรา
การจ่ายเงินปนั ผลในปีทผ่ี า่ นมาเป็ นดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้

ปี 2554
4,990
526,465,000
9.48
5.25

ปี 2553
6,792
526,465,000
12.90
5.25

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
(บาท)
รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผล (ร้อยละ)
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ปี 2554
2.50

2.75
2,764
55

ปี 2553
2.50

2.75
2,764
41

หากจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2554 ที่ 5.25 บาทต่อหุน้ กําไรสะสม
ของงบการเงินรวมจะคงเหลือ 41,234 ล้านบาท และกําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษทั จะคงเหลือ
35,827 ล้านบาท และจากการคํานวณอัตราผลตอบแทนเงินปนั ผล โดยใช้ราคาหุน้ ณ วันที่ 16 มีนาคม
2555 ทีร่ าคา 95.00 บาท จะได้เท่ากับร้อยละ 5.53 ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 12 เดือน
เฉลีย่ ของ 4 ธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ทร่ี อ้ ยละ 2.94 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1
ปี ทีร่ อ้ ยละ 3.04 และอัตราเงินปนั ผลตอบแทนของตลาดเฉลีย่ (SET) ทีร่ อ้ ยละ 3.52 (ข้อมูล ณ สิน้ เดือน
มกราคม 2555)
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่ มี
ผูเ้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:

นายบุ ญ รื่น จางบัว ผู้ถือ หุ้น รายย่อ ย สอบถามข้อ มูล ในหนัง สือ รายงานทางการเงิน
ประจําปี 2554 ดังนี้
1. ตามทีห่ นังสืองบการเงินประจําปี 2554 หน้า 2 รายการกําไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ น
ของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่มกี ารปรับปรุงตัวเลขของปี 2553 เป็ น 6,803 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากเดิมทีร่ ายงานไว้ในรายงานทางการเงินประจําปี 2553 บริษทั จะนํ าเงิน
ส่วนนี้ไปทําอะไร
2. ให้ขอ้ เสนอแนะว่างบการเงินประจําปี 2554 อ่านยากและไม่สามารถหายอดกําไร
สุทธิจาํ นวน 4,990 ล้านบาทตามทีบ่ ริษทั แจ้งไว้
ฝา่ ยบริหารและผูส้ อบบัญชีชแ้ี จง ดังนี้
1. ยอดเงินกําไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในรายการนี้จะรวมอยูใ่ นกําไรสะสม สามารถนําไปจัดสรรเป็ น
เงิน ป นั ผลให้ผู้ถือ หุ้น ต่ อ ไป ซึ่ง ผู้ถือ หุ้น สามารถตรวจสอบรายการและตัว เลขที่
ปรับปรุงตามมาตรฐานทางบัญชีใหม่ได้ในรายงานประจําปี 2554 หน้า 165
2. การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี และกําไรสุทธิจํานวน
4,990 ล้านบาทมีขอ้ มูลอยู่ในหนังสือรายงานทางการเงินประจําปี 2554 หน้า 24
บรรทัด ส่ว นที่เ ป็ น ของบริษัท ใหญ่ จํา นวน 4,989,534,456 บาท และในรายงาน
ประจําปี 2554 หน้า 156 บรรทัดส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ จํานวน 4,989,534,456
บาทเช่นกัน
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เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปี และการจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 ดังรายละเอียด
ข้างต้น โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้จดั สรรกําไรสุทธิและประกาศจ่ายเงินปนั ผลจาก
ผลการดําเนินงานครึง่ ปี หลังของปี 2554 ตามทีป่ ระธานเสนอในอัตรา 2.75 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนเงิน
1,448 ล้านบาท ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 5

จํานวนเสียง
398,100,790
2,210
9,417,460
407,520,460

คิดเป็ นร้อยละ
97.689
0.001
2.311
100.000

พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดเงิ นค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้ นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการ
คัดเลือกผูส้ อบบัญชีแก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ นายอัศวินฯ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ให้ความสําคัญกับความเป็ น
อิสระของผูส้ อบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดนโยบายทีจ่ ะหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีทุก 5 ปี
โดยบริษทั สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ทส่ี งั กัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับรายเดิมได้ ซึง่ นโยบาย
ของบริษทั สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.ทีเ่ ริม่ บังคับใช้ตงั ้ แต่ปี 2549 เป็ นต้นมา
บริษทั ได้ดําเนินการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจากการพิจารณาคุณสมบัติ ชื่อเสียง และ
เปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีชนั ้ นําในปี 2541, ปี 2546 และ
ปี 2551 ตามลําดับ ทัง้ นี้ PwC ได้หมุนเวียนผูส้ อบบัญชีมาตลอด และแต่ละรายไม่ได้เป็ นติดต่อกัน
เกินห้าปี ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ กลต. ซึ่งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
การทํางานในปีทผ่ี า่ นมาของผูส้ อบบัญชีจาก PWC แล้วมีความเห็นว่าทํางานได้ดี มีประสิทธิภาพและมี
ผลงานดีเป็ นทีน่ ่ าพอใจ และ PwC เป็ นบริษทั ทีใ่ ห้บริการการสอบบัญชีทม่ี ชี ่อื เสียง มีมาตรฐานการ
ตรวจสอบในระดับสากล เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สมควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
กลุม่ เอ็กโกในปี 2555 โดยมีคา่ ธรรมเนียมการสอบบัญชีสาํ หรับงานสอบบัญชีปี 2555 ทีม่ ขี อบเขตการ
ปฏิบตั งิ านเมือนกับปี 2554 จํานวน 1,986,390 บาทเท่ากับปี 2554 และ ค่าสอบบัญชีสาํ หรับโครงการ
ลงทุนใหม่ จํานวน 396,000 บาท รวมเป็ นค่าสอบบัญชี 2,382,390 บาท

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

หน้ า 22

ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีสงั กัด PwC ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2555 ของบริษทั
ย่อยรวม 10 บริษทั ได้แก่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ
จํากัด บริษทั เอ็กคอมธารา จํากัด บริษทั เอ็กโก กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด บริษทั ร้อยเอ็ด กรีน จํากัด
บริษทั เอ็กโก โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด บริษทั พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด บริษทั เอสพีพที รี จํากัด
บริษทั เอสพีพโี ฟร์ จํากัด และบริษทั เทพพนา วินด์ฟาร์ม จํากัด ซึง่ PwC และผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั ดังกล่าวในลักษณะทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสํานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัดและกิจการที่
เกีย่ วข้องกับสํานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปี ท่ี
ผ่านมานัน้ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์และไม่เป็ นการตรวจสอบงานของตัวเอง ซึง่ จะทํา
ให้ผสู้ อบบัญชีขาดความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางในการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี
ด้วยเหตุ ผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อแนะนํ าของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีในนาม PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ได้แก่
นายสมชาย จิณโณวาท ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3271 นายวิเชียร กิง่ มนตรี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที่ 3977 นายชัยศิร ิ เรืองฤทธิ์ชัย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4526 และนางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูน
วัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4599 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2555
เป็ นจํานวนเงิน
2,382,390 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามทีเ่ กิดขึน้ จริงไม่เกิน 123,600 บาท
โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานบริษทั ในต่างประเทศตาม
ความเหมาะสม และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้ PwC
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตท่านอื่นแทนได้ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน
รวมทัง้ เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั คิ ่าสอบทานงบการเงิน
ของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในปี 2555 ด้วย
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
สอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

ซึ่งมีผูเ้ ข้าประชุม

นายบุญรืน่ จางบัว ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถาม ดังนี้
1. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมตารางนํ าเสนอปี 2554 ซึ่งระบุค่าสอบบัญชีจํานวน
1,986,390 บาท ในขณะทีค่ ่าบริการอื่น จํานวน 24,946,014 บาท เหตุใดค่าบริการ
อื่นจึงมีจาํ นวนสูงกว่าค่าสอบบัญชี
2. เสนอความคิดเห็นว่า ปีต่อไปน่าจะให้บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมทุนประชุมผูถ้ อื หุน้
เพือ่ ประกาศจ่ายเงินปนั ผลให้เร็วเพือ่ ไม่ให้มเี งินปนั ผลค้างจ่ายจํานวนมาก
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กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ชแ้ี จง ดังนี้
1. ค่าบริการอื่นจํานวน 24,946,014 บาทเป็ นค่าบริการที่ PwC ให้บริการงานอื่นเช่น
งานทีป่ รึกษา โดยทีผ่ ใู้ ห้บริการไม่ใช่ผสู้ อบบัญชีของบริษทั
2. บริษทั มีนโยบายให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทุนประกาศจ่ายเงินปนั ผลทัง้ หมดจาก
ผลการดํา เนิ น งาน บริษัท ย่อ ยและบริษัท ร่ว มทุ น จะทยอยจ่ ายเงิน ป นั ผลตามที่
ประกาศจ่ายในกรณีทม่ี ปี ริมาณเงินสดเพียงพอ หากบริษทั ดังกล่าวไม่มปี ริมาณเงิน
สดเพียงพอ บริษทั จะบันทึกการประกาศจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ทุนเป็ นเงินปนั ผลค้างจ่าย

เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชี และกําหนดเงินค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ ป ระชุ ม : ที่ป ระชุ ม ได้ พ ิจ ารณาแล้ ว มีม ติอ นุ ม ัติก ารแต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี และกํ า หนดเงิน
ค่าตอบแทน ตามทีป่ ระธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยแต่งตัง้ ให้นายสมชาย จิณโณวาท ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3271 นายวิเชียร กิง่ มนตรี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3977 นายชัยศิริ เรือง
ฤทธิ์ช ยั ผู้ส อบบัญ ชีร บั อนุ ญ าตเลขที่ 4526 และนางสาวอมรรัต น์ เพิ่ม พูน วัฒ นาสุ ข ผู้ส อบบัญ ชีร ับ
อนุ ญาตเลขที่ 4599 ในนาม PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2555 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ น
ผูท้ ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี
2555 เป็ นจํานวนเงิน 2,382,390 บาท และค่าใช้จา่ ยอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
ไม่เกิน 123,600 บาท โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานใน
ต่างประเทศทีบ่ ริษทั มีการลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมมอบอํานาจให้คณะกรรมการ
บริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นแทนผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีทงั ้ 4 ท่าน ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ รวมทัง้ มอบอํานาจ
ให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั คิ ่าสอบทานงบการเงินของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกิจการร่วมค้า
ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในปี 2555
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

จํานวนเสียง
390,411,933
7,692,290
9,420,590
407,524,813

คิดเป็ นร้อยละ
95.801
1.888
2.312
100.000
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พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการ
ของบริษทั ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม ซึง่ ใน
การประชุมครัง้ นี้ มีกรรมการทีค่ รบวาระจะต้องออกจากตําแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่
1. นายพรชัย รุจปิ ระภา
ประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน
2. นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ
กรรมการและกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นายอัศวิน คงสิริ
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การและความรับ ผิด ชอบต่ อ
สังคม
4. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. พลตํารวจโทพิจาร จิตติรตั น์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกับกรรมการได้โดยสะดวกและเพื่อความ
โปร่ ง ใส กรรมการที่พ้น วาระทัง้ หมดสมัค รใจที่จ ะออกนอกห้อ งประชุ ม และเนื่ อ งจากประธานและ
รองประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่ งในโอกาสนี้ ประธานจึงมอบหมายให้นายสหัสฯ กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ ทํ า หน้ า ที่ป ระธานที่ป ระชุ ม จากนั น้ นายสหัส ฯ จึง มอบหมายให้ นายไพบูล ย์ ศิร ิภ าณุ เ สถีย ร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูน้ ําเสนอข้อมูลต่อทีป่ ระชุม
นายไพบูลย์ ศิรภิ าณุ เสถียร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่
ประชุมว่า บริษทั ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั เชิญชวนให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการแต่ไม่มผี ู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั โดยไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในกรณีน้ี ได้พจิ ารณาข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเลือกตัง้ กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการทีค่ รบ
วาระการดํารงตําแหน่ ง โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของกรรมการทีจ่ ะเป็ นประโยชน์แก่การกํากับดูแล
กิจการ รวมทัง้ ความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการที่ผ่านมา
และเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทน 2 ท่าน ได้แก่ นายพรชัย รุจปิ ระภา และ
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ กลับเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ สําหรับกรรมการอิสระ ขอเสนอให้เลือกนาย
ธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ กลับเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตัง้ บุคคลภายนอกเป็ นกรรมการเข้าใหม่
แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ นายพงศธร คุณานุ สรณ์ และนายสรจักร เกษมสุวรรณ
ทัง้ นี้ ในนิยามกรรมการอิสระของบริษทั กําหนดไว้วา่ กรรมการอิสระต้องถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกินร้อยละ
0.5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ซึง่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อทัง้ 5 ท่านไม่มผี ใู้ ด
ถือหุน้ ในบริษทั
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ทัง้ นี้ บริษัทได้นําเสนอข้อมูลของผู้ได้ร บั การเสนอชื่อ แต่ละท่านตามสิง่ ที่ส่ง มาด้ว ย
หมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้เปิดโอกาสให้ ผูถ้ อื หุน้ อภิปรายเกีย่ วกับกรรมการแต่ละท่านซึง่ มีผเู้ ข้าประชุม
สอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ได้สอบถามดังนี้
1. กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตัง้ ใหม่จํานวน
2 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนสรรหามาโดยตรง หรือมีผเู้ สนอแนะมา หรือสรรหามาโดยวิธี
ใดและกรรมการอิสระทีเ่ สนอแต่งตัง้ ใหม่มกี ารแสดงวิสยั ทัศน์ หรือไม่ อย่างไร
2. กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตัง้ ใหม่ทงั ้ 2 ท่าน มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบันเทิง
สือ่ สาร และการธนาคารจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจพลังงานอย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และนายไพบูลย์ ศิรภิ าณุเสถียร กรรมการ ได้ชแ้ี จงดังนี้
1. มีผูเ้ สนอรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอแต่งตัง้ ใหม่ทงั ้ 2 ท่านมาให้บริษทั พิจารณา
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาความเหมาะสมแล้ว
จึงได้นําเสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ และบริษทั จะรับข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ เรื่อง
การนําเสนอวิสยั ทัศน์สาํ หรับกรรมการเข้าใหม่มาพิจารณาต่อไป
2. นายพงศธร คุณานุ สรณ์ ซึ่งมีความรูท้ างด้านบัญชีการเงิน สามารถช่วยบริษทั ด้าน
ดัง กล่ า ว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนเห็น ชอบให้เ สนอ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ นายพงศธรฯ เป็ นกรรมการตรวจสอบ สําหรับ
นายสรจักร เกษมสุวรรณ จะเข้ามาสนับสนุ นบริษทั ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร
โดยเฉพาะในปี 2555 ซึง่ เป็ นโอกาสครบรอบ 20 ปีของบริษทั ทัง้ นี้ ในการพิจารณา
นํ าเสนอแต่งตัง้ กรรมการ บริษัทจะพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ เพื่อให้ได้องค์ประกอบคณะกรรมการทีด่ ี
ทีส่ ดุ

เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลือกตัง้ กรรมการเข้าใหม่แทนตําแหน่ งกรรมการทีว่ ่างลงเป็ นรายบุคคลตามลําดับ โดยมติของระเบียบ
วาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม :
ที่ประชุมได้พจิ ารณาและมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่
นายพรชัย รุจปิ ระภา นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ และนายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกครัง้
หนึ่ง และให้นายพงศธร คุณานุ สรณ์ เป็ นกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทนนายอัศวิน คงสิริ และนายสรจักร
เกษมสุวรรณ เป็ นกรรมการอิสระเข้าใหม่แทน พลตํารวจโทพิจาร จิตติรตั น์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
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4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออก
เสียงสําหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
ชือ่ กรรมการ
1. นายพรชัย รุจปิ ระภา
กรรมการ
2. นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ
กรรมการ
3. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
กรรมการอิสระ
4. นายพงศธร คุณานุ สรณ์
กรรมการอิสระ
5. นายสรจักร เกษมสุวรรณ
กรรมการอิสระ
ระเบียบวาระที่ 7

เห็นด้วย
(ร้อยละ)
390,319,065
(95.778)
390,306,566
(95.775)
397,098,366
(97.442)
397,788,966
(97.611)
397,688,815
(97.586)

ไม่เห็นด้วย
(ร้อยละ)
7,784,810
(1.910)
7,785,310
(1.910)
980,500
(0.241)
23,310
(0.006)
118,161
(0.029)

งดออกเสียง
(ร้อยละ)
9,420,960
(2.312)
9,432,960
(2.315)
9,445,970
(2.318)
9,712,560
(2.383)
9,717,860
(2.385)

รวม
(ร้อยละ)
407,524,835
(100.000)
407,524,836
(100.000)
407,524,836
(100.000)
407,524,836
(100.000)
407,524,836
(100.000)

พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั โดยข้อแนะนํ าของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์
ต่างๆ ได้แ ก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้ร บั มอบหมาย ค่าตอบแทนของ
กรรมการในประเภทและขนาดเดีย วกัน รวมทัง้ การสร้า งแรงจูง ใจสํา หรับ บุ ค ลากรที่ม ีคุ ณ สมบัติท่ี
เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ซึ่งได้แก่
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุม และเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริษทั
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมกรรมการไว้ในอัตราเดิมคือ ค่ากรรมการรายเดือน เดือนละ
30,000 บาท และเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ได้รบั เพิม่ ในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลําดับ และกรรมการที่
ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมครัง้ นัน้ ซึ่งเป็ นหลักการเดิมซึ่งทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ได้อนุ มตั ไิ ว้ตงั ้ แต่ปี 2547 และเป็ นอัตราทีส่ อดคล้องกับบริษทั ในภาคพลังงาน
2. คงวงเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบตั งิ านประจําปี 2554 ให้เท่ากับวงเงินโบนัสประจําปี 2553 ที่
ได้รบั อนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ คือจํานวน 20 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการสร้างความเติบโตให้กบั บริษทั
ความสํา เร็จ ในการได้รบั การยกย่อ งเรื่อ งการกํากับ ดูแ ลกิจการที่ดี ราคาหุ้น ที่เ พิม่ ขึ้น และโบนัส
กรรมการในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ อัตราการจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการ

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555
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จัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง ทัง้ นี้ จํานวนโบนัสดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.7 ของเงินปนั ผลที่
จ่ายให้กบั ผูถ้ อื หุน้
3. คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอัตราเดิม ซึ่งพิจารณาจากจํานวนครัง้ การประชุม
อํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้
คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)
ปี 2555
ปี 2554
20,000
20,000
20,000
20,000

ปี 2555
20,000
20,000

ปี 2554
20,000
20,000

20,000
-

20,000
24,000

20,000
24,000

20,000
-

เบีย้ ประชุม (บาท)

โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบี้ยประชุมเพิม่ ในอัตราร้อย
ละ 25 ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่ กี ารแต่งตัง้ ใหม่หรือเปลีย่ นแปลงระหว่างปี ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบ
4. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี
ประธานได้เปิดโอกาสให้ ผูถ้ อื หุน้ อภิปรายเกีย่ วกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการซึง่
มีผเู้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:
คําถาม:

คําตอบ:

นายบุญรืน่ จางบัว ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ใน
ระเบียบวาระที่ 7 ข้อ 3 มีขอ้ มูลค่าตอบแทนประธานกรรมการแต่ในหน้ า 26 ของ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2554 ไม่ได้ใส่รายละเอียดของค่าตอบแทน
ของประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้ช้แี จงว่าค่าตอบแทนของกรรมการปี 2555 เท่ากับ ปี 2554
โดยกําหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการให้ได้รบั มากกว่ากรรมการร้อยละ 25
นายฤทธิช ัย หยิบ เจริญ พร ผู้ถือ หุ้น รายย่อ ย ได้ส อบถามข้อ มูล ว่า ค่ า ตอบแทนของ
กรรมการในส่วนของโบนัสกรรมการคิดเป็ นร้อยละเท่าไรของกําไรสุทธิเช่นเดียวกับที่
บริษทั แจ้งว่าคิดเป็ นร้อยละเท่าไรของเงินปนั ผลโดยให้บริษทั แจ้งผูถ้ อื หุน้ ทราบด้วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้ชแ้ี จงว่าค่าตอบแทนของกรรมการในส่วนของโบนัสคิดเป็ นร้อย
ละ 0.40 ของกําไรสุทธิปี 2554

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
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เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยประจําปี 2555 และโบนัสกรรมการประจําปี 2554 ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 8

จํานวนเสียง
392,806,138
5,266,690
9,453,010
407,525,838

คิดเป็ นร้อยละ
96.388
1.292
2.320
100.000

เรื่องอื่นๆ

ประธานได้แจ้งทีป่ ระชุมว่า ได้ประชุมถึงระเบียบวาระที่ 8 เรือ่ งอื่นๆ แล้ว มีผถู้ อื หุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะจะเสนอให้พจิ ารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมติหรือไม่ ซึ่งไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงเปิ ด
โอกาสให้ท่ปี ระชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทัวๆ
่ ไปได้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถาม
ข้อมูลและให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์แก่บริษทั ในเรื่องต่างๆ ซึง่ ประธานและฝา่ ยบริหาร ชีแ้ จงให้
ผูถ้ อื หุน้ ทราบ สรุปได้ ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:

คําถาม:

นายบุญรื่น จางบัว ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามว่าเนื่องจากทีบ่ ริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ในเคซอน ถามว่า บริษัท มีก รรมการผู้แ ทนในเคซอนที่เ ป็ น คนไทยจํา นวนกี่ค น และ
กรรมการผูจ้ ดั การคือใคร
ฝา่ ยบริหารชี้แจงว่าบริษทั ได้ส่งกรรมการผูแ้ ทนของบริษทั ไปเพื่อกํากับดูแลกิจการเป็ น
คนไทย 2 ท่านและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศคือ
นายจอห์น พาลุมโบ อีก 1 ท่าน และกรรมการผูจ้ ดั การมาจากบริษทั InterGen ซึง่ เป็ น
สัญชาติอเมริกนั โดยตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาการให้บริการ
(Management Service Agreement) ทีม่ มี าก่อนทีบ่ ริษทั จะเข้าไปถือหุน้
นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสอบถามเรื่องกรอบนโยบายการลงทุน และ
ขอให้บริษัทเพิม่ ข้อมูลผลตอบแทนการลงทุน ของแต่ละโครงการที่บริษัท ลงทุนไว้ใ น
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รายงานประจําปีดว้ ย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ชแ้ี จงว่าบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะลงทุนโดยต้องได้รบั ผลตอบแทนที่
ไม่ต่าํ กว่า Cost of Equity (Ke) ของการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานของประเทศนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ บริษทั ไม่สามารถระบุผลตอบแทนการลงทุนของแต่ละโครงการในรายงานประจําปี
ได้เนื่องจากจะเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลทางธุรกิจให้คู่แข่งได้หากผูถ้ ือหุ้นต้องการทราบ
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องการลงทุนของบริษทั ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการพบปะผูบ้ ริหารหรือ
Analyst Meeting ซึง่ บริษทั จะจัดงานดังกล่าวทุกไตรมาสเพือ่ รายงานผลประกอบการให้
นักลงทุนและผูส้ นใจเพือ่ พบปะผูบ้ ริหารเพือ่ ตอบคําถามในประเด็นต่างๆ

หลังจากทีฝ่ ่ายบริหารได้ตอบคําถามของผูถ้ อื หุน้ ครบถ้วนแล้ว กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
แจ้งผูถ้ อื หุน้ ทราบว่า บริษทั จะนํ าผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และนักวิเคราะห์ไปเยีย่ มชมโรงไฟฟ้าลพบุรโี ซล่าร์
ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 โดยผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากหน่ วยงานนักลงทุน
สั ม พั น ธ์ ห น้ า ห้ อ งประชุ ม หรื อ ดู ร ายละเอี ย ดได้ จ ากปฏิ ทิ น กิ จ กรรมในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่
www.egco.com
ไม่มผี ู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเพิม่ เติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมและ
ขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่าง
ยิง่ ต่อบริษทั
เลิกประชุมเวลา 17:00 น.
อนึ่ ง หลังการเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมเพิม่ ขึน้ โดยทีจ่ ํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ ขึน้ เป็ น 542 ราย
และ 753 รายตามลําดับ รวมทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,295 รายนับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ 407,525,838
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 77.408 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด

ลงลายมือชือ่

ประธานทีป่ ระชุม
(นายพรชัย รุจปิ ระภา)

รับรองข้อความถูกต้อง

---------------------------(นายสหัส ประทักษ์นุกลู )

