
 

 

 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2555 
ของ 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
      

 
 

 ประชุมเมือ่วนัที ่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งวภิาวดบีอลรมู โรงแรมเซน็
ทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยมผีู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 415 รายและโดยการมอบฉันทะ 618 ราย รวม
ทัง้หมดเป็นจํานวน 1,033  รายนับจํานวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้401,073,437 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 76.182 
จากจํานวนหุ้นที่จําหน่ายไดท้ัง้หมด  ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั  โดยมนีายพรชยั   
รุจิประภา ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานที่ประชุม 
(“ประธาน”)   
 
 ก่อนการเปิดประชุม บรษิทัไดนํ้าเสนอวดีทิศัน์ของบรษิทัเรื่อง “20 ปีพลงังานเพือ่ชวีติ” 
และไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบเรือ่งรายละเอยีดทางหนีไฟของหอ้งประชุมเพือ่ความปลอดภยั 
  
 จากนัน้ ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนําคณะกรรมการบรษิทัที่เขา้ร่วมการประชุม   
ผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี  
 
1. นายอศัวนิ คงสริ ิ กรรมการอสิระ  รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2. นายธนพชิญ์ มลูพฤกษ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายปสนัน์ เทพรกัษ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ   
4. นายฮเิดโอะ กรูาโมจ ิ กรรมการ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน และ กรรมการลงทุน  
5. นายชเิงรุ อนิาโนะ กรรมการ 
6. นายโทชโิร ่คุดามะ  กรรมการ 
7. นายซาโตช ิยาจมิะ  กรรมการ  และกรรมการลงทุน 
8. พลตาํรวจเอกปานศริ ิประภาวตั กรรมการอิสระ  และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
9. นายไพบลูย ์ศริภิาณุเสถยีร กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
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และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

10. พลตาํรวจโทพจิาร จติตริตัน์    กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

11. นายสรุศกัดิ ์ศุภวฑิติพฒันา กรรมการ และกรรมการลงทุน 
12. นายธวชั  วจันะพรสทิธิ ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
13. นายสหสั ประทกัษ์นุกลู     กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการกาํกบัดแูลกจิการและ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
 
และไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่นายกุลศิ สมบตัศิริ ิซึง่เป็นกรรมการ และกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตดิภารกจิราชการสาํคญัจงึขอลาประชุมในครัง้น้ี 
 
 จากนัน้ นายสหสั ประทกัษ์นุกูล กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่แนะนําฝ่าย
บรหิารของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มการประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ชีแ้จงขอ้ซกัถาม ดงัน้ี  
 
1. นายจอหน์ พาลุมโบ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 
2. นายวรวทิย ์โพธสิขุ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิในประเทศ 
3. นายสกุล พจนารถ รองกรรมการผู้จ ัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหาร

สนิทรพัย ์
4. นายปิยะ เจตะสานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ 
5. นายชุมศกัดิ ์ดสีดุจติ ผูอ้าํนวยการโรงไฟฟ้าระยอง 
6. นายชาญกจิ เจยีรพนัธุ ์ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จาํกดั 
 
 ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บรษิทัได้เชญินางสาวแน่งน้อย เจรญิทวทีรพัย์ และ
นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันสุข จากบรษิทัไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั (“PwC”) ซึ่ง
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเขา้ร่วมประชุมเพือ่ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้เกีย่วกบังบการเงนิ  รวมทัง้ได้
วา่จา้งสาํนกังานกฎหมายบรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคนซี ่จาํกดั  โดยมนีางสาวพรภนินัท ์อศัววฒันาพร 
นายยุทธชยั วธิกีล นางสาวปถมาภรณ์ ดํารงสุนทรชยั และนายวรุตม ์หอสมิะสถาพร เป็นผูต้รวจสอบ
การประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ รวมทัง้
การนับองคป์ระชุมผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่ผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ี บรษิทัไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ 1 ทา่นอาสามารว่มสงัเกตการณ์การนบัคะแนนดว้ย โดยนางศนัสนีย ์สคุนัโต   ผูถ้อืหุน้
รายยอ่ย อาสาเขา้รว่มสงัเกตการณ์การนับคะแนนในครัง้น้ี  และเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูทีส่าํคญั  
บรษิทัจงึดาํเนินการ ดงัน้ี 
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 เชญิเจา้หน้าทีจ่ากบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดัซึง่เป็นนายทะเบยีนของบรษิทั 

มาใหบ้รกิารตอบคาํถามแก่ผูถ้อืหุน้เรื่องทะเบยีนหุน้ การเปลีย่นแปลงชื่อผูถ้อืหุน้ รวมทัง้บรกิารงาน
ทะเบยีนอื่นๆ  

 จดันิทรรศการเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั ทีบ่รเิวณดา้นหน้าหอ้งประชุม โดยมเีจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั และการเครดติภาษเีงนิปนัผลของผูถ้อืหุน้   

 
 จากนัน้  ประธานไดม้อบหมายใหน้างกุลกนก เหลอืงสรอ้ยทอง เลขานุการบรษิทั แจง้  
ที่ประชุมทราบถงึวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนและการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ระหว่างการ
ประชุม ซึ่งเลขานุการบรษิทัไดแ้จง้ทีป่ระชุมทราบวา่ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีม่ ี
หรอืทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะมาโดยถอืวา่หน่ึงหุน้เทา่กบัหน่ึงเสยีง ซึง่การลงคะแนนเสยีงแบง่เป็น 2 กรณ ีดงัน้ี 
 
1. ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง   ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรอืงดออก

เสยีงในแต่ละระเบยีบวาระยกมอืเพื่อลงมตใินระเบยีบวาระดงักล่าว กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่ยกมอืจะถอืว่า 
ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิทั 

2. ผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้  มวีธิปีฏบิตั ิดงัน้ี  
 แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุ้นมาประชุมด้วย

ตนเอง     
 แบบมอบฉันทะแบบ ข.  กรณีที่ผูม้อบฉันทะกําหนดการออกเสยีงไวล้่วงหน้าในแต่ละระเบยีบ

วาระนัน้  บรษิทัได้บนัทกึคะแนนเสยีงไวเ้รยีบร้อยแลว้ ผูม้าประชุมที่ได้รบัมอบฉันทะไม่ต้อง
ออกเสยีง  เวน้แต่กรณีทีผู่ม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงในระเบยีบวาระใด
ไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนก็ให้ผู้ร ับมอบฉันทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
เชน่เดยีวกบักรณผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง    

 แบบมอบฉันทะแบบ ค.  เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตัง้ให ้         
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่มวีธิกีารออกเสยีงเหมอืนแบบ ข. คอืหากผูม้อบฉนัทะไดอ้อกเสยีง
ไวล้ว่งหน้าแลว้ กไ็มต่อ้งลงมตใินหอ้งประชุม 

 
 บริษัทได้กําหนดให้ใช้บตัรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ สําหรบัระเบียบวาระการ
เลอืกตัง้กรรมการนัน้ บรษิทักําหนดใหล้งคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะใหอ้อกเสยีงในทุกกรณีและเกบ็
บตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการในคราวเดยีวกนั โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้สง่ใบลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการทัง้
ชุด โดยไม่ต้องฉีกใบลงคะแนนเป็นแต่ละบุคคล   สําหรบัระเบยีบวาระอื่นๆ บรษิทัจะเก็บเฉพาะบตัร
ลงคะแนนเสยีงเฉพาะทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง แลว้นําไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุม และจะเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้หมดหลงัการประชุมเสรจ็สิน้เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบไดใ้นภายหลงั ซึ่งเป็นวธิปีฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี
ของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนและสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
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และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”)   โดยหากผู้ถือหุ้นมคีวามจําเป็นต้องกลบัก่อนการประชุมแล้วเสร็จ 
ขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสง่บตัรลงคะแนนทีเ่หลอือยูท่ ัง้หมดใหแ้ก่เจา้หน้าทีด่ว้ย    
 
 ทัง้น้ี ประธานจะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระใหท้ีป่ระชุมทราบหลงัการ
ลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระ ซึง่บรษิทัไดนํ้าระบบ barcode เขา้ใชง้านเพือ่อํานวยความสะดวกแก่    
ผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมและเพื่อความรวดเรว็ในการนับคะแนน ในการน้ี  เลขานุการบรษิทัขอความ
ร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีป่ระสงคจ์ะสอบถามหรอืแสดงขอ้คดิเหน็ในหอ้งประชุม แจง้ชื่อ
และนามสกุลดว้ยเพือ่ประโยชน์ในการบนัทกึการประชุม  
 

ต่อจากนัน้ ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 
 
 ประธานเสนอทีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2554 
ซึง่ไดป้ระชุมเมือ่วนัที ่21 เมษายน 2554  ซึง่บรษิทัไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.egco.com) 
ตัง้แต่วนัที ่4 พฤษภาคม 2554  และบรษิทัไดด้าํเนินการจดัสง่รายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านเป็น
เอกสารเพือ่ตรวจสอบเป็นปีทีส่าม 
 
 จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ   
ซึ่งปรากฏว่าไม่มคีําถาม  ประธานจึงเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมติรบัรองรายงานการประชุมสามญั      
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2554 ซึง่ไดป้ระชุมเมือ่วนัที ่21 เมษายน 2554 โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนน
เสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชมุ :  ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2554 
ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย    397,631,421            97.687 
ไมเ่หน็ดว้ย 0              0.000 
งดออกเสยีง    9,412,960              2.313 
รวมจาํนวนเสยีง 407,044,381                100.000 
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ระเบียบวาระท่ี  2 รบัทราบรายงานประจาํปี 2554  ของคณะกรรมการบริษทัและรบัทราบ

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 
 ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบรษิทัได้จดัทํารายงานประจําปีใน
รปูแบบ CD ROM  ตัง้แต่ปี 2547 เป็นตน้มา  เพือ่ลดการใชก้ระดาษและประหยดัคา่ใชจ้า่ย โดยบรษิทัจะ
บรจิาคเงนิทีป่ระหยดัไดใ้หมู้ลนิธไิทยรกัษ์ป่าซึ่งมเีจตนารมณ์ในการรกัษาสิง่แวดลอ้มในนาม “ผูถ้อืหุน้
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)”   โดยในปี 2554 บรษิทัไดบ้รจิาคเงนิใหแ้ก่มูลนิธไิทยรกัษ์ป่าเป็น
จํานวน 2,233,808 บาท ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้ดัทํารายงานประจําปีเป็นหนังสอืไวส้่วนหน่ึงเพื่อจดัส่งใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ทีไ่ดแ้จง้ความจาํนงมายงับรษิทั 
 
 จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จ ัดการใหญ่
นําเสนอผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2554 ถงึเดอืนมนีาคม 2555 และแผนการดําเนินงาน
สาํหรบัปี 2555 และกจิการทีจ่ะกระทาํต่อไปในภายหน้าของบรษิทัต่อทีป่ระชุม ซึง่สรุปได ้ดงัน้ี 
 
1. เหตุการณ์สาํคญัในปี 2554 ถงึมนีาคม 2555 
 
1.1 ซือ้สนิทรพัยข์องโครงการทีเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณชิยแ์ลว้ 
ในเดอืนมนีาคม 2554 บรษิทัไดเ้ขา้ซื้อหุน้โดยอ้อมในบรษิทั เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลปิปินส์) จํากดั (“เค
ซอน”) เพิม่อกีรอ้ยละ 26.125 ผ่าน บรษิทั นอร์ธ โพล อนิเวสท์เมนท์ จํากดั (“นอร์ธ โพล”) และ     
บรษิทั เอก็โก อนิเตอรเ์นชัน่แนล (บวีไีอ) จํากดั (“เอก็โก บวีไีอ”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ส่งผลให้
บรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้โดยออ้มในเคซอนรวมทัง้สิน้รอ้ยละ 52.125  ของจาํนวนหุน้สามญัทัง้หมด นอกจากน้ี 
บรษิทัยงัไดเ้ขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทั เพริล์ เอนเนอจี ้ฟิลปิปินส ์ออเปอเรติง่ องิค ์(“พพีอย”) ซึ่ง
เป็นผูใ้หบ้รกิารงานเดนิเครือ่งและบาํรุงรกัษาระยะยาวแก่โรงไฟฟ้าเคซอน  
 
ในเดอืนมกราคม 2555 บรษิทัไดล้งทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทั เอสพพี ีโฟร ์
จาํกดั (“SPP 4”) และในเดอืนกุมภาพนัธ ์2555 บรษิทัไดล้งทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ของบรษิัท เอสพพี ีทร ีจํากดั (“SPP 3”) ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 โดยซื้อหุ้นจากบรษิัท MEMC 
Singapore Pte Ltd.  โครงการ SPP 4 ซึง่มขีนาดกําลงัผลติตดิตัง้ 6 เมกะวตัต ์ตัง้อยูใ่นพืน้ทีร่อยต่อ
ระหว่างจงัหวดัศรสีะเกษและจงัหวดัอุบลราชธานี ในขณะทีโ่ครงการ SPP 3 ซึ่งมขีนาดกําลงัการผลติ
ตดิตัง้ 8 เมกะวตัต ์ตัง้อยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัศรสีะเกษ  ทัง้สองโครงการมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-
Firm สาํหรบัผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มากกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (“กฟภ.”)  โดยโครงการ SPP 4 และ 
SPP 3 ไดเ้ริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยแ์ลว้ในวนัที ่24 มกราคม 2555  และในวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2555 
ตามลําดบั อีกทัง้ โครงการทัง้สองมีการติดตัง้ระบบปรบัแผงโซล่าเซลล์แบบหมุนตามดวงอาทิตย ์
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(“Tracking System”) ทาํใหม้ปีระสทิธภิาพในการผลติพลงังานไฟฟ้าเพิม่ขึน้มากกวา่ระบบตดิตัง้แบบ
คงที ่
 
ในเดอืนมนีาคม 2555 บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมทุนในโครงการพลงังานแสงอาทติยโ์ดยลงนามสญัญาซื้อขายหุน้
บรษิทั จ-ีพาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั (“GPS”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 60 ของจํานวนหุน้ที่จดทะเบยีนชําระแลว้ 
GPS ประกอบธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์โดยมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั 
กฟภ. กาํลงัการผลติตามสญัญา 6.5 เมกะวตัต ์จาํนวน 4 สญัญา รวมเป็น 26 เมกะวตัต ์โดยในตน้เดอืน
มนีาคม 2555  GPS ไดเ้ริม่จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์หก้บั กฟภ.ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจํานวน 3 
ฉบบั จาก 3 โครงการ ดงัน้ี  1) โครงการโรงไฟฟ้าตาขดี จงัหวดันครสวรรค ์2) โครงการโรงไฟฟ้าตาสงั 
จงัหวดันครสวรรค์ 3) โครงการโรงไฟฟ้าดงคอน จงัหวดัชยันาท ส่วนโครงการที ่4 คาดว่าจะเริม่
เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยไ์ดใ้นเดอืนธนัวาคม 2555 
 
1.2 การพฒันาโครงการใหม ่
ในเดอืนมนีาคม 2554 บรษิทัไดซ้ื้อหุน้ในบรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จาํกดั (“XPCL”) จากบรษิทั ช. การ
ชา่ง จาํกดั (มหาชน) (“ช. การชา่ง”)  ในสดัสว่นรอ้ยละ 12.5 ของหุน้ทัง้หมด  XPCL ไดร้บัสมัปทานจาก
รฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”)  ในการดาํเนินการโครงการไฟฟ้าพลงั
น้ําไซยะบุร ีเป็นระยะเวลา 29 ปี นบัจากวนัเปิดดาํเนินการขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์โครงการไฟฟ้าพลงัน้ํา
ไซยะบุรตีัง้อยูห่า่งจากเมอืงหลวงพระบางประมาณ 80 กโิลเมตร มสีญัญาขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝา่ย
ผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”)  จาํนวน 1,220 เมกะวตัต ์และสญัญาขายไฟฟ้าใหก้บัรฐัวสิาหกจิไฟฟ้า
ลาว จาํนวน 60 เมกะวตัต ์คาดวา่จะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิย ์ไดใ้นเดอืนมกราคม 2562  
 
ในเดอืนพฤศจกิายน 2554 โครงการโรงไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (‘SPP”) ซึง่ปจัจุบนั
บรษิทั เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 100 ไดล้งนามสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ประเภทสญัญา Firm ระบบ 
Cogeneration โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 
 
1. โครงการทเีจโคเจน  ซึง่มทีีต่ ัง้ทีจ่งัหวดัปทุมธานี ขนาดกําลงัผลติประมาณ 125 เมกะวตัต ์ ไดล้ง

นามสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จํานวน 90  เมกะวตัต์เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมกีําหนดวนั
เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นวนัที ่1 มถุินายน 2560 

2. โครงการทพีโีคเจน ซึง่มทีีต่ ัง้ทีจ่งัหวดัราชบุร ีขนาดกําลงัผลติประมาณ 125  เมกะวตัต ์ไดล้งนาม
สญัญาซื้อขายไฟฟ้าจํานวน 90 เมกะวตัตเ์ป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมกีําหนดวนัเริม่เดนิเครื่องเชงิ
พาณชิยใ์นวนัที ่1 มถุินายน 2561 

3. โครงการเอสเคโคเจน  ซึง่มทีีต่ ัง้ทีจ่งัหวดัราชบุร ีขนาดกาํลงัผลติประมาณ 125  เมกะวตัต ์ไดล้ง
นามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจาํนวน 90 เมกะวตัตเ์ป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมกีาํหนดวนัเริม่เดนิเครือ่ง
เชงิพาณชิยใ์นวนัที ่1 มถุินายน 2562 
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ในดอืนมกราคม 2555 บรษิทัไดเ้ขา้ซื้อหุน้สามญัในสดัส่วนรอ้ยละ 90 ในบรษิทั เทพพนา วนิดฟ์ารม์ 
จํากดั  ซึ่งเป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชยัภูม ิมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้า
ประเภท Non-Firm สาํหรบัผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มากกบั กฟภ. จาํนวน 6.9 เมกะวตัต ์ 2 ฉบบัซึง่มี
กาํหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย ์ในปี 2556  
 
ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2555 บรษิทัไดล้งนามในสญัญากบับรษิทั ยนัฮโีซล่า เพาเวอร ์จาํกดัเพือ่ร่วมลงทุน
ในบรษิทั ยนัฮ ีเอก็โก โฮลดิง้ จาํกดั (“ยนัฮ”ี)  ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 ปจัจุบนัยนัฮเีป็นผูถ้อืหุน้ทัง้หมดใน
บรษิทั โซลารโ์ก จํากดัซึ่งอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทติยจ์ํานวน 6 โครงการรวม
กําลงัผลติ 57 เมกะวตัต์ตัง้อยู่ในพืน้ที่จงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสุพรรณบุร ีมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้า
ประเภท Non-Firm สาํหรบัผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มากกบั กฟภ. และมกีําหนดเดนิเครื่องเชงิพาณิชยใ์น
เดอืนธนัวาคม 2556 
 
1.3 ความกา้วหน้าโครงการก่อสรา้ง 
บรษิทัมโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างการดําเนินการพฒันาโครงการ  1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์ของบรษิทั พฒันาพลงังานธรรมชาต ิจํากดั (“เอน็อดี”ี) ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดัลพบุร ีซึ่ง
ไดเ้ดนิเครื่องเชงิพาณิชย์เขา้ระบบให ้กฟผ. จํานวน 8 เมกะวตัต์ในเดอืนธนัวาคม 2554 และได้
จาํหน่ายไฟฟ้าครบทุกเฟสเขา้ระบบให ้กฟผ.ในเดอืนมนีาคม 2555 จาํนวน 55 เมกะวตัต ์ 
 
1.4 การครบอายขุองสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
เดอืนมถุินายน 2554  โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที ่1 ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นบนเรอืขนาดกาํลงัผลติ
ตดิตัง้ 75 เมกะวตัต ์ไดเ้ดนิเครือ่งครบอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 
 
1.5 ภาพรวมการลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้า 
ณ สิน้ปี 2554  บรษิทัมโีรงไฟฟ้าทีเ่ริม่ดาํเนินงานแลว้รวม 15 โรง  ซึ่งคดิเป็นกําลงัผลติตามสดัสว่นการ
ถอืหุน้รวมจาํนวน 4,131 เมกะวตัต ์ โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าวมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าจาํนวน  6,663 เมกะ
วตัต์  และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555 บรษิทัมโีรงไฟฟ้าทีเ่ริม่ดําเนินงานแลว้รวม 19 โรง  ซึ่งคดิเป็น
กําลงัผลติตดิตัง้ตามสดัสว่นการถอืหุน้รวมจาํนวน 4,172 เมกะวตัต์ โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าวมสีญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้าจาํนวน  6,744 เมกะวตัต ์
 
ปจัจุบนับรษิทัอยูร่ะหวา่งพฒันาโรงไฟฟ้ารวม 7 โครงการ  ซึง่คดิเป็นกาํลงัผลติตดิตัง้ตามสดัสว่นการถอื
หุน้รวมจาํนวน 476 เมกะวตัต ์โดยโรงไฟฟ้าดงักลา่วมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้า จาํนวน  1,567 เมกะวตัต ์  
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2. ผลประกอบการ  
บรษิัทมกีําไรสุทธทิัง้สิ้น  4,990 ล้านบาท บาท  ทัง้น้ี หากไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน  
บรษิทัจะมกีําไร จาํนวน 5,301 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 963 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกั 
ดงัน้ี  
 
ในปี 2554 กลุ่มเอก็โกไดร้บัรูร้ายไดเ้พิม่ขึน้จากการซื้อหุน้ บรษิทั น้ําเทนิ 2 เพาเวอร ์จาํกดั (“เอน็ที
พซี”ี) เพิม่จากรอ้ยละ 25 เป็นรอ้ยละ 35 ในวนัที ่29 กนัยายน 2553 ทาํใหร้บัรูร้ายไดเ้พิม่ขึน้ จาํนวน 
213 ลา้นบาท และการซือ้หุน้บรษิทั เคซอน เพาเวอร ์(ฟิลปิปินส)์ จาํกดั (“เคซอน”) เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 
26 เป็นรอ้ยละ 52.125  ในวนัที ่25 มนีาคม 2554 ทาํใหร้บัรูร้ายไดเ้พิม่ขึน้ จาํนวน 355 ลา้นบาท 
นอกจากน้ี บรษิทัมคี่าใชจ้่ายทีล่ดลง ไดแ้ก่ ค่าซ่อมบาํรุงรกัษา ดอกเบีย้จ่าย และภาษขีองบรษิทั ผลติ
ไฟฟ้าขนอม จาํกดั (“บฟข.”) ลดลง จาํนวน  451  ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายของโรงไฟฟ้าระยองลดลง 
จาํนวน 140 ลา้นบาท  ดงันัน้ รายไดจ้ากการซื้อหุน้เพิม่และค่าใชจ้่ายทีล่ดลงมผีลทําใหก้ําไรเพิม่ขึน้ 
จาํนวน 1,159 ลา้นบาท 
 
อย่างไรกต็ามรายไดค้่าความพรอ้มจ่ายไฟฟ้า (“AP”) ของโรงไฟฟ้าระยอง  บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม 
จํากดั  บรษิทั บแีอลซพี ีเพาเวอร์ จํากดั (“บแีอลซพี”ี) และบรษิทั กลัฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จํากดั 
(“จพีจี”ี) ลดลงจากปี 2553 จาํนวนทัง้สิน้ 1,404 ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้า  
 
นอกจากน้ี ในปี 2554 มเีหตุการณ์พเิศษทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่ การรไีฟแนนซ์ของเคซอนเพือ่ลดตน้ทุนเงนิกู ้
ซึ่งทําให้บริษัทมีค่าธรรมเนียมการชําระเงินกู้ก่อนกําหนด จํานวน 440 ล้านบาท และจากการรี
ไฟแนนซ์ดงักล่าวทําใหเ้คซอนสามารถจ่ายเงนิปนัผลพเิศษเพิม่ขึน้ซึ่งส่งผลใหบ้รษิทัมคี่าใชจ้่ายจาก
ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย จํานวน 212 ลา้นบาท อกีทัง้ การเปลีย่นสกุลเงนิในการทํางบการเงนิของบรษิทั 
โคแนล โฮลดิง้ คอรป์อเรชัน่ (“โคแนล”) ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีาํใหก้ําไรลดลง จาํนวน 96 
ลา้นบาท  
 
ดงันัน้ รายไดต้าม AP ทีล่ดลงและค่าใชจ้่ายจากเหตุการณ์พเิศษทาํใหก้ําไรลดลง จาํนวน 2,152 ลา้น
บาทซึ่งทําใหก้ําไรก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น เท่ากบั 5,301 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน
จาํนวน 963 ลา้นบาท หากไมร่วมเหตุการณ์พเิศษทีเ่กดิขึน้ในปี 2554 กําไรก่อนผลกระทบจากอตัรา
แลกเปลีย่นของกลุม่เอก็โกจะเป็น 6,049 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 215 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2554 
 
ทัง้น้ี อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ในปี 2553 เทยีบกบั 2554 มอีตัราสว่นเทา่กบั 0.20 และ 
0.25 ตามลาํดบั 
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3. แผนกลยทุธ ์
บรษิทัมแีผนกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกจิ ทัง้แผนระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ดงัน้ี  
 
3.1 แผนระยะสัน้ 
 เขา้ซือ้หุน้หรอืพฒันากจิการผลติไฟฟ้าพลงังานทดแทน  
 เขา้ซือ้หุน้กจิการผลติไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณชิยแ์ลว้ 
 เพิม่สดัสว่นการถอืหุน้ในโรงไฟฟ้าทีถ่อืหุน้อยูแ่ลว้ 
 แสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกจิดา้นพลงังานอื่นๆ 

 
3.2 แผนระยะกลาง 
 เจรจาต่ออายโุรงไฟฟ้าระยองและขนอมและเสนอสรา้งโรงไฟฟ้าใหม ่ 
 ขยายกาํลงัการผลติในโรงไฟฟ้าทีม่อียู ่
 ลงทุน พฒันา หรอืเตรยีมการประมลูโรงไฟฟ้าไอพพีแีละเอสพพี ี
 เพิม่สดัสว่นการตลาดดา้นเดนิเครือ่งและบาํรุงรกัษาและขยายขอบเขตในธุรกจิดา้นวศิวกรรม 

 
3.3 แผนระยะยาว 
 เน้นการลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าทัง้ในประเทศและประเทศเพือ่นบา้นทีข่ายไฟฟ้ากลบัมายงั

ประเทศไทย 
 ขยายการพฒันาธุรกจิการผลติไฟฟ้าในแถบภมูภิาคอาเซีย่นและประเทศใกลเ้คยีง 
 พฒันาธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองในดา้นพลงังาน 
 
4. การจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 
บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธงิบการเงนิรวม
หลงัหกัภาษเีงนิได ้ หรอื ในจาํนวนทีท่ยอยเพิม่ขึน้อยา่งสมํ่าเสมอ หากไมม่เีหตุจาํเป็นอื่นใด เชน่ การ
ขยายธุรกจิของเอก็โกในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรอืการจา่ยเงนิปนัผลทีม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงาน
ปกตขิองเอก็โกอยา่งมสีาระสาํคญั โดยการจา่ยเงนิปนัผลตอ้งไมเ่กนิกวา่กาํไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะ
กจิการซึง่บรษิทัไดจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2554 แก่ผูถ้อืหุน้ใน
อตัราหุน้ละ 2.50 บาท โดยจา่ยเมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2554 
 
5. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
บรษิทัมุง่มัน่ใสใ่จดาํเนินธุรกจิผลติไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ ควบคู่ไปกบัการดูแลสิง่แวดลอ้ม พฒันา
ชุมชนและสงัคม เพื่อรกัษาดุลยภาพทัง้ทางด้านเศรษฐกิจสิง่แวดล้อมและสงัคม อนัจะนําไปสู่การ
พฒันาอยา่งยัง่ยนืของประเทศ  โดยแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกลุ่มเอก็โก สะทอ้นผา่นการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี 
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5.1 ผลการดาํเนิงานดา้นเศรษฐกจิ 
บรษิทัตระหนักดถีงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าซึ่งเป็นกจิการดา้นพลงังานทีม่บีทบาท
สําคญัต่อการพฒันาประเทศ จงึให้ความสําคญักบัการพฒันาธุรกจิผลติไฟฟ้าครบวงจรใหแ้ขง็แกร่ง
มัน่คง ส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายของภาครฐั โดยไม่หยุดน่ิงที่จะศกึษาและพฒันาโครงการดา้น
พลงังานทดแทน ควบคูไ่ปกบัการแสวงหาโอกาสการเจรญิเตบิโตในธุรกจิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเชือ้เพลงิ 
เพือ่ร่วมเป็นสว่นหน่ึงทีจ่ะสรา้งเสรมิเสถยีรภาพดา้นพลงังานใหก้บัประเทศขณะเดยีวกนัสามารถสรา้ง
ผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝา่ย 
 
5.2 ผลการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
บริษัทให้ความสําคัญกับการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม โดย
โรงไฟฟ้าในกลุ่มบรษิทัไดใ้ชร้ะบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2004      และระบบการจดัการ
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั TIS 18001& OHSAS 18001:1999 มาอยา่งต่อเน่ือง  
 
ในปี 2554 โรงไฟฟ้าในกลุ่มบรษิทัสามารถบรหิารจดัการโดยไมม่อุีบตัเิหตุทีท่าํใหพ้นักงานตอ้งหยุด
งาน ซึง่มสีถติชิ ัว่โมงความปลอดภยัสะสมอยูใ่นเกณฑท์ีด่ ี 
 
ความสําเร็จในเรื่องการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม ส่งผลให ้
โรงไฟฟ้าในกลุม่เอก็โกไดร้บัการยอมรบัจากสถาบนัต่างๆ  อยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
 

โรงไฟฟ้า รางวลั 
โรงไฟฟ้าขนอม 
 

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทํางาน ระดบัประเทศ ประจําปี 2554 เป็นปีที ่12 
ต่อเน่ืองตดิต่อกนั   

โรงไฟฟ้าเอก็โก โคเจน 
 

ประกาศนียบัตรในการร่วมโครงการการจัดทํา
แนวป้องกนั (PROTECTION STRIP)  

โรงไฟฟ้ารอ้ยเอด็ กรนี  
 

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น  ด้านความ
ปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน ระดบัประเทศ ประจําปี 2554 เป็นปีที ่2 
ตดิต่อกนั   
ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว: ระดับที่ 1 
ความมุง่มัน่สเีขยีว (GREEN COMMITMENT) 

 



บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           หน้า 11                                    
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 
วนัท่ี  25  เมษายน  พ.ศ. 2555 

 
5.3 ผลการดาํเนินงานดา้นสงัคม 
เพราะเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของ ”สงัคม” วา่เป็นกลไกสาํคญัทีจ่ะช่วยผลกัดนัใหก้ารดาํเนินธุรกจิคงอยู่
และกา้วหน้าอย่างยัง่ยนื รวมถงึเป็นแรงสําคญัทีจ่ะช่วยธํารงรกัษาสิง่แวดลอ้มทีด่ไีว ้บรษิทัจงึใส่ใจใน
การพฒันาสงัคมอย่างต่อเน่ืองเสมอมา  เริ่มต้นตัง้แต่สงัคมเล็กๆภายในองค์กร กลุ่มเอ็กโกถือว่า 
“พนักงาน” เป็นหวัใจสาํคญัทีช่่วยเสรมิสรา้งศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนัไดอ้ย่างยัง่ยนื 
โดยได้พฒันาทกัษะทัง้ด้านงานบริหารและการทํางานให้กบัพนักงาน ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมให้
พนกังานมสีว่นร่วมในกจิกรรมเพือ่ชุมชนและสงัคม นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดข้ยายขอบเขตการดแูลและ
พฒันาไปสูชุ่มชนและสงัคมในวงกวา้ง 
 
ในปี 2554 กลุม่บรษิทั ไดร้ว่มกบักระทรวงพลงังาน โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
รเิริม่โครงการ “หน่ึงป่าต้นน้ํา หน่ึงต้นกําเนิดพลงังาน” เพื่อพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน้ําขนาดเล็กสําหรบั
ชุมชนบนแนวคดิการพฒันาเชงิอนุรกัษ์และพอเพยีง ณ พืน้ทีป่า่ตน้น้ํา นําร่องจาํนวน 6 แห่ง ตัง้แต่เดอืน
กุมภาพนัธ ์2553 ถงึเดอืนมกราคม 2556 ซึง่ขณะน้ีแลว้เสรจ็ 2 โครงการ ไดแ้ก่โครงการทีห่มูบ่า้นสนัดนิ
แดง อาํเภอจอมทอง และบา้นโปง่สะแยน อาํเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
 
5.4 การกาํกบัดแูลกจิการ   
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในหลักธรรมาภิบาล เชื่อมัน่ในคุณค่าของคน และมุ่งมัน่ในความ
รบัผดิชอบต่อผูร้ว่มลงทุน ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ทาํใหบ้รษิทัไดร้บัการยกยอ่งจากหน่วยงานชัน้
นํามากมายและไดร้บัรางวลัทีน่่าภาคภมูใิจต่างๆ อาท ิ 
 
 บรษิทัจดทะเบยีนยอดเยีย่มแห่งปีอนัดบั 10  บรษิทัยอดเยีย่มอนัดบั 4 ของหมวดพลงังานและ

สาธาณูปโภค และบรษิทัยอดเยีย่มอนัดบั 5 ของประเทศเรื่องอตัรากําไรสุทธต่ิอรายไดร้วม จาก
การจดัอนัดบัโดยวารสารการเงนิการธนาคาร 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ําน้ําเทิน 2 ได้รบัเลือกเป็นโรงไฟฟ่้าพลงัน้ําดีเด่นของโลกประเภท
พลงังานหมนุเวยีนประจาํปี 2554    

 1 ใน 5 องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility Excellence) จากงาน “Thailand Corporate Excellence Awards 2010” จดัโดย 
สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย  สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และบรษิทัจเีอฟเค มารเ์กต็ไวส ์จาํกดั  

 รางวลัจากงาน  SET Awards โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ร่วมกบัวารสาร
การเงนิการธนาคารไดแ้ก่  
 รายงานบรรษทัภบิาลยอดเยีย่ม 
 รางวลับรษิทัจดทะเบยีนดเีด่นดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมดเีด่นสาํหรบั บรษิทัจดทะเบยีนที่

มมีลูคา่ตลาดสงูกวา่ 10,000 ลา้นบาท 
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 การประกาศเกยีรตคิุณ “คณะกรรมการแห่งปี-ดเีลศิ 2553/2554 (Board of the Year for 

Exemplary Practices)” “ประกาศเกยีรตคิุณพเิศษสาํหรบัคณะกรรมการทีม่ผีลงานดต่ีอเน่ือง” 
และ คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี  จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย และ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน และสภาธุรกจิตลาดทุนไทย 

 การกํากบัดูแลกจิการในระดบัดเีลศิ โดยไดร้บัคะแนนรวม 96 คะแนนจากคะแนนเตม็ 100 
คะแนนในการสาํรวจโดย  IOD ซึง่เอก็โกไดร้บัคะแนนเตม็ใน 2 หมวดคอื สทิธขิองผูถ้อืหุน้ และ
การคาํนึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  

 
 จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ    
ซึง่มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
ขอ้เสนอแนะ: นายบุญรื่น จางบวั ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความชื่นชมและความยนิดกีบับรษิัทที่

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ําน้ําเทนิ 2 ใน สปป.ลาว ไดร้บัเลอืกเป็นโรงไฟฟ้าพลงัน้ําดเีด่น
ของโลกประเภทพลงังานหมนุเวยีนประจาํปี 2554     

คาํถาม: นายจิรพนัธ์ บัวบูชา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามและได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

 1. ใหข้อ้เสนอแนะ ต่างๆ ดงัน้ี  
- จากเว็บไซต์ของ ตลท. ได้แจ้งสถานที่จ ัดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที ่

1/2555 คอืโรงแรมโซฟิเทลเซน็ทาราแกรนด ์ซึง่เป็นชือ่เดมิของโรงแรม  
- จากเวบ็ไซตข์อง ตลท. แสดงขอ้มลูรายงานประจาํปีฉบบัลา่สดุคอืปี 2545 
- ตวัอกัษรที่ปรากฎในรายงานทางการเงนิประจําปี 2554 มคีวามคมชดัไม่

เพยีงพอแมก้ระดาษทีจ่ดัทาํรายงานจะเป็นกระดาษทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มซึง่
เป็นสิง่ทีด่แีต่ควรจะอ่านงา่ยดว้ย 

2. จากรายงานทางการเงนิประจําปี 2554 หน้า 1 แสดงขอ้ความ “ต้นทางดจีะ
ก่อใหเ้กดิผลลพัธป์ลายทางทีด่”ี ขอทราบทศันคตขิองคณะกรรมการและผูบ้รหิารที่
มแีนวคดิและกระทําในส่วนทีเ่ป็นรูปธรรมอย่างไรบา้งทีจ่ะเป็นตน้ทางใหพ้นักงาน
ของบรษิทัทีอ่าจจะกลา่วไดว้า่เป็นปลายทางไดป้ระพฤตแิละปฏบิตัติาม 

3. สอบถามว่าเหตุใดขอ้มลูในรายงานทางการเงนิประจําปี 2554 หน้า 2 แสดงกําไร 
(ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจํานวน 4,968 ลา้นบาท และกําไร 
(ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่จาํนวน  4,990 ลา้นบาท ไม่ตรงกบั
ขอ้มลูในหน้า 8 จากตารางสรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานก่อนผลกระทบจากอตัรา
แลกเปลีย่น สาํหรบัปี 2554 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ซึง่แสดงกําไรก่อน
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจาํนวน 5,301 ลา้นบาท และกําไรสุทธ ิ4,990 ลา้น
บาท  
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4. สอบถามขอ้มลูในรายงานทางการเงนิประจาํปี 2554 หน้า 12  ตารางบรษิทัเอก็โก

เอน็จเินียริง่แอนด์เซอร์วสิ จํากดั หรอื เอสโก   เหตุใดสดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายได้
ของเอสโกในแต่ละปีจงึสูงขึน้ และบรษิทัมแีนวทางแก้ไขดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย
อยา่งไร 

คาํตอบ: 1. ประธานและฝ่ายบริหารได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นและจะนําข้อเสนอแนะดังกล่าวไป
ปรบัปรุงต่อไป 

2. ประธานและฝา่ยบรหิารชี้แจงว่าคณะกรรมการบรษิทัไดดู้แลและกํากบักจิการใหม้ี
ความโปร่งใสโดยคณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทําจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางและ
ขอ้พงึปฎบิตัทิีด่เีพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนักงานของบรษิทัปฎบิตังิาน
อยา่งมจีรยิธรรม มรีะบบการตรวจสอบภายในทีร่ดักุม รวมทัง้ระบบการแจง้เบาะแส
เพือ่รบัขอ้รอ้งเรยีนเพือ่ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตามขัน้ตอนทีก่ําหนด ซึ่งมผีลทําใหใ้น
ปี 2554 คณะกรรมการบรษิทัไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณ “คณะกรรมการแห่งปี-ดี
เลศิ 2553/2554 (Board of the Year for Exemplary Practices)” “ประกาศเกยีรติ
คุณพเิศษสาํหรบัคณะกรรมการทีม่ผีลงานดต่ีอเน่ือง” และ คณะกรรมการตรวจสอบ
แห่งปี  ในส่วนของการดําเนินงานบรษิทัไดใ้หค้วามสําคญัในการปลูกจติสํานึกให้
เยาวชนซึง่เป็นอนาคตของประเทศ  บรษิทัมุง่มัน่ใสใ่จดาํเนินธุรกจิผลติไฟฟ้าอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ ควบคู่ไปกบัการดแูลสิง่แวดลอ้ม พฒันาชุมชนและสงัคม เพือ่รกัษา
ดุลยภาพทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิสิง่แวดลอ้มและสงัคม อนัจะนําไปสู่การพฒันาอย่าง
ยัง่ยนืของประเทศ 

3. ฝา่ยบรหิารไดช้ีแ้จงว่าขอ้มลูในรายงานทางการเงนิประจําปี 2554 หน้า 2  แสดง
กําไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนจํานวน 4,968 ลา้นบาท 
คํานวณมาจากกําไรสุทธ ิ4,990 ลา้นบาท บวกกลบัดว้ยกําไร(ขาดทุน)จากอตัรา
แลกเปลี่ยนที่ไม่ไดเ้กดิจากผลกระทบจากการแปลงค่าเงนิกู้สกุลต่างประเทศของ
บรษิทัยอ่ยและของเอก็โกซึง่เป็นตวัเลขตามงบการเงนิ สว่นตวัเลขหน้า 8 ในตาราง
สรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน กําไรก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจํานวน 
5,301 ลา้นบาท คํานวณมาจากกําไรสุทธ ิ4,990 ลา้นบาท บวกกลบัดว้ยกําไร
(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมด ซึง่รวมถงึกําไร(ขาดทุน) จากผลกระทบ
จากการแปลงค่าเงนิกู้สกุลต่างประเทศของบรษิทัย่อย เอ็กโกและกจิการร่วมค้า
ดว้ย โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่การวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

4. ฝ่ายบรหิารชี้แจงว่าเน่ืองจากเอสโกเป็นบรษิัทที่ดําเนินธุรกจิด้านเดนิเครื่องและ
บาํรุงรกัษา  ซึง่รายไดส้ว่นใหญ่จะมาจากการใหบ้รกิารและมกีําไรไมม่ากเมือ่เทยีบ
กบัรายจา่ยทีค่อ่นขา้งสงูทีเ่กดิขึน้จากคา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากร 

คาํถาม: นายนคร พระประเสรฐิ ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามดงัน้ี 
1. ขอทราบความก้าวหน้าของการดําเนินการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ

โรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขนอมทีจ่ะหมดอายลุง 
2. ขอทราบกลยุทธ์การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนว่าบรษิทัใช้เกณฑ์
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อะไรในการพจิารณาทีจ่ะซือ้หรอืพฒันาโครงการดงักล่าวเอง โดยตนเชื่อวา่บรษิทัมี
ศกัยภาพในการดาํเนินการพฒันาโครงการเอง 

คาํตอบ: 1. ประธานและฝา่ยบรหิารชีแ้จงวา่สาํหรบัโรงไฟฟ้าระยองบรษิทัไดย้ืน่ขอ้เสนอการต่อ
อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปแล้วขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง
พลงังานและคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน สาํหรบัโรงไฟฟ้าขนอมบรษิทัอยู่
ระหวา่งการประสานงานกบักระทรวงพลงังานเพือ่ขอทราบนโยบายวา่จะใหเ้ป็นการ
ประมลูโรงไฟฟ้าไอพพีรีอบใหมห่รอืเป็นการขยายกําลงัผลติหรอืการต่ออายุสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้า 

2. ประธานและฝ่ายบรหิารชีแ้จงว่าบรษิทัมศีกัยภาพทีจ่ะสามารถพฒันาโครงการเอง
ได้แต่เน่ืองจากบรษิัทต้องการรบัรู้รายได้จากการที่บริษัทไปลงทุนในทนัทีจงึได้
เลอืกเขา้ลงทุนในกจิการทีเ่ดนิเครื่องเชงิพาณิชยแ์ลว้  และไดช้ีแ้จงต่อว่าเน่ืองจาก
ขณะน้ีไม่มกีารเปิดประมูลเพื่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนบรษิทัจงึตอ้งลงทุน
โดยการเขา้ซือ้กจิการทีไ่ดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้ โดยบรษิทัทีเ่ขา้ไปซื้อจะมทีัง้
อยูใ่นชว่งการก่อสรา้งและบรษิทัทีเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณชิยแ์ละรบัรูร้ายไดแ้ลว้    ทัง้น้ี 
บรษิทัมโีครงการพลงังานทดแทนที่พฒันาเองคอืโครงการลพบุรโีซลาร์ของบรษิทั
พฒันาพลงังานธรรมชาต ิจาํกดั  

คาํถาม: นายฤทธชิยั หยบิเจรญิพร ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามดงัน้ี  
1. ขอทราบวา่เน่ืองจากในระยะเวลา 4-5 ปีทีผ่า่นมบีรษิทัมกีําไรต่อหุน้สงูสุดถงึ 15.96 

บาทต่อหุ้นและเริม่ทยอยลดลง ดงันัน้ ในระยะเวลา 4-5 ปี ขา้งหน้าบรษิทัคาดว่า
กําไรต่อหุน้จะเป็นเท่าใดและบรษิทัมแีนวทางหรอืโครงการอะไรทีจ่ะทําใหก้ําไรต่อ
หุน้สงูเทา่เดมิ 

2. ขอทราบว่าบรษิทัได้ศกึษาโอกาสการลงทุนอย่างไรเพื่อความเตรยีมพร้อมในการ
ลงทุน 

คาํตอบ: 1. ประธานและฝ่ายบรหิารไดช้ี้แจงว่า บรษิทัไม่สามารถใหค้ําสญัญากบัผูถ้อืหุน้ไดว้่า
ผลการดาํเนินงานของบรษิทัจะเป็นเทา่ไร แต่คณะกรรมการและผูบ้รหิารจะพยายาม
บรหิารงานของบรษิทัเพือ่ใหร้ะดบัผลกําไรเท่าเดมิ  ทัง้น้ี บรษิทัจะพยายามลงทุนให้
มากที่สุดแต่การลงทุนแต่ละครัง้ต้องมีความระมัดระวัง โดยบริษัทจะลงทุนใน
โรงไฟฟ้าที่มีสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่แน่นอน ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรมการและ
ผูบ้รหิารทีต่อ้งพยายามทาํกาํไรใหอ้ยูใ่นระดบัเทา่เดมิ 

2. ประธานและฝา่ยบรหิารไดช้ีแ้จงว่าบรษิทัจะลงทุนในโครงการต่างๆอย่างระมดัระวงั
โดยใหม้ผีลตอบแทนการลงทุนไมต่ํ่ากวา่ Cost of Equity (Ke) ของการลงทุนใน
ธุรกจิดา้นพลงังานของประเทศทีจ่ะลงทุน 

คาํถาม: นางสาวสณุยี ์มว่งเจรญิ ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถาม ดงัน้ี   
1. ขอทราบเรือ่งกรณผีูข้ายถ่านหนิใหก้บัโครงการโรงไฟฟ้า BLCP ขอขึน้ราคาถ่านหนิ

จะมผีลกระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้า BLCP หรอืไม ่
2. ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการน้ําเทนิ 2 เป็นไปตามทีค่าดหรอืไม ่
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3. แผนกลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ เช่น โครงการไซยะบุร ี จะมกีารเพิม่สดัส่วน

การลงทุนเหมอืนโครงการโรงไฟฟ้าน้ําเทนิ 2 หรอืไม ่ 
4. ขอทราบวา่หลงัจากทีร่ฐับาลญีปุ่น่เขา้มาถอืหุน้ใน TEPCO และมแีผนสนบัสนุนเรือ่ง

การส่งออกเทคโนโลยนีัน้  เอ็กโกและ TEPCO ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของเอ็กโกมแีผน
ความรว่มมอืเรือ่งเทคโนโลยนิีวเคลยีรห์รอืไม ่อยา่งไร 

คาํตอบ: 1. ประธานกรรมการและฝา่ยบรหิารชีแ้จงวา่ บรษิทับแีอลซพี ี เพาเวอร ์ จาํกดั 
(“BLCP”) ไดท้าํสญัญาซือ้ถ่านหนิคุณภาพดกีบับรษิทั Australian Coal Holdings 
Pty Limited (“ACH”) ประเทศออสเตรเลยี โดยในปจัจุบนัราคาถ่านหนิทีก่าํหนดไว้
ในสญัญาตํ่ากวา่ราคาตลาดมาก ทาํให ้ACH ประสบปญัหาขาดทุน  ACH จงึเสนอ
ขอปรบัเพิม่ราคาถ่านหนิกบั กฟผ.โดยผา่น BLCP เน่ืองจากราคาถ่านหนิทีร่ะบุใน
สญัญาซือ้ถ่านหนิ กบั สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเป็น back-to-back กนั BLCP เป็น
เพยีงคนกลางในการสง่หนงัสอืรอ้งขอปรบัราคาของ ACH ถงึประธาน
คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน (“คกพ.”) และ กฟผ. ซึง่ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการ
พจิารณาของ กฟผ. คกพ. และหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งไรกต็าม ปจัจุบนั 
ACH ยงัรกัษาสญัญา โดยจดัสง่ถ่านหนิให ้ BLCP ในปรมิาณครบถว้นตามสญัญา 
มเีพยีงชา้ไปบา้งตามสภาพอากาศของเหมอืง และ BLCP กย็งัคงผลติกระแสไฟฟ้า
จา่ยให ้กฟผ.ตามปกต ิ 

2. ประธานกรรมการไดช้ี้แจงว่าผลตอบแทนการลงทุนของโครงการน้ําเทนิ 2 เป็นไป
ตามทีค่าด 

3. ประธานกรรมการไดช้ีแ้จงว่าเน่ืองจากยงัไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอขายหุน้บรษิทัจงึ
ยงัไมม่แีผนเพิม่สดัสว่นการลงทุนในโครงการไซยะบุรใีนขณะนี้   

4. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดช้ี้แจงว่าเน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่มกีารสรา้งโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ บริษัทจึงเพียงปรึกษาเรื่องการลงทุนและการบริหารงานโครงการ
โรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิอื่นๆ เชน่ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ เป็นตน้  

 
 เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานกลา่วสรุปเป็นมตทิีป่ระชมุ ดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ :   ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานประจาํปี 2554 ของคณะกรรมการบรษิทัและกจิกรรมทีจ่ะทาํ
ต่อไปในภายหน้า รวมทัง้รบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดอืนแรก
ของปี 2554 ตามทีเ่สนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี  ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
  
 ประธานไดข้อใหน้ายสหสั ประทกัษ์นุกลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานเกีย่วกบังบการเงนิและ
การเปิดเผยขอ้มลูในปี 2554 โดยนายสหสัฯ ไดร้ายงานผลประกอบการประจําปี 2554 สิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2554 ซึง่สรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 
 

รายการ งบการเงินรวม 
(บาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
(บาท) 

สนิทรพัยร์วม 72,956,072,481 64,893,354,188 
หน้ีสนิรวม 14,423,020,314 12,111,878,793 
รายไดร้วมและสว่นแบง่ผลกาํไร 
(ขาดทุน) ในสว่นไดเ้สยีในกจิการรว่มคา้ 

13,309,838,262 8,151,060,595 

กาํไรสทุธขิองผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 4,989,534,456 4,894,490,943 
กาํไรต่อหุน้  9.48 9.30 

 
   หลงัจากนัน้ ประธานขอให้นายอศัวนิ คงสริิ ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอ
รายละเอยีดการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั  ซึ่งนายอศัวนิฯ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํปีร่วมกบัฝา่ยบรหิารและผูส้อบบญัชจีาก PwC โดย
การซกัถาม ใหค้าํแนะนําและขอ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ เพือ่ใหค้วามมัน่ใจวา่รายงานการเงนิของบรษิทัมี
ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญั เชื่อถอืไดแ้ละเปิดเผยขอ้มูลที่สําคญัครบถ้วนและเพยีงพอ และ
เป็นไปตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรายละเอยีด   งบการเงนิอยู่ใน
หนงัสอืรายงานประจาํปีหน้า 152-215 แลว้ 

 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ    ซึง่มผีูเ้ขา้ประชุม
สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
 

คาํถาม: นายสมเกียรติ สาลีพฒันา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าตามที่รายงานทางการเงิน
ประจาํปี 2554 หน้า 25 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ไดแ้สดงรายการผลกําไร(ขาดทุน) จาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายปี 2553 จํานวน 657,060,271 บาท แต่ในปี 2554 
รายการดงักลา่วมจีาํนวน (149,566,139) เหตุใดตวัเลขจงึต่างกนัมาก 

คาํตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจง ว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการบนัทกึบญัชีเงนิลงทุนในบริษัท
จดัการและพฒันาทรพัยากรภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นเงนิลงทุนใน
หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดใหม้มีลูค่าเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่ปี 2553 ราคา
หุน้สงูขึน้ทาํใหม้กีาํไร ในขณะทีปี่ 2554 ราคาหุน้ลดลงทาํใหม้ผีลขาดทุน 



บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           หน้า 17                                    
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 
วนัท่ี  25  เมษายน  พ.ศ. 2555 

 
คาํถาม: นายจิรพนัธ์ บวับูชา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะในหนังสือ

รายงานประจาํปี 2554 และหนงัสอืรายงานทางการเงนิ ดงัน้ี 
1. ตามหนังสอืรายงานประจําปี 2554 หน้า 154 ขอทราบค่ารื้อถอนของโรงไฟฟ้า

ระยองและโรงไฟฟ้าขนอมว่ามมีูลค่าประมาณเท่าไรและโรงไฟฟ้าทัง้สองมมีูลค่า
คงเหลอืเทา่ไร 

2. ตามหนังสอืรายงานประจาํปี 2554 หน้า 178 ขอทราบวา่เหตุใดจงึมลีกูหน้ีการคา้
สุทธแิละมกีารตดิตามลูกหน้ีบา้งหรอืไม่ และขอทราบจํานวนเงนิและระยะเวลาคา้ง
ชาํระของลกูหน้ีวา่สงูสดุกีเ่ดอืน  

3. ใหข้อ้เสนอแนะวา่หนังสอืรายงานทางการเงนิ 2554 หน้า 9  หวัขอ้ 1.2.1 การซื้อ
สินทรัพย์ของโครงการที่เดินเครื่องแล้วควรจะระบุตัวเลขจํานวนเงินที่ลงทุน 
นอกจากระบุเพยีงขอ้มูลเรื่องสดัส่วนการลงทุน และหนังสอืรายงานประจําปี 2554 
หน้า 204 หวัขอ้ 25 คา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะควรมคีา่ใชจ้า่ยอื่น เชน่ตน้ทุนคา่เชือ้เพลงิ  
คา่เบีย้ประกนัภยั   คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร ดว้ย   

คาํตอบ: ประธานและฝา่ยบรหิารชีแ้จง ดงัน้ี  
1. ยอดประมาณการค่ารื้อถอนเป็นเงนิจํานวนรวมทัง้สิ้น 972 ล้านบาทซึ่งมยีอด

ประมาณการค่ารือ้ถอนของโรงไฟฟ้าระยอง 386 ลา้นบาทและโรงไฟฟ้าขนอม 524 
ลา้นบาท และโรงไฟฟ้าระยองมมีลูค่าคงเหลอื 1,028 ลา้นบาท และ โรงไฟฟ้าขนอม
มมีลูคา่คงเหลอื 615 ลา้นบาท 

2. บรษิทัมยีอดลกูหน้ีการคา้ระยะเวลาเกนิกวา่ 12 เดอืนจาํนวน 59,500,704 บาทซึง่
เป็นลูกหน้ีการคา้ในต่างประเทศของเอสโกที่มกีารคา้ขายกนัมาอย่างต่อเน่ืองและ
ลกูหน้ีไดพ้ยายามทยอยจา่ยเงนิคนืเป็นงวดๆ 

3. ประธานไดข้อบคุณขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้และจะนํามาปรบัปรุงต่อไป 
คาํถาม: นายบุญรื่น จางบวั ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามขอ้มลูในหนังสอืรายงานประจาํปี 2554 วา่

ตามทีข่อ้มลูในหนงัสอืรายงานประจาํปี 2554 งบการเงนิปี 2553 ซึง่มกีารปรบัปรุงใหม ่มี
สว่นใดเป็นสาระสาํคญั และมปีรบัเปลีย่นตวัเลขหรอืไม ่

คาํตอบ: ฝ่ายบรหิารชี้แจงว่าบรษิทัได้นํามาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่มาใชใ้นปี 2554 จงึต้องมี
การปรับปรุงตัวเลขที่เกี่ยวข้องย้อนหลังกลับไปในบางรายการซึ่งรายการที่เป็น
สาระสาํคญัคอืประมาณการหน้ีสนิค่ารือ้ถอนและประมาณการมลูค่าคงเหลอืโรงไฟฟ้าซึ่ง
สามารถดูรายละเอยีดไดท้ีห่มายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่2.2.1 หน้าที่165 ใน
รายงานประจาํปี 2554 

คาํถาม: นางสณุยี ์มว่งเจรญิ ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามขอ้มลู ดงัน้ี  
1. ตามขอ้มลูในหนังสอืรายงานประจาํปี 2554 งบการเงนิปี 2554 เรื่องการซื้อหุน้ของ

บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จํากดั เหตุใดบรษิัทจงึบนัทกึรายการดงักล่าวเป็นการ
ลงทุนระยะยาวอื่นแทนการบนัทกึเป็นรายการเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยหรอืสว่นไดเ้สยี
ในกจิการรว่มคา้ 

2. ตามที่บรษิัทมนีโยบายที่จะลงทุนเพิม่ ซึ่งอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใน



บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           หน้า 18                                    
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 
วนัท่ี  25  เมษายน  พ.ศ. 2555 

 
ปจัจุบนัเทา่กบั 0.25 เทา่ จะมผีลกระทบต่อการจา่ยเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้หรอืไม ่

คาํตอบ: ประธานและฝา่ยบรหิารชีแ้จง ดงัน้ี  
1. เน่ืองจากบรษิทัลงทุนในโครงการไซยะบุร ีพาวเวอรใ์นสดัสว่นรอ้ยละ 12.5 และไมม่ี

อาํนาจควบคุมจงึไมบ่นัทกึในประเภทรายการเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยหรอืสว่นไดเ้สยี
ในกจิการรว่มคา้ 

2. บรษิทัจะพจิารณาการลงทุนทีใ่หผ้ลตอบแทนการลงทุนทีด่ ีทําใหบ้รษิทัมกีําไรเพิม่
มากขึน้ซึ่งจะมผีลใหบ้รษิทัมศีกัยภาพในการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดม้ากขึน้
ดว้ย 

คาํถาม: นายฤทธิชยั หยบิเจรญิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามข้อมูลในหนังสอืรายงานประจําปี 
2554 วา่ในงบกาํไรขาดทุน เหตุใดบรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเพิม่ขึน้ โดยในปี 2553 
เป็นจํานวนเงิน 1,433,135,581  บาทและในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนเงิน 
1,678,317,514 บาท 

คาํตอบ: ฝ่ายบรหิารชี้แจงว่าค่าใชจ้่ายที่เพิม่ขึน้ในปี 2554 สาเหตุใหญ่เกดิจากเคซอนมกีารรี
ไฟแนนซ์เพือ่ลดตน้ทุนเงนิกู ้และจากการรไีฟแนนซ์ทําใหเ้คซอนสามารถจ่ายเงนิปนัผล
พเิศษเพิม่ขึน้ และเมื่อส่งเงนิปนัผลดงักล่าวออกนอกประเทศฟิลปิปินสจ์ะมกีารหกัภาษ ี
ณ ทีจ่า่ย ซึง่รายการดงักลา่วจะรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

 

 
  เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมติ
อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ซึ่งไดผ้่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้ตามที่
ปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ทีไ่ดส้่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม โดยมตขิองระเบยีบ
วาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 
 
มติท่ีประชมุ  :   ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุน
ของบรษิทั     สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ตามทีป่ระธานเสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมผีลการ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 398,089,098              

97.687 
ไมเ่หน็ดว้ย 2,210 0.001 
งดออกเสยีง 9,421,650 2.312 
รวมจาํนวนเสยีง 407,512,958    100.000 
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ระเบียบวาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี และการจ่ายเงินปันผล 
 
  ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บรษิทัมนีโยบายที่จะจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นใน
อตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวมหลงัหกัภาษเีงนิไดห้รอืในจํานวนทีท่ยอย
เพิม่ขึน้อย่างสมํ่าเสมอ หากไม่มเีหตุจาํเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกจิของบรษิทัในโครงการต่างๆ ใน
อนาคต หรอืการจ่ายเงนิปนัผลมผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัอยา่งมสีาระสาํคญั   ทัง้น้ี
บรษิทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 530 ลา้นบาทซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวค้รบถว้นแลว้     
 
  ประธานรายงานว่า บรษิทัมกีําไรสุทธจิากผลประกอบการประจําปี 2554 รวมทัง้สิน้ 
4,990 ลา้นบาทลดลงจากปี 2553 จํานวน 1,813 ลา้นบาท และถา้ไม่รวมผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลีย่นและเหตุการณ์พเิศษทีท่าํใหค้า่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ ปี 2554 จะมกีําไร 6,049 ลา้นบาท ลดลงจาก
ปี 2553 จาํนวน 215 ลา้นบาท    
 

โดยทีบ่รษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า ผลการดําเนินงานของบรษิทัมกีําไร และบรษิทัมี
กระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลได ้ รวมทัง้ไดพ้จิารณาแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของ
บรษิทัแลว้ เหน็สมควรจ่ายเงนิปนัผลจากผลประกอบการปี 2554 แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 5.25 บาท  
คดิเป็นรอ้ยละ 55 ของกําไรสุทธ ิหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 48 ของกําไรสุทธงิบการเงนิรวมถา้ไมร่วมค่าใชจ้่าย
จากเหตุการณ์พเิศษ และคดิเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิ้นจํานวน 2,764 ล้านบาท  ซึ่งสูงกว่าสดัส่วนการ
จ่ายเงนิปนัผลต่อกําไรสุทธใินปี 2553 ทีจ่่ายในสดัส่วนรอ้ยละ 41 ของกําไรสุทธ ิ ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้จะไดร้บั
เงนิปนัผลในอตัราเทา่กบัเงนิปนัผลในรอบปี 2553  

 
ทัง้ น้ี คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลสําหรับผล

ประกอบการครึ่งปีแรกในอตัราหุ้นละ 2.50 บาทเป็นเงนิปนัผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจํานวน 1,316 
ลา้นบาท โดยจ่ายเมื่อวนัที ่16 กนัยายน 2554 ดงันัน้เงนิปนัผลสาํหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 2554 
จะจ่ายได้อีก 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนเงิน 1,448 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินจํานวนกําไรสะสมของงบ
การเงนิเฉพาะบรษิทั โดยกําหนดจ่ายในวนัที ่ 4 พฤษภาคม 2555 ทัง้น้ี ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบกบัอตัรา
การจา่ยเงนิปนัผลในปีทีผ่า่นมาเป็นดงัน้ี  

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  ปี 2554  ปี 2553 

กาํไรสทุธ ิ (ลา้นบาท) 4,990 6,792 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 526,465,000 526,465,000 
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 9.48 12.90 
อตัราเงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้  5.25 5.25 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  ปี 2554  ปี 2553 

(บาท) 2.50 2.75 2.50 2.75 
รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 2,764 2,764 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 55 41 

 
  หากจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดําเนินงานปี 2554 ที ่5.25 บาทต่อหุน้ กําไรสะสม
ของงบการเงนิรวมจะคงเหลอื 41,234 ลา้นบาท และกําไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะบรษิทัจะคงเหลอื 
35,827 ลา้นบาท และจากการคาํนวณอตัราผลตอบแทนเงนิปนัผล โดยใชร้าคาหุน้ ณ วนัที ่16 มนีาคม 
2555 ทีร่าคา 95.00 บาท จะไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 5.53 ซึ่งสงูกวา่อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ 12 เดอืน
เฉลีย่ของ 4 ธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ทีร่อ้ยละ 2.94 อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลอายุ 1 
ปี ทีร่อ้ยละ 3.04 และอตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดเฉลีย่ (SET) ทีร่อ้ยละ 3.52 (ขอ้มลู ณ สิน้เดอืน
มกราคม 2555) 

 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ    ซึง่มี
ผูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม: นายบุญรื่น จางบัว ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามข้อมูลในหนังสือรายงานทางการเงิน

ประจาํปี 2554 ดงัน้ี 
1. ตามทีห่นังสอืงบการเงนิประจาํปี 2554 หน้า 2 รายการกําไร (ขาดทุน) สว่นทีเ่ป็น

ของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่มกีารปรบัปรุงตวัเลขของปี 2553 เป็น 6,803 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากเดมิทีร่ายงานไวใ้นรายงานทางการเงนิประจําปี 2553 บรษิทัจะนําเงนิ
สว่นน้ีไปทาํอะไร 

2. ใหข้อ้เสนอแนะว่างบการเงนิประจําปี 2554 อ่านยากและไม่สามารถหายอดกําไร
สทุธจิาํนวน 4,990 ลา้นบาทตามทีบ่รษิทัแจง้ไว ้

คาํตอบ: ฝา่ยบรหิารและผูส้อบบญัชชีีแ้จง ดงัน้ี  
1. ยอดเงนิกาํไรทีเ่พิม่ขึน้ในรายการน้ีจะรวมอยูใ่นกําไรสะสม สามารถนําไปจดัสรรเป็น

เงินปนัผลให้ผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายการและตัวเลขที่
ปรบัปรุงตามมาตรฐานทางบญัชใีหมไ่ดใ้นรายงานประจาํปี 2554 หน้า 165  

2. การแสดงรายการในงบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานบญัช ีและกําไรสุทธจิํานวน 
4,990 ลา้นบาทมขีอ้มูลอยู่ในหนังสอืรายงานทางการเงนิประจําปี 2554 หน้า 24 
บรรทัดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จํานวน 4,989,534,456 บาท และในรายงาน
ประจาํปี 2554 หน้า 156 บรรทดัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ จาํนวน 4,989,534,456 
บาทเชน่กนั 
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เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตักิารจดัสรรกําไร
สุทธปิระจําปี และการจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2554 ดงัรายละเอยีด
ขา้งตน้ โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชมุ  :   ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรกาํไรสทุธแิละประกาศจา่ยเงนิปนัผลจาก
ผลการดําเนินงานครึง่ปีหลงัของปี 2554 ตามทีป่ระธานเสนอในอตัรา 2.75 บาทต่อหุน้ เป็นจํานวนเงนิ 
1,448 ลา้นบาท ในวนัที ่4 พฤษภาคม 2555 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน 
ดงัน้ี 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 398,100,790 97.689 
ไม่เหน็ด้วย 2,210 0.001 
งดออกเสียง  9,417,460 2.311 
รวมจาํนวนเสียง 407,520,460  100.000 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 
 
  ประธานมอบหมายให ้นายอศัวนิ คงสริ ิประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการ
คดัเลอืกผูส้อบบญัชแีก่ผูถ้อืหุน้  ซึง่นายอศัวนิฯ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัความเป็น
อสิระของผูส้อบบญัชแีละคณะกรรมการตรวจสอบไดก้ําหนดนโยบายทีจ่ะหมุนเวยีนผูส้อบบญัชทีุก 5 ปี 
โดยบรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหมท่ีส่งักดัสาํนักงานสอบบญัชเีดยีวกบัรายเดมิได ้ซึง่นโยบาย
ของบรษิทัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต.ทีเ่ริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่ปี 2549 เป็นตน้มา   
 

  บรษิทัได้ดําเนินการคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีากการพจิารณาคุณสมบตั ิชื่อเสยีง และ
เปรยีบเทยีบอตัราคา่สอบบญัช ีของผูส้อบบญัชจีากสาํนกังานสอบบญัชชีัน้นําในปี 2541, ปี 2546 และ
ปี 2551  ตามลําดบั ทัง้น้ี PwC ไดห้มุนเวยีนผูส้อบบญัชมีาตลอด และแต่ละรายไม่ไดเ้ป็นตดิต่อกนั
เกนิหา้ปี ซึ่งสอดคลอ้งกบัประกาศ กลต. ซึ่งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา
การทาํงานในปีทีผ่า่นมาของผูส้อบบญัชจีาก PWC แลว้มคีวามเหน็วา่ทาํงานไดด้ ีมปีระสทิธภิาพและมี
ผลงานดเีป็นทีน่่าพอใจ และ PwC เป็นบรษิทัทีใ่หบ้รกิารการสอบบญัชทีีม่ชีื่อเสยีง มมีาตรฐานการ
ตรวจสอบในระดบัสากล เป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวาง สมควรไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีอง
กลุม่เอก็โกในปี 2555  โดยมคีา่ธรรมเนียมการสอบบญัชสีาํหรบังานสอบบญัชปีี 2555 ทีม่ขีอบเขตการ
ปฏบิตังิานเมอืนกบัปี 2554 จาํนวน 1,986,390 บาทเท่ากบัปี 2554 และ ค่าสอบบญัชสีาํหรบัโครงการ
ลงทุนใหม ่จาํนวน 396,000 บาท รวมเป็นคา่สอบบญัช ี2,382,390 บาท    
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ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชสีงักดั PwC ได้รบัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชปีระจําปี 2555 ของบรษิทั
ยอ่ยรวม 10 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จํากดั บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ 
จํากดั บรษิทั เอก็คอมธารา จํากดั บรษิทั เอก็โก กรนี  เอน็เนอร์ยี ่จํากดั บรษิทั ร้อยเอด็ กรนี จํากดั
บรษิทั เอก็โก โคเจนเนอเรชัน่ จํากดั บรษิทั พฒันาพลงังานธรรมชาต ิจํากดั บรษิทั เอสพพีทีร ีจํากดั 
บรษิทั เอสพพีโีฟร ์จาํกดั และบรษิทั เทพพนา วนิดฟ์ารม์ จาํกดั ซึง่ PwC และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัิ
หน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด นอกจากน้ี  การจา้งสาํนกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดัและกจิการที่
เกีย่วขอ้งกบัสาํนักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดัเพื่อใหบ้รกิารอื่นนอกเหนือจากงานสอบบญัชใีนปีที่
ผา่นมานัน้ ไมก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้แห่งผลประโยชน์และไม่เป็นการตรวจสอบงานของตวัเอง  ซึง่จะทํา
ใหผู้ส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระและความเป็นกลางในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี 
   
 ด้วยเหตุผลดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยขอ้แนะนําของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชใีนนาม PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไดแ้ก่
นายสมชาย จณิโณวาท ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3271 นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที่ 3977 นายชยัศริ ิเรอืงฤทธิช์ยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4526 และนางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูน
วฒันาสุข ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4599   โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงนิของบริษัท และกําหนดเงนิค่าสอบบญัชีประจําปี 2555 เป็นจํานวนเงนิ 
2,382,390 บาท และคา่ใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไมเ่กนิ 123,600 บาท 
โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการเดนิทางไปสอบทานบรษิทัในต่างประเทศตาม
ความเหมาะสม และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้   ให ้PwC  
จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตท่านอื่นแทนได ้โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน  
รวมทัง้เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัคิ่าสอบทานงบการเงนิ
ของบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นปี 2555 ดว้ย 
 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้คดิเหน็เพิม่เติม    ซึ่งมผีูเ้ขา้ประชุม
สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม: นายบุญรืน่ จางบวั ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถาม ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลในหนังสอืเชญิประชุมตารางนําเสนอปี 2554 ซึ่งระบุค่าสอบบญัชจีํานวน 
1,986,390 บาท ในขณะทีค่่าบรกิารอื่น จาํนวน 24,946,014 บาท เหตุใดค่าบรกิาร
อื่นจงึมจีาํนวนสงูกวา่คา่สอบบญัช ี

2. เสนอความคดิเหน็วา่ ปีต่อไปน่าจะใหบ้รษิทัยอ่ย  และบรษิทัร่วมทุนประชุมผูถ้อืหุน้
เพือ่ประกาศจา่ยเงนิปนัผลใหเ้รว็เพือ่ไมใ่หม้เีงนิปนัผลคา้งจา่ยจาํนวนมาก 
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คาํตอบ: กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จง ดงัน้ี  

1. ค่าบรกิารอื่นจํานวน 24,946,014 บาทเป็นค่าบรกิารที ่PwC ใหบ้รกิารงานอื่นเช่น
งานทีป่รกึษา โดยทีผู่ใ้หบ้รกิารไมใ่ชผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทั 

2. บรษิทัมนีโยบายใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทุนประกาศจ่ายเงนิปนัผลทัง้หมดจาก
ผลการดําเนินงาน  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนจะทยอยจ่ายเงินปนัผลตามที่
ประกาศจ่ายในกรณีทีม่ปีรมิาณเงนิสดเพยีงพอ  หากบรษิทัดงักล่าวไมม่ปีรมิาณเงนิ
สดเพยีงพอ บรษิทัจะบนัทกึการประกาศจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วม
ทุนเป็นเงนิปนัผลคา้งจา่ย 

 
  เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมติแต่งตัง้
ผูส้อบบญัช ีและกําหนดเงนิค่าตอบแทน โดยมติของระเบยีบวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสยีงขา้งมากของ
จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม :   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดเงิน
ค่าตอบแทน ตามทีป่ระธานเสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยแต่งตัง้ใหน้ายสมชาย จณิโณวาท ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3271 นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 นายชยัศริ ิเรอืง
ฤทธิช์ยั ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4526 และนางสาวอมรรตัน์ เพิ่มพูนวฒันาสุข ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที ่4599 ในนาม PwC  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจําปี  2555 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็น
ผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และกําหนดเงนิค่าสอบบญัชปีระจําปี 
2555 เป็นจาํนวนเงนิ 2,382,390 บาท และคา่ใชจ้า่ยอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ
ไม่เกนิ 123,600 บาท โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการเดนิทางไปสอบทานใน
ต่างประเทศทีบ่รษิทัมกีารลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากน้ี ทีป่ระชุมมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบหาก PwC จะตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นแทนผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีัง้ 4 ท่าน ไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้  รวมทัง้มอบอํานาจ
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัคิ่าสอบทานงบการเงนิของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้
ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นปี 2555   
 
โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 390,411,933 95.801 
ไมเ่หน็ดว้ย        7,692,290 1.888 
งดออกเสยีง 9,420,590 2.312 
รวมจาํนวนเสยีง 407,524,813 100.000 
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ระเบียบวาระท่ี  6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
   
 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 17  กําหนดให้กรรมการ
ของบรษิทัออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม   ซึง่ใน
การประชุมครัง้น้ี   มกีรรมการทีค่รบวาระจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง 5 ทา่น ไดแ้ก่  
1. นายพรชยั รุจปิระภา   ประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน 
2. นายกุลศิ สมบตัศิริ ิ   กรรมการและกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
3. นายอศัวนิ คงสริ ิ   กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

    และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
    สงัคม 

4. นายธนพชิญ์ มลูพฤกษ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
5. พลตาํรวจโทพจิาร จติตริตัน์ กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และ 
    กรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
   
 เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นได้อภปิรายเกี่ยวกบักรรมการไดโ้ดยสะดวกและเพื่อความ
โปร่งใส กรรมการที่พ้นวาระทัง้หมดสมคัรใจที่จะออกนอกห้องประชุม และเน่ืองจากประธานและ       
รองประธานกรรมการพน้จากตําแหน่งในโอกาสนี้ ประธานจงึมอบหมายใหน้ายสหสัฯ กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม  จากนัน้นายสหัสฯ จึงมอบหมายให้ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูนํ้าเสนอขอ้มลูต่อทีป่ระชุม  
 

  นายไพบูลย์ ศริภิาณุเสถยีร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่
ประชุมว่า  บรษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทั เชญิชวนใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามี
คุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการแต่ไม่มผีู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ    
ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทัโดยไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในกรณีน้ี ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการทีค่รบ
วาระการดํารงตําแหน่ง  โดยคํานึงถงึองคป์ระกอบของกรรมการทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่การกํากบัดูแล
กจิการ รวมทัง้ความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และผลการปฏบิตัิงานของกรรมการที่ผ่านมา    
และเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการผูแ้ทน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายพรชยั รุจปิระภา และ
นายกุลศิ สมบตัศิริ ิกลบัเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง และ สาํหรบักรรมการอสิระ ขอเสนอใหเ้ลอืกนาย
ธนพชิญ์ มลูพฤกษ์ กลบัเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง  และแต่งตัง้บุคคลภายนอกเป็นกรรมการเขา้ใหม่
แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายพงศธร คุณานุสรณ์ และนายสรจกัร เกษมสุวรรณ   
ทัง้น้ี ในนิยามกรรมการอสิระของบรษิทักําหนดไวว้า่ กรรมการอสิระตอ้งถอืหุน้ในบรษิทัไมเ่กนิรอ้ยละ 
0.5 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ซึง่ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อทัง้  5  ท่านไมม่ผีูใ้ด
ถอืหุน้ในบรษิทั  
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 ทัง้น้ี บริษัทได้นําเสนอข้อมูลของผู้ได้รบัการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิง่ที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 5 ของชุดหนงัสอืเชญิประชุม 
 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให ้ผูถ้อืหุน้อภปิรายเกีย่วกบักรรมการแต่ละทา่นซึง่มผีูเ้ขา้ประชุม
สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม: นายจริพนัธ ์บวับชูา ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ไดส้อบถามดงัน้ี   

1. กรรมการอสิระที่เสนอแต่งตัง้ใหม่จํานวน  2 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนสรรหามาโดยตรง หรอืมผีูเ้สนอแนะมา หรอืสรรหามาโดยวธิี
ใดและกรรมการอสิระทีเ่สนอแต่งตัง้ใหมม่กีารแสดงวสิยัทศัน์ หรอืไม ่อยา่งไร 

2. กรรมการอสิระที่เสนอแต่งตัง้ใหม่ทัง้ 2 ท่าน  มปีระสบการณ์เกี่ยวกบัการบนัเทงิ 
สือ่สาร และการธนาคารจะมปีระโยชน์ต่อธุรกจิพลงังานอยา่งไร 

คาํตอบ: กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และนายไพบลูย ์ศริภิาณุเสถยีร กรรมการ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี  
1. มผีูเ้สนอรายชื่อกรรมการอสิระที่เสนอแต่งตัง้ใหม่ทัง้ 2 ท่านมาให้บรษิทัพจิารณา

โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาความเหมาะสมแลว้
จงึไดนํ้าเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้และบรษิทัจะรบัขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้เรื่อง
การนําเสนอวสิยัทศัน์สาํหรบักรรมการเขา้ใหมม่าพจิารณาต่อไป 

2. นายพงศธร คุณานุสรณ์ ซึ่งมคีวามรูท้างดา้นบญัชกีารเงนิ สามารถช่วยบรษิทัดา้น
ดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นชอบให้เสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้นายพงศธรฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ สาํหรบั
นายสรจกัร เกษมสุวรรณ จะเขา้มาสนับสนุนบรษิทัดา้นการประชาสมัพนัธ์องค์กร
โดยเฉพาะในปี 2555 ซึง่เป็นโอกาสครบรอบ 20 ปีของบรษิทั  ทัง้น้ี ในการพจิารณา
นําเสนอแต่งตัง้กรรมการ บรษิัทจะพจิารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
คุณสมบตั ิประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ เพื่อใหไ้ดอ้งค์ประกอบคณะกรรมการทีด่ี
ทีส่ดุ  

 
  เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เติมแล้ว ประธานได้เสนอที่ประชุมพจิารณาลงมติ
เลอืกตัง้กรรมการเขา้ใหม่แทนตําแหน่งกรรมการทีว่่างลงเป็นรายบุคคลตามลําดบั โดยมตขิองระเบยีบ
วาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 4 ใน 5 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม :       ที่ประชุมได้พจิารณาและมมีติให้กรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่  
นายพรชยั รุจปิระภา  นายกุลศิ สมบตัศิริ ิ  และนายธนพชิญ์ มลูพฤกษ์ กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีครัง้
หน่ึง และใหน้ายพงศธร คุณานุสรณ์ เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม ่แทนนายอศัวนิ คงสริ ิ และนายสรจกัร 
เกษมสวุรรณ เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหมแ่ทน พลตาํรวจโทพจิาร จติตริตัน์  ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 
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4 ใน 5 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออก
เสยีงสาํหรบักรรมการแต่ละทา่น ดงัน้ี  
 

ชือ่กรรมการ 
 

เหน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

งดออกเสยีง 
(รอ้ยละ) 

รวม 
(รอ้ยละ) 

1. นายพรชยั รุจปิระภา 
    กรรมการ 

390,319,065 
(95.778) 

7,784,810 
(1.910) 

9,420,960 
(2.312) 

407,524,835 
(100.000) 

2. นายกุลศิ สมบตัศิริ ิ
    กรรมการ 

390,306,566 
(95.775) 

7,785,310 
(1.910) 

9,432,960 
(2.315) 

407,524,836 
(100.000) 

3. นายธนพชิญ์ มลูพฤกษ์ 
   กรรมการอสิระ 

397,098,366 
(97.442) 

980,500 
(0.241) 

   9,445,970 
(2.318) 

407,524,836 
(100.000) 

4. นายพงศธร คุณานุสรณ์ 
    กรรมการอสิระ 

397,788,966 
(97.611) 

23,310 
(0.006) 

   9,712,560 
(2.383) 

407,524,836 
(100.000) 

5. นายสรจกัร เกษมสวุรรณ 
   กรรมการอสิระ 

397,688,815 
(97.586) 

118,161 
(0.029) 

   9,717,860 
(2.385) 

407,524,836 
(100.000) 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  7 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  
 ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมว่า  คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้แนะนําของคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาค่าตอบแทนสําหรบักรรมการ    โดยคํานึงถึงหลกัเกณฑ์
ต่างๆ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดบัความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมาย ค่าตอบแทนของ
กรรมการในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทัง้การสร้างแรงจูงใจสําหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมแลว้ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัซึ่งไดแ้ก่ 
ค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบีย้ประชุม และเงนิโบนัสตอบแทนผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการบรษิทั  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 

1. คงค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชุมกรรมการไวใ้นอตัราเดมิคอื ค่ากรรมการรายเดอืน เดอืนละ 
30,000 บาท และเบีย้ประชุมครัง้ละ 10,000 บาท  โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไดร้บัเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 และ รอ้ยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลาํดบั และกรรมการที่
ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุม จะไมไ่ดร้บัเบีย้ประชุมครัง้นัน้ ซึ่งเป็นหลกัการเดมิซึ่งทีป่ระชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัไิวต้ัง้แต่ปี 2547 และเป็นอตัราทีส่อดคลอ้งกบับรษิทัในภาคพลงังาน 

 

2. คงวงเงนิโบนัสตอบแทนผลการปฏบิตังิานประจําปี 2554 ใหเ้ท่ากบัวงเงนิโบนัสประจําปี  2553 ที่
ไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ คอืจาํนวน 20 ลา้นบาท โดยพจิารณาจากการสรา้งความเตบิโตใหก้บับรษิทั 
ความสําเร็จในการได้รบัการยกย่องเรื่องการกํากบัดูแลกิจการที่ดี ราคาหุ้นที่เพิม่ขึ้นและโบนัส
กรรมการในธุรกิจที่ใกล้เคยีงกนั รวมทัง้อตัราการจ่ายเงนิปนัผลให้กบัผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการ



บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           หน้า 27                                    
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 
วนัท่ี  25  เมษายน  พ.ศ. 2555 

 
จดัสรรโบนัสระหวา่งกนัเอง   ทัง้น้ี จาํนวนโบนัสดงักล่าวคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.7 ของเงนิปนัผลที่
จา่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้  

 

3. คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอตัราเดมิ ซึ่งพจิารณาจากจํานวนครัง้การประชุม 
อาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด ดงัน้ี  

 
 
 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

เบีย้ประชมุ (บาท) 

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 
คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกร รมกา รส ร รห าแล ะ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

20,000 20,000 20,000 20,000 

คณะกรรมการลงทุน 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- - 24,000 24,000 

 

โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนและ/หรอืเบี้ยประชุมเพิม่ในอตัรารอ้ย
ละ 25 ทัง้น้ี คา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ยทีม่กีารแต่งตัง้ใหมห่รอืเปลีย่นแปลงระหวา่งปี ใหอ้ยูใ่น
ดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าที่
และความรบัผดิชอบ 

4. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณ ี
 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให ้ผูถ้อืหุน้อภปิรายเกีย่วกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการซึง่
มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม: นายบุญรืน่ จางบวั ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ไดส้อบถามขอ้มลูในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ใน

ระเบยีบวาระที่ 7 ขอ้ 3  มขีอ้มูลค่าตอบแทนประธานกรรมการแต่ในหน้า 26 ของ
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2554 ไม่ไดใ้ส่รายละเอยีดของค่าตอบแทน
ของประธานกรรมการ 

คาํตอบ: กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดช้ี้แจงว่าค่าตอบแทนของกรรมการปี 2555 เท่ากบั ปี 2554 
โดยกาํหนดคา่ตอบแทนประธานกรรมการใหไ้ดร้บัมากกวา่กรรมการรอ้ยละ 25  

คาํถาม: นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามข้อมูลว่าค่าตอบแทนของ
กรรมการในส่วนของโบนัสกรรมการคดิเป็นรอ้ยละเท่าไรของกําไรสุทธเิช่นเดยีวกบัที่
บรษิทัแจง้วา่คดิเป็นรอ้ยละเทา่ไรของเงนิปนัผลโดยใหบ้รษิทัแจง้ผูถ้อืหุน้ทราบดว้ย  

คาํตอบ: กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดช้ีแ้จงวา่คา่ตอบแทนของกรรมการในสว่นของโบนัสคดิเป็นรอ้ย
ละ 0.40 ของกาํไรสทุธปีิ 2554  
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เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เติม ประธานจงึเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมติกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบใหก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยประจาํปี 2555 และโบนัสกรรมการประจาํปี 2554 ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 392,806,138          96.388 
ไมเ่หน็ดว้ย 5,266,690            1.292 
งดออกเสยีง 9,453,010                 2.320 
รวมจาํนวนเสยีง 407,525,838           100.000 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 ประธานไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ ไดป้ระชุมถงึระเบยีบวาระที ่8 เรือ่งอื่นๆ แลว้ มผีูถ้อืหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉนัทะจะเสนอใหพ้จิารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมตหิรอืไม่ ซึ่งไมม่ผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจงึเปิด
โอกาสให้ที่ประชุมซกัถามหรอืเสนอแนะในเรื่องทัว่ๆ ไปได้ ปรากฏว่ามผีู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถาม
ขอ้มลูและใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์แก่บรษิทัในเรื่องต่างๆ   ซึง่ประธานและฝา่ยบรหิาร ชีแ้จงให ้
ผูถ้อืหุน้ทราบ สรุปได ้ดงัน้ี 
 
คาํถาม: นายบุญรื่น จางบวั ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามว่าเน่ืองจากทีบ่รษิทัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ในเคซอน ถามว่าบริษัทมีกรรมการผู้แทนในเคซอนที่เป็นคนไทยจํานวนกี่คน และ
กรรมการผูจ้ดัการคอืใคร  

คาํตอบ: ฝา่ยบรหิารชี้แจงว่าบรษิทัไดส้่งกรรมการผูแ้ทนของบรษิทัไปเพื่อกํากบัดูแลกจิการเป็น
คนไทย 2 ท่านและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิในต่างประเทศคอื 
นายจอหน์ พาลุมโบ อกี 1 ท่าน  และกรรมการผูจ้ดัการมาจากบรษิทั InterGen ซึง่เป็น
สญัชาตอิเมรกินั โดยตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาการใหบ้รกิาร 
(Management Service Agreement) ทีม่มีาก่อนทีบ่รษิทัจะเขา้ไปถอืหุน้  

คาํถาม: นายฤทธชิยั หยบิเจรญิพร ผูถ้อืหุน้รายย่อยสอบถามเรื่องกรอบนโยบายการลงทุน และ
ขอให้บริษัทเพิม่ข้อมูลผลตอบแทนการลงทุนของแต่ละโครงการที่บริษัทลงทุนไว้ใน
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รายงานประจาํปีดว้ย 

คาํตอบ: กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงว่าบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะลงทุนโดยตอ้งไดร้บัผลตอบแทนที่
ไมต่ํ่ากวา่ Cost of Equity (Ke) ของการลงทุนในธุรกจิดา้นพลงังานของประเทศนัน้ๆ 
ทัง้น้ี บรษิทัไมส่ามารถระบุผลตอบแทนการลงทุนของแต่ละโครงการในรายงานประจาํปี
ได้เน่ืองจากจะเป็นการเปิดเผยขอ้มูลทางธุรกจิใหคู้่แข่งได้หากผูถ้ือหุ้นต้องการทราบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรื่องการลงทุนของบรษิทัขอเชญิเขา้ร่วมงานโครงการพบปะผูบ้รหิารหรอื 
Analyst Meeting ซึง่บรษิทัจะจดังานดงักล่าวทุกไตรมาสเพือ่รายงานผลประกอบการให้
นกัลงทุนและผูส้นใจเพือ่พบปะผูบ้รหิารเพือ่ตอบคาํถามในประเดน็ต่างๆ  

   
 หลงัจากทีฝ่่ายบรหิารไดต้อบคําถามของผูถ้อืหุน้ครบถว้นแลว้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

แจง้ผูถ้อืหุน้ทราบว่า บรษิทัจะนําผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และนักวเิคราะห์ไปเยีย่มชมโรงไฟฟ้าลพบุรโีซล่าร ์
ในวนัพุธที ่11 กรกฎาคม 2555 โดยผูส้นใจสามารถสอบถามรายละเอยีดไดจ้ากหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์หน้าห้องประชุม  หรือดูรายละเอียดได้จากปฏิทินกิจกรรมในเว็บไซต์ของบริษัทที ่
www.egco.com   
 
 ไม่มผีู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพจิารณาเพิม่เติม ประธานจงึกล่าวปิดประชุมและ
ขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชุมและแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อยา่ง
ยิง่ต่อบรษิทั 
 
เลกิประชุมเวลา 17:00 น. 
 
 อน่ึง หลงัการเปิดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น มผีู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมเพิม่ขึน้ โดยทีจ่ํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ขึน้เป็น 542 ราย 
และ 753 รายตามลําดบั รวมทัง้หมดเพิม่ขึน้เป็น 1,295 รายนับจํานวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้407,525,838 
หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 77.408 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
 
 
 

    ลงลายมอืชือ่                                       ประธานทีป่ระชุม 
           (นายพรชยั รุจปิระภา) 
 
รบัรองขอ้ความถูกตอ้ง 
 
 
---------------------------- 
(นายสหสั ประทกัษ์นุกลู) 


