รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
ของ
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลรูม โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร าว กรุ งเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร โดยมีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 391 รายและโดยการมอบฉั นทะ 689 ราย รวม
ทั้งหมดเปนจํานวน 1,080 รายนับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 417,230,611 หุน คิดเปนรอยละ 79.2513 จาก
จํ า นวนหุ นที่ จํ า หน า ยได ทั้ งหมด ซึ่ งครบเป น องค ป ระชุ ม ตามข อบั งคั บ ของบริ ษั ท โดยมี น ายพรชั ย
รุ จิ ป ระภา ประธานกรรมการบริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ า จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท”) เป น ประธานที่ ป ระชุ ม
(“ประธาน”)
กอนการเปดประชุม บริษัทไดแจงใหที่ประชุมทราบเรื่องรายละเอียดทางหนีไฟของหอง
ประชุมเพื่อความปลอดภัย
จากนั้น ประธานกลาวเปดประชุมและแนะนําคณะกรรมการบริษัทที่เขารวมการประชุม
สามัญผูถือหุนในครั้งนี้ ดังนี้
1. นายธนพิชญ มูลพฤกษ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรั บ ผิด ชอบต อสั งคม และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
3. นายปสันน เทพรักษ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายฮิเดโอะ กูราโมจิ
กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทน
5. นายชิเงรุ อินาโนะ
กรรมการ และกรรมการลงทุน
6. นายโทชิโร คุดามะ
กรรมการ
7. นายซาโตชิ ยาจิมะ
กรรมการ และกรรมการลงทุน
8. พลตํารวจเอกปานศิริ ประภาวัต
กรรมการอิ ส ระ กรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การและความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม และกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทน
9. นายพงศธร คุณานุสรณ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายกุลิศ สมบัติศิริ
กรรมการ และกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การและความ
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11. นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา
12. นายพิษณุ ทองวีระกุล
13. นายสหัส ประทักษนุกูล
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รับผิดชอบตอสังคม
กรรมการ และกรรมการลงทุน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการลงทุน กรรมการกํากั บ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม

และไดแจงใหผูถือหุน ทราบวา นายสรจักร เกษมสุวรรณ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแ ล
กิจการและความรับผิดชอบตอสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ติดภาระกิจสําคัญจึง
ขอลาประชุมในครั้งนี้
จากนั้น นายสหัส ประทักษนุกูล กรรมการผูจัดการใหญแนะนําฝายบริหารของบริษัทที่
เขารวมการประชุมผูถือหุนเพื่อชี้แจงขอซักถาม ดังนี้
1. นายจอหน พาลุมโบ
2. นายนิวัติ อดิเรก
3. นายวรวิทย โพธิสุข
4. นายสกุล พจนารถ
5. นายปยะ เจตะสานนท
6. นายชุมศักดิ์ ดีสดุ จิต

รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนาธุรกิจตางประเทศ 1
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนาธุรกิจตางประเทศ 2
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานกลยุทธและบริหารสินทรัพย
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู จั ด การใหญ ทํ า หน า ที่ ผู อํ า นวยการโรงไฟฟ า
ระยอง
7. นายชาญกิจ เจียรพันธุ
รองกรรมการผูจัดการใหญ ทําหนาที่กรรมการผูจัดการ
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด
8. นายวัชรพงศ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา รองกรรมการผูจัดการใหญ ทําหนาที่กรรมการผูจัดการ
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด
ประธานไดแจงที่ประชุมทราบวา บริษัทไดเชิญ นางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข จาก
บริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุม
เพื่อตอบขอซักถามของผูถือหุนเกี่ยวกับงบการเงิน รวมทั้งไดวาจางสํานักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร
แอนด แม็คเคนซี่ จํากัด โดยมีนางสาวพรภินันท อัศววัฒนาพร และนายยุทธชัย วิธีกล เปนผูตรวจสอบ
การประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ รวมทั้งการนับองค
ประชุมผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อความโปรงใสและการสรางความมั่นใจแกผูถือหุน และในปนี้ บริษัท
ไดใชบริการระบบจัดประชุมผูถือหุนของ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ตั้งแตการ
ลงทะเบียนผูถือหุน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อใหการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทไดเชิญตัวแทนผูถือหุน 1 คน มารวมสังเกตการณการนับคะแนนดวย
โดย นางสาววันเพ็ญ มนตราประสิทธิ์ ผูถือหุนรายยอย อาสาเขารวมสังเกตการณการนับคะแนนในครั้งนี้
และเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลที่สําคัญ บริษัทจึงดําเนินการ ดังนี้
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• เชิญเจาหนาที่จากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดซึ่งเปนนายทะเบียนของบริษทั
มาใหบริการตอบคําถามแกผูถือหุนเรื่องทะเบียนหุน การเปลี่ยนแปลงชื่อผูถือหุน รวมทั้งบริการงาน
ทะเบียนอื่นๆ
• จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ที่บริเวณดานหนาหองประชุม โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษัทใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัท โครงการลงทุน งานนักลงทุนสัมพันธ งานสังคมและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งเรื่องเครดิตภาษีเงินปนผลของผูถือหุน
กอนการเขาสูการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ ลําดับแรก ประธาน
ไดเรียนเชิญผูถือหุนรับชมวิดีทัศน สรุปผลงานที่สําคัญในป 2555 และทิศทางในการดําเนินงานป 2556
จากนั้น ประธานไดมอบหมายใหนางกุลกนก เหลืองสรอยทอง เลขานุการบริษัท แจงที่
ประชุม ทราบถึงวิธี ปฏิบั ติใ นการออกเสียงลงคะแนนและการซักถามหรือแสดงความเห็น ระหว างการ
ประชุม ซึ่งเลขานุการบริษัท ไดแจงที่ประชุมทราบวา ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มี
หรือที่ไดรับมอบฉันทะมาโดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ซึ่งการลงคะแนนเสียงแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
1. ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออก
เสียงในแตละระเบียบวาระยกมือเพื่อลงมติในระเบียบวาระดังกลาว กรณีที่ผูถือหุนไมยกมือจะถือวา
ผูถือหุนเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ผูมาประชุมที่ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
• แบบมอบฉันทะแบบ ก. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงเชนเดียวกับกรณีผูถือหุนมาประชุมดวย
ตนเอง
• แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีที่ผูมอบฉันทะกําหนดการออกเสียงไวลวงหนาในแตละระเบียบ
วาระนั้น บริษัทไดบันทึกคะแนนเสียงไวเรียบรอยแลว ผูมาประชุมที่ไดรับมอบฉันทะไมตองออก
เสียง เวนแตกรณีที่ผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว
หรือระบุไวไมชัดเจนก็ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงในหองประชุมไดตามที่เห็นสมควรเชนเดียวกับ
กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง
• แบบมอบฉันทะแบบ ค. เปนการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผูลงทุนตางชาติและแตงตั้งใหคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปน ผูรั บ ฝากและดูแ ลหุน ตามประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค า
กระทรวงพาณิ ช ย ซึ่ งมี วิ ธี การออกเสี ย งเหมื อ นแบบ ข. คื อหากผู ม อบฉั น ทะได ออกเสี ย งไว
ลวงหนาแลว ก็ไมตองลงมติในหองประชุม
บริ ษั ทได กํา หนดให ใ ช บั ต รลงคะแนนในทุ ก ระเบี ย บวาระ สํ า หรั บ ระเบี ย บวาระการ
เลือกตั้งกรรมการ นั้น บริษัทกําหนดใหลงคะแนนเปนรายบุคคล โดยจะใหออกเสียงในทุกกรณีและเก็บ
บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในคราวเดียวกัน โดยขอใหผูถือหุนสงใบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง
ชุด โดยไมตองฉีกใบลงคะแนนเปนแตละบุคคล สําหรับระเบียบวาระอื่นๆ บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตร
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ลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง แลวนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุ ม และจะเก็บ บัตรลงคะแนนทั้งหมดหลั งการประชุมเสร็จ สิ้นเพื่อความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบไดในภายหลัง ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติที่สอดคลองกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของ
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ หากผูถือหุนมีความจําเปนตองกลับกอนการประชุมแลวเสร็จ ขอใหผู
ถือหุนและผูรับมอบฉันทะสงบัตรลงคะแนนที่เหลืออยูทั้งหมดใหแกเจาหนาที่ดวย
ทั้งนี้ ประธานจะแจงผลการลงคะแนนในแตละระเบียบวาระใหที่ประชุมทราบหลังการ
ลงคะแนนในแตละระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทไดนําระบบ barcode เขาใชงานเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ในการนี้ เลขานุการบริษัทขอความรวมมือให
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะสอบถามหรือแสดงขอคิดเห็นในหองประชุม แจงชื่อและนามสกุล
ดวยเพื่อประโยชนในการบันทึกการประชุม
ตอจากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งบริษัทไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท (www.egco.com)
ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และบริษัทไดดําเนินการจัดสงรายงานการประชุมใหผูถือหุนทุกทานเปน
เอกสารเพื่อตรวจสอบเปนปที่สาม
จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ซึ่งปรากฏวา ไมมี คําถาม ประธานจึ งเสนอที่ป ระชุ ม พิจ ารณาลงมติ รับ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ
ผูถือหุน ประจําป 2555 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนน
เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียง
417,483,161
0
44,960

คิดเปนรอยละ

99.9892

0

0.0107

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

การออกเสียงลงคะแนน
รวมจํานวนเสียง
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จํานวนเสียง
417,528,121

คิดเปนรอยละ
100.0000

รับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2555

ประธานรายงานที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานประจําปใ น
รูปแบบ CD ROM ตั้งแตป 2547 เปนตนมา เพื่อลดการใชกระดาษและประหยัดคาใชจาย โดยบริษัทจะ
บริจาคเงินที่ประหยัดไดใหมูลนิธิไทยรักษปาซึ่งมีเจตนารมณในการรักษาสิ่งแวดลอมในนาม “ผูถือหุน
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)” ซึ่ งในป 2555 บริษั ทไดบ ริจาคเงินใหแกมูล นิธิไทยรักษ ปาเป น
จํานวน 2,233,808 บาท ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทํารายงานประจําปเปนหนังสือไวสวนหนึ่งเพื่อจัดสงใหแกผูถือ
หุนที่ไดแจงความจํานงมายังบริษัท
จากนั้น ประธานไดมอบหมายใหนายสหัส ประทักษนุกูล กรรมการผูจัดการใหญนําเสนอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 และแผนการดําเนินงานสําหรับป 2556 ตอที่ประชุม ซึ่งสรุป
ได ดังนี้
1. เหตุการณสําคัญในป 2555
1.1 โครงการกอสรางโรงไฟฟาที่แลวเสร็จในป 2555
โครงการที่กอสรางตอเนื่องจากป 2554 ไดแก โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ลพบุรี โซลาร เฟส 2-4 ได
ทยอยกอสรางแลวเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชยครบทุกเฟสแลว ในเดือนมีนาคม 2555 คิดเปนกําลัง
ผลิตติดตั้งตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 16 เมกะวัตต
1.2 การซื้อโรงไฟฟาที่เดินเครื่องเชิงพาณิชยแลว
- ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทซื้อหุนบริษัท เอสพีพี โฟร จํากัด (“เอสพีพี โฟร”) ซึ่งเปนโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย ในสัดสวนรอยละ 99.99 มีสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟารายเล็ก
มาก จํานวน 6 เมกะวัตต กับ กฟภ. และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในวันที่ 24 มกราคม 2555
- ในเดื อนกุ ม ภาพั น ธ 2555 บริ ษั ทได ซื้ อ หุ น บริ ษั ท เอสพี พี ทรี จํ า กั ด (“เอสพี พี ทรี ” ) ซึ่ งเป น
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ในสัดสวนร อยละ 99.99 มี สัญญาซื้อขายไฟฟาประเภทผูผลิ ต
ไฟฟ า รายเล็ กมากจํ า นวน 8 เมกะวั ต ต กั บ กฟภ. และเริ่ ม เดิ น เครื่ องเชิ งพาณิ ช ย ใ นวั น ที่ 21
กุมภาพันธ 2555
- ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทรวมทุนกับ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ซื้อหุนรอยละ
60 ในบริษัท จี เพาเวอร ซอรซ จํากัด (“จีพีเอส”) ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
โดย

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556
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จีพีเอส มีสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก จํานวน 4 สัญญา สัญญาละ 6.5
เมกะวัตต กับ กฟภ. โดยเฟส 1-3 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนมีนาคม 2555
ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทไดซื้อหุนบริษัท เอสพีพี ทู จํากัด (“เอสพีพี ทู”) ซึ่งเปนโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย ในสัดสวนรอยละ 99.99 มีสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟารายเล็ก
มากจํานวน 8 เมกะวัตต กับ กฟภ. และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555
ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทไดซื้อหุนในโรงไฟฟาเคซอน ประเทศฟลิปปนส เพิ่มอีกรอยละ
45.875 รวมเปนรอยละ 98 ซึ่งเปนโรงไฟฟาถานหิน กําลังผลิต 503 เมกะวัตต รวมทั้งไดซื้อหุน
บริษัท เคซอน แมนเนจเมนท เซอรวิส
ที่ใหบริการดานการบริหารจัดการใหแกโรงไฟฟา
ดังกลาวดวย
ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทไดซื้อหุนบริษัท เอสพีพี ไฟว จํากัด (“เอสพีพี ไฟว”) ซึ่งเปน
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยเอสพีพี ไฟรมีสัญญาซื้อขายไฟฟา
ประเภทผูผลิตไฟฟารายเล็กมากจํานวน 8 เมกะวัตต กับ กฟภ. เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2555

1.3 การซื้อโรงไฟฟาที่อยูระหวางการกอสราง
- ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทไดซื้อหุนบริษัท เทพนา วินด ฟารม จํากัด (“เทพพนา”) ซึ่งเปน
โรงไฟฟาพลังงานลม จํานวนรอยละ 90 โดยเทพพนามีสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟา
รายเล็ ก มากจํ า นวน 6.9 เมกะวั ต ต กั บ กฟภ. คาดว า จะเริ่ ม เดิ น เครื่ อ งเชิ ง พาณิ ช ย ใ นเดื อ น
กรกฎาคม 2556
- ในเดือนกุมภาพันธ 2555 บริษัทไดเขารวมทุนในบริษัท ยันฮี เอ็กโก โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งดําเนิน
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวนรอยละ 49 มีสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภทผูผลิต
ไฟฟารายเล็กมากจํานวน 6 โครงการ โครงการละ 9.5 เมกะวัตต กําลังการผลิตรวม 57 เมกะ
วัตต กับ กฟภ. คาดวาจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนธันวาคม 2556
- ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทซื้อหุนบริษัท จี เพาเวอร ซอรซ จํากัด จํานวนรอยละ 60 ซึ่งเปน
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดยในขณะนั้น เฟส 4 อยูระหวางการกอสราง ปจจุบันโครงการได
กอสรางแลวเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2556
- ในเดือนกันยายน 2555 บริษัทไดซื้อหุนในบริษัท จีเดค จํากัด (“จีเดค”) ซึ่งเปนโรงไฟฟาขยะ ใน
สัดสวนรอยละ 50 โดยจีเดคมีสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภทผูผลิตรายเล็กมากจํานวน 6.5 เมกะ
วัตต กับ กฟภ. คาดวาจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนสิงหาคม 2556
1.4 การซื้อธุรกิจอื่น
- ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทไดซื้อหุนในสัดสวนรอยละ 50 ใน บริษัท แอ็บโซลูท เพาเวอร พี
จํากัด ซึ่งเปนโรงผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ กําลังการผลิต 300,000 ลิตรตอวัน
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยเมื่อเดือนตุลาคม 2554

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

-

หนา 7

ในเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทไดซื้อหุนในสัดสวนรอยละ 40 ในบริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม
จํากัด ซึ่งเปนเหมืองถานหินประเภท sub-bituminous ใหความรอน 5,800 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม
ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสัมปทาน 28 ป และมีปริมาณถานหินสํารองประมาณ 140 ลานตัน
เริ่มผลิตตั้งแตเดือนมีนาคม 2553

2. ภาพรวมการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟา
ณ สิ้นป 2555 บริษัทมีโรงไฟฟาที่เดินเครื่องแลวรวม 20 แหง ซึ่งคิดเปนกําลังผลิตติดตั้งตามสัดสวนการ
ถือหุนรวมจํานวน 4,708 เมกะวัตต ประกอบดวยโรงไฟฟาขนาดใหญ (IPP) จํานวน 3,453 เมกะวัตต
โรงไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) จํานวน 293 เมกะวัตต โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน จํานวน 60 เมกะวัตต
และโรงไฟฟาในตางประเทศ จํานวน 902 เมกะวัตต
บริษัทมีโรงไฟฟาที่อยูระหวางการกอสรางและโครงการที่อยูระหวางพัฒนา คิดเปนกําลังผลิตติดตั้งตาม
สัดสวนการถือหุนจํานวน รวม 580 เมกะวัตต ประกอบดวย โครงการที่อยูระหวางการกอสราง 6 โครงการ
คิดเปนกําลังผลิตตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 205 เมกะวัตต และ โครงการที่อยูระหวางพัฒนา 3
โครงการ คิดเปนกําลังผลิตตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 375 เมกะวัตต โดยโรงไฟฟาที่อยูระหวางการ
พัฒนาโครงการนั้น มีสัญญาซื้อขายไฟฟาใหกับ กฟผ.
นอกจากนี้ บริษัทมีการลงทุนในบริษัท 5 แหงที่ประกอบธุรกิจอื่น ไดแก

1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนดเซอรวิส จํากัด
บริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน้ํ า ภาค
ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด
บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร พี จํากัด
บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จํากัด

ธุรกิจ
เดินเครื่อง บํารุงรักษาและวิศวกรรม
จัดหาและจําหนายน้ําดิบ
ผลิตและจําหนายน้ําประปา
ผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์
เหมืองถานหิน

3. ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานป 2555 หากไมรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท บริษัทยอยและกิจการ
รวมคา และกําไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจหลังหักคาตัดจําหนาย จํานวน 4,182 ลานบาท
บริษัทมีกําไรกอนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 6,060 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจํานวน 759 ลาน
บาทเมื่อเทียบกับกําไรกอนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2554 จํานวน 5,301 ลานบาท โดยมี
สาเหตุหลักดังตอไปนี้
- รายไดคาความพรอมจายของโรงไฟฟา ลดลงจํานวน 648 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามโครงสราง
ที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
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- เหตุขัดของดานอุปกรณในโรงไฟฟาของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (“เอ็กโก โค
เจน”) และบริษัท หนองแค โคเจเนอเรชั่น จํากัด (“เอ็นเค ซีซี”) สงผลใหมีกําไรลดลง 690
ลานบาท
- การดําเนินงานที่ดีขึ้นจากการบํารุงรักษาและเดินเครื่องโรงไฟฟาที่มีอยูเดิม ทําใหกําไรเพิ่มขึ้น
1,158 ลานบาท
- มีกําไรเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโรงไฟฟาใหม จํานวน 939 ลานบาท
อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ในป 2554 ตามงบการเงินรวมเทากับ 0.25 ในขณะที่ป 2555 เทากับ
0.60 หากพิจารณาเฉพาะเอ็กโกแลว อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ในป 2554 เทากับ 0.23 ในขณะ
ที่ป 2555 อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.40 เนื่องจากบริษัทไดสรางภาระหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อ
ขยายการลงทุน
4. แผนกลยุทธ
จากที่บริษัทมีโรงไฟฟาทั้งหมด 20 โรง บริษัทจําเปนตองบริหารจัดการโรงไฟฟาที่มีอยูในปจจุบันให
เดินเครื่องตามปกติและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งประหยัดคาใชจายเพื่อใหมีกําไรมากที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได สวนโรงไฟฟาที่อยูระหวางการกอสราง บริษัทตองเรงดําเนินการใหการกอสรางแลวเสร็จตาม
กําหนดและใหอยูในงบประมาณที่วางไว นอกจากนี้ บริษัทยังไดแสวงหาโครงการใหมทั้งในประเทศ ไดแก
โรงไฟฟาแหลงใหมที่กําลังจะมีการเปดประมูล รวมทั้งการตอบสนองนโยบายภาครัฐ และตางประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย
จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ซึ่งมีผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
คําตอบ:

คําถาม:

นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป ผูถือหุนรายยอย สอบถามวาพลังงานขยะ คือ พลังงาน
ชีวมวล (biomass) ใชหรือไม
กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาพลังงานชีวมวล หรือ Biomass คือการนําผลผลิ ต
ทางการเกษตร เชน กากออย แกลบไปเผาแลวนํามาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
สวนพลังงานขยะคือการกําจัดขยะและนําผลพลอยไดจากการกําจัดขยะนั้นมาผลิตไฟฟา
นายจิร พัน ธ บัว บูช า ผูถือหุ นรายยอย แสดงความเห็น วา การแสดงการเปรีย บเทีย บ
ขอมูล ภาพรวมทางการเงินยอนหลั ง 10 ป เป นขอมูลที่ เกินความจําเปนและไม ไดใ ห
ความหมายเทาใดนักสําหรับผูใชงบการเงินทั่วไป พรอมทั้งไดสอบถามประเด็นตางๆ
ดังนี้
1. รายงานประจําป ฉบับเต็ม หนา 145 ขอ 3 ไดมีการประมาณการผลตอบแทน ตาม
ประเภทการลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศไวอยางไร
และในชวง 3 ปที่
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คําถาม:
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ผานมา อัตราผลตอบแทนเปนไปตามที่ประมาณการไวหรือไม และหากเปนไปได
ขอทราบอัตราผลตอบแทนของแตละโครงการ
2. จากรายงานประจําป ฉบับเต็ม หนา 150 เรื่องผลการดําเนินงานของเอ็กโก โคเจน
และ เอ็นเคซีซี ซึ่งมีอุปกรณชํารุด อยากทราบวา
2.1 สาเหตุที่อุปกรณชํารุด
2.2 ระยะเวลาที่ใชในการซอมอุปกรณดังกลาว 8 เดือนสําหรับเอ็กโก โคเจน และ 5
เดือนสําหรับเอ็นเคซีซี เหมาะสมหรือไม อยางไร
2.3 มีการชํารุดมากอนหรือไม เมื่อใด
1. ประธานและฝายบริหารชี้แจงวาบริษัทไดวางแผนประจําปสําหรับการเดินเครื่องและ
บํารุงรักษา รวมถึงงบประมาณของโรงไฟฟาแตละโรง โดยบริษัทตองปฏิบัติตาม
สัญญาของโรงไฟฟารวมทั้งในแตละป บริษัทจะตั้งเปาหมายการดําเนินงานและ
งบประมาณของโรงไฟฟาแตละโรงใหดีกวาขอกําหนดในสัญญา ซึ่งที่ผานมาบริษัท
สามารถปฏิบัติไดดีกวาสัญญาที่กําหนดไว ยกเวนโรงไฟฟาเอ็กโก โคเจน และเอ็น
เค ซีซี ซึ่งมีอุปกรณชํารุด นอกจากนี้ บริษัทสามารถประหยัดคาใชจายและมีกําไร
เพิ่มขึ้นจากการผลิตไฟฟา แตไมสามารถระบุไดแนชัดวาแตละโรงไฟฟาจะมีกําไร
เทาใด โดยเฉพาะโรงไฟฟาระยองและขนอมมีกําไรนอยมากเนื่องจากอยูในระยะ
ปลายสัญญาซื้อขายไฟฟา
2. โรงไฟฟาเอ็กโก โคเจน มีอุปกรณชํารุดที่ gear box ซึ่งบริษัทผูผลิตไมไดแนะนําให
สํารองวัสดุดังกลาว จึงตองมีการผลิตใหมโดยเฉพาะ ซึ่งระยะเวลาที่ใชในการผลิต
และขนสงเปนระยะเวลา 8 เดือน ทําใหโรงไฟฟาตองหยุดเดินเครื่องเปนชวงเวลา
ดังกลาว สําหรับโรงไฟฟาเอ็นเคซีซี เกิดจากเจเนอเรเตอรหมุนเร็วเกินกวากําหนด
ทําใหเกิดความเสียหาย ซึ่งทั้งสองบริษัทตองขอใหผูเชี่ยวชาญและบริษัทประกันภัย
เข ามาประเมิ นความเสีย หายและเข ามาตรวจสอบสาเหตุ จึงทํ าให กระบวนการ
ดังกลาวใชเวลานานดังที่แจงไวขางตน
นางสาวประจักษพร โสภณ ผูถือหุนรายยอย สอบถามดังนี้
1. แนวโนมและความเปนไปไดที่เอ็กโกจะชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟาไอพีพี
2. เอ็กโกมีแนวโนมที่จะซื้อหุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟาไซยะบุรีใน สปป.ลาว หรือไม
3. ขอทราบผลดีและผลเสียจากการลงทุนในโครงการไซยะบุรี
4. มีความเปนไปไดหรือไมที่ บริษัท ช.การชางมีโอกาสถอนหุนจากไซยะบุรี และหาก
เกิดขึ้นใครจะเขาไปบริหารจัดการตอไป ในอนาคตจะมีโอกาสจาง sub-contract ใน
งาน O&M หรือไม
5. อยากทราบวาเอ็กโกไดประโยชนอะไรบางจากการที่ TEPDIA ซึ่งเปนผูถือหุ น
ตางชาติ เขามาเปนผูถือหุนรายใหญอันดับสองของบริษัท และเอ็กโกไดประโยชน
จากแหลงเงินกูของญี่ปุนหรือ ADB หรือไม
6. บริษัทมีแผนการลงทุนใน สปป. ลาวแบบเดียวกับที่ RATCH ลงทุนใน EDL หรือไม
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1. ประธานชี้แจงวาขณะนี้บริษัทไดเขารวมการประมูลแตยังไมสามารถบอกรายละเอียด
หรือความเปนไปไดที่จะชนะการประมูล
2. ประธานไดชี้แจงวา ปจจุบันบริษัทถือหุนในโครงการไซยะบุรีประมาณรอยละ 12 จึง
ไมสามารถระบุแนวทางการดําเนินงานหรือการซื้อหุนเพิ่มเติมไดแนนอน ตองใหเปน
หนาที่ของบริษัทที่ดูแลโครงการไซยะบุรีโดยตรง
3. ประธานชี้แจงวารายไดจากโครงการนี้มีแนวโนมวาอยูในเกณฑที่ดี อยางไรก็ตาม
บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะเข า ไปให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นสิ่ ง แวดล อ มให เ ป น ไปตาม
มาตรฐานสากล
4. ประธานชี้แจงวาประโยชนที่ไดจากการมีหุนสวนจากญี่ปุนคือดานเทคโนโลยีและ
ผูเชี่ยวชาญที่จะชวยในการพัฒนากิจการ สวนการกูเงินจากแหลงเงินของญี่ปุนนั้น
บริษัทยังมีความนาเชื่อถือมากพอที่จะขอกูเงินเพื่อการลงทุนจากแหลงตางๆ ไดอยู
แตการมีผูถือหุนตางชาติจะชวยในเรื่องการลงทุนในโครงการในตางประเทศตอไป
5. ประธานชี้แจงวาบริษัทยังไมไดมีการเจรจาเพื่อเขาไปซื้อหุนใน EDL ของสปป.ลาว
แตหาก EDL ตองการขายหุนและมีเงื่อนไขที่ดีสําหรับบริษัท ถือวาเปนโครงการที่
นาสนใจ ทั้งนี้ ตองพิจารณาผลตอบแทนที่จะไดรับอยางรอบครอบตอไป
นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถาม ดังนี้
1. จากการที่อุปกรณของโรงไฟฟาชํารุด และตองหยุดการผลิต อยากทราบวาไดรับการ
ชดเชยจากบริษัทประกันภัยหรือไม และมีการเสียคาปรับใหกับ กฟผ. หรือไม
2. โรงไฟฟาพลังงานทดแทนมีผลตอบแทนคุมคาการลงทุนหรือไม
1. ประธานและฝายบริหารชี้แจงวา บริษัทไดรับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยเปน
บางสวนตามที่ระบุในกรมธรรมประกันภัย ในสวนของเอ็นเคซีซีไดรับเงินชดเชย
รายไดที่สูญเสียไป ในขณะที่เอ็กโก โคเจนไมไดรับเงินชดเชยเนื่องจากเปนการ
ชํารุดที่อุปกรณที่ไมไดระบุไวในกรมธรรม นอกจากนี้ บริษัทไดมีนโยบายบริหาร
จัดการกับเหตุการณเกี่ยวกับอุปกรณในโรงไฟฟาขัดของที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. ประธานกรรมการไดชี้แจงวาผลตอบแทนการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
อาจจะนอยแตก็ยังถือวาคุมคาสําหรับการลงทุน รวมทั้งยังเปนการดําเนินงานตาม
นโยบายพลังงานทดแทนของรัฐบาลดวย
เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานกลาวสรุปเปนมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2555
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ระเบียบวาระที่ 3
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พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานไดขอใหนายสหัส ประทักษนุกูล กรรมการผูจัดการใหญ รายงานเกี่ยวกับงบการเงิน
ประจําป 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
รายการ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
รายไดรวมและสวนแบงผลกําไรสุทธิในสวน
ไดเสียในกิจการรวมคา
กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ
กําไรตอหุน

งบการเงินรวม
(บาท)
109,324,074,194
41,003,851,806
24,359,138,170

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(บาท)
78,913,661,540
22,386,951,605
7,359,210,609

10,979,397,609
20.85

4,554,084,772
8.65

หลังจากนั้น ประธานขอใหนายธนพิชญ มูลพฤกษ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นําเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท ซึ่งนายธนพิชญฯ รายงานวา คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปรวมกับฝายบริหาร และผูสอบบัญชี
ของบริษัท โดยการสอบถามผูสอบบัญชีในเรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการ
บัญชีที่สําคัญ ซึ่งมีผลกระทบตองบการเงิน รวมทั้งใหคําแนะนําและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนเพื่อใหมั่นใจ
วารายงานทางการเงินของเอ็กโกไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือได สอดคลองกับกฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวของ ซึ่งรายละเอียดงบการเงินอยูในหนังสือรายงานประจําป (ฉบับเต็ม) หนา 173-241
แลว
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู
เขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

นายจิรพันธ บัวบูชา ผูถือหุนรายยอย สอบถามขอมูลในรายงานประจําป (ฉบับเต็ม)
หนา 167 เรื่องการกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
1. ขอทราบขอเสนอแนะที่สําคัญจากผลการตรวจสอบ management audit ในป
2555
2. เนื่องจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบเปนระดับผูจัดการระดับฝาย จะมีความเปน
อิสระและมีอํานาจเพียงพอในการตรวจสอบหรือไม
3. ขอทราบระบบการควบคุมภายในของกิจการรวมคา เชน บีแอลซีพี และจีอีซี วาได

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

คําตอบ:

คําถาม:

หนา 12

มีการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในหรือไม
4. คณะกรรมการตรวจสอบใชเพียงคํายืนยันของฝายบริหารและพนักงานเทานั้นใน
การที่จะเชื่อวาบริษัทไดปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ แสดงวาบริษัทไม
มีเครื่องมือที่เรียกวาหนวยงานตรวจสอบดาน compliance ใชหรือไมอยางไร และ
หากฝ า ยบริหารและพนั กงานไม มีการปฏิ บั ติต ามกฎระเบี ย บต า งๆที่ เ กี่ ย วข อง
คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบไดอยางไร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดชี้แจง ดังนี้
1. งานตรวจสอบ management audit ของบริษัทไดแกการตรวจสอบวาฝายบริหาร
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงมติของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด
หรือไม ซึ่งในป 2555 ผลการตรวจสอบ ไมพบเรื่องที่ฝายบริหารไมปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการทุกชุด
2. แมหนวยงานที่รับผิดชอบเปนระดับผูจัดการฝาย แตสามารถเปนเครื่องมือของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยฝายตรวจสอบ
ภายในจะจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และเมื่อฝายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผน
ดังกลาวแลว จะตองรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในกรณีที่มีประเด็น
ที่เกี่ยวของกับฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ จะแจงใหฝายบริหารทราบและ
ดําเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามการดําเนินการของฝาย
บริหารจนแลวเสร็จ
3. ฝา ยตรวจสอบภายในรวมการตรวจสอบ BLCP อยู ใ นแผนการตรวจสอบเป น
ประจํ า ทุ ก ป ซึ่ ง ผลการตรวจสอบประจํ า ป 2555 ไม พ บข อ บกพร อ งที่ เ ป น
สาระสําคัญ สําหรับ GEC ไดสอบทานงบการเงินและผลการดําเนินงานเปนประจํา
เชนกัน
4. การตรวจสอบ Compliance ไดแกการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมอยูในแผนการตรวจสอบภายในและรวมอยูใน
งานตรวจสอบภายในทุกเรื่อง
นอกจากนั้น ฝายกฎหมายของบริษัท ยืนยันวา ฝายบริหารและพนักงานไดปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมาย
นายปติพัฒน พัฒนธนฐานโชค ตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทย สอบถามวา
1. รายงานประจําปหนา 198 บริษัทมีลูกหนี้การคาสวนที่เกิน 12 เดือน จํานวน 26
ลานบาท แตไมมีการตั้งสํารองลูกหนี้ ไมทราบวาบริษัทมีนโยบายในเรื่องนี้อยางไร
2. รายงานประจําปหนา 198 วัสดุสํารองคลัง มีการตั้งคาเผื่อสํารองคลังลาสมัยในป
2554 จํานวน 937 ลานบาท และป 2555 จํานวน 1,145 ลานบาท เปนเพราะเหตุใด
จึงมีการตั้งคาเผื่อสํารองคลังลาสมัยจํานวนมาก
และหากเปนวัสดุในโรงไฟฟา

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

คําตอบ:

หนา 13

จะลาสมัยเร็วขนาดไหน
ฝายบริหารชี้แจง ดังนี้
1. การที่เอ็กโกไมไดตั้งสํารองลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้การคาสวนที่เกิน 12 เดือน เปน
ลู ก หนี้ ข องเอสโก ที่ ใ ห บ ริ ก ารลู ก ค า ที่ อ ยู ใ นต า งประเทศ ซึ่ งยั ง มี ก ารชํ า ระอย า ง
ตอเนื่อง เปนผลใหยอดลูกหนี้สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 1 ป 2556 คงเหลือ 7 ลานบาท
2. การตั้งสํารองดังกลาวเปนการตั้งสํารองลาสมัย โดยตั้งดวยมูลคาวัสดุสํารองคลัง
คงเหลือ หารดวยอายุสัญญาซื้อขายไฟฟาคงเหลือ โดยการตั้งสํารองลาสมัย สวน
ใหญเปนของโรงไฟฟาระยองและโรงไฟฟาขนอมซึ่งใกลจะหมดสัญญาฯจึงทําใหยอด
สํารองลาสมัยซึ่งเปนยอดสะสมเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลวตามที่
ปรากฏในรายงานประจําป 2555 ที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระ
นี้ ต องใช ค ะแนนเสี ย งข า งมากของจํ า นวนเสี ย งทั้ งหมดของผู ถื อ หุ น ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ทธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของ
บริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 4

จํานวนเสียง
417,604,482
0
46,460
417,650,942

คิดเปนรอยละ
99.9888

0
0.0111
100.000

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผล

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา
ประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหรือในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้
บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 530 ลานบาทซึ่งเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตามที่กฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

หนา 14

บริษัทขอรายงานเรื่ องการจายเงินปน ผลระหวางกาล ซึ่ งบริษั ทไดดํา เนินการตาม
ขอบังคับบริษัท ขอที่ 41 ที่ใหอํานาจคณะกรรมการในการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อ
เห็นวาบริษัทมีผลกําไรพอสมควรที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุม
คราวตอไป ในการนี้ คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 มีมติ
จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการครึ่งปแรกของป 2555 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2.75
บาท รวมเปนเงินปนผลที่ไดประกาศจายไปแลวจํานวน 1,448 ลานบาท โดยจายเมื่อวันที่ 21 กันยายน
2555
ผลประกอบการประจําป 2555 ของบริษัท มีกําไรสุทธิงบการเงินรวมไมรวมกําไรทาง
บัญชีจากการรวมธุรกิจทั้งสิ้น 6,669 ลานบาท
บริษัทไดพิจารณาผลการดําเนินงานประจําป 2555 รวมทั้ง ไดพิจารณาแผนการลงทุน
ของบริษัทแลว มีความเห็นวา บริษัทมีความสามารถจายเงินปนผลเพิ่มขึ้น เพื่อใหสะทอนถึงราคาหุนที่
เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น ได จึ ง ขอเสนอการจั ด สรรกํ า ไรสะสม เป น เงิ น ป น ผลให แ ก ผูถื อ หุ น จากผลการ
ดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของป 2555 ในอัตราหุนละ 3.25 บาท คิดเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 1,711
ลานบาท ในการจายเงินปนผลครั้งนี้ หากรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการ 6
เดือนแรกจะเทากับ 6.00 บาทตอหุน คิดเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นเทากับ 3,159 ลานบาท และเมื่อเทียบ
กับป 2554 แลวอัตราการจายเงินปนผลในป 2555 เพิ่มขึ้น 0.75 บาทตอหุน และคิดเปนรอยละ 47 ของ
กําไรสุทธิงบการเงินรวม ที่ไมรวมกําไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจฯ หากจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2555 ที่ 6.00 บาทตอหุน กําไรสะสมของงบการเงินรวมจะคงเหลือ 49,055 ลานบาท และ
กําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัทจะคงเหลือ 37,223 ลานบาท สําหรับการจายเงินปนผลในปนี้
บริษัทไดพยายามเรงกําหนดจายใหเร็วขึ้น คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเร็วกวาปที่ผานมา 1 วันขอมูล
การเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมาเปนดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
จํานวนหุน (หุน)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
อัตราเงินปนผลจายตอหุน
(บาท)
รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)
สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)

ป 2555

ป 2554

6,669
526,465,000
12.67
6.00
2.75 3.25
3,159
47

4,990
526,465,000
9.48
5.25
2.50
2.75
2,764
55

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู
เขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
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คําถาม:
คําตอบ:

คําถาม:

คําตอบ:
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นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป ผูถือหุนรายยอย สอบถามแนวโนมอัตรากําไรสุทธิของ
บริษัทที่ทะยอยลดลงจนถึงปนี้ จะเปนเชนไร
ฝายบริหารชี้แจงวา สาเหตุหลักที่อัตรากําไรสุทธิลดลง เนื่องจากการที่เคซอนเปลี่ยน
สถานะจากกิจการรวมคาเปนบริษัทยอยในป 2555 รวมทั้งอัตรากําไรของเคซอนต่ํากวา
ของกลุมเอ็กโกเนื่องจากมีอัตราภาษีที่สูงกวา สําหรับแนวโนมในอนาคต ขอใหผูถือหุน
มั่นใจวาคณะกรรมการจะดูแลเรื่องนี้เปนอยางดี
นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงขอมูลในวารสาร Life Newsletter ที่
เผยแพรใหแกผูถือหุน แตกตางจากเอกสารการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
ดังนี้
1. ในวารสารฯ แสดงกําไร 6,797 ลานบาท แตเอกสารการประชุม แสดงกําไรจํานวน
6,669 ลานบาท
2. อัตราการจายปนผลปรากฎในวารสารฯ คือ 5.50 บาท แตปรากฎในเอกสารการ
ประชุมคือ 6.00 บาท
ฝายบริหารชี้แจง ดังนี้
1. ยอดกําไรที่ตางกันเนื่องจากในวารสารฯเปนตัวเลขเพื่อใชสําหรับการวิเคราะหงบ
การเงินในเชิงบริหารเปรียบเทียบกับป 2554 โดยเปนกําไรที่ไมรวมกําไรทางบัญชีที่
เกิ ด จากการรวมธุ ร กิ จ หลั ง หั ก ค า ตั ด จํ า หน า ยสิ น ทรั พ ย ที่ ตี ร าคาเพิ่ ม ตามมู ล ค า
ยุติธรรมของโรงไฟฟาเคซอน จํานวน 4,182 ลานบาท สวนเอกสารการประชุมเปน
ตัวเลขกําไรที่ไมรวมกําไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ จํานวน 4,310 ลานบาท
เพื่อแสดงกําไรที่มาจากผลประกอบการตามงบการเงิน
2. อัตราการจายเงินปนผลที่ไมเทากันนั้น เนื่องจากในวารสารฯเปนการรวมอัตราเงิน
ปนผลในครึ่งปหลังของป 2554 ที่จายในเดือนพฤษภาคม 2555 บวกกับอัตราเงิน
ปนผลของครึ่งปแรกของป 2555 แตในเอกสารการประชุมเปนการใชขอมูลอัตราเงิน
ปนผลของผลประกอบการป 2555

เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําป และการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของป 2555 ดังรายละเอียดขางตน
โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิและประกาศจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานครึ่งปหลังของป 2555 ตามที่ประธานเสนอในอัตรา 3.25 บาทตอหุน เปนจํานวน
เงิ น 1,711 ล า นบาท ในวั น ที่ 3 พฤษภาคม 2556 ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมาก โดยมี ผ ลการออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี้
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การออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 5
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จํานวนเสียง
417,609,942
0
46,460
417,656,402

คิดเปนรอยละ
99.9888
0
0.0111
100.000

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาตอบแทน

ประธานมอบหมายให นายธนพิ ช ญ มู ล พฤกษ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานเรื่ อ งการคั ด เลื อ กผู ส อบบั ญ ชี แ ก ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง นายธนพิ ช ญ ฯ ชี้ แ จงต อ ที่ ป ระชุ ม ว า บริ ษั ท ให
ความสําคัญกับความเปนอิสระของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีนโยบายที่จะหมุนเวียนผูสอบ
บัญชี หากผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่มาแลว 5 รอบบัญชีติดตอกัน อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถ
แตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับรายเดิมได หากผานการคัดเลือกจากบริษัท
ซึ่งนโยบายของบริษัทสอดคลองกับหลักเกณฑของ ก.ล.ต.ที่เริ่มบังคับใชตั้งแตป 2549 เปนตนมา
ในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มี ม ติ ใ ห คั ด เลื อ กผู ส อบบั ญ ชี โ ดยการพิ จ ารณา
คุณสมบัติ และเปรียบเทียบราคา เพื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของกลุมเอ็กโกสําหรับป 2556 ซึ่งเปนการ
คัดเลือกผูสอบบัญชีใหมกอนที่ผูสอบบัญชีรายเดิมจะปฏิบัติหนาที่ครบ 5 รอบบัญชี โดยผูบริหารไดเชิญ
ชวนสํานักงานสอบบัญชีชั้นนําใหยื่นขอเสนอ และ PwC ไดรับคะแนนในลําดับที่ดีที่สุด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาขอมูลการคัดเลือกดังกลาว รวมถึงไดพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีจาก
PwC แล ว มี ค วามเห็ น ว า ผู ส อบบั ญ ชี จ าก PwC เป น ผู มี ค วามเป น อิ ส ระ เชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ
มีประสบการณ มีผลการปฏิบัติงานดี และเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจาก ก.ล.ต. จึงสมควรแตงตั้งเปน
ผูสอบบัญชีของกลุมเอ็กโกในป 2556 โดยมีคาธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําป 2556 เทากับ 1,787,700
บาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 644,690 บาท คาใชจายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้น
จริงไมเกิน 123,600 บาท และคาใชจายในการเดินทางไปสอบทานในตางประเทศตามที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้
ผูสอบบัญชีสังกัด PwC ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ของบริษัทในเครือของเอ็กโกรวม
10 บริ ษั ท และ PwC และผู ส อบบั ญชี ที่เ สนอแต ง ตั้ งเป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ทและบริ ษั ทย อย ไม มี
ความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บริษัทดังกลาว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด
ด ว ยเหตุ ผ ลดั งกล า วข า งต น คณะกรรมการบริ ษั ทโดยข อแนะนํ า ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีในนาม PwC เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแกนาย
สมชาย จิณโณวาท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3977 และนางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปน
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ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2556
เปนจํานวนเงิน 1,787,700 บาท และคาใชจายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศตามที่เกิดขึ้นจริงไมเกิน
123,600 บาท โดยบริษัทเปนผูรับภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัทใน
ตางประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงาน
ได ให PwC จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานอื่นแทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทกอน รวมทั้งเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาสอบทาน
งบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นใหมในป 2556 ดวย
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผูเขาประชุมสอบถาม
และใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุนรายยอย สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้
1. อยากทราบมุมมองของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเปาหมายและประโยชนใน
การหมุนเวียนการจางผูสอบบัญชีทุก 5 ป
2. การเปลี่ ย นผู ส อบบั ญ ชี โ ดยยั ง คงใช สํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี เ ดิ ม นั้ น ไม มี ป ระโยชน
เนื่องจากการปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทโดยใชสํานักงานสอบบัญชีเดิมอาจ
ทําใหผูสอบบัญชีมีความคุนเคยกับพนักงานและฝายตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจทําให
งานตรวจสอบไมครบถวน จึงเห็นวาบริษัทควรที่เปลี่ยนสํานักงานสอบบัญชีแทนการ
เปลี่ยนผูสอบบัญชี
คําตอบ:
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจง ดังนี้
1. เนื่องจากเปนนโยบายของ ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองเปลี่ยนผูสอบ
บัญชีทุก 5 ป เพื่อใหผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระจากฝายบริหารและปฏิบัติงานสอบ
บัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. บริษัทไดมีการเปดโอกาสใหบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงรายอื่นๆ เขามารวม
การประมูลดวย
คําถาม
นายบัวรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย สอบถามดังนี้
1. EGCO ไดจายเงินปนผลในเดือนพฤษภาคม มาตลอด จะสามารถเลื่อนเปนเดือน
เมษายน ไดหรือไม
2. จากราคาคาสอบบัญชีลดลง ทําไมถึงลดจํานวนผูสอบบัญชีใหเหลือเพียง 3 คน
คําตอบ
ประธานและประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงวา
1. เนื่องจากมีบริษัทในเครืออยูที่ตางประเทศและใชเวลามากในการปดบัญชี จึงทําให
การจัดทํางบการเงินของบริษัทชาไปดวย ซึ่งสงผลตอการจายเงินปนผล แตบริษัทจะ
รับไปดําเนินการใหเร็วขึ้น
2. บริษัทไมไดมีการลดคนตรวจสอบ แตราคาคาสอบบัญชีที่ลดลงเนื่องจาก PwC มี
ความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัท บริษัทยอยและกิจการรวมคาเปนอยางดี ทํา
ใหตรวจสอบไดรวดเร็ว
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เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติแตงตั้งผูสอบ
บัญชี และกําหนดเงินคาตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุน ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาตอบแทน
ตามที่ป ระธานเสนอด วยคะแนนเสี ยงข างมาก โดยแตงตั้ งให นายสมชาย จิณ โณวาท ผู สอบบัญ ชี รั บ
อนุญาตเลขที่ 3271 นายวิ เชียร กิ่งมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนางสาวอมรรัต น
เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนาม PwC เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป
2556 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และกําหนด
เงินคาสอบบัญชีประจําป 2556 เปนจํานวนเงิน 1,787,700 บาท และคาใชจายอื่นในงานสอบบัญชีใน
ประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไมเกิน 123,600 บาท โดยบริษัทเปนผูรับภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงสําหรับ
การเดินทางไปสอบทานในตางประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบ
อํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบหาก PwC จะตองจัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุ ญ าตอื่ น แทนผู ส อบบั ญชี รั บ อนุ ญ าตดั ง กล า วข า งต น ในกรณี ที่ ผู ส อบบั ญ ชี ทั้ ง 3 ท า น ไม ส ามารถ
ปฏิบัติงานได รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาสอบทานงบการเงินของบริษัท
ยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นใหมในป 2556
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง
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จํานวนเสียง
413,281,509
4,327,463
55,430
417,664,402

คิดเปนรอยละ
98.9506
1.0361
0.0132
100.0000

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดใหกรรมการของ
บริษัทออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนจํานวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการ
ประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะตองออกจากตําแหนง 5 ทาน ไดแก
1. พลตํารวจเอกปานศิริ ประภาวัต
2. นายสหัส ประทักษนุกูล

กรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอ
สังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการลงทุน และกรรมการกํากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบตอสังคม

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

3. นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา
4. นายพิษณุ ทองวีระกุล
5. นายฮิเดโอะ กูราโมจิ
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กรรมการและกรรมการลงทุน
กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

เพื่อเปดโอกาสใหผูถื อหุนไดอภิปรายเกี่ย วกับกรรมการไดโดยสะดวกและเพื่อความ
โปรงใส กรรมการที่พนวาระทั้งหมดสมัครใจที่จะออกนอกหองประชุม
ทั้งนี้ บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท เชิญชวนใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่
เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการแตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยไม รวมกรรมการผูมีส วนไดเ สีย ในกรณีนี้ ไดพิจ ารณาข อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ
การดํารงตําแหนง โดยคํานึงถึงองคประกอบของกรรมการที่จะเปนประโยชนแกการกํากับดูแลกิจการ
รวมทั้งความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณและผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผานมา และเสนอที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งเลือกตั้งกรรมการอิสระ 1 ทาน คือ พลตํารวจเอกปานศิริ ประภาวัต และ
กรรมการ 4 ทาน ไดแก นายสหัส ประทักษนุกูล นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา นายพิษณุ ทองวีระกุล และ
นายฮิเดโอะ กูราโมจิ กลับเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในนิยามกรรมการอิสระของบริษัทกําหนดไววา
กรรมการอิสระตองถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
ซึ่งพลตํารวจเอกปานศิริ ประภาวัต กรรมการอิสระ ไมไดถือหุนของบริษัท
ทั้ งนี้ บริ ษั ทได นํ า เสนอข อมู ล ของผู ได รั บ การเสนอชื่ อ แต ล ะท า นตามสิ่ งที่ ส งมาด ว ย
หมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามคําถามใดๆ ประธานไดเชิญกรรมการทุกทานกลับเขาที่ประชุม
และเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเขาใหมแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงเปนรายบุคคล
ตามลําดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงเกินกวา 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม :
ที่ป ระชุมไดพิจารณาและมีมติใ หกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 5 ทาน ไดแ ก
พลตํา รวจเอกปานศิ ริ ประภาวัต นายสหัส ประทักษนุกูล นายสุ รศักดิ์ ศุภ วิฑิต พัฒนา นายพิษ ณุ
ทองวีระกุล และนายฮิเดโอะ กูราโมจิ ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสําหรับกรรมการแตละทาน ดังนี้

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ชื่อกรรมการ
1. พลตํารวจเอกปานศิริ
ประภาวัติ
กรรมการอิสระ
2. นายสหัส ประทักษนุกูล
กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์
ศุภวิฑิตพัฒนา
กรรมการ

4. นายพิษณุ ทองวีระกุล
กรรมการ

5. นายฮิเดโอะ กูราโมจิ
กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 7
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เห็นดวย
(รอยละ)
417,200,539
(99.8886)

ไมเห็นดวย
(รอยละ)
399,540
(0.0956)

งดออกเสียง
(รอยละ)
62,680
(0.0150)

บัตรเสีย
(รอยละ)
2,750
(0.0006)

รวม
(รอยละ)
417,665,509
(100.0000)

415,971,787
(99.5944)
414,506,386
(99.2436)

1,639,842
(0.3926)
3,100,142
(0.7422)

53,880
(0.0129)
58,981
(0.0141)

-

417,665,509
(100.000)
417,665,509
(100.0000)

414,472,626
(99.2355)
411,423,786
(98.5055)

3,125,102
(0.7482)
6,183,642
(1.4805)

67,781
(0.0162)
58,081
(0.0139)

-

-

-

417,665,509
(100.0000)
417,665,509
(100.0000)

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทโดยขอแนะนําของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจ ารณาคาตอบแทนสํ าหรับกรรมการ โดยคํานึ งถึงหลั กเกณฑตางๆ
ไดแก ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย คาตอบแทนของกรรมการใน
ประเภทและขนาดเดี ย วกั น รวมทั้ งการสร า งแรงจู ง ใจสํ า หรั บ บุ คลากรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่เ หมาะสมแล ว
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่งไดแก โบนัสตอบแทน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2555 คาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ และคาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คงวงเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจําป 2555 ใหเทากับวงเงินโบนัสประจําป 2554 ที่

ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน คือจํานวน 20 ลานบาท โดยพิจารณาจากการสรางความเติบโตใหกับบริษัท
ความสํ า เร็ จ ในการได รั บ การยกย องเรื่ อ งการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ราคาหุ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และโบนั ส
กรรมการในธุรกิจที่ใกลเคียงกัน รวมทั้งอัตราการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน โดยใหกรรมการจัดสรร
โบนัสระหวางกันเอง ทั้งนี้ จํานวนโบนัสดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.72 ของเงินปนผลที่จาย
ใหกับผูถือหุน

2. คงคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการไวในอัตราเดิมคือ คากรรมการรายเดือน เดือนละ

30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไดรับเพิ่มในอัตรารอยละ 25 และ รอยละ 10 ของคาตอบแทนกรรมการ ตามลําดับ และกรรมการที่ไม

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556
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สามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุมครั้งนั้น ซึ่งเปนหลักการเดิมซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนไดอนุมัติไวตั้งแตป 2547 และเปนอัตราที่สอดคลองกับบริษัทในภาคพลังงาน
3. คงคาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย 4 คณะในอัตราเดิม ซึ่งพิจารณาจากจํานวนครั้งการประชุม

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด ดังนี้
คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ค ณ ะ ก ร ร ม กา ร ส ร ร ห า แ ล ะ
พิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบตอสังคม

คาตอบแทนรายเดือน
(บาท)
ป 2556
ป 2555
20,000
20,000
20,000
20,000

ป 2556
20,000
20,000

ป 2555
20,000
20,000

20,000
-

20,000
24,000

20,000
24,000

20,000
-

เบี้ยประชุม (บาท)

โดยประธานคณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบี้ยประชุมเพิ่มในอัตรารอยละ
25 ทั้งนี้ คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอยที่มีการแตงตั้งใหมหรือเปลี่ยนแปลงระหวางป ใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบ
4. กรรมการผูจัดการใหญไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ประธานแจงใหผูถือหุนทราบวา นายสหัส ประทักษนุกูล กรรมการผูจัดการใหญ ซึ่งถือ
หุนของบริษัทในจํานวน 1,890 หุน เปนผูมีสวนไดเสียพิเศษ ดังนั้น นายสหัสฯ จึงไมมีสิทธิออกเสียงใน
ระเบียบวาระนี้
ประธานไดเปดโอกาสให ผูถือหุนอภิปรายเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการซึ่ง
มีผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:

นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามขอมูลในรายงานประจําป ฉบับเต็ม
หนา 96 ขอความในหมายเหตุฯ 2/ ซึ่งเขียนวา “ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555
ของเอ็กโก มีมติใหงดจายคาตอบแทนกรรมการ ไดแก คาเบี้ยประชุมสําหรับป 2555
และโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานสําหรับการดําเนินงานป 2554” แยงกับมติที่
ประชุมผูถือหุนหรือไม
ฝายบริหารชี้แจงวาขอความดังกลาวเกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ คาตอบแทน

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556
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ดังกลาวเปนคาตอบแทนของผูบริหารเอ็กโก ในฐานะกรรมการใน บริษัท ผลิตไฟฟา
ขนอม จํากัด (“บฟข.”) ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ของ
บฟข. ใหงดจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ ดังนั้น ขอความที่ถูกตองคือ “ที่ประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ของ บฟข. มีมติใหงดจายคาตอบแทนกรรมการ ....” ทั้งนี้
ฝายบริหารขออภัยในความผิดพลาดดังกลาว และจะระมัดระวังในการจัดทําขอมูลในครั้ง
ตอไป
เมื่ อปรากฏว าไม มีคํา ถามเพิ่ ม เติ ม ประธานจึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาลงมติ กําหนด
คาตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอยประจําป 2556 และโบนัสกรรมการประจําป 2555 ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 8

จํานวนเสียง
414,961,067
2,679,763
53,770
417,694,600

คิดเปนรอยละ
99.3455
0.6415
0.0128
100.0000

เรื่องอื่นๆ

ประธานไดแจงที่ประชุมวา ไดประชุมถึงระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ แลว มีผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะจะเสนอใหพิจารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมติหรือไม ซึ่งไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงเปด
โอกาสใหที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทั่วไปได ปรากฏวามีผูถือหุนรายยอยไดสอบถามขอมูล
และใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนแกบริษัทในเรื่องตางๆ ซึ่งประธานและฝายบริหาร ชี้แจงให ผูถือหุน
ทราบ สรุปได ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ

นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป ผูถือหุนรายยอย สอบถามวาโดยปกติเมื่อมีการประชุม
สามัญผูถือหุ น ราคาหุ นของบริษั ทจะสูงขึ้น แตใ นปนี้ ราคาหุน ของบริษัทตกลง เป น
เพราะเหตุใด
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา บริษัทไมไดมีขอมูล หรือปจจัยใดๆ ที่มีนัยสําคัญที่สงผล

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
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คําถาม:
คําตอบ:

คําถาม:

คําตอบ:

คําถาม
คําตอบ
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กระทบตอราคาหุน คาดวาเปนผลจากกลไกของตลาดหุน ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ
นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย สอบถามวาเนื่องจาก EGCO มี โรงไฟฟา 20 แหง
ประสบปญหาแหลงน้ําดิบที่ใชในการผลิตไฟฟาหรือไม
ประธานชี้ แ จงว า ในการก อสร างโรงไฟฟ า ป จ จั ยสํ า คั ญ ประการหนึ่ งที่บ ริ ษั ทจะต อง
พิจารณาคือแหลงน้ําดิบและสายสง ซึ่งจะควรจะอยูใกลโรงไฟฟา และปริมาณน้ําจะตอง
เพียงพอสําหรับการผลิตกระแสไฟฟาและชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบ โดยโรงไฟฟ า
จะตองไมแยงน้ําจากชุมชน
นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุนรายยอย สอบถามดังนี้
1. เหตุ ใ ดเอ็ กโกจึ งลงทุ น ในโรงไฟฟ า เคซอน ร อยละ 98 ซึ่ ง เป น โรงไฟฟ า ที่ ใ ห
ผลตอบแทนต่ํา อีกทั้ง ยังมีแนวโนมที่จะขยายการลงทุนในประเทศฟลิปปนส
2. มีแผนที่จะลงทุนในประเทศใหมๆ นอกเหนือจากประเทศฟลิปปนสหรือไม เชน พมา
หรือในตะวันออกกลาง
ประธานและกรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา
1. การลงทุนในฟลิปปนสไมไดใหผลตอบแทนต่ํา อัตรากําไรที่กลาวขางตนเปนอัตรา
กําไรตอรายได ไมไดหมายถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนวาเปนรอยละเทาใด
บนสวนผูถือหุน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไดรับจากโรงไฟฟาเคซอนใน
ฟลิปปนสสูงกวาในประเทศไทย
2. การลงทุนในตางประเทศ เชน ในประเทศพมานั้น เนื่องจากพมาเพิ่งเปดประเทศ
กฎหมายการคุม ครองการลงทุน ยังไม แนนอน และอัต ราภาษีคอนขางสูง ในการ
ตั ด สิ น ใจลงทุ น บริ ษั ทต อ งพิ จ ารณาถึ งความเสี่ ย งและผลตอบแทนในการลงทุ น
รวมทั้งความพรอมของการเตรียมคน โดยบริษัทไดทําการศึกษาโอกาสในการลงทุน
แลว เพีย งแตอยูร ะหวางพิ จารณาเวลาและจั งหวะในการลงทุน ที่เหมาะสม และ
ปจจุบันบริษัทยังไมมีโครงการที่จะลงทุนในแถบตะวันออกกลาง เนื่องจากทําเลที่ตั้ง
อยูไกล หากลงทุนแลวอาจมีปญหาการควบคุมดูแลกิจการ บริษัทจึงเนนพิจารณาใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนหลัก
นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป ผูถือหุนรายยอย สอบถามวาทําไมอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพย ลดลงเรื่อยๆ และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ประธานและกรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา สาเหตุที่อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
ลดลงเนื่องจากบริษัทมีสินทรัพยเพิ่มขึ้น และรายไดมากขึ้นเพราะสินทรัพยบางสวนอยู
ระหวางการกอสรางซึ่งยังไมสามารถสรางรายได รวมทั้งสินทรัพยเกามีรายไดลดลงตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟา แตถาพิจารณาระยะยาวในชวง 5 ปขางหนา ความสัมพันธระหวาง
สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นและรายไดจะมีความชัดเจนมากขึ้น และในการวิเคราะหควรที่จะ
พิจารณาอัตราผลตอบแทนจากผูถือหุนประกอบกันดวย
สาเหตุที่อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากในอดีตบริษัทใชเงินใน
สวนของผูถือหุนไปลงทุนสูง ซึ่งปกติการลงทุนควรจะใชเงินกูในสัดสวนที่สูงกวาสวนของ

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
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ผูถือหุน เชน 70 ตอ 30 ซึ่งในป 2555 บริษัทไดกูเงินมาลงทุนมากขึ้น
หลังจากที่ฝายบริหารไดตอบคําถามของผูถือหุนครบถวนแลว กรรมการผูจัดการใหญ
แจงผูถือหุนทราบวา บริษัทจะนําผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหไปเยี่ยมชมโรงไฟฟาลพบุรีโซลาร
จังหวัดลพบุรี และ โรงไฟฟาเอสพีพี ทู จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2556 โดยผูสนใจสามารถ
สอบถามรายละเอียดไดจากหนวยงานนักลงทุนสัมพันธหนาหองประชุม หรือดูรายละเอียดไดจากปฏิทิน
กิจกรรมในเว็บไซตของบริษัทที่ www.egco.com
ไมมี ผูเ สนอเรื่องอื่ นใดให ที่ป ระชุม พิจ ารณาเพิ่ม เติ ม ประธานจึงกลา วป ดประชุม และ
ขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอบริษัท
เลิกประชุมเวลา 17:00 น.
อนึ่ ง หลั งการเป ด ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อหุ น มี ผูถื อ หุ น ทยอยมาลงทะเบี ย นเพื่ อเข า ร ว ม
ประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จํานวนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเปน 548 ราย
และ 821 รายตามลําดับ รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเปน 1,369 รายนับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 417,696,490
หุน คิดเปนรอยละ 79.3398 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

ลงลายมือชื่อ

(นายพรชัย รุจปิ ระภา)

ประธานที่ประชุม

