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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556
ของ
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

ประชุมเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุ จกั ร
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 391 รายและโดยการมอบฉันทะ 689 ราย รวม
ทัง้ หมดเป็ นจํานวน 1,080 รายนับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ 417,230,611 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 79.2513 จาก
จํา นวนหุ้น ที่จํ า หน่ า ยได้ท ัง้ หมด ซึ่งครบเป็ น องค์ป ระชุ ม ตามข้อ บังคับ ของบริษัท โดยมีน ายพรชัย
รุ จิป ระภา ประธานกรรมการบริษัท ผลิต ไฟฟ้ า จํ า กัด (มหาชน) (“บริษัท ”) เป็ น ประธานที่ป ระชุ ม
(“ประธาน”)
ก่อนการเปิ ดประชุม บริษทั ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบเรื่องรายละเอียดทางหนีไฟของห้อง
ประชุมเพือ่ ความปลอดภัย
จากนัน้ ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและแนะนํ าคณะกรรมการบริษทั ที่เข้าร่วมการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ ดังนี้
1. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพบูลย์ ศิรภิ าณุเสถียร
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
3. นายปสันน์ เทพรักษ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายฮิเดโอะ กูราโมจิ
กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
5. นายชิเงรุ อินาโนะ
กรรมการ และกรรมการลงทุน
6. นายโทชิโร่ คุดามะ
กรรมการ
7. นายซาโตชิ ยาจิมะ
กรรมการ และกรรมการลงทุน
8. พลตํารวจเอกปานศิร ิ ประภาวัต
กรรมการอิส ระ กรรมการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การและความ
รับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม และกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน
9. นายพงศธร คุณานุ สรณ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ
กรรมการ และกรรมการกํ า กับ ดู แ ลกิ จ การและความ
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11. นายสุรศักดิ ์ ศุภวิฑติ พัฒนา
12. นายพิษณุ ทองวีระกุล
13. นายสหัส ประทักษ์นุกลู
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รับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการ และกรรมการลงทุน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จดั การใหญ่ กรรมการลงทุน กรรมการกํากับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นายสรจักร เกษมสุวรรณ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ติดภาระกิจสําคัญจึง
ขอลาประชุมในครัง้ นี้
จากนัน้ นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แนะนํ าฝ่ายบริหารของบริษทั ที่
เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ชีแ้ จงข้อซักถาม ดังนี้
1. นายจอห์น พาลุมโบ
2. นายนิวตั ิ อดิเรก
3. นายวรวิทย์ โพธิสขุ
4. นายสกุล พจนารถ
5. นายปิยะ เจตะสานนท์
6. นายชุมศักดิ ์ ดีสดุ จิต

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 1
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 2
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จ ัด การใหญ่ ทํ า หน้ า ที่ผู้อํ า นวยการโรงไฟฟ้ า
ระยอง
7. นายชาญกิจ เจียรพันธุ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทําหน้าทีก่ รรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด
8. นายวัชรพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทําหน้าทีก่ รรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
ประธานได้แจ้งทีป่ ระชุมทราบว่า บริษทั ได้เชิญ นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข จาก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เข้าร่วมประชุม
เพื่อตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ เกี่ยวกับงบการเงิน รวมทัง้ ได้ว่าจ้างสํานักงานกฎหมายบริษทั เบเคอร์
แอนด์ แม็คเคนซี่ จํากัด โดยมีนางสาวพรภินันท์ อัศววัฒนาพร และนายยุทธชัย วิธกี ล เป็ นผูต้ รวจสอบ
การประชุมเพือ่ สอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ รวมทัง้ การนับองค์
่
ผถู้ อื หุน้ และในปี น้ี บริษทั
ประชุมผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเพือ่ ความโปร่งใสและการสร้างความมันใจแก่
ได้ใช้บริการระบบจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตัง้ แต่การ
ลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อให้การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สะดวก
และรวดเร็วยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ได้เชิญตัวแทนผูถ้ อื หุน้ 1 คน มาร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนด้วย
โดย นางสาววันเพ็ญ มนตราประสิทธิ ์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย อาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในครัง้ นี้
และเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลทีส่ าํ คัญ บริษทั จึงดําเนินการ ดังนี้
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 เชิญเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดซึง่ เป็ นนายทะเบียนของบริษทั
มาให้บริการตอบคําถามแก่ผถู้ อื หุน้ เรื่องทะเบียนหุน้ การเปลีย่ นแปลงชื่อผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ บริการงาน
ทะเบียนอื่นๆ
 จัดนิทรรศการเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ทีบ่ ริเวณด้านหน้าห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าทีข่ อง
บริษัทให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริษทั โครงการลงทุน งานนักลงทุนสัมพันธ์ งานสังคมและสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ เรือ่ งเครดิตภาษีเงินปนั ผลของผูถ้ อื หุน้
ก่อนการเข้าสู่การประชุมเพือ่ พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ลําดับแรก ประธาน
ได้เรียนเชิญผูถ้ อื หุน้ รับชมวิดที ศั น์ สรุปผลงานทีส่ าํ คัญในปี 2555 และทิศทางในการดําเนินงานปี 2556
จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุ การบริษทั แจ้งที่
ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนและการซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการ
ประชุม ซึง่ เลขานุ การบริษทั ได้แจ้งทีป่ ระชุมทราบว่า ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีม่ ี
หรือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง ซึง่ การลงคะแนนเสียงแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผูถ้ อื หุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออก
เสียงในแต่ละระเบียบวาระยกมือเพือ่ ลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่ยกมือจะถือว่า
ผูถ้ อื หุน้ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษทั
2. ผูม้ าประชุมทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มีวธิ ปี ฏิบตั ิ ดังนี้
 แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
ตนเอง
 แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีท่ผี ูม้ อบฉันทะกําหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้ าในแต่ละระเบียบ
วาระนัน้ บริษทั ได้บนั ทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผูม้ าประชุมทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะไม่ตอ้ งออก
เสียง เว้นแต่กรณีท่ผี ูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้
หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนก็ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามทีเ่ ห็นสมควรเช่นเดียวกับ
กรณีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
 แบบมอบฉันทะแบบ ค. เป็ นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผลู้ งทุนต่างชาติและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
( Custodian) ในประเทศไทยเป็ น ผู้ร บั ฝากและดูแ ลหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุ ร กิจ การค้า
กระทรวงพาณิช ย์ ซึ่ง มีว ิธีก ารออกเสีย งเหมือ นแบบ ข. คือ หากผู้ม อบฉัน ทะได้อ อกเสีย งไว้
ล่วงหน้าแล้ว ก็ไม่ตอ้ งลงมติในห้องประชุม
บริษัท ได้กํ า หนดให้ใ ช้บ ัต รลงคะแนนในทุ ก ระเบีย บวาระ สํา หรับ ระเบีย บวาระการ
เลือกตัง้ กรรมการ นัน้ บริษทั กําหนดให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล โดยจะให้ออกเสียงในทุกกรณีและเก็บ
บัตรลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการในคราวเดียวกัน โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ส่งใบลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการทัง้
ชุด โดยไม่ต้องฉีกใบลงคะแนนเป็ นแต่ละบุคคล สําหรับระเบียบวาระอื่นๆ บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตร
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ลงคะแนนเสียงเฉพาะทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ที่มาประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ หมดหลังการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึง่ เป็ นวิธปี ฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีของ
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ มีความจําเป็ นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนทีเ่ หลืออยูท่ งั ้ หมดให้แก่เจ้าหน้าทีด่ ว้ ย
ทัง้ นี้ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่ปี ระชุมทราบหลังการ
ลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ซึง่ บริษทั ได้นําระบบ barcode เข้าใช้งานเพือ่ อํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื
หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและเพือ่ ความรวดเร็วในการนับคะแนน ในการนี้ เลขานุ การบริษทั ขอความร่วมมือให้
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในห้องประชุม แจ้งชื่อและนามสกุล
ด้วยเพือ่ ประโยชน์ในการบันทึกการประชุม
ต่อจากนัน้ ประธานได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2555

ประธานเสนอทีป่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งบริษทั ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.egco.com)
ตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2555 และบริษทั ได้ดาํ เนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านเป็ น
เอกสารเพือ่ ตรวจสอบเป็ นปีทส่ี าม
จากนัน้ ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ซึ่งปรากฏว่าไม่ม ีคําถาม ประธานจึงเสนอที่ป ระชุม พิจารณาลงมติร บั รองรายงานการประชุ มสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555 ซึง่ ได้ประชุมเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2555 โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนน
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555
ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียง
417,483,161
0
44,960

คิดเป็ นร้อยละ
99.9892

0
0.0107

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
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การออกเสียงลงคะแนน
รวมจํานวนเสียง
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จํานวนเสียง
417,528,121

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000

รับทราบผลการดําเนิ นงานในรอบปี 2555

ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จดั ทํารายงานประจําปี ใน
รูปแบบ CD ROM ตัง้ แต่ปี 2547 เป็ นต้นมา เพือ่ ลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยบริษทั จะ
บริจาคเงินที่ประหยัดได้ให้มูลนิธไิ ทยรักษ์ป่าซึ่งมีเจตนารมณ์ ในการรักษาสิง่ แวดล้อมในนาม “ผูถ้ อื หุ้น
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)” ซึ่งในปี 2555 บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิ ธไิ ทยรักษ์ป่าเป็ น
จํานวน 2,233,808 บาท ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ทํารายงานประจําปี เป็ นหนังสือไว้สว่ นหนึ่งเพือ่ จัดส่งให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ทีไ่ ด้แจ้งความจํานงมายังบริษทั
จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นายสหัส ประทักษ์นุกลู กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นําเสนอ
ผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2555 และแผนการดําเนินงานสําหรับปี 2556 ต่อทีป่ ระชุม ซึง่ สรุป
ได้ ดังนี้
1. เหตุการณ์สาํ คัญในปี 2555
1.1 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทีแ่ ล้วเสร็จในปี 2555
โครงการทีก่ ่อสร้างต่อเนื่องจากปี 2554 ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลพบุร ี โซล่าร์ เฟส 2-4 ได้
ทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ครบทุกเฟสแล้ว ในเดือนมีนาคม 2555 คิดเป็ นกําลัง
ผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ จํานวน 16 เมกะวัตต์
1.2 การซือ้ โรงไฟฟ้าทีเ่ ดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์แล้ว
- ในเดือนมกราคม 2555 บริษทั ซื้อหุน้ บริษทั เอสพีพ ี โฟร์ จํากัด (“เอสพีพ ี โฟร์”) ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก
มาก จํานวน 6 เมกะวัตต์ กับ กฟภ. และเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในวันที่ 24 มกราคม 2555
- ในเดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2555 บริษัท ได้ซ้ือ หุ้น บริษัท เอสพีพ ี ทรี จํา กัด (“เอสพีพ ี ทรี” ) ซึ่ง เป็ น
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิต
ไฟฟ้ ารายเล็ก มากจํา นวน 8 เมกะวัต ต์ กับ กฟภ. และเริ่มเดิน เครื่อ งเชิง พาณิช ย์ใ นวัน ที่ 21
กุมภาพันธ์ 2555
- ในเดือนมีนาคม 2555 บริษทั ร่วมทุนกับ บริษทั กันกุล เอ็นจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน) ซื้อหุน้ ร้อยละ
60 ในบริษทั จี เพาเวอร์ ซอร์ซ จํากัด (“จีพเี อส”) ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โดย
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จีพเี อส มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก จํานวน 4 สัญญา สัญญาละ 6.5
เมกะวัตต์ กับ กฟภ. โดยเฟส 1-3 เริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2555
ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษทั ได้ซ้อื หุน้ บริษทั เอสพีพ ี ทู จํากัด (“เอสพีพ ี ทู”) ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก
มากจํานวน 8 เมกะวัตต์ กับ กฟภ. และเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555
ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษทั ได้ซ้อื หุน้ ในโรงไฟฟ้าเคซอน ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ เพิม่ อีกร้อยละ
45.875 รวมเป็ นร้อยละ 98 ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหิน กําลังผลิต 503 เมกะวัตต์ รวมทัง้ ได้ซ้อื หุน้
บริษทั เคซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วสิ
ทีใ่ ห้บริการด้านการบริหารจัดการให้แก่โรงไฟฟ้า
ดังกล่าวด้วย
ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษทั ได้ซ้อื หุน้ บริษทั เอสพีพ ี ไฟว์ จํากัด (“เอสพีพ ี ไฟว์”) ซึ่งเป็ น
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยเอสพีพ ี ไฟร์มสี ญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้า
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากจํานวน 8 เมกะวัตต์ กับ กฟภ. เริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2555

1.3 การซือ้ โรงไฟฟ้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
- ในเดือนมกราคม 2555 บริษทั ได้ซ้อื หุน้ บริษทั เทพนา วินด์ ฟาร์ม จํากัด (“เทพพนา”) ซึ่งเป็ น
โรงไฟฟ้าพลังงานลม จํานวนร้อยละ 90 โดยเทพพนามีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้า
รายเล็ก มากจํ า นวน 6.9 เมกะวัต ต์ กับ กฟภ. คาดว่า จะเริ่ม เดิน เครื่อ งเชิง พาณิ ช ย์ใ นเดือ น
กรกฎาคม 2556
- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษทั ได้เข้าร่วมทุนในบริษทั ยันฮี เอ็กโก โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งดําเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวนร้อยละ 49 มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ ลิต
ไฟฟ้ารายเล็กมากจํานวน 6 โครงการ โครงการละ 9.5 เมกะวัตต์ กําลังการผลิตรวม 57 เมกะ
วัตต์ กับ กฟภ. คาดว่าจะเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2556
- ในเดือนมีนาคม 2555 บริษทั ซื้อหุน้ บริษทั จี เพาเวอร์ ซอร์ซ จํากัด จํานวนร้อยละ 60 ซึ่งเป็ น
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยในขณะนัน้ เฟส 4 อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ปจั จุบนั โครงการได้
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
- ในเดือนกันยายน 2555 บริษทั ได้ซ้อื หุน้ ในบริษทั จีเดค จํากัด (“จีเดค”) ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้าขยะ ใน
สัดส่วนร้อยละ 50 โดยจีเดคมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ ลิตรายเล็กมากจํานวน 6.5 เมกะ
วัตต์ กับ กฟภ. คาดว่าจะเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2556
1.4 การซือ้ ธุรกิจอื่น
- ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษทั ได้ซ้อื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ใน บริษทั แอ็บโซลูท เพาเวอร์ พี
จํากัด ซึ่งเป็ นโรงผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ ามันปาล์มกึง่ บริสุทธิ์ กําลังการผลิต 300,000 ลิตรต่อวัน
เริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์เมือ่ เดือนตุลาคม 2554
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ในเดือนสิงหาคม 2555 บริษทั ได้ซ้อื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ในบริษทั พีที มานัมบัง เมารา อีนิม
จํากัด ซึ่งเป็ นเหมืองถ่านหินประเภท sub-bituminous ให้ความร้อน 5,800 กิโลแคลอรี/่ กิโลกรัม
ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสมั ปทาน 28 ปี และมีปริมาณถ่านหินสํารองประมาณ 140 ล้านตัน
เริม่ ผลิตตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2553

2. ภาพรวมการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ณ สิน้ ปี 2555 บริษทั มีโรงไฟฟ้าทีเ่ ดินเครือ่ งแล้วรวม 20 แห่ง ซึง่ คิดเป็ นกําลังผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ รวมจํานวน 4,708 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) จํานวน 3,453 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จํานวน 293 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จํานวน 60 เมกะวัตต์
และโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ จํานวน 902 เมกะวัตต์
บริษทั มีโรงไฟฟ้าทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างพัฒนา คิดเป็ นกําลังผลิตติดตัง้ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ จํานวน รวม 580 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง 6 โครงการ
คิดเป็ นกําลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุน้ จํานวน 205 เมกะวัตต์ และ โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 3
โครงการ คิดเป็ นกําลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุน้ จํานวน 375 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างการ
พัฒนาโครงการนัน้ มีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าให้กบั กฟผ.
นอกจากนี้ บริษทั มีการลงทุนในบริษทั 5 แห่งทีป่ ระกอบธุรกิจอื่น ได้แก่

1.
2.
3.
4.
5.

บริ ษทั
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรนํ้ าภาค
ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็กคอมธารา จํากัด
บริษทั แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จํากัด
บริษทั พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จํากัด

ธุรกิ จ
เดินเครือ่ ง บํารุงรักษาและวิศวกรรม
จัดหาและจําหน่ายนํ้าดิบ
ผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา
ผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาล์มกึง่ บริสทุ ธิ์
เหมืองถ่านหิน

3. ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานปี 2555 หากไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นของบริษทั
บริษทั ย่อยและกิจการ
ร่วมค้า และกําไรทางบัญชีท่เี กิดจากการรวมธุรกิจหลังหักค่าตัดจําหน่ าย จํานวน 4,182 ล้านบาท
บริษทั มีกาํ ไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น จํานวน 6,060 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จํานวน 759 ล้าน
บาทเมือ่ เทียบกับกําไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นในปี 2554 จํานวน 5,301 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักดังต่อไปนี้
- รายได้คา่ ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า ลดลงจํานวน 648 ล้านบาท ซึ่งเป็ นไปตามโครงสร้าง
ทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
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- เหตุขดั ข้องด้านอุปกรณ์ ในโรงไฟฟ้าของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด (“เอ็กโก โค
เจน”) และบริษทั หนองแค โคเจเนอเรชัน่ จํากัด (“เอ็นเค ซีซ”ี ) ส่งผลให้มกี ําไรลดลง 690
ล้านบาท
- การดําเนินงานทีด่ ขี น้ึ จากการบํารุงรักษาและเดินเครื่องโรงไฟฟ้าทีม่ อี ยูเ่ ดิม ทําให้กําไรเพิม่ ขึน้
1,158 ล้านบาท
- มีกาํ ไรเพิม่ ขึน้ จากการลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม่ จํานวน 939 ล้านบาท
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี 2554 ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 0.25 ในขณะทีป่ ี 2555 เท่ากับ
0.60 หากพิจารณาเฉพาะเอ็กโกแล้ว อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี 2554 เท่ากับ 0.23 ในขณะ
ทีป่ ี 2555 อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.40 เนื่องจากบริษทั ได้สร้างภาระหนี้เพิม่ ขึน้ เพือ่
ขยายการลงทุน
4. แผนกลยุทธ์
จากทีบ่ ริษทั มีโรงไฟฟ้าทัง้ หมด 20 โรง บริษทั จําเป็ นต้องบริหารจัดการโรงไฟฟ้าทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั ให้
เดินเครื่องตามปกติและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทัง้ ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้มกี ําไรมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ ส่วนโรงไฟฟ้าทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้าง บริษทั ต้องเร่งดําเนินการให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตาม
กําหนดและให้อยูใ่ นงบประมาณทีว่ างไว้ นอกจากนี้ บริษทั ยังได้แสวงหาโครงการใหม่ทงั ้ ในประเทศ ได้แก่
โรงไฟฟ้าแหล่งใหม่ท่กี ําลังจะมีการเปิ ดประมูล รวมทัง้ การตอบสนองนโยบายภาครัฐ และต่างประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ซึง่ มีผเู้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
คําตอบ:

คําถาม:

นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามว่าพลังงานขยะ คือ พลังงาน
ชีวมวล (biomass) ใช่หรือไม่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชี้แจงว่าพลังงานชีวมวล หรือ Biomass คือการนํ าผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น กากอ้อย แกลบไปเผาแล้วนํ ามาเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ส่วนพลังงานขยะคือการกําจัดขยะและนําผลพลอยได้จากการกําจัดขยะนัน้ มาผลิตไฟฟ้า
นายจิร พัน ธ์ บัว บูช า ผู้ร ับ มอบฉัน ทะ แสดงความเห็น ว่า การแสดงการเปรีย บเทีย บ
ข้อมูลภาพรวมทางการเงินย้อนหลัง 10 ปี เป็ นข้อมูลที่เกินความจําเป็ นและไม่ได้ให้
ความหมายเท่าใดนักสําหรับผูใ้ ช้งบการเงินทัวไป
่
พร้อมทัง้ ได้สอบถามประเด็นต่างๆ
ดังนี้
1. รายงานประจําปี ฉบับเต็ม หน้า 145 ข้อ 3 แผนการดําเนินงานในอนาคต ระบุว่า
การบริหารสินทรัพย์ให้มนใจว่
ั ่ าผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากโครงการเหล่านี้เป็ นไปตามที่
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ได้ประมาณการไว้นัน้ ขอทราบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนทีป่ ระมาณการนัน้ ด้วย
และทีผ่ า่ นมา 1 – 3 ปี อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็ นไปตามประมาณการนัน้
มากน้อยเพียงใด
2. จากรายงานประจําปี ฉบับเต็ม หน้า 150 เรื่องผลการดําเนินงานของเอ็กโก โคเจน
และ เอ็นเคซีซี ซึง่ มีอุปกรณ์ชาํ รุด อยากทราบว่า
2.1 สาเหตุทอ่ี ุปกรณ์ชาํ รุด
2.2 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการซ่อมอุปกรณ์ดงั กล่าว 8 เดือนสําหรับเอ็กโก โคเจน และ 5
เดือนสําหรับเอ็นเคซีซี เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
2.3 มีการชํารุดมาก่อนหรือไม่ เมือ่ ใด
1. ประธานและฝา่ ยบริหารชีแ้ จงว่าบริษทั ได้วางแผนประจําปี สาํ หรับการเดินเครื่องและ
บํารุงรักษา รวมถึงงบประมาณของโรงไฟฟ้าแต่ละโรง โดยบริษทั ต้องปฏิบตั ติ าม
สัญญาของโรงไฟฟ้ารวมทัง้ ในแต่ละปี บริษัทจะตัง้ เป้าหมายการดําเนินงานและ
งบประมาณของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงให้ดกี ว่าข้อกําหนดในสัญญา ซึง่ ทีผ่ า่ นมาบริษทั
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ดกี ว่าสัญญาทีก่ ําหนดไว้ ยกเว้นโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน และเอ็น
เค ซีซี ซึ่งมีอุปกรณ์ชํารุด นอกจากนี้ บริษทั สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและมีกําไร
เพิม่ ขึน้ จากการผลิตไฟฟ้า แต่ไม่สามารถระบุได้แน่ ชดั ว่าแต่ละโรงไฟฟ้าจะมีกําไร
เท่าใด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระยองและขนอมมีกําไรน้ อยมากเนื่องจากอยู่ในระยะ
ปลายสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
2. โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน มีอุปกรณ์ชาํ รุดที่ gear box ซึง่ บริษทั ผูผ้ ลิตไม่ได้แนะนําให้
สํารองวัสดุดงั กล่าว จึงต้องมีการผลิตใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งระยะเวลาทีใ่ ช้ในการผลิต
และขนส่งเป็ นระยะเวลา 8 เดือน ทําให้โรงไฟฟ้าต้องหยุดเดินเครื่องเป็ นช่วงเวลา
ดังกล่าว สําหรับโรงไฟฟ้าเอ็นเคซีซี เกิดจากเจเนอเรเตอร์หมุนเร็วเกินกว่ากําหนด
ทําให้เกิดความเสียหาย ซึง่ ทัง้ สองบริษทั ต้องขอให้ผเู้ ชีย่ วชาญและบริษทั ประกันภัย
เข้ามาประเมิน ความเสียหายและเข้ามาตรวจสอบสาเหตุ จึง ทํา ให้ก ระบวนการ
ดังกล่าวใช้เวลานานดังทีแ่ จ้งไว้ขา้ งต้น
นางสาวประจักษ์พร โสภณ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามดังนี้
1. แนวโน้มและความเป็ นไปได้ทเ่ี อ็กโกจะชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าไอพีพ ี
2. เอ็กโกมีแนวโน้มทีจ่ ะซือ้ หุน้ เพิม่ ในโครงการโรงไฟฟ้าไซยะบุรใี น สปป.ลาว หรือไม่
3. ขอทราบผลดีและผลเสียจากการลงทุนในโครงการไซยะบุร ี
4. มีความเป็ นไปได้หรือไม่ท่ี บริษทั ช.การช่างมีโอกาสถอนหุน้ จากไซยะบุร ี และหาก
เกิดขึน้ ใครจะเข้าไปบริหารจัดการต่อไป ในอนาคตจะมีโอกาสจ้าง sub-contract ใน
งาน O&M หรือไม่
5. อยากทราบว่าเอ็กโกได้ประโยชน์ อะไรบ้างจากการที่ TEPDIA ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุ้น
ต่างชาติ เข้ามาเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่อนั ดับสองของบริษทั และเอ็กโกได้ประโยชน์
จากแหล่งเงินกูข้ องญีป่ นุ่ หรือ ADB หรือไม่
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6. บริษทั มีแผนการลงทุนใน สปป. ลาวแบบเดียวกับที่ RATCH ลงทุนใน EDL หรือไม่
1. ประธานชีแ้ จงว่าขณะนี้บริษทั ได้เข้าร่วมการประมูลแต่ยงั ไม่สามารถบอกรายละเอียด
หรือความเป็ นไปได้ทจ่ี ะชนะการประมูล
2. ประธานได้ชแ้ี จงว่า ปจั จุบนั บริษทั ถือหุน้ ในโครงการไซยะบุรปี ระมาณร้อยละ 12 จึง
ไม่สามารถระบุแนวทางการดําเนินงานหรือการซื้อหุน้ เพิม่ เติมได้แน่ นอน ต้องให้เป็ น
หน้าทีข่ องบริษทั ทีด่ แู ลโครงการไซยะบุรโี ดยตรง
3. ประธานชี้แจงว่ารายได้จากโครงการนี้มแี นวโน้มว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ดี ี อย่างไรก็ตาม
บริษัท มีน โยบายที่จ ะเข้า ไปให้ค วามช่ ว ยเหลือ ด้า นสิ่ง แวดล้อ มให้เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล
4. ประธานชี้แจงว่าประโยชน์ ท่ไี ด้จากการมีหุ้นส่วนจากญี่ปุ่นคือด้านเทคโนโลยีและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญที่จะช่วยในการพัฒนากิจการ ส่วนการกูเ้ งินจากแหล่งเงินของญี่ปุ่นนัน้
บริษทั ยังมีความน่ าเชื่อถือมากพอทีจ่ ะขอกูเ้ งินเพื่อการลงทุนจากแหล่งต่างๆ ได้อยู่
แต่การมีผถู้ อื หุน้ ต่างชาติจะช่วยในเรือ่ งการลงทุนในโครงการในต่างประเทศต่อไป
5. ประธานชี้แจงว่าบริษทั ยังไม่ได้มกี ารเจรจาเพื่อเข้าไปซื้อหุน้ ใน EDL ของสปป.ลาว
แต่หาก EDL ต้องการขายหุน้ และมีเงื่อนไขทีด่ สี าํ หรับบริษทั ถือว่าเป็ นโครงการที่
น่าสนใจ ทัง้ นี้ ต้องพิจารณาผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั อย่างรอบครอบต่อไป
นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ได้สอบถาม ดังนี้
1. จากการทีอ่ ุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าชํารุด และต้องหยุดการผลิต อยากทราบว่าได้รบั การ
ชดเชยจากบริษทั ประกันภัยหรือไม่ และมีการเสียค่าปรับให้กบั กฟผ. หรือไม่
2. โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมีผลตอบแทนคุม้ ค่าการลงทุนหรือไม่
1. ประธานและฝ่ายบริหารชี้แจงว่า บริษทั ได้รบั การชดเชยจากบริษทั ประกันภัยเป็ น
บางส่วนตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ในส่วนของเอ็นเคซีซีได้รบั เงินชดเชย
รายได้ท่สี ูญเสียไป ในขณะที่เอ็กโก โคเจนไม่ได้รบั เงินชดเชยเนื่องจากเป็ นการ
ชํารุดที่อุปกรณ์ ท่ไี ม่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ นอกจากนี้ บริษัทได้มนี โยบายบริหาร
จัดการกับเหตุการณ์เกีย่ วกับอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขัดข้องทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
2. ประธานกรรมการได้ช้แี จงว่าผลตอบแทนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
อาจจะน้อยแต่กย็ งั ถือว่าคุม้ ค่าสําหรับการลงทุน รวมทัง้ ยังเป็ นการดําเนินงานตาม
นโยบายพลังงานทดแทนของรัฐบาลด้วย
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานกล่าวสรุปเป็ นมติทป่ี ระชุม ดังนี้

มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2555

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ระเบียบวาระที่ 3
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พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานได้ขอให้นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จดั การใหญ่ รายงานเกี่ยวกับงบการเงิน
ประจําปี 2555 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึง่ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
รายได้รวมและส่วนแบ่งผลกําไรสุทธิในส่วน
ได้เสียในกิจการร่วมค้า
กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไรต่อหุน้

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

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
(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

หลังจากนัน้ ประธานขอให้นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นํ าเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท ซึ่งนายธนพิชญ์ฯ รายงานว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั โดยการสอบถามผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการ
บัญชีทส่ี าํ คัญ ซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงิน รวมทัง้ ให้คาํ แนะนําและข้อคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์เพือ่ ให้มนใจ
ั่
ว่ารายงานทางการเงินของเอ็กโกได้จดั ทําขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รบั รองทัวไป
่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและ
ประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง ซึ่งรายละเอียดงบการเงินอยู่ในหนังสือรายงานประจําปี (ฉบับเต็ม) หน้า 173-241
แล้ว
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึ่งมีผู้
เข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามข้อมูลในรายงานประจําปี (ฉบับเต็ม) หน้า
167 เรือ่ งการกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
1. ขอทราบข้อเสนอแนะทีส่ ําคัญจากผลการตรวจสอบ management audit ในปี
2555 ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ปฏิบตั ิ อนึ่ง หัวหน้าหน่ วยงาน
ตรวจสอบมีตาํ แหน่งเพียงระดับฝา่ ย จึงไม่แน่ ใจว่าจะมีความอิสระหรืออํานาจเพียง
พอทีจ่ ะตรวจสอบในงานลักษณะนี้
2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบระบุเพียงว่าระบบการควบคุมภายในของ

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

คําตอบ:

คําถาม:
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บริษัท และบริษัท ย่อ ยเพีย งพอและเหมาะสม จึง ขอทราบว่า ระบบการควบคุ ม
ภายในของกิจการร่วมค้าที่มสี ดั ส่วนในการลงทุนร้อยละ 50 เช่น จีอีซี และ
บีแอลซีพ ี เป็ นต้น ได้มกี ารสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในหรือไม่เพียงใด
3. คณะกรรมการตรวจสอบใช้เพียงคํายืนยันของฝ่ายบริหารและพนักงานเท่านัน้ ใน
การทีจ่ ะเชื่อว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง แสดงว่าบริษทั ไม่
มีเครื่องมือทีเ่ รียกว่าหน่ วยงานตรวจสอบด้าน compliance ใช่หรือไม่อย่างไร และ
หากฝ่า ยบริห ารและพนัก งานไม่ม ีการปฏิบตั ิต ามกฎระเบียบต่ า งๆที่เกี่ย วข้อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบได้อย่างไร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชแ้ี จง ดังนี้
1. งานตรวจสอบ management audit ของบริษทั ได้แก่การตรวจสอบว่าฝา่ ยบริหาร
ปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงมติของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
หรือไม่ ซึง่ ในปี 2555 ผลการตรวจสอบ ไม่พบเรือ่ งทีฝ่ า่ ยบริหารไม่ปฏิบตั ติ ามมติ
คณะกรรมการทุกชุด
2. แม้หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบเป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่าย แต่สามารถเป็ นเครื่องมือของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยฝา่ ยตรวจสอบ
ภายในจะจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณาและอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และเมื่อฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบตั งิ านตามแผน
ดังกล่าวแล้ว จะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในกรณีทม่ี ปี ระเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับฝา่ ยบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ จะแจ้งให้ฝา่ ยบริหารทราบและ
ดําเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามการดําเนินการของฝ่าย
บริหารจนแล้วเสร็จ
3. ฝ่า ยตรวจสอบภายในรวมการตรวจสอบ BLCP อยู่ใ นแผนการตรวจสอบเป็ น
ประจํ า ทุ ก ปี ซึ่ ง ผลการตรวจสอบประจํ า ปี 2555 ไม่ พ บข้ อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ น
สาระสําคัญ สําหรับ GEC ได้สอบทานงบการเงินและผลการดําเนินงานเป็ นประจํา
เช่นกัน
4. การตรวจสอบ Compliance ได้แก่การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึ่งรวมอยู่ในแผนการตรวจสอบภายในและรวมอยู่ใน
งานตรวจสอบภายในทุกเรือ่ ง
นอกจากนัน้ ฝา่ ยกฎหมายของบริษทั ยืนยันว่า ฝา่ ยบริหารและพนักงานได้ปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดทางกฎหมาย
นายปิตพิ ฒ
ั น์ พัฒน์ธนฐานโชค ตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทย สอบถามว่า
1. รายงานประจําปี หน้า 198 บริษทั มีลูกหนี้การค้าส่วนทีเ่ กิน 12 เดือน จํานวน 26
ล้านบาท แต่ไม่มกี ารตัง้ สํารองลูกหนี้ ไม่ทราบว่าบริษทั มีนโยบายในเรือ่ งนี้อย่างไร

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

คําตอบ:
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2. รายงานประจําปี หน้า 198 วัสดุสํารองคลัง มีการตัง้ ค่าเผื่อสํารองคลังล้าสมัยในปี
2554 จํานวน 937 ล้านบาท และปี 2555 จํานวน 1,145 ล้านบาท เป็ นเพราะเหตุใด
จึงมีการตัง้ ค่าเผือ่ สํารองคลังล้าสมัยจํานวนมาก
และหากเป็ นวัสดุในโรงไฟฟ้า
จะล้าสมัยเร็วขนาดไหน
ฝา่ ยบริหารชีแ้ จง ดังนี้
1. การที่เอ็กโกไม่ได้ตงั ้ สํารองลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้การค้าส่วนทีเ่ กิน 12 เดือน เป็ น
ลูก หนี้ ข องเอสโก ที่ใ ห้บ ริก ารลู ก ค้า ที่อ ยู่ใ นต่ า งประเทศ ซึ่ง ยัง มีก ารชํ า ระอย่า ง
ต่อเนื่อง เป็ นผลให้ยอดลูกหนี้สน้ิ สุด ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 คงเหลือ 7 ล้านบาท
2. การตัง้ สํารองดังกล่าวเป็ นการตัง้ สํารองล้าสมัย โดยตัง้ ด้วยมูลค่าวัสดุสํารองคลัง
คงเหลือ หารด้วยอายุสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าคงเหลือ โดยการตัง้ สํารองล้าสมัย ส่วน
ใหญ่เป็ นของโรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขนอมซึง่ ใกล้จะหมดสัญญาฯจึงทําให้ยอด
สํารองล้าสมัยซึง่ เป็ นยอดสะสมเพิม่ สูงขึน้

เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุ มตั ิ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษทั สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั แล้วตามที่
ปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ทีไ่ ด้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระ
นี้ ต้อ งใช้ค ะแนนเสีย งข้า งมากของจํา นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และมีส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั แิ สดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของ
บริษทั สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

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

คิดเป็ นร้อยละ
99.9888

0
0.0111
100.000

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556
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พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี และการจ่ายเงิ นปันผล

ประธานแถลงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรา
ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหรือในจํานวนทีท่ ยอยเพิม่ ขึน้ อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี้
บริษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 530 ล้านบาทซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดําเนินการตาม
ข้อบังคับบริษทั ข้อที่ 41 ทีใ่ ห้อํานาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมือ่
เห็นว่าบริษทั มีผลกําไรพอสมควรทีจ่ ะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุม
คราวต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการในการประชุมครัง้ ที่ 8/2555 เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2555 มีมติ
จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการครึง่ ปี แรกของปี 2555 แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 2.75
บาท รวมเป็ นเงินปนั ผลทีไ่ ด้ประกาศจ่ายไปแล้วจํานวน 1,448 ล้านบาท โดยจ่ายเมือ่ วันที่ 21 กันยายน
2555
ผลประกอบการประจําปี 2555 ของบริษทั มีกําไรสุทธิงบการเงินรวมไม่รวมกําไรทาง
บัญชีจากการรวมธุรกิจทัง้ สิน้ 6,669 ล้านบาท
บริษทั ได้พจิ ารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2555 รวมทัง้ ได้พจิ ารณาแผนการลงทุน
ของบริษทั แล้ว มีความเห็นว่า บริษทั มีความสามารถจ่ายเงินปนั ผลเพิม่ ขึน้ เพื่อให้สะท้อนถึงราคาหุน้ ที่
เปลี่ย นแปลงเพิ่ม ขึ้น ได้ จึง ขอเสนอการจัด สรรกํ า ไรสะสม เป็ น เงิน ป นั ผลให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น จากผลการ
ดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2555 ในอัตราหุน้ ละ 3.25 บาท คิดเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ 1,711
ล้านบาท ในการจ่ายเงินปนั ผลครัง้ นี้ หากรวมกับการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6
เดือนแรกจะเท่ากับ 6.00 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ เท่ากับ 3,159 ล้านบาท และเมื่อเทียบ
กับปี 2554 แล้วอัตราการจ่ายเงินปนั ผลในปี 2555 เพิม่ ขึน้ 0.75 บาทต่อหุน้ และคิดเป็ นร้อยละ 47 ของ
กําไรสุทธิงบการเงินรวม ที่ไม่รวมกําไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจฯ หากจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 2555 ที่ 6.00 บาทต่อหุน้ กําไรสะสมของงบการเงินรวมจะคงเหลือ 49,055 ล้านบาท และ
กําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษทั จะคงเหลือ 37,223 ล้านบาท สําหรับการจ่ายเงินปนั ผลในปี น้ี
บริษทั ได้พยายามเร่งกําหนดจ่ายให้เร็วขึน้ คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ซึง่ เร็วกว่าปีทผ่ี า่ นมา 1 วันข้อมูล
การเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปนั ผลในปีทผ่ี า่ นมาเป็ นดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)

ปี 2555
6,669
526,465,000
12.67

ปี 2554
4,990
526,465,000
9.48

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)
รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผล (ร้อยละ)
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ปี 2555
6.00
2.75 3.25
3,159
47

ปี 2554
2.50

5.25
2.75
2,764
55

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึ่งมีผู้
เข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
คําตอบ:

คําถาม:

คําตอบ:

นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามแนวโน้มอัตรากําไรสุทธิของ
บริษทั ทีท่ ะยอยลดลงจนถึงปีน้ี จะเป็ นเช่นไร
ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า สาเหตุหลักที่อตั รากําไรสุทธิลดลง เนื่องจากการที่เคซอนเปลี่ยน
สถานะจากกิจการร่วมค้าเป็ นบริษทั ย่อยในปี 2555 รวมทัง้ อัตรากําไรของเคซอนตํ่ากว่า
ของกลุ่มเอ็กโกเนื่องจากมีอตั ราภาษีทส่ี งู กว่า สําหรับแนวโน้มในอนาคต ขอให้ผถู้ อื หุน้
มันใจว่
่ าคณะกรรมการจะดูแลเรือ่ งนี้เป็ นอย่างดี
นายบุญรื่น จางบัว ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามถึงข้อมูลในวารสาร Life Newsletter ที่
เผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้น แตกต่างจากเอกสารการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2556
ดังนี้
1. ในวารสารฯ แสดงกําไร 6,797 ล้านบาท แต่เอกสารการประชุม แสดงกําไรจํานวน
6,669 ล้านบาท
2. อัตราการจ่ายปนั ผลปรากฎในวารสารฯ คือ 5.50 บาท แต่ปรากฎในเอกสารการ
ประชุมคือ 6.00 บาท
ฝา่ ยบริหารชีแ้ จง ดังนี้
1. ยอดกําไรที่ต่างกันเนื่องจากในวารสารฯเป็ นตัวเลขเพื่อใช้สําหรับการวิเคราะห์งบ
การเงินในเชิงบริหารเปรียบเทียบกับปี 2554 โดยเป็ นกําไรทีไ่ ม่รวมกําไรทางบัญชีท่ี
เกิด จากการรวมธุ ร กิจ หลัง หัก ค่ า ตัด จํ า หน่ า ยสิน ทรัพ ย์ท่ีตีร าคาเพิ่ม ตามมู ล ค่ า
ยุตธิ รรมของโรงไฟฟ้าเคซอน จํานวน 4,182 ล้านบาท ส่วนเอกสารการประชุมเป็ น
ตัวเลขกําไรทีไ่ ม่รวมกําไรทางบัญชีทเ่ี กิดจากการรวมธุรกิจ จํานวน 4,310 ล้านบาท
เพือ่ แสดงกําไรทีม่ าจากผลประกอบการตามงบการเงิน
2. อัตราการจ่ายเงินปนั ผลทีไ่ ม่เท่ากันนัน้ เนื่องจากในวารสารฯเป็ นการรวมอัตราเงิน
ปนั ผลในครึ่งปี หลังของปี 2554 ที่จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2555 บวกกับอัตราเงิน
ปนั ผลของครึง่ ปีแรกของปี 2555 แต่ในเอกสารการประชุมเป็ นการใช้ขอ้ มูลอัตราเงิน
ปนั ผลของผลประกอบการปี 2555

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556
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เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี และการจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2555 ดังรายละเอียดข้างต้น
โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรสุทธิและประกาศจ่ายเงินปนั ผล
จากผลการดําเนินงานครึง่ ปี หลังของปี 2555 ตามทีป่ ระธานเสนอในอัตรา 3.25 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวน
เงิน 1,711 ล้า นบาท ในวัน ที่ 3 พฤษภาคม 2556 ด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมาก โดยมีผ ลการออกเสีย ง
ลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
417,609,942
99.9888
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
46,460
0.0111
รวมจํานวนเสียง
417,656,402
100.000

ระเบียบวาระที่ 5

พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดเงิ นค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้ นายธนพิช ญ์ มู ล พฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานเรื่อ งการคัด เลือ กผู้ส อบบัญ ชีแ ก่ ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง นายธนพิช ญ์ ฯ ชี้แ จงต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า บริษัท ให้
ความสําคัญกับความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีนโยบายทีจ่ ะหมุนเวียนผูส้ อบ
บัญชี หากผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฏิบตั หิ น้าทีม่ าแล้ว 5 รอบบัญชีตดิ ต่อกัน อย่างไรก็ตาม บริษทั สามารถ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ทส่ี งั กัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับรายเดิมได้ หากผ่านการคัดเลือกจากบริษทั
ซึง่ นโยบายของบริษทั สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.ทีเ่ ริม่ บังคับใช้ตงั ้ แต่ปี 2549 เป็ นต้นมา
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีม ติใ ห้ค ัด เลือ กผู้ส อบบัญ ชีโ ดยการพิจ ารณา
คุณสมบัติ และเปรียบเทียบราคา เพื่อแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกสําหรับปี 2556 ซึ่งเป็ นการ
คัดเลือกผูส้ อบบัญชีใหม่ก่อนทีผ่ สู้ อบบัญชีรายเดิมจะปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบ 5 รอบบัญชี โดยผูบ้ ริหารได้เชิญ
ชวนสํานักงานสอบบัญชีชนั ้ นํ าให้ย่นื ข้อเสนอ และ PwC ได้รบั คะแนนในลําดับที่ดที ่สี ุด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิ ารณาข้อมูลการคัดเลือกดังกล่าว รวมถึงได้พจิ ารณาการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีจาก
PwC แล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า ผู้ ส อบบัญ ชี จ าก PwC เป็ น ผู้ ม ี ค วามเป็ น อิ ส ระ เชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ
มีประสบการณ์ มีผลการปฏิบตั งิ านดี และเป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั อนุ มตั จิ าก ก.ล.ต. จึงสมควรแต่งตัง้ เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของกลุม่ เอ็กโกในปี 2556 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปี 2556 เท่ากับ 1,787,700
บาท ลดลงจากปี 2555 จํานวน 644,690 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามทีเ่ กิดขึน้
จริงไม่เกิน 123,600 บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศตามทีเ่ กิดขึน้ จริง ทัง้ นี้

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2556
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ผูส้ อบบัญชีสงั กัด PwC ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2555 ของบริษทั ในเครือของเอ็กโกรวม
10 บริษัท และ PwC และผู้ส อบบัญ ชีท่ีเ สนอแต่ ง ตัง้ เป็ น ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท และบริษัท ย่อ ย ไม่ม ี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
บริษทั ดังกล่าว ในลักษณะทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่า วข้า งต้น คณะกรรมการบริษัท โดยข้อ แนะนํ า ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีในนาม PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ได้แก่นาย
สมชาย จิณโณวาท ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3271 นายวิเชียร กิง่ มนตรี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่
3977 และนางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4599 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ น
ผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2556
เป็ นจํานวนเงิน 1,787,700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน
123,600 บาท โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานบริษทั ใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ ให้ PwC จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตท่านอื่นแทนได้ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทั ก่อน รวมทัง้ เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั คิ ่าสอบทาน
งบการเงินของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในปี 2556 ด้วย
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่ มีผเู้ ข้าประชุมสอบถาม
และให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้
1. อยากทราบมุมมองของคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่ วกับเป้าหมายและประโยชน์ใน
การหมุนเวียนการจ้างผูส้ อบบัญชีทุก 5 ปี
2. การเปลี่ย นผู้ส อบบัญ ชีโ ดยยัง คงใช้สํา นั ก งานสอบบัญ ชีเ ดิม นั น้ ไม่ม ีป ระโยชน์
เนื่องจากการปฏิบตั งิ านตามนโยบายของบริษทั โดยใช้สาํ นักงานสอบบัญชีเดิมอาจ
ทําให้ผสู้ อบบัญชีมคี วามคุน้ เคยกับพนักงานและฝา่ ยตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจทําให้
งานตรวจสอบไม่ครบถ้วน จึงเห็นว่าบริษทั ควรทีเ่ ปลีย่ นสํานักงานสอบบัญชีแทนการ
เปลีย่ นผูส้ อบบัญชี
คําตอบ:
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชีแ้ จง ดังนี้
1. เนื่องจากเป็ นนโยบายของ ก.ล.ต. ซึง่ กําหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องเปลีย่ นผูส้ อบ
บัญชีทุก 5 ปี เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีมคี วามเป็ นอิสระจากฝา่ ยบริหารและปฏิบตั งิ านสอบ
บัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริษทั ได้มกี ารเปิ ดโอกาสให้บริษทั ตรวจสอบบัญชีทม่ี ชี ่อื เสียงรายอื่นๆ เข้ามาร่วม
การประมูลด้วย
นายบัวรืน่ จางบัว ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามดังนี้
คําถาม
1. EGCO ได้จ่ายเงินปนั ผลในเดือนพฤษภาคม มาตลอด จะสามารถเลื่อนเป็ นเดือน
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เมษายน ได้หรือไม่
2. จากราคาค่าสอบบัญชีลดลง ทําไมถึงลดจํานวนผูส้ อบบัญชีให้เหลือเพียง 3 คน
คําตอบ
ประธานและประธานคณะกรรมการตรวจสอบชีแ้ จงว่า
1. เนื่องจากมีบริษทั ในเครืออยู่ทต่ี ่างประเทศและใช้เวลามากในการปิ ดบัญชี จึงทําให้
การจัดทํางบการเงินของบริษทั ช้าไปด้วย ซึง่ ส่งผลต่อการจ่ายเงินปนั ผล แต่บริษทั จะ
รับไปดําเนินการให้เร็วขึน้
2. บริษทั ไม่ได้มกี ารลดคนตรวจสอบ แต่ราคาค่าสอบบัญชีท่ลี ดลงเนื่องจาก PwC มี
ความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจของบริษทั บริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าเป็ นอย่างดี ทํา
ให้ตรวจสอบได้รวดเร็ว
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชี และกําหนดเงินค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดเงินค่าตอบแทน
ตามที่ประธานเสนอด้ว ยคะแนนเสีย งข้างมาก โดยแต่ง ตัง้ ให้นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีร บั
อนุ ญาตเลขที่ 3271 นายวิเชียร กิง่ มนตรี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3977 และนางสาวอมรรัตน์
เพิม่ พูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4599 ในนาม PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี
2556 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และกําหนด
เงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 เป็ นจํานวนเงิน 1,787,700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีใน
ประเทศไทยตามทีเ่ กิดขึน้ จริงไม่เกิน 123,600 บาท โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับ
การเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศทีบ่ ริษทั มีการลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมมอบ
อํานาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญ าตอื่น แทนผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าตดัง กล่ า วข้า งต้น ในกรณี ท่ีผู้ส อบบัญ ชีท ัง้ 3 ท่ า น ไม่ส ามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ รวมทัง้ มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั คิ ่าสอบทานงบการเงินของบริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม และกิจการร่วมค้าทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในปี 2556
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

จํานวนเสียง
413,281,509
4,327,463
55,430
417,664,402

คิดเป็ นร้อยละ
98.9506
1.0361
0.0132
100.0000
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พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการของ
บริษทั ออกจากตําแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี เป็ นจํานวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการ
ประชุมครัง้ นี้ มีกรรมการทีค่ รบวาระจะต้องออกจากตําแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่
1. พลตํารวจเอกปานศิร ิ ประภาวัต
2. นายสหัส ประทักษ์นุกลู
3. นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑติ พัฒนา
4. นายพิษณุ ทองวีระกุล
5. นายฮิเดโอะ กูราโมจิ

กรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการลงทุน และกรรมการกํากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการและกรรมการลงทุน
กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกับกรรมการได้โดยสะดวกและเพื่อความ
โปร่งใส กรรมการทีพ่ น้ วาระทัง้ หมดสมัครใจทีจ่ ะออกนอกห้องประชุม
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั เชิญชวนให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่
เห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการแต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอรายชื่อกรรมการ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มสี ่วนได้เสียในกรณีน้ี ได้พจิ ารณาข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเลือกตัง้ กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการทีค่ รบวาระ
การดํารงตําแหน่ ง โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของกรรมการที่จะเป็ นประโยชน์ แก่การกํากับดูแลกิจการ
รวมทัง้ ความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการที่ผ่านมา และเสนอที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ เลือกตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ พลตํารวจเอกปานศิร ิ ประภาวัต และ
กรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายสหัส ประทักษ์นุกลู นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑติ พัฒนา นายพิษณุ ทองวีระกุล และ
นายฮิเดโอะ กูราโมจิ กลับเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี้ ในนิยามกรรมการอิสระของบริษทั กําหนดไว้วา่
กรรมการอิสระต้องถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
ซึง่ พลตํารวจเอกปานศิริ ประภาวัต กรรมการอิสระ ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั
ทัง้ นี้ บริษัท ได้นํ า เสนอข้อ มูล ของผู้ไ ด้ร ับ การเสนอชื่อ แต่ ล ะท่ า นตามสิ่ง ที่ส่ง มาด้ว ย
หมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามคําถามใดๆ ประธานได้เชิญกรรมการทุกท่านกลับเข้าทีป่ ระชุม
และเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้ กรรมการเข้าใหม่แทนตําแหน่ งกรรมการทีว่ ่างลงเป็ นรายบุคคล
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ตามลําดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม :
ที่ประชุมได้พจิ ารณาและมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 5 ท่าน ได้แก่
พลตํารวจเอกปานศิร ิ ประภาวัต นายสหัส ประทักษ์นุกูล นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑติ พัฒนา นายพิษณุ
ทองวีระกุล และนายฮิเดโอะ กูราโมจิ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสําหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
ชื่อกรรมการ
1. พลตํารวจเอกปานศิร ิ
ประภาวัติ
กรรมการอิสระ
2. นายสหัส ประทักษ์นุกลู
กรรมการ
3. นายสุรศักดิ ์
ศุภวิฑติ พัฒนา
กรรมการ
4. นายพิษณุ ทองวีระกุล
กรรมการ
5. นายฮิเดโอะ กูราโมจิ
กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 7

เห็นด้วย
(ร้อยละ)
417,200,539
(99.8886)

ไม่เห็นด้วย
(ร้อยละ)
399,540
(0.0956)

งดออกเสียง
(ร้อยละ)
62,680
(0.0150)

บัตรเสีย
(ร้อยละ)
2,750
(0.0006)

รวม
(ร้อยละ)
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)
58,381
(0.0139)

-

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)

600
(0..0001)
-

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

พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั โดยข้อแนะนําของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ
ได้แก่ ผลประกอบการของบริษทั ระดับความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ค่าตอบแทนของกรรมการใน
ประเภทและขนาดเดีย วกัน รวมทัง้ การสร้า งแรงจูง ใจสํา หรับ บุ ค ลากรที่ม ีคุ ณ สมบัติท่ีเ หมาะสมแล้ว
เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ซึง่ ได้แก่ โบนัสตอบแทน
ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2555
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. คงวงเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบตั งิ านประจําปี 2555 ให้เท่ากับวงเงินโบนัสประจําปี 2554 ที่

ได้รบั อนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ คือจํานวน 20 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการสร้างความเติบโตให้กบั บริษทั
ความสํา เร็จ ในการได้ร ับ การยกย่อ งเรื่อ งการกํา กับ ดูแ ลกิจ การที่ดี ราคาหุ้น ที่เ พิ่ม ขึ้น และโบนั ส
กรรมการในธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกัน รวมทัง้ อัตราการจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยให้กรรมการจัดสรร
โบนัสระหว่างกันเอง ทัง้ นี้ จํานวนโบนัสดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.72 ของเงินปนั ผลที่จ่าย
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้
2. คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมกรรมการไว้ในอัตราเดิมคือ ค่ากรรมการรายเดือน เดือนละ

30,000 บาท และเบี้ยประชุมครัง้ ละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ได้รบั เพิม่ ในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลําดับ และกรรมการทีไ่ ม่
สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมครัง้ นัน้ ซึง่ เป็ นหลักการเดิมซึง่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ได้อนุ มตั ไิ ว้ตงั ้ แต่ปี 2547 และเป็ นอัตราทีส่ อดคล้องกับบริษทั ในภาคพลังงาน
3. คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอัตราเดิม ซึ่งพิจารณาจากจํานวนครัง้ การประชุม

อํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้
คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)
ปี 2556
ปี 2555
20,000
20,000
20,000
20,000

ปี 2556
20,000
20,000

ปี 2555
20,000
20,000

20,000
-

20,000
24,000

20,000
24,000

20,000
-

เบีย้ ประชุม (บาท)

โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบีย้ ประชุมเพิม่ ในอัตราร้อยละ
25 ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่ กี ารแต่งตัง้ ใหม่หรือเปลีย่ นแปลงระหว่างปี ให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ
4. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี
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ประธานแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบว่า นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึ่งถือ
หุน้ ของบริษทั ในจํานวน 1,890 หุน้ เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียพิเศษ ดังนัน้ นายสหัสฯ จึงไม่มสี ทิ ธิออกเสียงใน
ระเบียบวาระนี้
ประธานได้เปิดโอกาสให้ ผูถ้ อื หุน้ อภิปรายเกีย่ วกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการซึง่
มีผเู้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:

นายบุญรื่น จางบัว ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามข้อมูลในรายงานประจําปี ฉบับเต็ม
หน้า 96 ข้อความในหมายเหตุฯ 2/ ซึ่งเขียนว่า “ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2555
ของเอ็กโก มีมติให้งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมสําหรับปี 2555
และโบนัสตอบแทนผลการปฏิบตั งิ านสําหรับการดําเนินงานปี 2554” แย้งกับมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือไม่
ฝ่ายบริหารชี้แจ้งว่าข้อความดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์ ค่าตอบแทน
ดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนของผู้บริหารเอ็กโก ในฐานะกรรมการใน บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ขนอม จํากัด (“บฟข.”) ซึ่งได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2555 ของ
บฟข. ให้งดจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ดังนัน้ ข้อความที่ถูกต้องคือ “ที่ประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2555 ของ บฟข. มีมติให้งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ....” ทัง้ นี้
ฝา่ ยบริหารขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว และจะระมัดระวังในการจัดทําข้อมูลในครัง้
ต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอที่ประชุ มพิจารณาลงมติกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยประจําปี 2556 และโบนัสกรรมการประจําปี 2555 ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

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

คิดเป็ นร้อยละ
99.3455
0.6415
0.0128
100.0000
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เรื่องอื่นๆ

ประธานได้แจ้งทีป่ ระชุมว่า ได้ประชุมถึงระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ แล้ว มีผถู้ อื หุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะจะเสนอให้พจิ ารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมติหรือไม่ ซึ่งไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงเปิ ด
โอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทัวไปได้
่
ปรากฏว่ามีผถู้ อื หุน้ รายย่อยได้สอบถามข้อมูล
และให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์แก่บริษทั ในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ ประธานและฝา่ ยบริหาร ชีแ้ จงให้ ผูถ้ อื หุน้
ทราบ สรุปได้ ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ
คําถาม:
คําตอบ:

คําถาม:

คําตอบ:

นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามว่าโดยปกติเมื่อมีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ราคาหุ้นของบริษัทจะสูงขึ้น แต่ในปี น้ี ราคาหุ้นของบริษัทตกลง เป็ น
เพราะเหตุใด
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ชแ้ี จงว่า บริษทั ไม่ได้มขี อ้ มูล หรือปจั จัยใดๆ ทีม่ นี ัยสําคัญทีส่ ง่ ผล
กระทบต่อราคาหุน้ คาดว่าเป็ นผลจากกลไกของตลาดหุน้ ซึง่ ถือเป็ นเรือ่ งปกติ
นายบุญรื่น จางบัว ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามว่าเนื่องจาก EGCO มี โรงไฟฟ้า 20 แห่ง
ประสบปญั หาแหล่งนํ้าดิบทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้าหรือไม่
ประธานชี้แ จงว่า ในการก่ อสร้างโรงไฟฟ้า ปจั จัยสําคัญ ประการหนึ่ งที่บ ริษัท จะต้อ ง
พิจารณาคือแหล่งนํ้ าดิบและสายส่ง ซึ่งจะควรจะอยู่ใกล้โรงไฟฟ้า และปริมาณนํ้ าจะต้อง
เพียงพอสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ โดยโรงไฟฟ้ า
จะต้องไม่แย่งนํ้าจากชุมชน
นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามดังนี้
1. เหตุใดเอ็กโกจึงลงทุนในโรงไฟฟ้าเคซอน ร้อยละ
98 ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้าที่ให้
ผลตอบแทนตํ่า อีกทัง้ ยังมีแนวโน้มทีจ่ ะขยายการลงทุนในประเทศฟิลปิ ปินส์
2. มีแผนทีจ่ ะลงทุนในประเทศใหม่ๆ นอกเหนือจากประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์หรือไม่ เช่น พม่า
หรือในตะวันออกกลาง
ประธานและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ชแ้ี จงว่า
1. การลงทุนในฟิ ลปิ ปิ นส์ไม่ได้ให้ผลตอบแทนตํ่า อัตรากําไรทีก่ ล่าวข้างต้นเป็ นอัตรา
กําไรต่อรายได้ ไม่ได้หมายถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนว่าเป็ นร้อยละเท่าใด
บนส่วนผูถ้ อื หุน้ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ด้รบั จากโรงไฟฟ้าเคซอนใน
ฟิลปิ ปินส์สงู กว่าในประเทศไทย
2. การลงทุนในต่างประเทศ เช่น ในประเทศพม่านัน้ เนื่องจากพม่าเพิง่ เปิ ดประเทศ
กฎหมายการคุ้มครองการลงทุนยังไม่แน่ นอน และอัตราภาษีค่อนข้างสูง ในการ
ตัด สิน ใจลงทุ น บริษัท ต้อ งพิจ ารณาถึง ความเสี่ย งและผลตอบแทนในการลงทุ น
รวมทัง้ ความพร้อมของการเตรียมคน โดยบริษทั ได้ทาํ การศึกษาโอกาสในการลงทุน
แล้ว เพียงแต่อยู่ระหว่างพิจารณาเวลาและจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสม และ
ปจั จุบนั บริษทั ยังไม่มโี ครงการทีจ่ ะลงทุนในแถบตะวันออกกลาง เนื่องจากทําเลทีต่ งั ้

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2556
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

คําถาม
คําตอบ

หน้ า 24

อยูไ่ กล หากลงทุนแล้วอาจมีปญั หาการควบคุมดูแลกิจการ บริษทั จึงเน้นพิจารณาใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นหลัก
นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามว่าทําไมอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ ลดลงเรือ่ ยๆ และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
ประธานและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ช้แี จงว่า สาเหตุท่อี ตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ลดลงเนื่องจากบริษทั มีสนิ ทรัพย์เพิม่ ขึน้ และรายได้มากขึน้ เพราะสินทรัพย์บางส่วนอยู่
ระหว่างการก่อสร้างซึง่ ยังไม่สามารถสร้างรายได้ รวมทัง้ สินทรัพย์เก่ามีรายได้ลดลงตาม
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า แต่ถา้ พิจารณาระยะยาวในช่วง 5 ปี ขา้ งหน้า ความสัมพันธ์ระหว่าง
สินทรัพย์ท่เี พิม่ ขึ้นและรายได้จะมีความชัดเจนมากขึ้น และในการวิเคราะห์ควรที่จะ
พิจารณาอัตราผลตอบแทนจากผูถ้ อื หุน้ ประกอบกันด้วย
สาเหตุท่อี ตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นเพิม่ ขึน้ เนื่องจากในอดีตบริษทั ใช้เงินใน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไปลงทุนสูง ซึง่ ปกติการลงทุนควรจะใช้เงินกูใ้ นสัดส่วนทีส่ งู กว่าส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เช่น 70 ต่อ 30 ซึง่ ในปี 2555 บริษทั ได้กเู้ งินมาลงทุนมากขึน้

หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคําถามของผูถ้ อื หุน้ ครบถ้วนแล้ว กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
แจ้งผูถ้ อื หุน้ ทราบว่า บริษทั จะนํ าผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และนักวิเคราะห์ไปเยีย่ มชมโรงไฟฟ้าลพบุรโี ซล่าร์
จังหวัดลพบุร ี และ โรงไฟฟ้าเอสพีพ ี ทู จังหวัดสระบุร ี ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2556 โดยผูส้ นใจสามารถ
สอบถามรายละเอียดได้จากหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หน้าห้องประชุม หรือดูรายละเอียดได้จากปฏิทนิ
กิจกรรมในเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.egco.com
ไม่มผี ู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ปี ระชุมพิจ ารณาเพิม่ เติม ประธานจึง กล่าวปิ ดประชุม และ
ขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่าง
ยิง่ ต่อบริษทั
เลิกประชุมเวลา 17:00 น.
อนึ่ ง หลัง การเปิ ด ประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น มีผู้ถือ หุ้น ทยอยมาลงทะเบีย นเพื่อ เข้า ร่ว ม
ประชุมเพิม่ ขึน้ โดยทีจ่ ํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ ขึน้ เป็ น 548 ราย
และ 821 รายตามลําดับ รวมทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,369 รายนับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ 417,696,490
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 79.3398 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด

ลงลายมือชือ่

ประธานทีป่ ระชุม
(นายพรชัย รุจปิ ระภา)

