สิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ยหมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
ของ
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ หองสายสัมพันธ ชั้น 9
อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมูที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู
ถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 255 รายและโดยการมอบฉันทะ 407 ราย นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได
365,955,457 หุน คิดเปนรอยละ 69.512 จากจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตาม
ขอบังคับของบริษัท โดยมีนายศานิต รางนอย ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
(บริษัท) เปนประธานที่ประชุม
ประธานกลาวเปดประชุมและแนะนําคณะกรรมการบริษัทที่เขารวมการประชุมผูถือหุน
ดังนี้
1. นายชัยพัฒน สหัสกุล
2. นางวัธนี พรรณเชษฐ
3. นายสมโภชน กาญจนาภรณ
4. นายริชารด แมคอินโด
5. นายอัศวิน คงสิริ
6. นายเจริญ ประจําแทน
7. นายณรงคศักดิ์ วิเชษฐพันธุ
8. นายสมบัติ ศานติจารี
9. นายมารค ทากาฮาชิ
10. นายธนพิชญ มูลพฤกษ
11. นายปเตอร อัลเบิรต ลิตเติ้ลวูด
12. นายจํานงค วงศสวาง
13. นายฮิเดเอกิ โทมิกุ
14. นายวิศิษฎ อัครวิเนค

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ
กรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการบริหาร และประธาน
คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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จากนั้น นายวิศิษฎ อัครวิเนค กรรมการผูจัดการใหญแนะนําฝายบริหารของบริษัทที่เขา
รวมการประชุมผูถือหุนเพื่อชี้แจงขอซักถาม ดังนี้
1. นายศักดา ศรีสังคม
2. นายจอหน พาลุมโบ
3. นายชุมศักดิ์ ดีสุดจิต
4. นายชาญกิจ เจียรพันธุ
5. นายรัษฎา ผองแผว

รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการเงิน
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
และกรรมการผูจัดการบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
รองกรรมการผูจัดการใหญ
และกรรมการผูจัดการบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
และกรรมการผู จั ด การบริ ษั ท เอ็ ก โกเอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง แอนด
เซอรวิส จํากัด

ประธานไดแจงที่ประชุมทราบวา บริษัทไดเชิญผูสอบบัญชีของบริษัทไดแก นายสุชาติ
เหลืองสุรสวัสดิ์ และนางณฐพร พันธุอุดม จากบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เขารวม
การประชุ ม เพื่ อ ตอบข อ ซั ก ถามของผู ถื อ หุ น รวมทั้ ง ได ว า จ า งบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษากฎหมายและภาษี
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จํากัด โดยมีน.ส.กนิฐนอย ปราณีจติ ต และนายกิจพงษ ศิริพัฒนพูนผล เปน
inspector เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงวา เปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย
และขอบังคับบริษัทเพื่อสรางความมั่นใจแกผูถือหุน และเนื่องจากในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ มีวาระ
เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด บริษัทจึงไดเชิญนายชาญมนู
สุมาวงศ จากบริษัท ฮันตันแอนดวิลเลี่ยมส (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
รวมทั้ ง นายพิ ภ พ วี ร ะพงศ และ น.ส. รั ช นี ประสงค ป ระสิ ท ธิ์ จากบริ ษั ท ลอว อั ล ลายแอนซ จํ า กั ด
ที่ปรึกษาดานภาษี มารวมตอบคําถามในการประชุมครั้งนี้ดวย
นางวาสนา วงศพรหมเมฆ เลขานุการคณะกรรมการ แจงที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติใน
การออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีหรือที่ไดรับมอบฉันทะมา
โดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง โดยการลงคะแนนเสียงแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
1. ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออก

เสี ย งในแต ล ะวาระยกมื อ เพื่ อ ลงมติ ใ นวาระดั ง กล า ว กรณี ที่ ผู ถื อ หุ น ไม ย กมื อ จะถื อ ว า ผู ถื อ หุ น
เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ผูมาประชุมที่ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
• แบบมอบฉันทะแบบ ก. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงเชนเดียวกับกรณีผูถือหุนมาประชุมดวย
ตนเอง
• แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีที่ผูมอบฉันทะกําหนดการออกเสียงไวลวงหนาในแตละวาระนั้น
บริษัทไดบันทึกคะแนนเสียงไวเรียบรอยแลว ผูมาประชุมที่ไดรับมอบฉันทะไมตองออกเสียง
เวนแตกรณีที่ผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไม
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ชัดเจนก็ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงในหองประชุมไดตามที่เห็นสมควรเชนเดียวกับกรณีผูถือหุน
มาประชุมดวยตนเอง
• แบบมอบฉั น ทะแบบ ค. เป น การมอบฉั น ทะเฉพาะกรณี ผู ล งทุ น ต า งชาติ แ ละแต ง ตั้ ง ให
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งการออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผูมอบฉันทะไดออกเสียงไว
ลวงหนาแลว ก็ไมตองลงมติในหองประชุม
บริษัทไดกําหนดใหใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระ สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น
บริษัทกําหนดใหลงคะแนนเปนรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดในคราว
เดียวกัน เพื่อลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน สําหรับวาระอื่น ๆ เมื่อประธาน
ขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
เทานั้น และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบหลังจากการประชุมในทุกวาระเสร็จสิ้นแลวเพื่อความโปรงใส
และเพื่อตรวจสอบความถูกตองของมติ
ทั้งนี้ ประธานจะแจงผลการลงคะแนนในแตละวาระใหที่ประชุมทราบหลังการลงคะแนน
ในแตละวาระ ซึ่งบริษัทไดนําระบบ barcode เขาใชงานเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน
จากนั้น ประธานไดแจงที่ประชุมวา บริษัทไดเชิญใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมใน
การประชุมผูถือหุนประจําปและการเสนอชื่อกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งไม
มีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการบริษัทแตอยางใด
ตอจากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550
ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 และไดสงสําเนาใหแกผูถือหุนเปนสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1
ตามหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 21 มีนาคม 2551 รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทแลวตั้งแตวันที่
4 พฤษภาคม 2550
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ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู
เขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:
คําถาม:

คําตอบ:

นายสมเกียรติ พรหมรัตน ผูถือหุนรายยอย ขอแกรายงานการประชุมหนาที่ 18
วาระที่ 9 เรื่ อ งอื่ น ๆ บรรทั ด ที่ 5 จาก “นายสมเกี ย รติ พรหมรั ก ษ ” เป น
“นายสมเกียรติ พรหมรัตน”
ประธานฯ ขออภัยตอนายสมเกียรติฯ และใหเลขานุการฯ ดําเนินการแกไขรายงาน
การประชุมใหถูกตองตามที่ผูถือหุนแจง
นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย ขอคําอธิบายเกี่ยวกับรายงานประชุมหนา 11
ระเบียบวาระที่ 4 บรรทัดที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
และการจายเงินปนผล ซึ่งบันทึกวา มีกําไรสะสมกอนการจัดสรรจํานวน 21,246
ลานบาท ในขณะที่งบดุลประจําป 2549 ที่ปรากฎในรายงานประจําปบันทึกวา มี
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวนเทากับ 20,199.88 ลานบาท
ฝายบริหารไดชี้แจงผูถือหุนวา บริษัทมีกําไรสะสมกอนการจัดสรรจํานวน 21,246
ลานบาท และหลังจากการหักการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2549
(ครึ่งปแรก) จํานวน 1,052.93 ลานบาท และบวกกลับรายการเงินปนผลคางจายที่
เปนของผูลงทุนตางประเทศที่ไมสามารถรับเงินปนผลไดจํานวน 6.82 ลานบาท
แลว จะทําใหมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนเงินจํานวน 20,199.88 ลานบาท
โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้
ลานบาท
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดจัดสรรยกมาจากป 2548
หัก เงินปนผลจากการดําเนินงานป 2548 (ครึ่งปหลัง)
บวก กลั บ รายการเงิ น ป น ผลค า งจ า ยที่ เ ป น ของผู ล งทุ น
ตางประเทศที่ไมสามารถรับเงินปนผล
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดจัดสรร
บวก กําไรสุทธิประจําป 2549
กําไร (ขาดทุน) สะสมกอนการจัดสรร
หัก เงินปนผลจากการดําเนินงานป 2549 (ครึ่งปแรก)
บวก กลั บ รายการเงิ น ป น ผลค า งจ า ยที่ เ ป น ของผู ล งทุ น
ตางประเทศที่ไมสามารถรับเงินปนผล
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดจัดสรร

16,107.74
- 921.31
23.74
15,210.17
6,035.82
21,245.99
-1,052.93
6.82
20,199.88

เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาแลว ใหแกไขรายงานการประชุมในหนาที่ 18 บรรทัดที่ 5
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ จาก “นายสมเกียรติ พรหมรักษ” เปน “นายสมเกียรติ พรหมรัตน” และมีมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผล
การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2

จํานวนเสียง
380,550,418
0
3,948,496
384,498,914

คิดเปนรอยละ
98.973
0.000
1.027
100.000

รับทราบรายงานประจําป 2550 ของคณะกรรมการบริษัท และรับทราบ
การจายเงินปนผลระหวางกาล

ประธานรายงานที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานประจําปใน
รูปแบบ CD ROM ตั้งแตป 2547 เปนตนมา เพื่อลดการใชกระดาษ และประหยัดคาใชจายดวย โดย
บริ ษั ท จะนํ า เงิ น ที่ ป ระหยั ด ได ส ว นหนึ่ ง ไปบริ จ าคให แ ก มู ล นิ ธิ ไ ทยรั ก ษ ป า ในนาม “ผู ถื อ หุ น บริ ษั ท
ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)” โดยในป 2550 บริษัทไดบริจาคใหแกมูลนิธิไทยรักษปาเปนจํานวนเงิน
1,597,111.70 บาท ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทํารายงานประจําปเปนหนังสือไวสวนหนึ่งเพื่อจัดสงใหแกผูถือหุน
ที่ไดแจงความจํานงมายังบริษัท
จากนั้ น ประธานได นํ า เสนอผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรู ป แบบวิ ดิ ทั ศ น และ
มอบหมายให นายวิศิษฎ อัครวิเนค กรรมการผูจัดการใหญรายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2550
และกิจการที่จะกระทําตอไปในภายหนาของบริษัทตอที่ประชุม ซึ่งสรุปได ดังนี้
1. ผลประกอบการ
บริษัทมีกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 8,402 ลานบาท เทากับ 15.96 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจํานวน 2,386 ลานบาท
หรือรอยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549
2. กําลังผลิต
บริษัทยึดมั่นในการเติบโตอยางยั่งยืน โดย ณ สิ้นป 2550 บริษัทมีกําลังผลิตที่เดินเครื่องแลวตามสัดสวน
การถื อ หุน เพิ่ ม ขึ้น จาก 2,416 เมกะวั ต ต ใ นป 2549 เป น 3,509 เมกะวั ต ต จากการซื้ อ หุ น ในบริ ษั ท
บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด การขยายกําลังการผลิตของโรงไฟฟาอมตะ เพาเวอรบางปะกง และการ
เดินเครื่องเชิงพาณิชยของโรงไฟฟาแกงคอย 2 ซึ่งโรงไฟฟาโรงที่ 1 ไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในป
2550
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3. แผนงานการดําเนินการในอนาคต
เนื่องจากบริษัทไมไดรับการคัดเลือกในการประมูลโรงไฟฟาในรอบที่ผานมา จึงจะใชกลยุทธทางเลือก
เพื่ อ สร างความเจริ ญ เติ บ โตและผลตอบแทนที่ ดีโ ดยการขยายการลงทุ น ในธุ รกิ จ ไฟฟ าต า งประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานที่ขายไฟฟากลับเขามายังประเทศไทย เชน โครงการโรงไฟฟาในประเทศ
ลาว พมา และกัมพูชา รวมกับการลงทุนในโครงการในประเทศไทยที่เกี่ยวของกับเชื้อเพลิงและพลังงาน
หมุนเวียน โดยมีความกาวหนาของโครงการที่อยูระหวางการพัฒนา ดังนี้
•

•

•

•

•

โครงการ LNG Receiving Terminal บริษั ท ได ล งนามในบัน ทึก ความเข า ใจการศึ กษาความ
เหมาะสมการรวมทุนกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) ซึ่งคาดวาจะสามารถลงนามใน Joint Development Agreement รวมกันตอไป โครงการนี้
มีกําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชยในชวงกลางป 2554
โครงการน้ําเทิน 1 บริษัทไดรวมมือกับบริษัท กามูดา จํากัด และรัฐบาลลาวในการพัฒนาโครงการ
นี้ ซึ่งคาดวา จะมีกําหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชยในป 2557 โดยโครงการไดรวมลงนามบันทึก
ความเขาใจเบื้องตนในราคารับซื้อไฟฟากับ กฟผ. แลว และขณะนี้อยูระหวางการเจรจาสัญญา
สัมปทาน กับรัฐบาลลาวและสัญญาการซื้อขายไฟฟากับ กฟผ.
โครงการเกาะกง เพาเวอร บริษัทไดลงนามในบันทึกความเขาใจเพื่อศึกษาการลงทุนในโครงการ
เกาะกงเพาเวอร ประเทศกัมพูชา ขนาดกําลังผลิต 3,660 เมกะวัตต กับบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร จํากัด ขณะนี้อยูระหวางการเจรจา
ความเปนไปไดในการขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ทั้งนี้ คาดวาโครงการจะเริ่มงานกอสรางประมาณตนป
2555 เพื่อใหสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชยไดประมาณตนป 2559
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโดยการแปรสภาพขยะใหเปนพลังงาน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
และ SEPCO-ASIA Groupได ล งนามบั น ทึ ก ความร ว มมื อ การศึ ก ษาความเป น ไปได โ ครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนโดยการแปรสภาพขยะใหเปนพลังงาน โดยจะทําโครงการนํารองที่จังหวัดภูเก็ต
โดยมีกําหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชยในป 2553
โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท Wind Energy Generating
Co., Ltd และ บริษัท Eurus Energy Japan Corp. รวมกันศึกษาโครงการ ซึ่งคาดวาจะสามารถ
สรุปผลไดภายในป 2551

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
บริษัทไดนําระบบการบริหารคุณภาพเขาใชงานกับโรงไฟฟาหลักเพื่อใหกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา
ของบริษัทมีความมั่นคงและเชื่อถือไดอยางตอเนื่อง ไดแก ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000
ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 และระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัย TIS 18001 & OHSAS 18001: 1999 รวมทั้งไดดําเนินการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
เดิ น เครื่ อ งกั บ โรงไฟฟ า อื่ น ๆ ทั้ ง ภายในและต า งประเทศ (benchmarking) เพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพขององคกร ซึ่งผลจากการนําระบบดังกลาวเขาใชงานมาโดยตลอด ทําใหโรงไฟฟาหลัก
ของบริษัทมีคาความพรอมจายสูงกวาเกณฑที่กําหนดในสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟากับ กฟผ. และ
ลูกคาอุตสาหกรรม รวมทั้งไมมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในบริษัทยอย
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5. การมีสวนรวมกับสังคมและชุมชน
บริษัทไดดําเนินนโยบายในการปองกันผลกระทบจากการดําเนินการของบริษัทตอสังคมและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งไดกําหนดแผนงาน และจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งในแตละปเพื่อใหการสนับสนุนและตอบ
แทนสั ง คม โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ชุ ม ชนใกล เ คี ย งโรงไฟฟ า โดยในป 2550 ซึ่ ง เป น ป ม หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเปนปที่บริษัทไดดําเนิน
ธุรกิจมาครบ 15 ป บริษัทไดดําเนินโครงการ “เอ็กโก กรุป 15 ป 15 โครงการ เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา
องคราชัน” ขึ้น ซึ่งครอบคลุมการดําเนินกิจกรรมทั้งดานสิ่งแวดลอม การศึกษา และการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตชุมชน
6. การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนผลใหไดรับการยกยองจากหนวยงาน
ตาง ๆ สรุปได ดังนี้
o เปนบริษัทไทยที่ดีเดนเปนอันดับ 8 สําหรับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และอันดับ 4 สําหรับการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจายเงินปนผล จากนิตยสาร FinanceAsia
o ไดรับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจากการเขารวมโครงการที่จัด
โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยรวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเยี่ยม”
o คณะกรรมการบริษัทไดรับการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแหงป-ดีเดน 2549/2550” และ
“ประกาศเกียรติคุณพิเศษสําหรับคณะกรรมการที่มีผลงานดีตอเนื่อง” จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยและ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมหอการคาแหงประเทศ
ไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย
ประธานแจงเพิ่มเติมวา บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการครึ่ง
ปแรกในอัตราหุนละ 2.25 บาทเปนเงินปนผลที่ไดประกาศจายไปแลวจํานวน 1,185 ลานบาท โดยจาย
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550
จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ซึ่งมีผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:

นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบราคา
เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งผลกระทบตอราคาถานหินที่ใช
สําหรับโครงการโรงไฟฟา BLCP
ฝายบริหารชี้แจงวา โรงไฟฟาของบริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีการกําหนดสูตรคาพลังไฟฟา ในลักษณะ “Cost Plus”
หรือตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มที่ใหแกผูประกอบการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาจึงทําให
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บริษัทไมมีภาระความเสี่ยงเรื่องราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น
นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา โรงไฟฟาระยองและโรงไฟฟาขนอม
มีรายไดลดลงเนื่องจากมีกําลังผลิตลดลงใชหรือไม และโครงสรางรายไดของโรงไฟฟา
อื่นๆ มีลักษณะของโครงสรางรายไดเหมือนกับของโรงไฟฟาระยอง และโรงไฟฟาขนอม
หรือไม
ฝายบริหารชี้แจงวา รายไดของโรงไฟฟาระยองและโรงไฟฟาขนอมลดลงตามโครงสราง
คาไฟฟามิใชจากการมีกําลังผลิตลดลง ซึ่งโรงไฟฟาสวนใหญจะมีลักษณะเดียวกัน คือ
จะมีรายรับสูงในชวงแรกๆ เพื่อใหโรงไฟฟาสามารถชําระหนี้ได และรายไดจะลดลง
ในชวงทายของสัญญา ทั้งนี้ แมวาบริษัทจะมีรายไดที่ลดลงจากโรงไฟฟาระยองและ
โรงไฟฟาขนอม แตก็มีรายรับจากโรงไฟฟาใหมเชน โรงไฟฟาบีแอลซีพี และโรงไฟฟา
แกงคอย 2 เขามาชดเชย
นายนพดล พันธุสัมฤทธิ์ ผูถือหุนรายยอย สอบถาม ดังนี้
1. ขอทราบว า รายได ข องโรงไฟฟ า ระยองและโรงไฟฟ า ขนอมจะลดลงสม่ํ า เสมอ
หรือไม
2. รายไดของโรงไฟฟาบีแอลซีพี จะเพิ่มสูงขึ้นในป 2551 หรือไม
3. ประมาณการผลกําไรของโครงการโรงไฟฟาแกงคอย 2 ในป 2551 ซึ่งเดินเครื่อง
เชิงพาณิชยโรงไฟฟาทั้งสองหนวยตั้งแตตนปจะเปน 2 เทาของผลกําไรในป
2550 ซึ่งเดินเครื่องโรงไฟฟาเพียงหนวยเดียวหรือไม
4. เหตุใดกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศจึงมีผลขาดทุน
5. กําไรสุทธิของกลุมธุรกิจโรงไฟฟา SPP ที่เพิ่มขึ้น 446 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลัก
จากกําไรอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น หากไมมีกําไรอัตราแลกเปลี่ยน กําไรสุทธิของ
กลุมธุรกิจโรงไฟฟา SPP ลดลงจากปที่ผานมาใชหรือไม
6. การที่โรงไฟฟาระยองมีรายไดลดลงทุกๆ ปจะทําใหมีผลขาดทุนหรือไม
ฝายบริหารไดชี้แจงผูถือหุน ดังนี้
1. รายไดรับของ บฟร. จะทรงตัวในป 2550 ในขณะที่รายไดรับของ บฟข. จะลดลง
อีกตามโครงสรางรายได
2. โครงสรางรายไดของโรงไฟฟาบีแอลซีพีจะมีรายไดรับรายไดสูงสุดในปแรกและ
รายไดจะทยอยลดลงในปถัดไป
3. ผลกําไรของโครงการแกงคอย 2 ในป 2550 สวนหนึ่งเกิดจากการบวกเพิ่มคาปรับ
จากผูรับเหมาเขาไปในรายไดของโครงการ สําหรับป 2551 เปนไปตามโครงสราง
รายไดตามสัญญาการซื้อขายไฟฟาของทั้ง 2 หนวย
4. การขาดทุนมีสาเหตุหลักจากการลงทุนในโครงการน้ําเทิน 2 ซึ่งอยูระหวางการ
กอสราง ในขณะที่สวนแบงผลกําไรจากบริษัท โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น ลดลง
ซึ่งหลังจากโครงการน้ําเทิน 2 เดินเครื่องประมาณปลายป 2553 บริษัทจะมีรายได
รับจากกลุมธุรกิจโรงไฟฟาตางประเทศมากขึ้น
5. แมจะไมรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรสุทธิของกลุมธุรกิจโรงไฟฟา SPP
ยังคงมากกวาปที่ผานมา

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551

คําถาม:

คําตอบ:

คําถาม:
คําตอบ:
คําถาม:

คําตอบ:
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6. โรงไฟฟาระยองยังคงมีรายไดรับจากการขายไฟฟาจนถึงสิ้นสุดสัญญาการซื้อขาย
ไฟฟากับ กฟผ. การคาดการณการขาดทุนที่กลาวถึงเปนการขาดทุนทางบัญชีจาก
การตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยและการสํารองเผื่อการเสื่อมคาของวัสดุสํารอง
คลังในชวงปทายๆ ของสัญญาซื้อขายไฟฟา
นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา หากสัญญาซื้อขายไฟฟา
ของโรงไฟฟาระยองและโรงฟาขนอมสิ้นสุดลง บริษัทมีแผนจะดําเนินการอยางไรเพื่อ
ชดเชยรายไดที่สูญเสียไป
ฝายบริหารชี้แจงวา มีแนวดําเนินการ 2 แนวทางคือ เจรจาขอตออายุสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาของโรงไฟฟาทั้งสองแหง ซึ่งมีเงื่อนไขใหสามารถเจรจาตออายุสัญญาไดในชวง
ระยะเวลา 4 ปกอนที่สัญญาจะสิ้นสุดลง หรือจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการประมูลโรงไฟฟา
ในรอบตอไป ซึ่งจะทําใหบริษัทมีขอไดเปรียบดานราคาจากการที่มีสถานที่และอุปกรณ
ซึ่งยังอยูในสภาพดีอยู
นายพรรษา เริงพิทยา ผูถือหุนรายยอย สอบถามวาบริษัทมีแผนที่จะซื้อหุนในโครงการ
โรงไฟฟาที่รับรูรายไดแลวหรือไม
ฝายบริหารชี้แจงการซื้อโรงไฟฟาที่รับรูรายไดแลวทั้งในประเทศและตางประเทศเปน
กลยุทธที่จะสรางความเติบโตและเพิ่มรายไดใหกับบริษัท
นายวรพจน จันยั่งยืน ผูถือหุนรายยอย สอบถาม ดังนี้
1. กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมาจากหนี้เงินสกุลเหรียญสหรัฐใชหรือไม
2. บริษัทมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอยางไรหากเงิน
สกุลเหรียญสหรัฐมีคาแข็งขึ้น
ฝายบริหารไดชี้แจงผูถือหุนวา
1. กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทสวนใหญมาจากหนี้จากตางประเทศซึ่งเปน
สกุลเหรียญสหรัฐ
2. ในกรณีที่เงินสกุลเหรียญสหรัฐมีคาแข็งขึ้น โรงไฟฟาระยองและโรงไฟฟาขนอมจะ
ไมไดรับผลกระทบที่มีนัยสําคัญจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีสูตรคาไฟฟาที่ผูก
กับอั ตราแลกเปลี่ ยนสกุ ลเหรีย ญสหรั ฐสัด สว นเดียวกับ สัด สว นของหนี้ส กุลเงิ น
เหรี ย ญสหรั ฐ กั บ หนี้ ส กุ ล บาท ดั ง นั้ น หากเงิ น สกุ ล เหรี ย ญสหรั ฐ มี ค า แข็ ง ขึ้ น
โรงไฟฟ า ระยองและโรงไฟฟ า ขนอมก็ จ ะได ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ โรงไฟฟ า
บีแอลซีพีจะไดรับผลกระทบในแงเงินสดบางสวน เนื่องจากมีสูตรโครงสรางรายได
สกุลเงินเหรียญสหรัฐในจํานวนมากกวาเงินสกุลบาท ซึ่งไมสอดคลองกับโครงสราง
หนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐและหนี้สกุลเงินบาท ทําใหการแข็งคาของเงินบาทตอเงิน
เหรียญสหรัฐนําไปสูกระแสเงินสดที่ลดลง อยางไรก็ตาม โรงไฟฟาบีแอลซีพีได
ดําเนินการทําสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อลดผลกระทบนี้ในป 2551 แลว
เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานกลาวสรุปเปนมติที่ประชุม ดังนี้

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป 2550 ของคณะกรรมการบริษัทและกิจกรรมที่
จะทําตอไปในภายหนา รวมทั้งรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือน
แรกของป 2550 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550

ประธานไดขอใหนายชัยพัฒน สหัสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเกี่ยวกับ
งบการเงินและการเปดเผยขอมูลในป 2550 ซึ่งนายชัยพัฒนฯ รายงานวา คณะกรรมการตรวจสอบได
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีจากบริษัท
ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด รวมทั้งไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นเพื่อใหความมั่นใจวา
รายงานการเงินของบริษัทมีความถูกตองและเชื่อถือได เปดเผยขอมูลที่สําคัญครบถวนและเพียงพอ และ
เปนไปตามมาตรฐานบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทไดนําเสนอรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้ง
งบการเงินรวมในหนังสือรายงานประจําปของบริษัท หนา 106-178 แลว
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:

คําถาม:

ซึ่งมี

นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอยสอบถาม ดังนี้
1. ขอทราบคําอธิบายของสวนของผูถือหุนบริษัทใหญในหนา 27 ในรายงานประจําป
ฉบับยอ หรือหนา 113 ในรายงานประจําป
2. ขอทราบกําไรสะสมและกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัท
ฝายบริหารชี้แจง ดังนี้
1. สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ หมายถึง สวนของผูถือหุนในโครงการตาง ๆ ที่บริษัท
ถือหุนไมถึงรอยละ 100
2. ในป 2550 มีกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรยกมา 20,078 ลานบาท หลังจากการหักการ
จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2550 (ครึ่งปแรก) และบวกกลับรายการเงิน
ปนผลคางจายที่เปนของผูลงทุนตางประเทศที่ไมสามารถรับเงินปนผลไดแลว จะทํา
ใหมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนเงินจํานวน 19,057 ลานบาท และป 2550 มี
กําไรสุท ธิจํ านวนรวมทั้ งสิ้น 8,402 ล านบาท คิดเปน กําไรสะสมกอ นการจัด สรร
จํานวน 27,459 ลานบาท ซึ่งหลังจากจายเงินปนผลระหวางกาลแลวจะเหลือกําไร
สะสมกอนการจัดสรรเงินปนผลครึ่งปหลังจํานวนทั้งสิ้น 26,274 ลานบาท
นายวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ ผูถือหุนรายยอย ขอใหฝายบริหารชี้แจงเรื่องลูกหนี้กิจการ
ที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดรับชําระเกินกวาหนึ่งปจํานวน 196 ลานบาท ซึ่งปรากฎใน
หนา 25 ในรายงานประจําปฉบับยอและหนา 111 ในรายงานประจําป

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551

คําตอบ:
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ฝายบริหารชี้แจงวา เปนลูกหนี้จากโครงการน้ําเทิน 2 ที่จะตองจายใหบริษัทสําหรับคา
พัฒนาโครงการเมื่อโครงการฯ เริ่มมีกําไรตามสัญญาที่ไดตกลงกันไว

เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ
อนุ มั ติ ง บดุ ล และบั ญ ชี กํ า ไรขาดทุ น สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2550 ซึ่ ง ได ผ า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลวตามที่ปรากฏ
ในรายงานประจําป 2550 ที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
มติที่ประชุม : ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ง บดุ ล และบั ญ ชี กํ า ไรขาดทุ น ของบริ ษั ท
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 4

จํานวนเสียง
385,756,463
0
11,702,663
397,459,126

คิดเปนรอยละ
97.056
0.000
2.944
100.000

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผล

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทมีกําไรสุทธิจากผลประกอบการประจําป 2550
รวมทั้งสิ้น 8,402 ลานบาทเทากับ 15.96 บาทตอหุน โดยเมื่อบวกกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน
19,057 ลา นบาทแลว คิ ดเป นกํ าไรสะสมกอ นการจั ดสรรจํ านวน 27,459 ลา นบาท ทั้ง นี้ บริษั ท มี
นโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
หลังหักภาษีเงินไดหรือในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด เชน การ
ขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตางๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองจํานวน 530 ลานบาทซึ่งเทากับรอย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว
โดยที่ ผ ลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท มี กํ า ไร และบริ ษั ท มี ก ระแสเงิ น สดเพี ย งพอที่ จ ะ
จายเงินปนผลได รวมทั้งไดพิจารณาแผนการลงทุนในโครงการตาง ๆ แลวบริษัทเห็นสมควรจายเงินปน
ผลจากผลประกอบการป 2550 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 4.75 บาท คิดเปนรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
ของงบการเงินรวมและคิดเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นจํานวน 2,501 ลานบาท ซึ่งสัดสวนการจายเงินปนผล
ตอกําไรสุทธิต่ํากวาป 2549 ซึ่งจายในสัดสวนรอยละ 35 ของกําไรสุทธิ เนื่องจากบริษัทมีความจําเปน
ตองกันเงินสํารองเพื่อการลงทุนไวในบริษัทเพื่อสรางความเจริญเติบโตแกบริษัท อยางไรก็ตาม เนื่องจาก

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551
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บริษัทมีกําไรสุทธิจากผลประกอบการเพิ่มขึ้น ผูถือหุนจึงไดรับเงินปนผลในอัตราที่สูงขึ้นคือ 4.75 บาท
ตอหุน ในขณะที่ไดรับเงินปนผลในรอบป 2549 เทากับ 4.00 บาทตอหุน
อนึ่ง คณะกรรมการไดอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการครึ่ง
ปแรกในอัตราหุนละ 2.25 บาทรวมจํานวน 1,185 ลานบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 ดังนั้น บริษัท
จะจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 ไดอีก 2.50 บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน 1,316
ลานบาทในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ทั้งนี้ บริษัทไดแสดงการเปรียบเทียบการจายเงินปนผลระหวางกาล
ป 2549 และ 2550 ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งมีผู
เขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
คําตอบ:
คําถาม:

คําตอบ:

คําถาม:

นายบุญรื่น จางบัว และนายศักดิ์ริน ชูศักดิ์ตระกูล ผูถือหุนรายยอย ไดเสนอแนะให
บริษัทจายเงินปนผลใหเร็วขึ้น
ฝายบริหารชี้แจงวา บริษัทไดดําเนินการจายเงินปนผลใหเร็วขึ้นกวาปที่ผานมาและจะ
พยายามใหเร็วขึ้นอีกในปตอไป
นายสมเกียรติ พงษทิพพันธ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถาม ดังนี้
1. เหตุใดสัดสวนการจายเงินปนผลของบริษัทจึงต่ํากวาปที่ผานมา ในขณะที่มีกําไร
สุทธิเพิ่มขึ้นและไมมีการลงทุนเพิ่มเนื่องจากไมชนะการประมูลโครงการ IPP
2. บริษัทสามารถจะยืนยันไดหรือไมวา ประมาณการกําไรสุทธิตอหุนในอนาคตจะไม
ต่ํากวากําไรสุทธิตอหุนในป 2550 ซึ่งอยูที่ 15.96 บาท
ฝายบริหารชี้แจง ดังนี้
1. บริษัทตองเตรียมเงินสดไวสําหรับการลงทุนในโครงการในปจจุบันและในอนาคต
ทั้งนี้ หากไมรวมผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทยอยและกิจการรวมคา และ
กําไรจากการขายกองทุนรวมแลว อัตราการจายเงินปนผลจะเทากับรอยละ 35 ซึ่ง
เทากับปที่ผานมา นอกจากนั้น อัตราเงินปนผลจายตอหุนในป 2550 เทากับ 4.75
บาท ซึ่งสูงกวาป 2549 ซึ่งเทากับ 4.00 บาท จึงสอดคลองกับนโยบายการ
จายเงินปนผลที่จะจายในอัตราที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ
2. เนื่ อ งจากโครงสร า งค า ไฟฟ า ในแต ล ะป มี ลั ก ษณะไม ค งที่ ร วมทั้ ง รายได รั บ อาจมี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงไมสามารถยืนยันกําไรสุทธิตอหุนได แตบริษัทก็
จะดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อเพิ่มมูลคาแกผูถือหุน
นายมาโนช พรพิบูลย ผูถือหุนรายยอย ไดใหขอแนะนํา ดังนี้
1. เนื่องจากนโยบายการจายเงินปนผลเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มราคาหุนของบริษัท
ดังนั้นบริษัทจึงควรชี้แจงเหตุผลประกอบการจายเงินปนผลใหผูถือหุนไดทราบอยาง
ชัดเจน ไดแก ภาระในการลงทุน ฐานะเงินสด และความตองการในการกูเงินจาก
ภายนอก
2. บริษัทควรพิจารณาเรื่องการซื้อหุนคืน (Stock Repurchase) เนื่องจากราคาหุนของ

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551

คําตอบ:
คําถาม:

คําตอบ:
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บริษัทต่ํากวามูลคาแทจริง
ประธานไดกลาวขอบคุณขอเสนอแนะของผูถือหุนและรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป
นายนพดล พันธุสัมฤทธิ์ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถาม ดังนี้
1. บริ ษั ท จะรั ก ษาสั ญ ญาที่ จ ะเพิ่ ม การจ า ยเงิ น ป น ผลให แ ก ผู ถื อ หุ น อย า งสม่ํ า เสมอ
หรือไม
2. นโยบายการบริหารเงินของบริษัทเปนอยางไร ทําไมจึงมีการลงทุนในกองทุนรวม
ฝายบริหารไดชี้แจง ดังนี้
1. บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
งบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได หรือ ในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ
หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด
2. คณะกรรมการบริษัทไดมีนโยบายที่จะไมลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุนสามัญ
โดยบริษัทไดดําเนินการทยอยขายกองทุนลักษณะดังกลาวจนหมดในปที่ผานมา
และมีนโยบายจะลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้หรือกองทุนตราสารหนี้และการฝากเงิน
เทานั้น

เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของป 2550
ดังรายละเอียดขางตน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิและประกาศจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานครึ่งปหลังของป 2550 ตามที่ประธานเสนอในอัตรา 2.50 บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน
1,316 ลานบาท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 5

จํานวนเสียง
390,166,792
0
7,292,385
397,459,177

คิดเปนรอยละ
98.165
0.000
1.835
100.000

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาตอบแทน

ประธานมอบหมายให นายชัยพัฒน สหัสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่อง
การคัดเลือกผูสอบบัญชีแกผูถือหุน ซึ่งนายชัยพัฒนฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทใหความสําคัญกับ
ความเปนอิสระของผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดนโยบายที่จะหมุนเวียนผูสอบบัญชี
ทุก 5 ป ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในการ

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
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ดํ าเนิ น การตามนโยบายดั ง กล าว บริ ษั ท ได จั ด ให สํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ชั้ น นํ า เสนอราคางานและการ
ใหบริการงานสอบบัญชีเมื่อป 2546
และไดพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งผูสอบบัญชีสังกัดบริษัท
ไพร ซ วอเตอร เ ฮาส คู เ ปอร ส เอบี เ อเอส จํ า กั ด เป น ผู ส อบบั ญ ชี ตั้ ง แต ป 2546 โดยในป 2551
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีคนปจจุบันซึ่งไดปฏิบัติหนาที่
มาแลว 2 ป มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณในงานและใหบริการที่ดี รวมทั้งคาธรรมเนียม
การสอบบัญชีมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงและบังคับใช
มาตรฐานการบัญชีใหม รวมทั้งการเติบโตของบริษัทจากโครงการใหมๆ โดยคาตอบแทนปนี้จะสูงกวาป
ที่ผานมาในอัตรารอยละ 7 ซึ่งสอดคลองกับอัตราคาสอบบัญชีของภาคพลังงาน นอกจากนี้ การจาง
สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดใหบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปที่ผานมาไมเปน
สาระสําคัญที่กอใหเกิดความขัดแยงแหงผลประโยชน ซึ่งจะทําใหผูสอบบัญชีขาดความอิสระและขาด
ความเปนกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทโดยขอแนะนําของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งนายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
2807 นางณฐพร พั น ธุ อุ ด ม ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3430 และนายขจรเกี ย รติ
อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส
จํากัด โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และมี
คาตอบแทนในการสอบบัญชีไมเกินปละ 2,366,000 บาท และมีคาใชจายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศ
ไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไมเกิน 89,600 บาท และคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการเดินทางไปสอบทานใน
ตางประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาว
ขางตนไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทานอื่นแทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน รวมทั้งเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย
บริษัทรวม และกิจการรวมคาที่เกิดใหมระหวางปจากการขยายการลงทุน
อนึ่ง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบ
บัญชีประจําป 2551 ของบริษัทยอยรวม 8 บริษัทไดแก บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด บริษัท ผลิต
ไฟฟาขนอม จํากัด บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด บริษัท
พลังงานการเกษตร จํากัด บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด และบริษัท
เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด เพื่อใหนโยบายบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทเปนมาตรฐานเดียวกัน
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งมีผู
เขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
คําตอบ:

นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนระบุวา
ไมมีคาบริการอื่นในป 2551 เหตุใดจึงมีการขออนุมัติคาใชจายอื่น
ประธานกรรมการตรวจสอบได ชี้ แ จงว า ค า บริ ก ารอื่ น ๆ หมายถึ ง ค า ให บ ริ ก ารอื่ น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชี ซึ่งไมตองขออนุมัติผูถือหุน ซึ่งตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2551 จนถึงวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุนยังไมมีรายการดังกลาว สําหรับคาใชจาย

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551

คําถาม:

คําตอบ:

คําถาม:

คําตอบ:
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อื่นที่ขออนุมัติในวงเงินไมเกิน 89,600 บาท นั้น เปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับงานสอบ
บัญชีในประเทศไทย
นายนพดล พันธุสัมฤทธิ์ ผูถือหุนรายยอย ใหขอเสนอแนะวา ควรมีการเสนอราคาและ
การใหบริการงานสอบบัญชีเปนประจําทุกป หรือหากประสงคจะใชบริการของผูสอบ
บัญชีเปนระยะเวลา 5 ป ก็ควรใหผูสอบบัญชีเสนอราคาใหครอบคลุมระยะเวลา
ดังกลาวเพื่อใหแนใจวา คาตอบแทนการสอบบัญชีมีอัตราที่เหมาะสม
ประธานกรรมการตรวจสอบไดชี้แจงวา บริษัทไดจัดใหสํานักงานสอบบัญชีชั้นนําเสนอ
ราคางานและการใหบริการงานสอบบัญชีเมื่อป 2546 หลังจากนั้น แมจะไมมีการเสนอ
ราคางาน แตบริษัทไดเปรียบเทียบคาสอบบัญชีกับบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เปนประจําทุกป เพื่อใหแนใจวาราคาคาสอบบัญชีอยูในระดับมาตรฐาน สําหรับเรื่องการ
เสนอการใหบริการงานสอบบัญชีระยะยาว 5 ปนั้น บริษัทจะนําไปพิจารณาตอไป
นายศักดิ์ริน ชูศักดิ์ตระกูล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา เนื่องจากบริษัทไดแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เกินกวา 5 ปแลว
จึงขอสอบถามวา บริษัทไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเรื่องการหมุนเวียนผูสอบบัญชีทุก 5 ปหรือไม
ประธานกรรมการตรวจสอบได ชี้ แ จงว า คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยไดกําหนดใหบริษัทหมุนเวียนผูสอบบัญชีทุก 5 ป โดยเมื่อครบ 5 ปแลว
บริษัท สามารถแตง ตั้ง ผูส อบบัญ ชีร ายอื่น จากสํา นัก งานผูส อบบัญ ชีร ายเดิม ก็ไ ด
ซึ่ง นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทเพียง 2 ป
เทานั้น

เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาตอบแทน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้ง นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 2807 นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนายขจรเกียรติ
อรุ ณ ไพโรจนกุ ล ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3445 ในนาม บริ ษั ท ไพร ซ วอเตอร เ ฮาส คู เ ปอร ส
เอบีเอเอส จํากัด โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทฯ และมีคาตอบแทนในการสอบบัญชีไมเกินปละ 2,366,000 บาท และมีคาใชจายอื่นในงานสอบ
บัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไมเกิน 89,600 บาท และคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการเดินทางไป
สอบทานในตางประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท
เปนผูอนุมัติ หากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตองจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาต
รายอื่นแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3 ทานดังกลาวในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงานได รวมทั้งมอบอํานาจ
ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา
ที่เกิดใหมระหวางปจากการขยายการลงทุนของบริษัท ตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก โดย
มีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551

การออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง
ระเบียบวาระที่ 6
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จํานวนเสียง
390,057,882
10,500
7,390,895
397,459,277
พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท
จํากัด

คิดเปนรอยละ
98.138
0.003
1.860
100.000
ผลิตไฟฟาระยอง

ประธานมอบหมายให นายวิศิษฎ อัครวิเนค กรรมการผูจัดการใหญ นําเสนอ
สาระสําคัญของการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด หรือ บฟร. ตอที่ประชุม
ซึ่งสรุปได ดังนี้
1. ขอมูลของบริษัทที่จะรับโอน
บฟร. จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2537 ป จ จุ บั น มี ทุ น จดทะเบี ย นที่ อ อกและชํ า ระแล ว จํ า นวน
4,702,200,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับซื้อโรงไฟฟาระยองจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 1,232 เมกะวัตต มูลคา
ประมาณ 17,180 ล า นบาท ประกอบด ว ยโรงไฟฟ า พลั ง ความร อ นร ว มขนาดกํ า ลั ง ผลิ ต ติ ด ตั้ ง 308
เมกะวั ต ต จํ า นวน 4 ชุ ด ใช ก า ซธรรมชาติ เ ป น เชื้ อ เพลิ ง หลั ก เพื่ อ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน า ย
กระแสไฟฟาทั้งหมดให กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว 20 ป นับวาเปนผูผลิตไฟฟาเอกชน
รายแรกของประเทศ
2. วัน เดือน ปที่ตกลงเขาทํารายการ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 หรือวันอื่นใดตามที่กรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด
3. รายละเอียดของรายการที่จะทําการโอนระหวางกัน
3.1) สินทรัพยทั้งหมดที่ใชในการประกอบกิจการของ บฟร. ตามงบการเงินของกิจการ บฟร. ณ เวลา
24.00 น. ของวันที่ 30 มิถุนายน 2551 หรือวันกอนวันรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่กรรมการผูจัดการ
ใหญจะกําหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยตามที่กลาวมีมูลคาประมาณ 9,575 ลานบาท
3.2) ภาระหนี้สินทั้งหมดจากการประกอบกิจการของ บฟร. ตามงบการเงินของกิจการ บฟร. ณ เวลา
24.00 น. ของวันที่ 30 มิถุนายน 2551 หรือวันกอนวันรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่กรรมการผูจัดการ
ใหญจะกําหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 หนี้สินตามที่กลาวมีมูลคาประมาณ 4,018 ลานบาท

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551
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3.3) สัญญาใด ๆ และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนใบอนุญาต สิทธิประโยชน และสิทธิตาง ๆ
ในการประกอบกิจการผลิตไฟฟาของ บฟร. รวมถึง บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1440/2538 ลงวันที่ 15
มิถุนายน 2538
3.4) พนักงานทั้งหมดของ บฟร. ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2551 หรือวันกอนวันรับโอนกิจการทั้งหมด
ตามที่กรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บฟร. มีพนักงานรวม 152 คน)
4. มูลคาสินทรัพยที่ทําการโอนและรายละเอียดการชําระราคาโอน
ราคาโอนกิจการ : เทากับมูลคาสุทธิตามบัญชีสินทรัพยและหนี้สิน ของ บฟร. ณ เวลา 24.00 น. ของ
วันที่ 30 มิถุนายน 2551 หรือวันกอนวันรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่กรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด
ตามที่กลาวในขอ 3.1 และ ขอ 3.2 (ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ
ของ บฟร. ดังกลาวประมาณ 5,557 ลานบาท)
การชําระราคา : บริษัทจะชําระราคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีของกิจการ บฟร. ณ เวลา 24.00 น. ของ
วันที่ 30 มิถุนายน 2551 หรือวันกอนวันรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่กรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด
โดยชําระงวดเดียวทั้งจํานวน
5. ขอดีที่เกิดขึ้นจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร.
1) เพิ่มความแข็งแกรงของฐานะการเงินและความสามารถในการจัดหาเงินทุนของ บริษัท
เนื่องจากในปจจุบันบริษัท ดําเนินธุรกิจในรูปบริษัทโฮลดิ้ง มีรายไดหลักจากเงินปนผลจากบริษัทยอย
บริษัทรวมและกิจการรวมคา (“กลุมบริษัท”) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
ซึ่งกอนที่กลุมบริษัทจะสามารถนําเงินรายไดดังกลาวมาจายเปนเงินปนผลใหแกบริษัท นั้น จําเปนตอง
ชําระภาระผูกพันทั้งหมดที่มีในกิจการของตน (เชน เจาหนี้เงินกู เจาหนี้การคา และภาระผูกพันอื่นๆ) ให
เสร็จสิ้นกอน ดังนั้น หากบริษัททําการกูยืมเงิน เจาหนี้เงินกูของบริษัทจะดอยสิทธิกวาเจาหนี้ตางๆ ใน
กลุมบริษัท ทําใหตนทุนการกูยืมของบริษัทอาจจะสูงกวากรณีที่บริษัทมีรายไดจากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟาโดยตรง
บริษัทจึงเสนอแผนการปรับโครงสรางภายในกลุมบริษัท โดยมีวัตถุประสงคให
บริษัทมีรายไดจากการประกอบกิจการโดยตรง เพื่อเปนการลดประเด็นของเจาหนี้ที่อาจมีเกี่ยวกับการ
ดอยสิทธิของเงินกูดังกลาวขางตน อันจะสงผลในเชิงบวกตอการกูยืมเงินของบริษัทในอนาคต
2) การเพิ่มกระแสเงินสดรับของ บริษัท ในชวงป พ.ศ. 2555-2557
ตามประมาณการกําไรขาดทุนของ บฟร. แสดงใหเห็นวา ตั้งแตปพ.ศ.2554 เปนตนไป บฟร. จะเกิดผล
ขาดทุนจากการประกอบกิจการซึ่งเปนผลมาจากการตัดคาเสื่อมราคาสินทรัพยและการสํารองเผื่อการ
เสื่อมคาของวัสดุสํารองคลัง ทําให บฟร. ไมสามารถจายเงินปนผลใหแกบริษัทได แมวาจะมีเงินสด
คงเหลือจากการประกอบกิจการก็ตาม โดยประมาณการเงินสดคงเหลือของ บฟร. ณ สิ้นป พ.ศ.2555
พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 คือ 968 ลานบาท 2,037 ลานบาท และ 3,196 ลานบาท ตามลําดับ
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การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร. จะเปนการแกปญหาเงินสดคงคางที่ บฟร. ไมสามารถจายปนผลให
บริษัท ดังกลาวขางตน เนื่องจากภายหลังการรับโอนกิจการ กระแสเงินสดรับดังกลาวจะเกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการของบริษัทเองโดยไมตองรอการประกาศจายเงินปนผล
ทําใหบริษัทไดประโยชนจาก
กระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น
3) เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานภายในกลุมบริษัท
การรับโอนกิจการจาก บฟร. จะเพิ่มความคลองตัวและประสิทธิภาพในการบริหารงานทั้งในดานการเงิน
การลงทุนและการบริหารจัดการ อันจะสงผลดีตอการเติบโตของบริษัทในระยะยาว อีกทั้งจะทําใหการ
จัดสรรบุคลากรเพื่อรองรับโครงการใหมๆ ในอนาคตของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
บริษัทจะสามารถนําความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานโรงไฟฟาของบุคลากรที่
บฟร. มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งจะชวยลดคาใชจายดําเนินงานไดในระยะยาว และเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันในอนาคต
6. แหลงเงินทุนที่ใชในการชําระคาโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร.
บริษัทจะใชเงินทุนหมุนเวียนในการชําระราคาโอนสินทรัพยจาก บฟร. โดย บฟร. จะนําเงินที่ไดรับนั้นคืน
ทุนใหบริษัท ภายหลังจากการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปเดียวกัน จึงไมมีผลตอสภาพคลองของ
บริษัท
7. ขั้นตอนในการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร.
7.1 ที่ประชุมผูถือหุนของ บฟร. ลงมติใหโอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัท
7.2 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทลงมติใหรับโอนกิจการทั้งหมดของ บฟร.
7.3 บริษัทและ บฟร. จะตองลงนามรวมกันในสัญญาโอนกิจการโดยใหมีผลเปนการโอนกิจการทั้งหมดใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 หรือวันอื่นใดตามที่กรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด และ บฟร. จะตอง
ดําเนินการโอนกิจการทั้งหมด รวมถึง ทรัพยสิน หนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจาง การประกัน บันทึก และ
ใบอนุญาตตางๆ โดยปลอดจากภาระผูกพันตั้งแตวันโอนกิจการเปนตนไป ทั้งนี้ บฟร. ตกลงที่จะ
หยุดประกอบกิจการและหยุดดําเนินธุรกิจใดๆ หรือแสวงหาผลประโยชนหรือกําไรในทางธุรกิจทันที
ตั้งแตวันโอนกิจการ
7.4 ที่ประชุมผูถือหุนของ บฟร. ลงมติใหเลิกกิจการ บฟร. ภายหลังการโอนกิจการเสร็จสิ้น
7.5 บฟร. จะดําเนินขั้นตอนตางๆ เพื่อจดทะเบียนเลิกกิจการ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย และเริ่มกระบวนการชําระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การโอนกิจการทั้งหมดมีผล
8. การดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร.
บริษัทจะตองหารือ และ/หรือ ขอความเห็นชอบจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินกิจการ
ผลิตไฟฟาเปนไปอยางตอเนื่อง และถูกตองตามขอกําหนดของกฎหมาย ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงพลังงาน กรมสรรพากร หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
กับการออกใบอนุญาตตางๆ ในการประกอบกิจการผลิตไฟฟา
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ในสวนของการโอนพนักงานนั้น ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานระบุวา ในกรณีที่
นายจางเปนนิติบุคคล และมีการเปลี่ยนแปลง โอนหรือควบกับนิติบุคคลใด สิทธิตางๆ ที่ลูกจางมีอยูเดิม
เชนใดใหลูกจางมีสิทธิเชนวานั้นตอไปและใหนายจางใหมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่อันเกี่ยวกับลูกจางนั้น
ทุกประการ ดังนั้น บริษัทจะดําเนินการรับโอน พนักงานทั้งหมดของ บฟร. ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน
2551 หรือวันกอนวันรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่กรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด โดยการลงนามใน
สัญญาโอนยายรวมกับพนักงาน บฟร.
9. ปจจัยเสี่ยงที่จะทําใหการับโอนกิจการทั้งหมดไมประสบความสําเร็จ
ความเสี่ยงหรืออุปสรรคสําคัญที่อาจมีขึ้นระหวางการดําเนินการโอนกิจการ อันเปนเหตุใหการดําเนินการ
ไมบรรลุผล คือ ความเสี่ยงจากการขออนุญาตเกี่ยวกับสัมปทาน ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ในการ
ประกอบกิจการผลิตไฟฟา ซึ่งบริษัท และ บฟร. จะตองรวมกันดําเนินการขอใหหนวยราชการและ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของออกใบอนุญาต และ/หรือโอนสิทธิในใบอนุญาต ตลอดจนสัมปทานที่
เกี่ยวของจาก บฟร. เปนบริษัท ซึ่งจะสามารถการสงเอกสารหารืออยางเปนทางการไดหลังจากที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัทอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร. แลวเทานั้น จึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะไมได
รับอนุญาตภายในกําหนดเวลาอันเหมาะสม
อยางไรก็ตาม
ทั้งสองบริษัทไดดําเนินการติดตอกับ
หนวยงานราชการและหนวยงานตางๆ เพื่อหารือถึงการดําเนินการในเบื้องตนแลว ไมพบวามีอุปสรรค
ใดๆ ที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินการโอนกิจการ
10. ผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุนอันเนื่องมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมด
แมวาในการรับโอนกิจการทั้งหมดบริษัท จะตองรับโอนซึ่งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดชอบ
ทั้งหมดของ บฟร. แตเนื่องจาก บฟร. เปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูถึง 99.99% ดังนั้น การรับโอน
กิจการดังกลาวจึงมิไดสงผลกระทบที่เปนนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุมบริษัท และสิทธิ
ประโยชนของผูถือหุน
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งมีผู
เขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
คําตอบ:
คําถาม:

คําตอบ:

นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวาจะมีการโอนกิจการของ
โรงไฟฟาขนอมหรือไม และคาใชจายในการโอนกิจการระยองเปนเทาไร
ฝา ยบริ ห ารชี้ แ จงวา บริ ษั ทยั ง ไม มี น โยบายในการโอนกิ จ การโรงไฟฟ า ขนอม และ
โรงไฟฟาระยองมีคาใชจายในการโอนที่ดินและเครื่องจักรประมาณ 10 ลานบาท
นายนพดล พันธุสัมฤทธิ์ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา บริษัทจะไมเปนบริษัท
Holding อีกตอไปหลังการรับโอนกิจการของโรงไฟฟาระยองใชหรือไม และจะเสีย
ประโยชนหรือไม
ฝายบริหารชี้แจงวา บริษัทยังสามารถลงทุนในโครงการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกับบริษัท
Holding ได โดยไมเสียประโยชนใดๆ
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เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ
การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร. ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 หรือวันอื่นใดตามที่กรรมการผูจัดการ
ใหญจะกําหนดและจะจดทะเบียนเลิก บฟร. และเริ่มการชําระบัญชีภายในปเดียวกัน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ผลิต
ไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) ประกอบดวยสินทรัพยทั้งหมด ภาระหนี้สินทั้งหมด ตลอดจน สัญญาใดๆ
สิทธิในทรัพยสินทางปญญา ใบอนุญาต สิทธิประโยชน และสิทธิตางๆ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 หรือ
วันอื่นใดตามที่กรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด และให บฟร. ดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท ณ กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยและเริ่มกระบวนการชําระบัญชีภายในปเดียวกัน รวมทั้ง อนุมัติให
กรรมการผูจัดการใหญ มีอํานาจในการขอและรับโอนใบอนุญาตตางๆ การเจรจา แกไขเพิ่มเติม ตกลง
ลงนาม รับมอบ เอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการเจรจา
แกไขเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การติดตอ เจรจา ตกลง ลงนาม รับมอบ เอกสาร และ/หรือ สัญญา
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับคูสัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการที่จะรับโอน รวมทั้งการขอความ
ยินยอมจากคูสัญญา และ/หรือบุคคลดังกลาว รวมทั้งดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการรับ
โอนกิ จ การ การขอใบอนุ ญ าตและการรั บ โอนใบอนุ ญ าตต า งๆ ดั ง กล า ว การเป ด เผยข อ มู ล ใดๆ ที่
เกี่ยวของ การใหถ อยคํา ขอ ความ ตอ หนวยงานที่เกี่ยวขอ ง รวมถึง ดําเนิ นการอื่นใดอัน จําเป น และ
เกี่ยวเนื่องกับการดังกลาวไดทุกประการ รวมทั้งใหมีอํานาจในการแตงตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผูรับมอบ
อํานาจชวงในการดําเนินการใดๆ ดังกลาวขางตน โดยในการออกเสียงลงมติ มีผลคะแนนเสียงเกินกวา
3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง
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จํานวนเสียง
390,165,592
0
7,293,685
397,459,277

คิดเปนรอยละ
98.165
0.000
1.835
100.00

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่
ลาออก

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดใหกรรมการ
ของบริษัทออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนจํานวนหนึ่งในสาม ซึ่งใน
การประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะตองออกจากตําแหนง 5 ทาน ไดแก
1. นายชัยพัฒน สหัสกุล
2. นายเจริญ ประจําแทน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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3. นายริชารด แม็คอินโด

กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและ
กรรมการบริหาร
4. นายปเตอร อัลเบิรต ลิตเติ้ลวูด กรรมการ
5. นายมารค ทากาฮาชิ
กรรมการและกรรมการบริหาร
นอกจากนี้ นายจํานงค วงศสวาง กรรมการบุคคลภายนอก ไดยื่นหนังสือลาออกจาก
ตําแหนงกรรมการบริษัท โดยมีผลในวันประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551

บริษัทไดประกาศในเว็ปไซตของบริษัท เชิญชวนใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวา
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ แตไมมีการเสนอรายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนโดยไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในกรณีนี้ พิจารณาการเลือกตั้ง
กรรมการเพื่ อทดแทนกรรมการที่ ครบวาระการดํารงตํ าแหนง โดยคํ านึง ถึงความรูความเชี่ยวชาญ
ประสบการณและองคประกอบของกรรมการที่จะเปนประโยชนสูงสุดแกการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งผล
การปฏิบัติงานของกรรมการที่ผานมา และเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการ ที่ครบวาระ 3
ทานไดแก นายชัยพัฒน สหัสกุล นายปเตอร อัลเบิรต ลิตเติ้ลวูด และนายมารค ทากาฮาชิ ใหกลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแตงตั้งกรรมการเขาใหมอีก 3 ทาน ไดแกนายวิฑูรย
สิมะโชคดี แทนนายเจริญ ประจําแทน นายฮิเดโอะ กูราโมจิ แทนนายริชารด แม็คอินโด และนายวินิจ
แตงนอย แทนนายจํานงค วงศสวาง
ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียทั้ง 6 ทาน ไมเขารวมประชุมในวาระนี้ เพื่อใหที่ประชุม
สามารถอภิปรายในประเด็นตางๆ ไดอยางเต็มที่
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งมีผู
เขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
คําตอบ:
คําถาม:
คําตอบ:

นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย ชมเชยนายจํานงค วงศสวาง กรรมการที่ไดลาออก
ในการประชุมผูถือหุนประจําปเพื่อใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกกรรมการเขาใหมแทน
ประธานกรรมการรับทราบและจะแจงนายจํานงค วงศสวาง ตอไป
นายนพดล พันธุสัมฤทธิ์ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเหตุผลที่กรรมการบางทานไมได
รับการคัดเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นายอัศวิน คงสิริ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ชี้แจงวามีกรรมการที่ไมได
รับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 2
ทาน ไดแก นายเจริญ
ประจําแทน กรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดคัดเลือกกรรมการอิสระทานใหมที่เปนผูมีความรู
ความสามารถตรงกับที่บริษัทตองการ สําหรับนายริชารด แม็คอินโด
นั้นเปน
กรรมการผู แ ทนที่ ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ จากผู ถื อ หุ น รายใหญ คื อ
ONEENERGY
THAILAND LTD เนื่องจากนายริชารด แม็คอินโดมีภารกิจงานอื่น ONEENERGY
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THAILAND LTD จึงเสนอชื่อนายฮิเดโอะ กูราโมจิ เปนกรรมการเขาใหมแทน ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแลวเห็นวาเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟา
เชนกัน
เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง
กรรมการเขาใหมแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงเปนรายบุคคลตามลําดับ
มติที่ประชุม :
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีมติใหกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ทาน ไดแก
นายชัยพัฒน สหัสกุล นายปเตอร อัลเบิรต ลิตเติ้ลวูด และ นายมารค ทากาฮาชิ กลับเขาดํารงตําแหนง
อีกครั้งหนึ่ง และบุคคลภายนอกอีก 3 คนเขาดํารงตําแหนงกรรมการเขาใหมไดแก นายวิฑูรย สิมะโชคดี
กรรมการอิสระเขาใหม แทนนายเจริญ ประจําแทน นายฮิเดโอะ กูราโมจิ กรรมการเขาใหม
แทน
นายริชารด แม็คอินโด และนายวินิจ แตงนอย กรรมการเขาใหมแทนนายจํานงค วงศสวาง เนื่องจาก
เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอันเปนประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของบริษัท ตามที่ประธาน
เสนอ ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสําหรับกรรมการแตละทาน ดังนี้
ชื่อกรรมการ
1. นายชัยพัฒน สหัสกุล
กรรมการอิสระ
2. นายปเตอร อัลเบิรต ลิตเติ้ลวูด
กรรมการ
3. นายมารค ทากาฮาชิ
กรรมการ
4. นายวิฑูรย สิมะโชคดี
กรรมการ
5. นายฮิเดโอะ กูราโมจิ
กรรมการ
6. นายวินิจ แตงนอย
กรรมการ
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เห็นดวย
(รอยละ)
389,977,292
(98.118)
357,867,597
(90.039)
387,952,282
(97.608)
387,907,582
(97.597)
387,896,062
(97.594)
388,155,592
(97.659)

ไมเห็นดวย
(รอยละ)
187,100
(0.047)
30,795,995
(7.748)
756,200
(0.190)
752,900
(0.189)
756,200
(0.190)
752,900
(0.189)

งดออกเสียง
(รอยละ)
7,294,885
(1.835)
8,795,685
(2.213)
8,750,795
(2.202)
8,798,795
(2.214)
8,807,015
(2.216)
8,550,785
(2.151)

รวม
(รอยละ)
397,459,277
(100.000)
397,459,277
(100.000)
397,459,277
(100.000)
397,459,277
(100.000)
397,459,277
(100.000)
397,459,277
(100.000)

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทโดยขอแนะนําของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ
ตางๆ ไดแก ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับ
ธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสรางแรงจูงใจสําหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
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แลว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งไดแก คาเบี้ย
ประชุม และเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนกรรมการ แบงเปนคากรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ

10,000 บาท โดยประธานกรรมการไดรับเพิ่มในอัตรารอยละ 25 ของคาตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการที่ไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุมครั้งนั้น ซึ่งเปนหลักการเดิมซึ่งที่
ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติไวตั้งแตป 2546
2. เงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจําป 2550 จํานวนไมเกิน 20 ลานบาท โดยพิจารณาจาก

ความสําเร็จในการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทจากผลประกอบการของบริษัทในป
2550 ที่ มี กํ า ไรเพิ่ ม ขึ้ น 2,386 ล า นบาทหรื อ ร อ ยละ 40 เมื่ อ เที ย บกั บ ป 2549 การประสบ
ความสําเร็จในการสรางความเจริญเติบโตแกบริษัท รวมทั้งการที่บริษัทไดรับการยกยองเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยใหกรรมการจัดสรรโบนัสกรรมการระหวางกันเอง ทั้งนี้ อัตราการจายเงิน
โบนัสดังกลาวคิดเปนรอยละ 0.24 ของกําไรสุทธิ ซึ่งต่ํากวาอัตราการจายเงินโบนัสตอบแทนผลการ
ปฏิบัติงานประจําป 2549 ซึ่งคิดเปนรอยละ 0.28 ของกําไรสุทธิ
3. ค า ตอบแทนคณะกรรมการชุ ดย อ ย ได แ ก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ใหคงไวในอัตราเดิม ดังนี้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาคาตอบแทน

คาตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธาน
กรรมการ
37,500
30,000
30,000
24,000

เบี้ยประชุม (บาท)
ประธาน
กรรมการ
50,000
40,000
12,500
10,000
-

ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูบริหารคือกรรมการผูจัดการใหญไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือ
กรรมการชุดยอย
นอกจากนี้ ประธานแจงที่ประชุมทราบเพิ่ มเติมว า ในป 2550
บริษัท ไดจัดตั้ ง
คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีกรรมการผูจัดการใหญเปนประธาน และมี
สมาชิกประกอบดวยกรรมการหรือผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 ทาน และผูบริหาร 2 ทาน โดยมีคาตอบแทน
สําหรับสมาชิกที่เปนกรรมการบริษัทและบุคคลภายนอกเปนรายปปละ 100,000 บาท เพื่อความ
โปรงใสจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาการจายคาตอบแทนคณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม เฉพาะสมาชิกที่เปนกรรมการบริษัทและบุคคลภายนอกเปนรายปปละ 100,000 บาทดวย
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ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง
ปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการและโบนัส
กรรมการประจําป 2550 รวมทั้งคาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอยตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง
ขางมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

วาระที่ 9

จํานวนเสียง
390,250,392
0
7,208,885
397,459,277

คิดเปนรอยละ
98.186
0.000
1.814
100.000

เรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ไมมีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณา ปรากฏวามีผูถือหุน
รายยอยไดสอบถามขอมูลและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนแกบริษัทในเรื่องตาง ๆ ซึ่งประธานและ
ฝายบริหาร ชี้แจงใหผูถือหุนทราบ สรุปได ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:
คําถาม:

คําตอบ:

คําถาม:

นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุนรายยอย กลาวขอบคุณที่บริษัทรับขอเสนอแนะในปที่
ผ า นมาเรื่ อ งจุ ด จอดรถรั บ ส ง ผู ถื อ หุ น มาถื อ ปฏิ บั ติ และเสนอแนะให บ ริ ษั ท เพิ่ ม ข อ มู ล
รายละเอี ยดจุ ด จอดรถของบริ ษั ทเพื่ อรั บ ผูถื อ หุน มายั ง สถานที่ ประชุม ในจดหมายเชิ ญ
ประชุมผูถือหุนใหชัดเจนและครบถวนยิ่งขึ้น และควรแสดงจุดจอดรถดังกลาวในแผนที่ดวย
ประธานไดกลาวขอบคุณขอเสนอแนะของผูถือหุนและรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป
นายสมเกียรติ พรหมรัตน ผูถือหุนรายยอยไดกลาวชื่นชมการตอนรับของพนักงานตอผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีขอแนะนําเพิ่มเติม ดังนี้
1. บริษัทควรเพิ่มจํานวนจดหมายขาวของบริษัทถึงผูถือหุนใหมากขึ้น
2. บริษัทไมควรใชตราสัญญลักษณเดิมประทับในจดหมายเชิญประชุม
ฝายบริหารไดชี้แจง ดังนี้
1. บริษัทไดเผยแพรจดหมายขาวของบริษัทถึงผูถือหุนเปนประจําปละ 2 ฉบับ ซึ่งจะ
พยายามเพิ่มจํานวนครั้งตอปใหถี่มากขึ้น
2. บริษัทไดริเริ่มโครงการ Re-branding และมีการเปลี่ยนแปลงตราสัญญลักษณของกลุม
บริษัทเพื่อการสื่อสาร แตยังคงใชตราประทับเดิมเนื่องจากขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมายที่มีความยุงยากมาก
นายวิพุธ พรรณวดี ผูถือหุนรายยอย ขอใหผูบริหารแสดงวิสัยทัศนในการปรับตัวเพื่อการ
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คําตอบ:

คําถาม:
คําตอบ:

คําถาม:

คําตอบ:

คําถาม:

คําตอบ:

คําถาม:

คําตอบ:
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เจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต เพื่อใหสามารถแขงขันกับบริษัทที่ทําธุรกิจเชื้อเพลิงและ
ขยายการลงทุนมาในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา
ฝายบริ ห ารได ชี้ แ จงว า บริ ษัท ได พยายามขยายธุ ร กิจ ในตา งประเทศซึ่ ง ใชเ ชื้ อ เพลิ ง ที่
หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องเชื้อเพลิงของประเทศ นอกจากนั้น บริษัทยังลงทุนใน
ธุรกิจเชื้อเพลิง เชน โครงการ LNG Receiving Terminal เพื่อใหบริษัทดําเนินธุรกิจได
ครบวงจรมากขึ้น
นายสมชาย เลิศบุญเรือนกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามวาเหตุใดบริษัทจึงไมชนะการ
ประมูล IPP ครั้งที่ผานมา
ฝายบริหารไดชี้แจงวาบริษัทไดพยายามอยางเต็มที่และผานการพิจารณาดานเทคนิคแต
ไมสามารถชนะการประมูลดานราคาไดเนื่องจากผูชนะไดเสนอราคาประมูลที่ต่ํามาก หาก
บริ ษั ท เสนอราคาต่ํ า เช น นั้ น จะทํ า ให ไ ม ส ามารถสร า งมู ล ค า เพิ่ ม แก ผู ถื อ หุ น ในอั ต ราที่
เหมาะสมได
นายวรพจน จันยั่งยืน ผูถือหุนรายยอย สอบถาม ดังนี้
1. บริษัทเตรียมการประมูล IPP รอบตอไปอยางไรเพื่อใหมีความไดเปรียบดานตนทุน
2. ความเปนไปไดของการแตกหุน (Stock Split)
ฝายบริหารไดชี้แจง ดังนี้
1. บริษัทไดวิเคราะหผลการประมูล IPP โดยละเอียดและจัดทําแผนงานเพื่อแกไขจุดออน
ในแตละดานเพื่อใหสามารถชนะการประมูลได
2. บริษัทไดศึกษาขอมูลเรื่องการแตกหุนแลว โดยจะดําเนินการเมื่อราคาหุนอยูในระดับที่
เหมาะสม
นายสงกรานต วจนะเสถียร ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายยอย สอบถามวาบริษัทมี
แนวทางอย า งไรในการเตรี ย มความพร อ มในการเป น บริ ษั ท พลั ง งานที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม
ประธานไดชี้ แจงว าบริษั ทไดเตรียมพรอ มอยางเต็มที่ เชน มี การจั ดตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดการดําเนินการของ
บริษัทในการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมไดในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยบริษัทมี
นโยบายที่จะลงทุนในพลังงานทดแทน รวมทั้งลดผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัท
ตอสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด
นายนพดล พันธุสัมฤทธิ์ ผูถือหุนรายยอย สอบถาม ดังนี้
1. โครงการ LNG Receiving Terminal มีอัตราผลตอบแทนที่คุมทุนหรือไมเนื่องจาก
เปนเชื้อเพลิงนําเขาซึ่งมีราคาสูง
2. บริ ษั ท ควรจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งการลดต น ทุ น และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถแขงขันในการประมูลโครงการ IPP ได
3. เนื่องจากผลการทํางานของบริษัทในปที่ผานมาดีมาก จึงเสนอใหปรับเพิ่มเงินเดือน
ใหพนักงาน
ประธานและฝายบริหารไดชี้แจง ดังนี้
1. บริษัทจะศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนในโครงการ LNG Receiving Terminal
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อยางรอบคอบเพื่อใหแนใจวามีผลตอบแทนที่ยอมรับได กอนการพิจารณาลงทุนใน
โครงการ
2. บริษัทไดกําหนดแผนกลยุทธเพื่อสรางความแข็งแกรงทั้งดานการเงินและการบริหาร
และไดกําหนดดัชนีวัดความสําเร็จในการดําเนินงานในทุกดาน นอกจากนั้น บริษัทมี
ผูถือหุนที่มีความแข็งแกรงในเรื่องเงินทุน ซึ่งจะสามารถชวยบริษทั ไดอยางเต็มที่
3. บริษัทจะนําไปพิจารณาตอไป
หลังจากที่ฝายบริหารไดตอบคําถามของผูถือหุนครบถวนแลว กรรมการผูจัดการใหญ
แจงผูถือหุนทราบวา บริษัทจะนําผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหไปเยี่ยมชมโรงไฟฟาแกงคอย 2 ที่
จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2551 และบริษัทไดรวมออกบูธในงานมหกรรมการเงิน
ครั้งที่ 8 “ลงทุนอยางฉลาด สรางโอกาสใหชีวิต” ในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนยประชุมแหงชาติ
สิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดจากหนวยงานนักลงทุนสัมพันธหนา
หองประชุม หรือดูรายละเอียดไดจากปฏิทินกิจกรรมในเว็บไซตของบริษัทที่ www.egco.com
ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและ
ขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอบริษัท
เลิกประชุมเวลา 13:20 น.

อนึ่ง หลังการเปดประชุมสามัญผูถือหุน มีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขารวม
ประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จํานวนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเปน 298 ราย
และ 529 รายตามลําดับ นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 397,459,277 หุน คิดเปนรอยละ 75.496 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

ลงลายมือชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายศานิต รางนอย)

