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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2556 
ของ 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
      

 
 ประชุมเมือ่วนัที ่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งวภิาวดบีอลรมู   โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรลัพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร โดยมผีู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 391 รายและโดยการมอบฉันทะ  689 ราย รวม
ทัง้หมดเป็นจาํนวน 1,080 รายนบัจาํนวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้417,230,611 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 79.2513 จาก
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด  ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  โดยมีนายพรชัย         
รุจิประภา ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานที่ประชุม 
(“ประธาน”)   
 
 ก่อนการเปิดประชุม บรษิทัไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบเรื่องรายละเอยีดทางหนีไฟของหอ้ง
ประชุมเพือ่ความปลอดภยั 
  
 จากนัน้ ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนําคณะกรรมการบรษิทัที่เขา้ร่วมการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้น้ี ดงัน้ี  
1. นายธนพชิญ์ มลูพฤกษ์ กรรมการอสิระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
2. นายไพบลูย ์ศริภิาณุเสถยีร กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ

และความรบัผิดชอบต่อสงัคม และกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายปสนัน์ เทพรกัษ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ   
4. นายฮเิดโอะ กรูาโมจ ิ กรรมการ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

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

รับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

9. นายพงศธร คุณานุสรณ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
10. นายกุลศิ สมบตัศิริ ิ   กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความ
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รบัผดิชอบต่อสงัคม 
11. นายสรุศกัดิ ์ศุภวฑิติพฒันา กรรมการ และกรรมการลงทุน 
12. นายพษิณุ ทองวรีะกุล  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
13. นายสหสั ประทกัษ์นุกลู     กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการลงทุน กรรมการกํากบั

ดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 
และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นายสรจกัร เกษมสุวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการกํากบัดูแล
กจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ตดิภาระกจิสาํคญัจงึ
ขอลาประชุมในครัง้น้ี 
 
 จากนัน้ นายสหสั ประทกัษ์นุกูล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แนะนําฝ่ายบรหิารของบรษิทัที่
เขา้รว่มการประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ชีแ้จงขอ้ซกัถาม ดงัน้ี  
 
1. นายจอหน์ พาลุมโบ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 1 
2. นายนิวตั ิอดเิรก รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 2 
3. นายวรวทิย ์โพธสิขุ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิในประเทศ 
4. นายสกุล พจนารถ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยทุธแ์ละบรหิารสนิทรพัย ์
5. นายปิยะ เจตะสานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ 
6. นายชุมศกัดิ ์ดสีดุจติ รองกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ ทําหน้าที่ผู้อํานวยการโรงไฟฟ้า

ระยอง 
7. นายชาญกจิ เจยีรพนัธุ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหน้าทีก่รรมการผูจ้ดัการ  

บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จาํกดั 
8. นายวชัรพงศ ์ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหน้าทีก่รรมการผูจ้ดัการ  

บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 
 
 ประธานไดแ้จง้ทีป่ระชุมทราบว่า บรษิทัไดเ้ชญิ นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข จาก
บรษิทัไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั (“PwC”) ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเขา้ร่วมประชุม
เพื่อตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้เกี่ยวกบังบการเงนิ  รวมทัง้ไดว้่าจา้งสํานักงานกฎหมายบรษิทั เบเคอร ์
แอนด ์แมค็เคนซี่ จํากดั  โดยมนีางสาวพรภนิันท ์อศัววฒันาพร และนายยุทธชยั วธิกีล เป็นผูต้รวจสอบ
การประชุมเพือ่สอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ รวมทัง้การนบัองค์
ประชมุผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเพือ่ความโปรง่ใสและการสรา้งความมัน่ใจแก่ผูถ้อืหุน้ และในปีน้ี บรษิทั
ไดใ้ชบ้รกิารระบบจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั ตัง้แต่การ
ลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อใหก้ารจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัสะดวก 
และรวดเรว็ยิง่ขึน้ นอกจากน้ี บรษิทัไดเ้ชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 1 คน มาร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนนดว้ย  
โดย นางสาววนัเพญ็  มนตราประสทิธิ ์ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย อาสาเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนนในครัง้น้ี 
และเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูทีส่าํคญั  บรษิทัจงึดาํเนินการ ดงัน้ี 
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 เชญิเจา้หน้าทีจ่ากบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดัซึง่เป็นนายทะเบยีนของบรษิทั 
มาใหบ้รกิารตอบคาํถามแก่ผูถ้อืหุน้เรื่องทะเบยีนหุน้ การเปลีย่นแปลงชื่อผูถ้อืหุน้ รวมทัง้บรกิารงาน
ทะเบยีนอื่นๆ 

 จดันิทรรศการเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั ทีบ่รเิวณดา้นหน้าหอ้งประชุม โดยมเีจา้หน้าทีข่อง
บรษิัทให้ขอ้มูลเกี่ยวกบับรษิทั  โครงการลงทุน งานนักลงทุนสมัพนัธ์ งานสงัคมและสิง่แวดล้อม
รวมทัง้เรือ่งเครดติภาษเีงนิปนัผลของผูถ้อืหุน้   

  
 ก่อนการเขา้สู่การประชุมเพือ่พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระ ลาํดบัแรก ประธาน
ไดเ้รยีนเชญิผูถ้อืหุน้รบัชมวดิทีศัน์ สรุปผลงานทีส่าํคญัในปี 2555 และทศิทางในการดาํเนินงานปี 2556   
  
 จากนัน้ ประธานไดม้อบหมายใหน้างกุลกนก เหลอืงสรอ้ยทอง เลขานุการบรษิทั แจง้ที่
ประชุมทราบถึงวธิีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนและการซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการ
ประชุม ซึง่เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ทีป่ระชุมทราบวา่ ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีม่ ี
หรอืทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะมาโดยถอืวา่หน่ึงหุน้เทา่กบัหน่ึงเสยีง ซึง่การลงคะแนนเสยีงแบง่เป็น 2 กรณ ีดงัน้ี 
 
1. ผูถ้อืหุน้มาประชุมด้วยตนเอง  ใหผู้ถ้อืหุ้นที่ไม่เหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรอืงดออก

เสยีงในแต่ละระเบยีบวาระยกมอืเพือ่ลงมตใินระเบยีบวาระดงักล่าว  กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมย่กมอืจะถอืวา่ 
ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิทั 

2. ผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้  มวีธิปีฏบิตั ิดงัน้ี  
 แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงเช่นเดยีวกบักรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย

ตนเอง     
 แบบมอบฉันทะแบบ ข.  กรณีที่ผูม้อบฉันทะกําหนดการออกเสยีงไวล้่วงหน้าในแต่ละระเบยีบ

วาระนัน้  บรษิทัไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะไมต่อ้งออก
เสยีง  เวน้แต่กรณีที่ผูม้อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงในระเบยีบวาระใดไว้
หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจนกใ็หผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงในหอ้งประชุมไดต้ามทีเ่หน็สมควรเช่นเดยีวกบั
กรณผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง    

 แบบมอบฉนัทะแบบ ค.  เป็นการมอบฉนัทะเฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างชาตแิละแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีวิธีการออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้
ลว่งหน้าแลว้ กไ็มต่อ้งลงมตใินหอ้งประชุม 

 
 บริษัทได้กําหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ สําหรับระเบียบวาระการ
เลอืกตัง้กรรมการ นัน้ บรษิทักําหนดใหล้งคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะใหอ้อกเสยีงในทุกกรณีและเกบ็
บตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการในคราวเดยีวกนั โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ส่งใบลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการทัง้
ชุด โดยไม่ต้องฉีกใบลงคะแนนเป็นแต่ละบุคคล   สําหรบัระเบยีบวาระอื่นๆ บรษิัทจะเก็บเฉพาะบตัร
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ลงคะแนนเสยีงเฉพาะทีไ่มเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีง แลว้นําไปหกัออกจากจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ที่มาประชุม และจะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดหลงัการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบไดใ้นภายหลงั ซึง่เป็นวธิปีฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีของ
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนและสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”)   ทัง้น้ี หากผูถ้อืหุน้มคีวามจําเป็นตอ้งกลบัก่อนการประชุมแลว้เสรจ็ ขอใหผู้้
ถอืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสง่บตัรลงคะแนนทีเ่หลอือยูท่ ัง้หมดใหแ้ก่เจา้หน้าทีด่ว้ย    
 
 ทัง้น้ี ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระใหท้ี่ประชุมทราบหลงัการ
ลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระ ซึง่บรษิทัไดนํ้าระบบ barcode เขา้ใชง้านเพือ่อํานวยความสะดวกแก่ผูถ้อื
หุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและเพือ่ความรวดเรว็ในการนับคะแนน ในการน้ี  เลขานุการบรษิทัขอความร่วมมอืให้
ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีป่ระสงคจ์ะสอบถามหรอืแสดงขอ้คดิเหน็ในหอ้งประชุม แจง้ชื่อและนามสกุล
ดว้ยเพือ่ประโยชน์ในการบนัทกึการประชุม  
 

ต่อจากนัน้ ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2555 
 
 ประธานเสนอทีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 
ซึ่งไดป้ระชุมเมื่อวนัที ่25 เมษายน 2555 ซึ่งบรษิทัไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.egco.com) 
ตัง้แต่วนัที ่10 พฤษภาคม 2555  และบรษิทัไดด้าํเนินการจดัสง่รายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านเป็น
เอกสารเพือ่ตรวจสอบเป็นปีทีส่าม 
 
 จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ   
ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคําถาม  ประธานจึงเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมติรบัรองรายงานการประชุมสามญั        
ผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 ซึง่ไดป้ระชุมเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2555 โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนน
เสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชมุ :  ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2555 
ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 417,483,161   99.9892 
ไมเ่หน็ดว้ย 0              0 
งดออกเสยีง 44,960   0.0107  
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การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
รวมจาํนวนเสยีง 417,528,121 100.0000  
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รบัทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2555  
 
 ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จดัทํารายงานประจําปีใน
รปูแบบ CD ROM  ตัง้แต่ปี 2547 เป็นตน้มา  เพือ่ลดการใชก้ระดาษและประหยดัค่าใชจ้่าย โดยบรษิทัจะ
บรจิาคเงนิที่ประหยดัไดใ้ห้มูลนิธไิทยรกัษ์ป่าซึ่งมเีจตนารมณ์ในการรกัษาสิง่แวดลอ้มในนาม “ผูถ้อืหุ้น
บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)”   ซึ่งในปี 2555 บริษัทได้บริจาคเงนิให้แก่มูลนิธไิทยรกัษ์ป่าเป็น
จาํนวน 2,233,808 บาท ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีเป็นหนังสอืไวส้ว่นหน่ึงเพือ่จดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้ทีไ่ดแ้จง้ความจาํนงมายงับรษิทั 
 
 จากนัน้ ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสหสั ประทกัษ์นุกลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่นําเสนอ
ผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2555 และแผนการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2556 ต่อทีป่ระชุม ซึง่สรุป
ได ้ดงัน้ี 
 
1. เหตุการณ์สาํคญัในปี 2555 
 
1.1 โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าทีแ่ลว้เสรจ็ในปี 2555 
โครงการทีก่่อสรา้งต่อเน่ืองจากปี 2554 ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ลพบุร ีโซล่าร์ เฟส 2-4 ได้
ทยอยก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเดนิเครื่องเชงิพาณิชย์ครบทุกเฟสแลว้ ในเดอืนมนีาคม 2555 คดิเป็นกําลงั
ผลติตดิตัง้ตามสดัสว่นการถอืหุน้ จาํนวน 16 เมกะวตัต ์
 
1.2 การซือ้โรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณชิยแ์ลว้ 

- ในเดอืนมกราคม 2555 บรษิทัซื้อหุน้บรษิทั เอสพพี ีโฟร ์จาํกดั (“เอสพพี ีโฟร”์) ซึง่เป็นโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99  มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็
มาก จาํนวน 6 เมกะวตัต ์กบั กฟภ. และเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นวนัที ่24 มกราคม 2555  

-  ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัท เอสพีพี ทรี จํากัด (“เอสพีพี ทรี”) ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ในสดัส่วนร้อยละ 99.99  มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กมากจํานวน 8 เมกะวตัต์ กับ กฟภ. และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวนัที่ 21 
กุมภาพนัธ ์2555 

-  ในเดอืนมนีาคม 2555 บรษิทัรว่มทุนกบั บรษิทั กนักุล เอน็จเินียริง่ จาํกดั (มหาชน) ซื้อหุน้รอ้ยละ 
60 ในบรษิทั จ ีเพาเวอร ์ซอรซ์ จาํกดั (“จพีเีอส”) ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์       โดย
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จพีเีอส มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก จํานวน 4 สญัญา สญัญาละ 6.5 
เมกะวตัต ์กบั กฟภ. โดยเฟส 1-3 เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นเดอืนมนีาคม 2555 

-  ในเดอืนพฤษภาคม 2555 บรษิทัไดซ้ื้อหุน้บรษิทั เอสพพี ีท ูจาํกดั (“เอสพพี ีท”ู) ซึง่เป็นโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็
มากจาํนวน 8 เมกะวตัต ์กบั กฟภ. และเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นวนัที ่2 พฤษภาคม 2555 

-  ในเดอืนพฤษภาคม 2555 บรษิทัไดซ้ื้อหุน้ในโรงไฟฟ้าเคซอน ประเทศฟิลปิปินส ์เพิม่อกีรอ้ยละ 
45.875 รวมเป็นรอ้ยละ 98 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหนิ กําลงัผลติ 503 เมกะวตัต์ รวมทัง้ไดซ้ื้อหุน้
บรษิทั เคซอน แมนเนจเมน้ท ์เซอรว์สิ    ทีใ่หบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการใหแ้ก่โรงไฟฟ้า
ดงักลา่วดว้ย 

-  ในเดอืนมถุินายน 2555  บรษิทัไดซ้ื้อหุน้บรษิทั เอสพพี ีไฟว ์จํากดั (“เอสพพี ีไฟว์”) ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 โดยเอสพพี ีไฟร์มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้า
ประเภทผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็มากจํานวน 8 เมกะวตัต์ กบั กฟภ. เริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชย์ใน 
วนัที ่22 มถุินายน 2555  

 
1.3 การซือ้โรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 

-  ในเดอืนมกราคม 2555 บรษิทัไดซ้ื้อหุน้บรษิทั เทพนา วนิด ์ฟาร์ม จํากดั (“เทพพนา”) ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าพลงังานลม จํานวนรอ้ยละ 90 โดยเทพพนามสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติไฟฟ้า
รายเล็กมากจํานวน 6.9 เมกะวัตต์ กับ กฟภ. คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือน
กรกฎาคม 2556 

-  ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2555  บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมทุนในบรษิทั ยนัฮ ีเอก็โก โฮลดิ้ง จํากดั  ซึ่งดําเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ จํานวนรอ้ยละ 49 มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติ
ไฟฟ้ารายเลก็มากจํานวน  6 โครงการ  โครงการละ 9.5 เมกะวตัต์ กําลงัการผลติรวม 57 เมกะ
วตัต ์กบั กฟภ. คาดวา่จะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นเดอืนธนัวาคม 2556 

-  ในเดอืนมนีาคม 2555 บรษิทัซื้อหุน้บรษิทั จ ีเพาเวอร์ ซอร์ซ จํากดั  จํานวนรอ้ยละ 60 ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์โดยในขณะนัน้ เฟส 4 อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง  ปจัจุบนัโครงการได้
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิย ์เมือ่วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2556 

-  ในเดอืนกนัยายน 2555  บรษิทัไดซ้ื้อหุน้ในบรษิทั จเีดค จาํกดั (“จเีดค”) ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าขยะ ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 50 โดยจเีดคมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติรายเลก็มากจํานวน 6.5 เมกะ
วตัต ์กบั กฟภ. คาดวา่จะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นเดอืนสงิหาคม 2556 

 
1.4 การซือ้ธุรกจิอื่น 

-  ในเดอืนพฤษภาคม 2555 บรษิทัไดซ้ื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 ใน บรษิทั แอบ็โซลทู เพาเวอร ์พ ี
จํากดั ซึ่งเป็นโรงผลติไบโอดเีซลจากน้ํามนัปาลม์กึง่บรสิุทธิ ์กําลงัการผลติ 300,000 ลติรต่อวนั 
เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยเ์มือ่เดอืนตุลาคม 2554 
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-  ในเดอืนสงิหาคม 2555 บรษิทัไดซ้ื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ในบรษิทั พที ีมานัมบงั เมารา อนิีม 
จํากดั ซึ่งเป็นเหมอืงถ่านหนิประเภท sub-bituminous ใหค้วามรอ้น 5,800 กโิลแคลอรี/่กโิลกรมั 
ในประเทศอนิโดนีเซยี โดยมสีมัปทาน 28 ปี และมปีรมิาณถ่านหนิสํารองประมาณ 140 ลา้นตนั 
เริม่ผลติตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2553  

 
2. ภาพรวมการลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้า 
ณ สิน้ปี 2555  บรษิทัมโีรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งแลว้รวม 20 แหง่  ซึง่คดิเป็นกาํลงัผลติตดิตัง้ตามสดัสว่นการ
ถอืหุน้รวมจาํนวน 4,708 เมกะวตัต ์ ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) จํานวน 3,453 เมกะวตัต ์
โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) จํานวน 293 เมกะวตัต์ โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน จาํนวน 60 เมกะวตัต ์
และโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ จาํนวน 902 เมกะวตัต ์
 
บรษิทัมโีรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งและโครงการทีอ่ยู่ระหว่างพฒันา คดิเป็นกําลงัผลติตดิตัง้ตาม
สดัสว่นการถอืหุน้จาํนวน รวม 580 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 6 โครงการ 
คดิเป็นกําลงัผลติตามสดัส่วนการถอืหุน้ จํานวน 205 เมกะวตัต์ และ โครงการที่อยู่ระหว่างพฒันา 3 
โครงการ คดิเป็นกําลงัผลติตามสดัสว่นการถอืหุน้ จาํนวน 375 เมกะวตัต ์ โดยโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหวา่งการ
พฒันาโครงการนัน้ มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ.   
 
นอกจากน้ี บรษิทัมกีารลงทุนในบรษิทั 5 แหง่ทีป่ระกอบธุรกจิอื่น ไดแ้ก่ 
 

บริษทั ธรุกิจ 
1. บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนดเ์ซอรว์สิ จาํกดั เดนิเครือ่ง บาํรุงรกัษาและวศิวกรรม 
2. บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาค

ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) จดัหาและจาํหน่ายน้ําดบิ 
3. บรษิทั เอก็คอมธารา จาํกดั ผลติและจาํหน่ายน้ําประปา 
4. บรษิทั แอบ็โซลทู พาวเวอร ์พ ีจาํกดั ผลติไบโอดเีซลจากน้ํามนัปาลม์กึง่บรสิทุธิ ์ 
5. บรษิทั พที ีมานมับงั เมารา อนิีม จาํกดั เหมอืงถ่านหนิ 

 
 
 
 
 

3. ผลการดาํเนินงาน  
ผลการดําเนินงานปี 2555 หากไมร่วมกําไรจากอตัราแลกเปลีย่นของบรษิทั   บรษิทัย่อยและกจิการ
ร่วมคา้ และกําไรทางบญัชทีี่เกดิจากการรวมธุรกจิหลงัหกัค่าตดัจําหน่าย จํานวน 4,182 ลา้นบาท 
บรษิทัมกีาํไรก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น จาํนวน 6,060 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จาํนวน  759 ลา้น
บาทเมือ่เทยีบกบักําไรก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในปี 2554 จาํนวน 5,301 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี 

- รายไดค้า่ความพรอ้มจา่ยของโรงไฟฟ้า ลดลงจาํนวน  648 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตามโครงสรา้ง
ทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
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- เหตุขดัขอ้งด้านอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าของบรษิัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชัน่ จํากดั (“เอ็กโก โค
เจน”)  และบรษิทั หนองแค โคเจเนอเรชัน่ จํากดั (“เอน็เค ซีซ”ี) ส่งผลให้มกีําไรลดลง 690 
ลา้นบาท 

- การดาํเนินงานทีด่ขี ึน้จากการบาํรุงรกัษาและเดนิเครื่องโรงไฟฟ้าทีม่อียูเ่ดมิ ทาํใหก้ําไรเพิม่ขึน้ 
1,158 ลา้นบาท 

- มกีาํไรเพิม่ขึน้จากการลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม ่จาํนวน 939 ลา้นบาท  
 
อตัราหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ในปี 2554 ตามงบการเงนิรวมเท่ากบั 0.25 ในขณะทีปี่ 2555 เท่ากบั 
0.60 หากพจิารณาเฉพาะเอก็โกแลว้ อตัราหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ในปี  2554 เท่ากบั 0.23 ในขณะ
ทีปี่  2555  อตัราหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 0.40 เน่ืองจากบรษิทัไดส้รา้งภาระหน้ีเพิม่ขึน้เพือ่
ขยายการลงทุน 
 
4. แผนกลยทุธ ์
จากทีบ่รษิทัมโีรงไฟฟ้าทัง้หมด 20 โรง บรษิทัจําเป็นตอ้งบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าทีม่อียู่ในปจัจุบนัให้
เดนิเครื่องตามปกตแิละมปีระสทิธภิาพสูงสุด รวมทัง้ประหยดัค่าใช้จ่ายเพื่อใหม้กีําไรมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได ้ส่วนโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง บรษิทัตอ้งเร่งดําเนินการใหก้ารก่อสรา้งแลว้เสรจ็ตาม
กาํหนดและใหอ้ยูใ่นงบประมาณทีว่างไว ้นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดแ้สวงหาโครงการใหมท่ัง้ในประเทศ ไดแ้ก่ 
โรงไฟฟ้าแหล่งใหม่ที่กําลงัจะมกีารเปิดประมูล รวมทัง้การตอบสนองนโยบายภาครฐั และต่างประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชยี   
 
 จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ    
ซึง่มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม: นายโชคบุญ จติรประดบัศลิป์ ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่พลงังานขยะ คอื  พลงังาน

ชวีมวล (biomass) ใชห่รอืไม ่
คาํตอบ: กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชี้แจงว่าพลงังานชวีมวล หรอื Biomass คอืการนําผลผลติ

ทางการเกษตร เช่น กากอ้อย แกลบไปเผาแล้วนํามาเป็นเชื้อเพลงิในการผลติไฟฟ้า 
สว่นพลงังานขยะคอืการกาํจดัขยะและนําผลพลอยไดจ้ากการกาํจดัขยะนัน้มาผลติไฟฟ้า 

คาํถาม: นายจิรพนัธ์ บวับูชา ผู้ร ับมอบฉันทะ แสดงความเห็นว่าการแสดงการเปรียบเทียบ
ขอ้มูลภาพรวมทางการเงนิย้อนหลงั 10 ปี เป็นขอ้มูลที่เกินความจําเป็นและไม่ได้ให้
ความหมายเท่าใดนักสําหรบัผูใ้ชง้บการเงนิทัว่ไป  พรอ้มทัง้ไดส้อบถามประเดน็ต่างๆ 
ดงัน้ี  
 
1. รายงานประจําปี ฉบบัเตม็ หน้า 145 ขอ้ 3 แผนการดําเนินงานในอนาคต ระบุว่า 

การบรหิารสนิทรพัยใ์หม้ัน่ใจวา่ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากโครงการเหล่าน้ีเป็นไปตามที่
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ไดป้ระมาณการไวน้ัน้ ขอทราบวา่ผลตอบแทนจากการลงทุนทีป่ระมาณการนัน้ดว้ย 
และทีผ่า่นมา 1 – 3 ปี อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามประมาณการนัน้
มากน้อยเพยีงใด 

2. จากรายงานประจาํปี ฉบบัเตม็  หน้า 150 เรื่องผลการดาํเนินงานของเอก็โก โคเจน 
และ เอน็เคซซี ีซึง่มอุีปกรณ์ชาํรุด อยากทราบวา่ 
2.1 สาเหตุทีอุ่ปกรณ์ชาํรุด 
2.2 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการซ่อมอุปกรณ์ดงักล่าว 8 เดอืนสาํหรบัเอก็โก โคเจน และ 5 

เดอืนสาํหรบัเอน็เคซซี ีเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 
2.3 มกีารชาํรุดมาก่อนหรอืไม ่เมือ่ใด 

คาํตอบ: 1. ประธานและฝา่ยบรหิารชีแ้จงวา่บรษิทัไดว้างแผนประจาํปีสาํหรบัการเดนิเครื่องและ
บํารุงรกัษา รวมถงึงบประมาณของโรงไฟฟ้าแต่ละโรง  โดยบรษิทัตอ้งปฏบิตัติาม
สญัญาของโรงไฟฟ้ารวมทัง้ในแต่ละปี บรษิัทจะตัง้เป้าหมายการดําเนินงานและ
งบประมาณของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงใหด้กีวา่ขอ้กําหนดในสญัญา  ซึง่ทีผ่า่นมาบรษิทั
สามารถปฏบิตัไิดด้กีว่าสญัญาทีก่ําหนดไว ้ยกเวน้โรงไฟฟ้าเอก็โก โคเจน และเอน็
เค ซซี ีซึ่งมอุีปกรณ์ชํารุด  นอกจากน้ี บรษิทัสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายและมกีําไร
เพิม่ขึน้จากการผลติไฟฟ้า แต่ไม่สามารถระบุไดแ้น่ชดัว่าแต่ละโรงไฟฟ้าจะมกีําไร
เท่าใด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระยองและขนอมมกีําไรน้อยมากเน่ืองจากอยู่ในระยะ
ปลายสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

2. โรงไฟฟ้าเอก็โก โคเจน มอุีปกรณ์ชาํรุดที ่gear box ซึง่บรษิทัผูผ้ลติไมไ่ดแ้นะนําให้
สาํรองวสัดุดงักล่าว  จงึตอ้งมกีารผลติใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งระยะเวลาทีใ่ชใ้นการผลติ
และขนส่งเป็นระยะเวลา 8 เดอืน ทาํใหโ้รงไฟฟ้าตอ้งหยุดเดนิเครื่องเป็นช่วงเวลา
ดงักล่าว  สาํหรบัโรงไฟฟ้าเอน็เคซซี ีเกดิจากเจเนอเรเตอรห์มุนเรว็เกนิกวา่กําหนด
ทาํใหเ้กดิความเสยีหาย ซึง่ทัง้สองบรษิทัตอ้งขอใหผู้เ้ชีย่วชาญและบรษิทัประกนัภยั
เข้ามาประเมินความเสียหายและเข้ามาตรวจสอบสาเหตุ จึงทําให้กระบวนการ
ดงักลา่วใชเ้วลานานดงัทีแ่จง้ไวข้า้งตน้  

คาํถาม: นางสาวประจกัษ์พร โสภณ ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามดงัน้ี  
1. แนวโน้มและความเป็นไปไดท้ีเ่อก็โกจะชนะการประมลูโครงการโรงไฟฟ้าไอพพี ี
2. เอก็โกมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้หุน้เพิม่ในโครงการโรงไฟฟ้าไซยะบุรใีน สปป.ลาว หรอืไม ่
3. ขอทราบผลดแีละผลเสยีจากการลงทุนในโครงการไซยะบุร ี
4. มคีวามเป็นไปไดห้รอืไม่ที ่บรษิทั ช.การช่างมโีอกาสถอนหุน้จากไซยะบุร ีและหาก

เกดิขึน้ใครจะเขา้ไปบรหิารจดัการต่อไป ในอนาคตจะมโีอกาสจา้ง sub-contract ใน
งาน O&M หรอืไม ่  

5. อยากทราบว่าเอ็กโกได้ประโยชน์อะไรบา้งจากการที่ TEPDIA ซึ่งเป็นผูถ้อืหุ้น
ต่างชาต ิเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่อนัดบัสองของบรษิทั และเอก็โกไดป้ระโยชน์
จากแหลง่เงนิกูข้องญีปุ่น่หรอื ADB หรอืไม ่
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6. บรษิทัมแีผนการลงทุนใน สปป. ลาวแบบเดยีวกบัที ่RATCH ลงทุนใน EDL หรอืไม ่
คาํตอบ: 1. ประธานชีแ้จงวา่ขณะน้ีบรษิทัไดเ้ขา้รว่มการประมลูแต่ยงัไมส่ามารถบอกรายละเอยีด

หรอืความเป็นไปไดท้ีจ่ะชนะการประมลู 
2. ประธานไดช้ีแ้จงวา่ ปจัจุบนับรษิทัถอืหุน้ในโครงการไซยะบุรปีระมาณรอ้ยละ 12 จงึ

ไมส่ามารถระบุแนวทางการดาํเนินงานหรอืการซื้อหุน้เพิม่เตมิไดแ้น่นอน ตอ้งใหเ้ป็น
หน้าทีข่องบรษิทัทีด่แูลโครงการไซยะบุรโีดยตรง  

3. ประธานชี้แจงว่ารายได้จากโครงการน้ีมแีนวโน้มว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ด ีอย่างไรกต็าม 
บริษัทมีนโยบายที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

4. ประธานชี้แจงว่าประโยชน์ที่ได้จากการมหีุ้นส่วนจากญี่ปุ่นคอืด้านเทคโนโลยแีละ
ผูเ้ชีย่วชาญที่จะช่วยในการพฒันากจิการ ส่วนการกูเ้งนิจากแหล่งเงนิของญี่ปุ่นนัน้ 
บรษิทัยงัมคีวามน่าเชื่อถอืมากพอทีจ่ะขอกูเ้งนิเพื่อการลงทุนจากแหล่งต่างๆ ไดอ้ยู ่
แต่การมผีูถ้อืหุน้ต่างชาตจิะชว่ยในเรือ่งการลงทุนในโครงการในต่างประเทศต่อไป 

5. ประธานชี้แจงว่าบรษิทัยงัไม่ไดม้กีารเจรจาเพื่อเขา้ไปซื้อหุน้ใน EDL ของสปป.ลาว 
แต่หาก EDL ตอ้งการขายหุน้และมเีงื่อนไขทีด่สีาํหรบับรษิทั ถอืว่าเป็นโครงการที่
น่าสนใจ ทัง้น้ี ตอ้งพจิารณาผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัอยา่งรอบครอบต่อไป 

คาํถาม: นายโชคบุญ จติรประดบัศลิป์ ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ไดส้อบถาม ดงัน้ี   
1. จากการทีอุ่ปกรณ์ของโรงไฟฟ้าชาํรุด และตอ้งหยดุการผลติ อยากทราบวา่ไดร้บัการ

ชดเชยจากบรษิทัประกนัภยัหรอืไม ่และมกีารเสยีคา่ปรบัใหก้บั กฟผ. หรอืไม ่
2. โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนมผีลตอบแทนคุม้คา่การลงทุนหรอืไม ่

คาํตอบ: 1. ประธานและฝ่ายบรหิารชี้แจงว่า บรษิทัไดร้บัการชดเชยจากบรษิทัประกนัภยัเป็น
บางส่วนตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกนัภยั ในส่วนของเอ็นเคซีซีได้รบัเงนิชดเชย
รายได้ที่สูญเสยีไป  ในขณะที่เอ็กโก โคเจนไม่ได้รบัเงนิชดเชยเน่ืองจากเป็นการ
ชํารุดที่อุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุไวใ้นกรมธรรม์ นอกจากน้ี บรษิัทได้มนีโยบายบรหิาร
จดัการกบัเหตุการณ์เกีย่วกบัอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขดัขอ้งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

2. ประธานกรรมการได้ชี้แจงว่าผลตอบแทนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน
อาจจะน้อยแต่กย็งัถอืว่าคุม้ค่าสําหรบัการลงทุน รวมทัง้ยงัเป็นการดําเนินงานตาม
นโยบายพลงังานทดแทนของรฐับาลดว้ย 
 

 เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานกลา่วสรุปเป็นมตทิีป่ระชุม ดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ :   ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2555   
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ระเบียบวาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี  ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
  
 ประธานได้ขอให้นายสหสั ประทกัษ์นุกูล กรรมการผู้จดัการใหญ่ รายงานเกี่ยวกบังบการเงนิ
ประจาํปี 2555 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ซึง่สรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 
 

รายการ งบการเงินรวม 
(บาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
(บาท) 

สนิทรพัยร์วม 109,324,074,194 78,913,661,540 
หน้ีสนิรวม 41,003,851,806 22,386,951,605 
รายไดร้วมและสว่นแบ่งผลกาํไรสทุธใินสว่น
ไดเ้สยีในกจิการรว่มคา้ 

24,359,138,170 7,359,210,609 

กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 10,979,397,609 4,554,084,772 
กาํไรต่อหุน้  20.85 8.65 

 
   หลงัจากนัน้ ประธานขอให้นายธนพชิญ์ มูลพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นําเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงนิของบรษิัท  ซึ่งนายธนพชิญ์ฯ รายงานว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปีร่วมกบัฝ่ายบรหิาร และผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั โดยการสอบถามผูส้อบบญัชใีนเรือ่งความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงนิ การปรบัปรุงรายการ
บญัชทีีส่าํคญั ซึง่มผีลกระทบต่องบการเงนิ รวมทัง้ใหค้าํแนะนําและขอ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์เพือ่ใหม้ัน่ใจ
วา่รายงานทางการเงนิของเอก็โกไดจ้ดัทาํขึน้อยา่งถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชี
ที่รบัรองทัว่ไป มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกบักฎหมายและ
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึ่งรายละเอยีดงบการเงนิอยู่ในหนังสอืรายงานประจําปี (ฉบบัเตม็) หน้า 173-241  
แลว้  

 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึ่งมผีู้
เขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
 

คาํถาม: นายจริพนัธ ์บวับชูา ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามขอ้มลูในรายงานประจาํปี (ฉบบัเตม็) หน้า 
167 เรือ่งการกาํกบัดแูลงานตรวจสอบภายใน ดงัน้ี 
1. ขอทราบขอ้เสนอแนะทีส่ําคญัจากผลการตรวจสอบ management audit ในปี 

2555 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายใหป้ฏบิตั ิอน่ึง หวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบมตีาํแหน่งเพยีงระดบัฝา่ย จงึไมแ่น่ใจวา่จะมคีวามอสิระหรอือํานาจเพยีง
พอทีจ่ะตรวจสอบในงานลกัษณะน้ี 

2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบระบุเพยีงว่าระบบการควบคุมภายในของ
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บริษัทและบริษัทย่อยเพียงพอและเหมาะสม จึงขอทราบว่าระบบการควบคุม
ภายในของกจิการร่วมค้าที่มสีดัส่วนในการลงทุนร้อยละ 50 เช่น จอีีซี และ  
บแีอลซพี ีเป็นตน้ ไดม้กีารสอบทานความเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบการ
ควบคุมภายในหรอืไมเ่พยีงใด 

3. คณะกรรมการตรวจสอบใชเ้พยีงคํายนืยนัของฝ่ายบรหิารและพนักงานเท่านัน้ใน
การทีจ่ะเชื่อว่าบรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง แสดงว่าบรษิทัไม่
มเีครื่องมอืทีเ่รยีกวา่หน่วยงานตรวจสอบดา้น compliance ใช่หรอืไมอ่ยา่งไร และ
หากฝ่ายบริหารและพนักงานไม่มีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบไดอ้ยา่งไร 

คาํตอบ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดช้ีแ้จง ดงัน้ี  
1. งานตรวจสอบ management audit ของบรษิทัไดแ้ก่การตรวจสอบวา่ฝา่ยบรหิาร

ปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทัรวมถงึมตขิองคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด
หรอืไม ่ ซึง่ในปี 2555 ผลการตรวจสอบ ไมพ่บเรือ่งทีฝ่า่ยบรหิารไมป่ฏบิตัติามมติ
คณะกรรมการทุกชุด 

2. แม้หน่วยงานที่รบัผดิชอบเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่าย แต่สามารถเป็นเครื่องมอืของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการกาํกบัดแูลงานตรวจสอบภายใน โดยฝา่ยตรวจสอบ
ภายในจะจดัทาํแผนการตรวจสอบประจาํปี ซึง่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาและอนุมตัิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และเมื่อฝ่ายตรวจสอบภายในปฏบิตังิานตามแผน
ดงักลา่วแลว้ จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ  ในกรณีทีม่ปีระเดน็
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัฝา่ยบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ จะแจง้ใหฝ้า่ยบรหิารทราบและ
ดําเนินการ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมกีารตดิตามการดําเนินการของฝ่าย
บรหิารจนแลว้เสรจ็ 

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในรวมการตรวจสอบ BLCP อยู่ในแผนการตรวจสอบเป็น
ประจําทุกปี ซึ่งผลการตรวจสอบประจําปี 2555 ไม่พบข้อบกพร่องที่เ ป็น
สาระสาํคญั สาํหรบั GEC ไดส้อบทานงบการเงนิและผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ
เชน่กนั 

4.  การตรวจสอบ Compliance ได้แก่การตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย และ 
กฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งรวมอยู่ในแผนการตรวจสอบภายในและรวมอยู่ใน
งานตรวจสอบภายในทุกเรือ่ง  
  
นอกจากนัน้ ฝา่ยกฎหมายของบรษิทั ยนืยนัวา่ ฝา่ยบรหิารและพนกังานไดป้ฏบิตัิ
ตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย  

คาํถาม: นายปิตพิฒัน์ พฒัน์ธนฐานโชค ตวัแทนจากสมาคมนกัลงทุนไทย สอบถามวา่ 
1. รายงานประจําปีหน้า 198 บรษิทัมลีูกหน้ีการคา้ส่วนทีเ่กนิ 12 เดอืน จํานวน 26 

ลา้นบาท แต่ไมม่กีารตัง้สาํรองลกูหน้ี ไมท่ราบวา่บรษิทัมนีโยบายในเรือ่งน้ีอยา่งไร 
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2. รายงานประจําปีหน้า 198 วสัดุสํารองคลงั มกีารตัง้ค่าเผื่อสํารองคลงัลา้สมยัในปี 
2554 จาํนวน 937 ลา้นบาท และปี 2555 จาํนวน 1,145 ลา้นบาท เป็นเพราะเหตุใด
จงึมกีารตัง้ค่าเผือ่สาํรองคลงัลา้สมยัจาํนวนมาก       และหากเป็นวสัดุในโรงไฟฟ้า
จะลา้สมยัเรว็ขนาดไหน 

คาํตอบ: ฝา่ยบรหิารชีแ้จง ดงัน้ี 
1. การที่เอก็โกไม่ไดต้ัง้สํารองลูกหน้ี เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้ส่วนทีเ่กนิ 12 เดอืน เป็น

ลูกหน้ีของเอสโก ที่ให้บริการลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งยังมีการชําระอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นผลใหย้อดลกูหน้ีสิน้สดุ ณ ไตรมาสที ่1 ปี 2556 คงเหลอื 7 ลา้นบาท  

2. การตัง้สํารองดงักล่าวเป็นการตัง้สํารองล้าสมยั โดยตัง้ด้วยมูลค่าวสัดุสํารองคลงั
คงเหลอื หารดว้ยอายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้าคงเหลอื โดยการตัง้สํารองลา้สมยั ส่วน
ใหญ่เป็นของโรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขนอมซึง่ใกลจ้ะหมดสญัญาฯจงึทาํใหย้อด
สาํรองลา้สมยัซึง่เป็นยอดสะสมเพิม่สงูขึน้ 

 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมตอินุมตัิ
แสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนของบรษิทั สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ซึ่งไดผ้่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบัการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแล้วตามที่
ปรากฏในรายงานประจาํปี 2555 ทีไ่ดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม โดยมตขิองระเบยีบวาระ
น้ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
มติท่ีประชมุ  :   ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มมีตอินุมตัแิสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนของ
บรษิทั สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมผีลการออก
เสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 417,604,482 99.9888    
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 46,460 0.0111 
รวมจาํนวนเสยีง 417,650,942 100.000 
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ระเบียบวาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี และการจ่ายเงินปันผล 
 
  ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา
ประมาณรอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวมหรอืในจํานวนทีท่ยอยเพิม่ขึน้อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี
บรษิทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 530 ลา้นบาทซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวค้รบถว้นแลว้ 
     
  บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดําเนินการตาม
ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่41 ทีใ่หอ้ํานาจคณะกรรมการในการจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมือ่
เหน็ว่าบรษิทัมผีลกําไรพอสมควรทีจ่ะทําเช่นนัน้  และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุม
คราวต่อไป      ในการน้ี  คณะกรรมการในการประชุมครัง้ที ่8/2555 เมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 2555 มมีติ
จ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลสาํหรบัผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2555 แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 2.75 
บาท รวมเป็นเงนิปนัผลทีไ่ดป้ระกาศจา่ยไปแลว้จาํนวน 1,448 ลา้นบาท  โดยจา่ยเมือ่วนัที ่21 กนัยายน 
2555 
 
  ผลประกอบการประจาํปี  2555 ของบรษิทั มกีําไรสุทธงิบการเงนิรวมไมร่วมกําไรทาง
บญัชจีากการรวมธุรกจิทัง้สิน้ 6,669 ลา้นบาท  

            
บรษิทัไดพ้จิารณาผลการดําเนินงานประจาํปี 2555 รวมทัง้ ไดพ้จิารณาแผนการลงทุน

ของบรษิทัแลว้ มคีวามเหน็ว่า บรษิทัมคีวามสามารถจ่ายเงนิปนัผลเพิม่ขึน้ เพื่อใหส้ะทอ้นถงึราคาหุน้ที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นได้ จึงขอเสนอการจัดสรรกําไรสะสม เป็นเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการ
ดาํเนินงานงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2555 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท คดิเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ 1,711 
ลา้นบาท ในการจ่ายเงนิปนัผลครัง้น้ี หากรวมกบัการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6  
เดอืนแรกจะเท่ากบั 6.00 บาทต่อหุน้ คดิเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้เท่ากบั 3,159 ลา้นบาท และเมื่อเทยีบ
กบัปี 2554 แลว้อตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปี 2555 เพิม่ขึน้ 0.75 บาทต่อหุน้ และคดิเป็นรอ้ยละ  47  ของ
กําไรสุทธงิบการเงนิรวม ที่ไม่รวมกําไรทางบญัชจีากการรวมธุรกจิฯ หากจ่ายเงนิปนัผลสําหรบัผลการ
ดาํเนินงานปี 2555 ที ่6.00 บาทต่อหุน้ กําไรสะสมของงบการเงนิรวมจะคงเหลอื 49,055 ลา้นบาท และ
กําไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะบรษิทัจะคงเหลอื 37,223 ลา้นบาท สําหรบัการจ่ายเงนิปนัผลในปีน้ี 
บรษิทัไดพ้ยายามเรง่กาํหนดจา่ยใหเ้รว็ขึน้ คอืวนัที ่3 พฤษภาคม 2556 ซึง่เรว็กวา่ปีทีผ่า่นมา  1 วนัขอ้มลู
การเปรยีบเทยีบกบัอตัราการจา่ยเงนิปนัผลในปีทีผ่า่นมาเป็นดงัน้ี  

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  ปี 2555  ปี 2554 

กาํไรสทุธ ิ (ลา้นบาท) 6,669 4,990 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 526,465,000 526,465,000 
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 12.67 9.48 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  ปี 2555  ปี 2554 

อตัราเงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้  6.00 5.25 
(บาท) 2.75 3.25 2.50 2.75 
รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 3,159 2,764 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 47 55 

   
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึ่งมผีู้

เขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม: นายโชคบุญ จติรประดบัศลิป์ ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามแนวโน้มอตัรากําไรสุทธขิอง

บรษิทัทีท่ะยอยลดลงจนถงึปีน้ี จะเป็นเชน่ไร  
คาํตอบ: ฝ่ายบรหิารชี้แจงว่า สาเหตุหลกัที่อตัรากําไรสุทธลิดลง เน่ืองจากการที่เคซอนเปลี่ยน

สถานะจากกจิการร่วมคา้เป็นบรษิทัยอ่ยในปี 2555 รวมทัง้อตัรากําไรของเคซอนตํ่ากวา่
ของกลุ่มเอก็โกเน่ืองจากมอีตัราภาษทีีส่งูกว่า สําหรบัแนวโน้มในอนาคต ขอใหผู้ถ้อืหุน้
มัน่ใจวา่คณะกรรมการจะดแูลเรือ่งน้ีเป็นอยา่งด ี  

คาํถาม: นายบุญรื่น จางบวั ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามถงึขอ้มูลในวารสาร Life Newsletter ที่
เผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้น  แตกต่างจากเอกสารการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2556 
ดงัน้ี 
1. ในวารสารฯ แสดงกําไร 6,797 ลา้นบาท แต่เอกสารการประชุม แสดงกําไรจํานวน 

6,669 ลา้นบาท 
2. อตัราการจ่ายปนัผลปรากฎในวารสารฯ คอื 5.50 บาท แต่ปรากฎในเอกสารการ

ประชุมคอื 6.00 บาท 
คาํตอบ: ฝา่ยบรหิารชีแ้จง ดงัน้ี  

1. ยอดกําไรที่ต่างกนัเน่ืองจากในวารสารฯเป็นตวัเลขเพื่อใชส้ําหรบัการวเิคราะห์งบ
การเงนิในเชงิบรหิารเปรยีบเทยีบกบัปี 2554 โดยเป็นกําไรทีไ่มร่วมกําไรทางบญัชทีี่
เกิดจากการรวมธุรกิจหลังหักค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ที่ตีราคาเพิ่มตามมูลค่า
ยุตธิรรมของโรงไฟฟ้าเคซอน จาํนวน 4,182 ลา้นบาท สว่นเอกสารการประชุมเป็น
ตวัเลขกําไรทีไ่มร่วมกําไรทางบญัชทีีเ่กดิจากการรวมธุรกจิ จาํนวน 4,310 ลา้นบาท 
เพือ่แสดงกาํไรทีม่าจากผลประกอบการตามงบการเงนิ  

2. อตัราการจ่ายเงนิปนัผลทีไ่ม่เท่ากนันัน้ เน่ืองจากในวารสารฯเป็นการรวมอตัราเงนิ
ปนัผลในครึ่งปีหลงัของปี 2554 ที่จ่ายในเดอืนพฤษภาคม 2555 บวกกบัอตัราเงนิ
ปนัผลของครึง่ปีแรกของปี 2555 แต่ในเอกสารการประชุมเป็นการใชข้อ้มลูอตัราเงนิ
ปนัผลของผลประกอบการปี 2555 
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เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตักิารจดัสรรกําไรสุทธิ
ประจาํปี และการจา่ยเงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงานงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2555 ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ 
โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชมุ  :   ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีตอินุมตักิารจดัสรรกําไรสุทธแิละประกาศจ่ายเงนิปนัผล
จากผลการดําเนินงานครึง่ปีหลงัของปี 2555 ตามทีป่ระธานเสนอในอตัรา 3.25 บาทต่อหุน้ เป็นจํานวน
เงิน 1,711 ล้านบาท ในวนัที่ 3 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 417,609,942 99.9888 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 46,460 0.0111 
รวมจาํนวนเสยีง 417,656,402 100.000 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 
 
  ประธานมอบหมายให้ นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งนายธนพิชญ์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้
ความสาํคญักบัความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบจงึมนีโยบายทีจ่ะหมุนเวยีนผูส้อบ
บญัช ีหากผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ 5 รอบบญัชตีดิต่อกนั   อยา่งไรกต็าม บรษิทัสามารถ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหมท่ีส่งักดัสาํนกังานสอบบญัชเีดยีวกบัรายเดมิได ้หากผา่นการคดัเลอืกจากบรษิทั 
ซึง่นโยบายของบรษิทัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต.ทีเ่ริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่ปี 2549 เป็นตน้มา   
 
  ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติให้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการพิจารณา
คุณสมบตั ิและเปรยีบเทยีบราคา เพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มเอก็โกสําหรบัปี 2556 ซึ่งเป็นการ
คดัเลอืกผูส้อบบญัชใีหม่ก่อนทีผู่ส้อบบญัชรีายเดมิจะปฏบิตัหิน้าทีค่รบ 5 รอบบญัช ีโดยผูบ้รหิารไดเ้ชญิ
ชวนสํานักงานสอบบญัชชีัน้นําให้ยื่นขอ้เสนอ และ PwC ไดร้บัคะแนนในลําดบัที่ดทีี่สุด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้จิารณาขอ้มูลการคดัเลอืกดงักล่าว รวมถงึไดพ้จิารณาการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชจีาก 
PwC แล้ว มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้มีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ                  
มปีระสบการณ์ มผีลการปฏบิตังิานด ีและเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก ก.ล.ต. จงึสมควรแต่งตัง้เป็น
ผูส้อบบญัชขีองกลุม่เอก็โกในปี 2556 โดยมคี่าธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจาํปี 2556 เท่ากบั 1,787,700 
บาท ลดลงจากปี 2555 จํานวน 644,690 บาท ค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้
จรงิไมเ่กนิ 123,600 บาท  และค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปสอบทานในต่างประเทศตามทีเ่กดิขึน้จรงิ ทัง้น้ี 
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ผูส้อบบญัชสีงักดั PwC ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2555 ของบรษิทัในเครอืของเอก็โกรวม 
10 บริษัท  และ PwC และผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มี
ความสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร   ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บรษิทัดงักลา่ว ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด  
  
 ด้วยเหตุผลดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อแนะนําของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชใีนนาม PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไดแ้ก่นาย
สมชาย จณิโณวาท ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3271 นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่
3977 และนางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสขุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599  โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็น
ผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และกาํหนดเงนิคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2556 
เป็นจํานวนเงนิ 1,787,700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศตามที่เกิดขึ้นจรงิไม่เกิน 
123,600 บาท โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการเดนิทางไปสอบทานบรษิทัใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณทีีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิาน
ได ้ให ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตท่านอื่นแทนได ้โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
บรษิทัก่อน  รวมทัง้เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัคิ่าสอบทาน
งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นปี 2556 ดว้ย 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึง่มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถาม
และใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
คาํถาม: นายประเสรฐิ แกว้ดวงเทยีน ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามและแสดงความคดิเหน็ ดงัน้ี 

1. อยากทราบมุมมองของคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่วกบัเป้าหมายและประโยชน์ใน
การหมนุเวยีนการจา้งผูส้อบบญัชทีุก 5 ปี  

2. การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีโดยยังคงใช้สํานักงานสอบบัญชีเดิมนัน้ ไม่มีประโยชน์  
เน่ืองจากการปฏบิตังิานตามนโยบายของบรษิทัโดยใชส้าํนักงานสอบบญัชเีดมิอาจ
ทาํใหผู้ส้อบบญัชมีคีวามคุน้เคยกบัพนักงานและฝา่ยตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจทําให้
งานตรวจสอบไมค่รบถว้น จงึเหน็วา่บรษิทัควรทีเ่ปลีย่นสาํนกังานสอบบญัชแีทนการ
เปลีย่นผูส้อบบญัช ี

คาํตอบ: 
 
 
 
 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชีแ้จง ดงัน้ี  
1. เน่ืองจากเป็นนโยบายของ ก.ล.ต. ซึง่กําหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งเปลีย่นผูส้อบ

บญัชทีุก 5 ปี เพือ่ใหผู้ส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระจากฝา่ยบรหิารและปฏบิตังิานสอบ
บญัชไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. บรษิทัไดม้กีารเปิดโอกาสใหบ้รษิทัตรวจสอบบญัชทีีม่ชีื่อเสยีงรายอื่นๆ เขา้มาร่วม
การประมลูดว้ย 

คาํถาม นายบวัรืน่ จางบวั ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามดงัน้ี 
1. EGCO ไดจ้่ายเงนิปนัผลในเดอืนพฤษภาคม มาตลอด จะสามารถเลื่อนเป็นเดอืน
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เมษายน ไดห้รอืไม ่
2. จากราคาคา่สอบบญัชลีดลง  ทาํไมถงึลดจาํนวนผูส้อบบญัชใีหเ้หลอืเพยีง 3 คน 

คาํตอบ ประธานและประธานคณะกรรมการตรวจสอบชีแ้จงวา่  
1. เน่ืองจากมบีรษิทัในเครอือยู่ทีต่่างประเทศและใชเ้วลามากในการปิดบญัช ีจงึทําให้

การจดัทาํงบการเงนิของบรษิทัชา้ไปดว้ย ซึง่สง่ผลต่อการจา่ยเงนิปนัผล แต่บรษิทัจะ
รบัไปดาํเนินการใหเ้รว็ขึน้ 

2. บรษิทัไม่ได้มกีารลดคนตรวจสอบ แต่ราคาค่าสอบบญัชทีี่ลดลงเน่ืองจาก PwC มี
ความรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทั บรษิทัย่อยและกจิการร่วมคา้เป็นอย่างด ีทํา
ใหต้รวจสอบไดร้วดเรว็  

 เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอทีป่ระชมุพจิารณาลงมตแิต่งตัง้ผูส้อบ 
บญัช ีและกาํหนดเงนิคา่ตอบแทน โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีง 
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม :   ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดเงนิค่าตอบแทน 
ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยแต่งตัง้ให้นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาตเลขที่ 3271 นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3977 และนางสาวอมรรตัน์ 
เพิม่พูนวฒันาสุข ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4599 ในนาม PwC  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจําปี  
2556 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และกําหนด
เงนิค่าสอบบญัชปีระจําปี 2556 เป็นจํานวนเงนิ 1,787,700 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีน
ประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไมเ่กนิ 123,600 บาท โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบั
การเดนิทางไปสอบทานในต่างประเทศทีบ่รษิทัมกีารลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากน้ี ทีป่ระชุมมอบ
อํานาจให้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาให้ความเหน็ชอบหาก PwC จะต้องจดัหาผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ท่าน ไม่สามารถ
ปฏบิตังิานได ้  รวมทัง้มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัคิ่าสอบทานงบการเงนิของบรษิทั
ยอ่ย บรษิทัรว่ม และกจิการรว่มคา้ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นปี 2556  
 
โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 413,281,509 98.9506 
ไมเ่หน็ดว้ย 4,327,463  1.0361 
งดออกเสยีง 55,430 0.0132 
รวมจาํนวนเสยีง 417,664,402 100.0000 
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ระเบียบวาระท่ี  6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
 ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 17  กําหนดใหก้รรมการของ
บรษิทัออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีเป็นจํานวนหน่ึงในสาม ซึ่งในการ
ประชุมครัง้น้ี มกีรรมการทีค่รบวาระจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง 5 ทา่น ไดแ้ก่  
 
1. พลตาํรวจเอกปานศริ ิประภาวตั กรรมการอสิระ กรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม  และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
2. นายสหสั ประทกัษ์นุกลู  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการลงทุน และกรรมการกํากบัดูแล

กจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
3. นายสรุศกัดิ ์ศุภวฑิติพฒันา กรรมการและกรรมการลงทุน 
4. นายพษิณุ ทองวรีะกุล กรรมการและกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
5. นายฮเิดโอะ กรูาโมจ ิ  กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 
 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกบักรรมการได้โดยสะดวกและเพื่อความ
โปรง่ใส กรรมการทีพ่น้วาระทัง้หมดสมคัรใจทีจ่ะออกนอกหอ้งประชุม  
 
 ทัง้น้ี บรษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทั เชญิชวนใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลที่
เหน็วา่มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการแต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชื่อกรรมการ 
ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนได้เสยีในกรณีน้ี ได้พจิารณาข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการทีค่รบวาระ
การดํารงตําแหน่ง  โดยคํานึงถงึองค์ประกอบของกรรมการที่จะเป็นประโยชน์แก่การกํากบัดูแลกจิการ 
รวมทัง้ความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และผลการปฏบิตังิานของกรรมการที่ผ่านมา และเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้เลอืกตัง้กรรมการอสิระ 1 ท่าน คอื พลตํารวจเอกปานศริ ิประภาวตั และ
กรรมการ 4 ทา่น ไดแ้ก่ นายสหสั  ประทกัษ์นุกลู   นายสรุศกัดิ ์ ศุภวฑิติพฒันา  นายพษิณุ ทองวรีะกุล และ
นายฮเิดโอะ กรูาโมจ ิกลบัเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง ทัง้น้ี ในนิยามกรรมการอสิระของบรษิทักําหนดไวว้า่ 
กรรมการอสิระตอ้งถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั 
ซึง่พลตาํรวจเอกปานศริ ิประภาวตั กรรมการอสิระ ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 
 ทัง้น้ี บริษัทได้นําเสนอข้อมูลของผู้ได้ร ับการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 5 ของชุดหนงัสอืเชญิประชุม 
 
  เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามคําถามใดๆ  ประธานไดเ้ชญิกรรมการทุกท่านกลบัเขา้ทีป่ระชุม 
และเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเขา้ใหม่แทนตําแหน่งกรรมการทีว่่างลงเป็นรายบุคคล
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ตามลําดบั โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงเกนิกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม :       ที่ประชุมได้พจิารณาและมมีติให้กรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 5 ท่าน ได้แก่     
พลตํารวจเอกปานศริิ ประภาวตั   นายสหสั ประทกัษ์นุกูล   นายสุรศกัดิ ์ศุภวฑิติพฒันา นายพษิณุ    
ทองวรีะกุล และนายฮเิดโอะ กูราโมจ ิ ด้วยคะแนนเสยีงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ     
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงสาํหรบักรรมการแต่ละทา่น ดงัน้ี  
 
 

ชื่อกรรมการ 
 

เหน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

งดออกเสยีง 
(รอ้ยละ) 

บตัรเสยี 
(รอ้ยละ) 

รวม 
(รอ้ยละ) 

1. พลตาํรวจเอกปานศริ ิ
ประภาวตั ิ

    กรรมการอสิระ 

417,200,539 
(99.8886) 

399,540 
(0.0956) 

62,680 
(0.0150) 

2,750 
(0.0006) 

417,665,509 
(100.0000) 

2. นายสหสั ประทกัษ์นุกลู 
    กรรมการ 

415,971,787 
(99.5944) 

1,639,842 
(0.3926) 

53,880 
(0.0129) 

- 417,665,509 
(100.000) 

3. นายสรุศกัดิ ์ 
ศุภวฑิติพฒันา 

   กรรมการ 

414,506,386 
(99.2436) 

3,100,142 
(0.7422) 

58,381 
(0.0139) 

600 
(0..0001) 

417,665,509 
(100.0000) 

4. นายพษิณุ ทองวรีะกุล 
    กรรมการ 

414,472,626 
(99.2355) 

3,125,102 
(0.7482) 

67,781 
(0.0162) 

- 417,665,509 
(100.0000) 

5. นายฮเิดโอะ กรูาโมจ ิ
   กรรมการ 

411,423,786 
(98.5055) 

6,183,642 
(1.4805) 

58,081 
(0.0139) 

- 417,665,509 
(100.0000) 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  7 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  
 ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมวา่  คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้แนะนําของคณะกรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาค่าตอบแทนสําหรบักรรมการ โดยคํานึงถึงหลกัเกณฑ์ต่างๆ 
ไดแ้ก่ ผลประกอบการของบรษิทั ระดบัความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย ค่าตอบแทนของกรรมการใน
ประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทัง้การสร้างแรงจูงใจสําหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว 
เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ซึง่ไดแ้ก่ โบนัสตอบแทน
ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัประจําปี 2555   ค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ และคา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
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1. คงวงเงนิโบนัสตอบแทนผลการปฏบิตังิานประจําปี 2555 ให้เท่ากบัวงเงนิโบนัสประจําปี  2554 ที่

ไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ คอืจาํนวน 20 ลา้นบาท โดยพจิารณาจากการสรา้งความเตบิโตใหก้บับรษิทั 
ความสําเร็จในการได้รับการยกย่องเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นและโบนัส
กรรมการในธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั รวมทัง้อตัราการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ โดยใหก้รรมการจดัสรร
โบนัสระหว่างกนัเอง   ทัง้น้ี จํานวนโบนัสดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.72 ของเงนิปนัผลที่จ่าย
ใหก้บัผูถ้อืหุน้  
 

2. คงค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชุมกรรมการไวใ้นอตัราเดมิคอื ค่ากรรมการรายเดอืน เดอืนละ 
30,000 บาท และเบี้ยประชุมครัง้ละ 10,000 บาท  โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไดร้บัเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 และ รอ้ยละ 10 ของคา่ตอบแทนกรรมการ ตามลาํดบั และกรรมการทีไ่ม่
สามารถเขา้รว่มการประชุม จะไมไ่ดร้บัเบีย้ประชุมครัง้นัน้ ซึง่เป็นหลกัการเดมิซึง่ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ไดอ้นุมตัไิวต้ัง้แต่ปี 2547 และเป็นอตัราทีส่อดคลอ้งกบับรษิทัในภาคพลงังาน 

 
 

3. คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอตัราเดมิ ซึ่งพจิารณาจากจํานวนครัง้การประชุม 
อาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด ดงัน้ี  

 
 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

เบีย้ประชมุ (บาท) 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 
คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกร รมกา รส ร รหาแล ะ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

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

คณะกรรมการลงทุน 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- - 24,000 24,000 

 

โดยประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนและ/หรอืเบีย้ประชุมเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 
25 ทัง้น้ี คา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ยทีม่กีารแต่งตัง้ใหมห่รอืเปลีย่นแปลงระหวา่งปี ใหอ้ยูใ่นดุลย
พนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบ 
 

4. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณ ี
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 ประธานแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า นายสหสั ประทกัษ์นุกูล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึ่งถอื
หุน้ของบรษิทัในจํานวน 1,890 หุน้ เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีพเิศษ ดงันัน้ นายสหสัฯ จงึไม่มสีทิธอิอกเสยีงใน
ระเบยีบวาระน้ี 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให ้ ผูถ้อืหุน้อภปิรายเกีย่วกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการซึง่
มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม: นายบุญรื่น จางบวั ผูถ้ือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามขอ้มูลในรายงานประจําปี ฉบบัเต็ม 

หน้า 96 ขอ้ความในหมายเหตุฯ 2/ ซึ่งเขยีนว่า “ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2555 
ของเอก็โก มมีตใิหง้ดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ ค่าเบี้ยประชุมสําหรบัปี  2555 
และโบนัสตอบแทนผลการปฏบิตังิานสําหรบัการดําเนินงานปี 2554”  แยง้กบัมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้หรอืไม ่

คาํตอบ: ฝ่ายบรหิารชี้แจ้งว่าขอ้ความดงักล่าวเกดิจากความผดิพลาดในการพมิพ์ ค่าตอบแทน
ดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนของผู้บรหิารเอ็กโก ในฐานะกรรมการใน บรษิัท ผลติไฟฟ้า  
ขนอม จํากดั (“บฟข.”) ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 ของ 
บฟข. ใหง้ดจ่ายค่าตอบแทนสําหรบักรรมการ  ดงันัน้ ขอ้ความที่ถูกต้องคอื “ที่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2555 ของ บฟข. มมีตใิหง้ดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ....”  ทัง้น้ี 
ฝา่ยบรหิารขออภยัในความผดิพลาดดงักล่าว และจะระมดัระวงัในการจดัทาํขอ้มลูในครัง้
ต่อไป 

 
เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบใหก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยประจําปี 2556 และโบนัสกรรมการประจําปี 2555 ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 414,961,067 99.3455  
ไมเ่หน็ดว้ย 2,679,763 0.6415  
งดออกเสยีง 53,770 0.0128  
รวมจาํนวนเสยีง 417,694,600 100.0000  
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ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 ประธานไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ ไดป้ระชุมถงึระเบยีบวาระที ่8 เรื่องอื่นๆ แลว้ มผีูถ้อืหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉันทะจะเสนอใหพ้จิารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมตหิรอืไม่ ซึ่งไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจงึเปิด
โอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามหรอืเสนอแนะในเรื่องทัว่ไปได ้ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้รายย่อยไดส้อบถามขอ้มูล
และใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์แก่บรษิทัในเรือ่งต่างๆ   ซึง่ประธานและฝา่ยบรหิาร ชีแ้จงให ้ผูถ้อืหุน้
ทราบ สรุปได ้ดงัน้ี 
 
คาํถาม: นายโชคบุญ จติรประดบัศลิป์ ผูถ้อืหุน้รายย่อย  สอบถามว่าโดยปกตเิมื่อมกีารประชุม

สามญัผู้ถือหุ้น ราคาหุ้นของบริษัทจะสูงขึ้น แต่ในปีน้ี ราคาหุ้นของบริษัทตกลง เป็น
เพราะเหตุใด  

คาํตอบ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงวา่  บรษิทัไมไ่ดม้ขีอ้มลู หรอืปจัจยัใดๆ ทีม่นีัยสาํคญัทีส่ง่ผล
กระทบต่อราคาหุน้  คาดวา่เป็นผลจากกลไกของตลาดหุน้ ซึง่ถอืเป็นเรือ่งปกต ิ

คาํถาม: นายบุญรื่น จางบวั ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่เน่ืองจาก EGCO ม ีโรงไฟฟ้า 20 แห่ง  
ประสบปญัหาแหลง่น้ําดบิทีใ่ชใ้นการผลติไฟฟ้าหรอืไม ่

คาํตอบ: ประธานชี้แจงว่า ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ปจัจยัสําคญัประการหน่ึงที่บริษัทจะต้อง
พจิารณาคอืแหล่งน้ําดบิและสายส่ง ซึ่งจะควรจะอยู่ใกลโ้รงไฟฟ้า และปรมิาณน้ําจะตอ้ง
เพยีงพอสําหรบัการผลติกระแสไฟฟ้าและชุมชนที่อยู่บรเิวณโดยรอบ  โดยโรงไฟฟ้า
จะตอ้งไมแ่ยง่น้ําจากชุมชน 

คาํถาม: นายประเสรฐิ แกว้ดวงเทยีน ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามดงัน้ี 
1. เหตุใดเอ็กโกจึงลงทุนในโรงไฟฟ้าเคซอน ร้อยละ 98  ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ให้

ผลตอบแทนตํ่า อกีทัง้ ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะขยายการลงทุนในประเทศฟิลปิปินส ์
2. มแีผนทีจ่ะลงทุนในประเทศใหม่ๆ  นอกเหนือจากประเทศฟิลปิปินสห์รอืไม ่เช่น พมา่ 

หรอืในตะวนัออกกลาง  
คาํตอบ: ประธานและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงวา่  

1. การลงทุนในฟิลปิปินส์ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนตํ่า อตัรากําไรทีก่ล่าวขา้งต้นเป็นอตัรา
กําไรต่อรายได ้ไม่ไดห้มายถงึอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนว่าเป็นรอ้ยละเท่าใด
บนสว่นผูถ้อืหุน้ และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ดร้บัจากโรงไฟฟ้าเคซอนใน
ฟิลปิปินสส์งูกวา่ในประเทศไทย 

2. การลงทุนในต่างประเทศ เช่น ในประเทศพม่านัน้ เน่ืองจากพม่าเพิง่เปิดประเทศ 
กฎหมายการคุ้มครองการลงทุนยงัไม่แน่นอน และอตัราภาษีค่อนขา้งสูง ในการ
ตัดสินใจลงทุนบริษัทต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุน 
รวมทัง้ความพรอ้มของการเตรยีมคน โดยบรษิทัไดท้าํการศกึษาโอกาสในการลงทุน
แล้ว เพยีงแต่อยู่ระหว่างพจิารณาเวลาและจงัหวะในการลงทุนที่เหมาะสม  และ
ปจัจุบนับรษิทัยงัไมม่โีครงการทีจ่ะลงทุนในแถบตะวนัออกกลาง เน่ืองจากทาํเลทีต่ ัง้
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อยูไ่กล หากลงทุนแลว้อาจมปีญัหาการควบคุมดแูลกจิการ บรษิทัจงึเน้นพจิารณาใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นหลกั 

คาํถาม นายโชคบุญ จติรประดบัศลิป์ ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามว่าทําไมอตัราผลตอบแทนต่อ
สนิทรพัย ์ลดลงเรือ่ยๆ  และอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ    

คาํตอบ ประธานและกรรมการผู้จดัการใหญ่ชี้แจงว่า สาเหตุที่อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์
ลดลงเน่ืองจากบรษิทัมสีนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ และรายไดม้ากขึน้เพราะสนิทรพัยบ์างส่วนอยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งซึง่ยงัไมส่ามารถสรา้งรายได ้รวมทัง้สนิทรพัยเ์ก่ามรีายไดล้ดลงตาม
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า แต่ถา้พจิารณาระยะยาวในช่วง 5 ปีขา้งหน้า ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
สนิทรพัย์ที่เพิม่ขึ้นและรายได้จะมคีวามชดัเจนมากขึ้น  และในการวเิคราะห์ควรที่จะ
พจิารณาอตัราผลตอบแทนจากผูถ้อืหุน้ประกอบกนัดว้ย  

 สาเหตุที่อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นเพิม่ขึน้ เน่ืองจากในอดตีบรษิทัใชเ้งนิใน
สว่นของผูถ้อืหุน้ไปลงทุนสงู ซึง่ปกตกิารลงทุนควรจะใชเ้งนิกูใ้นสดัสว่นทีส่งูกวา่สว่นของ
ผูถ้อืหุน้ เชน่ 70 ต่อ 30 ซึง่ในปี 2555 บรษิทัไดกู้เ้งนิมาลงทุนมากขึน้ 
 

 
 หลงัจากที่ฝ่ายบรหิารไดต้อบคําถามของผูถ้อืหุน้ครบถ้วนแลว้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

แจง้ผูถ้อืหุน้ทราบว่า บรษิทัจะนําผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และนักวเิคราะห์ไปเยีย่มชมโรงไฟฟ้าลพบุรโีซล่าร ์
จงัหวดัลพบุร ีและ โรงไฟฟ้าเอสพพี ีท ูจงัหวดัสระบุร ีในวนัพุธที ่13 มถุินายน 2556 โดยผูส้นใจสามารถ
สอบถามรายละเอยีดไดจ้ากหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธห์น้าหอ้งประชุม หรอืดูรายละเอยีดไดจ้ากปฏทินิ
กจิกรรมในเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.egco.com   
 
 ไม่มผีู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพจิารณาเพิม่เติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและ
ขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อยา่ง
ยิง่ต่อบรษิทั 
 
เลกิประชุมเวลา 17:00 น. 
 
 อน่ึง หลงัการเปิดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมเพิม่ขึน้ โดยทีจ่ํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ขึน้เป็น 548 ราย 
และ  821 รายตามลาํดบั รวมทัง้หมดเพิม่ขึน้เป็น 1,369 รายนับจาํนวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้417,696,490 
หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 79.3398 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
 
 

    ลงลายมอืชือ่                                       ประธานทีป่ระชุม 
              (นายพรชยั รุจปิระภา)  


