รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557
ของ
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
โดยมีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง 600 รายและโดยการมอบฉันทะ 846 ราย รวมทัง้ หมดเป็ นจํานวน 1,446 ราย
นับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 380,503,252 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 72.2751 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้ท งั ้ หมด
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
โดยมีนายพรชัย รุจปิ ระภา ประธานกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เป็ นประธานทีป่ ระชุม
(“ประธาน”)
ก่อนการเปิ ดประชุม บริษทั ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบเรื่องรายละเอียดทางหนีไฟของห้องประชุม
เพือ่ ความปลอดภัย
จากนัน้ ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนําคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
2. นายไพบูลย์ ศิรภิ าณุเสถียร

3. นายซาโตชิ ยาจิมะ
4. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
5. นายพงศธร คุณานุ สรณ์
6. พลตํารวจเอกปานศิร ิ ประภาวัต

7. นายโชติชยั เจริญงาม

8. นายโทชิโร่ คุดามะ
9. นายฮิเดโอะ กูราโมจิ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกํ า กับ ดูแ ลกิจ การและความรับ ผิด ชอบต่ อ
สังคม
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกํ า กับ ดูแ ลกิจ การและความรับ ผิด ชอบต่ อ
สังคม
กรรมการ
กรรมการ
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10. นายชิเงรุ อินาโนะ
11. นายมงคล สกุลแก้ว
12. นายพิบลู ย์ บัวแช่ม
13. นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ
14. นายสหัส ประทักษ์นุกลู
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กรรมการ และกรรมการลงทุน
กรรมการ และกรรมการลงทุน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการกํ า กับ ดู แ ลกิ จ การและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการผู้จ ดั การใหญ่ กรรมการลงทุ น และกรรมการ
กํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

จากนัน้ นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แนะนํ าฝา่ ยบริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วม
การประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ชีแ้ จงข้อซักถาม ดังนี้
1. นายจอห์น พาลุมโบ
2. นายนิวตั ิ อดิเรก
3. นายวรวิทย์ โพธิสขุ
4. นายสกุล พจนารถ
5. นายปิยะ เจตะสานนท์
6. นายชาญกิจ เจียรพันธุ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 1
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 2
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานปฏิบตั กิ าร

ประธานได้แจ้งทีป่ ระชุมทราบว่า บริษทั ได้เชิญ นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข จากบริษทั ไพร้
ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เข้าร่วมประชุมเพือ่ ตอบข้อซักถาม
ของผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับงบการเงิน รวมทัง้ ได้วา่ จ้างสํานักงานกฎหมายบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จํากัด โดยมี
นางสาวพรภินันท์ อัศววัฒนาพร และนายยุทธชัย วิธกี ล เป็ นผู้ตรวจสอบการประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการ
ตรวจสอบเอกสารของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ รวมทัง้ การนับองค์ประชุมผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อความ
โปร่งใสและการสร้างความมันใจแก่
่
ผถู้ อื หุน้ และในปี น้ี บริษทั ยังคงใช้บริการระบบจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตัง้ แต่การลงทะเบียนผูถ้ ือหุ้น การนับคะแนน และการประมวลผล
เพือ่ ให้การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษทั ได้เชิญตัวแทนผูถ้ อื หุน้ 1 คน มาร่วม
สังเกตการณ์การนับคะแนนด้วย โดย นายปิ ยชัย สันติธํารงวิทย์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย อาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์การ
นับคะแนนในครัง้ นี้ และเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลทีส่ าํ คัญ บริษทั จึงจัดนิทรรศการเกีย่ วกับการดําเนินงาน
ของบริษทั ทีบ่ ริเวณด้านหน้าห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั
โครงการลงทุน งานนักลงทุนสัมพันธ์ งานสังคมและสิง่ แวดล้อม และการเครดิตภาษีเงินปนั ผลของผูถ้ อื หุน้
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ก่อนเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ลําดับแรก ประธานได้เรียน
เชิญผูถ้ อื หุน้ รับชมวีดที ศั น์ สรุปผลงานทีส่ าํ คัญในปี 2556 และทิศทางการดําเนินงานปี 2557
จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุ การบริษทั แจ้งทีป่ ระชุม
ทราบถึง วิธีป ฏิบ ัติใ นการออกเสีย งลงคะแนนและการซัก ถามหรือ แสดงความเห็น ระหว่ า งการประชุ ม ซึ่ง
เลขานุ การบริษทั ได้แจ้งทีป่ ระชุมทราบว่า ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีม่ หี รือทีไ่ ด้รบั มอบ
ฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง ซึง่ การลงคะแนนเสียงแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียงในแต่

ละระเบียบวาระยกมือเพื่อลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่ยกมือจะถือว่า ผูถ้ อื หุน้ เห็นชอบ
กับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษทั
2. ผูม้ าประชุมทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มีวธิ ปี ฏิบตั ิ ดังนี้
 แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
 แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีทผ่ี มู้ อบฉันทะกําหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระนัน้
บริษทั ได้บนั ทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผูม้ าประชุมที่ได้รบั มอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้นแต่
กรณีทผ่ี มู้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนก็
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามทีเ่ ห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วย
ตนเอง
 แบบมอบฉัน ทะแบบ ค. เป็ น การมอบฉัน ทะเฉพาะกรณีผู้ล งทุ น ต่ า งชาติแ ละแต่ ง ตัง้ ให้ คัส โตเดีย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งมีวธิ กี ารออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผูม้ อบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ก็ไม่ตอ้ ง
ลงมติในห้องประชุม
บริษัท ได้กํา หนดให้ใช้บ ตั รลงคะแนนในทุก ระเบีย บวาระ กรณีท่ีม ีก ารแก้ไ ข ขูดลบ ขีด ฆ่า
เครื่องหมายลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงให้ผถู้ อื หุน้ ลงมือชื่อกํากับหรือชื่อย่อไว้เป็ นสําคัญ สําหรับระเบียบวาระ
การเลือกตัง้ กรรมการนัน้ บริษทั กําหนดให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล โดยจะให้ออกเสียงในทุกกรณีและเก็บบัตร
ลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการในคราวเดียวกัน โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ส่งใบลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด โดยไม่
ต้องฉีกใบลงคะแนนเป็ นแต่ละบุคคล สําหรับระเบียบวาระอื่นๆ บริษทั จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนํ าไปหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และจะเก็บบัตร
ลงคะแนนทัง้ หมดหลังการประชุมเสร็จสิน้ เพือ่ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึง่ เป็ นวิธปี ฏิบตั ิ
ทีส่ อดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จด
ทะเบียนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ทัง้ นี้ หากผูถ้ ือหุ้นมี
ความจําเป็ นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผูถ้ ือหุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่
ทัง้ หมดให้แก่เจ้าหน้าทีด่ ว้ ย
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ทัง้ นี้ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ทป่ี ระชุมทราบหลังการลงคะแนน
ในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งบริษทั ได้นําระบบ barcode เข้าใช้งานเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมและเพือ่ ความรวดเร็วในการนับคะแนน ในการนี้
เลขานุ การบริษทั ขอความร่วมมือให้ผถู้ อื หุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในห้องประชุม แจ้งชื่อและนามสกุลด้วยเพื่อประโยชน์
ในการบันทึกการประชุม
ต่อจากนัน้ ประธานได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2556

ประธานเสนอทีป่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556 ซึ่งได้
ประชุมเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2556 ซึ่งบริษทั ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.egco.com) ตัง้ แต่วนั ที่ 7
พฤษภาคม 2556 และบริษทั ได้ดาํ เนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านเป็ นเอกสารเพือ่ ตรวจสอบ
เป็ นปีทห่ี า้
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่ มี
ผูเ้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผูร้ บั มอบฉันทะ ขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี
2556 ในรายงานการประชุมหน้าที่ 9 จาก “ขอทราบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนทีป่ ระมาณการนัน้ ด้วย”
เปลี่ยนเป็ น “ขอทราบว่าผลตอบแทนที่มกี ารประมาณการได้มกี ารจัดแบ่งตามประเภทการลงทุนไว้หรือไม่
อย่างไร ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ หากเปิดเผยได้ ขอทราบอัตราผลตอบแทนทีป่ ระมาณการนัน้ ด้วย”
นอกจากนี้ นายจิรพันธ์ฯ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการจัดส่งเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เป็ นการประหยัดค่าใช้จา่ ยของบริษทั ดังนี้
1. ภายหลังการจัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จให้แก่ผถู้ อื หุน้ บริษทั ควรจัดส่งรายงาน
การประชุมให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่แสดงความเห็นหรือมีขอ้ สอบถามเท่านัน้ สําหรับผูร้ บั
มอบฉันทะที่แสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ ซักถามนัน้ ควรจะหาทางติดต่อกับบริษทั เอง
เนื่องจากปีทผ่ี า่ นมามีจาํ นวนผูส้ อบถามไม่ถงึ 10 ท่าน
2. นอกจากนี้รายงานทางการเงินทีจ่ ดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมก็น่าจะเกินจําเป็ น หลาย
บริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ ก็ไม่มกี ารจัดส่งเช่นนี้ ดังนัน้ การพิจารณางดจัดส่งร่างรายงาน
การประชุ ม เพื่อ การตรวจทานส่ ง ผู้ถือ หุ้น ทุ ก คน และรายงานทางการเงิน จะช่ ว ยลด
ค่าใช้จา่ ยได้ถงึ หลักแสนบาท
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ประธานกล่าวขอบคุณทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ความสําคัญในการลดการใช้ทรัพยากรและประสงค์ทจ่ี ะช่วย
ให้บริษทั ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารจัดส่งรายงานประจําปี ในรูปแบบซีดี ซึ่งเป็ น
การช่วยลดค่าใช้จา่ ยของบริษทั ได้อกี ทางหนึ่ง
หลัง จากนั น้ ประธานจึง เสนอที่ป ระชุ ม พิจ ารณาลงมติร ับ รองรายงานการประชุ ม สามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556 ซึง่ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียง
ข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556 ตามที่
ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง
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จํานวนเสียง
381,116,728
0
400
0
381,117,128

คิดเป็ นร้อยละ
99.9999

0.0000
0.0001
0.0000
100.0000

รับทราบผลการดําเนิ นงานในรอบปี 2556

ประธานรายงานทีป่ ระชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทํารายงานประจําปี ในรูปแบบ CD
ROM ตัง้ แต่ ปี 2547 เป็ น ต้น มา เพื่อ ลดการใช้ก ระดาษและประหยัด ค่า ใช้จ่าย โดยบริษัท จะบริจ าคเงิน ที่
ประหยัดได้ให้มูลนิธไิ ทยรักษ์ป่าซึ่งมีเจตนารมณ์ ในการรักษาสิง่ แวดล้อมในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า
จํากัด (มหาชน)” ซึ่งในปี 2556 บริษทั ได้บริจาคเงินให้แก่มลู นิธไิ ทยรักษ์ปา่ เป็ นจํานวน 1,930,026 บาท ทัง้ นี้
บริษทั ได้จดั ทํารายงานประจําปีเป็ นหนังสือไว้สว่ นหนึ่งเพือ่ จัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ด้แจ้งความจํานงมายังบริษทั
จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นายสหัส ประทักษ์นุกลู กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นําเสนอผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2556 และแผนการดําเนินงานสําหรับปี 2557 และกิจการทีจ่ ะกระทําต่อไปในภาย
หน้าของบริษทั ต่อทีป่ ระชุม ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2556 ซึง่ จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557 ในครัง้ นี้ ซึง่ สรุปได้ ดังนี้
1. เหตุการณ์ สาํ คัญในปี 2556
1.1 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทีแ่ ล้วเสร็จในปี 2556
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจํานวน 4 แห่ง และมีการเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่
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1) โครงการบึงสามพัน บริษทั จี-เพาเวอร์ ซอร์ซ จํากัด (เฟส 4) ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัดเพชรบูรณ์ เอ็กโกถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 60 โดยมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากกับ กฟภ. จํานวน 6.5 เมกะวัตต์ มีกําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายในเฟส
4 ตามสัดส่วนการถือหุน้ 3.9 เมกะวัตต์ และได้รบั เงินส่วนเพิม่ (adder) จํานวน 8 บาทต่อกิโลวัตต์
ชัวโมงเป็
่
นระยะเวลา 10 ปี เริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
2) โครงการวังเพลิงโซลาร์ บริษทั พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัดลพบุร ี เอ็กโกถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 33.33 โดยมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากกับ กฟภ. จํานวน 8 เมกะวัตต์ มีกําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายตาม
สัดส่วนการถือหุน้ 2.67 เมกะวัตต์ และได้รบั เงินส่วนเพิม่ (adder) จํานวน 8 บาทต่อกิโลวัตต์ชวโมง
ั่
เป็ นระยะเวลา 10 ปี เริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
3) โครงการเทพพนา บริษทั เทพพนา วินด์ฟาร์ม จํากัด ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานลม ตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัด
ชัยภูม ิ เอ็กโกถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 90 โดยมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กมากกับ กฟภ. จํานวน 6.9 เมกะวัตต์ มีกําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุน้
6.21 เมกะวัตต์ และได้รบั เงินส่วนเพิม่ (adder) จํานวน 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชวโมงเป็
ั่
นระยะเวลา 10
ปีเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
4) โครงการไทรใหญ่ 1,2 ไทรเพชร 1,2,3 และไทรเขียว บริษทั โซลาร์ โก จํากัด ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดนครปฐมและสุพรรณบุร ี เอ็กโกถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49
โดยมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากกับ กฟภ. จํานวน 6x9.5 เมกะวัตต์ มี
กําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุน้ 27.93 เมกะวัตต์ และได้รบั เงินส่วนเพิม่
(adder) จํานวน 8 บาทต่อกิโลวัตต์ชวโมงเป็
ั่
นระยะเวลา 10 ปี เริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 18
พฤศจิกายน 2556 จํานวน 3 โครงการ และในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 จํานวน 3 โครงการ
1.2 การซือ้ โรงไฟฟ้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 บริษทั ซื้อหุน้ บริษทั โบโคร็อค วินด์ฟาร์ม พีทวี าย จํากัด (“โบโค ร็อค”) ซึ่งเป็ น
โรงไฟฟ้าพลังงานลม ตัง้ อยู่ท่รี ฐั นิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย ในสัดส่วนร้อยละ 100 มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าระยะ
ยาว 15 ปี กับบริษทั Energy Australia Pty Ltd. มีกําลังผลิตติดตัง้ จํานวน 113 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะเริม่
เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
1.3 การลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
1) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีเ่ อ็กโกถือหุน้ ร้อยละ 99.99
ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าขนอมหน่ วยที่ 4 กับการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (“กฟผ.”) จํานวน 930 เมกะวัตต์ อายุสญ
ั ญา 25 ปี เป็ นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และ
คาดว่าจะเริม่ ต้นเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2559
2) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 บริษทั ชัยภูม ิ วินด์ฟาร์ม จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีเ่ อ็กโกถือหุน้ ร้อยละ 90 ได้ลง
นามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสําหรับโครงการชัยภูม ิ กับ กฟผ. จํานวน 90 เมกะวัตต์ อายุสญ
ั ญา 10 ปี
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โดยได้ร ับ เงิน ส่ ว นเพิ่ม 3.50 บาทต่ อ กิโ ลวัต ต์ ช ัว่ โมง เป็ น โรงไฟฟ้ าพลัง งานลมและมีกํ า หนดการ
เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2559
1.4 การขายหุน้ ในกิจการร่วมค้า
1) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 บริษทั ได้ขายหุน้ ทัง้ หมดในสัดส่วนร้อยละ 40 ในบริษทั ทีถ่ อื อยูใ่ น โคแนล โฮ
ลดิ้ง คอร์เปอเรชัน่ (โคแนล) ซึ่ง เป็ น บริษัท ร่วมทุน ของเอ็ก โก ลงทุน ในบริษัท ธุร กิจ ผลิต ไฟฟ้ าและ
บํารุงรักษาในสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
2) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 บริษทั ได้ขายหุน้ ทัง้ หมดในสัดส่วนร้อยละ 50 ใน บริษทั แอ็บโซลูท พาวเวอร์
พี จํากัด ซึง่ เป็ นโรงผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาล์มกึง่ บริสทุ ธิ์
2. ภาพรวมการลงทุนของเอ็กโก
ณ สิ้นปี 2556 บริษทั มีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วรวม 20 แห่ง ซึ่งคิดเป็ นกําลังผลิตตามสัญญาซื้อขายตาม
สัดส่วนการถือหุน้ รวมจํานวน 4,518 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) จํานวน 3,330 เมกะ
วัตต์ คิดเป็ นร้อยละ 73.7 โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จํานวน 278 เมกะวัตต์ คิดเป็ นร้อยละ 6.2 โรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน จํานวน 101 เมกะวัตต์ คิดเป็ นร้อยละ 2.2 และโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ จํานวน 809 เมกะ
วัตต์ คิดเป็ นร้อยละ 17.9
บริษทั มีโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา คิดเป็ นกําลังผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วน
การถือหุน้ จํานวน รวม 1,613 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็ นกําลังผลิตตาม
สัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุน้ จํานวน 1,206 เมกะวัตต์ และ โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาคิดเป็ นกําลัง
ผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น จํานวน 407 เมกะวัตต์ โดย มีกําหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์ ดังนี้
- ในปี 2557 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะจีเดค
- ในปี 2558 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมโบโค ร็อค ในประเทศออสเตรเลีย
- ในปี 2559 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอมหน่ วยที่ 4 และโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา 3 โครงการ
ได้แก่ โครงการเอสเค โคเจน และ ทีพ ี โคเจน ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ และโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลมชัยภูม ิ วินด์ฟาร์ม
- ในปี 2560 โครงการทีเจ โคเจน เป็ นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชันที
่ อ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา ปี 2562 โครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้าแบบฝายนํ้าล้น ไซยะบุร ี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นอกจากนี้ บริษทั มีการลงทุนในบริษทั 6 แห่งทีป่ ระกอบธุรกิจอื่น ได้แก่
บริ ษทั
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์เซอร์วสิ จํากัด
บริษัท จัด การและพัฒ นาทรัพ ยากรนํ้ า ภาคตะวัน ออก จํา กัด
(มหาชน)
บริษทั เอ็กคอมธารา จํากัด
บริษทั เพิรล์ เอนเนอจี้ ฟิลปิ ปินส์ ออเปอเรติง้ อิงค์ จํากัด
บริษทั เคซอน แมนเนจเมนท์ เซอร์วสิ อิงค์ จํากัด

ธุรกิ จ
เดินเครือ่ ง บํารุงรักษาและวิศวกรรม
จัดหาและจําหน่ายนํ้าดิบ
ผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา
เดินเครือ่ งและบํารุงรักษา
บริหารจัดการ
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ธุรกิ จ
เหมืองถ่านหิน

3. ผลการดําเนิ นงาน
บริษทั มีผลกําไรจากการดําเนินงาน (ไม่รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นของบริษทั บริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้า
ค่าตัดจําหน่ ายส่วนทีต่ รี าคาสินทรัพย์เพิม่ ของเคซอน และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) ประจําปี 2556 จํานวน 7,605
ล้านบาท และกําไรประจําปี 2555 จํานวน 6,060 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,545 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 25.50 โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก (1) รายได้คา่ ความพร้อมจ่ายพิม่ ขึน้ 55 ล้านบาท (2) ผลประกอบการของเคซอนเพิม่ ขึน้ 382
ล้า นบาท จากการรับ รู้กํ า ไรเป็ น ร้อ ยละ 98 แบบเต็ม ปี (3) มีก ารรับ รู้กํ า ไรจากโครงการที่เ ริ่ม จํ า หน่ า ย
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จํานวน 176 ล้านบาท รวมทัง้ (4) มีกาํ ไรเพิม่ ขึน้ จาการดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้าทีม่ อี ยู่เดิม จํานวน 1,004 ล้านบาท รวมทัง้ (5) รับรูผ้ ลการดําเนินงานขาดทุนของโครงการทีอ่ ยู่
ระหว่างการก่อสร้าง จํานวน 72 ล้านบาท
ในช่วง 2-3 ปีทผ่ี า่ นมา เอ็กโกและบริษทั ย่อยมีการจัดหาเงินกูเ้ พือ่ ลงทุนเพิม่ ขึน้ ทําให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน
เพิม่ ขึน้ จาก 0.70 ในปี 2555 เป็ น 0.87 ในปี 2556 เมือ่ พิจารณาเฉพาะเอ็กโกจะพบว่า อัตราหนี้สนิ ต่อทุน
เพิม่ ขึน้ จาก 0.41 ในปี 2555 เป็ น 0.44 ในปี 2556
4. แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์ในปี 2557 เนื่องจากเอ็กโกมีโรงไฟฟ้าทีเ่ ดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์แล้วเป็ นจํานวนมาก บริษทั จําเป็ นต้อง
บริห ารจัด การโรงไฟฟ้ าที่ม ีอ ยู่ใ นป จั จุ บ ัน ให้เ ดิน เครื่อ งตามปกติแ ละมีป ระสิท ธิภ าพสูง สุ ด เพื่อ ให้ม นั ่ ใจว่ า
ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประมาณการไว้ ส่วนโรงไฟฟ้าทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้าง บริษทั ต้องบริหาร
โครงการให้แล้วเสร็จตามกําหนดและเป็ นไปตามงบประมาณทีว่ างไว้ นอกจากนี้ บริษทั ยังได้แสวงหาโอกาสใน
การลงทุนเพิม่ ขึน้ เช่น การซื้อโรงไฟฟ้าทีม่ กี ารเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วจะทําให้เอ็กโกสามารถรับรูร้ ายได้ทนั ที
รวมทัง้ ลงทุนในโครงการ Greenfield เพือ่ สร้างรายได้ในระยะยาว
จากนั น้ ประธานได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น สอบถามรายละเอีย ดและให้ข้อ คิด เห็น เพิ่ม เติม
ซึง่ มีผเู้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามและได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
ดังนี้
1. สอบถามข้อมูลในรายงานประจําปี หน้า 73 หัวข้อธุรกิจอื่นๆ ข้อ 5.6 ว่า บริษทั พีท ี มานัม
บัง เมารา อีนิม จํากัด (เอ็มเอ็มอี) ซึง่ เอ็กโกถือหุน้ โดยอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 40 อยากทราบ
ว่า ในปี 2556 มีรายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่เอ็กโกมากน้อยเพียงใด
2. ในรายงานประจําปี หน้า 127 ตารางที่ 1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในปี 2556
มีการประชุมคณะกรรมการลงทุนรวมทัง้ หมด 12 ครัง้ แต่ประธานเข้าร่วม 13 ครัง้
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3.

4.

5.

คําตอบ:

1.

2.

3.
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การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทัง้ หมด 6 ครัง้ แต่นายซาโตชิ
ยาจิมะ เข้าร่วมประชุม 13 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีการประชุมรวม 2 ครัง้ แต่นายซาโตชิ ยาจิมะ เข้าร่วมถึง 4 ครัง้ ทัง้ นี้
ตามรายงานคณะกรรมการกํ า กับ ดูแ ลกิจ การและความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมในรายงาน
ประจําปี หน้ า 178 ก็ไม่ปรากฏชื่อนายซาโตชิ ยาจิมะ เป็ นกรรมการแต่อย่างใด จึงอยาก
ทราบว่า
- จํานวนครัง้ ทีเ่ กินกว่าจํานวนการประชุมมีความหมายว่าอย่างไร
- จํานวนครัง้ ที่เกิน รวมทัง้ การมีรายชื่อ ของคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้นมานัน้ กรรมการ
ดังกล่าวได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมด้วยหรือไม่ หากมี เป็ นไปตามมติหรือระเบียบใด
ในรายงานประจําปี หน้า 178 รายงานกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ใน
หัวข้อที่ 1 การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ย่อหน้าที่ 3 “ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงนโยบายและ
การดําเนินงานทีเ่ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตของกลุ่มเอ็กโก” อยากทราบว่าคณะกรรมการ
ได้ทําการศึกษาแล้วและนํ ามาปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตของกลุ่มเอ็กโกทีเ่ ป็ นรูปธรรม
อย่างไรบ้าง
ในรายงานประจําปี หน้า 143-147 ปจั จัยความเสีย่ ง ระบุวา่ ปจั จัยเสีย่ งทีม่ คี วามหลากหลาย
คณะกรรมการเห็นว่า ความเสีย่ งทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของบริษทั คือความเสีย่ งใด และความเสีย่ งทีม่ ี
โอกาสเกิดน้อย หากเกิดขึน้ จะสร้างความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญคือความเสีย่ งใด
การลงทุนในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ลาว บริษัทมองว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุร ี
โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH เป็ นคูแ่ ข่งหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเอ็กโก
นายสกุล พจนารถ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ ชีแ้ จงว่า
ผลประกอบการของโครงการ พีที มานัมบัง เมารา อีนิม หรือ เอ็มเอ็มอี ในปี 2556 มีรายได้
ทัง้ หมด 190 ล้านบาท และมีรายจ่าย 208 ล้านบาท ดังนัน้ ในปี 2556 โครงการฯ ขาดทุน
จํานวน 18 ล้านบาท เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระยะเริม่ ต้น จึงมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทีด่ นิ และ
ต้องเปิดหน้าดินเพือ่ ทําเหมือง และคาดว่าจะเริม่ มีผลกําไรในปี 2557
นางกุ ล กนก เหลือ งสร้ อ ยทอง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ชี้แ จงว่ า ในปี 2556 มีก ารประชุ ม
คณะกรรมการลงทุนทัง้ หมด 13
ครัง้ ดังนัน้ ตัวเลขการประชุม 12 ครัง้ เกิดจากการ
คลาดเคลื่อนของตัวเลขขณะจัดพิมพ์ ส่วนการเข้าร่วมประชุมของนายซาโตชิ ยาจิมะ ซึง่ เป็ น
กรรมการลงทุ น เข้า ประชุ ม คณะกรรมการลงทุ น ทัง้ หมด 13/13 ครัง้ ดัง นัน้ ตัว เลขที่ไ ม่
ตรงกั น เกิ ด จากการคลาดเคลื่ อ นของตาราง ซึ่ ง ตั ว เลข 13/13 ที่ ป รากฏในตาราง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ถูกต้องจะต้องอยู่ในตารางคณะกรรมการ
ลงทุ น ส่ ว นตัว เลข 4/4 ที่อ ยู่ ใ นตารางคณะกรรมการกํ า กับ ฯ นั น้ เป็ น ตัว เลขในตาราง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานชีแ้ จงว่า เอ็กโกให้ความสําคัญกับแนวทางการต่อต้านการทุจริต และได้มกี ารกําหนด
มาตรการและนโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต รวมทัง้ จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ สํ า หรับ
คณะกรรมการและสําหรับพนักงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2557
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

คําถาม:

หน้ า 10

บริษัท ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวกําหนดไม่ให้กรรมการและพนักงานเรียกรับสินบน หรือ
ค่าตอบแทนต่างๆ จากผูท้ เ่ี ข้ามาทําธุรกิจกับกลุ่มเอ็กโก นอกจากนี้ เอ็กโกมีโครงสร้างการ
ตรวจสอบที่ช ดั เจน มีค วามเป็ น อิส ระ โปร่ง ใสในการควบคุ ม กิจการ การบริห ารธุ ร กิจ มี
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน มีกระบวนการสอบสวนและให้ความเป็ นธรรมแก่ทงั ้ ผูร้ อ้ งเรียน
และผูถ้ ูกกล่าวหา รวมทัง้ เปิดช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทําทุจริต
นอกจากนี้ นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า จาก
ทีไ่ ด้ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการทุจริตเกิดขึน้ ในองค์กร ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหารและพนักงาน
หรือได้รบั ข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้ เอ็กโกได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าร่วม
โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตั ิเพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน ตัง้ แต่ปี 2553
ร่วมกับ IOD หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวเป็ นโครงการที่ได้รบั การสนับสนุ นจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการบริษทั โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร
ศึกษาแนวทางต่อไป
4. ประธานชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงเป็ นอย่างดี อาทิ
ความเสีย่ งเกีย่ วกับรายได้ ผลกําไรของบริษทั ความเสีย่ งด้านการบริหาร การประเมินความ
เสีย่ งในประเทศที่เอ็กโกจะเข้าไปลงทุน ตัวอย่างเช่น ประเทศพม่า ซึ่งบางโครงการเป็ น
โครงการที่เกิด จากนโยบายของรัฐ บาลพม่า จํา เป็ น ต้อ งศึกษาอย่างละเอียดว่า โครงการ
ดัง กล่ า วจะสามารถดํ า เนิ น การต่ อ ได้ห รือ ไม่ เพราะเอ็ก โกตระหนั ก เสมอว่ า เอ็ก โกเป็ น
ทรัพย์สนิ ของผูถ้ อื หุน้ จึงต้องมีความระมัดระวังในการทําธุรกิจในทุกโครงการ นอกจากนี้
เมือ่ เอ็กโกเข้าไปลงทุนหรือซือ้ โครงการต่างๆ มา ความเสีย่ งทีจ่ ะต้องคํานึงถึง คือ ความเสีย่ ง
ในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งเอ็กโกได้จดั ทําแผนรองรับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างการ
ก่อสร้าง และมีกาํ หนดการบํารุงรักษาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
5. ประธานชีแ้ จงว่า การลงทุนในต่างประเทศ เอ็กโกมองว่า RATCH เป็ นเสมือนพีน่ ้อง และที่
ผ่ า นมาได้ม ีก ารลงทุ น ในโครงการที่ม ีล ัก ษณะคล้า ยกัน ในระยะหลัง จึง ได้ม ีก ารตกลง
ระหว่างเอ็กโกและ RATCH ว่าจะเข้าไปลงทุนหรือประมูลแข่งขันในโครงการใด เพือ่ ลดความ
ซํ้าซ้อนในการลงทุนและแข่งขันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามดังนี้
1. ในปี 2556 มีการประมูลสร้างโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer“IPP”) ทัง้ เอ็กโก และ RATCH ไม่ประสบความสําเร็จในการประมูลครัง้ นี้ อยากทราบว่าผูท้ ่ี
ชนะการประมูลมีจุดเด่นอย่างไร เอ็กโกได้มกี ารประเมินหรือวิจยั ว่าเอ็กโกมีความแตกต่าง
อย่างไร เหตุใดจึงไม่ได้รบั การพิจารณา หากมีการประเมินแล้วได้ขอ้ สรุปว่าอย่างไร และนํ า
ผลทีไ่ ด้จากการศึกษานี้ไปใช้ในการประมูลครัง้ ต่อไปอย่างไร
2. ในระยะหลังเอ็กโกลงทุนในต่างประเทศค่อนข้างมาก ไม่แน่ ใจว่าโครงการที่ไปลงทุนให้
ผลตอบแทนดีกว่าหรือมีความสะดวกในการใช้ทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้ามากกว่า ดังจะ
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เห็นได้จากการไปลงทุนเพิม่ ในเคซอน หรือขยายการลงทุนไปยังออสเตรเลีย นอกจากนี้ ใน
ฐานะผู้นํ าการผลิต ไฟฟ้า ได้มกี ารวิจ ยั ว่าเชื้อเพลิง ชนิ ดใดที่เ หมาะกับ การผลิตไฟฟ้า ใน
ประเทศไทย เพราะในขณะนี้ มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
มากเกินไป ประมาณร้อยละ 70 ซึ่งอาจทําให้เกิดกรณีไฟฟ้าดับ (Blackout) ได้ จึงอยาก
ให้เอ็กโกนําเสนอแผนงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบด้วย
1. ประธานและนายมงคล สกุลแก้ว กรรมการลงทุนชีแ้ จงว่า การประมูลโรงไฟฟ้า IPP เป็ น
โครงการจากนโยบายของรัฐบาล โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการพลังงาน (“กกพ.”)
ทําหน้าที่กําหนดเงื่อนไข ระเบียบการรับซื้อ ดําเนินการจัดการประมูล และพิจารณาผูช้ นะ
การประมูล ซึ่งเงื่อนไขในการประมูลครัง้ นี้เป็ นแบบแข่งขันราคา หากบริษทั ใดเสนอราคาที่
ตํ่ากว่าก็จะชนะการประมูลในโครงการนัน้ ทัง้ นี้ กกพ. ประเมินผลตามกติกาแข่งขันทุก
ประการ และเอ็กโกได้ทําหน้าทีอ่ ย่างดีแล้ว และสําหรับในการประมูลครัง้ ต่อไป เอ็กโกจะ
เตรียมการโดยเฉพาะอย่างยิง่ การลดต้นทุนและราคาค่าไฟฟ้าให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและ
สามารถแข่งขันได้
2. ประธานชี้แจงว่า เอ็กโกพิจารณาแล้วว่าในต่างประเทศมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูง
และอัตราค่าไฟฟ้าที่ได้รบั การเสนอมาค่อนข้างดี รวมทัง้ เอ็กโกได้พจิ ารณาความเสี่ยงใน
ประเทศที่จ ะเข้า ไปลงทุ น หากโครงการใดประเมิน แล้ ว ว่ า มีค วามเสี่ย งค่ อ นข้า งสู ง
ผลตอบแทนจากการลงทุนจะต้องคุม้ ค่ากับความเสีย่ งนัน้ เช่น ประเทศอินโดนีเซียซึง่ มีความ
เสี่ยงในพื้นที่การผลิตสูง เห็นควรว่าจะต้องได้ผลกําไรไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ต่อปี ส่วนใน
ประเทศที่มคี วามเสี่ยงน้ อย เช่น ประเทศลาว ซึ่งมีการผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ นโยบายใน
ประเทศทีแ่ น่ นอน ผลกําไรทีไ่ ด้กค็ วรจะต้องอยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 12 สําหรับโอกาสในการ
เข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในประเทศไทยค่อนข้างจํากัด เอ็กโกจึงต้องพยายามขยาย
การลงทุนโดยการเข้าไปร่วมทุนกับบริษทั อื่นๆ การรับซื้อโรงไฟฟ้า หรือขอสัมปทานจาก
ภาครัฐ ให้มากทีส่ ดุ
เอ็กโกในฐานะทีเ่ ป็ นบริษทั เอกชน ซึ่งมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายการใช้เชื้อเพลิงของ
ประเทศ ดังจะเห็นได้ว่ามีกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นตัวแทนจาก กฟผ. รวมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
ของเอ็กโกทีม่ คี วามรูค้ วามชํานาญในธุรกิจไฟฟ้า ทีไ่ ด้รว่ มให้ขอ้ เสนอแนะแก่รฐั บาลเกีย่ วกับ
นโยบายการใช้เชื้อเพลิงต่างๆ และเห็นว่า การใช้ถ่านหินเป็ นเชื้อเพลิงการผลิตก็ยงั คงมี
ความจําเป็ น แม้จะมีปญั หาในการนํามาใช้มากทีส่ ดุ เนื่องจากยังมีความกังวลเรื่องสิง่ แวดล้อม
ทัง้ นี้ ประธานเห็น ว่า ยัง คงจํา เป็ น ต้อ งใช้ถ่ า นหิน เป็ น เชื้อ เพลิง ในการผลิต กระแสไฟฟ้ า
เพีย งแต่ ย ัง ไม่ ท ราบระยะเวลาที่แ น่ ช ัด นอกจากนี้ เอ็ ก โกยัง ได้ ร ับ ความร่ ว มมือ จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และเป็ นผูน้ ํ าด้านการผลิตไฟฟ้าในประเทศญี่ปนุ่ ให้การ
สนับสนุ นและข้อเสนอแนะต่างๆ มีการถ่ายทอดความรูอ้ นั เป็ นประโยชน์อกี ทางหนึ่งด้วย
นายปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามว่า เอ็กโกมีแผนการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น
ซึง่ เป็ นประเทศทีม่ ปี ริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็ นอันดับหนึ่งของโลกหรือไม่
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ประธานชี้แจงว่า เอ็กโกเคยศึกษาข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น พบว่าญี่ปุ่นพยายามทีจ่ ะ
ลดใช้ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ จึงเป็ นโอกาสทีด่ ที เ่ี อ็กโกจะเข้าไปลงทุนในญี่ปนุ่ แต่ประเด็นที่
น่ ากังวลประการหนึ่ งคือราคาที่ดินในญี่ปุ่นสูงมาก ขณะนี้ เอ็กโกมีแผนการที่เข้าไปลงทุน แต่
จะต้องรอเวลาในการลงทุนไปอีกระยะหนึ่ง ในระหว่างนี้ เอ็กโกก็ยงั ได้ศกึ ษาช่องทางการลงทุนใน
ประเทศอื่นด้วย เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลปิ ปินส์
นายสมชาย ฐิตอิ คั รรุง่ โรจน์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถาม ดังนี้
1. เอ็กโกมีกระบวนการอนุ มตั เิ งินบริจาคอย่างไร มีการจัดทํางบประมาณหรือไม่ มีการลงมติ
ของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุ มตั เิ งินบริจาคหรือไม่อย่างไร
2. ราคาหุ้น ณ ปจั จุบนั ค่อนข้างคงที่ แต่พบว่ามีนักวิเคราะห์เปิ ดเผยผลการวิจยั ว่าราคาหุ้น
ของเอ็กโกมีราคาค่อนข้างสูงกว่าในปจั จุบนั มาก จึงอยากให้ผบู้ ริหารให้ขอ้ มูลกับนักวิเคราะห์
ว่าสถานการณ์ของเอ็กโกในขณะนี้เป็ นอย่างไร หรือหากนักวิเคราะห์ให้ขอ้ มูลหลักทรัพย์ทไ่ี ม่
ถูกต้อง ขัดกับข้อเท็จจริงของบริษทั หรือให้ขอ้ มูลเชิงลบกับบริษทั ฝ่ายบริหารสามารถนํ า
มุมมองเหล่านัน้ กลับมาปรับปรุงการบริหารงานรวมทัง้ ปรับปรุงองค์กรได้อย่างไร อันจะเป็ น
การสร้างมูลค่าให้กบั ราคาหุน้ หรือการดําเนินกิจการและส่งผลดีต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมด ซึง่
รวมไปถึงผูถ้ อื หุน้ ด้วย
ประธานกรรมการและฝา่ ยบริหารชีแ้ จงว่า
1. คณะกรรมการบริษทั ได้มอบอํานาจให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อนุ มตั เิ งินบริจาคได้จํานวนหนึ่ง
ในกรณี ท่ีเ งิน บริจ าคเกิน กว่ า วงเงิน ที่ไ ด้ร ับ มอบอํ า นาจ จะต้อ งดํ า เนิ น การขออนุ ม ัติจ าก
คณะกรรมการ เอ็กโกแบ่งเงินบริจาคออกเป็ น 2 ส่วน ซึง่ เข้าใจว่าส่วนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถาม คือเงินที่
บริจาคให้แก่มลู นิธไิ ทยรักษ์ปา่ ซึง่ เป็ นมูลนิธทิ เ่ี อ็กโกก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ ดูแลรักษาปา่ ต้นนํ้า รวมทัง้
ใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กให้แก่ประชาชนในพืน้ ทีห่ ่างไกล โดย
ในปี 2556 มีการจัดทํางบประมาณทีช่ ดั เจน คือ 41 ล้านบาท และเงินบริจาคในการดําเนิน
กิจกรรมด้าน CSR ให้แก่ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ มีการตัง้ งบประมาณ
เกีย่ วกับค่าโฆษณาไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นโฆษณาด้านการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เนื่องจากเอ็ก
โก มีความพยายามทีจ่ ะเป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพื่อการดําเนินธุรกิจอย่าง
ยังยื
่ น ซึ่งงบประมาณทีใ่ ช้ในการโฆษณามีจํานวนไม่มากนัก และมีแผนการโฆษณาทีช่ ดั เจน
อีกด้วย
และการประชุมแบบกลุ่มเพื่อชี้แจงการ
2. โดยปกติเอ็กโกมีการจัดประชุม one-on-one
ดําเนิ นงานและให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องของเอ็กโก ทัง้ นี้ ราคาหุ้นขึ้นกับว่าเอ็กโกมีแผนการซื้อ
โรงไฟฟ้า หรือกิจการอื่นๆ แล้วทางนักวิเคราะห์จะเป็ นผู้ว ิเคราะห์ศ กั ยภาพและราคาหุ้น
ของเอ็กโกเอง เนื่องจากนักวิเคราะห์มขี อ้ มูลโรงไฟฟ้า cash flow และผลกําไรของเอ็กโกจาก
การให้ข้อมูล ในการประชุ ม ข้างต้น แล้ว จึง นํ าไปวิเ คราะห์อ อกมาเป็ น ราคาหุ้น โดยทัวไป
่
เมื่อเอ็กโกได้โครงการเพิม่ ขึน้ ก็จะทําให้ราคาหุน้ เพิม่ ขึน้ ในขณะที่เมื่อยังไม่มโี ครงการใหม่
ราคาหุน้ ก็จะยังคงที่ ฝา่ ยบริหารเองก็พยายามหาช่องทางการลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ทัง้
ในประเภท greenfield และโรงไฟฟ้าทีก่ ่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
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นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามว่า Greenfield หมายถึง พลังงานสะอาด
หรือ ไม่ และที่ผ่า นมาเอ็ก โกมีก ารลงทุ น ในโรงไฟฟ้ าประเภทพลัง งานสะอาด เช่ น พลัง งาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานขยะ ไปบางส่วนแล้ว เอ็กโกมีโครงการทีจ่ ะลงทุนในโรงไฟฟ้า
ประเภทอื่นอีกหรือไม่ และพลังงานนิวเคลียร์ถอื ว่าเป็ นพลังงานสะอาดหรือไม่ อย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชีแ้ จงว่า Greenfield หมายถึง โรงไฟฟ้าทีย่ งั ไม่เดินเครื่องหรือโรงไฟฟ้าที่
ยัง ไม่ ไ ด้ร ับ การพัฒ นา ส่ ว นโรงไฟฟ้ าที่ก่ อ สร้า งเสร็จ เรีย บร้อ ยและเดิน เครื่อ งแล้ว เรีย กว่ า
Brownfield
พลังงานสะอาดทีเ่ อ็กโกผลิตมาทัง้ หมดจะเห็นได้วา่ มีสดั ส่วนไม่มากนัก และไม่ได้สร้างผลกําไรใน
ระดับทีส่ ูง หากลงทุนกับโรงไฟฟ้าประเภทนี้มากเกินไปอาจไม่คุม้ ค่ากับการลงทุนของผูถ้ อื หุน้
ดังนัน้ จากการนําเสนอทีร่ ะบุวา่ เอ็กโกได้รบั ค่าไฟฟ้าส่วนเพิม่ นัน้ คือ การมีรายได้เพิม่ อย่างไรก็
ตาม ยังคงมีโรงไฟฟ้าในลักษณะดังกล่าวติดต่อเข้ามาให้เอ็กโกร่วมลงทุนเป็ นระยะ ซึ่งแต่ละ
โครงการทีเ่ สนอเข้ามาจะมีขนาดเล็กลงเรือ่ ยๆ เอ็กโกจึงต้องพิจารณาขนาดของโรงไฟฟ้าทีจ่ ะเข้า
ไปลงทุนว่าคุม้ ค่าพอหรือไม่
ส่วนพลังงานนิวเคลียร์นนั ้ ในเชิงวิศวกรรมจัดว่าเป็ นพลังงานทีส่ ะอาดทีส่ ุด เพราะถือว่าไม่มกี าร
เผาไหม้ของเชือ้ เพลิง จึงไม่มกี ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึน้ จึงมีความเห็นว่าท้ายทีส่ ุดพลังงาน
นิวเคลียร์กม็ คี วามจําเป็ นสําหรับการผลิตไฟฟ้าในอนาคต ทัง้ นี้ จะต้องคําถึงความปลอดภัยของ
โรงไฟฟ้าด้วย
นางวนิดา ธัญญะวุฒ ิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามและตัง้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินที่มกี าร
เปรียบระหว่างปี 2555 และ ปี 2556 ซึง่ ในปี 2555 มีรายได้ประมาณ 9,000 ล้านบาท ในขณะที่
ปี 2556 มีรายได้ประมาณ 18,000 ล้านบาท แต่กําไรต่อหุน้ ในปี 2555 กลับสูงกว่าปี 2556
และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อผูถ้ อื หุน้ ในปี 2555 คือ 0.70 ในขณะทีป่ ี 2556 อยูท่ ่ี 0.87 จึงอยากทราบ
ว่าเอ็กโกมีรายได้เพิม่ ขึน้ ถึงเท่าตัว แต่เหตุใดกําไรต่อหน่ วยจึงลดลง หากเป็ นเพราะในปี 2556 มี
การลงทุนเป็ นจํานวนมาก ทําให้มผี ลกําไรน้อย จึงอยากให้ช่วยตรวจสอบว่าบริษทั มีค่าใช้จ่าย
มากเกินไปหรือไม่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชี้แจงว่า การได้รายได้ของธุรกิจผลิตไฟฟ้าต่างจากธุรกิจอื่น เนื่องจาก
ค่าใช้จา่ ยทีส่ งู ทีส่ ดุ ของธุรกิจนี้คอื ค่าเชือ้ เพลิง เอ็กโกมีรายได้จากค่าผลิตไฟฟ้าเท่านัน้ ดังนัน้ เมือ่
คิดเฉพาะรายได้จากการผลิตไฟฟ้า กําไรจึงยังคงเดิม แต่การที่รายได้เพิม่ ขึ้นอาจเกิดจากค่า
้ าขนาดใหญ่ ในช่วงแรกจะได้กําไรสูง
เชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ หรือมีกจิ การเพิม่ ขึน้ โดยทัวไปโรงไฟฟ
่
เมื่อถึงปลายสัญญาก็จะมีรายได้ค่อนข้างตํ่า รวมทัง้ ในปี 2555 เอ็กโกมีกําไรทางบัญชีอนั
เนื่องมาจากการซื้อโครงการเคซอนประมาณ 4 พันล้านบาท ซึง่ ไม่ใช่ตวั เงินทีแ่ ท้จริง ดังนัน้ ผล
กําไรทีแ่ ท้จริงคือ 6,060 ล้านบาท
นายณรงค์ พุทธรักษา ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามดังนี้
1. ในปจั จุบนั มีการเน้นเรื่อง green enegy และ clean energy ดังจะเห็นได้จากนโยบาย
สนับสนุ นจากรัฐบาล เพราะเชื่อว่าเป็ นพลังงานสะอาด เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เช่น การ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (solar farm) ซึง่ ใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็ นวัสดุในการผลิตไฟฟ้า
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ความจริงแล้วโรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าวเป็ นโรงไฟฟ้าที่สกปรกที่สุด และเป็ นภาระในการ
ทําลายเศษซากในระยะยาว ไม่เฉพาะบริษทั เท่านัน้ แต่ประเทศผูผ้ ลิตได้รบั ภาระค่าใช้จ่าย
และผลกระทบที่เ กิด ขึ้น ซึ่ง ต้อ งแบกรับ ภาระต้น ทุ น ในการกํ า จัด ด้ว ย แม้แ ต่ พ ลัง งาน
นิวเคลียร์ทเ่ี ชื่อว่าสะอาดในกระบวนการผลิต แต่ในขัน้ ตอนการได้มาซึ่งนิวเคลียร์นัน้ ก็ยงั คง
สร้างความสกปรกด้วย จึงอยากทราบว่าฝา่ ยบริหารมีความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวอย่างไร
2. จากการลงทุ น ในเหมือ งถ่ า นหิน ในอิน โดนี เ ซีย หากในอนาคตทํ า โครงการต่ อ ไปไม่ ไ ด้
เนื่องจากการเคลือ่ นไหวของกลุม่ NGOs และภาคประชาชน จนทําให้ไม่สามารถผลิตได้ตาม
แผนการที่วางไว้ และหากพลังงานที่สํารองไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
คณะกรรมการและฝา่ ยบริหารได้วางแผนไว้อย่างไรบ้าง
ประธานกรรมการชีแ้ จงว่า
1. เอ็กโกได้วางแผนการลงทุนใน green enegy และ clean energy ไว้อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่
กับแหล่งพื้นที่ ซึ่งจะต้องนํ ามาพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการลงทุน และโอกาส รวมทัง้
ปจั จัยต่าง ๆ ทีจ่ ะนํ ามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เช่น กระแสลม ความเข้มของแสงอาทิตย์ อีก
ทัง้ การควบคุมการผลิต, วิธที าํ ลาย และแผนรองรับการทําลายวัสดุทเ่ี หลือจากการผลิตไฟฟ้า
ได้มกี ารกําหนดวิธกี ารไว้เป็ นขัน้ ตอนแล้ว
2. การลงทุนในเหมืองถ่านหินนัน้ เชื่อว่าในอนาคตต้องมีการใช้ถ่านหินในการผลิตแน่ นอน
เพียงแต่ตอ้ งรอระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และขณะนี้เอ็กโกดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลใน
การนําร่องสร้างโรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าว ส่วนเทคโนโลยีการผลิต เอ็กโกก็ได้ทาํ การศึกษา
ไว้เรียบร้อยแล้ว
นายคมธัช โชติรกั ษ์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามในประเด็นต่อไปนี้
1. ตามทีเ่ อ็กโกมีโรงไฟฟ้าทัง้ สิน้ 20 แห่ง เอ็กโกมีแผนการซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าเหล่านัน้ หรือไม่
อย่างไร ดังทีเ่ ห็นได้จากโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีนมีอุปกรณ์ชาํ รุดซึง่ ทําให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต่าํ
กว่าเป้าหมายที่วางไว้ รวมทัง้ โรงไฟฟ้าดงคอน ซึ่งมีระบบสายพานชํารุด มีแผนการ
บํารุงรักษาอย่างไร เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
2. ในปี 2557 เอ็กโกมีแผนทีจ่ ะเปิดโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ หรือไม่
ประธานกรรมการและฝา่ ยบริหารชีแ้ จงดังนี้
1. เอ็กโกมีการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าอยูเ่ สมอ ทัง้ บํารุงรักษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน คือโรงไฟฟ้าทีอ่ าศัยความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไปต้ม
นํ้ าให้เป็ นไอนํ้ าทีม่ แี รงดันและมีอุณหภูมสิ ูง เพื่อไปขับดันกังหันไอนํ้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าประเภทนี้จะมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน ส่วนการทํางานของหม้อนํ้ า
(boiler) จะมีการทดสอบตามกฎหมายอยูเ่ สมอ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เป็ นโรงไฟฟ้า 2 ชนิดทํางานร่วมกัน คือ โรงไฟฟ้าทีใ่ ช้กงั หัน
แก๊ส โดยใช้แก๊สเผาเชือ้ เพลิงเพือ่ หมุนกังหันและใช้กงั หันผลิตกระแสไฟฟ้า จากนัน้ ใช้ไอเสีย
จากความร้อ นจากการหมุ น กัง หัน มาต้ม นํ้ า และใช้ไ อนํ้ า มาหมุ น กัง หัน ไอนํ้ า เพื่อ ใช้ผ ลิต
กระแสไฟฟ้าต่อไป

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2557
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557
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โรงไฟฟ้าประเภทนี้มรี อบการบํารุงรักษาอุปกรณ์เช่นเดียวกัน ทัง้ ในส่วนของ Combustion
Inspection และ Overhaul อย่างเป็ นขัน้ ตอน จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ มันใจว่
่ าเอ็กโกไม่มปี ญั หา
เรือ่ งการซ่อมบํารุงแต่อย่างใด
2. ในปี 2557 จะมีการเปิ ดตัวโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในอําเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็ นโครงการทดลอง
ในการแก้ไขปญั หาขยะในชุมชน และเป็ นการดําเนินงานในเชิง CSR และใช้เป็ นโครงการ
ศึกษาเกีย่ วกับการจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะด้วย
นายพิเชษฐ์ เทียนไทย ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามในประเด็นการลงทุนในเหมืองถ่านหิน MME
ในอินโดนีเซียดังต่อไปนี้
1. เหมืองถ่านดินดังกล่าวตัง้ อยูใ่ นเกาะใด
2. มีปริมาณการสํารองเท่าไร
3. มีอตั ราส่วนดินต่อถ่านหิน เท่าไร มีคา่ ความร้อนของถ่านหินเท่าไร ผลิตได้เมือ่ ไร ใช้เวลาใน
การผลิต ได้ท ัง้ หมดกี่ปี และจะขายถ่ า นหิน โดยมีส ัญ ญาระยะยาวหรือ ไม่ หรือ จะสร้า ง
โรงไฟฟ้าทีป่ ากเหมือง ประเทศไทยอินโดนีเซีย หรือไม่ อย่างไร
ประธานกรรมการและฝา่ ยบริหาร ชีแ้ จงเกีย่ วกับประเด็นข้างต้นดังต่อไปนี้
1. เหมืองถ่านหินตัง้ อยูบ่ นเกาะสุมาตราใต้
2. มีปริมาณการสํารองถ่านหินประมาณ 140 ล้านตัน
3. อัตราส่วนหน้าดินต่อถ่านหิน คือ 2.5 ต่อ 1 ค่าความร้อนอยูท่ ป่ี ระมาณ 4,800 กิโลแคลอรีต่ ่อ
กิโลกรัม เริม่ มีการผลิตถ่านหินในปี 2556 และคาดว่าในปี 2557 จะผลิตได้ประมาณ 1 ล้าน
ตัน โดยมีอายุสมั ปทาน 28 ปี และขณะนี้ โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาทําสัญญาซื้อขาย
ถ่านหินระยะยาวกับบริษทั โฮลเทรดดิ้งในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากโครงการนี้เป็ นการลงทุน
ร่วมกับบริษทั ในอินโดนีเซียจึงต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูร้ ่วมทุนทัง้ สองฝ่ายในการทํา
สัญญาดังกล่าว อีกทัง้ ในปจั จุบนั ราคาถ่านหินในตลาดโลกค่อนข้างตํ่า การทําสัญญาซื้อขาย
ถ่านหินระยะยาวจึงต้องคํานึงถึงรายได้ในระยะยาวด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ส่วน
โรงไฟฟ้าปากเหมือง ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจกําลังศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ ซึ่งคาดว่าจะ
เป็ นโรงไฟฟ้าที่มขี นาดกลาง กําลังการผลิตประมาณ 100 เมกะวัตต์ ทัง้ นี้ ได้มกี ารจ้าง
บริษทั ภายนอกเพือ่ ทําการศึกษาความเป็ นไปได้ของการส่งไฟฟ้าเข้าระบบของอินโดนีเซียว่า
มีมากน้อยเพียงใด
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานกล่าวสรุปเป็ นมติทป่ี ระชุม ดังนี้

มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานประจําปี 2556 ของคณะกรรมการบริษทั และกิจกรรมทีจ่ ะทําต่อไปใน
ภายหน้า
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พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานได้ขอให้นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รายงานเกีย่ วกับงบการเงินประจําปี
2556 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยนายสหัสฯ ได้รายงานการนํามาตรฐานบัญชีใหม่ทม่ี ผี ลบังคับให้ตงั ้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2556 มาใช้ ผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั และงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
ประจําปี 2556 โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
1.ภาษีเงินได้ (TAS12)
2.การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล (TAS20)
3.ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (TAS21)
4.ส่วนงานดําเนินงาน (TFRS8)

ผลกระทบ
ปรับปรุงผลกระทบต่อตัวเลขทีแ่ สดงในงบการเงิน
ย้อนหลัง (หมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ข้อ 3)
กระทบต่อการแสดงรายการเงินอุดหนุ นจาก
รัฐบาลในงบกําไรขาดทุน (หมายเหตุประกอบ
งบการเงินฯ ข้อ 30)
ปรับปรุงผลกระทบต่อตัวเลขทีแ่ สดงในงบการเงิน
ย้อนหลัง (หมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ข้อ 3)
กระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุงบการเงิน
(หมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ข้อ 7)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2556
รายการ
งบการเงิ นรวม
(บาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
รายได้รวมและส่วนแบ่งผลกําไรสุทธิ
ในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไรต่อหุน้

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
(บาท)

130,937,305,100
60,793,708,786
25,920,977,155

80,629,618,118
24,809,396,279
7,546,494,895

6,913,743,180

3,256,698,566

13.13

6.19

หลังจากนัน้ ประธานขอให้นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นํ าเสนอ
รายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษทั ซึ่งนายธนพิชญ์ฯ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจําปี ร่วมกับฝ่ายบริห าร และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการ
สอบถามผู้ส อบบัญ ชีในเรื่อ งความถู ก ต้อ งครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุ ง รายการบัญ ชีท่ีสําคัญ ซึ่ง มี
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ผลกระทบต่องบการเงิน พิจารณาการนํามาตรฐานบัญชีฉบับใหม่มาปฏิบตั ิ รวมทัง้ ให้คาํ แนะนําและข้อคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายงานทางการเงินของเอ็กโกได้จดั ทําขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับ
กฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รายละเอียดงบการเงินอยูใ่ นหนังสือรายงานประจําปี หน้า 181-261 แล้ว
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึ่งมีผู้เข้า
ประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามข้อมูลในรายงานประจําปี (ฉบับเต็ม) เรื่อง
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 174 -176 ดังนี้
1. หน้ า 174 การสอบทานงบการเงิน ประจํ า ไตรมาสและประจํ า ปี 2556 ระบุ ว่ า
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผูส้ อบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบ
การเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีท่สี ําคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน จึงขอ
ทราบการปรับปรุงรายการบัญชีทส่ี าํ คัญ ซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงินว่ามีรายการ
ใดบ้าง
2. หน้า 175 การพิจารณานํ ามาตรฐานการบัญชีใหม่ทม่ี ผี ลบังคับใช้ปี 2557 มา
ปฏิบตั นิ ัน้ เป็ นมาตรฐานการบัญชีฉบับใด และขอให้แสดงตัวอย่างประกอบคําธิ
บาย
3. หน้า 175 ขอทราบรายละเอียด และวิธกี ารปฏิบตั ิ ของระบบควบคุมภายใน เรื่อง
การติด ตามควบคุ ม ดูแ ลการดํา เนิ น งานของบริษัท และบริษัท ย่อ ย ให้ส ามารถ
ป้ อ งกัน ทรัพ ย์ส ิน ของบริษัท และบริษัท ย่ อ ยจากการที่ก รรมการหรือ ผู้บ ริห าร
นําไปใช้โดยมิชอบตามทีร่ ะบุในรายงาน
ฝา่ ยบริหาร ได้ชแ้ี จงข้อ 1 และ 2 ดังนี้
1. การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีท่สี ําคัญ เช่น กําไร (ขาดทุน) จากการปรับอัตรา
แลกเปลี่ยนในส่วนของเงินฝากธนาคารสกุ ลเงินตราต่างประเทศและเงินกู้สกุ ล
เงินตราต่างประเทศ ซึง่ เดิมจะแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเป็ นรายการเดียวกัน
แต่ในปี 2556 ได้แยก 2 รายการออกจากกัน โดยกําไร (ขาดทุน) จากการปรับ
อัตราแลกเปลีย่ นในส่วนของเงินฝากธนาคารแสดงไว้ในกําไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลีย่ น แต่กาํ ไร (ขาดทุน) จากการปรับอัตราแลกเปลีย่ นในส่วนของเงินกู้ จะ
แสดงไว้ทต่ี น้ ทุนทางการเงิน
2. มาตรฐานการบัญชีปี 2557 ทีส่ าํ คัญและนํามาใช้ เช่น TFRIC 4 เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาว่าสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ามีขอ้ ตกลงเป็ นหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า หรือไม่
และ TFRIC 12 เพื่อพิจารณาสัญญาซื้อขายนํ้ าประปาว่าเป็ นสัญญาสัมปทาน
หรือไม่ เช่น บริษทั เอ็กคอมธารา จํากัด เป็ นต้น
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ช้แี จงว่า ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้มกี าร
ติดตามตรวจสอบว่าบริษทั และบริษทั ย่อยได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบคําสังต่
่ างๆ อย่าง
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ครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีทบ่ี ริษทั ย่อยยังไม่มรี ะเบียบคําสัง่ ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
ได้ให้คําแนะนํ าว่าควรมีการจัดทําระเบียบคําสังนั
่ น้ ๆ พร้อมทัง้ ติดตามและสอบ
ทานการควบคุมดูแลการดําเนินการของบริษทั ย่อย และรายงานผลการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติอนุ มตั งิ บแสดง
ฐานะการเงิน และงบกํ า ไรขาดทุ น ของบริษัท สิ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 ซึ่ง ได้ผ่ า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2556 ทีไ่ ด้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนน
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษทั
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 4

จํานวนเสียง
390,186,268
5,500
17,860
0
390,209,628

คิดเป็ นร้อยละ
99.9940

0.0014
0.0046
0.0000
100.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี และการจ่ายเงิ นปันผล

ประธานแถลงต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่า บริษัท มีน โยบายที่จ ะจ่ า ยเงิน ป นั ผลให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ในอัต รา
ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหรือในจํานวนทีท่ ยอยเพิม่ ขึน้ อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี้บริษทั
ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 530 ล้านบาทซึง่ เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามที่
กฎหมายกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
นอกจากนี้ ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ซึ่งบริษทั ได้ดําเนินการตาม
ข้อบังคับบริษทั ข้อที่ 41 ทีใ่ ห้อํานาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมือ่ เห็นว่า
บริษทั มีผลกําไรพอสมควรทีจ่ ะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป ใน
การนี้ คณะกรรมการในการประชุมครัง้ ที่ 8/2556 เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2556 มีมติจ่ายเงินปนั ผลระหว่าง
กาลสําหรับผลประกอบการครึง่ ปี แรกของปี 2556 แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 2.75 บาท รวมเป็ นเงินปนั ผลทีไ่ ด้
ประกาศจ่ายไปแล้วจํานวน 1,448 ล้านบาท โดยจ่ายเมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2556

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2557
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

หน้ า 19

คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2556
มีกําไรสุทธิจากผล
ประกอบการ รวมทัง้ สิน้ 6,914 ล้านบาท ซึง่ ใกล้เคียงกับกําไรในปี 2555 ทีไ่ ม่รวมกําไรทางบัญชีจากการรวม
ธุรกิจ พร้อมทัง้ ได้พจิ ารณาแผนการลงทุนของบริษทั แล้ว มีความเห็นว่า บริษทั มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ
จ่ายเงินปนั ผลได้ จึงขอเสนอการจัดสรรกําไรสะสม เป็ นเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ จากผลการดําเนินงานงวด 6
เดือนหลังของปี 2556 ในอัตราหุน้ ละ 3.25 บาท คิดเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ 1,711 ล้านบาท ในการจ่ายเงินปนั
ผลครัง้ นี้ หากรวมกับการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรกจะเท่ากับ 6.00 บาทต่อ
หุน้ คิดเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ เท่ากับ 3,159 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 46 ของกําไรสุทธิ ซึง่ มีจาํ นวนเงินปนั ผล
จ่ายและอัตราการจ่ายเงินปนั ผลเท่ากับปี 2555 ทัง้ นี้ หากจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2556 ที่
6.00 บาทต่อหุน้ กําไรสะสมของงบการเงินรวมจะคงเหลือ 51,335 ล้านบาท และกําไรสะสมของงบการเงิน
เฉพาะบริษทั จะคงเหลือ 37,320 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
ทัง้ นี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปนั ผลของปี 2555 และ ปี 2556 เป็ นดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
(ปี 2555 ไม่รวมกําไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจ)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
(ปี 2555 ไม่รวมกําไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจ)
อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)
รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผล (ร้อยละ)

ปี 2556
6,914

ปี 2555
(ปรับปรุงใหม่)
6,9301

526,465,000
13.13

526,465,000
13.16

6.00
2.75 3.25
3,159
46

6.00
3.25
3,159
461

2.75

หมายเหตุ 1 กําไรสุทธิปี 2555 (ก่อนการปรับปรุง) จํานวน 6,669 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผลร้อยละ 47

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึ่งมีผู้เข้า
ประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
นายบุญรืน่ จางบัว ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1. เหตุใดข้อมูลกําไรสําหรับปี 2556 และกําไรสําหรับปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) ซึ่ง
ปรากฏในรายงานทางการเงินประจําปี 2556 หน้า 33 จํานวน 7,087 ล้านบาท
และ 11,269 ล้านบาท ตามลําดับ จึงแตกต่างจากตัวเลขกําไรทีป่ ระธานรายงาน
ในทีป่ ระชุมว่าบริษทั มีกําไรสุทธิในปี 2556 จํานวน 6,914 ล้านบาท และกําไร
สุทธิในปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) จํานวน 6,930 ล้านบาท
2. เหตุใดสารจากประธานกรรมการซึง่ ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2556 หน้า 32
ระบุวา่ ผลประกอบการในปี 2556 ดีกว่าเป้าหมาย โดยมีกําไรจากการดําเนินงาน
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จํานวน 7,605 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 จํานวน 1,545 ล้านบาท ซึง่ ถือว่า
เพิม่ ขึน้ ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 25.50 ในขณะทีก่ ําไรสุทธิปี 2556 ที่ปรากฏใน
รายงานทางการเงินและที่ประธานรายงานในทีป่ ระชุม มีจํานวนตํ่ากว่าปี 2555
ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ผูส้ อบบัญชีชแ้ี จง ดังนี้
1. กําไรสําหรับปี 2556 และกําไรสําหรับปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) ทีป่ รากฏอยู่ใน
รายงานทางการเงินจํานวน 7,087 ล้านบาท และ 11,269 ล้านบาท ตามลําดับ
เป็ นกําไรทัง้ หมดทีร่ วมกําไรส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ และส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้
เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม ในขณะทีก่ ําไรสุทธิจาํ นวน 6,914 ล้านบาท และกําไร
สุทธิในปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) จํานวน 6,930 ล้านบาท ซึง่ ประธานรายงานในที่
ประชุมเป็ นกําไรส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่เท่านัน้ โดยทีก่ ําไรในปี 2555 ไม่รวม
กําไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจจํานวน 4,310 ล้านบาท
2. ข้อ มู ล ผลประกอบการในสารจากประธานกรรมการที่ป รากฏอยู่ ใ นรายงาน
ประจําปี เป็ นกําไรส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่ท่เี กิดจากการดําเนินงานที่แท้จริง
โดยหักกําไรทางบัญชีทเ่ี กิดจากการรวมธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2555 ออกและ ไม่
รวมผลกระทบจากอัต ราแลกเปลี่ย น ภาษีเ งิน ได้ร อการตัด บัญ ชี และค่ า ตัด
จําหน่ ายส่วนทีต่ รี าคาสินทรัพย์เพิม่ ของเคซอน ทําให้กําไรจากการดําเนินงานใน
สารประธานกรรมการแสดงยอดเป็ น 7,605 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการ
กระทบยอดกําไรขาดทุนปี 2556 และ 2555 (หลังการปรับปรุงตามมาตรฐาน
บัญชีใหม่) จากผลกระทบต่างๆ ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
รายการ
ปี 2556 ปี 2555
กําไรส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ (ตามงบกําไรขาดทุน)
6,914 11,240
(หัก) กําไรทางบัญชีทเ่ี กิดจากการรวมธุรกิจ
- (4,182)
182
(554)
(หัก) กําไร / บวก ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน (บริษทั
ย่อย และกิจการร่วมค้า)
กํ า ไรส่ ว นที่ เ ป็ น ของบริ ษั ท ใหญ่ ก่ อ นผลกระทบอัต รา
7,096
6,504
แลกเปลีย่ น
(หัก) รายได้ / บวก ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
279
(444)
บวก ค่าตัดจําหน่ายส่วนทีต่ รี าคาสินทรัพย์เพิม่ ของเคซอน
230
กํ า ไรส่ ว นที่ เ ป็ น ของบริ ษั ท ใหญ่ ก่ อ นผลกระทบอัต รา
7,605
6,060
แลกเปลีย่ น ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และค่าตัดจําหน่ าย
ส่วนที่ตรี าคาสินทรัพย์เพิม่ ของเคซอน (ตามสารประธาน
กรรมการ)
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นายเดชา ปญั จวัฒนกุล ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ตัง้ ข้อสังเกตว่า กําไรทีน่ ํามาจัดสรรเงินปนั ผล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มีจาํ นวน 6,914 ล้านบาท ในขณะที่ กําไรสําหรับปี 2556 ทีป่ รากฏใน
งบกําไรขาดทุนทีแ่ สดงในรายงานทางการเงินประจําปี 2556 หน้า 33 มีจาํ นวน 7,087
ล้านบาท จึงสอบถามว่า เหตุใดจึงไม่ได้นํากําไรสําหรับปี 2556 จํานวน 7,087 ล้านบาท
มาจัดสรรเป็ นเงินปนั ผล
ฝา่ ยบริหารชีแ้ จงว่า กําไรสําหรับปี 2556 จํานวน 7,087 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุน
แบ่งออกเป็ นกําไรส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ (ส่วนของเอ็กโก) จํานวน 6,914 ล้านบาท
และส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุม (ส่วนของผูถ้ อื หุน้ อื่นในบริษทั ย่อย)
จํานวน 173 ล้านบาท ซึง่ ในการจัดสรรเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เอ็กโกจะจัดสรรจากกําไร
ในส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่หรือเอ็กโกเท่านัน้

เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี และการจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 ดังรายละเอียดข้างต้น โดย
มติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้จดั สรรกําไรสุทธิและประกาศจ่ายเงินปนั ผลจากผลการ
ดําเนินงานครึง่ ปี หลังของปี 2556 ตามทีป่ ระธานเสนอในอัตรา 3.25 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 1,711 ล้านบาท
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 5

จํานวนเสียง
390,202,838
1,610
5,280
0
390,209,728

คิดเป็ นร้อยละ
99.9982
0.0004
0.0014
0.0000
100.0000

พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดเงิ นค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้ นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงาน
เรือ่ งการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีแก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ นายธนพิชญ์ฯ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ให้ความสําคัญกับความ
เป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดนโยบายทีจ่ ะหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีทุก 5 ปี
โดยบริษทั สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ทส่ี งั กัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับรายเดิมได้ ซึง่ นโยบายของ
บริษทั สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.ทีเ่ ริม่ บังคับใช้ตงั ้ แต่ปี 2549 เป็ นต้นมา
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คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการปฏิบตั งิ านในปี ท่ผี ่านมา
ของผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) แล้วเห็นว่าผูส้ อบบัญชี
ปฏิบตั งิ านได้ดี มีความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง มีความเชีย่ วชาญในวิชาชีพและประสบการณ์ในงานสอบบัญชี
อีกทัง้ ยังทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็ นอย่างดี ทําให้การตรวจสอบบัญชีมคี วามต่อเนื่อง และสามารถให้
คําปรึกษาแนะนําทีม่ ปี ระโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบทีม่ คี ุณภาพน่ าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรง
เวลา รวมทัง้ PwC เป็ นบริษทั ทีใ่ ห้บริการการสอบบัญชีทม่ี ชี ่อื เสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล
เป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง สมควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจําปี 2557 โดยมี
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปี 2557 และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
ดังนี้
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 จํานวน 1,726,700 บาท ลดลงจากปี 2556 จํานวน 31,000 บาท โดยมี
สาเหตุหลักจากการลดขอบเขตงานการสอบทานกิจการร่วมค้าต่างประเทศทีบ่ ริษทั รับภาระ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามทีเ่ กิดขึน้ จริงไม่เกิน 123,600 บาท โดยทีค่ ่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็ นผู้ร บั ภาระค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ จริงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีสงั กัด PwC ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2557 ของบริษทั ใน
เครือของเอ็กโกด้วย ยกเว้น เคซอน และบริษทั เคซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วสิ อิงค์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
เนื่องจากบริษทั ย่อยทัง้ สองแห่ง มีผสู้ อบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co. เป็ น
ผูส้ อบบัญชีเดิมก่อนทีเ่ อ็กโกจะเข้าซือ้ หุน้ ซึง่ มีความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของเคซอนเป็ นอย่างดี
อนึ่ ง PwC และผู้สอบบัญชีท่เี สนอแต่งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ม ี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับ
บริษัท ในลัก ษณะที่จ ะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่ อย่างใด และ นางสาวอมรรัต น์
เพิม่ พูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4599 เป็ นผูล้ งนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของกลุ่มเอ็กโกมาเป็ นเวลา 2 ปี ซึ่งไม่เกินข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 3/2546 ทีใ่ ห้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีทุก 5 ปี
นอกจากนี้ นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า ในปี
2556 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้กบั PwC และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ PwC จํานวน 33,052,346
บาท และ 64,400 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษทั โดยข้อแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีในนาม PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ได้แก่นายสมชาย
จิณโณวาท ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3271 นายวิเชียร กิง่ มนตรี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3977 และ
นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4599 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 เป็ นจํานวน
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เงิน 1,726,700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามทีเ่ กิดขึน้ จริงไม่เกิน 123,600 บาท
โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานบริษทั ในต่างประเทศตามความ
เหมาะสม และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้ PwC จัดหาผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตท่านอื่นแทนได้ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน รวมทัง้ เสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั คิ ่าสอบทานงบการเงินของบริษทั ย่อย บริษทั
ร่วมและกิจการร่วมค้าทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในปี 2557 ด้วย
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึ่งมีผูเ้ ข้า
ประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:

นายบุญรื่น จางบัว ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ว่าเหตุใดคณะกรรมการบริษัทจึงนํ าเสนอ
ข้อมูลค่าตอบแทนของงานบริการอื่นจํานวน 33,052,346
บาท และ 64,400 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ชแ้ี จงว่าค่าตอบแทนของงานบริการอื่นจํานวน 33,052,346 บาท และ
64,400 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็ นค่าตอบแทนให้แก่บริษทั PwC และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
PwC ซึง่ เป็ นบริษทั ทีผ่ สู้ อบบัญชีสงั กัดสําหรับงานบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี เช่น
งานศึกษารายละเอียดโครงการ หรืองานที่ปรึกษาของโครงการลงทุนต่างๆ ทัง้ นี้ การให้
ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมนัก
ลงทุ น ไทย เพื่อ ความโปร่ ง ใสและให้ม นั ่ ใจว่ า การจ้า งสํา นั ก งานสอบบัญ ชีห รือ กิจ การที่
เกี่ยวข้องกับสํานักงานสอบบัญชีท่ผี ูส้ อบบัญชีสงั กัดให้บริการอื่นโดยไม่มผี ลกระทบต่อการ
ปฏิบตั งิ านสอบบัญชีบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ บริษทั ได้นําเสนอข้อมูลดังกล่าวเป็ นประจํา
ทุกปีในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี

เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชี และกําหนดเงินค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดเงินค่าตอบแทน
ตามทีป่ ระธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยแต่งตัง้ ให้นายสมชาย จิณโณวาท ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที่ 3271 นายวิเชียร กิง่ มนตรี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3977 และนางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4599 ในนาม PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2557 โดยให้คนใดคน
หนึ่งเป็ นผูท้ ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี
2557 เป็ นจํานวนเงิน 1,726,700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามทีเ่ กิดขึน้ จริงไม่
เกิน 123,600 บาท โดยบริษัท เป็ น ผู้ร ับ ภาระค่ า ใช้จ่ า ยที่เ กิด ขึ้น จริง สํา หรับ การเดิน ทางไปสอบทานใน
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ต่างประเทศทีบ่ ริษทั มีการลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั
เป็ นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นแทนผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
ดัง กล่ า วข้ า งต้ น ในกรณี ท่ี ผู้ ส อบบัญ ชี ท ัง้ 3 ท่ า น ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านได้ รวมทัง้ มอบอํ า นาจให้
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั คิ า่ สอบทานงบการเงินของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกิจการร่วมค้าทีเ่ กิดขึน้
ใหม่ในปี 2557
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 6

จํานวนเสียง
361,686,518
28,502,590
21,220
0
390,210,328

คิดเป็ นร้อยละ
92.6902
7.3044
0.0054
0.0000
100.0000

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการของบริษทั
ออกจากตําแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี เป็ นจํานวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมครัง้ นี้
มีกรรมการทีค่ รบวาระจะต้องออกจากตําแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่
1. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
2. นายไพบูลย์ ศิรภิ าณุเสถียร
3. นายโทชิโร่ คุดามะ
4. นายซาโตชิ ยาจิมะ
5. นายชิเงรุ อินาโนะ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการลงทุน
กรรมการ และกรรมการลงทุน

เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกับกรรมการได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส
กรรมการทีพ่ น้ วาระทัง้ หมดสมัครใจทีจ่ ะออกนอกห้องประชุม
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั เชิญชวนให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ ซึ่งไม่มกี ารเสนอรายชื่อกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการ
บริษทั โดยไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในกรณีน้ี ได้พจิ ารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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ค่ า ตอบแทนในการเลือ กตัง้ กรรมการเพื่อ ทดแทนกรรมการที่ค รบวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง โดยคํ า นึ ง ถึง
องค์ ป ระกอบของกรรมการที่จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ก ารกํ า กับ ดู แ ลกิจ การ รวมทัง้ ความรู้ ค วามเชี่ย วชาญ
ประสบการณ์และผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการที่ผ่านมา และเสนอที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ เลือกตัง้
กรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กรรมการผูแ้ ทน 2 ท่าน ได้แก่ นายโทชิโร่ คุดามะ และ
นายซาโตชิ ยาจิมะ กลับเป็ น กรรมการอีกวาระหนึ่ ง และเสนอแต่ งตัง้ กรรมการเข้าใหม่จํานวน 2 ท่าน ได้แก่
นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ ์ เป็ นกรรมการอิสระ แทน นายไพบูลย์ ศิรภิ าณุ เสถียร และนายยาสุโอะ โอฮาชิ เป็ น
กรรมการ แทน นายชิเงรุ อินาโนะ ทัง้ นี้ ในนิยามกรรมการอิสระของบริษทั กําหนดไว้ว่า กรรมการอิสระต้องถือ
หุน้ ในบริษทั ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ซึง่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อทัง้ 5
ท่านไม่มผี ใู้ ดถือหุน้ ในบริษทั
ทัง้ นี้ บริษทั ได้นําเสนอข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยหมายเลข 5
ของชุดหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ อภิปรายเกีย่ วกับกรรมการแต่ละท่านซึง่ มีผเู้ ข้าประชุมสอบถาม
และให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
คําตอบ:

นายสมเกียรติ พรหมลักษณ์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามว่า กรรมการผูแ้ ทน หมายถึง
อะไร และเหตุใดกรรมการญีป่ นุ่ ทีค่ รบวาระจึงเป็ นกรรมการผูแ้ ทน
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ชแ้ี จ้งว่ากรรมการผูแ้ ทนคือผูแ้ ทนของผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งถือหุน้ ประมาณร้อยละ 25
และ บริษทั เท็ปเดีย เจเนอเรติง้ บี.วี. จํากัด ซึง่ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 24 โดยผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ทงั ้ สองฝ่ายมีสทิ ธิเสนอชื่อกรรมการผูแ้ ทนได้ฝ่ายละ 4 ท่าน และกรรมการที่
เหลืออีก 6 ท่านคือกรรมการอิสระ
ในปี น้ี กรรมการผูแ้ ทนทีค่ รบวาระ 3 ท่าน เป็ น
กรรมการผูแ้ ทนจาก บริษทั เท็ปเดีย เจเนอเรติง้ บี.วี. จํากัด ซึง่ เป็ นคนญีป่ นุ่

เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานได้เชิญกรรมการทุกท่านกลับเข้าทีป่ ระชุม และ
เสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้ กรรมการเข้าใหม่แทนตําแหน่ งกรรมการทีว่ ่างลงเป็ นรายบุคคลตามลําดับ
โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ ป ระชุ ม :
ที่ป ระชุ ม ได้ พ ิจ ารณาและมีม ติใ ห้ ก รรมการที่อ อกตามวาระจํ า นวน 3 ท่ า น ได้ แ ก่
นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ นายโทชิโร่ คุดามะ และนายซาโตชิ ยาจิมะ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกครัง้ หนึ่ง และ
ให้นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ เป็ นกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทนนายไพบูลย์ ศิรภิ าณุ เสถียร และนายยาสุโอะ โอ
ฮาชิ เป็ นกรรมการผูแ้ ทนเข้าใหม่ แทนนายชิเงรุ อินาโนะ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียง
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ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสําหรับกรรมการแต่ละท่าน
ดังนี้
ชื่อกรรมการ
1. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
กรรมการอิสระ
2. นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ ์
กรรมการอิสระ
3. นายโทชิโร่ คุดามะ
กรรมการ
4. นายซาโตชิ ยาจะมะ
กรรมการ
5. นายยาสุโอะ โอฮาชิ
กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 7

เห็นด้วย
(ร้อยละ)
385,249,095
(98.7280)
389,862,317
(99.9102)
320,888,880
(82.2344)
385,300,515
(98.7412)
387,710,815
(99.3589)

ไม่เห็นด้วย
(ร้อยละ)
4,944,522
(1.2671)
331,400
(0.0849)
69,305,437
(17.7609)
4,896,202
(1.2547)
2,482,802
(0.6362)

งดออกเสียง
(ร้อยละ)
13,510
(0.0035)
13,410
(0.0035)
12,810
(0.0033)
10,410
(0.0027)
13,510
(0.0035)

บัตรเสีย
(ร้อยละ)
5,501
(0.0014)
5,501
(0.0014)
5,501
(0.0014)
5,501
(0.0014)
5,501
(0.0014)

รวม
(ร้อยละ)
390,212,628
(100.0000)
390,212,628
(100.0000)
390,212,628
(100.0000)
390,212,628
(100.0000)
390,212,628
(100.0000)

พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั โดยข้อแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจ ารณาค่ า ตอบแทนได้พ ิจ ารณาค่ า ตอบแทนสํา หรับ กรรมการ โดยคํ า นึ ง ถึง หลัก เกณฑ์ต่ า งๆ ได้แ ก่ ผล
ประกอบการของบริษัท ระดับ ความรับ ผิด ชอบที่ไ ด้ร ับ มอบหมาย ค่ า ตอบแทนกรรมการของบริษัท อื่น ใน
อุ ต สาหกรรมและขนาดเดีย วกัน รวมทัง้ การสร้า งแรงจู ง ใจสํา หรับ บุ ค ลากรที่ม ีคุ ณ สมบัติท่ีเ หมาะสมแล้ว
เห็น สมควรเสนอที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณากํ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่ง ได้แ ก่ โบนั ส กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คงวงเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบ ตั ิงานประจําปี 2556 ให้เท่ากับวงเงินโบนัสประจําปี 2555 ที่ได้ร บั

อนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ คือจํานวน 20 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการสร้างความเติบโตให้กบั บริษทั ความสําเร็จ
ในการได้รบั การยกย่องเรื่องการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และโบนัสกรรมการในธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกัน รวมทัง้
อัตราการจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ ือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง ทัง้ นี้ จํานวนโบนัส
ดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.63 ของเงินปนั ผลทีจ่ า่ ยให้กบั ผูถ้ อื หุน้
2. คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมกรรมการไว้ในอัตราเดิมคือ ค่ากรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000

บาท และเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รบั เพิม่ ในอัตรา
ร้อยละ 25 และ ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลําดับ และกรรมการทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมการ
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ประชุม จะไม่ได้รบั เบี้ยประชุมครัง้ นัน้ ซึ่งเป็ นหลักการเดิมซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุ มตั ิไว้ตงั ้ แต่ปี
2547 และเป็ นอัตราทีส่ อดคล้องกับบริษทั ในภาคพลังงาน
3. คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอัตราเดิม ซึ่งพิจารณาจากจํานวนครัง้ การประชุม อํานาจ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้
คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)
ปี 2556
ปี 2557
20,000
20,000
20,000
20,000

ปี 2556
20,000
20,000

ปี 2557
20,000
20,000

20,000
-

20,000
24,000

20,000
24,000

20,000
-

เบีย้ ประชุม (บาท)

โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบี้ยประชุมเพิม่ ในอัตราร้อยละ 25
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่ กี ารแต่งตัง้ ใหม่หรือเปลีย่ นแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
4. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ประธานแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบว่า นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึ่งถือหุน้ ของ
บริษทั ในจํานวน 1,890 หุน้ เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียพิเศษ ดังนัน้ นายสหัสฯ จึงไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้
ประธานได้เปิดโอกาสให้ ผูถ้ อื หุน้ อภิปรายเกีย่ วกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการซึง่ ไม่มขี อ้
ซักถามจากผูถ้ อื หุน้ ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบียบ
วาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจําปี 2557 และโบนัสกรรมการประจําปี 2556 ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

จํานวนเสียง
387,670,267
2,522,940

คิดเป็ นร้อยละ
99.3483
0.6466

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2557
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
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19,920
0
390,213,127

0.0051
0.0000
100.0000

ประธานได้แจ้งทีป่ ระชุมว่า ได้ประชุมถึงระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ แล้ว มีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะจะเสนอให้พจิ ารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมติหรือไม่ ซึ่งไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงเปิ ดโอกาสให้ท่ี
ประชุ ม ซัก ถามหรือ เสนอแนะในเรื่อ งทัว่ ๆ ไปได้ ปรากฏว่ า มีผู้ถือ หุ้น รายย่ อ ยได้ส อบถามข้อ มู ล และให้
ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์แก่บริษทั ในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ ประธานและฝา่ ยบริหาร ชีแ้ จงให้ ผูถ้ อื หุน้ ทราบ สรุปได้
ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:

คําถาม:

คําตอบ:

นายสมเกี ย รติ พรหมลัก ษณ์ ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ย กล่ า วชื่ น ชมการปฏิ บ ัติ ง านของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่ง ให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกและให้
คําแนะนํ าแก่ผถู้ อื หุน้ รวมถึงการบริการอาหารว่างและของชําร่วยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เอ็กโก
สามารถจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างดีเลิศมาโดยตลอดระยะเวลาทีต่ นเป็ นผูถ้ อื
หุ้นของเอ็กโกมาเกือบสิบปี อีกทัง้ กล่าวชื่นชมนโยบายและการดําเนินการประหยัด
ไฟฟ้าทีอ่ าคารเอ็กโก แม้วา่ เอ็กโกจะเป็ นบริษทั ผลิตไฟฟ้า ซึง่ ถือเป็ นจุดเด่นประการหนึ่ง
ของเอ็ ก โก และน่ า จะนํ า ไปพัฒ นาใช้ ก ับ การสร้ า งความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อมขององค์กร (CSR)
แม้ว่าขณะนี้เอ็กโกได้รณรงค์นโยบายต่อต้านการ
คอร์รปั ชันอยู
่ ่ แต่การสนับสนุ นนโยบายประหยัดไฟฟ้านัน้ ถือเป็ นเรื่องทีท่ า้ ทายเอ็กโกใน
ฐานะผูผ้ ลิตไฟฟ้าและจะนํามาซึง่ ผลดี
ประธานในฐานะคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกท่าน กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้น
พร้อ มทัง้ กล่ า วเสริม ว่ า บริษัท และกรรมการมีน โยบายว่ า ผู้ถือ หุ้น คือ เจ้า นายและ
ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของบริษัทที่มอี ยู่ล้วนเป็ นของผู้ถือหุ้นทัง้ สิ้น ดังนัน้ คณะกรรมการ
ฝา่ ยบริหารและพนักงานมีหน้าทีด่ แู ลผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านและทรัพย์สนิ ของผูถ้ อื หุน้ ด้วยความ
เต็มใจและเป็ นอย่างดี
นางฐานิยะ เตชะวิภมู ิ ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามดังนี้
1. อายุการใช้งานปกติของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งทีเ่ อ็กโกมีอยูน่ นั ้ กีป่ ี
2. ในปี 2557 เอ็กโกมีโรงไฟฟ้าทีใ่ กล้หมดอายุหรือไม่
3. โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทีเ่ กิดขึน้ มากในปจั จุบนั จะมีผลกระทบต่อเอ็กโกหรือไม่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ชแ้ี จงว่า
1. โดยปกติโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหรือพลังความร้อนร่วม จะมีอายุประมาณ 25 ปี
ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีอายุประมาณ 20-25 ปี และโรงไฟฟ้า
พลังนํ้าจะมีอายุยาวกว่า
2. โรงไฟฟ้ ารุ่น แรกที่เ อ็ก โกเริ่ม ดําเนิ น การเมื่อ คราวแปรรูปเป็ น บริษัท ผลิต ไฟฟ้ า

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2557
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557
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เอกชนเมือ่ 22 ปี ทแ่ี ล้ว คือโรงไฟฟ้าระยอง ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
แห่งนี้จะครบอายุสญ
ั ญาในปี 2557 แต่ในความเป็ นจริงโรงไฟฟ้ายังมีประสิทธิภาพ
ทีจ่ ะผลิตไฟฟ้าได้อกี ประมาณ 4-5 ปี เนื่องจากมีการบํารุงรักษาทีด่ ี
3. การทีป่ ระเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิม่ ขึน้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเอ็กโก
แม้ว่าโรงไฟฟ้าของเอ็กโกจะไม่ได้รบั คําสังให้
่ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ แต่โรงไฟฟ้ายัง
ได้รบั ค่าความพร้อมจ่าย และหากโรงไฟฟ้าผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ โรงไฟฟ้า
จะได้รบั ค่าความพร้อมจ่ายและได้รบั ค่าเชื้อเพลิงด้วย ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขใน
สัญญาซื้อขายของโรงไฟฟ้าประเภทไอพีพขี องประเทศไทย ดังนัน้ แม้วา่ โรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนจะมีมากขึน้ โรงไฟฟ้าบางแห่งทีอ่ ายุมากและอาจไม่ได้รบั คําสังให้
่
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ แต่ยงั คงใช้เป็ นแหล่งพลังงานไฟฟ้าสํารองของประเทศได้
หลังจากทีฝ่ า่ ยบริหารได้ตอบคําถามของผูถ้ อื หุน้ ครบถ้วนแล้ว กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แจ้งผูถ้ อื
หุน้ ทราบว่า บริษทั จะนําผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และนักวิเคราะห์ไปเยีย่ มชมโรงไฟฟ้าโซล่าร์ โก ในวันพฤหัสบดีท่ี 24
กรกฎาคม 2557 โดยผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หน้าห้องประชุม
หรือดูรายละเอียดได้จากปฏิทนิ กิจกรรมในเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.egco.com
ไม่มผี เู้ สนอเรือ่ งอื่นใดให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเพิม่ เติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผูถ้ อื
หุน้ ทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อบริษทั
เลิกประชุมเวลา 16:55 น.
อนึ่ ง หลัง การเปิ ดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อ เข้าร่วมประชุ ม
เพิม่ ขึน้ โดยทีจ่ ํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ ขึน้ เป็ น 694 ราย และ 925 ราย
ตามลําดับ รวมทัง้ หมดเพิม่ ขึ้นเป็ น 1,619 รายนับจํานวนหุ้นที่ถอื รวมกันได้ 390,214,128 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
74.1197 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด

ลงลายมือชือ่

ประธานทีป่ ระชุม
(นายพรชัย รุจปิ ระภา)

