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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2557 
ของ 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
      

 
 ประชุมเมื่อวนัที ่ 23 เมษายน 2557  เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งวภิาวดบีอลรูม โรงแรมเซน็ทารา    
แกรนด์ แอท เซ็นทรลัพลาซ่าลาดพรา้ว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
โดยมผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 600 รายและโดยการมอบฉันทะ 846 ราย รวมทัง้หมดเป็นจาํนวน 1,446 ราย 
นับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 380,503,252 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2751 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด    
เกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั  ซึง่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
โดยมนีายพรชยั รุจปิระภา ประธานกรรมการบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นประธานทีป่ระชุม 
(“ประธาน”)   
 
 ก่อนการเปิดประชุม บรษิทัไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบเรื่องรายละเอยีดทางหนีไฟของหอ้งประชุม
เพือ่ความปลอดภยั  
 จากนัน้ ประธานกลา่วเปิดประชุมและแนะนําคณะกรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มการประชุมผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี  
 
1. นายธนพชิญ์ มลูพฤกษ์ กรรมการอสิระ  และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
2. นายไพบลูย ์ศริภิาณุเสถยีร กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ

และความรบัผิดชอบต่อสงัคม และกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายซาโตช ิยาจมิะ  กรรมการ   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการลงทุน 

4. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   
5. นายพงศธร คุณานุสรณ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
6. พลตาํรวจเอกปานศริ ิประภาวตั กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม 

7. นายโชตชิยั เจรญิงาม กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม 

8. นายโทชโิร ่คุดามะ กรรมการ 
9. นายฮเิดโอะ กรูาโมจ ิ กรรมการ  
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10. นายชเิงรุ อนิาโนะ กรรมการ และกรรมการลงทุน 
11. นายมงคล สกุลแกว้ กรรมการ และกรรมการลงทุน 
12. นายพบิลูย ์บวัแชม่  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
13. นายกุลศิ สมบตัศิริ ิ   กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 
14. นายสหสั ประทกัษ์นุกลู     กรรมการผู้จดัการใหญ่  กรรมการลงทุน และกรรมการ

กาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 
 จากนัน้ นายสหสั ประทกัษ์นุกูล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แนะนําฝา่ยบรหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วม
การประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ชีแ้จงขอ้ซกัถาม ดงัน้ี  
 
1. นายจอหน์ พาลุมโบ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 1 
2. นายนิวตั ิอดเิรก รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 2 
3. นายวรวทิย ์โพธสิขุ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิในประเทศ 
4. นายสกุล พจนารถ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยทุธแ์ละบรหิารสนิทรพัย ์
5. นายปิยะ เจตะสานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ 
6. นายชาญกจิ เจยีรพนัธุ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานปฏบิตักิาร 
 
 ประธานไดแ้จง้ทีป่ระชุมทราบว่า บรษิทัไดเ้ชญิ นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข จากบรษิทัไพรซ้  
วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั (“PwC”) ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเขา้รว่มประชุมเพือ่ตอบขอ้ซกัถามของ
ผูถ้อืหุน้เกี่ยวกบังบการเงนิ  รวมทัง้ไดว้่าจา้งสํานักงานกฎหมายบรษิทั เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคนซี่ จํากดั  โดยมี
นางสาวพรภินันท์ อศัววฒันาพร และนายยุทธชยั วธิกีล เป็นผู้ตรวจสอบการประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการ
ตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ รวมทัง้การนับองค์ประชุมผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเพื่อความ
โปร่งใสและการสรา้งความมัน่ใจแก่ผูถ้อืหุน้ และในปีน้ี บรษิทัยงัคงใชบ้รกิารระบบจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั 
ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั ตัง้แต่การลงทะเบยีนผูถ้ือหุ้น การนับคะแนน และการประมวลผล 
เพือ่ใหก้ารจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัสะดวก และรวดเรว็ นอกจากน้ี บรษิทัไดเ้ชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 1 คน มาร่วม
สงัเกตการณ์การนับคะแนนดว้ย  โดย นายปิยชยั สนัตธิํารงวทิย ์ ผูถ้อืหุน้รายย่อย อาสาเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การ
นับคะแนนในครัง้น้ี และเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูทีส่าํคญั  บรษิทัจงึจดันิทรรศการเกีย่วกบัการดําเนินงาน
ของบรษิทั ทีบ่รเิวณดา้นหน้าหอ้งประชุม โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 
โครงการลงทุน งานนกัลงทุนสมัพนัธ ์งานสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และการเครดติภาษเีงนิปนัผลของผูถ้อืหุน้   
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 ก่อนเขา้สู่การประชุมเพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระ ลําดบัแรก ประธานได้เรยีน
เชญิผูถ้อืหุน้รบัชมวดีทีศัน์ สรุปผลงานทีส่าํคญัในปี 2556 และทศิทางการดาํเนินงานปี 2557 
 จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นางกุลกนก เหลอืงสร้อยทอง เลขานุการบรษิทั แจ้งที่ประชุม
ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุม ซึ่ง
เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ทีป่ระชุมทราบว่า ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดร้บัมอบ
ฉนัทะมาโดยถอืวา่หน่ึงหุน้เทา่กบัหน่ึงเสยีง ซึง่การลงคะแนนเสยีงแบง่เป็น 2 กรณ ีดงัน้ี 
 
1. ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรอืงดออกเสยีงในแต่

ละระเบยีบวาระยกมอืเพื่อลงมตใินระเบยีบวาระดงักล่าว กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่ยกมอืจะถอืว่า ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบ
กบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิทั 

2. ผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้  มวีธิปีฏบิตั ิดงัน้ี  
 แบบมอบฉนัทะแบบ ก. ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงเชน่เดยีวกบักรณผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง     
 แบบมอบฉันทะแบบ ข.  กรณีทีผู่ม้อบฉันทะกําหนดการออกเสยีงไวล้่วงหน้าในแต่ละระเบยีบวาระนัน้  

บรษิทัไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ผูม้าประชุมที่ไดร้บัมอบฉันทะไม่ต้องออกเสยีง  เวน้แต่
กรณีทีผู่ม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงในระเบยีบวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนก็
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงในหอ้งประชุมไดต้ามทีเ่หน็สมควรเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ย
ตนเอง    

 แบบมอบฉันทะแบบ ค.  เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตัง้ให้ คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ซึ่งมวีธิกีารออกเสยีงเหมอืนแบบ ข. คอืหากผูม้อบฉนัทะไดอ้อกเสยีงไวล้่วงหน้าแลว้ กไ็มต่อ้ง
ลงมตใินหอ้งประชุม 

 
 บริษัทได้กําหนดให้ใช้บตัรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ กรณีที่มีการแก้ไข ขูดลบ ขดีฆ่า
เครื่องหมายลงมติในบตัรลงคะแนนเสยีงให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อกํากบัหรอืชื่อย่อไวเ้ป็นสําคญั สําหรบัระเบยีบวาระ    
การเลอืกตัง้กรรมการนัน้ บรษิทักําหนดใหล้งคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะใหอ้อกเสยีงในทุกกรณีและเกบ็บตัร
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการในคราวเดยีวกนั โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ส่งใบลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด โดยไม่
ตอ้งฉีกใบลงคะแนนเป็นแต่ละบุคคล   สาํหรบัระเบยีบวาระอื่นๆ บรษิทัจะเกบ็เฉพาะบตัรลงคะแนนเสยีงเฉพาะที่
ไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง แลว้นําไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และจะเกบ็บตัร
ลงคะแนนทัง้หมดหลงัการประชุมเสรจ็สิน้เพือ่ความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั ซึง่เป็นวธิปีฏบิตัิ
ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สมาคมบรษิทัจด
ทะเบยีนและสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”)   ทัง้น้ี หากผูถ้ือหุ้นมี
ความจําเป็นต้องกลบัก่อนการประชุมแล้วเสรจ็ ขอให้ผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะส่งบตัรลงคะแนนที่เหลอือยู่
ทัง้หมดใหแ้ก่เจา้หน้าทีด่ว้ย    
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 ทัง้น้ี ประธานจะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระใหท้ีป่ระชุมทราบหลงัการลงคะแนน
ในแต่ละระเบยีบวาระ ซึ่งบรษิทัไดนํ้าระบบ barcode เขา้ใชง้านเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ในการน้ี เลขานุการบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือ       
ผูร้บัมอบฉันทะทีป่ระสงคจ์ะสอบถามหรอืแสดงขอ้คดิเหน็ในหอ้งประชุม แจง้ชื่อและนามสกุลดว้ยเพื่อประโยชน์
ในการบนัทกึการประชุม  
 

ต่อจากนัน้ ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2556 
 
 ประธานเสนอที่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจําปี 2556 ซึ่ง    
ไดป้ระชุมเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2556 ซึง่บรษิทัไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.egco.com) ตัง้แต่วนัที ่    
7 พฤษภาคม 2556  และบริษัทได้ดําเนินการจดัส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเอกสารเพื่อ
ตรวจสอบเป็นปีทีห่า้ 
 
 จากนัน้  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึ่งม ี  
ผูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
  นายจริพนัธ์ บวับูชา ผูร้บัมอบฉันทะ ขอแก้ไขรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจําปี 
2556 ในรายงานการประชุมหน้าที ่9 จาก “ขอทราบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนทีป่ระมาณการนัน้ดว้ย” 
เปลี่ยนเป็น “ขอทราบว่าผลตอบแทนที่มกีารประมาณการได้มกีารจดัแบ่งตามประเภทการลงทุนไวห้รอืไม ่
อยา่งไร ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  หากเปิดเผยได ้ขอทราบอตัราผลตอบแทนทีป่ระมาณการนัน้ดว้ย”   

 
 นอกจากน้ี นายจริพนัธฯ์  ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการจดัส่งเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่เป็นการประหยดัคา่ใชจ้า่ยของบรษิทั ดงัน้ี  

1. ภายหลงัการจดัทํารายงานการประชุมแลว้เสรจ็ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ บรษิทัควรจดัส่งรายงาน
การประชุมให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่แสดงความเหน็หรอืมขีอ้สอบถามเท่านัน้ สําหรบัผูร้บั
มอบฉันทะที่แสดงความคดิเหน็หรอืมขีอ้ซกัถามนัน้ควรจะหาทางตดิต่อกบับรษิทัเอง 
เน่ืองจากปีทีผ่า่นมามจีาํนวนผูส้อบถามไมถ่งึ 10 ทา่น  

2. นอกจากน้ีรายงานทางการเงนิที่จดัส่งพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมกน่็าจะเกนิความจําเป็น 
หลายบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ ก็ไม่มกีารจดัส่งเช่นน้ี ดงันัน้ การพจิารณางดจดัส่งร่าง
รายงานการประชุมเพือ่การตรวจทานสง่ผูถ้อืหุน้ทุกคน และรายงานทางการเงนิจะช่วยลด
คา่ใชจ้า่ยไดถ้งึหลกัแสนบาท  
 



บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                 หน้า 5                                
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2557 
วนัท่ี  23  เมษายน  พ.ศ. 2557 

 
 ประธานกล่าวขอบคุณทีผู่ถ้อืหุน้ใหค้วามสาํคญัในการลดการใชท้รพัยากรและประสงคท์ีจ่ะช่วย
ใหบ้รษิทัประหยดัค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน ทัง้น้ี บรษิทัไดม้กีารจดัส่งรายงานประจําปีในรูปแบบซดี ีซึ่งเป็น
การชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยของบรษิทัไดอ้กีทางหน่ึง 
 
 หลังจากนัน้ ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ           
ผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556 ซึง่ไดป้ระชุมเมื่อวนัที ่24 เมษายน 2556 โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีง
ขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชมุ :  ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556 ตามที่
ประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 381,116,728 99.9999 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 400 0.0001 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวมจาํนวนเสยีง 381,117,128 100.0000  
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รบัทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2556  
 
 ประธานรายงานทีป่ระชุมทราบวา่ คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีในรปูแบบ CD 
ROM  ตัง้แต่ปี 2547 เป็นต้นมา  เพื่อลดการใช้กระดาษและประหยดัค่าใช้จ่าย โดยบริษัทจะบริจาคเงินที่
ประหยดัได้ให้มูลนิธไิทยรกัษ์ป่าซึ่งมเีจตนารมณ์ในการรกัษาสิง่แวดล้อมในนาม “ผู้ถือหุ้นบรษิัท ผลติไฟฟ้า 
จํากดั (มหาชน)”   ซึ่งในปี 2556 บรษิทัไดบ้รจิาคเงนิใหแ้ก่มลูนิธไิทยรกัษ์ปา่เป็นจํานวน 1,930,026 บาท ทัง้น้ี 
บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีเป็นหนงัสอืไวส้ว่นหน่ึงเพือ่จดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดแ้จง้ความจาํนงมายงับรษิทั 
 
 จากนัน้ ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสหสั ประทกัษ์นุกลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่นําเสนอผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2556 และแผนการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2557 และกจิการทีจ่ะกระทาํต่อไปในภาย
หน้าของบรษิทัต่อทีป่ระชุม ตามรายละเอยีดในรายงานประจาํปี 2556 ซึง่จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 ซึง่สรุปไดด้งัน้ี     

 
1. เหตกุารณ์สาํคญัในปี 2556 
1.1 โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าทีแ่ลว้เสรจ็ในปี 2556 
โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าขนาดเลก็จาํนวน 4 แหง่ และมกีารเดนิเครือ่งเชงิพาณชิยแ์ลว้ ไดแ้ก่  
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1) โครงการบงึสามพนั บรษิทั จ-ีเพาเวอร ์ซอร์ซ จํากดั (เฟส 4) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัเพชรบรูณ์ เอก็โกถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60  โดยมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท
ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากกบั กฟภ. จาํนวน 6.5 เมกะวตัต ์มกีําลงัการผลติตามสญัญาซื้อขายในเฟส 
4 ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 3.9 เมกะวตัต์ และไดร้บัเงนิสว่นเพิม่ (adder) จาํนวน 8 บาทต่อกโิลวตัต์
ชัว่โมงเป็นระยะเวลา 10 ปี เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2556 

2) โครงการวงัเพลงิโซลาร ์บรษิทั พฒันาพลงังานธรรมชาต ิจาํกดั ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัลพบุร ี เอก็โกถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 33.33  โดยมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท
ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากกบั กฟภ. จํานวน 8 เมกะวตัต์ มกีําลงัการผลติตามสญัญาซื้อขายตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ 2.67 เมกะวตัต ์และไดร้บัเงนิสว่นเพิม่ (adder) จาํนวน 8 บาทต่อกโิลวตัตช์ัว่โมง
เป็นระยะเวลา 10 ปี เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นวนัที ่2 พฤษภาคม 2556 

3) โครงการเทพพนา บรษิทั เทพพนา วนิดฟ์ารม์ จํากดั ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานลม  ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดั
ชยัภูม ิ เอก็โกถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 90  โดยมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติไฟฟ้าขนาด
เลก็มากกบั กฟภ. จํานวน 6.9 เมกะวตัต์ มกีําลงัการผลติตามสญัญาซื้อขายตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
6.21 เมกะวตัต ์และไดร้บัเงนิสว่นเพิม่ (adder) จาํนวน 3.50 บาทต่อกโิลวตัตช์ัว่โมงเป็นระยะเวลา 10 
ปีเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นวนัที ่18 กรกฎาคม 2556 

4) โครงการไทรใหญ่ 1,2  ไทรเพชร 1,2,3  และไทรเขยีว บรษิทัโซลาร ์โก จาํกดั ซึง่เป็นโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์ ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดันครปฐมและสุพรรณบุร ี เอก็โกถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49  
โดยมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากกบั กฟภ. จํานวน 6x9.5 เมกะวตัต์ มี
กําลงัการผลติตามสญัญาซื้อขายตามสดัส่วนการถอืหุน้ 27.93 เมกะวตัต์ และไดร้บัเงนิส่วนเพิม่ 
(adder) จาํนวน 8 บาทต่อกโิลวตัตช์ัว่โมงเป็นระยะเวลา 10 ปี เริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยใ์นวนัที ่18 
พฤศจกิายน 2556 จาํนวน 3 โครงการ และในวนัที ่16 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 3 โครงการ 

 
1.2 การซือ้โรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 
ในวนัที ่27 มถุินายน 2556 บรษิทัซื้อหุน้บรษิทั โบโครอ็ค วนิดฟ์ารม์ พทีวีาย จํากดั (“โบโค รอ็ค”) ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าพลงังานลม ตัง้อยู่ที่รฐันิวเซาท์เวลส ์ออสเตรเลยี ในสดัส่วนรอ้ยละ 100  มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะ
ยาว 15 ปี กบับรษิทั Energy Australia Pty Ltd. มกีําลงัผลติตดิตัง้จํานวน 113 เมกะวตัต์ และคาดว่าจะเริม่
เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นเดอืนกุมภาพนัธ ์2558   
 
1.3 การลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

1) ในวนัที ่25 กรกฎาคม 2556 บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่อก็โกถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  
ไดล้งนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าสาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที ่4 กบัการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่ง
ประเทศไทย (“กฟผ.”) จาํนวน 930 เมกะวตัต ์อายุสญัญา 25 ปี เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม และ
คาดวา่จะเริม่ตน้เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นเดอืนมถุินายน 2559 

2) ในวนัที ่17 ธนัวาคม 2556 บรษิทั ชยัภมู ิวนิดฟ์ารม์ จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่อก็โกถอืหุน้รอ้ยละ 90 ไดล้ง
นามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าสําหรบัโครงการชยัภูม ิกบั กฟผ. จํานวน 90 เมกะวตัต์ อายุสญัญา 10 ปี 
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โดยได้รับเงินส่วนเพิ่ม 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชัว่โมง เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมและมีกําหนดการ
เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นเดอืนธนัวาคม 2559               
 

1.4 การขายหุน้ในกจิการรว่มคา้ 
1) ในวนัที ่2 กรกฎาคม 2556 บรษิทัไดข้ายหุน้ทัง้หมดในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ในบรษิทัทีถ่อือยูใ่น โคแนล   

โฮลดิ้ง คอร์เปอเรชัน่ (โคแนล) ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมทุนของเอ็กโก ลงทุนในบรษิทัธุรกจิผลติไฟฟ้าและ
บาํรุงรกัษาในสาธารณรฐัฟิลปิปินส ์ 

2) ในวนัที ่21 ตุลาคม 2556 บรษิทัไดข้ายหุน้ทัง้หมดในสดัสว่นรอ้ยละ 50 ใน บรษิทั แอบ็โซลทู พาวเวอร ์
พ ีจาํกดั ซึง่เป็นโรงผลติไบโอดเีซลจากน้ํามนัปาลม์กึง่บรสิทุธิ ์ 

 

2. ภาพรวมการลงทุนของเอก็โก 
ณ สิ้นปี 2556  บรษิทัมโีรงไฟฟ้าที่เดนิเครื่องแล้วรวม 20 แห่ง  ซึ่งคดิเป็นกําลงัผลติตามสญัญาซื้อขายตาม
สดัส่วนการถือหุ้น รวมจํานวน 4,518 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) จํานวน 3,330           
เมกะวตัต ์คดิเป็นรอ้ยละ 73.7 โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) จาํนวน 278 เมกะวตัต ์คดิเป็นรอ้ยละ 6.2 โรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน จํานวน 101 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 2.2 และโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ จํานวน 809          
เมกะวตัต ์คดิเป็นรอ้ยละ 17.9 
 
บรษิทัมโีครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งและพฒันา คดิเป็นกําลงัผลติตามสญัญาซื้อขายตามสดัส่วน
การถอืหุน้จํานวน รวม 1,613 เมกะวตัต์ ประกอบดว้ย โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง คดิเป็นกําลงัผลติตาม
สญัญาซื้อขายตามสดัส่วนการถอืหุน้ จํานวน 1,206 เมกะวตัต์ และ โครงการที่อยู่ระหว่างพฒันาคดิเป็นกําลงั
ผลติตามสดัส่วนการถือหุ้น จํานวน 407 เมกะวตัต์  โดย มกีําหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิง
พาณชิย ์ดงัน้ี 
 

- ในปี 2557 โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานขยะจเีดค    
- ในปี 2558 โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานลมโบโค รอ็ค ในประเทศออสเตรเลยี  
- ในปี 2559 โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที ่4 และโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันา 3 โครงการ 

ไดแ้ก่ โครงการเอสเค โคเจน และ ทพี ีโคเจน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ และโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานลมชยัภมู ิวนิดฟ์ารม์ 

- ในปี 2560 โครงการทเีจ โคเจน เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันา ปี 2562 โครงการ
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงัน้ําแบบฝายน้ําลน้ ไซยะบุร ีประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

นอกจากน้ี บรษิทัมกีารลงทุนในบรษิทั 6 แหง่ทีป่ระกอบธุรกจิอื่น ไดแ้ก ่
 

บริษทั ธรุกิจ 
บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั เดนิเครือ่ง บาํรุงรกัษาและวศิวกรรม 
บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากัด 
(มหาชน) 

จดัหาและจาํหน่ายน้ําดบิ 
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บริษทั ธรุกิจ 

บรษิทั เอก็คอมธารา จาํกดั ผลติและจาํหน่ายน้ําประปา 
บรษิทั เพริล์ เอนเนอจี ้ฟิลปิปินส ์ออเปอเรติง้ องิค ์จาํกดั เดนิเครือ่งและบาํรงุรกัษา 
บรษิทั เคซอน แมนเนจเมนท ์เซอรว์สิ องิค ์จาํกดั บรหิารจดัการ 
บรษิทั พที ีมานมับงั เมารา อนิีม จาํกดั เหมอืงถ่านหนิ 
 
3. ผลการดาํเนินงาน  
บรษิทัมผีลกาํไรจากการดาํเนินงาน (ไมร่วมขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นของบรษิทั บรษิทัยอ่ยและกจิการร่วมคา้ 
ค่าตดัจําหน่ายส่วนทีต่รีาคาสนิทรพัยเ์พิม่ของเคซอน และภาษเีงนิไดร้อตดับญัช)ี ประจําปี 2556 จํานวน 7,605 
ลา้นบาท และกาํไรประจาํปี 2555  จาํนวน 6,060  ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,545 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 25.50 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจาก (1) รายไดค้า่ความพรอ้มจ่ายพิม่ขึน้ 55 ลา้นบาท (2) ผลประกอบการของเคซอนเพิม่ขึน้ 382 
ล้านบาท จากการรับรู้กําไรเป็นร้อยละ 98 แบบเต็มปี  (3) มีการรับรู้กําไรจากโครงการที่เริ่มจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์จาํนวน 176 ลา้นบาท รวมทัง้ (4) มกีาํไรเพิม่ขึน้จาการดาํเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพของ
โรงไฟฟ้าทีม่อียู่เดมิ จํานวน 1,004 ลา้นบาท  รวมทัง้ (5) รบัรูผ้ลการดําเนินงานขาดทุนของโครงการทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง จาํนวน 72 ลา้นบาท 
 
ในชว่ง 2-3 ปีทีผ่า่นมา เอก็โกและบรษิทัยอ่ยมกีารจดัหาเงนิกูเ้พือ่ลงทนุเพิม่ขึน้ ทาํใหอ้ตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุน
เพิม่ขึน้จาก 0.70 ในปี 2555 เป็น 0.87 ในปี 2556  เมือ่พจิารณาเฉพาะเอก็โกจะพบวา่ อตัราหน้ีสนิต่อทุน
เพิม่ขึน้จาก 0.41 ในปี 2555 เป็น 0.44 ในปี 2556 
 
4. แผนกลยทุธ ์
แผนกลยทุธใ์นปี 2557 เน่ืองจากเอก็โกมโีรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณิชยแ์ลว้เป็นจาํนวนมาก บรษิทัจาํเป็นตอ้ง
บริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปจัจุบันให้เดินเครื่องตามปกติและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มัน่ใจว่า
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัเป็นไปตามทีไ่ดป้ระมาณการไว ้ส่วนโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง บรษิทัตอ้งบรหิาร
โครงการใหแ้ลว้เสรจ็ตามกําหนดและเป็นไปตามงบประมาณทีว่างไว ้นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดแ้สวงหาโอกาสใน
การลงทุนเพิม่ขึน้ เชน่ การซื้อโรงไฟฟ้าทีม่กีารเดนิเครื่องเชงิพาณิชยแ์ลว้จะทาํใหเ้อก็โกสามารถรบัรูร้ายไดท้นัท ี
รวมทัง้ลงทุนในโครงการ Greenfield เพือ่สรา้งรายไดใ้นระยะยาว  
 
 จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม        
ซึง่มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม: 
 

นายจริพนัธ์ บวับูชา ผูร้บัมอบฉันทะ ไดส้อบถามและไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัประเดน็ต่างๆ 
ดงัน้ี  

 1. สอบถามขอ้มลูในรายงานประจาํปี หน้า 73 หวัขอ้ธุรกจิอื่นๆ ขอ้ 5.6 วา่ บรษิทั พที ีมานัม
บงั  เมารา อนิีม จาํกดั (เอม็เอม็อ)ี ซึง่เอก็โกถอืหุน้โดยออ้มในสดัสว่นรอ้ยละ 40 อยากทราบ
วา่ ในปี 2556 มรีายจา่ยและสรา้งรายไดใ้หแ้ก่เอก็โกมากน้อยเพยีงใด 
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2. ในรายงานประจาํปี หน้า 127 ตารางที ่1 การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในปี 2556  

มกีารประชุมคณะกรรมการลงทุนรวมทัง้หมด 12 ครัง้ แต่ประธานเขา้ร่วม 13 ครัง้  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทัง้หมด 6 ครัง้   แต่นายซาโตช ิ
ยาจมิะ เขา้ร่วมประชุม 13 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม มกีารประชุมรวม 2 ครัง้ แต่นายซาโตช ิยาจมิะ เขา้ร่วมถงึ 4 ครัง้ ทัง้น้ี 
ตามรายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคมในรายงาน
ประจําปี หน้า 178 ก็ไม่ปรากฏชื่อนายซาโตช ิยาจมิะ เป็นกรรมการแต่อย่างใด จงึอยาก
ทราบวา่    
- จาํนวนครัง้ทีเ่กนิกวา่จาํนวนการประชุมมคีวามหมายวา่อยา่งไร 
- จํานวนครัง้ที่เกิน รวมทัง้การมีรายชื่อของคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้นมานัน้ กรรมการ

ดงักลา่วไดร้บัคา่เบีย้ประชุมดว้ยหรอืไม ่หากม ีเป็นไปตามมตหิรอืระเบยีบใด 
3. ในรายงานประจําปี หน้า 178 รายงานกํากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ใน

หวัขอ้ที ่1 การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ียอ่หน้าที ่3 “ศกึษาแนวทางในการปรบัปรุงนโยบายและ
การดาํเนินงานทีเ่กีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติของกลุ่มเอก็โก” อยากทราบวา่คณะกรรมการ
ไดท้ําการศกึษาแลว้และนํามาปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติของกลุ่มเอก็โกทีเ่ป็นรูปธรรม
อยา่งไรบา้ง 

4. ในรายงานประจาํปี หน้า 143-147 ปจัจยัความเสีย่ง ระบุวา่ปจัจยัเสีย่งทีม่คีวามหลากหลาย 
คณะกรรมการเหน็วา่ ความเสีย่งทีส่าํคญัทีสุ่ดของบรษิทัคอืความเสีย่งใด และความเสีย่งทีม่ ี
โอกาสเกดิน้อย หากเกดิขึน้จะสรา้งความเสยีหายอยา่งมนียัสาํคญัคอืความเสีย่งใด 

5. การลงทุนในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลยี ลาว บรษิัทมองว่า บรษิัท ผลิตไฟฟ้าราชบุร ี 
โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) หรอื RATCH เป็นคูแ่ขง่หรอืพนัธมติรทางธุรกจิของเอก็โกหรอืไม ่

คาํตอบ: 1. นายสกุล พจนารถ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยุทธแ์ละบรหิารสนิทรพัย ์ชีแ้จงว่า 
ผลประกอบการของโครงการ พที ีมานัมบงั เมารา อนิีม หรอื เอม็เอม็อ ีในปี 2556 มรีายได้
ทัง้หมด 190 ลา้นบาท และมรีายจ่าย 208 ลา้นบาท ดงันัน้ในปี 2556  โครงการฯ ขาดทุน
จํานวน 18 ลา้นบาท เน่ืองจากขณะน้ีอยู่ในระยะเริม่ตน้ จงึมคี่าใชจ้่ายในการจดัซื้อทีด่นิและ
ตอ้งเปิดหน้าดนิเพือ่ทาํเหมอืง และคาดวา่จะเริม่มผีลกาํไรในปี 2557 

2. นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในปี 2556 มีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนทัง้หมด 13 ครัง้ ดงันัน้ ตวัเลขการประชุม 12 ครัง้ เกิดจากการ
คลาดเคลื่อนของตวัเลขขณะจดัพมิพ ์สว่นการเขา้ร่วมประชุมของนายซาโตช ิยาจมิะ ซึง่เป็น
กรรมการลงทุน เข้าประชุมคณะกรรมการลงทุนทัง้หมด 13/13 ครัง้ ดงันัน้ ตัวเลขที่ไม่
ตรงกันเกิดจากการคลาดเคลื่อนของตาราง  ซึ่งตัวเลข  13/13 ที่ปรากฏในตาราง
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนที่ถูกต้องจะต้องอยู่ในตารางคณะกรรมการ
ลงทุน ส่วนตัวเลข 4/4 ที่อยู่ในตารางคณะกรรมการกํากับฯ นัน้ เป็นตัวเลขในตาราง
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. ประธานชีแ้จงวา่ เอก็โกใหค้วามสาํคญักบัแนวทางการต่อตา้นการทุจรติ และไดม้กีารกําหนด
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มาตรการและนโยบายการต่อต้านการทุจริต รวมทัง้จรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับ
คณะกรรมการและสําหรบัพนักงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
บรษิัท  ซึ่งจรรยาบรรณดงักล่าวกําหนดไม่ให้กรรมการและพนักงานเรยีกรบัสนิบน หรือ
ค่าตอบแทนต่างๆ จากผูท้ีเ่ขา้มาทําธุรกจิกบักลุ่มเอก็โก นอกจากน้ี เอก็โกมโีครงสรา้งการ
ตรวจสอบที่ชดัเจน มีความเป็นอิสระ โปร่งใสในการควบคุมกิจการ การบริหารธุรกิจ มี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มกีระบวนการสอบสวนและใหค้วามเป็นธรรมแก่ทัง้ผูร้อ้งเรยีน 
และผูถู้กกลา่วหา รวมทัง้เปิดชอ่งทางในการแจง้เบาะแสการกระทาํทุจรติ 
นอกจากน้ี นายธนพชิญ์ มลูพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิวา่ จาก
ทีไ่ดต้รวจสอบแลว้ไม่พบว่ามกีารทุจรติเกดิขึน้ในองค์กร ทัง้ในระดบัผูบ้รหิารและพนักงาน 
หรอืได้รบัขอ้ร้องเรยีนจากบุคคลภายนอก นอกจากน้ี เอ็กโกได้แสดงเจตนารมณ์เขา้ร่วม
โครงการการสร้างแนวร่วมปฏบิตัเิพื่อการต่อต้านการทุจรติในภาคเอกชน ตัง้แต่ปี 2553 
ร่วมกบั IOD หอการคา้ไทย หอการคา้ต่างชาต ิสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึ่งโครงการ
ดงักล่าวเป็นโครงการที่ไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลและสํานักงานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.)  คณะกรรมการบรษิทัโดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมได้มอบหมายให้ฝ่ายบรหิาร
ศกึษาแนวทางต่อไป 

4. ประธานชี้แจงว่า คณะกรรมการบรษิัทตระหนักถึงการบรหิารความเสี่ยงเป็นอย่างด ีอาท ิ
ความเสีย่งเกีย่วกบัรายได ้ผลกําไรของบรษิทั ความเสีย่งดา้นการบรหิาร การประเมนิความ
เสีย่งในประเทศที่เอก็โกจะเขา้ไปลงทุน ตวัอย่างเช่น ประเทศพม่า ซึ่งบางโครงการเป็น
โครงการที่เกิดจากนโยบายของรฐับาลพม่า จําเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียดว่าโครงการ
ดังกล่าวจะสามารถดําเนินการต่อได้หรือไม่ เพราะเอ็กโกตระหนักเสมอว่าเอ็กโกเป็น
ทรพัยส์นิของผูถ้อืหุน้ จงึตอ้งมคีวามระมดัระวงัในการทําธุรกจิในทุกโครงการ นอกจากน้ี 
เมือ่เอก็โกเขา้ไปลงทุนหรอืซือ้โครงการต่างๆ มา ความเสีย่งทีจ่ะตอ้งคาํนึงถงึ คอื ความเสีย่ง
ในระหว่างการก่อสรา้ง ซึ่งเอก็โกไดจ้ดัทาํแผนรองรบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งการ
ก่อสรา้ง และมกีาํหนดการบาํรุงรกัษาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านเสมอ 

5. ประธานชีแ้จงวา่ การลงทุนในต่างประเทศ เอก็โกมองว่า RATCH เป็นเสมอืนพีน้่อง และที่
ผ่านมาได้มีการลงทุนในโครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน ในระยะหลังจึงได้มีการตกลง
ระหวา่งเอก็โกและ RATCH วา่จะเขา้ไปลงทุนหรอืประมลูแขง่ขนัในโครงการใด เพือ่ลดความ
ซํ้าซอ้นในการลงทุนและแขง่ขนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

คาํถาม: นายประเสรฐิ แกว้ดวงเทยีน ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามดงัน้ี 
1. ในปี 2556 มกีารประมลูสรา้งโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer-  

“IPP”) ทัง้เอก็โก และ RATCH ไมป่ระสบความสาํเรจ็ในการประมลูครัง้น้ี อยากทราบวา่ผูท้ี่
ชนะการประมูลมจีุดเด่นอย่างไร เอก็โกไดม้กีารประเมนิหรอืวจิยัว่าเอก็โกมคีวามแตกต่าง
อย่างไร เหตุใดจงึไม่ไดร้บัการพจิารณา หากมกีารประเมนิแลว้ไดข้อ้สรุปว่าอย่างไร และนํา
ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาน้ีไปใชใ้นการประมลูครัง้ต่อไปอยา่งไร 
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2. ในระยะหลงัเอ็กโกลงทุนในต่างประเทศค่อนข้างมาก ไม่แน่ใจว่าโครงการที่ไปลงทุนให้

ผลตอบแทนดกีว่าหรอืมคีวามสะดวกในการใช้ทรพัยากรในการผลติไฟฟ้ามากกว่า ดงัจะ
เหน็ไดจ้ากการไปลงทุนเพิม่ในเคซอน หรอืขยายการลงทุนไปยงัออสเตรเลยี นอกจากน้ี ใน
ฐานะผู้นําการผลิตไฟฟ้า ได้มกีารวิจยัว่าเชื้อเพลิงชนิดใดที่เหมาะกับการผลิตไฟฟ้าใน
ประเทศไทย เพราะในขณะนี้ มคีวามกงัวลเกี่ยวกบัการใชก๊้าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า
มากเกินไป ประมาณร้อยละ 70 ซึ่งอาจทําให้เกิดกรณีไฟฟ้าดบั (Blackout) ได้ จงึอยาก
ใหเ้อก็โกนําเสนอแผนงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบดว้ย 

คาํตอบ: 1. ประธานและนายมงคล สกุลแกว้ กรรมการลงทุนชีแ้จงว่า การประมลูโรงไฟฟ้า IPP เป็น
โครงการจากนโยบายของรฐับาล โดยมคีณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการพลงังาน (“กกพ.”) 
ทําหน้าที่กําหนดเงื่อนไข ระเบยีบการรบัซื้อ ดําเนินการจดัการประมูล และพจิารณาผูช้นะ
การประมูล ซึ่งเงื่อนไขในการประมูลครัง้น้ีเป็นแบบแข่งขนัราคา หากบรษิทัใดเสนอราคาที่
ตํ่ากว่าก็จะชนะการประมูลในโครงการนัน้   ทัง้น้ี กกพ. ประเมนิผลตามกตกิาแข่งขนัทุก
ประการ และเอก็โกไดท้ําหน้าทีอ่ย่างดแีลว้ และสาํหรบัในการประมูลครัง้ต่อไป เอก็โกจะ
เตรยีมการโดยเฉพาะอย่างยิง่การลดตน้ทุนและราคาค่าไฟฟ้าใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมและ 
สามารถแขง่ขนัได ้

2. ประธานชี้แจงว่า เอ็กโกพจิารณาแล้วว่าในต่างประเทศมปีรมิาณการใช้ไฟฟ้าค่อนขา้งสูง 
และอตัราค่าไฟฟ้าที่ได้รบัการเสนอมาค่อนขา้งด ีรวมทัง้เอ็กโกได้พจิารณาความเสี่ยงใน
ประเทศที่จะเข้าไปลงทุน หากโครงการใดประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูง 
ผลตอบแทนจากการลงทุนจะตอ้งคุม้คา่กบัความเสีย่งนัน้ เช่น ประเทศอนิโดนีเซยีซึง่มคีวาม
เสี่ยงในพื้นที่การผลติสูง เหน็ควรว่าจะต้องได้ผลกําไรไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี  ส่วนใน
ประเทศที่มคีวามเสี่ยงน้อย เช่น ประเทศลาว ซึ่งมกีารผลติไฟฟ้าไดต้ามปกต ินโยบายใน
ประเทศทีแ่น่นอน ผลกําไรทีไ่ดก้ค็วรจะตอ้งอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 12  สาํหรบัโอกาสในการ
เขา้ไปลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในประเทศไทยค่อนขา้งจํากดั เอก็โกจงึตอ้งพยายามขยาย
การลงทุนโดยการเขา้ไปร่วมทุนกบับรษิทัอื่นๆ การรบัซื้อโรงไฟฟ้า หรอืขอสมัปทานจาก
ภาครฐั ใหม้ากทีส่ดุ 
 
เอก็โกในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัเอกชน ซึ่งมสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบายการใชเ้ชื้อเพลงิของ
ประเทศ ดงัจะเหน็ไดว้่ามกีรรมการบรษิทัทีเ่ป็นตวัแทนจาก กฟผ. รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสูง
ของเอก็โกทีม่คีวามรูค้วามชาํนาญในธุรกจิไฟฟ้า ทีไ่ดร้ว่มใหข้อ้เสนอแนะแก่รฐับาลเกีย่วกบั
นโยบายการใช้เชื้อเพลงิต่างๆ และเหน็ว่า การใช้ถ่านหนิเป็นเชื้อเพลงิการผลติก็ยงัคงมี
ความจาํเป็น แมจ้ะมปีญัหาในการนํามาใชม้ากทีส่ดุเน่ืองจากยงัมคีวามกงัวลเรื่องสิง่แวดลอ้ม 
ทัง้น้ี ประธานเห็นว่ายงัคงจําเป็นต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
เพียงแต่ยังไม่ทราบระยะเวลาที่แน่ชัด นอกจากน้ี เอ็กโกยังได้ร ับความร่วมมือจาก
ผูเ้ชีย่วชาญซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และเป็นผูนํ้าดา้นการผลติไฟฟ้าในประเทศญี่ปุน่ ใหก้าร
สนบัสนุนและขอ้เสนอแนะต่างๆ มกีารถ่ายทอดความรูอ้นัเป็นประโยชน์อกีทางหน่ึงดว้ย 
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คาํถาม: นายปรทิรรศน์ ไกรทศัน์ ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามว่า เอก็โกมแีผนการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น 

ซึง่เป็นประเทศทีม่ปีรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกหรอืไม ่
คาํตอบ: ประธานชี้แจงว่า เอก็โกเคยศกึษาขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น พบว่าญี่ปุ่นพยายามทีจ่ะ

ลดใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานนิวเคลยีร ์จงึเป็นโอกาสทีด่ทีีเ่อก็โกจะเขา้ไปลงทุนในญี่ปุน่ แต่ประเดน็ที่
น่ากงัวลประการหน่ึงคือราคาที่ดินในญี่ปุ่นสูงมาก ขณะน้ีเอ็กโกมแีผนการที่เข้าไปลงทุนแต่
จะตอ้งรอเวลาในการลงทุนไปอกีระยะหน่ึง ในระหวา่งน้ี เอก็โกกย็งัไดศ้กึษาช่องทางการลงทุนใน
ประเทศอื่นดว้ย เชน่ อนิโดนีเซยี เวยีดนาม ฟิลปิปินส ์

คาํถาม: นายสมชาย ฐติอิคัรรุง่โรจน์  ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถาม ดงัน้ี   
1. เอก็โกมกีระบวนการอนุมตัเิงนิบรจิาคอย่างไร มกีารจดัทํางบประมาณหรอืไม่ มกีารลงมติ

ของผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตัเิงนิบรจิาคหรอืไมอ่ยา่งไร 
2. ราคาหุ้น ณ ปจัจุบนัค่อนขา้งคงที่ แต่พบว่ามนีักวเิคราะห์เปิดเผยผลการวจิยัว่าราคาหุ้น

ของเอก็โกมรีาคาค่อนขา้งสงูกวา่ในปจัจุบนัมาก จงึอยากใหผู้บ้รหิารใหข้อ้มลูกบันักวเิคราะห์
วา่สถานการณ์ของเอก็โกในขณะน้ีเป็นอยา่งไร หรอืหากนักวเิคราะหใ์หข้อ้มลูหลกัทรพัยท์ีไ่ม่
ถูกต้อง ขดักบัขอ้เทจ็จรงิของบรษิทั หรอืให้ขอ้มูลเชงิลบกบับรษิทั ฝ่ายบรหิารสามารถนํา
มุมมองเหล่านัน้กลบัมาปรบัปรุงการบรหิารงานรวมทัง้ปรบัปรุงองคก์รไดอ้ย่างไร อนัจะเป็น
การสรา้งมลูคา่ใหก้บัราคาหุน้ หรอืการดาํเนินกจิการและสง่ผลดต่ีอผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมด ซึง่
รวมไปถงึผูถ้อืหุน้ดว้ย 

คาํตอบ: ประธานกรรมการและฝา่ยบรหิารชีแ้จงวา่  
1. คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบอํานาจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่อนุมตัเิงนิบรจิาคไดจ้ํานวนหนึ่ง 

ในกรณีที่เงินบริจาคเกินกว่าวงเงินที่ได้ร ับมอบอํานาจ จะต้องดําเนินการขออนุมัติจาก
คณะกรรมการ เอก็โกแบ่งเงนิบรจิาคออกเป็น 2 สว่น ซึง่เขา้ใจวา่สว่นทีผู่ถ้อืหุน้ถาม คอืเงนิที่
บรจิาคใหแ้ก่มลูนิธไิทยรกัษ์ปา่ ซึง่เป็นมลูนิธทิีเ่อก็โกก่อตัง้ขึน้ เพือ่ดแูลรกัษาปา่ตน้น้ํา รวมทัง้
ใชใ้นการก่อสรา้งและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ทีห่่างไกล โดย
ในปี 2556 มกีารจดัทาํงบประมาณทีช่ดัเจน คอื 41 ลา้นบาท และเงนิบรจิาคในการดาํเนิน
กจิกรรมดา้น CSR ให้แก่ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า นอกจากน้ี มกีารตัง้งบประมาณ
เกีย่วกบัคา่โฆษณาไวอ้ยา่งชดัเจน โดยเน้นโฆษณาดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เน่ืองจากเอก็
โก มคีวามพยายามทีจ่ะเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อการดําเนินธุรกจิอย่าง
ยัง่ยนื ซึ่งงบประมาณทีใ่ชใ้นการโฆษณามจีํานวนไม่มากนัก และมแีผนการโฆษณาทีช่ดัเจน
อกีดว้ย 

2. โดยปกติเอ็กโกมกีารจดัประชุม one-on-one และการประชุมแบบกลุ่มเพื่อชี้แจงการ
ดําเนินงานและให้ขอ้มูลที่ถูกต้องของเอ็กโก ทัง้น้ี ราคาหุ้นขึ้นกบัว่าเอ็กโกมแีผนการซื้อ
โรงไฟฟ้าหรือกิจการอื่นๆ แล้วทางนักวิเคราะห์จะเป็นผู้วิเคราะห์ศกัยภาพและราคาหุ้น
ของเอก็โกเอง เน่ืองจากนกัวเิคราะหม์ขีอ้มลูโรงไฟฟ้า cash flow และผลกําไรของเอก็โกจาก
การให้ข้อมูลในการประชุมข้างต้นแล้วจึงนําไปวเิคราะห์ออกมาเป็นราคาหุ้น โดยทัว่ไป 
เมื่อเอก็โกไดโ้ครงการเพิม่ขึน้กจ็ะทําใหร้าคาหุน้เพิม่ขึน้ ในขณะที่เมื่อยงัไม่มโีครงการใหม ่
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ราคาหุน้กจ็ะยงัคงที ่ฝา่ยบรหิารเองกพ็ยายามหาช่องทางการลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ทัง้
ในประเภท greenfield และโรงไฟฟ้าทีก่่อสรา้งเรยีบรอ้ยแลว้   

คาํถาม: นายสมเกยีรต ิพรหมรตัน์ ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามว่า Greenfield หมายถงึ พลงังานสะอาด
หรือไม่ และที่ผ่านมาเอ็กโกมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานสะอาด เช่น พลังงาน
แสงอาทติย ์พลงังานลม พลงังานขยะ ไปบางส่วนแลว้ เอก็โกมโีครงการทีจ่ะลงทุนในโรงไฟฟ้า
ประเภทอื่นอกีหรอืไม ่และพลงังานนิวเคลยีรถ์อืวา่เป็นพลงังานสะอาดหรอืไม ่อยา่งไร 

คาํตอบ: กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชีแ้จงวา่ Greenfield หมายถงึ โรงไฟฟ้าทีย่งัไมเ่ดนิเครื่องหรอืโรงไฟฟ้าที่
ย ังไม่ได้ร ับการพัฒนา ส่วนโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและเดินเครื่องแล้วเรียกว่า 
Brownfield   
พลงังานสะอาดทีเ่อก็โกผลติมาทัง้หมดจะเหน็ไดว้า่มสีดัสว่นไมม่ากนกั และไมไ่ดส้รา้งผลกําไรใน
ระดบัทีสู่ง หากลงทุนกบัโรงไฟฟ้าประเภทน้ีมากเกนิไปอาจไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนของผูถ้อืหุน้ 
ดงันัน้ จากการนําเสนอทีร่ะบุวา่เอก็โกไดร้บัค่าไฟฟ้าสว่นเพิม่นัน้ คอื การมรีายไดเ้พิม่ อยา่งไรก็
ตาม ยงัคงมโีรงไฟฟ้าในลกัษณะดงักล่าวติดต่อเขา้มาให้เอ็กโกร่วมลงทุนเป็นระยะ ซึ่งแต่ละ
โครงการทีเ่สนอเขา้มาจะมขีนาดเลก็ลงเรือ่ยๆ เอก็โกจงึตอ้งพจิารณาขนาดของโรงไฟฟ้าทีจ่ะเขา้
ไปลงทุนวา่คุม้คา่พอหรอืไม ่
สว่นพลงังานนิวเคลยีรน์ัน้ ในเชงิวศิวกรรมจดัว่าเป็นพลงังานทีส่ะอาดทีสุ่ด เพราะถอืวา่ไมม่กีาร
เผาไหมข้องเชือ้เพลงิ จงึไมม่ก๊ีาซคารบ์อนไดออกไซดเ์กดิขึน้ จงึมคีวามเหน็วา่ทา้ยทีสุ่ดพลงังาน
นิวเคลยีรก์ม็คีวามจาํเป็นสาํหรบัการผลติไฟฟ้าในอนาคต ทัง้น้ี จะตอ้งคาํถงึความปลอดภยัของ
โรงไฟฟ้าดว้ย 

คาํถาม: นางวนิดา ธญัญะวุฒ ิผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามและตัง้ขอ้สงัเกตเกี่ยวกบังบการเงนิที่มกีาร
เปรยีบเทยีบระหว่างปี 2555 และ ปี 2556 ซึ่งในปี 2555 มรีายไดป้ระมาณ 9,000 ลา้นบาท 
ในขณะทีปี่ 2556 มรีายไดป้ระมาณ 18,000 ลา้นบาท  แต่กําไรต่อหุน้ในปี 2555 กลบัสงูกวา่ปี 
2556  และอตัราส่วนหน้ีสนิต่อผูถ้อืหุน้ในปี 2555 คอื 0.70 ในขณะทีปี่ 2556 อยูท่ี ่0.87  จงึ
อยากทราบว่าเอก็โกมรีายไดเ้พิม่ขึน้ถงึเท่าตวั แต่เหตุใดกําไรต่อหน่วยจงึลดลง หากเป็นเพราะ
ในปี 2556 มกีารลงทุนเป็นจาํนวนมาก ทาํใหม้ผีลกาํไรน้อย จงึอยากใหช้ว่ยตรวจสอบวา่บรษิทัมี
คา่ใชจ้า่ยมากเกนิไปหรอืไม ่

คาํตอบ: กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชี้แจงว่า การไดร้ายไดข้องธุรกจิผลติไฟฟ้าต่างจากธุรกจิอื่น เน่ืองจาก
คา่ใชจ้า่ยทีส่งูทีส่ดุของธุรกจิน้ีคอืคา่เชือ้เพลงิ เอก็โกมรีายไดจ้ากคา่ผลติไฟฟ้าเทา่นัน้ ดงันัน้ เมือ่
คดิเฉพาะรายได้จากการผลติไฟฟ้า กําไรจงึยงัคงเดมิ แต่การที่รายได้เพิม่ขึ้นอาจเกดิจากค่า
เชือ้เพลงิเพิม่ขึน้หรอืมกีจิการเพิม่ขึน้ โดยทัว่ไปโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในช่วงแรกจะไดก้ําไรสูง 
เมื่อถึงปลายสญัญาก็จะมรีายได้ค่อนขา้งตํ่า รวมทัง้ ในปี 2555 เอ็กโกมกีําไรทางบญัชอีนั
เน่ืองมาจากการซื้อโครงการเคซอนประมาณ 4 พนัลา้นบาท ซึง่ไมใ่ช่ตวัเงนิทีแ่ทจ้รงิ ดงันัน้ ผล
กาํไรทีแ่ทจ้รงิคอื 6,060 ลา้นบาท 

คาํถาม: นายณรงค ์พทุธรกัษา ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามดงัน้ี 
1. ในปจัจุบนัมกีารเน้นเรื่อง green enegy และ clean energy ดงัจะเหน็ไดจ้ากนโยบาย
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สนับสนุนจากรฐับาล เพราะเชื่อว่าเป็นพลงังานสะอาด เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เช่น การ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าแสงอาทติย ์(solar farm) ซึง่ใชแ้ผงโซลารเ์ซลลเ์ป็นวสัดุในการผลติไฟฟ้า 
ความจรงิแล้วโรงไฟฟ้าประเภทดงักล่าวเป็นโรงไฟฟ้าที่สกปรกที่สุด และเป็นภาระในการ
ทาํลายเศษซากในระยะยาว ไม่เฉพาะบรษิทัเท่านัน้ แต่ประเทศผูผ้ลติไดร้บัภาระค่าใชจ้่าย
และผลกระทบที่เกิดขึ้น  ซึ่งต้องแบกรับภาระต้นทุนในการกําจัดด้วย แม้แต่พลังงาน
นิวเคลยีรท์ีเ่ชื่อว่าสะอาดในกระบวนการผลติ แต่ในขัน้ตอนการไดม้าซึ่งนิวเคลยีรน์ัน้กย็งัคง
สรา้งความสกปรกดว้ย จงึอยากทราบวา่ฝา่ยบรหิารมคีวามเหน็เกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่วอยา่งไร 

2. จากการลงทุนในเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย หากในอนาคตทําโครงการต่อไปไม่ได ้
เน่ืองจากการเคลือ่นไหวของกลุม่ NGOs และภาคประชาชน จนทาํใหไ้มส่ามารถผลติไดต้าม
แผนการที่วางไว ้และหากพลงังานที่สํารองไวไ้ม่เพยีงพอต่อความต้องการของประชาชน 
คณะกรรมการและฝา่ยบรหิารไดว้างแผนไวอ้ยา่งไรบา้ง 

คาํตอบ: ประธานกรรมการชีแ้จงวา่  
1. เอก็โกไดว้างแผนการลงทุนใน green enegy และ clean energy ไวอ้ยา่งชดัเจน ทัง้น้ี ขึน้อยู่

กบัแหล่งพื้นที่ ซึ่งจะต้องนํามาพจิารณาถึงความคุ้มค่าของการลงทุน และโอกาส รวมทัง้
ปจัจยัต่าง ๆ ทีจ่ะนํามาผลติกระแสไฟฟ้าได ้เช่น กระแสลม ความเขม้ของแสงอาทติย ์ อกี
ทัง้การควบคุมการผลติ  วธิทีาํลาย และแผนรองรบัการทาํลายวสัดุทีเ่หลอืจากการผลติไฟฟ้า 
ไดม้กีารกาํหนดวธิกีารไวเ้ป็นขัน้ตอนแลว้  

2. การลงทุนในเหมอืงถ่านหินนัน้ เชื่อว่าในอนาคตต้องมกีารใช้ถ่านหนิในการผลติแน่นอน 
เพยีงแต่ตอ้งรอระยะเวลาทีเ่หมาะสม และขณะน้ีเอก็โกดาํเนินการตามนโยบายของรฐับาลใน
การนําร่องสรา้งโรงไฟฟ้าประเภทดงักล่าว ส่วนเทคโนโลยกีารผลติ เอก็โกกไ็ดท้าํการศกึษา
ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

คาํถาม: นายคมธชั โชตริกัษ์ ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามในประเดน็ต่อไปน้ี 
1. ตามทีเ่อก็โกมโีรงไฟฟ้าทัง้สิน้ 20 แห่ง เอก็โกมแีผนการซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าเหล่านัน้หรอืไม่

อยา่งไร ดงัทีเ่หน็ไดจ้ากโรงไฟฟ้ารอ้ยเอด็กรนีมอุีปกรณ์ชาํรุดซึง่ทาํใหผ้ลติกระแสไฟฟ้าไดต้ํ่า
กว่าเป้าหมายที่วางไว ้รวมทัง้โรงไฟฟ้าดงคอน ซึ่งมรีะบบสายพานชํารุด มแีผนการ
บาํรุงรกัษาอยา่งไร เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้

2. ในปี 2557 เอก็โกมแีผนทีจ่ะเปิดโรงไฟฟ้าแหง่ใหม ่หรอืไม ่
คาํตอบ: ประธานกรรมการและฝา่ยบรหิารชีแ้จงดงัน้ี 

1. เอก็โกมกีารบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้าอยูเ่สมอ ทัง้บาํรุงรกัษาขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 
โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น คอืโรงไฟฟ้าทีอ่าศยัความรอ้นจากการเผาไหมเ้ชื้อเพลงิไปตม้
น้ําใหเ้ป็นไอน้ําทีม่แีรงดนัและมอุีณหภูมสิูง เพื่อไปขบัดนักงัหนัไอน้ําเพื่อผลติกระแสไฟฟ้า  
โรงไฟฟ้าประเภทน้ีจะมกีารซ่อมแซมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ส่วนการทํางานของหม้อน้ํา 
(boiler) จะมกีารทดสอบตามกฎหมายอยูเ่สมอ 
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม เป็นโรงไฟฟ้า 2 ชนิดทํางานร่วมกนั คอื โรงไฟฟ้าทีใ่ชก้งัหนั
แก๊ส โดยใชแ้ก๊สเผาเชือ้เพลงิเพือ่หมุนกงัหนัและใชก้งัหนัผลติกระแสไฟฟ้า จากนัน้ใชไ้อเสยี
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จากความร้อนจากการหมุนกังหันมาต้มน้ําและใช้ไอน้ํามาหมุนกังหันไอน้ําเพื่อใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้าต่อไป 
โรงไฟฟ้าประเภทน้ีมรีอบการบํารุงรกัษาอุปกรณ์เช่นเดยีวกนั ทัง้ในส่วนของ Combustion 
Inspection และ Overhaul อย่างเป็นขัน้ตอน  จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้มัน่ใจวา่เอก็โกไมม่ปีญัหา
เรือ่งการซ่อมบาํรุงแต่อยา่งใด 

2. ในปี 2557 จะมกีารเปิดตวัโรงไฟฟ้าพลงังานขยะในอําเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการทดลอง
ในการแกไ้ขปญัหาขยะในชุมชน และเป็นการดําเนินงานในเชงิ CSR และใชเ้ป็นโครงการ
ศกึษาเกีย่วกบัการจดัการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะดว้ย 

คาํถาม: นายพเิชษฐ์ เทยีนไทย ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามในประเดน็การลงทุนในเหมอืงถ่านหนิ MME 
ในอนิโดนีเซยีดงัต่อไปน้ี 
1. เหมอืงถ่านดนิดงักลา่วตัง้อยูใ่นเกาะใด 
2. มปีรมิาณการสาํรองเทา่ไร 
3. มอีตัราสว่นดนิต่อถ่านหนิ เท่าไร มคี่าความรอ้นของถ่านหนิเท่าไร ผลติไดเ้มือ่ไร  ใชเ้วลาใน

การผลิตได้ทัง้หมดกี่ปี และจะขายถ่านหินโดยมีสัญญาระยะยาวหรือไม่ หรือจะสร้าง
โรงไฟฟ้าทีป่ากเหมอืง ประเทศไทยอนิโดนีเซยี หรอืไม ่อยา่งไร 

คาํตอบ: ประธานกรรมการและฝา่ยบรหิาร ชีแ้จงเกีย่วกบัประเดน็ขา้งตน้ดงัต่อไปน้ี 
1. เหมอืงถ่านหนิตัง้อยูบ่นเกาะสมุาตราใต ้
2. มปีรมิาณการสาํรองถ่านหนิประมาณ 140 ลา้นตนั 
3. อตัราสว่นหน้าดนิต่อถ่านหนิ คอื 2.5 ต่อ 1 ค่าความรอ้นอยูท่ีป่ระมาณ 4,800 กโิลแคลอรีต่่อ

กโิลกรมั เริม่มกีารผลติถ่านหนิในปี 2556 และคาดวา่ในปี 2557 จะผลติไดป้ระมาณ 1 ลา้น
ตนั โดยมอีายุสมัปทาน 28 ปี และขณะน้ี โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาทําสญัญาซื้อขาย
ถ่านหนิระยะยาวกบับรษิทัโฮลเทรดดิ้งในประเทศญี่ปุ่น เน่ืองจากโครงการน้ีเป็นการลงทุน
ร่วมกบับรษิทัในอนิโดนีเซยีจงึต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผูร้่วมทุนทัง้สองฝ่ายในการทํา
สญัญาดงักลา่ว อกีทัง้ ในปจัจุบนัราคาถ่านหนิในตลาดโลกค่อนขา้งตํ่า การทาํสญัญาซื้อขาย
ถ่านหนิระยะยาวจึงต้องคํานึงถึงรายได้ในระยะยาวด้วยว่ามคีวามเหมาะสมหรอืไม่ ส่วน
โรงไฟฟ้าปากเหมอืง ฝา่ยพฒันาธุรกจิกําลงัศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ซึ่งคาดวา่จะ
เป็นโรงไฟฟ้าที่มขีนาดกลาง กําลงัการผลิตประมาณ 100 เมกะวตัต์  ทัง้น้ี ได้มกีารจ้าง
บรษิทัภายนอกเพือ่ทาํการศกึษาความเป็นไปไดข้องการสง่ไฟฟ้าเขา้ระบบของอนิโดนีเซยีวา่
มมีากน้อยเพยีงใด  

 
 เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานกลา่วสรุปเป็นมตทิีป่ระชุม ดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ :   ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานประจาํปี 2556 ของคณะกรรมการบรษิทัและกจิกรรมทีจ่ะทาํต่อไปใน
ภายหน้า  
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ระเบียบวาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี  ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
    
               ประธานไดข้อใหน้ายสหสั ประทกัษ์นุกูล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานเกีย่วกบังบการเงนิประจําปี 
2556 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556   โดยนายสหสัฯ  ไดร้ายงานการนํามาตรฐานบญัชใีหมท่ีม่ผีลบงัคบัใหต้ัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2556 มาใช ้ผลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทั และงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุน
ประจาํปี 2556 โดยสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ผลกระทบ 
1.ภาษเีงนิได ้(TAS12) ปรบัปรุงผลกระทบต่อตวัเลขทีแ่สดงในงบการเงนิ 

ยอ้นหลงั (หมายเหตุประกอบงบการเงนิฯ ขอ้ 3) 
2.การบญัชสีาํหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาล 
  และการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความชว่ยเหลอื 
  จากรฐับาล (TAS20) 

กระทบต่อการแสดงรายการเงนิอุดหนุนจาก 
รฐับาลในงบกาํไรขาดทุน (หมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิฯ ขอ้ 30) 

3.ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ 
  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (TAS21) 

ปรบัปรุงผลกระทบต่อตวัเลขทีแ่สดงในงบการเงนิ
ยอ้นหลงั (หมายเหตุประกอบงบการเงนิฯ ขอ้ 3) 

4.สว่นงานดาํเนินงาน (TFRS8) กระทบต่อการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุงบการเงนิ 
(หมายเหตุประกอบงบการเงนิฯ ขอ้ 7) 

 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2556 

รายการ งบการเงินรวม 
(บาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
(บาท) 

สนิทรพัยร์วม 130,937,305,100 80,629,618,118 
หน้ีสนิรวม 60,793,708,786 24,809,396,279 
รายไดร้วมและสว่นแบง่ผลกาํไรสทุธ ิ
ในสว่นไดเ้สยีในกจิการรว่มคา้ 

25,920,977,155 7,546,494,895 

กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 6,913,743,180 3,256,698,566 

กาํไรต่อหุน้  13.13 6.19 
    

หลงัจากนัน้ ประธานขอใหน้ายธนพชิญ์ มูลพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอ
รายละเอยีดการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั  ซึ่งนายธนพชิญ์ฯ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบ
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ทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยการ
สอบถามผู้สอบบญัชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรบัปรุงรายการบญัชีที่สําคญั ซึ่งมี
ผลกระทบต่องบการเงนิ พจิารณาการนํามาตรฐานบญัชฉีบบัใหมม่าปฏบิตั ิรวมทัง้ใหค้าํแนะนําและขอ้คดิเหน็ที่
เป็นประโยชน์ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายงานทางการเงนิของเอก็โกไดจ้ดัทําขึน้อย่างถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ ครบถว้น และเชื่อถอืได ้สอดคลอ้งกบั
กฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่รายละเอยีดงบการเงนิอยูใ่นหนงัสอืรายงานประจาํปี หน้า 181-261 แลว้  
  ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้คิดเห็นเพิม่เติม ซึ่งมผีู้เข้า
ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
 

คาํถาม: นายจริพนัธ ์บวับชูา ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามขอ้มลูในรายงานประจาํปี (ฉบบัเตม็) เรื่อง
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 174 -176  ดงัน้ี 

1. หน้า 174 การสอบทานงบการเงินประจําไตรมาสและประจําปี 2556 ระบุว่า
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบบญัชเีรื่องความถูกตอ้งครบถว้นของงบ
การเงนิ การปรบัปรุงรายการบญัชทีี่สําคญั ซึ่งมผีลกระทบต่องบการเงนิ  จงึขอ
ทราบการปรบัปรุงรายการบญัชทีีส่าํคญั ซึง่มผีลกระทบต่องบการเงนิว่ามรีายการ
ใดบา้ง  

2. หน้า 175 การพจิารณานํามาตรฐานการบญัชใีหม่ทีม่ผีลบงัคบัใชปี้ 2557 มา
ปฏิบัตินัน้ เป็นมาตรฐานการบญัชีฉบับใด และขอให้แสดงตัวอย่างประกอบ
คาํอธบิาย 

3. หน้า 175 ขอทราบรายละเอยีด และวธิกีารปฏบิตั ิของระบบควบคุมภายใน เรื่อง
การติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้สามารถ
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหาร
นําไปใชโ้ดยมชิอบตามทีร่ะบุในรายงาน 

คาํตอบ: ฝา่ยบรหิาร ไดช้ีแ้จงขอ้ 1 และ 2 ดงัน้ี 
1. การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชทีี่สําคญั เช่น กําไร (ขาดทุน) จากการปรบัอตัรา

แลกเปลี่ยนในส่วนของเงนิฝากธนาคารสกุลเงนิตราต่างประเทศและเงนิกู้สกุล
เงนิตราต่างประเทศ ซึง่เดมิจะแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนเป็นรายการเดยีวกนั  
แต่ในปี 2556 ไดแ้ยก 2 รายการออกจากกนั  โดยกําไร (ขาดทุน) จากการปรบั
อตัราแลกเปลีย่นในส่วนของเงนิฝากธนาคารแสดงไวใ้นกําไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่น  แต่กาํไร (ขาดทุน) จากการปรบัอตัราแลกเปลีย่นในสว่นของเงนิกู ้จะ
แสดงไวท้ีต่น้ทุนทางการเงนิ  

2. มาตรฐานการบญัชปีี 2557 ทีส่าํคญัและนํามาใช ้เช่น TFRIC 4 เพือ่ประกอบการ
พจิารณาวา่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ามขีอ้ตกลงเป็นหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่า หรอืไม ่
และ TFRIC 12 เพื่อพจิารณาสญัญาซื้อขายน้ําประปาว่าเป็นสญัญาสมัปทาน
หรอืไม ่เชน่ บรษิทั เอก็คอมธารา จาํกดั เป็นตน้ 
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3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดช้ี้แจงว่า ฝ่ายตรวจสอบภายใน ไดม้กีาร

ตดิตามตรวจสอบว่าบรษิทัและบรษิทัย่อยไดป้ฏบิตัติามระเบยีบคําสัง่ต่างๆ อย่าง
ครบถว้นหรอืไม ่  ในกรณีทีบ่รษิทัยอ่ยยงัไมม่รีะเบยีบคาํสัง่ ฝา่ยตรวจสอบภายใน 
ไดใ้หค้ําแนะนําวา่ควรมกีารจดัทําระเบยีบคําสัง่นัน้ ๆ พรอ้มทัง้ตดิตามและสอบ
ทานการควบคุมดูแลการดําเนินการของบรษิทัย่อย และรายงานผลการตรวจสอบ
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ  

 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตังิบแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบัการตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบญัชขีองบรษิัทแล้วตามที่ปรากฏใน
รายงานประจาํปี 2556 ทีไ่ดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนน
เสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชมุ  :   ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนของบรษิทั 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ตามที่ประธานเสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน 
ดงัน้ี 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 390,186,268 99.9940    
ไมเ่หน็ดว้ย 5,500 0.0014 
งดออกเสยีง 17,860 0.0046 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวมจาํนวนเสยีง 390,209,628 100.0000 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี และการจ่ายเงินปันผล 
 
  ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
ประมาณรอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวมหรอืในจํานวนทีท่ยอยเพิม่ขึน้อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ีบรษิทั
ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 530 ลา้นบาทซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัตามที่
กฎหมายกาํหนดไวค้รบถว้นแลว้ 
     
  นอกจากน้ี ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ซึ่งบรษิทัไดด้ําเนินการตาม
ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่41 ทีใ่หอ้ํานาจคณะกรรมการในการจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมือ่เหน็วา่
บรษิทัมผีลกําไรพอสมควรทีจ่ะทาํเช่นนัน้  และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  ใน
การน้ี  คณะกรรมการในการประชุมครัง้ที ่8/2556 เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2556    มมีตจิ่ายเงนิปนัผลระหวา่ง
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กาลสาํหรบัผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2556 แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 2.75 บาท รวมเป็นเงนิปนัผลทีไ่ด้
ประกาศจา่ยไปแลว้จาํนวน 1,448 ลา้นบาท  โดยจา่ยเมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2556 
   คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2556 มกีําไรสุทธจิากผล
ประกอบการ รวมทัง้สิน้ 6,914 ลา้นบาท ซึง่ใกลเ้คยีงกบักําไรในปี 2555 ทีไ่มร่วมกําไรทางบญัชจีากการรวม
ธุรกจิ พร้อมทัง้ไดพ้จิารณาแผนการลงทุนของบรษิทัแลว้ มคีวามเหน็ว่า บรษิทัมกีระแสเงนิสดเพยีงพอที่จะ
จ่ายเงนิปนัผลได ้จงึขอเสนอการจดัสรรกําไรสะสม เป็นเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลการดําเนินงานงวด 6 
เดอืนหลงัของปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท คดิเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ 1,711 ลา้นบาท ในการจ่ายเงนิปนั
ผลครัง้น้ี หากรวมกบัการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6  เดอืนแรกจะเท่ากบั 6.00 บาทต่อ
หุน้ คดิเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้เท่ากบั 3,159 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 46 ของกําไรสุทธ ิซึง่มจีาํนวนเงนิปนัผล
จ่ายและอตัราการจ่ายเงนิปนัผลเท่ากบัปี 2555  ทัง้น้ี หากจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2556 ที ่
6.00 บาทต่อหุน้ กําไรสะสมของงบการเงนิรวมจะคงเหลอื 51,335 ลา้นบาท และกําไรสะสมของงบการเงนิ
เฉพาะบรษิทัจะคงเหลอื 37,320 ลา้นบาท  โดยมกีาํหนดจา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่2 พฤษภาคม 2557    

ทัง้น้ี  ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปนัผลของปี 2555 และ ปี 2556 เป็นดงัน้ี 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 ปี 2555 
(ปรบัปรงุใหม่) 

กาํไรสทุธ ิ(ลา้นบาท)  
(ปี 2555 ไมร่วมกาํไรทางบญัชจีากการรวมธุรกจิ)   

6,914 6,9301 

จาํนวนหุน้ (หุน้) 526,465,000 526,465,000 
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 
(ปี 2555 ไมร่วมกาํไรทางบญัชจีากการรวมธุรกจิ) 

13.13 13.16 

อตัราเงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้ (บาท)  6.00 6.00 
 2.75 3.25 2.75 3.25 
รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 3,159 3,159 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 46 461 

 หมายเหตุ 1 กาํไรสทุธปีิ 2555 (ก่อนการปรบัปรงุ) จาํนวน 6,669 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผลรอ้ยละ 47 

 
  ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้คิดเห็นเพิม่เติม ซึ่งมผีู้เข้า
ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
คาํถาม: นายบุญรืน่ จางบวั ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามผูส้อบบญัช ีดงัน้ี  

1. เหตุใดขอ้มลูกําไรสาํหรบัปี 2556 และกําไรสาํหรบัปี 2555 (ปรบัปรุงใหม่)  ซึ่ง
ปรากฏในรายงานทางการเงนิประจําปี 2556 หน้า 33 จาํนวน 7,087 ลา้นบาท 
และ 11,269 ลา้นบาท ตามลาํดบั จงึแตกต่างจากตวัเลขกําไรทีป่ระธานรายงาน
ในทีป่ระชุมว่าบรษิทัมกีําไรสุทธใินปี 2556 จาํนวน 6,914 ลา้นบาท และกําไร
สทุธใินปี 2555 (ปรบัปรุงใหม)่ จาํนวน 6,930 ลา้นบาท 
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2. เหตุใดสารจากประธานกรรมการซึง่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2556 หน้า 32 

ระบุวา่ผลประกอบการในปี 2556 ดกีวา่เป้าหมาย โดยมกีําไรจากการดาํเนินงาน
จาํนวน 7,605 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2555 จาํนวน 1,545 ลา้นบาท ซึง่ถอืวา่
เพิม่ขึน้ค่อนขา้งสูงถงึรอ้ยละ 25.50  ในขณะทีก่ําไรสุทธปีิ 2556 ที่ปรากฏใน
รายงานทางการเงนิและที่ประธานรายงานในทีป่ระชุม มจีํานวนตํ่ากว่าปี 2555 
ตามทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

คาํตอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูส้อบบญัชชีีแ้จง ดงัน้ี  
1. กําไรสาํหรบัปี 2556 และกําไรสาํหรบัปี 2555 (ปรบัปรุงใหม่) ทีป่รากฏอยู่ใน

รายงานทางการเงนิจาํนวน 7,087 ลา้นบาท และ 11,269 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
เป็นกาํไรทัง้หมดทีร่วมกาํไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ และสว่นทีเ่ป็นของสว่นได้
เสยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม ในขณะทีก่ําไรสุทธจิาํนวน 6,914 ลา้นบาท และกําไร
สุทธใินปี 2555 (ปรบัปรุงใหม)่ จาํนวน 6,930 ลา้นบาท ซึง่ประธานรายงานในที่
ประชุมเป็นกําไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่เท่านัน้ โดยทีก่ําไรในปี 2555 ไมร่วม
กาํไรทางบญัชจีากการรวมธุรกจิจาํนวน 4,310 ลา้นบาท 

2. ข้อมูลผลประกอบการในสารจากประธานกรรมการที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี เป็นกําไรส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ที่เกดิจากการดําเนินงานที่แทจ้รงิ 
โดยหกักําไรทางบญัชทีี่เกดิจากการรวมธุรกจิที่เกดิขึน้ในปี 2555 ออก และ  
ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีและค่าตดั
จาํหน่ายสว่นทีต่รีาคาสนิทรพัยเ์พิม่ของเคซอน ทาํใหก้ําไรจากการดาํเนินงานใน
สารประธานกรรมการแสดงยอดเป็น 7,605 ล้านบาท โดยมรีายละเอียด  
การกระทบยอดกาํไรขาดทุนปี 2556 และ 2555 (หลงัการปรบัปรุงตามมาตรฐาน
บญัชใีหม)่ จากผลกระทบต่างๆ  ดงัน้ี  

หน่วย: ลา้นบาท 
รายการ ปี 2556 ปี 2555 

กาํไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (ตามงบกาํไรขาดทนุ) 6,914 11,240 
(หกั) กาํไรทางบญัชทีีเ่กดิจากการรวมธรุกจิ - (4,182) 
(หกั) กาํไร / บวก ขาดทนุ จากอตัราแลกเปลีย่น (บรษิทัย่อย 
และกจิการรว่มคา้) 

182 (554) 

กําไรส่วนที่ เ ป็นของบริษัทใหญ่ก่อนผลกระทบอัตรา
แลกเปลีย่น 

7,096 6,504 

(หกั) รายได ้/ บวก คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 279 (444) 
บวก คา่ตดัจาํหน่ายสว่นทีต่รีาคาสนิทรพัยเ์พิม่ของเคซอน 230 - 
กําไรส่วนที่ เ ป็นของบริษัทใหญ่ก่อนผลกระทบอัตรา
แลกเปลีย่น ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีและค่าตดัจาํหน่าย
ส่วนที่ตีราคาสนิทรพัย์เพิ่มของเคซอน (ตามสารประธาน
กรรมการ) 

7,605 6,060 
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คาํถาม: นายเดชา ปญัจวฒันกุล ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ตัง้ขอ้สงัเกตวา่ กําไรทีนํ่ามาจดัสรรเงนิปนัผล

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ซึง่มจีาํนวน 6,914 ลา้นบาท ในขณะที ่กําไรสาํหรบัปี 2556 ทีป่รากฏใน
งบกําไรขาดทุนทีแ่สดงในรายงานทางการเงนิประจาํปี 2556 หน้า 33 มจีาํนวน 7,087 
ลา้นบาท จงึสอบถามวา่ เหตุใดจงึไมไ่ดนํ้ากําไรสาํหรบัปี 2556 จาํนวน 7,087 ลา้นบาท 
มาจดัสรรเป็นเงนิปนัผล  

คาํตอบ: ฝา่ยบรหิารชีแ้จงว่า กําไรสาํหรบัปี 2556 จํานวน 7,087 ลา้นบาท ในงบกําไรขาดทุน 
แบ่งออกเป็นกําไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (สว่นของเอก็โก) จํานวน 6,914 ลา้นบาท 
และส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอีํานาจควบคุม (ส่วนของผูถ้อืหุน้อื่นในบรษิทัย่อย)
จาํนวน 173 ลา้นบาท ซึง่ในการจดัสรรเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เอก็โกจะจดัสรรจากกําไร
ในสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่หรอืเอก็โกเทา่นัน้  

 
เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมติอนุมตัิการจดัสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี และการจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2556 ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ โดย
มตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชมุ  :   ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรกําไรสุทธแิละประกาศจ่ายเงนิปนัผลจากผลการ
ดาํเนินงานครึง่ปีหลงัของปี 2556 ตามทีป่ระธานเสนอในอตัรา 3.25 บาทต่อหุน้ เป็นจํานวนเงนิ 1,711 ลา้นบาท 
ในวนัที ่2 พฤษภาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 390,202,838 99.9982 
ไมเ่หน็ดว้ย 1,610 0.0004 
งดออกเสยีง 5,280 0.0014 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวมจาํนวนเสยีง 390,209,728 100.0000  
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 
 
  ประธานมอบหมายให ้นายธนพชิญ์ มูลพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงาน
เรือ่งการคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีก่ผูถ้อืหุน้ ซึง่นายธนพชิญ์ฯ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัความ
เป็นอสิระของผูส้อบบญัชแีละคณะกรรมการตรวจสอบไดก้ําหนดนโยบายทีจ่ะหมุนเวยีนผูส้อบบญัชทีุก 5 ปี 
โดยบรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหม่ทีส่งักดัสาํนักงานสอบบญัชเีดยีวกบัรายเดมิได ้ซึง่นโยบายของ
บรษิทัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต.ทีเ่ริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่ปี 2549 เป็นตน้มา   
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  คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฏบิตังิานในปีที่ผ่านมา
ของผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั (“PwC”) แล้วเหน็ว่าผูส้อบบญัชี
ปฏบิตังิานไดด้ ีมคีวามเป็นอสิระและเป็นกลาง มคีวามเชีย่วชาญในวชิาชพีและประสบการณ์ในงานสอบบญัช ี
อกีทัง้ยงัทราบขอ้มูลของกลุ่มบรษิัทเป็นอย่างด ีทําให้การตรวจสอบบญัชมีคีวามต่อเน่ือง และสามารถให้
คาํปรกึษาแนะนําทีม่ปีระโยชน์ มผีลงานดา้นการตรวจสอบทีม่คีุณภาพน่าพอใจ และสง่มอบงานไดร้วดเรว็ตรง
เวลา รวมทัง้ PwC เป็นบรษิทัทีใ่หบ้รกิารการสอบบญัชทีีม่ชีื่อเสยีง มมีาตรฐานการตรวจสอบในระดบัสากล 
เป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวาง สมควรไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มเอก็โกประจําปี 2557 โดยมี
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจาํปี 2557 และค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ดงัน้ี  

1. คา่สอบบญัชปีระจาํปี 2557 จาํนวน 1,726,700 บาท ลดลงจากปี 2556 จาํนวน 31,000 บาท   โดยมี
สาเหตุหลกัจากการลดขอบเขตงานการสอบทานกจิการรว่มคา้ต่างประเทศทีบ่รษิทัรบัภาระ  

2. ค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไม่เกนิ 123,600 บาท โดยทีค่่าใชจ้่าย
ในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมกีารลงทุน  บริษัทเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้จรงิตามความเหมาะสม 

 
ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชสีงักดั PwC ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชปีระจําปี 2557 ของบรษิทัใน

เครอืของเอก็โกดว้ย  ยกเวน้ เคซอน และบรษิทั เคซอน แมนเนจเมน้ท ์เซอรว์สิ องิค ์จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย 
เน่ืองจากบรษิทัยอ่ยทัง้สองแห่ง มผีูส้อบบญัชจีากสาํนักงานสอบบญัช ี SyCip Gorres Velayo & Co. เป็น
ผูส้อบบญัชเีดมิก่อนทีเ่อก็โกจะเขา้ซือ้หุน้ ซึง่มคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในธุรกจิของเคซอนเป็นอยา่งด ี 

 อน่ึง PwC และผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัทและบรษิัทย่อย ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร    ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั
บริษัท ในลกัษณะที่จะมผีลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และ นางสาวอมรรตัน์  
เพิม่พูนวฒันาสุข ผูส้อบบญัชเีลขที ่4599 เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของกลุ่มเอก็โกมาเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งไม่เกนิขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
สอดคลอ้งกบัมตขิองคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่3/2546 ทีใ่หม้กีารหมนุเวยีนผูส้อบบญัชทีุก 5 ปี 

 
นอกจากน้ี นายธนพชิญ์  มูลพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่า ในปี 

2556 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนงานบรกิารอื่นใหก้บั PwC และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบั PwC จํานวน 33,052,346 
บาท และ 64,400 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 
 
  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้แนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบ
จงึเสนอที่ประชุมพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชใีนนาม PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไดแ้ก่นายสมชาย     
จณิโณวาท ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3271 นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 และ
นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4599  โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และกาํหนดเงนิค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2557 เป็นจาํนวน
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เงนิ 1,726,700 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไม่เกนิ 123,600 บาท 
โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการเดนิทางไปสอบทานบรษิทัในต่างประเทศตามความ
เหมาะสม และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ให ้PwC จดัหาผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตท่านอื่นแทนได ้โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน  รวมทัง้เสนอใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัคิ่าสอบทานงบการเงนิของบรษิทัย่อย บรษิทั
รว่มและกจิการรว่มคา้ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นปี 2557 ดว้ย 
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึ่งมผีูเ้ขา้
ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม: นายบุญรื่น จางบวั ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ว่าเหตุใดคณะกรรมการบรษิัทจงึนําเสนอ

ขอ้มูลค่าตอบแทนของงานบรกิารอื่นจํานวน 33,052,346 บาท และ 64,400 เหรยีญ
สหรฐัอเมรกิา ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

คาํตอบ: กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงวา่ค่าตอบแทนของงานบรกิารอื่นจาํนวน 33,052,346 บาท และ 
64,400 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา เป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่บรษิทั PwC และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
PwC ซึง่เป็นบรษิทัทีผู่ส้อบบญัชสีงักดัสาํหรบังานบรกิารอื่นนอกเหนือจากงานสอบบญัช ีเช่น 
งานศกึษารายละเอยีดโครงการ หรอืงานที่ปรกึษาของโครงการลงทุนต่างๆ   ทัง้น้ี การให้
ขอ้มลูดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารประชุมผูถ้อืหุน้ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย   สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และสมาคมสง่เสรมินัก
ลงทุนไทย  เพื่อความโปร่งใสและให้มัน่ใจว่าการจ้างสํานักงานสอบบัญชีหรือกิจการที่
เกี่ยวขอ้งกบัสํานักงานสอบบญัชทีี่ผูส้อบบญัชสีงักดัใหบ้รกิารอื่นโดยไม่มผีลกระทบต่อการ
ปฏบิตังิานสอบบญัชบีรษิทัและบรษิทัยอ่ย    ทัง้น้ี บรษิทัไดนํ้าเสนอขอ้มลูดงักล่าวเป็นประจาํ
ทุกปีในหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี  

 
  เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมตแิต่งตัง้ผูส้อบ
บญัช ีและกําหนดเงนิค่าตอบแทน โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม :   ที่ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดเงนิค่าตอบแทน 
ตามทีป่ระธานเสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยแต่งตัง้ใหน้ายสมชาย จณิโณวาท ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่3271 นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977    และนางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599  ในนาม PwC  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี  2557 โดยใหค้นใดคน
หน่ึงเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และกําหนดเงนิค่าสอบบญัชปีระจําปี 
2557 เป็นจาํนวนเงนิ 1,726,700 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไม่
เกิน 123,600 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ร ับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานใน
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ต่างประเทศทีบ่รษิทัมกีารลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากน้ี ทีป่ระชุมมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทั
เป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบหาก PwC จะตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นแทนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้   รวมทัง้มอบอํานาจให้
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัคิา่สอบทานงบการเงนิของบรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ทีเ่กดิขึน้
ใหมใ่นปี 2557  
 
โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 361,686,518 92.6902 
ไมเ่หน็ดว้ย 28,502,590 7.3044 
งดออกเสยีง 21,220 0.0054 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวมจาํนวนเสยีง 390,210,328 100.0000 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
   
 ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 17  กําหนดใหก้รรมการของบรษิทั
ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีเป็นจํานวนหน่ึงในสาม ซึ่งในการประชุมครัง้น้ี    
มกีรรมการทีค่รบวาระจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง 5 ทา่น ไดแ้ก่  
 

1. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   
2. นายไพบลูย ์ศริภิาณุเสถยีร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นายโทชโิร ่คุดามะ กรรมการ 
4. นายซาโตช ิยาจมิะ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการลงทุน 
5. นายชเิงรุ อนิาโนะ กรรมการ และกรรมการลงทุน 

 
 เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นได้อภปิรายเกี่ยวกบักรรมการได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส 
กรรมการทีพ่น้วาระทัง้หมดสมคัรใจทีจ่ะออกนอกหอ้งประชุม  
 

  ทัง้น้ี บรษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทั เชญิชวนใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามี
คุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ ซึ่งไมม่กีารเสนอรายชื่อกรรมการ ในการน้ี คณะกรรมการ
บรษิทัโดยไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในกรณีน้ี ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
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ค่าตอบแทนในการเลือกตัง้กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  โดยคํานึงถึง
องค์ประกอบของกรรมการที่จะเป็นประโยชน์แก่การกํากับดูแลกิจการ รวมทัง้ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์และผลการปฏบิตังิานของกรรมการทีผ่า่นมา และเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ
อสิระ 1 ทา่น คอื นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กรรมการผูแ้ทน 2 ทา่น ไดแ้ก่ นายโทชโิร ่คุดามะ และนายซาโตช ิ
ยาจิมะ กลบัเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง และเสนอแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ นายบณัฑิต       
โสตถพิลาฤทธิ ์เป็นกรรมการอสิระ แทน นายไพบลูย ์ศริภิาณุเสถยีร และนายยาสุโอะ โอฮาช ิเป็นกรรมการ แทน 
นายชเิงรุ อนิาโนะ  ทัง้น้ี ในนิยามกรรมการอสิระของบรษิทักําหนดไวว้่า กรรมการอสิระตอ้งถอืหุน้ในบรษิทัไม่
เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ซึง่ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อทัง้  5  ท่านไมม่ผีูใ้ด
ถอืหุน้ในบรษิทั  
 
 ทัง้น้ี บรษิทัไดนํ้าเสนอขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 5 
ของชุดหนงัสอืเชญิประชุม 
 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้อภปิรายเกีย่วกบักรรมการแต่ละทา่นซึง่มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถาม
และใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม: นายสมเกยีรต ิพรหมลกัษณ์  ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามว่า กรรมการผูแ้ทน หมายถงึ

อะไร และเหตุใดกรรมการญีปุ่น่ทีค่รบวาระจงึเป็นกรรมการผูแ้ทน 
คาํตอบ: ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จง้ว่ากรรมการผูแ้ทนคอืผูแ้ทนของผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ซึ่งถอืหุน้ประมาณรอ้ยละ 25 
และ บรษิทั เทป็เดยี เจเนอเรติง้ บ.ีว.ี จํากดั ซึง่ถอืหุน้ประมาณรอ้ยละ 24 โดยผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ทัง้สองฝ่ายมสีทิธเิสนอชื่อกรรมการผูแ้ทนไดฝ้่ายละ 4 ท่าน และกรรมการที่
เหลอือกี 6 ท่านคอืกรรมการอสิระ    ในปีน้ี กรรมการผูแ้ทนทีค่รบวาระ 3 ท่าน เป็น
กรรมการผูแ้ทนจาก  บรษิทั เทป็เดยี เจเนอเรติง้ บ.ีว.ี จาํกดั ซึง่เป็นคนญีปุ่น่ 

 
  เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานไดเ้ชญิกรรมการทุกท่านกลบัเขา้ทีป่ระชุม และ
เสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเขา้ใหม่แทนตําแหน่งกรรมการทีว่่างลงเป็นรายบุคคลตามลําดบั 
โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงเกนิกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม  :       ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่             
นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ นายโทชโิร่ คุดามะ และนายซาโตช ิยาจมิะ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีครัง้หน่ึง และ
ให้นายบณัฑติ โสตถิพลาฤทธิ ์เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม่ แทนนายไพบูลย์ ศริภิาณุเสถียร และนายยาสุโอะ     
โอฮาช ิเป็นกรรมการผูแ้ทนเขา้ใหม่ แทนนายชเิงรุ อนิาโนะ ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสยีง
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ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงสาํหรบักรรมการแต่ละท่าน 
ดงัน้ี  
 
 

ชื่อกรรมการ 
 

เหน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

งดออกเสยีง 
(รอ้ยละ) 

บตัรเสยี 
(รอ้ยละ) 

รวม 
(รอ้ยละ) 

1. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ 
    กรรมการอสิระ 

385,249,095 
(98.7280) 

4,944,522 
(1.2671) 

13,510 
(0.0035) 

5,501 
(0.0014) 

390,212,628 
(100.0000) 

2. นายบณัฑติ โสตถพิลาฤทธิ ์
    กรรมการอสิระ 

389,862,317 
(99.9102) 

331,400 
(0.0849) 

13,410 
(0.0035) 

5,501 
(0.0014) 

390,212,628 
(100.0000) 

3. นายโทชโิร ่คุดามะ 
   กรรมการ 

320,888,880 
(82.2344) 

69,305,437 
(17.7609) 

12,810 
(0.0033) 

5,501 
(0.0014) 

390,212,628 
(100.0000) 

4. นายซาโตช ิยาจะมะ 
    กรรมการ 

385,300,515 
(98.7412) 

4,896,202 
(1.2547) 

10,410    
(0.0027) 

5,501 
(0.0014) 

390,212,628 
(100.0000) 

5. นายยาสโุอะ โอฮาช ิ
   กรรมการ 

387,710,815 
(99.3589) 

2,482,802 
(0.6362) 

13,510    
(0.0035) 

5,501 
(0.0014) 

390,212,628 
(100.0000) 

     
 
 
ระเบียบวาระท่ี  7 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  
 ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมวา่  คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้แนะนําของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผล
ประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้ร ับมอบหมาย ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นใน
อุตสาหกรรมและขนาดเดียวกัน รวมทัง้การสร้างแรงจูงใจสําหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ โบนัสกรรมการ 
คา่ตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชุมคณะกรรมการ และคา่ตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 
 

1. คงวงเงนิโบนัสตอบแทนผลการปฏบิตัิงานประจําปี 2556 ให้เท่ากบัวงเงนิโบนัสประจําปี  2555 ที่ได้รบั
อนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ คอืจาํนวน 20 ลา้นบาท โดยพจิารณาจากการสรา้งความเตบิโตใหก้บับรษิทั ความสาํเรจ็
ในการไดร้บัการยกย่องเรื่องการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี และโบนัสกรรมการในธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั รวมทัง้
อตัราการจ่ายเงนิปนัผลให้กบัผูถ้ือหุ้น โดยให้กรรมการจดัสรรโบนัสระหว่างกนัเอง   ทัง้น้ี จํานวนโบนัส
ดงักลา่วคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.63 ของเงนิปนัผลทีจ่า่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้  
 

2. คงค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชุมกรรมการไวใ้นอตัราเดมิคอื ค่ากรรมการรายเดอืน เดอืนละ 30,000 
บาท และเบีย้ประชุมครัง้ละ 10,000 บาท  โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไดร้บัเพิม่ในอตัรา
รอ้ยละ 25 และ รอ้ยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลําดบั และกรรมการทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมการ
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ประชุม จะไม่ได้รบัเบี้ยประชุมครัง้นัน้ ซึ่งเป็นหลกัการเดมิซึ่งที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นได้อนุมตัิไวต้ัง้แต่ปี 
2547 และเป็นอตัราทีส่อดคลอ้งกบับรษิทัในภาคพลงังาน 

 

3. คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอตัราเดมิ ซึ่งพจิารณาจากจํานวนครัง้การประชุม อํานาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด ดงัน้ี  

 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบีย้ประชมุ (บาท) 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 

คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

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

คณะกรรมการลงทนุ 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- - 24,000 24,000 

 

โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนและ/หรอืเบี้ยประชุมเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 
ทัง้น้ี ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่กีารแต่งตัง้ใหมห่รอืเปลีย่นแปลงระหว่างปี ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ
คณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
 

4. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณ ี
 

 ประธานแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า นายสหสั ประทกัษ์นุกูล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึ่งถอืหุน้ของ
บรษิทัในจาํนวน 1,890 หุน้ เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีพเิศษ ดงันัน้ นายสหสัฯ จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในระเบยีบวาระน้ี 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให ้ ผูถ้อืหุน้อภปิรายเกีย่วกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการซึง่ไมม่ขีอ้
ซกัถามจากผูถ้อืหุน้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตกิาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยมตขิองระเบยีบ
วาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบใหก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย
ประจาํปี 2557 และโบนสักรรมการประจาํปี 2556 ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของ
จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 387,670,267 99.3483  
ไมเ่หน็ดว้ย 2,522,940 0.6466  
งดออกเสยีง 19,920 0.0051  
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวมจาํนวนเสยีง 390,213,127 100.0000  
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ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 ประธานไดแ้จง้ทีป่ระชุมว่า ไดป้ระชุมถงึระเบยีบวาระที ่8 เรื่องอื่นๆ แลว้ มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บั
มอบฉันทะจะเสนอใหพ้จิารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมตหิรอืไม่ ซึ่งไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจงึเปิดโอกาสใหท้ี่
ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทัว่ๆ ไปได้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามข้อมูลและให้
ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์แก่บรษิทัในเรือ่งต่างๆ   ซึง่ประธานและฝา่ยบรหิาร ชีแ้จงให ้ผูถ้อืหุน้ทราบ สรุปได ้
ดงัน้ี 
 

คาํถาม: นายสมเกียรติ พรหมลักษณ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกและให้
คําแนะนําแก่ผูถ้อืหุน้ รวมถงึการบรกิารอาหารว่างและของชําร่วยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เอก็โก
สามารถจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างดเีลศิมาโดยตลอดระยะเวลาทีต่นเป็นผูถ้อื
หุ้นของเอ็กโกมาเกือบสบิปี   อีกทัง้กล่าวชื่นชมนโยบายและการดําเนินการประหยดั
ไฟฟ้าทีอ่าคารเอก็โก แมว้า่เอก็โกจะเป็นบรษิทัผลติไฟฟ้า ซึง่ถอืเป็นจุดเด่นประการหน่ึง
ของเอ็กโก และน่าจะนําไปพัฒนาใช้กับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดลอ้มขององค์กร (CSR)  แมว้่าขณะนี้เอก็โกไดร้ณรงค์นโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชัน่อยู ่แต่การสนบัสนุนนโยบายประหยดัไฟฟ้านัน้ ถอืเป็นเรื่องทีท่า้ทายเอก็โกใน
ฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าและจะนํามาซึง่ผลด ี

คาํตอบ: ประธานในฐานะคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกท่าน กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้น 
พร้อมทัง้กล่าวเสริมว่า บริษัทและกรรมการมีนโยบายว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้านายและ 
ทรพัย์สนิทัง้หมดของบริษัทที่มอียู่ล้วนเป็นของผู้ถือหุ้นทัง้สิ้น ดงันัน้ คณะกรรมการ  
ฝา่ยบรหิารและพนักงานมหีน้าทีด่แูลผูถ้อืหุน้ทุกท่านและทรพัยส์นิของผูถ้อืหุน้เป็นอยา่ง
ดแีละดว้ยความเตม็ใจ 

คาํถาม: นางฐานิยะ เตชะวภิมู ิผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามดงัน้ี 
1. อายกุารใชง้านปกตขิองโรงไฟฟ้าแต่ละแหง่ทีเ่อก็โกมอียูน่ัน้กีปี่ 
2. ในปี 2557 เอก็โกมโีรงไฟฟ้าทีใ่กลห้มดอายหุรอืไม ่
3. โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนทีเ่กดิขึน้มากในปจัจุบนัจะมผีลกระทบตอ่เอก็โกหรอืไม ่ 

คาํตอบ: กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงวา่ 
1. โดยปกตโิรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นหรอืพลงัความรอ้นร่วม จะมอีายุประมาณ 25 ปี  

ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ะมอีายุประมาณ 20-25 ปี และโรงไฟฟ้า
พลงัน้ําจะมอีายยุาวกวา่  

2. โรงไฟฟ้ารุ่นแรกที่เอ็กโกเริ่มดําเนินการเมื่อคราวแปรรูปเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้า
เอกชนเมือ่ 22 ปีทีแ่ลว้ คอืโรงไฟฟ้าระยอง ซึ่งสญัญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
แห่งน้ีจะครบอายุสญัญาในปี 2557 แต่ในความเป็นจรงิโรงไฟฟ้ายงัมปีระสทิธภิาพ
ทีจ่ะผลติไฟฟ้าไดอ้กีประมาณ 4-5 ปี เน่ืองจากมกีารบาํรุงรกัษาทีด่ ี 
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3. การทีป่ระเทศไทยมโีรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนเพิม่ขึน้ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อเอก็โก 

แมว้่าโรงไฟฟ้าของเอก็โกจะไม่ไดร้บัคําสัง่ใหจ้่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ  แต่โรงไฟฟ้ายงั
ไดร้บัค่าความพรอ้มจ่าย และหากโรงไฟฟ้าผลติและจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ โรงไฟฟ้า
จะได้รบัค่าความพร้อมจ่ายและได้รบัค่าเชื้อเพลงิด้วย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขใน
สญัญาซื้อขายของโรงไฟฟ้าประเภทไอพพีขีองประเทศไทย ดงันัน้ แมว้า่โรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทนจะมมีากขึน้ โรงไฟฟ้าบางแห่งทีอ่ายุมากและอาจไมไ่ดร้บัคาํสัง่ให้
จา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบ แต่ยงัคงใชเ้ป็นแหลง่พลงังานไฟฟ้าสาํรองของประเทศได ้

   
 หลงัจากทีฝ่า่ยบรหิารไดต้อบคําถามของผูถ้อืหุน้ครบถว้นแลว้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แจง้ผูถ้อื

หุน้ทราบวา่ บรษิทัจะนําผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และนักวเิคราะหไ์ปเยีย่มชมโรงไฟฟ้าโซล่าร ์โก ในวนัพฤหสับดทีี ่24 
กรกฎาคม 2557 โดยผูส้นใจสามารถสอบถามรายละเอยีดไดจ้ากหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธห์น้าหอ้งประชุม 
หรอืดรูายละเอยีดไดจ้ากปฏทินิกจิกรรมในเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.egco.com   
 
 ไมม่ผีูเ้สนอเรือ่งอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเพิม่เตมิ ประธานจงึกลา่วปิดประชุมและขอบคุณผูถ้อื
หุน้ทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชุมและแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อบรษิทั 
 
เลกิประชุมเวลา 16:55 น. 
 
 อน่ึง หลงัการเปิดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
เพิม่ขึน้ โดยทีจ่ํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้เป็น 694 ราย และ 925 ราย
ตามลําดบั รวมทัง้หมดเพิม่ขึ้นเป็น 1,619 รายนับจํานวนหุ้นที่ถอืรวมกนัได้ 390,214,128 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 
74.1197 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
 
 
 
 

    ลงลายมอืชือ่                                       ประธานทีป่ระชุม 
                    (นายพรชยั รุจปิระภา) 
 


