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รายงานการปร
ร
ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
า 2558
ของ
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชนน)

ปรระชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายนน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบบอลรูม โรงแรรมเซ็นทารา
แกรนนด์ แอท เซ็นทรั
น ลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหหลโยธิน เขตตจตุจกั ร กรุงเททพมหานคร
โดยมมีผถู้ อื หุน้ มาปประชุมด้วยตนนเอง 568 รายย และโดยการรมอบฉันทะ 930
9 ราย รวมททัง้ หมดเป็ นจํานวน
า 1,498
ราย นับจํานวนหุหุ้นที่ถือรวมกัันได้ 377,6155,455 หุ้น คิดเป็
ด นร้อยละ 71.7266 ของงจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้
ทัง้ หหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํจํานวนหุน้ ทีจ่ าําหน่ ายได้ทงั ้ หมดของบริ
ห
ษัษทั ซึง่ ครบเป็ นนองค์ประชุมตามข้
ต อบังคับ
ของบบริษทั โดยมีนายสมบั
น
ติ ศาานติจารี ประ ธานกรรมการรบริษทั ผลิตไฟฟ
ไ ้ า จํากัด (มหาชน) (“บบริษทั ”) เป็ น
ประธธานในการประะชุม (“ประธานน”)
ก่อนการเปิ
อ
ดปรระชุม บริษทั ไได้แจ้งให้ทป่ี ระชุ
ร มทราบเรืองรายละเอี
อ่
ยดดของระบบทาางหนีไฟของ
ห้องประชุมเพือ่ คววามปลอดภัยของผู
ข ม้ าประชชุม
จาากนัน้ ประธานนกล่าวเปิ ดปรระชุมและแนะนํ าคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ ขข้าร่วมการปรระชุมผูถ้ อื หุน้
ดังนี้
1. นนายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
2. นนายโชติชยั เจริริญงาม

3. นนายซาโตชิ ยาาจิมะ
4. นนายบัณฑิต โสสตถิพลาฤทธิ ์
5. นนายโทชิโร่ คุดามะ
6. นนายชุนอิจิ ทานนากะ
7. นนายยาสุโอะ โออฮาชิ
8. นนายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
ก
ณ์
9. พพลตํารวจเอกปปานศิร ิ ประภาาวัต

กกรรมการอิสระะ ประธานกรรรมการตรวจสสอบ
กกรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดดูแลกิจการแลละความ
รั บ ผิด ชอบต่ อสัง คม และะกรรมการสสรรหาและพิจารณา
คค่าตอบแทน
กกรรมการ ประะธานกรรมกาารสรรหาและพพิจารณาค่าตอบแทน
แและกรรมการลลงทุน
กกรรมการอิสระ
ร กรรมการสรรหาและพิพิจารณาค่าตอบแทน
แและกรรมการกกํากับดูแลกิจการและความ
ก
มรับผิดชอบต่อสั
อ งคม
กกรรมการ
กกรรมการ
กกรรมการ และะกรรมการลงททุน
กกรรมการอิสระะ และกรรมกาารตรวจสอบ
กกรรมการอิสระ
ร กรรมการสรรหาและพิพิจารณาค่าตอบแทน
แและกรรมการกกํากับดูแลกิจการและความ
ก
มรับผิดชอบต่อสั
อ งคม
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10. นายพงศธร คุณานุ สรณ์
11. นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
12. นายประภาส วิชากูล
13. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
14. นายสหัส ประทักษ์นุกลู
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กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการลงทุน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการลงทุน กรรมการกํากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

จากนัน้ นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แนะนํ าฝ่ายบริหารของบริษทั ทีเ่ ข้า
ร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ชีแ้ จงข้อซักถาม ดังนี้
1. นายจอห์น พาลุมโบ
2. นายนิวตั ิ อดิเรก
3. นายวรวิทย์ โพธิสขุ
4. นายสกุล พจนารถ
5. นายปิยะ เจตะสานนท์
6. นายณรงค์ อินเอียว

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

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญ นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข จาก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับงบการเงิน
รวมทัง้ ได้วา่ จ้างสํานักงานกฎหมายบริษทั เบเคอร์ แอนด์
แม็คเคนซี่ จํากัด โดยมี นางสาวพรภินันท์ อัศววัฒนาพร และนายปรีดา เมฆศรีสุวรรณ เป็ นผูต้ รวจสอบการ
ประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผูม้ สี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความโปร่งใสและการสร้างความมันใจแก่
่
ผถู้ อื หุน้
และในปี น้ี บริษทั ใช้บริการระบบจัดประชุมผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั อินเวนเทค จํากัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ ในการลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อให้การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษทั ได้เชิญตัวแทนผูถ้ อื หุน้ 1 คน มาร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน
ด้วย โดย นางสาววีราวัลย์ ปุญญอมรศรี ผูถ้ ือหุ้น อาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์ การนับคะแนนในครัง้ นี้ และ
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลทีส่ าํ คัญ บริษทั จึงจัดนิทรรศการเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ทีบ่ ริเวณ
ด้านหน้าห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั โครงการลงทุน
งานนักลงทุนสัมพันธ์ งานสังคมและสิง่ แวดล้อม และการเครดิตภาษีเงินปนั ผลของผูถ้ อื หุน้
ก่อนเข้าสูก่ ารประชุมเพือ่ พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ลําดับแรก ประธานได้เรียน
เชิญผูถ้ อื หุน้ รับชมวีดที ศั น์ สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษทั
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จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุ การบริษัท แจ้งที่
ประชุมทราบถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนและการซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุม
ซึง่ เลขานุ การบริษทั ได้แจ้งทีป่ ระชุมทราบว่า ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีม่ หี รือทีไ่ ด้รบั
มอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง ซึง่ การลงคะแนนเสียงแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียงใน

แต่ละระเบียบวาระยกมือเพื่อลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีท่ผี ูถ้ ือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่า ผูถ้ ือหุ้น
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษทั
2. ผูม้ าประชุมทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มีวธิ ปี ฏิบตั ิ ดังนี้
 แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
 แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีทผ่ี มู้ อบฉันทะกําหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระ
นัน้ บริษทั ได้บนั ทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผูม้ าประชุมที่ได้รบั มอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง
เว้นแต่กรณีทผ่ี มู้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจน ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามทีเ่ ห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผถู้ อื หุน้ มา
ประชุมด้วยตนเอง
 แบบมอบฉันทะแบบ ค. เป็ นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผูล้ งทุนต่างชาติและแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งมีวธิ กี ารออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผูม้ อบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ก็ไม่
ต้องลงมติในห้องประชุม
บริษทั ได้กําหนดให้ใช้บตั รลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ กรณีท่มี กี ารแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า
เครื่องหมายลงมติในบัตรลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อกํากับหรือชื่อย่อไว้เป็ นสําคัญ สําหรับ
ระเบียบวาระการเลือกตัง้ กรรมการนัน้ บริษทั กําหนดให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล โดยจะให้ออกเสียงในทุก
กรณีและเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการในคราวเดียวกัน โดยขอให้ผูถ้ ือหุ้นส่งใบลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการทัง้ ชุด โดยไม่ตอ้ งฉีกใบลงคะแนนเป็ นแต่ละบุคคล สําหรับระเบียบวาระอื่นๆ บริษทั จะเก็บเฉพาะ
บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนํ าไปหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุ้นที่มาประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ หมดหลังการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึ่งเป็ นวิธปี ฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของ
สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ มีความจําเป็ นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผถู้ อื
หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนทีเ่ หลืออยูท่ งั ้ หมดให้แก่เจ้าหน้าทีด่ ว้ ย
ทัง้ นี้ ประธานจะแจ้ง ผลการลงคะแนนในแต่ ล ะระเบีย บวาระให้ท่ีป ระชุ ม ทราบหลัง การ
ลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ซึง่ บริษทั ได้นําระบบ barcode เข้าใช้งานเพือ่ อํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้
ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ในการนี้ เลขานุ การบริษทั ขอความร่วมมือให้ผถู้ อื
หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในห้องประชุม แจ้งชื่อและนามสกุลด้วยเพือ่
ประโยชน์ในการบันทึกการประชุม
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ต่อจากนัน้ ประธานได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2557

ประธานเสนอทีป่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557 ซึง่
ได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ซึ่งบริษทั ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.egco.com) ตัง้ แต่
วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และบริษทั ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านเป็ นเอกสาร
เพือ่ ตรวจสอบเป็ นปีทห่ี า้
จากนัน้ ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ซึง่ ไม่มผี เู้ ข้าประชุมสอบถามในประเด็นดังกล่าว ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติรบั รองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557 ซึง่ ได้ประชุมเมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2557 โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ ง
ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติร บั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2

จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
377,728,594 100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
0 0.0000 ของจํ า นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
0
0
377,728,594
-

รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานในรอบปี 2557

ประธานรายงานทีป่ ระชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทํารายงานประจําปี ในรูปแบบ
CD ROM ตัง้ แต่ปี 2547 เป็ นต้นมา เพือ่ ลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยบริษทั จะบริจาคเงินที่
ประหยัดได้ให้มูลนิธไิ ทยรักษ์ป่าซึ่งมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิง่ แวดล้อมในนาม “ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้า
จํากัด (มหาชน)” ซึ่งในปี 2557 บริษทั ได้บริจาคเงินให้แก่มลู นิธไิ ทยรักษ์ปา่ เป็ นจํานวน 1,981,362 บาท
ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ทํารายงานประจําปี เป็ นหนังสือไว้สว่ นหนึ่งเพือ่ จัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ด้แจ้งความจํานงมายัง
บริษทั
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จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ นํ าเสนอ
ผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2557 และแผนการดําเนินงานสําหรับปี 2558 ของบริษทั ต่อทีป่ ระชุม
ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2557 ซึ่งจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2558 ในครัง้ นี้
1. เหตุการณ์ สาํ คัญในปี 2557 – ปัจจุบนั
1.1 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทีแ่ ล้วเสร็จในปี 2557
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจํานวน 2 แห่งซึง่ ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในปี 2557 ได้แก่
1) โรงไฟฟ้าพลังงานลมโบโค ร็อค ตัง้ อยู่ท่รี ฐั นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เอ็กโกถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว 15 ปี กบั บริษทั EnergyAustralia Pty Ltd.
มีกาํ ลังการผลิตติดตัง้ 113 เมกะวัตต์ เริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
2) โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจีเดค ตัง้ อยูท่ อ่ี ําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เอ็กโกถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
50
โดยมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(“กฟภ.”) จํา นวน 6.5 เมกะวัต ต์ และได้ร บั เงิน สนั บ สนุ น จากกองทุ น พัฒ นาไฟฟ้ า สํานั ก งาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (“สกพ.”) จํานวน 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชวโมง
ั่
เป็ นระยะเวลา
7 ปี โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจีเดค เริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557
1.2 การลงทุนโครงการใหม่
เอ็กโกได้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในปี 2557 จํานวน 2 โครงการ และในปี 2558 จํานวน 1 โครงการ
ได้แก่
1)
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เอ็กโกซื้อหุน้ บริษทั มาซินลอค พาวเวอร์ พาร์ทเนอร์
(“เอ็มพีพซี ีแอล”) โดยเอ็มพีพซี ีแอลเป็ นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนถ่านหิน ในสัดส่วน
ร้อยละ 40.95 ซึ่งตัง้ อยูใ่ นจังหวัดซัมบาเลส ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้า จํานวน
รวมทัง้ สิน้ 589 เมกะวัตต์ กับ Manila Electric Company (Meralco) กลุ่มผูจ้ าํ หน่ ายไฟฟ้ารายย่อย
และกลุม่ ลูกค้าอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 70, 20 และ 10 ของกําลังการผลิต ตามลําดับ
2) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เอ็กโกซื้อหุน้ ในบริษทั สตาร์ เอนเนอร์ย่ี จีโอเทอร์มอล จํากัด
(“เอสอีจ”ี ) ในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยเอสอีจเี ป็ นผูถ้ อื หุน้ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พภิ พ ตัง้ อยูท่ ช่ี วา
ตะวัน ตก สาธารณรัฐอินโดนี เ ซีย โดยมีกําลังการผลิตติดตัง้ รวม 227 เมกะวัต ต์ ประกอบด้ว ย
โรงไฟฟ้า 2 หน่ วย หน่ วยที่ 1 ขนาด 110 เมกะวัตต์ และหน่ วยที่ 2 ขนาด 117 เมกะวัตต์ เริ่ม
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตงั ้ แต่ปี 2543 และ 2552 ตามลําดับ โดยขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้า
อินโดนีเซีย หรือ PT PLN (Persero) ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ซึ่งได้สทิ ธิในการ
จําหน่ายไฟฟ้าได้ถงึ 400 เมกะวัตต์
3) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เอ็กโกซื้อหุน้ ในบริษทั พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด (“เอ็นอีด”ี )
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33.33 เป็ นผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของเอ็กโกเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 66.67 ซึง่ เอ็นอีดี
เป็ นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดลพบุร ี มีกาํ ลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย
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ไฟฟ้ารวมทัง้ สิน้ 63 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าลพบุรโี ซลาร์ จําหน่ ายไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้ให้แก่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) จํานวน 55 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าวังเพลิงโซลาร์จําหน่ าย
ไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้ให้แก่ กฟภ. จํานวน 8 เมกะวัตต์
1.3 โรงไฟฟ้ายุตกิ ารเดินเครือ่ งและจําหน่ายไฟฟ้า
เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2557 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมระยอง ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้าทีเ่ อ็กโกถือหุน้ ร้อยละ 100 และ
เป็ นโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย ตัง้ อยูท่ อ่ี าํ เภอเมือง จังหวัดระยอง มีกําลังการผลิตตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 1,175 เมกะวัตต์ ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจําหน่ ายไฟฟ้าครบกําหนด 20 ปี ตามอายุ
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และได้ยตุ กิ ารเดินเครือ่ งและจําหน่ายไฟฟ้าแก่ กฟผ.
2. ผลการดําเนิ นงาน
บริษทั มีกาํ ไรสุทธิประจําปี 2557 จํานวน 7,667 ล้านบาท เทียบกับกําไรสุทธิประจําปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)
จํานวน 7,164 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 503 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.02 หากพิจารณาผลกําไรจากการ
ดําเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และการรับรูร้ ายได้แบบสัญญา
เช่าและสัญญาสัมปทาน) บริษทั มีกําไรประจําปี 2557 จํานวน 7,705 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากกําไรประจําปี
2556 จํานวน 330 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.48 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากกําไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ของโรงไฟฟ้าเดิมที่
เดินเครือ่ งอยูแ่ ล้ว จํานวน 416 ล้านบาท และการรับรูก้ าํ ไรเต็มปี ของโครงการทีก่ ่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2556
และปี 2557 เพิม่ ขึน้ จํานวน 838 ล้านบาท รวมทัง้ การรับรูก้ าํ ไรจากการลงทุนในโครงการใหม่ จํานวน 441
ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม รายได้ค่า ไฟฟ้าจากความพร้อ มจ่าย ลดลงจํา นวน 963 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้ าระยอง
โรงไฟฟ้าขนอมและโรงไฟฟ้ าจีพจี ี ซึ่งเป็ นไปตามโครงสร้างที่กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และมี
ค่าใช้จา่ ยสําหรับโรงไฟฟ้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและพัฒนาโครงการเพิม่ ขึน้ จํานวน 135 ล้านบาท
นอกจากนัน้ มีการตัดจําหน่ ายสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และสินทรัพย์ซ่ึงเกิดจากการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาจากการลงทุนทางอ้อมในเอ็มพีพซี แี อล จํานวน 267 ล้านบาท
กําไรจากการดําเนินงานเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี เพิม่ ขึน้ 2,404 ล้านบาท และกําไรสุทธิเปรียบเทียบ
ย้อนหลัง 3 ปี เพิม่ ขึน้ 2,677 ล้านบาท
ในปี 2557 อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของเอ็กโก เท่ากับ 0.78 ในขณะทีอ่ ตั ราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ของเอ็กโกและบริษทั ย่อย เท่ากับ 1.17
ในช่วง 2-3 ปีทผ่ี า่ นมา เอ็กโกและบริษทั ย่อยมีการจัดหาเงินกูเ้ พือ่ ลงทุนเพิม่ ขึน้ ทําให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จาก 0.87 ในปี 2556 เป็ น 1.17 ในปี 2557 เมือ่ พิจารณาเฉพาะเอ็กโกจะพบว่า อัตรา
หนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จาก 0.44 ในปี 2556 เป็ น 0.78 ในปี 2557
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3. ภาพรวมการลงทุนของเอ็กโก
ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั มีโรงไฟฟ้าทีเ่ ดินเครื่องแล้วรวม 23 แห่ง ซึง่ คิดเป็ นกําลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
และตามสัดส่วนการถือหุน้ รวมจํานวน 3,746 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) จํานวน 2,156 เมกะวัตต์ คิดเป็ นร้อยละ 57.54 โรงไฟฟ้าประเภทผูผ้ ลิตเอกชนรายเล็ก (SPP)
จํานวน 278 เมกะวัตต์ คิดเป็ นร้อยละ 7.42 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จํานวน 104 เมกะวัตต์ คิดเป็ นร้อย
ละ 2.78 และโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ จํานวน 1,208 เมกะวัตต์ คิดเป็ นร้อยละ 32.26
บริษทั มีโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและพัฒนา คิดเป็ นกําลังผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนการถือหุน้
จํานวนรวม 1,497 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างจํานวน 2 โครงการ คิดเป็ นกําลัง
ผลิ ต ติ ด ตั ง้ และกํ า ลัง การผลิ ต ตามสัญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ าและตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น จํ า นวน 1,090
เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 72.81 และโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาจํานวน 4 โครงการ คิดเป็ น
กําลังผลิตติดตัง้ และกําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุน้ จํานวน 407 เมกะวัตต์
หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 27.19 โดยโครงการดังกล่าวข้างต้นมีกําหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์ ดังนี้
1. ในปี 2559 มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 โดยเอ็กโกถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
100 ตัง้ อยู่ ใ น จัง หวัด นครศรีธ รรมราช กํ า ลัง การผลิต ตามสัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. 930
เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมชัยภูม ิ วินด์ฟาร์ม ซึ่งเอ็กโกถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 90
ตัง้ อยูใ่ น จังหวัดชัยภูม ิ กําลังการผลิตตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 90 เมกะวัตต์
2. ในปี 2560 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ ทีพ ี โคเจน
โครงการเอสเค โคเจน และโครงการ ทีเจ โคเจน ซึ่งเอ็กโกถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยแต่ละ
โครงการมีกาํ ลังการผลิตตามสัญญาซือ้ ขายกับ กฟผ. โครงการละ 90 เมกะวัตต์
3. ในปี 2562 โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้ าแบบฝายนํ้ าล้น ไซยะบุร ี โดยเอ็กโกถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
12.50 ตัง้ อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) มีกําลังการผลิตตาม
สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า 1,220 เมกะวั ต ต์ กั บ กฟผ. และ 60 เมกะวั ต ต์ กั บ การไฟฟ้ าลาว
(ELECTRICITE DU LAOS)
นอกจากนี้ บริษทั มีการลงทุนในบริษทั 6 แห่งทีป่ ระกอบธุรกิจอื่น ได้แก่
บริ ษทั
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ 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
บริษทั พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จํากัด

ธุรกิ จ
เดินเครือ่ ง บํารุงรักษาและวิศวกรรม
จัดหาและจําหน่ายนํ้าดิบ
ผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา
เดินเครือ่ งและบํารุงรักษา
บริหารจัดการโรงไฟฟ้า
เหมืองถ่านหิน
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4. แผนกลยุทธ์
สําหรับแผนกลยุทธ์ในปี 2558 เนื่องจากเอ็กโกมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเป็ นจํานวนมาก
บริษทั จําเป็ นต้องบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่มอี ยู่ในปจั จุบนั ให้เดินเครื่องตามปกติและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ั ่ าผลตอบแทนที่ได้รบั เป็ นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ ส่วนโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
เพื่อให้มนใจว่
บริษทั ต้องบริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามกําหนดและเป็ นไปตามงบประมาณทีว่ างไว้ นอกจากนี้ บริษทั ยัง
ได้แสวงหาโอกาสในการลงทุนเพิม่ ขึน้ เช่น การซือ้ โรงไฟฟ้าทีม่ กี ารเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์แล้ว ซึง่ จะทําให้เอ็ก
โกสามารถรับรูร้ ายได้ทนั ที รวมทัง้ ขยายการลงทุนในภูมภิ าคเอเชียเปซิฟิก ในโรงไฟฟ้าทีเ่ อ็กโกดําเนินการอยู่
และการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในท้องถิน่
จากนัน้ ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ซึง่ มีผเู้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถาม และได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับประเด็นต่างๆ
ดังนี้
1. สอบถามข้อมูลในรายงานประจําปี หน้า 75 หัวข้อธุรกิจอื่นๆ ข้อ 5.6 เกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของ บริษทั พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จํากัด (“เอ็มเอ็มอี”) ว่าเหตุใด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 เอ็มเอ็มอี มีปริมาณการขายถ่านหิน ประมาณ 0.87 ล้านตัน ซึง่ เป็ นปริมาณ
ทีน่ ้อยเมือ่ เทียบกับปริมาณสํารองถ่านหิน 140 ตัน สําหรับช่วงอายุสมั ปทานทีเ่ หลืออีก 23 ปี
2. ในรายงานประจําปี หน้า 77 หัวข้อโครงสร้างรายได้ พบว่าผลประกอบการของ เอ็มเอ็มอี
ขาดทุน 2 ปี ซอ้ น คือ ขาดทุนจํานวน 21.74 ล้านบาท ในปี 2557 และ 18.05 ล้านบาท ในปี
2556 และ ผลประกอบการของบริษทั ซานบัวนาเวนทูรา พาวเวอร์ จํากัด (“เอสบีพแี อล”)
ขาดทุนจํานวน 29.53 ล้านบาท อยากทราบว่าจะมีโอกาสทีบ่ ริษทั ทัง้ สองแห่งนี้ จะมีกําไร
จากผลประกอบการหรือ ไม่ และการที่ผ ลประกอบขาดทุ น เป็ น ไปตามที่ป ระมาณการไว้
หรือไม่
3. ในรอบปี 2557 บริษทั มีความไม่สาํ เร็จหรือสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตามความคาดหมายบ้างหรือไม่
หากมี ความไม่สาํ เร็จดังกล่าวคือเรือ่ งอะไร และเอ็กโกมีแนวทางการแก้ปญั หาอย่างไร
นอกจากนี้ นายจิรพันธ์ฯ ตัง้ ข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ในรายงานประจําปี หน้า 130 นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ระบุว่าบริษทั ได้จดั ทํา
นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ โดยถือว่าการคอร์รปั ชันเป็
่ นสิง่ ที่ยอมรับไม่ได้ในการ
ดําเนินธุกจิ ขององค์กรในทุกรูปแบบ รวมทัง้ การให้หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยง
รับรองต้องกระทําอย่างเปิ ดเผย โปร่งใส จึงเห็นว่าบริษทั น่ าจะมีการปฏิเสธการรับของขวัญ
ในทุกกรณี หรือหากมีความจําเป็ นที่จะต้องรับของ ควรมีการจํากัดวงเงินที่สามารถรับได้
นอกจากนี้ บริษัทให้ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสเรื่อง
คอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ซึ่งได้กําหนดให้มเี ฉพาะบทลงโทษต่อผูก้ ระทําผิด บริษทั จึง
ควรมีสงิ่ ตอบแทนต่อผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือผูท้ ท่ี าํ ความดีดว้ ย
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2. ข้อ มูล การประเมิน ผลคณะกรรมการบริษัท ในรายงานประจํ า ปี ห น้ า 126 พบว่ า ผลการ
ประเมินกรรมการรายบุคคลได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 99 นอกจากนี้ จากรายงานประจําปี
หน้า 125 การประเมินคณะกรรมการทัง้ คณะ ได้คะแนนร้อยละ 97 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยีย่ ม
และระบุว่าควรมีการศึกษาดูงานในธุรกิจของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่หรือกิจการของบริษทั อื่นทีม่ ี
ความคล้ายคลึง ซึ่งเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการบริษทั มีผลการประเมินทัง้ รายบุคคลและทัง้
คณะอยู่ในระดับดีเยีย่ มแล้ว การศึกษาดูงานของคณะกรรมการจึงไม่ใช่สงิ่ ที่จําเป็ น บริษทั
ควรจัดให้พนักงานมีโอกาสไปศึกษาดูงานมากกว่า
นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และนายปิ ยะ เจตะสานนท์ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้
1. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชีแ้ จงว่า เอ็มเอ็มอีมกี ารขุดถ่านหินออกมาน้อยกว่าทีต่ งั ้ เป้าหมายไว้
เนื่ อ งจากถ่ า นหิน ในป จั จุบ นั มีร าคาตํ่าลง ถ่ านหิน ที่ขุดได้ใ นปจั จุ บ นั ส่วนใหญ่ ข ายให้แ ก่
การไฟฟ้าของอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม บริษทั พยายามที่จะบริหารจัดการถ่านหินสํารอง
ดังกล่าว และคาดว่าราคาถ่านหินในตลาดโลกจะสูงขึน้
2. รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงเกีย่ วกับผลการประกอบการของ
โครงการเอ็มเอ็มอี และเอสบีพแี อล ดังนี้
- เอ็มเอ็มอี มีกาํ ไรจากผลประกอบการทัง้ 2 ปี โดยในปี 2556 มีกําไร 3 ล้านบาท และ ใน
ปี 2557 มีกําไร 15 ล้านบาท เมือ่ เอ็กโกรับรูส้ ่วนแบ่งผลกําไร (ขาดทุน) ของเอ็มเอ็มอี
เอ็กโกต้องตัดจําหน่ ายสิทธิในเหมืองถ่านหินจากการซื้อกิจการ และรับรูผ้ ลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เป็ นผลให้เอ็กโกรับรูส้ ่วนแบ่งขาดทุนจากเอ็มเอ็มอี ตามทีป่ รากฏใน
รายงานประจําปีดงั กล่าว
- เอสบีพแี อล มีผลประกอบการขาดทุนเนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงยัง
ไม่มรี ายได้เข้ามา
3. กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แ จงเกี่ยวกับการไม่ประสบความสําเร็จหรือสิ่งที่ไม่เป็ น ไปตาม
เป้าหมายในปีทผ่ี า่ นมา คือ ปญั หาการเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้า และการแสวงหาโรงไฟฟ้าใหม่
นอกจากนี้ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้ชแ้ี จงข้อสังเกตของนายจิรพันธ์ฯ ดังนี้
1. ระเบียบและแนวปฏิบตั ขิ องเอ็กโกเรื่องการรับของขวัญ กําหนดมูลค่าของขวัญที่ผูบ้ ริหาร
และพนักงานสามารถรับได้ไม่เกิน 3,000 บาท ทัง้ นี้ บริษทั มีแผนทีจ่ ะปรับปรุงนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิเรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชันให้
่ ครอบคลุมไปถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่อง
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้
2. บริษทั ได้ส่งพนักงานไปศึกษาดูงานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อเป็ นการเพิม่ พูนความรู้ โดยเฉพาะ
การศึก ษาดู ง านโรงไฟฟ้ าที่อ ยู่ ร ะหว่ า งการก่ อ สร้า งและโรงไฟฟ้ าที่ก่ อ สร้า งแล้ว เสร็จ
ส่วนการศึกษาดูงานด้านกิจการพลังงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็ นการเพิม่ พูน
ความรู้ และสร้างความเข้าใจในธุรกิจพลังงานใด้ดยี งิ่ ขึน้
นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถาม และให้ขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ทีด่ นิ บริเวณโรงไฟฟ้าระยองทีห่ ยุดการเดินเครื่องไปเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริษทั หรือเป็ นทีด่ นิ ที่
เช่าจากบุคคลอื่น และบริษทั จะจัดการโรงไฟฟ้าระยองทีส่ น้ิ สุดสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าอย่างไร
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2. บริษทั คิดว่ารายได้จากโครงการไซยะบุรจี ะมีความคุม้ ทุนหรือไม่ เนื่องจากสภาวะโลกร้อน
(global warming) จะส่งผลให้ปริมาณนํ้าทีน่ ํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ อยากทราบ
ว่าบริษทั มีการจัดการเกีย่ วกับเรื่องนี้อย่างไร และเนื่องจากประชากรใน สปป.ลาว มีปริมาณ
ไม่มาก อาจไม่มคี วามต้องการใช้ไฟฟ้ามากนักและจะส่งผลให้มกี ารผลิตไฟฟ้าเกินความ
ต้องการ
3. บริษทั ใช้บริการทีป่ รึกษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมายบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่
จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทของต่างชาติ จึงอยากแนะนํ าให้บริษทั ใช้บริการของสภาทนายความ
เนื่องจากมีผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็ นจํานวนมากและเป็ นองค์กรอิสระ จึงน่ าจะมีความ
เป็ นอิสระในการให้คาํ ปรึกษาแก่บริษทั ได้เป็ นอย่างดี

คําตอบ:

คําถาม:

คําถาม:

นอกจากนี้ นางวารุณีฯ สังเกตว่า กฟผ. มีปริมาณไฟฟ้าสํารองสูงกว่าร้อยละ 40 ซึง่ โดยปกติจะมี
การสํารองไว้ประมาณร้อยละ 10 เท่านัน้ ซึ่งจะส่งผลให้ กฟผ. มีรายจ่ายทีส่ งู ขึน้ จึงสอบถามว่า
ประเด็นดังกล่าวจะมีผลต่อการเพิม่ ค่า Ft หรือไม่ และเอ็กโกจะมีการลงทุนในลักษณะอื่นหรือไม่
อย่างไร หากบริษทั มีแผนการลงทุนผลิตไฟฟ้าเพิม่ อยากจะขอให้ชะลอโครงการเหล่านัน้ ไว้ก่อน
นายสหัส ประทักษ์นุกลู กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชีแ้ จง ดังนี้
1. ที่ดนิ ของโรงไฟฟ้าระยองเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริษทั และบริษัทมีแผนที่จะประมูลหรือขาย
เครือ่ งจักรของโรงไฟฟ้าทีส่ ญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าสิน้ สุด
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าไซยะบุรี เป็ นโครงการทีผ่ ลิตไฟฟ้าเพือ่ ขายกลับมายังประเทศไทย
จึงไม่ได้เป็ นโครงการทีร่ องรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของ สปป. ลาว
3. บริษัทใช้บริการของสํานัก งานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จํากัด เพื่อ ขอ
คําแนะนํ าประเด็นทางกฎหมายเป็ นครัง้ คราวเท่านัน้
โดยเฉพาะประเด็นกฎหมาย
ต่างประเทศ
นางสาวฐานียะ เตชะวิภู ผูถ้ อื หุน้ เสนอแนะว่า ขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามโดยใช้
วาจาสุภาพ และสอบถามให้ตรงประเด็น และหากผูถ้ ือหุ้นไม่ปฏิบตั ติ ามกติกาการเข้าประชุม
เสนอให้ประธานทีป่ ระชุม ระงับการอภิปรายของผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะรายนัน้ ทัง้ นี้ หาก
ข้อซักถามอยู่นอกเหนือประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนัน้ ๆ ขอให้ผูถ้ ือหุ้นหรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะสอบถามในระเบียบวาระอื่นๆ
นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถาม ดังนี้
1. เทคโนโลยีในการสร้างและการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมีจุดเด่น หรือมีความทัดเทียมกับ
เทคโนโลยีของต่างชาติหรือไม่ บริษทั มีความสามารถในการคืนทุนหรือการทํากําไรได้ดกี ว่า
ต่างชาติหรือไม่
2. ปญั หาการขาดแคลนไฟฟ้าในภาคใต้เกิดขึน้ จากการผลิตไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอ หรือเกิดจาก
ระบบสายส่งไฟฟ้าของภาคใต้ไม่ดี และบริษทั มีแผนทีจ่ ะลงทุนเพิม่ ในภาคใต้เพื่อรองรับการ
ั ่ นตก เวสเทิรน์ ซีบอร์ด (Western Seaboard) ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
พัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝงตะวั
เช่น การจัดหาพืน้ ทีส่ าํ หรับก่อสร้างโครงการต่างๆ ในภาคใต้หรือไม่
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ประธานชีแ้ จง ดังนี้
1. โดยทัวไปผู
่
้ล งทุ น ในโครงการโรงไฟฟ้ ามีม าตรฐานและป จั จัย ในการพิจ ารณาการลงทุ น
เช่นเดียวกัน โดยคํานึงถึงขนาดของโรงไฟฟ้า พื้นที่โครงการ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า การ
คัดเลือกเครือ่ งจักรสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ต้นทุนการผลิต และผลกําไรทีไ่ ด้เพือ่ ให้บริษทั ได้
ผลตอบแทนทีด่ ที ส่ี ดุ
2. กฟผ. จะเป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบการขาดแคลนไฟฟ้าในภาคใต้
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานกล่าวสรุปเป็ นมติทป่ี ระชุม ดังนี้

มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 ของคณะกรรมการบริษทั และ
แผนการดําเนินงานสําหรับปี 2558

ระเบียบวาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานมอบหมายให้นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รายงานเกี่ยวกับงบการเงิน
ประจําปี 2557 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รายงานว่า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2557 บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินว่า
ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ และการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง
ข้อตกลงสัมปทานบริการ โดยการปฏิบตั ติ ามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทัง้ สองฉบับมีผล
ต่อการรับรูร้ ายการทางบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าบางสัญญา และสัญญาซื้อขายนํ้าประปา กลุ่ม
บริษทั ได้ใช้วธิ ปี รับย้อนหลังสําหรับการปฏิบตั ติ ามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทัง้ สองฉบับ
โดยมีผลกระทบต่องบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังรายละเอียดตามหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงิน ข้อ 3 ซึง่ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี
1. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 4 เรื่ อ งการประเมิ น ว่ า ข้ อ ตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
2. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 12 เรื่ อ งข้ อ ตกลงสัญ ญาสัม ปทาน
บริการ

ผลกระทบต่องบการเงิ นรวมปี 2556
สินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ 183 ล้านบาท
หนี้สนิ รวม เพิม่ ขึน้ 74 ล้านบาท
ส่วนผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ 109 ล้านบาท
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สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสาระสําคัญสรุปได้
ดังนี้
รายการ
งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
(บาท)
(บาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
รายได้รวมและส่วนแบ่งผลกําไรสุทธิ
ในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไรต่อหุน้

160,687,084,768
86,468,397,534
24,514,871,950

100,064,696,381
43,768,957,028
5,824,407,986

7,666,976,983

4,029,943,385

14.56

7.65

หลังจากนัน้ ประธานขอให้นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นํ าเสนอ
รายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษทั ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั โดยการสอบถามผูส้ อบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีท่ี
สําคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน พิจารณาการนํ ามาตรฐานบัญชีฉบับใหม่มาปฏิบตั ิ รวมทัง้ ให้คําแนะนํ า
และข้อคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายงานทางการเงินของเอ็กโกได้จดั ทําขึน้ อย่างถูกต้องตามที่
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และ
เชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดงบการเงินอยู่ในหนังสือรายงาน
ประจําปี (ฉบับเต็ม) หน้า 230-320 แล้ว
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด และให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่ มีผเู้ ข้า
ประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รบั มอบฉันทะ สอบถามเรื่องการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีส่วนสําคัญและเกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ดัง
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี
(ฉบับเต็ม) เรื่องรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หน้า 223-225 ดังนี้
1. หน้ า 224
ซึ่ง ระบุ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบกํา หนดให้ม ีก ารตรวจสอบ
Management Audit ในแผนการตรวจสอบประจําปี ขอทราบผลการตรวจสอบ
Management Audit ทีส่ าํ คัญ และข้อเสนอแนะสําหรับ Management Audit ในปี
2557
2. ผู้จ ัด การฝ่า ยตรวจสอบภายในที่ไ ด้ร ับ การแต่ ง ตัง้ โดยผ่ า นความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นบุคคลทีอ่ ยู่ในแผนและระบบการพัฒนาบุคลากร และ
แผนการสืบทอดตําแหน่งของบริษทั หรือไม่ หรือเป็ นข้อยกเว้นจากระบบดังกล่าว
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คําตอบ:

คําถาม:

คําตอบ:
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นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชแ้ี จง ดังนี้
1. ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบ Management Audit อย่างถีถ่ ว้ น
แล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็ นสาระจากการปฏิบตั งิ าน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
และข้อกําหนดในการดําเนินงานของบริษทั แต่อย่างใด
2. ในการพิจารณาให้ค วามเห็น ชอบการแต่ง ตัง้ ผู้จ ดั การฝ่า ยตรวจสอบภายใน ซึ่ง
เป็ น ไป
ตามหน้ า ที่ท่ีกํ า หนดไว้ใ นกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ นั น้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะดํารงตําแหน่ งผูจ้ ดั การฝา่ ย
ตรวจสอบ ภายในอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าบุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีผ่ จู้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผจู้ ดั การ
ฝ่า ยตรวจสอบภายในเข้า รับ การอบรมเพื่อ พัฒ นาความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งเป็ นหนึ่งในแผนการพัฒนาบุคลากร สําหรับแผนสืบ
ทอดตําแหน่ งของบริษทั จัดทําขึน้ เพือ่ พัฒนาและเตรียมความพร้อมสําหรับพนักงาน
ทีม่ ศี กั ยภาพสําหรับตําแหน่ งสําคัญ ซึง่ ได้แก่ตําแหน่ งผูบ้ ริหารระดับผูช้ ่วยกรรมการ
ผู้จ ัด การใหญ่ ข้ึน ไป โดยในป จั จุ บ ัน ยัง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึง ตํ า แหน่ ง ผู้จ ัด การฝ่ า ย
ตรวจสอบภายใน
นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผูถ้ อื หุน้ สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. จากการนําเสนอผลการดําเนินงานของปี 2557 พบว่าอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ของเอ็กโก เท่ากับ 0.78 เท่า ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ของเอ็กโกและบริษทั ย่อยเท่ากับ 1.17 เท่า แสดงว่าหนี้สนิ ส่วนใหญ่เป็ นหนี้สนิ ของ
บริษทั ย่อย ดังนัน้ เอ็กโกมีแผนทีจ่ ะนําบริษทั ย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร
2. บริษัทได้รบั รู้ผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศในรูปส่วนแบ่งกําไรตาม
สัดส่วนการลงทุน หรือ ในรูปเงินปนั ผล และหากนํ าผลตอบแทนดังกล่าวกลับเข้า
บริษทั บริษทั จะต้องเสียภาษีในประเทศที่ลงทุน และในประเทศไทยด้วยหรือไม่
อีกทัง้ ในการบันทึกบัญชี จะบันทึกภาษีเป็ นรายการอะไร
3. เมือ่ เปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ผลตอบแทนใด
ให้ผลตอบแทนทีส่ งู กว่ากัน
4. บริษัท มีแ ผนการเพิ่ม ทุน ในต่ างประเทศ คิด เป็ น สัดส่วนเท่า ใดของการลงทุน ใน
ประเทศ
ประธานและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้รว่ มชีแ้ จงและตอบคําถาม ดังนี้
1. สาเหตุ ท่ีอ ัต ราส่ ว นหนี้ ส ิน ต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น รวมของบริษัท ย่อ ยและเอ็ก โกสูง
เนื่องจากบริษทั ย่อยส่วนใหญ่มลี กั ษณะการกูเ้ งินแบบ Project Finance ซึ่งมี
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 3:1 เมือ่ มารวมกับอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของเอ็กโก จึงสูงกว่า 1 เท่า เอ็กโกยังไม่มแี ผนทีจ่ ะนําบริษทั ย่อย
เข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แต่ ม ีแ ผนที่จ ะศึก ษาความเหมาะสมและ
ผลประโยชน์ ในการนํ าธุรกิจประเภทพลังงานหมุนเวียนเข้าจดทะเบียนในตลาด

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2558
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

หน้ า 14

หลักทรัพย์
2. เอ็กโกได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศในรูปเงินปนั ผล ซึง่ หากนําเงิน
ปนั ผลดังกล่าวกลับเข้าประเทศ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่ จ่าย ในประเทศนัน้ ๆ ก่อน
แต่อย่างไรก็ตาม เอ็กโกพยายามบริหารจัดการภาษี เพื่อมิให้มกี ารเสียภาษีซ้ําซ้อน
และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษทั สําหรับการบันทึกบัญชีจะนํ างบการเงินบริษทั
ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวม ส่วนบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าจะบันทึกส่วนแบ่ง
กําไรตามสัดส่วนการถือหุน้ และภาษีถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ยจะบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ย
3. ไม่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ช ัด เจนว่ า การลงทุ น ในต่ า งประเทศ หรือ ในประเทศจะให้
ผลตอบแทนมากกว่า ปจั จัยที่มผี ลต่อผลตอบแทนคือลักษณะโครงการ และความ
เสีย่ ง
4. บริษทั ไม่ได้กําหนดสัดส่วนการลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ ไว้ชดั เจน การ
ลงทุ น ของบริ ษั ท ขึ้ น อยู่ ก ั บ โอกาสทางธุ ร กิ จ ความเป็นไปได้ ข องโครงการ
ผลตอบแทนของโครงการที่จ ะได้ร ับ เป็ น ไปตามแผนกลยุ ท ธ์ แ ละเป้ าหมายที่
คณะกรรมการบริษทั กําหนดไว้
คําถาม:
นายทวีศกั ดิ์ พัดพาดี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า บริษทั มีลกู หนี้การค้าทีม่ อี ายุหนี้เกินกําหนด
กว่า 12 เดือน ในปี 2556 จํานวน 77.13 ล้านบาท และในปี 2557 จํานวน 77.43
ล้านบาท เหตุใดในช่วงปี ท่ผี ่านมา ลูกค้าการค้าดังกล่าวจึงไม่มคี วามเคลื่อนไหว และ
บริษทั มีแผนทีจ่ ะจัดการลูกหนี้การค้านี้อย่างไร และมีโอกาสทีล่ ูกหนี้การค้านี้จะเป็ นหนี้
สูญ หรือไม่
คําตอบ:
ประธาน มอบหมายให้รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อ
ซักถามข้างต้น ซึง่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงว่า ลูกหนี้
การค้าซึ่งที่มอี ายุหนี้เกินกําหนดกว่า 12 เดือนดังกล่าวเกิดจากการให้บริการลูกค้าใน
ต่างประเทศของเอสโก (สัญญาเดิมที่มมี าตัง้ แต่ปีก่อนหน้ า) ลูกหนี้คงค้างสิ้นปี 2556
ได้รบั ชําระบางส่วนในปี 2557 และลูกหนี้คงค้างสิน้ ปี 2557 ก็ได้มกี ารรับชําระหนี้
บางส่วนแล้ว ทําให้ลกู หนึ้คงค้าง ณ ปจั จุบนั มีจาํ นวน 41 ล้านบาท
เมื่อ ปรากฏว่า ไม่ม ีคํา ถามเพิ่ม เติม แล้ว ประธานจึง เสนอที่ป ระชุ ม พิจ ารณาลงมติอ นุ ม ตั ิ
งบการเงินของบริษทั สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รบั การตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั แล้วตามทีป่ รากฏในรายงานประจําปี 2557 ทีไ่ ด้
ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 4
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จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
378,024,253 100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
0 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
481,100
0
378,505,353

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี และการจ่ายเงิ นปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษทั มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ ือหุ้นในอัตรา
ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหรือในจํานวนที่ทยอยเพิม่ ขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี้
บริษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 530 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
นอกจากนี้ ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ซึ่งบริษทั ได้ดําเนินการ
ตามข้อบังคับบริษทั ข้อที่ 41 ทีใ่ ห้อาํ นาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมือ่
เห็นว่าบริษทั มีผลกําไรพอสมควรทีจ่ ะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการในการประชุมครัง้ ที่ 8/2557 เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2557 มีมติจ่ายเงิน
ปนั ผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการครึง่ ปี แรกของปี 2557 แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 3.00 บาท รวม
เป็ นเงินปนั ผลทีไ่ ด้ประกาศจ่ายไปแล้วจํานวน 1,579 ล้านบาท โดยจ่ายเมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2557
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2557
มีกําไรสุทธิจาก
ผลประกอบการ รวมทัง้ สิน้ 7,667 ล้านบาท ซึง่ มากกว่ากําไรในปี 2556 พร้อมทัง้ ได้พจิ ารณาแผนการลงทุน
ของบริษทั แล้ว มีความเห็นว่า บริษทั มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลได้ จึงขอเสนอการจัดสรร
กําไรสะสม เป็ นเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ จากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ
3.25 บาท คิดเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ 1,711 ล้านบาท ในการจ่ายเงินปนั ผลครัง้ นี้ หากรวมกับการจ่ายเงิน
ป นั ผลระหว่ า งกาลจากผลประกอบการ 6 เดือ นแรกจะเท่ า กับ 6.25 บาทต่ อ หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 43
ของกําไรสุทธิ และเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ เท่ากับ 3,290 ล้านบาท ซึง่ สูงกว่าปี 2556 จํานวน 0.25 บาทต่อ
หุน้ ทัง้ นี้ หากจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 ที่ 6.25 บาทต่อหุน้ กําไรสะสมของงบการเงิน
รวมจะคงเหลือ 51,335 ล้านบาท และกําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษทั จะคงเหลือ 37,320 ล้านบาท
โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 30 เมษายน 2558
ทัง้ นี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปนั ผลของปี 2556 และ ปี 2557 เป็ นดังนี้

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2558
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)
รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผล (ร้อยละ)
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ปี 2557
7,667
526,465,000
14.56
6.25
3.00 3.25
3,290
43

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)
7,1641
526,465,000
13.61
6.00
2.75
3.25
3,159
441

หมายเหตุ 1 กําไรสุทธิปี 2556 (ก่อนการปรับปรุง) จํานวน 6,914 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผลร้อยละ 46

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิม่ เติม ซึ่งมีผู้เข้า
ประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:

นายศุภชัย เศรษฐเสถียร ผูถ้ อื หุน้ ตัง้ ข้อสังเกตว่า บริษทั มีกําไรสะสมค่อนข้างมากและ
บริษัทได้จดั สรรทุนสํารองครบตามที่กฎหมายกําหนด อีกทัง้ บริษัทยังไม่มแี ผนการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ มากนัก จึงสอบถามว่า เหตุใดบริษทั จึงไม่จดั สรรกําไรสะสมที่
เหลือเป็ นเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราทีม่ ากกว่าอัตราทีก่ ําหนดไว้นโยบายการจ่ายเงิน
ปนั ผลของบริษทั
ประธาน ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษทั พิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลตามแผนการลงทุน
โดยในปี 2558 นี้ บริษทั มีแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ และยังมีโครงการที่อยู่
ระหว่ า งการพัฒ นา ซึ่ง จํ า เป็ น ต้อ งใช้เ งิน ทุ น จํ า นวนมาก ตามที่ไ ด้ร ายงานผลการ
ดําเนินงานในระเบียบวาระที่ 2 ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบแล้วเห็นว่าเงินปนั ผลจํานวนดังกล่าวเป็ นอัตราทีเ่ หมาะสมสําหรับการจัดสรรแก่
ผูถ้ อื หุน้

เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติอนุ มตั กิ าร
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี และการจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนิ นงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 ดัง
รายละเอียดข้างต้น โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้จดั สรรกําไรสุทธิและประกาศจ่ายเงินปนั ผลจากผลการ
ดําเนินงานครึ่งปี หลังของปี 2557 ตามที่ประธานเสนอในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น เป็ นจํานวนเงิน 1,711
ล้า นบาท ในวัน ที่ 30 เมษายน 2558 ด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 5
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จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
378,481,925 99.9942 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
21,700 0.0057 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,800
0
378,505,425
-

พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดเงิ นค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้ นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่อง
การคัด เลือ กผู้ส อบบัญ ชีแ ก่ ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แ จงต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่า บริษัท ให้
ความสํา คัญกับ ความเป็ น อิส ระของผู้ส อบบัญ ชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้กํา หนดนโยบายที่จ ะ
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษทั สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ทส่ี งั กัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกับรายเดิมได้ ซึ่งนโยบายของบริษทั สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนซึ่ง
บริษทั ได้ปฏิบตั ติ งั ้ แต่ปี 2546 เป็ นต้นมา
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการปฏิบตั งิ านในปี ทผ่ี ่าน
มาของผู้ส อบบัญ ชีจ าก บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เ ฮาส์คู เ ปอร์ส เอบีเ อเอส จํ า กัด (“PwC”) แล้ว เห็น ว่ า
ผูส้ อบบัญชีปฏิบตั งิ านได้ดี มีความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง มีความเชีย่ วชาญในวิชาชีพและประสบการณ์ใน
งานสอบบัญชี อีกทัง้ ยังทราบข้อมูลของกลุ่มบริษทั เป็ นอย่างดี ทําให้การตรวจสอบบัญชีมคี วามต่อเนื่อง
และสามารถให้คาํ ปรึกษาแนะนําทีม่ ปี ระโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบทีม่ คี ุณภาพน่ าพอใจ และส่งมอบ
งานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทัง้ PwC เป็ นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีท่มี ชี ่อื เสียง มีมาตรฐานการ
ตรวจสอบในระดับ สากล เป็ น ที่ย อมรับ อย่า งกว้า งขวาง สมควรได้ร บั การแต่ ง ตัง้ เป็ น ผู้ส อบบัญ ชีข อง
กลุ่มเอ็กโกประจําปี 2558
โดยมีค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชีสําหรับงานสอบบัญชีประจําปี 2558
ประกอบด้วย
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 จํานวน 2,928,000 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 จํานวน 741,300 บาท
โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ตามอัตราเงินเฟ้อ และขอบเขตการสอบทานทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้
การสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าที่จดั ตัง้ ขึ้นใหม่สําหรับการลงทุนใน
โครงการใหม่
2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามทีเ่ กิดขึน้ จริงไม่เกิน 169,000 บาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปี 2557 จํานวน 46,000 บาท โดยทีค่ ่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศทีบ่ ริษทั มี
การลงทุน บริษทั เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงตามความเหมาะสม

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2558
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558
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ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีจาก PwC ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2558 ของบริษทั ใน
เครือของเอ็กโกด้วย ยกเว้น เคซอน และบริษทั เคซอนแมนเนจเม้นท์ เซอร์วสิ จํากัด เนื่องจากบริษทั ย่อย
ทัง้ สองแห่งใช้ผสู้ อบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co., เป็ นผูส้ อบบัญชีเดิมของ
บริษัททัง้ สองก่อนที่เอ็กโกจะเข้าซื้อหุ้น โดยสํานักงานสอบบัญชีมคี วามเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ใน
ธุรกิจของเคซอนเป็ นอย่างดี
อนึ่ง PwC และผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่ม ี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับ
บริษทั ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด และ นางสาวอมรรัตน์
เพิม่ พูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4599 เป็ นผูล้ งนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของกลุม่ เอ็กโกมาเป็ นเวลา 3 ปี ซึง่ ไม่เกินข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 3/2546 ทีใ่ ห้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีทุก 5 ปี
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้า งต้น คณะกรรมการบริษัท โดยข้อ แนะนํ า ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีในนาม PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ได้แก่
นายสมชาย จิณโณวาท ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3271 นายวิเชียร กิง่ มนตรี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที่ 3977 และนางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4599 โดยให้คนใดคน
หนึ่งเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกําหนดเงินค่าสอบบัญ ชี
ประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 2,928,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่
เกิดขึน้ จริงไม่เกิน 169,600 บาท โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงสําหรับการเดินทางไป
สอบทานบริษทั ในต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้ PwC จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตท่านอื่นแทนได้ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษทั ก่อน รวมทัง้ เสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็ น
ผูอ้ นุ มตั คิ า่ สอบทานงบการเงินของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในปี 2558 ด้วย
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่ ไม่มผี ู้
เข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะ ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และ
กําหนดเงินค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดเงินค่าตอบแทน
ตามทีป่ ระธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแต่งตัง้
ให้นายสมชาย จิณโณวาท ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3271
นายวิเชียร กิง่ มนตรี ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตเลขที่ 3977 และนางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4599 ในนาม
PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ ําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่ อ งบการเงิน ของบริษัท และกําหนดเงิน ค่า สอบบัญ ชีป ระจําปี 2558
เป็ น จํา นวนเงิน
2,928,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามทีเ่ กิดขึน้ จริงไม่เกิน 169,600 บาท
โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศทีบ่ ริษทั มีการ
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ลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาให้ความ
เห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นแทนผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นใน
กรณีทผ่ี ูส้ อบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ รวมทัง้ มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็ น
ผูอ้ นุ มตั คิ า่ สอบทานงบการเงินของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกิจการร่วมค้าทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในปี 2558
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 6

จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
349,971,571 92.4651 ของจํ า นวนเสี ย งทั ้ง หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
28,518,812 7.5348 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
27,130
0
378,517,513
-

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 17 กําหนดให้กรรมการของ
บริษัทออกจากตําแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เป็ นจํานวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการ
ประชุมครัง้ นี้ มีกรรมการทีค่ รบวาระจะต้องออกจากตําแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
1. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
2. นายพงศธร คุณานุ สรณ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายโชติชยั เจริญงาม
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นายสมบัติ ศานติจารี
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน
5. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้อภิปรายเกีย่ วกับกรรมการได้โดยสะดวกและเพือ่ ความโปร่งใส
กรรมการทีพ่ น้ วาระทัง้ หมดสมัครใจทีจ่ ะออกนอกห้องประชุม และเนื่องจากนายสมบัติ ศานติจารี ประธาน
กรรมการ ต้องออกจากห้องประชุม จึงไม่สามารถทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมได้ จึงมอบหมายให้นายสหัส
ประทักษ์นุกลู กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมแทน
ประธานทีป่ ระชุมแจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า บริษทั ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั เชิญชวนให้ผถู้ อื
หุน้ เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการแต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใด
เสนอรายชือ่ กรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั โดยไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียในกรณีน้ี ได้พจิ ารณา
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ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเลือกตัง้ กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่
ครบวาระการดํารงตําแหน่ ง โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของกรรมการที่จะเป็ นประโยชน์ แก่การกํากับดูแล
กิจการ รวมทัง้ ความรูค้ วามเชีย่ วชาญ ประสบการณ์และผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการทีผ่ ่านมา และเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 3
ท่าน คือ นายธนพิช ญ์ มูล พฤกษ์ นายพงศธร
คุณานุ สรณ์ และนายโชติชยั เจริญงาม กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายสมบัติ ศานติจารี และนางพวงทิพย์
ศิลปศาสตร์ กลับเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี้ ในนิยามกรรมการอิสระของบริษทั กําหนดไว้ว่า กรรมการ
อิสระต้องถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ซึง่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั
การเสนอชือ่ ทัง้ 5 ท่าน ไม่มผี ใู้ ดถือหุน้ ในบริษทั
ทัง้ นี้ บริษัท ได้ นํ า เสนอข้อ มู ล ของผู้ไ ด้ ร ับ การเสนอชื่อ แต่ ล ะท่ า นตามสิ่ง ที่ส่ ง มาด้ ว ย
หมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม
ประธานที่ป ระชุ ม ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น อภิป รายเกี่ย วกับ กรรมการแต่ ล ะท่ า นซึ่ง มี
ผูเ้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:
คําถาม:

นายสมบูรณ์ บุบผาชืน่ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า บริษทั สามารถแบ่งสัดส่วนกรรมการให้แก่ผถู้ อื
หุน้ รายย่อยทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ เพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการในฐานะผูแ้ ทนของผูถ้ อื
หุน้ รายย่อยได้หรือไม่ ซึ่งกรรมการผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ จะช่วยสร้างความเข้าใจและตอบข้อ
สงสัยให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้
ประธานทีป่ ระชุม ชีแ้ จงว่า กรรมการจะรับเรือ่ งนี้ไว้เพือ่ พิจารณา
นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และแสดงความคิดเห็น ดังนี้
1. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี โดยหากได้รบั การแต่งตัง้ ใน
ครัง้ นี้ จะมีวาระการทํางานรวมทัง้ สิ้น 11 ปี จึงขอทราบผลงานที่เป็ นรูปธรรมอันเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั ในรอบ 3 ปีทผ่ี า่ นมา โดยเฉพาะทางด้านกฎหมาย
2. ตามที่ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเอกสารสิ่ง ที่ส่ ง มาด้ ว ยหมายเลข 5 ว่ า นายธนพิช ญ์ ฯ ได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั จึงใคร่ขอทราบข้อเสนอแนะของนายธนพิชญ์ฯ
จํานวน 3 ข้อ
3. หากนายธนพิชญ์ฯ ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ในครัง้ นี้ จะมีผลเสียที่สําคัญต่อบริษทั อย่างไร
บ้าง มีเพียงผลเสียด้านความต่อเนื่องในการดําเนินงานเท่านัน้ หรือไม่
4. ขอทราบข้อเสนอแนะของนายพงศธร คุณานุ สรณ์ อันเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ในรอบปี
ทีผ่ า่ นมา จํานวน 1 ข้อ
นอกจากนี้ นายจิรพันธ์ฯ ได้ตงั ้ ข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนกรรมการ ดังที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2557 หน้า 87 ซึง่ ระบุหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการว่าการสรรหากรรมการของ
บริษทั คํานึงถึงความหลากหลายทางเพศและวิชาชีพ แต่จากกรรมการทัง้ หมด 15 ท่าน มี
กรรมการเพศหญิงเพียง 1 ท่าน สําหรับความหลากหลายด้านความรู้ ความเชีย่ วชาญ
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ปรากฏว่ า มีก รรมการที่ม ีค วามเชี่ย วชาญทางด้า นบัญ ชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และ
บริหารธุรกิจ รวม 4 สาขา เพียง 2 ท่าน เท่านัน้ ในขณะทีม่ กี รรมการทีเ่ ชีย่ วชาญทางด้าน
กฎหมายและรัฐศาสตร์ 2 สาขา กลับมีกรรมการถึง 3 ท่าน ทัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่าบริษทั น่ าจะ
มีปญั หาทางด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์มาก
นายซาโตชิ ยาจิม ะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน และนายสหัส
ประทักษ์นุกลู ประธานทีป่ ระชุม ชีแ้ จงว่า คุณธนพิชญ์ฯ มีความทุม่ เทในการทํางาน มีสว่ น
อย่างมากในการช่วยพัฒนาบริษทั โดยเฉพาะในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ดังนัน้
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของท่านจะมีผลต่อการช่วยส่งเสริม และสร้างความเติบโตของ
บริษทั ในอนาคต นอกจากนัน้ คุณธนพิชญ์ฯ ยังได้ให้คําแนะนํ าด้านกฎหมายเมื่อเกิดกรณี
ข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่ง เป็ น เรื่อ งปกติในการดําเนิ นธุ รกิจ อย่างไรก็ตาม ข้อพิพาท
ดังกล่าวเป็ นเรื่องเล็กน้อย และไม่อยู่ในเกณฑ์ของ ตลท. และ ก.ล.ต. ที่จะต้องเปิ ดเผยใน
รายงานประจําปี สําหรับคุณพงศธรฯ ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านการเงิน จึง
สามารถให้คํา แนะนํ า ต่ า งๆ ด้านการเงิน ที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริษัท ได้ โดยส่ว นใหญ่ จ ะ
เกีย่ วกับเรือ่ งเงินกู้ เนื่องจากท่านมีประสบการณ์ทาํ งานทีธ่ นาคารอิสลามมาก่อน
ในปจั จุบนั องค์ประกอบความรู้ความสามารถของกรรมการนัน้ มีค วามเหมาะสมอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะรับข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ ไว้พจิ ารณา

เมื่อ ปรากฏว่า ไม่ม ีคําถามเพิ่ม เติม แล้ว ประธานที่ป ระชุ ม เสนอที่ป ระชุ ม พิจ ารณาลงมติ
เลือกตัง้ กรรมการเข้าใหม่แทนตําแหน่ งกรรมการทีว่ า่ งลงเป็ นรายบุคคลตามลําดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้
ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
เมื่อทีป่ ระชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานทีป่ ระชุมจึงเชิญกรรมการทุกท่านทีค่ รบวาระกลับ
เข้าห้องประชุม

มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติให้กรรมการทีอ่ อกตามวาระจํานวน 5 ท่าน ได้แก่ นายธนพิชญ์
มูลพฤกษ์, นายพงศธร คุณานุ สรณ์, นายโชติชยั เจริญงาม, นายสมบัติ ศานติจารี และนางพวงทิพย์
ศิลปศาสตร์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกครัง้ หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสําหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2558
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
(ร้อยละ)
1. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
กรรมการอิสระ
2. นายพงศธร คุณานุสรณ์
กรรมการอิสระ
3. นายโชติชยั เจริญงาม
กรรมการอิสระ
4. นายสมบัติ ศานติจารี
กรรมการ
5. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
กรรมการ
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372,173,321
(98.3238)
373,963,921
(98.7969)
377,139,523
(99.6358)
374,398,591
(98.9117)
374,334,021
(98.8946)
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จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย
รวม
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
จํานวนเสียง
(ร้อยละ)
6,303,002
41,490
0
378,517,813
(1.6651)
(0.0109)
(0.0000)
(100.0000)
4,510,002
43,890
0
378,517,813
(1.1914)
(0.0115)
(0.0000)
(100.0000)
1,332,800
45,490
0
378,517,813
(0.3521)
(0.0120)
(0.0000)
(100.0000)
4,082,102
37,120
0
378,517,813
(1.0784)
(0.0098)
(0.0000)
(100.0000)
4,141,202
42,590
0
378,517,813
(1.0940)
(0.0112)
(0.0000)
(100.0000)

พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานที่ ป ระชุ ม แถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท โดยข้ อ แนะนํ า ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนได้พ ิจ ารณาค่ า ตอบแทนสําหรับ กรรมการ โดยคํา นึ ง ถึง
หลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษทั ระดับความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ค่าตอบแทนของ
กรรมการในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทัง้ การสร้างแรงจูงใจสําหรับบุคลากรทีม่ คี ุณสมบัตทิ ่เี หมาะสม
แล้ว เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ซึง่ ได้แก่ โบนัสกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. คงวงเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบตั งิ านประจําปี 2557 ให้เท่ากับวงเงินโบนัสประจําปี 2556 ทีไ่ ด้รบั

อนุ ม ัติจ ากผู้ถือ หุ้น คือ จํ า นวน 20 ล้า นบาท โดยพิจ ารณาจากการสร้า งความเติบ โตให้ก ับ บริษัท
ความสําเร็จในการได้รบั การยกย่องเรื่องการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ราคาหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และโบนัสกรรมการ
ในธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกัน รวมทัง้ อัตราการจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่าง
กันเอง ทัง้ นี้ จํานวนโบนัสดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.61 ของเงินปนั ผลทีจ่ า่ ยให้กบั ผูถ้ อื หุน้
2. คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอัตราเดิมคือ ค่ากรรมการรายเดือน เดือนละ
30,000 บาท และเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รบั
เพิม่ ในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลําดับ และกรรมการทีไ่ ม่สามารถ
เข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมครัง้ นัน้ ซึง่ เป็ นหลักการเดิมซึง่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้อนุ มตั ิ
ไว้ตงั ้ แต่ปี 2547 และเป็ นอัตราทีส่ อดคล้องกับบริษทั ในภาคพลังงาน
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3. คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอัตราเดิม ซึง่ พิจารณาจากจํานวนครัง้ การประชุม อํานาจ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้
คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ปี 2558
ปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบ
20,000
20,000
คณะกรรมการลงทุน
20,000
20,000
คณะกรรมการสรรหาและ
20,000
20,000
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

เบีย้ ประชุม (บาท)
ปี 2558
ปี 2557
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
24,000

24,000

โดยประธานกรรมการชุดย่อยได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบีย้ ประชุมเพิม่ ในอัตราร้อยละ 25 ทัง้ นี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มกี ารแต่งตัง้ ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
4. ไม่มกี ารให้สทิ ธิประโยชน์อ่นื ๆ สําหรับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
5. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ประธานทีป่ ระชุมแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบว่า ตนถือหุน้ ในบริษทั จํานวน 1,890 หุน้ ซึง่ ถือเป็ นผู้
มีสว่ นได้เสียพิเศษ ดังนัน้ จึงไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้
ประธานที่ป ระชุ ม ได้เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ถือ หุ้น อภิป รายเกี่ย วกับ การกํ า หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการซึ่ง ไม่ม ีข้อ ซัก ถามจากผู้ถือ หุ้น ประธานจึง เสนอที่ป ระชุ ม พิจ ารณาลงมติกํ า หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการ โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยประจําปี 2558 และโบนัสกรรมการประจําปี 2557 ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน
3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน

จํานวนเสียง
376,048,193

คิดเป็ นร้อยละ
99.3471 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม
2,460,100 0.6499 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม
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งดออกเสียงจํานวน

10,950

0.0028 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม
0 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม
378,519,243 100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม

บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง
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เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ป ระชุม ได้แจ้งที่ประชุ มว่า ระเบียบวาระปกติไ ด้เสร็จสิ้น ลงแล้ว ได้ป ระชุม ถึง
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรคสอง และข้อบังคับ
บริษทั ข้อที่ 34 วรรคสอง กําหนดให้ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ที่
จําหน่ ายได้ทงั ้ หมด สามารถขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่น เพื่อลงมติได้ ทัง้ นี้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะเสนอให้พจิ ารณาเรื่องอื่นๆ ประธานที่ประชุมจึงเปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่อง
ทัวๆ
่ ไปได้ ปรากฏว่ามีผถู้ อื หุน้ รายย่อยได้สอบถามข้อมูลและให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ แก่บริษทั ใน
เรือ่ งต่างๆ ซึง่ ประธานทีป่ ระชุมและฝา่ ยบริหาร ได้ชแ้ี จงให้ ผูถ้ อื หุน้ ทราบ สรุปได้ดงั นี้
คําถาม: นายนพคุณ จูงพิรยิ ะพงษ์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. กําลังการผลิตติดตัง้ ของเอ็กโกตามสัดส่วนการถือหุน้ จํานวน 5,149.76 เมกะวัตต์ ทีร่ ะบุ
ไว้ในรายงานประจําปี 2557 หน้า 70 เป็ นกําลังการผลิตติดตัง้ ทีย่ งั รวมกําลังการผลิตของ
โรงไฟฟ้าระยองอยูใ่ ช่หรือไม่ และการทีโ่ รงไฟฟ้าระยองหมดอายุสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าในปี
2557 ทีผ่ า่ นมานัน้ จะกระทบต่อผลประกอบการปี 2558 มากน้อยเพียงใด
2. โรงไฟฟ้าของเอ็กโกที่ผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วจํานวน 24 แห่งนัน้ มี
โรงไฟฟ้าใดบ้าง ทีจ่ ะครบกําหนดอายุสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 2-3 ปี นี้
คําตอบ: ประธานทีป่ ระชุม ตอบคําถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. กําลังการผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในปี 2557 จํานวน 5,149.76 เมกะวัตต์ ที่
ปรากฏในรายงานประจําปี หน้า 70 นัน้ เป็ นกําลังการผลิตติดตัง้ ทีร่ วมกําลังการผลิตของ
โรงไฟฟ้าระยองด้วย หากไม่นบั กําลังการผลิตของโรงไฟฟ้าระยอง กําลังผลิตติดตัง้ รวมจะ
อยู่ท่ี 3,917.76 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 โรงไฟฟ้าระยองมีกําไรสุทธิทงั ้ สิน้
เพียง 461 ล้านบาท ซึง่ โดยทัวไป
่ บริษทั จะพิจารณาผลกระทบด้านผลการดําเนินงานด้าน
การเงินมากกว่าปริมาณกําลังการผลิต เนื่องจากกําไรของบริษทั จะขึน้ อยูก่ บั ช่วงเวลาของ
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าว่าอยูใ่ นระยะใด กล่าวคือ ในช่วงต้นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะ
มีกําไรมาก ในขณะที่ช่วงท้ายอายุสญ
ั ญาฯ โรงไฟฟ้าจะสามารถทํากําไรได้น้อยลง ซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามปกติ ดังนัน้ การหยุดจําหน่ ายไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้ าระยองเนื่ องจากครบกําหนดอายุสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ า จะส่งผลกระทบต่อผล
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ประกอบการด้านการเงินในปี 2558 เพียงเล็กน้อยเท่านัน้
2. โรงไฟฟ้าขนอมซึ่งมีกําลังการผลิตติดตัง้ ที่ 759 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ทอ่ี ําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช จะครบกําหนดอายุสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าในวันที่ 19 มิถุนายน 2559
อย่างไรก็ตาม เอ็กโกอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอม
หน่ วยที่ 4 ซึ่งตัง้ อยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยมีกําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
กฟผ. 930 เมกะวัตต์ และมีกําหนดการจําหน่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2559
ซึง่ จะสามารถทดแทนโรงไฟฟ้าขนอมเดิมทีจ่ ะครบกําหนดอายุสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้า ทัง้ นี้
นอกจากจะสามารถทดแทนโรงไฟฟ้าขนอมเดิมแล้ว กําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ายังเพิม่ ขึน้ จากเดิมอีกด้วย
คําถาม: นายสมบูรณ์ บุบผาชื่น ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ
เอ็กโกและบริษทั ย่อยที่ 1.17 เท่า และงบการเงินรวมปี 2557 ทีม่ สี นิ ทรัพย์รวม 160.687 ล้าน
บาท หนี้สนิ รวม 86,468 ล้านบาท กําไรสุทธิ 7,666 ล้านบาท และเงินปนั ผลจ่ายผูถ้ อื หุน้
ประมาณ 3,290 ล้านบาท นัน้ ปจั จุบนั เอ็กโกมีเงินสดจํานวนเท่าไหร่หลังจากการจ่ายเงินปนั ผล
ให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และบริษัทมีนโยบายนํ าเงินสดไปชําระหนี้ หรือไม่ ทัง้ นี้ หากเอ็กโกมีเงินสด
เหลืออยูใ่ นจํานวนมาก ขอเสนอให้นําเงินสดไปชําระหนี้ เพือ่ เป็ นการลดภาระหนี้สนิ ให้แก่บริษทั
และผูถ้ อื หุน้ และลดดอกเบีย้ จ่าย อันจะนํามาสูก่ ารจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในจํานวนทีส่ งู ขึน้
คําตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า เอ็กโกสํารองเงินสดไว้สําหรับค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่จําเป็ น ซึ่ง
ปจั จุบนั มีเงินสดคงเหลือประมาณ 1,000 ล้านบาท และหากปี ใดมีเงินสดคงเหลือเป็ นจํานวน
มาก ประกอบกับมีโครงการลงทุนจํานวนไม่มากนัก บริษทั จะนําเงินไปชําระหนี้เช่นเดียวกับทีผ่ ู้
ถือหุน้ แนะนํา
คําถาม: นางเพ็ญศรี จินตนานนท์ ผูถ้ อื หุน้ มีความเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ของเอ็กโก ดังนี้
1. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีน้ี และปีทผ่ี า่ นมา บริษทั มีการสํารองทีจ่ อดรถไว้จาํ นวนมาก
เกินไป ทําให้ผถู้ อื หุน้ ประสบปญั หาในการหาทีจ่ อดรถเป็ นอย่างมาก จึงเห็นว่า บริษทั ควร
ที่จะยกเลิกการสํารองที่จอดรถที่มากเกินความจําเป็ น เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ มากขึน้
2. ในงานประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557 ที่ผ่านมา มีขอ้ สังเกตว่า เอ็กโกจัดพิมพ์
รายงานประจําปี น้อยลงเพือ่ ประหยัดค่าใช้จ่ายและนําเงินทีป่ ระหยัดได้บริจาคให้แก่มลู นิธิ
ไทยรักษ์ป่า และยังจัดสรรรายงานประจําปี จํานวนหนึ่งไว้ให้แก่ กฟผ. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ จึงทําให้มรี ายงานประจําปี ไม่พอแจกผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ ในงาน อย่างไรก็ตาม ใน
การประชุมปี น้ี สังเกตได้วา่ บริษทั ได้ปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องนี้ให้ดขี น้ึ ทําให้รายงาน
การประชุมมีเพียงพอต่อความต้องการของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมงานประชุม
3. เนื่องจาก ในปี 2557 นางเพ็ญศรีฯ เป็ นตัวแทนอาสาสมัครพิทกั ษ์สทิ ธิผูถ้ ือหุ้น ของ
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557 ของเอ็กโก โดย
นางเพ็ ญ ศรี ฯ ได้ ส่ ง แบบประเมิ น การประชุ ม ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ท่ า นหนึ่ ง เพื่ อ ส่ ง ให้
เลขานุ การบริษทั เพื่อทีจ่ ะได้ส่งให้สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยต่อไป แต่กลับได้รบั แจ้งใน
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ภายหลังว่าเลขานุ การบริษทั ไม่ได้รบั เอกสารดังกล่าว จึงเห็นว่าเอ็กโกควรปรับปรุงและให้
ความใส่ใจต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยมากขึน้
คําตอบ: ประธานทีป่ ระชุม ขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ ไว้พจิ ารณา เพื่อทีจ่ ะแก้ไขและ
ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ในการจัดงานประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ให้ดยี งิ่ ขึน้
คําถาม: นายอธิวฒ
ั น์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ขอทราบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าระยอง หลังจากโรงไฟฟ้าระยองยุตกิ าร
เดินเครื่องและจําหน่ ายไฟฟ้า เนื่องด้วยอายุสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) หมดลง รวมถึง
กโก และมี
สอบถามว่าที่ดนิ ของโรงไฟฟ้าระยองเป็ นที่ดนิ เช่าหรือเป็ นกรรมสิทธิของเอ็
์
แผนการดําเนินการจัดการทีด่ นิ อย่างไรต่อไป
2. มีการหักค่าเสื่อมของอุปกรณ์และเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าระยองเต็มจํานวนแล้วหรือยัง
และบริษทั จะได้กาํ ไรหรือขาดทุน หากมีการขายสินทรัพย์ดงั กล่าว
คําตอบ: 1. ประธานทีป่ ระชุม ชีแ้ จงว่า ทีด่ นิ โรงไฟฟ้าระยองเป็ นทีด่ นิ ของเอ็กโก ซึง่ เป็ นทีท่ เ่ี หมาะแก่
การประกอบอุตสาหกรรม เนื่องจากพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ โดยส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียว นอกจากนี้
ปจั จุบนั เอ็กโกอยู่ระหว่างการเตรียมการเปิ ดประมูลเพื่อประกวดราคาสําหรับการขาย
เครื่องจักรและการรือ้ ถอนโรงไฟฟ้า (Decommissioning) อีกทัง้ ฝา่ ยบริหารอยู่ระหว่าง
การศึกษาว่าพื้นทีข่ องโรงไฟฟ้าระยองจะสามารถพัฒนาเป็ นสวนอุตสาหกรรมได้หรือไม่
หรือ จะสามารถใช้เป็ นโอกาสในการยื่นประมูลผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP) หากมีการเปิ ด
ประมูลอีกครัง้ ในอนาคต เนื่องจากพืน้ ทีโ่ รงไฟฟ้าระยองอยูต่ ดิ กับสายส่งไฟฟ้า
2. นอกจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แล้ว ตามระบบบัญชีใหม่ บริษทั จะต้องประมาณค่า
คงเหลือ และค่ารือ้ ถอนสินทรัพย์ไว้ในงบการเงินด้วย ซึ่งบริษทั ได้ประมาณมูลค่าดังกล่าว
ไว้แล้ว ทัง้ นี้ ราคาทีข่ ายสินทรัพย์จะขึน้ อยู่กบั ราคาทีย่ ่นื ประมูล ซึ่งโดยปกติราคาขายจะ
ใกล้เคียงกับมูลค่าคงเหลือ หรือมากกว่าไม่มาก ซึง่ ทําให้มกี าํ ไรทางบัญชีเล็กน้อย
คําถาม: นายไชนันท์ บูรณะอนุ สรณ์ ผู้รบั มอบฉันทะ มีความเห็นว่า ปจั จุบนั มีแนวโน้ มในการสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากขึน้ จึงขอทราบข้อมูลเชิงตัวเลขเปรียบเทียบผลกําไรของเอ็กโกที่
ได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ซึง่ รวมส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) แล้ว
และกําไรทีไ่ ด้จากโรงไฟฟ้าทัวไป
่
คําตอบ: ประธานที่ประชุม อธิบายว่า ตามทฤษฎีแล้ว ต้นทุนการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนจะสูงกว่าโรงไฟฟ้าประเภททัวไป
่ ดังนัน้ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (“กกพ.”)
จึงได้พจิ ารณาให้ค่าส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้าแก่โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ในระยะ 7 – 10 ปี
แรกของอายุโครงการ เพือ่ ให้สามารถทํากําไรได้สงู ในช่วงแรก ทําให้สามารถคืนทุนได้ในระยะ
สัน้ ขึน้ ซึ่งในระยะหลังของอายุโครงการจะมีกําไรน้อยลง ทัง้ นี้ ผลประกอบการของโรงไฟฟ้า
พลัง งานหมุน เวียน เช่น โรงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิต ย์ จะขึ้น อยู่ก ับ ราคาค่าอุ ป กรณ์ หาก
โรงไฟฟ้าใดสามารถประหยัดต้นทุนส่วนนี้ได้มาก จะทําให้เกิดความได้เปรียบในการทํากําไรสูง
จึงทําให้กลายเป็ นทีน่ ิยมของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะที่ โรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานขยะและชีวมวล ไม่ได้เป็ นทีน่ ิยม อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้า
พลัง งานทดแทนต่ า งๆ เหล่านี้ มีค วามเสี่ย งด้า นเชื้อ เพลิง เนื่ อ งจากไม่ม ีแ หล่ง เชื้อ เพลิง ที่
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แน่ นอน และไม่มรี าคาเชื้อเพลิงทีก่ ําหนดอย่างแน่ นอน เช่น โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน ทีใ่ ช้แกลบ
เป็ น เชื้อ เพลิง ในการผลิต ไฟฟ้ า ซึ่ง ผลประกอบการจะขึ้น อยู่ก ับ ต้น ทุ น ของแกลบในแต่ ล ะ
ช่วงเวลา ในขณะทีโ่ รงไฟฟ้าทัวไปที
่
ใ่ ช้ถ่านหิน นํ้ ามันเตา และก๊าซธรรมชาติ เป็ นเชื้อเพลิง มี
ผูร้ บั จัดหาเชือ้ เพลิงให้ทแ่ี น่นอน และราคาค่าเชือ้ เพลิงได้รวมอยูใ่ นอัตราค่าไฟฟ้า ทําให้สามารถ
รับรูก้ าํ ไรได้แน่นอนกว่า
คําถาม: นางภูมศิ รี การเจริญบุญวงศ์ ตัวแทนอาสาสมัครพิทกั ษ์สทิ ธิผูถ้ อื หุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน
ไทย เห็นว่าเอ็กโกได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั กิ าร
ของภาคเอกชนในการต่อต้านคอร์รปั ชันแล้
่ ว จึงขอสอบถามว่าบริษทั วางแผนที่จะเข้ารับการ
รับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมดังกล่าวเมือ่ ใด
คําตอบ: ประธานทีป่ ระชุมมอบหมายให้ นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุ การบริษทั เป็ นผูช้ แ้ี จงข้อ
ซักถามข้างต้น ซึ่งเลขานุ การบริษทั ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบให้บริษทั เข้าร่วม
การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และเมื่อต้น
ปี 2558 นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้ปรับปรุงนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ รวมถึง
เอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจทัง้ ของกรรมการและพนักงาน คู่มอื การ
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกัน ซึ่งฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการ
จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามมติของคณะกรรมการ ทัง้ นี้ คาดว่าบริษทั จะสามารถเข้ารับการ
รับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รปั ชันภายในสิ
่
้นปี
2558
คําถาม: นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผูร้ บั มอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดังนี้
1. ขอทราบค่าจ้างสํานักงานกฎหมายบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จํากัด เป็ นทีป่ รึกษา
กฎหมาย และเสนอให้บริษทั จ้างทีป่ รึกษากฎหมายของไทย แทนการจ้างทีป่ รึษากฎหมาย
ต่างชาติ
2. เนื่องด้วยปจั จุบนั โอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเริม่ ลดลงโดยมีผูป้ ระกอบ
ธุรกิจนี้เป็ นจํานวนมาก จึงขอให้บริษทั พิจารณาลงทุนในธุรกิจการกําจัดขยะเป็ นทางเลือก
ในการดําเนินการธุรกิจ เนื่องจากทุกวันนี้มปี ญั หาจากปริมาณขยะจํานวนมาก ในขณะทีม่ ี
ผูร้ บั จ้างจํากัดขยะเพียงไม่กร่ี าย ซึง่ น่ าจะเป็ นโอกาสทีด่ ี หากเอ็กโกจะเริม่ เข้าสูธ่ ุรกิจนี้เป็ น
รายแรกๆ และน่ าจะได้ผลตอบรับทีด่ จี ากประชาชน ปราศจากการต่อต้าน ทัง้ นี้ นอกจาก
จะได้รบั ค่าจ้างจากการกําจัดขยะแล้ว ยังสามารถใช้พลังงานทีไ่ ด้จากการกําจัดขยะมาเป็ น
เชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้อกี ด้วย
คําตอบ: ประธานทีป่ ระชุม ชีแ้ จง ดังนี้
1. บริษทั ไม่มกี ารจ้างที่ปรึกษากฎหมายเป็ นประจํา หากแต่จา้ งตามความจําเป็ นของแต่ละ
งาน ซึ่งในการจ้างสํานักงานกฎหมายบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จํากัด ในครัง้ นี้
เป็ นการจ้างเพือ่ เป็ นพยานในการตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสของการประชุม
การลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงเท่านัน้ ไม่ได้มกี ารจ้างเป็ นทีป่ รึกษาประจําในทุกๆ
ปี
2. การกําจัดขยะเป็ นนโยบายของรัฐบาลอยูแ่ ล้ว
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คําถาม:

นายถาวร จวนรมณีย์ ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สังเกตว่าอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และผลตอบแทน
ผูถ้ อื หุน้ ลดลงในระยะ 5 ปี ทผ่ี ่านมา ตามทีร่ ะบุในภาพรวมทางการเงิน ดังปรากฏในรายงาน
ประจําปี จึงขอทราบอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวของบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกับเอ็ก
โก ทีส่ ามารถใช้เป็ น Benchmark ในการเปรียบเทียบได้ รวมถึงสอบถามว่าเอ็กโกมีนโยบาย
บริหารสินทรัพย์ในระยะยาวหรือไม่ และมีเป้าหมายอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่าไหร่จาก
การบริหารสินทรัพย์
คําตอบ: ประธานทีป่ ระชุมมอบหมายให้นายปิ ยะ เจตะสานนท์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชี
และการเงิน เป็ นผู้ช้แี จง ซึ่งรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงถึง
ปจั จัยทีท่ าํ ให้อตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลง ซึง่ ประกอบด้วยปจั จัยหลักๆ 2 ปจั จัย ดังนี้
1. เนื่องจากเอ็กโกมีการลงทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขนอมหน่ วยที่ 4 และโครงการ
โรงไฟฟ้าโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม จึงทําให้เอ็กโกมีสนิ ทรัพย์เพิม่ ขึน้ ในขณะทีโ่ ครงการทัง้ สอง
โครงการซึง่ อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เอ็กโกได้
2. เมือ่ ประมาณกลางปี 2557 เอ็กโกได้ลงทุนในโครงการทีเ่ ดินเครื่องแล้วคือ มาซินล็อค และ
สตาร์ เอ็นเนอร์ย่ี ซึ่งเอ็กโกได้บนั ทึกบัญชีเป็ นสินทรัพย์ตามมูลค่าของโครงการทัง้ สอง
โครงการแล้ว ในขณะที่ รายได้ทไ่ี ด้จากโครงการทัง้ สองโครงการเป็ นเพียงรายได้ทไ่ี ด้จาก
การดําเนินงานเพียง 5 เดือนเท่านัน้
ในการนี้ ปจั จัยหลักทัง้ 2 ปจั จัยดังกล่าว เป็ นปจั จัยทีท่ าํ ให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของเอ็กโก
ลดลงเรือ่ ยๆ อย่างไรก็ตาม ขอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ มากกว่า ซึง่ บริษทั
มีเป้าหมายทีจ่ ะสามารถคงอัตราดังกล่าวไว้ได้ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 10 ในทุกๆ ปี
หลังจากทีฝ่ า่ ยบริหารได้ตอบคําถามของผูถ้ อื หุน้ ครบถ้วนแล้ว ประธานทีป่ ระชุมแจ้งผูถ้ อื หุน้
ทราบว่า บริษทั จะนําผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และนักวิเคราะห์ไปเยีย่ มชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพ ี จังหวัดระยอง ในวันที่
18 และ 19 มิถุนายน 2558 โดยผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หน้า
ห้องประชุม หรือดูรายละเอียดได้จากปฏิทนิ กิจกรรมในเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.egco.com
ไม่มผี เู้ สนอเรือ่ งอื่นใดให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเพิม่ เติม ประธานทีป่ ระชุมจึงกล่าวปิ ดประชุมและ
ขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างยิง่
ต่อบริษทั
เลิกประชุมเวลา 16:30 น.
อนึ่ง หลังการเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีผูถ้ อื หุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
เพิม่ ขึน้ โดยทีจ่ าํ นวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ ขึน้ เป็ น 665 ราย และ 1,014
รายตามลําดับ รวมทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,679 ราย นับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ 378,520,963 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 71.8986 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด
ลงลายมือชือ่

ประธานกรรมการ
(นายสมบัติ ศานติจารี)

