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10. นายพงศธร คุณานุสรณ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
11. นายกรศษิฏ ์ภคัโชตานนท ์ กรรมการ และกรรมการลงทุน 
12. นายสหรฐั บุญโพธภิกัด ี   กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
13. นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์ กรรมการ และกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม 
14. นายชนินทร ์เชาวน์นิรตัศิยั     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กรรมการลงทุน กรรมการกํากบัดูแล

กจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 
 จากนัน้ นายชนินทร ์เชาวน์นิรตัศิยั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แนะนําฝา่ยบรหิารของบรษิทัที่
เขา้รว่มการประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ชีแ้จงขอ้ซกัถาม ดงัน้ี  
 
1. นายจอหน์ พาลมัโบ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 1 
2. นายนิวตั ิอดเิรก รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 2 
3. นายวรวทิย ์โพธสิขุ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิในประเทศ 
4. นายสกุล พจนารถ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยทุธแ์ละบรหิารสนิทรพัย ์
5. นายปิยะ เจตะสานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ 
6. นายณรงค ์อนิเอยีว รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานปฏบิตักิาร 
 
 ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญ นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข จาก   
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั (“PwC”) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเขา้ร่วมประชุมเพื่อ
ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้เกีย่วกบังบการเงนิ  รวมทัง้ไดว้า่จา้งสาํนักงานกฎหมายบรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็
เคนซี ่จาํกดั  โดยม ีนางสาวพรภนิันท ์อศัววฒันาพร และนายปรดีา เมฆศรสีุวรรณ เป็นผูต้รวจสอบการประชุม
เพือ่สอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ การนบัองคป์ระชุมผูม้สีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพือ่ความโปร่งใสและการสรา้งความมัน่ใจแก่ผูถ้อืหุน้ และในปีน้ี 
บรษิทัใชบ้รกิารระบบจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั อนิเวนเทค จาํกดั ซึง่มคีวามเชีย่วชาญ และประสบการณ์ ใน
การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนบัคะแนน และการประมวลผล เพือ่ใหก้ารจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัสะดวก และ
รวดเรว็ นอกจากน้ี บรษิทัไดเ้ชญิตวัแทนผูถ้อืหุ้น 1 คน มาร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนนด้วย โดยนายภูม ิ
เรอืงไทย ผูร้บัมอบฉนัทะ อาสาเขา้รว่มสงัเกตการณ์การนบัคะแนนในครัง้น้ี และเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลู
ที่สําคญั  บรษิัทจงึจดันิทรรศการเกี่ยวกบัการดําเนินงานของบรษิัท ที่บรเิวณด้านหน้าห้องประชุม โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการดําเนินธุรกิจของบรษิัท โครงการลงทุน งานนักลงทุนสมัพนัธ ์      
งานสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และการเครดติภาษเีงนิปนัผลของผูถ้อืหุน้   
 
 ก่อนเขา้สูก่ารประชุมเพือ่พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระ ลาํดบัแรก ประธานไดเ้รยีน
เชญิผูถ้อืหุน้รบัชมวดีทีศัน์ สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานของบรษิทั  
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 จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นางกุลกนก เหลอืงสร้อยทอง เลขานุการบรษิัท แจ้งที่
ประชุมทราบถงึวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนและการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ระหว่างการประชุม 
ซึง่เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ทีป่ระชุมทราบวา่ ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดร้บั
มอบฉันทะมาโดยถอืว่าหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสยีง  ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีง
อย่างใดอย่างหน่ึง คอื เหน็ดว้ย หรอื ไมเ่หน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง สาํหรบัคะแนนเสยีงทีใ่ชใ้นการลงมต ิใน
กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ยกเวน้ระเบยีบวาระที ่
6 เลอืกตัง้กรรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 4 ใน 5 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และระเบยีบวาระที ่7 ค่าตอบแทนกรรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2  
ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม  และในกรณีทีม่คีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่
ประชุมออกเสยีงเพิม่อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
 
การลงคะแนนเสยีง แบง่เป็น 2 กรณ ีดงัน้ี 

1. ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรอืงดออกเสยีงใน
แต่ละระเบยีบวาระยกมอืเพื่อลงมตใินระเบยีบวาระดงักล่าว กรณีที่ผูถ้ือหุ้นไม่ยกมอืจะถอืว่า ผูถ้ือหุ้น
เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิทั 

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

นัน้  บรษิทัได้บนัทกึคะแนนเสยีงไวเ้รยีบรอ้ยแล้ว ผูม้าประชุมที่ไดร้บัมอบฉันทะไม่ต้องออกเสยีง  
เวน้แต่กรณทีีผู่ม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงในระเบยีบวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่
ชดัเจน ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงในหอ้งประชุมไดต้ามทีเ่หน็สมควรเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มา
ประชุมดว้ยตนเอง    

 แบบมอบฉันทะแบบ ค.  เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างชาตแิละแต่งตัง้ให ้คสัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ซึ่งมวีธิกีารออกเสยีงเหมอืนแบบ ข. คอืหากผูม้อบฉันทะไดอ้อกเสยีงไวล้่วงหน้าแลว้ กไ็ม่
ตอ้งลงมตใินหอ้งประชุม 

 

 บรษิทัไดก้ําหนดใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนในทุกระเบยีบวาระ กรณีที่มกีารแก้ไข ขูดลบ ขดีฆ่า
เครื่องหมายลงมติในบตัรลงคะแนนเสยีง ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมอืชื่อกํากบัหรือชื่อย่อไว้เป็นสําคญั สําหรบั
ระเบยีบวาระการเลอืกตัง้กรรมการนัน้ บรษิทักําหนดใหล้งคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะใหอ้อกเสยีงในทุก
กรณีและเก็บบตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการในคราวเดยีวกนั โดยขอให้ผูถ้ือหุ้นส่งใบลงคะแนนเลอืกตัง้
กรรมการทัง้ชุด โดยไม่ตอ้งฉีกใบลงคะแนนเป็นแต่ละบุคคล  สําหรบัระเบยีบวาระอื่นๆ บรษิทัจะเกบ็เฉพาะ
บตัรลงคะแนนเสยีงเฉพาะทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง แลว้นําไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุ้นที่มาประชุม และจะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดหลงัการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบไดใ้นภายหลงั ซึ่งเป็นวธิปีฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีของ
สมาคมส่งเสรมินักลงทุนไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนและสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ
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ตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) ทัง้น้ี หากผูถ้อืหุน้มคีวามจาํเป็นตอ้งกลบัก่อนการประชุมแลว้เสรจ็ ขอใหผู้ถ้อืหุน้
และผู้รบัมอบฉันทะส่งบตัรลงทะเบียนออก และบตัรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้
เจา้หน้าทีนํ่าคะแนนเสยีงไปหกัออกจากจาํนวนคะแนนเสยีงทีล่งทะเบยีนไวก้่อนหน้าน้ี   
 

 ทัง้น้ี ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบหลงัการ
ลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระ ซึง่บรษิทัไดนํ้าระบบ barcode เขา้ใชง้านเพือ่อํานวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้
ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและเพื่อความรวดเรว็ในการนับคะแนน ในการน้ี  เลขานุการบรษิทัขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อื
หุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะสอบถามหรอืแสดงขอ้คดิเหน็ในหอ้งประชุม แจง้ชื่อและนามสกุลดว้ยเพือ่
ประโยชน์ในการบนัทกึการประชุม  
  

 นอกจากน้ี เพื่อเป็นการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม บรษิทัไดเ้ปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า สําหรบัเสนอในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 โดยเสนอผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทั 
ระหวา่งวนัที ่1 กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2558  เมือ่ครบกําหนด ปรากฎวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอระเบยีบ
วาระหรอืเสนอชือ่บุคคลเพือ่เป็นกรรมการ 
 

ต่อจากนัน้ ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
 
ระเบียบวาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 
 ประธานเสนอทีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 ซึง่
ไดป้ระชุมเมื่อวนัที ่21 เมษายน 2558 ซึ่งบรษิทัไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.egco.com) ตัง้แต่
วนัที ่6 พฤษภาคม 2558  และบรษิทัไดด้ําเนินการจดัส่งรายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านเป็นเอกสาร
เพือ่ตรวจสอบเป็นปีทีเ่จด็ 
 

 จากนัน้  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึง่ 
มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี  
คาํถาม: นายสุรยิา สรรพอาษา ผูถ้อืหุน้ กล่าวขอบคุณและแสดงความยนิดกีบัเอก็โกทีเ่ขา้รบัการ

รบัรองเป็นสมาชกิของโครงการแนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนในการต่อตา้นการทุจรติ และจดั
ใหม้มีาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ในองคก์ร พรอ้มทัง้เสนอแนะใหบ้รษิทัจดัการประชุมสามญั
ผูถ้ือหุ้นให้เรว็กว่าเดมิ แมป้จัจุบนั เอ็กโกได้จดัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นเรว็กว่าขอ้กําหนด
ตามกฎหมายซึง่กําหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ภายใน 120 วนันับ
จากวนัสิน้รอบปีบญัช ีแต่จะดยีิง่ขึน้หากเอก็โกจดัประชุมภายในเดอืนมนีาคม  ซึง่บรษิทัจด
ทะเบยีนหลายบรษิทัสามารถดําเนินการได ้โดยใชว้ธิปิีดบญัช ี2 ครัง้ ครัง้แรกในวนัที ่16 
มกราคม ซึง่เป็นการปิดบญัชแีบบยงัไมไ่ดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีและครัง้ที ่2 
วนัที ่31 มกราคม ซึ่งเป็นการปิดบญัชเีพื่อใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบ โดยระหวา่งทีร่อการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี บริษัทสามารถดําเนินการเรื่องหนังสอืเชิญและเอกสารการ
ประชุมใหแ้ลว้เสรจ็ เพือ่เรยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในเดอืนมนีาคมได ้
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คาํตอบ:                ประธานกลา่วขอบคุณและรบัขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ไวพ้จิารณา 
 
 หลงัจากนัน้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจาํปี 2558 ซึง่ไดป้ระชุมเมือ่วนัที ่21 เมษายน 2558 โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 

มติท่ีประชมุ :  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มมีติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 
ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 366,471,454 99.9531 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 119,400 - 
บตัรเสยี 171,700 - 
รวมจาํนวนเสยีง 366,762,554 - 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 
 ประธานรายงานทีป่ระชุมทราบว่า คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานประจําปีในรปูแบบ 
CD ROM  ตัง้แต่ปี 2547 เป็นตน้มา  เพือ่ลดการใชก้ระดาษและประหยดัค่าใชจ้่าย โดยบรษิทัจะบรจิาคเงนิที่
ประหยดัไดใ้หมู้ลนิธไิทยรกัษ์ป่าซึ่งมเีจตนารมณ์ในการรกัษาสิง่แวดลอ้มในนาม “ผูถ้อืหุน้บรษิทั ผลติไฟฟ้า 
จํากดั (มหาชน)”   ซึ่งในปี 2558 บรษิทัไดบ้รจิาคเงนิใหแ้ก่มลูนิธไิทยรกัษ์ปา่เป็นจํานวน 2,363,724 บาท 
ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีเป็นหนังสอืไวส้ว่นหน่ึงเพือ่จดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดแ้จง้ความจาํนงมายงั
บรษิทั 
 จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นายชนินทร์  เชาวน์นิรัติศยั กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ 
นําเสนอผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2558 และแผนการดําเนินงานสําหรบัปี 2559 ของบรษิทั      
ต่อทีป่ระชุม ตามรายละเอยีดในรายงานประจาํปี 2558 ซึง่จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ในครัง้น้ี  
1. การลงทุนในโครงการใหม่ 
ในปี 2558 เอก็โกลงทุนในโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์อน็อดี ีและโรงไฟฟ้าถ่าน
หนิเคซอน เมือ่วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2558 และ 30 กนัยายน 2558 ตามลาํดบั โดยมรีายละเอยีดของการลงทุน
โครงการใหม ่ดงัน้ี 

1) เมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2558 กลุ่มบรษิทัไดล้งทุนซื้อหุน้ในสดัส่วนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.33 ในบรษิทั 
พฒันาพลงังานธรรมชาต ิจํากดั หรอื เอน็อดี ีซึ่งทําใหม้สีดัส่วนการถอืหุน้รวมทัง้สิ้นรอ้ยละ 66.67  
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เอน็อดี ีเป็นเจา้ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดัลพบุร ีมกีําลงัการผลติตามสญัญา
รวม 63 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าลพบุรโีซลาร ์มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จาํนวน 55 
เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าวงัเพลงิโซลาร์มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จํานวน 8    
เมกะวตัต ์ซึง่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของทัง้สองโรงไฟฟ้ามรีะยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุสญัญาได้
คราวละ 5 ปี โดยไดร้บัเงนิส่วนเพิม่ค่าไฟฟ้า หรอื adder จํานวน 8 บาทต่อกโิลวตัต์ชัว่โมง เป็น
ระยะเวลา 10 ปี 

2) เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2558 กลุ่มบรษิทัไดล้งนามในสญัญาซื้อขายหุน้ทางออ้มในสดัส่วนเพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 2 ในบรษิทั เคซอน เพาเวอร ์(ฟิลปิปินส)์ จาํกดั หรอื เคซอน มผีลทาํใหก้ลุ่มบรษิทัมสีดัสว่น
การถอืหุน้ในเคซอนเพิม่เป็นรอ้ยละ 100 เคซอนเป็นเจา้ของโรงไฟฟ้าถ่านหนิเคซอน มสีญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้า จํานวน 460 เมกะวตัต์ กบั MERALCO ซึ่งเป็นผูค้า้ไฟฟ้าปลกีเอกชนรายใหญ่ทีสุ่ดใน
ฟิลปิปินส ์เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าเคซอนตัง้อยูใ่นจงัหวดัเคซอน สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์

 
2. เหตกุารณ์สาํคญัในปี 2558 

1) เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2558 บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั หรอื เอสโก ซึง่เป็น
บรษิทัยอ่ยของเอก็โก ขายหุน้ทัง้หมดในบรษิทั เอก็คอมธารา จาํกดั หรอื เอก็คอมธารา ในสดัสว่น
ร้อยละ 74.19 ให้แก่บริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จํากดั หรอื ยูยู ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบริษัท 
จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) หรอื อสีต์วอเตอร์  เอก็คอมธารา
ดําเนินธุรกจิผลติและจําหน่ายน้ําประปาใหแ้ก่การประปาส่วนภูมภิาค ภายใตส้ญัญาระยะยาว 30 
ปี ตัง้อยูใ่นจงัหวดัราชบุร ีและจงัหวดัสมทุรสงคราม 

2) เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2558 Masinloc Power Partners Co., Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืของเอก็โก 
มสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 40.95 ไดล้งนามในสญัญาทางการเงนิกบักลุ่มธนาคารในสาธารณรฐั
ฟิลปิปินส ์โดยมวีงเงนิกูท้ ัง้สิน้ 525 ลา้นเหรยีญสหรฐั เทยีบเท่า 19,033 ลา้นบาท เพือ่ใชส้าํหรบั
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหน่วยที่ 3 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าหน่วยใหม่ที่จะใช้เทคโนโลย ี
supercritical มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าจํานวน 119 เมกะวตัต์กบั Electric Cooperatives เป็น
ระยะเวลา 20 ปี และไดท้าํพธิวีางศลิาฤกษ์โรงไฟฟ้าเมือ่วนัที ่3 มนีาคม 2559  คาดวา่โรงไฟฟ้าจะ
เริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยใ์นไตรมาสที ่2 ปี 2562 ซึง่จะตัง้อยูใ่นบรเิวณเดยีวกบัโรงไฟฟ้าปจัจุบนั 
ในจงัหวดัแซมบาเลส สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์

3) เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 2558 San Buanaventura Power Ltd. Co. หรอื เอสบพีแีอล ซึง่เป็นบรษิทั
ในเครอืเอก็โก มสีดัสว่นการถอืหุน้ รอ้ยละ 49 ไดเ้บกิเงนิกูง้วดแรกตามสญัญาทางการเงนิกบักลุ่ม
ธนาคารในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีวงเงินกู้ทัง้สิ้น 42,150 ล้านฟิลิปปินส์เปโซ เทียบเท่า 
32,991 ลา้นบาท เพื่อเริม่การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิแห่งใหม่ ซึ่งใชเ้ทคโนโลย ีsupercritical 
โดยไดท้ําสญัญาจําหน่ายไฟฟ้า 455 เมกะวตัต์ ใหก้บั MERALCO เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่ง
สามารถขยายอายุสญัญาเพิม่ไดอ้กี 5 ปี และไดท้าํพธิวีางศลิาฤกษ์โรงไฟฟ้าเมือ่วนัที ่10 ธนัวาคม 
2558 คาดวา่โรงไฟฟ้าจะเริม่ตน้เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยใ์นไตรมาสที ่2 ปี 2562   โรงไฟฟ้าตัง้อยูใ่น
จงัหวดัเคซอน สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์
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3. ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558   
ผลการดาํเนินงานในปี 2558 กลุ่มบรษิทัมผีลกําไรทีไ่ม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ภาษเีงนิไดร้อตดั
บญัช ีการรบัรูร้ายไดแ้บบสญัญาเชา่และสญัญาสมัปทาน และขาดทุนจากการดอ้ยค่า จาํนวน 6,968 ลา้นบาท 
และกาํไรจากการขายเอก็คอมธารา 952 ลา้นบาท ทาํใหก้ลุ่มบรษิทัมกีําไรจากการดาํเนินงานปี 2558 จาํนวน 
7,920 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาํนวน 215 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.79 เมือ่เทยีบกบักาํไรจากการดาํเนินงานปี 2557 
แต่ถ้าหากรวมขาดทุนจากการดอ้ยค่า ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ีและการรบัรู้
รายไดแ้บบสญัญาเช่าและสญัญาสมัปทาน กลุ่มบรษิทัมกีําไรสุทธปิระจาํปี 2558 จาํนวน 4,319 ลา้นบาท ซึง่
ลดลงจาํนวน 3,348 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบักาํไรสทุธปิระจาํปี 2557 
 
ทัง้น้ี กําไรจากการดาํเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ จาํนวน 215 ลา้นบาท มสีาเหตุหลกัมาจากโรงไฟฟ้าเดมิทีเ่ดนิเครื่อง
อยู่แล้วมกีําไรเพิม่ขึ้น จํานวน 263 ล้านบาท และการรบัรู้ผลกําไรเต็มปีของโรงไฟฟ้าที่ลงทุนใหม่ และ
โครงการทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2557 และกําไรของโรงไฟฟ้าทีล่งทุนใหมใ่นปี 2558 จาํนวนรวม 944 ลา้น
บาท รวมทัง้การรบัรูก้าํไรจากการขายหุน้เอก็คอมธารา จาํนวน 952 ลา้นบาท 
 
อยา่งไรกต็าม รายไดจ้ากความพรอ้มจ่ายลดลง จาํนวน 378 ลา้นบาท จากโรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าบแีอลซี
พ ีและโรงไฟฟ้าจพีจี ีซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างที่กําหนดไวใ้นสญัญาซื้อขายไฟฟ้า และกําไรจากโรงไฟฟ้า
ระยองลดลง จํานวน 571 ลา้นบาท เน่ืองจากการครบกําหนดสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ตัง้แต่วนัที ่7 
ธนัวาคม 2557 มคี่าใชจ้่ายสําหรบัโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งและโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา 
เพิม่ขึ้นรวม 31 ล้านบาท รวมทัง้เอ็กโกมผีลประกอบการลดลง จํานวน 514 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจาก
ดอกเบีย้จา่ยทีเ่พิม่ขึน้ของเงนิกูท้ีใ่ชใ้นการลงทุนในโครงการ 
 
นอกจากนัน้ มกีารตดัจาํหน่ายสทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และสนิทรพัยซ์ึง่เกดิจากการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรม
ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจากการลงทุนในเอม็พพีซีแีอล เอสอจี ีเอน็อดี ีเพิม่ขึน้จาํนวน 450 ลา้นบาท ทาํใหก้ําไร
จากการดาํเนินงานในปี 2558 เท่ากบั 7,920 ลา้นบาท  เมือ่พจิารณากําไรสุทธเิปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 3 ปี จะ
เหน็วา่ ในปี 2555 มกีําไรทางบญัชจีากการรวมธุรกจิ จาํนวน 4,310 ลา้นบาท  และในปี 2558 มกีารขาดทุน
จากอตัราแลกเปลีย่น จํานวน 3,332 ลา้นบาท ซึ่งเป็นรายการทางบญัชทีีไ่ม่ปกต ิ  สาํหรบักําไรจากการ
ดาํเนินงานจะมอีตัราการเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 9.65 ต่อปี ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 

 
ณ สิน้ปี 2558  อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ของเอก็โกเท่ากบั 0.83 เท่า  หากรวมบรษิทัยอ่ยเท่ากบั 
1.31 เท่า  โดยทีส่ดัส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2553 เป็นตน้มา แสดงว่า
กลุ่มเอก็โกไดเ้พิม่สดัส่วนแหล่งเงนิทุนทีจ่ะนําไปสรา้งความเจรญิเตบิโตดว้ยการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ
เพิม่มากขึน้ ซึ่งมตีน้ทุนที่ตํ่ากว่าส่วนของผูถ้อืหุน้ ทําใหต้้นทุนเงนิทุนเฉลี่ยของเอก็โกลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ แต่ทัง้น้ี เอก็โกกต็อ้งพยายามรกัษาอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้
ใหเ้หมาะสมกบัธุรกจิเอก็โกเพือ่ไมใ่หม้คีวามเสีย่งดา้นการเงนิทีส่งูเกนิไป และเป็นทีย่อมรบัของเจา้หน้ีเงนิกู ้
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4. ภาพรวมการลงทุนของเอก็โก 
ณ สิน้ปี 2558  บรษิทัมโีรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครื่องแลว้รวม 23 แห่ง  ซึง่คดิเป็นกําลงัผลติตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า
และตามสดัสว่นการถอืหุน้ จาํนวนรวม 3,809 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) จาํนวน 2,156 เมกะวตัต ์คดิเป็นรอ้ยละ 56.59 โรงไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ 
(SPP) จาํนวน 280 เมกะวตัต ์คดิเป็นรอ้ยละ 7.35 โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน จาํนวน 125 เมกะวตัต ์คดิ
เป็นรอ้ยละ 3.28 และโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ จาํนวน 1,248 เมกะวตัต ์คดิเป็นรอ้ยละ 32.78 
 
บรษิทัมโีครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 5  โครงการ และอยู่ระหว่างการพฒันา 3 โครงการคดิ
เป็นกําลงัผลติตดิตัง้ตามสดัส่วนการถอืหุน้จํานวนรวม 1,770 เมกะวตัต์ ประกอบดว้ยโครงการทีอ่ยู่ระหว่าง
การก่อสรา้ง 1,501 เมกะวตัต์ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 84.81 และโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา 269    
เมกะวตัต ์หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 15.19 โดยโครงการดงักลา่วมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
4.1 โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง 

1) โครงการโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที ่4 ของ บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จํากดั ซึ่งเอก็โกถอืหุน้ในสดัส่วน  
รอ้ยละ 100 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝ่าย
ผลติแห่งประเทศไทย หรอื กฟผ. จํานวน 930 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่
อําเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ประมาณ ร้อยละ 99.60 จาก
แผนการก่อสรา้งซึ่งกําหนดไวท้ี่ร้อยละ 99.70 โดยมกีําหนดการเดนิเครื่องเชงิพาณิชย์ในวนัที่ 19 
มถุินายน 2559 

2) โครงการชยัภูม ิวนิดฟ์ารม์ ซึ่งเอก็โกถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 90 เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานลม มสีญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จาํนวน 90 เมกะวตัต ์และโครงการไดร้บัเงนิสว่นเพิม่ค่าพลงังานไฟฟ้า หรอื 
Adder จาํนวน 3.50 บาทต่อกโิลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี  โรงไฟฟ้าตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีอ่ําเภอ
ซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูม ิดําเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 49.85 จากแผนการก่อสรา้งซึ่ง
กาํหนดไวท้ีร่อ้ยละ 49.65 คาดวา่จะเริม่ตน้เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นเดอืนธนัวาคม 2559 

3) โครงการทเีจ โคเจน ซึง่เอก็โกถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลงัความรอ้นร่วม ซึง่
ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ํา มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จาํนวน 90 เมกะวตัต ์เป็น
ระยะเวลา 25 ปี และมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ํากบัลูกคา้อุตสาหกรรม จาํนวน 12 เมกะวตัต ์
และ 13 ตนัต่อชัว่โมง โรงไฟฟ้าซึง่ตัง้อยูใ่น อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ดาํเนินการก่อสรา้ง
แลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 31.10 จากแผนการก่อสรา้งซึง่กําหนดไวท้ีร่อ้ยละ 34.15 คาดวา่จะเริม่ตน้
เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นเดอืนมถุินายน 2560   

4) โครงการไซยะบุร ีซึง่เอก็โกถอืหุน้ในสดัสว่น รอ้ยละ 12.50 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน้ําแบบฝายน้ําลน้ หรอื 
Run-of-River ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จํานวน 
1,220 เมกะวตัต ์และ Electricite de Loas จาํนวน 60 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 29 ปี ดาํเนินการ
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 56.09 จากแผนการก่อสรา้งซึง่กําหนดไวท้ีร่อ้ยละ 44 คาดวา่จะ
เริม่ตน้เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นเดอืนตุลาคม 2562 
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5) โครงการเอสบพีแีอล ซึง่เอก็โกถอืหุน้ในสดัสว่น รอ้ยละ 49 เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นถ่านหนิ 

ตัง้อยู่ในจงัหวดัเคซอน สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ ได้ทําสญัญาจําหน่ายไฟฟ้า 455 เมกะวตัต์ กบั 
MERALCO เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึง่สามารถขยายอายุสญัญาเพิม่ไดอ้กี 5 ปี และไดท้าํพธิวีางศลิา
ฤกษ์โรงไฟฟ้าเมือ่วนัที ่10 ธนัวาคม 2558 คาดวา่โรงไฟฟ้าจะเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยใ์นไตรมาส 
2 ปี 2562   
 

4.2 โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันา 
1) โครงการทพี ีโคเจน และ เอสเค โคเจน เอก็โกถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความ

ร้อนร่วม 2 โครงการ แต่ละโครงการมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จํานวน 90 เมกะวตัต์ เป็น
ระยะเวลา 25 ปี และมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ํากบัลูกคา้อุตสาหกรรม ทพี ีโคเจน จํานวน 23 
เมกะวตัต ์และ 40 ตนัต่อชัว่โมง เอสเค โคเจน จาํนวน 17 เมกะวตัต ์และ 60 ตนัต่อชัว่โมง ตัง้อยูใ่น
อําเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุร ีโครงการอยู่ระหว่างดําเนินการจดัหาเงนิกู้จากสถาบนัการเงนิและ
ธนาคารพาณชิย ์คาดวา่จะเริม่ตน้เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นเดอืนตุลาคม 2560 

2) โครงการเอม็พพีซีแีอล หน่วยที ่3 เอก็โกถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 40.95  เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความ
รอ้นถ่านหนิหน่วยใหมท่ีจ่ะใชเ้ทคโนโลย ีsupercritical มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้า จาํนวน 119 เมกะวตัต ์
กบั Electric Cooperatives เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึง่คาดวา่โรงไฟฟ้าจะเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยใ์น
เดอืนมถุินายน ปี 2562 และไดท้าํพธิวีางศลิาฤกษ์โรงไฟฟ้าเมือ่วนัที ่3 มนีาคม 2559 ซึง่จะตัง้อยูใ่น
บรเิวณเดยีวกบัโรงไฟฟ้าปจัจุบนั ในจงัหวดัแซมบาเลส สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์
 
กาํหนดการจา่ยไฟฟ้าของโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งและพฒันา สรุปไดด้งัน้ี  

 - ปี 2559 ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที ่4 และ ชยัภมู ิวนิดฟ์ารม์ 
- ปี 2560 ไดแ้ก่ ทเีจ โคเจน ทพี ีโคเจน และ เอสเค โคเจน 
- ปี 2562 ไดแ้ก่ เอสบพีแีอล เอม็พพีซีแีอล หน่วยที ่3 และไซยะบุร ี
 

นอกจากน้ี บรษิทัมกีารลงทุนในบรษิทั 5 แหง่ทีป่ระกอบธุรกจิอื่น ไดแ้ก่ 
บริษทั ธรุกิจ 

บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั เดนิเครือ่ง บาํรงุรกัษาและวศิวกรรม 
บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากัด 
(มหาชน) 

จดัหาและจาํหน่ายน้ําดบิ 
 

บรษิทั เพริล์ เอนเนอจี ้ฟิลปิปินส ์ออเปอเรติง้ องิค ์จาํกดั เดนิเครือ่งและบาํรงุรกัษา 
บรษิทั เคซอน แมนเนจเมนท ์เซอรว์สิ องิค ์จาํกดั บรหิารจดัการโรงไฟฟ้า 
บรษิทั พที ีมานมับงั เมารา อนิีม จาํกดั เหมอืงถ่านหนิ 
 
5. แผนการดาํเนินงานในปี 2559 
เอก็โกไดก้ําหนดเป้าหมายทีจ่ะสรา้งความเตบิโตอย่างยัง่ยนืใหก้บัองคก์ร โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกจิผลติ
ไฟฟ้าเป็นหลกั ซึ่งเอก็โกมคีวามชํานาญและมปีระสบการณ์ พรอ้มทัง้ดําเนินธุรกจิตามหลกัการกํากบัดูแล



บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                 หน้า 10                                
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2559 
วนัท่ี  20  เมษายน  พ.ศ. 2559 

 
กจิการทีด่ ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยรกัษาอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 
หรอื ROE อยา่งน้อยรอ้ยละ 10 
 
เพื่อให้การดําเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ เอ็กโกจึงขบัเคลื่อนองค์กรด้วย  กลยุทธ์สําคัญ 3 ด้าน 
ครอบคลุมดา้นธุรกจิ ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีดงัน้ี 

1) กลยุทธด์า้นธุรกจิ เอก็โกจะมุ่งเน้นการบรหิารสนิทรพัยโ์ดยมแีผนการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าทีม่อียู่
ในปจัจุบนัใหเ้ดนิเครื่องอย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุดและตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิทัทีเ่ขา้ไป
ร่วมลงทุนเพื่อให้มัน่ใจว่าผลตอบแทนที่ไดร้บัจากโครงการเหล่าน้ีเป็นไปตามที่ไดป้ระมาณการไว ้
การบรหิารจดัการโครงการทีอ่ยู่ระหว่างดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามกําหนดและงบประมาณทีว่างไว ้
และการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ โดยการซื้อสนิทรพัย์ที่เดนิเครื่องเชงิพาณิชย์แล้ว เพื่อให้
บรษิทัรบัรูร้ายไดท้นัท ีพฒันาโครงการใหมใ่นพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าทีม่อียูใ่นปจัจุบนั และลงทุนในโครงการ
ประเภท Greenfield เพือ่สรา้งรายไดใ้นระยะยาว  

2) กลยุทธด์า้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เอก็โกจะดาํเนินธุรกจิโดยใส่ใจในการธาํรงรกัษาสิง่แวดลอ้ม  และ
มีความตัง้ใจแน่วแน่ที่จะลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมตลอด
กระบวนการดําเนินธุรกจิ โดยมเีป้าหมายที่จะยกระดบัการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มของเอก็โก และ
การอยูร่ว่มกนัอยา่งกลมกลนืกบัชุมชน 

3) กลยุทธด์า้นการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีเอก็โกจะบรหิารธุรกจิตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีแสดง
ถึงการมรีะบบบรหิารจดัการที่มปีระสทิธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์รปัชัน่ในทุก
รปูแบบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม และรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม สงัคมและผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

 จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นสอบถามรายละเอยีด และให้ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ    
ซึง่มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
คาํถาม: 
 

นายสชุาต ิกมัพลกญัจนา ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงัน้ี 
1. เท่าที่ทราบเอ็กโกถือหุ้นในอีสต์วอเตอร์ในสดัส่วนร้อยละ 26 แต่ฝ่ายบริหารรายงานว่า  

เอก็โกถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวในสดัส่วนรอ้ยละ 18.72 จงึอยากทราบว่าเอก็โกลดสดัส่วน
การถอืหุน้หรอืไม ่อยา่งไร 

2. เอก็โกขายหุน้ในเอก็คอมธาราใหก้บับรษิทัยนิูเวอรแ์ซล ยทูลิติีส้ ์จาํกดัในราคาเทา่ไร เอก็โก
ไดก้าํไรหรอืขาดทุนจากการขายสนิทรพัยน้ี์ หากไดก้ําไร แสดงวา่เอก็คอมธาราเป็นธุรกจิที่
ให้ผลตอบแทนที่ดี จึงอยากทราบเหตุผลในการขายเอ็กคอมธารา ทัง้น้ี หากเอ็กโกให้
เหตุผลในการขายว่าเอก็คอมธารามใิช่ธุรกจิหลกั ในขณะทีธุ่รกจิหลกัของอสีต์วอเตอร์คอื
ธุรกจิผลติและจดัหาน้ําดบิ ซึ่งมใิช่ธุรกจิผลติน้ําประปา หรอืน้ําดื่ม เช่นเดยีวกบัเอ็กคอม
ธารา  

คาํตอบ: ประธาน มอบหมายให ้นายสกุล พจนารถ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยุทธแ์ละบรหิาร
สนิทรพัย์ ตอบข้อซักถามข้างต้น ซึ่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหาร
สนิทรพัย ์ชีแ้จงวา่ 
1. เอก็โกถอืหุน้ในอสีตว์อเตอรใ์นสดัสว่นรอ้ยละ 18.72 ตัง้แต่เริม่ลงทุนในบรษิทัดงักล่าว และ
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มไิดม้กีารขายออกไปแต่อยา่งใด 

2. มูลค่าการขายเอ็กคอมธารา เป็นจํานวน 1,600 ล้านบาท ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุงบ
การเงนิ ขอ้ 41.1 และมกีาํไรสทุธหิลงัหกัภาษ ีจาํนวน 952 ลา้นบาท  ซึง่ทาํใหผ้ลตอบแทน
เงนิปนัผล (Dividend Internal Rate of Return: DIRR) สงูกวา่ผลตอบแทนเงนิปนัผลใน
กรณีที่เอ็กโกถือหุ้นตลอดอายุโครงการ อกีทัง้ เอ็กโกสามารถรบัรู้รายได้ทนัท ีทําให้ลด
ความเสีย่งทีจ่ะไม่ไดผ้ลตอบแทนตามทีป่ระมาณการไว ้นอกจากน้ี การขายเอก็คอมธารา 
ถอืเป็นการขายสนิทรพัย์เชงิกลยุทธ์ เน่ืองจากเอ็กโกยงัคงถือหุ้นในอสีต์วอเตอร์  ซึ่งทํา
ใหเ้อก็โกไดป้ระโยชน์ทัง้ทางตรง คอื รายรบัจากการขายกจิการ และประโยชน์ทางออ้ม คอื 
มูลค่าหุน้ของอสีต์วอเตอร์ที่เพิม่ขึน้ เน่ืองจากบรษิทัที่รบัซื้อเอก็คอมธารา คอื บรษิทั ยูนิ
เวอรแ์ซล ยทูลิติีส้ ์จาํกดั หรอื ยยู ูซึง่เป็นบรษิทัลกูของอสีตว์อเตอร ์โดยอสีตว์อเตอรม์แีผน
ทีจ่ะนํา ยูย ูเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ทําใหเ้อก็โกไดร้บัผลตอบแทนอกีทางหน่ึง 
และเน่ืองจากเอก็คอมธารา เป็นธุรกจิผลติน้ําประปา ซึ่งไมใ่ช่ธุรกจิหลกัของเอก็โก จงึเหน็
ควรวา่น่าจะใหอ้สีตว์อเตอรท์ีม่คีวามเชีย่วชาญมากกวา่ เขา้มาบรหิารแทน 

คาํถาม: 
 

นายศุภชยั เศรษฐเสถียร ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ สอบถามว่า เอ็กโกใช้เงนิลงทุนสร้าง
โรงไฟฟ้าสงูมาก อยากทราบว่ามกีารประมลูหรอืคดัเลอืกผูร้บัเหมาอย่างไร โปร่งใสหรอืไม่ และ
ราคาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าเมือ่เทยีบกบัมาตรฐานโดยทัว่ไปอยูใ่นระดบัทีย่ตุธิรรมหรอืไม ่ 

คาํตอบ: ประธานชี้แจงว่าเอก็โกใชว้ธิกีารประมูลในทุกโครงการ ทัง้โครงการในประเทศและต่างประเทศ  
และสําหรบัการประมูลหรอืคดัเลอืกผูร้บัเหมาของโครงการต่างประเทศ เอ็กโกปฏบิตัติามกฎ 
ระเบยีบของแต่ละประเทศที่เขา้ไปลงทุนอย่างเคร่งครดัและครบถ้วน  สําหรบัเงนิที่ใช้ในการ
พฒันาโครงการ เอก็โกจะกูเ้งนิในลกัษณะ project finance จากสถาบนัการเงนิในประเทศทีเ่ขา้
ไปลงทุน เพือ่ลดภาระของบรษิทัแม ่

คาํถาม: 
 

นายวศิษิฐ ์พนัธุพ์ยคัฆ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถาม วา่บรษิทัไดศ้กึษาการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ํา
ไซยะบุรี และผลกระทบต่อการเกษตรและความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมฝ ัง่น้ํา ดีแล้วหรือไม ่ 
เน่ืองจากเขือ่นไซยะบุร ีใน สปป.ลาว มลีกัษณะเป็น run-of-river ซึง่เป็นเขือ่นทีไ่มม่กีารกกัเกบ็
น้ํา เชน่เดยีวกบัเขือ่นปากมลูในประเทศไทย 

คาํตอบ: ประธาน มอบหมายใหร้องกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบรหิารสนิทรพัย ์ตอบขอ้
ซกัถามข้างต้น ซึ่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสนิทรพัย์ ชี้แจงว่า  
เขือ่นไซยะบุรเีป็นแบบ ประเภทฝายน้ําลน้ หรอื run-off river กัน้ลาํน้ําโขง โดยน้ําในแมน้ํ่าโขงจะ
ไหลผา่นตวัเขือ่น และเขือ่นปลอ่ยน้ําใหไ้หลเขา้กงัหนั (turbine) เพือ่ใชใ้นการผลติไฟฟ้า ผูพ้ฒันา
โครงการใช้เวลาศึกษาและพฒันาโครงการเป็นระยะเวลานาน เน่ืองจากโครงการต้องรบัฟงั
ความเห็นจากผู้มสี่วนได้เสยี รวมถึงประเทศที่อยู่ท้ายน้ํา คือ กัมพูชา เวียดนาม และมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเขื่อนให้เหมาะสมตามข้อกําหนดของคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง 
(Maekhong River Committee: MRC) ซึง่ตอ้งมกีารระบายตะกอน สรา้งบนัไดปลาโจนเพิม่เตมิ 
เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหม้ากทีส่ดุ โดยน้ําทีไ่หลผา่นเขือ่นจะไหลตามธรรมชาตโิดยไมม่ี
การกกัเกบ็ ดงันัน้ ประชาชนทีอ่าศยัอยูร่มิฝ ัง่แมน้ํ่าจะมน้ํีาใชต้ามปกตแิน่นอน 



บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                 หน้า 12                                
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2559 
วนัท่ี  20  เมษายน  พ.ศ. 2559 

 
 เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานกลา่วสรุปเป็นมตทิีป่ระชุม ดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ :   ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 ของคณะกรรมการบรษิทั และ
แผนการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
                  ประธานมอบหมายให้นายชนินทร์ เชาวน์นิรตัศิยั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานเกี่ยวกบังบ
การเงนิประจําปี 2558 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558   โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
ถงึการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชแีละการจดัประเภทรายการที่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ
การเงนิทีนํ่าเสนอ และสรุปงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2558 ดงัน้ี 
 
การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 กลุ่มบรษิทัไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่16 เรื่องทีด่นิ อาคารและ
อุปกรณ์ ซึ่งไดม้กีารปรบัปรุงใหม ่โดยกลุ่มบรษิทัไดใ้ชว้ธิปีรบัยอ้นหลงัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูร้ายการ
ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์สํารองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบํารุงเป็นรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ โดยผลกระทบทีม่ต่ีองบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทั ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 534 ลา้นบาท และ 165 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิ ขอ้ 3.1  
 
การจดัประเภทรายการใหม ่ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

 เงนิปนัผลคา้งรบัจาก BLCP ที่เคยแสดงเป็นเงนิปนัผลคา้งรบัที่คาดว่าจะไดร้บัชําระภายในหน่ึงปี ได้
ยา้ยไปแสดงเป็นเงนิปนัผลคา้งรบัทีจ่ะไดร้บัชําระเกนิกวา่หน่ึงปี จํานวน 5,657 ลา้นบาท ไดแ้สดงไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 3.2  

 ผลการดาํเนินงานของธุรกจิผลติและจาํหน่ายน้ําประปา เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัไดข้ายเงนิลงทุนในเอก็คอม
ธารา กลุ่มบรษิทัจงึไดแ้สดงผลการดําเนินงานของธุรกจิผลติน้ําประปาเป็นการดําเนินงานทีย่กเลกิสุทธิ
ในงบการเงนิรวม จาํนวน 172 ลา้นบาท ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 41.1  
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั  
สาํหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มสีาระสาํคญัสรุปได ้
ดงัน้ี  
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รายการ งบการเงินรวม 

(บาท) 
งบการเงินเฉพาะบริษทั 

(บาท) 

สนิทรพัยร์วม 179,812,210,639 103,469,750,926 
หน้ีสนิรวม 102,062,455,009 46,831,054,168 
รายไดร้วม 18,885,496,192 8,799,884,443 
ส่วนแบ่งผลกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน
บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 

5,948,076,757 - 

กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 4,319,176,455 3,507,704,911 

กาํไรต่อหุน้  8.20 6.66 
หลงัจากนัน้ ประธานขอให้นายธนพชิญ์ มูลพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอ

รายละเอยีดการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั  ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดก้าํกบัดแูลการจดัทาํรายงานทางการเงนิของเอก็โกใหถู้กตอ้งครบถว้นสอดคลอ้งกบักฎหมายและ
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง และดแูลใหม้กีารใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสมํ่าเสมอ รวมทัง้ไดส้อบ
ทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปีร่วมกบัฝ่ายบรหิาร และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยการ
สอบถามผูส้อบบญัชใีนเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงนิ การปรบัปรุงรายการบญัชทีี่สําคญั ซึ่งมี
ผลกระทบต่องบการเงนิ พจิารณาการนํามาตรฐานการบญัชใีหม่มาปฏบิตั ิใหค้ําแนะนําและขอ้คดิเหน็ทีเ่ป็น
ประโยชน์เพื่อใหม้ัน่ใจว่างบการเงนิของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิ   ผลการดําเนินงาน การเปลีย่นแปลงส่วน
ของผูถ้อืหุน้และกระแสเงนิสดโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญั เชื่อถอืได ้มกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอยา่ง
เพยีงพอ ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย และปฏบิตัิถูกต้องตาม
กฎหมายและประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง  ซึ่งรายละเอยีดงบการเงนิอยู่ในหนังสอืรายงานประจําปี (ฉบบัเตม็) หน้า 
155-244 แลว้   

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด และใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึง่มผีูเ้ขา้ 
ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 

คาํถาม:  นายนพคุณ จูงพริยิะพงษ์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าในปี 2559 เอก็โกมโีอกาสทีจ่ะขาดทุน
จากอตัราแลกเปลีย่น เช่นเดยีวกบัปี 2558 ซึ่งขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นกว่า 3,000 
ลา้นบาท หรอืไม ่และเอก็โกมนีโยบายป้องกนัความเสีย่งในดา้นน้ีอยา่งไร   

คาํตอบ: ประธานมอบหมายให ้นายปิยะ เจตะสานนท ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชี
และการเงนิ ตอบคําถามผู้ถือหุ้น โดยรองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชีและ
การเงนิไดอ้ธบิายว่าการขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นในปี 2558 ของเอก็โกและบรษิทั
ย่อยส่วนใหญ่เป็นการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนทางบญัช ีซึ่งยงัไม่เกดิขึน้จรงิ และ
สาํหรบัการบรหิารจดัการอตัราแลกเปลีย่นตัง้แต่ปี 2559 เป็นตน้ไปนัน้ ในเบือ้งตน้   
เอก็โกมนีโยบายป้องกนัความเสีย่งในดา้นดงักล่าวซึ่งจะใหค้วามสําคญักบัการบรหิาร
เงนิสดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยบรหิารความเสีย่งแบบธรรมชาต ิ(Natural Hedge) ซึง่เป็นการ
บรหิารใหส้กุลเงนิดา้นรายไดส้อดคลอ้งกบัสกุลเงนิทีเ่ป็นรายจา่ย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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1. เอก็โก ในฐานะทีเ่ป็น Holding Company จะกูย้มืเงนิในสกุลเงนิใหส้อดคลอ้งกบั

สกุลเงนิของเงนิปนัผลทีไ่ดร้บัจากการลงทุนในโครงการต่างๆ  
2. โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ  จะจดัหาเงินกู้ให้เป็นเงินสกุลเดียวกันและมีสดัส่วน

สอดคลอ้งกบัรายไดค้า่ไฟฟ้าทีไ่ดร้บัจากผูซ้ือ้ไฟฟ้า 
3. สาํหรบัในช่วงก่อสรา้ง โครงการต่างๆ จะใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิทีเ่หมาะสม เพื่อ

ปิดความเสี่ยงจากความผนัผวนจากอตัราแลกเปลี่ยน สําหรบัชําระค่าเครื่องจกัร
อุปกรณ์ ภายใตผ้ลตอบแทนทีย่อมรบัได ้และไดร้บัความเหน็ชอบจากเจา้หน้ีเงนิกู ้
เชน่ การทาํสญัญาซือ้เงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) เป็นตน้ 

คาํถาม: 
 
 
 
 

นายศุภชยั เศรษฐเสถยีร  ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกบัตน้ทุนทาง
การเงนิ ดงัน้ี  

1. เพราะเหตุใดในปี 2558 เอก็โกจงึมตี้นทุนทางการเงนิสูงถงึ 6,657 ลา้นบาท ซึ่ง
เพิม่ขึน้จากปี 2557 จาํนวน 2,794 ลา้นบาท  

2. ในปจัจุบนั เอก็โกจา่ยดอกเบีย้เงนิกูใ้นอตัราเทา่ใด  
คาํตอบ: ประธานมอบหมายให้รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงินตอบข้อ

ซกัถามเกี่ยวกบัต้นทุนทางการเงนิ โดยรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละ
การเงนิไดช้ีแ้จงดงัน้ี  

1. ต้นทุนทางการเงนิในปี 2558 ของเอก็โกและบรษิทัย่อย ประกอบดวัยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
 ดอกเบีย้จา่ยจาํนวน 2,559 ลา้นบาท 
 การขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิกูจ้าํนวน 3,760 ลา้นบาท 
 ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงิน 

ค่าธรรมเนียมหนังสอืคํ้าประกนั ค่าธรรมเนียมผกูพนัสญัญาเงนิกู ้จํานวน 307 
ลา้นบาท 

 คา่รือ้ถอนโรงไฟฟ้าเพิม่เตมิจาํนวน 31 ลา้นบาท 
2. อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้โดยเฉลี่ยของเอ็กโกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 สําหรบัเงนิกู้สกุล

เหรยีญสหรฐั และร้อยละ 4 สําหรบัเงนิกู้สกุลไทยบาท ซึ่งเป็นอตัราที่ไม่สูง ทัง้น้ี  
เน่ืองจากเอ็กโกมกีารลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ดี จึงได้รบัการสนับสนุนจาก
สถาบนัการเงนิใหญ่ เช่น Japan Bank for International Cooperation (JBIC), 
Asian Development Bank (ADB) และ World Bank เป็นตน้  

คาํถาม: นายทวศีกัดิ ์พดัพาด ีผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า ค่าเผื่อสงสยัหน้ีจะสญูทีเ่อก็โกตัง้ไวจ้ํานวน 
15  ลา้นบาท ในสว่นของลกูหน้ีการคา้สุทธปีิ 2558 เกดิจากสาเหตุอะไร และการทีใ่นปี 
2558 เอก็โกมลีกูหน้ีการคา้ทีม่อีายหุน้ีเกนิกาํหนดกวา่ 12 เดอืน อยูจ่าํนวน 45 ลา้นบาท
นัน้ บรษิทัมแีผนทีจ่ะจดัการลูกหน้ีการคา้น้ีอยา่งไร และมโีอกาสทีลู่กหน้ีการคา้น้ีจะเป็น
หน้ีสญูหรอืไม ่ 

คาํตอบ:  ประธาน มอบหมายให้รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ ตอบขอ้
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ซกัถามขา้งตน้ ซึง่รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ ชีแ้จงว่า ลูกหน้ี
การค้าที่มีอายุหน้ีเกินกําหนดกว่า 12 เดือนดงักล่าวเกิดจากการให้บริการลูกค้าใน
ต่างประเทศของเอสโก (สญัญาเดมิทีม่มีาตัง้แต่ปีก่อนหน้า) ทัง้น้ี มกีารตดิตามหน้ีและ
ทยอยไดร้บัชาํระหน้ีมาโดยตลอด โดยยอดลกูหน้ีไดท้าํการปรบัลดยอดทุกสิน้เดอืน และ
ในปี 2558 เอก็โกมลีกูหน้ีการคา้ประเภทน้ีอยูจ่าํนวน 30 ลา้นบาท ประกอบดว้ยลกูหน้ี
จาํนวน 45 ลา้นบาท และหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูจาํนวน 15 ลา้นบาท นอกจากน้ี ใน
เดอืนมกราคม 2559 ลกูหน้ีการคา้ดงักล่าวไดช้าํระค่าบรกิารจาํนวน 15 ลา้นบาท ใหแ้ก่
เอสโก จงึทาํใหย้อดคา้งชาํระเกนิ 12 เดอืน ลดลงเหลอื 15 ลา้นบาท และอยูร่ะหวา่งการ
รบัชาํระอกีจาํนวน 7 ลา้นบาท ในการน้ี เอสโกไดจ้ดัทาํหนังสอืทวงถามเป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้ และลกูคา้แจง้วา่จะดาํเนินการจา่ยใหค้รบจาํนวนภายในปี 2559  

คาํถาม: นายประเสรฐิ แกว้ดวงเทยีน ผูถ้อืหุน้ มขีอ้สอบถามและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. เพราะเหตุใดเอ็กโกจึงจดัประเภทรายการเงินปนัผลค้างรบัจากบริษัทย่อยและ
กจิการรว่มคา้เดมิทีเ่คยอยูใ่นรายการเงนิปนัผลคา้งรบัทีค่าดวา่จะไดร้บัชาํระภายใน
หน่ึงปี ไปแสดงเป็นเงนิปนัผลคา้งรบัที่จะไดร้บัชําระเกนิกว่าหน่ึงปี ซึ่งจะส่งผลให้
การรบัรูก้ําไรของเอก็โกไมต่รงกบัความจรงิ เช่น กําไรของปี 2558 จะไปปรากฏใน
งบการเงนิปี 2559  

2. ผูถ้อืหุน้เสนอใหบ้รษิทัระบุกรอบเวลาใหช้ดัเจนสาํหรบัรายการเงนิปนัผลคา้งรบัจาก
บรษิทัยอ่ยและกจิการร่วมคา้เกนิกําหนดกวา่ 12 เดอืน ซึง่เวลาเกนิ 12 เดอืนเป็น
ระยะเวลากว้างเกินไป ซึ่งหากบริษัทมีเงินปนัผลค้างรับเป็นจํานวนมากจะมี
ผลกระทบกบัรายไดข้องบรษิทั หากกําหนดกรอบเวลาไวช้ดัเจน จะทาํใหบ้รษิทัได้
ประโยชน์ โดยจะไดร้บัเงนิปนัผลเรว็ขึน้และสามารถนําไปใชช้ําระดอกเบีย้เงนิกูไ้ด้
เรว็ขึน้เชน่กนั 

คาํตอบ:  ประธาน มอบหมายให ้นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข ผูส้อบบญัชตีอบขอ้ซกัถาม
ขา้งตน้ ซึง่ผูส้อบบญัชชีีแ้จง ดงัน้ี 

1. การจดัประเภทรายการใหม่ในส่วนของเงนิปนัผลคา้งรบัดงักล่าวเป็นการปรบัปรุง
รายการทางบญัชเีพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีีม่กีารเปลีย่นแปลงนิยาม โดย
เงนิปนัผลทีจ่ะไดร้บัจากบรษิทัย่อยหรอืกจิการร่วมคา้ที่เอก็โกประมาณการไวเ้กนิ
หน่ึงปี ใหจ้ดัอยู่ในกลุ่มสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน อย่างไรกต็าม หากบรษิทัย่อยหรอื
กจิการร่วมคา้ทีช่ําระหน้ีเงนิกูค้รบจํานวนแลว้ กจ็ะสามารถจ่ายเงนิปนัผลใหเ้อก็โก
ไดเ้รว็ขึน้ 

2. ตามมาตรฐานบญัช ีไดก้าํหนดการจดัประเภทรายการใหมใ่นสว่นของเงนิปนัผลคา้ง
รบัจากบรษิทัยอ่ยและกจิการรว่มคา้ไว ้2 ประเภทคอื  

 เงนิปนัผลคา้งรบัจากบรษิทัย่อยและกจิการร่วมคา้ที่คาดว่าจะไดร้บัชําระ
ภายในหน่ึงปี ซึง่จดัอยูใ่นกลุม่สนิทรพัยห์มนุเวยีน 
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 เงนิปนัผลคา้งรบัจากบรษิทัย่อยและกจิการร่วมคา้ที่คาดว่าจะไดร้บัชําระ

เกนิกวา่หน่ึงปี ซึง่จดัอยูใ่นกลุม่สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 
นอกจากน้ี รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ ชี้แจงเพิม่เตมิว่า
บรษิทัไดร้บัรูเ้งนิปนัผลคา้งรบัเป็นรายไดข้องบรษิทัแลว้ โดยบรษิทัยอ่ยหรอืกจิการ
รว่มคา้จะทยอยจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่เอก็โก เมือ่มเีงนิสดเพยีงพอ 
 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีคําถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิ    
งบการเงนิของบรษิทั สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้ตามทีป่รากฏในรายงานประจาํปี 2558 ทีไ่ด้
สง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชมุ :   ที่ประชุมได้พจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทัสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558
ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี  
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 366,267,251  100.0000 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือ

หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย 0  0.0000 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 376,900  - 
บตัรเสยี 0  - 
รวมจาํนวนเสยีง 366,644,151 - 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี และการจ่ายเงินปันผล 
  ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บรษิทัมนีโยบายที่จะจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัรา
ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวมหรอืในจํานวนที่ทยอยเพิม่ขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี
บรษิทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจํานวน 530 ลา้นบาท ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวค้รบถว้นแลว้ 
     
  นอกจากน้ี ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ซึ่งบรษิทัไดด้ําเนินการ
ตามขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่41 ทีใ่หอ้าํนาจคณะกรรมการในการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมือ่
เหน็วา่บรษิทัมผีลกาํไรพอสมควรทีจ่ะทาํเช่นนัน้  และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป  ในการน้ี    คณะกรรมการในการประชุมครัง้ที ่8/2558 เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2558  มมีตจิ่ายเงนิ
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ปนัผลระหวา่งกาลสาํหรบัผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2558 แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 3.00 บาท รวม
เป็นเงนิปนัผลทีไ่ดป้ระกาศจา่ยไปแลว้จาํนวน 1,579 ลา้นบาท  โดยจา่ยเมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2558 
 
   คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2558 มกีําไรสุทธจิาก                    
ผลประกอบการ รวมทัง้สิน้ 4,319 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากปี 2557 จํานวน 3,348 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม 
หากพจิารณาผลกําไรจากการดําเนินงาน บริษัทมกีําไรเพิม่ขึ้นจํานวน 215 ล้านบาท นอกจากน้ี 
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแผนการลงทุนของบรษิทัแลว้ มคีวามเหน็ว่า บรษิทัมกีระแสเงนิสดเพยีง
พอที่จะจ่ายเงินปนัผลได้ จึงขอเสนอการจัดสรรกําไรสะสม เป็นเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการ
ดาํเนินงานงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท คดิเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ 1,711 ลา้น
บาท ในการจา่ยเงนิปนัผลครัง้น้ี หากรวมกบัการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการ 6  เดอืนแรก
จะเทา่กบั 6.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 76 ของกาํไรสทุธ ิซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของ
บรษิทั โดยปี 2558 เงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้เท่ากบั 3,290 ลา้นบาท ซึง่เท่ากบัปี 2557 ทัง้น้ี หากจ่ายเงนิปนัผล
สาํหรบัผลการดําเนินงานงวด 6 เดอืนหลงัปี 2558 ที ่3.25 บาทต่อหุน้ กําไรสะสมของงบการเงนิรวมจะ
คงเหลอื 56,802 ลา้นบาท และกําไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะบรษิทัจะคงเหลอื 38,362 ลา้นบาท  โดยมี
กาํหนดจา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่29 เมษายน 2559    

ทัง้น้ี  ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปนัผลของปี 2558 และ ปี 2557 เป็นดงัน้ี 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 

กาํไรสทุธ ิ(ลา้นบาท)  4,319 7,667 
กาํไรจากการดาํเนินงาน (ลา้นบาท) 7,920 7,705 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 526,465,000 526,465,000 
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 8.20 14.56 
อตัราเงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้ (บาท)  6.25 6.25 
 3.00 3.25 3.00 3.25 
รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 3,290 3,290 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 76 43 

   
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิม่เติม ซึ่งมผีู้เข้า

ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
คาํถาม: นายสุรยิา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้เอ็กโกพยายามจ่ายเงนิปนัผลให้เร็วขึ้น

หลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แลว้ โดยยกตวัอยา่งบรษิทัจดทะเบยีน
แหง่หน่ึงวา่สามารถจา่ยเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้นวนัถดัไปหลงัจากวนัประชุม  

คาํตอบ: 
 

ประธานรบัขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ไวพ้จิารณา 

     เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผล
ระหวา่งกาลจากผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 3 บาทและพจิารณาลงมตอินุมตักิาร
จดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปี และการจา่ยเงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงานงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2558  
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ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีต้องใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม :   ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึง่
ปีแรกของปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 3 บาท เป็นจํานวนเงนิ 1,579  ลา้นบาท ซึ่งจ่ายใหผู้ถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่18 
กนัยายน 2558 และอนุมตัใิหจ้ดัสรรกําไรสุทธแิละประกาศจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงานครึง่ปีหลงัของ
ปี 2558  ตามทีป่ระธานเสนอในอตัรา 3.25 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงนิ 1,711 ลา้นบาท ในวนัที ่29 เมษายน 
2559 ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  โดยมผีลการออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 366,525,051 100.0000  ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย 0  0.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 119,400 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจาํนวนเสยีง 366,644,451  
 
ระเบียบวาระท่ี  5 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 
  ประธานมอบหมายให ้นายธนพชิญ์ มลูพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่อง
การคัดเลือกผู้สอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้
ความสําคญักับความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดนโยบายที่จะ
หมุนเวยีนผูส้อบบญัชทีุก 5 ปี โดยบรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหม่ทีส่งักดัสํานักงานสอบบญัชี
เดยีวกบัรายเดมิได ้ซึ่งนโยบายของบรษิทัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนซึ่ง
บรษิทัไดป้ฏบิตัติัง้แต่ปี 2546 เป็นตน้มา  นอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบายใหม้กีารคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีาก
สํานักงานบญัชชีัน้นํา โดยการคดัเลอืกคุณสมบตัแิละเปรยีบเทยีบราคาทุก 3 ปี สําหรบัปี 2559 ได้
ครบรอบปีทีบ่รษิทัจะตอ้งคดัเลอืกผูส้อบบญัชใีหม ่
 
  สําหรบัการคดัเลอืกผูส้อบบญัชใีนปี 2559 นัน้ บรษิทัใชว้ธิกีารสอบราคาจากสํานัก
งานสอบบญัชชีัน้นํา โดยพจิารณาจากความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นผูม้คีวามรูค้วามชาํนาญใน
มาตรฐานบญัชไีทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ (IFRS) มปีระสบการณ์
และความเชีย่วชาญในธุรกจิผลติไฟฟ้า และมเีครอืขา่ยในการตรวจสอบบญัชใีนประเทศทีบ่รษิทัไปลงทุน 
ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่ ผูส้อบบญัชจีาก 
บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั (“PwC”) มคีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพี มคีวามเป็น
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อิสระและเป็นกลาง มคีวามรู้ความชํานาญในมาตรฐานบญัชีไทย  และมาตรฐานรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศ มีประสบการณ์ในงานสอบบญัชีโดยเฉพาะในธุรกิจผลิตไฟฟ้า นอกจากน้ี PwC ได้
ให้บรกิารการสอบบญัชแีก่บรษิทัในธุรกจิผลติไฟฟ้าอื่นที่มชีื่อเสยีงจํานวนมาก รวมทัง้มสีํานักงานสอบ
บญัชอียู่ในต่างประเทศที่เอก็โกไปลงทุน และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชมีคีวามสมเหตุสมผล สมควรไดร้บั
การแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุม่เอก็โกประจาํปี 2559 โดยมคีา่ธรรมเนียมการสอบบญัชสีาํหรบังานสอบ
บญัชปีระจาํปี 2559  ประกอบดว้ย  

1. ค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2559 จาํนวน 3,285,500 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 จาํนวน 357,500 บาท   
โดยมสีาเหตุจากขอบเขตการสอบทานทีเ่พิม่ขึน้จากค่าสอบทานการรวมธุรกจิ 3 ครัง้ จํานวน 
600,000 บาท ซึง่ในการทาํสญัญาจะระบุใหจ้่ายเมือ่เกดิการรวมธุรกจิขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ี หากไมร่วม
ค่าสอบทานการรวมธุรกจิ ค่าสอบบญัชปีระจําปี 2559 จะลดลงจากปี 2558 จํานวน 242,500 
บาท 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามที่เกดิขึ้นจรงิไม่เกนิ 173,120 บาท โดยที่
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บรษิทัมกีารลงทุน  บรษิทัเป็นผูร้บัภาระ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิตามความเหมาะสม 

 
ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชจีาก PwC ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2559 ของบรษิทัใน

เครอืของเอก็โกดว้ย  ยกเวน้ บรษิทั เคซอน พาวเวอร ์(ฟิลปิปินส)์ จํากดั (“เคซอน”)  และบรษิทั เคซอน
แมนเนจเม้นท์ เซอร์วสิ จํากดั เน่ืองจากบรษิัทย่อยทัง้สองแห่งใช้ผู้สอบบญัชีจากสํานักงานสอบบญัช ี
SyCip Gorres Velayo & Co., เป็นผูส้อบบญัชเีดมิของบรษิทัทัง้สองก่อนทีเ่อก็โกจะเขา้ซื้อหุน้ โดย
สาํนกังานสอบบญัชมีคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในธุรกจิของเคซอนเป็นอยา่งด ี 

 
 อน่ึง PwC และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่มี

ความสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั
บรษิทั ในลกัษณะที่จะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด และ นางสาวอมรรตัน์  
เพิม่พนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชเีลขที ่4599 เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของกลุม่เอก็โกมาเป็นเวลา 4 ปี ซึง่ไมเ่กนิขอ้กาํหนดของคณะกรรมการตลาดทุน และสอดคลอ้งกบั
มตขิองคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่3/2546 ทีใ่หม้กีารหมนุเวยีนผูส้อบบญัชทีุก 5 ปี 

 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อแนะนําของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชใีนนาม PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไดแ้ก่  
นายสมชาย จณิโณวาท ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3271 นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่3977 และนางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599  โดยใหค้นใดคน
หน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัท และกําหนดเงนิค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงนิ 3,285,500 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามที่
เกดิขึน้จรงิไม่เกนิ 173,120 บาท โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิสําหรบัการเดนิทางไป
สอบทานบรษิทัในต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่
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สามารถปฏบิตังิานได ้ให ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตท่านอื่นแทนได ้โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการบรษิทัก่อน  รวมทัง้เสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็น
ผูอ้นุมตัคิา่สอบทานงบการเงนิของบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นปี 2559 ดว้ย 
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้อภปิรายเกี่ยวกบัการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละ
การกาํหนดคา่ตอบแทน ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
คาํถาม: นายสถาพร  โคธรีานุรกัษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บรษิัทใช้บรกิารสํานักงานสอบ

บญัช ีSyCip Gorres Velayo & Co. (“SyCip”) เป็นผูส้อบบญัชขีองเคซอน และบรษิทั  
เคซอน แมนเนจเมน้ท์ เซอร์วสิ จํากดั มคี่าสอบบญัชเีท่าไรและใช้มาตรฐานการบญัชี
เช่นเดียวกับบริษัทหรือไม่ นอกจากน้ี ในรอบปีที่ผ่านมา มีประเด็นเกี่ยวกับการใช้
มาตรฐานการบญัชทีี่แตกต่างกนั ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรบัรองงบการเงนิรวมในปี
ต่อไปหรอืไม ่ 

คาํตอบ: ประธานมอบหมายให ้รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ เป็นผูต้อบ
ขอ้ซกัถาม โดยรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ ไดช้ีแ้จงว่า SyCip 
นัน้เป็นสํานักงานสอบบญัชใีนประเทศฟิลปิปินส์และเป็นผูส้อบบญัชขีอง เคซอน และ
บรษิทั เคซอน แมนเนจเมน้ท ์เซอรว์สิ โดยในปี 2558 ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัดงักล่าวมี
มลูค่าเท่ากบั 4.85 และ 0.3 ลา้นเหรยีญฟิลปิปินส ์ตามลําดบั ทัง้น้ี ค่าสอบบญัชน้ีีรวม
ค่าใชจ้่ายอื่นในการสอบบญัชแีลว้ นอกจากน้ี นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข ผูส้อบ
บญัช ีไดร้่วมชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ ในการแสดงความเหน็ในงบการเงนิรวมนัน้ PwC ไดม้กีาร
สอบทานงานของ SyCip ทุกไตรมาส โดยกําหนดใหอ้อกงบการเงนิและความเหน็งบ
การเงนิภายใตม้าตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่งสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการบญัชขีองบรษิทั  ดงันัน้ PwC จงึเชื่อมัน่วา่จะไมม่ผีลกระทบต่องบการเงนิ
รวมทัง้ในปีน้ี และในปีต่อไป 

คาํถาม: นายสุชาต ิกมัพลกญัจนา ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ค่าสอบทานการรวมธุรกจิ จาํนวน 3 ครัง้ 
นัน้คอืคา่อะไร และบรษิทัมแีนวโน้มในการรวมธุรกจิภายในประเทศหรอืต่างประเทศ 

คาํตอบ: นายธนพชิญ์ มลูพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า ค่าสอบทานการรวม
ธุรกิจนัน้เป็นเพียงการตัง้งบประมาณสําหรับการสอบทานการรวมธุรกิจทัง้ในและ
ต่างประเทศ  โดยประมาณการไวปี้ละ 3 ครัง้ เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 600,000 บาท ทัง้น้ี 
หากไม่มกีารลงทุนในโครงการใหม่ หรอืบรษิทัใหม่ หรอืการรวมธุรกจิ บรษิทัจะไม่เสยี
คา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว  

 
 เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตแิต่งตัง้
ผูส้อบบญัช ีและกําหนดเงนิค่าตอบแทน โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม :   ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดเงนิค่าตอบแทน 
ตามทีป่ระธานเสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยแต่งตัง้
ใหน้ายสมชาย จณิโณวาท ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3271   นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัช ีรบั
อนุญาตเลขที ่3977 และนางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599  ในนาม 
PwC  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจําปี  2559 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และกําหนดเงนิค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงนิ 3,285,500 
บาท และค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไม่เกนิ 173,120 บาท โดยบรษิทั
เป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการเดนิทางไปสอบทานในต่างประเทศทีบ่รษิทัมกีารลงทุนตาม
ความเหมาะสม นอกจากน้ี ทีป่ระชุมมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
หาก PwC จะต้องจดัหาผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้นในกรณีที่
ผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่าน ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้  รวมทัง้มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัิ
คา่สอบทานงบการเงนิของบรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นปี 2559  โดยมผีลการ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 365,576,364 99.8769 ของจํ านวนเสียงทั ้งหมดของ   

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน   
ไมเ่หน็ดว้ย 450,400 0.1230 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน             
งดออกเสยีง 119,400 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจาํนวนเสยีง 366,146,164 - 

  
ระเบียบวาระท่ี  6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่17  กําหนดใหก้รรมการของ
บรษิัทออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีเป็นจํานวนหน่ึงในสาม ซึ่งในการ
ประชุมครัง้น้ี มกีรรมการทีค่รบวาระจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง 5 ทา่น ไดแ้ก่  
1. พล.ต.อ. ปานศริ ิประภาวตั กรรมการอสิระ  
2. นายสหรฐั บุญโพธภิกัด ี กรรมการ 
3. นายกรศษิฏ ์ภคัโชตานนท ์ กรรมการ 
4. นายชนินทร ์เชาวน์นิรตัศิยั กรรมการ 
5. นายชุนอจิ ิทานากะ กรรมการ 

 
 เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดอ้ภปิรายเกีย่วกบักรรมการไดโ้ดยสะดวกและเพือ่ความโปร่งใส 
กรรมการทีพ่น้วาระทัง้หมดสมคัรใจทีจ่ะออกนอกหอ้งประชุม   
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  ทัง้น้ี ประธานแจง้ต่อผูถ้อืหุน้วา่ บรษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทั เชญิชวนใหผู้ถ้อืหุน้
เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็วา่มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการแต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอ
รายชื่อกรรมการ ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทัโดยไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนได้เสยีในกรณีน้ี ได้พจิารณา
ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของกรรมการที่จะเป็นประโยชน์แก่การกํากบัดูแล
กจิการ รวมทัง้ความรูค้วามเชีย่วชาญ ประสบการณ์และผลการปฏบิตังิานของกรรมการทีผ่่านมา และเสนอ  
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่จํานวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์เป็น
กรรมการอิสระ  แทน  พล .ต .อ .  ปานศริ  ิประภาวตั  และเลือกตัง้กรรมการผู้แทน  4 ท่าน  ได้แก่                
นายสหรฐั บุญโพธภิกัด ีนายกรศษิฏ ์ภคัโชตานนท ์นายชนินทร ์เชาวน์นิรตัศิยั และนายชุนอจิ ิทานากะ กลบั
เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง  ทัง้น้ี ในนิยามกรรมการอสิระของบรษิทักําหนดไวว้า่ กรรมการอสิระตอ้งถอืหุน้ใน
บรษิทัไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ไมม่ี
สว่นร่วมในการบรหิารงาน และไมใ่หบ้รหิารทางวชิาชพีแก่บรษิทั  ซึง่นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ซึง่ไดร้บั
เสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระไมไ่ดถ้อืหุน้ในบรษิทั และมคีุณสมบตัติามนิยามขา้งตน้  อกีทัง้กรรมการผูแ้ทนที่
ไดร้บัการเสนอชือ่อกี 4 ทา่น  ไมม่ผีูใ้ดถอืหุน้ในบรษิทัเชน่กนั 
 ทัง้ น้ี บริษัทได้นําเสนอข้อมูลของผู้ได้ร ับการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย            
หมายเลข 5 ของชุดหนงัสอืเชญิประชุม 
 
 ประธานได้เปิดโอกาสให ้ผูถ้อืหุ้นอภปิรายเกี่ยวกบักรรมการแต่ละท่านซึ่งไม่มขีอ้ซกัถาม
จากผูถ้อืหุน้  ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเขา้ใหม่แทนตําแหน่งกรรมการ
ที่ว่างลงเป็นรายบุคคลตามลําดบั โดยมติของระเบยีบวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของ
จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  เมื่อทีป่ระชุมลงมตเิรยีบรอ้ยแลว้ ประธานทีป่ระชุมจงึเชญิกรรมการทุกท่านทีค่รบวาระกลบั
เขา้หอ้งประชุม 
 
มติท่ีประชุม :  ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตใิหน้างจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ์ เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม ่
แทน พล.ต.อ. ปานศริ  ิประภาวตั และใหก้รรมการที่ออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่  นายสหรฐั        
บุญโพธภิกัด ี นายกรศษิฏ์ ภคัโชตานนท์  นายชนินทร์ เชาวน์นิรตัศิยั และนายชุนอจิ ิทานากะ กลบัเขา้
ดาํรงตําแหน่งอกีครัง้หน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่ 4 ใน 5 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงสาํหรบักรรมการแต่ละทา่น ดงัน้ี  
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ชือ่กรรมการ จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

งดออกเสยีง 
(รอ้ยละ) 

บตัรเสยี 
(รอ้ยละ) 

รวม 
จาํนวนเสยีง 

(รอ้ยละ) 
1. นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์
กรรมการอสิระ 

364,703,015 
(99.6047%) 

1,327,900 
(0.3626%) 

119,400 
(0.0326%) 

0 
(0.0000%) 

366,150,315 
(100.0000%) 

2. นายสหรฐั บุญโพธภิกัด ี
กรรมการ 

364,411,815 
(99.5251%) 

1,619,100 
(0.4421%) 

119,400 
(0.0326%) 

0 
(0.0000%) 

366,150,315 
(100.0000%) 

3. นายกรศษิฏ ์ภคัโชตานนท ์
กรรมการ 

364,437,215 
(99.5321%) 

1,593,700 
(0.4352%) 

119,400 
(0.0326%) 

0 
(0.0000%) 

366,150,315 
(100.0000%) 

4. นายชนินทร ์เชาวน์นิรตัศิยั 
กรรมการ 

364,887,615 
(99.6551%) 

1,143,300 
(0.3122%) 

119,400 
(0.0326%) 

0 
(0.0000%) 

366,150,315 
(100.0000%) 

5. นายชุนอจิ ิทานากะ 
กรรมการ 

364,759,229 
(99.6481%) 

1,168,700 
(0.3192%) 

119,400 
(0.0326%) 

0 
(0.0000%) 

366,047,329 
(100.0000%) 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  7 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า  คณะกรรมการบริษัทโดยข้อแนะนําของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสําหรบักรรมการ โดยคํานึงถึง
หลกัเกณฑต่์างๆ ไดแ้ก่ ผลประกอบการของบรษิทั ระดบัความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย ค่าตอบแทนของ
กรรมการในประเภทและขนาดเดยีวกนั รวมทัง้การสรา้งแรงจูงใจสําหรบับุคลากรทีม่คีุณสมบตัทิี่เหมาะสม
แลว้ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัซึง่ไดแ้ก่ โบนัสกรรมการ 
ค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยมรีายละเอยีด 
ดงัน้ี 
1. คงวงเงนิโบนัสตอบแทนผลการปฏบิตังิานประจําปี 2558 ใหเ้ท่ากบัวงเงนิโบนัสประจําปี 2557 ทีไ่ดร้บั

อนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือจํานวน 20 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการสร้างความเติบโตให้กับบริษัท 
ความสาํเรจ็ในการไดร้บัการยกย่องเรื่องการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีราคาหุน้ทีเ่พิม่ขึน้และโบนัสกรรมการ
ในธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั รวมทัง้อตัราการจา่ยเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ โดยใหก้รรมการจดัสรรโบนสัระหวา่ง
กนัเอง ตามระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในแต่ละปี ทัง้น้ี จาํนวนโบนัสดงักล่าวคดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 0.61 ของเงนิปนัผลทีจ่า่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้  

2. คงค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอตัราเดิมคอื ค่าตอบแทนรายเดือน เดอืนละ 
30,000 บาท และเบีย้ประชุมครัง้ละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไดร้บั
เพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 และ รอ้ยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลาํดบั และกรรมการทีไ่มส่ามารถ
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เขา้รว่มการประชุม จะไมไ่ดร้บัเบีย้ประชุมครัง้นัน้ ซึง่เป็นหลกัการเดมิซึง่ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัิ
ไวต้ัง้แต่ปี 2547 และเป็นอตัราทีส่อดคลอ้งกบับรษิทัในภาคพลงังาน 

3. คงคา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย 4 คณะในอตัราเดมิ ซึง่พจิารณาจากจาํนวนครัง้การประชุม อํานาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด ดงัน้ี  

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบีย้ประชมุ (บาท) 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการลงทุน 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกร รมกา รส ร รหาแล ะ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

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

คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- - 24,000 24,000 

โดยประธานกรรมการชุดยอ่ยไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืนและ/หรอืเบีย้ประชุมเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 
4. ไมม่กีารใหส้ทิธปิระโยชน์อื่นๆ สาํหรบัคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  
5.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่กีารแต่งตัง้ใหม่หรอืเปลีย่นแปลงระหว่างปี ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ

คณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
6. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณ ี
 
  ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการซึง่มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี  
คาํถาม: นายวศิษิฐ ์พนัธุพ์ยคัฆ ์ผูถ้อืหุน้ มคีวามเหน็วา่ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารไมค่วรไดร้บั

คา่ตอบแทน เบีย้ประชุมและโบนสั เน่ืองจากไดร้บัเงนิเดอืนประจาํอยูแ่ลว้  
คาํตอบ: ประธานกรรมการชีแ้จงวา่ ตามนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทั นัน้ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็น
คา่ตอบแทนรายเดอืน  เบีย้ประชุมและโบนัส   นอกจากน้ี ฝา่ยบรหิารทีไ่ดร้บัแต่งตัง้
เป็นกรรมการในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า จะไม่ได้รบัค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการเช่นกนั  โดยค่าตอบแทนจะบรจิาคเขา้มูลนิธไิทยรกัษ์ป่า ซึ่งเป็นมูลนิธิ
ทีเ่อก็โกใหก้ารสนบัสนุน 

คาํถาม: นายบุญรื่น จางบัว ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พจิารณาขอ้เสนอขอ้ที ่5 คอื ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มกีารแต่งตัง้ใหม่
หรอืเปลีย่นแปลงระหวา่งปี ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั เป็นขอ้เสนอ
ใหม่ในปีน้ี หมายความว่าในปีหน้าผู้ถือหุ้นไม่จําเป็นต้องกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการใชห่รอืไม ่
 
นอกจากน้ี  นายบุญรื่นฯ  เสนอความเห็นว่า กรรมการผู้จดัการใหญ่ควรได้รับ
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คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการดว้ย 

คาํตอบ: ประธานกรรมการชีแ้จงวา่ คณะกรรมการไดนํ้าเสนอขอ้ที ่5 ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเป็น
ประจาํทุกปี ในกรณีทีม่อีาจมคีวามจําเป็นตอ้งจดัตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยในระหว่าง
ปี  แต่ที่ผ่านมา ยงัไม่เคยมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยใหม่หรอืเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี  นอกจากนัน้ เอ็กโกมนีโยบายเรื่องค่าตอบแทนสําหรบักรรมการที่เป็น
ผูบ้รหิาร ดงัทีไ่ดเ้รยีนไวข้า้งตน้  

 
 เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตกิําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 
 
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบใหก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด
ยอ่ยประจาํปี 2559 และโบนสักรรมการประจาํปี 2558 ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 
3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 365,288,140 เสยีง 99.7925 ของจํ านวนเสียงทั ้งหมดของ   

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  
ไมเ่หน็ดว้ย 639,800 เสยีง 0.1747 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุม  
งดออกเสยีง 119,400 เสยีง 0.0326 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุม 
บตัรเสยี 0 เสยีง 0.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุม 
รวมจาํนวนเสยีง 366,047,340 เสยีง 100.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องอ่ืนๆ 
 ประธานไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ ระเบยีบวาระปกตไิดเ้สรจ็สิน้ลงแลว้ ไดป้ระชุมถงึระเบยีบวาระที ่
8 เรื่องอื่นๆ ซึ่งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั มาตรา 105 วรรคสอง และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ที ่ 34 
วรรคสอง กําหนดใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น  เพื่อลงมติได้  ทัง้น้ี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะเสนอให้
พจิารณาเรื่องอื่นๆ ประธานจงึเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามหรอืเสนอแนะในเรื่องทัว่ๆ ไปได ้ปรากฏว่ามผีู้
ถอืหุน้รายยอ่ยไดส้อบถามขอ้มลูและใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์แก่บรษิทัในเรือ่งต่างๆ   ซึง่ประธานและ
ฝา่ยบรหิาร ไดช้ีแ้จงให ้ผูถ้อืหุน้ทราบ สรุปไดด้งัน้ี   
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ขอ้เสนอแนะ: นายสรุยิา สรรพอาษา ผูถ้อืหุน้ สนบัสนุนใหบ้รษิทัแจกของทีร่ะลกึใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกปี โดยจดัหา

สนิคา้ของชุมชน หรอืสนิคา้โอทอป เพือ่สนบัสนุนการสรา้งงานและรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน ซึง่มสีว่น
แก้ปญัหาการอพยพของชุมชนเขา้มาทํางานในกรุงเทพ และการหลอกใชแ้รงงาน รวมถงึลด
การสรา้งหน้ีสนิของชุมชน  

 นายสุชาต ิกมัพลกญัจนา  ผูถ้อืหุน้ กล่าวชมเชยเอก็โกทีแ่จกของทีร่ะลกึใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ซึ่งการ
แจกของทีร่ะลกึยงัเป็นการสนับสนุนใหพ้นักงานใชค้วามคดิในเชงิสรา้งสรรคเ์พื่อสรรหาสนิคา้
นวตักรรมใหม่เพื่อมอบเป็นของทีร่ะลกึใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้    นอกจากน้ี  นายสุชาตฯิ สอบถามว่า 
ก.ล.ต. ไดก้าํหนดเป็นกฎเกณฑ ์หรอืขอ้หา้มทีไ่มใ่ห ้บรษิจัดทะเบยีนแจกของทีร่ะลกึใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้   

คาํตอบ: ประธาน ในนามของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเอก็โก กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ และชีแ้จง
ว่า ก.ล.ต. ไม่ไดก้ําหนดเป็นเกณฑห์รอืขอ้หา้ม แต่เป็นการขอความร่วมมอืและการสนับสนุน
จากบรษิทัจดทะเบยีนเท่านัน้  ซึง่บรษิทัอยูร่ะหวา่งพจิารณาเรื่องน้ี เน่ืองจากบรษิทัในกลุ่มของ
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทยไดใ้หค้วามร่วมมอืกบั ก.ล.ต. แลว้ อยา่งไรกต็าม บรษิทัจะ
รบัขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ไวพ้จิารณา 

คาํถาม: นายสถาพร โคธรีานุรกัษ์ ผู้ถือหุ้น และผู้รบัมอบฉันทะ กล่าวชมเชยประธานกรรมการ และ
คณะกรรมการบรษิทัทีจ่ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างราบรื่น และขอสอบถามประเดน็ต่างๆ 
ดงัน้ี  
1. ราคาน้ํามนัในปจัจุบนัที่ลดตํ่าลงมผีลกระทบต่อบรษิัทอย่างไร และพลงังานทดแทนเป็น

อยา่งไรในสภาวะปจัจุบนั 
2. บริษัทมีนโนบายที่จะเข้าร่วมประมูลในโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์

การเกษตรหรอืไม ่
3. พลงังานทดแทนประเภทใดทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

คาํตอบ: ประธาน กลา่ววา่ ขอ้มลูทีจ่ะชีแ้จงต่อไปน้ี เป็นเพยีงความเหน็สว่นตวัเทา่นัน้  

1. คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน ( “กกพ.”) และกระทรวงพลงังาน มกีรอบนโยบาย
ในการซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ (IPP) และโรงไฟฟ้า
ประเภทผูผ้ลติเอกชนรายเลก็ (SPP) โดยอา้งองิจากราคาน้ํามนัยอ้นหลงัไป 6 เดอืน  
ปจัจุบนัน้ี รฐับาลมนีโยบายทีจ่ะลดการพึง่พงิก๊าซธรรมชาต ิ และยงัไม่มกีารประกาศ
รบัซื้อไฟฟ้าเพิม่เติม  หากรฐับาลประสงค์ที่จะซื้อไฟฟ้าเพิม่เติม เอ็กโกพร้อมที่จะ
ลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศและยืน่ขอ้เสนอสาํหรบัการประมลู  

 

2. เอก็โกไม่ไดเ้ขา้ร่วมประมูลโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์การเกษตร
จํานวน 600 เมกะวตัต์ ตามประกาศของ กกพ. เน่ืองจากในขณะนัน้ กําหนดการใน
การยื่นขอ้เสนอการประมูลค่อนขา้งเร่งรดัและขอ้กําหนดยงัไม่ชดัเจน  แต่อย่างไรก็
ตาม เอก็โกยงัพจิารณาโอกาสในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
อื่นๆ อกี 
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3. พลงังานทดแทนประเภทใดดทีี่สุดเป็นเรื่องทีต่อบยาก เพราะปจัจยัในการเลอืกสรา้ง

หรอืลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนประเภทใดขึน้อยูก่บัสถานทีแ่ละสถานการณ์ เช่น 
ประเทศไทย มเีชื้อเพลงิประเภทฟอสซสิ ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาตแิละถ่านลกิไนต์ แต่
ปจัจุบนัก๊าซธรรมชาตใินประเทศเริม่ทยอยหมดไป ทาํใหต้อ้งนําเขา้มาจากต่างประเทศ 
ซึ่งมรีาคาค่อนขา้งสูง ดงันัน้ เชื้อเพลงิฟอสซสิที่เหลอือยู่คอืถ่านหนิ  ทัง้น้ี โควต้าใน
การรบัซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิเตม็แลว้ จะต้องรอการเปิดประมูลรบัซื้อไฟฟ้า
รอบใหม ่ซึง่ยงัไมม่กีาํหนด แต่หากรฐับาลเปิดการประมลูเมือ่ใด เอก็โกเขา้ร่วมประมลู
อยา่งแน่นอน 
 
สําหรบัโรงไฟฟ้าขยะ แมป้ระเทศไทยจะมปีรมิาณขยะมาก แต่ยงัประสบปญัหาเรื่อง
เชือ้เพลงิขยะ เน่ืองจากขยะในประเทศไทยมคีวามชืน้สงู และยงัไม่มกีารแยกประเภท
ขยะอยา่งจรงิจงั  
 
ส่วนพลงังานทดแทนประเภทอื่นๆ จะต้องรอนโยบายจากภาครฐั ทัง้น้ี โรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทนแต่ละประเภทมขี้อดีและขอ้เสยีต่างกนัไป เช่น โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยแ์มจ้ะพฒันาไดเ้รว็กวา่โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนประเภทอื่น แต่มตีน้ทุนสงู 
เป็นผลใหค้่า FT มรีาคาสงู ซึ่งในทีสุ่ดกลายเป็นภาระของประชาชน  ส่วนโรงไฟฟ้า
พลงัลม มขีอ้จํากดัเรื่องพืน้ทีซ่ึ่งจะตอ้งมคีวามเรว็ลมเพยีงพอต่อการผลติกระแสไฟฟ้า 
และพืน้ทีย่ทุธศาสตรเ์หลา่นัน้ลว้นไดร้บัการจบัจองแลว้  

 

คาํถาม: นายสมบูรณ์ บุบผาชื่น ผูถ้อืหุน้  สอบถามว่าโครงการทีเ่อก็โกลงทุนในทีต่่างๆ มปีญัหาเรื่อง
สิง่แวดลอ้มหรอืไม ่เน่ืองจากปจัจุบนัปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นเรื่องทีห่วาดกลวัของนักลงทุน และ
เป็นเรือ่งทีบุ่คคลในทอ้งถิน่มกัใชเ้ป็นขอ้อา้ง  
 

นอกจากน้ี นายสมบูรณ์ฯ เสนอแนะให้บริษัทแจกหุ้นเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้น แทน
ผลติภณัฑต่์างๆ  

คาํตอบ: ประธาน ชีแ้จงวา่ การลงทุนของเอก็โกในทีต่่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศไมม่ปีญัหาเรื่อง
สิ่งแวดล้อม เพราะเอ็กโกให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดด้าน
สิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั และใหค้วามสาํคญักบัการยอมรบัของชุมชน 

คาํถาม: นางสาว รุจริา  บางกุลธรรม อาสาพทิกัษ์สทิธิจ์ากสมาคมส่งเสรมินักลงทุนไทย กล่าวชมเชย
ทีเ่อก็โกผ่านการรบัรองและไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิของโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้ถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนของ
บริษัทผ่านทางวดิีทศัน์ที่ฉายให้ผู้ถือหุ้นดูก่อนเปิดประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในวนัน้ี  พร้อมทัง้ 
สอบถามถงึนโยบายในการสนับสนุนใหบ้รษิทัยอ่ยเขา้ร่วมเป็นสมาชกิโครงการ CAC และการ
ขยายนโยบายไปยงัคูค่า้และพนัธมติร 

คาํตอบ: ประธาน ชี้แจงว่าในปี 2559 เอ็กโกมแีผนสนับสนุนให้บรษิัทย่อยของเอ็กโกอย่างน้อยหน่ึง
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บรษิทัเขา้รว่มเป็นสมาชกิโครงการ CAC พรอ้มทัง้ศกึษาแนวปฏบิตัทิีจ่ะขยายนโยบายเรื่องการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ไปยงัคูค่า้ และพนัธมติรททางธุรกจิต่อไป 
 

 

 หลงัจากทีฝ่า่ยบรหิารไดต้อบคาํถามของผูถ้อืหุน้ครบถว้นแลว้ ประธานทีป่ระชุมแจง้ผูถ้อืหุน้
ทราบว่า บรษิทัจะนําผูถ้อืหุน้ ไปเยีย่มชมโรงไฟฟ้าบแีอลซพี ีจงัหวดัระยอง ในวนัที ่16 และ 17 มถุินายน 
2559 โดยผูส้นใจสามารถสอบถามรายละเอยีดไดจ้ากหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์หน้าหอ้งประชุม หรอืดู
รายละเอยีดไดจ้ากปฏทินิกจิกรรมในเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.egco.com   
 

 ไมม่ผีูเ้สนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวปิดประชุมและขอบคุณ
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชุมและแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อบรษิทั 
 

เลกิประชุมเวลา 16:30 น.  
 
 

 อน่ึง หลงัการเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม
เพิม่ขึน้ โดยทีจ่าํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้เป็น 600 ราย และ 1,134 
ราย ตามลําดบั รวมทัง้หมดเพิม่ขึน้เป็น 1,734 ราย นับจํานวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้367,317,337 หุน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 69.7705 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
 
 

    ลงลายมอืชือ่                                       ประธานกรรมการ 
                (นายสมบตั ิศานตจิาร)ี 


