รายงานการปร
ร
ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
า 2559
ของ
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชนน)

ปรระชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายนน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบบอลรูม โรงแรรมเซ็นทารา
แกรนนด์ แอท เซ็นทรั
น ลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหหลโยธิน เขตตจตุจกั ร กรุงเททพมหานคร
โดยมมีผถู้ อื หุน้ มาปประชุมด้วยตนนเอง 541 รราย และโดยยการมอบฉันทะ
ท 1,056 รา ย รวมทัง้ หมดดเป็ นจํานวน
1,5997 ราย นับจํานวนหุ
า
น้ ทีถ่ อรวมกั
อื
นได้ 3667,095,089 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ย 69.7283 ของจํานวนหุหุน้ ทีจ่ าํ หน่ าย
ได้ทงั ้ หมด เกินกวว่า 1 ใน 3 ของจํานวนนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้
า ทงั ้ หมดขของบริษทั ซึ่งงครบเป็ นองค์ค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายสมบั
า
ติ ศานนติจ ารี ประธธานกรรมการรบริษัท ผลิตตไฟฟ้ า จํ า กัด (มหาชน)
(“บริรษัท”) เป็ นประะธานในการปรระชุม (“ประธาาน”)
ก่อนเปิ
อ ดการปรระชุม 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. นนายชุนอิจิ ทานนากะ
4. นนายบัณฑิต โสสตถิพลาฤทธิ ์
5. นนายโทมิทาเกะะ มารุยามะ
6. นนายเคน มัตซึดะ
ด
7. นนายยาสุโอะ โออฮาชิ
8. นนายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
ก
ณ์
9. พพลตํารวจเอกปปานศิร ิ ประภาาวัต

กกรรมการอิสระะ ประธานกรรรมการตรวจสสอบ
กกรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดดูแลกิจการแลละความ
รั บ ผิด ชอบต่ อสัง คม และะกรรมการสสรรหาและพิจารณา
คค่าตอบแทน
กกรรมการ ประะธานกรรมการรสรรหาและพิพิจารณาค่าตออบแทน
กกรรมการอิสระ
ร กรรมการสรรหาและพิพิจารณาค่าตอบแทน
แและกรรมการกกํากับดูแลกิจการและความ
ก
มรับผิดชอบต่อสั
อ งคม
กกรรมการ
กกรรมการ และะกรรมการลงททุน
กกรรมการ และะกรรมการลงททุน
กกรรมการอิสระะ และกรรมกาารตรวจสอบ
กกรรมการอิสระ
ร กรรมการสรรหาและพิพิจารณาค่าตอบแทน
แและกรรมการกกํากับดูแลกิจการและความ
ก
มรับผิดชอบต่อสั
อ งคม
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10. นายพงศธร คุณานุ สรณ์
11. นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
12. นายสหรัฐ บุญโพธิภกั ดี
13. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
14. นายชนินทร์ เชาวน์นิรตั ศิ ยั
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กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการลงทุน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการลงทุน กรรมการกํากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

จากนัน้ นายชนินทร์ เชาวน์นิรตั ศิ ยั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แนะนํ าฝา่ ยบริหารของบริษทั ที่
เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ชีแ้ จงข้อซักถาม ดังนี้
1. นายจอห์น พาลัมโบ
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 แม็ค
เคนซี่ จํากัด โดยมี นางสาวพรภินันท์ อัศววัฒนาพร และนายปรีดา เมฆศรีสุวรรณ เป็ นผูต้ รวจสอบการประชุม
เพือ่ สอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผูม้ สี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพือ่ ความโปร่งใสและการสร้างความมันใจแก่
่
ผถู้ อื หุน้ และในปี น้ี
บริษทั ใช้บริการระบบจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั อินเวนเทค จํากัด ซึง่ มีความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ ใน
การลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนน และการประมวลผล เพือ่ ให้การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สะดวก และ
รวดเร็ว นอกจากนี้ บริษทั ได้เชิญตัวแทนผูถ้ อื หุ้น 1 คน มาร่วมสังเกตการณ์ การนับคะแนนด้วย โดยนายภูม ิ
เรืองไทย ผูร้ บั มอบฉันทะ อาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในครัง้ นี้ และเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูล
ที่สําคัญ บริษัทจึงจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ที่บริเวณด้านหน้ าห้องประชุม โดยมี
เจ้าหน้ าที่ของบริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนิ นธุรกิจของบริษัท 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 ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สําหรับคะแนนเสียงทีใ่ ช้ในการลงมติ ใน
กรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่
6 เลือกตัง้ กรรมการ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และระเบียบวาระที่ 7 ค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุม และในกรณีทม่ี คี ะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิม่ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็ 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
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ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ มีความจําเป็ นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผถู้ อื หุน้
และผู้รบั มอบฉันทะส่งบัตรลงทะเบียนออก และบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทงั ้ หมดให้แก่เจ้าหน้ าที่ เพื่อให้
เจ้าหน้าทีน่ ําคะแนนเสียงไปหักออกจากจํานวนคะแนนเสียงทีล่ งทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้
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
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม บริษทั ได้เปิ ดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบีย บวาระการประชุ ม และ เสนอชื่อบุ ค คลที่ม ีคุณ สมบัติเ หมาะสมเพื่อ เป็ น กรรมการ
ล่วงหน้า สําหรับเสนอในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 โดยเสนอผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2558 เมือ่ ครบกําหนด ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอระเบียบ
วาระหรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการ
ต่อจากนัน้ ประธานได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2558
ประธานเสนอทีป่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ซึง่
ได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ซึ่งบริษทั ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.egco.com) ตัง้ แต่
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และบริษทั ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านเป็ นเอกสาร
เพือ่ ตรวจสอบเป็ นปีทเ่ี จ็ด
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่
มีผเู้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
นายสุรยิ า สรรพอาษา ผูถ้ อื หุน้ กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกบั เอ็กโกทีเ่ ข้ารับการ
รับรองเป็ นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบตั ภิ าคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต และจัด
ให้มมี าตรการต่อต้านคอร์รปั ชันในองค์
่
กร พร้อมทัง้ เสนอแนะให้บริษทั จัดการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นให้เร็วกว่าเดิม แม้ปจั จุบนั เอ็กโกได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นเร็วกว่าข้อกําหนด
ตามกฎหมายซึง่ กําหนดให้บริษทั จดทะเบียนจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ภายใน 120 วันนับ
จากวันสิน้ รอบปีบญ
ั ชี แต่จะดียงิ่ ขึน้ หากเอ็กโกจัดประชุมภายในเดือนมีนาคม ซึง่ บริษทั จด
ทะเบียนหลายบริษทั สามารถดําเนินการได้ โดยใช้วธิ ปี ิ ดบัญชี 2 ครัง้ ครัง้ แรกในวันที่ 16
มกราคม ซึง่ เป็ นการปิ ดบัญชีแบบยังไม่ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และครัง้ ที่ 2
วันที่ 31 มกราคม ซึ่งเป็ นการปิ ดบัญชีเพื่อให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบ โดยระหว่างทีร่ อการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัทสามารถดําเนิ นการเรื่องหนังสือเชิญและเอกสารการ
ประชุมให้แล้วเสร็จ เพือ่ เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในเดือนมีนาคมได้
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ประธานกล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ ไว้พจิ ารณา

หลังจากนัน้ ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจําปี 2558 ซึง่ ได้ประชุมเมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2558 โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติร บั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
366,471,454 99.9531 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 0.0000 ของจํ า นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
119,400 บัตรเสีย
171,700 รวมจํานวนเสียง
366,762,554 ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานในรอบปี 2558
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 2558 บริษทั ได้บริจาคเงินให้แก่มลู นิธไิ ทยรักษ์ปา่ เป็ นจํานวน 2,363,724 บาท
ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ทํารายงานประจําปี เป็ นหนังสือไว้สว่ นหนึ่งเพือ่ จัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ด้แจ้งความจํานงมายัง
บริษทั
จากนั น้ ประธานได้ม อบหมายให้น ายชนิ น ทร์ เชาวน์ นิ ร ัติศยั กรรมการผู้จ ัด การใหญ่
นํ าเสนอผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 และแผนการดําเนินงานสําหรับปี 2559 ของบริษทั
ต่อทีป่ ระชุม ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2558 ซึง่ จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ในครัง้ นี้
1. การลงทุนในโครงการใหม่
ในปี 2558 เอ็กโกลงทุนในโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอ็นอีดี และโรงไฟฟ้าถ่าน
หินเคซอน เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 และ 30 กันยายน 2558 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของการลงทุน
โครงการใหม่ ดังนี้
1) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริษทั ได้ลงทุนซื้อหุน้ ในสัดส่วนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33.33 ในบริษทั
พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด หรือ เอ็นอีดี ซึ่งทําให้มสี ดั ส่วนการถือหุน้ รวมทัง้ สิ้นร้อยละ 66.67
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เอ็นอีดี เป็ นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดลพบุร ี มีกําลังการผลิตตามสัญญา
รวม 63 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าลพบุรโี ซลาร์ มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จํานวน 55
เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าวังเพลิงโซลาร์มสี ญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จํานวน 8
เมกะวัตต์ ซึง่ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าของทัง้ สองโรงไฟฟ้ามีระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้
คราวละ 5 ปี โดยได้รบั เงินส่วนเพิม่ ค่าไฟฟ้า หรือ adder จํานวน 8 บาทต่อกิโลวัตต์ชวโมง
ั่
เป็ น
ระยะเวลา 10 ปี
2) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มบริษทั ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุน้ ทางอ้อมในสัดส่วนเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 2 ในบริษทั เคซอน เพาเวอร์ (ฟิ ลปิ ปิ นส์) จํากัด หรือ เคซอน มีผลทําให้กลุ่มบริษทั มีสดั ส่วน
การถือหุน้ ในเคซอนเพิม่ เป็ นร้อยละ 100 เคซอนเป็ นเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินเคซอน มีสญ
ั ญาซื้อ
ขายไฟฟ้า จํานวน 460 เมกะวัตต์ กับ MERALCO ซึ่งเป็ นผูค้ า้ ไฟฟ้าปลีกเอกชนรายใหญ่ทส่ี ุดใน
ฟิลปิ ปินส์ เป็ นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าเคซอนตัง้ อยูใ่ นจังหวัดเคซอน สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
2. เหตุการณ์ สาํ คัญในปี 2558
1) เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด หรือ เอสโก ซึง่ เป็ น
บริษทั ย่อยของเอ็กโก ขายหุน้ ทัง้ หมดในบริษทั เอ็กคอมธารา จํากัด หรือ เอ็กคอมธารา ในสัดส่วน
ร้อยละ 74.19 ให้แก่บริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทิลิต้สี ์ จํากัด หรือ ยูยู ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสต์วอเตอร์ เอ็กคอมธารา
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ ายนํ้ าประปาให้แก่การประปาส่วนภูมภิ าค ภายใต้สญ
ั ญาระยะยาว 30
ปี ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
2) เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 Masinloc Power Partners Co., Ltd. ซึง่ เป็ นบริษทั ในเครือของเอ็กโก
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 40.95 ได้ลงนามในสัญญาทางการเงินกับกลุ่มธนาคารในสาธารณรัฐ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยมีวงเงินกูท้ งั ้ สิน้ 525 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 19,033 ล้านบาท เพือ่ ใช้สาํ หรับ
ซึ่ง เป็ น โรงไฟฟ้ าหน่ ว ยใหม่ท่ีจ ะใช้เ ทคโนโลยี
การก่ อ สร้า งโรงไฟฟ้ าถ่ า นหิน หน่ ว ยที่ 3
supercritical มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าจํานวน 119 เมกะวัตต์กบั Electric Cooperatives เป็ น
ระยะเวลา 20 ปี และได้ทาํ พิธวี างศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าเมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2559 คาดว่าโรงไฟฟ้าจะ
เริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ซึง่ จะตัง้ อยูใ่ นบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้าปจั จุบนั
ในจังหวัดแซมบาเลส สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
3) เมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 San Buanaventura Power Ltd. Co. หรือ เอสบีพแี อล ซึง่ เป็ นบริษทั
ในเครือเอ็กโก มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 49 ได้เบิกเงินกูง้ วดแรกตามสัญญาทางการเงินกับกลุ่ม
ธนาคารในสาธารณรัฐ ฟิ ลิป ปิ น ส์ โดยมีว งเงิน กู้ท งั ้ สิ้น 42,150 ล้า นฟิ ลิป ปิ น ส์เ ปโซ เทีย บเท่ า
32,991 ล้านบาท เพื่อเริม่ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ ซึ่งใช้เทคโนโลยี supercritical
โดยได้ทําสัญญาจําหน่ ายไฟฟ้า 455 เมกะวัตต์ ให้กบั MERALCO เป็ นระยะเวลา 20 ปี ซึ่ง
สามารถขยายอายุสญ
ั ญาเพิม่ ได้อกี 5 ปี และได้ทาํ พิธวี างศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าเมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม
2558 คาดว่าโรงไฟฟ้าจะเริม่ ต้นเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 โรงไฟฟ้าตัง้ อยูใ่ น
จังหวัดเคซอน สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
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3. ผลการดําเนิ นงานประจําปี 2558
ผลการดําเนินงานในปี 2558 กลุ่มบริษทั มีผลกําไรทีไ่ ม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี การรับรูร้ ายได้แบบสัญญาเช่าและสัญญาสัมปทาน และขาดทุนจากการด้อยค่า จํานวน 6,968 ล้านบาท
และกําไรจากการขายเอ็กคอมธารา 952 ล้านบาท ทําให้กลุ่มบริษทั มีกําไรจากการดําเนินงานปี 2558 จํานวน
7,920 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จํานวน 215 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.79 เมือ่ เทียบกับกําไรจากการดําเนินงานปี 2557
แต่ถ้าหากรวมขาดทุนจากการด้อยค่า ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และการรับรู้
รายได้แบบสัญญาเช่าและสัญญาสัมปทาน กลุ่มบริษทั มีกําไรสุทธิประจําปี 2558 จํานวน 4,319 ล้านบาท ซึง่
ลดลงจํานวน 3,348 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับกําไรสุทธิประจําปี 2557
ทัง้ นี้ กําไรจากการดําเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จํานวน 215 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากโรงไฟฟ้าเดิมทีเ่ ดินเครื่อง
อยู่แ ล้ว มีกํา ไรเพิม่ ขึ้น จํานวน 263 ล้า นบาท และการรับ รู้ผ ลกํา ไรเต็ม ปี ข องโรงไฟฟ้ าที่ล งทุ น ใหม่ และ
โครงการทีก่ ่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2557 และกําไรของโรงไฟฟ้าทีล่ งทุนใหม่ในปี 2558 จํานวนรวม 944 ล้าน
บาท รวมทัง้ การรับรูก้ าํ ไรจากการขายหุน้ เอ็กคอมธารา จํานวน 952 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม รายได้จากความพร้อมจ่ายลดลง จํานวน 378 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าบีแอลซี
พี และโรงไฟฟ้าจีพจี ี ซึ่งเป็ นไปตามโครงสร้างที่กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกําไรจากโรงไฟฟ้า
ระยองลดลง จํานวน 571 ล้านบาท เนื่องจากการครบกําหนดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ตัง้ แต่วนั ที่ 7
ธันวาคม 2557 มีค่าใช้จ่ายสําหรับโรงไฟฟ้าทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้างและโรงไฟฟ้าทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา
เพิม่ ขึ้นรวม 31 ล้านบาท รวมทัง้ เอ็กโกมีผลประกอบการลดลง จํานวน 514 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
ดอกเบีย้ จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของเงินกูท้ ใ่ี ช้ในการลงทุนในโครงการ
นอกจากนัน้ มีการตัดจําหน่ายสิทธิในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า และสินทรัพย์ซง่ึ เกิดจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาจากการลงทุนในเอ็มพีพซี แี อล เอสอีจี เอ็นอีดี เพิม่ ขึน้ จํานวน 450 ล้านบาท ทําให้กําไร
จากการดําเนินงานในปี 2558 เท่ากับ 7,920 ล้านบาท เมือ่ พิจารณากําไรสุทธิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี จะ
เห็นว่า ในปี 2555 มีกําไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจ จํานวน 4,310 ล้านบาท และในปี 2558 มีการขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ น จํานวน 3,332 ล้านบาท ซึ่งเป็ นรายการทางบัญชีทไ่ี ม่ปกติ สําหรับกําไรจากการ
ดําเนินงานจะมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 9.65 ต่อปี ในช่วง 3 ปีทผ่ี า่ นมา
ณ สิน้ ปี 2558 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของเอ็กโกเท่ากับ 0.83 เท่า หากรวมบริษทั ย่อยเท่ากับ
1.31 เท่า โดยทีส่ ดั ส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2553 เป็ นต้นมา แสดงว่า
กลุ่มเอ็กโกได้เพิม่ สัดส่วนแหล่งเงินทุนทีจ่ ะนํ าไปสร้างความเจริญเติบโตด้วยการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
เพิม่ มากขึน้ ซึ่งมีตน้ ทุนที่ต่ํากว่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทําให้ต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยของเอ็กโกลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ แต่ทงั ้ นี้ เอ็กโกก็ตอ้ งพยายามรักษาอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ให้เหมาะสมกับธุรกิจเอ็กโกเพือ่ ไม่ให้มคี วามเสีย่ งด้านการเงินทีส่ งู เกินไป และเป็ นทีย่ อมรับของเจ้าหนี้เงินกู้
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4. ภาพรวมการลงทุนของเอ็กโก
ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั มีโรงไฟฟ้าทีเ่ ดินเครื่องแล้วรวม 23 แห่ง ซึง่ คิดเป็ นกําลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
และตามสัดส่วนการถือหุน้ จํานวนรวม 3,809 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) จํานวน 2,156 เมกะวัตต์ คิดเป็ นร้อยละ 56.59 โรงไฟฟ้าประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
(SPP) จํานวน 280 เมกะวัตต์ คิดเป็ นร้อยละ 7.35 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จํานวน 125 เมกะวัตต์ คิด
เป็ นร้อยละ 3.28 และโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ จํานวน 1,248 เมกะวัตต์ คิดเป็ นร้อยละ 32.78
บริษทั มีโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้าง 5 โครงการ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 3 โครงการคิด
เป็ นกําลังผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ จํานวนรวม 1,770 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการทีอ่ ยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง 1,501 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 84.81 และโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา 269
เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 15.19 โดยโครงการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
1) โครงการโรงไฟฟ้าขนอมหน่ วยที่ 4 ของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด ซึ่งเอ็กโกถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 เป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จํานวน 930 เมกะวัตต์ เป็ นระยะเวลา 25 ปี ตัง้ อยู่ในเขตพื้นที่
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ร้อยละ 99.60 จาก
แผนการก่อสร้างซึ่งกําหนดไว้ท่รี ้อยละ 99.70 โดยมีกําหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 19
มิถุนายน 2559
2) โครงการชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ซึ่งเอ็กโกถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 90 เป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานลม มีสญั ญา
ซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จํานวน 90 เมกะวัตต์ และโครงการได้รบั เงินส่วนเพิม่ ค่าพลังงานไฟฟ้า หรือ
Adder จํานวน 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชวโมง
ั ่ เป็ นระยะเวลา 10 ปี โรงไฟฟ้าตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ ําเภอ
ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูม ิ ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 49.85 จากแผนการก่อสร้างซึ่ง
กําหนดไว้ทร่ี อ้ ยละ 49.65 คาดว่าจะเริม่ ต้นเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2559
3) โครงการทีเจ โคเจน ซึง่ เอ็กโกถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็ นโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม ซึง่
ผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้า มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จํานวน 90 เมกะวัตต์ เป็ น
ระยะเวลา 25 ปี และมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าและไอนํ้ ากับลูกค้าอุตสาหกรรม จํานวน 12 เมกะวัตต์
และ 13 ตันต่อชัวโมง
่
โรงไฟฟ้าซึง่ ตัง้ อยูใ่ น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดําเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 31.10 จากแผนการก่อสร้างซึง่ กําหนดไว้ทร่ี อ้ ยละ 34.15 คาดว่าจะเริม่ ต้น
เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2560
4) โครงการไซยะบุรี ซึง่ เอ็กโกถือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 12.50 เป็นโรงไฟฟ้าพลังนํ้าแบบฝายนํ้าล้น หรือ
Run-of-River ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จํานวน
1,220 เมกะวัตต์ และ Electricite de Loas จํานวน 60 เมกะวัตต์ เป็ นระยะเวลา 29 ปี ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 56.09 จากแผนการก่อสร้างซึง่ กําหนดไว้ทร่ี อ้ ยละ 44 คาดว่าจะ
เริม่ ต้นเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562
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5) โครงการเอสบีพแี อล ซึง่ เอ็กโกถือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 49 เป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนถ่านหิน

ตัง้ อยู่ในจังหวัดเคซอน สาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์ ได้ทําสัญญาจําหน่ ายไฟฟ้า 455 เมกะวัตต์ กับ
MERALCO เป็ นระยะเวลา 20 ปี ซึง่ สามารถขยายอายุสญ
ั ญาเพิม่ ได้อกี 5 ปี และได้ทาํ พิธวี างศิลา
ฤกษ์โรงไฟฟ้าเมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม 2558 คาดว่าโรงไฟฟ้าจะเริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส
2 ปี 2562

4.2 โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา
1) โครงการทีพ ี โคเจน และ เอสเค โคเจน เอ็กโกถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็ นโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนร่วม 2 โครงการ แต่ละโครงการมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จํานวน 90 เมกะวัตต์ เป็ น
ระยะเวลา 25 ปี และมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าและไอนํ้ ากับลูกค้าอุตสาหกรรม ทีพ ี โคเจน จํานวน 23
เมกะวัตต์ และ 40 ตันต่อชัวโมง
่
เอสเค โคเจน จํานวน 17 เมกะวัตต์ และ 60 ตันต่อชัวโมง
่
ตัง้ อยูใ่ น
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินและ
ธนาคารพาณิชย์ คาดว่าจะเริม่ ต้นเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2560
2) โครงการเอ็มพีพซี แี อล หน่วยที่ 3 เอ็กโกถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40.95 เป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนถ่านหินหน่วยใหม่ทจ่ี ะใช้เทคโนโลยี supercritical มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้า จํานวน 119 เมกะวัตต์
กับ Electric Cooperatives เป็ นระยะเวลา 20 ปี ซึง่ คาดว่าโรงไฟฟ้าจะเริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ใน
เดือนมิถุนายน ปี 2562 และได้ทาํ พิธวี างศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าเมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึง่ จะตัง้ อยูใ่ น
บริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้าปจั จุบนั ในจังหวัดแซมบาเลส สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
กําหนดการจ่ายไฟฟ้าของโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและพัฒนา สรุปได้ดงั นี้
- ปี 2559 ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 และ ชัยภูม ิ วินด์ฟาร์ม
- ปี 2560 ได้แก่ ทีเจ โคเจน ทีพ ี โคเจน และ เอสเค โคเจน
- ปี 2562 ได้แก่ เอสบีพแี อล เอ็มพีพซี แี อล หน่วยที่ 3 และไซยะบุร ี
นอกจากนี้ บริษทั มีการลงทุนในบริษทั 5 แห่งทีป่ ระกอบธุรกิจอื่น ได้แก่
บริ ษทั
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
บริษัท จัด การและพัฒ นาทรัพ ยากรนํ้ า ภาคตะวัน ออก จํา กัด
(มหาชน)
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
เดินเครือ่ งและบํารุงรักษา
บริหารจัดการโรงไฟฟ้า
เหมืองถ่านหิน

5. แผนการดําเนิ นงานในปี 2559
เอ็กโกได้กําหนดเป้าหมายทีจ่ ะสร้างความเติบโตอย่างยังยื
่ นให้กบั องค์กร โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าเป็ นหลัก ซึ่งเอ็กโกมีความชํานาญและมีประสบการณ์ พร้อมทัง้ ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแล

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2559
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559
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กิจการทีด่ ี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยรักษาอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
หรือ ROE อย่างน้อยร้อยละ 10
เพื่อ ให้ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิจ บรรลุ เ ป้ า หมายที่ต ัง้ ไว้ เอ็ก โกจึง ขับ เคลื่อ นองค์ก รด้ว ย กลยุ ท ธ์สํา คัญ 3 ด้า น
ครอบคลุมด้านธุรกิจ ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม และด้านการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
1) กลยุทธ์ดา้ นธุรกิจ เอ็กโกจะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์โดยมีแผนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าทีม่ อี ยู่
ในปจั จุบนั ให้เดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ทีเ่ ข้าไป
ร่วมลงทุนเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผลตอบแทนที่ได้รบั จากโครงการเหล่านี้เป็ นไปตามที่ได้ประมาณการไว้
การบริหารจัดการโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดและงบประมาณทีว่ างไว้
และการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ โดยการซื้อสินทรัพย์ท่เี ดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อให้
บริษทั รับรูร้ ายได้ทนั ที พัฒนาโครงการใหม่ในพืน้ ทีโ่ รงไฟฟ้าทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั และลงทุนในโครงการ
ประเภท Greenfield เพือ่ สร้างรายได้ในระยะยาว
2) กลยุทธ์ดา้ นสังคมและสิง่ แวดล้อม เอ็กโกจะดําเนินธุรกิจโดยใส่ใจในการธํารงรักษาสิง่ แวดล้อม และ
มีค วามตัง้ ใจแน่ ว แน่ ท่ีจ ะลดผลกระทบเชิง ลบและเพิ่ม ผลกระทบเชิง บวกต่ อ สิ่ง แวดล้อ มตลอด
กระบวนการดําเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมของเอ็กโก และ
การอยูร่ ว่ มกันอย่างกลมกลืนกับชุมชน
3) กลยุทธ์ดา้ นการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เอ็กโกจะบริหารธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี แสดง
ถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ เป็ นธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์ร ปั ชันในทุ
่
ก
รูปแบบ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม และรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคมและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
จากนัน้ ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ซึง่ มีผเู้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผูถ้ อื หุน้ สอบถามดังนี้
1. เท่าที่ทราบเอ็กโกถือหุ้นในอีสต์วอเตอร์ในสัดส่วนร้อยละ 26 แต่ฝ่ายบริหารรายงานว่า
เอ็กโกถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 18.72 จึงอยากทราบว่าเอ็กโกลดสัดส่วน
การถือหุน้ หรือไม่ อย่างไร
2. เอ็กโกขายหุน้ ในเอ็กคอมธาราให้กบั บริษทั ยูนิเวอร์แซล ยูทลิ ติ ส้ี ์ จํากัดในราคาเท่าไร เอ็กโก
ได้กาํ ไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์น้ี หากได้กําไร แสดงว่าเอ็กคอมธาราเป็ นธุรกิจที่
ให้ผ ลตอบแทนที่ดี จึง อยากทราบเหตุ ผลในการขายเอ็ก คอมธารา ทัง้ นี้ หากเอ็กโกให้
เหตุผลในการขายว่าเอ็กคอมธารามิใช่ธุรกิจหลัก ในขณะทีธ่ ุรกิจหลักของอีสต์วอเตอร์คอื
ธุรกิจผลิตและจัดหานํ้ าดิบ ซึ่งมิใช่ธุรกิจผลิตนํ้ าประปา หรือนํ้ าดื่ม เช่นเดียวกับเอ็กคอม
ธารา
คําตอบ: ประธาน มอบหมายให้ นายสกุล พจนารถ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหาร
สิน ทรัพย์ ตอบข้อ ซัก ถามข้างต้น ซึ่ง รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานกลยุทธ์แ ละบริห าร
สินทรัพย์ ชีแ้ จงว่า
1. เอ็กโกถือหุน้ ในอีสต์วอเตอร์ในสัดส่วนร้อยละ 18.72 ตัง้ แต่เริม่ ลงทุนในบริษทั ดังกล่าว และ

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2559
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559
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มิได้มกี ารขายออกไปแต่อย่างใด
2. มูลค่าการขายเอ็กคอมธารา เป็ นจํานวน 1,600 ล้านบาท ซึ่งได้เปิ ดเผยในหมายเหตุงบ
การเงิน ข้อ 41.1 และมีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษี จํานวน 952 ล้านบาท ซึง่ ทําให้ผลตอบแทน
เงินปนั ผล (Dividend Internal Rate of Return: DIRR) สูงกว่าผลตอบแทนเงินปนั ผลใน
กรณีท่เี อ็กโกถือหุ้นตลอดอายุโครงการ อีกทัง้ เอ็กโกสามารถรับรู้รายได้ทนั ที ทําให้ลด
ความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้ผลตอบแทนตามทีป่ ระมาณการไว้ นอกจากนี้ การขายเอ็กคอมธารา
ถือเป็ นการขายสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ เนื่องจากเอ็กโกยังคงถือหุ้นในอีสต์วอเตอร์ ซึ่งทํา
ให้เอ็กโกได้ประโยชน์ทงั ้ ทางตรง คือ รายรับจากการขายกิจการ และประโยชน์ทางอ้อม คือ
มูลค่าหุน้ ของอีสต์วอเตอร์ท่เี พิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ที่รบั ซื้อเอ็กคอมธารา คือ บริษทั ยูนิ
เวอร์แซล ยูทลิ ติ ส้ี ์ จํากัด หรือ ยูยู ซึง่ เป็ นบริษทั ลูกของอีสต์วอเตอร์ โดยอีสต์วอเตอร์มแี ผน
ทีจ่ ะนํ า ยูยู เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทําให้เอ็กโกได้รบั ผลตอบแทนอีกทางหนึ่ง
และเนื่องจากเอ็กคอมธารา เป็ นธุรกิจผลิตนํ้ าประปา ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักของเอ็กโก จึงเห็น
ควรว่าน่าจะให้อสี ต์วอเตอร์ทม่ี คี วามเชีย่ วชาญมากกว่า เข้ามาบริหารแทน
นายศุ ภชัย เศรษฐเสถียร ผู้ถือหุ้นและผู้ร บั มอบฉันทะ สอบถามว่า เอ็กโกใช้เงิน ลงทุน สร้า ง
โรงไฟฟ้าสูงมาก อยากทราบว่ามีการประมูลหรือคัดเลือกผูร้ บั เหมาอย่างไร โปร่งใสหรือไม่ และ
ราคาก่อสร้างโรงไฟฟ้าเมือ่ เทียบกับมาตรฐานโดยทัวไปอยู
่
ใ่ นระดับทีย่ ตุ ธิ รรมหรือไม่
ประธานชี้แจงว่าเอ็กโกใช้วธิ กี ารประมูลในทุกโครงการ ทัง้ โครงการในประเทศและต่างประเทศ
และสําหรับการประมูลหรือคัดเลือกผูร้ บั เหมาของโครงการต่างประเทศ เอ็กโกปฏิบตั ติ ามกฎ
ระเบียบของแต่ละประเทศที่เข้าไปลงทุนอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน สําหรับเงินที่ใช้ในการ
พัฒนาโครงการ เอ็กโกจะกูเ้ งินในลักษณะ project finance จากสถาบันการเงินในประเทศทีเ่ ข้า
ไปลงทุน เพือ่ ลดภาระของบริษทั แม่
นายวิศษิ ฐ์ พันธุพ์ ยัคฆ์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถาม ว่าบริษทั ได้ศกึ ษาการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้า
ั ่ ้ า ดีแล้ว หรือ ไม่
ไซยะบุ ร ี และผลกระทบต่ อ การเกษตรและความเป็ น อยู่ข องชาวบ้า นริม ฝ งนํ
เนื่องจากเขือ่ นไซยะบุร ี ใน สปป.ลาว มีลกั ษณะเป็ น run-of-river ซึง่ เป็ นเขือ่ นทีไ่ ม่มกี ารกักเก็บ
นํ้า เช่นเดียวกับเขือ่ นปากมูลในประเทศไทย
ประธาน มอบหมายให้รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ ตอบข้อ
ซักถามข้างต้น ซึ่งรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ ชี้แจงว่า
เขือ่ นไซยะบุรเี ป็ นแบบ ประเภทฝายนํ้าล้น หรือ run-off river กัน้ ลํานํ้าโขง โดยนํ้าในแม่น้ําโขงจะ
ไหลผ่านตัวเขือ่ น และเขือ่ นปล่อยนํ้าให้ไหลเข้ากังหัน (turbine) เพือ่ ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ผูพ้ ฒ
ั นา
โครงการใช้เวลาศึกษาและพัฒนาโครงการเป็ นระยะเวลานาน เนื่ องจากโครงการต้องรับฟงั
ความเห็น จากผู้มสี ่ว นได้เ สีย รวมถึง ประเทศที่อยู่ท้ายนํ้ า คือ กัมพูช า เวียดนาม และมีก าร
ปรับ เปลี่ย นรู ป แบบของเขื่อ นให้เ หมาะสมตามข้อ กํ า หนดของคณะกรรมาธิก ารแม่ น้ํ า โขง
(Maekhong River Committee: MRC) ซึง่ ต้องมีการระบายตะกอน สร้างบันไดปลาโจนเพิม่ เติม
เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้มากทีส่ ดุ โดยนํ้าทีไ่ หลผ่านเขือ่ นจะไหลตามธรรมชาติโดยไม่ม ี
ั ่ น้ําจะมีน้ําใช้ตามปกติแน่นอน
การกักเก็บ ดังนัน้ ประชาชนทีอ่ าศัยอยูร่ มิ ฝงแม่
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เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานกล่าวสรุปเป็ นมติทป่ี ระชุม ดังนี้
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 ของคณะกรรมการบริษทั และ
แผนการดําเนินงานสําหรับปี 2559
ระเบียบวาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานมอบหมายให้นายชนินทร์ เชาวน์ นิรตั ศิ ยั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รายงานเกี่ยวกับงบ
การเงินประจําปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการจัดประเภทรายการที่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงินทีน่ ําเสนอ และสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2558 ดังนี้
การเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องทีด่ นิ อาคารและ
อุปกรณ์ ซึ่งได้มกี ารปรับปรุงใหม่ โดยกลุ่มบริษทั ได้ใช้วธิ ปี รับย้อนหลังในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูร้ ายการ
ชิ้นส่วนอะไหล่ อุ ปกรณ์ สํารองไว้ใ ช้งาน และอุ ป กรณ์ ท่ใี ช้ในการซ่ อ มบํารุ ง เป็ นรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ โดยผลกระทบทีม่ ตี ่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 534 ล้านบาท และ 165 ล้านบาท ตามลําดับ ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 3.1
การจัดประเภทรายการใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 เงินปนั ผลค้างรับจาก BLCP ที่เคยแสดงเป็ นเงินปนั ผลค้างรับที่คาดว่าจะได้รบั ชําระภายในหนึ่งปี ได้
ย้ายไปแสดงเป็ นเงินปนั ผลค้างรับทีจ่ ะได้รบั ชําระเกินกว่าหนึ่งปี จํานวน 5,657 ล้านบาท ได้แสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.2
 ผลการดําเนินงานของธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา เนื่องจากกลุ่มบริษทั ได้ขายเงินลงทุนในเอ็กคอม
ธารา กลุ่มบริษทั จึงได้แสดงผลการดําเนินงานของธุรกิจผลิตนํ้ าประปาเป็ นการดําเนินงานทีย่ กเลิกสุทธิ
ในงบการเงินรวม จํานวน 172 ล้านบาท ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 41.1
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสาระสําคัญสรุปได้
ดังนี้
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รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
รายได้รวม
ส่วนแบ่งผลกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
บริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
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งบการเงิ นรวม
(บาท)

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
(บาท)

179,812,210,639
102,062,455,009
18,885,496,192
5,948,076,757

103,469,750,926
46,831,054,168
8,799,884,443
-

4,319,176,455

3,507,704,911

กําไรต่อหุน้
8.20
6.66
หลังจากนัน้ ประธานขอให้นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นํ าเสนอ
รายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษทั ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้กาํ กับดูแลการจัดทํารายงานทางการเงินของเอ็กโกให้ถูกต้องครบถ้วนสอดคล้องกับกฎหมายและ
ประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง และดูแลให้มกี ารใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั โิ ดยสมํ่าเสมอ รวมทัง้ ได้สอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยการ
สอบถามผูส้ อบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีท่สี ําคัญ ซึ่งมี
ผลกระทบต่องบการเงิน พิจารณาการนํ ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาปฏิบตั ิ ให้คําแนะนํ าและข้อคิดเห็นทีเ่ ป็ น
ประโยชน์เพื่อให้มนใจว่
ั ่ างบการเงินของบริษทั แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปลีย่ นแปลงส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญ เชื่อถือได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
และปฏิบตั ิถูกต้องตาม
กฎหมายและประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดงบการเงินอยู่ในหนังสือรายงานประจําปี (ฉบับเต็ม) หน้า
155-244 แล้ว
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด และให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่ มีผเู้ ข้า
ประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
นายนพคุณ จูงพิรยิ ะพงษ์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าในปี 2559 เอ็กโกมีโอกาสทีจ่ ะขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ น เช่นเดียวกับปี 2558 ซึ่งขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นกว่า 3,000
ล้านบาท หรือไม่ และเอ็กโกมีนโยบายป้องกันความเสีย่ งในด้านนี้อย่างไร
คําตอบ:
ประธานมอบหมายให้ นายปิ ยะ เจตะสานนท์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชี
และการเงิน ตอบคําถามผู้ถือหุ้น โดยรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบัญชีแ ละ
การเงินได้อธิบายว่าการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นในปี 2558 ของเอ็กโกและบริษทั
ย่อยส่วนใหญ่เป็ นการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทางบัญชี ซึ่งยังไม่เกิดขึน้ จริง และ
สําหรับการบริหารจัดการอัตราแลกเปลีย่ นตัง้ แต่ปี 2559 เป็ นต้นไปนัน้ ในเบือ้ งต้น
เอ็กโกมีนโยบายป้องกันความเสีย่ งในด้านดังกล่าวซึ่งจะให้ความสําคัญกับการบริหาร
เงินสดทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยบริหารความเสีย่ งแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ซึง่ เป็ นการ
บริหารให้สกุลเงินด้านรายได้สอดคล้องกับสกุลเงินทีเ่ ป็ นรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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คําถาม:

คําตอบ:

คําถาม:

คําตอบ:
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1. เอ็กโก ในฐานะทีเ่ ป็ น Holding Company จะกูย้ มื เงินในสกุลเงินให้สอดคล้องกับ
สกุลเงินของเงินปนั ผลทีไ่ ด้รบั จากการลงทุนในโครงการต่างๆ
2. โครงการโรงไฟฟ้ าต่ า งๆ จะจัด หาเงิน กู้ใ ห้เ ป็ น เงิน สกุ ล เดีย วกัน และมีส ดั ส่ว น
สอดคล้องกับรายได้คา่ ไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั จากผูซ้ อ้ื ไฟฟ้า
3. สําหรับในช่วงก่อสร้าง โครงการต่างๆ จะใช้เครื่องมือทางการเงินทีเ่ หมาะสม เพื่อ
ปิ ดความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับชําระค่าเครื่องจักร
อุปกรณ์ ภายใต้ผลตอบแทนทีย่ อมรับได้ และได้รบั ความเห็นชอบจากเจ้าหนี้เงินกู้
เช่น การทําสัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เป็ นต้น
นายศุภชัย เศรษฐเสถียร ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับต้นทุนทาง
การเงิน ดังนี้
1. เพราะเหตุใดในปี 2558 เอ็กโกจึงมีต้นทุนทางการเงินสูงถึง 6,657 ล้านบาท ซึ่ง
เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 จํานวน 2,794 ล้านบาท
2. ในปจั จุบนั เอ็กโกจ่ายดอกเบีย้ เงินกูใ้ นอัตราเท่าใด
ประธานมอบหมายให้ร องกรรมการผู้จ ดั การใหญ่ ส ายงานบัญ ชีแ ละการเงิน ตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงิน โดยรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและ
การเงินได้ชแ้ี จงดังนี้
1. ต้นทุนทางการเงินในปี 2558 ของเอ็กโกและบริษทั ย่อย ประกอบดัวยรายการ
ดังต่อไปนี้
 ดอกเบีย้ จ่ายจํานวน 2,559 ล้านบาท
 การขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินกูจ้ าํ นวน 3,760 ล้านบาท
 ต้น ทุ น ทางการเงิน ที่เ กี่ย วข้อ งกับ เงิน กู้ ได้แ ก่ ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด หาเงิน
ค่าธรรมเนียมหนังสือคํ้าประกัน ค่าธรรมเนียมผูกพันสัญญาเงินกู้ จํานวน 307
ล้านบาท
 ค่ารือ้ ถอนโรงไฟฟ้าเพิม่ เติมจํานวน 31 ล้านบาท
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยเฉลี่ยของเอ็กโกอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 3 สําหรับเงินกู้สกุล
เหรียญสหรัฐ และร้อยละ 4 สําหรับเงินกู้สกุลไทยบาท ซึ่งเป็ นอัตราที่ไม่สูง ทัง้ นี้
เนื่ องจากเอ็กโกมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าที่ดี จึง ได้รบั การสนับสนุ นจาก
สถาบันการเงินใหญ่ เช่น Japan Bank for International Cooperation (JBIC),
Asian Development Bank (ADB) และ World Bank เป็ นต้น
นายทวีศกั ดิ์ พัดพาดี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า ค่าเผื่อสงสัยหนี้จะสูญทีเ่ อ็กโกตัง้ ไว้จํานวน
15 ล้านบาท ในส่วนของลูกหนี้การค้าสุทธิปี 2558 เกิดจากสาเหตุอะไร และการทีใ่ นปี
2558 เอ็กโกมีลกู หนี้การค้าทีม่ อี ายุหนี้เกินกําหนดกว่า 12 เดือน อยูจ่ าํ นวน 45 ล้านบาท
นัน้ บริษทั มีแผนทีจ่ ะจัดการลูกหนี้การค้านี้อย่างไร และมีโอกาสทีล่ ูกหนี้การค้านี้จะเป็ น
หนี้สญ
ู หรือไม่
ประธาน มอบหมายให้รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อ
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ซักถามข้างต้น ซึง่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงว่า ลูกหนี้
การค้า ที่ม ีอ ายุห นี้ เ กิน กํา หนดกว่า 12 เดือ นดัง กล่า วเกิด จากการให้บริก ารลูก ค้า ใน
ต่างประเทศของเอสโก (สัญญาเดิมทีม่ มี าตัง้ แต่ปีก่อนหน้า) ทัง้ นี้ มีการติดตามหนี้และ
ทยอยได้รบั ชําระหนี้มาโดยตลอด โดยยอดลูกหนี้ได้ทาํ การปรับลดยอดทุกสิน้ เดือน และ
ในปี 2558 เอ็กโกมีลกู หนี้การค้าประเภทนี้อยูจ่ าํ นวน 30 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้
จํานวน 45 ล้านบาท และหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญจํานวน 15 ล้านบาท นอกจากนี้ ใน
เดือนมกราคม 2559 ลูกหนี้การค้าดังกล่าวได้ชาํ ระค่าบริการจํานวน 15 ล้านบาท ให้แก่
เอสโก จึงทําให้ยอดค้างชําระเกิน 12 เดือน ลดลงเหลือ 15 ล้านบาท และอยูร่ ะหว่างการ
รับชําระอีกจํานวน 7 ล้านบาท ในการนี้ เอสโกได้จดั ทําหนังสือทวงถามเป็ นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว และลูกค้าแจ้งว่าจะดําเนินการจ่ายให้ครบจํานวนภายในปี 2559
นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สอบถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เพราะเหตุ ใ ดเอ็ก โกจึง จัดประเภทรายการเงิน ป นั ผลค้า งรับ จากบริษัท ย่อ ยและ
กิจการร่วมค้าเดิมทีเ่ คยอยูใ่ นรายการเงินปนั ผลค้างรับทีค่ าดว่าจะได้รบั ชําระภายใน
หนึ่งปี ไปแสดงเป็ นเงินปนั ผลค้างรับที่จะได้รบั ชําระเกินกว่าหนึ่งปี ซึ่งจะส่งผลให้
การรับรูก้ ําไรของเอ็กโกไม่ตรงกับความจริง เช่น กําไรของปี 2558 จะไปปรากฏใน
งบการเงินปี 2559
2. ผูถ้ อื หุน้ เสนอให้บริษทั ระบุกรอบเวลาให้ชดั เจนสําหรับรายการเงินปนั ผลค้างรับจาก
บริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าเกินกําหนดกว่า 12 เดือน ซึง่ เวลาเกิน 12 เดือนเป็ น
ระยะเวลากว้า งเกิน ไป ซึ่ง หากบริษัท มีเ งิน ป นั ผลค้า งรับ เป็ น จํ า นวนมากจะมี
ผลกระทบกับรายได้ของบริษทั หากกําหนดกรอบเวลาไว้ชดั เจน จะทําให้บริษทั ได้
ประโยชน์ โดยจะได้รบั เงินปนั ผลเร็วขึน้ และสามารถนํ าไปใช้ชําระดอกเบีย้ เงินกูไ้ ด้
เร็วขึน้ เช่นกัน
ประธาน มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีตอบข้อซักถาม
ข้างต้น ซึง่ ผูส้ อบบัญชีชแ้ี จง ดังนี้
1. การจัดประเภทรายการใหม่ในส่วนของเงินปนั ผลค้างรับดังกล่าวเป็ นการปรับปรุง
รายการทางบัญชีเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงนิยาม โดย
เงินปนั ผลทีจ่ ะได้รบั จากบริษทั ย่อยหรือกิจการร่วมค้าที่เอ็กโกประมาณการไว้เกิน
หนึ่งปี ให้จดั อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ย่อยหรือ
กิจการร่วมค้าทีช่ ําระหนี้เงินกูค้ รบจํานวนแล้ว ก็จะสามารถจ่ายเงินปนั ผลให้เอ็กโก
ได้เร็วขึน้
2. ตามมาตรฐานบัญชี ได้กาํ หนดการจัดประเภทรายการใหม่ในส่วนของเงินปนั ผลค้าง
รับจากบริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าไว้ 2 ประเภทคือ
 เงินปนั ผลค้างรับจากบริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าที่คาดว่าจะได้รบั ชําระ
ภายในหนึ่งปี ซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ สินทรัพย์หมุนเวียน
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 เงินปนั ผลค้างรับจากบริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าที่คาดว่าจะได้รบั ชําระ
เกินกว่าหนึ่งปี ซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
นอกจากนี้ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิม่ เติมว่า
บริษทั ได้รบั รูเ้ งินปนั ผลค้างรับเป็ นรายได้ของบริษทั แล้ว โดยบริษทั ย่อยหรือกิจการ
ร่วมค้าจะทยอยจ่ายเงินปนั ผลให้แก่เอ็กโก เมือ่ มีเงินสดเพียงพอ
เมื่อ ปรากฏว่า ไม่ม ีคํา ถามเพิ่ม เติม แล้ว ประธานจึง เสนอที่ป ระชุ ม พิจ ารณาลงมติอ นุ ม ตั ิ
งบการเงินของบริษทั สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รบั การตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั แล้วตามทีป่ รากฏในรายงานประจําปี 2558 ทีไ่ ด้
ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
366,267,251 100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
376,900
บัตรเสีย
0
รวมจํานวนเสียง
366,644,151
ระเบียบวาระที่ 4 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 8/2558 เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 มีมติจ่ายเงิน
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ปนั ผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการครึง่ ปี แรกของปี 2558 แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 3.00 บาท รวม
เป็ นเงินปนั ผลทีไ่ ด้ประกาศจ่ายไปแล้วจํานวน 1,579 ล้านบาท โดยจ่ายเมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2558
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2558
มีกําไรสุทธิจาก
ผลประกอบการ รวมทัง้ สิน้ 4,319 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากปี 2557 จํานวน 3,348 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาผลกําไรจากการดําเนิ นงาน บริษัทมีกําไรเพิม่ ขึ้นจํานวน 215
ล้านบาท นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแผนการลงทุนของบริษทั แล้ว มีความเห็นว่า บริษทั มีกระแสเงินสดเพียง
พอที่จ ะจ่ า ยเงิน ป นั ผลได้ จึง ขอเสนอการจัด สรรกํ า ไรสะสม เป็ น เงิน ป นั ผลให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น จากผลการ
ดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 3.25 บาท คิดเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ 1,711 ล้าน
บาท ในการจ่ายเงินปนั ผลครัง้ นี้ หากรวมกับการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรก
จะเท่ากับ 6.25 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 76 ของกําไรสุทธิ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของ
บริษทั โดยปี 2558 เงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ เท่ากับ 3,290 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับปี 2557 ทัง้ นี้ หากจ่ายเงินปนั ผล
สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังปี 2558 ที่ 3.25 บาทต่อหุน้ กําไรสะสมของงบการเงินรวมจะ
คงเหลือ 56,802 ล้านบาท และกําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษทั จะคงเหลือ 38,362 ล้านบาท โดยมี
กําหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 29 เมษายน 2559
ทัง้ นี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปนั ผลของปี 2558 และ ปี 2557 เป็ นดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
กําไรจากการดําเนินงาน (ล้านบาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)
รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผล (ร้อยละ)

ปี 2558
4,319
7,920
526,465,000
8.20
6.25
3.00 3.25
3,290
76

ปี 2557
7,667
7,705
526,465,000
14.56
6.25
3.00
3.25
3,290
43

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิม่ เติม ซึ่งมีผู้เข้า
ประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
นายสุรยิ า สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้เอ็กโกพยายามจ่ายเงินปนั ผลให้เร็วขึ้น
หลังจากได้รบั อนุ มตั จิ ากการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แล้ว โดยยกตัวอย่างบริษทั จดทะเบียน
แห่งหนึ่งว่าสามารถจ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ได้ในวันถัดไปหลังจากวันประชุม
ประธานรับข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ ไว้พจิ ารณา
คําตอบ:
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมรับทราบการจ่ายเงินปนั ผล
ระหว่างกาลจากผลประกอบการครึง่ ปี แรกของปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 3 บาทและพิจารณาลงมติอนุ มตั กิ าร
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี และการจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2558
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ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั ทราบการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึง่
ปี แรกของปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 3 บาท เป็ นจํานวนเงิน 1,579 ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้ผถู้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2558 และอนุ มตั ใิ ห้จดั สรรกําไรสุทธิและประกาศจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนินงานครึง่ ปี หลังของ
ปี 2558 ตามทีป่ ระธานเสนอในอัตรา 3.25 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 1,711 ล้านบาท ในวันที่ 29 เมษายน
2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
366,525,051 100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
119,400
บัตรเสีย
0
รวมจํานวนเสียง
366,644,451
ระเบียบวาระที่ 5 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 นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายให้มกี ารคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจาก
สํานักงานบัญชีชนั ้ นํ า โดยการคัดเลือกคุณสมบัตแิ ละเปรียบเทียบราคาทุก 3 ปี สําหรับปี 2559 ได้
ครบรอบปีทบ่ี ริษทั จะต้องคัดเลือกผูส้ อบบัญชีใหม่
สําหรับการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีในปี 2559 นัน้ บริษทั ใช้วธิ กี ารสอบราคาจากสํานัก
งานสอบบัญชีชนั ้ นํ า โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามชํานาญใน
มาตรฐานบัญชีไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มีประสบการณ์
และความเชีย่ วชาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และมีเครือข่ายในการตรวจสอบบัญชีในประเทศทีบ่ ริษทั ไปลงทุน
ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจาก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ น
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อิสระและเป็ นกลาง มีความรู้ความชํานาญในมาตรฐานบัญชีไทย และมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ระหว่า งประเทศ มีประสบการณ์ ในงานสอบบัญ ชีโ ดยเฉพาะในธุ ร กิจ ผลิต ไฟฟ้ า นอกจากนี้ PwC ได้
ให้บริการการสอบบัญชีแก่บริษทั ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าอื่นที่มชี ่อื เสียงจํานวนมาก รวมทัง้ มีสํานักงานสอบ
บัญชีอยู่ในต่างประเทศที่เอ็กโกไปลงทุน และค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีมคี วามสมเหตุสมผล สมควรได้รบั
การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุม่ เอ็กโกประจําปี 2559 โดยมีคา่ ธรรมเนียมการสอบบัญชีสาํ หรับงานสอบ
บัญชีประจําปี 2559 ประกอบด้วย
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 จํานวน 3,285,500 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 จํานวน 357,500 บาท
โดยมีสาเหตุจากขอบเขตการสอบทานทีเ่ พิม่ ขึน้ จากค่าสอบทานการรวมธุรกิจ 3 ครัง้ จํานวน
600,000 บาท ซึง่ ในการทําสัญญาจะระบุให้จ่ายเมือ่ เกิดการรวมธุรกิจขึน้ เท่านัน้ ทัง้ นี้ หากไม่รวม
ค่าสอบทานการรวมธุรกิจ ค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 จะลดลงจากปี 2558 จํานวน 242,500
บาท
2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 173,120 บาท โดยที่
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษทั มีการลงทุน บริษทั เป็ นผูร้ บั ภาระ
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีจาก PwC ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2559 ของบริษทั ใน
เครือของเอ็กโกด้วย ยกเว้น บริษทั เคซอน พาวเวอร์ (ฟิ ลปิ ปิ นส์) จํากัด (“เคซอน”) และบริษทั เคซอน
แมนเนจเม้นท์ เซอร์วสิ จํากัด เนื่องจากบริษัทย่อยทัง้ สองแห่งใช้ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญ ชี
SyCip Gorres Velayo & Co., เป็ นผูส้ อบบัญชีเดิมของบริษทั ทัง้ สองก่อนทีเ่ อ็กโกจะเข้าซื้อหุน้ โดย
สํานักงานสอบบัญชีมคี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของเคซอนเป็ 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 งนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของกลุม่ เอ็กโกมาเป็ นเวลา 4 ปี ซึง่ ไม่เกินข้อกําหนดของคณะกรรมการตลาดทุน และสอดคล้องกับ
มติของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ 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 2559 เป็ นจํานวนเงิน 3,285,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่
เกิดขึน้ จริงไม่เกิน 173,120 บาท โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงสําหรับการเดินทางไป
สอบทานบริษทั ในต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่
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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 2559 ด้วย
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ อภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
การกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
นายสถาพร โคธีรานุ รกั ษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัทใช้บริการสํานักงานสอบ
บัญชี SyCip Gorres Velayo & Co. (“SyCip”) เป็ นผูส้ อบบัญชีของเคซอน และบริษทั
เคซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วสิ จํากัด มีค่าสอบบัญชีเท่าไรและใช้มาตรฐานการบัญชี
เช่ น เดีย วกับ บริษัท หรือ ไม่ นอกจากนี้ ในรอบปี ท่ีผ่ า นมา มีป ระเด็น เกี่ย วกับ การใช้
มาตรฐานการบัญชีท่แี ตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับรองงบการเงินรวมในปี
ต่อไปหรือไม่
คําตอบ:
ประธานมอบหมายให้ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผูต้ อบ
ข้อซักถาม โดยรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชแ้ี จงว่า SyCip
นัน้ เป็ นสํานักงานสอบบัญชีในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์และเป็ นผูส้ อบบัญชีของ เคซอน และ
บริษทั เคซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วสิ โดยในปี 2558 ค่าสอบบัญชีของบริษทั ดังกล่าวมี
มูลค่าเท่ากับ 4.85 และ 0.3 ล้านเหรียญฟิ ลปิ ปิ นส์ ตามลําดับ ทัง้ นี้ ค่าสอบบัญชีน้ีรวม
ค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชีแล้ว นอกจากนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข ผูส้ อบ
บัญชี ได้ร่วมชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า ในการแสดงความเห็นในงบการเงินรวมนัน้ PwC ได้มกี าร
สอบทานงานของ SyCip ทุกไตรมาส โดยกําหนดให้ออกงบการเงินและความเห็นงบ
การเงินภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีของบริษทั ดังนัน้ PwC จึงเชื่อมันว่
่ าจะไม่มผี ลกระทบต่องบการเงิน
รวมทัง้ ในปีน้ี และในปีต่อไป
คําถาม:
นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าค่าสอบทานการรวมธุรกิจ จํานวน 3 ครัง้
นัน้ คือค่าอะไร และบริษทั มีแนวโน้มในการรวมธุรกิจภายในประเทศหรือต่างประเทศ
คําตอบ:
นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงว่า ค่าสอบทานการรวม
ธุ ร กิจ นั น้ เป็ น เพีย งการตัง้ งบประมาณสํา หรับ การสอบทานการรวมธุ ร กิจ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ โดยประมาณการไว้ปีละ 3 ครัง้ เป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ 600,000 บาท ทัง้ นี้
หากไม่มกี ารลงทุนในโครงการใหม่ หรือบริษทั ใหม่ หรือการรวมธุรกิจ บริษทั จะไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว
เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชี และกําหนดเงินค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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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 รับ
อนุ ญาตเลขที่ 3977 และนางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4599 ในนาม
PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ ําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 3,285,500
บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามทีเ่ กิดขึน้ จริงไม่เกิน 173,120 บาท โดยบริษทั
เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศทีบ่ ริษทั มีการลงทุนตาม
ความเหมาะสม นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบ
หาก PwC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีท่ี
ผูส้ อบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ รวมทัง้ มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ
ค่าสอบทานงบการเงินของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกิจการร่วมค้าทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในปี 2559 โดยมีผลการ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
365,576,364 99.8769 ของจํ า นวนเสี ย งทั ้ง หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
450,400 0.1230 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
119,400
บัตรเสีย
0
รวมจํานวนเสียง
366,146,164
ระเบียบวาระที่ 6 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 17 กําหนดให้กรรมการของ
บริษัทออกจากตําแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เป็ นจํานวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการ
ประชุมครัง้ นี้ มีกรรมการทีค่ รบวาระจะต้องออกจากตําแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่
1. พล.ต.อ. ปานศิริ ประภาวัต
กรรมการอิสระ
2. นายสหรัฐ บุญโพธิภกั ดี
กรรมการ
3. นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
กรรมการ
4. นายชนินทร์ เชาวน์นิรตั ศิ ยั
กรรมการ
5. นายชุนอิจิ ทานากะ
กรรมการ
เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้อภิปรายเกีย่ วกับกรรมการได้โดยสะดวกและเพือ่ ความโปร่งใส
กรรมการทีพ่ น้ วาระทัง้ หมดสมัครใจทีจ่ ะออกนอกห้องประชุม
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ทัง้ นี้ ประธานแจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า บริษทั ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั เชิญชวนให้ผถู้ อื หุน้
เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการแต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอ
รายชื่อกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั โดยไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในกรณีน้ี ได้พจิ ารณา
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเลือกตัง้ กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่
ครบวาระการดํารงตําแหน่ ง โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของกรรมการที่จะเป็ นประโยชน์ แก่การกํากับดูแล
กิจการ รวมทัง้ ความรูค้ วามเชีย่ วชาญ ประสบการณ์และผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการทีผ่ ่านมา และเสนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่จํานวน 1 ท่าน ได้แก่ นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เป็ น
กรรมการอิ ส ระ แทน พล.ต.อ. ปานศิร ิ ประภาว ตั และเลื อ กตั ง้ กรรมการผู้ แ ทน 4 ท่ า น ได้ แ ก่
นายสหรัฐ บุญโพธิภกั ดี นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ นายชนินทร์ เชาวน์นิรตั ศิ ยั และนายชุนอิจิ ทานากะ กลับ
เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี้ ในนิยามกรรมการอิสระของบริษทั กําหนดไว้วา่ กรรมการอิสระต้องถือหุน้ ใน
บริษทั ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ม ี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่ให้บริหารทางวิชาชีพแก่บริษทั ซึง่ นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ซึง่ ได้รบั
เสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั และมีคุณสมบัตติ ามนิยามข้างต้น อีกทัง้ กรรมการผูแ้ ทนที่
ได้รบั การเสนอชือ่ อีก 4 ท่าน ไม่มผี ใู้ ดถือหุน้ ในบริษทั เช่นกัน
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
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ อื หุ้นอภิปรายเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านซึ่งไม่มขี อ้ ซักถาม
จากผูถ้ อื หุน้
ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้ กรรมการเข้าใหม่แทนตําแหน่ งกรรมการ
ที่ว่างลงเป็ นรายบุคคลตามลําดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เมื่อทีป่ ระชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานทีป่ ระชุมจึงเชิญกรรมการทุกท่านทีค่ รบวาระกลับ
เข้าห้องประชุม
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติให้นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เป็ นกรรมการอิสระเข้าใหม่
แทน พล.ต.อ. ปานศิร ิ ประภาวัต และให้ก รรมการที่อ อกตามวาระจํา นวน 4 ท่า น ได้แ ก่ นายสหรัฐ
บุญโพธิภกั ดี นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ นายชนินทร์ เชาวน์ นิรตั ศิ ยั และนายชุนอิจ ิ ทานากะ กลับเข้า
ดํารงตําแหน่ งอีกครัง้ หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสําหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
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ชือ่ กรรมการ

จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย
รวม
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) (ร้อยละ) จํานวนเสียง
(ร้อยละ)
1. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ 364,703,015 1,327,900
119,400
0
366,150,315
กรรมการอิสระ
(99.6047%) (0.3626%) (0.0326%) (0.0000%) (100.0000%)
2. นายสหรัฐ บุญโพธิภกั ดี
364,411,815 1,619,100
119,400
0
366,150,315
กรรมการ
(99.5251%) (0.4421%) (0.0326%) (0.0000%) (100.0000%)
3. นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ 364,437,215 1,593,700
119,400
0
366,150,315
(99.5321%) (0.4352%) (0.0326%) (0.0000%) (100.0000%)
กรรมการ
4. นายชนินทร์ เชาวน์นิรตั ศิ ยั
364,887,615 1,143,300
119,400
0
366,150,315
กรรมการ
(99.6551%) (0.3122%) (0.0326%) (0.0000%) (100.0000%)
5. นายชุนอิจิ ทานากะ
364,759,229 1,168,700
119,400
0
366,047,329
กรรมการ
(99.6481%) (0.3192%) (0.0326%) (0.0000%) (100.0000%)

ระเบียบวาระที่ 7 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 2558 ให้เท่ากับวงเงินโบนัสประจําปี 2557 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 ตามระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ งกรรมการในแต่ละปี ทัง้ นี้ จํานวนโบนัสดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 0.61 ของเงินปนั ผลทีจ่ า่ ยให้กบั ผูถ้ อื หุน้
2. คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอัตราเดิมคือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ
30,000 บาท และเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รบั
เพิม่ ในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลําดับ และกรรมการทีไ่ ม่สามารถ
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เข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมครัง้ นัน้ ซึง่ เป็ นหลักการเดิมซึง่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้อนุ มตั ิ
ไว้ตงั ้ แต่ปี 2547 และเป็ นอัตราทีส่ อดคล้องกับบริษทั ในภาคพลังงาน
คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอัตราเดิม ซึง่ พิจารณาจากจํานวนครัง้ การประชุม อํานาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้
คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
เบีย้ ประชุม (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
คณะกรรมการสรรหาและ
20,000
20,000
20,000
20,000
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
24,000
24,000
และความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยประธานกรรมการชุดย่อยได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบีย้ ประชุมเพิม่ ในอัตราร้อยละ 25
ไม่มกี ารให้สทิ ธิประโยชน์อ่นื ๆ สําหรับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่ กี ารแต่งตัง้ ใหม่หรือเปลีย่ นแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ประธานที่ป ระชุ ม ได้เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ถือ หุ้น อภิป รายเกี่ย วกับ การกํ า หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการซึง่ มีผเู้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
นายวิศษิ ฐ์ พันธุพ์ ยัคฆ์ ผูถ้ อื หุน้ มีความเห็นว่า กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารไม่ควรได้รบั
ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุมและโบนัส เนื่องจากได้รบั เงินเดือนประจําอยูแ่ ล้ว
คําตอบ:
ประธานกรรมการชีแ้ จงว่า ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั นัน้
กรรมการที่เ ป็ น ผู้บ ริห ารจะไม่ไ ด้ร บั ค่ า ตอบแทนในฐานะกรรมการ ไม่ว่า จะเป็ น
ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุมและโบนัส นอกจากนี้ ฝา่ ยบริหารทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
เป็ น กรรมการในบริษัท ย่อ ย และกิจ การร่ว มค้า จะไม่ไ ด้ร บั ค่า ตอบแทนในฐานะ
กรรมการเช่นกัน โดยค่าตอบแทนจะบริจาคเข้ามูลนิธไิ ทยรักษ์ป่า ซึ่งเป็ นมูลนิธิ
ทีเ่ อ็กโกให้การสนับสนุ น
คําถาม:
นายบุ ญ รื่น จางบัว ผู้ถือ หุ้น สอบถามว่า การที่ค ณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือ หุ้น
พิจารณาข้อเสนอข้อที่ 5 คือ ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มกี ารแต่งตัง้ ใหม่
หรือเปลีย่ นแปลงระหว่างปี ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั เป็ นข้อเสนอ
ใหม่ ใ นปี น้ี หมายความว่ า ในปี ห น้ า ผู้ถือ หุ้น ไม่ จํ า เป็ น ต้อ งกํ า หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการใช่หรือไม่
นอกจากนี้ นายบุ ญ รื่น ฯ เสนอความเห็น ว่า กรรมการผู้จ ดั การใหญ่ ค วรได้ร ับ
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ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการด้วย
ประธานกรรมการชีแ้ จงว่า คณะกรรมการได้นําเสนอข้อที่ 5 ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาเป็ น
ประจําทุกปี ในกรณีทม่ี อี าจมีความจําเป็ นต้องจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยในระหว่าง
ปี แต่ท่ผี ่านมา ยังไม่เคยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยใหม่หรือเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี นอกจากนัน้ เอ็กโกมีนโยบายเรื่องค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหาร ดังทีไ่ ด้เรียนไว้ขา้ งต้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยประจําปี 2559 และโบนัสกรรมการประจําปี 2558 ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน
3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
365,288,140 เสียง 99.7925 ของจํ า นวนเสี ย งทั ้ง หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
ไม่เห็นด้วย
639,800 เสียง 0.1747 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม
งดออกเสียง
119,400 เสียง 0.0326 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม
บัตรเสีย
0 เสียง 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม
รวมจํานวนเสียง
366,047,340 เสียง 100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุม
ระเบียบวาระที่ 8
เรื่องอื่นๆ
ประธานได้แจ้งทีป่ ระชุมว่า ระเบียบวาระปกติได้เสร็จสิน้ ลงแล้ว ได้ประชุมถึงระเบียบวาระที่
8 เรื่องอื่นๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรคสอง และข้อบังคับบริษทั ข้อที่ 34
วรรคสอง กําหนดให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายได้ทงั ้ หมด
สามารถขอให้ท่ีป ระชุ ม พิจารณาเรื่อ งอื่น เพื่อ ลงมติไ ด้ ทัง้ นี้ ไม่ม ีผู้ถือ หุ้น หรือ ผู้ร บั มอบฉัน ทะเสนอให้
พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประธานจึงเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทัวๆ
่ ไปได้ ปรากฏว่ามีผู้
ถือหุน้ รายย่อยได้สอบถามข้อมูลและให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์แก่บริษทั ในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ ประธานและ
ฝา่ ยบริหาร ได้ชแ้ี จงให้ ผูถ้ อื หุน้ ทราบ สรุปได้ดงั นี้
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ข้อเสนอแนะ: นายสุรยิ า สรรพอาษา ผูถ้ อื หุน้ สนับสนุ นให้บริษทั แจกของทีร่ ะลึกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกปี โดยจัดหา
สินค้าของชุมชน หรือสินค้าโอทอป เพือ่ สนับสนุ นการสร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชน ซึง่ มีสว่ น
แก้ปญั หาการอพยพของชุมชนเข้ามาทํางานในกรุงเทพ และการหลอกใช้แรงงาน รวมถึงลด
การสร้างหนี้สนิ ของชุมชน
นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผูถ้ อื หุน้ กล่าวชมเชยเอ็กโกทีแ่ จกของทีร่ ะลึกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึ่งการ
แจกของทีร่ ะลึกยังเป็ นการสนับสนุ นให้พนักงานใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์เพื่อสรรหาสินค้า
นวัตกรรมใหม่เพื่อมอบเป็ นของทีร่ ะลึกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ นายสุชาติฯ สอบถามว่า
ก.ล.ต. ได้กาํ หนดเป็ นกฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามทีไ่ ม่ให้ บริษจั ดทะเบียนแจกของทีร่ ะลึกให้แก่ผถู้ อื
หุน้
คําตอบ:
ประธาน ในนามของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอ็กโก กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และชีแ้ จง
ว่า ก.ล.ต. ไม่ได้กําหนดเป็ นเกณฑ์หรือข้อห้าม แต่เป็ นการขอความร่วมมือและการสนับสนุ น
จากบริษทั จดทะเบียนเท่านัน้ ซึง่ บริษทั อยูร่ ะหว่างพิจารณาเรื่องนี้ เนื่องจากบริษทั ในกลุ่มของ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือกับ ก.ล.ต. แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษทั จะ
รับข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ ไว้พจิ ารณา
คําถาม:
นายสถาพร โคธีรานุ รกั ษ์ ผู้ถือหุ้น และผู้รบั มอบฉันทะ กล่าวชมเชยประธานกรรมการ และ
คณะกรรมการบริษทั ทีจ่ ดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างราบรื่น และขอสอบถามประเด็นต่างๆ
ดังนี้
1. ราคานํ้ ามันในปจั จุบนั ที่ลดตํ่าลงมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และพลังงานทดแทนเป็ น
อย่างไรในสภาวะปจั จุบนั
2. บริษัท มีน โนบายที่จะเข้าร่ว มประมูล ในโครงการโซลาร์ฟ าร์ม ส่วนราชการและสหกรณ์
การเกษตรหรือไม่
3. พลังงานทดแทนประเภทใดทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
คําตอบ:
ประธาน กล่าวว่า ข้อมูลทีจ่ ะชีแ้ จงต่อไปนี้ เป็ นเพียงความเห็นส่วนตัวเท่านัน้
1. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ( “กกพ.”) และกระทรวงพลังงาน มีกรอบนโยบาย
ในการซื้อ ไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าประเภทผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ (IPP) และโรงไฟฟ้ า
ประเภทผูผ้ ลิตเอกชนรายเล็ก (SPP) โดยอ้างอิงจากราคานํ้ ามันย้อนหลังไป 6 เดือน
ปจั จุบนั นี้ รัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะลดการพึง่ พิงก๊าซธรรมชาติ และยังไม่มกี ารประกาศ
รับซื้อไฟฟ้าเพิม่ เติม หากรัฐบาลประสงค์ท่จี ะซื้อไฟฟ้าเพิม่ เติม เอ็กโกพร้อมที่จะ
ลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศและยืน่ ข้อเสนอสําหรับการประมูล
2. เอ็กโกไม่ได้เข้าร่วมประมูลโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์การเกษตร
จํานวน 600 เมกะวัตต์ ตามประกาศของ กกพ. เนื่องจากในขณะนัน้ กําหนดการใน
การยื่นข้อเสนอการประมูลค่อนข้างเร่งรัดและข้อกําหนดยังไม่ชดั เจน แต่อย่างไรก็
ตาม เอ็กโกยังพิจารณาโอกาสในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
อื่นๆ อีก
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3. พลังงานทดแทนประเภทใดดีท่สี ุดเป็ นเรื่องทีต่ อบยาก เพราะปจั จัยในการเลือกสร้าง
หรือลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทใดขึน้ อยูก่ บั สถานทีแ่ ละสถานการณ์ เช่น
ประเทศไทย มีเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิส ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติและถ่านลิกไนต์ แต่
ปจั จุบนั ก๊าซธรรมชาติในประเทศเริม่ ทยอยหมดไป ทําให้ตอ้ งนําเข้ามาจากต่างประเทศ
ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ดังนัน้ เชื้อเพลิงฟอสซิสที่เหลืออยู่คอื ถ่านหิน ทัง้ นี้ โควต้าใน
การรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเต็มแล้ว จะต้องรอการเปิ ดประมูลรับซื้อไฟฟ้า
รอบใหม่ ซึง่ ยังไม่มกี าํ หนด แต่หากรัฐบาลเปิ ดการประมูลเมือ่ ใด เอ็กโกเข้าร่วมประมูล
อย่างแน่นอน
สําหรับโรงไฟฟ้าขยะ แม้ประเทศไทยจะมีปริมาณขยะมาก แต่ยงั ประสบปญั หาเรื่อง
เชือ้ เพลิงขยะ เนื่องจากขยะในประเทศไทยมีความชืน้ สูง และยังไม่มกี ารแยกประเภท
ขยะอย่างจริงจัง
ส่ว นพลัง งานทดแทนประเภทอื่น ๆ จะต้อ งรอนโยบายจากภาครัฐ ทัง้ นี้ โรงไฟฟ้ า
พลังงานทดแทนแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไป เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แม้จะพัฒนาได้เร็วกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทอื่น แต่มตี น้ ทุนสูง
เป็ นผลให้ค่า FT มีราคาสูง ซึ่งในทีส่ ุดกลายเป็ นภาระของประชาชน ส่วนโรงไฟฟ้า
พลังลม มีขอ้ จํากัดเรื่องพืน้ ทีซ่ ่งึ จะต้องมีความเร็วลมเพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
และพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์เหล่านัน้ ล้วนได้รบั การจับจองแล้ว
คําถาม:

คําตอบ:

คําถาม:

คําตอบ:

นายสมบูรณ์ บุบผาชื่น ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าโครงการทีเ่ อ็กโกลงทุนในทีต่ ่างๆ มีปญั หาเรื่อง
สิง่ แวดล้อมหรือไม่ เนื่องจากปจั จุบนั ปญั หาสิง่ แวดล้อมเป็ นเรื่องทีห่ วาดกลัวของนักลงทุน และ
เป็ นเรือ่ งทีบ่ ุคคลในท้องถิน่ มักใช้เป็ นข้ออ้าง
นอกจากนี้ นายสมบู ร ณ์ ฯ เสนอแนะให้บ ริษัท แจกหุ้น เป็ น ของที่ร ะลึก ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น แทน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ประธาน ชีแ้ จงว่า การลงทุนของเอ็กโกในทีต่ ่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศไม่มปี ญั หาเรื่อง
สิ่ง แวดล้อ ม เพราะเอ็ก โกให้ค วามสํา คัญ กับ การปฏิบ ัติต ามกฎหมายและข้อ กํ า หนดด้า น
สิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความสําคัญกับการยอมรับของชุมชน
นางสาว รุจริ า บางกุลธรรม อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิ์จากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย กล่าวชมเชย
ทีเ่ อ็กโกผ่านการรับรองและได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้ถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบตั ิท่ชี ดั เจนของ
บริษัทผ่านทางวิดีทศั น์ ท่ฉี ายให้ผู้ถือหุ้นดูก่อนเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ พร้อมทัง้
สอบถามถึงนโยบายในการสนับสนุ นให้บริษทั ย่อยเข้าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการ CAC และการ
ขยายนโยบายไปยังคูค่ า้ และพันธมิตร
ประธาน ชี้แจงว่าในปี 2559 เอ็กโกมีแผนสนับสนุ นให้บริษัทย่อยของเอ็กโกอย่างน้ อยหนึ่ ง
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บริษทั เข้าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการ CAC พร้อมทัง้ ศึกษาแนวปฏิบตั ทิ จ่ี ะขยายนโยบายเรื่องการ
ต่อต้านคอร์รปั ชันไปยั
่ งคูค่ า้ และพันธมิตรททางธุรกิจต่อไป
หลังจากทีฝ่ า่ ยบริหารได้ตอบคําถามของผูถ้ อื หุน้ ครบถ้วนแล้ว ประธานทีป่ ระชุมแจ้งผูถ้ อื หุน้
ทราบว่า บริษทั จะนํ าผูถ้ อื หุน้ ไปเยีย่ มชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพ ี จังหวัดระยอง ในวันที่ 16 และ 17 มิถุนายน
2559 โดยผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หน้าห้องประชุม หรือดู
รายละเอียดได้จากปฏิทนิ กิจกรรมในเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.egco.com
ไม่มผี เู้ สนอเรื่องอื่นใดให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเพิม่ เติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมและขอบคุณ
ผูถ้ 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 600 ราย และ 1,134
ราย ตามลําดับ รวมทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,734 ราย นับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ 367,317,337 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 69.7705 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด

ลงลายมือชือ่

ประธานกรรมการ
(นายสมบัติ ศานติจารี)

