


 

   

 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 
ของ 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
      

 
 ประชุมเมื่อวนัที ่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งวภิาวดบีอลรมู โรงแรมเซน็ทารา 
แกรนด ์แอท เซน็ทรลัพลาซ่าลาดพรา้ว กรงุเทพฯ เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
โดยมผีูถ้อืหุน้มาประชุมด้วยตนเอง 423 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1,094 ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน  
1,517 ราย นับจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้384,666,004 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 73.0658 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ได้ทัง้หมด เกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมดของบรษิัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายสมบัติ ศานติจารี ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
(“บรษิทั”) เป็นประธานในการประชมุ (“ประธาน”)   
 
 กอ่นเปิดการประชมุ บรษิทัไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบเรื่องรายละเอยีดของระบบทางหนีไฟของ
หอ้งประชมุเพือ่ความปลอดภยัของผูม้าประชมุ 
  
 จากนัน้ ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะน าคณะกรรมการบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ 
ดงันี้  
 
1. นางจารวุรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ กรรมการอสิระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
2. นายโชตชิยั เจรญิงาม กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

3. นายชนุอจิ ิทานากะ กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน   

4. นายบณัฑติ โสตถพิลาฤทธิ ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

5. นายฮโิรม ิ ซากากบิาระ กรรมการ   
6. นายเคน มตัซดึะ กรรมการ และกรรมการลงทนุ 
7. นายยาสโุอะ โอฮาช ิ กรรมการ และกรรมการลงทนุ 
8. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. นายพงศธร คณุานุสรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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10. นายกรศษิฏ ์ภคัโชตานนท ์ กรรมการ และกรรมการลงทนุ 
11. นายสหรฐั บุญโพธภิกัด ี   กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
12. นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์ กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม 
13. นายชนินทร ์เชาวน์นิรตัศิยั     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กรรมการลงทุน และกรรมการก ากบั

ดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
และเนื่องจากนายธนพชิญ ์มลูพฤกษ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ตดิภารกจิดว่น ไมส่ามารถ
เขา้รว่มประชมุได ้จงึขอลาประชมุในครัง้นี้ 
 
 จากนัน้ นายชนินทร ์เชาวน์นิรตัศิยั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แนะน าฝา่ยบรหิารของบรษิทัที่
เขา้รว่มการประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ชีแ้จงขอ้ซกัถาม ดงันี้  
 
1. นายจอหน์ พาลมัโบ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 
2. นายนิวตั ิอดเิรก รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิ CLMV 
3. นายวรวทิย ์โพธสิขุ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิในประเทศ 
4. นายสกลุ พจนารถ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยทุธแ์ละบรหิารสนิทรพัย์ 
5. นายปิยะ เจตะสานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ 
 
 ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข จาก   
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (“PwC”) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเขา้ร่วมประชุมเพื่อ
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบังบการเงนิ  รวมทัง้ได้ว่าจ้างส านักงานกฎหมายบรษิัท เบเคอร์ แอนด ์   
แมค็เคนซี ่จ ากดั  โดยม ี นางสาวพรภนิันท์ อศัววฒันาพร และนายปรดีา เมฆศรสีุวรรณ เป็นผูต้รวจสอบการ
ประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผูม้สีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความโปร่งใสและการสรา้งความมัน่ใจแก่ผูถ้อืหุน้ 
และในปีนี้ บรษิทัใช้บรกิารระบบจดัประชุมผู้ถือหุ้นของ บรษิัท อนิเวนเทค จ ากดั ซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ ในการลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อใหก้ารจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัสะดวก และรวดเรว็ นอกจากนี้ บรษิทัได้เชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 1 คน มาร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนน
ดว้ย โดยนายปิรยิะ เจรญิขวญั  ผูถ้อืหุน้ อาสาเขา้รว่มสงัเกตการณ์การนบัคะแนนในครัง้นี้ และเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ได้
รบัทราบขอ้มูลที่ส าคญั  บรษิทัจึงจดันิทรรศการเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิัท ที่บรเิวณด้านหน้าห้อง
ประชมุ โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โครงการลงทุน งานนักลงทุน
สมัพนัธ ์งานสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และการเครดติภาษเีงนิปนัผลของผูถ้อืหุน้   
 
 จากนัน้ ประธานไดแ้จ้งทีป่ระชุมทราบถงึวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนผ่านวดีทีศัน์
และแจง้วธิปีฏบิตัใินการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ระหว่างการประชมุ โดยมรีายละเอยีดสรปุไดด้งันี้  
ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ด้รบัมอบฉันทะมาโดยถอืว่าหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่ ง
เสยีง  ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย หรอื ไม่เหน็
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ด้วย หรอื งดออกเสยีง ส าหรบัคะแนนเสยีงทีใ่ชใ้นการลงมต ิในกรณีปกติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของ      
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ยกเวน้ระเบยีบวาระที ่6 เลอืกตัง้กรรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และระเบยีบ
วาระที ่7 คา่ตอบแทนกรรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2  ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุ  และในกรณีทีม่คีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีง  
ชีข้าด 
 

การลงคะแนนเสยีง แบ่งเป็น 2 กรณี ดงันี้ 
1. ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง  ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรอืงดออกเสยีงใน

แต่ละระเบยีบวาระยกมอืเพื่อลงมติในระเบยีบวาระดงักล่าว กรณีทีผู่้ถอืหุ้นไม่ยกมอืจะถือว่า ผูถ้ือหุ้น
เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิทั 

2. ผูม้าประชมุทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้  มวีธิปีฏบิตั ิดงันี้  
 แบบมอบฉนัทะแบบ ก. ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงเชน่เดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง     
 แบบมอบฉันทะแบบ ข.  กรณีทีผู่ม้อบฉันทะก าหนดการออกเสยีงไวล้่วงหน้าในแต่ละระเบยีบวาระ

นัน้  บรษิทัได้บนัทกึคะแนนเสยีงไว้เรยีบรอ้ยแล้ว ผู้มาประชุมทีไ่ด้รบัมอบฉันทะไม่ต้องออกเสยีง  
เวน้แต่กรณีทีผู่ม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงในระเบยีบวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่
ชดัเจน ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงในหอ้งประชุมไดต้ามทีเ่หน็สมควรเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มา
ประชมุดว้ยตนเอง    

 แบบมอบฉันทะแบบ ค.  เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างชาตแิละแต่งตัง้ให ้คสัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณิชย์ ซึง่มวีธิกีารออกเสยีงเหมอืนแบบ ข. คอืหากผูม้อบฉันทะไดอ้อกเสยีงไว้ล่วงหน้าแล้ว กไ็ม่
ตอ้งลงมตใินหอ้งประชมุ 

 

 บรษิทัได้ก าหนดใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนในทุกระเบยีบวาระ กรณีทีม่กีารแกไ้ข ขดูลบ ขดีฆ่า
เครื่องหมายลงมติในบัตรลงคะแนนเสยีง ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมอืชื่อก ากบัหรือชื่อย่อไว้เป็นส าคญั ส าหรบั
ระเบยีบวาระการเลอืกตัง้กรรมการนัน้ บรษิทัก าหนดใหล้งคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะใหอ้อกเสยีงในทุก
กรณีและเก็บบตัรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการในคราวเดียวกนั โดยขอให้ผู้ถอืหุ้นส่งใบลงคะแนนเลอืกตัง้
กรรมการทัง้ชุด โดยไม่ตอ้งฉีกใบลงคะแนนเป็นแต่ละบุคคล  ส าหรบัระเบยีบวาระอื่นๆ บรษิทัจะเกบ็เฉพาะ
บตัรลงคะแนนเสยีงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของ        
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และจะเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้หมดหลงัการประชุมเสรจ็สิน้เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลงั ซึง่เป็นวธิปีฏบิตัทิีส่อดคล้องกบัแนวทางการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของ
สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มคีวามจ าเป็นต้องกลบัก่อนการประชุมแล้วเสรจ็ ขอใหผู้ถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะสง่บตัรลงทะเบยีนออก และบตัรลงคะแนนทีเ่หลอือยู่ทัง้หมดใหแ้ก่เจา้หน้าที ่เพื่อใหเ้จา้หน้าที่
น าคะแนนเสยีงไปหกัออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทีล่งทะเบยีนไวก้อ่นหน้านี้   
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 ทัง้นี้  ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบหลังการ
ลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระ ซึง่บรษิทัไดน้ าระบบ barcode เขา้ใชง้านเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้
ทีเ่ขา้รว่มประชมุและเพือ่ความรวดเรว็ในการนบัคะแนน และในการนี้ ประธานขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้หรอื
ผู้รบัมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในห้องประชุม แจ้งชื่อและนามสกุลด้วยเพื่อ
ประโยชน์ในการบนัทกึการประชมุ  
  

 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม บรษิทัไดเ้ปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า ส าหรบัเสนอในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 โดยเสนอผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
ระหว่างวนัที ่1 กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2559  เมื่อครบก าหนด ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอระเบยีบ
วาระหรอืเสนอชือ่บุคคลเพือ่เป็นกรรมการ 
 

ต่อจากนัน้ ประธานเขา้สู่การประชุมเพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม
ดงัต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
 ประธานเสนอทีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ซึง่
ไดป้ระชุมเมื่อวนัที ่20 เมษายน 2559 ซึ่งบรษิทัไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบรษิทั (www.egco.com) ตัง้แต่
วนัที ่3 พฤษภาคม 2559  และบรษิทัได้ด าเนินการจดัส่งรายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านเป็นเอกสาร
เพือ่ตรวจสอบเป็นปีทีแ่ปด 
 

 จากนัน้  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึง่ 
มผีูเ้ขา้ประชมุสอบถาม ดงันี้  
ค าถาม: นายบุญรืน่ จางบวั  ผูถ้อืหุน้ ตัง้ขอ้สงัเกตว่า จ านวนเงนิปนัผลคา้งรบัจากบรษิทัย่อย และ

การร่วมค้าที่จะได้รบัช าระเกนิกว่าหนึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  ที่ปรากฎใน
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 และในรายงานประจ าปี 2558 ไม่ตรงกนั  
โดยในรายงานการประชุม หน้า 12 ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หัวข้อย่อย การจัดประเภทรายการใหม่ ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2557 ซึง่ระบุว่าเงนิปนัผลคา้งรบัจาก BLCP ทีเ่คยแสดงเป็นเงนิปนัผลคา้งรบัที่
คาดว่าจะไดร้บัการช าระภายในหนึ่งปี ไดย้า้ยไปแสดงเป็นเงนิปนัผลคา้งรบัทีจ่ะไดร้บัช าระ
เกนิหนึ่งปี มจี านวน 5,184 ลา้นบาท แต่ในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 186 ขอ้ย่อย 3.2 
การจดัประเภทรายการใหม่ ในตารางงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 
2557  แสดงเงนิปนัผลคา้งรบัทีจ่ะไดร้บัช าระเกนิหนึ่งปี มจี านวน  5,657 ลา้นบาท  ดงันัน้ 
จงึขอใหผู้ส้อบบญัชชีีแ้จงจ านวนทีถ่กูตอ้ง 

ค าตอบ:              ประธานมอบหมายให ้นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชจีาก PwC ชีแ้จง
ขอ้ซกัถาม โดยผูส้อบบญัชชีีแ้จงว่าเงนิปนัผลคา้งรบัทีจ่ะไดร้บัช าระเกนิหนึ่งปีทีถู่กตอ้ง 
คอื จ านวน  5,657 ล้านบาท  ดงันัน้ จึงควรแก้ไขขอ้มูลในรายงานการประชุมสามญั 
ประจ าปี 2559 ใหถ้กูตอ้ง  

http://www.egco.com/
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 หลังจากนัน้ ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรบัรองรายงานการประชุมสามญั        
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัที ่20 เมษายน 2559 โดยมตขิองระเบยีบวาระนี้ต้องใช้คะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม :  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตใิหแ้กไ้ขรายงานการประชมุ หน้า 12 ระเบยีบวาระที ่3 ในหวัขอ้ 
การจดัประเภทรายการใหม่  ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 โดยเปลี่ยนจาก “เงนิปนัผลคา้งรบัทีจ่ะไดร้บัช าระ
เกนิหนึ่งปี มจี านวน  5,184  ล้านบาท” เป็น “เงนิปนัผลคา้งรบัทีจ่ะได้รบัช าระเกนิหนึ่งปี มจี านวน  5,657 
ล้านบาท” พร้อมทัง้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2559 ตามทีไ่ดแ้กไ้ขแลว้ โดยมตขิองระเบยีบวาระนี้ตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 384,380,508 100.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจ านวนเสยีง 384,380,508 - 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 
 ประธานรายงานทีป่ระชมุทราบว่า คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีในรปูแบบ 
CD ROM  ตัง้แต่ปี 2547 เป็นตน้มา  เพือ่ลดการใชก้ระดาษและประหยดัคา่ใชจ้่าย โดยบรษิทัจะบรจิาคเงนิที่
ประหยดัไดใ้หมู้ลนิธไิทยรกัษ์ป่าซึง่มเีจตนารมณ์ในการรกัษาสิง่แวดลอ้มในนาม “ผูถ้อืหุน้บรษิทั ผลติไฟฟ้า 
จ ากดั (มหาชน)”   ซึ่งในปี 2559 บรษิทัได้บรจิาคเงนิใหแ้ก่มูลนิธิไทยรกัษ์ป่าเป็นจ านวน 2,397,600 บาท 
ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีเป็นหนงัสอืไวส้ว่นหนึ่งเพื่อจดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดแ้จง้ความจ านงมายงั
บรษิทั 
 จากนัน้ ประธานได้น าเสนอวิดีทศัน์ผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2559 และ
แผนการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 ของบรษิทั ต่อทีป่ระชุม ตามรายละเอยีดในรายงานประจ าปี 2559 ซึ่ง
จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ในครัง้นี้  

1. ความส าเรจ็ท่ีส าคญัในปี 2559 
1) โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่4 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม ตัง้อยู่ในจงัหวดันครศรธีรรมราช มี

ก าลงัการผลติตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า จ านวน 930 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี กบั 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 
มถิุนายน 2559 โดยมคีา่ความพรอ้มจ่ายเฉลีย่รอ้ยละ 95.80  

2) โรงไฟฟ้าพลงังานลมชยัภูม ิวนิด์ฟารม์ มกี าลงัการผลติ จ านวน 80 เมกะวตัต์ และมสีญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ ประเภทสญัญา Non-firm เป็นระยะเวลา 5 ปี กบั กฟผ. ซึง่
ต่ออายสุญัญาไดค้ราวละ 5 ปี ไดเ้ริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยเ์มือ่วนัที ่16 ธนัวาคม 2559 

3) กลุ่มเอก็โก ไดล้งนามในสญัญาซื้อหุน้เพิม่รอ้ยละ 8.05 ในโรงไฟฟ้าถ่านหนิมาซนิลอค ประเทศ
ฟิลปิปินส ์ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 เป็นผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 49 

4) กลุ่มเอก็โก ไดล้งทุนทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 20.07 ในโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น
ใตพ้ภิพ “ซาลกั” และ “ดาราจทั” ในประเทศอนิโดนีเซยี มกี าลงัการผลติไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 402   
เมกะวตัต์ และก าลงัการผลิตไอน ้ารวมทัง้สิ้น เทยีบเท่า 235 เมกะวตัต์ โดยมสีญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้าและไอน ้าระยะยาวกบัการไฟฟ้าอนิโดนีเซยี 

5) “สตาร์ เอนเนอร์ยี่” เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พภิพ มกี าลงัการผลติติดตัง้ 227         
เมกะวตัต์ มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกบัการไฟฟ้าอนิโดนีเซยี ได้รบัอนุมตัอิตัราค่าไฟฟ้า
ใหม่ เป็นผลใหก้ลุ่มเอก็โก สามารถรบัรูร้ายได้ทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉลี่ยรอ้ยละ 40 ตามสดัส่วนการ    
ถอืหุน้ในโรงไฟฟ้าแหง่นี้ 
 

2. โครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
กลุ่มเอก็โก มโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวม 6 โครงการ คดิเป็น
ก าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 869 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอย
เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย ์ในปี 2560 และปี 2562 ซึง่แต่ละโครงการ มคีวามกา้วหน้าในการก่อสรา้ง ดงันี้ 

1) โครงการทีเจ โคเจน จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า มกี าลงัการผลิตติดตัง้ 115 เมกะวตัต์ และมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั 
กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณร้อยละ 90.22 ใกล้เคยีงกบัแผนการ
กอ่สรา้งทีก่ าหนดไว ้โดยคาดว่าจะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมถิุนายน 2560 

2) โครงการทพี ีโคเจน และเอสเค โคเจน จงัหวดัราชบุร ีเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม ผลติและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน ้า แต่ละโครงการมกี าลงัการผลิตติดตัง้ 125 เมกะวตัต์ และมี
สญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี ก่อสรา้งแล้วเสรจ็ประมาณร้อยละ 85.67 
ใกล้เคียงกบัแผนการก่อสร้างที่ก าหนดไว้ โดยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชงิพาณิชย์ในเดือน
ตุลาคม 2560 

3) โครงการมาซินลอค หน่วยที่ 3 ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลย ี
supercritical ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ 335 เมกะวตัต์ และมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัสหกรณ์
จ าหน่ายไฟฟ้าฟิลปิปินส ์เป็นระยะเวลา 20 ปี กอ่สรา้งแลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 23.57 ใกลเ้คยีง
กบัแผนการกอ่สรา้งทีก่ าหนดไว ้โดยคาดว่าจะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยก์ลางปี 2562 

4) โครงการซานบัวนาเวนทูรา ประเทศฟิลิปปินส์  เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลย ี
supercritical ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ 500 เมกะวตัต์ และมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัเมอราลโค 
เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งสามารถขยายอายุสญัญาเพิม่ไดอ้กี 5 ปี  ก่อสรา้งแล้วเสรจ็ประมาณ 
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รอ้ยละ 28.98 เรว็กว่าแผนการก่อสรา้งทีก่ าหนดไว ้โดยคาดว่าจะเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชย ์ใน
เดอืนตุลาคม 2562 

5) โครงการไซยะบุร ีในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้าแบบฝายน ้า
ลน้ ขนาดก าลงัการผลติ 1,280 เมกะวตัต์ โดยมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และการไฟฟ้า
ลาวเป็นระยะเวลา 29 ปี ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ประมาณรอ้ยละ 73.84 เรว็กว่าแผนการก่อสรา้งที่
ก าหนดไว ้โดยคาดว่าจะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยใ์นเดอืนตุลาคม 2562 
 

3. ผลประกอบการปี 2559 
ปี 2559 กลุ่มเอก็โก มผีลก าไรจากการด าเนินงานทีไ่ม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน ภาษีเงนิได ้ 
รอการตัดบัญช ีการรบัรู้รายได้แบบสญัญาเช่าและสญัญาสมัปทาน และการขาดทุนจากการด้อยค่า  
จ านวน 9,157 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ก าไรจากธุรกจิผลติไฟฟ้า 9,035 ลา้นบาท และก าไรจากธุรกจิอื่น 
122 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้รวมทัง้สิน้ จ านวน 1,237 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16 เมื่อเทยีบกบัก าไรจาก
การด าเนินงานปี 2558 
 
ก าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้มสีาเหตุหลกัมาจากการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครื่องเชงิพาณิชย์
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ท าใหผ้ลประกอบการเพิม่ขึน้ จ านวน 1,289 ลา้นบาท การรบัรูก้ าไรของโครงการที่
กอ่สรา้งแลว้เสรจ็และเดนิเครือ่งเชงิพาณิชย ์จ านวนรวม 996 ลา้นบาท และก าไรของโรงไฟฟ้ามาซนิลอค
ทีล่งทนุเพิม่รอ้ยละ 8.05 จ านวน 105 ลา้นบาท 
 
อย่างไรกต็าม รายไดค้่าไฟฟ้าจากความพรอ้มจ่ายลดลง จ านวน 122 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าขนอม 2 
และ 3 ทีห่มดสญัญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถงึมคี่าใชจ้่ายส าหรบัโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง เพิม่ขึน้ 
จ านวน 79 ลา้นบาท นอกจากนี้ ในปี 2558 กลุ่มบรษิทัไดร้บัรูก้ าไรจากการขายหุน้เอก็คอมธารา จ านวน
สทุธ ิ952 ลา้นบาท  
 
ส าหรบัก าไรจากการด าเนินงาน เปรยีบเทยีบย้อนหลงั 4 ปี ตัง้แต่ปี 2555 – ปี 2559 เพิม่ขึ้นอย่าง
สม ่าเสมอ โดยมอีตัราการเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 11.50 ต่อปี 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัย์รวม จ านวน 197,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จ านวน 
17,443 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.70  โดยมสีาเหตุหลกัจากการลงทนุเพิม่รอ้ยละ 8.05   ในโรงไฟฟ้า 
มาซินลอค และสินทรพัย์ที่เพิ่มขึ้นของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ในขณะที่หนี้สนิของกลุ่มบรษิัทม ีจ านวน 114,657 ล้านบาท เพิม่ขึ้น จ านวน 12,595 ล้านบาท หรือ   
รอ้ยละ 12.34 เนื่องจากการกูเ้งนิเพื่อใชใ้นการลงทุนและการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ส าหรบั
สว่นของผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษิทัม ีจ านวน 82,598 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ จ านวน 4,848 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
6.24  เนื่องจากกลุ่มบรษิทัมกี าไรสะสมหลงัจากหกัเงนิปนัผลแลว้เพิม่ขึน้  
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4. ภาพรวมการลงทุนในธรุกิจไฟฟ้า 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มเอก็โก มกีารลงทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย 
สปป.ลาว ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี และออสเตรเลยี โดยมโีรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณิชยแ์ลว้ จ านวน 24 
โรง คดิเป็นก าลงัการผลติตามสญัญาซือ้ขายและตามสดัสว่นการถอืหุน้ รวมจ านวน 4,122 เมกะวตัต ์ 
 
มโีครงการทีอ่ยูร่ะหว่างด าเนินการ แบ่งเป็น อยูร่ะหว่างการกอ่สรา้ง จ านวน 6 โครงการ คดิเป็นก าลงัการ
ผลติตามสญัญาซือ้ขายและตามสดัสว่นการถอืหุน้ รวมจ านวน 869 เมกะวตัต์ และอยู่ระหว่างรอการโอน
หุ้น 1 โครงการ คิดเป็นก าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 128         
เมกะวตัต ์ 
 
นอกจากธุรกจิไฟฟ้าแลว้ กลุ่มเอก็โก ยงัไดล้งทนุในธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องดา้นพลงังานอืน่ๆ ไดแ้ก่ 

1) การถือหุน้ร้อยละ 100 ในเอสโก ซึ่งเป็นบรษิัทให้บรกิารด้านการเดินเครื่อง บ ารุงรกัษา และ
วศิวกรรม แกอ่ตุสาหกรรมประเภทต่างๆ  

2) การถอืหุน้รอ้ยละ 18.72 ในอสีทว์อเตอร ์ซึง่เป็นผูพ้ฒันาและด าเนินการขายน ้า  รวมถงึระบบท่อ
สง่น ้าดบิสายหลกัในพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก 

3) การถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในเพริล์ เอนเนอจี้ ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารงานเดนิเครื่องและบ ารุงรกัษาระยะ
ยาวแกโ่รงไฟฟ้าเคซอน  

4) การถือหุ้นร้อยละ 100 ในเคซอน แมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการ
โรงไฟฟ้าเคซอน 

5) การถือหุ้นร้อยละ 40 ในพที ีมานัมบงั เมารา อนีิม หรอื เอ็มเอ็มอ ี ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
เหมอืงถ่านหนิ ประเทศอนิโดนีเซยี 
 

5. ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาท่ียัง่ยืน 
ในปี 2559 กลุ่มเอก็โก ไดก้ าหนดใหม้นีโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพิม่เตมิ
จากเดมิ ได้แก่ นโยบายและแนวปฏบิตัิด้านภาษี เพื่อใหม้กีารบรหิารจดัการด้านภาษีอย่างเป็นระบบ 
เป็นไปตามกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ 

 
6. ด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
ในปี 2559 กลุ่มเอก็โก ไดด้ าเนินการดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

1) จดัท าจรรยาบรรณคูค่า้ของเอก็โก เพือ่สง่เสรมิใหคู้ค่า้ด าเนินธุรกจิอยา่งมจีรยิธรรม  
2) สง่เสรมิใหบ้รษิทัในกลุ่มจดัท านโยบาย และแนวปฏบิตัดิา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ โดยบรษิทั 

เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั (“เอสโก”) ไดผ้า่นการรบัรองเขา้เป็นสมาชกิแนว
รว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (Collective Coalition Against 
Corruption: CAC)  
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7. ด้านชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
ในปี 2559 กลุ่มเอก็โก ไดด้ าเนินการดา้นชมุชนและสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

1) โรงไฟฟ้าในกลุ่มบรษิทั มกีารจา้งงานทอ้งถิน่มากกว่ารอ้ยละ 90 
2) ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและชุมชน ด าเนินโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบ

โรงไฟฟ้า รวมทัง้สิน้ 87 โครงการ ประกอบดว้ย  
- โครงการดา้นการสง่เสรมิการเรยีนรูข้องเยาวชน  
- การพฒันาทกัษะและอาชพี  
- การสง่เสรมิสขุอนามยัทีด่ ี 
- การพฒันาสาธารณูปโภค  
- การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

3) โครงการเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านพลงังานและสิง่แวดล้อมในเยาวชน เพื่อการเรยีนรู้ด้าน
พลงังานและสิง่แวดลอ้มอยา่งรอบดา้นใหก้บัเยาวชน  

4) สนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธไิทยรกัษ์ป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าต้นน ้า
อยา่งยัง่ยนืรว่มกบัภาคสว่นต่างๆในจงัหวดัเชยีงใหม ่นครศรธีรรมราช และชยัภมูิ 

 
8. ทิศทางด าเนินธรุกิจปี 2560 
กลุ่มเอก็โก ไดก้ าหนดเป้าหมายทีจ่ะสรา้งความเตบิโตอย่างยัง่ยนืใหก้บัองคก์ร โดยมุ่งเน้นการลงทุนใน
ธุรกจิผลติไฟฟ้าเป็นหลกั รกัษาอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) อย่างน้อยรอ้ยละ 10 พรอ้มทัง้ยดึมัน่
ในการด าเนินธุรกจิตามหลักการก ากบัดูแลกจิการที่ดี มีความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และ         
ผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยขบัเคลื่อนธุรกจิด้วยกลยุทธ์ทีส่ าคญั 3 ด้าน ไดแ้ก่ กลยุทธ์ด้านธุรกจิ กลยุทธ์ดา้น
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และกลยทุธด์า้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี ดงันี้ 

 
1) กลยทุธด์า้นธุรกจิ กลุ่มเอก็โก จะมุง่เน้นการบรหิารสนิทรพัย ์ทีม่อียูใ่นปจัจุบนัใหเ้ดนิเครื่องอย่าง

มปีระสทิธภิาพสงูสดุ บรหิารจดัการโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนดและ
งบประมาณทีว่างไว ้และแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ ตลอดจนจะพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมนุเวยีนใหไ้ดร้อ้ยละ 30 ภายในปี 2569 

 
2) กลยทุธด์า้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม กลุ่มเอก็โก จะด าเนินธุรกจิโดยใสใ่จทีจ่ะธ ารงไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้ม

และการพฒันาสงัคม โดยมแีผนทีจ่ะด าเนินโครงการทีส่ าคญั ในปี 2560 ดงันี้ 
- พฒันาโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที ่1 ใหเ้ป็นศนูยก์ารเรยีนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม 
- รเิริม่โครงการโรงไฟฟ้าพีโ่รงเรยีนน้อง เพือ่รว่มพฒันาเยาวชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า 
- สนับสนุนการอนุรกัษ์ป่าต้นน ้าผ่านมูลนิธไิทยรกัษ์ป่า โดยมโีครงการส าคญัด้านการฟ้ืนฟู   

ปา่ตน้น ้าในจงัหวดัเชยีงใหม ่และจงัหวดัชยัภมู ิ
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3) กลยทุธด์า้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีกลุ่มเอก็โก มเีป้าหมายทีจ่ะใหบ้รษิทัย่อยทุกบรษิทัเขา้รบั
การรบัรองเป็นสมาชกิ CAC โดยปจัจุบนั  บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั อยูร่ะหว่างด าเนินการ
ขอรบัการรบัรองจาก CAC 

 
 จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้สอบถามรายละเอยีด และให้ขอ้คดิเหน็เพิม่เติม    
ซึง่มผีูเ้ขา้ประชมุสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรปุ ดงันี้ 
 
ค าถาม: 
 

นายพฤฒพินัธ ์ฉายากลุ ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามดงันี้ 
1. รายไดปี้ 2559 ของเอก็โกเพิม่ขึน้ประมาณ 7,000 ลา้นบาท หากดจูากหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงนิ ขอ้ 30 พบว่า รายไดจ้ากสญัญาเชา่การเงนิภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้า
เพิม่ขึน้ประมาณ 1,700 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้า
เพิม่ขึน้ประมาณ 5,000 ลา้นบาท นายพฤฒพินัธฯ์ สอบถามว่ารายไดข้องทัง้สองรายการมา
จากสญัญาใดบา้ง 

2. รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ในลกัษณะนี้จะมใีนปีต่อไปหรอืไม ่
ค าตอบ: ประธาน มอบหมายให ้นายปิยะ เจตะสานนท์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชแีละ

การเงนิ ตอบขอ้ซกัถามขา้งตน้ ซึง่รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ ชีแ้จงว่า 
รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้เป็นรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่4 ซึง่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยแ์ลว้เมือ่เดอืน
มถิุนายน 2559 และจะมไีปจนตลอดอายขุองสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
 

ค าถาม: 
 

นายจริพนัธ ์บวับชูา ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามและใหข้อ้สงัเกต ดงันี้  
1. จากรายงานประจ าปี หน้า 137 บรษิัท ยนัฮี เอ็กโก จ ากดั และ เอสพพี ีทู, เอสพพี ีทร,ี   

เอสพพี ีโฟร,์ เอสพพี ีไฟว์ ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์สดงรายไดค้่าขายไฟฟ้า
ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้ และอยากทราบว่า เหตุใดเอก็โก จงึไม่
ลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่  

2. ในปี 2559 เกดิอบุตัเิหตุในโรงไฟฟ้าเอม็พพีซีแีอล ทีป่ระเทศฟิลปิปินส ์ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 2 
ราย ผูเ้สยีชวีติดงักล่าวเป็นพนักงานสญัชาตใิด สาเหตุของอุบตัเิหตุและจะมกีารแกไ้ขหรอื 
ป้องกนัเหตุในอนาคตอยา่งไร 

3. จากรายงานประจ าปี หน้า 293 หวัขอ้แผนการสบืทอดต าแหน่งงาน ระบุว่ามกีารจดัท า
แผนการสบืทอดต าแหน่งส าคญัในการขบัเคลื่อนองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
คดัเลอืกผู้บรหิารระดบัสูงในอนาคต มขี ัน้ตอนการด าเนินงาน 7-8 ขัน้ตอน บรษิทัหรอื
คณะกรรมการมคีวามมัน่ใจไดอ้ยา่งไรว่า ขัน้ตอนทีก่ าหนดไวม้กีารปฏบิตัอิย่างจรงิจงั หาก
ในกรณีทีต่อ้งมกีารยกเวน้ขึน้ในตอนใดตอนหนึ่งจดัเป็นเรือ่งใดบา้ง 
 

ขอ้สงัเกต 
แนวปฏิบตัิการต่อต้านคอร์รปัชัน่ ขอ้ 7 การรบั/การใหข้องขวญั ของก านัล การเลี้ยงรบัรอง
จะต้องกระท าอย่างเปิดเผย  โปร่งใส และในขอ้ 8 การรบัของขวญั และการรบัการรบัรอง       
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ขอ้ย่อย 8.1 การรบัของขวญัทีม่มีูลค่าเกนิ 10,000 บาท ต้องปฏเิสธการรบั หากไม่สามารถ
ปฏิเสธการรบัได้ ผู้รบัของขวญัต้องรายงานต่อผู้บงัคบับญัชาสูงสุดตามสายงาน โดยใช้แบบ
รายงานการรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อืน่ใด เพือ่สง่มอบใหเ้ป็นทรพัยส์นิของเอก็โก 
 
ขอตัง้ขอ้สงัเกตว่า เอ็กโกไม่ห้ามให้รบัของขวญั ของก านัล เพยีงแต่ต้องกระท าอย่างเปิดเผย 
โปร่งใส เป็นไปตามดุลยพนิิจ และมลูค่าไม่เกนิ 10,000 บาท คู่มอืกล่าวถงึเพยีงของขวญั ของ
ก านัล แต่ไม่ได้กล่าวถึงของที่ระลกึ  ของช าร่วย แสดงว่ารบัได้ไม่จ ากดัมูลค่า และจากขอ้ 8.1 
แสดงว่าของขวญัมลูคา่เกนิ 10,000 บาท กส็ามารถรบัไดใ้ช่หรอืไม่ โดยไม่ตอ้งส่งมอบเอก็โก ใน
ตอนทา้ยแบบรายงานการรบัของขวญั มกีารเสนอใหพ้จิารณาโดยระบุว่า 1) มเีหตุผล และ
อนุญาตใหถ้อืครองเป็นประโยชน์สว่นบุคคลได ้ 2) ไมม่เีหตุผลทีต่อ้งถอืเป็นของสว่นบุคคล  
จงึสงสยัว่าแบบรายงานนี้จะสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดหรอืไม ่ถา้ไมข่ดัต่อขอ้ก าหนดแสดงว่าเอก็โก
เปิดโอกาสใหร้บัของขวญัโดยไมจ่ ากดัวงเงนิ หากเป็นเช่นนี้ เอก็โกมัน่ใจไดอ้ย่างไรว่า มาตรการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่จะไดผ้ลตามทีก่ าหนดไว ้

ค าตอบ: ประธาน และฝา่ยบรหิาร ชีแ้จงดงันี้ 
1. รายได้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความผันผวนเป็นเรื่องปกติ ขึ้นอยู่กับสภาพ

ภูมอิากาศ และเหตุผลทีเ่อก็โกไม่เขา้ไปลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศ
ญีปุ่่นนัน้ ทางเอก็โกพจิารณาอย่างรอบคอบแลว้ อกีทัง้ เอก็โกเองมผีูถ้อืหุน้จากญี่ปุ่นกไ็ม่
แนะน าใหเ้ขา้ไปลงทุน และเอก็โกมทีางเลอืกทีด่กีว่าในงบประมาณทีม่ ีจึงเลอืกทางเลอืกที่
พจิารณาอยา่งรอบคอบแลว้ 
นอกจากนี้ ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า บรษิทั ยนัฮ ีเอก็โก จ ากดั และ เอสพพี ีท,ู เอสพพี ีทร,ี 
เอสพพี ีโฟร,์ เอสพพี ีไฟว์ ทีล่ดลงเนื่องมาจากค่าอตัราค่าไฟฟ้าผนัแปร (Ft) ลดลงในปี 
2559 

2. อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้เนื่องมาจากการซ่อมบ ารุง ผูเ้สยีชวีติเป็นชาวฟิลปิปินส ์ ทัง้ 2 คน  ซึ่ง
เป็นพนกังานของเอม็พพีซีแีอล 1 คน และพนกังานสญัญาจา้ง 1 คน ในการนี้ ทางบรษิทัได้
ใหค้วามชว่ยเหลอืครอบครวัผูเ้สยีชวีติตามทีก่ฎหมายก าหนดอยา่งครบถว้น 

3. การสบืทอดต าแหน่งของเอก็โกมขี ัน้ตอนทีช่ดัเจน โดยแบ่งอ านาจการพจิารณาตามล าดบั
ขัน้ มคีวามโปรง่ใสและปฏบิตัติามระเบยีบอยา่งครบถว้น 

ค าถาม: 
 

นายประเสรฐิ แกว้ดวงเทยีน  ผูถ้อืหุน้ สอบถาม ดงันี้ 
1. ในปี 2559  การขาดทุนจากการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าต่างๆ รวมทัง้สิ้นจ านวนเท่าไร เกดิ

จากทรพัยส์นิใด และจะมผีลต่อเนื่องในปีต่อๆ ไปหรอืไม่ 
2. จากรายงานรายไดค้า่ความพรอ้มจ่าย (AP) อยากทราบว่าเป็นการไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบ 

เนื่องจากเรามสีนิคา้ คอื ไฟฟ้าทีจ่ะขายแต่ไม่ได้ขายออกไป ทัง้นี้มผีลต่อการด าเนินงาน
ของบรษิัทอย่างไร และมตี้นทุนอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษา การทดสอบ
ระบบ       

3. หากเปรยีบเทยีบ คา่ AP และ EP มคีวามแตกต่างกนัอยา่งไร 
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4. รายได้ของโครงการชยัภูม ิวนิด์ฟารม์ มสีญัญาการซื้อขายไฟฟ้า 5 ปี หรอื 25 ปี คดิแบบ 
adder หรอื Feed in tariff  

5. จากรายงานผลการปฏบิตังิานในปี 2559 และแผนงานปี 2560 อยากทราบว่าเราจะมี
โรงไฟฟ้าทีจ่ะเดนิเครื่องเชงิพาณิชยใ์นปี 2560 หรอืไม่ คดิเป็นกีเ่มกะวตัต์ และจะสามารถ
สรา้งรายไดเ้ทา่ไร 

ค าตอบ: ประธาน และฝา่ยบรหิาร ชีแ้จงว่า 
1. ในปี 2559 การขาดทุนจากการด้อยค่าเกิดจากทรพัย์สินของโรงไฟฟ้าระยอง  และ

โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที ่2 และ 3 ส่วนในปี 2560 และปีต่อไป ตอ้งประเมนิว่ามลูค่าทาง
บัญชีและมูลค่าทางทรพัย์สินปจัจุบันในตลาดมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัหรือไม ่
ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ดว้ย 

2. ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement :PPA) ได้มกีารก าหนด
โครงสรา้งคา่ไฟฟ้าโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอืค่าความพรอ้มจ่ายพลงัไฟฟ้า (Availability 
Payment: AP) และค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) โดยค่า AP เป็น
คา่ตอบแทนที ่กฟผ. ตอ้งจ่ายหากโรงไฟฟ้ามคีวามพรอ้มในการจ่ายไฟฟ้า  ในส่วนของค่า 
EP จะเป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายตามปริมาณการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั
โรงไฟฟ้า ดงันัน้ การรกัษาคา่ความพรอ้มจ่ายสามารถชว่ยสรา้งรายไดใ้หก้บัเอก็โก 

3. AP เป็นรายไดห้ลกัทีร่ะบุในสญัญาใหค้รอบคลุมค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น ค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 
สญัญาเงนิกู ้การบ ารุงรกัษา ส่วน EP จะครอบคลุมค่าใชจ้่ายผนัแปรซึง่ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ค่า
เชือ้เพลงิ 

4. โรงไฟฟ้าชยัภูม ิวนิด์ฟารม์ มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้า 5 ปี ซึง่สามารถต่ออายุไดค้ราวละ 5 ปี 
และไดร้บัเงนิสว่นเพิม่ (Adder) 3.50 บาทต่อกโิลวตัตช์ัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี 

5. ในปี 2560 เอก็โกมโีรงไฟฟ้าทีจ่ะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยจ์ านวน 3 โรง ไดแ้ก ่ 
 โรงไฟฟ้า ทเีจ โคเจน จงัหวดัปทมุธานี ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน ้า มกี าลงั

การผลิตติดตัง้ 115 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และลูกค้า
อตุสาหกรรม  มกี าหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณิชย ์ในเดอืนมถิุนายน 2560   

 โรงไฟฟ้า ทพี ีโคเจน และ โรงไฟฟ้า เอสเค โคเจน จงัหวดัราชบุร ีผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า แต่ละโรงมกี าลงัการผลติตดิตัง้ 125 เมกะวตัต์ และมสีญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และลูกคา้อุตสาหกรรมมกี าหนดเดนิเครื่องเชงิพาณิชย์ในเดอืน
ตุลาคม 2560 

ค าถาม นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากที่มีการน าเสนอข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้า ซึ่งใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชื้อเพลงิ โดยมกีารผลิตกระแสไฟฟ้าและขายใหแ้ก่โรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นทีน่ัน้ ส่วนไอน ้าขายใหแ้ก่บรษิทั Teijin นัน้ เอก็โกสามารถต่อยอดการท า
ธุรกจิเพิม่เตมิไดห้รอืไม่ เช่น การวางแนวท่อก๊าซ หากเราสามารถพฒันาพืน้ทีต่ามแนวท่อก๊าซ
ไดเ้อง เปิดหน้าดนิเพือ่พฒันางานดา้นอสงัหารมิทรพัย ์การสรา้งนิคมอุตสาหกรรมของเอก็โกเอง 
และสรา้งโรงไฟฟ้าเพื่อผลติและขายใหแ้ก่โรงไฟฟ้าในพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมเหล่านัน้ เนื่องจาก
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โรงไฟฟ้าขนาดเลก็สามารถก่อสรา้งแล้วเสรจ็ไดใ้นระยะเวลารวดเรว็ และท าก าไรไดด้ ีอกีทัง้ยงั
เป็นการรองรบัปญัหากระแสไฟฟ้าตก หรอืขาดแคลนไฟฟ้า และช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บัเอก็โกอกี
ทางหนึ่งดว้ย 

ค าตอบ ประธาน ชีแ้จงว่าหากจะด าเนินการในลกัษณะดงักล่าว เอก็โกเองกม็คีวามพรอ้ม ทัง้นี้  ขึน้อยู่กบั
นโยบายภาครฐัว่าจะอนุมตัใิหท้ าหรอืไม่ 

ค าถาม นายศุภชยั เศรษฐเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงไฟฟ้าที่หยุดการเดินเครื่องเนื่องจากหมด
สญัญาการซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เชน่ โรงไฟฟ้าระยอง โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที ่2 และ 3 เอก็โก
มแีผนพฒันาทรพัยส์นิอยา่งไรเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

ค าตอบ ประธาน ชีแ้จงว่า ขณะนี้เอก็โกอยูร่ะหว่างการขายทรพัยส์นิทีเ่หลอืจากการด าเนินการ และมกีาร
เกบ็ทีด่นิเอาไวเ้พือ่เตรยีมความพรอ้มหากมกีารเปิดประมลูโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคต 
 

 เมือ่ปรากฏว่าไมม่คี าถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานกล่าวสรปุเป็นมตทิีป่ระชมุ ดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม :   ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบรษิทั และ
แผนการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 
 
  
ระเบียบวาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
                   ประธานมอบหมายใหน้ายชนินทร ์เชาวน์นิรตัศิยั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานงบการเงนิ
รวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดย 
นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสขุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599 ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมสีาระส าคญัสรปุได ้ดงันี้  
 

รายการ งบการเงินรวม 
(บาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
(บาท) 

สนิทรพัยร์วม 197,254,503,354 107,000,431,057 
หนี้สนิรวม 114,656,830,325 47,840,440,770 
รายไดร้วม 24,682,092,581 8,373,113,438 
ส่วนแบ่งผลก าไรสุทธิจากเงินลงทุนใน
บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 

6,062,101,969 - 

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 8,320,800,885 5,893,451,249 
ก าไรต่อหุน้  15.81 11.19 
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หลงัจากนัน้ ประธานขอใหน้างจารุวรรณ เรอืงสวสัดิพงศ ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
น าเสนอรายละเอยีดการสอบทานงบการเงนิของบรษิัท  ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงนิของเอ็กโกให้ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับ
กฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ดแูลใหม้กีารใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีร่วมกับ      
ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของ        
งบการเงนิ การปรบัปรงุรายการบญัชทีีส่ าคญั ซึง่มผีลกระทบต่องบการเงนิ การน ามาตรฐานการบญัชใีหม่มา
ปฏบิตั ิ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ค าแนะน าและขอ้คดิเหน็เพื่อใหม้ัน่ใจว่างบการเงนิของบรษิทัแสดง
ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และกระแสเงนิสดโดยถูกตอ้งตามทีค่วรใน
สาระส าคญั เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอ ครบถ้วน เป็นไปตามหลกัการการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรายละเอียด         
งบการเงนิอยูใ่นหนงัสอืรายงานประจ าปี (ฉบบัเตม็) หน้า 160-248 แลว้  

  
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด และใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึง่มผีูเ้ขา้ 

ประชมุสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรปุ ดงันี้ 
 
ค าถาม:  นายจริพนัธ ์บวับชูา ผูร้บัมอบฉนัทะ มขีอ้สอบถามดงันี้  

1. ในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 276  หวัขอ้ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ระบุว่าปี 2559 มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 14 ครัง้ ซึง่ถอืว่าเป็น
จ านวนทีม่าก ดงันัน้จงึขอสอบถามว่า นอกจากงบการเงนิรายไตรมาสแล้ว 
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารสอบทานงบการเงนิรายเดอืนด้วยหรอืไม่ และ
หากมี คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะต่องบการเงินรายเดือนใน
ประเดน็ใดบา้ง 

2. ในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 277 หวัขอ้ การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน
ระบุว่ามกีารก าหนดใหม้กีารตรวจสอบ  Management Audit ไวใ้นแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี จึงขอสอบถามว่าเหตุใดคณะกรรมการตรวจสอบจึงให้
ความส าคญักบั Management Audit และ Management Audit มคีวามส าคญั
ต่อเอ็กโกอย่างไร นอกจากนัน้  คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มกีาร
ตรวจสอบในรปูแบบอืน่อยา่งไรบา้ง  

ค าตอบ: ประธานมอบหมายให ้นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตอบค าถามผูถ้อืหุน้ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า 

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ านึงถงึการรบัรองงบการเงนิรายไตรมาสใหเ้สรจ็
ตรงเวลาเป็นส าคญั จงึก าหนดวนัประชมุใหส้อดคลอ้งกบัการพจิารณาดงักล่าว
และได้บรรจุระเบียบวาระอื่นๆที่มคีวามส าคญัไว้ด้วย เพื่อพจิารณาในคราว
เดยีวกนัทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไมไ่ดม้กีารสอบทานงบการเงนิรายเดอืน
ในการประชุม อย่างไรก็ตาม ในบางเดือนคณะกรรมการตรวจสอบต้อง
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ก าหนดใหม้กีารประชมุขึน้ 2 ครัง้ เนื่องจากมคีวามจ าเป็นตอ้งพจิารณาระเบยีบ
วาระส าคญัเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถน าไปพจิารณาในการประชุมครัง้ถดัไปได ้
ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบท างานบนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสม 
และมปีระสทิธภิาพ เพือ่ภาพรวมดา้นการบรหิารจดัการทีด่ขีองเอก็โก 

2. คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหม้กีารตรวจสอบ Management Audit ไวใ้น
แผนการตรวจสอบประจ าปี เพื่อตรวจสอบให้เอ็กโกมีการบริหารจัดการที่
ถกูตอ้งหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้สอบ
ทานระบบและหลกัเกณฑ์การควบคุมภายใน เพื่อให้มกีารน าไปปฏบิตัใิชใ้น
กลุ่มบรษิทัอย่างครบถว้นและถูกตอ้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะแจง้ใหม้ี
การน าหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไปปฏบิตัิส าหรบับรษิทัทีย่งัไม่มกีารปฏบิตั ิอกีทัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบยงัมกีระบวนการตดิตามผลการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
การควบคมุภายในอยา่งสม ่าเสมอ ซึง่เพิม่ความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดว้่าเอก็โก
มกีารก ากบัดแูลทีด่โีดยตลอดในดา้นการบรหิารจดัการ  
 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยังให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
รายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในด้านของข้อมูลที่ครบถ้วนและ/หรือ
ประเดน็ทีค่วรพจิารณาเพิม่เตมิ 

  
 เมื่อปรากฏว่าไม่มีค าถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิ    
งบการเงนิของบรษิทั สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้ตามทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2559 ทีไ่ด้
สง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ โดยมตขิองระเบยีบวาระนี้ตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม :   ทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้ว มมีติอนุมตังิบการเงนิของบรษิัทสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559
ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  
 
การออกเสยีงลงคะแนน จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 383,882,491  100.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือ

หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย 0   0.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 390,100   - 
บตัรเสยี 0   - 
รวมจ านวนเสยีง 384,272,591 - 
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ระเบียบวาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี และการจ่ายเงินปันผล 
    ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมว่า บรษิัทมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ในอตัรา

ประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงนิรวมหรอืในจ านวนทีท่ยอยเพิม่ขึ้นอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้
บรษิทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 530 ลา้นบาท ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัตามทีก่ฎหมายก าหนดไวค้รบถว้นแลว้ 
     
   นอกจากนี้ ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ซึ่งบรษิัทได้ด าเนินการตาม
ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่41 ทีใ่หอ้ านาจคณะกรรมการในการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็
ว่าบรษิทัมผีลก าไรพอสมควรทีจ่ะท าเช่นนัน้  และรายงานให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป ในการนี้  คณะกรรมการในการประชุมครัง้ที ่8/2559 เมื่อวนัที ่19 สงิหาคม 2559  มมีตจิ่ายเงนิ    
ปนัผลระหว่างกาลส าหรบัผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2559 แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท รวม
เป็นเงนิปนัผลทีไ่ดป้ระกาศจ่ายไปแลว้จ านวน 1,711 ลา้นบาท โดยจ่ายเมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2559 
 

    คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 มกี าไรสุทธ ิรวมทัง้สิน้ 8,321 
ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 4,002 ลา้นบาท หากพจิารณาผลก าไรจากการด าเนินงาน (ไม่รวม
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีการรบัรูร้ายไดแ้บบสญัญาเช่าและสัญญาสมัปทาน 
และขาดทุนจากการดอ้ยค่า) บรษิทัมกี าไรเพิม่ขึน้จ านวน 1,237 ลา้นบาท นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทั
ไดพ้จิารณาแผนการลงทนุของบรษิทัแลว้ มคีวามเหน็ว่า บรษิทัมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลได ้
จงึขอเสนอการจดัสรรก าไรสะสม เป็นเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลการด าเนินงานงวด 6 เดอืนหลงัของปี 
2559 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท คดิเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ 1,711 ล้านบาท ในการจ่ายเงนิปนัผลครัง้นี้ 
หากรวมกบัการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6  เดอืนแรกจะเท่ากบั 6.50 บาทต่อหุน้ คดิ
เป็นรอ้ยละ 41 ของก าไรสุทธ ิและเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้เท่ากบั 3,422 ลา้นบาท ซึง่สงูกว่าปี 2558 ทัง้นี้ 
หากจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2559 ที ่6.50 บาทต่อหุน้ ก าไรสะสมของงบการเงนิรวมจะ
คงเหลอื 61,700 ลา้นบาท และก าไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะบรษิทัจะคงเหลอื 40,833 ลา้นบาท  โดยมี
ก าหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่28 เมษายน 2560   
  

ทัง้นี้  ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปนัผลของปี 2558 และ ปี 2559 เป็นดงันี้ 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2558 

ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท)  8,321 4,319 
ก าไรจากการด าเนินงาน (ลา้นบาท) 9,157 7,920 
จ านวนหุน้ (หุน้) 526,465,000 526,465,000 
ก าไรสทุธติ่อหุน้ (บาท) 15.81 8.20 
อตัราเงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)  6.50 6.25 
 3.25 3.25 3.00 3.25 
รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 3,422 3,290 
สดัสว่นการจ่ายเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 41 76 
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         ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้สอบถามรายละเอยีดและให้ขอ้คดิเหน็เพิม่เติม ซึ่งมผีูเ้ขา้
ประชมุสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรปุ ดงันี้ 
 

ค าถาม: นายประเสรฐิ  แกว้ดวงเทยีน ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า เมื่อพจิารณาจากก าไรสุทธแิละก าไร
ต่อหุน้แลว้พบว่าเพิม่ขึน้เป็นเทา่ตวั  อตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปี 2558 จ่ายในอตัรารอ้ย
ละ 76 และในปี 2559 จ่ายในอตัรารอ้ยละ 41 ในขณะทีเ่อก็โกจ่ายเงนิปนัผลเพิม่ขึ้น
เพยีง 0.25 บาทต่อปี ซึง่ตนคดิว่าน้อยเกนิไปเมื่อเทยีบกบัก าไรสุทธใินปี 2559 จงึเหน็
ควรว่าบรษิทัสามารถจ่ายเงนิปนัผลเพิม่ขึน้ได ้

ค าตอบ: 
 

ประธาน ชี้แจงว่า เอ็กโกจ าเป็นต้องเก็บเงนิสดไว้เพื่อลงทุนเพิ่ม เนื่องจากเอ็กโกมี
โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาลงทนุอกีหลายโครงการ 

ขอ้เสนอแนะ: นายสุรยิา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้เอ็กโกพยายามจ่ายเงนิปนัผลให้เร็วขึ้น
หลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้แลว้ โดยยกตวัอยา่งบรษิทัจดทะเบยีน
แห่งหนึ่งว่าสามารถจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้นวนัถดัไปหลงัจากวนัประชุม และเพื่อ
ความชดัเจนขอให้ระบุก าหนดวนัทีส่ าหรบัผู้ถอืหุน้ทีม่ชี ื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหุ้นมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ และมสีทิธริบัเงนิปนัผล ในระเบยีบวาระนี้ดว้ย 

ค าตอบ: 
 

ประธานรบัขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ไวพ้จิารณา 

        เมื่อปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผล
ระหว่างกาลจากผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท และพจิารณาลงมติอนุมตัิ
การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี และการจ่ายเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนหลงัของปี 2559     
ดงัรายละเอยีดขา้งต้น โดยมตขิองระเบยีบวาระนี้ต้องใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม :   ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตริบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึง่
ปีแรกของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท เป็นจ านวนเงนิ 1,711 ล้านบาท ซึง่จ่ายใหผู้ถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่16 
กนัยายน 2559 และอนุมตัใิหจ้ดัสรรก าไรสทุธแิละประกาศจ่ายเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงานครึง่ปีหลงัของ
ปี 2559 ตามทีป่ระธานเสนอในอตัรา 3.25 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิ 1,711 ลา้นบาท ในวนัที ่28 เมษายน 
2560 ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  โดยมผีลการออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 

 

การออกเสยีงลงคะแนน จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 384,255, 483 100.0000  ของจ านวนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย 0  0.0000 ของจ านวนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจ านวนเสยีง 384,255,483 - 
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ระเบียบวาระท่ี  5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดเงินค่าตอบแทน 
  ประธานมอบหมายให ้นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานเรือ่งการคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีก่ผูถ้อืหุน้ ซึง่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า 
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและคณะกรรมการตรวจสอบไดก้ าหนดนโยบายที่
จะหมนุเวยีนผูส้อบบญัชทีกุ 5 ปี โดยบรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหม่ทีส่งักดัส านักงานสอบบญัชี
เดยีวกบัรายเดมิได้ ซึ่งนโยบายของบรษิทัสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนซึ่ง
บรษิทัได้ปฏบิตัติัง้แต่ปี 2546 เป็นตน้มา  นอกจากนี้ บรษิทัมนีโยบายใหม้กีารคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีาก
ส านกังานบญัชชีัน้น า โดยการคดัเลอืกคณุสมบตัแิละเปรยีบเทยีบราคาทุก 3 ปี โดยทีปี่ 2559 เป็นปีล่าสุด
ทีบ่รษิทัไดค้ดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดยการคดัเลอืกคณุสมบตัแิละเปรยีบเทยีบราคา 
 

 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าทีผ่่านมาทมีงานผูส้อบบญัชจีากบรษิทั 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (“PwC”) มคีวามเชีย่วชาญในวชิาชพี มคีวามเป็นอสิระและ
เป็นกลาง มปีระสบการณ์ในงานตรวจสอบบญัชธีุรกจิพลงังาน มคีวามต่อเนื่องในการตรวจสอบบญัชแีละ
ทราบขอ้มูลของกลุ่มบรษิัทเป็นอย่างด ีนอกจากนี้ มกีารใหบ้รกิารที่ด ีสามารถให้ค าปรกึษาแนะน าที่มี
ประโยชน์ มผีลงานด้านการตรวจสอบทีม่คีุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเรว็ตรงเวลา รวมทัง้ 
PwC เป็นบริษัทที่ให้บรกิารการสอบบัญชทีี่มชีื่อเสยีง มมีาตรฐานการตรวจสอบในระดบัสากล เป็นที่
ยอมรบัอย่างกว้างขวาง และมเีครอืข่ายการตรวจสอบบญัชใีนประเทศทีเ่อก็โกไปลงทุน สมควรไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มเอก็โกประจ าปี 2560 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็น
ผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 
 

1. นายวเิชยีร กิง่มนตร ี   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3977   
2. นายประสทิธิ ์เยือ่งศรกีลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4174 
3. นายพงทว ีรตันะโกเศศ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7795  

 

โดยมคีา่ธรรมเนียมการสอบบญัชสี าหรบังานสอบบญัชปีระจ าปี 2560  ประกอบดว้ย  
1. ค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2560 จ านวน 3,344,500 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 59,000 บาท 

ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้ตามอตัราเงนิเฟ้อ และเพิม่งานสอบทานรายงานประจ าปี ตามมาตรฐานการ

สอบบญัชใีหม ่

2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจรงิไม่เกนิ 175,000 บาท โดยที่

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปสอบทานในต่างประเทศทีบ่รษิัทมกีารลงทุน  บรษิัทเป็นผู้รบัภาระ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิตามความเหมาะสม 
 

 ทัง้นี้ PwC และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บรษิทั ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด ซึ่งตามรายนามผูส้อบ
บญัชทีัง้หมดขา้งต้น PwC เสนอนายวเิชยีร กิง่มนตร ีเป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดง
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ความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มเอ็กโก เปลี่ยนจากผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นางสาวอมรรัตน์          
เพิม่พนูวฒันาสขุ ซึง่เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของกลุ่มเอก็โก
มาเป็นเวลา 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั ครบตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการตลาดทุน และสอดคลอ้งกบัมติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่3/2546 ทีใ่หม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชทีุก 5 ปี และสามารถแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชรีายใหมท่ีส่งักดัส านกังานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิได้ 

 

อนึ่ง ผูส้อบบญัชจีาก PwC ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 ของบรษิทั
และบรษิทัยอ่ยทัง้หมด  ยกเวน้ บรษิทั เคซอน พาวเวอร ์(ฟิลปิปินส)์ จ ากดั (เคซอน)  และบรษิทั เคซอน
แมนเนจเมน้ท ์เซอรว์สิ จ ากดั ใชผู้ส้อบบญัชจีากส านักงานสอบบญัช ีSyCip Gorres Velayo & Co., ซึง่
เป็นผูส้อบบญัชเีดมิของบรษิทัทัง้สองก่อนทีเ่อก็โกจะเขา้ซื้อหุน้ และมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ใน
ธุรกจิของเคซอนเป็นอยา่งด ีซึง่จะท าใหบ้รษิทัสามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

 

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อแนะน าของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชใีนนาม PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ได้แก ่ 
นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 นายประสทิธิ ์เยื่องศรกีุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่4174 และนายพงทว ีรตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795  โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ า
การตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และก าหนดเงนิคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2560 เป็น
จ านวนเงนิ 3,344,500 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไม่เกนิ 
175,000 บาท โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิส าหรบัการเดินทางไปสอบทานบรษิัทใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิาน
ได ้ให ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตท่านอื่นแทนได ้โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
บรษิทัก่อน  รวมทัง้เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัคิ่าสอบทาน
งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นปี 2560 ดว้ย 
 

ประธานได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้อภปิรายเกีย่วกบัการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละ
การก าหนดคา่ตอบแทน ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรปุ ดงันี้ 
ค าถาม: นายสรุยิา สรรพอาษา ผูถ้อืหุน้ สอบถามในประเดน็ ดงัต่อไปนี้ 

1. ตามทีบ่รษิทัมนีโยบายในการคดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดยวธิกีารประกวดราคา ดงันัน้ จงึ
ขอสอบถามว่าในปี 2559 ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้ร่วมการประกวดราคามขีอ้เสนออย่างไร 
อกีทัง้ บรษิทัได้มกีารเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวแก่ผูถ้อืหุน้หรอืไม่ เช่น ขอ้มูลรายชื่อ
บรษิทัทีเ่ขา้รว่มการประกวดราคา ขอบเขตงานตรวจสอบ 

2. PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองเอก็โกตลอดระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมาใชห่รอืไม่ 
3. เหตุใดบรษิทัจงึพจิารณาเลอืก PwC ซึง่เป็นบรษิทัสอบบญัชชีัน้น า 4 รายใหญ่ ซึง่อาจ

มงีานสอบบญัชทีีต่้องดูแลจ านวนมาก ทัง้นี้ บรษิัทคดิว่าบรษิัทสอบบญัชอีื่น ซึ่ง
ไดร้บัการรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
(“ก.ล.ต.”) สามารถเทยีบเท่ากบักบับรษิทัสอบบญัชชีัน้น า 4 รายใหญ่ได้หรอืไม ่
เนื่องจาก PwC เป็นบรษิทัสอบบญัชชีัน้น า 4 รายใหญ่ จงึมคีวามกงัวลว่า PwC 
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อาจน าส่งขอ้มูลการสอบบญัชแีก่บรษิทัได้ล่าชา้ และส่งผลกระทบต่อก าหนดการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้ นายสุรยิาฯ เสนอแนะใหบ้รษิทัใหโ้อกาสบรษิทัสอบ
บญัชอีืน่ๆ ซึง่ไดร้บัการเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. ซึง่อาจท าใหค้า่สอบบญัชลีดลงได ้

4. คา่ตอบแทนของงานบรกิารอืน่ จ านวน 16,240,363 บาท คอืคา่ใชจ้่ายอะไร 
ค าตอบ: ประธานมอบหมายให ้นายปิยะ เจตะสานนท ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชี

และการเงนิ เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม ดงัต่อไปนี้ 
1. บรษิทัเชญิบรษิทัสอบบญัชีชัน้น า 4 รายใหญ่ เพื่อร่วมการเสนอราคาค่าสอบบญัช ี

ซึง่มบีรษิทัสอบบญัชยีื่นขอ้เสนอการสอบบญัชแีก่บรษิทั จ านวน 2 ราย ในส่วนของ
ขอบเขตการด าเนินงาน (Scope of work) ของผูส้อบบญัช ีบรษิทัเป็นผูก้ าหนด
ขอบเขตดังกล่าวทัง้หมด เพื่อให้ได้บริษัทสอบบัญชีตามที่บริษัทต้องการ ทัง้นี้ 
บริษัทจะพิจารณาข้อเสนอของบริษัทสอบบัญชีเปรียบเทียบกับขอบเขตการ
ด าเนินงานทีบ่รษิทัก าหนด จากนัน้ บรษิทัจงึจะพจิารณาราคาค่าสอบบญัช ีในล าดบั
ต่อไป 

2. บรษิทัใชบ้รกิารสอบบญัชจีาก PwC มาเป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี เนื่องจาก PwC 
มคีวามเชีย่วชาญในวชิาชพี มคีวามเป็นอสิระและเป็นกลาง มปีระสบการณ์ในงาน
ตรวจสอบบญัชธีุรกจิพลงังาน มคีวามต่อเนื่องในการตรวจสอบบญัชแีละทราบขอ้มลู
ของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้ค าปรึกษา
แนะน าทีม่ปีระโยชน์ มผีลงานดา้นการตรวจสอบทีม่คีณุภาพพอใจและสง่มอบงานได้
รวดเรว็ตรงเวลา รวมทัง้ PwC เป็นบรษิทัทีใ่หบ้รกิารการสอบบญัชทีีม่ชี ื่อเสยีง มี
มาตรฐานการตรวจสอบในระดบัสากล เป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวาง และมเีครอืขา่ย
การตรวจสอบบญัชใีนประเทศทีเ่อก็โกไปลงทนุ  

3. สาเหตุทีบ่รษิทัเลอืกบรษิทัสอบบญัช ี4 รายใหญ่ เนื่องจากบรษิทัมกีารด าเนินธุรกจิ
ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น การลงทุนในเขตภูมภิาคอาเซยีนและออสเตรเลยี ดงันัน้ 
บรษิทัจงึต้องการบรษิทัสอบบญัชทีี่มมีาตรฐานระดบัสากล และมคีวามเชีย่วชาญ
ดา้นมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศทีถู่กตอ้งและเป็นมาตรฐานเดยีวกนักบัของ
แต่ละประเทศที่บริษัทมีการขยายการลงทุน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการลงทุนใน
ต่างประเทศ เชน่ ฟิลปิปินส ์ลาว อนิโดนีเซยี และออสเตรเลยี ฯลฯ บรษิทัใชบ้รกิาร
บรษิทัสอบบญัชชีัน้น ารายใหญ่ทัง้สิน้  

4. ในส่วนของค่าตอบแทนของงานบรกิารอื่น จ านวน 16,240,363 บาท คอืค่าบรกิาร
การตรวจสอบการปฏบิตัติามเงือ่นไขของบตัรสง่เสรมิการลงทุนและค่าทีป่รกึษาดา้น
มาตรฐานบญัชรีะหว่างประเทศ และค่าบรกิารทีป่รกึษาดา้นโครงสรา้งการลงทุนใน
ต่างประเทศ จ านวน 2,014,000 บาท และ 14,226,363 บาท ตามล าดบั 

ขอ้เสนอแนะ: นายพพิฒัน์ กาญจนสาวติร ีผูถ้อืหุน้ เสนอแนะใหบ้รษิทัแยกบรษิทัสอบบญัชอีอกเป็น 2 
ราย ไดแ้ก ่บรษิทัสอบบญัชสี าหรบัต่างประเทศ ซึง่เป็นบรษิทัสอบบญัชชีัน้น า 4 รายใหญ่ 
และบรษิทัสอบบญัชสี าหรบัในประเทศ  
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ค าตอบ: ประธาน ชี้แจงว่า การแยกบรษิัทสอบบญัชดีงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อก าหนดการส่ง    
งบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิัท เนื่องจากบรษิัทต้องใช้เวลามากขึ้นในการรอรบัขอ้มูล
รายงานงบการเงนิจากบรษิทัสอบบญัช ีทัง้นี้ ฝา่ยบรหิารไดพ้จิารณามาเป็นอยา่งดแีลว้ว่า
หากใช้บรกิารบรษิัทสอบบญัชเีดียวกนัดูแลบรษิัททัง้ในและต่างประเทศ จะท าให้เกดิ
ความคล่องตวัในการน าส่งขอ้มลูรายงานการเงนิมากกว่า อกีทัง้ ยงัท าใหบ้รษิทัสามารถ
น าสง่งบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัไดร้วดเรว็  

 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่เตมิแล้ว ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตแิต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และก าหนดเงนิค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสยีงข้างม ากของ        
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม :   ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
ตามทีป่ระธานเสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยแต่งตัง้
ใหน้ายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 นายประสทิธิ ์เยือ่งศรกีลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่4174 และนายพงทว ีรตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 ในนาม PwC  เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัประจ าปี  2560 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
ของบรษิทั และก าหนดเงนิค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงนิ 3,344,500  บาท และค่าใชจ้่ายอื่น
ในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไม่เกนิ 175,000 บาท โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงส าหรบัการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม 
นอกจากนี้ ทีป่ระชมุมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบหาก PwC จะตอ้ง
จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่แทนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ในกรณีทีผู่้สอบบญัชทีัง้ 3 ท่าน 
ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้  รวมทัง้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัคิ่าสอบทานงบการเงนิ
ของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ทีเ่กดิขึน้ใหม่ในปี 2560  โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้ 
 

การออกเสยีงลงคะแนน จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 361,379,367 94.0949 ของจ านวน เสีย งทั ้งหมดของ            

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน        
ไมเ่หน็ดว้ย 22,678,975 5.9050 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน                 
งดออกเสยีง 11,800 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจ านวนเสยีง 384,070,142 - 
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ระเบียบวาระท่ี  6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ที่ 17 ก าหนดให้กรรมการของบรษิัทออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั       
ผู้ถือหุ้นประจ าปีเป็นจ านวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมครัง้นี้  มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจาก
ต าแหน่ง 5 ทา่น ไดแ้ก ่ 
1. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กรรมการอสิระ  
2. นายบณัฑติ โสตถพิลาฤทธิ ์ กรรมการอสิระ 
3. นายฮโิรม ิ ซากากบิาระ กรรมการ 
4. นายเคน มตัซดึะ กรรมการ 
5. นายยาสโุอะ โอฮาช ิ กรรมการ 

 

 เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดอ้ภปิรายเกีย่วกบักรรมการไดโ้ดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส 
กรรมการทีพ่น้วาระทัง้หมดสมคัรใจทีจ่ะออกนอกหอ้งประชมุ   
 

  ทัง้นี้ ประธานแจง้ต่อผูถ้อืหุน้ว่า บรษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทั เชญิชวนใหผู้ถ้อืหุน้
เสนอรายชือ่บุคคลทีเ่หน็ว่ามคีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการแต่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอ
รายชื่อกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการบรษิัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนได้เสยีในกรณีนี้ ได้พจิารณา
ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนในการสรรหาผูท้รงคณุวุฒติามกระบวนการสรรหา
ของบริษัท รวมถึงการสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) และเลอืกตัง้กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง โดย
พจิารณาจาก (1) คุณสมบตัติามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง  (2) ความ
เหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ (3) ทกัษะทีบ่รษิทัต้องการ ซึ่งสอดคอ้งกบั ความรู ้ประสบการณ์ 
ความเชีย่วชาญของผูท้ีไ่ดร้บัเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึง่จะมีส่วนก าหนดกลยุทธ์องคก์ร และช่วยเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ในการก ากบักจิการ (เพือ่บรรลุตามกลยทุธข์ององคก์ร ตลอดจน (4) พจิารณาผลงานในการก ากบัดแูล
บรษิทั อทุศิเวลา และความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ ตลอดระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ
ในวาระทีผ่า่นมา 
 

 คณะกรรมการบรษิทัโดยไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในกรณีนี้ ได้พจิารณาขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการทีค่รบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง  โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการเขา้ใหมจ่ านวน 2 ทา่น ไดแ้ก ่นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ เป็นกรรมการอสิระ แทนนายสมโภชน์ 
กาญจนาภรณ์ และนายอญัญา ขนัธวทิย์ เป็นกรรมการอสิระ แทนนายบณัฑติ โสตถพิลาฤทธิ ์และเลอืกตัง้
กรรมการผูแ้ทน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายฮโิรม ิซากากบิาระ นายเคน มตัซดึะ และ นายยาสุโอะ โอฮาช ิกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง ซึง่การด ารงต าแหน่งของกรรมการทัง้ 3 ทา่นจะชว่ยสนบัสนุนการด าเนิน
ธุรกจิใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกบัพนัธกจิและกลยุทธ์ขององคก์ร และสรา้งความต่อเนื่องใน
การก ากบัดูแลกจิการ  ทัง้นี้ ในนิยามกรรมการอสิระของบรษิัทก าหนดไว้ว่า กรรมการอสิระต้องถอืหุน้ใน
บรษิทัไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ไม่มี
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สว่นรว่มในการบรหิารงาน และไมใ่หบ้รกิารทางวชิาชพีแกบ่รษิทั  ซึง่นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ และนาย
อญัญา ขนัธวทิย ์ซึง่ไดร้บัเสนอชือ่เป็นกรรมการอสิระไม่ไดถ้อืหุน้ในบรษิทั และมคีุณสมบตัติามนิยามขา้งตน้  
อกีทัง้กรรมการผูแ้ทนทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่อกี 3 ทา่น ไมม่ผีูใ้ดถอืหุน้ในบรษิทัเชน่กนั 

 

 ทัง้นี้  บริษัทได้น าเสนอข้อมูลของผู้ได้ร ับการเสนอชื่อแต่ ละท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย            
หมายเลข 5 ของชดุหนงัสอืเชญิประชมุ 
 

 ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกบักรรมการแต่ละท่านซึ่งมี          
ผูเ้ขา้ประชมุสอบถาม ดงันี้  
ค าถาม: นายสุชาต ิกมัพลกญัจนา ผูถ้อืหุน้ กล่าวชมเชยแนวปฏบิตัเิรื่องการใหก้รรมการที่

พน้วาระทัง้หมดออกนอกหอ้งประชุมในระเบยีบวาระนี้ และสอบถามว่าแนวปฏบิตัิ
ดงักล่าวเป็นขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. หรอืไม่  

ค าตอบ: ประธาน มอบหมายให้นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุการบริษัท ตอบข้อ
ซกัถามขา้งตน้ โดยเลขานุการบรษิทัชีแ้จงว่าแนวปฏบิตัดิงักล่าวไมไ่ดเ้ป็นขอ้ก าหนด
ของ ก.ล.ต. แต่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถอภิปราย
เกีย่วกบักรรมการทีค่รบวาระไดอ้ยา่งเป็นอสิระ กรรมการทีค่รบวาระจงึสมคัรใจออก
จากหอ้งประชมุ 

ค าถาม: นายสมบรูณ์ บุบผาชืน่ ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า บรษิทัสามารถจดัสรรจ านวนกรรมการ
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รายยอ่ยทีม่คีวามรู ้ความสามารถ  เพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการในฐานะ
ผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้หรือไม่  เพื่อให้กรรมการผู้แทนของผู้ถือหุ้นได้ใช้
ความรูค้วามสามารถในการสง่เสรมิการด าเนินธุรกจิของเอก็โก 

ค าตอบ: ประธาน ชีแ้จงว่า บรษิทัใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้รายย่อยทีม่คีุณสมบตัติามทีบ่รษิทัก าหนด 
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่ในปีนี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่กรรมการ 
 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่เตมิแล้ว ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตเิลอืกตัง้
กรรมการเขา้ใหม่แทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลงเป็นรายบุคคลตามล าดบั โดยมตขิองระเบยีบวาระนี้ตอ้งใช้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
  เมื่อทีป่ระชุมลงมตเิรยีบรอ้ยแลว้ ประธานจงึเชญิกรรมการทุกท่านทีค่รบวาระกลบัเขา้หอ้ง
ประชมุ 
  
มติท่ีประชุม :  ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตใิห้นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม ่
แทนนายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ และนายอญัญา ขนัธวทิย์ เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม่ แทนนายบณัฑติ 
โสตถพิลาฤทธิ ์และใหก้รรมการทีอ่อกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่  นายฮิโรม ิ ซากากบิาระ นายเคน 
มตัซดึะ และนายยาสุโอะ โอฮาช ิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้หนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่า 4 ใน 5 ของ
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จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงส าหรบั
กรรมการแต่ละทา่น ดงันี้  
 
 

ชือ่กรรมการ จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

งดออก
เสยีง 

(รอ้ยละ) 

บตัรเสยี 
(รอ้ยละ) 

รวม 
จ านวนเสยีง 
(รอ้ยละ) 

1. นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์
กรรมการอสิระ 

382,600,169  

(99.6207) 

1,274,259  

(0.3317) 

182,400  

(0.0474) 

0 

(0.0000) 

384,056,828 
(100.0000) 

2. นายอญัญา ขนัธวทิย ์
 กรรมการอสิระ 

 382,600,169 

(99.6207) 

1,274,259  

(0.3317) 

182,400  

(0.0474) 

0 

(0.0000) 

384,056,828 
(100.0000) 

3. นายฮโิรม ิ ซากากบิาระ 
 กรรมการ 

380,545,282 

(99.0856) 

3,329,146  

(0.8668) 

182,400  

(0.0474) 

0 

(0.0000) 

384,056,828 
(100.0000) 

4. นายเคน มตัซดึะ 
 กรรมการ 

380,544,682  

(99.0855) 

3,329,746  

(0.8669) 

182,400  

(0.0474) 

0 

(0.0000) 

384,056,828 
(100.0000) 

5. นายยาสโุอะ โอฮาช ิ
 กรรมการ 

380,545,282 

(99.0856) 

3,329,146  

(0.8668) 

182,400  

(0.0474) 

0 

(0.0000) 

384,056,828 
(100.0000) 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้แนะน าของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ โดยค านึงถงึหลกัเกณฑ์ต่างๆ ไดแ้ก่ (1) 
ผลประกอบการของบรษิัท (2) ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ (3) ระดบัความรบัผดิชอบที่ได้รบั
มอบหมาย (4) คา่ตอบแทนของกรรมการในประเภทและขนาดเดยีวกนั รวมทัง้ (5) การสรา้งแรงจูงใจส าหรบั
บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ โบนัสกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และ
คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
1. ก าหนดวงเงนิโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏบิตังิานประจ าปี 2559 จ านวน 25 ลา้นบาท คดิเป็น 

รอ้ยละ 0.73 ของเงนิปนัผลทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหุน้ โดยใหก้รรมการจดัสรรโบนัสระหว่างกนัเอง ทัง้นี้ โบนัส
ดงักล่าวเพิม่ขึน้จ านวน 5 ลา้นบาท เนื่องจากในปี 2559 บรษิทัมผีลการด าเนินงานและการเตบิโตของ
องคก์รอย่างโดดเด่น ในขณะทีโ่บนัสกรรมการในปี 2558 จ านวน 20 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.61 
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ของเงนิปนัผลทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหุน้ ซึง่โบนัสจ านวน 20 ลา้นบาทเป็นจ านวนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุม   
ผูถ้อืหุน้ มาตัง้แต่ปี 2552-2558  

2. คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอตัราเดิมคอื ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 
30,000 บาท และเบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไดร้บั
เพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 และ รอ้ยละ 10 ของคา่ตอบแทนกรรมการ ตามล าดบั และกรรมการทีไ่ม่สามารถ
เขา้รว่มการประชมุ จะไมไ่ดร้บัเบีย้ประชมุครัง้นัน้ ซึง่เป็นหลกัการเดมิซึง่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัิ
ไวต้ัง้แต่ปี 2547 และเป็นอตัราทีส่อดคลอ้งกบับรษิทัในภาคพลงังาน  

3. คงคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย 4 คณะในอตัราเดมิ ซึง่พจิารณาจากจ านวนครัง้การประชุม อ านาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยแต่ละชดุ ดงันี้  

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบีย้ประชุม (บาท) 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

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

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

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- - 24,000 24,000 

โดยประธานกรรมการชดุยอ่ยไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืนและ/หรอืเบีย้ประชมุเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 
 

4. ไมม่กีารใหส้ทิธปิระโยชน์อืน่ๆ ส าหรบัคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย  
5.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่กีารแต่งตัง้ใหม่หรอืเปลีย่นแปลงระหว่างปี ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ

คณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
6. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการในทกุกรณี 
  

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให ้ผูถ้อืหุน้อภปิรายเกีย่วกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการซึง่ไม่มี
ขอ้ซกัถามจากผูถ้อืหุน้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมตขิอง
ระเบยีบวาระนี้ตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ  
 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด
ยอ่ยประจ าปี 2560 และโบนสักรรมการประจ าปี 2559 ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 
3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

การออกเสยีงลงคะแนน จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 382,260,257 เสยีง 99.5341 ของจ านวน เสีย งทั ้งหมดของ            

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ   
ไมเ่หน็ดว้ย 1,604,371 เสยีง 0.4177 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชมุ  
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งดออกเสยีง 184,700 เสยีง 0.0480 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุ 

บตัรเสยี 0 เสยีง 0.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุ 

รวมจ านวนเสยีง 384,049,328 เสยีง 100.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ     

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

 
ระเบียบวาระท่ี  8 เร่ืองอ่ืนๆ 
 ประธานไดแ้จง้ทีป่ระชมุว่า ระเบยีบวาระปกตไิดเ้สรจ็สิน้ลงแลว้ ไดป้ระชุมถงึระเบยีบวาระที ่
8 เรื่องอื่นๆ ซึง่ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั มาตรา 105 วรรคสอง และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ที ่ 34 
วรรคสอง ก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น  เพื่อลงมติได้  ทัง้นี้  ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะเสนอให้
พจิารณาเรื่องอื่นๆ ประธานจงึเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามหรอืเสนอแนะในเรื่องทัว่ๆ ไปได้ ปรากฏว่ามี    
ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยไดส้อบถามขอ้มลูและใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์แกบ่รษิทัในเรือ่งต่างๆ ซึง่ประธานและ
ฝา่ยบรหิาร ไดช้ีแ้จงให ้ผูถ้อืหุน้ทราบ สรปุไดด้งันี้   

ค าถาม: นายนพคุณ จูงพริยิะพงษ์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าตามทีบ่รษิทัเขา้ซื้อหุน้ในโรงไฟฟ้าความรอ้น   
ใตพ้ภิพ ในประเทศอนิโดนีเซยี ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าในเครอืเชฟรอน ในสดัส่วนเท่าใด และมกี าลงั
การผลติกีเ่มกะวตัต์ อกีทัง้ การเขา้ซื้อหุน้ครัง้นี้ จะส่งผลใหบ้รษิทัสามารถรบัรูร้ายได้ภายในปี 
2560 หรอืไม ่

ค าตอบ: ประธานมอบหมายใหน้ายชนินทร ์เชาวน์นิรตัศิยั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถาม โดย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงว่าบรษิทัไดเ้ขา้ซื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 20.07 โรงไฟฟ้าความรอ้น
ใต้พภิพ ในประเทศอนิโดนีเซีย ประกอบด้วย 2 โรงไฟฟ้า ได้แก่ ซาลกั และดาราจทั ใน
ประเทศอนิโดนีเซยี โดยมกี าลงัการผลติในสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั จ านวน 128 เมกะวตัต ์
เป็นผลท าใหบ้รษิทัสามารถรบัรูร้ายไดใ้นปี 2560  

ขอ้เสนอแนะ: นายสมบรูณ์ บุบผาชืน่ ผูถ้อืหุน้ จากผลกระทบของการขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น ดงันัน้ ขอ
เสนอใหบ้รษิทัเปิดบญัชเีงนิฝากเป็นสกุลเงนิของประเทศทีไ่ปลงทุน เมื่อค่าเงนิบาทอ่อนค่าลง 
บรษิทัจงึโอนเงนิจากบญัชตี่างประเทศมาเป็นเงนิบาท เพื่อลดการขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น
ของบรษิทั 

ค าตอบ: ประธาน ชีแ้จงว่า บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการทีผู่ถ้อืหุน้เสนอแนะมาโดยตลอด กล่าวคอื หาก
บรษิทัมกีารลงทุนในประเทศใด จะเปิดบญัชแีละกูเ้งนิในสกุลของประเทศนัน้ๆไว้ เพื่อเป็นการ
ลดการขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นของบรษิทั 

ค าถาม: นายเดชา สุนทรารชุน ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าบรษิทัมแีผนการลงทุนเพิม่เตมิจากทีแ่จง้ทีป่ระชุม
อกีหรอืไม่ เมื่อพจิารณาสดัส่วนการลงทุนของบรษิทัในต่างประเทศแล้ว พบว่าบรษิทัน่าจะมี
โอกาสในการลงทุนเพิม่ในอนาคตได้ เช่น ในประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม พร้อมทัง้ 
สอบถามประเดน็การปรบัขึน้ของคา่ Ft จะสง่ผลใหร้ายไดบ้รษิทัเพิม่ขึน้ดว้ยหรอืไม ่อยา่งไร  
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ค าตอบ: ประธาน ชีแ้จงว่า หากมขีอ้มลูการลงทุนทีช่ดัเจน บรษิทัมกีารรายงานขอ้มลูดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรพัยอ์ยา่งสม ่าเสมอ อยา่งไรกต็าม บรษิทัไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มลูเรื่องแผนการลงทุนใน
อนาคตได้ ในส่วนของการปรบัเพิม่ค่า Ft นัน้ จะส่งผลใหร้ายไดข้องบรษิทัเพิม่ขึน้เล็กน้อย
เทา่นัน้  

ค าถาม: นายประเสรฐิ แกว้ดวงเทยีน ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าบรษิทัคิดว่าปจัจยัใดทีม่ผีลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2559 และมปีจัจยัความเสีย่งใดทีม่นีัยส าคญัอาจ
สง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2560 

ค าตอบ: ประธาน ชีแ้จงว่า ในปี 2559 บรษิทัประสบความส าเรจ็ในการเจรจาปรบัเพิม่อตัราคา่ไฟฟ้าจาก 
บรษิทั Star Energy Geothermal Pte Ltd. ซึง่นับเป็นปจัจยัดา้นบวกต่อบรษิทั อย่างไรกต็าม 
ส าหรบัในปี 2560  ฝา่ยบรหิารมกีารเตรยีมความพรอ้มเพื่อลดผลกระทบความเสีย่งทีอ่าจเกดิ
ขึน้กบับรษิทัอยา่งรอบคอบ  

ค าถาม: นายธนประเสรฐิ ภมรไพโรจน์ ผูถ้อืหุน้ เสนอแนะว่าผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการเขา้ใหม่
ควรแสดงวสิยัทศัน์ในการบรหิารต่อผูถ้อืหุน้สกัเลก็น้อย อยา่งไรกต็าม ส าหรบัการประชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้ในปีต่อไป ขอใหก้รรมการเขา้ใหม่ทัง้สองทา่นแสดงวสิยัทศัน์ต่อผูถ้อืหุน้ด้วย   

ค าตอบ: ประธาน ชีแ้จงว่า บรษิทัไม่ไดจ้ดัใหม้กีารแสดงวสิยัทศัน์ส าหรบักรรมการเขา้ใหม่ต่อผูถ้อืหุน้ 
เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูร้บัผดิชอบการสรรหากรรมการ
เขา้ใหมม่าในระดบัหนึ่งแลว้ โดยคณะกรรมการสรรหาฯไดเ้ชญิผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อทัง้สองท่าน
มาแสดงวสิยัทศัน์ในเบือ้งตน้แลว้ เพยีงแต่บรษิทัไมไ่ดเ้ปิดเผยกระบวนการดงักล่าว 

ค าถาม: นายสุชาต ิกมัพลกญัจนา ผูถ้อืหุน้ กล่าวชมเชยบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิใหเ้ตบิโต โดยมมีลูค่าหุน้
สูงขึน้นับตัง้แต่ปี 2535 จนถึงปจัจุบนั ในอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี  อกีทัง้ บรษิทัยงัมกีารปนัผล
ระหว่างกาลแกผู่ถ้อืหุน้ ในการนี้ นายสชุาตฯิ ไดส้อบถามเพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้ 

1. เมื่อพจิารณาก าไรจากปี 2559 ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2558 ประมาณ 4,000 ลา้นบาท นัน้ 
ปจัจยัหลกัมาจากการขายสนิทรพัย์ ได้แก่ บรษิัท เอ็กคอม ธารา จ ากดั (“EGCOM 
Tara”) ซึ่งเป็นบรษิทัผลติน ้าประปา แก่บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“East Water”) ซึง่บรษิทัไดก้ าไรจากการขายสนิทรพัย์
ดงักล่าวจ านวน 952 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2559 East Water ประกาศก าไรจากการ
ด าเนินงานของ EGCOM Tara จ านวนประมาณ 100 กว่าลา้นบาท นายสุชาตฯิ จงึตัง้
ขอ้สงัเกตว่า เมื่อเปรยีบเทยีบอตัราก าไรจากการด าเนินงานของ EGCOM Tara กบั
อตัราก าไรทีบ่รษิทัไดร้บัจากการขายสนิทรพัยด์งักล่าวมคีวามคุม้คา่หรอืไม ่ 

2. นอกจากนี้ ก าไรของบรษิทัยงัมาจากการเดนิเครื่องเชงิพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าขนอม 
หน่วยที ่4 ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2559 ท าใหบ้รษิทัรบัรูก้ าไรจ านวน 996 ล้านบาท 
อย่างไรกต็าม นายสุชาตฯิ ตัง้ขอ้สงัเกตว่าหากโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่4 เดนิเครื่อง
มากว่าครึง่ปีแลว้ บรษิทัควรรบัรูก้ าไรมากกว่านี้หรอืไม ่ 

3. ในปี 2560 และ 2561 บรษิทัคาดว่าโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่4 จะไดก้ าไรประมาณ 
4,000 ลา้นบาท หรอืไม ่

ค าตอบ: ประธาน มอบหมายให้นายปิยะ เจตะสานนท์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชแีละ
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การเงนิ เป็นผูช้ ีแ้จงขอ้ซกัถามจากผูถ้อืหุน้ ดงัต่อไปนี้ 
1. บรษิทัขาย EGCOM Tara ใหแ้ก่ East Water เมื่อปี 2558 ดงันัน้ ผลก าไรในปี 2559 

จงึไมเ่กีย่วขอ้งกบัการขาย EGCOM Tara แต่อยา่งใด 
2. จากผลก าไรในปี 2559 ปจัจยัทีท่ าใหบ้รษิทัไดร้บัก าไรเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ 1) การเดนิเครื่อง

เชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่4, 2) การเพิม่สดัส่วนการลงทุนโรงไฟฟ้า 
Masinloc จ านวนรอ้ยละ 8.05 และ 3) การเจรจาปรบัขึน้ค่าไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ ในประเทศอนิโดนีเซยี เป็นผลใหบ้รษิทัรบัรูร้ายได้
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 40 ในสว่นของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่4 เนื่องจากโรงไฟฟ้าดงักล่าว
เป็นโรงไฟฟ้าทีเ่พิง่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย ์ซึง่จะมเีงนิทุนบางส่วนตอ้งตดัเป็นค่าใชจ้่าย
ในชว่งการกอ่สรา้ง ดงันัน้ ก าไรของโรงไฟฟ้าจงึลดลง  

3. หากโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่4 ยงัคงเดินเครื่องและมคีวามพร้อมจ่าย บรษิทักจ็ะ
สามารถรบัรูร้ายไดต้ามปกตซิึง่เป็นไปตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

ค าถาม: นางรสสนิ นัมคนิสรณ์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า เนื่องในโอกาสทีใ่นปีนี้บรษิทัก่อตัง้ครบรอบ 25 ปี 
บรษิทัมแีผนในโครงการลงทนุใหม่ๆ  หรอืไมอ่ยา่งไร 

ค าตอบ: ประธาน ชี้แจงว่าบรษิทัมแีผนการลงทุนตามทีไ่ดช้ีแ้จงแก่ผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ฝา่ยบรหิารมุ่งมัน่ทีจ่ะ
แสวงหาการลงทนุใหม่ๆ อยา่งสม ่าเสมอ ซึง่ ณ ตอนนี้ยงัไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มลูได ้ 

 
หลงัจากทีฝ่า่ยบรหิารไดต้อบค าถามของผูถ้อืหุน้ครบถว้นแลว้ ประธานแจง้ผูถ้อืหุน้ทราบว่า บรษิทั

จะน าผูถ้อืหุน้ ไปเยีย่มชมโรงไฟฟ้าลพบุร ีโซลาร์ จงัหวดัลพบุร ี ในวนัที ่7 และ 8 มถิุนายน 2560 โดย
ผูส้นใจสามารถสอบถามรายละเอยีดไดจ้ากหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์หน้าหอ้งประชุม หรอืดูรายละเอยีด
ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.egco.com   
 

 ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณ          
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ด้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อ
บรษิทั 
 

เลกิประชมุเวลา 16:00 น.  
 

 อนึ่ง หลงัการเปิดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ 
โดยทีจ่ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้เป็น 492 ราย และ 1,146 ราย 
ตามล าดบั รวมทัง้หมดเพิม่ขึน้เป็น 1,638 ราย นบัจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้ 384,803,301 หุน้ คดิเป็น   
รอ้ยละ 73.0919 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  และมจี านวนกรรมการเขา้รว่มประชมุ 14 ทา่น ซึง่
คดิเป็นรอ้ยละ 93 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
  
 
 
 

    ลงลายมอืชือ่                                         ประธานกรรมการ 
        (นายสมบตั ิศานตจิาร)ี 


