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รายงานการปร
ร
ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
า 2560
ของ
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชนน)

ปรระชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายนน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบบอลรูม โรงแรรมเซ็นทารา
แกรนนด์ แอท เซ็นทรั
น ลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหหลโยธิน เขตตจตุจกั ร กรุงเททพมหานคร
โดยมมีผถู้ อื หุน้ มาปประชุมด้วยตนนเอง 423 รราย และโดยยการมอบฉันทะ
ท 1,094 รา ย รวมทัง้ หมดดเป็ นจํานวน
1,517 ราย นับจํานวนหุ
า
น้ ทีถ่ อรวมกั
อื
นได้ 3884,666,004 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ย 73.0658 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. นนางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
2. นนายโชติชยั เจริริญงาม

3. นนายชุนอิจิ ทานนากะ
4. นนายบัณฑิต โสสตถิพลาฤทธิ ์
5. นนายฮิโรมิ ซากกากิบาระ
6. นนายเคน มัตซึดะ
ด
7. นนายยาสุโอะ โออฮาชิ
8. นนายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
ก
ณ์
9. นนายพงศธร คุณานุ
ณ สรณ์

กกรรมการอิสระะ ประธานคณ
ณะกรรมการตตรวจสอบ
กกรรมการอิสระ
ร ประธานคณ
ณะกรรมการกกํากับดูแลกิจการและ
คความรับผิดชออบต่อสังคม และกรรมการ
แ
รสรรหาและพิ
พิจารณา
คค่าตอบแทน
กกรรมการ ป ระธานคณะ กรรมการสรรรหาและพิจารณา
คค่าตอบแทน
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. นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
11. นายสหรัฐ บุญโพธิภกั ดี
12. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

กรรมการ และกรรมการลงทุน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
13. นายชนินทร์ เชาวน์นิรตั ศิ ยั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการลงทุน และกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
และเนื่องจากนายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ติดภารกิจด่วน ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ จึงขอลาประชุมในครัง้ นี้
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

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMV
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญ นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข จาก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบการเงิน รวมทัง้ ได้ว่าจ้างสํานักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์
แม็คเคนซี่ จํากัด โดยมี นางสาวพรภินันท์ อัศววัฒนาพร และนายปรีดา เมฆศรีสุวรรณ เป็ นผูต้ รวจสอบการ
ประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผูม้ สี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความโปร่งใสและการสร้างความมันใจแก่
่
ผถู้ อื หุน้
และในปี น้ี บริษทั ใช้บริการระบบจัดประชุมผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั อินเวนเทค จํากัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ ในการลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อให้การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษทั ได้เชิญตัวแทนผูถ้ อื หุน้ 1 คน มาร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน
ด้วย โดยนายปิรยิ ะ เจริญขวัญ ผูถ้ อื หุน้ อาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในครัง้ นี้ และเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้
รับทราบข้อมูลที่สําคัญ บริษทั จึงจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษทั ที่บริเวณด้านหน้ าห้อง
ประชุม โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั โครงการลงทุน งานนักลงทุน
สัมพันธ์ งานสังคมและสิง่ แวดล้อม และการเครดิตภาษีเงินปนั ผลของผูถ้ อื หุน้
จากนัน้ ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนผ่านวีดที ศั น์
และแจ้งวิธปี ฏิบตั ใิ นการซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีม่ หี รือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่ง
เสียง ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็น
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ด้วย หรือ งดออกเสียง สําหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 เลือกตัง้ กรรมการ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และระเบียบ
วาระที่ 7 ค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม และในกรณีทม่ี คี ะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียง
ชีข้ 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 นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผลู้ 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
บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนํ าไปหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ หมดหลังการประชุมเสร็จสิน้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึ่งเป็ นวิธปี ฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของ
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ มีความจําเป็ นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผถู้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะส่งบัตรลงทะเบียนออก และบัตรลงคะแนนทีเ่ หลืออยูท่ งั ้ หมดให้แก่เจ้าหน้าที่ เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
นําคะแนนเสียงไปหักออกจากจํานวนคะแนนเสียงทีล่ งทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2560
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

หน้ า 4

ทัง้ นี้ ประธานจะแจ้ง ผลการลงคะแนนในแต่ ล ะระเบีย บวาระให้ท่ีป ระชุ ม ทราบหลัง การ
ลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ซึง่ บริษทั ได้นําระบบ barcode เข้าใช้งานเพือ่ อํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้
ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและเพือ่ ความรวดเร็วในการนับคะแนน และในการนี้ ประธานขอความร่วมมือให้ผถู้ อื หุน้ หรือ
ผู้ร บั มอบฉัน ทะที่ป ระสงค์จ ะสอบถามหรือ แสดงข้อ คิด เห็น ในห้อ งประชุ ม แจ้ง ชื่อ และนามสกุ ล ด้ว ยเพื่อ
ประโยชน์ในการบันทึกการประชุม
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม บริษทั ได้เปิ ดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อ บุค คลที่มคี ุ ณสมบัติเ หมาะสมเพื่อ เป็ น กรรมการ
ล่วงหน้า สําหรับเสนอในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2559 เมือ่ ครบกําหนด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอระเบียบ
วาระหรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการ
ต่อจากนัน้ ประธานเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2559
ประธานเสนอทีป่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ซึง่
ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ซึ่งบริษทั ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.egco.com) ตัง้ แต่
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และบริษทั ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านเป็ นเอกสาร
เพือ่ ตรวจสอบเป็ นปีทแ่ี ปด
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่
มีผเู้ ข้าประชุมสอบถาม ดังนี้
นายบุญรื่น จางบัว ผูถ้ อื หุน้ ตัง้ ข้อสังเกตว่า จํานวนเงินปนั ผลค้างรับจากบริษทั ย่อย และ
คําถาม:
การร่วมค้าที่จ ะได้รบั ชําระเกิน กว่าหนึ่ งปี สิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ปรากฎใน
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 และในรายงานประจําปี 2558 ไม่ตรงกัน
โดยในรายงานการประชุม หน้า 12 ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินประจําปี
สิ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 หัว ข้อ ย่ อ ย การจัด ประเภทรายการใหม่ ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2557 ซึ่งระบุว่าเงินปนั ผลค้างรับจาก BLCP ทีเ่ คยแสดงเป็ นเงินปนั ผลค้างรับที่
คาดว่าจะได้รบั การชําระภายในหนึ่งปี ได้ยา้ ยไปแสดงเป็ นเงินปนั ผลค้างรับทีจ่ ะได้รบั ชําระ
เกินหนึ่งปี มีจํานวน 5,184 ล้านบาท แต่ในรายงานประจําปี 2558 หน้า 186 ข้อย่อย 3.2
การจัดประเภทรายการใหม่ ในตารางงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 แสดงเงินปนั ผลค้างรับทีจ่ ะได้รบั ชําระเกินหนึ่งปี มีจาํ นวน 5,657 ล้านบาท ดังนัน้
จึงขอให้ผสู้ อบบัญชีชแ้ี จงจํานวนทีถ่ ูกต้อง
คําตอบ:
ประธานมอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีจาก PwC ชีแ้ จง
ข้อซักถาม โดยผูส้ อบบัญชีช้แี จงว่าเงินปนั ผลค้างรับทีจ่ ะได้รบั ชําระเกินหนึ่งปี ทถ่ี ูกต้อง
คือ จํานวน 5,657 ล้านบาท ดังนัน้ จึงควรแก้ไขข้อมูลในรายงานการประชุมสามัญ
ประจําปี 2559 ให้ถูกต้อง
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หลัง จากนัน้ ประธานจึง เสนอที่ป ระชุ ม พิจ ารณาลงมติร บั รองรายงานการประชุ ม สามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 12 ระเบียบวาระที่ 3 ในหัวข้อ
การจัดประเภทรายการใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยเปลีย่ นจาก “เงินปนั ผลค้างรับทีจ่ ะได้รบั ชําระ
เกินหนึ่งปี มีจํานวน 5,184 ล้านบาท” เป็ น “เงินปนั ผลค้างรับที่จะได้รบั ชําระเกินหนึ่งปี มีจํานวน 5,657
ล้า นบาท” พร้อ มทัง้ รับ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี 2559 ซึ่ง ได้ป ระชุ ม เมื่อ วัน ที่ 20
เมษายน 2559 ตามทีไ่ ด้แก้ไขแล้ว โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
384,380,508 100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
0 0.0000 ของจํ า นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
0 0 384,380,508 -

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานในรอบปี 2559
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 2559 บริษทั ได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธไิ ทยรักษ์ป่าเป็ นจํานวน 2,397,600 บาท
ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ทํารายงานประจําปี เป็ นหนังสือไว้สว่ นหนึ่งเพือ่ จัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ด้แจ้งความจํานงมายัง
บริษทั
จากนัน้ ประธานได้นําเสนอวิดที ศั น์ ผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559 และ
แผนการดําเนินงานสําหรับปี 2560 ของบริษทั ต่อทีป่ ระชุม ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2559 ซึ่ง
จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในครัง้ นี้
1. ความสําเร็จที่สาํ คัญในปี 2559
1) โรงไฟฟ้าขนอม หน่ วยที่ 4 เป็ นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดนครศรีธรรมราช มี
กําลังการผลิตตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า จํานวน 930 เมกะวัตต์ เป็ นระยะเวลา 25 ปี กับ
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การไฟฟ้ าฝ่า ยผลิตแห่ง ประเทศไทย หรือ กฟผ. ได้เริ่ม เดิน เครื่อ งเชิง พาณิช ย์เมื่อ วัน ที่ 19
มิถุนายน 2559 โดยมีคา่ ความพร้อมจ่ายเฉลีย่ ร้อยละ 95.80
โรงไฟฟ้าพลังงานลมชัยภูม ิ วินด์ฟาร์ม มีกําลังการผลิต จํานวน 80 เมกะวัตต์ และมีสญ
ั ญาซื้อ
ขายไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Non-firm เป็ นระยะเวลา 5 ปี กับ กฟผ. ซึ่ง
ต่ออายุสญ
ั ญาได้คราวละ 5 ปี ได้เริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2559
กลุ่มเอ็กโก ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุน้ เพิม่ ร้อยละ 8.05 ในโรงไฟฟ้าถ่านหินมาซินลอค ประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เป็ นผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 49
กลุ่มเอ็กโก ได้ลงทุนทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 20.07 ในโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ใต้พภิ พ “ซาลัก” และ “ดาราจัท” ในประเทศอินโดนีเซีย มีกําลังการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้ สิน้ 402
เมกะวัตต์ และกําลังการผลิตไอนํ้ ารวมทัง้ สิ้น เทียบเท่า 235 เมกะวัตต์ โดยมีสญ
ั ญาซื้อขาย
ไฟฟ้าและไอนํ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย
“สตาร์ เอนเนอร์ย”่ี เป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พภิ พ มีกําลังการผลิตติดตัง้ 227
เมกะวัตต์ มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย ได้รบั อนุ มตั อิ ตั ราค่าไฟฟ้า
ใหม่ เป็ นผลให้กลุ่มเอ็กโก สามารถรับรูร้ ายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 40 ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในโรงไฟฟ้าแห่งนี้

2. โครงการที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
กลุ่มเอ็กโก มีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวม 6 โครงการ คิดเป็ น
กํ า ลัง การผลิต ตามสัญ ญาซื้อ ขายและตามสัด ส่ ว นการถือ หุ้น จํ า นวน 869 เมกะวัต ต์ ซึ่ง จะทยอย
เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ ในปี 2560 และปี 2562 ซึง่ แต่ละโครงการ มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ดังนี้
1) โครงการทีเ จ โคเจน จัง หวัดปทุ ม ธานี เป็ น โรงไฟฟ้ าพลัง ความร้อ นร่ว ม ผลิต และจํา หน่ า ย
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
กระแสไฟฟ้าและไอนํ้ า มีกําลังการผลิตติดตัง้ 115 เมกะวัตต์ และมีสญ
กฟผ. เป็ นระยะเวลา 25 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณร้อยละ 90.22 ใกล้เคียงกับแผนการ
ก่อสร้างทีก่ าํ หนดไว้ โดยคาดว่าจะเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2560
2) โครงการทีพ ี โคเจน และเอสเค โคเจน จังหวัดราชบุร ี เป็ นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ผลิตและ
จําหน่ ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้ า แต่ละโครงการมีกําลังการผลิตติดตัง้ 125 เมกะวัตต์ และมี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็ นระยะเวลา 25 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 85.67
ใกล้เ คีย งกับแผนการก่ อสร้างที่กําหนดไว้ โดยคาดว่าจะเริ่มเดิน เครื่อ งเชิงพาณิช ย์ในเดือ น
ตุลาคม 2560
3) โครงการมาซิน ลอค หน่ ว ยที่ 3 ประเทศฟิ ลิป ปิ น ส์ เป็ น โรงไฟฟ้ าถ่ า นหิน ที่ใ ช้เ ทคโนโลยี
supercritical ขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ 335 เมกะวัตต์ และมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับสหกรณ์
จําหน่ายไฟฟ้าฟิลปิ ปินส์ เป็ นระยะเวลา 20 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 23.57 ใกล้เคียง
กับแผนการก่อสร้างทีก่ าํ หนดไว้ โดยคาดว่าจะเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์กลางปี 2562
4) โครงการซานบัว นาเวนทู ร า ประเทศฟิ ลิป ปิ น ส์ เป็ น โรงไฟฟ้ าถ่ า นหิน ที่ใ ช้ เ ทคโนโลยี
supercritical ขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ 500 เมกะวัตต์ และมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับเมอราลโค
เป็ นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งสามารถขยายอายุสญ
ั ญาเพิม่ ได้อกี 5 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ
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ร้อยละ 28.98 เร็วกว่าแผนการก่อสร้างทีก่ ําหนดไว้ โดยคาดว่าจะเริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ใน
เดือนตุลาคม 2562
5) โครงการไซยะบุรี ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็ นโรงไฟฟ้าพลังนํ้ าแบบฝายนํ้ า
ล้น ขนาดกําลังการผลิต 1,280 เมกะวัตต์ โดยมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และการไฟฟ้า
ลาวเป็ นระยะเวลา 29 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณร้อยละ 73.84 เร็วกว่าแผนการก่อสร้างที่
กําหนดไว้ โดยคาดว่าจะเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562
3. ผลประกอบการปี 2559
ปี 2559 กลุ่มเอ็กโก มีผลกําไรจากการดําเนินงานทีไ่ ม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี การรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่าและสัญญาสัมปทาน และการขาดทุนจากการด้อยค่า
จํานวน 9,157 ล้านบาท ประกอบด้วย กําไรจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า 9,035 ล้านบาท และกําไรจากธุรกิจอื่น
122 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ สิน้ จํานวน 1,237 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับกําไรจาก
การดําเนินงานปี 2558
กําไรจากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ มีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าทีเ่ ดินเครื่องเชิงพาณิชย์
อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ผลประกอบการเพิม่ ขึน้ จํานวน 1,289 ล้านบาท การรับรูก้ ําไรของโครงการที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ จํานวนรวม 996 ล้านบาท และกําไรของโรงไฟฟ้ามาซินลอค
ทีล่ งทุนเพิม่ ร้อยละ 8.05 จํานวน 105 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าไฟฟ้าจากความพร้อมจ่ายลดลง จํานวน 122 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าขนอม 2
และ 3 ทีห่ มดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงมีค่าใช้จ่ายสําหรับโรงไฟฟ้าทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพิม่ ขึน้
จํานวน 79 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2558 กลุ่มบริษทั ได้รบั รูก้ ําไรจากการขายหุน้ เอ็กคอมธารา จํานวน
สุทธิ 952 ล้านบาท
สําหรับกําไรจากการดําเนินงาน เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี ตัง้ แต่ปี 2555 –
สมํ่าเสมอ โดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 11.50 ต่อปี

ปี 2559 เพิม่ ขึน้ อย่าง

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 กลุ่ ม บริษัท มีส ิน ทรัพ ย์ร วม จํา นวน 197,255 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น จํา นวน
17,443 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.70 โดยมีสาเหตุหลักจากการลงทุนเพิม่ ร้อยละ 8.05 ในโรงไฟฟ้า
มาซิน ลอค และสิน ทรัพ ย์ท่ีเ พิม่ ขึ้น ของโครงการก่อ สร้า งโรงไฟฟ้า และโรงไฟฟ้ าที่ก่อ สร้า งแล้ว เสร็จ
ในขณะที่หนี้ สนิ ของกลุ่มบริษัทมี จํานวน 114,657 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น จํานวน 12,595 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 12.34 เนื่องจากการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุนและการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ สําหรับ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของกลุม่ บริษทั มี จํานวน 82,598 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จํานวน 4,848 ล้านบาท หรือร้อยละ
6.24 เนื่องจากกลุม่ บริษทั มีกาํ ไรสะสมหลังจากหักเงินปนั ผลแล้วเพิม่ ขึน้
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4. ภาพรวมการลงทุนในธุรกิ จไฟฟ้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มเอ็กโก มีการลงทุนในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย
สปป.ลาว ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย โดยมีโรงไฟฟ้าทีเ่ ดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จํานวน 24
โรง คิดเป็ นกําลังการผลิตตามสัญญาซือ้ ขายและตามสัดส่วนการถือหุน้ รวมจํานวน 4,122 เมกะวัตต์
มีโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างดําเนินการ แบ่งเป็ น อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง จํานวน 6 โครงการ คิดเป็ นกําลังการ
ผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุน้ รวมจํานวน 869 เมกะวัตต์ และอยูร่ ะหว่างรอการโอน
หุ้น 1 โครงการ คิด เป็ น กํ า ลัง การผลิต ตามสัญ ญาซื้อ ขายและตามสัด ส่ ว นการถือ หุ้น จํ า นวน 128
เมกะวัตต์
นอกจากธุรกิจไฟฟ้าแล้ว กลุม่ เอ็กโก ยังได้ลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องด้านพลังงานอื่นๆ ได้แก่
1) การถือหุ้นร้อยละ 100 ในเอสโก ซึ่งเป็ นบริษทั ให้บริการด้านการเดินเครื่อง บํารุงรักษา และ
วิศวกรรม แก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
2) การถือหุน้ ร้อยละ 18.72 ในอีสท์วอเตอร์ ซึง่ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาและดําเนินการขายนํ้า รวมถึงระบบท่อ
ั่
ส่งนํ้าดิบสายหลักในพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลภาคตะวั
นออก
3) การถือหุน้ ร้อยละ 100 ในเพิรล์ เอนเนอจี้ ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาระยะ
ยาวแก่โรงไฟฟ้าเคซอน
4) การถือ หุ้น ร้อ ยละ 100 ในเคซอน แมนเนจเม้นท์ ซึ่ง เป็ น ผู้ใ ห้บริก ารด้า นการบริห ารจัด การ
โรงไฟฟ้าเคซอน
5) การถือหุ้นร้อยละ 40 ในพีที มานัมบัง เมารา อีนิม หรือ เอ็มเอ็มอี ซึ่งเป็ นเจ้าของโครงการ
เหมืองถ่านหิน ประเทศอินโดนีเซีย
5. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
ในปี 2559 กลุ่มเอ็กโก ได้กําหนดให้มนี โยบายและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพิม่ เติม
จากเดิม ได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านภาษี เพื่อให้มกี ารบริหารจัดการด้านภาษีอย่างเป็ นระบบ
เป็ นไปตามกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ
6. ด้านการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
ในปี 2559 กลุม่ เอ็กโก ได้ดาํ เนินการด้านการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
1) จัดทําจรรยาบรรณคูค่ า้ ของเอ็กโก เพือ่ ส่งเสริมให้คคู่ า้ ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
2) ส่งเสริมให้บริษทั ในกลุม่ จัดทํานโยบาย และแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ โดยบริษทั
เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด (“เอสโก”) ได้ผา่ นการรับรองเข้าเป็ นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Coalition Against
Corruption: CAC)
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7. ด้านชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
ในปี 2559 กลุม่ เอ็กโก ได้ดาํ เนินการด้านชุมชนและสิง่ แวดล้อม ดังนี้
1) โรงไฟฟ้าในกลุม่ บริษทั มีการจ้างงานท้องถิน่ มากกว่าร้อยละ 90
2) ร่วมกับหน่ วยงานภาครัฐและชุมชน ดําเนิ นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนในพื้นที่รอบ
โรงไฟฟ้า รวมทัง้ สิน้ 87 โครงการ ประกอบด้วย
- โครงการด้านการส่งเสริมการเรียนรูข้ องเยาวชน
- การพัฒนาทักษะและอาชีพ
- การส่งเสริมสุขอนามัยทีด่ ี
- การพัฒนาสาธารณูปโภค
- การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3) โครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อมในเยาวชน เพื่อการเรียนรู้ด้าน
พลังงานและสิง่ แวดล้อมอย่างรอบด้านให้กบั เยาวชน
4) สนับสนุ นการดําเนินงานของมูลนิธไิ ทยรักษ์ปา่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการอนุ รกั ษ์ป่าต้นนํ้ า
อย่างยังยื
่ นร่วมกับภาคส่วนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และชัยภูม ิ
8. ทิ ศทางดําเนิ นธุรกิ จปี 2560
กลุ่มเอ็กโก ได้กําหนดเป้าหมายทีจ่ ะสร้างความเติบโตอย่างยังยื
่ นให้กบั องค์กร โดยมุง่ เน้นการลงทุนใน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็ นหลัก รักษาอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ROE) อย่างน้อยร้อยละ 10 พร้อมทัง้ ยึดมัน่
ในการดําเนิ นธุร กิจตามหลักการกํากับ ดูแ ลกิจการที่ดี มีความรับ ผิดชอบต่ อสัง คม สิง่ แวดล้อม และ
ผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญ 3 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ดา้ นธุรกิจ กลยุทธ์ดา้ น
สังคมและสิง่ แวดล้อม และกลยุทธ์ดา้ นการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
1) กลยุทธ์ดา้ นธุรกิจ กลุม่ เอ็กโก จะมุง่ เน้นการบริหารสินทรัพย์ ทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั ให้เดินเครื่องอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด บริหารจัดการโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดและ
งบประมาณทีว่ างไว้ และแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ ตลอดจนจะพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนให้ได้รอ้ ยละ 30 ภายในปี 2569
2) กลยุทธ์ดา้ นสังคมและสิง่ แวดล้อม กลุม่ เอ็กโก จะดําเนินธุรกิจโดยใส่ใจทีจ่ ะธํารงไว้ซง่ึ สิง่ แวดล้อม
และการพัฒนาสังคม โดยมีแผนทีจ่ ะดําเนินโครงการทีส่ าํ คัญ ในปี 2560 ดังนี้
- พัฒนาโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 1 ให้เป็ นศูนย์การเรียนรูโ้ รงไฟฟ้าขนอม
- ริเริม่ โครงการโรงไฟฟ้าพีโ่ รงเรียนน้อง เพือ่ ร่วมพัฒนาเยาวชนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้า
- สนับสนุ นการอนุ รกั ษ์ป่าต้นนํ้ าผ่านมูลนิธไิ ทยรักษ์ป่า โดยมีโครงการสําคัญด้านการฟื้ นฟู
ปา่ ต้นนํ้าในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชัยภูม ิ
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3) กลยุทธ์ดา้ นการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี กลุ่มเอ็กโก มีเป้าหมายทีจ่ ะให้บริษทั ย่อยทุกบริษทั เข้ารับ
การรับรองเป็ นสมาชิก CAC โดยปจั จุบนั บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
ขอรับการรับรองจาก CAC
จากนัน้ ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ซึง่ มีผเู้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:

คําถาม:

นายพฤฒิพนั ธ์ ฉายากุล ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามดังนี้
1. รายได้ปี 2559 ของเอ็กโกเพิม่ ขึน้ ประมาณ 7,000 ล้านบาท หากดูจากหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 30 พบว่า รายได้จากสัญญาเช่าการเงินภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้า
เพิม่ ขึน้ ประมาณ 1,700 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้า
เพิม่ ขึน้ ประมาณ 5,000 ล้านบาท นายพฤฒิพนั ธ์ฯ สอบถามว่ารายได้ของทัง้ สองรายการมา
จากสัญญาใดบ้าง
2. รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ในลักษณะนี้จะมีในปีต่อไปหรือไม่
ประธาน มอบหมายให้ นายปิ ยะ เจตะสานนท์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและ
การเงิน ตอบข้อซักถามข้างต้น ซึง่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงว่า
รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ เป็ นรายได้จากโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 ซึง่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์แล้วเมือ่ เดือน
มิถุนายน 2559 และจะมีไปจนตลอดอายุของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามและให้ขอ้ สังเกต ดังนี้
1. จากรายงานประจําปี หน้ า 137 บริษทั ยันฮี เอ็กโก จํากัด และ เอสพีพ ี ทู, เอสพีพ ี ทรี,
เอสพีพ ี โฟร์, เอสพีพ ี ไฟว์ ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แสดงรายได้ค่าขายไฟฟ้า
ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน้ และอยากทราบว่า เหตุใดเอ็กโก จึงไม่
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่
2. ในปี 2559 เกิดอุบตั เิ หตุในโรงไฟฟ้าเอ็มพีพซี แี อล ทีป่ ระเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ทําให้มพี นักงาน
เสียชีวติ 2 ราย ผูเ้ สียชีวติ ดังกล่าวเป็ นพนักงานสัญชาติใด สาเหตุของอุบตั เิ หตุและจะมีการ
แก้ไขหรือ ป้องกันเหตุในอนาคตอย่างไร
3. จากรายงานประจําปี หน้า 293 หัวข้อแผนการสืบทอดตําแหน่ งงาน ระบุว่ามีการจัดทํา
แผนการสืบทอดตําแหน่ งสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
คัดเลือกผูบ้ ริหารระดับสูงในอนาคต มีขนั ้ ตอนการดําเนินงาน 7-8 ขัน้ ตอน บริษทั หรือ
คณะกรรมการมีความมันใจได้
่
อย่างไรว่า ขัน้ ตอนทีก่ ําหนดไว้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง หาก
ในกรณีทต่ี อ้ งมีการยกเว้นขึน้ ในตอนใดตอนหนึ่งจัดเป็ นเรือ่ งใดบ้าง
ข้อสังเกต
การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ตามคูม่ อื มาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ หน้า 5 ข้อ 2 ระบุวา่ “การให้ หรือรับ
ของขวัญ ของกํานัล การเลีย้ ง รับรอง ต้องกระทําอย่างเปิ ดเผย โปร่งใส “ในหน้า 11 ข้อ 8 การ
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รับของขวัญหรือการรับการรับรอง ในข้อ 8.1 กําหนดว่า “การรับของขวัญทีม่ มี ลู ค่าเกิน 10,000
บาท ต้อ งปฏิเ สธการรับ หากไม่ส ามารถปฏิเ สธการรับ ได้ ผู้ร บั ของขวัญ จะต้อ งรายงานต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดตามสายงาน โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่นื ใด เพือ่ ส่ง
มอบให้เป็ นทรัพย์สนิ ของเอ็กโก

คําตอบ:

คําถาม:

ขอตัง้ ข้อสังเกตว่า เอ็กโกไม่ห้ามให้รบั ของขวัญ ของกํานัล เพียงแต่ต้องกระทําอย่างเปิ ดเผย
โปร่งใส เป็ นไปตามดุลยพินิจ และมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท คู่มอื กล่าวถึงเพียงของขวัญ ของ
กํานัล แต่ไม่ได้กล่าวถึงของที่ระลึก ของชําร่วย แสดงว่ารับได้ไม่จํากัดมูลค่า และจากข้อ 8.1
กล่าวเพียงข้อจํากัด “ของขวัญ” แต่ไม่ได้ระบุถงึ “ของกํานัล” แสดงว่าของกํานัลที่มมี ูลค่าเกิน
10,000 บาท สามารถรับได้ใช่หรือไม่ โดยไม่ตอ้ งส่งมอบให้เอ็กโก ในตอนท้ายแบบรายงานการ
รับของขวัญ กรณีของขวัญมูลค่าเกิน 10,000 บาท เพือ่ ส่งมอบให้เป็ นทรัพย์สนิ ของเอ็กโก มีการ
เสนอให้พจิ ารณาโดยระบุวา่ 1) มีเหตุผล และอนุ ญาตให้ถอื ครองเป็ นประโยชน์สว่ นบุคคลได้ 2)
ไม่มเี หตุผลที่ต้องถือเป็ นของส่วนบุคคล จึงสงสัยว่าแบบรายงานนี้จะสอดคล้องกับข้อกําหนด
หรือไม่ ถ้าไม่ขดั ต่อข้อกําหนดแสดงว่าเอ็กโกเปิ ดโอกาสให้รบั ของขวัญโดยไม่จํากัดวงเงิน หาก
เป็ นเช่นนี้ เอ็กโกมันใจได้
่
อย่างไรว่า มาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันจะได้
่
ผลตามทีก่ าํ หนดไว้
ประธาน และฝา่ ยบริหาร ชีแ้ จงดังนี้
1. รายได้โ รงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิต ย์ ม ีค วามผัน ผวนเป็ น เรื่อ งปกติ ขึ้น อยู่ ก ับ สภาพ
ภูมอิ ากาศ และเหตุผลทีเ่ อ็กโกไม่เข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี่ปุ่นนัน้ ทางเอ็กโกพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว อีกทัง้ เอ็กโกเองมีผถู้ อื หุน้ จากญี่ปุน่ ก็ไม่
แนะนําให้เข้าไปลงทุน และเอ็กโกมีทางเลือกทีด่ กี ว่าในงบประมาณทีม่ ี จึงเลือกทางเลือกที่
พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
นอกจากนี้ ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า บริษทั ยันฮี เอ็กโก จํากัด และ เอสพีพ ี ทู, เอสพีพ ี ทรี,
เอสพีพ ี โฟร์, เอสพีพ ี ไฟว์ ทีล่ ดลงเนื่องมาจากค่าอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ลดลงในปี
2559
2. อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ เนื่องมาจากการซ่อมบํารุง ผูเ้ สียชีวติ เป็ นชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ ทัง้ 2 คน ซึ่ง
เป็ นพนักงานของเอ็มพีพซี แี อล 1 คน และพนักงานสัญญาจ้าง 1 คน ในการนี้ ทางบริษทั ได้
ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผูเ้ สียชีวติ ตามทีก่ ฎหมายกําหนดอย่างครบถ้วน
3. การสืบทอดตําแหน่ งของเอ็กโกมีขนั ้ ตอนทีช่ ดั เจน โดยแบ่งอํานาจการพิจารณาตามลําดับ
ขัน้ มีความโปร่งใสและปฏิบตั ติ ามระเบียบอย่างครบถ้วน
นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผูถ้ อื หุน้ สอบถาม ดังนี้
1. ในปี 2559 การขาดทุนจากการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าต่างๆ รวมทัง้ สิน้ จํานวนเท่าไร เกิด
จากทรัพย์สนิ ใด และจะมีผลต่อเนื่องในปีต่อๆ ไปหรือไม่
2. จากรายงานรายได้คา่ ความพร้อมจ่าย (AP) อยากทราบว่าเป็ นการได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
เนื่องจากเรามีสนิ ค้า คือ ไฟฟ้าที่จะขายแต่ไม่ได้ขายออกไป ทัง้ นี้มผี ลต่อการดําเนินงาน
ของบริษัทอย่างไร และมีต้นทุนอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา การทดสอบ
ระบบ
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3. หากเปรียบเทียบ ค่า AP และ EP มีความแตกต่างกันอย่างไร
4. รายได้ของโครงการชัยภูม ิ วินด์ฟาร์ม มีสญ
ั ญาการซื้อขายไฟฟ้า 5 ปี หรือ 25 ปี คิดแบบ
adder หรือ Feed in tariff
5. จากรายงานผลการปฏิบตั งิ านในปี 2559 และแผนงานปี 2560 อยากทราบว่าเราจะมี
โรงไฟฟ้าทีจ่ ะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2560 หรือไม่ คิดเป็ นกีเ่ มกะวัตต์ และจะสามารถ
สร้างรายได้เท่าไร
ประธาน และฝา่ ยบริหาร ชีแ้ จงว่า
1. ในปี 2559
การขาดทุนจากการด้อยค่าเกิดจากทรัพย์สนิ ของโรงไฟฟ้าระยอง และ
โรงไฟฟ้าขนอมหน่ วยที่ 2 และ 3 ส่วนในปี 2560 และปี ต่อไป ต้องประเมินว่ามูลค่าทาง
บัญ ชีแ ละมูล ค่ า ทางทรัพ ย์ส ิน ป จั จุ บ ัน ในตลาดมีค วามแตกต่ า งอย่างมีนัย สําคัญ หรือ ไม่
ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ดว้ ย
2. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement :PPA) ได้มกี ารกําหนด
โครงสร้างค่าไฟฟ้าโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า (Availability
Payment: AP) และค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) โดยค่า AP เป็ น
ค่าตอบแทนที่ กฟผ. ต้องจ่ายหากโรงไฟฟ้ามีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า ในส่วนของค่า
EP จะเป็ นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายตามปริมาณการผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าให้กบั
โรงไฟฟ้า ดังนัน้ การรักษาค่าความพร้อมจ่ายสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กบั เอ็กโก
3. AP เป็ นรายได้หลักทีร่ ะบุในสัญญาให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
สัญญาเงินกู้ การบํารุงรักษา ส่วน EP จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ค่า
เชือ้ เพลิง
4. โรงไฟฟ้าชัยภูม ิ วินด์ฟาร์ม มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้า 5 ปี ซึง่ สามารถต่ออายุได้คราวละ 5 ปี
และได้รบั เงินส่วนเพิม่ (Adder) 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชวโมง
ั ่ เป็ นเวลา 10 ปี
5. ในปี 2560 เอ็กโกมีโรงไฟฟ้าทีจ่ ะเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์จาํ นวน 3 โรง ได้แก่
 โรงไฟฟ้า ทีเจ โคเจน จังหวัดปทุมธานี ผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้า มีกําลัง
การผลิ ต ติ ด ตัง้ 115 เมกะวัต ต์ และมีส ัญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. และลู ก ค้ า
อุตสาหกรรม มีกาํ หนดเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ ในเดือนมิถุนายน 2560
 โรงไฟฟ้า ทีพ ี โคเจน และ โรงไฟฟ้า เอสเค โคเจน จังหวัดราชบุร ี ผลิตและจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้าและไอนํ้ า แต่ละโรงมีกําลังการผลิตติดตัง้ 125 เมกะวัตต์ และมีสญ
ั ญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรมมีกําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือน
ตุลาคม 2560
นายสิท ธิโ ชค บุ ญ วณิช ย์ ผู้ถือ หุ้น สอบถามว่า จากที่ม ีการนํ า เสนอข้อ มูล การผลิตไฟฟ้า ของ
โรงไฟฟ้า ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิง โดยมีการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรมในพืน้ ทีน่ ัน้ ส่วนไอนํ้ าขายให้แก่บริษทั Teijin นัน้ เอ็กโกสามารถต่อยอดการทํา
ธุรกิจเพิม่ เติมได้หรือไม่ เช่น การวางแนวท่อก๊าซ หากเราสามารถพัฒนาพืน้ ทีต่ ามแนวท่อก๊าซ
ได้เอง เปิดหน้าดินเพือ่ พัฒนางานด้านอสังหาริมทรัพย์ การสร้างนิคมอุตสาหกรรมของเอ็กโกเอง

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2560
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

คําตอบ
คําถาม

คําตอบ

หน้ า 13

และสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตและขายให้แก่โรงไฟฟ้าในพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมเหล่านัน้ เนื่องจาก
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จได้ในระยะเวลารวดเร็ว และทํากําไรได้ดี อีกทัง้ ยัง
เป็ นการรองรับปญั หากระแสไฟฟ้าตก หรือขาดแคลนไฟฟ้า และช่วยสร้างรายได้ให้กบั เอ็กโกอีก
ทางหนึ่งด้วย
ประธาน ชีแ้ จงว่าหากจะดําเนินการในลักษณะดังกล่าว เอ็กโกเองก็มคี วามพร้อม ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั
นโยบายภาครัฐว่าจะอนุ มตั ใิ ห้ทาํ หรือไม่
นายศุภชัย เศรษฐเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงไฟฟ้าที่หยุดการเดินเครื่องเนื่องจากหมด
สัญญาการซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เช่น โรงไฟฟ้าระยอง โรงไฟฟ้าขนอมหน่ วยที่ 2 และ 3 เอ็กโก
มีแผนพัฒนาทรัพย์สนิ อย่างไรเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ประธาน ชีแ้ จงว่า ขณะนี้เอ็กโกอยูร่ ะหว่างการขายทรัพย์สนิ ทีเ่ หลือจากการดําเนินการ และมีการ
เก็บทีด่ นิ เอาไว้เพือ่ เตรียมความพร้อมหากมีการเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคต
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานกล่าวสรุปเป็ นมติทป่ี ระชุม ดังนี้

มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559 ของคณะกรรมการบริษทั และ
แผนการดําเนินงานสําหรับปี 2560

ระเบียบวาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานมอบหมายให้นายชนินทร์ เชาวน์นิรตั ศิ ยั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รายงานงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย
นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4599 ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
รายได้รวม
ส่ ว นแบ่ ง ผลกํ า ไรสุ ท ธิจ ากเงิน ลงทุ น ใน
บริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไรต่อหุน้

งบการเงิ นรวม
(บาท)

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
(บาท)

197,254,503,354
114,656,830,325
24,682,092,581
6,062,101,969

107,000,431,057
47,840,440,770
8,373,113,438
-

8,320,800,885
15.81

5,893,451,249
11.19
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หลังจากนัน้ ประธานขอให้นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นํ าเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษทั ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานรายงานทางการเงิน ของเอ็ก โกให้ถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น สอดคล้อ งกับ
กฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั โิ ดยสมํ่าเสมอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงิน ประจําปี ร่ว มกับ
ฝ่า ยบริห าร และผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท โดยการสอบถามผู้ส อบบัญ ชีใ นเรื่อ งความถู ก ต้อ งครบถ้ว นของ
งบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีทส่ี าํ คัญ ซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงิน การนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มา
ปฏิบตั ิ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คําแนะนํ าและข้อคิดเห็นเพื่อให้มนใจว่
ั ่ างบการเงินของบริษทั แสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามทีค่ วรใน
สาระสําคัญ เชื่อถือได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เป็ นไปตามหลักการการบัญชีท่ี
รับ รองทัว่ ไปในประเทศไทย และปฏิบ ัติถู ก ต้อ งตามกฎหมายและประกาศที่เ กี่ย วข้อ ง ซึ่ง รายละเอีย ด
งบการเงินอยูใ่ นหนังสือรายงานประจําปี (ฉบับเต็ม) หน้า 160-248 แล้ว
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด และให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่ มีผเู้ ข้า
ประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผูร้ บั มอบฉันทะ มีขอ้ สอบถามดังนี้
1. ในรายงานประจําปี 2559 หน้า 276 หัวข้อ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ระบุวา่ ปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 14 ครัง้ ซึง่ ถือว่าเป็ น
จํานวนทีม่ าก ดังนัน้ จึงขอสอบถามว่า นอกจากงบการเงินรายไตรมาสแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานงบการเงินรายเดือนด้วยหรือไม่ และ
หากมี คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อ เสนอแนะต่ อ งบการเงิน รายเดือ นใน
ประเด็นใดบ้าง
2. ในรายงานประจําปี 2559 หน้า 277 หัวข้อ การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
ระบุว่ามีการกําหนดให้มกี ารตรวจสอบ Management Audit ไว้ในแผนการ
ตรวจสอบประจํา ปี จึง ขอสอบถามว่า เหตุ ใ ดคณะกรรมการตรวจสอบจึง ให้
ความสําคัญกับ Management Audit และ Management Audit มีความสําคัญ
ต่อเอ็กโกอย่างไร นอกจากนัน้
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้มกี าร
ตรวจสอบในรูปแบบอื่นอย่างไรบ้าง
ประธานมอบหมายให้ นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตอบคําถามผูถ้ อื หุน้ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงว่า
1. คณะกรรมการตรวจสอบได้คํานึงถึงการรับรองงบการเงินรายไตรมาสให้เสร็จ
ตรงเวลาเป็ นสําคัญ จึงกําหนดวันประชุมให้สอดคล้องกับการพิจารณาดังกล่าว
และได้บรรจุระเบียบวาระอื่นๆที่มคี วามสําคัญไว้ด้วย เพื่อพิจารณาในคราว
เดียวกันทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มกี ารสอบทานงบการเงินรายเดือน
ในการประชุ ม อย่ า งไรก็ต าม ในบางเดือ นคณะกรรมการตรวจสอบต้ อ ง
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กําหนดให้มกี ารประชุมขึน้ 2 ครัง้ เนื่องจากมีความจําเป็ นต้องพิจารณาระเบียบ
วาระสําคัญเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถนํ าไปพิจารณาในการประชุมครัง้ ถัดไปได้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบทํางานบนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เพือ่ ภาพรวมด้านการบริหารจัดการทีด่ ขี องเอ็กโก
2. คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้มกี ารตรวจสอบ Management Audit ไว้ใน
แผนการตรวจสอบประจํา ปี เพื่อ ตรวจสอบให้เ อ็ก โกมีก ารบริห ารจัด การที่
ถูกต้องหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบ
ทานระบบและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน เพื่อให้มกี ารนํ าไปปฏิบตั ใิ ช้ใน
กลุ่มบริษทั อย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้ม ี
การนํ าหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไปปฏิบตั สิ ําหรับบริษทั ที่ยงั ไม่มกี ารปฏิบตั ิ อีกทัง้
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีกระบวนการติดตามผลการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
การควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ เพิม่ ความมันใจให้
่
แก่ผถู้ อื หุน้ ได้วา่ เอ็กโก
มีการกํากับดูแลทีด่ โี ดยตลอดในด้านการบริหารจัดการ
นอกจากนั น้ คณะกรรมการตรวจสอบยัง ให้ค วามเห็น ที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
รายงานของฝ่า ยตรวจสอบภายใน ในด้า นของข้อ มูล ที่ค รบถ้ว นและ/หรือ
ประเด็นทีค่ วรพิจารณาเพิม่ เติม
เมื่อ ปรากฏว่า ไม่ม ีคํา ถามเพิ่ม เติม แล้ว ประธานจึง เสนอที่ป ระชุ ม พิจ ารณาลงมติอ นุ ม ตั ิ
งบการเงินของบริษทั สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รบั การตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั แล้วตามทีป่ รากฏในรายงานประจําปี 2559 ทีไ่ ด้
ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
383,882,491 100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
390,100
บัตรเสีย
0
รวมจํานวนเสียง
384,272,591
-
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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 ซึ่งบริษัทได้ดําเนิ นการตาม
ข้อบังคับบริษทั ข้อที่ 41 ทีใ่ ห้อาํ นาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมือ่ เห็น
ว่าบริษทั มีผลกําไรพอสมควรที่จะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการในการประชุมครัง้ ที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 มีมติจ่ายเงิน
ปนั ผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการครึง่ ปี แรกของปี 2559 แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 3.25 บาท รวม
เป็ นเงินปนั ผลทีไ่ ด้ประกาศจ่ายไปแล้วจํานวน 1,711 ล้านบาท โดยจ่ายเมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2559
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2559 มีกําไรสุทธิ รวมทัง้ สิน้ 8,321
ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 จํานวน 4,002 ล้านบาท หากพิจารณาผลกําไรจากการดําเนินงาน (ไม่รวม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การรับรูร้ ายได้แบบสัญญาเช่าและสัญญาสัมปทาน
และขาดทุนจากการด้อยค่า) บริษทั มีกําไรเพิม่ ขึน้ จํานวน 1,237 ล้านบาท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั
ได้พจิ ารณาแผนการลงทุนของบริษทั แล้ว มีความเห็นว่า บริษทั มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลได้
จึงขอเสนอการจัดสรรกําไรสะสม เป็ นเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ จากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี
2559 ในอัตราหุน้ ละ 3.25 บาท คิดเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ 1,711 ล้านบาท ในการจ่ายเงินปนั ผลครัง้ นี้
หากรวมกับการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรกจะเท่ากับ 6.50 บาทต่อหุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 41 ของกําไรสุทธิ และเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ เท่ากับ 3,422 ล้านบาท ซึง่ สูงกว่าปี 2558 ทัง้ นี้
หากจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ที่ 6.50 บาทต่อหุน้ กําไรสะสมของงบการเงินรวมจะ
คงเหลือ 61,700 ล้านบาท และกําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษทั จะคงเหลือ 40,833 ล้านบาท โดยมี
กําหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 28 เมษายน 2560
ทัง้ นี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปนั ผลของปี 2558 และ ปี 2559 เป็ นดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
ปี 2559
ปี 2558
กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
8,321
4,319
กําไรจากการดําเนินงาน (ล้านบาท)
9,157
7,920
จํานวนหุน้ (หุน้ )
526,465,000
526,465,000
กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
15.81
8.20
อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)
6.50
6.25
3.25 3.25 3.00
3.25
รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
3,422
3,290
สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผล (ร้อยละ)
41
76
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ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึ่งมีผูเ้ ข้า
ประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า เมื่อพิจารณาจากกําไรสุทธิและกําไร
ต่อหุน้ แล้วพบว่าเพิม่ ขึน้ เป็ นเท่าตัว อัตราการจ่ายเงินปนั ผลในปี 2558 จ่ายในอัตราร้อย
ละ 76 และในปี 2559 จ่ายในอัตราร้อยละ 41 ในขณะทีเ่ อ็กโกจ่ายเงินปนั ผลเพิม่ ขึน้
เพียง 0.25 บาทต่อปี ซึง่ ตนคิดว่าน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับกําไรสุทธิในปี 2559 จึงเห็น
ควรว่าบริษทั สามารถจ่ายเงินปนั ผลเพิม่ ขึน้ ได้
ประธาน ชี้แ จงว่า เอ็ก โกจํา เป็ น ต้อ งเก็บ เงิน สดไว้เ พื่อ ลงทุ น เพิ่ม เนื่ อ งจากเอ็ก โกมี
คําตอบ:
โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาลงทุนอีกหลายโครงการ
ข้อเสนอแนะ: นายสุรยิ า สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้เอ็กโกพยายามจ่ายเงินปนั ผลให้เร็วขึ้น
หลังจากได้รบั อนุ มตั จิ ากการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แล้ว โดยยกตัวอย่างบริษทั จดทะเบียน
แห่งหนึ่งว่าสามารถจ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ได้ในวันถัดไปหลังจากวันประชุม และเพื่อ
ความชัดเจนขอให้ระบุกําหนดวันที่สําหรับผูถ้ ือหุ้นที่มชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหุ้นมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผล ในระเบียบวาระนี้ดว้ ย
ประธานรับข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ ไว้พจิ ารณา
คําตอบ:
เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปนั ผล
ระหว่างกาลจากผลประกอบการครึง่ ปี แรกของปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 3.25 บาท และพิจารณาลงมติอนุ มตั ิ
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี และการจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนิ นงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2559
ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั ทราบการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึง่
ปี แรกของปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 3.25 บาท เป็ นจํานวนเงิน 1,711 ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้ผถู้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 16
กันยายน 2559 และอนุ มตั ใิ ห้จดั สรรกําไรสุทธิและประกาศจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนินงานครึง่ ปี หลังของ
ปี 2559 ตามทีป่ ระธานเสนอในอัตรา 3.25 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 1,711 ล้านบาท ในวันที่ 28 เมษายน
2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
384,255, 483 100.0000 ของจํานวนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
0 0.0000 ของจํานวนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
0
0
384,255,483
-
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ระเบียบวาระที่ 5 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดเงิ นค่าตอบแทน
ประธานมอบหมายให้ นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานเรื่องการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีแก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า
บริษทั ให้ความสําคัญกับความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดนโยบายที่
จะหมุนเวียนผูส้ 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 ้ นํา โดยการคัดเลือกคุณสมบัตแิ ละเปรียบเทียบราคาทุก 3 ปี โดยทีป่ ี 2559 เป็ นปี ล่าสุด
ทีบ่ ริษทั ได้คดั เลือกผูส้ อบบัญชีโดยการคัดเลือกคุณสมบัตแิ ละเปรียบเทียบราคา
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าทีผ่ ่านมาทีมงานผูส้ อบบัญชีจากบริษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) มีความเชีย่ วชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระและ
เป็ นกลาง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีธุรกิจพลังงาน มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและ
ทราบข้อมูลของกลุ่มบริษทั เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คําปรึกษาแนะนํ าที่ม ี
ประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มคี ุณภาพน่ าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทัง้
PwC เป็ นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีท่มี ชี ่อื เสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็ นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในประเทศทีเ่ อ็กโกไปลงทุน สมควรได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจําปี 2560 โดยกําหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็ น
ผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
1. นายวิเชียร กิง่ มนตรี
2. นายประสิทธิ์ เยือ่ งศรีกุล
3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 3977
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4174
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 7795

โดยมีคา่ ธรรมเนียมการสอบบัญชีสาํ หรับงานสอบบัญชีประจําปี 2560 ประกอบด้วย
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 จํานวน 3,344,500 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จํานวน 59,000 บาท
ซึ่งเป็ นการเพิม่ ขึน้ ตามอัตราเงินเฟ้อ และเพิม่ งานสอบทานรายงานประจําปี ตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีใหม่
2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท โดยที่
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษทั มีการลงทุน บริษทั เป็ นผูร้ บั ภาระ
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ 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 ซึ่งตามรายนามผูส้ อบ
บัญชีทงั ้ หมดข้างต้น PwC เสนอนายวิเชียร กิง่ มนตรี เป็ นผูล้ งนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
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ความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของกลุ่ ม เอ็ ก โก เปลี่ ย นจากผู้ ส อบบัญ ชี ร ายเดิ ม คื อ นางสาวอมรรัต น์
เพิม่ พูนวัฒนาสุข ซึง่ เป็ นผูล้ งนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มเอ็กโก
มาเป็ นเวลา 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกัน ครบตามข้อกําหนดของคณะกรรมการตลาดทุน และสอดคล้องกับมติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 3/2546 ทีใ่ ห้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีทุก 5 ปี และสามารถแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ทส่ี งั กัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
อนึ่ง ผูส้ อบบัญชีจาก PwC ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 ของบริษทั
และบริษทั ย่อยทัง้ หมด ยกเว้น บริษทั เคซอน พาวเวอร์ (ฟิ ลปิ ปิ นส์) จํากัด (เคซอน) และบริษทั เคซอน
แมนเนจเม้นท์ เซอร์วสิ จํากัด ใช้ผสู้ อบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co., ซึง่
เป็ นผูส้ อบบัญชีเดิมของบริษทั ทัง้ สองก่อนทีเ่ อ็กโกจะเข้าซื้อหุน้ และมีความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ใน
ธุรกิจของเคซอนเป็ นอย่างดี ซึง่ จะทําให้บริษทั สามารถจัดทํางบการเงินได้ทนั ตามกําหนดระยะเวลา
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้า งต้น คณะกรรมการบริษัท โดยข้อ แนะนํ า ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีในนาม PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ได้แก่
นายวิเชียร กิง่ มนตรี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3977 นายประสิทธิ ์ เยื่องศรีกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที่ 4174 และนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7795 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ ํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็ น
จํานวนเงิน 3,344,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามทีเ่ กิดขึน้ จริงไม่เกิน
175,000 บาท โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานบริษทั ใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ ให้ PwC จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตท่านอื่นแทนได้ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทั ก่อน รวมทัง้ เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั คิ ่าสอบทาน
งบการเงินของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในปี 2560 ด้วย
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ อภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
การกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
นายสุรยิ า สรรพอาษา ผูถ้ อื หุน้ สอบถามในประเด็น ดังต่อไปนี้
1.ตามทีบ่ ริษทั มีนโยบายในการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีโดยวิธกี ารประกวดราคา ดังนัน้ จึง
ขอสอบถามว่าในปี 2559 ผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมการประกวดราคามีขอ้ เสนออย่างไร
อีกทัง้ บริษทั ได้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวแก่ผถู้ อื หุน้ หรือไม่ เช่น ข้อมูลรายชื่อ
บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมการประกวดราคา ขอบเขตงานตรวจสอบ
2.PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของเอ็กโกตลอดระยะเวลา 3 ปีทผ่ี า่ นมาใช่หรือไม่
3.เหตุใดบริษทั จึงพิจารณาเลือก PwC ซึง่ เป็ นบริษทั สอบบัญชีชนั ้ นํา 4 รายใหญ่ ซึง่ อาจ
มีงานสอบบัญชีท่ตี ้องดูแลจํานวนมาก ทัง้ นี้ บริษัทคิดว่าบริษัทสอบบัญชีอ่นื ซึ่ง
ได้รบั การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ก.ล.ต.”) สามารถเทียบเท่ากับกับบริษทั สอบบัญชีชนั ้ นํ า 4 รายใหญ่ได้หรือไม่
เนื่องจาก PwC เป็ นบริษทั สอบบัญชีชนั ้ นํ า 4 รายใหญ่ จึงมีความกังวลว่า PwC
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อาจนํ าส่งข้อมูลการสอบบัญชีแก่บริษทั ได้ล่าช้า และส่งผลกระทบต่อกําหนดการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ นายสุรยิ าฯ เสนอแนะให้บริษทั ให้โอกาสบริษทั สอบ
บัญชีอ่นื ๆ ซึง่ ได้รบั การเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ซึง่ อาจทําให้คา่ สอบบัญชีลดลงได้
4.ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น จํานวน 16,240,363 บาท คือค่าใช้จา่ ยอะไร
ประธานมอบหมายให้ นายปิ ยะ เจตะสานนท์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชี
และการเงิน เป็ นผูต้ อบข้อซักถาม ดังต่อไปนี้
1. บริษทั เชิญบริษทั สอบบัญชีชนั ้ นํ า 4 รายใหญ่ เพื่อร่วมการเสนอราคาค่าสอบบัญชี
ซึง่ มีบริษทั สอบบัญชียน่ื ข้อเสนอการสอบบัญชีแก่บริษทั จํานวน 2 ราย ในส่วนของ
ขอบเขตการดําเนินงาน (Scope of work) ของผูส้ อบบัญชี บริษทั เป็ นผูก้ ําหนด
ขอบเขตดัง กล่ า วทัง้ หมด เพื่อ ให้ไ ด้บ ริษัท สอบบัญ ชีต ามที่บ ริษัท ต้อ งการ ทัง้ นี้
บริษัท จะพิจ ารณาข้อ เสนอของบริษัท สอบบัญ ชีเ ปรีย บเทีย บกับ ขอบเขตการ
ดําเนินงานทีบ่ ริษทั กําหนด จากนัน้ บริษทั จึงจะพิจารณาราคาค่าสอบบัญชี ในลําดับ
ต่อไป
2. บริษทั ใช้บริการสอบบัญชีจาก PwC มาเป็ นระยะเวลามากกว่า 3 ปี เนื่องจาก PwC
มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง มีประสบการณ์ในงาน
ตรวจสอบบัญชีธุรกิจพลังงาน มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูล
ของกลุ่มบริษัทเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คําปรึกษา
แนะนําทีม่ ปี ระโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบทีม่ คี ุณภาพพอใจและส่งมอบงานได้
รวดเร็วตรงเวลา รวมทัง้ PwC เป็ นบริษทั ทีใ่ ห้บริการการสอบบัญชีทม่ี ชี ่อื เสียง มี
มาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง และมีเครือข่าย
การตรวจสอบบัญชีในประเทศทีเ่ อ็กโกไปลงทุน
3. สาเหตุทบ่ี ริษทั เลือกบริษทั สอบบัญชี 4 รายใหญ่ เนื่องจากบริษทั มีการดําเนินธุรกิจ
ทัง้ ในและต่างประเทศ เช่น การลงทุนในเขตภูมภิ าคอาเซียนและออสเตรเลีย ดังนัน้
บริษัทจึงต้องการบริษัทสอบบัญชีท่มี มี าตรฐานระดับสากล และมีความเชี่ยวชาญ
ด้านมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศทีถ่ ูกต้องและเป็ นมาตรฐานเดียวกันกับของ
แต่ ล ะประเทศที่บ ริษัท มีก ารขยายการลงทุ น ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า ในการลงทุ น ใน
ต่างประเทศ เช่น ฟิ ลปิ ปิ นส์ ลาว อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ฯลฯ บริษทั ใช้บริการ
บริษทั สอบบัญชีชนั ้ นํารายใหญ่ทงั ้ สิน้
4. ในส่วนของค่าตอบแทนของงานบริการอื่น จํานวน 16,240,363 บาท คือค่าบริการ
การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนและค่าทีป่ รึกษาด้าน
มาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ และค่าบริการทีป่ รึกษาด้านโครงสร้างการลงทุนใน
ต่างประเทศ จํานวน 2,014,000 บาท และ 14,226,363 บาท ตามลําดับ
นายพิพฒ
ั น์ กาญจนสาวิตรี ผูถ้ อื หุน้ เสนอแนะให้บริษทั แยกบริษทั สอบบัญชีออกเป็ น 2
ราย ได้แก่ บริษทั สอบบัญชีสาํ หรับต่างประเทศ ซึง่ เป็ นบริษทั สอบบัญชีชนั ้ นํา 4 รายใหญ่
และบริษทั สอบบัญชีสาํ หรับในประเทศ
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ประธาน ชี้แจงว่า การแยกบริษัทสอบบัญชีดงั กล่าวจะส่งผลกระทบต่อกําหนดการส่ง
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท เนื่องจากบริษัทต้องใช้เวลามากขึ้นในการรอรับข้อมูล
รายงานงบการเงินจากบริษทั สอบบัญชี ทัง้ นี้ ฝา่ ยบริหารได้พจิ ารณามาเป็ นอย่างดีแล้วว่า
หากใช้บริการบริษัทสอบบัญชีเดียวกันดูแลบริษัททัง้ ในและต่างประเทศ จะทําให้เกิด
ความคล่องตัวในการนํ าส่งข้อมูลรายงานการเงินมากกว่า อีกทัง้ ยังทําให้บริษทั สามารถ
นําส่งงบการเงินรวมของกลุม่ บริษทั ได้รวดเร็ว

เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้
ผู้ส อบบัญ ชี และกํา หนดเงิน ค่าตอบแทน โดยมติข องระเบียบวาระนี้ ต้อ งใช้ค ะแนนเสีย งข้า งมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดเงินค่าตอบแทน
ตามทีป่ ระธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแต่งตัง้
ให้นายวิเชียร กิง่ มนตรี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3977 นายประสิทธิ์ เยือ่ งศรีกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที่ 4174 และนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7795 ในนาม PwC เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ประจําปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 3,344,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น
ในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามทีเ่ กิดขึน้ จริงไม่เกิน 175,000 บาท โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เ กิด ขึ้น จริง สํา หรับ การเดิน ทางไปสอบทานในต่ า งประเทศที่บ ริษัท มีก ารลงทุ น ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้อง
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นแทนผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน
ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ รวมทัง้ มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั คิ ่าสอบทานงบการเงิน
ของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึน้ ใหม่ในปี 2560 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
361,379,367 94.0949 ของจํ า นวนเสี ย งทั ้ง หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
22,678,975 5.9050 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
11,800
0
384,070,142
-
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ระเบียบวาระที่ 6 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานแถลงต่ อ ที่ประชุ ม ว่า ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจํากัด มาตรา 71 และ
ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กําหนดให้กรรมการของบริษัทออกจากตําแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี เ ป็ น จํา นวนหนึ่ ง ในสาม ซึ่ง ในการประชุ ม ครัง้ นี้ มีก รรมการที่ค รบวาระจะต้อ งออกจาก
ตําแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่
1. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
กรรมการอิสระ
2. นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์
กรรมการอิสระ
3. นายฮิโรมิ ซากากิบาระ
กรรมการ
4. นายเคน มัตซึดะ
กรรมการ
5. นายยาสุโอะ โอฮาชิ
กรรมการ
เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้อภิปรายเกีย่ วกับกรรมการได้โดยสะดวกและเพือ่ ความโปร่งใส
กรรมการทีพ่ น้ วาระทัง้ หมดสมัครใจทีจ่ ะออกนอกห้องประชุม
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
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการสรรหาผูท้ รงคุณวุฒติ ามกระบวนการสรรหา
ของบริษัท รวมถึง การสรรหากรรมการจากบุ ค คลที่ม ีค วามสามารถในการเป็ น กรรมการจากฐานข้อ มูล
กรรมการ (Director Pool) และเลือกตัง้ กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการทีค่ รบวาระการดํารงตําแหน่ ง โดย
พิจารณาจาก (1) คุณสมบัตติ ามทีก่ ําหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั ข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง (2) ความ
เหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ (3) ทักษะทีบ่ ริษทั ต้องการ ซึ่งสอดค้องกับ ความรู้ ประสบการณ์
ความเชีย่ วชาญของผูท้ ไ่ี ด้รบั เสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนกําหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการกํากับกิจการ (เพือ่ บรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจน (4) พิจารณาผลงานในการกํากับดูแล
บริษทั อุทศิ เวลา และความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ ตลอดระยะเวลาทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
ในวาระทีผ่ า่ นมา
คณะกรรมการบริษทั โดยไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในกรณีน้ี ได้พจิ ารณาข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเลือกตัง้ กรรมการเพือ่ ทดแทนกรรมการทีค่ รบวาระการ
ดํา รงตํา แหน่ ง โดยคํา นึ ง ถึง หลัก เกณฑ์ด งั กล่ า วข้างต้น แล้ว จึง เสนอที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาแต่ ง ตัง้
กรรมการเข้าใหม่จาํ นวน 2 ท่าน ได้แก่ นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ เป็ นกรรมการอิสระ แทนนายสมโภชน์
กาญจนาภรณ์ และนายอัญญา ขันธวิทย์ เป็ นกรรมการอิสระ แทนนายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ และเลือกตัง้
กรรมการผูแ้ ทน 3 ท่าน ได้แก่ นายฮิโรมิ ซากากิบาระ นายเคน มัตซึดะ และ นายยาสุโอะ โอฮาชิ กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึง่ การดํารงตําแหน่งของกรรมการทัง้ 3 ท่านจะช่วยสนับสนุ นการดําเนิน
ธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับพันธกิจและกลยุทธ์ขององค์กร และสร้างความต่อเนื่องใน
การกํากับดูแลกิจการ ทัง้ นี้ ในนิยามกรรมการอิสระของบริษทั กําหนดไว้ว่า กรรมการอิสระต้องถือหุ้นใน
บริษทั ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ม ี
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ส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษทั ซึง่ นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ และนาย
อัญญา ขันธวิทย์ ซึง่ ได้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั และมีคุณสมบัตติ ามนิยามข้างต้น
อีกทัง้ กรรมการผูแ้ ทนทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ อีก 3 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
ประธานที่ป ระชุ ม ได้เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ถือ หุ้น อภิป รายเกี่ย วกับ กรรมการแต่ ล ะท่ า นซึ่ง มี
ผูเ้ ข้าประชุมสอบถาม ดังนี้
คําถาม:
นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผูถ้ อื หุน้ กล่าวชมเชยแนวปฏิบตั เิ รื่องการให้กรรมการที่
พ้นวาระทัง้ หมดออกนอกห้องประชุมในระเบียบวาระนี้ และสอบถามว่าแนวปฏิบตั ิ
ดังกล่าวเป็ นข้อกําหนดของ ก.ล.ต. หรือไม่
คําตอบ:
ประธาน มอบหมายให้น างกุ ลกนก เหลือ งสร้อ ยทอง เลขานุ ก ารบริษัท ตอบข้อ
ซักถามข้างต้น โดยเลขานุ การบริษทั ชีแ้ จงว่าแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวไม่ได้เป็ นข้อกําหนด
ของ ก.ล.ต. แต่ เ ป็ น แนวปฏิบ ัติท่ีดีเ พื่อ เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น สามารถอภิป ราย
เกีย่ วกับกรรมการทีค่ รบวาระได้อย่างเป็ นอิสระ กรรมการทีค่ รบวาระจึงสมัครใจออก
จากห้องประชุม
คําถาม:
นายสมบูรณ์ บุบผาชื่น ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า บริษทั สามารถจัดสรรจํานวนกรรมการ
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ เพือ่ ดํารงตําแหน่งกรรมการในฐานะ
ผู้แ ทนของผู้ถือ หุ้น รายย่อยได้หรือ ไม่ เพื่อ ให้กรรมการผู้แ ทนของผู้ถือหุ้น ได้ใ ช้
ความรูค้ วามสามารถในการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของเอ็กโก
ประธาน ชีแ้ จงว่า บริษทั ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีบ่ ริษทั กําหนด
คําตอบ:
เสนอชื่อ บุค คลที่ม ีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ การคัด เลือ กเป็ น กรรมการผ่า นทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ซึง่ ในปีน้ีไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอรายชือ่ กรรมการ
เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้
กรรมการเข้าใหม่แทนตําแหน่ งกรรมการทีว่ ่างลงเป็ นรายบุคคลตามลําดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้
คะแนนเสีย งไม่น้ อ ยกว่า 4 ใน 5 ของจํา นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และมีส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
เมื่อทีป่ ระชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงเชิญกรรมการทุกท่านทีค่ รบวาระกลับเข้าห้อง
ประชุม
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติให้นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ เป็ นกรรมการอิสระเข้าใหม่
แทนนายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ และนายอัญญา ขันธวิทย์ เป็ นกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทนนายบัณฑิต
โสตถิพลาฤทธิ์ และให้กรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายฮิโรมิ ซากากิบาระ นายเคน
มัตซึดะ และนายยาสุโอะ โอฮาชิ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกครัง้ หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของ
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จํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสําหรับ
กรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ชือ่ กรรมการ

จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออก
บัตรเสีย
รวม
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
เสียง
(ร้อยละ) จํานวนเสียง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1. นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ 382,600,169 1,274,259 182,400
0
384,056,828
กรรมการอิสระ
(99.6207) (0.3317)
(0.0474) (0.0000) (100.0000)
2. นายอัญญา ขันธวิทย์
กรรมการอิสระ
3. นายฮิโรมิ ซากากิบาระ
กรรมการ
4. นายเคน มัตซึดะ
กรรมการ
5. นายยาสุโอะ โอฮาชิ
กรรมการ

382,600,169
(99.6207)
380,545,282
(99.0856)
380,544,682
(99.0855)
380,545,282
(99.0856)

1,274,259
(0.3317)
3,329,146
(0.8668)
3,329,746
(0.8669)
3,329,146
(0.8668)

182,400
(0.0474)
182,400
(0.0474)
182,400
(0.0474)
182,400
(0.0474)

0
(0.0000)
0
(0.0000)
0
(0.0000)
0
(0.0000)

384,056,828
(100.0000)
384,056,828
(100.0000)
384,056,828
(100.0000)
384,056,828
(100.0000)

ระเบียบวาระที่ 7 พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานแถลงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั โดยข้อแนะนํ าของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ (1)
ผลประกอบการของบริษทั (2) ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ (3) ระดับความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมาย (4) ค่าตอบแทนของกรรมการในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทัง้ (5) การสร้างแรงจูงใจสําหรับ
บุ ค ลากรที่ม ีคุ ณ สมบัติท่ีเ หมาะสมแล้ว เห็น สมควรเสนอที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณากํา หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการบริษัท ซึ่ง ได้แ ก่ โบนั ส กรรมการ ค่ า ตอบแทนรายเดือ นและเบี้ย ประชุ ม คณะกรรมการ และ
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กําหนดวงเงินโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบตั งิ านประจําปี 2559 จํานวน 25 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 0.73 ของเงินปนั ผลทีจ่ ่ายให้ผถู้ อื หุน้ โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง ทัง้ นี้ โบนัส
ดังกล่าวเพิม่ ขึน้ จํานวน 5 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 บริษทั มีผลการดําเนินงานและการเติบโตของ
องค์กรอย่างโดดเด่น ในขณะทีโ่ บนัสกรรมการในปี 2558 จํานวน 20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.61
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ของเงินปนั ผลทีจ่ ่ายให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ โบนัสจํานวน 20 ล้านบาทเป็ นจํานวนทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ มาตัง้ แต่ปี 2552-2558
2. คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอัตราเดิมคือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ
30,000 บาท และเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รบั
เพิม่ ในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลําดับ และกรรมการทีไ่ ม่สามารถ
เข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมครัง้ นัน้ ซึง่ เป็ นหลักการเดิมซึง่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้อนุ มตั ิ
ไว้ตงั ้ แต่ปี 2547 และเป็ นอัตราทีส่ อดคล้องกับบริษทั ในภาคพลังงาน
3. คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอัตราเดิม ซึง่ พิจารณาจากจํานวนครัง้ การประชุม อํานาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้
คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
เบีย้ ประชุม (บาท)
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2559
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
4. ไม่มกี ารให้สทิ ธิประโยชน์อ่นื ๆ สําหรับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่ กี ารแต่งตัง้ ใหม่หรือเปลีย่ นแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
6. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี
ประธานได้เปิดโอกาสให้ ผูถ้ อื หุน้ อภิปรายเกีย่ วกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการซึง่ ไม่ม ี
ข้อซักถามจากผูถ้ อื หุน้ ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติของ
ระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยประจําปี 2560 และโบนัสกรรมการประจําปี 2559 ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน
3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
382,260,257 เสียง 99.5341 ของจํ า นวนเสี ย งทั ้ง หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
1,604,371 เสียง 0.4177 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2560
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง
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184,700 เสียง 0.0480 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม
0 เสียง 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม
384,049,328 เสียง 100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ 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 ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทัวๆ
่ ไปได้ ปรากฏว่ามี
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยได้สอบถามข้อมูลและให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์แก่บริษทั ในเรื่องต่างๆ ซึง่ ประธานและ
ฝา่ ยบริหาร ได้ชแ้ี จงให้ ผูถ้ อื หุน้ ทราบ สรุปได้ดงั นี้
คําถาม:
นายนพคุณ จูงพิรยิ ะพงษ์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าตามที่บริษทั เข้าซื้อหุน้ ในโรงไฟฟ้าความร้อน
ใต้พภิ พ ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้าในเครือเชฟรอน ในสัดส่วนเท่าใด และมีกําลัง
การผลิตกีเ่ มกะวัตต์ อีกทัง้ การเข้าซื้อหุน้ ครัง้ นี้ จะส่งผลให้บริษทั สามารถรับรูร้ ายได้ภายในปี
2560 หรือไม่
คําตอบ:
ประธานมอบหมายให้นายชนินทร์ เชาวน์นิรตั ศิ ยั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตอบข้อซักถาม โดย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ชแ้ี จงว่าบริษทั ได้เข้าซื้อหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.07 โรงไฟฟ้าความร้อน
ใต้พภิ พ ในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย 2 โรงไฟฟ้า ได้แก่ ซาลัก และดาราจัท ใน
ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีกําลังการผลิตในสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั จํานวน 128 เมกะวัตต์
เป็ นผลทําให้บริษทั สามารถรับรูร้ ายได้ในปี 2560
ข้อเสนอแนะ: นายสมบูรณ์ บุบผาชื่น ผูถ้ อื หุน้ จากผลกระทบของการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น ดังนัน้ ขอ
เสนอให้บริษทั เปิ ดบัญชีเงินฝากเป็ นสกุลเงินของประเทศทีไ่ ปลงทุน เมื่อค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
บริษทั จึงโอนเงินจากบัญชีต่างประเทศมาเป็ นเงินบาท เพื่อลดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
ของบริษทั
คําตอบ:
ประธาน ชีแ้ จงว่า บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอแนะมาโดยตลอด กล่าวคือ หาก
บริษทั มีการลงทุนในประเทศใด จะเปิ ดบัญชีและกูเ้ งินในสกุลของประเทศนัน้ ๆไว้ เพือ่ เป็ นการ
ลดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นของบริษทั
คําถาม:
นายเดชา สุนทรารชุน ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าบริษทั มีแผนการลงทุนเพิม่ เติมจากทีแ่ จ้งทีป่ ระชุม
อีกหรือไม่ เมื่อพิจารณาสัดส่วนการลงทุนของบริษทั ในต่างประเทศแล้ว พบว่าบริษทั น่ าจะมี
โอกาสในการลงทุนเพิม่ ในอนาคตได้ เช่น ในประเทศอินโดนี เซีย และเวียดนาม พร้อมทัง้
สอบถามประเด็นการปรับขึน้ ของค่า Ft จะส่งผลให้รายได้บริษทั เพิม่ ขึน้ ด้วยหรือไม่ อย่างไร
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ประธาน ชีแ้ จงว่า หากมีขอ้ มูลการลงทุนทีช่ ดั เจน บริษทั มีการรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์อย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษทั ไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลเรื่องแผนการลงทุนใน
อนาคตได้ ในส่วนของการปรับเพิม่ ค่า Ft นัน้ จะส่งผลให้รายได้ของบริษทั เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
เท่านัน้
นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าบริษทั คิดว่าปจั จัยใดทีม่ ผี ลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ในปี 2559 และมีปจั จัยความเสีย่ งใดทีม่ นี ัยสําคัญอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ในปี 2560
ประธาน ชีแ้ จงว่า ในปี 2559 บริษทั ประสบความสําเร็จในการเจรจาปรับเพิม่ อัตราค่าไฟฟ้าจาก
บริษทั Star Energy Geothermal Pte Ltd. ซึง่ นับเป็ นปจั จัยด้านบวกต่อบริษทั อย่างไรก็ตาม
สําหรับในปี 2560 ฝา่ ยบริหารมีการเตรียมความพร้อมเพือ่ ลดผลกระทบความเสีย่ งทีอ่ าจเกิด
ขึน้ กับบริษทั อย่างรอบคอบ
นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผูถ้ อื หุน้ เสนอแนะว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการเข้าใหม่
ควรแสดงวิสยั ทัศน์ในการบริหารต่อผูถ้ อื หุน้ สักเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สําหรับการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ในปีต่อไป ขอให้กรรมการเข้าใหม่ทงั ้ สองท่านแสดงวิสยั ทัศน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ด้วย
ประธาน ชี้แจงว่า บริษทั ไม่ได้จดั ให้มกี ารแสดงวิสยั ทัศน์ สําหรับกรรมการเข้าใหม่ต่อผูถ้ อื หุน้
เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการสรรหากรรมการ
เข้าใหม่มาในระดับหนึ่งแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาฯได้เชิญผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อทัง้ สองท่าน
มาแสดงวิสยั ทัศน์ในเบือ้ งต้นแล้ว เพียงแต่บริษทั ไม่ได้เปิดเผยกระบวนการดังกล่าว
นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผูถ้ อื หุน้ กล่าวชมเชยบริษทั ทีด่ ําเนินธุรกิจให้เติบโต โดยมีมลู ค่าหุน้
สูงขึน้ นับตัง้ แต่ปี 2535 จนถึงปจั จุบนั ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี อีกทัง้ บริษทั ยังมีการปนั ผล
ระหว่างกาลแก่ผถู้ อื หุน้ ในการนี้ นายสุชาติฯ ได้สอบถามเพิม่ เติม ดังต่อไปนี้
1. เมือ่ พิจารณากําไรจากปี 2559 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ประมาณ 4,000 ล้านบาท นัน้
ปจั จัยหลักมาจากการขายสินทรัพย์ ได้แก่ บริษทั เอ็กคอม ธารา จํากัด (“EGCOM
Tara”) ซึ่งเป็ นบริษทั ผลิตนํ้ าประปา แก่บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้ าภาค
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) (“East Water”) ซึ่งบริษทั ได้กําไรจากการขายสินทรัพย์
ดังกล่าวจํานวน 952 ล้านบาท ต่อมาในปี 2559 East Water ประกาศกําไรจากการ
ดําเนินงานของ EGCOM Tara จํานวนประมาณ 100 กว่าล้านบาท นายสุชาติฯ จึงตัง้
ข้อสังเกตว่า เมือ่ เปรียบเทียบอัตรากําไรจากการดําเนินงานของ EGCOM Tara กับ
อัตรากําไรทีบ่ ริษทั ได้รบั จากการขายสินทรัพย์ดงั กล่าวมีความคุม้ ค่าหรือไม่
2. นอกจากนี้ กําไรของบริษทั ยังมาจากการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าขนอม
หน่ วยที่ 4 ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2559 ทําให้บริษทั รับรูก้ ําไรจํานวน 996 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม นายสุชาติฯ ตัง้ ข้อสังเกตว่าหากโรงไฟฟ้าขนอม หน่ วยที่ 4 เดินเครื่อง
มากว่าครึง่ ปีแล้ว บริษทั ควรรับรูก้ าํ ไรมากกว่านี้หรือไม่
3. ในปี 2560 และ 2561 บริษทั คาดว่าโรงไฟฟ้าขนอม หน่ วยที่ 4 จะได้กําไรประมาณ
4,000 ล้านบาท หรือไม่
ประธาน มอบหมายให้นายปิ ยะ เจตะสานนท์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและ
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การเงิน เป็ นผูช้ แ้ี จงข้อซักถามจากผูถ้ อื หุน้ ดังต่อไปนี้
1. บริษทั ขาย EGCOM Tara ให้แก่ East Water เมือ่ ปี 2558 ดังนัน้ ผลกําไรในปี 2559
จึงไม่เกีย่ วข้องกับการขาย EGCOM Tara แต่อย่างใด
2. จากผลกําไรในปี 2559 ปจั จัยทีท่ าํ ให้บริษทั ได้รบั กําไรเพิม่ ขึน้ ได้แก่ 1) การเดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าขนอม หน่ วยที่ 4, 2) การเพิม่ สัดส่วนการลงทุนโรงไฟฟ้า
Masinloc จํานวนร้อยละ 8.05 และ 3) การเจรจาปรับขึน้ ค่าไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พภิ พ ในประเทศอินโดนีเซีย เป็ นผลให้บริษทั รับรูร้ ายได้
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40 ในส่วนของโรงไฟฟ้าขนอม หน่ วยที่ 4 เนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าว
เป็ นโรงไฟฟ้าทีเ่ พิง่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ซึง่ จะมีเงินทุนบางส่วนต้องตัดเป็ นค่าใช้จ่าย
ในช่วงการก่อสร้าง ดังนัน้ กําไรของโรงไฟฟ้าจึงลดลง
3. หากโรงไฟฟ้าขนอม หน่ วยที่ 4 ยังคงเดินเครื่องและมีความพร้อมจ่าย บริษทั ก็จะ
สามารถรับรูร้ ายได้ตามปกติซง่ึ เป็ นไปตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
นางรสสิน นัมคนิสรณ์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า เนื่องในโอกาสทีใ่ นปี น้ีบริษทั ก่อตัง้ ครบรอบ 25 ปี
บริษทั มีแผนในโครงการลงทุนใหม่ๆ หรือไม่อย่างไร
ประธาน ชี้แจงว่าบริษทั มีแผนการลงทุนตามทีไ่ ด้ชแ้ี จงแก่ผถู้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ฝา่ ยบริหารมุ่งมันที
่ จ่ ะ
แสวงหาการลงทุนใหม่ๆอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ ณ ตอนนี้ยงั ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

หลังจากทีฝ่ า่ ยบริหารได้ตอบคําถามของผูถ้ อื หุน้ ครบถ้วนแล้ว ประธานแจ้งผูถ้ อื หุน้ ทราบว่า บริษทั
จะนํ าผูถ้ อื หุน้ ไปเยีย่ มชมโรงไฟฟ้าลพบุร ี โซลาร์ จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 7 และ 8 มิถุนายน 2560 โดย
ผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หน้าห้องประชุม หรือดูรายละเอียด
ได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.egco.com
ไม่ม ีผู้เ สนอเรื่อ งอื่น ใดให้ท่ีป ระชุ ม พิจ ารณาเพิ่ม เติม ประธานจึง กล่า วปิ ด ประชุ ม และขอบคุ ณ
ผูถ้ ือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ อย่างยิง่ ต่อ
บริษทั
เลิกประชุมเวลา 16:00 น.
อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีผถู้ อื หุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้
โดยทีจ่ าํ นวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ ขึน้ เป็ น 492 ราย และ 1,146 ราย
ตามลําดับ รวมทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,638 ราย นับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ 384,803,301 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 73.0919 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด และมีจาํ นวนกรรมการเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน ซึง่
คิดเป็ นร้อยละ 93 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด

ลงลายมือชือ่

ประธานกรรมการ
(นายสมบัติ ศานติจารี)

