รายงานการปร
ร
ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
า 2561
ของ
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชนน)

ปรระชุมเมือ่ วันที่ 19 เมษายยน 2561 เวลาา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา
น ลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหหลโยธิน เขตตจตุจกั ร กรุงเททพมหานคร
แกรนนด์ แอท เซ็นทรั
โดยมมีผถู้ อื หุน้ มาปประชุมด้วยตนนเอง 418 รราย และโดยยการมอบฉันทะ
ท 1,042 รา ย รวมทัง้ หมดดเป็ นจํานวน
1,4660 ราย นับจํานวนหุ
า
น้ ทีถ่ อรวมกั
อื
นได้ 4002,416,043 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ย 76.4374 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
ข ม้ าประชชุม
ห้องประชุมเพือ่ คววามปลอดภัยของผู
จาากนัน้ ประธานนกล่าวเปิ ดปรระชุมและแนะนํ าคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ ขข้าร่วมการปรระชุมผูถ้ อื หุน้
ดังนี้
1. นนางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
2. นนายโชติชยั เจริริญงาม

3. นนายชุนอิจิ ทานนากะ
4. นนายไพศาล มหหาพัณณาภรณ
ณ์
5. นนายฮิโรมิ ซากกากิบาระ
6. นนายทาคาโอะ โอนู
โ กิ
7. นนายโยอิจโิ ร่ มัตั สึโมโตะ
8. นนายอัญญา ขันธวิ
น ทย์
9. นนายบดินทร์ รัศมี
ศ เทศ
10.นนางนวลน้อย ตรี
ต รตั น์

ปประธานกรรมกการอิสระ แลละประธานคณ
ณะกรรมการตรรวจสอบ
กกรรมการอิสระ
ร ประธานคณ
ณะกรรมการกกํากับดูแลกิจการและ
คความรับผิดชออบต่อสังคม และกรรมการ
แ
รสรรหาและพิ
พิจารณา
คค่าตอบแทน
กกรรมการ ป ระธานคณะ กรรมการสรรรหาและพิจารณา
คค่าตอบแทน และกรรมการรลงทุน
กกรรมการอิสระะ และกรรมกาารตรวจสอบ
กกรรมการ
กกรรมการ และะกรรมการลงททุน
กกรรมการ
กกรรมการอิสระะ และกรรมกาารตรวจสอบ
กกรรมการอิสระ
ร กรรมการสรรหาและพิพิจารณาค่าตอบแทน
แและกรรมการกกํากับดูแลกิจการและความ
ก
มรับผิดชอบต่อสั
อ งคม
กกรรมการอิสระ
ร กรรมการสรรหาและพิพิจารณาค่าตอบแทน
แและกรรมการกกํากับดูแลกิจการและความ
ก
มรับผิดชอบต่อสั
อ งคม
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11.นายวิศกั ดิ์ วัฒนศัพท์
12. นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
13. นายสหรัฐ บุญโพธิภกั ดี
14. นายจักษ์กริช พิบลู ย์ไพโรจน์
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กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
กรรมการ และกรรมการลงทุน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการลงทุน และกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

จากนัน้ นายจักษ์กริช พิบลู ย์ไพโรจน์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แนะนําฝา่ ยบริหารของบริษทั
ทีเ่ ข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ชีแ้ จงข้อซักถาม ดังนี้
1. นายจอห์น พาลัมโบ
2. นายนิวตั ิ อดิเรก
3. นายกัมปนาท บํารุงกิจ
5. นายดนุ ชา สิมะเสถียร

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน

ประธานได้แจ้งทีป่ ระชุมทราบว่า บริษทั ได้เชิญคุณวิเชียร กิง่ มนตรี จาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้
ถือหุน้ เกี่ยวกับงบการเงิน รวมทัง้ ได้ว่าจ้างสํานักงานกฎหมายบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จํากัด โดยมี
นายปรีดา เมฆศรีสุวรรณ เป็ นผูต้ รวจสอบการประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้ อื หุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อ
ความโปร่งใสและการสร้างความมันใจแก่
่
ผถู้ อื หุน้ และในปี น้ี บริษทั ใช้บริการระบบจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั
อินเวนเทค จํากัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนน และการ
ประมวลผล เพื่อให้การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษทั ได้เชิญตัวแทนผูถ้ อื
หุน้ 1 คน มาร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนด้วย โดย น.ส.พรทิพย์ กาญจนศาสตร์ ผูถ้ อื หุน้ อาสาเข้าร่วม
สังเกตการณ์ การนับคะแนนในครัง้ นี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบั ทราบข้อมูลที่สําคัญ บริษทั จึงจัดนิทรรศการ
เกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ทีบ่ ริเวณด้านหน้าห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษทั โครงการลงทุน งานนักลงทุนสัมพันธ์ งานสังคมและสิง่ แวดล้อม และการเครดิต
ภาษีเงินปนั 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
ด้วย หรือ งดออกเสียง สําหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 การแก้ไขข้อบังคับบริษทั และ ระเบียบ
วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5
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ของจํา นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และมีส ิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนน และระเบีย บวาระที่ 7
ค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมา
ประชุม 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
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
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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 2561 โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560 เมือ่ ครบกําหนด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอระเบียบ
วาระหรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการ
ต่อจากนัน้ ประธานเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2560
ประธานเสนอทีป่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ซึง่
ได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ซึ่งบริษทั ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.egco.com) ตัง้ แต่
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และบริษทั ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านเป็ นเอกสาร
เพือ่ ตรวจสอบเป็ นปีทเ่ี ก้า
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่
ไม่มผี ูเ้ ข้าประชุมสอบถามในประเด็นดังกล่าว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรบั รองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ซึง่ ได้ประชุมเมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2560 โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ ง
ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ตามที่
ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
404,379,672 100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
0 0.0000 ของจํ า นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
200 0 404,379,872 -
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานในรอบปี 2560
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 2560 บริษทั ได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธไิ ทยรักษ์ป่าเป็ นจํานวน 2,132,187 บาท
ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ทํารายงานประจําปี เป็ นหนังสือไว้สว่ นหนึ่งเพือ่ จัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ด้แจ้งความจํานงมายัง
บริษทั
จากนัน้ ประธานได้นําเสนอวิดที ศั น์ ผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560 และ
แผนการดําเนินงานสําหรับปี 2561 ของบริษทั ต่อทีป่ ระชุม ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2560 ซึ่ง
จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ในครัง้ นี้
1. ความสําเร็จที่สาํ คัญในปี 2560
1.1 โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดิ นเครื่องเชิ งพาณิ ชย์ในปี 2560
 โรงไฟฟ้าคลองหลวง ยูทลิ ติ ้ี เป็ นโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม ซึ่งผลิตและจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้าและไอนํ้ าขนาดกําลังผลิตติดตัง้ 121 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ในอําเภอคลองหนึ่ง
จังหวัดปทุมธานี มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”)
จํานวน 90 เมกะวัตต์ เป็ นเวลา 25 ปี และมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าจํานวน 12 เมกะวัตต์ และ
สัญญาซื้อขายไอนํ้าจํานวน 13 ตันต่อชัวโมงกั
่
บลูกค้าอุตสาหกรรม เป็ นระยะเวลา 7 ปี ซึง่
สามารถต่อสัญญาได้คราวละ 2 ปี ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริม่ เดินเครื่องเชิง
พาณิชย์ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าแล้วเมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
 โรงไฟฟ้ าบ้ า นโป่ ง ยู ทิลิต้ี เป็ น โรงไฟฟ้ าพลัง ความร้ อ นร่ ว ม ซึ่ ง ผลิต และจํ า หน่ า ย
กระแสไฟฟ้าและไอนํ้ าขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ แต่ละหน่ วย 128 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ใน
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี มีสญ
ั ญาซื้อขายกับ กฟผ. จํานวน 180 เมกะวัตต์ เป็ น
ระยะเวลา 25 ปี และมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไอนํ้ ากับลูกค้าอุตสาหกรรม
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าหน่ วยที่ 1 จํานวน 23 เมกะวัตต์ และ 40 ตันต่อชัวโมง
่
และ
โรงไฟฟ้าหน่ วยที่ 2 จํานวน 17 เมกะวัตต์ และ 60 ตันต่อชัวโมง
่
เป็ นระยะเวลา 20 ปี
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว
เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
1.2 กาลงทุนในโครงการใหม่ในปี 2560
 วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทั สตาร์ เอนเนอร์ย่ี จีโอเทอร์มอล (ซาลัก-ดาราจัท) จํากัด
(“เอสอีจเี อสดี”)ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมทุนระหว่างเอ็กโก, Star Energy Group Holdings Pte.
Ltd. และ AC Energy Holdings, Inc. ได้ดาํ เนินการรับโอนหุน้ ทัง้ หมดในธุรกิจพลังความ
ร้อนใต้พภิ พในประเทศอินโดนีเซียจากกลุ่มบริษทั Chevron Corporation เสร็จสิน้ ซึ่ง
โครงการประกอบด้วยหน่ วยการผลิตไอนํ้ า และไฟฟ้าจากแหล่งพลังความร้อนใต้พภิ พ
ซาลักและดาราจัท ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย มีกําลังการผลิตไฟฟ้า
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รวมทัง้ สิน้ 402 เมกะวัตต์ และโครงการมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าและไอนํ้ าระยะยาวกับการ
ไฟฟ้าอินโดนีเซีย หรือ PT PLN (Persoro)
 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เอสอีจเี อสดี ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุน้ กับบริษทั PT
Austino Nusantara Jaya Tbk เพื่อเข้าซื้อหุน้ ร้อยละ 95 ในบริษทั PT Darajat
Geothermal Indonesia ซึง่ เป็ นผูถ้ อื สิทธิ์ส่วนแบ่งผลประโยชน์รอ้ ยละ 5 ในโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนใต้พภิ พดาราจัทหน่ วยที่ 2 และ 3 กําลังการผลิตไฟฟ้ารวม 216 เมกะวัตต์ โดย
การทํา รายการดัง กล่า วทํา ให้เ อสอีจีเ อสดีเ พิ่ม สัด ส่ว นการถือ หุ้น ทางอ้อ มในโครงการ
ดาราจัท หน่ ว ยที่ 2 และ 3 เพิ่ม ขึ้น จากร้อ ยละ 95 เป็ น ร้อ ยละ 99.75 และยัง คงถือ หุ้น
ทางอ้อมในโครงการดาราจัทหน่ วยที่ 1 ร้อยละ 100 คงเดิม ทัง้ นี้ การดําเนินการโอนหุน้
ดังกล่าวแล้วเสร็จ เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2560
 วันที่ 4 กันยายน 2560 เอ็กโก ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไฟฟ้านํ้าเทิน
1 จํากัด (“เอ็นทีวนั พีซ”ี ) เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้านํ้ าเทิน 1 ตัง้ อยู่บนลํานํ้ า
กะดิ่ง แขวงบอลิคํา ไซ สาธารณประชาธิป ไตยประชาชนลาว โดยโครงสร้า งผู้ถือ หุ้น
ประกอบด้วย Phonesak Group Co., Ltd., เอ็กโก และ EDL Generation Public
Company ในสัดส่วนร้อยละ 60, 25, และ 15 ตามลําดับ เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2560 มี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จํานวน 514 เมกะวัตต์ และสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว จํานวน 130 เมกะวัตต์ ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทัง้ 2 ฉบับมีอายุ
สัญญา 27 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2565 และวันที่ 6 ธันวาคม 2560
เอ็นทีวนั พีซี ได้ล งนามในสัญญาข้อตกลงทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์ในไทย เพื่อ
พัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้านํ้าเทิน 1
 วันที่ 17 ธันวาคม 2560 บริษทั เจน พลัส บี. วี. จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของเอ็กโก
ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุน้ กับ SMC Global Power Holdings Corp. และ AES
Phil Investment Pte. Ltd. เพื่อขายหุ้นที่เอ็กโกถือทางอ้อมร้อยละ 49 ในบริษัท
Masinloc Power Partners Co., Ltd. ให้แก่ SMC Global Power Holdings Corp.
มูลค่า 850 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทัง้ นี้ คาดว่าการขายหุน้ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือน
มีนาคม 2561
2. ผลประกอบการปี 2560
ปี 2560 เอ็กโก กรุ๊ป มีกําไรสุทธิจํานวน 11,818 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จํานวน 3,497 ล้านบาท เมือ่ เทียบ
กับกําไรสุทธิประจําปี 2559 จํานวน 8,321 ล้านบาท โดยพิจารณาผลกําไรจากการดําเนินงาน (ไม่รวม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ และการรับรูร้ ายได้แบบ
สัญญาเช่า) กลุ่มบริษทั มีกําไรประจําปี 2560 จํานวน 9,268 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากกําไรประจําปี 2559
จํานวน 111 ล้านบาท
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กําไรจากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ มีสาเหตุหลักมาจาก การรับรูก้ ําไร ของโครงการทีก่ ่อสร้างแล้วเสร็จ
ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนอมหน่ วยที่ 4 ชัยภูม ิ วินด์ฟาร์ม โรงไฟฟ้าคลองหลวงและโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง รวม
เพิม่ ขึน้ จํานวน 747 ล้านบาท การรับรูก้ ําไรจากโครงการทีล่ งทุนใหม่ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเอ็มพีพซี แี อล
ในส่วนที่ลงทุนเพิม่ ร้อยละ 8.05 ในปี 2559 และกําไรของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนใต้พภิ พซาลักและ
ดาราจัททีล่ งทุนใหม่รอ้ ยละ 20.07 รวมเพิม่ ขึน้ จํานวน 491 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม เอ็กโกกรุ๊ป มีผลประกอบการรวมลดลง โดยมีสาเหตุหลักจาก รายได้ค่าไฟฟ้าจากความ
พร้อมจ่ายรวมลดลง จํานวน 353 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้า บีแอลซีพ ี และโรงไฟฟ้าจีพจี ี ซึ่งเป็ นไปตาม
โครงสร้างที่กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผลประกอบการโดยรวมของโรงไฟฟ้าที่มอี ยู่ในปจั จุบนั
ลดลง จํานวน 171 ล้านบาท จากบีแอลซีพมี กี ารบํารุงรักษาหลักมากกว่าปี 2559 เอสอีจแี ละเอ็กโก มี
ต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ เนื่องจากการกูเ้ งินเพื่อใช้ในการลงทุน และรวมทัง้ กําไรจากโรงไฟฟ้าขนอม 2
และ 3 ลดลง จํานวน 603 ล้านบาท เนื่องจากหมดสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
สําหรับกําไรจากการดําเนินงาน เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี ตัง้ แต่ปี 2556 – 2560 เพิม่ ขึน้ อย่างสมํ่าเสมอ
โดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 6.25 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม จํานวน 200,332 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จํานวน 3,077
ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 1.56 สาเหตุ ห ลัก จากการลงทุ น ในโครงการพลัง ความร้อ นใต้พ ิภ พซาลัก และ
ดาราจัท โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้ านํ้ าเทิน 1 และโครงการไซยะบุร ี รวมทัง้ การรับรูส้ ว่ นแบ่งกําไรหลัง
หักเงินปนั ผลในกิจการร่วมค้าและบริษทั ร่วม ในขณะทีห่ นี้สนิ ของกลุ่มบริษทั มีจาํ นวน 113,476 ล้านบาท
ลดลง จํานวน 1,181 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.03 สาเหตุหลักจากการชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว และกลุ่ม
บริษทั มีกําไรสะสมหลังจากหักเงินปนั ผลแล้ว เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มบริษทั มี จํานวน
86,238 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จํานวน 4,265 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.20 เมือ่ เทียบกับสิน้ ปี 2559
3. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ในปี 2560 เอ็กโก กรุ๊ป ได้รเิ ริม่ โครงการพิเศษ 3 โครงการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี การก่อตัง้
กิจการ ได้แก่
1) โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง เพือ่ ร่วมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้าใน
กลุ่มเอ็กโก ผ่านกิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน การส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาทักษะด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม และการปลูกจิตสํานึกอนุ รกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม
2) โครงการศูนย์เรียนรูโ้ รงไฟฟ้าขนอม โดยพัฒนาโรงไฟฟ้าขนอมหน่ วยที่ 1 ซึ่งหมดอายุสญ
ั ญา
ขายไฟฟ้าแล้วให้เป็ นศูนย์เรียนรูด้ า้ นพลังงานและสิง่ แวดล้อมสําหรับเยาวชนและผูส้ นใจ ซึง่ คาด
ว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2561
3) โครงการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรปา่ ต้นนํ้า โดยสนับสนุ นให้มลู นิธไิ ทยรักษ์ปา่ ซึ่งเป็ นองค์กรสาธารณ
กุศลทีเ่ อ็กโกก่อตัง้ และสนับสนุ นการดําเนินงาน ขยายพืน้ ทีก่ ารดําเนินงานด้านการอนุ รกั ษ์และ
ฟื้นฟูปา่ ต้นนํ้า จากภาคเหนือไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
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4. ด้านการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
ในปี 2560 เอ็กโก กรุ๊ป ได้ดาํ เนินการด้านการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษทั ได้ทบทวนและปรับปรุงหลักการและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการกํากับดูแลกิจการ
ให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ก.ล.ต., IOD และ ASEAN CG Scorecard
ได้แก่
- กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการเปิดเผยข้อมูล
- กําหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
- แต่งตัง้ ประธานกรรมการอิสระ
2) จัด กิจ กรรมส่ง เสริม ความรู้ค วามเข้า ใจในหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิจ การแก่ ค ณะกรรมการและ
พนักงาน
3) ส่งเสริมให้บริษทั ในกลุม่ เข้ารับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต หรือ CAC โดย บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด ได้ย่นื ขอการรับรองและอยู่
ระหว่างรอการพิจารณาการรับรองฐานะสมาชิก
4) ได้รบั การประเมินผลการกากับดูแลกิจการ บริษทั จดทะเบียนไทย (Corporate Governance
Report - CGR) ในระดับดีเลิศ 96 คะแนน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
5) ได้รบั รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ทีม่ คี วามโดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และบรรษัทภิบาล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ภาพรวมการลงทุนในธุรกิ จไฟฟ้ า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าทีเ่ ดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จํานวน 26 โรง คิดเป็ น
กําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมจํานวน 4,256.95 เมกะวัตต์ ใน 5
ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย โดยมีกําลังการผลิตจากเชือ้ เพลิง
ฟอสซิล 79.50% และจากพลังงานหมุนเวียน 20.50%
นอกจากธุรกิจไฟฟ้าแล้ว เอ็กโก กรุ๊ป ยังได้ลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องด้านพลังงานอื่นๆ ได้แก่
1) การถือหุ้นร้อยละ 100 ในเอสโก ซึ่งเป็ นบริษทั ให้บริการด้านการเดินเครื่อง บํารุงรักษา และ
วิศวกรรม แก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
2) การถือหุน้ ร้อยละ 100 ในเพิรล์ เอนเนอจี้ ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาระยะ
ยาวแก่โรงไฟฟ้าเคซอน
3) การถือ หุ้น ร้อ ยละ 100 ในเคซอน แมนเนจเม้นท์ ซึ่ง เป็ น ผู้ใ ห้บริก ารด้า นการบริห ารจัด การ
โรงไฟฟ้าเคซอน
4) การถือหุ้นร้อยละ 40 ในพีที มานัมบัง เมารา อีนิม หรือ เอ็มเอ็มอี ซึ่งเป็ นเจ้าของโครงการ
เหมือ งถ่ า นหิน ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ทัง้ นี้ เ อ็ ก โก กรุ๊ ป ได้ ข ายหุ้ น ทัง้ หมดร้ อ ยละ 18.72
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ในอีสวอเตอร์ให้กบั บริษทั มะนิลา วอร์เตอร์ จํากัด ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ มูลค่า 5,226 ล้านบาท
ซึง่ ได้ดาํ เนินการเรียบร้อยเมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2561
นอกจากนี้ มีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้างในต่างประเทศ 3 โครงการ คิดเป็ นกําลังผลิตตาม
สัญญาและตามสัดส่วนการถือหุน้ 544 เมกะวัตต์ ซึง่ มีกําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2562 และ 2565
โดยแต่ละโครงการมีความก้าวหน้า ดังนี้
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนํ้า “ไซยะบุร”ี สปป.ลาว ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 90.60
2. โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน “ซานบัวนาเวนทูรา” ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ
80.22
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนํ้า “นํ้าเทิน 1” สปป.ลาว ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 25
6. ทิ ศทางดําเนิ นธุรกิ จปี 2561
เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสําคัญกับการสร้างความเติบโตอย่างยังยื
่ นให้กบั องค์กร โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจ
ไฟฟ้าทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ เพื่อรักษาอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ หรือ ROE อย่างน้อยร้อยละ 10 ภายใต้
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละใส่ใจต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
- บริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด และบริหาร
จัดการโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกําหนดและภายใต้งบประมาณทีว่ างไว้
- แสวงหาโอกาสในการซื้อ สิน ทรัพ ย์ท่ีเ ดิน เครื่อ งเชิง พาณิช ย์แ ล้ว และพัฒ นาโครงการ
Greenfield ทัง้ ในประเทศและในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
- ตลอดจนขยายการลงทุนในโครงการประเภทพลังงานหมุนเวียน เพือ่ เพิม่ สัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 30 ภายในปี 2569 รวมทัง้ แสวงหาโอกาสการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่
ในขณะเดีย วกัน บริษัท จะธํ า รงไว้ซ่ึง สิ่ง แวดล้อ มและการพัฒ นาสัง คม โดยยกระดับ การจัด การด้า น
สิง่ แวดล้อม และการอยูร่ ว่ มกับชุมชนอย่างกลมกลืน ภายใต้การดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี
จากนัน้ ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ซึง่ มีผเู้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผูถ้ อื หุน้ สอบถามดังนี้
1. ข้อมูลทีน่ ํ าเสนอในวิดที ศั น์ในระเบียบวาระนี้รวมอยูใ่ นแผ่นซีดที ส่ี ง่ ไปพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมด้วยหรือไม่
2. เนื่องจากข้อมูลทีแ่ สดงให้หนังสือเชิญประชุม หน้า 4 และในวิดที ศั น์ แสดงข้อมูลจํานวน
โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องและกําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น
ต่างกัน ดังนี้
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หนังสือเชิญประชุม
28 โรง
4,574 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าทีเ่ ดินเครือ่ ง
กําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย
และตามสัดส่วนการถือหุน้
ดังนัน้ จึงขอให้บริษทั แก้ไขข้อมูลด้วย

คําตอบ:

คําถาม:

วิดที ศั น์
26 โรง
4,256 .95 เมกะวัตต์

3. จากวิดที ศั น์ นําเสนอผลการดําเนินงานแจ้งว่า ในเดือนมีนาคม 2561 เอ็กโกขายสินทรัพย์
จํานวน 2 รายการ คือ อีสต์วอเตอร์ และมาซินลอค ซึง่ เข้าใจว่าเป็ นการขายทีต่ ่อเนื่องจากปี
2560 ดังนัน้ รายได้จะเป็ นของปี 2561 ใช่หรือไม่
4. ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ ในการทํา
รายการที่มนี ัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ กําหนดว่าหาก
บริษทั จดทะเบียนได้มาหรือจําหน่ายสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน ซึง่ มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3
จะต้ อ งดํ า เนิ น การขออนุ ม ัติผู้ถือ หุ้น ไม่ ท ราบว่ า เอ็ก โกได้ศึก ษาหลัก เกณฑ์ น้ี ห รือ ไม่
เนื่องจากมูลค่าในการจําหน่ายทรัพย์สนิ เกินกว่าร้อยละ 3
ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
1. ข้อมูลทีน่ ําเสนอในวิดที ศั น์ เป็ นผลการดําเนินงานในปี 2560 และ แผนงานในปี 2561 ซึง่ ได้
ปรับปรุงให้เป็ นปจั จุบนั จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เพือ่ นําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในวัน
ประชุม จึงไม่ได้รวมอยูใ่ นแผ่นซีดดี งั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ กล่าวถึง
2. ข้อมูลทีน่ ําเสนอในหนังสือเชิญประชุมเป็ นข้อมูล ณ สิน้ ปี 2560 ในขณะทีข่ อ้ มูลในวิดที ศั น์
เป็ นข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 เอ็กโกได้ขาย
โรงไฟฟ้า 2 แห่งได้แก่ (1) โรงไฟฟ้ามาซินลอค ซึง่ มีขนาดกําลังผลิตตามสัญญาซื้อขายและ
ตามสัดส่วนการถือหุน้ จํานวน 314 เมกะวัตต์ และ (2) โรงไฟฟ้าจีเดค ซึง่ มีขนาดกําลังผลิต
ตามสัญญาซือ้ ขายและตามสัดส่วนการถือหุน้ จํานวน 3 เมกะวัตต์
3. รายได้จากการขายอีสวอเตอร์ และมาซินลอค จะถูกบันทึกเป็ นรายได้ในปี 2561
4. เอ็กโกได้ศกึ ษาและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ ข้าข่ายการได้มาและจําหน่ าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ที่ บจ/ป 21-01 ซึ่งกําหนดว่า
หากมูลค่ารายการทีค่ าํ นวณตามเกณฑ์ของ ตลท. เท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ให้บริษทั
ขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่มลู ค่าของการจําหน่ ายสินทรัพย์ของเอ็กโกในปี 2560
ไม่ถงึ ร้อยละ 50 จึงไม่ต้องขออนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่อย่างไรก็ตาม เอ็กโกได้แจ้ง
สารสนเทศของการจําหน่ายสินทรัพย์ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ โดยผ่านระบบของ ตลท.
นายทรงวุฒ ิ หวังธรรมคุม้ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามดังนี้
1. เมือ่ เปรียบเทียบข้อมูลในรายงานทางการเงินหน้า 2 หัวข้อภาพรวมทางการเงิน กับรายงาน
และวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน พบว่ารายการทีเ่ หมือนกันแต่ตวั เลขไม่ตรงกัน เช่น
- ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากบริษทั ร่วม หน้า 2 แจ้งไว้วา่ 5,773 ล้านบาท ในขณะที่
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คําตอบ:

คําถาม:
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หน้า 17 แจ้งว่า 7,329 ล้านบาท
- การขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น แจ้งว่า 1,594 ล้านบาท ในขณะทีห่ น้า 17 แจ้งว่า
ขาดทุน 3,785 ล้านบาท
- กําไรจากการดําเนินงานก่อนอัตราแลกเปลีย่ นและผลกระทบจากการรับรูร้ ายได้แบบ
สัญญาเช่า หน้าที่ 2 แจ้งว่า 9,268 ล้านบาท ในขณะที่ หน้า 17 แจ้งว่า 9,048 ล้าน
บาท
2. ต้นทุนทางการเงินในแต่ละปี ตัง้ แต่ปี 2556 – 2558 มีดอกเบี้ยจ่ายหลายพันล้านบาท
ในขณะทีป่ ี 2560 มีดอกเบีย้ ติดลบ หมายความว่าเอ็กโกไม่มดี อกเบีย้ ทีจ่ ะต้องจ่ายใช่หรือไม่
ขอให้อธิบายการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ด้วย และในปีต่อไปจะสามารถทําได้เช่นนี้หรือไม่
ประธานมอบหมายให้นายดนุ ชา สิมะเสถียร รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
ชีแ้ จงดังนี้
1. ความแตกต่างทัง้ สามรายการ เกิดจากวิธกี ารรายงานผลการดําเนินงานทีแ่ ตกต่างกัน โดย
รายงานและวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงาน หน้ า 17 เป็ นการรายงานที่มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อ
แสดงผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั อย่างแท้จริง จึงใช้วธิ ี proportionate consolidation
โดยรับรูส้ ่วนแบ่งกําไรตามสัดส่วนการถือหุน้ จริง ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น แต่
หน้ า 2 หัวข้อภาพรวมทางการเงิน เป็ นตัวเลขตามงบการเงินที่แสดงส่วนแบ่งกําไรสุทธิ
โดยรวมกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วย ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชี
อย่างไรก็ตาม แม้การแสดงรายการในแต่ละบรรทัดจะแตกต่างกัน แต่ผลรวมคือกําไรสุทธิจะ
ได้ตวั เลขที่เท่ากัน ซึ่งบริษทั ได้ทําการกระทบยอดความแตกต่างของการแสดงรายการ
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน – งบการเงิน
รวม หน้า 217 ในรายงานประจําปี
2. ในปี 2560 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 4,366 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนทาง
การเงิน ซึ่งเป็ นจํานวนสูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย จึงทําให้ต้นทุนทางการเงินเปลี่ยนเป็ นบวก
รายละเอียดต้นทุนทางการเงินแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 หน้า 270 ใน
รายงานประจําปี
นายศุภชัย เศรษฐเสถียร ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามดังนี้
1. เมื่อปลายปี 2560 มีการขายโรงไฟฟ้ามาซินลอค จํานวน 850 ล้านเหรียญสหรัฐ และปี
2561 มีการขายหุน้ อีสต์วอเตอร์ ในราคาประมาณ 5,220 ล้านบาท รวม 2 รายการ คิดเป็ น
มูลค่าประมาณสามหมื่นล้านบาท อยากทราบว่าเหตุใดจึงขาย แล้วจะนํ าเงินที่ได้จากการ
ขายสินทรัพย์ดงั กล่าวไปทําอะไรต่อไป
2. โรงไฟฟ้าทีห่ มดสัญญากับ กฟผ. ได้แก่ โรงไฟฟ้าระยอง และโรงไฟฟ้าขนอม ตนถือว่าเป็ น
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ อยากทราบว่าเอ็กโกจัดการกับทรัพย์สนิ เหล่านัน้ อย่างไร
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คําตอบ:

ประธานชีแ้ จงว่า
1. เนื่องจากมีการเสนอซือ้ หุน้ ทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ถืออยูใ่ นอีสต์วอเตอร์จาก บริษทั มะนิลา วอเตอร์
จํากัด ขณะทีโ่ รงไฟฟ้ามาซินลอคนัน้ เอ็กโกได้รบั การเสนอซื้อหุน้ จากบริษทั SMC Power
Holdings Corp. โดยเสนอราคาทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูง โดยกําไรทีไ่ ด้จากการขายอีสต์วอเตอร์
คิดเป็ นร้อยละ 17 และมาซินลอคคิดเป็ นร้อยละ 18 ซึ่งเป็ นราคาทีน่ ่ าพอใจ เอ็กโกจึงรับ
ข้อเสนอนี้ ส่วนการจัดการรายได้จากการขายโครงการทัง้ 2 แห่งนัน้ เอ็กโกมีแผนการลงทุน
ในอนาคตอีกหลายโครงการ
2. นายกัมปนาท บํารุงกิจ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
ชีแ้ จงว่า ปจั จุบนั เอ็กโกได้ขายซากของโรงไฟฟ้าขนอมไปแล้ว 1 โรง คือ โรงที่ 2 ส่วนโรงที่
3 อยู่ระหว่างดําเนินการขาย
นอกจากนี้ ปจั จุบนั มีผูท้ ่สี นใจที่จะซื้อโรงไฟฟ้าระยอง
จากเอ็กโก โดยขณะนี้อยูร่ ะหว่างการเจรจาซือ้ ขาย

คําถาม

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผูถ้ อื หุน้ สอบถามดังนี้
1. จากรายงานประจําปี หน้า 13 สารจากประธานกรรมการ ย่อหน้าที่ 2 ความว่าเอ็กโกให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ทัง้ ด้านธุรกิจและด้านสังคมเพือ่ ให้ธุรกิจมีความ
โดดเด่น ได้เปรียบในการแข่งขัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมไปพร้อม
กัน จึงอยากทราบว่านวัตกรรมดังกล่าวคืออะไร ดําเนินการอย่างไร
2. ในการลงทุนร่วมกับกลุม่ บริษทั สตาร์ เอนเนอร์ย่ี และกลุม่ บริษทั เอซี เอนเนอร์ย่ี เข้าซือ้ หุน้
ร้อยละ 20.07 ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พภิ พ “ซาลัก” และ “ดาราจัท” ตนเข้าใจว่า
ต้นทุนเชือ้ เพลิงน่ าจะมีราคาตํ่า ผลตอบแทนจึงน่ าจะสูง เหตุใด Chevron Corporation จึง
ขายให้เอ็กโก อยากทราบว่าผลตอบแทนที่ได้จากโครงการคิดเป็ นร้อยละเท่าไร เป็ นไป
ตามทีป่ ระมาณการไว้หรือไม่ และใช้เงินลงทุนไปประมาณเท่าไร นอกจากนี้ ความเสีย่ งของ
โรงไฟฟ้าจากความร้อนใต้พภิ พคืออะไร
3. จากรายงานประจําปี หน้ า 146 หัวข้อการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าเอสอีจเี อสดี แสดงต้นทุนขาย 160 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จํานวน 586
ล้านบาท อยากทราบว่าค่าใช้จา่ ยอื่นๆ คือค่าใช้จา่ ยอะไรบ้าง เหตุใดจึงมีจาํ นวนสูงมาก เมือ่
เทียบกับต้นทุนขาย
4. จากรายงานประจํา ปี ห น้ า 154 หัว ข้อ การวิเ คราะห์ผ ลการดําเนิ น งานในธุ ร กิจ อื่น ของ
โรงไฟฟ้าจีเดค แสดงยอดขาดทุน 48 ล้านบาท และ 29 ล้านบาท ในปี 2560 และ 2559
ตามลําดับ อยากทราบว่าเอ็กโกลงทุนในจีเดคเป็ นจํานวนเท่าไร กิจการนี้สร้างผลขาดทุน
ตัง้ แต่เริม่ ร่วมทุนจนถึงปจั จุบนั มาแล้วจํานวนเท่าไร และจะมีโอกาสทํากําไรบ้างหรือไม่
5. รายงานประจํ า ปี 328 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัว ข้อ การสอบทานความ
เพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ข้อที่ 1 ระบุว่าเอ็กโกมีระบบควบคุม
ภายในเพื่อติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิ
ของบริษทั และบริษทั ย่อยจากการทีก่ รรมการ ผูบ้ ริหารหรือพนักงานนําไปใช้โดยมิชอบหรือ
โดยปราศจากอํานาจ จึงอยากทราบว่าระบบดังกล่าวคืออะไร
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ข้อสังเกต จากรายงานประจําปี หน้า 46 แสดงผลการสํารวจความผูกพันองค์กร (Employee
Engagement Survey) ในปี 2559 พบว่าพนักงานพึงพอใจองค์กรมากในด้าน 1. ความปลอดภัย
2. ภาพลักษณ์ของบริษทั 3. การทํางานทีม่ ี Work/Life Balance ในขณะทีพ่ นักงานมีความ
คาดหวังต่อองค์กรในประเด็น 1. การบริหารคนเก่ง 2. โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และ 3.
การเรีย นรู้แ ละพัฒ นาเพิ่ม เติม ขอตัง้ ข้อ สัง เกตว่า ความพึง พอใจและความคาดหวัง กลับ ไม่
สอดคล้องกัน
ประธานมอบหมายให้ฝา่ ยบริหารชีแ้ จง ดังนี้
1. เอ็กโกมีนโยบายการดําเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและ
สังคมที่จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ มูลค่าและคุณค่าเพิม่ ให้แก่องค์กร
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย และการคิดเชิงนวัตกรรม เป็ นหนึ่งในค่านิยม (Core Value) ขององค์กร
โดยบริษทั ส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรูแ้ ละความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแนวคิดเชิง
นวัตกรรม หรือผลงานนวัตกรรม ทีส่ ามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางาน หรือกระบวนการ
ทํางาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยังยื
่ น โดยในปี
2560 เอ็กโกจัดการอบรมหลักสูตร “การคิดเชิงนวัตกรรม” (Inspiring Innovation) เพื่อ
เพิม่ พูนความรูแ้ ละกระตุน้ ให้พนักงานเกิดการคิดค้นหรือพัฒนาเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
โดยนวัตกรรมด้านธุรกิจและสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2560 ได้แก่
1) การเดินครื่องแบบ Half block operation ของโรงไฟฟ้าจีซจี ี ซึ่งช่วยให้โรงไฟฟ้า
สามารถลด Heat rate ได้ประมาณ 40 บีทยี /ู หน่ วย/ปี หรือคิดเป็ นมูลค่า 7.8 ล้านบาท/
ปี อันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กร
2) การบําบัดนํ้ าเสียจากลานกองไม้ดว้ ยถ่านกัมมันต์ ของโรงไฟฟ้าจีวายจี ซึ่งสามารถดูด
ซับกลิน่ และสีของนํ้ าชะล้างจากลานกองไม้ทผ่ี ่านบ่อตกตะกอนและบําบัดด้วยนํ้ าหมัก
แล้วได้ดกี ว่าถ่านธรรมดา เป็ นผลให้คุณภาพของนํ้ าก่อนทีจ่ ะปล่อยสู่ลาํ รางสาธารณะดี
ขึน้ ไม่มสี ขี ุ่นและกลิน่ นํ้ าหมักเหมือนก่อนที่จะดําเนินการ อันเป็ นประโยชน์ ต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมส่วนรวม
2. เอ็กโกลงทุนในโรงไฟฟ้าซาลักและดาราจัท คิดเป็ นเงินจํานวน 102 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือเทียบเท่า 3,506 ล้านบาท ผลตอบแทนโครงการเป็ นไปตามที่ประมาณไว้ และ
ความเสีย่ งของ รฟ.จากความร้อนใต้พภิ พ คือ ปริมาณและความดันไอนํ้า และความ
เสีย่ งด้านธรณีพบิ ตั ภิ ยั
3. ค่าใช้จา่ ยอื่นของเอสอีจเี อสดีรวมถึงต้นทุนทางการเงินจากเงินกูท้ ใ่ี ช้ลงทุนซื้อหุน้ ในโรงไฟฟ้า
ซาลักและดาราจัทด้วย
4. เอ็กโกลงทุนในโรงไฟฟ้าจีเดคเป็ นเงินจํานวนทัง้ สิ้น 200 ล้านบาท โดยตัง้ แต่เริม่ ลงทุนใน
โครงการ ขาดทุนไปแล้วทัง้ สิน้ 175 ล้านบาท ทัง้ นี้ เอ็กโกได้ขายหุน้ ในโรงไฟฟ้าจีเดค ให้แก่
บริษทั ไออีซี กรีนเอ็นเนอร์ย่ี จํากัด แล้วเมือ่ เดือนมีนาคม 2561
5. เอ็ก โกมีก ารจัด ทํา ทะเบีย นคุ ม ทรัพ ย์ส ิน และมีก ารตรวจนับ ทรัพ ย์ส ิน ประจําปี โดยมีก าร
รายงานต่อผูบ้ ริหาร
นายฮังไช้
่ อัครวัฒน์สกุล ตัวแทนจากชมรมผูถ้ อื หุน้ ไทย สอบถามว่า
เอ็กโกขายหุน้ ใน
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อีสต์วอเตอร์ในราคาต่อหุน้ เป็ นจํานวนเท่าไร และกําไรร้อยละ 17 คิดเป็ นจํานวนเงินเท่าไร
นายกัมปนาท บํารุงกิจ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ ชีแ้ จงว่า
เอ็กโกขายหุน้ ในอีสต์วอเตอร์ในราคา 16.78 บาท/หุน้ รวมเป็ นเงินจํานวนทัง้ สิน้ 5,226 ล้านบาท
โดยคิดเป็ นกําไรจากการขายอยูท่ ่ี 4,358 ล้านบาท
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานกล่าวสรุปเป็ นมติทป่ี ระชุม ดังนี้

มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท
และแผนการดําเนินงานสําหรับปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานมอบหมายให้น ายจัก ษ์ ก ริช พิบูล ย์ไ พโรจน์ กรรมการผู้จ ัด การใหญ่ รายงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองโดย นายวิเชียร กิง่ มนตรี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3977 ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้
รายการ
งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
(บาท)
(บาท)
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

200,332,544,867
113,476,065,423
32,286,170,026
5,772,539,998

114,752,338,501
51,137,885,477
7,952,123,903
-

11,818,280,707
22.45

7,858,592,143
14.93

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 นไปตามหลักการบัญชีทร่ี บั รอง
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ทัวไปในประเทศไทย
่
และปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง ซึ่งรายละเอียดงบการเงินอยู่
ในหนังสือรายงานประจําปีแล้ว
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด และให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่ มีผเู้ ข้า
ประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
นายสมชัย จรุงธนะกิจ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า กําไรต่อหุน้ ในปี 2560 ที่ 22.45 บาท นัน้
คําถาม:
ได้รวมกําไรพิเศษทีไ่ ด้จากการขายหุน้ ในอีสท์วอเตอร์ และมาซินลอค ด้วยหรือไม่
คําตอบ:
ประธานกรรมการ ชีแ้ จงว่า กําไรจํานวน 22.45 บาทต่อหุน้ นัน้ เป็ นกําไร ณ สิน้ ปี 2560
ซึ่งยังไม่รวมกําไรทีไ่ ด้จากการขายหุน้ ในอีสท์วอเตอร์ และมาซินลอค ซึ่งได้ดําเนินการ
แล้วเสร็จในปี 2561
ข้อเสนอแนะ: นายสมเกียรติ ไพศาล ผูร้ บั มอบฉันทะ แสดงความเห็นเกีย่ วกับการใช้ถอ้ ยคําในหนังสือ
เชิญประชุม หน้า 7/19 หัวข้อ ความเห็นของคณะกรรมการ ทีใ่ ช้คาํ ว่า “...ถูกต้องตามที่
ควรในสาระสําคัญ เชื่อถือได้...” โดยเห็นว่า การใช้ถ้อยคําดังกล่าวอาจนํ าไปสู่ความ
เข้าใจทีว่ า่ มีสาระสําคัญอื่นทีน่ อกเหนือจากความเห็นของคณะกรรมการ และอาจเป็ นสิง่
ทีไ่ ม่ถูกต้อง จึงให้ขอ้ แนะนําว่าบริษทั ควรปรับถ้อยคําให้ชดั เจนเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ เกิดความ
เข้าใจทีถ่ ูกต้อง
คําตอบ:
ประธานมอบหมายให้นายดนุ ชา สิมะเสถียร รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชี
และการเงิน ชี้แ จงสําหรับ การใช้ถ้อ ยคําดัง กล่าว โดยนายดนุ ช าฯ อธิบ ายว่า คําว่า
สาระสําคัญในทีน่ ้ี หมายถึง สาระสําคัญตามมาตรฐานทางบัญชี
คําถาม:
นายวุฒศิ กั ดิ์ อุดมพรผดุง ผูร้ บั มอบฉันทะ มีขอ้ สอบถาม ดังนี้
1. สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) ของโรงไฟฟ้าของเอ็กโก มีอายุคงเหลือเฉลีย่ กีป่ ี
2. การทีก่ ลยุทธ์ของบริษทั มุ่งเน้นเพิม่ สัดส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็ น
ร้อยละ 30 ของ Portfolio ในขณะที่ รัฐบาลมีนโยบายหยุดการรับซื้อพลังงาน
ทดแทนเป็ นการชัวคราวนั
่
น้ จะส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน
ในอนาคตของเอ็กโกหรือไม่ อย่างไร
ประธานมอบหมายให้ นายกัม ปนาท บํารุง กิจ รองกรรมการผู้จ ดั การใหญ่ ส ายงาน
คําตอบ:
กลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ เป็ นผูต้ อบข้อซักถาม ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ปจั จุบนั เอ็กโกมีโรงไฟฟ้าทีเ่ ดินเครื่องแล้วทัง้ สิน้ 26 โรง โดยอายุคงเหลือของ
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าจะมากหรือน้อยนัน้ ขึน้ อยูก่ บั อายุของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงที่
แตกต่างกัน ซึ่งปจั จุบนั อายุคงเหลือของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่น้อยและมาก
ทีส่ ดุ อยูท่ ่ี 3 และ 25 ปี ตามลําดับ
2. สําหรับเป้าหมายทีจ่ ะมีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็ นสัดส่วนร้อยละ 30 ของ
Portfolio นัน้ ฝา่ ยบริหารได้มองโอกาสการลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ทัง้ นี้ แม้วา่ โอกาสในประเทศค่อนข้างจํากัด แต่ในตลาดต่างประเทศยังสามารถ
ขยายตัวและมีโอกาสในการลงทุนในโครงการประเภทนี้ได้
คําถาม:
นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชยั ผูร้ บั มอบฉันทะ มีขอ้ สอบถาม ดังนี้

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2561
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

คําตอบ:
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1. ตามที่ รายงานประจําปี หน้า 150 แสดงผลขาดทุนของเอ็กโกในปี 2559 และ
2560 นัน้ เป็ นเพราะสาเหตุใด
2. เพราะเหตุใดโรงไฟฟ้าคลองหลวง ซึ่งเริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อกลางปี
2560 จึงประสบผลขาดทุนตามทีป่ รากฏในงบการเงิน โดยนายประวิทย์ฯ เห็น
ว่า ตามปกติแล้ว โรงไฟฟ้า SPP มักจะรับรูก้ าํ ไรได้ทนั ทีห่ ลังจากเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์
ประธานมอบหมายให้ นายดนุ ช า สิม ะเสถีย ร รองกรรมการผู้จ ดั การใหญ่ ส ายงาน
บัญชีและการเงิน เป็ นผูต้ อบข้อซักถาม ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. จากรายงานประจําปี หน้า 150 ในส่วนของผลการดําเนินงานของเอ็กโกที่
ประสบผลขาดทุน 3,373 ล้านบาท และ 3,567 ล้านบาท ในปี 2559 และ 2560
ตามลําดับ นัน้ เป็ นการแสดงผลประกอบการของเอ็กโกบริษทั เดียว ซึ่งเป็ น
บริษทั Holding Company ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษทั ต่างๆ เพื่อ
ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า จึงมีแต่การบันทึกค่าใช้จ่าย และไม่ได้แสดงถึงส่วน
แบ่งกําไรและเงินปนั ผลของบริษทั และโรงไฟฟ้าในเครือไว้ ซึ่งได้แสดงแยกไว้
ในตารางผลประกอบการของแต่ละบริษทั จึงทําให้ผลประกอบการของเอ็กโกดู
เสมือนขาดทุน
2. สําหรับโรงไฟฟ้าคลองหลวงทีม่ ผี ลประกอบการขาดทุนนัน้ เนื่องจากโรงไฟฟ้า
คลองหลวงเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์เมือ่ กลางปี 2560 จึงทําให้ในปี 2560 เป็ น
ช่วงคาบเกี่ยวระหว่างการก่อสร้างและการเริม่ ดําเนินการของโรงไฟฟ้า ทําให้
โรงไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายในส่วนงานดังกล่าว รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการ
ปรับแต่งเครือ่ งจักรให้ทาํ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ ปจั จุบนั โรงไฟฟ้า
คลองหลวงได้เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ตามปกติแล้ว

เมื่อ ปรากฏว่า ไม่ม ีคํา ถามเพิ่ม เติม แล้ว ประธานจึง เสนอที่ป ระชุ ม พิจ ารณาลงมติอ นุ ม ตั ิ
งบการเงินของบริษทั สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รบั การตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั แล้วตามทีป่ รากฏในรายงานประจําปี 2560 ทีไ่ ด้
ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2561
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง
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จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
404,179,346 99.9997 ของจํ า นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,200 0.0002 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
369,700
0
404,550,246

ระเบียบวาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี และการจ่ายเงิ นปันผล
ประธานแถลงต่ อที่ประชุ มว่า บริษัท มีน โยบายที่จะจ่ายเงิน ปนั ผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น ในอัตรา
ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหรือในจํานวนที่ทยอยเพิม่ ขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี้
บริษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 530 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
นอกจากนี้ ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ซึ่งบริษทั ได้ดําเนินการ
ตามข้อบังคับบริษทั ข้อที่ 41 ทีใ่ ห้อาํ นาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมือ่
เห็นว่าบริษทั มีผลกําไรพอสมควรทีจ่ ะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการในการประชุมครัง้ ที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 มีมติจ่ายเงิน
ปนั ผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการครึง่ ปี แรกของปี 2560 แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 3.50 บาท รวม
เป็ นเงินปนั ผลทีไ่ ด้ประกาศจ่ายไปแล้วจํานวน 1,843 ล้านบาท โดยจ่ายเมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2560
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2560 มีกําไรสุทธิ รวมทัง้ สิ้น
11,818 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จํานวน 3,497 ล้านบาท หากพิจารณาผลกําไรจากการดําเนินงาน
บริษทั มีกําไร 9,268 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จํานวน 111 ล้านบาท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
แผนการลงทุนของบริษทั แล้ว มีความเห็นว่า บริษทั สมควรจัดสรรกําไรสะสมเป็ นเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ จาก
ผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 3.50 บาท คิดเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ 1,843
ล้านบาท ในการจ่ายเงินปนั ผลครัง้ นี้ หากรวมกับการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือน
แรกจะเท่ากับ 7.00 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 31 ของกําไรสุทธิ และเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ เท่ากับ 3,685
ล้านบาท ซึง่ สูงกว่าปี 2559 ทัง้ นี้ หากจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 ที่ 7.00 บาทต่อหุน้
กําไรสะสมของงบการเงินรวมจะคงเหลือ 69,845 ล้านบาท และกําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษทั จะ
คงเหลือ 45,019 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 27 เมษายน 2561
ทัง้ นี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปนั ผลของปี 2559 และ ปี 2560 เป็ นดังนี้

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2561
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
กําไรจากการดําเนินงาน (ล้านบาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)
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ปี 2560
ปี 2559
11,818
8,321
9,268
9,157
526,465,000
526,465,000
22.45
15.51
7.00
6.50
3.50 3.50 3.25
3.25
รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
3,685
3,422
สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผล (ร้อยละ)
31
41
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่ มีผเู้ ข้า
ประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
ข้อเสนอแนะ: นายศุภชัย เศรษฐเสถียร ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ตัง้ ข้อสังเกตว่า เอ็กโกมีกําไรสุทธิ
ในปี 2560 มากถึง 11,818 ล้านบาท อีกทัง้ ยังมีกําไรทีไ่ ด้จากการขายสินทรัพย์เพิม่ อีก
กว่า 32,000 ล้านบาท ซึง่ อัตราการจ่ายเงินปนั ผลในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 31 ในขณะที่
บริษทั กําหนดนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ในอัตราร้อยละ 40 ดังนัน้ จึงเห็นว่า การ
จ่ายเงินปนั ผลในปี 2560 ของบริษทั นัน้ ไม่เป็ นไปตามนโยบายที่ถอื ว่าเป็ นข้อตกลง
ระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ บริษทั ไม่มโี ครงการลงทุนทีช่ ดั เจน จึงไม่เห็นความ
จําเป็ นที่บริษทั สมควรเก็บเงินไว้ในจํานวนมาก ดังนัน้ นายศุภชัยฯ จึงเสนอให้เอ็กโก
จ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2560 เพิม่ จาก 7 บาทต่อหุน้ เป็ น 9 บาทต่อหุน้ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล รวมถึงกําไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ จํานวนมาก
ประธาน ชีแ้ จงดังนี้
คําชีแ้ จง:
 แม้วา่ อัตราการจ่ายเงินปนั ผลปี 2560 จะเท่ากับร้อยละ 31 แต่บริษทั ได้จ่ายเงินปนั
ผลในจํานวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล ทีก่ ําหนดไว้วา่
บริษทั จะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของ
งบการเงินรวม หรือ ในจํานวนทีท่ ยอยเพิม่ ขึน้ อย่างสมํ่าเสมอ
 เอ็กโกจําเป็ นต้องสํารองเงินไว้สาํ หรับการลงทุนในโครงการต่างๆ ซึง่ มีอยูใ่ นแผนงาน
แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากปจั จุบนั มีการแข่งขันสูง
 เอ็กโกจะได้รบั กําไรจากการการขายสินทรัพย์ในปี 2561 ซึ่งประธานขอรับข้อเสนอ
ของผูถ้ อื หุน้ ในการเพิม่ จํานวนเงินปนั ผลไว้พจิ ารณาในปีต่อไป
คําถาม:
นอกเหนือจากเหตุผลทีว่ า่ บริษทั ได้จ่ายเงินปนั ผลในจํานวนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี า่ นมา นาย
สมเกีย รติ ไพศาล ผู้ร ับ มอบฉั น ทะ ขอให้บ ริษัท ชี้แ จงเพิ่ม เติม สํ า หรับ การจ่ า ยเงิน
ปนั ผลในอัตราร้อยละ 31 ซึง่ ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กําหนด
คําตอบ:
ประธาน มอบหมายให้ นายดนุ ชา สิมะเสถียร รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชี
และการเงิน เป็ นผูต้ อบข้อซักถาม โดยนายดนุ ชาฯ ชี้แจงว่า หากบริษัทใช้เกณฑ์การ
จ่ายเงินปนั ผลในอัตราร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม เป็ นหลักในการ
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คํานวณจํานวนเงินปนั ผลจ่าย จะทําให้บริษทั ไม่สามารถรักษาระดับการจ่ายเงินปนั ผลใน
จํ า นวนที่เ พิ่ม ขึ้น ได้ เนื่ อ งจากกํ า ไรสุ ท ธิข องแต่ ล ะปี จ ะได้ ร ับ ผลกระทบจากอัต รา
แลกเปลี่ยน กล่าวคือ ในปี ท่บี ริษทั มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษทั จะมีกําไรสุทธิสูง
ในขณะที่ ในปี ท่ีบ ริษัท ขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ย น บริษัท จะมีกํ า ไรสุ ท ธิต่ํ า ทัง้ นี้
นโยบายการจ่ายเงิน ปนั ผลของบริษัท ได้ร ะบุ ถึง การจ่า ยเงินป นั ผลในจํานวนที่ท ยอย
เพิม่ ขึน้ อย่างสมํ่าเสมอไว้เช่นกัน ดังนัน้ บริษทั จึงพยายามทีจ่ ะรักษาระดับการจ่ายเงินปนั
ผลในมีการเติบโตอย่างสมํ่าเสมอในระยะยาว โดยค่าเฉลีย่ ของอัตราการจ่ายเงินปนั ผล
ยังคงอยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 40
นายภาคภูม ิ จิรารัตน์ ผูถ้ อื หุน้ แสดงความเห็นว่า การทีบ่ ริษทั ชีแ้ จงว่า บริษทั จ่ายเงิน ปนั
ผลประจําปี 2560 ทีอ่ ตั ราร้อยละ 31 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม เพือ่ ต้องการเก็บ
กําไรไว้เป็ นกําไรสะสม เพื่อที่จะสามารถจัดสรรเป็ นเงินปนั ผลในปี หน้าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้
ในจํานวนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี น้ีนัน้ เป็ นหลักการทีไ่ ม่ถูกต้อง โดยมีความเห็นว่า แม้ว่าบริษทั
แจ้งว่ามีเงินสดน้อย แต่ในปี 2561 บริษทั ได้เงินสดจํานวนมากจากการขายสินทรัพย์
ดังนัน้ หากบริษทั ยังไม่มแี ผนการลงทุนที่ชดั เจน และยังไม่สามารถนํ าเงินไปลงทุนเพื่อ
สร้างกําไรมากขึน้ ในอนาคตได้ ก็ไม่มคี วามจําเป็ นทีต่ อ้ งสํารองเงินสดจํานวนมากไว้เป็ น
กําไรสะสม
ประธาน มอบหมายให้ นายอัญญา ขันธวิทย์ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
บัญชีและการเงิน เป็ นผูช้ แ้ี จง โดยนายอัญญาฯ อธิบายดังนี้
- กําไรสุทธิของงบการเงินรวมจํานวน 11,818 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1)
กําไรจากการดําเนินงานจํานวน 9,268 ล้านบาท ซึง่ เป็ นกําไรทีเ่ ป็ นตัวเงิน และ
2) กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ มิใช่กาํ ไรทีเ่ ป็ นตัวเงิน
โดยการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ จะเป็ นการจ่ายตัวเงินจริงออกไปจากบริษทั ให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ มิใช่จ่ายจากตัวเลขทางคณิตศาสตร์ ดังนัน้ หากคํานวณจากกําไรจากการ
ดํ า เนิ น งานซึ่ ง เป็ น กํ า ไรที่ต ัว เงิน อัต ราการจ่ า ยเงิน ป นั ผลจะเท่ า กับ ประมาณ
ร้อยละ 40 ในขณะทีอ่ ตั ราการจ่ายเงินปนั ผลทีร่ อ้ ยละ 31 เป็ นการคํานวณจากตัวเลข
ทางคณิตศาสตร์
- สําหรับกําไรทีไ่ ด้มาจากการขายสินทรัพย์นนั ้ บริษทั มีแผนการจัดการอยู่ 2 ประการ
ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณา ดังนี้
1) เอ็ก โกอยู่ ร ะหว่ า งการพิจ ารณาปรับ โครงสร้า งทางการเงิน ของบริษัท โดย
ปรับปรุงอัตราส่วนหนี้สน้ิ ต่อผูถ้ อื หุน้ ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ตน้ ทุนทางการเงินที่
ตํ่าลง สามารถแข่งขันในระดับภูมภิ าคและระดับโลกได้
2) เอ็กโกมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนอยู่จํานวนหนึ่ง ซึ่งการลงทุน
นัน้ ๆ จะต้องให้อตั ราผลตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ตามนโยบายการลงทุน
ของบริษทั ทีก่ าํ หนดไว้
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เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปนั ผล
ระหว่างกาลจากผลประกอบการครึง่ ปี แรกของปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 3.50 บาท และพิจารณาลงมติอนุ มตั ิ
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี และการจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนิ นงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2560
ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั ทราบการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึง่
ปี แรกของปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 3.50 บาท เป็ นจํานวนเงิน 1,843 ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้ผถู้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 15
กันยายน 2560 และอนุ มตั ใิ ห้จดั สรรกําไรสุทธิและประกาศจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนินงานครึง่ ปี หลังของ
ปี 2560 ตามทีป่ ระธานเสนอในอัตรา 3.50 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 1,843 ล้านบาท ในวันที่ 27 เมษายน
2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
397,925,671 98.3650 ของจํานวนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
6,613,900 1.6349 ของจํานวนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
700
0
404,540,271
-

ระเบียบวาระที่ 5 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดเงิ นค่าตอบแทน
ประธานมอบหมายให้ นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ประธานคณะกรรมการอิสระ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่อ งการคัด เลือ กผู้ส อบบัญชีแ ก่ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ให้ความสําคัญกับความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดนโยบายทีจ่ ะหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษทั สามารถแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ท่สี งั กัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับรายเดิมได้ ซึ่งนโยบายของบริษทั สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนซึ่งบริษทั ได้ปฏิบตั ติ งั ้ แต่ปี 2546 เป็ นต้นมา นอกจากนี้
บริษทั มีนโยบายให้มกี ารคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานบัญชีชนั ้ นํ า โดยการคัดเลือกคุณสมบัตแิ ละ
เปรียบเทียบราคาทุก 3 ปี โดยที่ปี 2559 เป็ นปี ล่าสุดที่บริษทั ได้คดั เลือกผูส้ อบบัญชีโดยการคัดเลือก
คุณสมบัตแิ ละเปรียบเทียบราคา
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าทีผ่ า่ นมาทีมงานผูส้ อบบัญชีจาก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ น
อิสระและเป็ นกลาง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีธุรกิจพลังงาน มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบ
บัญชีและทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คําปรึกษา
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แนะนํ าทีม่ ปี ระโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบทีม่ คี ุณภาพน่ าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา
รวมทัง้ PwC เป็ นบริษทั ทีใ่ ห้บริการการสอบบัญชีทม่ี ชี อ่ื เสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็ น
ทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในประเทศทีเ่ อ็กโกไปลงทุน สมควรได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจําปี 2561 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 2561 ประกอบด้วย
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 จํานวน 4,341,600 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จํานวน 873,100 บาท
เนื่องจากค่าสอบทานการรวมธุรกิจเพิม่ ขึน้ จาก 1 โครงการ เป็ น 4 โครงการ ซึ่งในการทําสัญญา
จะระบุให้จ่ายเมือ่ เกิดการรวมธุรกิจขึน้ เท่านัน้ และเพิม่ ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสําหรับ
โครงการ Star Energy Geothermal (Salak - Darajat) B.V. (“SEGSD”) กับโครงการ Nam
Theun 1 Power Company Limited (“NT1PC”) ซึง่ เป็ นโครงการทีซ่ อ้ื มาในระหว่างปี 2560
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 ในลักษณะทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด และนายวิเชียร กิง่ มนตรี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3977 เป็ นผูล้ งนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกลุม่ เอ็กโก ซึง่ เป็ นผูล้ งนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุม่ เอ็กโกมา
เป็ นเวลา 1 ปี ซึง่ ยังไม่เกินข้อกําหนดของคณะกรรมการตลาดทุน และสอดคล้องกับมติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ ที่ 3/2546 ทีใ่ ห้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีทุก 5 ปี
อนึ่ง ผูส้ อบบัญชีจาก PwC ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561 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
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เลขที่ 4174 และนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7795 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ ํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็ น
จํานวนเงิน 4,341,600 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 2561 ด้วย
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ อภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
การกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
ข้อเสนอแนะ: นายสมเกียรติ ไพศาล ผูร้ บั มอบฉันทะ เสนอแนะให้แยกการลงมติในแต่ละข้อเสนอใน
ระเบียบวาระ ไม่ควรลงมติรวมกัน เพือ่ ความชัดเจนในการลงมติของผูถ้ อื หุน้
คําตอบ:
ประธานชีแ้ จงเรื่องวิธกี ารลงมติในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
และกําหนดเงินค่าตอบแทนว่าเอ็กโกปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์น้ีมาโดยตลอดเช่นเดียวกับ
บริษทั จดทะเบียนแห่งอื่น
คําถาม:
นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผูถ้ อื หุน้ สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้
1. เนื่ อ งจากในปี 2560 ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น มี ม ติ อ นุมั ติ ค่ า สอบบั ญ ชี จํ า นวน
3,344,500 บาท แต่ ย อดที่ใ ช้ไ ปจริง คือ 3,468,500 บาทเพิ่ม ขึ้น จากที่ไ ด้ร ับ
อนุ มตั ิ (ตามทีร่ ะบุในหน้า 10 ของหนังสือเชิญประชุม) อยากทราบว่ายอดทีใ่ ช้ไป
สูงกว่าทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ นทีป่ ระชุม เนื่องจากติดปญั หาในประเด็นใดหรือไม่ และ
หากค่ า สอบบัญ ชีท่ีเ กิด ขึ้น จริง เกิน กว่ า ที่ข ออนุ ม ัติ เอ็ก โกมีแ นวทางปฏิบ ัติ
อย่างไร
2. ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นๆ ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยอะไรบ้าง
คําตอบ:
นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ประธานกรรมการอิสระ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ชีแ้ จงข้อซักถาม ดังต่อไปนี้
1. เนื่องจากในปี 2560 เอ็กโกลงทุนในโครงการใหม่ในระหว่างปีจาํ นวน 2 โครงการ
คือ โครงการ Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V. (“SEGSD”)
และโครงการ Nam Theun 1 Power Company Limited (“NT1PC”) จึง
จําเป็ นต้องจ้างผูส้ อบบัญชีสอบทานงบการเงินก่อนการจัดทํางบการเงินรวม ทํา
ให้ค่า สอบบัญ ชีเ พิ่ม ขึ้น จํา นวน 524,000 บาท ซึ่ง การจ้า งดัง กล่า วได้ร ับ การ
อนุ มตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ตามทีไ่ ด้รบั มอบอํานาจจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้
อย่างไรก็ตาม ค่าสอบทานโครงการทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ซง่ึ ขออนุ มตั ทิ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้
จํานวน 3 โครงการ สอบทานแล้วเสร็จจริงเพียง 1 โครงการ ทําให้ค่าสอบบัญชี
ลดลง 400,000 บาท ดังนัน้ ค่าสอบบัญชีปี 2560 จึงเพิม่ ขึน้ จากทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ น
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ปีทแ่ี ล้วจํานวน สุทธิ 124,000 บาท
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2. ค่ า ตอบแทนของงานบริก ารอื่น ๆ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ค่ า บริก ารในการตรวจสอบ
วิเคราะห์สถานะธุรกิจ (“Due Diligence”) สําหรับโครงการลงทุนในต่างประเทศ
และการให้คาํ ปรึกษาด้านโครงสร้างการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ เอ็กโกใช้บริการ
ดังกล่าวจาก PwC ต่อเนื่องระหว่างปี 2560 และปี 2561 เป็ นผลให้เอ็กโกจ่าย
ค่าตอบแทนไปแล้วจํานวน 23,266,809 บาทและคงเหลือค่าตอบแทนของงาน
บริการอื่นๆทีต่ อ้ งจ่ายเมือ่ PwC ให้บริการแล้วเสร็จ จํานวน 2,780,203 บาท
เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชี และกําหนดเงินค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ 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 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน 4,341,600 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 2561 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
378,629,873 93.6350 ของจํ า นวนเสี ย งทั ้ง หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
25,737,809 6.3649 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
9,700
0
404,377,382
-
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ระเบียบวาระที่ 6 การแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั
ประธานเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษทั 2 ข้อ ได้แก่ขอ้ บังคับบริษทั
ข้อที่ 18 ว่าด้วยเรื่องการพ้นตําแหน่ งกรรมการ และ ข้อที่ 29 ว่าด้วยเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียก
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยนําเสนอแยกเป็ นระเบียบวาระย่อย 2 ระเบียบวาระเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาและ
ลงคะแนนสําหรับข้อบังคับบริษทั แต่ละข้อ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 6.1 การแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ข้อที่ 18
ประธานแถลงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าเพื่อให้การพ้นวาระการ
ดํารงตําแหน่ งกรรมการของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นไปตามทีพ่ ระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 72 ซึ่งกําหนดว่า นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่ ง
เมือ่ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 (4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มี
มติให้ออกตามมาตรา 76 และ (5) ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท จึง เห็น ควรนํ า เสนอที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาแก้ไ ข
ข้อบังคับบริษทั ข้อที่ 18 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ขอ้ ความใหม่เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายกําหนด
ดังนี้
ข้อบังคับฉบับปัจจุบนั
ข้อ 18. นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
พ้นจากตําแหน่งเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออกตามวิธกี ารทีก่ ําหนดใน
ข้อ 36 แห่งข้อบังคับนี้
(5) ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก
(6) กรรมการผู้จดั การใหญ่พน้ จากตําแหน่ งกรรมการใน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นครัง้ ที่ถดั จากปี ท่กี รรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่นนั ้ มีอายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์

ร่างข้อบังคับฉบับแก้ไข
ข้อ 18. นอกจากพ้นจากตําแหน่ งตามวาระแล้ว
กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุ ณ สมบัติ ห รื อ มี ล ัก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด
(4) ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ลงมติ ใ ห้ อ อกตามวิธีก ารที่
กําหนดในข้อ 36 แห่งข้อบังคับนี้
(5) ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ อภิปรายเกีย่ วกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 18
ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:
นายบุญรื่น จางบัว ผูถ้ อื หุน้ ตัง้ ข้อสังเกตว่า กฟผ. ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ เดิมถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 49 มีสทิ ธิเสนอชือ่ บุคคลทีจ่ ะดํารงตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
ปจั จุบนั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25.4 ยังคงมีสทิ ธิในเรื่องดังกล่าวอยู่ และสอบถามว่า
การแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 18 โดยตัด (6) ออก จะส่งผลให้เอ็กโกสามารถสรรหากรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ได้เองหรือไม่

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2561
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
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ประธานมอบหมายให้ นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ กรรมการอิสระ ตอบข้อซักถาม
โดยนายไพศาลฯ ชี้แจงว่าการยกเลิกข้อบังคับข้อที่ 18 (6) จะส่งผลให้บริษทั มีความ
ต่อเนื่องในการบริหารงานมากขึน้ และป้องกันกรณีทก่ี รรมการผูจ้ ดั การใหญ่อายุครบ 60
ปี บริบูรณ์ ก่อนทีจ่ ะครบกําหนดสัญญาจ้าง อย่างไรก็ตาม สําหรับการสรรหาบุคคลเข้า
ดํารงตําแหน่ งกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอ็กโกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนมีกระบวนการสรรหาตามขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์การสรรหา ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อบังคับบริษทั ในการนี้ การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวไม่ม ี
ผลกระทบใดๆ ต่อกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหลังจากมีการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 18
แล้ว กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะมีวาระในการดํารงตําแหน่ งกี่ปี และเหตุใดบริษทั จึงต้อง
แก้ไขข้อบังคับข้อนี้
ประธานชีแ้ จงว่า วาระในการดํารงตําแหน่งของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นไปตามกําหนด
ในสัญ ญาจ้า ง และบริษัทจําเป็ น ต้อ งแก้ไ ขข้อบังคับข้อ นี้ เพื่อ เปิ ดโอกาสให้ก รรมการ
ผู้จ ัด การใหญ่ ส ามารถปฏิบ ัติง านได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนครบกํ า หนดสัญ ญาจ้า งและมี
ประสิทธิภาพเพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั

เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติแก้ไขข้อบังคับของบริษทั
ข้อที่ 18 โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 18 ตามทีป่ ระธาน
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
404,325,191 เสียง 99.9916 ของจํ า นวนเสี ย งทั ้ง หมดของ
ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และมีส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
33,500 เสียง 0.0082 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
200 เสียง 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
0 เสียง 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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รวมจํานวนเสียง
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404,358,891 เสียง 100.0000 ของจํ า นวนเสี ย งทั ง้ หมดของ
ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และมีส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6.2 การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 29
ประธานแถลงต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า ตามที่ คํ า สัง่ หัว หน้ า คณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติท่ี
21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้แก้ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เรียกประชุมวิสามัญ
นัน้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนํ าเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษทั ข้อที่
29 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ขอ้ ความใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนี้
ข้อบังคับฉบับปัจจุบนั
ข้อที่ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้
เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่
สิ้น สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท กิจ การอัน ที่ป ระชุ ม
สามัญประจําปีพงึ กระทํา มีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ
(2) พิจารณาและอนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ
บัญชี
(6) กิจการอื่นๆ

ร่างข้อบังคับฉบับแก้ไข
ข้อที่ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุ้น
เป็ นการประชุม สามัญประจํา ปี ภายใน 4 เดือน นับแต่
สิ้น สุด ของรอบปี บ ัญ ชีข องบริษัท กิจ การอัน ที่ป ระชุ ม
สามัญประจําปีพงึ กระทํา มีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ
บัญชี
(6) กิจการอื่นๆ

การประชุ ม ผู้ถือหุ้น คราวอื่น นอกจากที่ก ล่า วแล้ว ให้
เรีย กว่ า การประชุ ม วิส ามัญ คณะกรรมการจะเรีย ก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่
จะเห็นสมควร หรือผู้ถอื หุ้นรวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้ทงั ้ หมด
หรือ ผู้ถือ หุ้น ไม่น้ อ ยกว่า 25 คน ซึ่ง มีหุ้น นับ
รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 1 ใน 10 ของจํ า นวนหุ้ น ที่
จํ า หน่ า ยได้ ท ัง้ หมดจะเข้ า ชื่ อ กั น ทํ า หนั ง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรีย กประชุ ม ผู้ถือ หุ้น เป็ น การประชุ ม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่จะขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่ น นี้ ค ณะกรรมการต้อ งจัด ให้ม ีก ารประชุ ม วิส ามัญ
ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้

การประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น คราวอื่น นอกจากที่ก ล่ า วแล้ว ให้
เรีย กว่ า การประชุ ม วิส ามัญ คณะกรรมการจะเรีย ก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่
จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหุน้
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จําหน่ าย
ได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้
ให้ ช ั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 45
วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
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ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการไม่จ ดั ให้ม ีก ารประชุ ม ภายใน
กํ า หนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือ หุ้น ทัง้ หลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถอื หุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จํานวนตามที่
บังคับไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่
วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้
ถือ ว่ า เป็ น การประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น ที่ค ณะกรรมการเรีย ก
ประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่
เกิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณีท่ปี รากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใดจํานวนผู้ถือ
หุ้ น ซึ่ ง มาร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ น องค์ ป ระชุ ม ตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับ ผิด ชอบชดใช้ ค่ า ใช้จ่ า ยที่เ กิด จากการจัด ให้ม ีก าร
ประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ อื หุน้ อภิปรายเกีย่ วกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 29 ซึง่ ไม่มขี อ้ ซักถาม
จากผูถ้ อื หุน้ ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 29 โดยมติของระเบียบ
วาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 29 ตามที่ประธาน
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
403,930,391 เสียง 99.9999 ของจํ า นวนเสี ย งทั ้ง หมดของ
ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และมีส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
0 เสียง 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
200 เสียง 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
0 เสียง 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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403,930,591 เสียง 100.0000 ของจํ า นวนเสี ย งทั ง้ หมดของ
ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และมีส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานแถลงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั โดยข้อแนะนํ าของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่
(1) ผลประกอบการของบริษทั (2) ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ (3) ระดับความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย (4) ค่าตอบแทนของกรรมการในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทัง้ (5) การสร้างแรงจูงใจ
สําหรับบุคลากรทีม่ คี ุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ซึ่ง ได้แ ก่ โบนั ส กรรมการ ค่ า ตอบแทนรายเดือ นและเบี้ย ประชุ ม คณะกรรมการ และ
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กําหนดวงเงิน โบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบตั ิงานประจําปี 2560 จํานวน 25 ล้านบาท ซึ่ง
เท่ากับจํานวนโบนัสปี 2559 ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง
ทัง้ นี้ โบนัสประจําปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 0.67 ของเงินปนั ผลทีจ่ า่ ยให้ผถู้ อื หุน้
2. คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอัตราเดิมคือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ
30,000 บาท และเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รบั
เพิม่ ในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลําดับ และกรรมการทีไ่ ม่สามารถ
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
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการกํ า กับ ดูแ ลกิจ การ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ปี 2561
ปี 2560
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
-

-

เบีย้ ประชุม (บาท)
ปี 2561
ปี 2560
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
24,000

24,000

โดยประธานกรรมการชุดย่อยได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบีย้ ประชุมเพิม่ ในอัตราร้อยละ 25
4. ไม่มกี ารให้สทิ ธิประโยชน์อ่นื ๆ สําหรับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
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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 : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยประจําปี 2561 และโบนัสกรรมการประจําปี 2560 ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
398,738,930 เสียง 99.2601 ของจํ า นวนเสี ย งทั ้ง หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
2,969,161 เสียง 0.7391 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม
3,000 เสียง 0.0007 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม
0 เสียง 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม
401,711,091 เสียง 100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานแถลงต่ อ ที่ประชุ ม ว่า ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจํากัด มาตรา 71 และ
ข้อบังคับบริษทั ข้อที่ 17 กําหนดให้กรรมการของบริษทั ออกจากตําแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจําปี เป็ นจํานวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมครัง้ นี้ มีกรรมการทีค่ รบวาระจะต้องออกจากตําแหน่ ง 5
ท่าน ได้แก่
1. นางนวลน้อย ตรีรตั น์
กรรมการอิสระ
2. นายโชติชยั เจริญงาม
กรรมการอิสระ
3. นายบดินทร์ รัศมีเทศ
กรรมการอิสระ
4. นายสมบัติ ศานติจารี
กรรมการ
5. นายวิศกั ดิ์ วัฒนศัพท์
กรรมการ
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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 เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ ง 3 ท่าน ทําให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หลือมีเพียง 2 ท่าน ซึ่งไม่ครบเป็ น
องค์ป ระชุ ม ดัง นั น้ คณะกรรมการ ซึ่ง ไม่ ร วมผู้ม ีส่ ว นได้เ สีย ในกรณี น้ี จึง ได้ส รรหาผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิต าม
กระบวนการสรรหาของบริษทั รวมถึงการสรรหากรรมการจากบุคคลทีม่ คี วามสามารถในการเป็ นกรรมการ
จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และเลือกตัง้ กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการทีค่ รบวาระการดํารง
ตําแหน่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัตติ ามทีก่ ําหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั ข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบกับทักษะทีบ่ ริษทั ต้องการ ความรู้ ประสบการณ์ และ
ความเชีย่ วชาญของผูท้ ไ่ี ด้รบั เสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนกําหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการกํากับกิจการ เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนพิจารณาผลงานในการกํากับดูแล
บริษทั อุทศิ เวลา และความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ ตลอดระยะเวลาทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
ในวาระทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการบริษทั จึงเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา ดังนี้
- แต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่จาํ นวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นายพสุ โลหารชุน เป็ นกรรมการอิสระ แทน นายโชติชยั เจริญงาม และ
2. นายวิฑรู ย์ กุลเจริญวิรตั น์ เป็ นกรรมการ แทน นายสมบัติ ศานติจารี และ
- เลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1. นางนวลน้อย ตรีรตั น์
2. นายบดินทร์ รัศมีเทศ และ
3. นายวิศกั ดิ ์ วัฒนศัพท์
ทัง้ นี้ ในนิยามกรรมการอิสระของบริษทั กําหนดไว้ว่า กรรมการอิสระต้องถือหุ้นในบริษทั ไม่เกินร้อยละ 0.5
ของจํ า นวนหุ้น ที่ม ีส ิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษัท ไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิจ ไม่ ม ีส่ ว นร่ ว มในการ
บริห ารงาน และไม่ ใ ห้บ ริห ารทางวิช าชีพ แก่ บ ริษัท ซึ่ง นายพสุ โลหารชุน นางนวลน้อ ย ตรีร ตั น์ และ
นายบดินทร์ รัศมีเทศ ซึ่งได้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั และมีคุณสมบัตติ ามนิยาม
ข้างต้น
ทัง้ นี้ บริษัท ได้ นํ า เสนอข้อ มู ล ของผู้ไ ด้ ร ับ การเสนอชื่อ แต่ ล ะท่ า นตามสิ่ง ที่ส่ ง มาด้ ว ย
หมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ อภิปรายกรรมการแต่ละท่าน ทัง้ นี้ ไม่มขี อ้ ซักถามจากผูถ้ อื
หุน้ ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้ กรรมการกรรมการเข้าใหม่แทนตําแหน่ งกรรมการทีว่ า่ ง
ลงเป็ นรายบุคคลตามลําดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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เมื่อทีป่ ระชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงเชิญกรรมการทุกท่านทีค่ รบวาระกลับเข้าห้อง
ประชุม
มติ ที่ ป ระชุม : ที่ป ระชุ ม ได้พ ิจ ารณาและมีม ติใ ห้น ายพสุ โลหารชุน เป็ น กรรมการอิส ระเข้า ใหม่ แทน
นายโชติชยั เจริญงาม และนายวิฑรู ย์ กุลเจริญวิรตั น์ เป็ นกรรมการเข้าใหม่ แทนนายสมบัติ ศานติจารี และ
ให้กรรมการทีอ่ อกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นางนวลน้อย ตรีรตั น์ นายบดินทร์ รัศมีเทศ และนายวิศกั ดิ์
วัฒนศัพท์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสําหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
ชือ่ กรรมการ

1. นายพสุ โลหารชุน
กรรมการอิสระ
2. นางนวลน้อย ตรีรตั น์
กรรมการอิสระ
3. นายบดินทร์ รัศมีเทศ
กรรมการอิสระ
4. นายวิฑรู ย์ กุลเจริญวิรตั น์
กรรมการ
5. นายวิศกั ดิ์ วัฒนศัพท์
กรรมการ

จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย
รวม
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) จํานวนเสียง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2,060
0
401,522,531
396,717,886 4,802,585
(98.8033) (1.1960)
(0.0005) (0.0000)
(100.0000)
217,160
0
401,522,531
400,932,920 372,451
(99.8531) (0.0927)
(0.0540) (0.0000)
(100.0000)
2,060
0
401,522,531
387,249,310 14,271,161
(96.4452) (3.5542)
(0.0005) (0.0000)
(100.0000)
2,060
0
401,522,531
395,287,486 6,232,985
(98.4471) (1.5523)
(0.0005) (0.0000)
(100.0000)
395,291,686 6,228,785
2,060
0
401,522,531
(98.4481) (1.5512)
(0.0005) (0.0000)
(100.0000)

ระเบียบวาระที่ 9
เรื่องอื่นๆ
ประธานได้แจ้งทีป่ ระชุมว่า ระเบียบวาระปกติได้เสร็จสิน้ ลงแล้ว ได้ประชุมถึงระเบียบวาระที่
9 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 รายย่อยได้ให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ แก่บริษทั ในเรื่องต่างๆ ซึ่งประธานและฝ่ายบริหาร ได้
ชีแ้ จงให้ ผูถ้ อื หุน้ ทราบ สรุปได้ดงั นี้
คําถาม:

นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผูถ้ อื หุน้ สอบถาม ว่า Free Float ของหุน้ เอ็กโกมีจาํ นวนเท่าใด และ
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แสดงความเห็นว่าหุน้ เอ็กโกมีราคาสูง เมือ่ เทียบกับหุน้ ของบริษทั อื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ทําให้มปี ริมาณการซือ้ ขายน้อย พร้อมทัง้ เสนอแนะให้ฝา่ ยบริหารศึกษาแตกพาร์หุน้ เป็ น 1 บาท
เพือ่ เพิม่ สภาพคล่องในการซือ้ ขาย
นอกจากนี้ นายสุชาติฯ ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ตามทีม่ กี ารจัดกิจกรรมพาผูถ้ อื หุน้ เยีย่ มชมโรงไฟฟ้า
ขอให้บริษทั จัดเตรียมบุคลากร ทีม่ คี วามรูแ้ ละความเชี่ยวชาญในเรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้า
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ได้
คําตอบ:

ประธาน มอบหมายให้นายดนุ ชา สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบัญชีและ
การเงิน ตอบข้อซักถามข้างต้น โดยรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้ จง
ว่า ปจั จุบนั ปริมาณการซือ้ ขายหุน้ ของเอ็กโกมีจาํ นวนไม่มาก เนื่องจากหุน้ ของเอ็กโกเป็ นหุน้ ทีม่ ี
ความยังยื
่ น จึงทําให้ผถู้ อื หุน้ ไม่ตอ้ งการขายหุน้ ออกไป ในส่วนของจํานวนการถือหุน้ ของผูถ้ อื
หุน้ รายย่อย (Free float) ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 เท่ากับร้อยละ 42.92 โดยฐานข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้การให้ศกึ ษาการแตกพาร์หุน้ เอ็กโกเป็ น 1
บาท บริษทั จะรับไว้พจิ ารณาต่อไป
ประธานรับทราบข้อเสนอแนะเรื่องการคัดสรรบุคลากรสําหรับกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม
โรงไฟฟ้า และรับทีจ่ ะนําไปปฏิบตั ิ

คําถาม

คําตอบ

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชยั ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามว่า แผนในการจัดสรรและใช้เงินทีไ่ ด้จาก
การขายสินทรัพย์และจากกระแสเงินสดของบริษทั ว่าบริษทั จะจัดสรรเงินสําหรับการลงทุน การ
ชําระหนี้เงินกู้ และการจ่ายเงินปนั ผลพิเศษ ในสัดส่วนเท่าใด
ประธาน มอบหมายให้นายดนุ ชา สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบัญชีและ
การเงิน ตอบข้อซักถาม โดยรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า
รายได้จากการขายสินทรัพย์ ต้องคํานวณว่าส่วนทีไ่ ด้มาเป็ นกําไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์
เท่าไร ซึ่งเอ็กโกอาจพิจารณาไว้สําหรับการปนั ผลพิเศษนอกรอบ แต่โดยหลักแล้วเงินที่ขาย
สินทรัพย์มาได้ เอ็กโกมุ่งลงทุนต่อเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในแง่ของ
รายละเอียดของโครงการอยู่ในขัน้ ตอนการเจรจา ซึง่ ยังไม่สามารถเปิ ดเผยตัวเลขได้ ทัง้ นี้ขอให้
ผูถ้ อื หุน้ มันใจว่
่ าเงินทีไ่ ด้ จะนําไปสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องอย่างยังยื
่ น

หลังจากทีฝ่ า่ ยบริหารได้ตอบคําถามของผูถ้ อื หุน้ ครบถ้วนแล้ว กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แจ้งผูถ้ อื หุน้
ทราบว่า บริษทั จะนําผูถ้ อื หุน้ ไปเยีย่ มชมโรงไฟฟ้าบ้านโปง่ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 20 และ 21 มิถุนายน
2561 โดยผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หน้าห้องประชุม หรือดู
รายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.egco.com
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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 16:41 น.
อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีผถู้ อื หุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้
โดยทีจ่ าํ นวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ ขึน้ เป็ น 503 ราย และ 1,119 ราย
ตามลําดับ รวมทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,622 ราย นับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ 405,066,541 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 76.9408 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด อีกทัง้ จํานวนกรรมการเข้าร่วมประชุม 15 ท่าน ซึง่
คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด

ลงลายมือชือ่

ประธานกรรมการ
(นายสมบัติ ศานติจารี)

