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

ต่อสงัคม 
14. นายสหสั ประทกัษ์นุกลู     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กรรมการลงทุน กรรมการกํากบัดูแล

กจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 
 จากนัน้ นายสหสั ประทกัษ์นุกูล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แนะนําฝ่ายบรหิารของบรษิทัทีเ่ขา้
รว่มการประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ชีแ้จงขอ้ซกัถาม ดงัน้ี  
 
1. นายจอหน์ พาลุมโบ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 1 
2. นายนิวตั ิอดเิรก รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 2 
3. นายวรวทิย ์โพธสิขุ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิในประเทศ 
4. นายสกุล พจนารถ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยทุธแ์ละบรหิารสนิทรพัย ์
5. นายปิยะ เจตะสานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ 
6. นายณรงค ์อนิเอยีว รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานปฏบิตักิาร 
 
 ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญ นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข จาก   
บรษิทัไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั (“PwC”) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเขา้ร่วมประชุมเพื่อ
ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้เกีย่วกบังบการเงนิ     รวมทัง้ไดว้า่จา้งสาํนักงานกฎหมายบรษิทั เบเคอร ์แอนด ์
แมค็เคนซี่ จํากดั  โดยม ี นางสาวพรภนิันท ์อศัววฒันาพร และนายปรดีา เมฆศรสีุวรรณ เป็นผูต้รวจสอบการ
ประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ การนับองคป์ระชุมผูม้สีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความโปร่งใสและการสรา้งความมัน่ใจแก่ผูถ้อืหุน้ 
และในปีน้ี บรษิทัใช้บรกิารระบบจดัประชุมผูถ้ือหุ้นของ บรษิทั อินเวนเทค จํากดั ซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ ในการลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อใหก้ารจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัสะดวก และรวดเรว็ นอกจากน้ี บรษิทัไดเ้ชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 1 คน มาร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนน
ด้วย  โดย นางสาววรีาวลัย์  ปุญญอมรศร ี ผูถ้ือหุ้น อาสาเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนนในครัง้น้ี และ
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูทีส่าํคญั  บรษิทัจงึจดันิทรรศการเกีย่วกบัการดําเนินงานของบรษิทั ทีบ่รเิวณ
ดา้นหน้าหอ้งประชุม โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทั โครงการลงทุน          
งานนกัลงทุนสมัพนัธ ์งานสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และการเครดติภาษเีงนิปนัผลของผูถ้อืหุน้   
 
 ก่อนเขา้สูก่ารประชุมเพือ่พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระ ลาํดบัแรก ประธานไดเ้รยีน
เชญิผูถ้อืหุน้รบัชมวดีทีศัน์ สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานของบรษิทั  
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 จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นางกุลกนก เหลอืงสร้อยทอง เลขานุการบรษิัท แจ้งที่
ประชุมทราบถงึวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนและการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ระหว่างการประชุม 
ซึง่เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ทีป่ระชุมทราบวา่ ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดร้บั
มอบฉนัทะมาโดยถอืวา่หน่ึงหุน้เทา่กบัหน่ึงเสยีง ซึง่การลงคะแนนเสยีงแบง่เป็น 2 กรณ ีดงัน้ี 
 

1. ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรอืงดออกเสยีงใน
แต่ละระเบยีบวาระยกมอืเพื่อลงมตใินระเบยีบวาระดงักล่าว กรณีที่ผูถ้ือหุ้นไม่ยกมอืจะถอืว่า ผูถ้ือหุ้น
เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิทั 

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

นัน้  บรษิทัได้บนัทกึคะแนนเสยีงไวเ้รยีบรอ้ยแล้ว ผูม้าประชุมที่ไดร้บัมอบฉันทะไม่ต้องออกเสยีง  
เวน้แต่กรณทีีผู่ม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงในระเบยีบวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่
ชดัเจน ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงในหอ้งประชุมไดต้ามทีเ่หน็สมควรเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มา
ประชุมดว้ยตนเอง    

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

 

 บรษิทัไดก้ําหนดใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนในทุกระเบยีบวาระ กรณีที่มกีารแก้ไข ขูดลบ ขดีฆ่า
เครื่องหมายลงมติในบตัรลงคะแนนเสยีง ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมอืชื่อกํากบัหรือชื่อย่อไว้เป็นสําคญั สําหรบั
ระเบยีบวาระการเลอืกตัง้กรรมการนัน้ บรษิทักําหนดใหล้งคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะใหอ้อกเสยีงในทุก
กรณีและเก็บบตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการในคราวเดยีวกนั โดยขอให้ผูถ้ือหุ้นส่งใบลงคะแนนเลอืกตัง้
กรรมการทัง้ชุด โดยไม่ตอ้งฉีกใบลงคะแนนเป็นแต่ละบุคคล   สาํหรบัระเบยีบวาระอื่นๆ บรษิทัจะเกบ็เฉพาะ
บตัรลงคะแนนเสยีงเฉพาะทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง แลว้นําไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุ้นที่มาประชุม และจะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดหลงัการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบไดใ้นภายหลงั ซึ่งเป็นวธิปีฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีของ
สมาคมส่งเสรมินักลงทุนไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนและสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”)   ทัง้น้ี หากผูถ้อืหุน้มคีวามจําเป็นตอ้งกลบัก่อนการประชุมแลว้เสรจ็ ขอใหผู้ถ้อื
หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสง่บตัรลงคะแนนทีเ่หลอือยูท่ ัง้หมดใหแ้ก่เจา้หน้าทีด่ว้ย    
 

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



บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                 หน้า 4                                
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2558 
วนัท่ี  21  เมษายน  พ.ศ. 2558 

 
ต่อจากนัน้ ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  

 
ระเบียบวาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2557 
 

 ประธานเสนอทีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2557 ซึง่
ไดป้ระชุมเมื่อวนัที ่23 เมษายน 2557 ซึ่งบรษิทัไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.egco.com) ตัง้แต่
วนัที ่6 พฤษภาคม 2557  และบรษิทัไดด้ําเนินการจดัส่งรายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านเป็นเอกสาร
เพือ่ตรวจสอบเป็นปีทีห่า้ 
 

 จากนัน้  ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและให้ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ    
ซึง่ไมม่ผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามในประเดน็ดงักล่าว  ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตริบัรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 ซึง่ไดป้ระชุมเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2557 โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้ง
ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 

มติท่ีประชมุ :  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มมีติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 
ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 377,728,594 100.0000 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจาํนวนเสยีง 377,728,594 - 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2557 
 

 ประธานรายงานทีป่ระชุมทราบว่า คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานประจําปีในรปูแบบ 
CD ROM  ตัง้แต่ปี 2547 เป็นตน้มา  เพือ่ลดการใชก้ระดาษและประหยดัค่าใชจ้่าย โดยบรษิทัจะบรจิาคเงนิที่
ประหยดัไดใ้หมู้ลนิธไิทยรกัษ์ป่าซึ่งมเีจตนารมณ์ในการรกัษาสิง่แวดลอ้มในนาม “ผูถ้อืหุน้บรษิทั ผลติไฟฟ้า 
จํากดั (มหาชน)”   ซึ่งในปี 2557 บรษิทัไดบ้รจิาคเงนิใหแ้ก่มลูนิธไิทยรกัษ์ปา่เป็นจํานวน 1,981,362 บาท 
ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีเป็นหนังสอืไวส้ว่นหน่ึงเพือ่จดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดแ้จง้ความจาํนงมายงั
บรษิทั 
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 จากนัน้ ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสหสั ประทกัษ์นุกูล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ นําเสนอ
ผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2557 และแผนการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2558 ของบรษิทัต่อทีป่ระชุม 
ตามรายละเอยีดในรายงานประจําปี 2557 ซึ่งจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจาํปี 2558 ในครัง้น้ี  
 
1. เหตกุารณ์สาํคญัในปี 2557 – ปัจจบุนั 
1.1 โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าทีแ่ลว้เสรจ็ในปี 2557 
โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าจาํนวน 2 แหง่ซึง่ก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นปี 2557 ไดแ้ก่  

1) โรงไฟฟ้าพลงังานลมโบโค ร็อค ตัง้อยู่ที่รฐันิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เอ็กโกถือหุ้นใน
สดัสว่นรอ้ยละ 100  โดยมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว 15 ปีกบับรษิทั EnergyAustralia Pty Ltd. 
มกีาํลงัการผลติตดิตัง้ 113 เมกะวตัต ์เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นวนัที ่28 พฤศจกิายน 2557 
 

2) โรงไฟฟ้าพลงังานขยะจเีดค  ตัง้อยูท่ีอ่ําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เอก็โกถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 
50  โดยมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากกบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(“กฟภ.”) จํานวน 6.5 เมกะวตัต์ และได้รบัเงินสนับสนุนจากกองทุนพฒันาไฟฟ้า สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน (“สกพ.”)  จาํนวน 3.50 บาทต่อกโิลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 
7 ปี โรงไฟฟ้าพลงังานขยะจเีดค เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นวนัที ่11 ธนัวาคม 2557 

 
1.2 การลงทุนโครงการใหม ่
เอก็โกไดล้งทุนโครงการโรงไฟฟ้าใหมใ่นปี 2557 จาํนวน 2 โครงการ และในปี 2558 จาํนวน 1 โครงการ 
ไดแ้ก่ 

1)  ในวนัที่ 15 กรกฎาคม 2557 เอก็โกซื้อหุน้บรษิทั มาซนิลอค พาวเวอร์ พาร์ทเนอร ์               
(“เอ็มพพีซีีแอล”) โดยเอ็มพพีซีีแอลเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนถ่านหนิ ในสดัส่วน   
รอ้ยละ 40.95 ซึ่งตัง้อยูใ่นจงัหวดัซมับาเลส ประเทศฟิลปิปินส ์โดยมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้า จํานวน
รวมทัง้สิน้ 589 เมกะวตัต ์กบั Manila Electric Company (Meralco) กลุ่มผูจ้าํหน่ายไฟฟ้ารายยอ่ย
และกลุม่ลกูคา้อุตสาหกรรม ประมาณรอ้ยละ 70, 20 และ 10 ของกาํลงัการผลติ ตามลาํดบั 

2)  ในวนัที่ 30 กรกฎาคม 2557 เอก็โกซื้อหุน้ในบรษิทั สตาร์ เอนเนอร์ยี ่จโีอเทอร์มอล จํากดั               
(“เอสอจี”ี) ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 โดยเอสอจีเีป็นผูถ้อืหุน้โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ ตัง้อยูท่ีช่วา
ตะวนัตก สาธารณรฐัอินโดนีเซีย โดยมีกําลงัการผลิตติดตัง้รวม 227 เมกะวตัต์ ประกอบด้วย
โรงไฟฟ้า 2 หน่วย หน่วยที่ 1 ขนาด 110 เมกะวตัต์ และหน่วยที่ 2 ขนาด 117 เมกะวตัต์ เริ่ม
เดนิเครื่องเชงิพาณิชย์ตัง้แต่ปี 2543 และ 2552 ตามลําดบั  โดยขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้า
อนิโดนีเซยี หรอื PT PLN (Persero) ภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ซึ่งไดส้ทิธใินการ
จาํหน่ายไฟฟ้าไดถ้งึ 400 เมกะวตัต ์

3) ในวนัที ่4 กุมภาพนัธ์ 2558 เอก็โกซื้อหุน้ในบรษิทั พฒันาพลงังานธรรมชาต ิจํากดั (“เอน็อดี”ี) 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.33  เป็นผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของเอก็โกเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 66.67 ซึง่เอน็อดี ี
เป็นเจา้ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ตัง้อยูใ่นจงัหวดัลพบุร ีมกีาํลงัการผลติตามสญัญาซื้อขาย
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ไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 63 เมกะวตัต ์โดยโรงไฟฟ้าลพบุรโีซลาร ์จาํหน่ายไฟฟ้าทีผ่ลติไดใ้หแ้ก่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) จํานวน 55 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าวงัเพลงิโซลาร์จําหน่าย
ไฟฟ้าทีผ่ลติไดใ้หแ้ก่ กฟภ. จาํนวน 8 เมกะวตัต ์

 

1.3 โรงไฟฟ้ายตุกิารเดนิเครือ่งและจาํหน่ายไฟฟ้า 
เมือ่วนัที ่7 ธนัวาคม 2557 โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมระยอง ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าทีเ่อก็โกถอืหุน้รอ้ยละ 100 และ
เป็นโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง มกีําลงัการผลติตาม
สญัญาซื้อขายไฟฟ้า 1,175 เมกะวตัต์ ไดเ้ดนิเครื่องเชงิพาณิชยแ์ละจาํหน่ายไฟฟ้าครบกําหนด 20 ปีตามอายุ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และไดย้ตุกิารเดนิเครือ่งและจาํหน่ายไฟฟ้าแก่ กฟผ. 
 
2. ผลการดาํเนินงาน   
บรษิทัมกีาํไรสุทธปิระจาํปี 2557 จาํนวน 7,667 ลา้นบาท เทยีบกบักําไรสุทธปิระจาํปี 2556 (ปรบัปรุงใหม)่ 
จํานวน 7,164 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 503 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 7.02 หากพจิารณาผลกําไรจากการ
ดาํเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีและการรบัรูร้ายไดแ้บบสญัญา
เช่าและสญัญาสมัปทาน) บรษิทัมกีําไรประจําปี 2557 จํานวน 7,705 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากกําไรประจําปี 
2556 จาํนวน 330 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.48 ซึง่มสีาเหตุหลกัมาจากกําไรทีเ่พิม่ขึน้ของโรงไฟฟ้าเดมิที่
เดนิเครือ่งอยูแ่ลว้ จาํนวน 416 ลา้นบาท และการรบัรูก้าํไรเตม็ปีของโครงการทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2556 
และปี 2557 เพิม่ขึน้ จาํนวน 838 ลา้นบาท รวมทัง้การรบัรูก้าํไรจากการลงทุนในโครงการใหม ่จาํนวน 441 
ลา้นบาท  
 

อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าไฟฟ้าจากความพร้อมจ่าย ลดลงจํานวน 963 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าระยอง 
โรงไฟฟ้าขนอมและโรงไฟฟ้าจพีจีี ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างที่กําหนดไว้ในสญัญาซื้อขายไฟฟ้า และมี
คา่ใชจ้า่ยสาํหรบัโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งและพฒันาโครงการเพิม่ขึน้ จาํนวน 135 ลา้นบาท 
 

นอกจากนัน้ มกีารตดัจําหน่ายสทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า และสนิทรพัย์ซึ่งเกิดจากการประเมนิมูลค่า
ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจากการลงทุนทางออ้มในเอม็พพีซีแีอล จาํนวน 267 ลา้นบาท 
 

กําไรจากการดาํเนินงานเปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 3 ปี เพิม่ขึน้ 2,404 ลา้นบาท และกําไรสุทธเิปรยีบเทยีบ
ยอ้นหลงั 3 ปี เพิม่ขึน้ 2,677 ลา้นบาท 
 

ในปี 2557 อตัราหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ของเอก็โก เท่ากบั 0.78 ในขณะทีอ่ตัราหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อื
หุน้ของเอก็โกและบรษิทัยอ่ย เทา่กบั 1.17 
 

ในชว่ง 2-3 ปีทีผ่า่นมา เอก็โกและบรษิทัยอ่ยมกีารจดัหาเงนิกูเ้พือ่ลงทุนเพิม่ขึน้ ทาํใหอ้ตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่น
ของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จาก 0.87 ในปี 2556 เป็น 1.17 ในปี 2557  เมือ่พจิารณาเฉพาะเอก็โกจะพบวา่ อตัรา
หน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จาก 0.44 ในปี 2556 เป็น 0.78 ในปี 2557 
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3. ภาพรวมการลงทุนของเอก็โก 
ณ สิน้ปี 2557  บรษิทัมโีรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครื่องแลว้รวม 23 แห่ง  ซึง่คดิเป็นกําลงัผลติตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า
และตามสดัส่วนการถอืหุน้ รวมจํานวน 3,746 เมกะวตัต์ ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) จาํนวน 2,156 เมกะวตัต ์คดิเป็นรอ้ยละ 57.54 โรงไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติเอกชนรายเลก็ (SPP) 
จาํนวน 278 เมกะวตัต ์คดิเป็นรอ้ยละ 7.42 โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน จาํนวน 104 เมกะวตัต ์คดิเป็นรอ้ย
ละ 2.78 และโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ จาํนวน 1,208 เมกะวตัต ์คดิเป็นรอ้ยละ 32.26 
 
บรษิทัมโีครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งและพฒันา คดิเป็นกําลงัผลติตดิตัง้ตามสดัสว่นการถอืหุน้
จาํนวนรวม 1,497 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ยโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งจาํนวน 2 โครงการ คดิเป็นกําลงั
ผลิตติดตัง้และกําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น จํานวน  1,090                 
เมกะวตัต ์หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 72.81 และโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันาจาํนวน 4 โครงการ คดิเป็น
กําลงัผลติตดิตัง้และกําลงัการผลติตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสดัสว่นการถอืหุน้ จาํนวน 407 เมกะวตัต ์
หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 27.19 โดยโครงการดงักล่าวขา้งตน้มกีําหนดการก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเดนิเครื่อง
เชงิพาณชิย ์ดงัน้ี 
 
1. ในปี 2559 ม ี2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที ่4 โดยเอก็โกถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 

100 ตัง้อยู่ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช กําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 930                      
เมกะวตัต์  และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมชยัภูม ิวนิดฟ์ารม์ ซึ่งเอก็โกถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 90 
ตัง้อยูใ่น จงัหวดัชยัภมู ิกาํลงัการผลติตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 90 เมกะวตัต ์

2. ในปี 2560 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ ทพี ีโคเจน 
โครงการเอสเค โคเจน และโครงการ ทเีจ โคเจน ซึ่งเอก็โกถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 โดยแต่ละ
โครงการมกีาํลงัการผลติตามสญัญาซือ้ขายกบั กฟผ.  โครงการละ 90 เมกะวตัต ์

3. ในปี 2562 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ําแบบฝายน้ําลน้ ไซยะบุร ีโดยเอก็โกถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
12.50  ตัง้อยู่ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) มกีําลงัการผลติตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า  1,220 เมกะวัตต์  กับ  กฟผ .  และ  60 เมกะวัตต์  กับ  การไฟฟ้าลาว 
(ELECTRICITE DU LAOS) 

 
นอกจากน้ี บรษิทัมกีารลงทนุในบรษิทั 6 แหง่ทีป่ระกอบธุรกจิอื่น ไดแ้ก ่

บริษทั ธรุกิจ 
บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั เดนิเครือ่ง บาํรุงรกัษาและวศิวกรรม 
บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากัด 
(มหาชน) 

จดัหาและจาํหน่ายน้ําดบิ 
 

บรษิทั เอก็คอมธารา จาํกดั ผลติและจาํหน่ายน้ําประปา 
บรษิทั เพริล์ เอนเนอจี ้ฟิลปิปินส ์ออเปอเรติง้ องิค ์จาํกดั เดนิเครือ่งและบาํรงุรกัษา 
บรษิทั เคซอน แมนเนจเมนท ์เซอรว์สิ องิค ์จาํกดั บรหิารจดัการโรงไฟฟ้า 
บรษิทั พที ีมานมับงั เมารา อนิีม จาํกดั เหมอืงถ่านหนิ 
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4. แผนกลยทุธ ์
สําหรบัแผนกลยุทธ์ในปี 2558 เน่ืองจากเอ็กโกมโีรงไฟฟ้าที่เดนิเครื่องเชงิพาณิชย์แล้วเป็นจํานวนมาก            
บรษิทัจําเป็นต้องบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าที่มอียู่ในปจัจุบนัให้เดนิเครื่องตามปกตแิละมปีระสทิธภิาพสูงสุด 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผลตอบแทนที่ไดร้บัเป็นไปตามที่ไดป้ระมาณการไว ้ส่วนโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 
บรษิทัตอ้งบรหิารโครงการใหแ้ลว้เสรจ็ตามกําหนดและเป็นไปตามงบประมาณทีว่างไว ้นอกจากน้ี บรษิทัยงั
ไดแ้สวงหาโอกาสในการลงทุนเพิม่ขึน้ เชน่ การซือ้โรงไฟฟ้าทีม่กีารเดนิเครือ่งเชงิพาณชิยแ์ลว้ ซึง่จะทาํใหเ้อก็
โกสามารถรบัรูร้ายไดท้นัท ีรวมทัง้ขยายการลงทุนในภมูภิาคเอเชยีเปซฟิิก ในโรงไฟฟ้าทีเ่อก็โกดาํเนินการอยู ่
และการรว่มลงทุนกบัพนัธมติรทางธุรกจิในทอ้งถิน่  
 
 จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นสอบถามรายละเอยีด และให้ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ    
ซึง่มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม: 
 

นายจริพนัธ์ บวับูชา ผูร้บัมอบฉันทะ ไดส้อบถาม และไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัประเดน็ต่างๆ 
ดงัน้ี  

 1. สอบถามขอ้มูลในรายงานประจําปี หน้า 75 หวัขอ้ธุรกจิอื่นๆ ขอ้ 5.6  เกี่ยวกบัผลการ
ดาํเนินงานของ บรษิทั พที ีมานัมบงั เมารา อนิีม จาํกดั (“เอม็เอม็อ”ี) วา่เหตุใด ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2557 เอม็เอม็อ ีมปีรมิาณการขายถ่านหนิ ประมาณ 0.87 ลา้นตนั ซึง่เป็นปรมิาณ
ทีน้่อยเมือ่เทยีบกบัปรมิาณสาํรองถ่านหนิ 140 ตนั สาํหรบัชว่งอายสุมัปทานทีเ่หลอือกี 23 ปี  

2. ในรายงานประจําปี หน้า 77 หวัขอ้โครงสรา้งรายได ้พบว่าผลประกอบการของ เอม็เอม็อ ี
ขาดทุน 2 ปีซอ้น คอื ขาดทุนจาํนวน 21.74 ลา้นบาท ในปี 2557 และ 18.05 ลา้นบาท ในปี 
2556  และ ผลประกอบการของบรษิทั ซานบวันาเวนทูรา พาวเวอร ์จาํกดั (“เอสบพีแีอล”) 
ขาดทุนจํานวน 29.53 ลา้นบาท อยากทราบว่าจะมโีอกาสทีบ่รษิทัทัง้สองแห่งน้ี จะมกีําไร
จากผลประกอบการหรือไม่ และการที่ผลประกอบขาดทุนเป็นไปตามที่ประมาณการไว้
หรอืไม ่

3. ในรอบปี 2557 บรษิทัมคีวามไม่สาํเรจ็หรอืสิง่ทีไ่ม่เป็นไปตามความคาดหมายบา้งหรอืไม ่
หากม ีความไมส่าํเรจ็ดงักลา่วคอืเรือ่งอะไร และเอก็โกมแีนวทางการแกป้ญัหาอยา่งไร   
 

 นอกจากน้ี นายจริพนัธฯ์ ตัง้ขอ้สงัเกตในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี  
1. ในรายงานประจําปีหน้า 130 นโยบายการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ ระบุว่าบรษิทัไดจ้ดัทํา

นโยบายการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ โดยถือว่าการคอร์รปัชัน่เป็นสิง่ที่ยอมรบัไม่ได้ในการ
ดําเนินธุกจิขององค์กรในทุกรูปแบบ รวมทัง้การให้หรอืรบัของขวญั ของกํานัล การเลี้ยง
รบัรองตอ้งกระทําอย่างเปิดเผย โปร่งใส จงึเหน็ว่าบรษิทัน่าจะมกีารปฏเิสธการรบัของขวญั
ในทุกกรณี หรอืหากมคีวามจําเป็นที่จะต้องรบัของ ควรมกีารจํากดัวงเงนิที่สามารถรบัได ้
นอกจากน้ี บรษิัทให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏเิสธหรอืแจ้งเบาะแสเรื่อง
คอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ซึ่งไดก้ําหนดใหม้เีฉพาะบทลงโทษต่อผูก้ระทําผดิ บรษิทัจงึ
ควรมสีิง่ตอบแทนต่อผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืผูท้ีท่าํความดดีว้ย 
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2. ข้อมูลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจําปีหน้า 126 พบว่าผลการ

ประเมนิกรรมการรายบุคคลได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 99 นอกจากน้ี จากรายงานประจําปี 
หน้า 125 การประเมนิคณะกรรมการทัง้คณะ ไดค้ะแนนรอ้ยละ 97 ซึ่งอยู่ในระดบัดเียีย่ม 
และระบุว่าควรมกีารศกึษาดูงานในธุรกจิของกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่หรอืกจิการของบรษิทัอื่นทีม่ ี
ความคลา้ยคลงึ  ซึ่งเหน็ว่า เมื่อคณะกรรมการบรษิทัมผีลการประเมนิทัง้รายบุคคลและทัง้
คณะอยู่ในระดบัดเียีย่มแลว้ การศกึษาดูงานของคณะกรรมการจงึไม่ใช่สิง่ที่จําเป็น บรษิทั
ควรจดัใหพ้นกังานมโีอกาสไปศกึษาดงูานมากกวา่ 

คาํตอบ: นายสหสั ประทกัษ์นุกูล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และนายปิยะ เจตะสานนท์  รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี  

1. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชีแ้จงว่า เอม็เอม็อมีกีารขุดถ่านหนิออกมาน้อยกว่าทีต่ ัง้เป้าหมายไว้
เน่ืองจากถ่านหินในปจัจุบนัมีราคาตํ่าลง  ถ่านหินที่ขุดได้ในปจัจุบนัส่วนใหญ่ขายให้แก่  
การไฟฟ้าของอนิโดนีเซยี อย่างไรกต็าม บรษิทัพยายามที่จะบรหิารจดัการถ่านหนิสํารอง
ดงักลา่ว และคาดวา่ราคาถ่านหนิในตลาดโลกจะสงูขึน้  

2. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ ชีแ้จงเกีย่วกบัผลการประกอบการของ
โครงการเอม็เอม็อ ีและเอสบพีแีอล ดงัน้ี 
- เอม็เอม็อ ีมกีาํไรจากผลประกอบการทัง้ 2 ปี โดยในปี 2556 มกีําไร 3 ลา้นบาท และ ใน

ปี 2557 มกีําไร 15 ลา้นบาท เมือ่เอก็โกรบัรูส้่วนแบ่งผลกําไร (ขาดทุน) ของเอม็เอม็อ ี
เอก็โกตอ้งตดัจําหน่ายสทิธใินเหมอืงถ่านหนิจากการซื้อกจิการ และรบัรูผ้ลกระทบจาก
อตัราแลกเปลี่ยน เป็นผลใหเ้อก็โกรบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนจากเอม็เอม็อ ีตามทีป่รากฏใน
รายงานประจาํปีดงักลา่ว 

- เอสบพีแีอล  มผีลประกอบการขาดทุนเน่ืองจากโครงการอยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง จงึยงั
ไมม่รีายไดเ้ขา้มา  

3. กรรมการผู้จดัการใหญ่ ชี้แจงเกี่ยวกับการไม่ประสบความสําเร็จหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายในปีทีผ่า่นมา คอื ปญัหาการเดนิเครือ่งโรงไฟฟ้า และการแสวงหาโรงไฟฟ้าใหม ่

 นอกจากน้ี  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดช้ีแ้จงขอ้สงัเกตของนายจริพนัธฯ์ ดงัน้ี  
1. ระเบยีบและแนวปฏบิตัขิองเอก็โกเรื่องการรบัของขวญั กําหนดมูลค่าของขวญัที่ผูบ้รหิาร

และพนกังานสามารถรบัไดไ้มเ่กนิ 3,000 บาท  ทัง้น้ี บรษิทัมแีผนทีจ่ะปรบัปรุงนโยบายและ
แนวปฏบิตัิเรื่องการต่อต้านคอร์รปัชัน่ให้ครอบคลุมไปถึงเรื่องการจดัซื้อจดัจ้าง และเรื่อง
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้ 

2. บรษิทัไดส้่งพนักงานไปศกึษาดูงานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อเป็นการเพิม่พูนความรู ้โดยเฉพาะ
การศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ  
ส่วนการศึกษาดูงานด้านกิจการพลงังานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการเพิม่พูน
ความรู ้และสรา้งความเขา้ใจในธุรกจิพลงังานใดด้ยีิง่ขึน้  

คาํถาม: 
 

นางวารุณ ีทพิยพ์ญาชยั ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
1. ทีด่นิบรเิวณโรงไฟฟ้าระยองทีห่ยดุการเดนิเครื่องไปเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัหรอืเป็นทีด่นิที่

เชา่จากบุคคลอื่น และบรษิทัจะจดัการโรงไฟฟ้าระยองทีส่ ิน้สดุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าอยา่งไร 
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2. บรษิทัคดิว่ารายไดจ้ากโครงการไซยะบุรจีะมคีวามคุม้ทุนหรอืไม่ เน่ืองจากสภาวะโลกรอ้น 

(global warming) จะสง่ผลใหป้รมิาณน้ําทีนํ่ามาใชผ้ลติกระแสไฟฟ้าไมเ่พยีงพอ อยากทราบ
วา่บรษิทัมกีารจดัการเกีย่วกบัเรื่องน้ีอยา่งไร และเน่ืองจากประชากรใน สปป.ลาว มปีรมิาณ
ไม่มาก อาจไม่มคีวามต้องการใช้ไฟฟ้ามากนักและจะส่งผลให้มกีารผลติไฟฟ้าเกนิความ
ตอ้งการ 

3. บรษิทัใชบ้รกิารทีป่รกึษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมายบรษิทั เบเคอร ์แอนด์ แมค็เคนซี ่
จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทของต่างชาติ จงึอยากแนะนําให้บรษิทัใช้บรกิารของสภาทนายความ 
เน่ืองจากมผีูเ้ชี่ยวชาญดา้นกฎหมายเป็นจํานวนมากและเป็นองค์กรอสิระ จงึน่าจะมคีวาม
เป็นอสิระในการใหค้าํปรกึษาแก่บรษิทัไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

นอกจากน้ี นางวารุณีฯ สงัเกตวา่ กฟผ. มปีรมิาณไฟฟ้าสาํรองสงูกวา่รอ้ยละ 40 ซึง่โดยปกตจิะมี
การสาํรองไวป้ระมาณรอ้ยละ 10 เท่านัน้ ซึ่งจะส่งผลให ้กฟผ. มรีายจ่ายทีส่งูขึน้ จงึสอบถามว่า
ประเดน็ดงักล่าวจะมผีลต่อการเพิม่ค่า Ft หรอืไม ่และเอก็โกจะมกีารลงทุนในลกัษณะอื่นหรอืไม่
อยา่งไร หากบรษิทัมแีผนการลงทุนผลติไฟฟ้าเพิม่อยากจะขอใหช้ะลอโครงการเหลา่นัน้ไวก้่อน 

คาํตอบ: นายสหสั ประทกัษ์นุกลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ชีแ้จง ดงัน้ี  
1. ที่ดนิของโรงไฟฟ้าระยองเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั และบรษิัทมแีผนที่จะประมูลหรอืขาย

เครือ่งจกัรของโรงไฟฟ้าทีส่ญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสิน้สดุ 
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ําไซยะบุร ีเป็นโครงการทีผ่ลติไฟฟ้าเพือ่ขายกลบัมายงัประเทศไทย 

จงึไมไ่ดเ้ป็นโครงการทีร่องรบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของ สปป. ลาว 
3. บริษัทใช้บริการของสํานักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จํากดั เพื่อขอ

คําแนะนําประเด็นทางกฎหมายเป็นครัง้คราวเท่านัน้ โดยเฉพาะประเด็นกฎหมาย
ต่างประเทศ  

คาํถาม: นางสาวฐานียะ เตชะวภิู ผูถ้อืหุน้ เสนอแนะวา่ ขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามโดยใช้
วาจาสุภาพ และสอบถามให้ตรงประเดน็ และหากผูถ้ือหุ้นไม่ปฏบิตัติามกติกาการเขา้ประชุม 
เสนอใหป้ระธานทีป่ระชุม ระงบัการอภปิรายของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะรายนัน้ ทัง้น้ี หาก
ขอ้ซกัถามอยู่นอกเหนือประเด็นที่เกี่ยวขอ้งในระเบยีบวาระนัน้ๆ ขอให้ผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะสอบถามในระเบยีบวาระอื่นๆ    

คาํถาม: 
 

นายสทิธโิชค บุญวณชิย ์ผูถ้อืหุน้ สอบถาม ดงัน้ี 
1. เทคโนโลยใีนการสรา้งและการผลติไฟฟ้าของประเทศไทยมจีุดเด่น หรอืมคีวามทดัเทยีมกบั

เทคโนโลยขีองต่างชาตหิรอืไม่ บรษิทัมคีวามสามารถในการคนืทุนหรอืการทํากําไรไดด้กีว่า
ต่างชาตหิรอืไม ่ 

2. ปญัหาการขาดแคลนไฟฟ้าในภาคใตเ้กดิขึน้จากการผลติไฟฟ้าไดไ้ม่เพยีงพอ หรอืเกดิจาก
ระบบสายส่งไฟฟ้าของภาคใตไ้ม่ด ีและบรษิทัมแีผนทีจ่ะลงทุนเพิม่ในภาคใตเ้พื่อรองรบัการ
พฒันาพืน้ทีช่ายฝ ัง่ตะวนัตก เวสเทริน์ซบีอรด์ (Western Seaboard) ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
เชน่ การจดัหาพืน้ทีส่าํหรบัก่อสรา้งโครงการต่างๆ ในภาคใตห้รอืไม ่
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คาํตอบ: ประธานชีแ้จง ดงัน้ี 

1. โดยทัว่ไปผู้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ามีมาตรฐานและปจัจยัในการพิจารณาการลงทุน
เช่นเดยีวกนั โดยคํานึงถึงขนาดของโรงไฟฟ้า  พื้นที่โครงการ สญัญาซื้อขายไฟฟ้า การ
คดัเลอืกเครือ่งจกัรสาํหรบัผลติกระแสไฟฟ้า ตน้ทุนการผลติ และผลกาํไรทีไ่ดเ้พือ่ใหบ้รษิทัได้
ผลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุ 

2. กฟผ. จะเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบการขาดแคลนไฟฟ้าในภาคใต ้
 
 เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานกลา่วสรุปเป็นมตทิีป่ระชุม ดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ :   ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2557 ของคณะกรรมการบรษิทั และ
แผนการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2558  
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
    
               ประธานมอบหมายใหน้ายสหสั ประทกัษ์นุกูล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานเกี่ยวกบังบการเงนิ
ประจาํปี 2557 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557   โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่รายงานวา่ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
2557 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 4  เรื่องการประเมนิว่า
ขอ้ตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่  และการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 12 เรื่อง
ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร  โดยการปฏบิตัติามการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทัง้สองฉบบัมผีล
ต่อการรบัรูร้ายการทางบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาซื้อขายไฟฟ้าบางสญัญา และสญัญาซื้อขายน้ําประปา กลุ่ม
บรษิทัไดใ้ชว้ธิปีรบัยอ้นหลงัสาํหรบัการปฏบิตัติามการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทัง้สองฉบบั 
โดยมผีลกระทบต่องบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ดงัรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ ขอ้ 3 ซึง่สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี  
 
 

มาตรฐานการบญัชี ผลกระทบต่องบการเงินรวมปี 2556 
1. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบับที่ 4  เ รื่ อ งการประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม ่ 

        สนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้ 183 ลา้นบาท 
        หน้ีสนิรวม    เพิม่ขึน้   74 ลา้นบาท 
        สว่นผูถ้อืหุน้  เพิม่ขึน้ 109 ลา้นบาท  
 2. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบับที่ 12 เรื่องข้อตกลงสัญญาสัมปทาน
บรกิาร 
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สาํหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มสีาระสาํคญัสรุปได ้
ดงัน้ี  

รายการ งบการเงินรวม 
(บาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
(บาท) 

สนิทรพัยร์วม 160,687,084,768 100,064,696,381 
หน้ีสนิรวม 86,468,397,534 43,768,957,028 
รายไดร้วมและสว่นแบง่ผลกาํไรสทุธ ิ
ในสว่นไดเ้สยีในกจิการรว่มคา้ 

24,514,871,950 5,824,407,986 

กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 7,666,976,983 4,029,943,385 

กาํไรต่อหุน้  14.56 7.65 
    

หลงัจากนัน้ ประธานขอให้นายธนพชิญ์ มูลพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอ
รายละเอยีดการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั  ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปีร่วมกบัฝ่ายบรหิาร และผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั โดยการสอบถามผูส้อบบญัชใีนเรื่องความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงนิ การปรบัปรุงรายการบญัชทีี่
สาํคญัซึ่งมผีลกระทบต่องบการเงนิ พจิารณาการนํามาตรฐานบญัชฉีบบัใหม่มาปฏบิตั ิรวมทัง้ใหค้ําแนะนํา
และขอ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายงานทางการเงนิของเอก็โกไดจ้ดัทําขึน้อย่างถูกตอ้งตามที่
ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ ครบถ้วน และ
เชื่อถือได้ สอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศที่เกี่ยวขอ้ง  ซึ่งรายละเอยีดงบการเงนิอยู่ในหนังสอืรายงาน
ประจาํปี (ฉบบัเตม็) หน้า 230-320 แลว้  

 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด และใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึง่มผีูเ้ขา้
ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 

คาํถาม:  นายจริพนัธ์ บวับูชา ผู้รบัมอบฉันทะ สอบถามเรื่องการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งมสี่วนสําคญัและเกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิของบริษัท ดงั
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี (ฉบบัเต็ม) เรื่องรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หน้า 223-225  ดงัน้ี  
1.  หน้า 224 ซึ่งระบุว่าคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้มีการตรวจสอบ 

Management Audit ในแผนการตรวจสอบประจําปี ขอทราบผลการตรวจสอบ 
Management Audit ทีส่าํคญั และขอ้เสนอแนะสาํหรบั Management Audit ในปี 
2557 

2. ผู้จ ัดการฝ่ายตรวจสอบภายในที่ได้ร ับการแต่งตัง้ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลทีอ่ยู่ในแผนและระบบการพฒันาบุคลากร และ
แผนการสบืทอดตาํแหน่งของบรษิทัหรอืไม ่ หรอืเป็นขอ้ยกเวน้จากระบบดงักลา่ว 
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คาํตอบ: นายธนพชิญ์ มลูพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแ้จง ดงัน้ี  

1. ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบ Management Audit อยา่งถีถ่ว้น
แล้ว ไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสาระจากการปฏบิตังิาน หรอืไม่ปฏบิตัติามระเบยีบ 
และขอ้กาํหนดในการดาํเนินงานของบรษิทัแต่อยา่งใด 

2. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่ง
เป็นไป ตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นัน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะดาํรงตําแหน่งผูจ้ดัการฝา่ย
ตรวจสอบ ภายในอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บุคคลดงักล่าวสามารถปฏบิตัิ
หน้าทีผู่จ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายในไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และสง่เสรมิใหผู้จ้ดัการ
ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ศกัยภาพอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งเป็นหน่ึงในแผนการพฒันาบุคลากร  สําหรบัแผนสบื
ทอดตําแหน่งของบรษิทัจดัทําขึน้เพือ่พฒันาและเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัพนักงาน
ทีม่ศีกัยภาพสาํหรบัตําแหน่งสาํคญั ซึง่ไดแ้ก่ตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัผูช้่วยกรรมการ
ผู้จ ัดการใหญ่ขึ้นไป โดยในปจัจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงตําแหน่งผู้จ ัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

คาํถาม: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประเสรฐิ  แกว้ดวงเทยีน  ผูถ้อืหุน้ สอบถามในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี  
1. จากการนําเสนอผลการดําเนินงานของปี 2557 พบว่าอตัราสว่นหน้ีสนิต่อส่วนของ 

ผูถ้อืหุน้ของเอก็โก เท่ากบั 0.78 เท่า ในขณะทีอ่ตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้
ของเอก็โกและบรษิทัยอ่ยเท่ากบั 1.17 เท่า แสดงวา่หน้ีสนิสว่นใหญ่เป็นหน้ีสนิของ
บรษิทัยอ่ย ดงันัน้ เอก็โกมแีผนทีจ่ะนําบรษิทัยอ่ยเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
หรอืไม ่อยา่งไร 

2. บริษัทได้รบัรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศในรูปส่วนแบ่งกําไรตาม
สดัส่วนการลงทุน หรอื ในรูปเงนิปนัผล และหากนําผลตอบแทนดงักล่าวกลบัเขา้
บรษิทั  บรษิทัจะต้องเสยีภาษีในประเทศที่ลงทุน และในประเทศไทยด้วยหรอืไม ่ 
อกีทัง้ในการบนัทกึบญัช ีจะบนัทกึภาษเีป็นรายการอะไร   

3. เมือ่เปรยีบเทยีบผลตอบแทนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ  ผลตอบแทนใด
ใหผ้ลตอบแทนทีส่งูกวา่กนั 

4. บริษัทมีแผนการเพิ่มทุนในต่างประเทศ คิดเป็นสดัส่วนเท่าใดของการลงทุนใน
ประเทศ 

คาํตอบ: ประธานและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดร้ว่มชีแ้จงและตอบคาํถาม ดงัน้ี  
1. สาเหตุที่อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทย่อยและเอ็กโกสูง 

เน่ืองจากบรษิทัย่อยส่วนใหญ่มลีกัษณะการกูเ้งนิแบบ Project Finance ซึ่งมี
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 3:1  เมือ่มารวมกบัอตัราสว่นหน้ีสนิต่อ
สว่นของผูถ้อืหุน้ของเอก็โก จงึสงูกวา่ 1 เท่า เอก็โกยงัไมม่แีผนทีจ่ะนําบรษิทัยอ่ย
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่มีแผนที่จะศึกษาความเหมาะสมและ
ผลประโยชน์ในการนําธุรกิจประเภทพลงังานหมุนเวียนเข้าจดทะเบียนในตลาด
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หลกัทรพัย ์

2. เอก็โกไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศในรปูเงนิปนัผล ซึง่หากนําเงนิ
ปนัผลดงักล่าวกลบัเขา้ประเทศ จะตอ้งถูกหกัภาษ ีณ ที ่จ่าย ในประเทศนัน้ๆ ก่อน 
แต่อย่างไรกต็าม เอก็โกพยายามบรหิารจดัการภาษ ีเพื่อมใิหม้กีารเสยีภาษซีํ้าซอ้น
และใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดกบับรษิทั สาํหรบัการบนัทกึบญัชจีะนํางบการเงนิบรษิทั
ยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงนิรวม สว่นบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้จะบนัทกึสว่นแบ่ง
กาํไรตามสดัสว่นการถอืหุน้ และภาษถีูกหกั ณ ทีจ่า่ยจะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ย   

3. ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าการลงทุนในต่างประเทศ หรือในประเทศจะให้
ผลตอบแทนมากกว่า ปจัจยัที่มผีลต่อผลตอบแทนคอืลกัษณะโครงการ และความ
เสีย่ง  

4. บรษิทัไม่ไดก้ําหนดสดัส่วนการลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ ไวช้ดัเจน  การ
ลงทุนของบริษัทขึ้นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจ  ความเป็นไปได้ของโครงการ 
ผลตอบแทนของโครงการที่จะได้ร ับเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมายที่
คณะกรรมการบรษิทักาํหนดไว ้

คาํถาม: นายทวศีกัดิ ์พดัพาด ีผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่  บรษิทัมลีกูหน้ีการคา้ทีม่อีายุหน้ีเกนิกําหนด
กว่า 12 เดอืน ในปี 2556 จํานวน 77.13 ลา้นบาท และในปี 2557 จํานวน 77.43  
ลา้นบาท เหตุใดในช่วงปีที่ผ่านมา ลูกค้าการค้าดงักล่าวจงึไม่มคีวามเคลื่อนไหว และ
บรษิทัมแีผนทีจ่ะจดัการลกูหน้ีการคา้น้ีอยา่งไร  และมโีอกาสทีลู่กหน้ีการคา้น้ีจะเป็นหน้ี
สญู หรอืไม ่

คาํตอบ:  ประธาน มอบหมายให้รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ ตอบขอ้
ซกัถามขา้งตน้ ซึง่รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ ชีแ้จงว่า ลูกหน้ี
การค้าซึ่งที่มอีายุหน้ีเกนิกําหนดกว่า 12 เดอืนดงักล่าวเกดิจากการให้บรกิารลูกคา้ใน
ต่างประเทศของเอสโก (สญัญาเดมิที่มมีาตัง้แต่ปีก่อนหน้า) ลูกหน้ีคงค้างสิ้นปี 2556 
ไดร้บัชําระบางส่วนในปี 2557 และลูกหน้ีคงคา้งสิน้ปี 2557 กไ็ดม้กีารรบัชําระหน้ี
บางสว่นแลว้ ทาํใหล้กูหน้ึคงคา้ง ณ ปจัจุบนัมจีาํนวน 41 ลา้นบาท  

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีคําถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิ    
งบการเงนิของบรษิทั สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้ตามทีป่รากฏในรายงานประจาํปี 2557 ทีไ่ด้
สง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชมุ :   ที่ประชุมได้พจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทัสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี  
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การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 378,024,253  100.0000 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือ

หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย 0  0.0000 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 481,100  - 
บตัรเสยี 0  - 
รวมจาํนวนเสยีง 378,505,353 - 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี และการจ่ายเงินปันผล 
 
  ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บรษิทัมนีโยบายที่จะจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัรา
ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวมหรอืในจํานวนที่ทยอยเพิม่ขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี
บรษิทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจํานวน 530 ลา้นบาท ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวค้รบถว้นแลว้ 
     
  นอกจากน้ี ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ซึ่งบรษิทัไดด้ําเนินการ
ตามขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่41 ทีใ่หอ้าํนาจคณะกรรมการในการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมือ่
เหน็วา่บรษิทัมผีลกาํไรพอสมควรทีจ่ะทาํเช่นนัน้  และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป  ในการน้ี  คณะกรรมการในการประชุมครัง้ที ่8/2557 เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2557  มมีตจิ่ายเงนิ              
ปนัผลระหวา่งกาลสาํหรบัผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2557 แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 3.00 บาท รวม
เป็นเงนิปนัผลทีไ่ดป้ระกาศจา่ยไปแลว้จาํนวน 1,579 ลา้นบาท  โดยจา่ยเมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2557 
 
   คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2557 มกีําไรสุทธจิาก                    
ผลประกอบการ รวมทัง้สิน้ 7,667 ลา้นบาท ซึง่มากกวา่กําไรในปี 2556 พรอ้มทัง้ไดพ้จิารณาแผนการลงทุน
ของบรษิทัแลว้ มคีวามเหน็ว่า บรษิทัมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลได ้จงึขอเสนอการจดัสรร
กําไรสะสม เป็นเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลการดําเนินงานงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 
3.25 บาท คดิเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ 1,711 ลา้นบาท ในการจ่ายเงนิปนัผลครัง้น้ี หากรวมกบัการจ่ายเงนิ
ปนัผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6  เดือนแรกจะเท่ากับ 6.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 43                  
ของกําไรสุทธ ิและเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้เท่ากบั 3,290 ลา้นบาท ซึง่สงูกวา่ปี 2556 จาํนวน 0.25 บาทต่อ
หุน้ ทัง้น้ี หากจา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2557 ที ่6.25 บาทต่อหุน้ กําไรสะสมของงบการเงนิ
รวมจะคงเหลอื 51,335 ลา้นบาท และกําไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะบรษิทัจะคงเหลอื 37,320 ลา้นบาท  
โดยมกีาํหนดจา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่30 เมษายน 2558    

 

ทัง้น้ี  ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปนัผลของปี 2556 และ ปี 2557 เป็นดงัน้ี 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 ปี 2556 

(ปรบัปรงุใหม่) 
กาํไรสทุธ ิ(ลา้นบาท)  7,667 7,1641 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 526,465,000 526,465,000 
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 14.56 13.61 
อตัราเงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้ (บาท)  6.25 6.00 
 3.00 3.25 2.75 3.25 
รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 3,290 3,159 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 43 441 

 หมายเหตุ 1 กาํไรสทุธปีิ 2556 (ก่อนการปรบัปรงุ) จาํนวน 6,914 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผลรอ้ยละ 46 

   
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิม่เติม ซึ่งมผีู้เข้า

ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม: นายศุภชยั เศรษฐเสถยีร ผูถ้อืหุน้ ตัง้ขอ้สงัเกตว่า บรษิทัมกีําไรสะสมค่อนขา้งมากและ

บริษัทได้จดัสรรทุนสํารองครบตามที่กฎหมายกําหนด อีกทัง้ บริษัทยงัไม่มแีผนการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ มากนัก จงึสอบถามว่า เหตุใดบรษิทัจงึไม่จดัสรรกําไรสะสมที่
เหลอืเป็นเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราทีม่ากกว่าอตัราทีก่ําหนดไวน้โยบายการจ่ายเงนิ
ปนัผลของบรษิทั 

คาํตอบ: 
 

ประธาน ชี้แจงว่า คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลตามแผนการลงทุน 
โดยในปี 2558 น้ี บรษิทัมแีผนการลงทุนในโครงการต่างๆ และยงัมโีครงการที่อยู่
ระหว่างการพัฒนา ซึ่งจําเป็นต้องใช้เงินทุนจํานวนมาก ตามที่ได้รายงานผลการ
ดําเนินงานในระเบยีบวาระที่ 2  ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอย่างละเอยีด
รอบคอบแลว้เหน็วา่เงนิปนัผลจาํนวนดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสมสาํหรบัการจดัสรรแก่
ผูถ้อืหุน้ 

      
เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตักิาร

จดัสรรกําไรสุทธิประจําปี และการจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลงัของปี 2557 ดงั
รายละเอยีดขา้งตน้ โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม :   ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรกําไรสุทธแิละประกาศจ่ายเงนิปนัผลจากผลการ
ดําเนินงานครึ่งปีหลงัของปี 2557     ตามที่ประธานเสนอในอตัรา 3.25 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนเงนิ 1,711 
ล้านบาท ในวนัที่ 30 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
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การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 378,481,925 99.9942  ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย 21,700  0.0057 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 1,800 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจาํนวนเสยีง 378,505,425 - 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 
 
  ประธานมอบหมายให ้นายธนพชิญ์ มลูพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่อง
การคัดเลือกผู้สอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้
ความสําคญักับความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดนโยบายที่จะ
หมุนเวยีนผูส้อบบญัชทีุก 5 ปี โดยบรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหม่ทีส่งักดัสํานักงานสอบบญัชี
เดยีวกบัรายเดมิได ้ซึ่งนโยบายของบรษิทัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนซึ่ง
บรษิทัไดป้ฏบิตัติัง้แต่ปี 2546 เป็นตน้มา   
 
  คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฏบิตังิานในปีทีผ่่าน
มาของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) แล้วเห็นว่า       
ผูส้อบบญัชปีฏบิตังิานไดด้ ีมคีวามเป็นอสิระและเป็นกลาง มคีวามเชีย่วชาญในวชิาชพีและประสบการณ์ใน
งานสอบบญัช ีอกีทัง้ยงัทราบขอ้มูลของกลุ่มบรษิทัเป็นอย่างด ีทําใหก้ารตรวจสอบบญัชมีคีวามต่อเน่ือง 
และสามารถใหค้าํปรกึษาแนะนําทีม่ปีระโยชน์ มผีลงานดา้นการตรวจสอบทีม่คีุณภาพน่าพอใจ และสง่มอบ
งานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทัง้ PwC เป็นบรษิัทที่ให้บรกิารการสอบบญัชทีี่มชีื่อเสยีง มมีาตรฐานการ
ตรวจสอบในระดบัสากล เป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวาง สมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของ
กลุ่มเอ็กโกประจําปี 2558 โดยมคี่าธรรมเนียมการสอบบญัชีสําหรบังานสอบบญัชปีระจําปี 2558  
ประกอบดว้ย  

1. ค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2558 จาํนวน 2,928,000 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 จาํนวน 741,300 บาท   
โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ตามอตัราเงนิเฟ้อ และขอบเขตการสอบทานทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้ 
การสอบทานงบการเงนิของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าที่จดัตัง้ขึ้นใหม่สําหรบัการลงทุนใน
โครงการใหม ่

2. ค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไมเ่กนิ 169,000 บาท เพิม่ขึน้จาก 
ปี 2557 จาํนวน 46,000 บาท โดยทีค่่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปสอบทานในต่างประเทศทีบ่รษิทัมี
การลงทุน  บรษิทัเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิตามความเหมาะสม 
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ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชจีาก PwC ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2558 ของบรษิทัใน

เครอืของเอก็โกดว้ย  ยกเวน้ เคซอน และบรษิทั เคซอนแมนเนจเมน้ท ์เซอรว์สิ จาํกดั เน่ืองจากบรษิทัยอ่ย
ทัง้สองแห่งใชผู้ส้อบบญัชจีากสาํนักงานสอบบญัช ีSyCip Gorres Velayo & Co., เป็นผูส้อบบญัชเีดมิของ
บรษิัททัง้สองก่อนที่เอ็กโกจะเขา้ซื้อหุ้น โดยสํานักงานสอบบญัชมีคีวามเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน
ธุรกจิของเคซอนเป็นอยา่งด ี 

 อน่ึง PwC และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั
บรษิทั ในลกัษณะที่จะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด และ นางสาวอมรรตัน์  
เพิม่พูนวฒันาสุข ผูส้อบบญัชเีลขที่ 4599 เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่อ            
งบการเงนิของกลุม่เอก็โกมาเป็นเวลา 3 ปี ซึง่ไมเ่กนิขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
สอดคลอ้งกบัมตขิองคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่3/2546 ทีใ่หม้กีารหมนุเวยีนผูส้อบบญัชทีุก 5 ปี 

 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อแนะนําของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชใีนนาม PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไดแ้ก่  
นายสมชาย จณิโณวาท ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3271 นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่3977 และนางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599  โดยใหค้นใดคน
หน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัท และกําหนดเงนิค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงนิ 2,928,000 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามที่
เกดิขึน้จรงิไม่เกนิ 169,600 บาท โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิสําหรบัการเดนิทางไป
สอบทานบรษิทัในต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่
สามารถปฏบิตังิานได ้ให ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตท่านอื่นแทนได ้โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการบรษิทัก่อน  รวมทัง้เสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็น
ผูอ้นุมตัคิา่สอบทานงบการเงนิของบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นปี 2558 ดว้ย 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึง่ไมม่ผีู้
เขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและ
กําหนดเงนิค่าตอบแทน โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม :   ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดเงนิค่าตอบแทน 
ตามทีป่ระธานเสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยแต่งตัง้
ใหน้ายสมชาย จณิโณวาท ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3271   นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัช ี         
รบัอนุญาตเลขที ่3977 และนางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599  ในนาม 
PwC  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจําปี  2558 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกําหนดเงนิค่าสอบบญัชีประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน               
2,928,000 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไมเ่กนิ 169,600 บาท 
โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการเดนิทางไปสอบทานในต่างประเทศทีบ่รษิทัมกีาร
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ลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากน้ี ทีป่ระชุมมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบหาก PwC จะต้องจดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นแทนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ใน
กรณีทีผู่ส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่าน ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้  รวมทัง้มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็น
ผูอ้นุมตัคิา่สอบทานงบการเงนิของบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และกจิการรว่มคา้ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นปี 2558  
  

 โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 349,971,571 92.4651 ของจํ านวนเสียงทั ้งหมดของ   

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน   
ไมเ่หน็ดว้ย 28,518,812 7.5348 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน             
งดออกเสยีง 27,130 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจาํนวนเสยีง 378,517,513 - 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
   

 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่17  กําหนดใหก้รรมการของ
บรษิัทออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีเป็นจํานวนหน่ึงในสาม ซึ่งในการ
ประชุมครัง้น้ี มกีรรมการทีค่รบวาระจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง 5 ทา่น ไดแ้ก่  
1. นายธนพชิญ์  มูลพฤกษ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพงศธร   คุณานุสรณ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายโชตชิยั   เจรญิงาม กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และ 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
4. นายสมบตั ิ   ศานตจิาร ี ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน 
5. นางพวงทพิย ์ ศลิปศาสตร ์ กรรมการ และกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 

 เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดอ้ภปิรายเกีย่วกบักรรมการไดโ้ดยสะดวกและเพือ่ความโปร่งใส 
กรรมการทีพ่น้วาระทัง้หมดสมคัรใจทีจ่ะออกนอกหอ้งประชุม  และเน่ืองจากนายสมบตั ิศานตจิาร ีประธาน
กรรมการ ตอ้งออกจากหอ้งประชุม จงึไม่สามารถทําหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมได ้จงึมอบหมายใหน้ายสหสั 
ประทกัษ์นุกลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมแทน 
 

  ประธานทีป่ระชุมแจง้ต่อผูถ้อืหุน้วา่ บรษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทั เชญิชวนใหผู้ถ้อื
หุน้เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการแต่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใด
เสนอรายชือ่กรรมการ ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทัโดยไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในกรณีน้ี ไดพ้จิารณา
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ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของกรรมการที่จะเป็นประโยชน์แก่การกํากบัดูแล
กจิการ รวมทัง้ความรูค้วามเชีย่วชาญ ประสบการณ์และผลการปฏบิตังิานของกรรมการทีผ่่านมา และเสนอ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 3 ท่าน คอื นายธนพชิญ์  มูลพฤกษ์ นายพงศธร                  
คุณานุสรณ์ และนายโชตชิยั เจรญิงาม กรรมการ 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายสมบตั ิศานตจิาร ีและนางพวงทพิย ์              
ศลิปศาสตร์ กลบัเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง ทัง้น้ี ในนิยามกรรมการอสิระของบรษิทักําหนดไวว้่า กรรมการ
อสิระตอ้งถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ซึง่ผูท้ีไ่ดร้บั
การเสนอชือ่ทัง้ 5 ทา่น ไมม่ผีูใ้ดถอืหุน้ในบรษิทั   
 
 ทัง้ น้ี บริษัทได้นําเสนอข้อมูลของผู้ได้ร ับการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย            
หมายเลข 5 ของชุดหนงัสอืเชญิประชุม 
 
 ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านซึ่งม ี             
ผูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม: นายสมบรูณ์ บุบผาชืน่ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ บรษิทัสามารถแบ่งสดัสว่นกรรมการใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้รายย่อยทีม่คีวามรู ้ความสามารถ  เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการในฐานะผูแ้ทนของผูถ้อื
หุน้รายย่อยไดห้รอืไม่  ซึ่งกรรมการผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้จะช่วยสรา้งความเขา้ใจและตอบขอ้
สงสยัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้

คาํตอบ: ประธานทีป่ระชุม ชีแ้จงวา่ กรรมการจะรบัเรือ่งน้ีไวเ้พือ่พจิารณา 
คาํถาม: 
 

นายจริพนัธ์ บวับูชา ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
และแสดงความคดิเหน็ ดงัน้ี 
1. นายธนพชิญ์ มลูพฤกษ์ ซึง่เป็นกรรมการอสิระมาแลว้ 8 ปี โดยหากไดร้บัการแต่งตัง้ใน

ครัง้น้ี จะมวีาระการทํางานรวมทัง้สิ้น 11 ปี  จงึขอทราบผลงานที่เป็นรูปธรรมอนัเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัในรอบ 3 ปีทีผ่า่นมา โดยเฉพาะทางดา้นกฎหมาย  

2. ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ว่า นายธนพิชญ์ฯ ได้ให้
ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั จงึใคร่ขอทราบขอ้เสนอแนะของนายธนพชิญ์ฯ 
จาํนวน 3 ขอ้    

3. หากนายธนพชิญ์ฯ ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ในครัง้น้ี จะมผีลเสยีที่สําคญัต่อบรษิทัอย่างไร
บา้ง มเีพยีงผลเสยีดา้นความต่อเน่ืองในการดาํเนินงานเทา่นัน้หรอืไม ่

4. ขอทราบขอ้เสนอแนะของนายพงศธร คุณานุสรณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั ในรอบปี
ทีผ่า่นมา จาํนวน 1 ขอ้  

นอกจากน้ี นายจิรพนัธ์ฯ ได้ตัง้ข้อสงัเกตเรื่องสดัส่วนกรรมการ ดงัที่ปรากฏในรายงาน
ประจาํปี 2557 หน้า 87 ซึง่ระบุหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการวา่การสรรหากรรมการของ
บรษิทั คํานึงถงึความหลากหลายทางเพศและวชิาชพี แต่จากกรรมการทัง้หมด 15 ท่าน มี
กรรมการเพศหญิงเพยีง 1 ท่าน  สําหรบัความหลากหลายดา้นความรู ้ความเชีย่วชาญ 



บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                 หน้า 21                                
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2558 
วนัท่ี  21  เมษายน  พ.ศ. 2558 

 
ปรากฏว่ามีกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และ
บรหิารธุรกจิ รวม 4 สาขา เพยีง 2 ท่าน เท่านัน้ ในขณะทีม่กีรรมการทีเ่ชีย่วชาญทางดา้น
กฎหมายและรฐัศาสตร ์2 สาขา กลบัมกีรรมการถงึ 3 ทา่น ทัง้น้ี แสดงใหเ้หน็วา่บรษิทัน่าจะ
มปีญัหาทางดา้นกฎหมายและรฐัศาสตรม์าก 

คาํตอบ: นายซาโตชิ ยาจิมะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนายสหัส 
ประทกัษ์นุกลู ประธานทีป่ระชุม ชีแ้จงวา่   คุณธนพชิญ์ฯ มคีวามทุม่เทในการทาํงาน มสีว่น
อย่างมากในการช่วยพฒันาบรษิทั โดยเฉพาะในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ดงันัน้
การดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของท่านจะมผีลต่อการช่วยสง่เสรมิ และสรา้งความเตบิโตของ
บรษิทัในอนาคต นอกจากนัน้ คุณธนพชิญ์ฯ ยงัไดใ้หค้ําแนะนําดา้นกฎหมายเมื่อเกดิกรณี
ข้อพิพาททางกฎหมาย  ซึ่งเป็นเรื่องปกติในการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ข้อพิพาท
ดงักล่าวเป็นเรื่องเลก็น้อย และไม่อยู่ในเกณฑ์ของ ตลท. และ ก.ล.ต. ที่จะตอ้งเปิดเผยใน
รายงานประจําปี   สําหรบัคุณพงศธรฯ ซึ่งมคีวามรู ้และประสบการณ์ทางดา้นการเงนิ จงึ
สามารถให้คําแนะนําต่างๆ ด้านการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ โดยส่วนใหญ่จะ
เกีย่วกบัเรือ่งเงนิกู ้เน่ืองจากทา่นมปีระสบการณ์ทาํงานทีธ่นาคารอสิลามมาก่อน  
 
ในปจัจุบนัองค์ประกอบความรู้ความสามารถของกรรมการนัน้มคีวามเหมาะสมอยู่แล้ว 
อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการจะรบัขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ไวพ้จิารณา  

   
  เมื่อปรากฏว่าไม่มีคําถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลอืกตัง้กรรมการเขา้ใหมแ่ทนตาํแหน่งกรรมการทีว่า่งลงเป็นรายบุคคลตามลาํดบั โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ี
ตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 
 
  เมื่อทีป่ระชุมลงมตเิรยีบรอ้ยแลว้ ประธานทีป่ระชุมจงึเชญิกรรมการทุกท่านทีค่รบวาระกลบั
เขา้หอ้งประชุม 
 
 
มติท่ีประชมุ :  ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตใิหก้รรมการทีอ่อกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ นายธนพชิญ์  
มูลพฤกษ์, นายพงศธร   คุณานุสรณ์, นายโชตชิยั   เจรญิงาม, นายสมบตั ิ   ศานตจิาร ี และนางพวงทพิย ์   
ศลิปศาสตร ์กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีครัง้หน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 4 ใน 5 ของจํานวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงสาํหรบักรรมการแต่ละทา่น ดงัน้ี  
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ชื่อกรรมการ จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ 

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

งดออกเสยีง 
(รอ้ยละ) 

บตัรเสยี 
(รอ้ยละ) 

รวม 
จาํนวนเสยีง 

(รอ้ยละ) 
1. นายธนพชิญ ์ มลูพฤกษ์ 

กรรมการอสิระ 
372,173,321 
(98.3238) 

6,303,002 
(1.6651) 

41,490 
(0.0109) 

0 
(0.0000) 

378,517,813 
(100.0000) 

2. นายพงศธร  คุณานุสรณ์ 
กรรมการอสิระ 

373,963,921 
(98.7969) 

4,510,002 
(1.1914) 

43,890 
(0.0115) 

0 
(0.0000) 

378,517,813 
(100.0000) 

3. นายโชตชิยั  เจรญิงาม 
กรรมการอสิระ 

377,139,523 
(99.6358) 

1,332,800 
(0.3521) 

45,490 
(0.0120) 

0 
(0.0000) 

378,517,813 
(100.0000) 

4. นายสมบตั ิศานตจิาร ี
กรรมการ 

374,398,591 
(98.9117) 

4,082,102 
(1.0784) 

37,120 
(0.0098) 

0 
(0.0000) 

378,517,813 
(100.0000) 

5. นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์
กรรมการ 

374,334,021 
(98.8946) 

4,141,202 
(1.0940) 

42,590 
(0.0112) 

0 
(0.0000) 

378,517,813 
(100.0000) 

     
 
ระเบียบวาระท่ี  7 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  
 ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า  คณะกรรมการบริษัทโดยข้อแนะนําของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสําหรบักรรมการ โดยคํานึงถึง
หลกัเกณฑต่์างๆ ไดแ้ก่ ผลประกอบการของบรษิทั ระดบัความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย ค่าตอบแทนของ
กรรมการในประเภทและขนาดเดยีวกนั รวมทัง้การสรา้งแรงจูงใจสําหรบับุคลากรทีม่คีุณสมบตัทิี่เหมาะสม
แลว้ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัซึง่ไดแ้ก่ โบนัสกรรมการ 
ค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยมรีายละเอยีด 
ดงัน้ี 
 

1. คงวงเงนิโบนัสตอบแทนผลการปฏบิตังิานประจําปี 2557 ใหเ้ท่ากบัวงเงนิโบนัสประจําปี  2556 ทีไ่ดร้บั
อนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือจํานวน 20 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการสร้างความเติบโตให้กับบริษัท 
ความสาํเรจ็ในการไดร้บัการยกย่องเรื่องการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีราคาหุน้ทีเ่พิม่ขึน้และโบนัสกรรมการ
ในธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั รวมทัง้อตัราการจา่ยเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ โดยใหก้รรมการจดัสรรโบนสัระหวา่ง
กนัเอง   ทัง้น้ี จาํนวนโบนสัดงักลา่วคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.61 ของเงนิปนัผลทีจ่า่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้  

2. คงค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอตัราเดมิคอื ค่ากรรมการรายเดอืน เดอืนละ 
30,000 บาท และเบีย้ประชุมครัง้ละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไดร้บั
เพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 และ รอ้ยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลาํดบั และกรรมการทีไ่มส่ามารถ
เขา้รว่มการประชุม จะไมไ่ดร้บัเบีย้ประชุมครัง้นัน้ ซึง่เป็นหลกัการเดมิซึง่ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัิ
ไวต้ัง้แต่ปี 2547 และเป็นอตัราทีส่อดคลอ้งกบับรษิทัในภาคพลงังาน 
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3. คงคา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย 4 คณะในอตัราเดมิ ซึง่พจิารณาจากจาํนวนครัง้การประชุม อํานาจ

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด ดงัน้ี  
 
 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบีย้ประชมุ (บาท) 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 

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

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

คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- - 24,000 24,000 

 

โดยประธานกรรมการชุดยอ่ยไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืนและ/หรอืเบีย้ประชุมเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 ทัง้น้ี 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มกีารแต่งตัง้ใหม่หรอืเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ
คณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
 

4. ไมม่กีารใหส้ทิธปิระโยชน์อื่นๆ สาํหรบัคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  
5. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณ ี
 
 ประธานทีป่ระชุมแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ ตนถอืหุน้ในบรษิทัจาํนวน 1,890 หุน้ ซึง่ถอืเป็นผู้
มสีว่นไดเ้สยีพเิศษ ดงันัน้จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงในระเบยีบวาระน้ี 
 
 ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการซึ่งไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุม 
 
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบใหก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด
ยอ่ยประจาํปี 2558 และโบนสักรรมการประจาํปี 2557 ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 
3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ยจาํนวน 376,048,193   99.3471 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ 

ซึง่มาประชุม 
ไมเ่หน็ดว้ยจาํนวน 2,460,100    0.6499 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ 

ซึง่มาประชุม 
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งดออกเสยีงจาํนวน 10,950    0.0028 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ 

ซึง่มาประชุม 
บตัรเสยี                0    0.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ 

ซึง่มาประชุม 
รวมจาํนวนเสยีง 378,519,243 100.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ 

ซึง่มาประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า ระเบียบวาระปกติได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้ประชุมถึง
ระเบยีบวาระที ่8 เรื่องอื่นๆ ซึ่งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั มาตรา 105 วรรคสอง และขอ้บงัคบั
บรษิทัขอ้ที่  34 วรรคสอง กําหนดใหผู้ถ้อืหุน้ซึ่งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหุน้ที่
จําหน่ายไดท้ัง้หมด สามารถขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่น  เพื่อลงมตไิด ้ ทัง้น้ี ไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉันทะเสนอใหพ้จิารณาเรื่องอื่นๆ ประธานที่ประชุมจงึเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามหรอืเสนอแนะในเรื่อง
ทัว่ๆ ไปได ้ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้รายย่อยไดส้อบถามขอ้มูลและใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์แก่บรษิทัใน
เรือ่งต่างๆ   ซึง่ประธานทีป่ระชุมและฝา่ยบรหิาร ไดช้ีแ้จงให ้ผูถ้อืหุน้ทราบ สรุปไดด้งัน้ี   
 

คาํถาม: นายนพคุณ จงูพริยิะพงษ์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี  
1. กําลงัการผลติตดิตัง้ของเอก็โกตามสดัสว่นการถอืหุน้จาํนวน 5,149.76 เมกะวตัต์ ทีร่ะบุ

ไวใ้นรายงานประจาํปี 2557 หน้า 70 เป็นกําลงัการผลติตดิตัง้ทีย่งัรวมกําลงัการผลติของ
โรงไฟฟ้าระยองอยูใ่ช่หรอืไม ่และการทีโ่รงไฟฟ้าระยองหมดอายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้าในปี 
2557 ทีผ่า่นมานัน้ จะกระทบต่อผลประกอบการปี 2558 มากน้อยเพยีงใด 

2. โรงไฟฟ้าของเอก็โกที่ผลติและจําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์แล้วจํานวน 24 แห่งนัน้ มี
โรงไฟฟ้าใดบา้ง ทีจ่ะครบกาํหนดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 2-3 ปี น้ี 

คาํตอบ: ประธานทีป่ระชุม ตอบคาํถามในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
1. กําลงัการผลติตดิตัง้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ในปี 2557 จํานวน 5,149.76 เมกะวตัต์ ที่

ปรากฏในรายงานประจาํปีหน้า 70 นัน้ เป็นกําลงัการผลติตดิตัง้ทีร่วมกําลงัการผลติของ
โรงไฟฟ้าระยองดว้ย หากไมน่บักาํลงัการผลติของโรงไฟฟ้าระยอง กําลงัผลติตดิตัง้รวมจะ
อยู่ที ่3,917.76 เมกะวตัต์ อย่างไรกต็าม ในปี 2557 โรงไฟฟ้าระยองมกีําไรสุทธทิัง้สิน้
เพยีง 461 ลา้นบาท ซึง่โดยทัว่ไป บรษิทัจะพจิารณาผลกระทบดา้นผลการดาํเนินงานดา้น
การเงนิมากกวา่ปรมิาณกําลงัการผลติ เน่ืองจากกําไรของบรษิทัจะขึน้อยูก่บัช่วงเวลาของ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าวา่อยูใ่นระยะใด กล่าวคอื ในช่วงตน้สญัญาซื้อขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะ
มกีําไรมาก ในขณะที่ช่วงท้ายอายุสญัญาฯ โรงไฟฟ้าจะสามารถทํากําไรได้น้อยลง ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าตามปกต ิดงันัน้ การหยุดจําหน่ายไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าระยองเน่ืองจากครบกําหนดอายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้า จะส่งผลกระทบต่อผล
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ประกอบการดา้นการเงนิในปี 2558 เพยีงเลก็น้อยเทา่นัน้  

2. โรงไฟฟ้าขนอมซึ่งมกีําลงัการผลติตดิตัง้ที ่759 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีอ่ําเภอขนอม จงัหวดั
นครศรธีรรมราช จะครบกําหนดอายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้าในวนัที่ 19 มถุินายน 2559 
อย่างไรกต็าม เอก็โกอยู่ระหว่างการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมขนอม
หน่วยที ่4 ซึ่งตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกนั โดยมกีําลงัการผลติตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั 
กฟผ. 930 เมกะวตัต ์และมกีําหนดการจาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมถุินายน 2559 
ซึง่จะสามารถทดแทนโรงไฟฟ้าขนอมเดมิทีจ่ะครบกําหนดอายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้า ทัง้น้ี
นอกจากจะสามารถทดแทนโรงไฟฟ้าขนอมเดมิแล้ว กําลงัการผลติตามสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้ายงัเพิม่ขึน้จากเดมิอกีดว้ย 

คาํถาม: นายสมบูรณ์ บุบผาชื่น ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า จากอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ  
เอก็โกและบรษิทัยอ่ยที ่1.17 เท่า และงบการเงนิรวมปี 2557 ทีม่สีนิทรพัยร์วม 160.687 ลา้น
บาท หน้ีสนิรวม 86,468 ลา้นบาท กําไรสุทธ ิ7,666 ลา้นบาท และเงนิปนัผลจ่ายผูถ้อืหุน้
ประมาณ 3,290 ลา้นบาท นัน้ ปจัจุบนั เอก็โกมเีงนิสดจาํนวนเทา่ไหรห่ลงัจากการจา่ยเงนิปนัผล
ให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และบรษิัทมนีโยบายนําเงนิสดไปชําระหน้ีหรือไม่ ทัง้น้ี หากเอ็กโกมเีงนิสด
เหลอือยูใ่นจาํนวนมาก ขอเสนอใหนํ้าเงนิสดไปชาํระหน้ี เพือ่เป็นการลดภาระหน้ีสนิใหแ้ก่บรษิทั
และผูถ้อืหุน้ และลดดอกเบีย้จา่ย อนัจะนํามาสูก่ารจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในจาํนวนทีส่งูขึน้  

คาํตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า เอ็กโกสํารองเงนิสดไว้สําหรบัค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่จําเป็น ซึ่ง
ปจัจุบนัมเีงนิสดคงเหลอืประมาณ 1,000 ลา้นบาท และหากปีใดมเีงนิสดคงเหลอืเป็นจํานวน
มาก ประกอบกบัมโีครงการลงทุนจาํนวนไมม่ากนัก บรษิทัจะนําเงนิไปชาํระหน้ีเช่นเดยีวกบัทีผู่้
ถอืหุน้แนะนํา   

คาํถาม: นางเพญ็ศร ีจนิตนานนท์ ผูถ้อืหุน้ มคีวามเหน็และใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการจดังานประชุม  
ผูถ้อืหุน้ของเอก็โก ดงัน้ี 
1. ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปีน้ี และปีทีผ่า่นมา บรษิทัมกีารสาํรองทีจ่อดรถไวจ้าํนวนมาก

เกนิไป ทาํใหผู้ถ้อืหุน้ประสบปญัหาในการหาทีจ่อดรถเป็นอยา่งมาก จงึเหน็วา่ บรษิทัควร
ที่จะยกเลิกการสํารองที่จอดรถที่มากเกินความจําเป็น เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่  
ผูถ้อืหุน้มากขึน้ 

2. ในงานประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 ที่ผ่านมา มขีอ้สงัเกตว่า เอก็โกจดัพมิพ์
รายงานประจาํปีน้อยลงเพือ่ประหยดัค่าใชจ้่ายและนําเงนิทีป่ระหยดัไดบ้รจิาคใหแ้ก่มลูนิธิ
ไทยรกัษ์ป่า และยงัจดัสรรรายงานประจําปีจํานวนหนึ่งไวใ้ห้แก่ กฟผ. ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้น  
รายใหญ่ จงึทาํใหม้รีายงานประจาํปีไม่พอแจกผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ ในงาน อย่างไรกต็าม ใน
การประชุมปีน้ี สงัเกตไดว้า่บรษิทัไดป้รบัปรุงแกไ้ขในขอ้บกพร่องน้ีใหด้ขี ึน้ ทาํใหร้ายงาน
การประชุมมเีพยีงพอต่อความตอ้งการของผูถ้อืหุน้ทีม่ารว่มงานประชุม 

3. เน่ืองจาก ในปี 2557 นางเพญ็ศรฯี เป็นตวัแทนอาสาสมคัรพทิกัษ์สทิธผิูถ้ือหุ้น ของ
สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 ของเอก็โก โดย
นางเพ็ญศรีฯ ได้ส่งแบบประเมินการประชุมให้แก่ เจ้าหน้าที่ท่านหน่ึงเพื่อส่งให ้ 
เลขานุการบรษิทั เพื่อทีจ่ะไดส้่งใหส้มาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทยต่อไป แต่กลบัไดร้บัแจง้ใน
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ภายหลงัวา่เลขานุการบรษิทัไม่ไดร้บัเอกสารดงักล่าว จงึเหน็วา่เอก็โกควรปรบัปรุงและให้
ความใสใ่จต่อผูถ้อืหุน้รายยอ่ยมากขึน้  

คาํตอบ: ประธานทีป่ระชุม ขอรบัความเหน็และขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ไวพ้จิารณา เพื่อทีจ่ะแกไ้ขและ
ปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งต่างๆ ในการจดังานประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ใหด้ยีิง่ขึน้ 

คาํถาม: นายอธวิฒัน์ พฒันชยัภวูนนท ์ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
1. ขอทราบการบรหิารจดัการสนิทรพัยข์องโรงไฟฟ้าระยอง หลงัจากโรงไฟฟ้าระยองยุตกิาร

เดนิเครื่องและจําหน่ายไฟฟ้า เน่ืองดว้ยอายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) หมดลง รวมถงึ
สอบถามว่าที่ดนิของโรงไฟฟ้าระยองเป็นที่ดนิเช่าหรอืเป็นกรรมสทิธิข์องเอ็กโก และมี
แผนการดาํเนินการจดัการทีด่นิอยา่งไรต่อไป 

2. มกีารหกัค่าเสื่อมของอุปกรณ์และเครื่องจกัรของโรงไฟฟ้าระยองเตม็จํานวนแลว้หรอืยงั 
และบรษิทัจะไดก้าํไรหรอืขาดทุน หากมกีารขายสนิทรพัยด์งักลา่ว  

คาํตอบ: 1. ประธานทีป่ระชุม ชีแ้จงวา่ ทีด่นิโรงไฟฟ้าระยองเป็นทีด่นิของเอก็โก ซึง่เป็นทีท่ีเ่หมาะแก่
การประกอบอุตสาหกรรม เน่ืองจากพืน้ทีอ่ื่นๆ โดยส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีส่เีขยีว นอกจากน้ี 
ปจัจุบนั เอ็กโกอยู่ระหว่างการเตรยีมการเปิดประมูลเพื่อประกวดราคาสําหรบัการขาย
เครื่องจกัรและการรือ้ถอนโรงไฟฟ้า (Decommissioning) อกีทัง้ ฝา่ยบรหิารอยู่ระหว่าง
การศกึษาว่าพื้นทีข่องโรงไฟฟ้าระยองจะสามารถพฒันาเป็นสวนอุตสาหกรรมไดห้รอืไม ่
หรอื จะสามารถใชเ้ป็นโอกาสในการยื่นประมลูผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน (IPP) หากมกีารเปิด
ประมลูอกีครัง้ในอนาคต เน่ืองจากพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าระยองอยูต่ดิกบัสายสง่ไฟฟ้า  

2. นอกจากค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์แล้ว ตามระบบบญัชใีหม่ บรษิทัจะต้องประมาณค่า
คงเหลอื และค่ารือ้ถอนสนิทรพัยไ์วใ้นงบการเงนิดว้ย ซึ่งบรษิทัไดป้ระมาณมลูค่าดงักล่าว
ไวแ้ลว้ ทัง้น้ี ราคาทีข่ายสนิทรพัยจ์ะขึน้อยู่กบัราคาทีย่ ื่นประมูล ซึ่งโดยปกตริาคาขายจะ
ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่คงเหลอื หรอืมากกวา่ไมม่าก ซึง่ทาํใหม้กีาํไรทางบญัชเีลก็น้อย  

คาํถาม: นายไชนันท์ บูรณะอนุสรณ์ ผู้รบัมอบฉันทะ มคีวามเห็นว่า ปจัจุบนั มแีนวโน้มในการสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนมากขึน้ จงึขอทราบขอ้มลูเชงิตวัเลขเปรยีบเทยีบผลกาํไรของเอก็โกที่
ไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ ซึง่รวมสว่นเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder) แลว้ 
และกาํไรทีไ่ดจ้ากโรงไฟฟ้าทัว่ไป 

คาํตอบ: ประธานที่ประชุม อธิบายว่า ตามทฤษฎีแล้ว ต้นทุนการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทนจะสงูกวา่โรงไฟฟ้าประเภททัว่ไป ดงันัน้ คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน (“กกพ.”) 
จงึไดพ้จิารณาใหค้่าสว่นเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้าแก่โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ในระยะ 7 – 10 ปี
แรกของอายุโครงการ เพือ่ใหส้ามารถทํากําไรไดส้งูในช่วงแรก ทําใหส้ามารถคนืทุนไดใ้นระยะ
สัน้ขึน้ ซึ่งในระยะหลงัของอายุโครงการจะมกีําไรน้อยลง ทัง้น้ี ผลประกอบการของโรงไฟฟ้า
พลงังานหมุนเวียน เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ จะขึ้นอยู่กับราคาค่าอุปกรณ์ หาก
โรงไฟฟ้าใดสามารถประหยดัตน้ทุนสว่นน้ีไดม้าก จะทาํใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการทาํกําไรสงู 
จงึทาํใหก้ลายเป็นทีนิ่ยมของนักลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในขณะที ่โรงไฟฟ้า
พลงังานหมุนเวยีนประเภทพลงังานขยะและชวีมวล ไม่ไดเ้ป็นทีนิ่ยม อย่างไรกต็าม โรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทนต่างๆ เหล่าน้ี มีความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิง เน่ืองจากไม่มีแหล่งเชื้อเพลิงที่
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แน่นอน และไม่มรีาคาเชื้อเพลงิทีก่ําหนดอย่างแน่นอน เช่น โรงไฟฟ้ารอ้ยเอด็กรนี ทีใ่ชแ้กลบ
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งผลประกอบการจะขึ้นอยู่กับต้นทุนของแกลบในแต่ละ
ช่วงเวลา ในขณะทีโ่รงไฟฟ้าทัว่ไปทีใ่ชถ่้านหนิ น้ํามนัเตา และก๊าซธรรมชาต ิเป็นเชื้อเพลงิ มี
ผูร้บัจดัหาเชือ้เพลงิใหท้ีแ่น่นอน และราคาคา่เชือ้เพลงิไดร้วมอยูใ่นอตัราคา่ไฟฟ้า ทาํใหส้ามารถ
รบัรูก้าํไรไดแ้น่นอนกวา่   

คาํถาม: นางภูมศิร ีการเจรญิบุญวงศ์ ตวัแทนอาสาสมคัรพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุน
ไทย เหน็วา่เอก็โกไดป้ระกาศเจตนารมณ์ในการเขา้รว่มเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบิตักิาร
ของภาคเอกชนในการต่อต้านคอร์รปัชัน่แลว้ จงึขอสอบถามว่าบรษิทัวางแผนทีจ่ะเขา้รบัการ
รบัรองเป็นสมาชกิแนวรว่มดงักลา่วเมือ่ใด 

คาํตอบ: ประธานทีป่ระชุมมอบหมายให ้นางกุลกนก เหลอืงสรอ้ยทอง เลขานุการบรษิทั เป็นผูช้ีแ้จงขอ้
ซกัถามขา้งต้น ซึ่งเลขานุการบรษิทั ชี้แจงว่า คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบใหบ้รษิทัเขา้ร่วม
การรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และเมื่อตน้
ปี 2558 น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตใิหป้รบัปรุงนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ รวมถงึ
เอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกจิทัง้ของกรรมการและพนักงาน คู่มอืการ
ต่อต้านคอร์รปัชัน่ และขอ้กําหนดที่เกี่ยวขอ้ง ให้สอดคล้องกนั ซึ่งฝ่ายบรหิารอยู่ระหว่างการ
จดัเตรยีมเอกสารต่างๆ ตามมตขิองคณะกรรมการ ทัง้น้ี คาดว่าบรษิทัจะสามารถเขา้รบัการ
รบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รปัชัน่ภายในสิ้นปี 
2558  

คาํถาม: นางวารุณ ีทพิยพ์ญาชยั ผูร้บัมอบฉนัทะ แสดงความคดิเหน็ดงัน้ี 
1. ขอทราบค่าจา้งสาํนักงานกฎหมายบรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคนซี่ จํากดั เป็นทีป่รกึษา

กฎหมาย และเสนอใหบ้รษิทัจา้งทีป่รกึษากฎหมายของไทย แทนการจา้งทีป่รษึากฎหมาย
ต่างชาต ิ 

2. เน่ืองด้วยปจัจุบนัโอกาสทางธุรกจิของอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเริม่ลดลงโดยมผีูป้ระกอบ
ธุรกจิน้ีเป็นจาํนวนมาก จงึขอใหบ้รษิทัพจิารณาลงทุนในธุรกจิการกําจดัขยะเป็นทางเลอืก
ในการดาํเนินการธุรกจิ เน่ืองจากทุกวนัน้ีมปีญัหาจากปรมิาณขยะจาํนวนมาก ในขณะทีม่ี
ผูร้บัจา้งจาํกดัขยะเพยีงไมก่ีร่าย ซึง่น่าจะเป็นโอกาสทีด่ ีหากเอก็โกจะเริม่เขา้สูธุ่รกจิน้ีเป็น
รายแรกๆ และน่าจะไดผ้ลตอบรบัทีด่จีากประชาชน ปราศจากการต่อตา้น ทัง้น้ี นอกจาก
จะไดร้บัคา่จา้งจากการกาํจดัขยะแลว้ ยงัสามารถใชพ้ลงังานทีไ่ดจ้ากการกําจดัขยะมาเป็น
เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าไดอ้กีดว้ย 

คาํตอบ: ประธานทีป่ระชุม ชีแ้จง ดงัน้ี  
1. บรษิทัไม่มกีารจา้งที่ปรกึษากฎหมายเป็นประจํา หากแต่จา้งตามความจําเป็นของแต่ละ

งาน ซึ่งในการจ้างสํานักงานกฎหมายบรษิทั เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคนซี่ จํากดั ในครัง้น้ี 
เป็นการจา้งเพือ่เป็นพยานในการตรวจสอบความถูกตอ้งและความโปร่งใสของการประชุม 
การลงทะเบยีนและการนบัคะแนนเสยีงเทา่นัน้ ไมไ่ดม้กีารจา้งเป็นทีป่รกึษาประจาํในทุกๆ 
ปี  

2. การกาํจดัขยะเป็นนโยบายของรฐับาลอยูแ่ลว้ 
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คาํถาม: นายถาวร จวนรมณีย ์ผูถ้อืหุน้ มขีอ้สงัเกตวา่อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละผลตอบแทน 

ผูถ้อืหุน้ ลดลงในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา ตามทีร่ะบุในภาพรวมทางการเงนิ ดงัปรากฏในรายงาน
ประจาํปี จงึขอทราบอตัราสว่นทางการเงนิดงักล่าวของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกบัเอก็
โก ทีส่ามารถใชเ้ป็น Benchmark ในการเปรยีบเทยีบได ้รวมถงึสอบถามว่าเอก็โกมนีโยบาย
บรหิารสนิทรพัยใ์นระยะยาวหรอืไม ่และมเีป้าหมายอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ท่าไหร่จาก
การบรหิารสนิทรพัย ์

คาํตอบ: ประธานทีป่ระชุมมอบหมายใหน้ายปิยะ เจตะสานนท ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชี
และการเงนิ เป็นผู้ชี้แจง  ซึ่งรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ ชี้แจงถึง
ปจัจยัทีท่าํใหอ้ตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยล์ดลง ซึง่ประกอบดว้ยปจัจยัหลกัๆ 2 ปจัจยั ดงัน้ี 
1. เน่ืองจากเอก็โกมกีารลงทุนในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที ่4 และโครงการ

โรงไฟฟ้าโบโค รอ็ค วนิดฟ์ารม์ จงึทาํใหเ้อก็โกมสีนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ ในขณะทีโ่ครงการทัง้สอง
โครงการซึง่อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง ยงัไมส่ามารถสรา้งรายไดใ้หแ้กเ่อก็โกได ้ 

2. เมือ่ประมาณกลางปี 2557 เอก็โกไดล้งทุนในโครงการทีเ่ดนิเครื่องแลว้คอื มาซนิลอ็ค และ
สตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ ซึ่งเอ็กโกได้บนัทึกบญัชีเป็นสนิทรพัย์ตามมูลค่าของโครงการทัง้สอง
โครงการแลว้ ในขณะที ่รายไดท้ีไ่ดจ้ากโครงการทัง้สองโครงการเป็นเพยีงรายไดท้ีไ่ดจ้าก
การดาํเนินงานเพยีง 5 เดอืนเทา่นัน้   

ในการน้ี ปจัจยัหลกัทัง้ 2 ปจัจยัดงักลา่ว เป็นปจัจยัทีท่าํใหผ้ลตอบแทนจากสนิทรพัยข์องเอก็โก
ลดลงเรือ่ยๆ อยา่งไรกต็าม ขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้มากกวา่ ซึง่บรษิทั
มเีป้าหมายทีจ่ะสามารถคงอตัราดงักลา่วไวไ้ดไ้มต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 10 ในทุกๆ ปี   

 

 หลงัจากทีฝ่า่ยบรหิารไดต้อบคาํถามของผูถ้อืหุน้ครบถว้นแลว้ ประธานทีป่ระชุมแจง้ผูถ้อืหุน้
ทราบวา่ บรษิทัจะนําผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และนกัวเิคราะหไ์ปเยีย่มชมโรงไฟฟ้าบแีอลซพี ีจงัหวดัระยอง ในวนัที ่
18 และ 19 มถุินายน 2558 โดยผูส้นใจสามารถสอบถามรายละเอยีดไดจ้ากหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธห์น้า
หอ้งประชุม หรอืดรูายละเอยีดไดจ้ากปฏทินิกจิกรรมในเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.egco.com   
 

 ไมม่ผีูเ้สนอเรือ่งอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชุมจงึกล่าวปิดประชุมและ
ขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่
ต่อบรษิทั 
 

เลกิประชุมเวลา 16:30 น.  
 

 อน่ึง หลงัการเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม
เพิม่ขึน้ โดยทีจ่าํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้เป็น 665 ราย และ 1,014 
รายตามลําดบั รวมทัง้หมดเพิม่ขึน้เป็น 1,679 ราย นับจํานวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้378,520,963 หุน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 71.8986 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
 

    ลงลายมอืชือ่                                       ประธานกรรมการ 
                    (นายสมบตั ิศานตจิาร)ี 


