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10. นายกรศษิฏ ์ภคัโชตานนท ์ กรรมการ และกรรมการลงทุน 
11. นายสหรฐั บุญโพธภิกัด ี   กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
12. นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์ กรรมการ และกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม 
13. นายชนินทร ์เชาวน์นิรตัศิยั     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กรรมการลงทุน และกรรมการกํากบั

ดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
และเน่ืองจากนายธนพชิญ์ มลูพฤกษ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ตดิภารกจิดว่น ไมส่ามารถ
เขา้รว่มประชุมได ้จงึขอลาประชุมในครัง้น้ี 
 
 จากนัน้ นายชนินทร ์เชาวน์นิรตัศิยั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แนะนําฝา่ยบรหิารของบรษิทัที่
เขา้รว่มการประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ชีแ้จงขอ้ซกัถาม ดงัน้ี  
 
1. นายจอหน์ พาลมัโบ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 
2. นายนิวตั ิอดเิรก รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิ CLMV 
3. นายวรวทิย ์โพธสิขุ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิในประเทศ 
4. นายสกุล พจนารถ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยทุธแ์ละบรหิารสนิทรพัย ์
5. นายปิยะ เจตะสานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ 
 
 ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญ นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข จาก   
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั (“PwC”) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเขา้ร่วมประชุมเพื่อ
ตอบขอ้ซกัถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบังบการเงนิ  รวมทัง้ได้ว่าจ้างสํานักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด ์   
แมค็เคนซี ่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
ดว้ย โดยนายปิรยิะ เจรญิขวญั  ผูถ้อืหุน้ อาสาเขา้รว่มสงัเกตการณ์การนบัคะแนนในครัง้น้ี และเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ได้
รบัทราบขอ้มูลที่สําคญั  บรษิทัจงึจดันิทรรศการเกี่ยวกบัการดําเนินงานของบรษิทั ที่บรเิวณด้านหน้าห้อง
ประชุม โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทั โครงการลงทุน งานนักลงทุน
สมัพนัธ ์งานสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และการเครดติภาษเีงนิปนัผลของผูถ้อืหุน้   
 
 จากนัน้ ประธานไดแ้จง้ที่ประชุมทราบถงึวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนผ่านวดีทีศัน์
และแจง้วธิปีฏบิตัใินการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ระหวา่งการประชุม โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งัน้ี  
ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดร้บัมอบฉันทะมาโดยถอืว่าหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึง
เสยีง  ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอยา่งใดอย่างหน่ึง คอื เหน็ดว้ย หรอื ไมเ่หน็
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ดว้ย หรอื งดออกเสยีง สําหรบัคะแนนเสยีงที่ใชใ้นการลงมต ิในกรณีปกต ิใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของ     
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ยกเวน้ระเบยีบวาระที ่6 เลอืกตัง้กรรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่ 4 ใน 5 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และระเบยีบ
วาระที ่7 ค่าตอบแทนกรรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2  ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุม  และในกรณีทีม่คีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีง 
ชีข้าด 
 

การลงคะแนนเสยีง แบง่เป็น 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  สําหรบัระเบยีบวาระอื่นๆ บรษิทัจะเกบ็เฉพาะ
บตัรลงคะแนนเสยีงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสยีง แล้วนําไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดของ       
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และจะเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้หมดหลงัการประชุมเสรจ็สิน้เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบไดใ้นภายหลงั ซึ่งเป็นวธิปีฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีของ
สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนและสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) ทัง้น้ี หากผูถ้อืหุน้มคีวามจําเป็นตอ้งกลบัก่อนการประชุมแลว้เสรจ็ ขอใหผู้ถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะสง่บตัรลงทะเบยีนออก และบตัรลงคะแนนทีเ่หลอือยูท่ ัง้หมดใหแ้ก่เจา้หน้าที ่เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่
นําคะแนนเสยีงไปหกัออกจากจาํนวนคะแนนเสยีงทีล่งทะเบยีนไวก้่อนหน้าน้ี   
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 ทัง้น้ี ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบหลงัการ
ลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระ ซึง่บรษิทัไดนํ้าระบบ barcode เขา้ใชง้านเพือ่อํานวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้
ทีเ่ขา้รว่มประชุมและเพือ่ความรวดเรว็ในการนบัคะแนน และในการน้ี ประธานขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้หรอื
ผู้รบัมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในห้องประชุม แจ้งชื่อและนามสกุลด้วยเพื่อ
ประโยชน์ในการบนัทกึการประชุม  
  

 นอกจากน้ี เพื่อเป็นการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมและเป็นธรรม บรษิทัไดเ้ปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า สาํหรบัเสนอในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 โดยเสนอผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
ระหวา่งวนัที ่1 กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2559  เมือ่ครบกําหนด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอระเบยีบ
วาระหรอืเสนอชือ่บุคคลเพือ่เป็นกรรมการ 
 

ต่อจากนัน้ ประธานเขา้สู่การประชุมเพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม
ดงัต่อไปน้ี  
 
ระเบียบวาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 
 ประธานเสนอทีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 ซึง่
ไดป้ระชุมเมื่อวนัที ่20 เมษายน 2559 ซึ่งบรษิทัไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.egco.com) ตัง้แต่
วนัที ่3 พฤษภาคม 2559  และบรษิทัไดด้ําเนินการจดัส่งรายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านเป็นเอกสาร
เพือ่ตรวจสอบเป็นปีทีแ่ปด 
 

 จากนัน้  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึง่ 
มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถาม ดงัน้ี  
คาํถาม: นายบุญรื่น จางบวั  ผูถ้อืหุน้ ตัง้ขอ้สงัเกตว่า จํานวนเงนิปนัผลคา้งรบัจากบรษิทัย่อย และ

การร่วมค้าที่จะได้รบัชําระเกินกว่าหน่ึงปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557  ที่ปรากฎใน
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 และในรายงานประจาํปี 2558 ไมต่รงกนั  
โดยในรายงานการประชุม หน้า 12 ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจําปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หัวข้อย่อย การจัดประเภทรายการใหม่ ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2557 ซึ่งระบุว่าเงนิปนัผลคา้งรบัจาก BLCP ทีเ่คยแสดงเป็นเงนิปนัผลคา้งรบัที่
คาดวา่จะไดร้บัการชาํระภายในหน่ึงปี ไดย้า้ยไปแสดงเป็นเงนิปนัผลคา้งรบัทีจ่ะไดร้บัชาํระ
เกนิหน่ึงปี มจีํานวน 5,184 ลา้นบาท แต่ในรายงานประจําปี 2558 หน้า 186 ขอ้ย่อย 3.2 
การจดัประเภทรายการใหม่ ในตารางงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 
2557  แสดงเงนิปนัผลคา้งรบัทีจ่ะไดร้บัชาํระเกนิหน่ึงปี มจีาํนวน  5,657 ลา้นบาท  ดงันัน้ 
จงึขอใหผู้ส้อบบญัชชีีแ้จงจาํนวนทีถู่กตอ้ง 

คาํตอบ:              ประธานมอบหมายให ้นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชจีาก PwC ชีแ้จง
ขอ้ซกัถาม โดยผูส้อบบญัชชีี้แจงว่าเงนิปนัผลคา้งรบัทีจ่ะไดร้บัชําระเกนิหน่ึงปีทีถู่กตอ้ง 
คอื จํานวน  5,657 ล้านบาท  ดงันัน้ จงึควรแก้ไขขอ้มูลในรายงานการประชุมสามญั 
ประจาํปี 2559 ใหถู้กตอ้ง  
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 หลงัจากนัน้ ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรบัรองรายงานการประชุมสามญั       
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ซึ่งไดป้ระชุมเมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2559 โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีต้องใชค้ะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชมุ :  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตใิหแ้กไ้ขรายงานการประชุม หน้า 12 ระเบยีบวาระที ่3 ในหวัขอ้ 
การจดัประเภทรายการใหม่  ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 โดยเปลีย่นจาก “เงนิปนัผลคา้งรบัทีจ่ะไดร้บัชําระ
เกนิหน่ึงปี มจีํานวน  5,184  ลา้นบาท” เป็น “เงนิปนัผลคา้งรบัที่จะไดร้บัชําระเกนิหน่ึงปี มจีํานวน  5,657 
ล้านบาท” พร้อมทัง้รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัที่ 20 
เมษายน 2559 ตามทีไ่ดแ้กไ้ขแลว้ โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 384,380,508 100.0000 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจาํนวนเสยีง 384,380,508 - 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559 
 ประธานรายงานทีป่ระชุมทราบว่า คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานประจําปีในรปูแบบ 
CD ROM  ตัง้แต่ปี 2547 เป็นตน้มา  เพือ่ลดการใชก้ระดาษและประหยดัค่าใชจ้่าย โดยบรษิทัจะบรจิาคเงนิที่
ประหยดัไดใ้หมู้ลนิธไิทยรกัษ์ป่าซึ่งมเีจตนารมณ์ในการรกัษาสิง่แวดลอ้มในนาม “ผูถ้อืหุน้บรษิทั ผลติไฟฟ้า 
จํากดั (มหาชน)”   ซึ่งในปี 2559 บรษิทัได้บรจิาคเงนิให้แก่มูลนิธไิทยรกัษ์ป่าเป็นจํานวน 2,397,600 บาท 
ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีเป็นหนังสอืไวส้ว่นหน่ึงเพือ่จดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดแ้จง้ความจาํนงมายงั
บรษิทั 
 จากนัน้ ประธานได้นําเสนอวดิทีศัน์ผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 และ
แผนการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2560 ของบรษิทั ต่อทีป่ระชุม ตามรายละเอยีดในรายงานประจาํปี 2559 ซึ่ง
จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ในครัง้น้ี  

1. ความสาํเรจ็ท่ีสาํคญัในปี 2559 
1) โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่4 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม ตัง้อยูใ่นจงัหวดันครศรธีรรมราช มี

กาํลงัการผลติตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า จาํนวน 930 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี กบั 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 19 
มถุินายน 2559 โดยมคีา่ความพรอ้มจา่ยเฉลีย่รอ้ยละ 95.80  

2) โรงไฟฟ้าพลงังานลมชยัภูม ิวนิด์ฟาร์ม มกีําลงัการผลติ จํานวน 80 เมกะวตัต์ และมสีญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ ประเภทสญัญา Non-firm เป็นระยะเวลา 5 ปี กบั กฟผ. ซึ่ง
ต่ออายสุญัญาไดค้ราวละ 5 ปี ไดเ้ริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยเ์มือ่วนัที ่16 ธนัวาคม 2559 

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

4) กลุ่มเอก็โก ไดล้งทุนทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 20.07 ในโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น
ใตพ้ภิพ “ซาลกั” และ “ดาราจทั” ในประเทศอนิโดนีเซยี มกีําลงัการผลติไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 402   
เมกะวตัต์ และกําลงัการผลติไอน้ํารวมทัง้สิ้น เทยีบเท่า 235 เมกะวตัต์ โดยมสีญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้าและไอน้ําระยะยาวกบัการไฟฟ้าอนิโดนีเซยี 

5) “สตาร์ เอนเนอร์ยี”่ เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใต้พภิพ มกีําลงัการผลติตดิตัง้ 227         
เมกะวตัต์ มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกบัการไฟฟ้าอนิโดนีเซยี ไดร้บัอนุมตัอิตัราค่าไฟฟ้า
ใหม่ เป็นผลใหก้ลุ่มเอก็โก สามารถรบัรูร้ายไดท้ีเ่พิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 40 ตามสดัส่วนการ    
ถอืหุน้ในโรงไฟฟ้าแหง่น้ี 
 

2. โครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
กลุ่มเอก็โก มโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวม 6 โครงการ คดิเป็น
กําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น จํานวน 869 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอย
เดนิเครือ่งเชงิพาณชิย ์ในปี 2560 และปี 2562 ซึง่แต่ละโครงการ มคีวามกา้วหน้าในการก่อสรา้ง ดงัน้ี 

1) โครงการทีเจ โคเจน จงัหวดัปทุมธานี เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอน้ํา มกีําลงัการผลติตดิตัง้ 115 เมกะวตัต์ และมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั 
กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณร้อยละ 90.22 ใกล้เคียงกบัแผนการ
ก่อสรา้งทีก่าํหนดไว ้โดยคาดวา่จะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นเดอืนมถุินายน 2560 

2) โครงการทพี ีโคเจน และเอสเค โคเจน จงัหวดัราชบุร ีเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม ผลติและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ํา แต่ละโครงการมกีําลงัการผลิตติดตัง้ 125 เมกะวตัต์ และมี
สญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี ก่อสร้างแล้วเสรจ็ประมาณร้อยละ 85.67 
ใกล้เคียงกบัแผนการก่อสร้างที่กําหนดไว้ โดยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือน
ตุลาคม 2560 

3) โครงการมาซินลอค หน่วยที่ 3 ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลย ี
supercritical ขนาดกําลงัการผลติตดิตัง้ 335 เมกะวตัต์ และมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัสหกรณ์
จาํหน่ายไฟฟ้าฟิลปิปินส ์เป็นระยะเวลา 20 ปี ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 23.57 ใกลเ้คยีง
กบัแผนการก่อสรา้งทีก่าํหนดไว ้โดยคาดวา่จะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยก์ลางปี 2562 

4) โครงการซานบัวนาเวนทูรา ประเทศฟิลิปปินส์  เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลย ี
supercritical ขนาดกําลงัการผลติตดิตัง้ 500 เมกะวตัต ์และมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัเมอราลโค 
เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งสามารถขยายอายุสญัญาเพิม่ไดอ้กี 5 ปี  ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ประมาณ 
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รอ้ยละ 28.98 เรว็กว่าแผนการก่อสรา้งทีก่ําหนดไว ้โดยคาดว่าจะเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชย ์ใน
เดอืนตุลาคม 2562 

5) โครงการไซยะบุร ีในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน้ําแบบฝายน้ํา
ลน้ ขนาดกําลงัการผลติ 1,280 เมกะวตัต์ โดยมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และการไฟฟ้า
ลาวเป็นระยะเวลา 29 ปี ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ประมาณรอ้ยละ 73.84 เรว็กวา่แผนการก่อสรา้งที่
กาํหนดไว ้โดยคาดวา่จะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นเดอืนตุลาคม 2562 
 

3. ผลประกอบการปี 2559 
ปี 2559 กลุ่มเอก็โก มผีลกําไรจากการดําเนินงานทีไ่ม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน ภาษีเงนิได ้ 
รอการตดับญัชี การรบัรู้รายได้แบบสญัญาเช่าและสญัญาสมัปทาน และการขาดทุนจากการด้อยค่า 
จาํนวน 9,157 ลา้นบาท ประกอบดว้ย กําไรจากธุรกจิผลติไฟฟ้า 9,035 ลา้นบาท และกําไรจากธุรกจิอื่น 
122 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้รวมทัง้สิน้ จาํนวน 1,237 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16 เมื่อเทยีบกบักําไรจาก
การดาํเนินงานปี 2558 
 
กําไรจากการดําเนินงานเพิม่ขึน้มสีาเหตุหลกัมาจากการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครื่องเชงิพาณิชย์
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ทาํใหผ้ลประกอบการเพิม่ขึน้ จาํนวน 1,289 ลา้นบาท การรบัรูก้ําไรของโครงการที่
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย ์จาํนวนรวม 996 ลา้นบาท และกําไรของโรงไฟฟ้ามาซนิลอค
ทีล่งทุนเพิม่รอ้ยละ 8.05 จาํนวน 105 ลา้นบาท 
 
อย่างไรกต็าม รายไดค้่าไฟฟ้าจากความพรอ้มจ่ายลดลง จํานวน 122 ลา้นบาท จากโรงไฟฟ้าขนอม 2 
และ 3 ทีห่มดสญัญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถงึมคี่าใชจ้่ายสาํหรบัโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง เพิม่ขึน้ 
จาํนวน 79 ลา้นบาท นอกจากน้ี ในปี 2558 กลุ่มบรษิทัไดร้บัรูก้ําไรจากการขายหุน้เอก็คอมธารา จาํนวน
สทุธ ิ952 ลา้นบาท  
 
สําหรบักําไรจากการดําเนินงาน เปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 4 ปี ตัง้แต่ปี 2555 – ปี 2559 เพิม่ขึน้อย่าง
สมํ่าเสมอ โดยมอีตัราการเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 11.50 ต่อปี 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม จํานวน 197,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 
17,443 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.70  โดยมสีาเหตุหลกัจากการลงทุนเพิม่รอ้ยละ 8.05   ในโรงไฟฟ้า 
มาซินลอค และสนิทรพัย์ที่เพิม่ขึ้นของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ในขณะที่หน้ีสนิของกลุ่มบรษิัทม ีจํานวน 114,657 ล้านบาท เพิม่ขึ้น จํานวน 12,595 ล้านบาท หรือ   
รอ้ยละ 12.34 เน่ืองจากการกู้เงนิเพื่อใชใ้นการลงทุนและการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ สําหรบั
สว่นของผูถ้อืหุน้ของกลุม่บรษิทัม ีจาํนวน 82,598 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ จาํนวน 4,848 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
6.24  เน่ืองจากกลุม่บรษิทัมกีาํไรสะสมหลงัจากหกัเงนิปนัผลแลว้เพิม่ขึน้  
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4. ภาพรวมการลงทุนในธรุกิจไฟฟ้า 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มเอก็โก มกีารลงทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ใน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย 
สปป.ลาว ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี และออสเตรเลยี โดยมโีรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครื่องเชงิพาณิชยแ์ลว้ จาํนวน 24 
โรง คดิเป็นกาํลงัการผลติตามสญัญาซือ้ขายและตามสดัสว่นการถอืหุน้ รวมจาํนวน 4,122 เมกะวตัต ์ 
 
มโีครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนินการ แบง่เป็น อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง จาํนวน 6 โครงการ คดิเป็นกําลงัการ
ผลติตามสญัญาซื้อขายและตามสดัส่วนการถอืหุน้ รวมจาํนวน 869 เมกะวตัต์ และอยูร่ะหวา่งรอการโอน
หุ้น 1 โครงการ คิดเป็นกําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น จํานวน 128         
เมกะวตัต ์ 
 
นอกจากธุรกจิไฟฟ้าแลว้ กลุม่เอก็โก ยงัไดล้งทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองดา้นพลงังานอื่นๆ ไดแ้ก่ 

1) การถือหุ้นร้อยละ 100 ในเอสโก ซึ่งเป็นบรษิทัให้บรกิารด้านการเดนิเครื่อง บํารุงรกัษา และ
วศิวกรรม แก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  

2) การถอืหุน้รอ้ยละ 18.72 ในอสีทว์อเตอร ์ซึง่เป็นผูพ้ฒันาและดาํเนินการขายน้ํา  รวมถงึระบบท่อ
สง่น้ําดบิสายหลกัในพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก 

3) การถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในเพริล์ เอนเนอจี ้ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารงานเดนิเครื่องและบาํรุงรกัษาระยะ
ยาวแก่โรงไฟฟ้าเคซอน  

4) การถือหุ้นร้อยละ 100 ในเคซอน แมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจดัการ
โรงไฟฟ้าเคซอน 

5) การถือหุ้นร้อยละ 40 ในพที ีมานัมบงั เมารา อีนิม หรอื เอ็มเอ็มอี  ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
เหมอืงถ่านหนิ ประเทศอนิโดนีเซยี 
 

5. ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาท่ียัง่ยืน 
ในปี 2559 กลุ่มเอก็โก ไดก้ําหนดใหม้นีโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพิม่เตมิ
จากเดมิ ได้แก่ นโยบายและแนวปฏบิตัดิ้านภาษี เพื่อให้มกีารบรหิารจดัการด้านภาษีอย่างเป็นระบบ 
เป็นไปตามกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ 

 
6. ด้านการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  
ในปี 2559 กลุม่เอก็โก ไดด้าํเนินการดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีดงัน้ี 

1) จดัทาํจรรยาบรรณคูค่า้ของเอก็โก เพือ่สง่เสรมิใหคู้ค่า้ดาํเนินธุรกจิอยา่งมจีรยิธรรม  
2) สง่เสรมิใหบ้รษิทัในกลุม่จดัทาํนโยบาย และแนวปฏบิตัดิา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ โดยบรษิทั 

เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั (“เอสโก”) ไดผ้า่นการรบัรองเขา้เป็นสมาชกิแนว
รว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (Collective Coalition Against 
Corruption: CAC)  
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7. ด้านชมุชนและส่ิงแวดล้อม 
ในปี 2559 กลุม่เอก็โก ไดด้าํเนินการดา้นชุมชนและสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี 

1) โรงไฟฟ้าในกลุม่บรษิทั มกีารจา้งงานทอ้งถิน่มากกวา่รอ้ยละ 90 
2) ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและชุมชน ดําเนินโครงการพฒันาคุณภาพชวีติชุมชนในพื้นที่รอบ

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

3) โครงการเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านพลงังานและสิง่แวดล้อมในเยาวชน เพื่อการเรยีนรู้ด้าน
พลงังานและสิง่แวดลอ้มอยา่งรอบดา้นใหก้บัเยาวชน  

4) สนับสนุนการดําเนินงานของมลูนิธไิทยรกัษ์ปา่อย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าตน้น้ํา
อยา่งยัง่ยนืรว่มกบัภาคสว่นต่างๆในจงัหวดัเชยีงใหม ่นครศรธีรรมราช และชยัภมู ิ

 
8. ทิศทางดาํเนินธรุกิจปี 2560 
กลุ่มเอก็โก ไดก้ําหนดเป้าหมายทีจ่ะสรา้งความเตบิโตอยา่งยัง่ยนืใหก้บัองคก์ร โดยมุง่เน้นการลงทุนใน
ธุรกจิผลติไฟฟ้าเป็นหลกั รกัษาอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) อยา่งน้อยรอ้ยละ 10 พรอ้มทัง้ยดึมัน่
ในการดําเนินธุรกิจตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดี มีความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และ        
ผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยขบัเคลื่อนธุรกจิดว้ยกลยุทธท์ีส่าํคญั 3 ดา้น ไดแ้ก่ กลยุทธด์า้นธุรกจิ กลยุทธด์า้น
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และกลยทุธด์า้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีดงัน้ี 

 
1) กลยทุธด์า้นธุรกจิ กลุม่เอก็โก จะมุง่เน้นการบรหิารสนิทรพัย ์ทีม่อียูใ่นปจัจุบนัใหเ้ดนิเครื่องอยา่ง

มปีระสทิธภิาพสงูสดุ บรหิารจดัการโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามกําหนดและ
งบประมาณทีว่างไว ้และแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ ตลอดจนจะพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมนุเวยีนใหไ้ดร้อ้ยละ 30 ภายในปี 2569 

 
2) กลยทุธด์า้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม กลุม่เอก็โก จะดาํเนินธุรกจิโดยใสใ่จทีจ่ะธาํรงไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้ม

และการพฒันาสงัคม โดยมแีผนทีจ่ะดาํเนินโครงการทีส่าํคญั ในปี 2560 ดงัน้ี 
- พฒันาโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที ่1 ใหเ้ป็นศนูยก์ารเรยีนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม 
- รเิริม่โครงการโรงไฟฟ้าพีโ่รงเรยีนน้อง เพือ่รว่มพฒันาเยาวชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า 
- สนับสนุนการอนุรกัษ์ป่าต้นน้ําผ่านมูลนิธไิทยรกัษ์ป่า โดยมโีครงการสําคญัด้านการฟ้ืนฟู   

ปา่ตน้น้ําในจงัหวดัเชยีงใหม ่และจงัหวดัชยัภมู ิ
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3) กลยุทธด์า้นการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีกลุ่มเอก็โก มเีป้าหมายทีจ่ะใหบ้รษิทัย่อยทุกบรษิทัเขา้รบั

การรบัรองเป็นสมาชกิ CAC โดยปจัจุบนั  บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จาํกดั อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ
ขอรบัการรบัรองจาก CAC 

 
 จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นสอบถามรายละเอยีด และให้ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ    
ซึง่มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม: 
 

นายพฤฒพินัธ ์ฉายากุล ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามดงัน้ี 
1. รายไดปี้ 2559 ของเอก็โกเพิม่ขึน้ประมาณ 7,000 ลา้นบาท หากดจูากหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงนิ ขอ้ 30 พบวา่ รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้า
เพิม่ขึน้ประมาณ 1,700 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้า
เพิม่ขึน้ประมาณ 5,000 ลา้นบาท นายพฤฒพินัธฯ์ สอบถามวา่รายไดข้องทัง้สองรายการมา
จากสญัญาใดบา้ง 

2. รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ในลกัษณะน้ีจะมใีนปีต่อไปหรอืไม ่
คาํตอบ: ประธาน มอบหมายให้ นายปิยะ เจตะสานนท์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละ

การเงนิ ตอบขอ้ซกัถามขา้งตน้ ซึง่รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ ชีแ้จงว่า 
รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้เป็นรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่4 ซึง่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยแ์ลว้เมือ่เดอืน
มถุินายน 2559 และจะมไีปจนตลอดอายขุองสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
 

คาํถาม: 
 

นายจริพนัธ ์บวับชูา ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามและใหข้อ้สงัเกต ดงัน้ี  
1. จากรายงานประจําปี หน้า 137 บรษิทั ยนัฮ ีเอ็กโก จํากดั และ เอสพพี ีทู, เอสพพี ีทร,ี  

เอสพพี ีโฟร,์ เอสพพี ีไฟว ์ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์สดงรายไดค้่าขายไฟฟ้า
ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้ และอยากทราบวา่ เหตุใดเอก็โก จงึไม่
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่  

2. ในปี 2559 เกดิอุบตัเิหตุในโรงไฟฟ้าเอม็พพีซีแีอล ทีป่ระเทศฟิลปิปินส ์ทําใหม้พีนักงาน
เสยีชวีติ 2 ราย ผูเ้สยีชวีติดงักลา่วเป็นพนักงานสญัชาตใิด สาเหตุของอุบตัเิหตุและจะมกีาร
แกไ้ขหรอื ป้องกนัเหตุในอนาคตอยา่งไร 

3. จากรายงานประจําปี หน้า 293 หวัขอ้แผนการสบืทอดตําแหน่งงาน ระบุว่ามกีารจดัทํา
แผนการสบืทอดตําแหน่งสําคญัในการขบัเคลื่อนองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
คดัเลอืกผูบ้รหิารระดบัสูงในอนาคต มขีัน้ตอนการดําเนินงาน 7-8 ขัน้ตอน บรษิทัหรอื
คณะกรรมการมคีวามมัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ ขัน้ตอนทีก่ําหนดไวม้กีารปฏบิตัอิย่างจรงิจงั หาก
ในกรณทีีต่อ้งมกีารยกเวน้ขึน้ในตอนใดตอนหนึ่งจดัเป็นเรือ่งใดบา้ง 
 

ขอ้สงัเกต 
การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ตามคูม่อืมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ หน้า 5 ขอ้ 2 ระบุวา่ “การให ้หรอืรบั
ของขวญั ของกํานัล การเลีย้ง รบัรอง ตอ้งกระทาํอยา่งเปิดเผย โปร่งใส “ในหน้า 11 ขอ้ 8 การ
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รบัของขวญัหรอืการรบัการรบัรอง ในขอ้ 8.1  กําหนดวา่ “การรบัของขวญัทีม่มีลูค่าเกนิ 10,000 
บาท ต้องปฏิเสธการรบั หากไม่สามารถปฏิเสธการรับได้ ผู้รบัของขวญัจะต้องรายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุตามสายงาน โดยใชแ้บบรายงานการรบัของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใด เพือ่สง่
มอบใหเ้ป็นทรพัยส์นิของเอก็โก 
 
ขอตัง้ขอ้สงัเกตว่า เอ็กโกไม่ห้ามให้รบัของขวญั ของกํานัล เพยีงแต่ต้องกระทําอย่างเปิดเผย 
โปร่งใส เป็นไปตามดุลยพนิิจ และมลูค่าไม่เกนิ 10,000 บาท คู่มอืกล่าวถงึเพยีงของขวญั ของ
กํานัล แต่ไม่ได้กล่าวถงึของที่ระลกึ  ของชําร่วย แสดงว่ารบัไดไ้ม่จํากดัมูลค่า และจากขอ้ 8.1 
กล่าวเพยีงขอ้จํากดั “ของขวญั” แต่ไม่ได้ระบุถงึ “ของกํานัล” แสดงว่าของกํานัลที่มมีูลค่าเกนิ 
10,000 บาท สามารถรบัไดใ้ชห่รอืไม ่โดยไมต่อ้งสง่มอบใหเ้อก็โก   ในตอนทา้ยแบบรายงานการ
รบัของขวญั กรณีของขวญัมลูค่าเกนิ 10,000 บาท เพือ่สง่มอบใหเ้ป็นทรพัยส์นิของเอก็โก มกีาร
เสนอใหพ้จิารณาโดยระบุวา่ 1) มเีหตุผล และอนุญาตใหถ้อืครองเป็นประโยชน์สว่นบุคคลได ้ 2) 
ไม่มเีหตุผลที่ต้องถือเป็นของส่วนบุคคล จงึสงสยัว่าแบบรายงานน้ีจะสอดคล้องกบัขอ้กําหนด
หรอืไม่ ถ้าไม่ขดัต่อขอ้กําหนดแสดงว่าเอก็โกเปิดโอกาสใหร้บัของขวญัโดยไม่จํากดัวงเงนิ หาก
เป็นเชน่น้ี เอก็โกมัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ มาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่จะไดผ้ลตามทีก่าํหนดไว ้

คาํตอบ: ประธาน และฝา่ยบรหิาร ชีแ้จงดงัน้ี 
1. รายได้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความผันผวนเป็นเรื่องปกติ ขึ้นอยู่กับสภาพ

ภูมอิากาศ และเหตุผลทีเ่อก็โกไม่เขา้ไปลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศ
ญี่ปุ่นนัน้ ทางเอก็โกพจิารณาอย่างรอบคอบแลว้ อกีทัง้ เอก็โกเองมผีูถ้อืหุน้จากญี่ปุน่กไ็ม่
แนะนําใหเ้ขา้ไปลงทุน และเอก็โกมทีางเลอืกทีด่กีว่าในงบประมาณทีม่ ีจงึเลอืกทางเลอืกที่
พจิารณาอยา่งรอบคอบแลว้ 
นอกจากน้ี ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า บรษิทั ยนัฮ ีเอก็โก จาํกดั และ เอสพพี ีทู, เอสพพี ีทร,ี 
เอสพพี ีโฟร์, เอสพพี ีไฟว ์ทีล่ดลงเน่ืองมาจากค่าอตัราค่าไฟฟ้าผนัแปร (Ft) ลดลงในปี 
2559 

2. อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้เน่ืองมาจากการซ่อมบํารุง ผูเ้สยีชวีติเป็นชาวฟิลปิปินส ์ ทัง้ 2 คน  ซึ่ง
เป็นพนกังานของเอม็พพีซีแีอล 1 คน และพนกังานสญัญาจา้ง 1 คน ในการน้ี ทางบรษิทัได้
ใหค้วามชว่ยเหลอืครอบครวัผูเ้สยีชวีติตามทีก่ฎหมายกาํหนดอยา่งครบถว้น 

3. การสบืทอดตําแหน่งของเอก็โกมขี ัน้ตอนทีช่ดัเจน โดยแบ่งอํานาจการพจิารณาตามลําดบั
ขัน้ มคีวามโปรง่ใสและปฏบิตัติามระเบยีบอยา่งครบถว้น 

คาํถาม: 
 

นายประเสรฐิ แกว้ดวงเทยีน  ผูถ้อืหุน้ สอบถาม ดงัน้ี 
1. ในปี 2559  การขาดทุนจากการดอ้ยค่าของโรงไฟฟ้าต่างๆ รวมทัง้สิน้จํานวนเท่าไร เกดิ

จากทรพัยส์นิใด และจะมผีลต่อเน่ืองในปีต่อๆ ไปหรอืไม ่
2. จากรายงานรายไดค้า่ความพรอ้มจา่ย (AP) อยากทราบวา่เป็นการไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบ 

เน่ืองจากเรามสีนิค้า คอื ไฟฟ้าที่จะขายแต่ไม่ไดข้ายออกไป ทัง้น้ีมผีลต่อการดําเนินงาน
ของบรษิัทอย่างไร และมตี้นทุนอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษา การทดสอบ
ระบบ       



บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                 หน้า 12                                
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2560 
วนัท่ี  19  เมษายน  พ.ศ. 2560 

 
3. หากเปรยีบเทยีบ คา่ AP และ EP มคีวามแตกต่างกนัอยา่งไร 
4. รายไดข้องโครงการชยัภูม ิวนิด์ฟารม์ มสีญัญาการซื้อขายไฟฟ้า 5 ปี หรอื 25 ปี คดิแบบ 

adder หรอื Feed in tariff  
5. จากรายงานผลการปฏบิตังิานในปี 2559 และแผนงานปี 2560 อยากทราบว่าเราจะมี

โรงไฟฟ้าทีจ่ะเดนิเครื่องเชงิพาณิชยใ์นปี 2560 หรอืไม ่คดิเป็นกีเ่มกะวตัต ์และจะสามารถ
สรา้งรายไดเ้ทา่ไร 

คาํตอบ: ประธาน และฝา่ยบรหิาร ชีแ้จงวา่ 
1. ในปี 2559 การขาดทุนจากการด้อยค่าเกิดจากทรพัย์สนิของโรงไฟฟ้าระยอง  และ

โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที ่2 และ 3 สว่นในปี 2560 และปีต่อไป ตอ้งประเมนิวา่มลูค่าทาง
บญัชีและมูลค่าทางทรพัย์สินปจัจุบันในตลาดมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญหรือไม ่
ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ดว้ย 

2. ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement :PPA) ไดม้กีารกําหนด
โครงสรา้งค่าไฟฟ้าโดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอืค่าความพรอ้มจ่ายพลงัไฟฟ้า (Availability 
Payment: AP) และค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) โดยค่า AP เป็น
ค่าตอบแทนที ่กฟผ. ตอ้งจ่ายหากโรงไฟฟ้ามคีวามพรอ้มในการจ่ายไฟฟ้า  ในสว่นของค่า 
EP จะเป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายตามปรมิาณการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าให้กบั
โรงไฟฟ้า ดงันัน้ การรกัษาคา่ความพรอ้มจา่ยสามารถชว่ยสรา้งรายไดใ้หก้บัเอก็โก 

3. AP เป็นรายไดห้ลกัทีร่ะบุในสญัญาใหค้รอบคลุมค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น ค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 
สญัญาเงนิกู ้การบํารุงรกัษา ส่วน EP จะครอบคลุมค่าใชจ้่ายผนัแปรซึ่งส่วนใหญ่ไดแ้ก่ค่า
เชือ้เพลงิ 

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

5. ในปี 2560 เอก็โกมโีรงไฟฟ้าทีจ่ะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยจ์าํนวน 3 โรง ไดแ้ก่  
 โรงไฟฟ้า ทเีจ โคเจน จงัหวดัปทุมธานี ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ํา มกีําลงั

การผลิตติดตัง้ 115 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ . และลูกค้า
อุตสาหกรรม  มกีาํหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย ์ในเดอืนมถุินายน 2560   

 โรงไฟฟ้า ทพี ีโคเจน และ โรงไฟฟ้า เอสเค โคเจน จงัหวดัราชบุร ีผลติและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอน้ํา แต่ละโรงมกีําลงัการผลติตดิตัง้ 125 เมกะวตัต์ และมสีญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และลูกคา้อุตสาหกรรมมกีําหนดเดนิเครื่องเชงิพาณิชยใ์นเดอืน
ตุลาคม 2560 

คาํถาม นายสทิธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากที่มีการนําเสนอข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้า ซึ่งใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชื้อเพลงิ โดยมกีารผลติกระแสไฟฟ้าและขายใหแ้ก่โรงงาน
อุตสาหกรรมในพืน้ทีน่ัน้ ส่วนไอน้ําขายใหแ้ก่บรษิทั Teijin นัน้ เอก็โกสามารถต่อยอดการทํา
ธุรกจิเพิม่เตมิไดห้รอืไม่ เช่น การวางแนวท่อก๊าซ หากเราสามารถพฒันาพืน้ทีต่ามแนวท่อก๊าซ
ไดเ้อง เปิดหน้าดนิเพือ่พฒันางานดา้นอสงัหารมิทรพัย ์การสรา้งนิคมอุตสาหกรรมของเอก็โกเอง 
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และสรา้งโรงไฟฟ้าเพื่อผลติและขายใหแ้ก่โรงไฟฟ้าในพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมเหล่านัน้ เน่ืองจาก
โรงไฟฟ้าขนาดเลก็สามารถก่อสรา้งแลว้เสรจ็ไดใ้นระยะเวลารวดเรว็ และทํากําไรไดด้ ีอกีทัง้ยงั
เป็นการรองรบัปญัหากระแสไฟฟ้าตก หรอืขาดแคลนไฟฟ้า และช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บัเอก็โกอกี
ทางหน่ึงดว้ย 

คาํตอบ ประธาน ชีแ้จงวา่หากจะดําเนินการในลกัษณะดงักล่าว เอก็โกเองกม็คีวามพรอ้ม ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บั
นโยบายภาครฐัวา่จะอนุมตัใิหท้าํหรอืไม ่

คาํถาม นายศุภชยั เศรษฐเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงไฟฟ้าที่หยุดการเดนิเครื่องเน่ืองจากหมด
สญัญาการซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เชน่ โรงไฟฟ้าระยอง โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที ่2 และ 3 เอก็โก
มแีผนพฒันาทรพัยส์นิอยา่งไรเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

คาํตอบ ประธาน ชีแ้จงวา่ ขณะน้ีเอก็โกอยูร่ะหวา่งการขายทรพัยส์นิทีเ่หลอืจากการดาํเนินการ และมกีาร
เกบ็ทีด่นิเอาไวเ้พือ่เตรยีมความพรอ้มหากมกีารเปิดประมลูโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคต 
 

 เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานกลา่วสรุปเป็นมตทิีป่ระชุม ดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ :   ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559 ของคณะกรรมการบรษิทั และ
แผนการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2560 
 
  
ระเบียบวาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
                   ประธานมอบหมายใหน้ายชนินทร ์เชาวน์นิรตัศิยั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานงบการเงนิ
รวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดย 
นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599 ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และผา่น
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมสีาระสาํคญัสรุปได ้ดงัน้ี  
 

รายการ งบการเงินรวม 
(บาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
(บาท) 

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

6,062,101,969 - 

กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 8,320,800,885 5,893,451,249 
กาํไรต่อหุน้  15.81 11.19 
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หลงัจากนัน้ ประธานขอใหน้างจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นําเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั  ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินของเอ็กโกให้ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับ
กฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ดแูลใหม้กีารใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสมํ่าเสมอ 
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีร่วมกับ      
ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยการสอบถามผู้สอบบญัชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของ        
งบการเงนิ การปรบัปรุงรายการบญัชทีีส่าํคญั ซึง่มผีลกระทบต่องบการเงนิ การนํามาตรฐานการบญัชใีหมม่า
ปฏบิตั ิ คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้คําแนะนําและขอ้คดิเหน็เพื่อใหม้ัน่ใจว่างบการเงนิของบรษิทัแสดง
ฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน การเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และกระแสเงนิสดโดยถูกตอ้งตามทีค่วรใน
สาระสําคญั เชื่อถือได้ มกีารเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพยีงพอ ครบถ้วน เป็นไปตามหลกัการการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรายละเอียด        
งบการเงนิอยูใ่นหนงัสอืรายงานประจาํปี (ฉบบัเตม็) หน้า 160-248 แลว้  

  
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด และใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึง่มผีูเ้ขา้ 

ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม:  นายจริพนัธ ์บวับชูา ผูร้บัมอบฉนัทะ มขีอ้สอบถามดงัน้ี  

1. ในรายงานประจาํปี 2559 หน้า 276  หวัขอ้ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ระบุวา่ปี 2559 มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 14 ครัง้ ซึง่ถอืวา่เป็น
จํานวนทีม่าก ดงันัน้จงึขอสอบถามว่า นอกจากงบการเงนิรายไตรมาสแลว้ 
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารสอบทานงบการเงนิรายเดอืนด้วยหรอืไม่ และ
หากมี คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะต่องบการเงินรายเดือนใน
ประเดน็ใดบา้ง 

2. ในรายงานประจาํปี 2559 หน้า 277 หวัขอ้ การกาํกบัดแูลงานตรวจสอบภายใน
ระบุว่ามกีารกําหนดใหม้กีารตรวจสอบ  Management Audit ไวใ้นแผนการ
ตรวจสอบประจําปี จึงขอสอบถามว่าเหตุใดคณะกรรมการตรวจสอบจึงให้
ความสาํคญักบั Management Audit และ Management Audit มคีวามสาํคญั
ต่อเอ็กโกอย่างไร นอกจากนัน้  คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้มกีาร
ตรวจสอบในรปูแบบอื่นอยา่งไรบา้ง  

คาํตอบ: ประธานมอบหมายให ้นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตอบคาํถามผูถ้อืหุน้ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงวา่ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ํานึงถงึการรบัรองงบการเงนิรายไตรมาสใหเ้สรจ็
ตรงเวลาเป็นสาํคญั จงึกําหนดวนัประชุมใหส้อดคลอ้งกบัการพจิารณาดงักล่าว
และได้บรรจุระเบยีบวาระอื่นๆที่มคีวามสําคญัไว้ด้วย เพื่อพจิารณาในคราว
เดยีวกนัทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบไมไ่ดม้กีารสอบทานงบการเงนิรายเดอืน
ในการประชุม อย่างไรก็ตาม ในบางเดือนคณะกรรมการตรวจสอบต้อง
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กาํหนดใหม้กีารประชุมขึน้ 2 ครัง้ เน่ืองจากมคีวามจาํเป็นตอ้งพจิารณาระเบยีบ
วาระสําคญัเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถนําไปพจิารณาในการประชุมครัง้ถดัไปได ้
ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบทํางานบนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสม 
และมปีระสทิธภิาพ เพือ่ภาพรวมดา้นการบรหิารจดัการทีด่ขีองเอก็โก 

2. คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดใหม้กีารตรวจสอบ Management Audit ไวใ้น
แผนการตรวจสอบประจําปี เพื่อตรวจสอบให้เอ็กโกมีการบริหารจัดการที่
ถูกตอ้งหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดส้อบ
ทานระบบและหลกัเกณฑ์การควบคุมภายใน เพื่อให้มกีารนําไปปฏบิตัใิช้ใน
กลุ่มบรษิทัอย่างครบถว้นและถูกตอ้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะแจง้ใหม้ี
การนําหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไปปฏบิตัสิําหรบับรษิทัที่ยงัไม่มกีารปฏบิตั ิอกีทัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบยงัมกีระบวนการตดิตามผลการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
การควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่เพิม่ความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดว้า่เอก็โก
มกีารกาํกบัดแูลทีด่โีดยตลอดในดา้นการบรหิารจดัการ  
 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยังให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
รายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในด้านของข้อมูลที่ครบถ้วนและ/หรือ
ประเดน็ทีค่วรพจิารณาเพิม่เตมิ 

  
 เมื่อปรากฏว่าไม่มีคําถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิ    
งบการเงนิของบรษิทั สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้ตามทีป่รากฏในรายงานประจาํปี 2559 ทีไ่ด้
สง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชมุ :   ที่ประชุมได้พจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทัสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559
ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี  
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 383,882,491  100.0000 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือ

หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย 0  0.0000 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 390,100  - 
บตัรเสยี 0  - 
รวมจาํนวนเสยีง 384,272,591 - 
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ระเบียบวาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี และการจ่ายเงินปันผล 

    ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บรษิทัมนีโยบายที่จะจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัรา
ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวมหรอืในจํานวนที่ทยอยเพิม่ขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี
บรษิทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจํานวน 530 ลา้นบาท ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวค้รบถว้นแลว้ 
     

   นอกจากน้ี ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ซึ่งบรษิัทได้ดําเนินการตาม
ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่41 ทีใ่หอ้าํนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมือ่เหน็
ว่าบรษิทัมผีลกําไรพอสมควรที่จะทําเช่นนัน้  และรายงานใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป ในการน้ี  คณะกรรมการในการประชุมครัง้ที ่8/2559 เมื่อวนัที ่19 สงิหาคม 2559  มมีตจิ่ายเงนิ    
ปนัผลระหวา่งกาลสาํหรบัผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2559 แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท รวม
เป็นเงนิปนัผลทีไ่ดป้ระกาศจา่ยไปแลว้จาํนวน 1,711 ลา้นบาท โดยจา่ยเมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2559 
 

    คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2559 มกีําไรสุทธ ิรวมทัง้สิน้ 8,321 
ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2558 จาํนวน 4,002 ลา้นบาท หากพจิารณาผลกําไรจากการดาํเนินงาน (ไมร่วม
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีการรบัรูร้ายไดแ้บบสญัญาเช่าและสญัญาสมัปทาน 
และขาดทุนจากการดอ้ยค่า) บรษิทัมกีําไรเพิม่ขึน้จํานวน 1,237 ลา้นบาท นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทั
ไดพ้จิารณาแผนการลงทุนของบรษิทัแลว้ มคีวามเหน็วา่ บรษิทัมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจา่ยเงนิปนัผลได ้
จงึขอเสนอการจดัสรรกําไรสะสม เป็นเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลการดาํเนินงานงวด 6 เดอืนหลงัของปี 
2559 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท คดิเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ 1,711 ลา้นบาท ในการจ่ายเงนิปนัผลครัง้น้ี 
หากรวมกบัการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6  เดอืนแรกจะเท่ากบั 6.50 บาทต่อหุน้ คดิ
เป็นรอ้ยละ 41 ของกําไรสุทธ ิและเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้เท่ากบั 3,422 ลา้นบาท ซึง่สงูกวา่ปี 2558 ทัง้น้ี 
หากจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดําเนินงานปี 2559 ที ่6.50 บาทต่อหุน้ กําไรสะสมของงบการเงนิรวมจะ
คงเหลอื 61,700 ลา้นบาท และกําไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะบรษิทัจะคงเหลอื 40,833 ลา้นบาท  โดยมี
กาํหนดจา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่28 เมษายน 2560   
  

ทัง้น้ี  ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปนัผลของปี 2558 และ ปี 2559 เป็นดงัน้ี 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2558 

กาํไรสทุธ ิ(ลา้นบาท)  8,321 4,319 
กาํไรจากการดาํเนินงาน (ลา้นบาท) 9,157 7,920 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 526,465,000 526,465,000 
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 15.81 8.20 
อตัราเงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้ (บาท)  6.50 6.25 
 3.25 3.25 3.00 3.25 
รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 3,422 3,290 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 41 76 
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         ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถามรายละเอยีดและให้ขอ้คดิเหน็เพิม่เติม ซึ่งมผีูเ้ขา้
ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 

คาํถาม: นายประเสรฐิ  แกว้ดวงเทยีน ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ เมื่อพจิารณาจากกําไรสุทธแิละกําไร
ต่อหุน้แลว้พบวา่เพิม่ขึน้เป็นเทา่ตวั  อตัราการจา่ยเงนิปนัผลในปี 2558 จ่ายในอตัรารอ้ย
ละ 76 และในปี 2559 จ่ายในอตัรารอ้ยละ 41 ในขณะทีเ่อก็โกจ่ายเงนิปนัผลเพิม่ขึน้
เพยีง 0.25 บาทต่อปี ซึง่ตนคดิวา่น้อยเกนิไปเมื่อเทยีบกบักําไรสุทธใินปี 2559 จงึเหน็
ควรวา่บรษิทัสามารถจา่ยเงนิปนัผลเพิม่ขึน้ได ้

คาํตอบ: 
 

ประธาน ชี้แจงว่า เอ็กโกจําเป็นต้องเก็บเงินสดไว้เพื่อลงทุนเพิ่ม เน่ืองจากเอ็กโกมี
โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณาลงทุนอกีหลายโครงการ 

ขอ้เสนอแนะ: นายสุรยิา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้เอ็กโกพยายามจ่ายเงนิปนัผลให้เร็วขึ้น
หลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แลว้ โดยยกตวัอยา่งบรษิทัจดทะเบยีน
แห่งหน่ึงว่าสามารถจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้นวนัถดัไปหลงัจากวนัประชุม และเพื่อ
ความชดัเจนขอให้ระบุกําหนดวนัที่สําหรบัผูถ้ือหุ้นที่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหุ้นมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ และมสีทิธริบัเงนิปนัผล ในระเบยีบวาระน้ีดว้ย 

คาํตอบ: 
 

ประธานรบัขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ไวพ้จิารณา 

        เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอที่ประชุมรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผล
ระหว่างกาลจากผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท และพจิารณาลงมตอินุมตัิ
การจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี และการจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2559     
ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีต้องใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม :   ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึง่
ปีแรกของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท เป็นจํานวนเงนิ 1,711 ลา้นบาท ซึ่งจ่ายใหผู้ถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่16 
กนัยายน 2559 และอนุมตัใิหจ้ดัสรรกําไรสุทธแิละประกาศจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงานครึง่ปีหลงัของ
ปี 2559 ตามทีป่ระธานเสนอในอตัรา 3.25 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงนิ 1,711 ลา้นบาท ในวนัที ่28 เมษายน 
2560 ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  โดยมผีลการออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 384,255, 483 100.0000  ของจาํนวนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย 0  0.0000 ของจาํนวนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจาํนวนเสยีง 384,255,483 - 
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ระเบียบวาระท่ี  5 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 
  ประธานมอบหมายให ้นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานเรื่องการคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีก่ผูถ้อืหุน้ ซึง่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า 
บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและคณะกรรมการตรวจสอบไดก้ําหนดนโยบายที่
จะหมนุเวยีนผูส้อบบญัชทีุก 5 ปี โดยบรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหมท่ีส่งักดัสาํนักงานสอบบญัชี
เดยีวกบัรายเดมิได ้ซึ่งนโยบายของบรษิทัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนซึ่ง
บรษิทัไดป้ฏบิตัติัง้แต่ปี 2546 เป็นตน้มา  นอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบายใหม้กีารคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีาก
สาํนักงานบญัชชีัน้นํา โดยการคดัเลอืกคุณสมบตัแิละเปรยีบเทยีบราคาทุก 3 ปี โดยทีปี่ 2559 เป็นปีล่าสุด
ทีบ่รษิทัไดค้ดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดยการคดัเลอืกคุณสมบตัแิละเปรยีบเทยีบราคา 
 

 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าทีผ่่านมาทมีงานผูส้อบบญัชจีากบรษิทั 
ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั (“PwC”) มคีวามเชีย่วชาญในวชิาชพี มคีวามเป็นอสิระและ
เป็นกลาง มปีระสบการณ์ในงานตรวจสอบบญัชธุีรกจิพลงังาน มคีวามต่อเน่ืองในการตรวจสอบบญัชแีละ
ทราบขอ้มูลของกลุ่มบรษิทัเป็นอย่างด ีนอกจากน้ี มกีารให้บรกิารที่ด ีสามารถให้คําปรกึษาแนะนําที่มี
ประโยชน์ มผีลงานด้านการตรวจสอบที่มคีุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเรว็ตรงเวลา รวมทัง้ 
PwC เป็นบริษัทที่ให้บรกิารการสอบบญัชีที่มชีื่อเสยีง มมีาตรฐานการตรวจสอบในระดบัสากล เป็นที่
ยอมรบัอย่างกวา้งขวาง และมเีครอืข่ายการตรวจสอบบญัชใีนประเทศทีเ่อก็โกไปลงทุน สมควรไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มเอก็โกประจาํปี 2560 โดยกําหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี เป็น
ผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 
 

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

 

โดยมคีา่ธรรมเนียมการสอบบญัชสีาํหรบังานสอบบญัชปีระจาํปี 2560  ประกอบดว้ย  
1. ค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2560 จาํนวน 3,344,500 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จาํนวน 59,000 บาท 

ซึ่งเป็นการเพิม่ขึน้ตามอตัราเงนิเฟ้อ และเพิม่งานสอบทานรายงานประจําปี ตามมาตรฐานการ

สอบบญัชใีหม ่

2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามที่เกดิขึ้นจรงิไม่เกนิ 175,000 บาท โดยที่

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บรษิทัมกีารลงทุน  บรษิทัเป็นผูร้บัภาระ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิตามความเหมาะสม 
 

 ทัง้น้ี PwC และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั
บรษิทั ในลกัษณะที่จะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด ซึ่งตามรายนามผูส้อบ
บญัชทีัง้หมดขา้งตน้ PwC เสนอนายวเิชยีร กิง่มนตร ีเป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดง
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ความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มเอ็กโก เปลี่ยนจากผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นางสาวอมรรัตน์          
เพิม่พนูวฒันาสุข ซึง่เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของกลุ่มเอก็โก
มาเป็นเวลา 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั ครบตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการตลาดทุน และสอดคลอ้งกบัมติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่3/2546 ทีใ่หม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชทีุก 5 ปี และสามารถแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชรีายใหมท่ีส่งักดัสาํนกังานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิได ้

 

อน่ึง ผูส้อบบญัชจีาก PwC ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชปีระจําปี 2560 ของบรษิทั
และบรษิทัยอ่ยทัง้หมด  ยกเวน้ บรษิทั เคซอน พาวเวอร ์(ฟิลปิปินส)์ จาํกดั (เคซอน)  และบรษิทั เคซอน
แมนเนจเมน้ท ์เซอรว์สิ จาํกดั ใชผู้ส้อบบญัชจีากสาํนักงานสอบบญัช ีSyCip Gorres Velayo & Co., ซึง่
เป็นผูส้อบบญัชเีดมิของบรษิทัทัง้สองก่อนทีเ่อก็โกจะเขา้ซื้อหุน้ และมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ใน
ธุรกจิของเคซอนเป็นอยา่งด ีซึง่จะทาํใหบ้รษิทัสามารถจดัทาํงบการเงนิไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลา 

 

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อแนะนําของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชใีนนาม PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไดแ้ก่  
นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 นายประสทิธิ ์เยื่องศรกุีล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่4174 และนายพงทว ีรตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795  โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้ํา
การตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และกาํหนดเงนิคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2560 เป็น
จํานวนเงนิ 3,344,500 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไม่เกนิ 
175,000 บาท โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการเดนิทางไปสอบทานบรษิทัใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิาน
ได ้ให ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตท่านอื่นแทนได ้โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
บรษิทัก่อน  รวมทัง้เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัคิ่าสอบทาน
งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นปี 2560 ดว้ย 
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้อภปิรายเกี่ยวกบัการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละ
การกาํหนดคา่ตอบแทน ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
คาํถาม: นายสรุยิา สรรพอาษา ผูถ้อืหุน้ สอบถามในประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

1. ตามทีบ่รษิทัมนีโยบายในการคดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดยวธิกีารประกวดราคา ดงันัน้ จงึ
ขอสอบถามวา่ในปี 2559 ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้ร่วมการประกวดราคามขีอ้เสนออยา่งไร 
อกีทัง้ บรษิทัไดม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวแก่ผูถ้อืหุน้หรอืไม่ เช่น ขอ้มูลรายชื่อ
บรษิทัทีเ่ขา้รว่มการประกวดราคา ขอบเขตงานตรวจสอบ 

2. PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองเอก็โกตลอดระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมาใชห่รอืไม ่
3. เหตุใดบรษิทัจงึพจิารณาเลอืก PwC ซึง่เป็นบรษิทัสอบบญัชชีัน้นํา 4 รายใหญ่ ซึง่อาจ

มงีานสอบบญัชทีี่ต้องดูแลจํานวนมาก ทัง้น้ี บรษิัทคดิว่าบรษิัทสอบบญัชอีื่น ซึ่ง
ไดร้บัการรบัรองจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(“ก.ล.ต.”) สามารถเทยีบเท่ากบักบับรษิทัสอบบญัชชีัน้นํา 4 รายใหญ่ไดห้รอืไม ่
เน่ืองจาก PwC เป็นบรษิทัสอบบญัชชีัน้นํา 4 รายใหญ่ จงึมคีวามกงัวลว่า PwC 
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อาจนําส่งขอ้มูลการสอบบญัชแีก่บรษิทัไดล้่าช้า และส่งผลกระทบต่อกําหนดการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ี นายสุรยิาฯ เสนอแนะใหบ้รษิทัใหโ้อกาสบรษิทัสอบ
บญัชอีื่นๆ ซึง่ไดร้บัการเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. ซึง่อาจทาํใหค้า่สอบบญัชลีดลงได ้

4. คา่ตอบแทนของงานบรกิารอื่น จาํนวน 16,240,363 บาท คอืคา่ใชจ้า่ยอะไร 
คาํตอบ: ประธานมอบหมายให ้นายปิยะ เจตะสานนท์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชี

และการเงนิ เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม ดงัต่อไปน้ี 
1. บรษิทัเชญิบรษิทัสอบบญัชชีัน้นํา 4 รายใหญ่ เพื่อร่วมการเสนอราคาค่าสอบบญัช ี

ซึง่มบีรษิทัสอบบญัชยีืน่ขอ้เสนอการสอบบญัชแีก่บรษิทั จาํนวน 2 ราย ในสว่นของ
ขอบเขตการดาํเนินงาน (Scope of work) ของผูส้อบบญัช ีบรษิทัเป็นผูก้ําหนด
ขอบเขตดังกล่าวทัง้หมด เพื่อให้ได้บริษัทสอบบัญชีตามที่บริษัทต้องการ ทัง้น้ี 
บริษัทจะพิจารณาข้อเสนอของบริษัทสอบบัญชีเปรียบเทียบกับขอบเขตการ
ดาํเนินงานทีบ่รษิทักําหนด จากนัน้ บรษิทัจงึจะพจิารณาราคาค่าสอบบญัช ีในลาํดบั
ต่อไป 

2. บรษิทัใชบ้รกิารสอบบญัชจีาก PwC มาเป็นระยะเวลามากกวา่ 3 ปี เน่ืองจาก PwC 
มคีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพี มคีวามเป็นอสิระและเป็นกลาง มปีระสบการณ์ในงาน
ตรวจสอบบญัชธุีรกจิพลงังาน มคีวามต่อเน่ืองในการตรวจสอบบญัชแีละทราบขอ้มลู
ของกลุ่มบรษิัทเป็นอย่างดี นอกจากน้ี มกีารให้บริการที่ด ีสามารถให้คําปรึกษา
แนะนําทีม่ปีระโยชน์ มผีลงานดา้นการตรวจสอบทีม่คีุณภาพพอใจและสง่มอบงานได้
รวดเรว็ตรงเวลา รวมทัง้ PwC เป็นบรษิทัทีใ่หบ้รกิารการสอบบญัชทีีม่ชีื่อเสยีง มี
มาตรฐานการตรวจสอบในระดบัสากล เป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวาง และมเีครอืขา่ย
การตรวจสอบบญัชใีนประเทศทีเ่อก็โกไปลงทุน  

3. สาเหตุทีบ่รษิทัเลอืกบรษิทัสอบบญัช ี4 รายใหญ่ เน่ืองจากบรษิทัมกีารดาํเนินธุรกจิ
ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น การลงทุนในเขตภูมภิาคอาเซยีนและออสเตรเลยี ดงันัน้ 
บรษิัทจงึต้องการบรษิัทสอบบญัชทีี่มมีาตรฐานระดบัสากล และมคีวามเชี่ยวชาญ
ดา้นมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศทีถู่กตอ้งและเป็นมาตรฐานเดยีวกนักบัของ
แต่ละประเทศที่บริษัทมีการขยายการลงทุน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการลงทุนใน
ต่างประเทศ เช่น ฟิลปิปินส ์ลาว อนิโดนีเซยี และออสเตรเลยี ฯลฯ บรษิทัใชบ้รกิาร
บรษิทัสอบบญัชชีัน้นํารายใหญ่ทัง้สิน้  

4. ในส่วนของค่าตอบแทนของงานบรกิารอื่น จาํนวน 16,240,363 บาท คอืค่าบรกิาร
การตรวจสอบการปฏบิตัติามเงือ่นไขของบตัรสง่เสรมิการลงทุนและค่าทีป่รกึษาดา้น
มาตรฐานบญัชรีะหว่างประเทศ และค่าบรกิารทีป่รกึษาดา้นโครงสรา้งการลงทุนใน
ต่างประเทศ จาํนวน 2,014,000 บาท และ 14,226,363 บาท ตามลาํดบั 

ขอ้เสนอแนะ: นายพพิฒัน์ กาญจนสาวติร ีผูถ้อืหุน้ เสนอแนะใหบ้รษิทัแยกบรษิทัสอบบญัชอีอกเป็น 2 
ราย ไดแ้ก่ บรษิทัสอบบญัชสีาํหรบัต่างประเทศ ซึง่เป็นบรษิทัสอบบญัชชีัน้นํา 4 รายใหญ่ 
และบรษิทัสอบบญัชสีาํหรบัในประเทศ  
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คาํตอบ: ประธาน ชี้แจงว่า การแยกบรษิัทสอบบญัชดีงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อกําหนดการส่ง    

งบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิัท เน่ืองจากบรษิัทต้องใช้เวลามากขึ้นในการรอรบัข้อมูล
รายงานงบการเงนิจากบรษิทัสอบบญัช ีทัง้น้ี ฝา่ยบรหิารไดพ้จิารณามาเป็นอยา่งดแีลว้วา่
หากใช้บรกิารบรษิัทสอบบญัชเีดยีวกนัดูแลบรษิัททัง้ในและต่างประเทศ จะทําให้เกิด
ความคล่องตวัในการนําส่งขอ้มลูรายงานการเงนิมากกว่า อกีทัง้ ยงัทําใหบ้รษิทัสามารถ
นําสง่งบการเงนิรวมของกลุม่บรษิทัไดร้วดเรว็  

 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตแิต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และกําหนดเงนิค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของ        
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม :   ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดเงนิค่าตอบแทน 
ตามทีป่ระธานเสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยแต่งตัง้
ใหน้ายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 นายประสทิธิ ์เยือ่งศรกุีล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่4174 และนายพงทว ีรตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 ในนาม PwC  เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัประจําปี  2560 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
ของบรษิทั และกําหนดเงนิค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2560 เป็นจาํนวนเงนิ 3,344,500  บาท และค่าใชจ้่ายอื่น
ในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไม่เกนิ 175,000 บาท โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย
ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม 
นอกจากน้ี ทีป่ระชุมมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบหาก PwC จะตอ้ง
จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นแทนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่าน 
ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้  รวมทัง้มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัคิ่าสอบทานงบการเงนิ
ของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ที่เกดิขึน้ใหม่ในปี 2560  โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน 
ดงัน้ี 
 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 361,379,367 94.0949 ของจํ านวนเสียงทั ้งหมดของ   

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน   
ไมเ่หน็ดว้ย 22,678,975 5.9050 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน             
งดออกเสยีง 11,800 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจาํนวนเสยีง 384,070,142 - 
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ระเบียบวาระท่ี  6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ที่ 17 กําหนดให้กรรมการของบริษัทออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั       
ผู้ถือหุ้นประจําปีเป็นจํานวนหน่ึงในสาม ซึ่งในการประชุมครัง้น้ี มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจาก
ตาํแหน่ง 5 ทา่น ไดแ้ก่  
1. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กรรมการอสิระ  
2. นายบณัฑติ โสตถพิลาฤทธิ ์ กรรมการอสิระ 
3. นายฮโิรม ิ ซากากบิาระ กรรมการ 
4. นายเคน มตัซดึะ กรรมการ 
5. นายยาสโุอะ โอฮาช ิ กรรมการ 

 

 เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดอ้ภปิรายเกีย่วกบักรรมการไดโ้ดยสะดวกและเพือ่ความโปร่งใส 
กรรมการทีพ่น้วาระทัง้หมดสมคัรใจทีจ่ะออกนอกหอ้งประชุม   
 

  ทัง้น้ี ประธานแจง้ต่อผูถ้อืหุน้วา่ บรษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทั เชญิชวนใหผู้ถ้อืหุน้
เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็วา่มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการแต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอ
รายชื่อกรรมการ ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทัโดยไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนได้เสยีในกรณีน้ี ได้พจิารณา
ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนในการสรรหาผูท้รงคุณวุฒติามกระบวนการสรรหา
ของบริษัท รวมถึงการสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) และเลอืกตัง้กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการทีค่รบวาระการดํารงตําแหน่ง โดย
พจิารณาจาก (1) คุณสมบตัติามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้ง  (2) ความ
เหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ (3) ทกัษะทีบ่รษิทัตอ้งการ ซึ่งสอดคอ้งกบั ความรู ้ประสบการณ์ 
ความเชีย่วชาญของผูท้ีไ่ดร้บัเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมสี่วนกําหนดกลยุทธอ์งค์กร และช่วยเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ในการกาํกบักจิการ (เพือ่บรรลุตามกลยทุธข์ององคก์ร ตลอดจน (4) พจิารณาผลงานในการกาํกบัดแูล
บรษิทั อุทศิเวลา และความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ ตลอดระยะเวลาทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการ
ในวาระทีผ่า่นมา 
 

 คณะกรรมการบรษิทัโดยไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในกรณีน้ี ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในการเลอืกตัง้กรรมการเพือ่ทดแทนกรรมการทีค่รบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง  โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้น แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการเขา้ใหมจ่าํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ เป็นกรรมการอสิระ แทนนายสมโภชน์ 
กาญจนาภรณ์ และนายอญัญา ขนัธวทิย ์ เป็นกรรมการอสิระ แทนนายบณัฑติ โสตถพิลาฤทธิ ์และเลอืกตัง้
กรรมการผูแ้ทน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายฮโิรม ิซากากบิาระ นายเคน มตัซดึะ และ นายยาสุโอะ โอฮาช ิกลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง ซึง่การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการทัง้ 3 ทา่นจะช่วยสนับสนุนการดาํเนิน
ธุรกจิใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์กร สอดคลอ้งกบัพนัธกจิและกลยุทธ์ขององค์กร และสรา้งความต่อเน่ืองใน
การกํากบัดูแลกจิการ  ทัง้น้ี ในนิยามกรรมการอสิระของบรษิทักําหนดไวว้่า กรรมการอสิระต้องถือหุ้นใน
บรษิทัไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ไมม่ี
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สว่นรว่มในการบรหิารงาน และไมใ่หบ้รกิารทางวชิาชพีแก่บรษิทั  ซึง่นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ และนาย
อญัญา ขนัธวทิย ์ซึง่ไดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระไมไ่ดถ้อืหุน้ในบรษิทั และมคีุณสมบตัติามนิยามขา้งตน้  
อกีทัง้กรรมการผูแ้ทนทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่อกี 3 ทา่น ไมม่ผีูใ้ดถอืหุน้ในบรษิทัเชน่กนั 

 

 ทัง้ น้ี บริษัทได้นําเสนอข้อมูลของผู้ได้ร ับการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย            
หมายเลข 5 ของชุดหนงัสอืเชญิประชุม 
 

 ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านซึ่งม ี         
ผูเ้ขา้ประชุมสอบถาม ดงัน้ี  
คาํถาม: นายสุชาต ิกมัพลกญัจนา ผูถ้อืหุน้ กล่าวชมเชยแนวปฏบิตัเิรื่องการใหก้รรมการที่

พน้วาระทัง้หมดออกนอกหอ้งประชุมในระเบยีบวาระนี้ และสอบถามว่าแนวปฏบิตัิ
ดงักลา่วเป็นขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. หรอืไม ่ 

คาํตอบ: ประธาน มอบหมายให้นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุการบริษัท ตอบข้อ
ซกัถามขา้งตน้ โดยเลขานุการบรษิทัชีแ้จงวา่แนวปฏบิตัดิงักลา่วไมไ่ดเ้ป็นขอ้กําหนด
ของ ก.ล.ต. แต่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถอภิปราย
เกีย่วกบักรรมการทีค่รบวาระไดอ้ยา่งเป็นอสิระ กรรมการทีค่รบวาระจงึสมคัรใจออก
จากหอ้งประชุม 

คาํถาม: นายสมบูรณ์ บุบผาชื่น ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า บรษิทัสามารถจดัสรรจาํนวนกรรมการ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยทีม่คีวามรู ้ความสามารถ  เพือ่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในฐานะ
ผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้หรือไม่  เพื่อให้กรรมการผู้แทนของผู้ถือหุ้นได้ใช้
ความรูค้วามสามารถในการสง่เสรมิการดาํเนินธุรกจิของเอก็โก 

คาํตอบ: ประธาน ชีแ้จงวา่ บรษิทัใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยทีม่คีุณสมบตัติามทีบ่รษิทักําหนด 
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่ในปีน้ีไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่กรรมการ 
 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตเิลอืกตัง้
กรรมการเขา้ใหม่แทนตําแหน่งกรรมการทีว่่างลงเป็นรายบุคคลตามลําดบั โดยมตขิองระเบยีบวาระนี้ตอ้งใช้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
  เมื่อทีป่ระชุมลงมตเิรยีบรอ้ยแลว้ ประธานจงึเชญิกรรมการทุกท่านทีค่รบวาระกลบัเขา้หอ้ง
ประชุม 
  
มติท่ีประชุม :  ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตใิหน้ายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม ่
แทนนายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ และนายอญัญา ขนัธวทิย ์ เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม่ แทนนายบณัฑติ 
โสตถิพลาฤทธิ ์และใหก้รรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่  นายฮโิรม ิ ซากากบิาระ นายเคน 
มตัซดึะ และนายยาสุโอะ โอฮาช ิกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีครัง้หน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่า 4 ใน 5 ของ
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จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงสําหรบั
กรรมการแต่ละทา่น ดงัน้ี  
 
 

ชือ่กรรมการ จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

งดออก
เสยีง 

(รอ้ยละ) 

บตัรเสยี 
(รอ้ยละ) 

รวม 
จาํนวนเสยีง 

(รอ้ยละ) 
1. นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์

กรรมการอสิระ 
382,600,169  

(99.6207) 

1,274,259  

(0.3317) 

182,400  

(0.0474) 

0 

(0.0000) 

384,056,828 
(100.0000) 

2. นายอญัญา ขนัธวทิย ์
 กรรมการอสิระ 

 382,600,169 

(99.6207) 

1,274,259  

(0.3317) 

182,400  

(0.0474) 

0 

(0.0000) 

384,056,828 
(100.0000) 

3. นายฮโิรม ิ ซากากบิาระ 
 กรรมการ 

380,545,282 

(99.0856) 

3,329,146  

(0.8668) 

182,400  

(0.0474) 

0 

(0.0000) 

384,056,828 
(100.0000) 

4. นายเคน มตัซดึะ 
 กรรมการ 

380,544,682  

(99.0855) 

3,329,746  

(0.8669) 

182,400  

(0.0474) 

0 

(0.0000) 

384,056,828 
(100.0000) 

5. นายยาสโุอะ โอฮาช ิ
 กรรมการ 

380,545,282 

(99.0856) 

3,329,146  

(0.8668) 

182,400  

(0.0474) 

0 

(0.0000) 

384,056,828 
(100.0000) 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  7 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้แนะนําของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาค่าตอบแทนสําหรบักรรมการ โดยคํานึงถงึหลกัเกณฑต่์างๆ ไดแ้ก่ (1) 
ผลประกอบการของบรษิทั (2) ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ (3) ระดบัความรบัผดิชอบที่ได้รบั
มอบหมาย (4) ค่าตอบแทนของกรรมการในประเภทและขนาดเดยีวกนั รวมทัง้ (5) การสรา้งแรงจงูใจสาํหรบั
บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ โบนัสกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และ
คา่ตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. กําหนดวงเงนิโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏบิตังิานประจําปี 2559 จํานวน 25 ลา้นบาท คดิเป็น 

รอ้ยละ 0.73 ของเงนิปนัผลทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหุน้ โดยใหก้รรมการจดัสรรโบนัสระหว่างกนัเอง ทัง้น้ี โบนัส
ดงักล่าวเพิม่ขึน้จาํนวน 5 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2559 บรษิทัมผีลการดาํเนินงานและการเตบิโตของ
องคก์รอยา่งโดดเด่น ในขณะทีโ่บนัสกรรมการในปี 2558 จาํนวน 20 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.61 
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ของเงนิปนัผลทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหุน้ ซึง่โบนัสจาํนวน 20 ลา้นบาทเป็นจํานวนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุม   
ผูถ้อืหุน้ มาตัง้แต่ปี 2552-2558  

2. คงค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอตัราเดิมคอื ค่าตอบแทนรายเดือน เดอืนละ 
30,000 บาท และเบีย้ประชุมครัง้ละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไดร้บั
เพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 และ รอ้ยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลาํดบั และกรรมการทีไ่มส่ามารถ
เขา้รว่มการประชุม จะไมไ่ดร้บัเบีย้ประชุมครัง้นัน้ ซึง่เป็นหลกัการเดมิซึง่ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัิ
ไวต้ัง้แต่ปี 2547 และเป็นอตัราทีส่อดคลอ้งกบับรษิทัในภาคพลงังาน  

3. คงคา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย 4 คณะในอตัราเดมิ ซึง่พจิารณาจากจาํนวนครัง้การประชุม อํานาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด ดงัน้ี  

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

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

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

คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- - 24,000 24,000 

โดยประธานกรรมการชุดยอ่ยไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืนและ/หรอืเบีย้ประชุมเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 
 

4. ไมม่กีารใหส้ทิธปิระโยชน์อื่นๆ สาํหรบัคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  
5.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่กีารแต่งตัง้ใหม่หรอืเปลีย่นแปลงระหว่างปี ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ

คณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
6. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณ ี
  

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให ้ผูถ้อืหุน้อภปิรายเกีย่วกบัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการซึง่ไมม่ี
ขอ้ซกัถามจากผูถ้อืหุน้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมตขิอง
ระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม  
 

มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบใหก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด
ยอ่ยประจาํปี 2560 และโบนสักรรมการประจาํปี 2559 ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 
3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 382,260,257 เสยีง 99.5341 ของจํ านวนเสียงทั ้งหมดของ   

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม   
ไมเ่หน็ดว้ย 1,604,371 เสยีง 0.4177 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุม  
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งดออกเสยีง 184,700 เสยีง 0.0480 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุม 
บตัรเสยี 0 เสยีง 0.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุม 
รวมจาํนวนเสยีง 384,049,328 เสยีง 100.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ     

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องอ่ืนๆ 
 ประธานไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ ระเบยีบวาระปกตไิดเ้สรจ็สิน้ลงแลว้ ไดป้ระชุมถงึระเบยีบวาระที ่
8 เรื่องอื่นๆ ซึ่งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั มาตรา 105 วรรคสอง และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ที ่ 34 
วรรคสอง กําหนดใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น  เพื่อลงมติได้  ทัง้น้ี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะเสนอให้
พจิารณาเรื่องอื่นๆ ประธานจงึเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมซกัถามหรอืเสนอแนะในเรื่องทัว่ๆ ไปได ้ปรากฏว่าม ี   
ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยไดส้อบถามขอ้มลูและใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์แก่บรษิทัในเรื่องต่างๆ ซึง่ประธานและ
ฝา่ยบรหิาร ไดช้ีแ้จงให ้ผูถ้อืหุน้ทราบ สรุปไดด้งัน้ี   

คาํถาม: นายนพคุณ จูงพริยิะพงษ์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าตามที่บรษิทัเขา้ซื้อหุน้ในโรงไฟฟ้าความรอ้น  
ใตพ้ภิพ ในประเทศอนิโดนีเซยี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเครอืเชฟรอน ในสดัส่วนเท่าใด และมกีําลงั
การผลติกีเ่มกะวตัต์ อกีทัง้ การเขา้ซื้อหุน้ครัง้น้ี จะส่งผลใหบ้รษิทัสามารถรบัรูร้ายไดภ้ายในปี 
2560 หรอืไม ่

คาํตอบ: ประธานมอบหมายใหน้ายชนินทร ์เชาวน์นิรตัศิยั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถาม โดย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงวา่บรษิทัไดเ้ขา้ซื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20.07 โรงไฟฟ้าความรอ้น
ใต้พภิพ ในประเทศอนิโดนีเซยี ประกอบด้วย 2 โรงไฟฟ้า ได้แก่ ซาลกั และดาราจทั ใน
ประเทศอนิโดนีเซยี โดยมกีําลงัการผลติในสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั จาํนวน 128 เมกะวตัต ์
เป็นผลทาํใหบ้รษิทัสามารถรบัรูร้ายไดใ้นปี 2560  

ขอ้เสนอแนะ: นายสมบูรณ์ บุบผาชื่น ผูถ้อืหุน้ จากผลกระทบของการขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น ดงันัน้ ขอ
เสนอใหบ้รษิทัเปิดบญัชเีงนิฝากเป็นสกุลเงนิของประเทศทีไ่ปลงทุน เมื่อค่าเงนิบาทอ่อนค่าลง 
บรษิทัจงึโอนเงนิจากบญัชต่ีางประเทศมาเป็นเงนิบาท เพื่อลดการขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น
ของบรษิทั 

คาํตอบ: ประธาน ชีแ้จงว่า บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการทีผู่ถ้อืหุน้เสนอแนะมาโดยตลอด กล่าวคอื หาก
บรษิทัมกีารลงทุนในประเทศใด จะเปิดบญัชแีละกูเ้งนิในสกุลของประเทศนัน้ๆไว ้ เพือ่เป็นการ
ลดการขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นของบรษิทั 

คาํถาม: นายเดชา สุนทรารชุน ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าบรษิทัมแีผนการลงทุนเพิม่เตมิจากทีแ่จง้ทีป่ระชุม
อกีหรอืไม่ เมื่อพจิารณาสดัส่วนการลงทุนของบรษิทัในต่างประเทศแล้ว พบว่าบรษิทัน่าจะมี
โอกาสในการลงทุนเพิม่ในอนาคตได้ เช่น ในประเทศอินโดนีเซีย และเวยีดนาม พร้อมทัง้ 
สอบถามประเดน็การปรบัขึน้ของคา่ Ft จะสง่ผลใหร้ายไดบ้รษิทัเพิม่ขึน้ดว้ยหรอืไม ่อยา่งไร  
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คาํตอบ: ประธาน ชีแ้จงว่า หากมขีอ้มลูการลงทุนทีช่ดัเจน บรษิทัมกีารรายงานขอ้มลูดงักล่าวต่อตลาด

หลกัทรพัยอ์ยา่งสมํ่าเสมอ อยา่งไรกต็าม บรษิทัไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มลูเรื่องแผนการลงทุนใน
อนาคตได ้ในส่วนของการปรบัเพิม่ค่า Ft นัน้ จะส่งผลใหร้ายไดข้องบรษิทัเพิม่ขึน้เลก็น้อย
เทา่นัน้  

คาํถาม: นายประเสรฐิ แกว้ดวงเทยีน ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าบรษิทัคดิว่าปจัจยัใดทีม่ผีลกระทบอย่างมี
นัยสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัในปี 2559 และมปีจัจยัความเสีย่งใดทีม่นีัยสาํคญัอาจ
สง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัในปี 2560 

คาํตอบ: ประธาน ชีแ้จงวา่ ในปี 2559 บรษิทัประสบความสาํเรจ็ในการเจรจาปรบัเพิม่อตัราค่าไฟฟ้าจาก 
บรษิทั Star Energy Geothermal Pte Ltd. ซึง่นับเป็นปจัจยัดา้นบวกต่อบรษิทั อยา่งไรกต็าม 
สาํหรบัในปี 2560  ฝา่ยบรหิารมกีารเตรยีมความพรอ้มเพือ่ลดผลกระทบความเสีย่งทีอ่าจเกดิ
ขึน้กบับรษิทัอยา่งรอบคอบ  

คาํถาม: นายธนประเสรฐิ ภมรไพโรจน์ ผูถ้อืหุน้ เสนอแนะวา่ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการเขา้ใหม่
ควรแสดงวสิยัทศัน์ในการบรหิารต่อผูถ้อืหุน้สกัเลก็น้อย อยา่งไรกต็าม สาํหรบัการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ในปีต่อไป ขอใหก้รรมการเขา้ใหมท่ัง้สองทา่นแสดงวสิยัทศัน์ต่อผูถ้อืหุน้ดว้ย   

คาํตอบ: ประธาน ชี้แจงว่า บรษิทัไม่ไดจ้ดัใหม้กีารแสดงวสิยัทศัน์สําหรบักรรมการเขา้ใหม่ต่อผูถ้อืหุน้ 
เน่ืองจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูร้บัผดิชอบการสรรหากรรมการ
เขา้ใหมม่าในระดบัหน่ึงแลว้ โดยคณะกรรมการสรรหาฯไดเ้ชญิผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อทัง้สองท่าน
มาแสดงวสิยัทศัน์ในเบือ้งตน้แลว้ เพยีงแต่บรษิทัไมไ่ดเ้ปิดเผยกระบวนการดงักลา่ว 

คาํถาม: นายสุชาต ิกมัพลกญัจนา ผูถ้อืหุน้ กล่าวชมเชยบรษิทัทีด่ําเนินธุรกจิใหเ้ตบิโต โดยมมีลูค่าหุน้
สูงขึน้นับตัง้แต่ปี 2535 จนถงึปจัจุบนั ในอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี  อกีทัง้ บรษิทัยงัมกีารปนัผล
ระหวา่งกาลแก่ผูถ้อืหุน้ ในการน้ี นายสชุาตฯิ ไดส้อบถามเพิม่เตมิ ดงัต่อไปน้ี 

1. เมือ่พจิารณากําไรจากปี 2559 ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2558 ประมาณ 4,000 ลา้นบาท นัน้ 
ปจัจยัหลกัมาจากการขายสนิทรพัย์ ได้แก่ บรษิทั เอ็กคอม ธารา จํากดั (“EGCOM 
Tara”) ซึ่งเป็นบรษิทัผลติน้ําประปา แก่บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาค
ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) (“East Water”) ซึ่งบรษิทัไดก้ําไรจากการขายสนิทรพัย์
ดงักล่าวจาํนวน 952 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2559 East Water ประกาศกําไรจากการ
ดาํเนินงานของ EGCOM Tara จาํนวนประมาณ 100 กวา่ลา้นบาท นายสุชาตฯิ จงึตัง้
ขอ้สงัเกตวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบอตัรากําไรจากการดาํเนินงานของ EGCOM Tara กบั
อตัรากาํไรทีบ่รษิทัไดร้บัจากการขายสนิทรพัยด์งักลา่วมคีวามคุม้คา่หรอืไม ่ 

2. นอกจากน้ี กําไรของบรษิทัยงัมาจากการเดนิเครื่องเชงิพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าขนอม 
หน่วยที ่4 ตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2559 ทําใหบ้รษิทัรบัรูก้ําไรจํานวน 996 ลา้นบาท 
อย่างไรกต็าม นายสุชาตฯิ ตัง้ขอ้สงัเกตว่าหากโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่4 เดนิเครื่อง
มากวา่ครึง่ปีแลว้ บรษิทัควรรบัรูก้าํไรมากกวา่น้ีหรอืไม ่ 

3. ในปี 2560 และ 2561 บรษิทัคาดวา่โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่4 จะไดก้ําไรประมาณ 
4,000 ลา้นบาท หรอืไม ่

คาํตอบ: ประธาน มอบหมายให้นายปิยะ เจตะสานนท์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละ
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การเงนิ เป็นผูช้ีแ้จงขอ้ซกัถามจากผูถ้อืหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

1. บรษิทัขาย EGCOM Tara ใหแ้ก่ East Water เมือ่ปี 2558 ดงันัน้ ผลกําไรในปี 2559 
จงึไมเ่กีย่วขอ้งกบัการขาย EGCOM Tara แต่อยา่งใด 

2. จากผลกาํไรในปี 2559 ปจัจยัทีท่าํใหบ้รษิทัไดร้บักําไรเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ 1) การเดนิเครื่อง
เชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่4, 2) การเพิม่สดัสว่นการลงทุนโรงไฟฟ้า 
Masinloc จํานวนรอ้ยละ 8.05 และ 3) การเจรจาปรบัขึน้ค่าไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ ในประเทศอนิโดนีเซยี เป็นผลใหบ้รษิทัรบัรูร้ายได้
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 40 ในสว่นของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่4 เน่ืองจากโรงไฟฟ้าดงักล่าว
เป็นโรงไฟฟ้าทีเ่พิง่เดนิเครื่องเชงิพาณิชย ์ซึง่จะมเีงนิทุนบางสว่นตอ้งตดัเป็นค่าใชจ้่าย
ในชว่งการก่อสรา้ง ดงันัน้ กาํไรของโรงไฟฟ้าจงึลดลง  

3. หากโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่4 ยงัคงเดนิเครื่องและมคีวามพรอ้มจ่าย บรษิทักจ็ะ
สามารถรบัรูร้ายไดต้ามปกตซิึง่เป็นไปตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

คาํถาม: นางรสสนิ นัมคนิสรณ์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ เน่ืองในโอกาสทีใ่นปีน้ีบรษิทัก่อตัง้ครบรอบ 25 ปี 
บรษิทัมแีผนในโครงการลงทุนใหม่ๆ  หรอืไมอ่ยา่งไร 

คาํตอบ: ประธาน ชี้แจงว่าบรษิทัมแีผนการลงทุนตามทีไ่ดช้ีแ้จงแก่ผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี ฝา่ยบรหิารมุ่งมัน่ทีจ่ะ
แสวงหาการลงทุนใหม่ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่ ณ ตอนน้ียงัไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มลูได ้ 

 
หลงัจากทีฝ่า่ยบรหิารไดต้อบคาํถามของผูถ้อืหุน้ครบถว้นแลว้ ประธานแจง้ผูถ้อืหุน้ทราบวา่ บรษิทั

จะนําผูถ้อืหุน้ ไปเยีย่มชมโรงไฟฟ้าลพบุร ีโซลาร์ จงัหวดัลพบุร ี ในวนัที ่7 และ 8 มถุินายน 2560 โดย
ผูส้นใจสามารถสอบถามรายละเอยีดไดจ้ากหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธห์น้าหอ้งประชุม หรอืดูรายละเอยีด
ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.egco.com   
 

 ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณ          
ผูถ้ือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อ
บรษิทั 
 

เลกิประชุมเวลา 16:00 น.  
 

 อน่ึง หลงัการเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ 
โดยทีจ่าํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้เป็น 492 ราย และ 1,146 ราย 
ตามลาํดบั รวมทัง้หมดเพิม่ขึน้เป็น 1,638 ราย นบัจาํนวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้ 384,803,301 หุน้ คดิเป็น   
รอ้ยละ 73.0919 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด  และมจีาํนวนกรรมการเขา้รว่มประชุม 14 ทา่น ซึง่
คดิเป็นรอ้ยละ 93 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 
  
 
 
 

    ลงลายมอืชือ่                                         ประธานกรรมการ 
        (นายสมบตั ิศานตจิาร)ี 


