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11.นายวศิกัดิ ์วฒันศพัท ์ กรรมการ และกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม 
12. นายกรศษิฏ ์ภคัโชตานนท ์ กรรมการ และกรรมการลงทุน 
13. นายสหรฐั บุญโพธภิกัด ี   กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
14. นายจกัษ์กรชิ พบิลูยไ์พโรจน์     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กรรมการลงทุน และกรรมการกํากบั

ดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 
 จากนัน้ นายจกัษ์กรชิ พบิลูยไ์พโรจน์    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แนะนําฝา่ยบรหิารของบรษิทั
ทีเ่ขา้รว่มการประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ชีแ้จงขอ้ซกัถาม ดงัน้ี  
 
1. นายจอหน์ พาลมัโบ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 
2. นายนิวตั ิอดเิรก รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิ CLMVT 
3. นายกมัปนาท บาํรุงกจิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยทุธแ์ละบรหิารสนิทรพัย ์
5. นายดนุชา สมิะเสถยีร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ 
 
 ประธานไดแ้จง้ทีป่ระชุมทราบวา่ บรษิทัไดเ้ชญิคุณวเิชยีร กิง่มนตร ีจาก บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์
เฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั (“PwC”) ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถามของผู้
ถอืหุน้เกี่ยวกบังบการเงนิ  รวมทัง้ไดว้่าจา้งสาํนักงานกฎหมายบรษิทั เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคนซี่ จํากดั  โดยม ี
นายปรดีา เมฆศรสีุวรรณ เป็นผูต้รวจสอบการประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้
และผูร้บัมอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อ
ความโปรง่ใสและการสรา้งความมัน่ใจแก่ผูถ้อืหุน้ และในปีน้ี บรษิทัใชบ้รกิารระบบจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั 
อนิเวนเทค จํากดั ซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนน และการ
ประมวลผล เพื่อใหก้ารจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัสะดวก และรวดเรว็ นอกจากน้ี บรษิทัไดเ้ชญิตวัแทนผูถ้อื
หุน้ 1 คน มาร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนนดว้ย โดย น.ส.พรทพิย ์กาญจนศาสตร์ ผูถ้อืหุน้ อาสาเขา้ร่วม
สงัเกตการณ์การนับคะแนนในครัง้น้ี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัทราบขอ้มูลที่สําคญั  บรษิทัจงึจดันิทรรศการ
เกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั ทีบ่รเิวณดา้นหน้าหอ้งประชุม โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัใหข้อ้มลูเกีย่วกบั
การดาํเนินธุรกจิของบรษิทั โครงการลงทุน งานนักลงทุนสมัพนัธ ์งานสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และการเครดติ
ภาษเีงนิปนัผลของผูถ้อืหุน้   
 
 จากนัน้ ประธานไดแ้จง้ที่ประชุมทราบถงึวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนผ่านวดีทีศัน์
และแจง้วธิปีฏบิตัใินการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ระหวา่งการประชุม โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งัน้ี  
ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดร้บัมอบฉันทะมาโดยถอืว่าหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึง
เสยีง  ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอยา่งใดอย่างหน่ึง คอื เหน็ดว้ย หรอื ไมเ่หน็
ดว้ย หรอื งดออกเสยีง สําหรบัคะแนนเสยีงที่ใชใ้นการลงมต ิในกรณีปกต ิใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของ     
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ยกเวน้ระเบยีบวาระที ่6 การแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั และ ระเบยีบ
วาระที ่8 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 4 ใน 5 
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ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และระเบียบวาระที่ 7 
ค่าตอบแทนกรรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2  ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุม  และในกรณทีีม่คีะแนนเสยีงเทา่กนั 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   
 ทัง้น้ี ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบหลงัการ
ลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระ ซึง่บรษิทัไดนํ้าระบบ barcode เขา้ใชง้านเพือ่อํานวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้
ทีเ่ขา้รว่มประชุมและเพือ่ความรวดเรว็ในการนบัคะแนน และในการน้ี ประธานขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้หรอื
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ผู้รบัมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในห้องประชุม แจ้งชื่อและนามสกุลด้วยเพื่อ
ประโยชน์ในการบนัทกึการประชุม  
  

 นอกจากน้ี เพื่อเป็นการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมและเป็นธรรม บรษิทัไดเ้ปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า สาํหรบัเสนอในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 โดยเสนอผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
ระหวา่งวนัที ่1 กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2560  เมือ่ครบกําหนด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอระเบยีบ
วาระหรอืเสนอชือ่บุคคลเพือ่เป็นกรรมการ 
 

ต่อจากนัน้ ประธานเขา้สู่การประชุมเพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม
ดงัต่อไปน้ี  
 
ระเบียบวาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 
 ประธานเสนอทีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 ซึง่
ไดป้ระชุมเมื่อวนัที ่19 เมษายน 2560 ซึ่งบรษิทัไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.egco.com) ตัง้แต่
วนัที ่2 พฤษภาคม 2560  และบรษิทัไดด้ําเนินการจดัส่งรายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านเป็นเอกสาร
เพือ่ตรวจสอบเป็นปีทีเ่กา้ 
 

 จากนัน้  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึง่
ไม่มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามในประเดน็ดงักล่าว ประธานจงึเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมตริบัรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ซึง่ไดป้ระชุมเมือ่วนัที ่19 เมษายน 2560 โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้ง
ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
 
มติท่ีประชมุ :  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ตามที่
ประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออก
เสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 404,379,672 100.0000 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 200 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจาํนวนเสยีง 404,379,872 - 
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ระเบียบวาระท่ี  2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2560 
 ประธานรายงานทีป่ระชุมทราบว่า คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานประจําปีในรปูแบบ 
CD ROM  ตัง้แต่ปี 2547 เป็นตน้มา  เพือ่ลดการใชก้ระดาษและประหยดัค่าใชจ้่าย โดยบรษิทัจะบรจิาคเงนิที่
ประหยดัไดใ้หมู้ลนิธไิทยรกัษ์ป่าซึ่งมเีจตนารมณ์ในการรกัษาสิง่แวดลอ้มในนาม “ผูถ้อืหุน้บรษิทั ผลติไฟฟ้า 
จํากดั (มหาชน)”   ซึ่งในปี 2560 บรษิทัได้บรจิาคเงนิให้แก่มูลนิธไิทยรกัษ์ป่าเป็นจํานวน 2,132,187 บาท 
ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีเป็นหนังสอืไวส้ว่นหน่ึงเพือ่จดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดแ้จง้ความจาํนงมายงั
บรษิทั 
 จากนัน้ ประธานได้นําเสนอวดิทีศัน์ผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 และ
แผนการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2561 ของบรษิทั ต่อทีป่ระชุม ตามรายละเอยีดในรายงานประจาํปี 2560 ซึ่ง
จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ในครัง้น้ี  
 
1. ความสาํเรจ็ท่ีสาํคญัในปี 2560 

1.1 โครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสรจ็และเดินเครื่องเชิงพาณิชยใ์นปี 2560 

 โรงไฟฟ้าคลองหลวง ยูทลิติี้ เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลงัความรอ้นร่วม ซึ่งผลติและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอน้ําขนาดกําลงัผลติตดิตัง้ 121 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในอําเภอคลองหนึ่ง 
จงัหวดัปทุมธานี มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) 
จาํนวน 90 เมกะวตัต ์เป็นเวลา 25 ปี และมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าจาํนวน 12 เมกะวตัต ์และ
สญัญาซื้อขายไอน้ําจาํนวน 13 ตนัต่อชัว่โมงกบัลกูคา้อุตสาหกรรม เป็นระยะเวลา 7 ปี ซึง่
สามารถต่อสญัญาไดค้ราวละ 2 ปี ดําเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่เดนิเครื่องเชงิ
พาณชิยต์ามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2560 

 โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ซึ่งผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอน้ําขนาดกําลงัการผลติตดิตัง้แต่ละหน่วย 128 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ใน
อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี มสีญัญาซื้อขายกบั กฟผ. จํานวน 180 เมกะวตัต์ เป็น
ระยะเวลา 25 ปี และมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าและสญัญาซื้อขายไอน้ํากบัลูกคา้อุตสาหกรรม 
ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าหน่วยที ่1 จํานวน 23 เมกะวตัต์ และ 40 ตนัต่อชัว่โมง  และ
โรงไฟฟ้าหน่วยที ่2 จาํนวน 17 เมกะวตัต ์และ 60 ตนัต่อชัว่โมง เป็นระยะเวลา 20 ปี  
ดําเนินการก่อสรา้งแล้วเสรจ็และเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชย์ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าแลว้
เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2560 

1.2 กาลงทุนในโครงการใหม่ในปี 2560 

 วนัที ่ 31 มนีาคม 2560 บรษิทั สตาร ์เอนเนอรย์ี ่จโีอเทอรม์อล (ซาลกั-ดาราจทั) จํากดั 
(“เอสอจีเีอสด”ี)ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทุนระหวา่งเอก็โก, Star Energy Group Holdings Pte. 
Ltd. และ AC Energy Holdings, Inc. ไดด้าํเนินการรบัโอนหุน้ทัง้หมดในธุรกจิพลงัความ
รอ้นใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนีเซยีจากกลุ่มบรษิทั Chevron Corporation เสรจ็สิน้ ซึ่ง
โครงการประกอบดว้ยหน่วยการผลติไอน้ํา    และไฟฟ้าจากแหล่งพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ
ซาลกัและดาราจทั ตัง้อยูใ่นจงัหวดัชวาตะวนัตก ประเทศอนิโดนีเซยี มกีําลงัการผลติไฟฟ้า
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รวมทัง้สิน้ 402 เมกะวตัต์ และโครงการมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ําระยะยาวกบัการ
ไฟฟ้าอนิโดนีเซยี หรอื PT PLN (Persoro)  

 วนัที่ 14 กรกฎาคม 2560 เอสอจีเีอสด ีได้ลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้ กบับรษิทั PT 
Austino Nusantara Jaya Tbk เพื่อเขา้ซื้อหุน้รอ้ยละ 95 ในบรษิทั PT Darajat 
Geothermal Indonesia ซึง่เป็นผูถ้อืสทิธิส์ว่นแบ่งผลประโยชน์รอ้ยละ 5 ในโรงไฟฟ้าพลงั
ความรอ้นใตพ้ภิพดาราจทัหน่วยที ่2 และ 3 กําลงัการผลติไฟฟ้ารวม 216 เมกะวตัต ์โดย
การทํารายการดงักล่าวทําให้เอสอีจีเอสดีเพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในโครงการ
ดาราจัทหน่วยที่ 2 และ 3 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 99.75 และยงัคงถือหุ้น
ทางออ้มในโครงการดาราจทัหน่วยที ่1  รอ้ยละ 100 คงเดมิ ทัง้น้ี การดําเนินการโอนหุน้
ดงักลา่วแลว้เสรจ็ เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2560 

 วนัที ่4 กนัยายน 2560 เอก็โก ไดล้งนามในสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไฟฟ้าน้ําเทนิ 
1 จํากดั (“เอน็ทวีนัพซี”ี) เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ําน้ําเทนิ 1 ตัง้อยู่บนลําน้ํา    
กะดิ่ง แขวงบอลิคําไซ สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้น
ประกอบดว้ย Phonesak Group Co., Ltd., เอก็โก และ EDL Generation Public 
Company ในสดัสว่นรอ้ยละ 60, 25, และ 15 ตามลาํดบั เมือ่วนัที ่23 กนัยายน 2560 มี
สญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จํานวน 514 เมกะวตัต์ และสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั
รฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว จํานวน 130 เมกะวตัต์ ซึ่งสญัญาซื้อขายไฟฟ้าทัง้ 2 ฉบบัมอีายุ
สญัญา 27 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยใ์นปี 2565 และวนัที ่6 ธนัวาคม 2560  
เอ็นทีวนัพซีี ได้ลงนามในสญัญาข้อตกลงทางการเงนิกบัธนาคารพาณิชย์ในไทย เพื่อ
พฒันาและก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ําน้ําเทนิ 1 
 วนัที ่17 ธนัวาคม 2560 บรษิทั เจน พลสั บ.ี ว.ี จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของเอก็โก 

ไดล้งนามในสญัญาซื้อขายหุน้กบั SMC Global Power Holdings Corp. และ AES 
Phil Investment Pte. Ltd. เพื่อขายหุ้นที่เอ็กโกถือทางอ้อมร้อยละ 49 ในบรษิัท 
Masinloc Power Partners Co., Ltd. ใหแ้ก่ SMC Global Power Holdings Corp. 
มลูค่า 850 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ทัง้น้ี คาดว่าการขายหุน้จะแลว้เสรจ็สมบรูณ์ในเดอืน
มนีาคม 2561 

 
2. ผลประกอบการปี 2560  

ปี 2560 เอก็โก กรุ๊ป มกีําไรสุทธจิํานวน 11,818 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จํานวน 3,497 ลา้นบาท เมือ่เทยีบ
กบักําไรสุทธปิระจําปี 2559 จาํนวน 8,321 ลา้นบาท โดยพจิารณาผลกําไรจากการดาํเนินงาน (ไม่รวม
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์และการรบัรูร้ายไดแ้บบ
สญัญาเช่า) กลุ่มบรษิทัมกีําไรประจําปี 2560 จํานวน 9,268 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากกําไรประจําปี 2559  
จาํนวน 111 ลา้นบาท 
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กําไรจากการดําเนินงานเพิม่ขึน้มสีาเหตุหลกัมาจาก การรบัรูก้ําไร ของโครงการทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็ 
ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 ชยัภูม ิวนิด์ฟาร์ม โรงไฟฟ้าคลองหลวงและโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง รวม
เพิม่ขึน้ จาํนวน 747 ลา้นบาท  การรบัรูก้ําไรจากโครงการทีล่งทุนใหม ่   ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าเอม็พพีซีแีอล
ในส่วนที่ลงทุนเพิม่ร้อยละ 8.05 ในปี 2559 และกําไรของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนใต้พภิพซาลกัและ
ดาราจทัทีล่งทุนใหมร่อ้ยละ 20.07 รวมเพิม่ขึน้ จาํนวน 491 ลา้นบาท 
 
อย่างไรกต็าม เอก็โกกรุ๊ป มผีลประกอบการรวมลดลง โดยมสีาเหตุหลกัจาก รายไดค้่าไฟฟ้าจากความ
พรอ้มจ่ายรวมลดลง จํานวน 353 ลา้นบาท จากโรงไฟฟ้า บแีอลซพี ีและโรงไฟฟ้าจพีจี ีซึ่งเป็นไปตาม
โครงสร้างที่กําหนดไวใ้นสญัญาซื้อขายไฟฟ้า ผลประกอบการโดยรวมของโรงไฟฟ้าที่มอียู่ในปจัจุบนั
ลดลง จาํนวน 171 ลา้นบาท จากบแีอลซพีมีกีารบาํรุงรกัษาหลกัมากกว่าปี 2559  เอสอจีแีละเอก็โก มี
ตน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ เน่ืองจากการกูเ้งนิเพื่อใชใ้นการลงทุน และรวมทัง้กําไรจากโรงไฟฟ้าขนอม 2 
และ 3 ลดลง จาํนวน 603 ลา้นบาท เน่ืองจากหมดสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  
 
สาํหรบักาํไรจากการดาํเนินงาน เปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 4 ปี ตัง้แต่ปี 2556 – 2560 เพิม่ขึน้อยา่งสมํ่าเสมอ 
โดยมอีตัราการเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 6.25 ต่อปี  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม จาํนวน 200,332 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ จาํนวน 3,077 
ล้านบาท หรือร้อยละ 1.56 สาเหตุหลกัจากการลงทุนในโครงการพลงัความร้อนใต้พิภพซาลกัและ
ดาราจทั  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ําน้ําเทนิ 1  และโครงการไซยะบุร ีรวมทัง้ การรบัรูส้ว่นแบ่งกําไรหลงั
หกัเงนิปนัผลในกจิการร่วมคา้และบรษิทัร่วม ในขณะทีห่น้ีสนิของกลุ่มบรษิทัมจีาํนวน 113,476 ลา้นบาท 
ลดลง จาํนวน 1,181 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.03 สาเหตุหลกัจากการชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว  และกลุ่ม
บรษิทัมกีําไรสะสมหลงัจากหกัเงนิปนัผลแลว้ เพิม่ขึน้ สง่ผลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษิทัม ีจํานวน 
86,238 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ จาํนวน 4,265 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.20 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2559 

 
3. ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

ในปี 2560 เอก็โก กรุ๊ป ไดร้เิริม่โครงการพเิศษ 3 โครงการ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี การก่อตัง้
กจิการ ไดแ้ก่ 

1) โครงการโรงไฟฟ้าพี ่โรงเรยีนน้อง เพือ่รว่มพฒันาศกัยภาพของเยาวชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้าใน
กลุ่มเอก็โก ผา่นกจิกรรม 3 ดา้น ไดแ้ก่ การสง่เสรมิสุขภาวะเยาวชน การสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาทกัษะดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม และการปลกูจติสาํนึกอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

2) โครงการศูนย์เรยีนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม โดยพฒันาโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 1 ซึ่งหมดอายุสญัญา
ขายไฟฟ้าแลว้ใหเ้ป็นศนูยเ์รยีนรูด้า้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มสาํหรบัเยาวชนและผูส้นใจ ซึง่คาด
วา่จะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดใ้นปี 2561 

3) โครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ตน้น้ํา โดยสนับสนุนใหม้ลูนิธไิทยรกัษ์ปา่ ซึ่งเป็นองคก์รสาธารณ
กุศลทีเ่อก็โกก่อตัง้และสนับสนุนการดําเนินงาน ขยายพืน้ทีก่ารดําเนินงานดา้นการอนุรกัษ์และ
ฟ้ืนฟูปา่ตน้น้ํา จากภาคเหนือไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้
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4. ด้านการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

ในปี 2560 เอก็โก กรุ๊ป ไดด้าํเนินการดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีดงัน้ี 
1) คณะกรรมการบรษิทัไดท้บทวนและปรบัปรุงหลกัการและแนวปฏบิตัดิา้นการกํากบัดูแลกจิการ

ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง ก.ล.ต., IOD และ ASEAN CG Scorecard 
ไดแ้ก่ 

- กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการเปิดเผยขอ้มลู 
- กาํหนดจรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ ์
- แต่งตัง้ประธานกรรมการอสิระ 

2) จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลกัการกํากับดูแลกิจการแก่คณะกรรมการและ
พนกังาน 

3) สง่เสรมิใหบ้รษิทัในกลุม่ เขา้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจรติ หรอื CAC โดย บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จํากดั ไดย้ื่นขอการรบัรองและอยู่
ระหวา่งรอการพจิารณาการรบัรองฐานะสมาชกิ 

4) ไดร้บัการประเมนิผลการกากบัดูแลกจิการ บรษิทัจดทะเบยีนไทย (Corporate Governance 
Report - CGR) ในระดบัดเีลศิ 96 คะแนน จากการประเมนิโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 

5) ไดร้บัรางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) ทีม่คีวามโดดเด่นดา้นสิง่แวดลอ้ม 
สงัคม และบรรษทัภบิาล จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

5.  ภาพรวมการลงทุนในธรุกิจไฟฟ้า 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 เอก็โก กรุ๊ป มโีรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครื่องเชงิพาณิชยแ์ลว้ จํานวน 26 โรง คดิเป็น
กําลงัการผลติตามสญัญาซื้อขายและตามสดัส่วนการถอืหุ้น รวมจํานวน 4,256.95 เมกะวตัต์ ใน 5 
ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี และออสเตรเลยี โดยมกีําลงัการผลติจากเชือ้เพลงิ
ฟอสซลิ 79.50%  และจากพลงังานหมนุเวยีน 20.50%  
 
นอกจากธุรกจิไฟฟ้าแลว้ เอก็โก กรุ๊ป ยงัไดล้งทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองดา้นพลงังานอื่นๆ ไดแ้ก่ 

1) การถือหุ้นร้อยละ 100 ในเอสโก ซึ่งเป็นบรษิทัให้บรกิารด้านการเดนิเครื่อง บํารุงรกัษา และ
วศิวกรรม แก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  

2) การถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในเพริล์ เอนเนอจี ้ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารงานเดนิเครื่องและบาํรุงรกัษาระยะ
ยาวแก่โรงไฟฟ้าเคซอน  

3) การถือหุ้นร้อยละ 100 ในเคซอน แมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจดัการ
โรงไฟฟ้าเคซอน 

4) การถือหุ้นร้อยละ 40  ในพที ีมานัมบงั เมารา อนิีม หรอื เอ็มเอ็มอ ี ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
เหมืองถ่านหิน ประเทศอินโดนีเซีย ทัง้ น้ีเอ็กโก กรุ๊ป ได้ขายหุ้นทัง้หมดร้อยละ 18.72            
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ในอสีวอเตอรใ์หก้บับรษิทั มะนิลา วอรเ์ตอร ์จาํกดั ประเทศฟิลปิปินส ์ มลูค่า 5,226 ลา้นบาท  
ซึง่ไดด้าํเนินการเรยีบรอ้ยเมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2561 

 
          นอกจากน้ี มโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งในต่างประเทศ 3 โครงการ คดิเป็นกําลงัผลติตาม
สญัญาและตามสดัสว่นการถอืหุน้ 544 เมกะวตัต์ ซึง่มกีําหนดเดนิเครื่องเชงิพาณิชยใ์นปี 2562 และ 2565 
โดยแต่ละโครงการมคีวามกา้วหน้า ดงัน้ี  

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน้ํา “ไซยะบุร”ี สปป.ลาว ก่อสรา้งแลว้เสรจ็รอ้ยละ 90.60              
2. โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ “ซานบวันาเวนทรูา” ประเทศฟิลปิปินส ์ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ รอ้ยละ 

80.22 
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน้ํา “น้ําเทนิ 1” สปป.ลาว ก่อสรา้งแลว้เสรจ็รอ้ยละ 25 

 
6. ทิศทางดาํเนินธรุกิจปี 2561 
เอก็โก กรุ๊ป ใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งความเตบิโตอย่างยัง่ยนืใหก้บัองคก์ร โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกจิ
ไฟฟ้าทีม่คีวามเชีย่วชาญ เพื่อรกัษาอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ หรอื ROE อย่างน้อยรอ้ยละ 10 ภายใต้
หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละใสใ่จต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยขบัเคลื่อนธุรกจิดว้ย 
3 กลยทุธห์ลกั ไดแ้ก่ 

- บรหิารจดัการโรงไฟฟ้าที่เดนิเครื่องเชงิพาณิชย์แลว้ใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด และบรหิาร
จดัการโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ตามกาํหนดและภายใตง้บประมาณทีว่างไว ้ 
- แสวงหาโอกาสในการซื้อสินทรพัย์ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และพฒันาโครงการ 
Greenfield ทัง้ในประเทศและในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก   
- ตลอดจนขยายการลงทุนในโครงการประเภทพลงังานหมุนเวยีน เพือ่เพิม่สดัสว่นการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน รอ้ยละ 30 ภายในปี 2569 รวมทัง้แสวงหาโอกาสการลงทุนใน
ธุรกจิใหม ่

ในขณะเดียวกัน บริษัทจะธํารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม โดยยกระดับการจัดการด้าน
สิง่แวดลอ้ม และการอยูร่ว่มกบัชุมชนอยา่งกลมกลนื ภายใตก้ารดาํเนินงานโดยยดึหลกัการกํากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ี

 จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นสอบถามรายละเอยีด และใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ    
ซึง่มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
คาํถาม: 
 

นายสชุาต ิกมัพลกญัจนา ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงัน้ี 
1. ขอ้มลูทีนํ่าเสนอในวดิทีศัน์ในระเบยีบวาระน้ีรวมอยูใ่นแผ่นซดีทีีส่ง่ไปพรอ้มหนังสอืเชญิ

ประชุมดว้ยหรอืไม ่
2. เน่ืองจากขอ้มลูทีแ่สดงใหห้นงัสอืเชญิประชุม หน้า 4 และในวดิทีศัน์  แสดงขอ้มลูจาํนวน

โรงไฟฟ้าที่เดนิเครื่องและกําลงัการผลติตามสญัญาซื้อขายและตามสดัส่วนการถอืหุ้น
ต่างกนั  ดงัน้ี   
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 หนงัสอืเชญิประชุม วดิทีศัน์ 
โรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่ง 28 โรง 26 โรง 
กาํลงัการผลติตามสญัญาซื้อขาย
และตามสดัสว่นการถอืหุน้  

4,574  เมกะวตัต ์ 4,256 .95 เมกะวตัต ์

         ดงันัน้ จงึขอใหบ้รษิทัแกไ้ขขอ้มลูดว้ย 
 
3. จากวดิทีศัน์นําเสนอผลการดําเนินงานแจง้ว่า ในเดอืนมนีาคม 2561 เอก็โกขายสนิทรพัย์

จาํนวน 2 รายการ คอื อสีตว์อเตอร ์และมาซนิลอค ซึง่เขา้ใจวา่เป็นการขายทีต่่อเน่ืองจากปี 
2560 ดงันัน้ รายไดจ้ะเป็นของปี 2561 ใชห่รอืไม ่ 

4. ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ ในการทํา
รายการที่มนีัยสําคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ กําหนดว่าหาก
บรษิทัจดทะเบยีนไดม้าหรอืจาํหน่ายสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน ซึง่มขีนาดรายการเกนิกวา่รอ้ยละ 3 
จะต้องดําเนินการขออนุมัติผู้ถือหุ้น ไม่ทราบว่าเอ็กโกได้ศึกษาหลักเกณฑ์น้ีหรือไม ่
เน่ืองจากมลูคา่ในการจาํหน่ายทรพัยส์นิเกนิกวา่รอ้ยละ 3 

คาํตอบ: ประธานแจง้ต่อทีป่ระชุมทราบ ดงัน้ี 
1. ขอ้มลูทีนํ่าเสนอในวดิทีศัน์ เป็นผลการดาํเนินงานในปี 2560 และ แผนงานในปี 2561 ซึง่ได้

ปรบัปรุงใหเ้ป็นปจัจุบนัจนถงึวนัที ่31 มนีาคม 2561 เพือ่นําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในวนั
ประชุม จงึไมไ่ดร้วมอยูใ่นแผน่ซดีดีงัทีผู่ถ้อืหุน้กลา่วถงึ 

2. ขอ้มลูทีนํ่าเสนอในหนังสอืเชญิประชุมเป็นขอ้มลู ณ สิน้ปี 2560 ในขณะทีข่อ้มลูในวดิทีศัน์
เป็นขอ้มูล ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2561 ซึ่งในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 เอก็โกไดข้าย
โรงไฟฟ้า 2 แหง่ไดแ้ก่ (1) โรงไฟฟ้ามาซนิลอค ซึง่มขีนาดกําลงัผลติตามสญัญาซื้อขายและ
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ จาํนวน 314 เมกะวตัต ์และ (2) โรงไฟฟ้าจเีดค ซึง่มขีนาดกําลงัผลติ
ตามสญัญาซือ้ขายและตามสดัสว่นการถอืหุน้ จาํนวน 3 เมกะวตัต ์ 

3. รายไดจ้ากการขายอสีวอเตอร ์และมาซนิลอค จะถูกบนัทกึเป็นรายไดใ้นปี 2561 
4. เอก็โกไดศ้กึษาและปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่ขา้ขา่ยการไดม้าและจาํหน่าย

ไปซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ.20/2551 และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ที่ บจ/ป 21-01 ซึ่งกําหนดว่า 
หากมลูค่ารายการทีค่าํนวณตามเกณฑข์อง ตลท. เท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกว่า ใหบ้รษิทั
ขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  แต่มลูค่าของการจาํหน่ายสนิทรพัยข์องเอก็โกในปี 2560 
ไม่ถงึรอ้ยละ 50 จงึไม่ต้องขออนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ แต่อย่างไรกต็าม เอก็โกไดแ้จง้
สารสนเทศของการจาํหน่ายสนิทรพัยใ์หผู้ถ้อืหุน้ทราบ โดยผา่นระบบของ ตลท.   

คาํถาม: 
 

นายทรงวฒุ ิหวงัธรรมคุม้ ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงัน้ี  
1. เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูในรายงานทางการเงนิหน้า 2 หวัขอ้ภาพรวมทางการเงนิ กบัรายงาน

และวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงาน พบวา่รายการทีเ่หมอืนกนัแต่ตวัเลขไมต่รงกนั เชน่  
- สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากบรษิทัร่วม หน้า 2 แจง้ไวว้า่ 5,773 ลา้นบาท ในขณะที ่
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หน้า 17 แจง้วา่ 7,329 ลา้นบาท 

- การขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น แจง้ว่า 1,594 ลา้นบาท ในขณะทีห่น้า 17 แจง้ว่า 
ขาดทุน 3,785 ลา้นบาท   

- กําไรจากการดําเนินงานก่อนอตัราแลกเปลีย่นและผลกระทบจากการรบัรูร้ายไดแ้บบ
สญัญาเช่า หน้าที ่2 แจง้วา่ 9,268 ลา้นบาท ในขณะที ่หน้า 17 แจง้วา่ 9,048 ลา้น
บาท 

2. ตน้ทุนทางการเงนิในแต่ละปี ตัง้แต่ปี 2556 – 2558 มดีอกเบี้ยจ่ายหลายพนัลา้นบาท 
ในขณะทีปี่ 2560 มดีอกเบีย้ตดิลบ หมายความวา่เอก็โกไมม่ดีอกเบีย้ทีจ่ะตอ้งจ่ายใช่หรอืไม ่
ขอใหอ้ธบิายการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ดว้ย และในปีต่อไปจะสามารถทาํไดเ้ชน่น้ีหรอืไม ่ 

คาํตอบ: ประธานมอบหมายใหน้ายดนุชา สมิะเสถยีร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ 
ชีแ้จงดงัน้ี 
1. ความแตกต่างทัง้สามรายการ เกดิจากวธิกีารรายงานผลการดําเนินงานทีแ่ตกต่างกนั โดย

รายงานและวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน หน้า 17 เป็นการรายงานที่มวีตัถุประสงค์เพื่อ
แสดงผลการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัอยา่งแทจ้รงิ จงึใชว้ธิ ีproportionate consolidation 
โดยรบัรูส้่วนแบ่งกําไรตามสดัส่วนการถอืหุน้จรงิ ก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น แต่
หน้า 2 หวัขอ้ภาพรวมทางการเงนิ เป็นตวัเลขตามงบการเงนิที่แสดงส่วนแบ่งกําไรสุทธิ
โดยรวมกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนไวด้้วย ซึ่งเป็นการปฏบิตัติามมาตรฐานบญัช ี
อยา่งไรกต็าม แมก้ารแสดงรายการในแต่ละบรรทดัจะแตกต่างกนั แต่ผลรวมคอืกําไรสุทธจิะ
ไดต้วัเลขที่เท่ากนั ซึ่งบรษิทัไดท้ําการกระทบยอดความแตกต่างของการแสดงรายการ
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5 ขอ้มลูจําแนกตามสว่นงาน – งบการเงนิ
รวม หน้า 217 ในรายงานประจาํปี 

2. ในปี 2560 มกีําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจํานวน 4,366 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนทาง
การเงนิ ซึ่งเป็นจํานวนสูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย จึงทําให้ต้นทุนทางการเงนิเปลี่ยนเป็นบวก 
รายละเอยีดตน้ทุนทางการเงนิแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 35 หน้า 270 ใน
รายงานประจาํปี 

คาํถาม: 
 

นายศุภชยั เศรษฐเสถยีร ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามดงัน้ี 
1. เมื่อปลายปี 2560 มกีารขายโรงไฟฟ้ามาซินลอค จํานวน 850 ล้านเหรียญสหรฐั และปี 

2561 มกีารขายหุน้ อสีตว์อเตอร ์ในราคาประมาณ 5,220 ลา้นบาท รวม 2 รายการ คดิเป็น
มูลค่าประมาณสามหมื่นลา้นบาท อยากทราบว่าเหตุใดจงึขาย แลว้จะนําเงนิที่ไดจ้ากการ
ขายสนิทรพัยด์งักลา่วไปทาํอะไรต่อไป 

2. โรงไฟฟ้าทีห่มดสญัญากบั กฟผ. ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าระยอง และโรงไฟฟ้าขนอม ตนถอืวา่เป็น
ทรพัยส์นิทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้อยากทราบวา่เอก็โกจดัการกบัทรพัยส์นิเหลา่นัน้อยา่งไร  
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คาํตอบ:  ประธานชีแ้จงวา่ 

1. เน่ืองจากมกีารเสนอซือ้หุน้ทัง้หมดทีบ่รษิทัถอือยูใ่นอสีตว์อเตอรจ์าก บรษิทั มะนิลา วอเตอร ์
จาํกดั ขณะทีโ่รงไฟฟ้ามาซนิลอคนัน้ เอก็โกไดร้บัการเสนอซื้อหุน้จากบรษิทั SMC Power 
Holdings Corp. โดยเสนอราคาทีใ่หผ้ลตอบแทนสงู โดยกําไรทีไ่ดจ้ากการขายอสีตว์อเตอร์
คดิเป็นรอ้ยละ 17 และมาซนิลอคคดิเป็นรอ้ยละ 18 ซึ่งเป็นราคาทีน่่าพอใจ เอก็โกจงึรบั
ขอ้เสนอน้ี สว่นการจดัการรายไดจ้ากการขายโครงการทัง้ 2 แหง่นัน้ เอก็โกมแีผนการลงทุน
ในอนาคตอกีหลายโครงการ  

2. นายกมัปนาท บํารุงกิจ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบรหิารสนิทรพัย ์
ชีแ้จงวา่ ปจัจุบนัเอก็โกไดข้ายซากของโรงไฟฟ้าขนอมไปแลว้ 1 โรง คอื โรงที ่2 สว่นโรงที ่
3 อยู่ระหว่างดําเนินการขาย  นอกจากน้ี ปจัจุบนั มผีูท้ี่สนใจที่จะซื้อโรงไฟฟ้าระยอง
จากเอก็โก โดยขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการเจรจาซือ้ขาย 

คาํถาม นายจริพนัธ ์บวับชูา ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงัน้ี 
1. จากรายงานประจําปี หน้า 13 สารจากประธานกรรมการ ย่อหน้าที ่2 ความว่าเอก็โกให้

ความสาํคญักบัการสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรม ทัง้ดา้นธุรกจิและดา้นสงัคมเพือ่ใหธุ้รกจิมคีวาม
โดดเด่น ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั และก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มไปพรอ้ม
กนั จงึอยากทราบวา่นวตักรรมดงักลา่วคอือะไร ดาํเนินการอยา่งไร  

2. ในการลงทุนรว่มกบักลุม่บรษิทั สตาร ์เอนเนอรย์ี ่และกลุม่บรษิทั เอซ ีเอนเนอรย์ี ่เขา้ซือ้หุน้
รอ้ยละ 20.07 ในโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ “ซาลกั” และ “ดาราจทั” ตนเขา้ใจวา่
ตน้ทุนเชือ้เพลงิน่าจะมรีาคาตํ่า ผลตอบแทนจงึน่าจะสงู เหตุใด Chevron Corporation จงึ
ขายให้เอ็กโก อยากทราบว่าผลตอบแทนที่ได้จากโครงการคดิเป็นร้อยละเท่าไร เป็นไป
ตามทีป่ระมาณการไวห้รอืไม ่และใชเ้งนิลงทุนไปประมาณเท่าไร นอกจากน้ี ความเสีย่งของ
โรงไฟฟ้าจากความรอ้นใตพ้ภิพคอือะไร  

3. จากรายงานประจําปีหน้า 146 หวัขอ้การวเิคราะห์ผลการดําเนินงานในธุรกิจผลติไฟฟ้า 
ของโรงไฟฟ้าเอสอจีเีอสด ีแสดงตน้ทุนขาย 160 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายอื่นๆ จํานวน 586 
ลา้นบาท อยากทราบวา่คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ คอืคา่ใชจ้า่ยอะไรบา้ง เหตุใดจงึมจีาํนวนสงูมาก เมือ่
เทยีบกบัตน้ทุนขาย  

4. จากรายงานประจําปีหน้า 154 หวัข้อการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในธุรกิจอื่น ของ
โรงไฟฟ้าจเีดค แสดงยอดขาดทุน 48 ลา้นบาท และ 29 ลา้นบาท ในปี 2560 และ 2559 
ตามลําดบั อยากทราบว่าเอก็โกลงทุนในจเีดคเป็นจํานวนเท่าไร กจิการน้ีสรา้งผลขาดทุน
ตัง้แต่เริม่รว่มทุนจนถงึปจัจุบนัมาแลว้จาํนวนเทา่ไร และจะมโีอกาสทาํกาํไรบา้งหรอืไม ่

5. รายงานประจําปี 328 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อการสอบทานความ
เพยีงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ขอ้ที่ 1 ระบุว่าเอก็โกมรีะบบควบคุม
ภายในเพื่อตดิตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบรษิทัย่อยใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์นิ
ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจากการทีก่รรมการ ผูบ้รหิารหรอืพนักงานนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอื
โดยปราศจากอาํนาจ จงึอยากทราบวา่ระบบดงักลา่วคอือะไร 
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ขอ้สงัเกต  จากรายงานประจาํปี หน้า 46 แสดงผลการสาํรวจความผกูพนัองคก์ร (Employee 
Engagement Survey) ในปี 2559 พบวา่พนกังานพงึพอใจองคก์รมากในดา้น 1. ความปลอดภยั  
2. ภาพลกัษณ์ของบรษิทั  3. การทํางานทีม่ ีWork/Life Balance ในขณะทีพ่นักงานมคีวาม
คาดหวงัต่อองคก์รในประเดน็ 1. การบรหิารคนเก่ง  2. โอกาสความกา้วหน้าในอาชพี และ 3. 
การเรียนรู้และพฒันาเพิ่มเติม ขอตัง้ข้อสงัเกตว่าความพึงพอใจและความคาดหวงักลบัไม่
สอดคลอ้งกนั  

คาํตอบ ประธานมอบหมายใหฝ้า่ยบรหิารชีแ้จง ดงัน้ี 
1. เอ็กโกมนีโยบายการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนื ส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมทางธุรกิจและ

สงัคมที่จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมทัง้มูลค่าและคุณค่าเพิม่ใหแ้ก่องค์กร
และผูม้สีว่นไดเ้สยี และการคดิเชงินวตักรรม เป็นหน่ึงในค่านิยม (Core Value) ขององคก์ร 
โดยบรษิทัส่งเสรมิใหพ้นักงานใชค้วามรูแ้ละความคดิสรา้งสรรค์ในการออกแบบแนวคดิเชงิ
นวตักรรม หรอืผลงานนวตักรรม ทีส่ามารถนํามาประยุกตใ์ชใ้นการทาํงาน หรอืกระบวนการ
ทํางาน เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่องค์กรและเพื่อขบัเคลื่อนองคก์รสู่ความยัง่ยนื โดยในปี 
2560 เอก็โกจดัการอบรมหลกัสูตร “การคดิเชงินวตักรรม” (Inspiring Innovation) เพื่อ
เพิม่พนูความรูแ้ละกระตุน้ใหพ้นกังานเกดิการคดิคน้หรอืพฒันาเชงินวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง 
โดยนวตักรรมดา้นธุรกจิและสงัคมทีเ่กดิขึน้ในปี 2560 ไดแ้ก่ 
1) การเดนิครื่องแบบ Half block operation ของโรงไฟฟ้าจซีจี ีซึ่งช่วยใหโ้รงไฟฟ้า

สามารถลด Heat rate ไดป้ระมาณ 40 บทียี/ูหน่วย/ปี หรอืคดิเป็นมลูค่า 7.8 ลา้นบาท/
ปี อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิขององคก์ร 

2) การบําบดัน้ําเสยีจากลานกองไมด้ว้ยถ่านกมัมนัต์ ของโรงไฟฟ้าจวีายจ ีซึ่งสามารถดูด
ซบักลิน่และสขีองน้ําชะลา้งจากลานกองไมท้ีผ่่านบ่อตกตะกอนและบําบดัดว้ยน้ําหมกั
แลว้ไดด้กีว่าถ่านธรรมดา เป็นผลใหคุ้ณภาพของน้ําก่อนทีจ่ะปล่อยสู่ลาํรางสาธารณะดี
ขึน้ ไม่มสีขีุ่นและกลิน่น้ําหมกัเหมอืนก่อนที่จะดําเนินการ อนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้มสว่นรวม 

2. เอก็โกลงทุนในโรงไฟฟ้าซาลกัและดาราจทั คดิเป็นเงนิจาํนวน 102 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
หรือเทียบเท่า 3,506 ล้านบาท ผลตอบแทนโครงการเป็นไปตามที่ประมาณไว้ และ
ความเสีย่งของ รฟ.จากความรอ้นใตพ้ภิพ คอื ปรมิาณและความดนัไอน้ํา และความ
เสีย่งดา้นธรณพีบิตัภิยั 

3. คา่ใชจ้า่ยอื่นของเอสอจีเีอสดรีวมถงึตน้ทุนทางการเงนิจากเงนิกูท้ีใ่ชล้งทุนซื้อหุน้ในโรงไฟฟ้า
ซาลกัและดาราจทัดว้ย  

4. เอ็กโกลงทุนในโรงไฟฟ้าจเีดคเป็นเงนิจํานวนทัง้สิ้น 200 ล้านบาท โดยตัง้แต่เริม่ลงทุนใน
โครงการ ขาดทุนไปแลว้ทัง้สิน้ 175 ลา้นบาท ทัง้น้ี เอก็โกไดข้ายหุน้ในโรงไฟฟ้าจเีดค ใหแ้ก่ 
บรษิทั ไออซี ีกรนีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั แลว้เมือ่เดอืนมนีาคม 2561 

5. เอ็กโกมีการจดัทําทะเบียนคุมทรพัย์สินและมีการตรวจนับทรพัย์สินประจําปี โดยมีการ
รายงานต่อผูบ้รหิาร 

คาํถาม นายฮัง่ไช ้อคัรวฒัน์สกุล ตวัแทนจากชมรมผูถ้อืหุน้ไทย สอบถามวา่       เอก็โกขายหุน้ใน  
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อสีตว์อเตอรใ์นราคาต่อหุน้เป็นจาํนวนเทา่ไร และกาํไรรอ้ยละ 17 คดิเป็นจาํนวนเงนิเทา่ไร  

คาํตอบ นายกมัปนาท บํารุงกจิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยุทธแ์ละบรหิารสนิทรพัย ์ชีแ้จงว่า 
เอก็โกขายหุน้ในอสีตว์อเตอรใ์นราคา 16.78 บาท/หุน้ รวมเป็นเงนิจาํนวนทัง้สิน้ 5,226 ลา้นบาท  
โดยคดิเป็นกาํไรจากการขายอยูท่ี ่4,358 ลา้นบาท 

 เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานกลา่วสรุปเป็นมตทิีป่ระชุม ดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ :   ที่ประชุมรบัทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ของคณะกรรมการบรษิัท 
และแผนการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
                    ประธานมอบหมายให้นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ รายงาน          
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและ
รบัรองโดย นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมสีาระสาํคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

รายการ งบการเงินรวม 
(บาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
(บาท) 

สนิทรพัยร์วม 200,332,544,867 114,752,338,501 
หน้ีสนิรวม 113,476,065,423 51,137,885,477 
รายไดร้วม 32,286,170,026 7,952,123,903 
ส่วนแบ่งผลกําไรสุทธิจากเงินลงทุนใน
บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 

5,772,539,998 - 

กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 11,818,280,707 7,858,592,143 
กาํไรต่อหุน้  22.45 14.93 

 
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
สาระสาํคญั เชื่อถอืได ้มกีารเปิดเผยขอ้มลูสําคญัอยา่งเพยีงพอ ครบถ้วน เป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรอง
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ทัว่ไปในประเทศไทย และปฏบิตัถิูกตอ้งตามกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึ่งรายละเอยีดงบการเงนิอยู่
ในหนงัสอืรายงานประจาํปีแลว้  

  
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด และใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึง่มผีูเ้ขา้ 

ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
คาํถาม:  นายสมชยั จรุงธนะกจิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ กําไรต่อหุน้ในปี 2560 ที ่22.45 บาท นัน้ 

ไดร้วมกาํไรพเิศษทีไ่ดจ้ากการขายหุน้ในอสีทว์อเตอร ์และมาซนิลอค ดว้ยหรอืไม ่   
คาํตอบ: ประธานกรรมการ ชีแ้จงวา่ กําไรจาํนวน 22.45 บาทต่อหุน้นัน้ เป็นกําไร ณ สิน้ปี 2560 

ซึ่งยงัไม่รวมกําไรทีไ่ดจ้ากการขายหุน้ในอสีทว์อเตอร ์และมาซนิลอค ซึ่งไดด้ําเนินการ
แลว้เสรจ็ในปี 2561 

ขอ้เสนอแนะ: นายสมเกยีรต ิไพศาล ผูร้บัมอบฉนัทะ แสดงความเหน็เกีย่วกบัการใชถ้อ้ยคาํในหนังสอื
เชญิประชุม หน้า 7/19 หวัขอ้ ความเหน็ของคณะกรรมการ ทีใ่ชค้าํวา่ “...ถูกตอ้งตามที่
ควรในสาระสําคญั เชื่อถือได้...” โดยเห็นว่า การใช้ถ้อยคําดงักล่าวอาจนําไปสู่ความ
เขา้ใจทีว่า่ มสีาระสาํคญัอื่นทีน่อกเหนือจากความเหน็ของคณะกรรมการ และอาจเป็นสิง่
ทีไ่มถู่กตอ้ง จงึใหข้อ้แนะนําวา่บรษิทัควรปรบัถอ้ยคาํใหช้ดัเจนเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้เกดิความ
เขา้ใจทีถู่กตอ้ง 

คาํตอบ: ประธานมอบหมายใหน้ายดนุชา สมิะเสถยีร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชี
และการเงนิ ชี้แจงสําหรบัการใช้ถ้อยคําดงักล่าว โดยนายดนุชาฯ อธิบายว่า คําว่า 
สาระสาํคญัในทีน้ี่ หมายถงึ สาระสาํคญัตามมาตรฐานทางบญัช ี 

คาํถาม: นายวฒุศิกัดิ ์อุดมพรผดุง ผูร้บัมอบฉนัทะ มขีอ้สอบถาม ดงัน้ี 
1. สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ของโรงไฟฟ้าของเอก็โก มอีายคุงเหลอืเฉลีย่กีปี่ 
2. การทีก่ลยุทธ์ของบรษิทัมุ่งเน้นเพิม่สดัส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนเป็น

รอ้ยละ 30 ของ Portfolio ในขณะที ่รฐับาลมนีโยบายหยุดการรบัซื้อพลงังาน
ทดแทนเป็นการชัว่คราวนัน้ จะสง่ผลกระทบต่อกลยุทธแ์ละแผนการดาํเนินงาน
ในอนาคตของเอก็โกหรอืไม ่อยา่งไร  

คาํตอบ: ประธานมอบหมายให้ นายกัมปนาท บํารุงกิจ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงาน   
กลยทุธแ์ละบรหิารสนิทรพัย ์เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม ซึง่สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปจัจุบนัเอก็โกมโีรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครื่องแลว้ทัง้สิน้ 26 โรง โดยอายุคงเหลอืของ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจะมากหรอืน้อยนัน้ ขึน้อยูก่บัอายุของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงที่
แตกต่างกนั ซึ่งปจัจุบนัอายุคงเหลอืของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่น้อยและมาก
ทีส่ดุอยูท่ี ่3 และ 25 ปี ตามลาํดบั   

2. สาํหรบัเป้าหมายทีจ่ะมโีรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของ 
Portfolio นัน้ ฝา่ยบรหิารไดม้องโอกาสการลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ทัง้น้ี แมว้า่โอกาสในประเทศค่อนขา้งจาํกดั แต่ในตลาดต่างประเทศยงัสามารถ
ขยายตวัและมโีอกาสในการลงทุนในโครงการประเภทนี้ได ้ 

คาํถาม: นายประวทิย ์วโิรจน์วงศช์ยั ผูร้บัมอบฉนัทะ มขีอ้สอบถาม ดงัน้ี 
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1. ตามที ่รายงานประจําปีหน้า 150 แสดงผลขาดทุนของเอก็โกในปี 2559 และ 

2560 นัน้ เป็นเพราะสาเหตุใด 
2. เพราะเหตุใดโรงไฟฟ้าคลองหลวง ซึ่งเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชย์เมื่อกลางปี 

2560 จงึประสบผลขาดทุนตามทีป่รากฏในงบการเงนิ โดยนายประวทิยฯ์ เหน็
วา่ ตามปกตแิลว้ โรงไฟฟ้า SPP มกัจะรบัรูก้าํไรไดท้นัทีห่ลงัจากเดนิเครื่องเชงิ
พาณชิย ์

คาํตอบ: ประธานมอบหมายให้ นายดนุชา สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงาน   
บญัชแีละการเงนิ เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม ซึง่สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. จากรายงานประจําปีหน้า 150 ในส่วนของผลการดําเนินงานของเอก็โกที่
ประสบผลขาดทุน 3,373 ลา้นบาท และ 3,567 ลา้นบาท ในปี 2559 และ 2560 
ตามลําดบั นัน้ เป็นการแสดงผลประกอบการของเอ็กโกบรษิทัเดยีว ซึ่งเป็น
บรษิทั Holding Company ประกอบธุรกจิโดยการลงทุนในบรษิทัต่างๆ เพื่อ
ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า จงึมแีต่การบนัทกึค่าใชจ้่าย และไม่ไดแ้สดงถงึส่วน
แบ่งกําไรและเงนิปนัผลของบรษิทัและโรงไฟฟ้าในเครอืไว ้ซึ่งไดแ้สดงแยกไว้
ในตารางผลประกอบการของแต่ละบรษิทั จงึทาํใหผ้ลประกอบการของเอก็โกดู
เสมอืนขาดทุน 

2. สาํหรบัโรงไฟฟ้าคลองหลวงทีม่ผีลประกอบการขาดทุนนัน้  เน่ืองจากโรงไฟฟ้า
คลองหลวงเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยเ์มือ่กลางปี 2560 จงึทาํใหใ้นปี 2560 เป็น
ช่วงคาบเกี่ยวระหว่างการก่อสรา้งและการเริม่ดําเนินการของโรงไฟฟ้า ทําให้
โรงไฟฟ้ามคี่าใช้จ่ายในส่วนงานดงักล่าว รวมถึงมคี่าใช้จ่ายในส่วนของการ
ปรบัแต่งเครือ่งจกัรใหท้าํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด ซึง่ปจัจุบนัโรงไฟฟ้า
คลองหลวงไดเ้ดนิเครือ่งเชงิพาณชิยต์ามปกตแิลว้ 

  
 เมื่อปรากฏว่าไม่มีคําถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิ    
งบการเงนิของบรษิทั สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้ตามทีป่รากฏในรายงานประจาํปี 2560 ทีไ่ด้
สง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชมุ :   ที่ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทัสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
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การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 404,179,346  99.9997 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ

หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย 1,200  0.0002 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 369,700  - 
บตัรเสยี 0  - 
รวมจาํนวนเสยีง 404,550,246 - 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี และการจ่ายเงินปันผล 

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

    นอกจากน้ี ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ซึ่งบรษิทัไดด้ําเนินการ
ตามขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่41 ทีใ่หอ้าํนาจคณะกรรมการในการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมือ่
เหน็วา่บรษิทัมผีลกาํไรพอสมควรทีจ่ะทาํเช่นนัน้  และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป ในการน้ี  คณะกรรมการในการประชุมครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่19 สงิหาคม 2560  มมีตจิ่ายเงนิ    
ปนัผลระหวา่งกาลสาํหรบัผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2560 แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 3.50 บาท รวม
เป็นเงนิปนัผลทีไ่ดป้ระกาศจา่ยไปแลว้จาํนวน 1,843 ลา้นบาท โดยจา่ยเมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2560 
 

         คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2560 มกีําไรสุทธ ิรวมทัง้สิ้น 
11,818 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2559 จาํนวน 3,497 ลา้นบาท หากพจิารณาผลกําไรจากการดาํเนินงาน 
บรษิทัมกีําไร 9,268 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จํานวน 111 ลา้นบาท นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณา
แผนการลงทุนของบรษิทัแลว้ มคีวามเหน็วา่ บรษิทัสมควรจดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จาก
ผลการดาํเนินงานงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 3.50 บาท คดิเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ 1,843 
ลา้นบาท ในการจา่ยเงนิปนัผลครัง้น้ี หากรวมกบัการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการ 6  เดอืน
แรกจะเท่ากบั 7.00 บาทต่อหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 31 ของกําไรสุทธ ิและเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้เท่ากบั 3,685 
ลา้นบาท ซึง่สงูกวา่ปี 2559 ทัง้น้ี หากจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2560 ที ่7.00 บาทต่อหุน้ 
กําไรสะสมของงบการเงนิรวมจะคงเหลอื 69,845 ลา้นบาท และกําไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะบรษิทัจะ
คงเหลอื 45,019 ลา้นบาท  โดยมกีาํหนดจา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่27 เมษายน 2561   
  

ทัง้น้ี  ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปนัผลของปี 2559 และ ปี 2560 เป็นดงัน้ี 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2559 

กาํไรสทุธ ิ(ลา้นบาท)  11,818 8,321 
กาํไรจากการดาํเนินงาน (ลา้นบาท) 9,268 9,157 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 526,465,000 526,465,000 
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 22.45 15.51 
อตัราเงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้ (บาท)  7.00 6.50 
 3.50 3.50 3.25 3.25 
รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 3,685 3,422 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 31 41 

      ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึง่มผีูเ้ขา้ 
ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะ: นายศุภชยั เศรษฐเสถยีร ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ตัง้ขอ้สงัเกตว่า เอก็โกมกีําไรสุทธิ
ในปี 2560 มากถงึ 11,818 ลา้นบาท อกีทัง้ ยงัมกีําไรทีไ่ดจ้ากการขายสนิทรพัยเ์พิม่อกี
กวา่ 32,000 ลา้นบาท ซึง่อตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปี 2560 เท่ากบัรอ้ยละ 31 ในขณะที ่
บรษิทักําหนดนโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 40 ดงันัน้ จงึเหน็วา่ การ
จ่ายเงนิปนัผลในปี 2560 ของบรษิทันัน้ ไม่เป็นไปตามนโยบายที่ถอืว่าเป็นขอ้ตกลง
ระหว่างบรษิทักบัผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ี บรษิทัไมม่โีครงการลงทุนทีช่ดัเจน จงึไมเ่หน็ความ
จําเป็นที่บรษิทัสมควรเก็บเงนิไวใ้นจํานวนมาก ดงันัน้ นายศุภชยัฯ จงึเสนอให้เอ็กโก
จา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2560 เพิม่จาก 7 บาทต่อหุน้ เป็น 9 บาทต่อหุน้ เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายการจา่ยเงนิปนัผล รวมถงึกาํไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้จาํนวนมาก  

คาํชีแ้จง: 
 

ประธาน ชีแ้จงดงัน้ี  
 แมว้า่อตัราการจ่ายเงนิปนัผลปี 2560 จะเท่ากบัรอ้ยละ 31    แต่บรษิทัไดจ้่ายเงนิปนั

ผลในจาํนวนทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ยงัคงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ทีก่ําหนดไวว้า่ 
บรษิทัจะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธขิอง
งบการเงนิรวม หรอื ในจาํนวนทีท่ยอยเพิม่ขึน้อยา่งสมํ่าเสมอ  

 เอก็โกจาํเป็นตอ้งสาํรองเงนิไวส้าํหรบัการลงทุนในโครงการต่างๆ ซึง่มอียูใ่นแผนงาน 
แต่ไมส่ามารถเปิดเผยได ้เน่ืองจากปจัจุบนัมกีารแขง่ขนัสงู  

 เอก็โกจะไดร้บักําไรจากการการขายสนิทรพัยใ์นปี 2561 ซึ่งประธานขอรบัขอ้เสนอ
ของผูถ้อืหุน้ในการเพิม่จาํนวนเงนิปนัผลไวพ้จิารณาในปีต่อไป  

คาํถาม: นอกเหนือจากเหตุผลทีว่า่ บรษิทัไดจ้่ายเงนิปนัผลในจาํนวนทีเ่พิม่ขึน้จากปีทีผ่า่นมา นาย
สมเกียรติ ไพศาล ผู้ร ับมอบฉันทะ ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมสําหรับการจ่ายเงิน  
ปนัผลในอตัรารอ้ยละ 31 ซึง่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทักาํหนด  

คาํตอบ: 
 

ประธาน มอบหมายให ้นายดนุชา สมิะเสถยีร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชี
และการเงนิ เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม โดยนายดนุชาฯ ชี้แจงว่า หากบรษิัทใช้เกณฑ์การ
จ่ายเงนิปนัผลในอตัรารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวม เป็นหลกัในการ
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คาํนวณจาํนวนเงนิปนัผลจ่าย จะทาํใหบ้รษิทัไมส่ามารถรกัษาระดบัการจ่ายเงนิปนัผลใน
จํานวนที่เพิ่มขึ้นได้ เน่ืองจากกําไรสุทธิของแต่ละปีจะได้รับผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยน กล่าวคอื ในปีที่บรษิทัมกีําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน บรษิทัจะมกีําไรสุทธสิูง 
ในขณะที่ ในปีที่บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจะมีกําไรสุทธิตํ่ า ทัง้น้ี 
นโยบายการจ่ายเงินปนัผลของบริษัทได้ระบุถึงการจ่ายเงินปนัผลในจํานวนที่ทยอย
เพิม่ขึน้อยา่งสมํ่าเสมอไวเ้ชน่กนั ดงันัน้ บรษิทัจงึพยายามทีจ่ะรกัษาระดบัการจ่ายเงนิปนั
ผลในมกีารเตบิโตอยา่งสมํ่าเสมอในระยะยาว    โดยค่าเฉลีย่ของอตัราการจ่ายเงนิปนัผล
ยงัคงอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 40  

ความเหน็: นายภาคภมู ิจริารตัน์ ผูถ้อืหุน้ แสดงความเหน็วา่ การทีบ่รษิทัชีแ้จงวา่ บรษิทัจ่ายเงนิ ปนั
ผลประจําปี 2560 ทีอ่ตัรารอ้ยละ 31 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวม เพือ่ตอ้งการเกบ็
กําไรไวเ้ป็นกําไรสะสม เพื่อที่จะสามารถจดัสรรเป็นเงนิปนัผลในปีหน้าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้
ในจํานวนทีเ่พิม่ขึน้จากปีน้ีนัน้ เป็นหลกัการทีไ่ม่ถูกตอ้ง โดยมคีวามเหน็ว่า แมว้่าบรษิทั
แจง้ว่ามเีงนิสดน้อย แต่ในปี 2561 บรษิทัไดเ้งนิสดจํานวนมากจากการขายสนิทรพัย ์
ดงันัน้หากบรษิทัยงัไม่มแีผนการลงทุนที่ชดัเจน และยงัไม่สามารถนําเงนิไปลงทุนเพื่อ
สรา้งกําไรมากขึน้ในอนาคตได ้กไ็ม่มคีวามจําเป็นทีต่อ้งสํารองเงนิสดจํานวนมากไวเ้ป็น
กาํไรสะสม  

คาํชีแ้จง: 
 

ประธาน มอบหมายให้ นายอญัญา ขนัธวทิย์ กรรมการอสิระ ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญด้าน
บญัชแีละการเงนิ เป็นผูช้ีแ้จง โดยนายอญัญาฯ อธบิายดงัน้ี  
- กาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวมจาํนวน 11,818 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก่ 1) 

กาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 9,268 ลา้นบาท ซึง่เป็นกาํไรทีเ่ป็นตวัเงนิ และ  
2) กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น ซึง่มใิชก่าํไรทีเ่ป็นตวัเงนิ  
โดยการจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จะเป็นการจ่ายตวัเงนิจรงิออกไปจากบรษิทัใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ มใิช่จ่ายจากตวัเลขทางคณิตศาสตร์ ดงันัน้ หากคํานวณจากกําไรจากการ
ดําเนินงานซึ่งเป็นกําไรที่ตัวเงิน อัตราการจ่ายเงินปนัผลจะเท่ากับประมาณ  
รอ้ยละ 40 ในขณะทีอ่ตัราการจ่ายเงนิปนัผลทีร่อ้ยละ 31 เป็นการคาํนวณจากตวัเลข
ทางคณติศาสตร ์

- สาํหรบักําไรทีไ่ดม้าจากการขายสนิทรพัยน์ัน้ บรษิทัมแีผนการจดัการอยู ่2 ประการ 
ซึง่อยูร่ะหวา่งการพจิารณา ดงัน้ี 
1) เอ็กโกอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท โดย

ปรบัปรุงอตัราส่วนหน้ีสิน้ต่อผูถ้อืหุน้ใหเ้หมาะสม เพื่อใหไ้ดต้น้ทุนทางการเงนิที่
ตํ่าลง สามารถแขง่ขนัในระดบัภมูภิาคและระดบัโลกได ้ 

2) เอ็กโกมโีครงการที่อยู่ระหว่างการพจิารณาลงทุนอยู่จํานวนหน่ึง ซึ่งการลงทุน
นัน้ๆ จะตอ้งใหอ้ตัราผลตอบแทนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ตามนโยบายการลงทุน
ของบรษิทัทีก่าํหนดไว ้
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        เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอที่ประชุมรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผล

ระหวา่งกาลจากผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 3.50 บาท และพจิารณาลงมตอินุมตัิ
การจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี และการจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2560     
ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีต้องใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม :   ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึง่
ปีแรกของปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 3.50 บาท เป็นจํานวนเงนิ 1,843 ลา้นบาท ซึ่งจ่ายใหผู้ถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่15 
กนัยายน 2560 และอนุมตัใิหจ้ดัสรรกําไรสุทธแิละประกาศจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงานครึง่ปีหลงัของ
ปี 2560 ตามทีป่ระธานเสนอในอตัรา 3.50 บาทต่อหุน้ เป็นจํานวนเงนิ 1,843 ลา้นบาท ในวนัที ่27 เมษายน 
2561 ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  โดยมผีลการออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 397,925,671 98.3650 ของจาํนวนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย 6,613,900 1.6349 ของจาํนวนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 700 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจาํนวนเสยีง 404,540,271 - 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 
  ประธานมอบหมายให้ นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ์ ประธานคณะกรรมการอสิระ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการคดัเลือกผู้สอบบญัชีแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและ
คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ําหนดนโยบายทีจ่ะหมุนเวยีนผูส้อบบญัชทีุก 5 ปี โดยบรษิทัสามารถแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชรีายใหม่ที่สงักดัสํานักงานสอบบญัชเีดยีวกบัรายเดมิได ้ซึ่งนโยบายของบรษิทัสอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนซึ่งบรษิทัไดป้ฏบิตัติัง้แต่ปี 2546 เป็นต้นมา  นอกจากน้ี 
บรษิทัมนีโยบายให้มกีารคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีากสํานักงานบญัชชีัน้นํา โดยการคดัเลอืกคุณสมบตัแิละ
เปรยีบเทยีบราคาทุก 3 ปี โดยที่ปี 2559 เป็นปีล่าสุดที่บรษิทัไดค้ดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดยการคดัเลอืก
คุณสมบตัแิละเปรยีบเทยีบราคา 
 

          คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ทีผ่า่นมาทมีงานผูส้อบบญัชจีาก
บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั (“PwC”) มคีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพี มคีวามเป็น
อสิระและเป็นกลาง มปีระสบการณ์ในงานตรวจสอบบญัชธุีรกจิพลงังาน มคีวามต่อเน่ืองในการตรวจสอบ
บญัชีและทราบขอ้มูลของกลุ่มบรษิัทเป็นอย่างดี นอกจากน้ี มกีารให้บริการที่ดี สามารถให้คําปรึกษา
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แนะนําทีม่ปีระโยชน์ มผีลงานดา้นการตรวจสอบทีม่คีุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานไดร้วดเรว็ตรงเวลา 
รวมทัง้ PwC เป็นบรษิทัทีใ่หบ้รกิารการสอบบญัชทีีม่ชีือ่เสยีง มมีาตรฐานการตรวจสอบในระดบัสากล เป็น
ทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวาง และมเีครอืขา่ยการตรวจสอบบญัชใีนประเทศทีเ่อก็โกไปลงทุน สมควรไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มเอก็โกประจาํปี 2561 โดยกําหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี เป็น
ผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 
 

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

 

โดยมคีา่ธรรมเนียมการสอบบญัชสีาํหรบังานสอบบญัชปีระจาํปี 2561  ประกอบดว้ย  
1. ค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2561 จาํนวน 4,341,600 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จาํนวน 873,100 บาท 

เน่ืองจากค่าสอบทานการรวมธุรกจิเพิม่ขึน้จาก 1 โครงการ เป็น 4 โครงการ ซึ่งในการทําสญัญา

จะระบุใหจ้่ายเมือ่เกดิการรวมธุรกจิขึน้เท่านัน้ และเพิม่ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสสาํหรบั

โครงการ Star Energy Geothermal (Salak - Darajat) B.V. (“SEGSD”) กบัโครงการ Nam 

Theun 1 Power Company Limited (“NT1PC”) ซึง่เป็นโครงการทีซ่ือ้มาในระหวา่งปี 2560 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามที่เกดิขึ้นจรงิไม่เกนิ 175,000 บาท โดยที่

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บรษิทัมกีารลงทุน  บรษิทัเป็นผูร้บัภาระ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิตามความเหมาะสม 
 

 ทัง้น้ี PwC และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั
บรษิทั ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด และนายวเิชยีร กิง่มนตร ี
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
ของกลุม่เอก็โก ซึง่เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของกลุม่เอก็โกมา
เป็นเวลา 1 ปี ซึง่ยงัไมเ่กนิขอ้กําหนดของคณะกรรมการตลาดทุน และสอดคลอ้งกบัมตขิองคณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ที ่3/2546 ทีใ่หม้กีารหมนุเวยีนผูส้อบบญัชทีุก 5 ปี  

 

อน่ึง ผูส้อบบญัชจีาก PwC ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชปีระจําปี 2561 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
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เลขที ่4174 และนายพงทว ีรตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795  โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้ํา
การตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และกาํหนดเงนิคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2561 เป็น
จํานวนเงนิ 4,341,600 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไม่เกนิ 
175,000 บาท โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการเดนิทางไปสอบทานบรษิทัใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิาน
ได ้ให ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตท่านอื่นแทนได ้โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
บรษิทัก่อน  รวมทัง้เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัคิ่าสอบทาน
งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นปี 2561 ดว้ย 
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้อภปิรายเกี่ยวกบัการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละ
การกาํหนดคา่ตอบแทน ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
ขอ้เสนอแนะ: นายสมเกยีรต ิไพศาล ผูร้บัมอบฉันทะ เสนอแนะใหแ้ยกการลงมตใินแต่ละขอ้เสนอใน

ระเบยีบวาระ ไมค่วรลงมตริวมกนั เพือ่ความชดัเจนในการลงมตขิองผูถ้อืหุน้  
คาํตอบ: ประธานชีแ้จงเรื่องวธิกีารลงมตใินระเบยีบวาระที ่5 เรื่องการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

และกําหนดเงนิค่าตอบแทนว่าเอก็โกปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์น้ีมาโดยตลอดเช่นเดยีวกบั
บรษิทัจดทะเบยีนแหง่อื่น 

คาํถาม:  นายสชุาต ิกมัพลกญัจนา ผูถ้อืหุน้ สอบถามในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
1. เ น่ืองจากในปี  2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าสอบบัญชี จํานวน 

3,344,500 บาท แต่ยอดที่ใช้ไปจริงคือ 3,468,500 บาทเพิ่มขึ้นจากที่ได้ร ับ
อนุมตั ิ(ตามทีร่ะบุในหน้า 10 ของหนงัสอืเชญิประชุม) อยากทราบวา่ยอดทีใ่ชไ้ป
สงูกว่าทีไ่ดร้บัอนุมตัใินทีป่ระชุม เน่ืองจากตดิปญัหาในประเดน็ใดหรอืไม่  และ
หากค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงเกินกว่าที่ขออนุมัติ เอ็กโกมีแนวทางปฏิบัติ
อยา่งไร  

2. คา่ตอบแทนของงานบรกิารอื่นๆ ประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยอะไรบา้ง 
คาํตอบ: นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ประธานกรรมการอสิระ ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ชีแ้จงขอ้ซกัถาม ดงัต่อไปน้ี  
1. เน่ืองจากในปี 2560 เอก็โกลงทุนในโครงการใหมใ่นระหวา่งปีจาํนวน 2 โครงการ

คอื โครงการ Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V. (“SEGSD”) 
และโครงการ Nam Theun 1 Power Company Limited (“NT1PC”) จงึ
จาํเป็นตอ้งจา้งผูส้อบบญัชสีอบทานงบการเงนิก่อนการจดัทาํงบการเงนิรวม ทํา
ให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจํานวน 524,000 บาท ซึ่งการจ้างดงักล่าวได้รับการ
อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบอํานาจจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไว ้
อยา่งไรกต็าม คา่สอบทานโครงการทีเ่กดิขึน้ใหมซ่ึง่ขออนุมตัทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไว ้
จาํนวน 3 โครงการ สอบทานแลว้เสรจ็จรงิเพยีง 1 โครงการ ทําใหค้่าสอบบญัชี
ลดลง 400,000 บาท ดงันัน้ คา่สอบบญัชปีี 2560 จงึเพิม่ขึน้จากทีไ่ดร้บัอนุมตัใิน
การประชุมผูถ้อืหุน้ปีทีแ่ลว้จาํนวน สทุธ ิ124,000 บาท  
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2. ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นค่าบริการในการตรวจสอบ

วเิคราะหส์ถานะธุรกจิ (“Due Diligence”) สาํหรบัโครงการลงทุนในต่างประเทศ 
และการใหค้าํปรกึษาดา้นโครงสรา้งการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่เอก็โกใชบ้รกิาร
ดงักล่าวจาก PwC ต่อเน่ืองระหว่างปี 2560 และปี 2561 เป็นผลใหเ้อก็โกจ่าย
ค่าตอบแทนไปแลว้จํานวน 23,266,809 บาทและคงเหลอืค่าตอบแทนของงาน
บรกิารอื่นๆทีต่อ้งจา่ยเมือ่ PwC ใหบ้รกิารแลว้เสรจ็ จาํนวน 2,780,203 บาท 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตแิต่งตัง้
ผูส้อบบญัช ีและกําหนดเงนิค่าตอบแทน โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม :   ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดเงนิค่าตอบแทน 
ตามทีป่ระธานเสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยแต่งตัง้
ใหน้ายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 นายประสทิธิ ์เยือ่งศรกุีล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่4174 และนายพงทว ีรตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 ในนาม PwC  เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัประจําปี  2561 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
ของบรษิทั และกําหนดเงนิค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงนิ 4,341,600 บาท และค่าใชจ้่ายอื่น
ในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไม่เกนิ 175,000 บาท โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย
ที่เกิดขึ้นจริงสําหรบัการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม 
นอกจากน้ี ทีป่ระชุมมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบหาก PwC จะตอ้ง
จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นแทนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่าน 
ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้  รวมทัง้มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัคิ่าสอบทานงบการเงนิ
ของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ที่เกดิขึน้ใหม่ในปี 2561  โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน 
ดงัน้ี 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 378,629,873 93.6350 ของจํ านวนเสียงทั ้งหมดของ   

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน   
ไมเ่หน็ดว้ย 25,737,809 6.3649 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน             
งดออกเสยีง 9,700 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจาํนวนเสยีง 404,377,382 - 
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ระเบียบวาระท่ี  6 การแก้ไขข้อบงัคบับริษทั 
 ประธานเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั 2 ขอ้ ไดแ้ก่ขอ้บงัคบับรษิทั 
ขอ้ที่ 18 ว่าด้วยเรื่องการพ้นตําแหน่งกรรมการ และ ขอ้ที่ 29 ว่าด้วยเรื่องสทิธขิองผู้ถือหุ้นในการเรยีก
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้  โดยนําเสนอแยกเป็นระเบยีบวาระยอ่ย 2 ระเบยีบวาระเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาและ
ลงคะแนนสาํหรบัขอ้บงัคบับรษิทัแต่ละขอ้ ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  6.1 การแก้ไขข้อบงัคบับริษทั ข้อท่ี 18 
 ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าเพื่อใหก้ารพน้วาระการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นไปตามทีพ่ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535  มาตรา 72 ซึ่งกําหนดว่า นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตําแหน่ง
เมือ่ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 (4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มี
มตใิหอ้อกตามมาตรา 76 และ (5) ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก  
 ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไข
ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่18 โดยยกเลกิขอ้ความเดมิ และใชข้อ้ความใหม่เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกําหนด 
ดงัน้ี 

ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ร่างข้อบงัคบัฉบบัแก้ไข 
ขอ้ 18. นอกจากพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการ
พน้จากตาํแหน่งเมือ่ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

วา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั 
(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกตามวธิกีารทีก่ําหนดใน

ขอ้ 36 แหง่ขอ้บงัคบัน้ี 
(5)  ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก 
(6) กรรมการผู้จดัการใหญ่พน้จากตําแหน่งกรรมการใน

การประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที่ถดัจากปีที่กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่นัน้มอีายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์ 

ขอ้ 18. นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว 
กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามวิธีการที่

กาํหนดในขอ้ 36 แหง่ขอ้บงัคบัน้ี 
(5)  ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก 
 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้อภปิรายเกีย่วกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่18 

ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
คาํถาม: นายบุญรื่น จางบวั  ผูถ้อืหุน้ ตัง้ขอ้สงัเกตว่า กฟผ. ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ เดมิถอืหุน้

ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 มสีทิธเิสนอชือ่บุคคลทีจ่ะดาํรงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ
ปจัจุบนัถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.4 ยงัคงมสีทิธใินเรื่องดงักล่าวอยู่  และสอบถามว่า
การแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ที ่18 โดยตดั (6) ออก จะสง่ผลใหเ้อก็โกสามารถสรรหากรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ไดเ้องหรอืไม ่
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คาํตอบ: ประธานมอบหมายให้ นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ กรรมการอสิระ ตอบขอ้ซกัถาม 

โดยนายไพศาลฯ ชี้แจงว่าการยกเลกิขอ้บงัคบัขอ้ที ่18 (6) จะส่งผลใหบ้รษิทัมคีวาม
ต่อเน่ืองในการบรหิารงานมากขึน้และป้องกนักรณีทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่อายุครบ 60 
ปีบรบิูรณ์ ก่อนทีจ่ะครบกําหนดสญัญาจา้ง อยา่งไรกต็าม สาํหรบัการสรรหาบุคคลเขา้
ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอ็กโกโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนมกีระบวนการสรรหาตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์การสรรหา ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัขอ้กาํหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั ในการน้ี การแกไ้ขขอ้บงัคบัดงักล่าวไมม่ี
ผลกระทบใดๆ ต่อกระบวนการสรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

คาํถาม: นายสุชาติ กมัพลกญัจนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหลงัจากมกีารแก้ไขขอ้บงัคบัขอ้ที่ 18 
แลว้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะมวีาระในการดํารงตําแหน่งกี่ปี และเหตุใดบรษิทัจงึตอ้ง
แกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้น้ี 

คาํตอบ: ประธานชีแ้จงวา่ วาระในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นไปตามกําหนด
ในสญัญาจ้าง และบริษัทจําเป็นต้องแก้ไขข้อบงัคบัข้อน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการ
ผู้จ ัดการใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองจนครบกําหนดสัญญาจ้างและมี
ประสทิธภิาพเพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

 
เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตแิกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ขอ้ที ่18 โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 4 ใน 5 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่18 ตามทีป่ระธาน
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 4 ใน 5 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 404,325,191 เสยีง 99.9916 ของจํ านวนเสียงทั ้งหมดของ   

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน   

ไมเ่หน็ดว้ย 33,500 เสยีง 0.0082 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

งดออกเสยีง 200 เสยีง 0.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี 0 เสยีง 0.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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รวมจาํนวนเสยีง 404,358,891 เสยีง 

 
100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ   
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระท่ี  6.2 การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อท่ี 29 
 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คําสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่
21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เรยีกประชุมวสิามญั 
นัน้ คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เหน็สมควรนําเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่
29  โดยยกเลกิขอ้ความเดมิ และใชข้อ้ความใหม ่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ดงัน้ี 
  

ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ร่างข้อบงัคบัฉบบัแก้ไข 
ขอ้ที ่29. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้
เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดอืน นับแต่
สิ้นสุดของรอบปีบญัชีของบริษัท กิจการอนัที่ประชุม
สามญัประจาํปีพงึกระทาํ มดีงัน้ี  
(1) รบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
(2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุน 
(3) พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบ

บญัช ี
(6) กจิการอื่นๆ 
 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่
จะเหน็สมควร หรอืผู้ถอืหุ้นรวมกนันับจํานวนหุน้ไดไ้ม่
น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด 
หรือ     ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้น    นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน  10 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่ อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่จะขอให้
เรยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณี
เช่นน้ีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญ
ภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ที่ 29. คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุ้น
เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท กิจการอันที่ประชุม
สามญัประจาํปีพงึกระทาํ มดีงัน้ี  
(1) รบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
(2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุน 
(3) พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบ

บญัช ี
(6) กจิการอื่นๆ 
 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่
จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหน่ึงหรอืหลายคนซึง่มหีุน้
นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จําหน่าย
ได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกนัทําหนังสอืขอให้คณะกรรมการ
เรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไว้
ให้ชัด เจนในหนังสือดังกล่ าวด้วย  ในกรณี เช่น น้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 45 
วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้  
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ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายใน
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เขา้ชื่อกนัหรอืผู้ถอืหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ํานวนตามที่
บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายใน 45 วนันับแต่
วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้
ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบรษิทัต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที่
เกดิจากการจดัให้มกีารประชุมและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 
 
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรยีก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจํานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนั
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให ้ผูถ้อืหุน้อภปิรายเกีย่วกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่29 ซึง่ไมม่ขีอ้ซกัถาม
จากผูถ้อืหุน้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตแิกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่29 โดยมตขิองระเบยีบ
วาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 4 ใน 5 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน  
 

มติท่ีประชมุ : ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบให้แก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที่ 29 ตามที่ประธาน
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 403,930,391 เสยีง 99.9999 ของจํ านวนเสียงทั ้งหมดของ   

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน   

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง 0.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

งดออกเสยีง 200 เสยีง 0.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี 0 เสยีง 0.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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รวมจาํนวนเสยีง 403,930,591 เสยีง 100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ   

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระท่ี  7 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้แนะนําของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาค่าตอบแทนสําหรบักรรมการ โดยคํานึงถึงหลกัเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่      
(1) ผลประกอบการของบรษิทั (2) ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ (3) ระดบัความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั
มอบหมาย (4) ค่าตอบแทนของกรรมการในธุรกจิประเภทและขนาดเดยีวกนั รวมทัง้ (5) การสรา้งแรงจงูใจ
สาํหรบับุคลากรทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมแลว้ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ โบนัสกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และ
คา่ตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. กําหนดวงเงนิโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบตัิงานประจําปี 2560 จํานวน 25 ล้านบาท ซึ่ง

เท่ากบัจํานวนโบนัสปี 2559 ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ โดยใหก้รรมการจดัสรรโบนัสระหว่างกนัเอง
ทัง้น้ี โบนสัประจาํปี 2560 คดิเป็นรอ้ยละ 0.67 ของเงนิปนัผลทีจ่า่ยใหผู้ถ้อืหุน้  

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  

 
คณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบีย้ประชมุ (บาท) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการลงทุน 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

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

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- - 24,000 24,000 

 
โดยประธานกรรมการชุดยอ่ยไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืนและ/หรอืเบีย้ประชุมเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 
 

4. ไมม่กีารใหส้ทิธปิระโยชน์อื่นๆ สาํหรบัคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  
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5.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่กีารแต่งตัง้ใหม่หรอืเปลีย่นแปลงระหว่างปี ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ

คณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
6. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณ ี
  

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให ้ผูถ้อืหุน้อภปิรายเกีย่วกบัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการซึง่ไมม่ี
ขอ้ซกัถามจากผูถ้อืหุน้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมตขิอง
ระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม  
 

มติท่ีประชมุ : ที่ประชุมพจิารณาแล้วมมีติเห็นชอบให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ    
ชุดยอ่ยประจาํปี 2561 และโบนสักรรมการประจาํปี 2560 ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 
ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 398,738,930 เสยีง 99.2601 ของจํ านวนเสียงทั ้งหมดของ   

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม   
ไมเ่หน็ดว้ย 2,969,161 เสยีง 0.7391 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุม  
งดออกเสยีง 3,000 เสยีง 0.0007 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุม 
บตัรเสยี 0 เสยีง 0.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุม 
รวมจาํนวนเสยีง 401,711,091 เสยีง 100.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ     

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
 

   
ระเบียบวาระท่ี  8 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่17 กําหนดใหก้รรมการของบรษิทัออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจําปีเป็นจํานวนหน่ึงในสาม ซึ่งในการประชุมครัง้น้ี มกีรรมการทีค่รบวาระจะตอ้งออกจากตําแหน่ง 5 
ทา่น ไดแ้ก่  
1. นางนวลน้อย ตรรีตัน์ กรรมการอสิระ  
2. นายโชตชิยั เจรญิงาม กรรมการอสิระ 
3. นายบดนิทร ์รศัมเีทศ กรรมการอสิระ 
4. นายสมบตั ิศานตจิาร ี กรรมการ 
5. นายวศิกัดิ ์วฒันศพัท ์ กรรมการ 
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 เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดอ้ภปิรายเกีย่วกบักรรมการไดโ้ดยสะดวกและเพือ่ความโปร่งใส 
กรรมการทีพ่น้วาระทัง้หมดสมคัรใจทีจ่ะออกนอกหอ้งประชุม   
 
  ทัง้น้ี ประธานแจง้ต่อผูถ้อืหุน้วา่ บรษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทั เชญิชวนใหผู้ถ้อืหุน้
เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็วา่มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการแต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอ
รายชื่อกรรมการ ในการน้ี เน่ืองจากกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง 3 ท่าน ทําใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หลอืมเีพยีง 2 ท่าน ซึ่งไม่ครบเป็น
องค์ประชุม  ดังนัน้  คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในกรณีน้ี จึงได้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตาม
กระบวนการสรรหาของบรษิทั  รวมถงึการสรรหากรรมการจากบุคคลทีม่คีวามสามารถในการเป็นกรรมการ
จากฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) และเลอืกตัง้กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการทีค่รบวาระการดํารง
ตาํแหน่ง โดยพจิารณาจากคุณสมบตัติามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ ประกอบกบัทกัษะทีบ่รษิทัตอ้งการ ความรู ้ประสบการณ์ และ
ความเชีย่วชาญของผูท้ีไ่ดร้บัเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมสี่วนกําหนดกลยุทธอ์งค์กร และช่วยเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ในการกํากบักจิการ เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนพจิารณาผลงานในการกํากบัดูแล
บรษิทั อุทศิเวลา และความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ ตลอดระยะเวลาทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการ
ในวาระทีผ่า่นมา คณะกรรมการบรษิทั จงึเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา ดงัน้ี  

- แต่งตัง้กรรมการเขา้ใหมจ่าํนวน 2 ทา่น ไดแ้ก่  
1. นายพสุ   โลหารชุน เป็นกรรมการอสิระ แทน นายโชตชิยั เจรญิงาม และ 
2. นายวฑิรูย ์กุลเจรญิวริตัน์ เป็นกรรมการ แทน  นายสมบตั ิศานตจิาร ีและ 

- เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบวาระ 3 ทา่น กลบัเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง ไดแ้ก่  
1. นางนวลน้อย ตรรีตัน์  
2. นายบดนิทร ์รศัมเีทศ และ 
3. นายวศิกัดิ ์วฒันศพัท ์ 

ทัง้น้ี ในนิยามกรรมการอสิระของบรษิทักําหนดไวว้่า กรรมการอสิระต้องถือหุ้นในบรษิทัไม่เกนิร้อยละ 0.5 
ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน และไม่ให้บริหารทางวิชาชีพแก่บริษัท ซึ่งนายพสุ โลหารชุน นางนวลน้อย ตรรีตัน์ และ        
นายบดนิทร์ รศัมเีทศ ซึ่งไดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระไม่ไดถ้อืหุน้ในบรษิทั และมคีุณสมบตัติามนิยาม
ขา้งตน้  
 ทัง้ น้ี บริษัทได้นําเสนอข้อมูลของผู้ได้ร ับการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย            
หมายเลข 5 ของชุดหนงัสอืเชญิประชุม 
 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้อภปิรายกรรมการแต่ละท่าน ทัง้น้ี ไมม่ขีอ้ซกัถามจากผูถ้อื
หุน้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตเิลอืกตัง้กรรมการกรรมการเขา้ใหม่แทนตําแหน่งกรรมการทีว่า่ง
ลงเป็นรายบุคคลตามลําดบั โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 4 ใน 5 ของจํานวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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 เมื่อทีป่ระชุมลงมตเิรยีบรอ้ยแลว้ ประธานจงึเชญิกรรมการทุกท่านทีค่รบวาระกลบัเขา้หอ้ง
ประชุม  
 
มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้นายพสุ โลหารชุน เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทน        
นายโชตชิยั เจรญิงาม และนายวฑิรูย ์กุลเจรญิวริตัน์ เป็นกรรมการเขา้ใหม ่แทนนายสมบตั ิศานตจิาร ีและ
ใหก้รรมการทีอ่อกตามวาระจาํนวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ นางนวลน้อย ตรรีตัน์ นายบดนิทร ์รศัมเีทศ และนายวศิกัดิ ์
วฒันศพัท ์กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่ 4 ใน 5 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงสาํหรบักรรมการแต่ละทา่น ดงัน้ี  
 

ชือ่กรรมการ จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

งดออกเสยีง 
(รอ้ยละ) 

บตัรเสยี 
(รอ้ยละ) 

รวม 
จาํนวนเสยีง 

(รอ้ยละ) 
1. นายพส ุโลหารชุน 

กรรมการอสิระ 
396,717,886 
 (98.8033) 

4,802,585 
(1.1960) 

2,060 
(0.0005) 

0  
(0.0000) 

401,522,531 
 (100.0000) 

2. นางนวลน้อย ตรรีตัน์ 
 กรรมการอสิระ 

400,932,920 
 (99.8531) 

372,451 
(0.0927) 

217,160 
(0.0540) 

0 
(0.0000) 

401,522,531 
 (100.0000) 

3. นายบดนิทร ์รศัมเีทศ 
 กรรมการอสิระ 

387,249,310 
 (96.4452) 

14,271,161 
(3.5542) 

2,060 
(0.0005) 

0 
(0.0000) 

401,522,531 
 (100.0000) 

4. นายวฑิรูย ์กุลเจรญิวริตัน์ 
 กรรมการ 

395,287,486 
 (98.4471) 

6,232,985 
(1.5523) 

2,060 
(0.0005) 

0 
(0.0000) 

401,522,531 
 (100.0000) 

5. นายวศิกัดิ ์วฒันศพัท ์
 กรรมการ 

395,291,686 
(98.4481) 

6,228,785 
(1.5512) 

2,060 
(0.0005) 

0 
(0.0000) 

401,522,531 
 (100.0000) 

 
ระเบียบวาระท่ี  9 เรื่องอ่ืนๆ 
 ประธานไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ ระเบยีบวาระปกตไิดเ้สรจ็สิน้ลงแลว้ ไดป้ระชุมถงึระเบยีบวาระที ่
9 เรื่องอื่นๆ ซึ่งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั มาตรา 105 วรรคสอง และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ที ่ 34 
วรรคสอง กําหนดใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น  เพื่อลงมติได้  ทัง้น้ี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะเสนอให้
พจิารณาเรื่องอื่นๆ ประธานจงึเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมซกัถามหรอืเสนอแนะในเรื่องทัว่ๆ ไปได ้ปรากฏว่าม ี   
ผูถ้อืหุน้รายย่อยไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์แก่บรษิทัในเรื่องต่างๆ ซึ่งประธานและฝ่ายบรหิาร ได้
ชีแ้จงให ้ผูถ้อืหุน้ทราบ สรุปไดด้งัน้ี   

  
คาํถาม: นายสุชาต ิกมัพลกญัจนา ผูถ้อืหุน้ สอบถาม วา่ Free Float ของหุน้เอก็โกมจีาํนวนเท่าใด และ
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แสดงความเหน็วา่หุน้เอก็โกมรีาคาสงู เมือ่เทยีบกบัหุน้ของบรษิทัอื่นๆในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
ทาํใหม้ปีรมิาณการซือ้ขายน้อย พรอ้มทัง้เสนอแนะใหฝ้า่ยบรหิารศกึษาแตกพารห์ุน้เป็น 1 บาท 
เพือ่เพิม่สภาพคลอ่งในการซือ้ขาย  
 
นอกจากน้ี นายสชุาตฯิ ใหข้อ้เสนอแนะวา่ ตามทีม่กีารจดักจิกรรมพาผูถ้อืหุน้เยีย่มชมโรงไฟฟ้า 
ขอใหบ้รษิทัจดัเตรยีมบุคลากร ทีม่คีวามรูแ้ละความเชี่ยวชาญในเรื่องกระบวนการผลติไฟฟ้า 
เพือ่ทีจ่ะสามารถตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ได ้  
 

คาํตอบ: ประธาน มอบหมายให้นายดนุชา สมิะเสถียร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชแีละ
การเงนิ ตอบขอ้ซกัถามขา้งตน้ โดยรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ ชีแ้จง
วา่ ปจัจุบนัปรมิาณการซือ้ขายหุน้ของเอก็โกมจีาํนวนไมม่าก เน่ืองจากหุน้ของเอก็โกเป็นหุน้ทีม่ ี
ความยัง่ยนื จงึทาํใหผู้ถ้อืหุน้ไม่ตอ้งการขายหุน้ออกไป  ในส่วนของจาํนวนการถอืหุน้ของผูถ้อื
หุน้รายยอ่ย (Free float) ณ วนัที ่7 มนีาคม 2560 เท่ากบัรอ้ยละ 42.92   โดยฐานขอ้มลูจาก
เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ทัง้น้ีการใหศ้กึษาการแตกพารห์ุน้เอก็โกเป็น 1 
บาท บรษิทัจะรบัไวพ้จิารณาต่อไป 
 
ประธานรบัทราบขอ้เสนอแนะเรื่องการคดัสรรบุคลากรสําหรบักิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม
โรงไฟฟ้า และรบัทีจ่ะนําไปปฏบิตั ิ
 

คาํถาม 
 

นายประวทิย ์วโิรจน์วงศช์ยั ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามวา่ แผนในการจดัสรรและใชเ้งนิทีไ่ดจ้าก
การขายสนิทรพัยแ์ละจากกระแสเงนิสดของบรษิทั วา่บรษิทัจะจดัสรรเงนิสาํหรบัการลงทุน การ
ชาํระหน้ีเงนิกู ้และการจา่ยเงนิปนัผลพเิศษ ในสดัสว่นเทา่ใด 

คาํตอบ 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน มอบหมายให้นายดนุชา สมิะเสถียร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชีและ
การเงนิ ตอบขอ้ซกัถาม โดยรองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงนิ ชี้แจงว่า 
รายไดจ้ากการขายสนิทรพัย์ ตอ้งคํานวณว่าส่วนทีไ่ดม้าเป็นกําไรพเิศษจากการขายสนิทรพัย์
เท่าไร ซึ่งเอ็กโกอาจพจิารณาไวส้ําหรบัการปนัผลพเิศษนอกรอบ แต่โดยหลกัแล้วเงนิที่ขาย
สนิทรพัยม์าได ้เอก็โกมุ่งลงทุนต่อเพื่อสรา้งผลตอบแทนอย่างต่อเน่ืองใหก้บัผูถ้อืหุน้ ในแง่ของ
รายละเอยีดของโครงการอยู่ในขัน้ตอนการเจรจา ซึง่ยงัไมส่ามารถเปิดเผยตวัเลขได ้ทัง้น้ีขอให้
ผูถ้อืหุน้มัน่ใจวา่เงนิทีไ่ด ้จะนําไปสรา้งผลตอบแทนต่อเน่ืองอยา่งยัง่ยนื 

  
หลงัจากทีฝ่า่ยบรหิารไดต้อบคาํถามของผูถ้อืหุน้ครบถว้นแลว้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แจง้ผูถ้อืหุน้

ทราบวา่ บรษิทัจะนําผูถ้อืหุน้ ไปเยีย่มชมโรงไฟฟ้าบา้นโปง่ จงัหวดัราชบุร ี ในวนัที ่20 และ 21 มถุินายน 
2561 โดยผูส้นใจสามารถสอบถามรายละเอยีดไดจ้ากหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์หน้าหอ้งประชุม หรอืดู
รายละเอยีดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.egco.com   
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 ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณ          
ผูถ้ือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อ
บรษิทั 
 

เลกิประชุมเวลา 16:41 น.  
 

 อน่ึง หลงัการเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ 
โดยทีจ่าํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้เป็น 503 ราย และ 1,119 ราย 
ตามลาํดบั รวมทัง้หมดเพิม่ขึน้เป็น 1,622 ราย นบัจาํนวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้ 405,066,541 หุน้ คดิเป็น   
รอ้ยละ 76.9408 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด   อกีทัง้จาํนวนกรรมการเขา้รว่มประชุม 15 ทา่น ซึง่
คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 
  
 
 
 

    ลงลายมอืชือ่                                         ประธานกรรมการ 
        (นายสมบตั ิศานตจิาร)ี 


