
 

 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 

ของ 
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
      

 
 ประชุมเมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา    
แกรนด์ แอท เซน็ทรลัพลาซ่าลาดพรา้ว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
โดยมผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 481 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1,375 ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน  1,856 
ราย นับจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้413,293,439 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 78.5035 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
เกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
โดยมนีายวฑิูรย ์กุลเจรญิวริตัน์ ประธานกรรมการบรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นประธานใน
การประชุม (“ประธาน”) 

 ก่อนเปิดการประชุม บรษิัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรายละเอยีดของระบบทางหนีไฟของ
หอ้งประชุมเพื่อความปลอดภยัของผูม้าประชุม 

 จากนัน้ ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะน ากรรมการที่เขา้ร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 15 
คน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ดงันี้  

1. นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ์ ประธานกรรมการอสิระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ   
2. นายพสุ โลหารชุน กรรมการอสิระ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความ

รับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3. นายชุนอจิ ิทานากะ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   
4. นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
5. นายฮโิรม ิ ซากากบิาระ กรรมการ   
6. นายทาคาโอะ โอนูก ิ กรรมการ และกรรมการลงทุน 
7. นายโยอจิโิร่ มตัสโึมโตะ กรรมการ และกรรมการลงทุน 
8. นายอญัญา ขนัธวทิย ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. นายบดนิทร ์รศัมเีทศ 
 

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

10.นางนวลน้อย ตรรีตัน์ 
 

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

11.นายวศิกัดิ ์วฒันศพัท ์ กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 
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12.นายนิกูล ศลิาสุวรรณ กรรมการ และกรรมการลงทุน 
13.นายพฒันา แสงศรโีรจน์    กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
14.นายจกัษ์กรชิ พบิูลยไ์พโรจน์     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กรรมการลงทุน และกรรมการก ากบั

ดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 
 จากนัน้ นายจกัษ์กรชิ พบิูลยไ์พโรจน์    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แนะน าฝ่ายบรหิารของบรษิทัที่
เขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อชีแ้จงขอ้ซกัถาม ดงันี้  

1. นายจอหน์ พาลมัโบ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 
2. นายกมัปนาท บ ารุงกจิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยุทธแ์ละบรหิารสนิทรพัย์ 
3. นายดนุชา สมิะเสถยีร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ 
 
 ประธานไดแ้จ้งทีป่ระชุมทราบว่า บรษิทัไดเ้ชญินายวเิชยีร กิง่มนตร ีจาก บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์
เฮาส ์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั (“PwC”) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถามของ   
ผูถ้อืหุน้เกี่ยวกบังบการเงนิ  รวมทัง้ไดว้่าจา้งส านักงานกฎหมายบรษิทั เบเคอร ์แอนด์ แมค็เคนซี ่จ ากดั  โดยม ี
นายปรดีา เมฆศรสีุวรรณ เป็นผูต้รวจสอบการประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุ้น
และผู้รบัมอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผู้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อ
ความโปร่งใสและการสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ถือหุ้น และในปีนี้ บริษัทใช้บ ริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ   
บรษิทั อนิเวนเทค จ ากดั ซึง่มคีวามเชีย่วชาญ และประสบการณ์ ในการลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนน และ
การประมวลผล เพื่อให้การจดัประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิทัสะดวก และรวดเรว็ นอกจากนี้ บรษิทัได้เชญิตวัแทน  
ผู้ถือหุ้น 1 คน มาร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนนด้วย โดย นางเพียงใจ ชินวิภาส ผู้ถือหุ้น อาสาเข้าร่วม
สงัเกตการณ์การนับคะแนนในครัง้นี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัทราบข้อมูลที่ส าคญั  บรษิัทจึงจดันิทรรศการ
เกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทั ที่บรเิวณดา้นหน้าห้องประชุม โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัใหข้อ้มูลเกี่ยวกบั
การด าเนินธุรกจิของบรษิทั โครงการลงทุน งานนักลงทุนสมัพนัธ ์งานสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และการเครดติภาษี
เงนิปันผลของผูถ้อืหุน้   

 จากนัน้ ประธานได้แจง้ที่ประชุมทราบถึงวธิปีฏบิตัิในการออกเสยีงลงคะแนนผ่านวดีทีศัน์และ
แจง้วธิปีฏบิตัใินการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ระหว่างการประชุม โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้  

 ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดร้บัมอบฉันทะมาโดยถอืว่าหนึ่งหุ้น
เท่ากบัหนึ่งเสยีง  ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย หรอื 
ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ส าหรบัคะแนนเสยีงทีใ่ชใ้นการลงมต ิในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของ     
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ยกเวน้ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้
ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2  ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และระเบียบวาระที่ 7 
พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีง ชีข้าด 
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การลงคะแนนเสยีง แบ่งเป็น 2 กรณี ดงันี้ 

1. ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิทั หรอืงดออกเสยีง
ในแต่ละระเบียบวาระยกมือเพื่อลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้น
เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิทั 

2. ผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้  มวีธิปีฏบิตั ิดงันี้  
• แบบมอบฉนัทะแบบ ก. ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

• แบบมอบฉันทะแบบ ข.  กรณีที่ผู้มอบฉันทะก าหนดการออกเสยีงไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระนัน้  
บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้ร ับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง  
เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงในระเบียบวาระใดไว้หรอืระบุไว้ไม่
ชดัเจน ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงในหอ้งประชุมไดต้ามทีเ่หน็สมควรเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชุม
ดว้ยตนเอง    

• แบบมอบฉันทะแบบ ค.  เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตัง้ให้ คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวง
พาณิชย ์ซึง่มวีธิกีารออกเสยีงเหมอืนแบบ ข. คอืหากผูม้อบฉนัทะไดอ้อกเสยีงไวล้่วงหน้าแลว้ กไ็ม่ตอ้งลง
มตใินหอ้งประชุม 

 บริษัทได้ก าหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ กรณีที่มีการแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า
เครื่องหมายลงมตใินบตัรลงคะแนนเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อก ากบัหรอืชื่อย่อไวเ้ป็นส าคญั ส าหรบัระเบยีบ
วาระการเลอืกตัง้กรรมการนัน้ บรษิทัก าหนดใหล้งคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะใหอ้อกเสยีงในทุกกรณีและเกบ็
บตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการในคราวเดยีวกนั โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้สง่ใบลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด โดย
ไม่ต้องฉีกใบลงคะแนนเป็นแต่ละบุคคล  ส าหรบัระเบียบวาระอื่นๆ บริษัทจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนเสยีง
เฉพาะทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และจะ
เกบ็บตัรลงคะแนนทัง้หมดหลงัการประชุมเสรจ็สิน้เพื่อความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั ซึง่เป็น
วธิปีฏบิตัทิี่สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สมาคม
บรษิทัจดทะเบยีนและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ    ตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) ทัง้นี้ หากผู้
ถอืหุน้มคีวามจ าเป็นต้องกลบัก่อนการประชุมแลว้เสรจ็ ขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะส่งบตัรลงทะเบยีนออก 
และบตัรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่น าคะแนนเสยีงไปหกัออกจากจ านวน
คะแนนเสยีงทีล่งทะเบยีนไวก่้อนหน้านี้ 

 ทัง้นี้  ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบหลังการ
ลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระ ซึ่งบรษิทัไดน้ าระบบ barcode เขา้ใชง้านเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ที่
เขา้ร่วมประชุมและเพื่อความรวดเรว็ในการนับคะแนน และในการนี้ ประธานขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บั
มอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรอืแสดงขอ้คดิเหน็ในห้องประชุม แจง้ชื่อและนามสกุลดว้ยเพื่อประโยชน์ใน
การบนัทกึการประชุม  
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 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลที่มคุีณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า 
ส าหรบัเสนอในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 โดยเสนอผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั ระหว่างวนัที่ 1 
กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2561  เมื่อครบก าหนด ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอระเบยีบวาระหรอืเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

 ต่อจากนัน้ ประธานเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

 ประธานเสนอทีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ซึง่ได้
ประชุมเมื่อวนัที ่19 เมษายน 2561 ซึ่งบรษิทัไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.egco.com) ตัง้แต่วนัที ่2 
พฤษภาคม 2561  และบริษัทได้ด าเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเอกสารเพื่อ
ตรวจสอบเป็นปีทีส่บิ 

 จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด และใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึ่งมี
ผูถ้อืหุน้ใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงันี้ 

ขอ้เสนอแนะ:  นายทรงวุฒ ิหวงัธรรมคุม้ ผูถ้อืหุน้ ขอแก้ไขรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 
หน้า 20 ย่อหน้าที่ 3 การออกเสยีงลงคะแนน ส าหรบัเหน็ด้วยและไม่เหน็ดว้ย โดยแก้ไขจาก 
…คดิเป็นร้อยละของจ านวนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
เป็น …คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน   

ค าตอบ: ประธานรบัทราบและจะแกไ้ขรายงานการประชุมตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอแนะ 

 เมื่อไม่มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตริบัรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2561 โดยมติของระเบยีบวาระนี้
ตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตามที่
ประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 

การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 413,226,466 100.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

http://www.egco.com/
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การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
งดออกเสยีง 13,850 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจ านวนเสยีง 413,240,316 - 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 

 ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบรษิทัได้จดัท ารายงานประจ าปีในรูปแบบ 
CD ROM  ตัง้แต่ปี 2547 เป็นต้นมา  เพื่อลดการใช้กระดาษและประหยดัค่าใช้จ่าย โดยบรษิทัจะบรจิาคเงนิที่
ประหยดัได้ให้มูลนิธิไทยรกัษ์ป่าซึ่งมเีจตนารมณ์ในการรกัษาสิง่แวดล้อมในนาม “ผู้ถือหุ้นบรษิัท ผลติไฟฟ้า 
จ ากดั (มหาชน)”   ซึง่ในปี 2561 บรษิทัไดบ้รจิาคเงนิใหแ้ก่มูลนิธไิทยรกัษ์ป่าเป็นจ านวน 2,220,100 บาท ทัง้นี้ 
บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีเป็นหนังสอืไวส้ว่นหนึ่งเพื่อจดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดแ้จง้ความจ านงมายงับรษิทั 

 จากนัน้ ประธานได้น าเสนอวดิทีศัน์ผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 และแผนการ
ด าเนินงานส าหรบัปี 2562 ของบรษิทั ต่อทีป่ระชุม ตามรายละเอยีดในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งจดัส่งให้ผูถ้ือ
หุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 โดยมสีาระส าคญัสรุป ไดด้งันี้  

1. การลงทุนในโครงการใหม่ในปี 2561 

วนัที ่15 พฤศจกิายน 2561 บรษิทั เจน พลสั บ.ีว.ี จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของเอก็โก ลงนามในสญัญา
ซื้อขายหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 ในบรษิทั พาจ ูเอน็เนอรย์ี ่เซอรว์สิ จ ากดั (พาจ ูอเีอส) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย 
ของบรษิทั SK E&S Co., Ltd. (SK E&S) โดยพาจ ูอเีอส ด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมที่
ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ขนาดก าลงัการผลติรวม  1,823 เมกะวตัต์  ตัง้อยู่ที่เมืองพาจู จงัหวดัคยอ็งกี ใน
ประเทศเกาหลีใต้ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตัง้แต่ปี 2560  และจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric 
Power Corporation (KEPCO) ซึง่เป็นผูร้บัซื้อไฟฟ้ารายเดยีวในเกาหลใีต ้โดยซื้อขายผ่านตลาดกลางซื้อ
ขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลใีต้ (Korea Power Exchange) ทัง้นี้ การซื้อขายหุน้ดงักล่าวแลว้เสรจ็และมี
การโอนหุน้เมื่อวนัที ่15 มกราคม 2562 

2. เหตุการณ์ส าคญัในปี 2561 
 
การขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 3 แห่ง ไดแ้ก่  

• วนัที ่14 มนีาคม 2561 เอก็โกขายหุน้ทัง้หมดในสดัสว่นรอ้ยละ 18.72 ในบรษิทั จดัการและพฒันา
ทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (อสีท์วอเตอร์) ใหแ้ก่ บรษิทั มะนิลา วอเตอร์ จ ากดั 
โดยกลุ่มบรษิทัไดร้บัรูก้ าไรจากการขายเป็นจ านวนทัง้สิน้ 4,358 ลา้นบาท 

• วนัที ่15 มนีาคม 2561 เอก็โกขายหุน้ทัง้หมดในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ในบรษิทั จเีดค จ ากดั (จเีดค) 
ให้แก่ บรษิทั ไออซีี กรนีเอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั โดยกลุ่มบรษิัทได้รบัรู้ก าไรจากการขายเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 9 ลา้นบาท 
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• วนัที ่20 มนีาคม 2561 บรษิทั เจน พลสั บ.ีว.ี จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของเอก็โกขายหุ้นทัง้หมด
ทีเ่อก็โกถอืทางอ้อมสดัส่วนรอ้ยละ 49 ในบรษิทั  มาซนิลอค พาวเวอร์ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (เอม็พี
พีซีแอล) ให้แก่ SMC Global Power Holdings Corp. โดยกลุ่มบริษัทได้รบัรูก าไรจากการขาย
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 320 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 9,810 ลา้นบาท 
 

3. ผลประกอบการปี 2561 

ปี 2561 เอก็โก กรุ๊ป มกี าไรสุทธจิ านวน 21,073 ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จ านวน 9,255 ลา้นบาท เมื่อเทยีบ
กบัก าไรสุทธปิระจ าปี 2560 จ านวน 11,818 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 78  โดยพจิารณาผลก าไรจากการ
ด าเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์และ
การรบัรูร้ายไดแ้บบสญัญาเช่า) กลุ่มบรษิทัมกี าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 23,372 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น
จากก าไรประจ าปี 2560 จ านวน 14,104 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 152 โดยมีก าไรจากการขายเงิน
ลงทุนเอม็พพีซีแีอล อสีทว์อเตอร ์และจเีดค จ านวน 14,177 ลา้นบาท และมกี าไรจากการด าเนินงานปกต ิ
จ านวน 9,195 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 73 ลา้นบาท 

ก าไรจากการด าเนินงานปกติลดลง 73 ล้านบาท มสีาเหตุหลกัมาจาก รายได้ค่าไฟฟ้าจากความพร้อม
จ่าย ลดลงจ านวน 688 ลา้นบาท จากโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 โรงไฟฟ้าบแีอลซีพ ีและโรงไฟฟ้าจพีจี ี
ซึง่เป็นไปตามโครงสรา้งทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาซื้อขายไฟฟ้า รวมทัง้ สว่นแบ่งก าไรสุทธจิากเอม็พพีซีแีอล 
และจเีดคและเงนิปันผลรบัจากอสีทว์อเตอร ์ลดลง จ านวน 909 ลา้นบาท จากการขายเงนิลงทุนเหล่านี้ใน
ปี 2561 

อย่างไรกต็าม ก าไรของโรงไฟฟ้าทีม่อียู่ในปัจจุบนั เพิม่ขึน้ จ านวน 901 ลา้นบาท เนื่องจาก โรงไฟฟ้าใน
กลุ่มเอก็โกเดนิเครื่องอย่างมปีระสทิธภิาพ มดีอกเบีย้รบัเพิม่ขึน้จากเงนิฝากทีไ่ดร้บัจากการขายเงนิลงทุน 
และมกี าไรจากการปิดบรษิทัย่อย 

นอกจากนี้ มกีารรบัรูก้ าไรในปี 2561 เตม็ปีของโรงไฟฟ้าเคแอลยู และโรงไฟฟ้าบพียี ูทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็
และเดนิเครื่องเชงิพาณิชย์ในปี 2560 เพิม่ขึ้นจ านวน 410 ล้านบาท และการรบัรู้ก าไรในปี 2561 เต็มปี 
ของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนใต้พภิพซาลกัและดาราจทัที่ลงทุนเพิ่มร้อยละ 20.07 ในปี 2560 เพิ่มขึ้น 
จ านวน 213 ลา้นบาท 

ก าไรจากการด าเนินงาน เปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 5 ปี ตัง้แต่ปี 2557 – 2561 เพิม่ขึน้อย่างสม ่าเสมอ โดยมี
อตัราการเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 43 ต่อปี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยร์วม จ านวน 206,428 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ จ านวน 6,096 
ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 3 สาเหตุหลกัจากเงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในเอม็พพีซีแีอล       และอสีท์
วอเตอร ์การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัน ้าน ้าเทนิ 1 โครงการเอสบพีแีอล และโครงการไซยะบุร ีรวมทัง้ การ
รบัรูส้ว่นแบ่งก าไรหลงัหกัเงนิปันผลในกจิการร่วมคา้และบริษทัร่วม  
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ในขณะทีห่นี้สนิของกลุ่มบรษิทัมจี านวน 105,578 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 7,989 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 7
สาเหตุหลกัจากการช าระเงนิคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาว 

ส าหรบัส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มเอ็กโกมีจ านวน 100,850 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 13,994 ล้านบาท 
หรอื ร้อยละ 16 เนื่องจากกลุ่มเอ็กโกมกี าไรสะสมเพิ่มขึ้นจากก าไรสุทธหิลงัหกัเงนิปันผลแล้วเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่มีการกลบัรายการก าไรจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผื่อขาย จ านวน 2,395 ล้านบาท จากการ
ขายอสีทว์อเตอร ์

4. ภาพรวมการลงทุนในธรุกิจไฟฟ้า 

ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 กลุ่มเอก็โกมกีารลงทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ใน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี  และ
เครอืรฐัออสเตรเลยี  และ สาธารณรฐัเกาหลี จ านวน 27 แห่ง คดิเป็นก าลงัการผลติตามสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้าและตามสดัสว่นการถอืหุน้ รวม 5,154 เมกะวตัต ์

มโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งในต่างประเทศ จ านวน 3 แหง่ คดิเป็นก าลงัการผลติตามสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้าและตามสดัสว่นการถอืหุน้ รวม 544 เมกะวตัต ์ 

นอกจากธุรกจิไฟฟ้าแลว้ กลุ่มเอก็โก ยงัไดล้งทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องดา้นพลงังานอื่นๆ ไดแ้ก่ 

• ธุรกจิบรกิารดา้นการเดนิเครื่อง บ ารุงรกัษา และวศิวกรรม แก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  
• ธุรกจิเหมอืงถ่านหนิ ในประเทศสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี 

 
5. ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มเอก็โกมุ่งมัน่ด าเนินธุรกจิไฟฟ้าควบคู่กบัการดูแลดา้นชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ในทุกทีท่ีเ่อก็โก
เขา้ไปด าเนินกจิการ โดยไดพ้ฒันาครอบคลุมทัง้หมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นชุมชน กลุ่มเอก็โกสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติชุมชนและสงัคมในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า โดย
ในปี 2561 โรงไฟฟ้าในกลุ่มบรษิทัมกีารจา้งงานในท้องถิน่ และด าเนินโครงการเพื่อพฒันาชุมชน
และสงัคมอย่างต่อเนื่อง จ านวน 89 โครงการ รวมประมาณ 312 ลา้นบาท 

2. ดา้นสงัคม เอก็โกส่งเสรมิความรูด้า้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มในเยาวชนผ่านโครงการโรงไฟฟ้าพี่
โรงเรียนน้อง ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่ อง 5 ปี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนรอบ
โรงไฟฟ้ากลุ่มเอก็โก ผ่านกจิกรรม 3 ดา้น ไดแ้ก่  การส่งเสรมิสุขภาวะเยาวชน การพฒันาทกัษะ
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตส านึกอนุรกัษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ 
กลุ่มเอ็กโกยงัได้ส่งเสรมิการเผยแพร่ความรู้ด้านพลงังานและกระบวนการผลติไฟฟ้าผ่านศูนย์
เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม โดยได้พฒันาโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 1 ซึ่งได้หมดอายุสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้าแลว้ใหเ้ป็นศูนยเ์รยีนรูด้า้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มส าหรบัเยาวชนและผูส้นใจ พรอ้มเปิดให้
เขา้ชมในปี 2562  
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3. ดา้นสิง่แวดลอ้ม เอก็โกไดอ้นุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าทีส่ าคญัของประเทศผ่านการด าเนินงานของ
มูลนิธไิทยรกัษ์ป่า โดยในปี 2561 ได้อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าต้นน ้าในจงัหวดัเชยีงใหม่ ชยัภูม ิ
และนครศรธีรรมราช กว่า 70,000 ไร่ 

 
6. ด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

กลุ่มเอ็กโกด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี โดยมรีะบบบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ 
เป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์รปัชัน่ และรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี  ในปี 2561 คณะกรรมการ
บรษิทัไดป้รบัปรุงหลกัการและแนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั เพื่อส่งเสรมิใหก้ารก ากบั
ดแูลกลุ่มเอก็โกมคีวามเขม้แขง็ขึน้ เช่น การปรบัปรุงหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการชุดย่อย การปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบ การแต่งตัง้ประ ธานกรรมการอิสระ           
การปรบัปรุงนโยบายความหลากหลายของกรรมการ 

ทัง้นี้เพื่อเป็นการส่งเสรมิและปลูกฝังให้คณะกรรมการและพนักงานเกดิความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี เอก็โกไดจ้ดักจิกรรมเผยแพร่ขอ้มลูอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทั
ยงัคงมนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้อก็โกและบรษิทัในกลุ่ม เขา้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC   ในปี 2561 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากดั ซึ่งเป็น
บรษิทัในกลุ่มเอก็โก ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิ CAC  เมื่อวนัที ่17 พฤษภาคม 2561  และเอก็โกไดร้บั
การรบัรองต่ออายุสมาชกิ CAC ประจ าปี  2561 เมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2562  

จากการด าเนินงานโดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีค านึงถึงผู้มสี่วนได้เสยี ธ ารงไวซ้ึ่งสิง่แวดลอ้ม 
และใส่ใจต่อชุมชน เป็นผลให้เอ็กโกได้รบัการประเมินผลการก ากบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
(CGR) ในระดับดีเลิศ  จากการส ารวจโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรางวลั 
Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ การผ่านเกณฑ์การประเมินให้เป็น “หุ้นยัง่ยืน” ที่ให้
ความส าคญัและมพีฒันาการในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื ต่อเนื่องเป็นปีที ่4 จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

7. ทิศทางด าเนินธรุกิจปี 2562 

เอก็โกก าหนดเป้าหมายเพื่อสรา้งความเตบิโตอย่างยัง่ยนืใหก้บัองคก์ร และผูถ้อืหุน้  โ ด ย มุ่ ง เ น้ น ก า ร
ลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าเป็นหลกัเนื่องจากเป็นธุรกจิทีอ่งค์กรมคีวามช านาญและมปีระสบการณ์ ภายใต้
หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสยี โดยมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดว้ย 3 กลยุทธห์ลกั ไดแ้ก่  

• บรหิารจดัการโรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครื่องเชงิพาณิชยแ์ลว้ ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด  
• บรหิารจดัการโครงการทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนดภายใตง้บประมาณทีก่ าหนดไว้ 
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• มุ่งหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานฟอสซลิ  ขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน
ทัง้ในประเทศ และ ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิค และแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกจิใหม่ทีเ่กีย่วเนื่องกบั
ธุรกจิหลกั  

 
 จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด และใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึ่งมี
ผูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงันี้ 

ขอ้เสนอแนะ: 
 

นายวชิา หลสีกุล ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ แสดงความขอบคุณเอก็โกทีด่ าเนินกจิการและ
สรา้งผลก าไรใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นอย่างต่อเนื่อง และแนะน าให้เอ็กโกเปลี่ยนชื่อเป็นเอก็โกอนิเตอร์
กรุ๊ป 

 
ขอ้เสนอแนะ: 
 

นายศุภชยั เศรษฐเสถยีร ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ใหข้อ้เสนอแนะ ดงันี้  
1. ขอใหป้ระธานควบคุมการประชุมใหก้ระชบั หากค าถามหรอืขอ้เสนอแนะใดไม่เกี่ยวขอ้ง

กบัในระเบยีบวาระนัน้ๆ ใหร้ะงบัการสอบถาม หรอื แสดงความเหน็เพื่อเปิดโอกาสให ้  
ผูถ้อืหุน้รายอื่นไดส้อบถามต่อไป 

2. เพื่อเป็นการหลกีเลี่ยงการจราจรที่ติดขดั เนื่องจากเวลาในการเลกิประชุมตรงกบัเวลา
เลกิงานของหน่วยงานต่างๆ จงึเสนอแนะใหเ้อก็โกเปลีย่นเวลาการประชุมใหเ้รว็ขึน้  
 

ค าถาม: 
 

นายฤทธชิยั หยบิเจรญิพร ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 
1. เนื่องจากในปี 2561 เอก็โกไดล้งทุนในโรงไฟฟ้าพาจู มลูค่า 26,000 ลา้นบาท เอก็โกจะ

ไดก้ าไรสุทธจิากการลงทุนในสนิทรพัยน์ี้เท่าไหร่ และจะไดร้บัผลตอบแทนในรปูของเงนิ
ปันผลเป็นจ านวนเท่าไหร่   

2. เนื่องจากเอ็กโกไดข้ยายการลงทุนจากธุรกจิไฟฟ้าไปยงัธุรกจิที่เกี่ยวเนื่อง เช่น เหมอืง
ถ่านหนิ จงึขอทราบรายละเอยีดและผลการประกอบการของเหมอืงถ่านหนิดงักล่าวดว้ย  

3. เนื่องจากรัฐบาลจะไม่มีการสนับสนุนเงินส่วนเพิ่ม (adder) แก่โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวยีนแลว้ โดยเอก็โกมโีรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนอยู่จ านวนหนึ่ง เช่น โรงไฟฟ้า
ลพบุรโีซลาร ์ก าลงัการผลติตดิตัง้ 80 เมกะวตัต์ ซึง่ไดร้บัเงนิสว่นเพิม่จ านวน 8 บาทต่อ
กโิลวตัต์ต่อชัว่โมง ดงันัน้ อยากทราบว่าเอ็กโกจะไม่ได้รบัเงนิส่วนเพิม่ดงักล่าวเมื่อไร 
และหากไม่ไดร้บัเงนิสว่นเพิม่แลว้ต้นทุนของไฟฟ้าจะสงูขึน้และสง่ผลต่อรายไดแ้ละก าไร
ของกจิการโดยรวมลดลงเท่าไร   

 
ค าตอบ: ประธานไดม้อบหมายใหฝ่้ายบรหิาร ชีแ้จงดงันี้ 

1. นายดนุชา สมิะเสถียร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงนิ ชี้แจงว่า 
การซื้อขายหุ้นในโรงไฟฟ้าพาจูแล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 15 มกราคม 2562 เอ็กโกจะรบัรู้
รายไดแ้ละก าไรจากการลงทุนในโครงการนี้ หลงัจากปิดงบบญัชใีนไตรมาสทีห่นึ่ง ของปี 
2562  ซึ่งคาดว่าเอ็กโกจะรบัรู้ก าไรจากการด าเนินงานในปี 2561  ตามสดัส่วนการถือ
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หุ้นของเอ็กโก ประมาณ 1,600 ล้านบาท และประมาณการรายได้ในระยะเวลา 10 ปี 
เฉลีย่ปีละ 2,200 ลา้นบาท  
 
ทัง้นี้ ประธานได้ชี้แจงเพิม่เติมว่า รายได้ดงักล่าวเป็นรายได้ประมาณการจากการขาย
ไฟฟ้าในระบบการซื้อขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลใีต้ซึ่งขึน้อยู่กบัปรมิาณการผลติและ
การสัง่เดนิเครื่องเพื่อผลติกระแสไฟฟ้า   
 

2. นายกมัปนาท บ ารุงกจิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยุทธแ์ละบรหิารสนิทรพัย ์
ชี้แจงว่า เหมอืงถ่านหนิทีเ่อก็โกเขา้ไปลงทุนตัง้อยู่ในเกาะสุมาตรา ประเทศอนิโดนีเซีย 
ถ่านหินดังกล่าวมีค่าความร้อนระหว่าง 4,600-4,800 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรมั ในปี 
2561 ราคาขายเฉลี่ย 630,000 รูเปียอนิโดนีเซียต่อตนั  ปรมิาณการขายประมาณ 1.3 
ล้านตัน เพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ภายในประเทศอินโดนีเซีย  ก าไรของเหมืองถ่านหิน
ประมาณ 10 ลา้นเหรยีญสหรฐั  

 
3. ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นกลุ่มเอก็โก เงนิสว่นเพิม่ทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจะ

ทยอยสิ้นสุดในช่วงปี 2565 - 2566 ในขณะที่เงนิส่วนเพิม่ของโรงไฟฟ้าพลงังานลมจะ
ทยอยสิ้นสุดในช่วงปี 2566 และ 2569  แม้เงนิสนับสนุนดงักล่าวสิ้นสุดลง รายได้และ
ก าไรของเอ็กโกโดยรวมไม่ได้รบัผลกระทบ เนื่องจากโรงไฟฟ้าต่างๆ ได้วางแผนการ
บรหิารการเงนิโดยก าหนดให้ระยะเวลาการช าระหนี้เงนิกู้สิน้สุดพรอ้มกบัระยะเวลาการ
ไดร้บัเงนิสนับสนุน แมโ้รงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนจะมกี าไรลดลง แต่ยงัคงมกีระแสเงนิ
สดทีจ่ะใหผ้ลตอบแทนคนืใหแ้ก่เอก็โกในรูปของการช าระคนืเงนิกูใ้หแ้ก่เอก็โก ซึ่งใหกู้ใ้น
ฐานะผู้ถือหุ้น (shareholder loan) หรอืการลดทุน อกีทัง้ เอ็กโกมรีายได้และก าไร จาก 
โรงไฟฟ้าใหม่ๆ ที่ก่อสร้างแล้วเสรจ็และเดนิเครื่องเขา้ระบบแล้ว ได้แก่ โรงไฟฟ้าพาจู 
และ โรงไฟฟ้าใหม่ๆ ทีอ่ยู่ในแผนการลงทุน 

 
ค าถาม: 
 

นางเพียงใจ ชินวิภาส ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดอัตราก าไรขัน้ต้นในปี  2561 ที่ร้อยละ 
25.10 จงึลดลงจากอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2560 ที่รอ้ยละ 28.94 ในขณะที่บรษิัทมรีายได้ใน   
ปี 2561 มากกว่าปี 2560   

 
ค าตอบ: ประธานมอบหมายให้นายดนุชา สมิะเสถียร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชแีละ

การเงนิ ตอบข้อซักถาม โดยนายดนุชา ฯ ชี้แจงว่า สาเหตุที่อตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2561 
ลดลงจากปี 2560 รอ้ยละ 3.84 เนื่องจาก 
1. โรงไฟฟ้าเอก็โก โคเจน และโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่4 มตีน้ทุนขายเพิม่สงูขึน้ในสดัสว่น

ทีส่งูกว่าสดัสว่นของรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากราคาค่าเชือ้เพลงิสงูขึน้กว่าปี 2560  
2. เอสโกมตีน้ทุนค่าบรกิารเพิม่ขึน้ในสดัสว่นทีม่ากกว่าสดัสว่นของรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 
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ค าถาม: นายทวศีกัดิ ์พดัพาด ีผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานในปี  2560 
จ านวน 2,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 5,400 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88  
ในขณะทีอ่ตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ไม่มาก พรอ้มทัง้เสนอแนะใหบ้รษิทัระบุหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิในรายการทีม่เีปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัดว้ย  
 

ค าตอบ: ประธานมอบหมายให้นายดนุชา สมิะเสถียร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชแีละ
การเงนิ ตอบข้อซักถาม โดยนายดนุชา ฯ ชี้แจงว่า สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
เพิม่ขึน้ในปี 2561 ไดแ้ก ่
1. การดอ้ยค่าความนิยมของเงนิลงทุนในโรงไฟฟ้าเคซอน ในประเทศฟิลปิปินส ์จ านวน 

1,317 ลา้นบาท  
2. การดอ้ยค่าของโรงไฟฟ้าทียุ่ตกิารเดนิเครื่องแลว้ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าระยอง และโรงไฟฟ้า

ขนอม จ านวน 1,100 ลา้นบาท 
3. การด้อยค่าของโรงไฟฟ้าพลงังานลมโบโครอ็ค วินด์ฟาร์ม ในประเทศออสเตรเลีย 

จ านวน 174 ลา้นบาท  
 

ค าถาม: นายศุภชยั เศรษฐเสถยีร ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ดงันี้ 
1. บรษิทัมแีผนที่จะด าเนินการกบัโรงไฟฟ้าทีส่ญัญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้า

ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สิ้นสุดลง เช่น โรงไฟฟ้าระยอง โรงไฟฟ้าขนอม 
อย่างไร  จากขอ้มูลทีไ่ดร้บัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 บรษิทัชีแ้จงว่า
อยู่ระหว่างเจรจาขายโรงไฟฟ้าระยอง จงึอยากทราบว่าขณะนี้มคีวามก้าวหน้าในเรื่อง
ดงักล่าวอย่างไร  

2. เอก็โกยงัมโีรงไฟฟ้าที่สญัญา PPA ใกลจ้ะสิน้สุดหรอืไม่ หากม ีเอก็โกควรวางแผนการ
ขายโรงไฟฟ้าก่อนที่สญัญา PPA จะสิ้นสุด หากผู้ซื้อมโีอกาสเหน็การเดนิเครื่องของ
โรงไฟฟ้า จะท าให้เกดิความมัน่ใจในประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้า ซึ่งท าให้โรงไฟฟ้ามี
มลูค่ามากกว่าการขายในราคาซาก   

 
ค าตอบ: ประธานมอบหมายให ้นายกมัปนาท บ ารุงกจิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยุทธแ์ละ

บรหิารสนิทรพัย ์ชีแ้จงดงันี้  
1. ขณะนี้โรงไฟฟ้าระยองอยู่ระหว่างด าเนินการขายซึ่งป็นการขายหลงัจากที่โรงไฟฟ้า

สิน้สุดสญัญา PPA เนื่องจากเอก็โกมโีครงการทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีข่องโรงไฟฟ้า
ระยองในอนาคต ท าใหต้อ้งพจิารณาการขายเครื่องจกัรในโรงไฟฟ้าบางสว่น 

2. โดยหลกัการโรงไฟฟ้าแต่ละโรงที่มีสญัญา PPA กบั กฟผ. จะไม่สามารถเสนอขาย
โรงไฟฟ้าก่อนที่สญัญา PPA จะสิ้นสุด ดงันัน้ โรงไฟฟ้าจะต้องรอจนกว่าสญัญาจะ
สิน้สุดและยุตกิารเดนิเครื่องใหเ้รยีบรอ้ยก่อนทีจ่ะท าการเสนอขายต่อไป 

 
ประธานชี้แจงเพิม่เติมว่า เอ็กโกมไิด้นิ่งนอนใจในการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าที่อายุสญัญา 
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PPA สิ้นสุดลง ดังที่ผู้ถือหุ้นแสดงความกังวล เนื่องจากการขายโรงไฟฟ้านัน้มีขัน้ตอนที่
ซบัซ้อน และเอก็โกมแีผนทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าส าหรบัโครงการในอนาคต โดย
การด าเนินการของเอก็โกค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 
 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานกล่าวสรุปเป็นมตทิีป่ระชุม ดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม :   ที่ประชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการบรษิัท และ
แผนการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ประธานมอบหมายใหน้ายจกัษ์กรชิ พบิูลยไ์พโรจน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานงบการเงนิ
รวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดย 
นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมสีาระส าคญัสรุปได ้ดงันี้ 

รายการ งบการเงินรวม 
(บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
(บาท) 

สนิทรพัยร์วม 206,427,808,619 109,575,481,120 
หนี้สนิรวม 105,577,458,805 48,612,335,092 
รายไดร้วม 38,174,192,131 5,825,290,248 
ส่วนแบ่งผลก าไรสุทธิจากเงินลงทุนใน
บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

5,488,408,391 - 

ก าไรสุทธจิากการขายเงนิลงทุน 14,177,241,022 4,358,525,905 
ก าไรสุทธจิากการปิดบรษิทัย่อย 395,316,889 - 
ก าไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 21,072,883,487 4,765,623,996 
ก าไรต่อหุน้  40.03 9.05 

 
 หลงัจากนัน้ ประธานขอให้นางจารุวรรณ เรืองสวสัดิพงศ์ ประธานกรรมการอิสระ ในฐานะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงนิของบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานทางการเงนิของเอก็โกเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการ
บนัทกึขอ้มูลทางบญัชถีูกต้อง ครบถ้วน สอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ดูแลใหม้กีารใช้
นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอ สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่รดักุมและมี
ประสทิธผิล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี
ร่วมกบัฝ่ายบรหิาร และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยการสอบถามผูส้อบบญัชใีนเรื่องความถูกตอ้งครบถว้นของงบ
การเงนิ การปรบัปรุงรายการบญัชี      ทีส่ าคญั ซึ่งมผีลกระทบต่องบการเงนิ การน ามาตรฐานการบญัชใีหม่มา
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ปฏบิตั ิ คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้ าแนะน าและขอ้คดิเหน็เพื่อใหม้ัน่ใจว่างบการเงนิของบรษิทัแสดงฐานะ
การเงนิ ผลการด าเนินงาน              การเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ และกระแสเงนิสดโดยถูกตอ้งตามทีค่วร
ในสาระส าคญั เชื่อถอืได ้มกีารเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเพยีงพอ ครบถ้วน เป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย และปฏบิตัถิูกต้องตามกฎหมายและประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง  ซึ่งรายละเอยีดงบการเงนิอยู่ใน
หนังสอืรายงานประจ าปีแลว้  

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอยีด และให้ขอ้คดิเห็นเพิม่เติม ซึ่งมีผู้เข้า
ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงันี้ 

ค าถาม:  นายทรงวุฒ ิหวงัธรรมคุม้ ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมใน
ปี 2561 จ านวน 1,347 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด ซึ่งจ านวนดงักล่าวสูงกว่าปี 2560 ที่มผีล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจ านวน 22 ลา้นบาท  
 

ค าตอบ: ประธานมอบหมายให้นายดนุชา สมิะเสถียร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชีและ
การเงนิ เป็นผู้ตอบข้อซกัถาม โดยนายดนุชาฯ ชี้แจงว่า การด้อยค่าของค่าความนิยมในปี 
2561 จ านวน 1,347 ล้านบาท เกิดจากการประเมินการด้อยค่าความนิยมของเงนิลงทุนใน
โรงไฟฟ้าเคซอน ซึง่มสีาเหตุหลกัดงันี้ 
1. รายไดล้ดลงจากปรมิาณการผลติไฟหลงัสิน้สุดสญัญา PPA ลดลง ถงึแมว้่าค่าไฟฟ้าใน

ตลาดซื้อ-ขายไฟฟ้าของประเทศฟิลปิปินสจ์ะเพิม่ขึน้ หลงัจากสญัญา PPA สิน้สุดลง  
2. ราคาถ่านหนิซึง่เป็นตน้ทุนหลกัปรบัตวัสงูขึน้ 
3. อตัราคดิลดเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 5.65 เป็นรอ้ยละ 6.42 เนื่องจากประเทศฟิลปิปินสป์รบั

อตัราดอกเบีย้นโยบายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.75 

ทัง้นี้ การประเมนิการดอ้ยค่าดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานทางบญัช ีซึง่บรษิทัจ าเป็นตอ้ง
ประเมนิมลูค่าสนิทรพัยใ์หใ้กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด 

 
ค าถาม: นายสถาพร โคธรีานุรกัษ์ ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ ตัง้ขอ้สงัเกตว่า ส าหรบัเรื่องส าคญัใน

การตรวจสอบที่ปรากฏอยู่ในรายงานของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตนัน้ ผู้สอบบญัชีได้รายงาน
เกี่ยวกบัการประเมนิการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และเงนิลงทุนใน
การร่วมคา้ จงึมขีอ้สอบถามดงันี้ 

1. ขอค าอธบิายจากผูส้อบบญัชถีงึความพอเพยีงในการให้ความเหน็ในเรื่องการดอ้ยค่า
ของสนิทรพัยต์่างๆ  

2. ฝ่ายบริหารสามารถบรหิารสนิทรพัย์ไม่ให้เกิดการด้อยค่าเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถ
บรหิารใหก้ารดอ้ยค่ากลบัมาเป็นปกตไิดห้รอืไม่ อย่างไร 
  

ค าตอบ: ประธานมอบหมายให้นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และนายดนุชา สมิะเสถยีร 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบัญชีและการเงนิ เป็นผู้ตอบข้อซกัถาม ตามล าดับ ซึ่ง
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สามารถสรุปได ้ดงันี้ 
1. นายวเิชยีรฯ ชี้แจงว่า ส าหรบัเอก็โก ซึ่งมกีารลงทุนในกจิการต่างๆ ทีห่ลากหลาย ทัง้

ในรปูของบรษิทัร่วม บรษิทัย่อย ซึ่งมกีารด าเนินกจิการในแต่ละพืน้ทีใ่นสถานการณ์ที่
แตกต่าง ซึ่งในฐานะผู้สอบบญัชนีัน้ นายวเิชยีรฯ ได้แสดงความมัน่ใจต่อผู้ถือหุ้นว่า 
ในทุกปี ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบบญัชโีดยปฏบิตัติามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึ่งจะ
ตรวจสอบค่าความนิยมของสินทรพัย์ต่างๆ ที่บริษัทได้ซื้อกิจการมา โดยประเมิน
ความเหมาะสมของการระบุหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกดิเงนิสดรวมถึงประเมนิระบบ
การควบคุมส าหรับกระบวนการทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มเอ็กโก  หารือและ
สอบถามผูบ้รหิาร ประเมนิความสมเหตุสมผลของแผนธุรกจิ ประเมนิความเหมาะสม
ของอตัราคดิลด เพื่อให้แน่ใจว่า งบการเงนิในส่วนของสนิทรพัย์ยงัคงแสดงมูลค่าที่
เหมาะสม โดยจะพิจารณาอย่างระมัดระวังจากปัจจัยหลายประการ เช่น 
ความสามารถในการด าเนินกิจการในอนาคต เงินลงทุน และผลตอบแทนของ
สนิทรพัยน์ัน้ๆ ซึง่มลูค่าจะตอ้งสะทอ้นความเป็นจรงิมากทีสุ่ด  
 

2. นายดนุชาฯ ชีแ้จงว่า การประเมนิการดอ้ยค่าทีเ่กดิขึน้นัน้ เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี
ตามที่นายวเิชยีรฯ อธบิายขา้งต้น โดยสมมติฐานทุกรายการที่ฝ่ายบรหิารใช้ในการ
ประเมนิมลูค่าของสนิทรพัยน์ัน้ ไดผ่้านการสอบทานและรบัรองจากผูส้อบบญัช ีและมี
การประเมนิทีเ่ป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได ้
 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีค าถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิงบ
การเงนิของบรษิัท สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้ตามทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2561 ทีไ่ดส้ง่ใหผู้้
ถือหุ้นพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 
การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 412,559,786  99.9998 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ไม่เหน็ดว้ย 670   0.0001 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 427,070   - 
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การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
บตัรเสยี 0   - 
รวมจ านวนเสยีง 412,987,526 - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี และการจ่ายเงินปันผล 

 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
ประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิรวมหรอืในจ านวนทีท่ยอยเพิม่ขึน้อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้บรษิทั
ได้จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 530 ล้านบาท ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบรษิัท
ตามทีก่ฎหมายก าหนดไวค้รบถว้นแลว้ 

 นอกจากนี้ ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งบรษิทัได้ด าเนินการตาม
ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่41 ทีใ่ห้อ านาจคณะกรรมการในการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอืหุ้น เมื่อเหน็ว่า
บรษิทัมผีลก าไรพอสมควรทีจ่ะท าเช่นนัน้  และรายงานให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป ใน
การนี้  คณะกรรมการในการประชุมครัง้ที ่8/2561 เมื่อวนัที ่17 สงิหาคม 2561 มมีตจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ส าหรบัผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2561 แก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราหุน้ละ 3.50 บาท และจ่ายเงนิปันผลพเิศษใน
อตัราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงนิปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจ านวน 3,159 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวนัที ่   
14 กนัยายน 2561 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 มีก าไรสุทธิ รวมทัง้สิ้น  
21,073 ลา้นบาท หรอื 40.03  บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน  9,255  ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 78 
หากพจิารณาผลก าไรทีไ่ม่รวมก าไรจากการขายเงนิลงทุน บรษิทัมกี าไรปกต ิ 6,896 ลา้นบาท ลดลงจากก าไรปี
ทีผ่่านมาจ านวน 4,922  ลา้นบาท หลงัจากที่ ไดพ้จิารณาแผนการลงทุนและกระแสเงนิสดของบรษิทัที่มคีวาม
จ าเป็นจะต้องมีเงนิสดเพื่อรองรบัแผนการลงทุนในอนาคตแล้ว คณะกรรมการบรษิัท มีความเห็นว่า บริษัท
สมควรจดัสรรก าไรสุทธเิป็นเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลการด าเนินงานงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2561 ในอตัรา
หุน้ละ 3.50 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิ้น 1,843 ลา้นบาท หากรวมกบัการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจาก
ผลประกอบการ 6 เดอืนแรก ในอตัราหุน้ละ 3.50 บาท จะเท่ากบัหุ้นละ 7 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายจากผล
การด าเนินการทัง้สิ้น 3,685  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของก าไรปกติ นอกจากนี้ บรษิัทได้จ่ายเงนิปันผล
พเิศษจากก าไรจากการขายเงนิลงทุน ในอตัราหุ้นละ  2.50 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิ้นในอตัราหุ้นละ 
9.50 บาท เท่ากบั 5,001 ลา้นบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2560 จ านวน 1,316 ล้านบาท ทัง้นี้ หากจ่ายเงนิปันผลส าหรบั
ผลการด าเนินงานปี 2561 ที ่ 9.50 บาทต่อหุน้ ก าไรสะสมของงบการเงนิรวมจะคงเหลอื 85,918  ลา้นบาท และ
ก าไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการจะคงเหลอื 44,783 ลา้นบาท  โดยมกี าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที่ 26 
เมษายน 2562 
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 ทัง้นี้  ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลของปี 2560 และ ปี 2561 เป็นดงันี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2561 
ก าไรสุทธ ิ(ลา้นบาท)  11,818 21,073 
ก าไรจากการขายเงนิลงทุน (ลา้นบาท - 14,177 
ก าไรปกต ิ 11,818 6,896 
จ านวนหุน้ (หุน้) 526,465,000 526,465,000 
ก าไรสุทธติ่อหุน้ (บาท) 22.45 40.03 
อตัราเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 3.50 3.50 3.50 3.50 
อตัราเงนิปันผลพเิศษต่อหุน้ (บาท)  2.50  
รวมอตัราเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)  7.00 9.50 
รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 3,685 5,001 
สดัสว่นเงนิปันผลต่อหุน้ 7 บาท ต่อก าไรปกต ิ(รอ้ยละ) 31 54 
 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิม่เติม ซึ่งมีผู้เข้า
ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงันี้ 

ค าถาม: นายสถาพร โคธรีานุรกัษ์ ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ มขีอ้ซกัถามดงันี้ 
1. การจ่ายเงนิปันผลครัง้นี้เป็นการจ่ายจากก าไรของปีใด และในส่วนของก าไรสะสม มี

ก าไรที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอันจะท าให้ผู้ถือหุ้นได้รบัเครดิตภาษีหรือไม่ 
อย่างไร 

2. การจ่ายเงนิปันผลพเิศษจ านวน 2.50 บาท เป็นการจ่ายจากก าไรส่วนใด และผูถ้อืหุน้
สามารถรบัเครดติภาษจีากเงนิปันผลสว่นนี้ไดห้รอืไม่ อย่างไร 
 

ค าตอบ: 
 

ประธานมอบหมายให้นายดนุชา สมิะเสถียร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบัญชีและ
การเงิน เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยนายดนุชาฯ ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลครัง้นี้ เป็น          
การจดัสรรจากก าไรในปี 2561 ส าหรบัการเครดติภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา นัน้ ตามปกตแิลว้ 
บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลจากก าไรทีม่อีตัราภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลสูงสุดก่อน เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บั
เครดิตภาษีอย่างเต็มที่ และก าไรสะสมที่เหลืออยู่หลงัจากการจ่ายเงนิปันผล จะเป็นก าไรที่
ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลจากการส่งเสรมิการลงทุนทัง้หมด ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผล
จ านวน 9.50 บาทต่อหุน้นัน้ มรีายละเอยีดดงันี้  

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 6 บาทต่อหุ้น ซึ่งประกอบด้วยการจ่ายจากผล          
การด าเนินงานครึง่ปีแรกของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 3.50 บาท และเงนิปันผลพเิศษในอตัรา
หุ้นละ 2.50 บาท ซึ่ งจ่ายจากก าไรส่วน เพิ่มระหว่างก าไรที่จะได้ร ับจากการลงทุนใน
โครงการเอม็พพีซีแีอล และอสีทว์อเตอร ์ตลอดอายุโครงการ และก าไรจากการขายสนิทรพัยท์ัง้
สอง ซึ่งบรษิทัไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไปแลว้เมื่อวนัที ่14 กนัยายน 2561 และแบ่งเป็นเงนิปันผล
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ทีผู่ถ้อืหุน้สามารถน าไปเครดติภาษคีนืได ้ดงันี้  

• เงนิปันผลจ านวน 1.71 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสุทธทิี่ผ่านการเสยีภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลรอ้ยละ 20  

• เงนิปันผลจ านวน 0.12  บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสุทธทิี่ผ่านการเสยีภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลรอ้ยละ 10 

• เงนิปันผลจ านวน 4.17 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสุทธทิีไ่ม่ผ่านการเสยีภาษีเงนิไดน้ิติ
บุคคล ซึง่ผูถ้อืหุน้ไม่ไดร้บัเครดติในการค านวณภาษเีงนิปันผล 

การจ่ายเงนิปันผลจากก าไรของผลการด าเนินงานครึ่งปีหลงัของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 3.50 
บาท โดยแบ่งเป็นเงนิปันผลทีผู่ถ้อืหุน้สามารถน าไปเครดติภาษคีนืได ้ดงันี้  

• เงนิปันผลจ านวน 1.64 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสุทธิที่ผ่านการเสยีภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลรอ้ยละ 20 

• เงนิปันผลจ านวน 1.25 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสุทธิที่ผ่านการเสยีภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลรอ้ยละ 10 

• เงนิปันผลจ านวน 0.61 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสุทธทิีไ่ม่ผ่านการเสยีภาษีเงนิไดน้ิติ
บุคคล ซึง่ผูถ้อืหุน้จะไม่ไดร้บัเครดติในการค านวณภาษเีงนิปันผล  
 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่เติมแล้ว ประธานจงึเสนอที่ประชุมรบัทราบการจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลจากผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 3.50 บาท และการจ่ายเงนิปันผลพเิศษใน
อตัราหุน้ละ 2.50 บาท และพจิารณาลงมตอินุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี และการจ่ายเงนิปันผลจากผลการ
ด าเนินงานงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2561 ดงัรายละเอยีดขา้งต้น โดยมติของระเบยีบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีติรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึง่ ปี
แรกของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 3.50 บาท และการจ่ายเงนิปันผลพเิศษในอตัราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงนิ
ปันผลทีไ่ดป้ระกาศจ่ายไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 6.00 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 3,159 ลา้นบาท ซึ่งจ่ายใหผู้ถ้อืหุน้
เมื่อวนัที ่14 กนัยายน 2561 และอนุมตัใิหจ้ดัสรรก าไรสุทธแิละประกาศจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานครึง่
ปีหลงัของปี 2561 ตามที่ประธานเสนอในอตัราหุ้นละ 3.50 บาท เป็นจ านวนเงนิ 1,843 ล้านบาท ในวนัที่ 26 
เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  โดยมผีลการออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 412,928,324 99.9992 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไม่เหน็ดว้ย 3,100 0.0007 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
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การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
งดออกเสยีง 6,350 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจ านวนเสยีง 412,937,774 - 
   

ระเบียบวาระท่ี  5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดเงินค่าตอบแทน 

 ประธานมอบหมายให ้นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ประธานกรรมการอสิระ ในฐานะประธาน
กรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีก่ผูถ้อืหุน้ ซึง่ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่
ประชุมว่า คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัให้
มกีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่อ
งบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ 7 รอบปีบญัชไีม่ว่าจะตดิต่อกนัหรอืไม่ โดยบรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายนัน้เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดเ้มื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชตีิดต่อกนั โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2562 นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ได้ประกาศแนว
ปฏบิตัเิรื่อง การหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีในกรณีทีผู่ส้อบบญัชเีวน้การปฏบิตัหิน้าทีค่รบ 2 ปี (ปี 2560-2561) ตาม
ขอ้ก าหนดเดมิ ผูส้อบบญัชสีามารถเริม่ตน้นับระยะเวลาการปฏบิตัหิน้าทีใ่หม่ได ้7 ปี (ปี 2562-2568) และบรษิทั
ใหค้วามส าคญักบัความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีบรษิทัจงึมนีโยบายทีจ่ะหมุนเวยีนผูส้อบบญัชทีีส่อดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  นอกจากนี้ บรษิัทมนีโยบายให้มีการคดัเลอืกผู้สอบบญัชจีาก
ส านักงานบญัชีชัน้น า โดยการคดัเลอืกคุณสมบัติและเปรยีบเทียบราคาทุก 3 ปี โดยที่ปี 2559 เป็นปีล่าสุดที่
บรษิทัไดค้ดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดยการคดัเลอืกคุณสมบตัแิละเปรยีบเทยีบราคาดงันัน้ บรษิทัจงึไดด้ าเนินการสอบ
ราคาเพื่อจดัหาผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562 

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท       
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั (“PwC”) มคีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพี มคีวามเป็นอสิระและเป็น
กลาง มปีระสบการณ์ในงานตรวจสอบบญัชโีดยเฉพาะในธุรกจิผลติไฟฟ้า รวมทัง้ PwC ไดใ้ห้บรกิารการสอบ
บญัชแีก่บรษิทัในธุรกจิผลติไฟฟ้าอื่นที่มชีื่อเสยีงจ านวนมาก และค่าตอบแทนผู้สอบบญัชมีคีวามสมเหตุสมผล 
สมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มเอก็โกประจ าปี  2562 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่ง
ต่อไปนี้ เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

1. นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4599  
2. นายวเิชยีร กิง่มนตร ี    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3977 
3. นายบุญเรอืง เลศิวเิศษวทิย ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่6552 

 

 ทัง้นี้ นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข ได้เป็นผู้ลงนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงนิกลุ่มเอ็กโกมาเป็นเวลา 5 ปี (ปี 2555-2559) และได้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี       
(ปี 2560-2561) นายวเิชยีร กิง่มนตร ีไดเ้ป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
กลุ่มเอก็โก มาเป็นเวลา 2 ปี (ปี 2560-2561) และนายบุญเรอืง เลศิวเิศษวทิย ์ยงัไม่เคยเป็นผูล้งนามสอบทาน
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หรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิกลุ่มเอก็โก ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏบิตัขิองคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนและคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีโดยมค่ีาธรรมเนียมการสอบบญัชสี าหรบั
งานสอบบญัชปีระจ าปี 2562 ประกอบดว้ย  

1. ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 จ านวน 3,689,400 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 
726,800 บาท เนื่องจาก1) ค่าสอบทานการรวมกจิการเพิม่ขึน้จาก 1 โครงการ เป็น 4 
โครงการ ซึง่ในการท าสญัญาจะระบุใหจ้่ายเมื่อเกดิการรวมธุรกจิขึน้เท่านัน้ 2) การเพิม่
ขอบเขตงานตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 และ 
3) การตรวจสอบรายการที่เพิม่ขึ้นจากการขยายการด าเนินธุรกจิที่มผีลต่องบการเงนิ
รวม 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท 
โดยที่ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บรษิทัมกีารลงทุน  บรษิัท
เป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิตามความเหมาะสม 
 

 ในปี  2561 บริษัทมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้กับ PwC และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 
PwC จ านวนรวม 14,505,098 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วจ านวน 13,847,033 บาท และคงเหลอืทีต่้องจ่ายเมื่อการ
ใหบ้รกิารแลว้เสรจ็ จ านวน 658,065 บาท 

 ทัง้นี้  PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั 
ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด  

 อนึ่ง ผู้สอบบญัชจีาก PwC ได้รบัการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ของบริษัทและ
บรษิทัย่อยทัง้หมด  ยกเวน้ บรษิทั เคซอน พาวเวอร์ (ฟิลปิปินส)์ จ ากดั (เคซอน)  และบรษิทั เคซอนแมนเนจ
เมน้ท์ เซอรว์สิ จ ากดั ใชผู้ส้อบบญัชจีากส านักงานสอบบญัช ีSyCip Gorres Velayo & Co. ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชี
เดมิของบรษิทัทัง้สองก่อนทีเ่อก็โกจะเขา้ซื้อหุน้ และมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในธุรกจิของเคซอนเป็น
อย่างด ีซึง่จะท าใหบ้รษิทัสามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้แนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบจงึ
เสนอที่ประชุมพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีในนาม PwC เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิทั ได้แก่  นางสาวอมรรตัน์ 
เพิม่พูนวฒันาสุข ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4599 นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3977 
และนายบุญเรอืง เลศิวเิศษวทิย ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552  โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และก าหนดเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี  2562 เป็นจ านวนเงิน 
3,689,400 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามที่เกดิขึ้นจรงิไม่เกนิ175,000 บาท โดย
บริษัทเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงส าหรบัการเดินทางไปสอบทานบริษัทในต่างประเทศตามความ
เหมาะสม และในกรณีที่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตัิงานได้ ให ้PwC จดัหาผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตท่านอื่นแทนได ้โดยต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน  รวมทัง้เสนอให้ที่
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ประชุมผูถ้อืหุน้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัค่ิาสอบทานงบการเงนิของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม
และกจิการร่วมคา้ทีเ่กดิขึน้ใหม่ในปี 2562 ดว้ย 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกบัการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการ
ก าหนดค่าตอบแทน ซึง่มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงันี้ 

ค าถาม: นายสถาพร โคธรีานุรกัษ์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า 
1. ตามที่ เอ็กโกว่าจา้งส านักงานสอบบญัช ีSyCip Gorres Velayo & Co. เพื่อด าเนินการ

สอบบัญชีให้กับ บริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จ ากัด (“เคซอน”) และ บริษัท      
เคซอน แมนเนจเม้น เซอร์วิส จ ากัด นั ้น มีค่าสอบบัญชีเท่าไร และ PwC มีการ
ประสานงานกบัส านักงานสอบบญัช ีSyCip อย่างไร  

2. ค่าสอบบญัชขีองกลุ่มเอก็โกเปรยีบเทยีบระหว่างปี 2561 และปี 2562 เป็นเท่าไร 
3. เอ็กโกมีการด้อยค่าของค่าความนิยม ใน บริษัท เจน พลสั จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

เท่าไร 
 

ค าตอบ: ประธาน มอบหมายให้ นายดนุชา สมิะเสถียร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชีและ
การเงนิ ชีแ้จงขอ้ซกัถาม ดงัต่อไปนี้ 
1. ค่าสอบบญัชสี าหรบั เคซอน และบรษิทั เคซอน แมนเนจเมน้ เซอร์วสิ จ ากดั ในปี 2561 

เป็นจ านวน 1,580,586 บาท โดย PwC ได้มีการส่ง audit instruction ให้ SyCip เป็น
รายไตรมาสและรายปี 

2. ค่าสอบบญัชีของกลุ่มเอ็กโก ในปี 2561 และปี 2562 เท่ากบั 7.24 ล้านบาท และ 8.00 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

3. เอก็โกไม่มกีารดอ้ยค่าของค่าความนิยมส าหรบับรษิทั เจน พลสั จ ากดั 
 

ขอ้เสนอแนะ: นางจุฬา สุดบรรทดั ผูถ้อืหุน้ ใหข้อ้เสนอแนะ ดงันี้ 
1. ตามข้อเสนอเรื่องการมอบอ านาจให้คณ ะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาให้            

ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจดัหาผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาตทัง้ 3 คน ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตังิานได ้นัน้ นางจุฬาฯ เสนอแนะใหน้ าเสนอ
บญัชรีายชื่อเบือ้งต้น (tentative list) ของผูส้อบบญัชทีีส่ามารถปฏบิตังิานแทนได ้เพื่อให้
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแทน 

2. ตามขอ้เสนอเรื่องการมอบอ านาจให้กรรมการอนุมตัิค่าสอบบญัชสี าหรบัสอบทานงาน
การเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2562 นัน้      
นางจุฬาฯ เสนอแนะให้ก าหนดวงเงนิค่าสอบบญัชีดงักล่าวไว้ไม่เกนิวงเงนิที่ที่ประชุม     
ผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ

 
ค าตอบ: นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ์ ประธานกรรมการอสิระ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ 

ชีแ้จงว่า โดยปกตแิลว้ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มอี านาจในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีอย่างไรกต็าม แมว้่า



บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                  หน้า 21   
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
วนัท่ี  18  เมษายน  พ.ศ. 2562 

 

โอกาสทีผู่ส้อบบญัชทีัง้ 3 คนไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้เกดิขึน้ไดย้าก แต่เพื่อเป็นการป้องกนั
ความเสี่ยงในเรื่องดงักล่าว และเพื่อความต่อเนื่องของงานสอบบญัช ีคณะกรรมการบรษิทัจงึ
น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชจีาก PwC โดยไม่ตอ้งเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้อกี 

 
 เมื่อปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่เติมแล้ว ประธานจงึเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมติแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชี และก าหนดเงนิค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม :   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยแต่งตัง้ให้
นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่ 4599 นายวเิชียร กิ่งมนตร ีผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาต เลขที่ 3977 และนายบุญเรอืง เลศิวเิศษวทิย์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 6552 ในนาม PwC  เป็น
ผู้สอบบญัชีของบรษิัทประจ าปี  2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงนิของบรษิทั และก าหนดเงนิค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงนิ 3,689,400 บาท และค่าใช้จ่าย
อื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไม่เกนิ 175,000 บาท โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้จรงิส าหรบัการเดนิทางไปสอบทานในต่างประเทศทีบ่รษิทัมกีารลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ที่
ประชุมมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบหาก PwC จะต้องจดัหาผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตอื่นแทนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้นในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่าน ไม่สามารถปฏบิตังิาน
ได ้  รวมทัง้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัิค่าสอบทานงบการเงนิของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
และกจิการร่วมคา้ทีเ่กดิขึน้ใหม่ในปี 2562  โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 371,393,046 90.0198 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
ไม่เหน็ดว้ย 41,174,848 9.9801 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน                 
งดออกเสยีง 6,350 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมจ านวนเสยีง 412,574,244 - 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้แนะน าของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่               
(1) ผลประกอบการของบริษัท (2) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (3) ระดับความรบัผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมาย (4) ค่าตอบแทนของกรรมการในธุรกจิประเภทและขนาดเดยีวกนั รวมทัง้ (5) การสรา้งแรงจงูใจส าหรบั
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บุคลากรที่มคุีณสมบตัทิี่เหมาะสม แลว้เหน็สมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บรษิทัซึง่ไดแ้ก่ โบนัสกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุด
ย่อย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ก าหนดวงเงนิโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏบิตังิานประจ าปี 2561 จ านวน 25 ลา้นบาท ซึ่งเท่ากบั
จ านวนโบนัสปี 2560 ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ โดยใหก้รรมการจดัสรรโบนัสระหว่างกนัเองทัง้นี้ โบนัส
ประจ าปี 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 ของเงนิปันผลทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหุน้   

2. คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอตัราเดิมคือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 
30,000 บาท และเบี้ยประชุมในกรณีที่มาประชุมครัง้ละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและ         
รองประธานกรรมการไดร้บัเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 และ รอ้ยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามล าดบั 
ทัง้นี้ อตัราค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นหลกัการเดมิซึ่งทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัไิวต้ัง้แต่ปี 2547 และ
เป็นอตัราทีส่อดคลอ้งกบับรษิทัในภาคพลงังาน  

3. คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอตัราเดมิ ซึง่พจิารณาจากจ านวนครัง้การประชุม อ านาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดงันี้  

คณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบีย้ประชุม (บาท) 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการลงทุน 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

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

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- - 24,000 24,000 

โดยประธานกรรมการชุดย่อยไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนและ/หรอืเบีย้ประชุมเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 
 

4. ไม่มกีารใหส้ทิธปิระโยชน์อื่นๆ ส าหรบัคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย  
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่กีารแต่งตัง้ใหม่หรอืเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความ
รบัผดิชอบ 

6. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให ้ผูถ้ือหุน้อภิปรายเกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งไม่มขีอ้
ซกัถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจงึเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบยีบ
วาระนี้ตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพจิารณาแล้วมมีติเหน็ชอบให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ ชุด
ย่อยประจ าปี 2562 และโบนัสกรรมการประจ าปี 2561 ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 407,796,850 เสยีง 98.8463 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุม   
ไม่เหน็ดว้ย 4,752,482 เสยีง 1.1519 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุม  
งดออกเสยีง 7,050 เสยีง 0.0017 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุม 
บตัรเสยี 0 เสยีง 0.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุม 
รวมจ านวนเสยีง 412,556,382 เสยีง 100.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่17 ก าหนดใหก้รรมการของบรษิทัออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั ผูถ้อืหุน้
ประจ าปีเป็นจ านวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมครัง้นี้ มกีรรมการทีค่รบวาระจะต้องออกจากต าแหน่ง 5 ท่าน 
ไดแ้ก ่

1. นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ์ กรรมการอสิระ  
2. นายนิกูล ศลิาสุวรรณ  กรรมการ 
3. นายพฒันา แสงศรโีรจน์  กรรมการ 
4. นายจกัษ์กรชิ พบิลูยไ์พโรจน์ กรรมการ 
5. นายชุนอจิ ิทานากะ  กรรมการ 

 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกบักรรมการได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส 
กรรมการทีพ่น้วาระทัง้หมดสมคัรใจทีจ่ะออกนอกหอ้งประชุม 

 ประธานแจง้ต่อผูถ้ือหุน้ว่า บรษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทั เชญิชวนให้ผู้ถอืหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคุีณสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการแต่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชื่อ
กรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่
ไม่รวมผูม้สีว่นไดเ้สยีในกรณีนี้ จงึไดส้รรหาผูท้รงคุณวุฒติามกระบวนการสรรหาของบรษิทั จากฐานบญัชรีายชื่อ
กรรมการ (Director Pool) ทัง้ของกระทรวงการคลงัและสถาบนักรรมการบรษิัทไทย เพื่อทดแทนกรรมการที่
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง โดยพจิารณาจากคุณสมบตัติามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ก าหนด
ทีเ่กี่ยวขอ้ง และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ความหลากหลายและการประสมประสานของ
กรรมการด้านอายุ เพศ สญัชาติ เชื้อชาติ ประกอบกับทักษะที่บริษัทต้องการ ความรู้ ประสบการณ์ และ     
ความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รบัเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนก าหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้าง        
ความเขม้แขง็ในการก ากบักจิการ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทับรรลุตามกลยุทธข์ององคก์ร นอกจากนี้ การ
เสนอชื่อกรรมการทีค่รบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษทัพจิารณาจากผลงานใน
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การก ากบัดูแลบรษิทั การอุทศิเวลา และความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ ตลอดระยะเวลาที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาแล้วเห็นว่า 
กรรมการที่ครบวาระทัง้ 5 คน ได้อุทศิเวลาในการท างานให้แก่บรษิทั ปฏบิตัิหน้าที่กรรมการด้วยความสุจรติ 
รอบคอบ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  คณะกรรมการบริษัท ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ     
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จงึเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีค่รบวาระทุกท่านกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ทัง้นี้ ในนิยามกรรมการอสิระของบรษิทัก าหนดไวว้่า กรรมการอสิระต้องถอืหุ้นใน
บรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางธุรกจิ ไม่มี
ส่วนร่วมในการบรหิารงาน และไม่ให้บรกิารทางวชิาชพีแก่บรษิทั โดยนางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ์ ซึ่งไดร้บั
เสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระไม่ไดถ้อืหุน้ในบรษิทั และมคุีณสมบตัติามนิยามขา้งตน้  ทั ้งนี้  บ ริษั ท ได้น า เสนอ
ขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 ของชุดหนังสอืเชญิประชุม 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายกรรมการแต่ละท่าน ทัง้นี้  ไม่มีข้อซักถามจาก  
ผู้ถือหุ้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้กรรมการกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็น
รายบุคคลตามล าดบั โดยมตขิองระเบยีบวาระนี้ตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 เมื่อที่ประชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงเชิญกรรมการทุกท่านที่ครบวาระกลับเข้าห้อง
ประชุม  
มติท่ีประชุม :  ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตใิหก้รรมการทีอ่อกตามวาระจ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่  นางจารุวรรณ 
เรอืงสวสัดพิงศ์ นายนิกูล ศลิาสุวรรณ นายพฒันา แสงศรโีรจน์ นายจกัษ์กรชิ พบิูลย์ไพโรจน์ และ นายชุนอจิ ิ
ทานากะ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่า 4 ใน 5 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงส าหรบักรรมการแต่ละท่าน ดงันี้  

ช่ือกรรมการ จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

งดออกเสยีง 
(รอ้ยละ) 

บตัรเสยี 
(รอ้ยละ) 

รวม 
จ านวนเสยีง 
(รอ้ยละ) 

1. นางจารุวรรณ  เรอืงสวสัดพิงศ ์
กรรมการอสิระ 

374,439,447 
 (90.7701) 

38,024,802 
(9.2178) 

49,650 
(0.0120) 

0  
(0.0000) 

412,513,899 
 (100.0000) 

2. นายนิกูล  ศลิาสุวรรณ 
 กรรมการ 

401,476,323 
 (97.3243) 

11,030,926 
(2.6740) 

6,650 
(0.0016) 

0 
(0.0000) 

412,513,899 
 (100.0000) 

3. นายพฒันา  แสงศรโีรจน์ 
 กรรมการ 

347,986,554 
 (84.3575) 

64,520,695 
(15.6408) 

6,650 
(0.0016) 

0 
(0.0000) 

412,513,899 
 (100.0000) 

4. นายจกัษ์กรชิ  พบิูลยไ์พโรจน์ 
 กรรมการ 

405,385,719 
 (98.2720) 

7,121,530 
(1.7263) 

6,650 
(0.0016) 

0 
(0.0000) 

412,513,899 
 (100.0000) 

5. นายชุนอจิ ิ ทานากะ 
 กรรมการ 

400,658,754 
(97.1261) 

11,848,495 
(2.8722) 

6,650 
(0.0016) 

0 
(0.0000) 

412,513,899 
 (100.0000) 
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ระเบียบวาระท่ี  8 เร่ืองอ่ืนๆ  

 ประธานไดแ้จง้ทีป่ระชุมว่า ระเบยีบวาระปกตไิดเ้สรจ็สิน้ลงแลว้ ไดป้ระชุมถงึระเบยีบวาระที ่8 
เรื่องอื่นๆ ซึง่ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั มาตรา 105 วรรคสอง และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ที ่ 34 วรรค
สอง ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 
สามารถขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่น  เพื่อลงมตไิด ้ ทัง้นี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะเสนอใหพ้จิารณา
เรื่องอื่นๆ ประธานจงึเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามหรอืเสนอแนะในเรื่องทัว่ๆ ไปได้ ปรากฏว่ามผีู้ถือหุ้นราย
ย่อยไดใ้หข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์แก่บรษิทัในเรื่องต่างๆ ซึ่งประธานและฝ่ายบรหิาร ไดช้ี้แจงใหผู้้ถอืหุ้น
ทราบ สรุปไดด้งันี้   

ค าถาม: นายสถาพร โคธรีานุรกัษ์ ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ มขีอ้สอบถามดงัต่อไปนี้ 
1. เอก็โกมวีธิกีารจดัสดัสว่นการลงทุนในโรงไฟฟ้าทัง้ 3 รปูแบบ คอื โรงไฟฟ้าทีเ่อก็โกสรา้ง

เอง โรงไฟฟ้าที่เอ็กโกร่วมทุนกบัผู้ลงทุนรายอื่น และโรงไฟฟ้าที่เอ็กโกเข้าซื้อกิจการ
อย่างไร  

2. เอก็โกมแีผนการลงทุนในปี 2562 และปี 2563 อย่างไร  
3. ขอทราบเหตุผลและเป้าหมายของเอก็โก ในฐานะบรษิทัพลงังานไทย ซึ่งมกีลยุทธข์ยาย

การลงทุนไปยงัต่างประเทศ นอกเหนือจากการลงทุนในประเทศไทย และประเทศเพื่อน
บ้านซึ่งขายไฟฟ้ากลับเข้าประเทศไทย และกลยุทธ์ดังกล่าวจะสร้างประโยชน์ให้แก่
ประเทศไทยอย่างไร  

4. เพราะเหตุใดบรษิทัจงึไม่มโีครงการลงทุนในประเทศญีปุ่่ น ในขณะทีค่ณะกรรมการบรษิทั
ประกอบดว้ยกรรมการสญัชาตญิีปุ่่ นหลายท่าน ซึง่เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

5. ระบบซื้อขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลใีตแ้ตกต่างจากประเทศไทยอย่างไร 
6. บรษิทัพจิารณาความเสีย่งดา้นใดบา้งในการลงทุนโรงไฟฟ้าพาจ ูในประเทศเกาหลใีต้ 
 

ค าตอบ: ประธาน มอบหมายให้นายกมัปนาท บ ารุงกจิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยุทธ์และ
บริหารสนิทรพัย์ และนายจอห์น พาลมัโบ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกิจ
ต่างประเทศ ตอบขอ้ซกัถามขา้งตน้ ดงัต่อไปนี้ 
1. นายกมัปนาทฯ ชี้แจงว่า เอ็กโกไม่ได้ก าหนดสดัส่วนการลงทุนจากลกัษณะการลงทุน

ตามทีผู่ถ้อืหุน้กล่าว หากแต่จะก าหนดสดัสว่นการลงทุนระหว่างรายไดท้ีไ่ดจ้ากโรงไฟฟ้า
ที่ตัง้อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในแผนกลยุทธ์ก าหนดสัดส่วนดังกล่าวไว้ที่
ประมาณรอ้ยละ 50 เท่ากนั  

2. ส าหรบักลยุทธ์การลงทุนของเอ็กโก นายกมัปนาทฯ ชี้แจงว่า เนื่องด้วยข้อจ ากดัของ
โอกาสการลงทุนระยะสัน้และระยะกลางในประเทศไทย เอ็กโกจงึมุ่งเน้นการลงทุนใน
ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกซึง่มตีลาดทีเ่ปิดกวา้ง นอกจากนี้ เอก็โกจะบรหิารจดัการโรงไฟฟ้า
ที่เดนิเครื่องแล้วให้มปีระสทิธภิาพสูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด 
และจะด าเนินการใหโ้รงไฟฟ้าทีก่ าลงัก่อสรา้งแลว้เสรจ็ตามก าหนดและอยู่ในงบประมาณ
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ทีจ่ดัตัง้ไว ้
3. นายจอห์นฯ ชี้แจงว่า เอก็โกมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งผลประโยชน์ให้แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั 

โดยจะพฒันาบุคลากรของเอ็กโกให้มีความเชี่ยวชาญในการบรกิารจดัการธุรกิจทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ และแสวงหาโครงการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนอนัเป็นที่น่า
พอใจ เพื่อใหบ้รษิทัสามารถจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้นอตัราทีเ่พิม่ขึน้อย่างสม ่าเสมอ 
นอกจากนี้ บริษัทยงัให้ความส าคญักบัการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน เซลล์
เชือ้เพลงิ (Fuel Cell) และธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัก๊าซธรรมชาตเิหลว อนัเป็นการลงทุนทีจ่ะ
น ามาซึง่ความรูค้วามเชีย่วชาญทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อแนวโน้มธุรกจิในอนาคตอกีดว้ย 

4. ประธาน ชี้แจงว่า เอ็กโกไม่ได้พิจารณาสถานที่ตัง้ส าหรบัการลงทุนจากสญัชาติของ
กรรมการเป็นหลกั แต่พจิารณาจากผลตอบแทนของโครงการนัน้ๆ โดยไม่ไดย้ดึติดกบั
สถานทีต่ัง้ ซึ่งประธานไดแ้สดงความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ว่า ในการพจิารณาโครงการลงทุน 
จะมกีารประเมนิความเสีย่งทุกดา้นอย่างรอบคอบ เช่น สภาพเศรษฐกจิและการเมอืงของ
ประเทศที่จะไปลงทุน รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น  ทัง้นี้  ส าหรบั    
การลงทุนในประเทศญี่ปุ่ น ในเบื้องต้นพิจารณาแล้วพบว่า มีการแข่งขนัสูงและอตัรา
ดอกเบี้ยต ่า จงึท าใหเ้มื่อเทยีบกบัต้นทุนทางการเงนิของเอก็โกแลว้ บรษิทัจะไดร้บัอตัรา
ผลตอบแทนค่อนขา้งต ่า 

5. นายกมัปนาทฯ ชีแ้จงว่า ประเทศไทยมกีารซื้อขายไฟฟ้าดว้ยระบบสญัญา PPA ในขณะ
ที่ประเทศเกาหลใีต้มีระบบตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า (Power Pool) ซึ่งแข่งขนักนัด้วย
ราคาค่าไฟของโรงไฟฟ้าแต่ละโรง กล่าวคือ โรงไฟฟ้าใดที่มีต้นทุนการผลิตต ่าที่สุด 
โรงไฟฟ้านัน้จะไดร้บัค าสัง่ใหเ้ดนิเครื่องก่อน 

6. นายจอห์นฯ อธบิายว่า โรงไฟฟ้าพาจูเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ที่มีต้นทุนการ
ผลติทีส่ามารถแข่งขนัได ้และอยู่ในระดบัต้นๆ ทีไ่ดร้บัค าสัง่ให้เดนิเครื่อง (Merit order) 
มีประวัติการซื้อขายไฟฟ้าอย่างสม ่าเสมอ จึงมีความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกิจต ่า 
นอกจากนี้ บรษิทั SK E&S ผูร้่วมทุน ยงัเป็นผูท้ าธุรกจิก๊าซธรรมชาตเิหลวรายใหญ่ จงึ
สามารถหาแหล่งเชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาติเหลวในราคาต้นทุนที่สามารถแข่งขนัได้ ด้วย
เหตุนี้เอง โรงไฟฟ้าพาจูจงึเป็นโครงการที่มีประสทิธภิาพสูง และมแีหล่งเชื้อเพลงิราคา
ต ่า ส่งผลให้มคีวามสามารถในการแข่งขนัสูงในสภาวการณ์ปัจจุบนั นอกจากนี้ ความรู้
ความสามารถเกี่ยวกบัการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวที่เอก็โกเรยีนรู้จากโครงการนี้ยงั
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เนื่องดว้ยแนวโน้ม
การเปลีย่นมาใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในการผลติพลงังาน จงึมคีวามเป็นไปไดส้งูที่
ก๊าซธรรมชาตเิหลวจะกลายมาเป็นเชือ้เพลงิหลกัในอนาคต  
 

ค าถาม: 
 

นายนิคม ภคพนัธ์ ผู้รบัมอบฉันทะ สอบถามถึงประมาณการก าไรในปี 2562 และไดเ้สนอแนะ
ให้บริษัทแสดงข้อมูลผลประกอบการในรายงานประจ าปี  โดยแยกแหล่งที่มา เช่น                
ผลประกอบการจากการด าเนินงานปกต ิและผลประกอบการพเิศษ 
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ค าตอบ: ประธาน รบัทราบขอ้เสนอแนะดงักล่าว และมอบหมายใหน้ายดนุชา สมิะเสถยีร รองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่สายงานบัญชีและการเงนิ ตอบข้อซกัถาม โดยนายดนุชาฯ ชี้แจงว่า ส าหรบัปี 
2561 ผลก าไรจากการด าเนินงานปกติลดลงจากปี 2560 เล็กน้อย แต่ผลก าไรจากการขาย
สนิทรพัยท์ าให้ก าไรโดยรวมเพิม่สูงมากขึ้น เนื่องด้วยการขายเงนิลงทุนในโครงการ เอ็มพพีซีี
แอล และอีสท์วอเตอร์ และในปี 2562 นี้  บริษัทจะมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าปัจจุบนัใหไ้ดม้ากทีสุ่ด และสรา้งผลก าไรใหไ้ม่ต ่ากว่าปีทีผ่่านมา 
 

ค าถาม: 
 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น แสดงความชื่นชมต่อผลการด าเนินงานของเอ็กโกในปี 
2561 ทัง้ความส าเรจ็ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ มูลค่าหลกัทรพัยข์องบรษิทัตามราคาตลาด 
และก าไรสุทธิที่เพิม่ขึ้น ซึ่งส่งผลให้อตัราก าไรสุทธิเพิม่ขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ บรษิัทยงั
สามารถบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายใหน้้อยกว่ารายได้ไดอ้กีดว้ย จงึเป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีท่ าใหก้ าไร
สุทธเิพิม่มากขึน้ 
 
ทัง้นี้ Mr. Basant Kumar Dugar พจิารณาว่า การทีก่ระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุนของบรษิทั
เพิม่ขึน้เช่นเดยีวกบัก าไรสุทธ ิสง่ผลใหบ้รษิทัมแีนวโน้มทีจ่ะไม่เตบิโต ดงันัน้ Mr. Kumar Dugar 
จงึเสนอแนะให้บรษิัทลงทุนเพิม่ขึ้นในปี 2562 เพื่อลดกระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน จงึจะ
สามารถสรา้งภาพลกัษณ์การเติบโตของบรษิทัในระยะยาวได้ นอกจากนี้ การน าสนิทรพัยข์อง
บรษิทัเป็นหลกัค ้าประกนัในการกูเ้งนิจะสามารถช่วยลดตน้ทุนการกูย้มืลดลงไดอ้กีดว้ย 
 

ค าตอบ: ประธาน รบัทราบขอ้เสนอแนะดงักล่าว 
 

ค าถาม: 
 

นายสุชาต ิกมัพลกญัจนา ผูถ้อืหุน้ มขีอ้สอบถามและแสดงความเหน็ ดงัต่อไปนี้ 
1. นายสุชาตฯิ เหน็ว่า เอก็โกสามารถด าเนินการขายโรงไฟฟ้าที่ใกลส้ิน้สุดสญัญา PPA กบั  

กฟผ. ก่อนวนัสิน้สุดสญัญาฯ ได ้จงึขอทราบแนวทางการด าเนินงานของบรษิทั 
2. เอ็กโกวางแผนจะขายเงนิลงทุนหรือสนิทรพัย์ใดในปี 2562 เพื่อเพิ่มก าไรสุทธิของปี 

2562 ใหเ้ทยีบเท่ากบัปี 2561 ทีผ่่านมา  
3. นายสุชาตฯิ แสดงความเหน็ว่า การขายโครงการอสีวอเตอร ์ท าใหบ้รษิทัสญูเสยีแหล่งน ้า

ดบิตน้ทุนต ่าส าหรบัการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าระยอง นอกจากนี้ยงัสอบถาม
ถงึราคาขายและก าไรทีไ่ดร้บัจากการขายเงนิลงทุนในโครงการอสีวอเตอร์ 

4. ค่าความพรอ้มจ่ายของโรงไฟฟ้าลดลงเพราะเหตุใด  
5. นายสุชาติฯ แสดงความเหน็ว่า ปัจจุบนัการลงทุนในธุรกจิพลงังานทดแทนได้รบัความ

นิยมมากขึน้ ดงันัน้ กรรมการบรษิทัชาวญี่ปุ่ นซึ่งมปีระสบการณ์ในธุรกจิดงักล่าว จงึควร
มสีว่นร่วมในการพจิารณาการลงทุนว่าพืน้ทีใ่ดจะใหผ้ลตอบแทนสงู  

นายสุชาตฯิ เสนอแนะใหบ้รษิทัจดัหาล่ามแปลค าชีแ้จงจากผูบ้รหิารชาวต่างชาต ิเพื่ออ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่าน 
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ค าตอบ: ประธานมอบหมายให้นายกมัปนาท บ ารุงกจิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานกลยุทธ์และ

บรหิารสนิทรพัย ์ชีแ้จงขอ้ซกัถามขา้งตน้ ซึง่สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
1. ในกระบวนการด าเนินงานของบรษิทั ฝ่ายบรหิารจะต้องจดัท าแผนการรื้อ (Dismantle 

Plan) ส าหรบัโรงไฟฟ้าแต่ละโรง เพื่อเตรยีมพร้อมเมื่อโรงไฟฟ้าสิ้นสุดสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในขัน้ตอนนี้เองที่ฝ่ายบรหิารสามารถ
วางแผนขายโรงไฟฟ้าก่อนสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจะหมดอายุได ้อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
แต่ละโรงไฟฟ้ามเีงื่อนไขแตกต่างกนั ท าให้ฝ่ายบรหิารไม่สามารถขายโรงไฟฟ้าทุกโรง
ก่อนหมดอายุสญัญาได ้

2. เอ็กโกมีแนวทางในการพจิารณาการขายสนิทรพัย์ โดยจะพจิารณาขายสนิทรพัย์ที่ไม่
สามารถสร้างผลก าไรได้แล้ว หรือสินทรัพย์ที่ไม่อยู่ในธุรกิจหลักของบริษัท หรือ
สนิทรพัย์ที่ได้รบัข้อเสนอซื้อในราคาที่มีผลประโยชน์มากกว่าการเก็บสนิทรพัย์นัน้ไว้
เท่านัน้ 

3. เอ็กโกไม่ได้รบัสทิธพิเิศษในฐานะผู้ถือหุ้น ส าหรบัการซื้อน ้าดบิในราคาที่ต ่ากว่าลูกค้า
รายอื่น  แมเ้อก็โกจะไม่ไดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของอสีท์วอเตอร์แลว้ หากเอก็โกมโีอกาสบรหิาร
จดัโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าระยอง และหากมคีวามต้องการใชน้ ้าดบิจาก
อสีท์วอเตอร์ เอ็กโกยงัคงสามารถเจรจาซื้อน ้าดบิจากอสีท์วอเตอร์ได้เช่นเดมิ  ส าหรบั 
การขายเงนิลงทุนในโครงการอสีท์วอเตอร์  เอ็กโกรบัรู้รายได้ จ านวน 5,226 ลา้นบาท 
และก าไรจ านวน 4,359 ลา้นบาท โดยรายละเอยีดการขายเงนิลงทุนในโครงการอสีท์วอ
เตอร ์ระบุอยู่ในรายงานประจ าปี หน้า 178    

4. สญัญา PPA ก าหนดค่าความพร้อมจ่าย รวมถึงอตัราการเพิ่มขึ้นลดลงของค่าความ
พรอ้มจ่ายของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงไวล้่วงหน้าอย่างชดัเจน  โดยในปี 2561 ค่าความพรอ้ม
จ่ายของโรงไฟฟ้าบางโรงทีล่ดลงนัน้ไดเ้ป็นไปตามทีร่ะบุในสญัญาซื้อขายไฟฟ้า และไม่มี
โรงไฟฟ้าใดโดนปรบัเนื่องจากค่าความพรอ้มจ่ายทีล่ดลง 

นอกจากนี้ ประธาน รบัทราบขอ้เสนอแนะอื่นๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 หลงัจากทีฝ่่ายบรหิารไดต้อบค าถามของผูถ้อืหุน้ครบถ้วนแลว้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แจง้ผูถ้อื
หุ้นทราบว่า บรษิัทจะน าผู้ถือหุ้น ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช ในวนัที่ 27 มิถุนายน 
2562 และ 4 กรกฎาคม 2562 โดยผูส้นใจสามารถสอบถามรายละเอยีดไดจ้ากหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธห์น้า
หอ้งประชุม หรอืดรูายละเอยีดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.egco.com   

 ไม่มผีูเ้สนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้
ถอืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อบรษิทั 

เลกิประชุมเวลา 16:51 น.  
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 อนึ่ง หลงัการเปิดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
เพิม่ขึ้น โดยที่จ านวนผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ขึน้เป็น 572 ราย และ 1,461 
ราย ตามล าดบั รวมทัง้หมดเพิ่มขึ้นเป็น 2,033 ราย นับจ านวนหุ้นที่ถือรวมกนัได้ 413,891,432 หุ้น คิดเป็น   
ร้อยละ 78.6171 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด  อีกทัง้จ านวนกรรมการเข้าร่วมประชุมจนสิ้นสุดการ
ประชุมครบ 15 ท่าน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

  
 
 
 

    ลงลายมอืชื่อ                                         ประธานกรรมการ 
              (นายวฑิรูย ์กุลเจรญิวริตัน์) 


