
เอกสารการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563                                         

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

วนัจนัทรท์ี ่20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.                                              
ณ หอ้งวภิาวดบีอลรมู โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์แอท เซน็ทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว 

เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

เพื่อความรวดเรว็ในการลงทะเบียนโปรดน า “แบบฟอรม์การลงทะเบยีนเข้าร่วมการประชุม” ซ่ึงพิมพบ์ารโ์ค้ด     

มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 
 

แนวปฏิบติัในการประชุม  ดว้ยความห่วงใยในสุขภาพของผูถ้อืหุน้ทุกท่านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) และเป็นการปฏบิตัิตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บรษิทัจงึขอเรยีนให้ผูถ้อืหุ้นทราบแนวปฏบิตัิต่างๆ 
ของบรษิทัโดยสงัเขป ดงันี้ 

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ แทนการประชุมดว้ยตนเองเนื่องจากบรษิทัจ ากดัทีน่ัง่ในการประชุมเพยีง 
100 ที่นั ง่  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้าและรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) ผ่านทางเว็บไซต์  
https://app.inventech.co.th/EGCO_AGM/ 

2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษิทัขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามมาตรการ
และแนวปฏบิตัิในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ต้องกรอกแบบแจง้ความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามญั    
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นส่งแบบแจ้งความประสงค์ฯ แก่บริษัทภายในวนัที่ 16 กรกฎาคม 2563  และ           
ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อโรค COVID-19 โดยน าส่งแบบคดักรองในวันประชุมพร้อมกับแบบฟอร์ม              
การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม  

3. ส าหรบัผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้แจ้งความประสงค์และยืนยนัเข้าร่วมประชุมมาล่วงหน้าดงัข้อ 2  ผูถ้อืหุน้ตอ้งน าแบบแจง้ความประสงค์ฯ 
แบบคดักรองความเสี่ยงฯ และแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม มายื่นในวนังาน โดยบรษิัทจะให้สทิธิการเข้าร่วมประชุม       
แก่ผูถ้อืหุน้ทีแ่จง้ความประสงค์ล่วงหน้าเป็นล าดบัแรก หากทีน่ัง่เตม็ ขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้มอบฉันทะแก่กรรมการอสิระและรบัชม      
การถ่ายทอดสดผ่าน Live Broadcast ทัง้นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิการเข้าร่วมประชุมของผู้ติดตามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะ
เน่ืองจากบรษิทัจ ากดัทีน่ัง่ในการประชุม 

4. บริษทัจดัจุดคดักรองผู้ร่วมงานด้วยการวดัอุณหภมิูร่างกายบริเวณทางเข้าสถานท่ีจดัประชุม บรษิทัขอความร่วมมอืผู้ถือหุ้น    
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจคดักรอง โปรดหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  และมอบฉันทะให้แก่กรรมการ
อสิระและรบัชมการประชุมผ่านระบบ Live Broadcast ของบรษิทั  

ส าหรบัมาตรการและแนวปฏิบติัโดยละเอียดจะแสดงอยู่ในเอกสารน้ี โปรดท าความเข้าใจมาตรการและแนวปฏิบติัดงักล่าวอย่างถ่ีถ้วน  
ส าหรบัผู้ถือหุ้นท่ีผ่านการคดักรอง โปรดจดัเตรียมหน้ากากอนามยัเพื่อสวมใส่ตลอดการประชุม 

บริษทังดการแจกของช าร่วย เคร่ืองดื่มและของว่าง และไม่อนุญาตให้รบัประทานอาหารในท่ีประชุม 
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ที ่เอก็โก 110/ 472 19 มถิุนายน 2563 
 
เรื่อง    ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  
  

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
2. รายงานประจ าปี 2562 รายงานทางการเงนิประจ าปี 2562 รายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2562 

และแบบสง่ค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 รปูแบบ QR Code 
3. ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 
4. ประวตัผิูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั 
5. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ ข. (หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค.สามารถดาวน์โหลด

ไดใ้นเวบ็ไซตข์องกลุ่มเอก็โก) 
6. มาตรการและแนวปฏบิตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ภายใตส้ถานการณ์    

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
7. ขอ้มลูกรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
8. แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563   
9. แบบคดักรองความเสีย่งการตดิโรค COVID-19 

10. เงือ่นไขและวธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกคะแนนเสยีง 
11. แบบฟอรม์การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม (โปรดน ามาแสดงในวนัประชุม) 
12. ขอ้บงัคบับรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
13. แบบขอรบัรายงานประจ าปีในรปูแบบหนังสอื 
14. แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
15. คู่มอืผูถ้อืหุน้ 
16. แบบสอบถามเกีย่วกบัรายงานประจ าปี 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ในการประชุมครัง้ที ่8/2563
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563          
เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรลัพลาซ่า  ลาดพร้าว กรุงเทพ    
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ            
การประชุมดงัต่อไปนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 

 รายละเอียดทัว่ไป: บริษัทจัดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่     
18 เมษายน 2562 โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.egco.com) ตัง้แต่วนัที ่2 พฤษภาคม 2562 

http://www.egco.com/
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ:  การบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกต้องและ
ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม           
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 
 

 จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ     
ออกเสยีงลงคะแนน 

  
ระเบียบวาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 

 

 รายละเอียดทัว่ไป : บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2562 และได้เผยแพร่ลงบน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึง
รายงานประจ าปี 2562 และรายงานทางการเงนิประจ าปี 2562 โดยสแกน QR Code 
ซึง่ปรากฎอยู่บนสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 2 และบนแบบฟอรม์การลงทะเบยีนเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563  (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 11)  
 
ผลการด าเนินงานในปี 2562 มีรายละเอียดตามบทรายงานและการวิเคราะห์ของ    
ฝ่ายบรหิารทีเ่ปิดเผยในรายงานประจ าปี 2562 ซึง่มเีหตุการณ์ส าคญั ดงันี้ 
 

วนัที ่15 มกราคม 2562  บรษิทั เจน พลสั บ.ีว.ี จ ากดั  ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของเอก็โก 
ด าเนินการซื้อขายหุ้นและโอนหุ้นแล้วเสร็จในสัดส่วนร้อยละ 49  ในบริษัท               
พาจู เอ็นเนอร์ยี่  เซอร์วิส จ ากัด (พาจู อีเอส ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท               
SK E&S Co., Ltd. (SK E&S) โดย พาจ ูอเีอส เป็นเจา้ของและด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้า
พาจูซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานความร้อนร่วมที่ใชก๊้าซเป็นเชื้อเพลงิ ตัง้อยู่ที่  
เมืองพาจู จังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต้ ขนาดก าลังการผลิต 2 x 911.50             
เมกะวตัต์ โดยจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) 
ซึ่งเป็นผูร้บัซื้อไฟฟ้ารายเดยีวในเกาหลใีต้ โดยซื้อขายผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า
ของประเทศเกาหลใีต ้(Korea Power Exchange) 
 
วนัที ่21 มถิุนายน 2562 คณะกรรมการบรษิทัเอก็โก ไดอ้นุมตักิารลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้ากงัดง (โครงการกงัดง) ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ตัง้อยู่ที่    
เขตกังดง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ขนาดก าลังการผลิต 19.80 เมกะวัตต์             
โดยจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ KEPCO และมรีายได้จากการจ าหน่ายพลงังานความรอ้น 
รวมทัง้ได้รบัค่าเครดิตการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy 
Certificate, REC) จากพลงังานไฟฟ้าที่โครงการกงัดงผลติได้  โครงการกงัดงก าลงั
ก่อสรา้งและด าเนินการโดย พาจ ูอเีอส ซึง่เป็นบรษิทัทีก่ลุ่มเอก็โกถอืหุน้อยู่ในสดัสว่น
รอ้ยละ 49 ทัง้นี้ พาจู อเีอส ลงทุนในโครงการกงัดง มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการมสีดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนของ
โรงไฟฟ้าพาจู และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ พาจู อีเอส คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่อง            
เชงิพาณิชยใ์นไตรมาสที ่4 ปี 2563 
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 วนัที่ 25 กนัยายน 2562 เอ็กโกได้ลงนามในสญัญาผู้ถือหุ้นในบรษิทั ไทย ไปป์ไลน์ 
เน็ตเวิร์ค จ ากัด (ทีพีเอ็น ) เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.60 โดยทีพีเอ็น      
ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งน ้ามนัโดยระบบขนสง่ทางท่อและใหบ้รกิารคลงัน ้ามนัซึง่
เป็นโครงการขยายท่อขนสง่น ้ามนัไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยระบบท่อขนสง่
จะเชื่อมต่อคลงัน ้ามนัของบรษิทั ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (Thappline) ในจงัหวดั
สระบุรีไปยงัคลังน ้ามนัขนาด 142 ล้านลิตรของทีพีเอ็น ในจังหวดัขอนแก่นผ่าน       
ท่อขนส่งใต้ดนิเสน้ใหม่ โดยมรีะยะทางรวม 342.80 กโิลเมตร  ซึ่งมกี าลงัการขนส่ง
ต่อปีอยู่ที่ 5,443 ล้านลติร และสามารถขยายเพิม่เป็น 7,330 ล้านลติร ในระยะที่ 2 
คาดว่าการก่อสรา้งจะด าเนินการแลว้เสรจ็ในไตรมาสที ่4 ปี 2564 
 
วนัที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัท กรีนวิง เอนเนอร์ยี่ จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ     
เอ็กโก ลงนามในสญัญาซื้อขายหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท Yunlin Holding 
GmbH (Yunlin, หยุนหลนิ) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั Taiwan Offshore Holding 
GmbH ทัง้นี้ หยุนหลนิ ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทั Yunneng Wind Power Co.,Ltd. 
(Yunneng) โดย Yunneng ก าลัง ก่อสร้า งโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั ่ง           
ขนาดก าลงัการผลติ 640 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบไต้หวนั ห่างจากชายฝัง่
ทะเลตะวนัตกของมณฑลหยุนหลนิ สาธารณรฐัจนี (ไต้หวนั) ประมาณ 8 กโิลเมตร   
มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าในรปูแบบ Feed-in Tariff ซึง่มอีตัรารบัซื้อไฟฟ้าคงที ่ระยะเวลา 
20 ปี  กับ  Taiwan Power Company (Taipower)  ทั ้งนี้  ก าหนดการ เดิน เครื่ อง
แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที ่1 ขนาดก าลงัการผลติ 352 เมกะวตัต ์ก าหนดแลว้เสรจ็
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และระยะที่ 2 ขนาดก าลังการผลิต 288 เมกะวัตต์ 
ก าหนดแล้ว เส ร็จ ในไตรมาสที่  3 ของ ปี  2564 การซื้ อ ข ายหุ้นแล้ว เส ร็จ                      
เมื่อวนัที ่17 เมษายน 2563 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มเอ็กโก มีการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน           
6 ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว) 
สาธารณรัฐ ฟิลิป ปินส์  สาธารณรัฐอิน โดนี เซีย  เครือรัฐออสเตรเลีย  และ            
ส า ธ า รณรัฐ เ ก าหลี  โ ด ยมี โ ร ง ไฟ ฟ้ าที่ เ ดิน เ ค รื่ อ ง แ ล้ ว จ า นวน  28 แห่ ง                            
คิดเป็นก าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม       
5,475 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจ านวน 2 แห่ง คิดเป็น          
ก าลงัการผลติตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสดัสว่นการถอืหุน้รวม 171 เมกะวตัต์ 
นอกจากนี้  บริษัทยังมีโครงการในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่ องซึ่งอยู่ระหว่าง              
การก่อสรา้งอกี 1 โครงการ 
 
ผลประกอบการปี 2562 กลุ่มเอ็กโก มีก าไรสุทธิ จ านวน 13,059 ล้านบาท            
ลดลงจ านวน 8,014 ล้านบาท เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิประจ าปี 2561 จ านวน        
21,073 ล้านบาท  เนื่ องจากปี  2561 มีก า ไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน            
14,177 ล้านบาท หากไม่รวมก าไรจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าวแลว้ ในปี 2562 มี
ก าไรสุทธเิพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 6,163 ลา้นบาท 
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 ทัง้นี้  หากพิจารณาผลก าไรจากการด าเนินงานปกติ (ไม่รวมผลกระทบจาก          
อัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การด้อยค่าของสินทรพัย์ และการรบัรู้
ร ายได้แบบสัญญาเช่ า )  กลุ่ ม เอ็กโก มีก า ไรจากการด า เนิน งานจ านวน                 
10,368 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ จ านวน 1,173 ลา้นบาท หากไม่รวมก าไรจากการขายเงนิ
ลงทุนจากปี 2561 
 
ก าไรจากการด าเนินงานปกติที่เพิม่ขึ้น 1,173 ล้านบาท มาจากการด าเนินการของ
โรงไฟฟ้าในปัจจุบันเพิ่มขึ้นจ านวน 339 ล้านบาท การด าเนินการของโรงไฟฟ้า      
เอสบีพีแอล และ เอ็กพีซีแอล ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วในปี 2562 จ านวน          
225 ลา้นบาท และ การด าเนินการของโรงไฟฟ้า พาจ ูอเีอส ทีล่งทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 
49 ในปี 2562 จ านวน 1,681 ลา้นบาท 
 
อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าไฟฟ้าจากความพร้อมจ่ายลดลงจ านวน 1,072 ล้านบาท   
จากโรงไฟฟ้าบแีอลซพี ีโรงไฟฟ้าจพีจี ีซึง่เป็นไปตามโครงสรา้งทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา
ซื้อขายไฟฟ้า 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มเอ็กโกมีสินทรพัย์รวมจ านวน 208,522 ล้านบาท 
เพิม่ขึ้นจ านวน 2,095 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าพาจู อีเอส     
ทีพีเอ็น  เอสบีพีแอล เอ็นทีว ันพีซี  ไซยะบุรี  และอีแอนด์อี อีกทั ้งการรับรู้                 
สว่นแบ่งก าไรหลงัหกัเงนิปันผลในกจิการร่วมคา้และบรษิทัร่วม 
 
ในขณะที่หนี้ สินของกลุ่มเอ็กโกมีจ านวน 103,416 ล้านบาท ลดลงจ านวน            
2,162 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากเงนิกูแ้ละเจา้หนี้การคา้ลดลง 
 
ส าหรบัส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มเอ็กโกมจี านวน 105,106 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 
4,256 ล้านบาท เนื่ องจากกลุ่ ม เอ็กโกมีก าไรสะสมเพิ่มขึ้นจากก าไรสุทธิ                 
หลงัหกัเงนิปันผลแลว้ 
 
ปี 2562 กลุ่มเอ็กโกได้เตรยีมความพร้อมที่จะเผชญิกบัความท้าทายของการพฒันา
ธุรกจิไฟฟ้าในประเทศซึ่งค่อนขา้งจ ากดั การแข่งขนัในตลาดต่างประเทศมมีากขึ้น
และเทคโนโลยเีปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ โดยเอก็โกไดท้บทวนและปรบัวสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ และแผนกลยุทธ์ซึ่งให้ความส าคญักบัการขยายธุรกจิจากการผลติไฟฟ้าสู่
พลงังานที่เกี่ยวเนื่องโดยมวีสิยัทศัน์มุ่งเป็นบรษิทัไทยชัน้น าที่ด าเนินธุรกจิพลงังาน
อย่างยัง่ยนื ดว้ยความใสใ่จทีจ่ะธ ารงไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้มและการพฒันาสงัคม 
 
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ เอ็กโกจึงขับเคลื่อนองค์กรด้วย           
กลยุทธ์ส าคญั 3 ดา้น ครอบคลุมดา้นธุรกจิ ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และดา้นการ
ก ากบัดแูลกจิการ  
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ในดา้นธุรกจิ  เอก็โกมุ่งเน้นการบรหิารสนิทรพัยใ์นปัจจุบนัอย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด 
ติดตามผลการด า เนินงานของบริษัทที่ เข้าร่ วมทุนเพื่ อให้ได้ผลตอบแทน             
ตามที่ประมาณการไว้ บริหารจดัการโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการให้แล้วเสรจ็
ตามก าหนดและงบประมาณที่ว างไว้และมุ่ งหาโอกาสในการลงทุนใหม่                     
เพื่ อสร้า งการ เติบ โตในอนาคต ทั ้ง โ รงไฟฟ้าที่ ใ ช้ เชื้ อ เพลิงฟอสซิลและ              
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมทัง้แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่                                  
ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกั  
 
ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เอ็กโกจะด าเนินธุรกิจโดยใส่ใจในการธ ารงรกัษา
สิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม        
ตลอดกระบวนการด าเนินธุรกิจ พร้อมทัง้ยกระดบัการจดัการด้านสิง่แวดล้อมของ   
เอก็โก และการอยู่ร่วมกนัอย่างกลมกลนืกบัชุมชน 
 
ส่วนดา้นการก ากบัดูแลกจิการ เอก็โกจะบรหิารธุรกจิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการ   
ที่ดีและตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ของบริษัท โดยมีระบบบริหารจดัการ      
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์รปัชัน่ และรบัผิดชอบต่อ
สิง่แวดลอ้ม สงัคมและผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ:  บริษัทมีผลการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจจึง
เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 และ
แนวทางการด าเนินกจิการในอนาคต  
 

 จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ระเบยีบวาระนี้ไม่ต้องไดร้บัการลงคะแนนเสยีง
จากผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นระเบยีบวาระเพื่อทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 รายละเอียดทัว่ไป: พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั มาตรา 112 และขอ้บงัคบั
บริษัทข้อที่  39 ก าหนดว่ า  คณะกรรมการต้อ งจัด ให้มีกา รท า งบดุ ล แล ะ                   
บญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั เสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้   
คณะกรรมการต้องจัด ให้ผู้ส อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็จ ก่อนน า เสนอต่ อ                        
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
 

 งบการเงินประจ าปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทได้ผ่าน      
การตรวจสอบและรับรองโดย นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี            
รบัอนุญาตเลขที่ 4599  และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว      
โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยู่ในหมวด “งบการเงนิรวม” ของรายงานทางการเงนิ
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 2 สรุปสาระส าคญั ไดด้งันี้ 
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 รายการ งบการเงินรวม 
(บาท) 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 
(บาท) 

สนิทรพัยร์วม 208,522,604,655 106,492,876,141 
หนี้สนิรวม 103,416,197,653 41,809,609,458 
รายไดร้วม 40,405,909,898 10,142,792,749 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน
ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

6,404,977,057 - 

ก าไรสุทธิจากการปิดบริษัทย่อย
และการร่วมคา้ 

649,112,418 641,664,225 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท
ใหญ ่

13,059,235,793 7,290,114,094 

ก าไรต่อหุน้  24.81 13.85  
  

ความเห็นของคณะกรรมการ:  งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและ
รบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว  ซึ่ งคณะกรรมการ เห็นว่ า งบการ เ งินของบริษัทแสดงฐานะการ เงิน                        
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เชื่อถือได้ และปฏิบตัิถูกต้องตามกฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามทีเ่สนอ 
 

 จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 

2562 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 

 รายละเอียดทัว่ไป: พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั มาตรา 116 และขอ้บงัคบั
บริษัทข้อที่ 42 ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น       
ทุนส า รองไม่ น้อยกว่ า ร้อยละ 5 ของก า ไรสุทธิประจ า ปี  หักด้วยยอดเงิน             
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10      
ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองจ านวน 530 ลา้นบาท 
เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายก าหนดไว้         
ครบถว้นแลว้   
 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40        
ของก าไรสุทธติามงบการเงนิรวมหลงัหกัภาษีเงนิได้ หรอืในจ านวนที่ทยอยเพิม่ขึ้น
อย่างสม ่าเสมอ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทใน     
โครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่าก าไรสะสมของ     
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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 ทัง้นี้ บรษิทัขอรายงานเรื่องการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งบรษิทัได้ด าเนินการ
ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 41 ที่ให้อ านาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผล    
ระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท า
เช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงนิปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไปคณะกรรมการ ในการประชุมครัง้ที ่8/2562 เมื่อวนัที ่23 สงิหาคม 
2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานครึ่งปีแรก            
ของปี  2562 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท  ส าหรับหุ้นจ านวน 526,465,000 หุ้น                        
เ ป็นจ านวน เงิน รวม  1,711 ล้านบาท และได้จ่ า ย ให้แ ก่ผู้ ถื อหุ้ นแล้ ว เ มื่ อ                     
วนัที ่16 กนัยายน 2562 
 
และในการประชุมครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2563 มีมติให้จ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานครึง่ปีหลงัของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท 
ส าหรบัหุน้จ านวน 526,465,000 หุน้ เป็นจ านวนเงนิรวม 1,711 ลา้นบาท และไดจ้่าย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 รวมทัง้สิ้นการจ่ายเงินปันผล         
ระหว่างกาลจากผลประกอบการในปี 2562 มกีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ถือหุน้ในอตัรา
หุน้ละ 6.50 บาท คดิเป็น รอ้ยละ 26.20 ของก าไรสุทธ ิจ านวน 13,059 ลา้นบาท 
 
เมื่อรวมการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลทัง้สองครัง้ บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผลในอตัรา  
หุน้ละ 6.50 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 3,422 ลา้นบาท 
 

 ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลกบัปีทีผ่่านมา ดงันี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 
ก าไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 13,059 21,073 
จ านวนหุน้ (หุน้) 526,465,000 526,465,000 
ก าไรสุทธติ่อหุน้ (บาท) 24.81 40.03 
อตัราเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)  6.50 7.00 
 3.25 3.25 3.50 3.50 
อตัราเงนิปันผลพเิศษต่อหุน้ (บาท)  - 2.50 
รวมอตัราเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 6.50 9.50 
รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 3,422 5,001 
สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผล (รอ้ยละ) 26 24 

  
ความเหน็ของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิ
ปันผลประจ าปีส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2562 เนื่องจากบรษิทั ไดจ้่ายเงนิปัน
ผลระหว่างกาลจากการด าเนินงานของปี 2562 แล้ว 2 ครัง้ ในอตัรารวมหุน้ละ 6.50 
บาท และเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลทัง้ 2 
ครัง้ 
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 จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดเงินค่าตอบแทน  
 

 รายละเอียดทัว่ไป: ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั มาตรา 120 ขอ้บงัคบั
บริษัทข้อที่ 29 ก าหนดให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าตอบแทนใน             
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 75/2561
ก าหนดให้บริษัทจดทะ เบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจัดให้                        
มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชีในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายใดปฏบิตัิหน้าที่สอบทานหรอื
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแลว้เจด็รอบปีบญัชไีม่ว่าจะ
ตดิต่อกนัหรอืไม่  
 

 โดยบรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายนัน้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดเ้มื่อพน้ระยะเวลา
อย่างน้อยหา้รอบปีบญัชตีดิต่อกนั โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 
 

 นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) 
ได้ประกาศแนวปฏบิตัิที่ นป. 5/2561 วนัที่ 20 พฤศจกิายน 2561 เรื่องการหมุนเวยีน
ผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ครบสองปี (ปี 2560-2561) 
ตามขอ้ก าหนดเดมิ ผูส้อบบญัชสีามารถเริม่ต้นนับระยะเวลาการปฏบิตัหิน้าทีใ่หม่ได้
เจด็ปี (ปี 2562-2568)  
 
และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 ซึ่งก าหนดให้       
บริษัทหลกัทรพัย์ที่ไม่สามารถจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชไีด้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ให้บรษิทัส่ง    
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้ร ับ         
ความเห็นชอบจากส านักงานและได้ร ับการแต่งตัง้จากบริษัท โดยต้องเสนอให้            
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายดงักล่าวในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 
 
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าทีผ่่านมาทมีงานผูส้อบบญัชี
จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั (“PwC”) มคีวามเชีย่วชาญ
ในวชิาชพี มคีวามเป็นอสิระและเป็นกลาง มปีระสบการณ์ในงานตรวจสอบบญัชธีุรกจิ
พลงังาน มคีวามต่อเนื่องในการตรวจสอบบญัชีและทราบขอ้มูลของกลุ่มบรษิทัเป็น
อย่างด ีนอกจากนี้ มกีารให้บรกิารที่ด ีสามารถให้ค าปรกึษาแนะน าที่มปีระโยชน์ มี
ผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจและส่งมอบงานได้รวดเรว็ตรงเวลา 
รวมทัง้ PwC เป็นบรษิทัทีใ่หบ้รกิารสอบบญัชทีีม่ชีื่อเสยีงมมีาตรฐานการตรวจสอบใน
ระดับสากล เป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางและมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีใน
ประเทศที่เอ็กโกไปลงทุนสมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของกลุ่มเอ็กโก
ประจ าปี 2563 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชคีนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและ
แสดงความเหน็งบการเงนิของบรษิทั 
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 1. นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4599  
2. นายวเิชยีร กิง่มนตร ี     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3977 
3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8435 

 
ตามรายนามผู้ สอบบัญชีข้า งต้น  1. นางสาวอมรรัต น์  เพิ่มพูนวัฒนาสุ ข                      
ไดเ้ป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิกลุ่มเอ็กโก
มาเป็นเวลา 5 ปี (ปี 2555 - 2559) และได้เวน้การปฏบิตัหิน้าที่ครบ 2 ปี (ปี 2560 - 
2561) และในปี 2562 ไดเ้ป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความคดิเหน็
ต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโก 2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ได้เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิกลุ่มเอ็กโกมาเป็นเวลา 2 ปี (ปี 2560 - 
2561) และ 3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงนามสอบทาน
หรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิกลุ่มเอก็โก การคดัเลอืกผูส้อบบญัชี
ของกลุ่มเอ็กโกเป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ี
 

 โดยมค่ีาธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจ าปี 2563 และค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัช ีใน
ประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ ดงันี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ค่าสอบบญัช ี 3,522,400  3,014,400 * 
ค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศ 
ไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

175,000  175,000  

* ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 อนุมตัคิ่ำตอบแทนผูส้อบบญัช ีจ ำนวน 3,689,400 บำท ซึง่รวมค่ำสอบ
ทำนกำรรวมธุรกิจ 4 ครัง้ จ ำนวน 900,000 บำท แต่ในปี 2562 เกิดรำยกำรจริงเพียง 1 ครัง้ ท ำให้
ค่ำตอบแทนลดลง 675,000 บำท  

 ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เพิม่ขึ้นจากปี 2562 จ านวน 508,000 บาท เนื่องจาก
เหตุผล ดงันี้  
 

1. ค่าสอบบญัชปีระจ าไตรมาสและประจ าปี เพิม่ขึน้ 58,000 บาท  จากขอบเขต
งานตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรฐานทางการเงนิฉบบัที ่9 และฉบบัที ่16  

2. ค่าสอบทานการรวมกจิการเพิม่ขึน้ 450,000 บาท เนื่องจากการเพิม่ค่าสอบ
ทานการรวมธุรกิจเพิ่มขึ้นจาก 1 โครงการในปี 2562 เป็น 3 โครงการ      
ในปี 2563 ซึง่ในการท าสญัญาจะระบุใหจ้่ายเมื่อเกดิการรวมธุรกจิขึน้เท่านัน้ 

   

ในปี 2562 บรษิทัมค่ีาตอบแทนของงานบรกิารอื่น จ านวนรวม 20,518,565  บาท ซึง่
ได้จ่ายไปแล้ว จ านวน 13,514,411 บาท และคงเหลือที่ต้องจ่ายเมื่อการให้บรกิาร
แลว้เสรจ็ จ านวน 7,004,154 บาท 
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 อ นึ่ ง ผู้ ส อ บ บั ญ ชี จ า ก  PwC เ ป็ น ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ข อ ง บ ริ ษั ท แ ล ะ                                     
บรษิทัย่อยทัง้หมด ยกเวน้ บรษิทั เคซอน เพาเวอร ์(ฟิลปิปินส)์ จ ากดั (เคซอน) และ                                       
บรษิทั เคซอน แมนเนจเมน้ท์ เซอร์วสิ จ ากดั ใชผู้ส้อบบญัชจีากส านักงานสอบบญัช ี
SyCip Gorres Velayo & Co. ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชเีดมิของบรษิทัทัง้สองก่อนทีเ่อ็กโก
จะเขา้ซื้อหุน้ และมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในธุรกจิของเคซอนเป็นอย่างดี 
ซึง่จะท าใหบ้รษิทัสามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

  

ทัง้นี้ PwC และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยไม่
มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัดงักล่าวในลกัษณะที่จะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าที่
อย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด    
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่า การคดัเลือก
ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชไีดผ่้านการพจิารณา
กลัน่กรองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดพ้จิารณาคุณสมบตั ิและประสบการณ์
ของผู้สอบบัญชี ชื่อเสียงของส านักงานผู้สอบบัญชี และ อัตราค่าสอบบัญชี            
อย่างรอบคอบแลว้ จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา ดงันี้  
 

 1. แต่งตัง้ให ้นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4599 
นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่ 3977 และนางสาวรจนาถ 
ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 8435  ในนาม PwC เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2563 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และก าหนดเงินค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิ 3,522,400 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบ
บัญชี (Out of pocket expenses) ในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่ เกิน 
175,000 บาท ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่
บริษัทมีการลงทุน  บริษัทเป็นผู้ร ับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความ
เหมาะสม 

 

 2. มอบอ านาจให้คณะกรรมการเอ็กโกเป็นผู้พจิารณาให้ความเหน็ชอบหาก PwC 
จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตดังกล่าว
ขา้งตน้ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตทัง้ 3 ท่าน ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้   
 

 3. มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการอนุมตัิค่าสอบบญัชสี าหรบัสอบทานงบการเงนิของ
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ทีเ่กดิขึน้ใหม่ในปี 2563 
 
 

 จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 รายละเอียดทัว่ไป: ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 ก าหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รบั
ค่าตอบแทนในการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่ค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงนิเดอืน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง 
และโบนัส 
  
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้พจิารณาหลกัเกณฑ์การก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทัโดยค านึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ 
ผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย และการเปรยีบเทยีบกบัธุรกจิในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
รวมทัง้การสร้างแรงจูงใจส าหรบับุคลากรที่มีคุณสมบตัิที่เหมาะสม จึงเห็นสมควร
เสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั แลว้ดงันี้  
 

 1. โบนัสกรรมการ : ก าหนดวงเงินโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2562 จ านวน 25 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.73 ของเงนิปันผลทีจ่่ายใหผู้้
ถอืหุน้ โดยใหก้รรมการจดัสรรโบนัสระหว่างกนัเอง ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากบัโบนัสปี 
2561 ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 
 

 2. ค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ : ให้ได้รบัในอตัราเดมิซึ่ง
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562  คอื ค่าตอบแทนรายเดอืน 
เดอืนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการครัง้ละ 10,000 บาทในกรณี
ที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไดร้บัเพิม่ในอตัรา
รอ้ยละ 25 และรอ้ยละ 10 ตามล าดบั 

 

 3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ร ับ
ค่าตอบแทนในอตัราเท่ากบัปี 2562 คณะกรรมการก ากบัความเสีย่ง ซึ่งไดร้บัการ
แต่งตัง้โดยคณะกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ที่ 
9/2562 โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่20 กนัยายน 2562 ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนเช่นเดยีวกบั
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม รายละเอยีด มีดงันี้ 

 

 

 

คณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน 
รายเดือน (บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 
คณะกรรมการลงทุน 20,000 20,000 
คณะกร รมกา รส ร รห าแล ะพิจ า รณา
ค่าตอบแทน 

20,000 20,000 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและ 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- 24,000 

คณะกรรมการก ากบัความเสีย่ง - 24,000 
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 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้รบัค่าตอบแทนรายเดอืนและ/หรอืเบี้ยประชุม
เพิม่ในอตัราเพิม่ในอตัราร้อยละ 25  ทัง้นี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นไปตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 3 

 
 4. สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ส าหรบัคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย:  ไม่ม ี

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่กีารแต่งตัง้ใหม่หรอืเปลีย่นแปลงระหว่างปี 
ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาตามความเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

6. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี 
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพจิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พจิารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงานของบรษิัท ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัทชัน้น าในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดยีวกนัครบถว้นแลว้ จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรษิทัตามอตัราดงักล่าว 
 

 จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อให้ผ่านมติ : คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  

  
ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   

 

 รายละเอียดทัว่ไป: พระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจ ากดั มาตรา 71 และข้อบงัคบั
บรษิทั ขอ้ที ่17 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีทุก
ครัง้ เป็นอตัรา 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ให้
ออกโดยจ านวนทีใ่กลท้ีสุ่ดกบัสว่น 1 ใน 3 และกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ
อาจไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาใหม่ 
 

 ทัง้นี้ ในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ปี 2563 กรรมการอสิระทีจ่ะพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระมจี านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายอญัญา ขนัธวทิย ์และนายไพศาล มหาพณัณาภรณ์
และกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ มีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายโทชิโร่       
คุดามะ นายโทโมยูกิ โอชิไอ และนายนาโอกิ ซึซึมิ ซึ่งรายนามข้างต้นทัง้หมด      
ด ารงต าแหน่งกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร  
 
บรษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัและระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคุีณสมบตัเิหมาะสมเพื่อ
รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม ถงึ 31 ธนัวาคม 
2562 เมื่อครบก าหนด ปรากฏว่าไม่มกีารเสนอรายชื่อกรรมการ ดงันัน้ คณะกรรมการ
โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวม         
ผูม้สี่วนไดเ้สยีในกรณีนี้ จงึไดส้รรหาผูท้รงคุณวุฒติามกระบวนการสรรหาของบรษิทั
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รวมถึงการสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการจาก
ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) โดยพจิารณาจากคุณสมบตัิตามทีก่ าหนดไว้ใน
กฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง และความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
คณะกรรมการประกอบกบัทกัษะที่บรษิัทต้องการ ความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รบัเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนก าหนดกลยุทธ์องค์กร และ
ช่วยเสรมิสร้างความเขม้แขง็ในการก ากบักจิการ เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร 
ตลอดจนพจิารณาผลงานในการก ากบัดูแลบรษิทั อุทศิเวลา และความรบัผดิชอบใน
การปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ ตลอดระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา 
 

คณะกรรมการ ดว้ยการพจิารณา กลัน่กรองและเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน จงึเสนอให้เลอืกตัง้กรรมการที่ครบวาระทุกท่านกลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 

  

โดยนายอญัญา ขนัธวิทย์ และนายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ มีคุณสมบตัิตรงตาม
นิยามกรรมการอสิระของบริษทั สามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง อกีทัง้บุคคลทัง้สองไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
หรอืผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : การคัดเลือกกรรมการได้ด าเนินการตาม
กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลัน่กรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองผูท้ีไ่ดร้บั
การเสนอชื่อตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาของบรษิทั  คณะกรรมการ ซึง่ไม่รวมกรรมการ
ทีม่สี่วนไดเ้สยีในระเบยีบวาระนี้ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการ
ดงันี้  
 

 • นายอัญญา ขันธวิทย์ และนายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ กรรมการอิสระ          
ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 

• นายโทชิโร่ คุดามะ นายโทโมยูกิ โอชิไอ และนายนาโอกิ ซึซึมิ กรรมการ        
ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 
 

โดยกรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อมีคุณสมบตัิและความเหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเสริมสร้างความเข้มแขง็ในการก ากบักิจการ เพื่อบรรลุตาม      
กลยุทธ์ขององค์กร และกรรมการอิสระที่ได้รบัการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม 
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นประโยชน์ซึ่งไปตามหลักเกณฑ์             
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ทัง้นี้ประวตัิย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ  รวมทัง้นิยาม
กรรมการอสิระ มรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในเอกสารสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 4 
 

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ: คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อท่ี 3 
(วตัถปุระสงคข์องบริษทั) 
 

ระเบียบวาระท่ี 8.1 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขวตัถปุระสงคข์องบริษทัข้อท่ี 6  
 

 รายละเอียดทัว่ไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 
ภายใต้บงัคบัมาตรา 19 วรรคสอง บรษิทัจะแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธิหรือ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัไดเ้มื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวน เสีย งทั ้งหมดของผู้ ถื อหุ้นซึ่ ง มาประชุ มและมีสิทธิออก เสีย ง                       
แต่ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่36 (2) ก าหนดใหก้ารเปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขหนังสอืบรคิณห์
สนธ ิใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 
ด้วยบรษิทัมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจพลงังาน
ไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ดังนัน้ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ดงักล่าว และสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทั โดยมเีป้าหมายทีจ่ะสรา้งผลตอบแทน
ที่ยัง่ยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิข้อที่ 3 
(วตัถุประสงคข์องบรษิทั) โดยเพิม่เตมิและยกเลกิขอ้ความทีร่ะบุวตัถุประสงคบ์รษิทัขอ้
ที ่6 ดงันี้ 
 
ขอ้ ขอ้ความเดมิ ขอ้ความใหม ่
6. เพื่อลงทุนเขา้หุ้นในกิจการค้าใดๆ ไม่

ว่าโดยวิธีใดซึ่งมีวัตถุประสงค์และ
กิจการที่คล้ายคลึงกัน หรือเกี่ยวข้อง 
หรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงค์ของ
บรษิัทนี้ หรอืลงทุนในหลกัทรพัย์หรือ
หลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการ
หรอืร่วมคา้กบับุคคลอื่น หรอืใหบุ้คคล
อื่นเขา้ร่วมกจิการหรอืร่วมคา้ดว้ย หรอื
เป็นหุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรบัผดิ
ในห้างหุน้ส่วนจ ากดั หรอืเป็นผู้ถอืหุน้
ในบรษิทัจ ากดัและบรษิทัมหาชนจ ากดั 

เพื่อลงทุนในกจิการใดๆ ไม่ว่าโดยวธิใีด 
หรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารหนี้  
และหลกัทรพัย์อื่นที่สามารถลงทุนได้ 
หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับ
บุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
กิจการหรือร่ วมค้าด้วย  หรือ เ ป็น
หุ้นส่วนประเภทจ ากัดความรับผิดใน
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรอืเป็นผู้ถือหุ้นใน
บรษิทัจ ากดัและบรษิทัมหาชนจ ากดั 

 

  
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุม      
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขวตัถุประสงคข์องบรษิทัขอ้ที ่6 เพื่อใหบ้รษิทัสามารถ
เพิม่โอกาสในการลงทุนในธุรกจิใหม่ ซึง่สรา้งการเตบิโตใหแ้ก่บรษิทัและผลตอบแทนที่
ยัง่ยนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
  

 จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
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ระเบียบวารท่ี 8.2 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวตัถปุระสงคข์องบริษทัข้อท่ี 63  
 

 รายละเอียดทัว่ไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 
ภายใต้บงัคบัมาตรา 19 วรรคสอง บรษิทัจะแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธิหรือ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัไดเ้มื่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธิออกเสยีง แต่ขอ้บงัคบั
บรษิทัขอ้ที่ 36 (2) ก าหนดให้การเปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธ ิให้ถือ
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีง 
 

 ด้วยบรษิทัมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจพลงังาน
ไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ดังนัน้ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ดงักล่าว และสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทั โดยมเีป้าหมายทีจ่ะสรา้งผลตอบแทน
ทีย่ ัง่ยนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  คณะกรรมการจงึเหน็ควรเพิม่วตัถุประสงค์ของบรษิทัขอ้ที ่63 
ดงันี้ 
 

 
  

ขอ้ วตัถุประสงคใ์หม ่
63. ประกอบกิจการจดัตัง้และด าเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม สวน

อุตสาหกรรม เมืองอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือพื้นที่พัฒนา
อุตสาหกรรมอื่นใด เพื่อบริการแก่ผู้ประกอบการกิจการโรงงานอุตสาหกรรมทุก
ประเภท ทัง้ในรูปแบบของการออกแบบ ก่อสร้าง จ าหน่าย ให้เช่าซื้อ ให้เช่า
อสงัหารมิทรพัย ์การจดัสรร และคา้ทีด่นิ รวมทัง้ ท าการคา้ และใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักจิการดงักล่าว ตลอดจนการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ประปา การบ าบดัน ้าเสยี ไฟฟ้า เครื่องท าความเยน็ การรกัษาความปลอดภยั และ
การดูแลระบบสาธารณูปโภค การรกัษาความสะอาด การบรหิารจดัการ ก าจดัขยะ 
ของเสยี และการขจดัมลภาวะ เป็นตน้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุม      
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเพิม่วตัถุประสงค์ของบรษิทัขอ้ที ่63 เพื่อใหบ้รษิทัสามารถ
เพิม่โอกาสในการลงทุนในธุรกจิใหม่ ซีง่สรา้งการเตบิโตใหแ้ก่บรษิทัและผลตอบแทนที่
ยัง่ยนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
 

 จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 

ระเบียบวาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

รายละเอียดทัว่ไป: ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั มาตรา 105 วรรคสอง 
และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 34 วรรคสอง ก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย
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กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่อง
อื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมได ้
 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องอื่น ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์
ดงักล่าว 
 

 บรษิทัใคร่ขอเรยีนว่า คณะกรรมการบรษิทัมมีติให้ผู้ถือหุ้นที่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผู้ถือหุน้และ
จ านวนหุน้ทีถ่อือยู่ ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 เป็นผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้  
 
  จงึขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และ
สถานทีด่งักล่าว และเพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้สะดวกรวดเรว็ บรษิทัจะเปิดการลงทะเบยีน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป หากท่านไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉนัทะ
แก่ผู้รบัมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสอืมอบฉันทะดังสิง่ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 และ     
เนื่องดว้ยบรษิทัจดัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงออกมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ดงัสิง่ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 ขอความร่วมมอืผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะศกึษาและท าความ
เขา้ใจมาตรการและแนวปฏบิตัดิงักล่าวในอย่างถี่ถ้วน นอกจากนี้ บรษิทัมแีผนกระชบัเวลาการประชุมเพื่อลด
การอยู่รวมตวักนัอนัเป็นหนึ่งในสาเหตุการแพร่เชื้อ และจะจดัการประชุมภายใต้มาตรการการเว้นระยะห่าง   
ทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้จ านวนที่นัง่ในการประชุมมีจ ากัด ดังนัน้ บริษัทขอความร่วมมือ           
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งแทนการเขา้ประชุมด้วยตนเอง โดยบริษทัก าหนดให้       
1. นางจาร ุว ร รณ เ ร อื งสว สัด พิงศ ์ ประธานกรรมการอ สิระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ                        
2. นายพสุ โลหารชุน กรรมการอสิระ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ 3. นางนวลน้อย ตรรีตัน์ กรรมการอสิระ กรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  เป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
ทัง้นี้ กรรมการอสิระของบรษิทัทัง้ 3 ท่านไม่มสี่วนได้เสยีพเิศษในระเบยีบวาระการประชุม ยกเว้นการได้รบั
ค่าตอบแทนกรรมการในระเบยีบวาระที ่6 โดยมขีอ้มูลกรรมการดงักล่าว ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 7 
 
  ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัขอใหท่้านผูถ้อืหุน้กรอกแบบแจ้ง
ความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และแบบคัดกรองความเสี่ยงการติดโรค    
COVID-19 ดงัสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 8 และ 9 และขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ส่งแบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วม
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ภายในวนัพฤหสับดีที่ 16 กรกฏาคม 2563 มาที่บริษัทหรือผ่าน
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์cs@egco.com และน าสง่แบบคดักรองความเสีย่งการตดิโรค COVID-19 ในวนัประชุม 
หรือน าทัง้สองแบบฟอร์มมายื่นในวันประชุมพร้อมกับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม                      
ดงัสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 11  ทัง้นี้ เนื่องดว้ยบรษิทัจ ากดัทีน่ัง่ในการประชุม หากจ านวนทีน่ัง่เตม็หรอืผูถ้อืหุน้
มคีวามเสีย่งในการตดิโรค COVID-19 บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่อนุญาตใหเ้ขา้ร่วมการประชุม และใหผู้ถ้อืหุน้มอบ
ฉนัทะแก่กรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งตามรายละเอยีดดา้นบน 
 
  อนึ่ง บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบตัิตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน
ผู้เขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนนดงัที่ก าหนดในเอกสารสิง่ที่ส่งมาด้วย
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หมายเลข 10 รวมทัง้ โปรดแสดงแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อความสะดวกรวดเร็ว               
ในการลงทะเบยีน   
 
  บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฉบับนี้         
พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.egco.com) และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งของบรษิทัสามารถ
กระท าได้ 
 

ทัง้นี้  หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปีในรูปแบบหนังสือ       
โปรดกรอกแบบขอรบัรายงานประจ าปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13 และส่งให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท          
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cs@egco.com หรือ โทรสารหมายเลข 0 2998 5999 ต่อ 5020-7 หรือแจ้งที่
โทรศพัทห์มายเลข 0 2998 5020-7 

 
เพื่อใหท่้านไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของท่าน

อย่างเตม็ทีเ่นื่องจากการประชุมครัง้นี้จดัขึน้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หากผูถ้อืหุน้มคี าถาม
ที่ต้องการให้ชี้แจงในประเดน็ต่างๆ ตามระเบยีบวาระที่น าเสนอครัง้นี้ สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามาทีบ่รษิทั 
โดยส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์มาที่ cs@egco.com โทรสารหมายเลข  0 2998 5999 ต่อ 5020 – 7 หรอืผ่าน
แบบสง่ค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 โดยสแกน QR Code ซึง่ปรากฏในสิง่ทีส่ง่
มาดว้ยหมายเลข 2 ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธิงดใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถามในแต่ละระเบยีบวาระการประชุมในหอ้ง
ประชุมโดยการใชไ้มโครโฟนเพื่อใหก้ารประชุมกระชบัและลดการสมัผสัทีอ่าจแพร่เชือ้โรค COVID-19 ได ้
 

นอกจากนัน้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดท าแผนที่สถานที่    
จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นดงัสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 14 รวมทัง้ ได้จดัท าคู่มอืผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นขอ้มูลเรื่อง
การรบัเงินปันผล การด าเนินการเกี่ยวกับใบหลักทรพัย์ การประชุมผู้ถือหุ้น และการติดต่อกับบริษัทดัง
รายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 15 
 
 

 ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
 
                  (นายกมัปนาท บ ารงุกจิ) 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยุทธแ์ละบรหิารสนิทรพัย ์         
รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
ฝ่ายเลขานุการบรษิทั 
โทร. 0 2998 5020–7 
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