
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 

ของ 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวภิาวดบีอลรูม โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด์ แอท เซ็นทรลัพล่าซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยม ี       

ผูถ้ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 138 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1,609 ราย รวมทัง้หมดเป็นจํานวน  1,747 ราย 

นับจํานวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้416,822,908 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 79.1739 ของจํานวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด เกนิ

กว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ซึง่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั โดย

มนีายกุลศิ สมบตัศิริ ิประธานกรรมการบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นประธานในการประชุม 

(“ประธาน”) 

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเตรียมการประชุมและมาตรการ    

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในรูปแบบนิวนอร์มัล (New normal) ด้วยบริษัทตระหนักและให้

ความสําคญักบัความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอันดบัแรก และเพื่อป้องกัน    

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) อีกระลอกหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดที่นัง่ให ้      

เวน้ระยะห่างกนั 2 เมตร ตามมาตรการการเวน้ระยะห่างระหว่างกนัสง่ผลใหท้ีน่ัง่ในทีป่ระชุมมจีาํนวนจาํกดั และ

ยงัส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอสิระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง รวมถงึส่งคําถามหรอื

ขอ้คดิเหน็ล่วงหน้าในระเบียบวาระต่างๆ ผ่านจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ถึงฝ่ายเลขานุการบรษิัทหรอืการสแกน 

QR Code  และเพื่อเป็นการลดการสมัผสัและป้องกนัการแพร่กระจายของเชื้อโรค บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้น

ส่งคําถามผ่านการสแกน QR Code ได้ตลอดระยะเวลาการประชุมแทนการใช้ไมโครโฟน โดยบรษิัทจะตอบ

คาํถามทีส่่งมาล่วงหน้าในแต่ละระเบยีบวาระทีเ่กี่ยวขอ้ง และตอบคําถามในระหว่างประชุมตามความเหมาะสม

ของระยะเวลาการประชุมทีกํ่าหนด เพื่อลดการอยู่ร่วมกนัของคนหมู่มากเป็นเวลานาน  ทัง้นี้ บรษิทัจะจดบนัทกึ

คาํถามและคาํตอบไวใ้นรายงานการประชุม นอกจากนี้ บรษิทัจดัใหม้กีารถ่ายทอดสด (Live Broadcast) สาํหรบั

ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขา้ร่วมประชุม สามารถตดิตามการประชุมได ้ 

จากนัน้ บรษิทัไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบเรื่องรายละเอยีดของระบบทางหนีไฟของหอ้งประชุมเพื่อ

ความปลอดภยัของผูม้าประชุม 

ในลําดบัถดัไป ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนํากรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1. นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ ประธานกรรมการอสิระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายพสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและ   

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

สิ�งที�สง่มาดว้ยหมายเลข 1
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3. นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการลงทุน กรรมการกํากบัดูแล

กิจการและความรบัผิดชอบต่อสังคม และกรรมการกํากับ 

ความเสีย่ง 

4. นายอญัญา ขนัธวทิย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับความเสี่ยง และ

กรรมการตรวจสอบ  

5. นายวศิกัดิ ์วฒันศพัท ์ กรรมการ และกรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม 

6. นายพฒันา แสงศรโีรจน์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการกํากบัความเสีย่ง 

7. นายเรงิชยั คงทอง กรรมการ และกรรมการลงทุน 

8. นางนวลน้อย ตรรีตัน์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

9. นายบดนิทร ์รศัมเีทศ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

10. นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับ  

ความเสีย่ง 

เนื่องดว้ยมาตรการจาํกดัการเดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัร กรรมการชาวต่างชาต ิ4 ท่านจงึเขา้ร่วมประชุม

ทางไกลผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ 

1. นายโทชโิร่ คุดามะ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมจากประเทศสงิคโ์ปร ์

2. นายโทโมยกู ิโอชไิอ กรรมการ และกรรมการกํากบัความเสีย่ง เขา้ร่วมประชุมจาก

ประเทศญีปุ่่ น 

3. นายชุนอจิ ิทานากะ กรรมการ และกรรมการลงทุน เข้าร่วมประชุมจากเขต   

บรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี 

4. นายนาโอก ิซซึมึ ิ กรรมการ และกรรมการลงทุน เข้าร่วมประชุมจากประเทศ

ญีปุ่่ น 

รวมจาํนวนกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบ 15 ท่าน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

จากนัน้ นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แนะนําฝ่ายบรหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วม

การประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้  

1. นายจอหน์ พาลมัโบ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 

2. นายดนุชา สมิะเสถยีร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิในประเทศ 
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3. นายกมัปนาท บํารุงกจิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยุทธแ์ละบรหิารสนิทรพัย ์

4. นายสุวพนัธ ์ฉ่ําเฉลมิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ 

ประธานได้แจ้งที่ป ระชุมทราบว่าบริษัทได้ เชิญนางสาวอมรรัต น์  เพิ่มพูนวัฒ นาสุข 

จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส ์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั (“PwC”) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเขา้ร่วมประชุม

เพื่อตอบขอ้ซกัถามของผูถ้ือหุ้นเกี่ยวกบังบการเงนิ รวมทัง้ได้ว่าจา้งสํานักงานกฎหมายบรษิทั เบเคอร์ แอนด ์

แมค็เคนซี่ จํากดั โดยมนีายปรดีา เมฆศรสีุวรรณ และนางพรภนิันท์ อศัววฒันาพร เป็นผูต้รวจสอบการประชุม

เพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผู้มีสิทธ ิ       

ออกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความโปร่งใสและการสรา้งความมัน่ใจแก่ผูถ้อืหุ้น 

และบริษัทใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเวนเทค จํากัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์ในการลงทะเบยีนผูถ้อืหุ้น การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อใหก้ารจดัประชุมผูถ้อืหุ้นของ

บรษิทัสะดวก และรวดเรว็ นอกจากนี้ บรษิทัไดเ้ชญิตวัแทน  ผูถ้อืหุน้ 1 คน มาร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนน

ดว้ย โดย     นางชชัรยี ์นิตยธ์รีานนท ์ผูถ้อืหุน้ อาสาเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนนในครัง้นี้  

จากนัน้ ประธานไดแ้จง้ที่ประชุมทราบถงึวธิปีฏบิตัิในการออกเสยีงลงคะแนน การซกัถามหรอื

แสดงความเหน็ระหว่างการประชุมผ่านวดีทิศัน์ โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้  

ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดร้บัมอบฉันทะมาโดยถอืว่าหนึ่งหุ้น

เท่ากบัหนึ่งเสยีง  ผู้ถอืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ เหน็ดว้ย 

หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สําหรบัคะแนนเสยีงที่ใช้ในการลงมติ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียง       

ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ยกเวน้ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณากําหนดค่าตอบแทน

กรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุม

ส่วนระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ระเบียบวาระที่ 8.1 

เรื่องพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 6 และระเบียบวาระที่ 8.2 เรื่องพิจารณาอนุมตั ิ     

การเพิม่วตัถุประสงค์ของบรษิทัขอ้ที่ 63 ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ     

ผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และในกรณีที่มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในทีป่ระชุม

ออกเสยีงเพิม่อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

การลงคะแนนเสยีง แบ่งเป็น 2 กรณี ดงันี้ 

1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท หรืองด

ออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระยกมอืเพื่อลงมติในระเบยีบวาระดงักล่าว กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมอืจะถือว่า

ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิทั

2. ผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้  มวีธิปีฏบิตั ิดงันี้

• แบบมอบฉนัทะแบบ ก. ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง
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• แบบมอบฉันทะแบบ ข.  กรณีทีผู่ม้อบฉันทะกําหนดการออกเสยีงไวล้่วงหน้าในแต่ละระเบยีบวาระนัน้

บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้ร ับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง

เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงในระเบยีบวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่

ชดัเจน ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงในห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกบักรณีผู้ถือหุ้นมา

ประชุมดว้ยตนเอง

• แบบมอบฉันทะแบบ ค.  เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์ซึง่มวีธิกีารออกเสยีงเหมอืนแบบ ข. คอืหากผูม้อบฉันทะไดอ้อกเสยีงไวล้่วงหน้าแลว้ กไ็ม่ตอ้ง

ลงมตใินหอ้งประชุม

บริษัทได้กําหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ กรณีที่มีการแก้ไข ขูดลบ ขดีฆ่า

เครื่องหมายลงมตใินบตัรลงคะแนนเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อกํากบัหรอืชื่อย่อไวเ้ป็นสาํคญั สําหรบัระเบยีบ

วาระการเลอืกตัง้กรรมการนัน้ บรษิทักําหนดใหล้งคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะใหอ้อกเสยีงในทุกกรณีและเกบ็

บตัรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการในคราวเดียวกัน และผู้ถือหุ้นต้องส่งใบลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 

โดยไม่ต้องฉีกใบลงคะแนนเป็นแต่ละบุคคล สําหรบัระเบยีบวาระอื่นๆ บรษิทัจะเกบ็เฉพาะบตัรลงคะแนนเสยีง

เฉพาะทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง แลว้นําไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และจะ

เกบ็บตัรลงคะแนนทัง้หมดหลงัการประชุมเสรจ็สิน้เพื่อความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั ซึง่เป็น

วิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) 

ทัง้นี้ หากผู้ถือหุ้นมีความจําเป็นต้องกลบัก่อนการประชุมแลว้เสรจ็ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะส่งบตัร

ลงทะเบยีนออก และบตัรลงคะแนนทีเ่หลอือยู่ทัง้หมดใหแ้ก่เจา้หน้าที ่เพื่อใหเ้จา้หน้าทีนํ่าคะแนนเสยีงไปหกัออก

จากจาํนวนคะแนนเสยีงทีล่งทะเบยีนไวก่้อนหน้านี้ 

ทัง้นี้  ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบหลัง                

การลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทได้นําระบบ barcode เข้าใช้งานเพื่ออํานวยความสะดวกแก่          

ผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและเพื่อความรวดเรว็ในการนับคะแนน และในการนี้ ประธานขอใหผู้้ถอืหุน้ส่งคําถาม

ผ่านการสแกน QR Code ไดต้ลอดระยะเวลาการประชุมแทนการใชไ้มโครโฟน โดยสามารถเรยีกเจา้หน้าทีเ่พื่อ

ขอความช่วยเหลอืได ้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลทีม่คุีณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า 

สําหรบัเสนอในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2563 โดยเสนอผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั ระหว่างวนัที่ 1 

ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2562  เมื่อครบกําหนด ปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบยีบวาระหรอืเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
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ต่อจากนัน้ ประธานเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดงัต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

ประธานเสนอทีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2562 ซึง่ได้

ประชุมเมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2562 และบรษิทัได้เผยแพร่รายงานไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.egco.com) 

ตัง้แต่วนัที่ 2 พฤษภาคม 2562 อกีทัง้ บรษิัทได้จดัส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเอกสารเพื่อ

ตรวจสอบเป็นปีทีส่บิเอด็ 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผ่านการสแกน QR Code เนื่องจากระเบียบวาระนี้  ไม่มีคําถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถาม    

ระหว่างการประชุม ประธานจงึเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 

2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2562 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของ       

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน   

มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ตามที่

ประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีง

ลงคะแนน ดงันี้ 

การออกเสียงลงคะแนน จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 416,776,551 100.0000  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 27,300 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจาํนวนเสยีง 416,803,851 - 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2562 

ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบรษิทัได้จดัทํารายงานประจําปีในรูปแบบ 

QR Code ในปี 2563 เป็นครัง้แรกเพื่อลดการใช้กระดาษ ประหยดัค่าใช้จ่าย และอํานวยความสะดวกในการ

เขา้ถงึไดม้ากกว่าเดมิทีจ่ดัทาํเป็นรปูแบบ CD ROM โดยบรษิทัจะบรจิาคเงนิทีป่ระหยดัไดจ้ากการจดัทาํรายงาน

ประจําปีให้แก่มูลนิธิไทยรกัษ์ป่าในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)” ด้วยเจตนารมณ์ใน        

การรกัษาสิง่แวดลอ้ม ในปี 2562 บรษิทัไดบ้รจิาคเงนิใหแ้ก่มลูนิธไิทยรกัษ์ป่าเป็นจาํนวน 1,933,450 บาท 

http://www.egco.com/
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

วนัท่ี  20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

จากนัน้ ประธานไดนํ้าเสนอวดีทิศัน์ผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 และแผนการ

ดําเนินงานสําหรบัปี 2563 ของบริษัท ต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2562 ซึ่งจัดส่งให ้        

ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจําปี 2563 ในรปูแบบ QR Code โดยมสีาระสําคญัสรุป 

ไดด้งันี้  

1. การลงทุนในโครงการใหม่ในปี 2562

วนัที ่15 มกราคม 2562 บรษิทั เจน พลสั บ.ีว ีจาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของเอก็โกลงทุนในสดัสว่นรอ้ยละ

49 และรบัโอนหุน้ในบรษิทั พาจู เอน็เนอรย์ี่ เซอร์วสิ จํากดั ("พาจู อเีอส”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั

SK E&S Co., Ltd. (“SK E&S”) พาจู อเีอส เป็นเจา้ของและดําเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพาจ ูซึง่เป็นโรงไฟฟ้า

ประเภทพลงังานความรอ้นร่วมทีใ่ชก๊้าซเป็นเชื้อเพลงิตัง้อยู่ทีเ่มอืงพาจู   จงัหวดัคยอ็งก ีประเทศเกาหลี

ใต้ โรงไฟฟ้านี้มีขนาดกําลงัการผลิต 2 x 911.50 เมกะวตัต์ และจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric

Power Corporation (KEPCO) ซึง่เป็นผูร้บัซื้อไฟฟ้ารายเดยีวในเกาหลใีต ้โดยซื้อขายผ่านตลาดกลางซื้อ

ขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลใีต ้(Korea Power Exchange)

วนัที่ 21 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการลงทุนทางอ้อมในโครงการโรงไฟฟ้ากังดง 

(“โครงการกงัดง”) โดยผ่าน พาจู อเีอส ซึ่งเป็นบรษิัทที่กลุ่มเอ็กโกถือหุ้น โครงการกงัดงเป็นโรงไฟฟ้า

เซลล์เชื้อเพลิง ตัง้อยู่ที่เขตกงัดง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีขนาดกําลงัการผลิต 19.80 เมกะวตัต์

จําหน่ายไฟให้แก่ KEPCO และมรีายไดจ้ากการจําหน่ายพลงังานความรอ้นรวมทัง้ได้รบัค่าเครดติการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate, REC) จากพลังงานไฟฟ้าที่

โครงการกงัดงผลติได ้พาจู อเีอส ลงทุนในโครงการกงัดงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปฏบิตัติามขอ้กําหนด

การมสีดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนของโรงไฟฟ้าพาจู และเพิม่รายได้ให้แก่ พาจู อเีอส 

ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการก่อสรา้งและคาดว่าจะเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยใ์นไตรมาสที ่4 ปี 2563 

วนัที่ 25 กนัยายน 2562 เอ็กโกได้ลงนามในสญัญาผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จํากัด 

(ทพีเีอน็) เพื่อเขา้ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 44.60 โดยทพีเีอน็ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่น้ํามนัโดยระบบ

ข น ส่ งท า ง ท่ อ  แ ล ะ ให้ บ ริก า รค ลั ง น้ํ า มัน ซึ่ ง เป็ น โค ร งก า รข ย าย ท่ อ ข น ส่ ง น้ํ า มั น ไป ยั ง         

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยระบบท่อขนสง่จะเชื่อมต่อคลงัน้ํามนัของบรษิทั ท่อสง่ปิโตรเลยีมไทย จาํกดั 

(Thappline) ในจงัหวดัสระบุรไีปยงัคลงัน้ํามนัขนาด 142 ลา้นลติรของทพีเีอน็ ในจงัหวดัขอนแก่นผ่านท่อ

ขนส่งใต้ดนิเส้นใหม่ โดยมีระยะทางรวม 342.80 กิโลเมตร ซึ่งมกํีาลงัการขนส่งต่อปีที่ 5,443 ล้านลติร 

และสามารถขยายเพิม่เป็น 7,330 ล้านลติร ในระยะที่ 2 ทัง้นี้ โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่า

การก่อสรา้งจะแลว้เสรจ็ในไตรมาสที ่4 ปี 2563 

วนัที ่19 ธนัวาคม 2562 บรษิทั กรนีวงิ เอนเนอรย์ี ่จํากดั  ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของเอก็โก ลงนามในสญัญา

ซื้อขายหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25 ในบรษิัท Yunlin Holding GmbH (หยุนหลิน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท Taiwan Offshore Holding GmbH และการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563   
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ทัง้นี้  หยุนหลินถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท Yunneng Wing Power Co., Ltd. (“หยุนเหนิง”) โดย     

หยุนเหนิงกําลงัก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝัง่ขนาดกําลงัการผลติ 640 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่

บริเวณช่องแคบไต้หวนั ห่างจากชายฝัง่ทะเลตะวนัตกของมณฑลหยุนหลนิ สาธารณรฐัจีน (ไต้หวนั) 

ประมาณ 8 กโิลเมตร หยุนเหนิงมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff ซึ่งมอีตัรารบัซื้อไฟฟ้า

คงที่ ระยะเวลา 20 ปี กบั Taiwan Power Company (Taipower) ทัง้นี้ กําหนดการเดินเครื่องแบ่งเป็น 

2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ขนาดกําลงัการผลติ 352 เมกะวตัต์ กําหนดแลว้เสรจ็ในไตรมาสที ่4 ของปี 2563 

และระยะที ่2 ขนาดกําลงัการผลติ 288 เมกะวตัต ์กําหนดแลว้เสรจ็ในไตรมาสที ่3 ของปี 2564  

2. ผลประกอบการปี 2562

ปี 2562 กลุ่มเอก็โก มกํีาไรสุทธจิาํนวน 13,059 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจํานวน 8,014 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั

กําไรสุทธิประจําปี 2561 จํานวน 21,073 ล้านบาท เนื่องจากปี 2561 มีกําไรจากการขายเงินลงทุน

จํานวน 14,177 ล้านบาท หากไม่รวมกําไรจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าว ในปี 2562 กลุ่มเอก็โกมกํีาไร

สุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 6,163 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลกําไรจากการดําเนินงาน (ไม่รวม

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์และการรบัรูร้ายไดแ้บบ

สญัญาเช่า) กลุ่มเอ็กโกมกํีาไรจากการดําเนินงาน จํานวน 10,368 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จํานวน 1,173 ลา้น

บาท

ทัง้นี้  กําไรจากการดําเนินงานปกติซึ่งเพิ่มขึ้นจํานวน 1,173 ล้านบาท มาจากการดําเนินงานของ

โรงไฟฟ้าในปัจจุบนัเพิม่ขึน้ 339 ลา้นบาท ไดแ้ก่การดําเนินการของโรงไฟฟ้าเอสบพีแีอล และเอก็พซีแีอล 

ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วในปี 2562 จํานวน 225 ล้านบาท และการดําเนินการของโรงไฟฟ้า            

พาจู อีเอส ที่ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 49 ในปี 2562 จํานวน 1,681 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายได ้      

ค่าไฟฟ้าจากความพรอ้มจ่ายลดลงจํานวน 1,072 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าบแีอลซีพ ีและโรงไฟฟ้าจพีจี ี

ซึง่เป็นไปตามโครงสรา้งค่าไฟฟ้าทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยร์วม จาํนวน 208,522 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ จาํนวน 2,095 

ล้านบาท สาเหตุหลักจาก (1) การลงทุนในโรงไฟฟ้าพาจู อีเอส ทีพีเอ็น เอสบีพีแอล เอ็นทีว ันพีซ ี

ไซยะบุร ีและอแีอนด์อ ีและ (2) การรบัรูส้่วนแบ่งกําไรหลงัหกัเงนิปันผลในกจิการร่วมคา้และบรษิทัย่อย 

ในขณะที่หนี้สนิของกลุ่มบรษิทัมจีํานวน 103,416 ล้านบาท ลดลงจํานวน 2,162 ล้านบาท สาเหตุหลกั  

มาจากการที่เงนิกู้และเจ้าหนี้การค้าลดลง สําหรบัส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มเอ็กโกมีจํานวน 105,106 

ล้านบาท เพิม่ขึ้นจํานวน 4,256 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มเอ็กโกมีกําไรสะสมเพิม่ขึ้นจากกําไรสุทธหิลงั   

หกัเงนิปันผลแลว้ 

3. ภาพรวมการลงทุน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มเอก็โกมกีารลงทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซิฟิก ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ สาธารณรฐัอนิโดนีเซียและ
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เครอืรฐัออสเตรเลยี และ สาธารณรฐัเกาหล ี จํานวน 28 แห่ง คดิเป็นกําลงัการผลติตามสญัญาซื้อขาย

ไฟฟ้าและตามสดัส่วนการถือหุ้น รวม 5,475 เมกะวตัต์ มโีครงการที่อยู่ระหว่างก่อสรา้งในต่างประเทศ 

จํานวน 3 แห่ง แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้า  2 แห่ง คดิเป็นกําลงัการผลติตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและ

ตามสดัส่วนการถือหุ้น รวม 171 เมกะวตัต์ และโครงการธุรกิจพลงังานที่เกี่ยวเนื่อง 1 โครงการ ซึ่งมี

กําลังการขนส่งต่อปีจํานวน 5,443 ล้านลิตร และในภาพรวมกลุ่มเอ็กโกลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง     

ดา้นพลงังานอื่นๆ ไดแ้ก่ 

• ธุรกจิบรกิารดา้นการเดนิเครื่อง บํารุงรกัษา และวศิวกรรม แก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

• ธุรกจิเหมอืงถ่านหนิ ในประเทศสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี

• ธุรกจิท่อสง่น้ํามนั

4. ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม

กลุ่มเอก็โกมุ่งมัน่ดําเนินธุรกจิไฟฟ้าควบคู่กบัการดูแลดา้นชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ในทุกทีท่ีเ่อก็โก

เขา้ไปดาํเนินกจิการ โดยไดพ้ฒันาครอบคลุมทัง้หมด 3 ดา้น ไดแ้ก่

1. ด้านชุมชน กลุ่มเอ็กโกได้ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยในปี

2562 โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกได้จ้างงานบุคลาการในพื้นที่มากกว่าร้อยละ 90 และได้ดําเนิน

โครงการพฒันาชุมชนจาํนวน 88 โครงการ

2. ดา้นสงัคม กลุ่มเอก็โกมสี่วนร่วมในการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพเยาวชนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

เป็นเวลากว่า 10 ปี โดยผ่านกิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาวะเยาวชน กิจกรรม

พัฒนาทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมปลูกจิตสํานึกอนุรักษ์พลังงานและ

สิง่แวดล้อม นอกจากนัน้ ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกได้เปิดศูนย์เรยีนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อําเภอขนอม

จงัหวดันครศรธีรรมราช อย่างเป็นทางการ เพื่อแบ่งปันความรูด้า้นไฟฟ้าและการอยู่ร่วมกบัชุมชน

และสิง่แวดลอ้มแก่เยาวชน โดยเปิดใหบ้รกิารแก่เยาวชน ชุมชน และประชาชนทัว่ไป

3. ดา้นสิง่แวดล้อม กลุ่มเอ็กโกไดอ้นุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําที่สําคญัของประเทศผ่านการดําเนินงาน

ของมลูนิธไิทยรกัษ์ป่า ในปี 2562 ไดฟ้ื้นฟูป่าตน้น้ําในจงัหวดัเชยีงใหม่และในจงัหวดัชยัภูมริวม 915

ไร่ นอกจากนี้ มูลนิธิไทยรกัษ์ป่าได้ร่วมมือกบัอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปรบัปรุงเส้นทาง

ศกึษาธรรมชาตกิิว่แม่ปาน เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละเป็นการปลูกจติสาํนึกป่าตน้น้ําแก่เยาวชน และ

ประชาชนทัว่ไป

5. ด้านการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี

กลุ่มเอ็กโกดําเนินธุรกจิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดี โดยมรีะบบบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ

เป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์รปัชัน่ และรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยี ในปี 2562 นอกจากกลุ่ม

เอ็กโกได้ปรบัปรุงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายองค์กร และเป้าหมายผลตอบแทนผู้ถือหุ้นแล้ว ยงัได้

ดําเนินการยกระดบัการกํากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดย

จดัตัง้คณะกรรมการกํากบัความเสี่ยงพรอ้มทัง้จดัทํากฎบตัรคณะกรรมการกํากบัความเสีย่ง นอกจากนี้

กลุ่มเอ็กได้ทบทวนกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ปรบัปรุงระเบียบ หลกัเกณฑ์ และนโยบายของ
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บรษิัท เช่น การลงทุน การบรหิารเงนิ การบรหิารงานบุคคล จรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มบรษิัท เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ทัง้นี้ เพื่อสง่เสรมิและปลูกฝังใหค้ณะกรรมการและพนักงานเกดิความรู ้ความเขา้ใจในหลกัการกํากบัดแูล

กจิการที่ดี เอ็กโกได้จดักิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทยงัคงมี

นโยบายที่จะส่งเสริมให้เอ็กโกและบริษัทในกลุ่มเข้ารบัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ หรอื CAC  ในปี 2562 เอก็โกไดร้บัการรบัรองต่ออายุสมาชกิ CAC 

ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2562 และบรษิัท เอ็กโก เอ็นจเินียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จํากดั (เอสโก) 

ไดร้บัการรบัรองต่ออายุสมาชกิ CAC ครัง้ที ่1 เช่นกนั เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2562  

6. ทิศทางดาํเนินธรุกิจปี 2563

เอก็โกกําหนดเป้าหมายเพื่อสรา้งความเตบิโตอย่างยัง่ยนืใหก้บัองคก์ร และผูถ้อืหุน้ โดยมุ่งเน้นการลงทุน

ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหลกัเนื่องจากเป็นธุรกิจที่องค์กรมีความชํานาญและมีประสบการณ์ ภายใต้

หลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดี ใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสยี โดยมุ่งมัน่ที่จะดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดว้ย 3 กลยุทธห์ลกั ไดแ้ก่

• บรหิารจดัการโรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครื่องเชงิพาณิชยแ์ลว้ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด

• บริหารจดัการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกําหนดภายใต้งบประมาณที่

กําหนดไว้

• มุ่งหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชื้อเพลงิฟอสซิลและพลงังานหมุนเวยีนทัง้ในประเทศ และ

ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิค และแสวงหาโอกาสการลงุทนในธุรกจิใหม่ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกั

นอกจากนี้  ประธานมอบหมายให้นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์  กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ 

รายงานผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ต่อการดําเนินงานของบรษิทัในช่วงที่ผ่านมาและมาตรการใน

การบรหิารจดัการของกลุ่มเอก็โกท่ามกลางสถานการณ์ดงักล่าว ซึง่สามารถสรุปไดว้่าการดาํเนินงานของบรษิทั

ยงัคงดําเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ (Business Continuity Plan) 

เพื่อรองรบัความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้และบรษิทัยงัไดท้บทวนแผนดงักล่าวเป็นประจําเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ปัจจุบนั ทัง้นี้ แม้เอก็โกจะรบัรูร้ายไดท้ี่มาจากการจําหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะ

ยาว แต่เอก็โกยงัไดร้บัผลกระทบในระยะสัน้ เช่น การสัง่ผลติไฟฟ้าน้อยลงซึ่งเป็นไปตามความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า

ของประเทศลดลงและแผนการบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าบางโรงในต่างประเทศซึ่งถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วงครึง่ปีหลงั

ของปี 2563 

จากนัน้ ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด และใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิผ่านการ

สแกน QR Code ทัง้นี้ ไม่มขีอ้ซกัถามล่วงหน้าจากผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้ซกัถามระหว่างการประชุม ประธานจงึ

เสนอที่ประชุมรบัทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนการดําเนินงาน

สาํหรบัปี 2563 
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มติท่ีประชุม :   ที่ประชุมรบัทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2562 ของคณะกรรมการบรษิัท และ

แผนการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2563 

ระเบียบวาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ประธานมอบหมายใหน้ายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานงบการเงนิรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดย 

นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4599 ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และผ่าน

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมสีาระสาํคญัสรุปได ้ดงันี้ 

รายการ งบการเงินรวม 

(บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(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 

ส่วนแบ่งผลกําไรสุทธิจากเงินลงทุนใน

บรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 

6,404,977,057 - 

กําไรสุทธิจากการปิดบรษิัทย่อยและการ

ร่วมคา้  

649,112,418 641,664,225 

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

กําไรต่อหุน้ 24.81 13.85 

หลงัจากนัน้ ประธานขอให้นางจารุวรรณ เรืองสวสัดิพงศ์ ประธานกรรมการอิสระ ในฐานะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายละเอยีดการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบนัทกึ

ขอ้มลูทางบญัชถูีกตอ้ง ครบถ้วน สอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ดูแลใหม้กีารใชน้โยบาย

บญัชทีี่เหมาะสมและถือปฏบิตัโิดยสมํ่าเสมอ สอบทานใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่รดักุมและมปีระสทิธผิล 

นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีร่วมกับ           

ฝ่ายบรหิาร และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยการสอบถามผูส้อบบญัชใีนเรื่องความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงนิ 

การปรบัปรุงรายการบัญชีที่สําคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน การนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาปฏิบัต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้คําแนะนําและขอ้คดิเหน็เพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงนิของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิ 

ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ 

เชื่อถอืได ้มกีารเปิดเผยขอ้มลูสําคญัอย่างเพยีงพอ ครบถว้น เป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศ

ไทย และปฏบิตัิถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรายละเอยีดงบการเงนิอยู่ในหนังสอืรายงาน        

ทางการเงนิแลว้ 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด และใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิผ่านการสแกน 

QR Code สําหรบัระเบียบวาระนี้ไม่มขีอ้ซกัถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มขีอ้ซกัถามระหว่างการประชุม 

ประธานจงึเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทั สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งไดผ่้าน

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบัการตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบญัชขีองบรษิทัแล้ว

ตามทีป่รากฏในรายงานทางการเงนิประจําปี 2562 ทีไ่ดส้่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม โดยมตขิอง

ระเบยีบวาระนี้ตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผล      

การออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

การออกเสียงลงคะแนน จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 417,023,672  100.0000  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง     

มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย 0   0.0000  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง         

มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 44,800  - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจาํนวนเสยีง 417,068,472 - 

ระเบียบวาระท่ี  4 อนุมติังดการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมสําหรบัผลประกอบการประจาํปี 2562 

และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา

ประมาณรอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวมหรอืในจํานวนทีท่ยอยเพิม่ขึน้อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี้บรษิทั

ได้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 530 ล้านบาท ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบรษิัท

ตามทีก่ฎหมายกําหนดไวค้รบถว้นแลว้ 

นอกจากนี้ ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งบรษิทัได้ดําเนินการตาม

ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่41 ทีใ่ห้อํานาจคณะกรรมการในการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอืหุ้น เมื่อเหน็ว่า

บริษัทมีผลกําไรพอสมควรที่จะทําเช่นนัน้  และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ในการนี้  คณะกรรมการในการประชุมครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม 2562 มมีติจ่ายเงนิปันผลระหว่าง

กาลสําหรบัผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2562 แก่ผู้ถอืหุน้ในอตัราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงนิปันผลที่ได้

ประกาศจ่ายไปแลว้จาํนวน 1,711 ลา้นบาท โดยจ่ายเมื่อวนัที ่16 กนัยายน 2562 
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อย่างไรก็ดี เนื่ องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา      

สง่ผลใหบ้รษิทัแจง้ยกเลกิการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในเดอืนเมษายน ทัง้นี้ เพื่อไม่ใหก้ระทบสทิธผิูถ้อืหุน้ที่มี

สทิธไิดร้บัเงนิปันผลตามวนักําหนดสทิธริบัเงนิปันผล หรอื Record Date ในวนัที ่9 มนีาคม 2563 และ จากการ

พจิารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ซึ่งมกํีาไร 13,059 ลา้นบาท คณะกรรมการบรษิทัในการประชุมครัง้ที ่

4/2563 เมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2563 จึงมีมติจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสําหรบัผลการดําเนินครึ่งปีหลงัของปี 

2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท ซึ่งจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไปแลว้เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2563 ส่งผลให้

กําไรสะสมของงบการเงนิรวมคงเหลอื 95,416 ลา้นบาท และกําไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการคงเหลอื 

48,652 ลา้นบาท   

ทัง้นี้ ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลของปี 2561 และ ปี 2562 เป็นดงันี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2562 

กําไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 21,073 13,059 

จาํนวนหุน้ (หุน้) 526,465,000 526,465,000 

กําไรสุทธต่ิอหุน้ (บาท) 40.03 24.81 

อตัราเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 7.00 6.50 

3.50 3.50 3.25 3.25 

อตัราเงนิปันผลพเิศษต่อหุน้ (บาท) 2.50 - 

รวมอตัราเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 9.50 6.50 

รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 5,001 3,422 

สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผล (รอ้ยละ) 24 26 

ในการนี้ เมื่อพจิารณาแผนการลงทุนและกระแสเงนิสดของบรษิทัทีม่คีวามจําเป็นจะต้องมเีงนิ

สดเพื่อรองรบัแผนการลงทุนในอนาคตแล้วบริษัทเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลประจําปีเพิ่มเติมสําหรับ           

ผลประกอบการประจาํปี 2562 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านการสแกน 

QR Code ทัง้นี้ ไม่มขีอ้ซกัถามล่วงหน้าจากผูถ้อืหุน้ แต่มกีารสอบถามคาํถามในระหว่างประชุมดงันี้   

คาํถาม: นายนพดล ปกรณ์นิมติด ีผูร้บัมอบฉนัทะ มขีอ้สอบถาม ดงันี้ 

1. การงดจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิหมายถงึการงดการจ่ายเงนิปันผลพเิศษใช่หรอืไม่ และ

เหตุใดบรษิทัถงึงดจ่ายเงนิปันผลทัง้ทีบ่รษิทัยงัมผีลกําไร

2. เอก็โกใชเ้กณฑใ์ดในการอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลพเิศษแก่ผูถ้อืหุน้

คาํตอบ: ประธาน มอบหมายให้นายเทพรตัน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ ตอบข้อซักถาม

ขา้งตน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

1. การงดการจ่ายเงนิปันผลไมใ่ช่การงดการจ่ายเงนิปันผลพเิศษ แต่เป็นการงดจ่ายเงนิ

ปันผลจากผลประกอบการประจําปี 2562 ของบริษัท ซึ่งเอ็กโกได้จ่ายเงนิปันผล
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ระหว่างกาลไปแลว้ทัง้หมด 2 ครัง้ จากผลประกอบการครึง่ปีแรกและครึง่ปีหลงัของปี 

2562 รวมเป็นการจ่ายเงนิปันผลทัง้สิน้ในอตัราหุน้ละ 6.50 บาท นอกจากนัน้ เอก็โก

จําเป็นต้องสํารองเงนิสดจากผลประกอบการของบรษิทัไว ้เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ

ต่างๆ ตามแผนการลงทุน  

2. โดยปกติ เอ็กโกพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปกติของบริษัท

ในกรณีที่บรษิัทรบัรู้ผลประกอบการพเิศษ เช่น จากการขายเงนิลงทุน บรษิัทก็จะ

พจิารณาจ่ายเงนิปันผลพเิศษ โดยพจิารณาถึงความจําเป็นในการใช้เงนิสดในการ

ลงทุนในอนาคตดว้ย

จากนัน้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปีเพิม่เตมิสาํหรบั

ผลประกอบการประจําปี 2562 เนื่องจากบรษิัทได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากการดําเนินงานของปี 2562 

แล้ว 2 ครัง้และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลทัง้ 2 ครัง้ ในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท ซึ่งจ่ายเงนิให้แก่      

ผูถ้อืหุน้แลว้เมื่อวนัที ่16 กนัยายน 2562 และวนัที ่23 เมษายน 2563 ตามลําดบั โดยมตขิองระเบยีบวาระนี้ตอ้ง

ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิดจ่ายเงนิปันผลประจาํปีเพิม่เตมิจากผลประกอบการประจาํปี 

2562 และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลทัง้ 2 ครัง้ ในอตัราหุน้ละ 6.50 บาท ซึง่จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน 

ดงันี้ 

การออกเสียงลงคะแนน จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 416,892,760 99.9996 ของจํานวน เสียงทั ้งหมดของผู้ถื อ หุ้นซึ่ ง       

มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย 1,400 0.0003  ของจํานวน เสียงทั ้งหมดของผู้ถื อ หุ้นซึ่ ง         

มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจาํนวนเสยีง 416,894,160 - 

ประธานมอบหมายให้ นางจารุวรรณ เรืองสวสัดิพงศ์ ประธานกรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการ

ตรวจสอบ รายงานเรื่องการคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีก่ผูถ้อืหุน้ ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน กําหนดให้บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจดัให้มกีาร

ระเบียบวาระท่ี  5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 
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หมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผู้สอบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ

การเงนิของบรษิทัมาแล้ว 7 รอบปีบญัชไีม่ว่าจะติดต่อกนัหรอืไม่ โดยบรษิทัจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายนัน้เป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชตีิดต่อกนั โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 

มกราคม 2562 นอกจากนี้  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ได้ประกาศ          

แนวปฏบิตัเิรื่อง การหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีในกรณีทีผู่ส้อบบญัชเีวน้การปฏบิตัหิน้าทีค่รบ 2 ปี (ปี 2560-2561) 

ตามขอ้กําหนดเดมิ ผูส้อบบญัชสีามารถเริม่ต้นนับระยะเวลาการปฏบิตัหิน้าทีใ่หม่ได ้7 ปี (ปี 2562-2568) และ

บริษัทให้ความสําคัญกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี บริษัทจึงมีนโยบายที่จะหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน นอกจากนี้ บรษิทัมนีโยบายใหค้ดัเลอืกผูส้อบบญัชี

จากสํานักงานสอบบญัชชีัน้นํา โดยการคดัเลอืกคุณสมบตัิ และเปรยีบเทยีบราคาทุก 3 ปี กลุ่มเอ็กโกได้มกีาร

คดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดยการเปรยีบเทยีบราคาล่าสุดในปี 2562 ซึง่ยงัไม่ครบ 3 ปีตามทีกํ่าหนดไวใ้นนโยบาย 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท       

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั (“PwC”) มคีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพี มคีวามเป็นอสิระและเป็น

กลาง มปีระสบการณ์ในงานตรวจสอบบญัชโีดยเฉพาะในธุรกจิผลติไฟฟ้า รวมทัง้ PwC ไดใ้ห้บรกิารการสอบ

บญัชแีก่บรษิทัในธุรกจิผลติไฟฟ้าอื่นที่มชีื่อเสยีงจํานวนมาก และค่าตอบแทนผู้สอบบญัชมีคีวามสมเหตุสมผล 

สมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มเอก็โกประจาํปี 2563 โดยกําหนดให้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่ง

ต่อไปนี้ เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

1. นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4599 

2. นายวเิชยีร กิง่มนตรี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3977 

3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8435

 ทัง้นี้ นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข ได้เป็นผู้ลงนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็น    

ต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโกในรอบใหม่มาเป็นเวลา 1 ปี  (ปี  2562-2563) ตามประกาศแนวปฏิบัติ เรื่อง 

การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่กล่าวถึงใน

ข้างต้น และได้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี (ปี 2560-2561) สําหรบันายวิเชียร กิ่งมนตร ีได้เป็นผู้ลงนาม      

สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิกลุ่มเอ็กโก ในปี 2560-2561 และนางสาวรจนาถ 

ปัญญาธนานุศาสตร์ ยงัไม่เคยเป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิกลุ่มเอก็โก 

ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบตัิของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการหมุนเวยีน

ผูส้อบบญัช ีโดยมค่ีาธรรมเนียมการสอบบญัชสีาํหรบังานสอบบญัชปีระจาํปี 2563 ประกอบดว้ย  

1. ค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 จํานวน 3,522,400 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จํานวน

508,000 บาท เนื่องจาก 1) ค่าสอบทานการรวมกจิการเพิม่ขึน้จาก 1 โครงการ เป็น 3

โครงการ ซึง่ในการทําสญัญาจะระบุใหจ้่ายเมื่อเกดิการรวมธุรกจิขึน้เท่านัน้ 2) การเพิม่

ขอบเขตงานตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 และ

16 และ 3) การตรวจสอบรายการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการดําเนินธุรกิจที่มีผลต่อ

งบการเงนิรวม
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2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท

โดยที่ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บรษิัทมกีารลงทุน บรษิัท

เป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิตามความเหมาะสม

ในปี 2562 บริษัทมีค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้กับ PwC และกิจการที่เกี่ยวข้องกบั PwC 

จาํนวน 20,518,565 บาท ซึ่งไดจ้่ายไปแลว้ จํานวน 13,514,411 บาท และคงเหลอืทีต่้องจ่ายเมื่อการให้บรกิาร

แลว้เสรจ็ จาํนวน 7,004,154 บาท 

ทัง้นี้  PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มี

ความสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั 

ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

อนึ่ง ผู้สอบบญัชจีาก PwC ได้รบัการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 ของบริษัทและ

บริษัทย่อยทั ้งหมด  ยกเว้น  บริษัท  เคซอน พาวเวอร์ (ฟิ ลิป ปินส์ ) จํากัด  (“เคซอน ”)  และบริษัท 

เคซอนแมนเนจเมน้ท์ เซอร์วสิ จํากดั ใชผู้ส้อบบญัชจีากสํานักงานสอบบญัช ีSyCip Gorres Velayo & Co. ซึ่ง

เป็นผูส้อบบญัชเีดมิของบรษิทัทัง้สองก่อนทีเ่อก็โกจะเขา้ซื้อหุน้ และมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในธุรกจิ

ของเคซอนเป็นอย่างด ีซึง่จะทาํใหบ้รษิทัสามารถจดัทาํงบการเงนิไดท้นัตามกําหนดระยะเวลา 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้แนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบจงึ

เสนอที่ประชุมพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีในนาม PwC เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิทั ได้แก่  นางสาวอมรรตัน์ 

เพิม่พูนวฒันาสุข ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4599 นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3977 

และนางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 8435  โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ําการ

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และกําหนดเงนิค่าสอบบญัชปีระจําปี 2563 เป็นจํานวน

เงนิ 3,522,400 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามที่เกดิขึ้นจรงิไม่เกนิ 175,000 บาท 

โดยบริษัทเป็นผู้ร ับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัทในต่างประเทศ             

ตามความเหมาะสม และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC 

จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตท่านอื่นแทนได ้โดยต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน รวมทัง้

เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัค่ิาสอบทานงบการเงนิของบรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ทีเ่กดิขึน้ใหม่ในปี 2563 ดว้ย 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการพิจารณาแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชแีละการกําหนดค่าตอบแทนผ่านการสแกน QR Code ทัง้นี้ ไม่มขีอ้ซกัถามล่วงหน้าจากผูถ้อืหุน้ แต่

มีข้อซกัถามระหว่างการประชุม ซึ่งประธานมอบหมายให้นายเทพรตัน์ เทพพิทกัษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ตอบขอ้ซกัถามขา้งตน้ ดงันี้ 
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คาํถาม: นางสาวกมลรตัน์ พพิฒัน์เสรธีรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2564 มโีอกาสที่ค่าตอบแทน

ผู้สอบบญัชีจะลดลงหรอืไม่ เนื่องจากในปี 2563 ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 แล้วเป็น

จํานวนเงนิ 508,000 บาท จากการเพิม่ขอบเขตงานตรวจสอบการปฏบิตัิตามมาตรฐานทาง

การเงนิฉบบัที ่9 และฉบบัที ่16 และค่าสอบทานการรวมกจิการ 

คาํตอบ: หากเป็นขอบเขตการสอบบญัชเีดมิ ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชจีะเพิม่ขึน้ตามค่าดชันีราคา

ผู้บรโิภค (Customer Price Index) อย่างไรก็ดี นอกจากค่าสอบบญัชีของเอ็กโกจะเพิ่มขึ้น

ตามขอบเขตงานและมาตรฐานทางบญัชแีลว้ ค่าสอบทานธุรกจิใหม่กเ็ป็นหนึ่งในปัจจยัทีท่าํให้

ค่าสอบบญัชเีพิม่ขึน้ โดยขึ้นอยู่กบัจํานวนของธุรกจิใหม่และจํานวนบรษิทัที่อาจเพิม่ขึ้นในปี

นัน้ๆ    

ขอ้เสนอแนะ: นายเอกพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถอืหุน้ เสนอแนะว่าเอ็กโกควรเปรยีบเทยีบราคาค่าสอบบญัชี

อย่างน้อย 3 ราย เพื่อใหผู้้ถอืหุ้นร่วมพจิารณา นอกจากนัน้ โดยปกติแลว้ ผูส้อบบญัชขีอขึ้น

ค่าสอบบญัชเีป็นประจําปีทุกปี ดงันัน้ เอ็กโกควรสอบราคาของบรษิัทสอบบญัชีว่ามรีายใด

เสนอราคาใหถู้กกว่าโดยมคุีณภาพของผลงานใกลเ้คยีงกนั 

คาํตอบ:  กรรมการผู้จดัการใหญ่รบัทราบขอ้เสนอแนะและเรยีนชี้แจงประเด็นดงักล่าวดงันี้ โดยปกต ิ

การคดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองเอก็โกจะจดัขึน้ทุกๆ 3 ปี ซึง่กลุ่มเอก็โกคดัเลอืกผูส้อบบญัชลี่าสุด

ในปี 2562 และในปี 2563 เป็นปีที่ 2 ของรอบการคดัเลือกผู้สอบบัญชี ทัง้นี้  การคดัเลือก

ผูส้อบบญัชจีะเปิดโอกาสใหผู้ส้อบบญัชชีัน้นําในประเทศ 4 บรษิทั เสนอราคา ซึง่ปัจจยัในการ

คดัเลอืกผู้สอบบัญชีคือราคาที่เสนอ คุณสมบตัิของผู้สอบบัญชี และขอบเขตงาน โดยครัง้

ล่าสุดของการคัดเลือกผู้สอบบัญชี เอ็กโกได้เลือกผู้สอบบัญชีที่เสนอราคาต่ําสุดมาโดย

พจิารณาจากขอบเขตงานเดยีวกนั 

จากนั ้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดเงิน

ค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม :   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดเงนิค่าตอบแทน 

ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยแต่งตัง้ให ้  

นางสาวอมรรตัน์ เพิ่มพูนวฒันาสุข ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 4599 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญช ี        

รบัอนุญาต เลขที่ 3977 และนางสาวรจนาถปัญญาธนานุศาสตณ์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 8435 ในนาม 

PwC  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี  2563 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็

ต่องบการเงนิของบริษัท และกําหนดเงนิค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงนิ 3,522,400 บาท และ

ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามที่เกดิขึน้จรงิไม่เกนิ 175,000 บาท โดยบรษิทัเป็นผู้รบัภาระ

ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการเดนิทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บรษิทัมกีารลงทุนตามความเหมาะสม 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบหาก PwC จะตอ้งจดัหา

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นแทนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่าน ไม่สามารถ
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ปฏิบตัิงานได ้รวมทัง้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้อนุมตัิค่าสอบทานงบการเงนิของบรษิัทย่อย 

บรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ทีเ่กดิขึน้ใหม่ในปี 2563  โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

การออกเสียงลงคะแนน จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 381,081,210 91.4096  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง    

มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

ไม่เหน็ดว้ย 35,812,450 8.5903  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง     

มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน                

งดออกเสยีง 128 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจาํนวนเสยีง 416,893,788 - 

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้แนะนําของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ ต่างๆ ได้แก่ 

(1) ผลประกอบการของบรษิทั (2) ระดบัความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย (3) ค่าตอบแทนของกรรมการในธุรกจิ

ประเภทและขนาดเดยีวกนั รวมทัง้ (4) การสรา้งแรงจงูใจสาํหรบับุคลากรทีม่คุีณสมบตัทิีเ่หมาะสม แลว้เหน็สมควร

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ โบนัสกรรมการ ค่าตอบแทน       

รายเดอืนและเบีย้ประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. กําหนดวงเงนิโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏบิตัิงานประจําปี 2562 จํานวน 25 ล้านบาท ซึ่งเท่ากบั

จํานวนโบนัสปี 2561 ที่ได้รบัอนุมตัิจากผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจดัสรรโบนัสระหว่างกนัเองทัง้นี้ โบนัส

ประจาํปี 2562 คดิเป็นรอ้ยละ 0.73 ของเงนิปันผลทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหุน้

2. คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอัตราเดิมคือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ

30,000 บาท และเบี้ยประชุมในกรณีที่มาประชุมครัง้ละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรอง

ประธานกรรมการได้รบัค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 และรอ้ยละ 10

ตามลําดบั ทัง้นี้ อตัราค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นหลกัการเดมิซึ่งทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัไิวต้ัง้แต่ปี

2547 และเป็นอตัราทีส่อดคลอ้งกบับรษิทัในภาคพลงังาน

3. คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอตัราเดมิ ซึ่งพจิารณาจากจํานวนครัง้การประชุม อํานาจ

หน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง

ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการตามมติคณะกรรมการบรษิทัในการประชุมครัง้ที่ 9/2562 โดยมผีล

ตัง้แต่วนัที่ 20 กนัยายน 2562 ให้ได้รบัค่าตอบแทนเช่นเดียวกับคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม รายละเอยีดมดีงันี้

ระเบียบวาระท่ี  6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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คณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบีย้ประชุม (บาท) 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

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 

คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการและ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- - 24,000 24,000 

คณะกรรมการกํากบัความเสีย่ง - - 24,000 24,000 

โดยประธานกรรมการชุดย่อยได้รบัค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการในอตัรา     

รอ้ยละ 25 

4. ไม่มกีารใหส้ทิธปิระโยชน์อื่นๆ สาํหรบัคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่กีารแต่งตัง้ใหม่หรอืเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ

คณ ะกรรมการบริษัท  โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และ

ความรบัผดิชอบ

6. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเหน็ผ่านการสแกน QR Code ทัง้นี้ 

ไม่มขีอ้ซกัถามล่วงหน้าจากผูถ้อืหุน้ แต่มขีอ้เสนอแนะจากผูถ้อืหุน้ในระหว่างการประชุม ดงันี้ 

ขอ้เสนอแนะ: Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้อืหุน้ เสนอแนะใหเ้อก็โกจดัหลกัสูตรอบรมใหแ้ก่นายเทพรตัน์ 

เทพพทิกัษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อเข้ารบัอบรมการสร้างความสามารถในการแข่งขนั

ทางธุรกิจเป็นระยะเวลา 10 วัน จากสถาบัน Institute for Management Development 

(IMD) ทีเ่มอืงโลซานน์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์โดยใหถ้อืเป็นหนึ่งในสทิธปิระโยชน์อื่นๆ   

คาํตอบ: ประธานรับทราบข้อเสนอแนะ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและสถานการณ์           

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อไป 

จากนัน้ ประธานจงึเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติของ

ระเบยีบวาระนี้ตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบใหกํ้าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ ชุดย่อย

ประจําปี 2563 และโบนัสกรรมการประจําปี 2562 ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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การออกเสียงลงคะแนน จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 410,669,488  98.5067 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง  

มาประชุม   

ไม่เหน็ดว้ย 6,225,172  1.4932  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง    

มาประชุม  

งดออกเสยีง 128  0.0000  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง    

มาประชุม 

บตัรเสยี 0  0.0000  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง    

มาประชุม 

รวมจาํนวนเสยีง 416,894,788 เสยีง 100.0000 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 71 และ

ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่17 กําหนดใหก้รรมการของบรษิทัออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั ผูถ้อืหุน้

ประจําปีเป็นจํานวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมครัง้นี้ มกีรรมการทีค่รบวาระจะต้องออกจากตําแหน่ง 5 ท่าน 

ไดแ้ก่ 

1. นายอญัญา ขนัธวทิย ์   กรรมการอสิระ 

2. นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ กรรมการอสิระ

3. นายโทชโิร่ คุดามะ กรรมการ 

4. นายโทโมยกู ิโอชไิอ กรรมการ 

5. นายนาโอก ิซซึมึ ิ กรรมการ 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกบักรรมการได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส 

กรรมการทีพ่น้วาระทัง้หมดสมคัรใจทีจ่ะออกนอกหอ้งประชุมและออกจากระบบประชุม 

ประธานแจง้ต่อผูถ้ือหุน้ว่า บรษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทั เชญิชวนให้ผู้ถอืหุ้นเสนอ

รายชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคุีณสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการแต่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชื่อ

กรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่

ไม่รวมผูม้สีว่นไดเ้สยีในกรณีนี้ จงึไดส้รรหาผูท้รงคุณวุฒติามกระบวนการสรรหาของบรษิทั จากฐานบญัชรีายชื่อ

กรรมการ (Director Pool) ทัง้ของกระทรวงการคลงัและสถาบนักรรมการบรษิัทไทย เพื่อทดแทนกรรมการที่

ครบวาระการดาํรงตําแหน่ง โดยพจิารณาจากคุณสมบตัติามทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้กําหนด

ทีเ่กี่ยวขอ้ง และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ความหลากหลายและการประสมประสานของ

กรรมการด้านอายุ เพศ สญัชาติ เชื้อชาติ ประกอบกับทักษะที่บริษัทต้องการ ความรู้ ประสบการณ์ และ     
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ความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รบัเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนกําหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้าง       

ความเข้มแขง็ในการกํากบักิจการ เพื่อให้การดําเนินงานของบรษิัทบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร นอกจากนี้ 

การเสนอชื่อกรรมการทีค่รบวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ่ง คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาจากผลงาน

ในการกํากบัดูแลบรษิัท การอุทิศเวลา และความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ ตลอดระยะเวลาที่

ดาํรงตําแหน่งกรรมการในวาระทีผ่่านมา คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า 

กรรมการที่ครบวาระทัง้ 5 คน ได้อุทศิเวลาในการทํางานใหแ้ก่บรษิทั ปฏบิตัิหน้าที่กรรมการด้วยความสุจรติ 

รอบคอบ และใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ ตลอดระยะเวลาการดาํรงตําแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบรษิทั 

ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบวาระทุกท่านกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหนึ่ง ทัง้นี้ ในนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั

กําหนดไวว้่า กรรมการอสิระตอ้งถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

บรษิทั ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน และไม่ใหบ้รกิารทางวชิาชพีแก่บรษิทั โดย         

นายอญัญา ขนัธวทิย์ และนายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ ซึ่งได้รบัเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระไม่ได้ถือหุน้ใน

บรษิทั และมคุีณสมบตัติามนิยามขา้งตน้  ทัง้นี้  บริษัทได้นําเสนอข้อมูลของผู้ได้ร ับการเสนอชื่อแต่ละท่าน     

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 4 ของชุดหนังสอืเชญิประชุม 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม และแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิผ่านการสแกน QR 

Code สําหรบัระเบียบวาระนี้ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมติแต่งตัง้กรรมการกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล

ตามลําดบั โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ         

ผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เมื่อที่ประชุมลงมติเรยีบร้อยแล้ว ประธานจงึเชญิกรรมการ  

ทุกท่านทีค่รบวาระกลบัเขา้หอ้งประชุม  

มติ ท่ีประชุม :   ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 5 ท่าน ได้แก่ 

นายอญัญา ขนัธวทิย ์นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ นายโทชโิร่ คุดามะ นายโทโมยูก ิโอชไิอ และนายนาโอก ิ

ซซึมึ ิกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่า 4 ใน 5 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงสาํหรบักรรมการแต่ละท่าน ดงันี้  

ช่ือกรรมการ จาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 

(รอ้ยละ) 

ไม่เหน็ดว้ย 

(รอ้ยละ) 

งดออกเสยีง 

(รอ้ยละ) 

บตัรเสยี 

(รอ้ยละ) 

รวม 

จาํนวนเสยีง 

(รอ้ยละ) 

1. นายอญัญา ขนัธวทิย์

กรรมการอสิระ

388,791,933 

 (93.2590) 

28,102,627 

(6.7409) 

128 

(0.0000) 

0 

(0.0000) 

416,894,688 

 (100.0000) 

2. นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์

กรรมการอสิระ

390,027,702 

 (93.5554) 

26,866,858 

(6.4445) 

128 

(0.0000) 

0 

(0.0000) 

416,894,688 

 (100.0000) 

3. นายโทชโิร่ คุดามะ 409,067,148 7,827,412 128 0 416,894,688 
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ช่ือกรรมการ จาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 

(รอ้ยละ) 

ไม่เหน็ดว้ย 

(รอ้ยละ) 

งดออกเสยีง 

(รอ้ยละ) 

บตัรเสยี 

(รอ้ยละ) 

รวม 

จาํนวนเสยีง 

(รอ้ยละ) 

กรรมการ  (98.1224) (1.8775) (0.0000) (0.0000)  (100.0000) 

4. นายโทโมยกู ิโอชไิอ

กรรมการ

410,976,763 

 (98.5804) 

5,917,797 

(1.4194) 

128 

(0.0000) 

0 

(0.0000) 

416,894,688 

(100.0000) 

5. นายนาโอก ิซซึมึ ิ

กรรมการ

410,976,763 

(98.5804) 

5,917,797 

(1.4194) 

128 

(0.0000) 

0 

(0.0000) 

416,894,688 

 (100.0000) 

ระเบียบวาระท่ี  8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อท่ี 3 

(วตัถปุระสงคข์องบริษทั) 

ประธานได้ชี้แจงที่ประชุมว่าในปีนี้  คณะกรรมการบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัต ิ        

การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ที ่3 ซึง่ว่าดว้ยวตัถุประสงคข์องบรษิทั เนื่องจากบรษิทัมแีผนทีจ่ะขยาย         

การลงทุนไปยงัธุรกจิใหม่นอกเหนือจากธุรกจิพลงังานไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกจิหลกั คณะกรรมการบรษิทัจะนําเสนอ

แยกเป็นระเบยีบวาระย่อย 2 ระเบยีบวาระ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาและลงคะแนน ดงันี้ 

ระเบียบวาระท่ี  8.1 พิจารณาอนุมติการแก้ไขวตัถปุระสงคข์องบริษทัข้อท่ี 6 

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้บรษิัทสามารถเพิม่โอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ ซึ่งสร้าง 

การเติบโตให้แก่บริษัทและผลตอบแทนที่ย ัง่ยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้น

พจิารณาแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ที ่3 ว่าดว้ยวตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยเพิม่เตมิและยกเลกิขอ้ความทีร่ะบุ

วตัถุประสงคข์องบรษิทัขอ้ที ่6 ตามรายละเอยีดเปรยีบเทยีบขอ้ความเดมิและขอ้ความใหม่ ดงันี้ 

ขอ้ ขอ้ความเดมิ ขอ้ความใหม ่

6. เพื่อลงทุนเขา้หุน้ในกจิการคา้ใดๆ ไม่ว่าโดยวธิใีด

ซึ่งมวีตัถุประสงค์และกจิการที่คลา้ยคลงึกนั หรอื

เกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องกันกับวตัถุประสงค์ของ

บรษิทันี้ หรอืลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืหลกัประกนั

อื่น หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น 

หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าด้วย 

หรอืเป็นหุน้ส่วนประเภทจํากดัความรบัผดิในห้าง

หุน้สว่นจาํกดั หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัจาํกดัและ

บรษิทัมหาชนจาํกดั 

เพื่อลงทุนในกจิการใดๆ ไม่ว่าโดยวธิใีด หรอืลงทุนใน

หลกัทรพัย ์ตราสารหนี้ และหลกัทรพัย์อื่นที่สามารถ

ลงทุนได ้หรอืเขา้ร่วมกจิการหรอืร่วมค้ากบับุคคลอื่น 

หรอืใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมกจิการหรอืร่วมค้าด้วย หรอื

เป็นหุน้ส่วนประเภทจํากดัความรบัผดิในห้างหุน้ส่วน

จํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดและบริษัท

มหาชนจาํกดั 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม และแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิผ่านการสแกน QR 

Code สําหรบัระเบียบวาระนี้ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่  6 โดยมติของ          

ระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ       

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 6 โดยเพิ่มเติมและ

ยกเลกิขอ้ความตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้น

ซึง่มาประชุม โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

การออกเสียงลงคะแนน จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 416,894,560  99.9999 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง    

มาประชุม 

ไม่เหน็ดว้ย 0  0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง    

มาประชุม  

งดออกเสยีง 128  0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง    

มาประชุม 

บตัรเสยี 0  0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง    

มาประชุม 

รวมจาํนวนเสยีง 416,894,688  100.0000 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  8.2 พิจารณาอนุมติการเพ่ิมวตัถปุระสงคข์องบริษทัข้อท่ี 63 

ประธานไดช้ี้แจงแก่ที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้บรษิทัพฒันาและลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม 

รวมถึงดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบรษิัทอนัจะสร้างการเติบโตให้แก่บรษิัทและ

ผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึขอเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาเพิม่วตัถุประสงคข์องบรษิทั

โดยเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัขอ้ที ่63 ตามรายละเอยีด ดงันี้ 

ขอ้ วตัถุประสงคใ์หม่ 

63. ประกอบกิจการจัดตัง้และดําเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม 

เมืองอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมอื่นใด เพื่อบริการแก่

ผูป้ระกอบการกจิการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทัง้ในรปูแบบของการออกแบบ ก่อสรา้ง จาํหน่าย 

ใหเ้ช่าซื้อ ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์การจดัสรร และคา้ทีด่นิ รวมทัง้ ทาํการคา้ และใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กจิการดงักล่าว ตลอดจนการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคในรปูแบบต่างๆ เช่น การประปา การบําบดัน้ําเสยี 

ไฟฟ้า เครื่องทําความเย็น การรกัษาความปลอดภัย และการดูแลระบบสาธารณูปโภค การรกัษา      
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ขอ้ วตัถุประสงคใ์หม่ 

ความสะอาด การบรหิารจดัการ กําจดัขยะ ของเสยี และการขจดัมลภาวะ เป็นตน้

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม และแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิผ่านการสแกน QR 

Code โดยสาํหรบัระเบยีบวาระนี้ไม่มขีอ้ซกัถามล่วงหน้าจากผูถ้อืหุน้ แต่มขีอ้ซกัถามระหว่างการประชุม ดงันี้ 

คาํถาม: นายอลงกรณ์  ป ระกฤติพ งศ์  ผู้ ถื อ หุ้ น  สอบถามว่ า เอ็กโกวางแผนลงทุนการทํ า                    

นิคมอุตสาหกรรม เพราะเหตุใด 

คาํตอบ: ประธานมอบหมายให ้นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชี้แจงในเบื้องต้นว่า 

บรษิทัมีแผนที่จะใช้พื้นที่ของโรงไฟฟ้าระยอง จ. ระยอง ที่หมดอายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้าไป

ตัง้แต่ปี 2557 มาพฒันาเป็นนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกดิมูลค่าเพิม่และมคีวามตัง้ใจพฒันา

เป็นสมาร์ทซิตี้ ในเขตโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic 

Corridor: “EEC”) ซึง่จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์สง่เสรมิการลงทุน และธุรกจิทีด่ําเนินการใน EEC 

เป็นธุรกจิใหม่รองรบันวตักรรมใหม่และรองรบัธุรกจิพลงังานในอนาคต 

นอกจากนี้ ประธานชี้แจงเพิม่เติมถึงสทิธิประโยชน์การเขา้ร่วมโครงการ EEC ที่เอ็กโกจะ

ไดร้บัสทิธดิา้นการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อรองรบัธุรกจิดา้นนวตักรรมและธุรกจิดา้นพลงังานใน

อนาคตซึ่งบรษิทักําลงัแสวงหาโอกาสในธุรกจิพลงังานที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งถือว่ามโีอกาสในการ

ลงทุนสูงเนื่องจากเป็นสทิธปิระโยชน์จากทางภาครฐั ประธานได้ชี้แจงอีกว่าเนื่องด้วยนิคม

อุตสาหกรรมของเอ็กโกจะใช้ระบบไฟฟ้าแบบอิสระ ดงันัน้จึงถือเป็นช่องทางให้เอ็กโกร่วม

พัฒนาระบบไฟฟ้าหรือร่วมสนอแนะการใช้พลังงานทดแทนให้แก่กลุ่มโรงงานหรือ           

กลุ่มอุตสาหกรรมทีว่างแผนเช่าพืน้ทีใ่นนิคมอุตสาหกรรม  

จากนัน้ ประธานจงึเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมติอนุมตัิการเพิม่วตัถุประสงค์ของบรษิัทขอ้ที ่

63 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที ่   

มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีติอนุมตัิการเพิม่วตัถุประสงค์ของบรษิทัขอ้ที่ 63 ตามที่ประธานเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมผีลการออกเสยีง

ลงคะแนน ดงันี้ 

การออกเสียงลงคะแนน จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 416,894,560  99.9999 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุม   

ไม่เหน็ดว้ย 0  0.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุม 
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การออกเสียงลงคะแนน จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

งดออกเสยีง 128  0.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุม 

บตัรเสยี 0  0.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุม 

รวมจาํนวนเสยีง 416,894,688  100.0000 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า ระเบยีบวาระปกติได้เสรจ็สิ้นลงแล้วและได้ประชุมถึงระเบยีบ

วาระที ่9 เรื่องอื่นๆ ซึง่ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั มาตรา 105 วรรคสอง และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ที ่34 

วรรคสอง กําหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด

สามารถขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่น เพื่อลงมตไิด ้ทัง้นี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอใหพ้จิารณาเรื่อง

อื่นๆ ดงันัน้ ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามหรอืเสนอแนะในเรื่องทัว่ๆ ไปได้ ปรากฏว่ามผีู้ถือหุ้นให้

ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื่องต่างๆ ซึ่งประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ชี้แจงให ้      

ผูถ้อืหุน้ทราบ สรุปไดด้งันี้   

คาํถาม: 

คาํตอบ: 

นายนพดล สมบตัิจริภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของ   

ปี 2563 ของเอก็โกจงึขาดทุน 

ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ของเอ็กโกที่ขาดทุน สาเหตุหลักมาจาก          

การปรบัมลูค่าหนี้สนิทีเ่ป็นสกุลต่างประเทศ จากการอ่อนค่าของเงนิบาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 

2563 เมื่อเทยีบกบั สิน้ปี 2562 

ขอ้เสนอแนะ: Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมที่เอ็กโกมีมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด 

(Market Capitalization) และส่วนของผูถ้อืหุน้ (Shareholder Equity) เพิม่ขึน้อย่างยอดเยีย่ม

และได้เสนอแนะใหเ้อ็กโกจดั Road Show มากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้มูลค่าหลกัทรพัย์ตาม

ราคาตลาดเพิม่มากขึน้  

คาํตอบ: ประธานรบัทราบขอ้เสนอแนะจะนําไปพจิารณาต่อไป 

หลงัจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคําถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว กรรมการผู้จดัการใหญ่แจ้ง      

ผูถ้ือหุ้นทราบว่า บรษิทังดจดักจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธ์เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพของ    

ผู้ถือหุ้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อีกระลอกหนึ่ง และเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเข้าชม

นิทรรศการเสมือนจรงิ (Virtual Tour) ของศูนย์เรยีนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อําเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช 

โดยเขา้รบัชมไดผ่้านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.egco.com   
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ไม่มผีูเ้สนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพจิารณาเพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวปิดประชุมและขอบคุณ    

ผูถ้อืหุน้ทีส่ละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อบรษิทั 

เลกิประชุมเวลา 16:00 น. 

อนึ่ง หลงัการเปิดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

เพิม่ขึ้น โดยที่จํานวนผูถ้อืหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ขึน้เป็น 166 ราย และ 1,622 

ราย ตามลําดบั รวมทัง้หมดเพิ่มขึ้นเป็น 1,788 ราย นับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกนัได้ 417,153,172 หุ้น คดิเป็น   

รอ้ยละ 79.2366 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด   

ลงลายมอืชื่อ       ประธานกรรมการ 

  (นายกุลศิ สมบตัศิริ)ิ 


