
 

เอกสารการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564                                         

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

วนัจนัทรท์ี ่19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.                                              

ณ หอ้งวภิาวดบีอลรมู โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์แอท เซน็ทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว 

เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

เพื่อความรวดเรว็ในการลงทะเบียน โปรดนํา “แบบฟอรม์การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม”  

ซ่ึงพิมพบ์ารโ์ค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

 

 
สาํหรบัมาตรการและแนวปฏิบติัโดยละเอียดจะแสดงอยูใ่นเอกสารน้ี  

โปรดทาํความเข้าใจมาตรการและแนวปฏิบติัดงักล่าวอย่างถ่ีถ้วน  

 

 

สาํหรบัผู้ถือหุ้นท่ีผ่านการคดักรอง โปรดจดัเตรียมหน้ากากอนามยัเพื่อสวมใส่ตลอดการประชุม 

บริษทังดการแจกของชาํร่วย และไม่อนุญาตให้รบัประทานอาหารในท่ีประชุม 
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ที ่เอก็โก 110/109  15 มนีาคม 2564 

 

เรื่อง    ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  
  

1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 

2. รายงานประจาํปี 2563 แบบ One-Report และแบบสง่คาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 รปูแบบ QR Code 

3. 

4. 

แบบฟอรม์การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม (โปรดนํามาแสดงในวนัประชุม) 

ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 

5. ประวตัผิูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั 

6. มาตรการและแนวปฏบิตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ภายใตส้ถานการณ์    

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“โรค COVID-19”) 

7. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค.สามารถดาวน์โหลดไดใ้น

เวบ็ไซตข์องกลุ่มเอก็โก) 

8. ขอ้มลูกรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 

9. แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564   

10. เงือ่นไขและวธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกคะแนนเสยีง 

11. แบบขอรบัรายงานประจาํปีในรปูแบบหนังสอื 

12. แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  

13. คู่มอืผูถ้อืหุน้ 

14. ขอ้บงัคบับรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

15. แบบสอบถามเกีย่วกบัรายงานประจาํปี 
 

 ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ในการประชุมครัง้ที ่3/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564             

เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรลัพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ    

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ            

การประชุมดงัต่อไปนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

 รายละเอียดทัว่ไป: บริษัทจัดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวนัที่     

20 กรกฎาคม 2563 โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏใน

เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.egco.com) ตัง้แต่วนัที ่3 สงิหาคม 2563 

 

http://www.egco.com/
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ:  การบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกต้องและ

ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม           

สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 
 

 จํานวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ     

ออกเสยีงลงคะแนน 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563 

 รายละเอียดทัว่ไป : บริษัทได้จดัทํารายงานประจําปี 2563 และได้เผยแพร่ลงบน

ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึง

รายงานประจําปี 2563 แบบ One-Report โดยสแกน QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ใน    

สิง่ทีส่่งมาด้วยหมายเลข 2 และบนแบบฟอร์มการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมสามญั        

ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564  (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 3)  

 

ผลการดําเนินงานในปี 2563 มีรายละเอียดตามบทรายงานและการวิเคราะห์ของ    

ฝ่ายบรหิารทีเ่ปิดเผยในรายงานประจาํปี 2563 ซึง่มเีหตุการณ์สาํคญั ดงันี้ 

 

วันที่ 17 เมษายน 2563 การซื้อขายหุ้นของบริษัท กรีนวิง เอนเนอร์ยี่ จํากัด      

(“กรีนวิง”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอ็กโกในบริษัท Yunlin Holding GmbH (Yunlin) 

สดัสว่นรอ้ยละ 25 แลว้เสรจ็สมบูรณ์ เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2562 กรนีวงิไดล้งนามใน

สัญญาซื้อขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ใน Yunlin ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

Taiwan Offshore Holding GmbH ทั ้ง นี้  Yunlin ถื อ หุ้ น ร้ อ ย ล ะ  100 ใ น บ ริษัท 

Yunneng Wind Power Co.,Ltd. (Yunneng) โดย Yunneng กําลงัก่อสรา้งโรงไฟฟ้า

พลงังานลม  นอกชายฝัง่ ขนาดกําลงัการผลติ 640 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบ

ไต้หวนั ห่างจากชายฝัง่ทะเลตะวนัตกของมณฑลหยุนหลนิ สาธารณรฐัจนี (ไต้หวนั) 

ประมาณ 8 กิโลเมตร  มีสญัญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ซึ่งมีอตัรา  

รับซื้ อไฟฟ้าคงที่ ระยะเวลา 20 ปี  กับ  Taiwan Power Company (Taipower)       

ทัง้นี้ กําหนดการเดนิเครื่องแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที ่1 ขนาดกําลงัการผลติ  352     

เมกะวตัต ์และระยะที ่2 ขนาดกําลงัการผลติ 288 เมกะวตัต ์ 

 

วนัที่ 23 สิงหาคม 2563 บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด (เอสซีซี)      

ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม ในกลุ่มบรษิทั กลัฟ์ อเิล็คตรกิ จํากดั (มหาชน)     

(จอีซี)ี (เอก็โกถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50) ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดัสมุทรปราการ โดยมขีนาด

กําลังการผลิตตามสัญญา จํานวน 114.45 เมกะวัตต์ ได้ยุติการเดินเครื่องและ

จําหน่ายไฟฟ้าแล้ว หลงัจากจําหน่ายไฟฟ้าครบกําหนด 21 ปี ตามอายุสญัญากบั 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) 

 

วนัที ่16 กนัยายน 2563 เอก็โกไดล้งนามในสญัญาความร่วมมอืการพฒันาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นกวางจ1ิ (กวางจ1ิ) ร่วมกบั บรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั และ บริษัท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30   
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ร้อยละ 40 และร้อยละ 30 ตามลําดับ กวางจิ1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน     

ตัง้อยู่ที่เขตเศรษฐกจิจงัหวดักวางจ ิอําเภอไห่ลาง ตอนกลางของสาธารณรฐัสงัคม

นิยมเวยีดนาม ขนาดกําลงัการผลติตดิตัง้ 1,320 เมกะวตัต ์(หน่วยละ 660 เมกะวตัต์ 

จํานวน 2 หน่วย) โดยจําหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าเวยีดนาม (Vietnam Electricity 

– EVN) ภายใต้สญัญาการซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ปัจจุบนั กวางจ1ิ อยู่ระหว่างการ

พัฒนา (Green-field) และการเจรจาสัญญาหลัก คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่อง          

เชงิพาณิชยใ์นปี 2568 

 

วนัที่ 21 กนัยายน 2563 บรษิทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริ์ค จํากดั (ทพีเีอ็น) ซึ่งเอ็กโก

ถือหุ้นในสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 44.6 ได้ลงนามสญัญาเงนิกู้ เพื่อใช้ในการพฒันา

แ ล ะ ก่ อ ส ร้ า ง โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย ร ะ บ บ ก า ร ข น ส่ ง น้ํ า มั น ท า ง ท่ อ ไ ป ยั ง                               

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ China 

Development Bank โดยมวีงเงนิกู้รวมจํานวน 7,800 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 14 ปี 

ทัง้นี้ โครงการขยายระบบขนส่งน้ํามนัทางท่อมรีะยะทางรวม 342.8 กโิลเมตรและ    

มกํีาลงัการขนสง่ต่อปีอยู่ที ่5,443 ลา้นลติร ซึง่สามารถขยายเพิม่เป็น 7,330 ลา้นลติร 

ในอนาคต ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มดําเนินการใน      

ไตรมาสที ่4 ปี 2564 

 

เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกงัดง ของบรษิทั พาจู 

เอน็เนอร์ยี ่เซอร์วสิ จํากดั (พาจู  อเีอส) ซึ่งเอก็โกถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 ไดเ้ริม่

เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า โดยจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea 

Electric Power Corporation (KEPCO) ซึ่งเป็นผู้รบัซื้อไฟฟ้ารายเดียวในเกาหลใีต้ 

โดยซื้อขายผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของเกาหลใีต้ (Korea Power Exchange, 

KPX) โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลงิกงัดงเป็นโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลงิ ตัง้อยู่ที่เขตกงัดง 

กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ี(เกาหลใีต้) ขนาดกําลงัการผลติตดิตัง้ 19.80 เมกะวตัต์

นอกจากนี้ ยงัมรีายได้จากการจําหน่ายพลงังานความร้อน และได้รบัค่าเครดติการ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนทีผ่ลติได ้(Renewable Energy Certificates, REC)  

 

วนัที ่1 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทัเอก็โกไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทั EGCO Linden 

II, LLC ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีเ่อก็โกถอืหุน้รอ้ยละ 100 ลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้กบั

บรษิทั AEIF Linden SPV, LLC และบรษิทั Highstar Capital GP IV, L.P. เมื่อวนัที่ 

29 มกราคม 2564 เพื่อลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 28 ในบริษัท Linden Topco LLC  

โดยคาดว่ารายการซื้อขายดงักล่าวจะดําเนินการแล้วเสรจ็ในต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 

2564 ทัง้นี้ บรษิทั Linden Topco LLC ดําเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ ซึ่งใช ้      

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกําลงัการผลิตรวม 972 เมกะวตัต์ (โรงไฟฟ้า 

Linden Cogen) ตัง้อยู่ที่รฐันิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยขายไฟฟ้าและ

ใหบ้รกิารเสรมิความมัน่คงในระบบไฟฟ้า (Ancillary Services) แก่ระบบและโครงขา่ย

ไฟฟ้าในรัฐนิวยอร์ก (NY-ISO Zone J) และตลาดซื้อขายไฟฟ้า PJM PS North     

ในรฐันิวเจอร์ซีย ์ซึ่งเป็นตลาดไฟฟ้า 2 แห่งที่มคีวามต้องการไฟฟ้าและกําลงัไฟฟ้า
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สํารองสูงที่สุดในประเทศสหรฐัอเมรกิา นอกจากนี้ โรงไฟฟ้า Linden Cogen ยงัมี

สญัญาขายไอน้ําและไฟฟ้าระยะยาวกบัผู้รบัซื้อรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ใน

อนัดบัทีน่่าลงทุน (Investment Grade) 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มเอ็กโกมีการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน         

7 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์

สาธารณรฐัอนิโดนีเซีย เครอืรฐัออสเตรเลยี สาธารณรฐัเกาหล ีและ สาธารณรฐัจนี 

(ไต้หวนั) โดยมโีรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครื่องแลว้จํานวน 28 แห่ง คดิเป็นกําลงัการผลติตาม

สญัญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสดัส่วนการถอืหุน้รวม 5,423 เมกะวตัต์ และมโีครงการ

ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจํานวน 2 แห่ง คดิเป็นกําลงัการผลติตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า

และตามสดัสว่นการถอืหุน้รวม 321 เมกะวตัต ์บรษิทัยงัมโีครงการในธุรกจิพลงังานที่

เกีย่วเนื่องซึง่อยู่ระหว่างการก่อสรา้งอกี 1 โครงการ 

 

ผลประกอบการปี 2563 กลุ่มเอ็กโก มีกําไรสุทธิ จํานวน 8,733 ล้านบาท ลดลง

จํานวน 4,326 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิประจําปี 2562 จํานวน 13,059     

ลา้นบาท ทัง้นี้ หากพจิารณาผลกําไรจากการดาํเนินงานปกต ิ(ไม่รวมผลกระทบจาก

อัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี การด้อยค่าของสนิทรพัย์ การวดัมูลค่า

เครื่องมอืทางการเงนิ และการรบัรูร้ายไดแ้บบสญัญาเช่า) กลุ่มเอก็โกมกํีาไรจากการ

ดาํเนินงานจาํนวน 8,738 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 1,630 ลา้นบาท 

 

กําไรจากการดําเนินงานปกติที่ลดลงจํานวน 1,630 ล้านบาท มาจากกําไรจากการ

ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าในปัจจุบนัลดลงจํานวน 2,198 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม  

เอ็กโกรบัรู้กําไรจากการดําเนินงานเพิม่ขึน้ 568 ล้านบาทจากโรงไฟฟ้าเอสบพีแีอล                

และเอก็พซีแีอล ซึง่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยเ์ตม็ปีในปี 2563 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มเอ็กโกมีสินทรพัย์รวมจํานวน 214,438 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจํานวน 5,915 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า            

อกีทัง้ การรบัรูส้ว่นแบ่งกําไรหลงัหกัเงนิปันผลในกจิการร่วมคา้และบรษิทัร่วม 

  

ในขณะทีห่นี้สนิของกลุ่มเอก็โกมจีาํนวน 111,604 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8,188 ลา้นบาท 

สาเหตุหลกัจากการเบกิเงนิกู้ระยะยาวและหนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิเพิม่ขึน้จากการ

ปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม ่

 

สําหรบัส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มเอ็กโกมีจํานวน 102,834 ล้านบาท ลดลงจํานวน 

2,273 ล้านบาท จากกําไรสะสมส่วนที่ย ังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 5,024 ล้านบาท   

ในขณะที่องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 7,272 ล้านบาท และส่วนของ   

ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอํีานาจควบคุมลดลง 25 ลา้นบาท 
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 กลุ่มเอ็กโกยงัคงมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ทัง้ในด้านธุรกิจ ด้านสงัคม     

และสิง่แวดล้อม และด้านการกํากบัดูแลกจิการ ซึ่งสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ที่จะเป็น

บริษัทไทยชัน้นําที่ดําเนินธุรกิจพลงังานอย่างยัง่ยืนด้วยความใส่ใจที่จะธํารงไว้ซึ่ง

สิง่แวดลอ้มและการพฒันาสงัคม ซึง่มกีารดาํเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 

 

ด้านธุรกิจ เอ็กโกให้ความสําคญักับการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอซซิล  

พลังงานหมุนเวียน และธุรกิจ Smart Energy มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน เอ็กโก

ยงัคงบรหิารสนิทรพัย์ในปัจจุบนัให้เกดิประโยชน์สงูสุด รวมถึงติดตามงานก่อสร้าง

โครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาให้แล้วเสร็จตามกําหนดและงบประมาณที่วางไว้ 

โดยสามารถรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของโรค COVID-19                 

ได้เป็นอย่างด ีอีกทัง้ ยงัแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่ง

อตัราผลตอบแทนและการเตบิโตในอนาคต 

 

ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

กลุ่มเอ็กโกให้การสนับสนุนงบประมาณและจดัหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็น   

ในการดูแลและรกัษาผู้ป่วย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง

คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน        

และการเรยีนรูก้ารอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มของเยาวชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า        

ในปี 2563 บรษิทัในกลุ่มเอก็โกไดร้บัรางวลัต่างๆดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น รางวลัอาคาร

โดดเด่นดา้นความปลอดภยั ระดบัแพลทนิัมจากการประกวด BSA Building Safety 

Award ประจําปี 2563 จากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 

2020 รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย            

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานประจําปี 2563 ระดับประเทศ      

(ระดบัเหรยีญทอง) ต่อเนื่องเป็นปีที ่4 และรางวลัเกยีรตยิศ CSR DIW Continuous 

2020 เป็นตน้  

 

ดา้นการกํากบัดแูลกจิการ ในปี 2563 บรษิทัในกลุ่มเอก็โกไดร้บัรางวลัจากหน่วยงาน

ต่างๆ ไดแ้ก่ รางวลั ASEAN CG Scorecard ประจาํปี 2562 ประเภท ASEAN Asset 

Class PLCs ร า ง วัล  Thailand Sustainability Investment (THSI) 2020 ห รื อ หุ้ น

ยัง่ยืนประจําปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และรางวลัประกวดรายงานความยัง่ยืน 

ประจํ า ปี  2563 (Sustainability Disclosure Award 2020) ประ เภท Recognition   

จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสํานักงานกํากับหลักทรพัย์และตลาด

หลักทรพัย์และสถาบันไทยพฒัน์ นอกจากนี้ เอ็กโกยงัได้รบัการคดัเลือกให้เป็น

สมาชกิดชันีความยัง่ยนืดาวน์โจนส ์ประจาํปี 2563 (2020 Dow Jones Sustainability 

Indices) ซึง่ถอืเป็นบรษิทัไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  บริษัทมีผลการดําเนินงานเป็นที่น่าพอใจจึง

เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 และ

แนวทางการดาํเนินกจิการในอนาคต  
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 จาํนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ระเบยีบวาระนี้ไม่ต้องไดร้บัการลงคะแนนเสยีง

จากผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นระเบยีบวาระเพื่อทราบ 

 

  

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

 รายละเอียดทัว่ไป: พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั มาตรา 112 และขอ้บงัคบั

บริษัทข้อที่  39 กํ าหนดว่ า  คณะกรรมการต้อ งจัด ให้มีกา รทํ า งบดุ ล แล ะ                   

บญัชกํีาไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั เสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

ในการประชุมสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้   

คณะกรรมการต้อ งจัด ให้ผู้ ส อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็จ ก่อน นํา เสนอ ต่อ                        

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  

 

 งบการเงินประจําปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทได้ผ่าน      

การตรวจสอบและรับรองโดย นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี           

รบัอนุญาตเลขที่ 4599  และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว      

โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 2 สรุปสาระสาํคญั ไดด้งันี้ 

 

รายการ งบการเงินรวม 

(บาท) 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ (บาท) 

สนิทรพัยร์วม 214,437,694,838 108,566,516,294 

หนี้สนิรวม 111,603,453,630 41,242,419,452 

รายไดร้วม 35,990,360,237 10,201,867,650 

ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุน

ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

4,838,035,052 - 

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท

ใหญ่ 

8,733,030,898 7,412,926,169 

กําไรต่อหุน้  16.59 14.08 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและ

รบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แล้ว  ซึ่ งคณะกรรมการ เห็นว่ า งบการ เ งินของบริษัทแสดงฐานะการ เงิน                        

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เชื่อถือได้ และปฏิบตัิถูกต้องตามกฎหมายและ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิงบการเงนิประจําปี 

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามทีเ่สนอ 
 

 จาํนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีและจ่ายเงินปันผล  
 

 รายละเอียดทัว่ไป: พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั มาตรา 116 และขอ้บงัคบั

บริษัทข้อที่ 42 กําหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็น       

ทุนสํ า รองไม่ น้อยกว่ า ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจํา ปี  หักด้วยยอดเงิน             

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10      

ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองจํานวน 530 ลา้นบาท 

เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกําหนดไว้        

ครบถว้นแลว้   
 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40        

ของกําไรสุทธติามงบการเงนิรวมหลงัหกัภาษีเงนิได ้หรอืในจํานวนที่ทยอยเพิม่ขึ้น

อย่างสมํ่าเสมอ หากไม่มีเหตุจําเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทใน     

โครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของ     

งบการเงินเฉพาะกิจการ และในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 บริษัท      

ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า นอกจากจะพยายามรกัษาระดบักําไรสุทธแิล้ว จะพยายามรกัษา

ระดบัการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ไม่ใหล้ดต่ําลงดว้ย  

 

 ทัง้นี้ บรษิทัขอรายงานเรื่องการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งบรษิทัได้ดําเนินการ

ตามขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ที ่41 ทีใ่หอํ้านาจคณะกรรมการในการจ่ายเงนิปันผลระหว่าง

กาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลกําไรสมควรพอทีจ่ะทําเช่นนัน้ 

และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราว

ต่อไป ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่11/2563 เมื่อวนัที ่20 สงิหาคม 2563 

มีมติให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสําหรบัผลการดําเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2563     

ในอตัราหุ้นละ 3.00 บาท สําหรบัหุ้นจํานวน 526,465,000 หุ้น เป็นจํานวนเงนิรวม 

1,579 ลา้นบาท และไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2563 

 

บรษิทัไดพ้จิารณาผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ซึง่มกํีาไรสุทธติามงบการเงนิรวม 

8,733 ล้านบาท หรอื 16.59 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2562 จํานวน 4,326 ล้านบาท 

หรอื รอ้ยละ 33.13 และหากพจิารณาผลกําไรจากการดําเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบ

จากอตัราแลกเปลีย่น ภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ีการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์การวดัมูลค่า

เครื่องมอืทางการเงนิ และการรบัรูร้ายไดแ้บบสญัญาเชา่) บรษิทัมกํีาไรประจาํปี 2563 

จํานวน 8,738 ล้านบาท ลดลงจากกําไรประจําปี 2562 จํานวน 1,630 ล้านบาท 

รวมทัง้ ได้พิจารณาแผนการลงทุนและกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว เห็นสมควร

จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท      

คิดเป็นร้อยละ 39.18 ของกําไรสุทธจิํานวน 8,733 ล้านบาท และคิดเป็นเงนิปันผล

จ่ายทัง้สิ้น จํานวน 3,422 ล้านบาท ซึ่งเท่ากบัปี 2562 ทัง้นี้ บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลสาํหรบัผลการดาํเนินงานครึง่ปีแรกของปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 3.00 บาท 

ไปแล้ว ดังนัน้ จะจ่ายเงินปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2563       
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ในอตัราหุ้นละ 3.50 บาท สําหรบัหุ้นจํานวน 526,465,000 หุ้น เป็นจํานวนเงนิรวม 

1,843 ลา้น โดยมกํีาหนดการจ่ายในวนัที ่27 เมษายน 2564 

 

 ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลกบัปีทีผ่่านมา ดงันี้  

  

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 

กําไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 8,733 13,059 

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

กําไรสุทธติ่อหุน้ (บาท) 16.59 24.81 

อตัราเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)  6.50 6.50 

 3.00 3.50 3.25 3.25 

รวมอตัราเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 6.50 6.50 

รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 3,422 3,422 

สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผล (รอ้ยละ) 39 26 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสําหรบัผลการดําเนินงานครึ่งปีแรกของปี 

2563 ในอตัราหุ้นละ 3.00 บาท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พจิารณาเหน็ว่าบรษิทั   

มีผลการดําเนินงานเป็นที่น่าพอใจ รวมทัง้พจิารณาแผนการลงทุนในอนาคตและ

กระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอ         

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานครึง่ปีหลงัของปี 2563 

ในอตัราหุน้ละ 3.50 บาท เป็นจาํนวนเงนิรวม 1,843 ลา้นบาท โดยกําหนดจ่ายเงนิปัน

ผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่27 เมษายน 2564 รวมเป็นเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงาน

ของปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 6.50 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 3,422 ลา้นบาท 

 

 จาํนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดเงินค่าตอบแทน  
 

 รายละเอียดทัว่ไป: ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั มาตรา 120 ขอ้บงัคบั

บริษัทข้อที่  29 กําหนดให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดเงินค่าตอบแทนใน             

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 75/2561 

ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์     

แห่งประเทศไทยจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชใีนกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีายใดปฏบิตัิ

หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทัมาแล้ว  

เจด็รอบปีบญัชไีม่ว่าจะตดิต่อกนัหรอืไม่ โดยบรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายนัน้เป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยหา้รอบปีบญัชตีดิต่อกนั  
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 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าทีผ่่านมาทมีงานผูส้อบบญัชี

จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส ์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั (“PwC”) มคีวามเชีย่วชาญ

ในวชิาชพี มคีวามเป็นอสิระและเป็นกลาง มปีระสบการณ์ในงานตรวจสอบบญัชธีุรกจิ

พลงังาน มคีวามต่อเนื่องในการตรวจสอบบญัชแีละทราบขอ้มูลของกลุ่มบรษิทัเป็น

อย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คําปรึกษาแนะนําที่มีประโยชน์       

มผีลงานดา้นการตรวจสอบที่มคุีณภาพน่าพอใจและส่งมอบงานได้รวดเรว็ตรงเวลา 

รวมทัง้ PwC เป็นบรษิทัที่ให้บรกิารสอบบญัชทีี่มชีื่อเสยีงมมีาตรฐานการตรวจสอบ  

ในระดับสากล เป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางและมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชี           

ในประเทศที่เอ็กโกไปลงทุนสมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชขีองกลุ่มเอ็กโก

ประจาํปี 2564  

 

 1. นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4599  

2. นายวเิชยีร กิง่มนตร ี     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3977 

3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8435 

 

ตามรายนามผู้สอบบญัชีข้างต้นที่เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดง

ความเหน็ต่องบการเงนิกลุ่มเอก็โก ระหว่างปี 2560-2563 แสดงไดด้งันี้ 

 

ชื่อผูส้อบบญัช ี ระยะเวลาปฏบิตังิาน รวม 

• นายวเิชยีร กิง่มนตร ี 2560 - 2561 2 ปี 

• นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข 2562 - 2563 2 ปี 

 

สําหรบั นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือ

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิกลุ่มเอ็กโก ซึ่งทัง้หมดเป็นไปตามแนว

ปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการ

หมุนเวยีนผูส้อบบญัช ี

 

 โดยมค่ีาธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจําปี 2564 และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบญัชี  

ในประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2564 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ค่าสอบบญัช ี 3,522,400 3,297,400* 

ค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศ 

ไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

175,000 175,000 

* ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 อนุมตัคิ่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีจํานวน 3,522,400 บาท ซึง่รวมค่าสอบ

ทานการรวมธุรกจิ 3 ครัง้ จํานวน 675,000 บาท แต่ในปี 2563 เกดิรายการจรงิเพยีง 2 ครัง้ คดิเป็นจํานวน

เงนิ 450,000(*) บาท ทําใหค้่าตอบแทนลดลง 225,000 บาท 
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ค่าสอบบญัชปีระจําปี 2564 เพิม่ขึน้จากปี 2563 จํานวน 225,000 บาท จากการเพิม่

ค่าสอบทานการรวมกิจการจาก 2 โครงการในปี 2563 เป็น 3 โครงการในปี 2564   

ซึง่ในการทาํสญัญาจะระบุใหจ้่ายเมื่อเกดิการรวมธุรกจิขึน้เท่านัน้ 

 

ในปี 2563 บริษัทมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น จํานวนรวม 34,620,600 บาท   

ซึ่งไดจ้่ายไปแลว้ จํานวน 33,820,600 บาท และคงเหลอืทีต่้องจ่ายเมื่อการใหบ้รกิาร

แลว้เสรจ็ จาํนวน 800,000 บาท 

 

 อนึ่ง ผูส้อบบญัชจีาก PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้หมด ยกเวน้                       

บริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จํากัด (เคซอน) และ  บริษัท เคซอน             

แมนเนจเมน้ท์ เซอร์วสิ จํากดั ใชผู้ส้อบบญัชจีากสาํนักงานสอบบญัช ีSyCip Gorres 

Velayo & Co. ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีเดิมของบริษัททัง้สองก่อนที่เอ็กโกจะเข้าซื้อหุ้น 

และมคีวามเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกจิของเคซอนเป็นอย่างด ีซึ่งจะทําให้

บรษิทัสามารถจดัทาํงบการเงนิไดท้นัตามกําหนดระยะเวลา 

  

ทัง้นี้ PwC และผู้สอบบญัชทีี่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิัทย่อย 

ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น       

รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัิ

หน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด    
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่า การคดัเลือก

ผูส้อบบญัชแีละการกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชไีดผ่้านการพจิารณา

กลัน่กรองของคณะกรรมการตรวจสอบโดยไดพ้จิารณาคุณสมบตั ิและประสบการณ์

ของผู้สอบบัญชี ชื่อเสียงของสํานักงานผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชี           

อย่างรอบคอบแลว้ จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา ดงันี้  
 

 1. แต่งตัง้ให ้นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4599 

น า ย วิ เ ชี ย ร  กิ่ ง ม น ต รี  ผู้ ส อ บ บัญ ชี ร ั บ อ นุ ญ า ต  เ ล ข ที่  3977 แ ล ะ                      

นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8435  ในนาม 

PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2564 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้าํการ

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และกําหนดเงนิค่าสอบ

บัญชีประจํา ปี  2564 เ ป็นจํานวนเงิน 3,522,400 บาท และค่าใช้จ่ ายอื่น             

ในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่ เกิน 175,000 บาท     

สําหรบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บรษิทัมกีารลงทุน 

บรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิตามความเหมาะสม 
 

 2. มอบอํานาจให้คณะกรรมการเอ็กโกเป็นผู้พจิารณาให้ความเหน็ชอบหาก PwC 

จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตดังกล่าว

ขา้งตน้ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตทัง้ 3 ท่าน ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้  
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 3. มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการอนุมตัิค่าสอบบญัชสีําหรบัสอบทานงบการเงนิของ

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ทีเ่กดิขึน้ใหม่ในปี 2564 

  

จาํนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 รายละเอียดทัว่ไป: ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กําหนดให้ กรรมการมีสทิธิได้รบั

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม         

เบีย้เลีย้ง และโบนัส 
  
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้พจิารณาหลกัเกณฑ์การกําหนด

ค่าตอบแทนสําหรบักรรมการบรษิทัโดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที ่

ผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย และการเปรยีบเทยีบกบัธุรกจิในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

รวมทัง้การสร้างแรงจูงใจสําหรบับุคลากรที่มีคุณสมบตัิที่เหมาะสม จึงเห็นสมควร

เสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ดงันี้  
 

 1. โบนัสกรรมการ : กําหนดวงเงินโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบัติงาน

ประจําปี 2563 จํานวน 25 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.73 ของเงนิปันผลทีจ่่ายให้   

ผูถ้อืหุน้ โดยใหก้รรมการจดัสรรโบนัสระหว่างกนัเอง ซึ่งเป็นจํานวนเท่ากบัโบนัส

ปี 2562 ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 
 

 2. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ : ให้ได้ร ับในอัตราเดิม       

ซึ่งได้ร ับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  คือ ค่าตอบแทน      

รายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการครัง้ละ 10,000 

บาท ในกรณีทีม่าประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รบั

เพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 และรอ้ยละ 10 ตามลําดบั 
 

 3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกํากบัความเสีย่ง คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม ไดร้บัค่าตอบแทนในอตัราเท่ากบัปี 2563 โดยมรีายละเอยีด 

ดงันี้ 
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คณะกรรมการชดุย่อย ค่าตอบแทน 

รายเดือน (บาท) 

เบีย้ประชุม 

(บาท) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

คณะกรรมการลงทุน 20,000 20,000 

คณะกร รม กา รส ร รห าแ ล ะพิจ า รณา

ค่าตอบแทน  

20,000 20,000 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการและ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- 24,000 

คณะกรรมการกํากบัความเสีย่ง - 24,000 

 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนและ/หรอืเบี้ยประชุม

เพิม่ในอตัราเพิม่ในอตัราร้อยละ 25  ทัง้นี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

เป็นไปตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 4 

 

 4. สทิธปิระโยชน์อื่นๆ สาํหรบัคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย:  ไม่ม ี

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่กีารแต่งตัง้ใหม่หรอืเปลีย่นแปลงระหว่างปี 

ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาตามความเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบัขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

6. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี 

 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพจิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พจิารณาการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงานของบรษิัท ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัทชัน้นําในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดยีวกนัครบถว้นแลว้ จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดค่าตอบแทน

กรรมการบรษิทัตามอตัราดงักล่าว 

 

 จาํนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อให้ผ่านมติ : คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   
 

 รายละเอียดทัว่ไป: พระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจํากดั มาตรา 71 และข้อบงัคบั

บรษิทั ขอ้ที่ 17 กําหนดใหก้รรมการออกจากตําแหน่งในการประชุมสามญัประจําปี  

ทุกครัง้ เป็นอตัรา 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้     

ให้ออกโดยจํานวนที่ใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระอาจไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาใหม่ 
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 ทัง้นี้ ในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ปี 2564 กรรมการอสิระทีจ่ะพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระมีจํานวน 3 คน ได้แก่ นายพสุ โลหารชุน นางนวลน้อย ตรีร ัตน์  และ               

นายบดนิทร์ รศัมเีทศ และกรรมการที่จะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ มจีํานวน 2 คน 

ได้แก่ นายกุลิศ สมบตัิศิริ และนายพสิุทธิ ์เพยีรมนกุล ซึ่งรายนามข้างต้นทัง้หมด      

ดาํรงตําแหน่งกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 

 

บรษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัและระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคุีณสมบตัเิหมาะสมเพื่อ

รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม ถงึ 31 ธนัวาคม 

2563 เมื่อครบกําหนด ปรากฏว่าไม่มกีารเสนอรายชื่อกรรมการ ดงันัน้ คณะกรรมการ 

ด้วยการพจิารณา กลัน่กรองและเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้  จึงได้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตาม

กระบวนการสรรหาของบรษิทัรวมถงึการสรรหากรรมการจากบุคคลทีม่คีวามสามารถ

ในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) โดยพิจารณาจาก

คุณสมบตัิตามที่กําหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้กําหนดที่เกี่ยวขอ้ง และ

ความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการประกอบกบัทกัษะที่บรษิัทต้องการ 

ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รบัเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมี

ส่วนกําหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้างความเข้มแขง็ในการกํากับกิจการ   

เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนพจิารณาผลงานในการกํากบัดูแลบรษิทั 

อุทศิเวลาและความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิหน้าที่กรรมการ ตลอดระยะเวลาทีด่ํารง

ตําแหน่งกรรมการในวาระทีผ่่านมา 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : การคัดเลือกกรรมการได้ดําเนินการตาม

กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลัน่กรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสยี   

ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาของบรษิทั  

เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการดงันี้  

 

 • นายพสุ โลหารชุน กรรมการอสิระ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหนึ่ง 

• นางวรรณิภา ภกัดีบุตร และนายภูมิใจ อตัตะนันทน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ

อสิระเขา้ใหม่ 

• นายกุลิศ สมบัติศิริ และนายพิสุทธิ ์เพียรมนกุล กรรมการให้กลับเข้าดํารง

ตําแหน่งอกีวาระหนึ่ง 
 

โดย นายพสุ โลหารชุน นางวรรณิภา ภักดีบุตร และนายภูมิใจ อัตตะนันทน์             

มคุีณสมบตัติรงตามนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็น

อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้ บุคคลทัง้สองไม่มีการดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบรษิทั 
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นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อมีคุณสมบัติและความเหมาะสมกบัการ

ประกอบธุรกจิของบรษิทัซึง่จะเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการกํากบักจิการ เพื่อบรรลุ

ตามกลยุทธข์ององค์กร และกรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อมคุีณสมบตัเิหมาะสม 

สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นประโยชน์ซึ่งไปตามหลักเกณฑ์              

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ทัง้นี้ ประวตัิย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ รวมทัง้นิยาม

กรรมการอสิระ มรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในเอกสารสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 

 

 จาํนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 

 

ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

รายละเอียดทัว่ไป: ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั มาตรา 105 วรรคสอง 

และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 34 วรรคสอง กําหนดใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่อง

อื่นนอกจากทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมได ้

 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องอื่น ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์

ดงักล่าว 

 

 

 บรษิทัใคร่ขอเรยีนว่า คณะกรรมการบรษิทัมมีติให้ผู้ถือหุ้นที่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผู้ถือหุน้และ

จาํนวนหุน้ทีถ่อือยู่ ณ วนัที ่11 มนีาคม 2564 เป็นผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและไดร้บัเงนิปันผลในการประชุม

ผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 225 

 

   จงึขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้บรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และ

สถานทีด่งักล่าว และเพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้สะดวกรวดเรว็ บรษิทัจะเปิดการลงทะเบยีน

ผู้เขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และเนื่องด้วยบรษิทัจดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 

2564 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บรษิทัจงึออกมาตรการและแนวปฏบิตัใินการ

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ดงัสิง่ทีส่่งมาด้วยหมายเลข 6 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบ

ฉันทะศึกษาและทาํความเข้าใจมาตรการและแนวปฏิบติัดงักล่าวในอย่างถี่ถ้วน นอกจากนี้ เพื่อลดการ

อยู่รวมตวักนัอนัเป็นหนึ่งในสาเหตุการแพร่เชื้อ บริษัทจะกระชบัเวลาการประชุมและจดัการประชุมภายใต้

มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งส่งผลให้จํานวนที่นัง่ในการประชุมมีจํากัด 

นอกจากนี้ หากท่านไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉันทะแก่ผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม

ตามแบบฟอร์มหนังสอืมอบฉันทะดงัสิง่ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 ดงันัน้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบ

ฉันทะแก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ งแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัทกําหนดให้                         

1. นางจาร ุว รรณ เ ร อื งสว สัด พิ งศ ์ ป ร ะธานกรรมการอสิระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ                        
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2. นายอญัญา ขนัธวทิย์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการกํากบัความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ และ 

3. นายไพศาล มหาภณัณาภรณ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกํากบัความเสี่ยง    

ทัง้นี้ กรรมการอสิระของบรษิทัทัง้ 3 คน ไม่มสี่วนได้เสยีพเิศษในระเบยีบวาระการประชุม ยกเว้นการได้รบั

ค่าตอบแทนกรรมการในระเบยีบวาระที ่6 โดยมขีอ้มูลกรรมการดงักล่าว ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 8 

 

  สําหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัขอใหท่้านผูถ้อืหุน้กรอกแบบแจ้ง

ความประสงค์เขา้ร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ดงัสิง่ทีส่่งมาด้วยหมายเลข 9 และขอความ

ร่วมมือผู้ถือหุ้นส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 ภายใน      

วันจันทร์ท่ี 12 เมษายน 2564 มาที่บริษัทหรือผ่านอีเมลล์ cs@egco.com หรือ นําแบบฟอร์มมายื่นใน          

วนัประชุมพร้อมกบัแบบฟอร์มการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม ดงัสิง่ทีส่่งมาด้วยหมายเลข 3 ทัง้นี้ เนื่องด้วย

บริษทัจาํกดัท่ีนัง่ในการประชุม หากจาํนวนท่ีนัง่เตม็หรือผู้ถือหุ้นมีความเส่ียงในการติดโรค COVID-19 

บริษทัขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระท่าน

ใดท่านหน่ึงตามรายละเอียดด้านบน 

 

  อนึ่ง บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบตัิตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน

ผู้เขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนนดงัที่กําหนดในเอกสารสิง่ที่ส่งมาด้วย

หมายเลข 10 รวมทัง้ โปรดแสดงแบบฟอร์มการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพื่อความสะดวกและความรวดเรว็

ในการลงทะเบยีน   

 

  บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ของบริษัทฉบับนี้        

พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

(www.egco.com) และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งของบรษิทัสามารถ

กระทาํได้ 

 

ทัง้นี้  หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปีในรูปแบบหนังสือ       

โปรดกรอกแบบขอรบัรายงานประจาํปี ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 11 และส่งอเีมลลใ์หฝ่้ายเลขานุการบรษิทั          

ที่ cs@egco.com หรือ  โทรสารหมายเลข 0 2998 5999 ต่อ 5020-26 หรือแจ้งที่ โทรศัพท์หมายเลข                 

0 2998 5020-26 

 

เพื่อใหท่้านไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของท่าน

อย่างเตม็ทีเ่นื่องจากการประชุมครัง้นี้จดัขึน้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หากผูถ้อืหุน้มคีาํถาม

ที่ต้องการให้ชี้แจงในประเดน็ต่างๆ ตามระเบยีบวาระที่นําเสนอครัง้นี้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้ามาทีบ่รษิทั 

โดยส่งอเีมลล์มาที่ cs@egco.com โทรสารหมายเลข  0 2998 5999 ต่อ 5020 – 26 หรอืผ่านแบบส่งคําถาม

ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 โดยสแกน QR Code ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

หมายเลข 2 ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธงิดใหผู้ถ้อืหุน้ถามคําถามในแต่ละระเบยีบวาระการประชุมในหอ้งประชุม

โดยการใชไ้มโครโฟนเพื่อใหก้ารประชุมกระชบัและลดการสมัผสัทีอ่าจแพร่เชือ้โรค COVID-19 ได ้

 

 

 

http://www.egco.com/
mailto:cs@egco.com
mailto:cs@egco.com
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นอกจากนัน้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทําแผนที่สถานที่   

จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นดงัสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 12 รวมทัง้ ได้จดัทําคู่มอืผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นขอ้มูลเรื่อง

การรับเงินปันผล การดําเนินการเกี่ยวกับใบหลักทรัพย์ การประชุมผู้ถือหุ้น และการติดต่อกับบริษัท             

ดงัรายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 13 

 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการจดักิจกรรมพา      

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ประจําปี 2564 ทัง้นี้  หากมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัทจะส่งจดหมาย       

เชญิผูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนอกีครัง้ในภายหลงั 

 

  ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 

                (นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ)์ 

                      กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

 

 

ฝ่ายเลขานุการบรษิทั 

โทร. 0 2998 5020-26 


