
 

        
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 

ของ 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

      

 

 ประชุมเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสายสมัพนัธ์    

ชัน้ 9 อาคารเอ็กโก สํานักงานใหญ่ เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรงัสติ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ                

โดยมผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 39 ราย และโดยการมอบฉันทะ 713 ราย รวมทัง้หมดเป็นจํานวน  752 ราย 

นับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกนัได้ 376,745,452 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.5613 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด    

ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทั โดยมนีายกุลศิ สมบตัิศริ ิประธานกรรมการบรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นประธาน   

ในการประชุม (“ประธาน”) 

 

 ก่อนเปิดการประชุม บรษิทัไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา  2019 (“COVID-19”) ซึ่งกระจายเป็นวงกว้างในขณะนี้   คณะกรรมการได้ตระหนักถึง             

ความปลอดภยัและสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม จึงได้ตดัสนิใจเปลี่ยนรูปแบบการประชุมจากการ

ประชุ มที่ ม าด้วยตนเองตามที่ ได้แจ้ง ไว้ ในจดหมาย  ลงวันที่  15 มีนาคม  2564 เ ป็นการประชุม                         

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมหลายช่องทาง 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ร ับทราบทันเวลา เช่น แจ้งข้อมูลผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์            

แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และการส่งหนังสือถึงผู้ถือหุ้น          

ผ่านบรษิทั ศูนยร์บัฝากรบัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

 

 ในลําดบัถดัไป ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนํากรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้ ดงันี้  

1. นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ ประธานกรรมการอสิระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ   

2. นายพสุ โลหารชุน กรรมการอสิระ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการและ    

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการกํากบัความเสีย่ง 

4. นายเรงิชยั คงทอง  กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ 

กรรมการกํากบัความเสีย่ง 

5. นางสาวชศูร ี เกยีรตขิจรกุล กรรมการ และกรรมการลงทุน 

6. นายบดนิทร ์รศัมเีทศ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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7. นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการลงทุน  

กรรมการกํากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม และ

กรรมการกํากบัความเสีย่ง 

 

เนื่องดว้ยมาตรการจาํกดัการเดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัร และเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของ

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”)  กรรมการ 7 ท่านจงึเขา้ร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

ไดแ้ก่ 

 

1. นายอญัญา ขนัธวทิย ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการกํากบัความเสีย่ง และ 

กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมจากประเทศไทย 

2. นางนวลน้อย ตรรีตัน์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม           

เขา้ร่วมประชุมจากประเทศไทย 

3. นายพสิุทธิ ์เพยีรมนกุล กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบ    

ต่อสงัคม เขา้ร่วมประชุมจากประเทศไทย 

4. นายโทชโิร่ คุดามะ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

เขา้ร่วมประชุมจากประเทศสงิคโ์ปร ์

5. นายโทโมยกู ิโอชไิอ กรรมการ และกรรมการกํากับความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมจาก

ประเทศญีปุ่่ น 

6. นายชุนอจิ ิทานากะ กรรมการ และกรรมการลงทุน เขา้ร่วมประชุมจากเขตบรหิารพเิศษ

ฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี 

7. นายนาโอก ิซซึมึ ิ กรรมการ และกรรมการลงทุน เขา้ร่วมประชุมจากประเทศญีปุ่่ น 

 

รวมจาํนวนกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบ 15 ท่าน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

 

 จากนัน้ นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แนะนําฝ่ายบรหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วม

การประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้  

1. นายจอหน์ พาลมัโบ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 

2. นายปรชัญ์ จงกติตสิกุล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิในประเทศ 

3. นายกมัปนาท บํารุงกจิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานปฏบิตักิาร 

4. นายสมเกยีรต ิสุทธวิานิช รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ 

  

 ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญนางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข                  

จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั (“PwC”) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เขา้ร่วมประชุม

ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบขอ้ซกัถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบังบการเงนิ รวมทัง้ บรษิทัได้ว่าจ้างสํานักงาน

กฎหมายบรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคนซี ่จาํกดั โดยม ีนายปรดีา เมฆศรสีุวรรณ และนางพรภนิันท ์อศัววฒันาพร 
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เป็นผู้ตรวจสอบการประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ        

การนับองค์ประชุมผู้มีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความโปร่งใสและ      

การสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทใช้บริการระบบจดัประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเวนเทค 

จํากดั ซึ่งมคีวามเชีย่วชาญ และประสบการณ์ในการจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และไดร้บัการรบัรองจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้  การจัดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเป็นไปตาม       

พระราชกําหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

  

 จากนัน้ ประธานมอบหมายให้ นางกุลกนก เหลอืงสร้อยทอง เลขานุการบรษิทั แจ้งที่ประชุม

ทราบถึงวิธีออกเสยีงลงคะแนน การซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์       

โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้  

 

 ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดร้บัมอบฉันทะมาโดยถอืว่าหนึ่งหุน้

เท่ากบัหนึ่งเสยีง ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย หรอื 

ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง สาํหรบัคะแนนเสยีงทีใ่ชใ้นการลงมต ิในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของ     

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ยกเวน้ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2  ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และระเบยีบวาระที ่7 

พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน            

ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 

สาํหรบัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ เป็นดงันี้ 

1. ในการลงคะแนนเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกระเบยีบวาระที่ต้องการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดง

ปุ่ มสําหรบัการลงคะแนนทัง้หมด 4 ปุ่ ม คอื 1. เหน็ด้วย (สเีขยีว) 2. ไม่เหน็ด้วย (สแีดง) 3. งดออกเสยีง   

(สสีม้) และ 4. ยกเลกิการออกเสยีงลงคะแนน (สฟ้ีา) 

หากทําการเลอืก ยกเลิกการออกเสยีงลงคะแนน หรือ ไม่ออกเสยีงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าการเลอืก

ดงักล่าว คอืคะแนนเสยีง เหน็ด้วยกบัระเบยีบวาระนัน้ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสยีง

ลงคะแนนไดต้ลอดเวลาจนกว่าจะมกีารแจง้ปิดการลงคะแนน  

2. กรณีผู้รบัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ ม 

“สลบับญัช”ี เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชขีองผูถ้อืหุน้รายอื่น ๆ  

3. หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสยีงของแต่ละระเบียบวาระ และอธิบายวิธีการลงคะแนนแล้ว         

ผูถ้อืหุน้จะมเีวลา 2 นาทเีพื่อพจิารณาลงคะแนนเสยีง และเมื่อมกีารประกาศปิดการสง่ผลการลงคะแนนใน

แต่ละระเบยีบวาระแลว้ จะมกีารประกาศผลของระเบยีบวาระนัน้ใหท้ีป่ระชุมทราบต่อไป 

 

ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นออกจากการประชุม หรอื log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติในระเบยีบวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่   

ถูกนับเป็นองคป์ระชุมในระเบยีบวาระดงักล่าว และคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้จะไม่ถูกนํามานับคะแนนในระเบยีบ
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วาระนัน้ อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (log-out) ในระเบยีบวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตดัสทิธ ิ   

ของผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุม หรอืลงมตใินระเบยีบวาระถดัไป 

 

หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการสอบถามหรอืมขีอ้เสนอแนะ บรษิทัไดจ้ดัช่องทางเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามได ้ดงันี้  

1. สอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference โดยสามารถกดปุ่ มยกมือ และผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้      

เมื่อไดร้บัสญัญาณใหถ้ามได ้

2. สอบถามผ่านช่องทาง Q&A โดยพิมพ์และกดส่งข้อความ ในกรณีที่มีคําถามเป็นจํานวนมาก              

บรษิทัจะพจิารณาการตอบคาํถามในทีป่ระชุมตามความเหมาะสม และจะจดบนัทกึและตอบคาํถามทัง้หมด

ในรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป 

 

 ทัง้นี้  ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบหลัง                

การลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระ  

  

 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลทีม่คุีณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า 

สําหรบัเสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 โดยเสนอผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท ระหว่างวนัที่       

1 กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2563  เมื่อครบกําหนด ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอระเบยีบวาระหรอืเสนอชือ่

บุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

  

 ต่อจากนัน้ ประธานเขา้สู่การประชุมเพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดงัต่อไปนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

 ประธานเสนอทีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 ซึง่ได้

ประชุมเมื่อวนัที ่20 กรกฎาคม 2563 และบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.egco.com) 

ตัง้แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 อีกทัง้ บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเอกสาร           

เพื่อตรวจสอบเป็นปีทีส่บิสอง 

 

 จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิม่เติม    

เนื่ องจากระเบียบวาระนี้  ไม่มีคําถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม            

ประธานจงึเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ่งได้ประชุม

เมื่อวนัที ่20 กรกฎาคม 2563 โดยมตขิองระเบยีบวาระนี้ต้องใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน   

  

http://www.egco.com/
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วนัท่ี  19  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563         

ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการ

ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มตทิีล่งคะแนนเสยีง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ 

ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 376,984,108 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 93,954 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจาํนวนเสยีง 377,078,062 - 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563 

 ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทํารายงานประจํา ปี            

สาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 2563 ในรปูแบบ One Report ตามเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ โดยให้ครอบคลุมการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และการกํากบัดูแล

กิจการ นอกจากนี้ บริษัทได้จดัทํารายงานประจําปีดงักล่าวในแบบ QR Code เป็นปีที่สอง เพื่อลดการใช้

กระดาษ ประหยดัค่าใชจ้่าย และอํานวยความสะดวกในการเขา้ถงึไดม้ากกว่าเดมิทีจ่ดัทาํเป็นรปูแบบ CD ROM 

โดยบริษัทจะบริจาคเงินที่ประหยัดได้จากการจัดทํารายงานประจําปีให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าในนาม                

“ ผู้ ถื อ หุ้ น บ ริษั ท  ผลิต ไฟ ฟ้ า  จํ า กัด  ( ม ห า ช น ) ”  ด้ ว ย เ จ ตน า ร ม ณ์  ใ น กา ร รักษ า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม                                        

ในปี 2563 บรษิทัไดบ้รจิาคเงนิใหแ้ก่มลูนิธไิทยรกัษ์ป่าเป็นจาํนวน 2,195,356 บาท 

   

 จากนัน้ ประธานไดนํ้าเสนอวดีทิศัน์ผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 และแผนการ

ดําเนินงานสําหรบัปี 2564 ของบริษัท ต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2563 ซึ่งจัดส่งให้         

ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ในรูปแบบ QR Code โดยมสีาระสําคญัสรุป 

ไดด้งันี้  

 

1. ผลการดาํเนินงานในปี 2563 

วนัที่ 17 เมษายน 2563 การซื้อขายหุ้นของบรษิทั กรนีวงิ เอนเนอร์ยี่ จํากดั (“กรนีวงิ”) ซึ่งเป็นบรษิทั

ย่อยของเอก็โกในบรษิทั Yunlin Holding GmbH (Yunlin) สดัสว่นรอ้ยละ 25 แลว้เสรจ็สมบูรณ์ เมื่อวนัที ่

19 ธนัวาคม 2562 กรนีวงิได้ลงนามในสญัญาซื้อขายหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ใน Yunlin ซึ่งเป็นบรษิทั

ย่อยของบรษิทั Taiwan Offshore Holding GmbH ทัง้นี้ Yunlin ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบรษิทั Yunneng 

Wind Power Co.,Ltd. (Yunneng) โดย Yunneng กําลังก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั ่ง    

ขนาดกําลังการผลิต 640 เมกะวัตต์ ตัง้อยู่บริเวณช่องแคบไต้หวัน ห่างจากชายฝัง่ทะเลตะวนัตก        

ของมณฑลหยุนหลนิ สาธารณรฐัจนี (ไต้หวนั) ประมาณ 8 กโิลเมตร มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ 

Feed-in Tariff ซึ่งมีอตัรารบัซื้อไฟฟ้าคงที่ระยะเวลา 20 ปี กบั Taiwan Power Company (Taipower)       
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วนัท่ี  19  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
ทัง้นี้  กําหนดการเดินเครื่องแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ขนาดกําลังการผลิต  352 เมกะวัตต์          

และระยะที ่2 ขนาดกําลงัการผลติ 288 เมกะวตัต ์ 

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด (เอสซีซี) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า       

พลงัความรอ้นร่วม ในกลุ่มบรษิทั กลัฟ์ อเิลค็ตรกิ จาํกดั (มหาชน) (จอีซี)ี (เอก็โกถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 

50) ตัง้อยู่ที่จ ังหวดัสมุทรปราการ โดยมีขนาดกําลังการผลิตตามสญัญา จํานวน 114.45 เมกะวตัต์       

ไดยุ้ตกิารเดนิเครื่องและจาํหน่ายไฟฟ้าแลว้ หลงัจากจาํหน่ายไฟฟ้าครบกําหนด 21 ปี ตามอายุสญัญากบั   

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) 

 

วันที่ 16 กันยายน 2563 เอ็กโกได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า           

พลงัความรอ้นกวางจ1ิ (กวางจ1ิ) ร่วมกบั บรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั และ บรษิทั ราช กรุ๊ป 

จํากัด  (มหาชน) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ร้อยละ 40 และร้อยละ 30 ตามลํ าดับ                    

กวางจ1ิ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ตัง้อยู่ทีเ่ขตเศรษฐกจิจงัหวดักวางจ ิอําเภอไห่ลาง ตอนกลางของ

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ขนาดกําลงัการผลติติดตัง้ 1,320 เมกะวตัต์ (หน่วยละ 660 เมกะวตัต์ 

จํานวน 2 หน่วย) โดยจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity – EVN)          

ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ปัจจุบัน กวางจิ1 อยู่ ระหว่างการพัฒนา (Green-field)                

และการเจรจาสญัญาหลกั คาดว่าจะเริม่ตน้เดนิเครื่องเชงิพาณิชยใ์นปี 2568 

 

วนัที่ 21 กนัยายน 2563 บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จํากดั (ทีพเีอ็น) ซึ่งเอ็กโกถือหุ้นในสดัส่วน   

การลงทุนร้อยละ 44.6 ได้ลงนามสญัญาเงนิกู้ เพื่อใช้ในการพฒันาและก่อสร้างโครงการขยายระบบ     

การขนส่งน้ํามันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)               

และ China Development Bank โดยมีวงเงินกู้รวมจํานวน 7,800 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 14 ปี         

ทัง้นี้ โครงการขยายระบบขนส่งน้ํามนัทางท่อมรีะยะทางรวม 342.8 กโิลเมตรและมกํีาลงัการขนส่งต่อปี

อยู่ที ่5,443 ลา้นลติร ซึ่งสามารถขยายเพิม่เป็น 7,330 ลา้นลติร ในอนาคต ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่าง

ก่อสรา้งและคาดว่าจะเริม่ดาํเนินการในไตรมาสที ่4 ปี 2564 

 

เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลงิกงัดง ของบรษิทั พาจู เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วสิ 

จํากัด (พาจู  อีเอส) ซึ่งเอ็กโกถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49 ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสญัญา       

ซื้อขายไฟฟ้า โดยจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ซึ่งเป็นผู้รบัซื้อ

ไฟฟ้ารายเดียวในเกาหลีใต้ โดยซื้อขายผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของเกาหลีใต้ (Korea Power 

Exchange, KPX) โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลงิกงัดงเป็นโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลงิ ตัง้อยู่ทีเ่ขตกงัดง กรุงโซล 

สาธารณรฐัเกาหลี (เกาหลีใต้) ขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ 19.80 เมกะวตัต์ นอกจากนี้ ยงัมีรายได้      

จากการจําหน่ายพลงังานความรอ้น และไดร้บัค่าเครดติการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนที่ผลิตได้ 

(Renewable Energy Certificates, REC)  
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วันที่  1 ธันวาคม  2563 คณะกรรมการบริษัทเอ็กโกได้อนุมัติให้บริษัท EGCO Linden II, LLC               

ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นรอ้ยละ 100 ลงนามในสญัญาซื้อขายหุ้นกบับรษิทั AEIF Linden SPV, 

LLC และบรษิทั Highstar Capital GP IV, L.P. เมื่อวนัที ่29 มกราคม 2564 เพื่อลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 

28 ในบริษัท Linden Topco LLC  โดยคาดว่ารายการซื้อขายดังกล่าวจะดํา เนินการแล้วเสร็จ                      

ในต้นไตรมาสที ่2 ของปี 2564 ทัง้นี้ บรษิทั Linden Topco LLC ดําเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่                             

ซึ่งใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชื้อเพลงิ มขีนาดกําลงัการผลติรวม 972 เมกะวตัต ์(โรงไฟฟ้า Linden Cogen) 

ตัง้อยู่ทีร่ฐันิวเจอรซ์ยี ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยขายไฟฟ้าและใหบ้รกิารเสรมิความมัน่คงในระบบไฟฟ้า 

(Ancillary Services) แก่ระบบและโครงข่ายไฟฟ้าในรฐันิวยอร์ก (NY-ISO Zone J) และตลาดซื้อขาย

ไฟฟ้า PJM PS North  ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเป็นตลาดไฟฟ้า 2 แห่งที่มีความต้องการไฟฟ้าและ

กําลงัไฟฟ้าสํารองสูงที่สุดในประเทศสหรฐัอเมริกา นอกจากนี้ โรงไฟฟ้า Linden Cogen ยงัมีสญัญา  

ขายไอน้ําและไฟฟ้าระยะยาวกบัผูร้บัซื้อรายใหญ่ทีม่คีวามน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีน่่าลงทุน (Investment 

Grade) 

 

2. ผลประกอบการปี 2563 

ผลประกอบการปี 2563 กลุ่มเอก็โก มกํีาไรสุทธ ิจํานวน 8,733 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 4,326 ลา้นบาท 

เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิประจํา ปี 2562 จํานวน 13,059 ล้านบาท ทัง้นี้  หากพิจารณาผลกําไร               

จากการดําเนินงานปกต ิ(ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ีการดอ้ยค่าของ

สนิทรพัย ์การวดัมูลค่าเครื่องมอืทางการเงนิ และการรบัรูร้ายไดแ้บบสญัญาเช่า) กลุ่มเอก็โกมกํีาไรจาก

การดาํเนินงานจาํนวน 8,738 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 1,630 ลา้นบาท 

 

กําไรจากการดําเนินงานปกติที่ลดลงจํานวน 1,630 ล้านบาท มาจากกําไรจากการดําเนินงานของ

โรงไฟฟ้าในปัจจุบนัลดลงจํานวน 2,198 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เอ็กโกรบัรู้กําไรจากการดําเนินงาน

เพิ่มขึ้น 568 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าเอสบีพีแอล และเอ็กพีซีแอล ซึ่งเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เต็มปี          

ในปี 2563 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มเอก็โกมสีนิทรพัยร์วมจํานวน 214,438 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จํานวน 5,915 

ล้ า น บ า ท  ส า เ ห ตุ หลัก จ ากกา รล ง ทุน ใน กิ จ ก า ร ร่ ว ม ค้ า  อี กทั ้ง  ก า ร รับ รู้ ส่ ว นแ บ่ ง กํ า ไ ร                                

หลงัหกัเงนิปันผลในกจิการร่วมคา้และบรษิทัร่วม 

  

ในขณะที่หนี้สนิของกลุ่มเอ็กโกมีจํานวน 111,604 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 8,188 ล้านบาท สาเหตุหลกัจาก 

การเบกิเงนิกู้ระยะยาวและหนี้สนิอนุพนัธ์ทางการเงนิเพิม่ขึ้นจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม ่

 

สําหรบัส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มเอ็กโกมีจํานวน 102,834 ล้านบาท ลดลงจํานวน 2,273 ล้านบาท     

จากกําไรสะสมส่วนที่ยงัไม่ได้จดัสรรเพิม่ขึ้น 5,024 ล้านบาท ในขณะที่องค์ประกอบอื่นของส่วนของ      

ผูถ้อืหุน้ลดลง 7,272 ลา้นบาท และสว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอํีานาจควบคุมลดลง 25 ลา้นบาท 
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3. ภาพรวมการลงทุน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มเอ็กโกมกีารลงทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซิฟิกใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เครอืรฐัออสเตรเลยี 

สาธารณรฐัเกาหลี และ สาธารณรฐัจีน (ไต้หวนั) โดยมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วจํานวน 28 แห่ง         

คิดเป็นกําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 5,423 เมกะวัตต์          

และมโีครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจํานวน 2 แห่ง คดิเป็นกําลงัการผลติตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและ

ตามสดัสว่นการถอืหุน้รวม 321 เมกะวตัต ์บรษิทัยงัมโีครงการในธุรกจิพลงังานทีเ่กีย่วเนื่องซึง่อยู่ระหว่าง

การก่อสรา้งอกี 1 โครงการ 

 

4. ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กลุ่มเอ็กโก          

ให้การสนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นในการดูแลและรักษาผู้ป่วย             

เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยงัส่งเสริม      

การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของเยาวชน             

ในพื้นที่ รอบโรงไฟฟ้า ในปี  2563 บริษัทในกลุ่ ม เอ็กโกได้ร ับรางวัล ต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม                     

เช่น รางวลัอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภยั ระดบัแพลทนิัมจากการประกวด BSA Building Safety 

Award ประจําปี 2563 จากสมาคมผูต้รวจสอบอาคารและซเีคยีวเทคไทยแลนด์ 2020 รางวลัเกยีรตยิศ        

สถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ประจําปี 2563 ระดบัประเทศ (ระดบัเหรยีญทอง) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และรางวลัเกียรติยศ CSR DIW 

Continuous 2020 เป็นตน้  

 

5. ด้านการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

ในปี 2563 บรษิทัในกลุ่มเอก็โกไดร้บัรางวลัจากหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ รางวลั ASEAN CG Scorecard 

ประจาํปี 2562 ประเภท ASEAN Asset Class PLCs รางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) 

2020 หรอืหุ้นยัง่ยนืประจําปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และรางวลัประกวดรายงานความยัง่ยนื ประจําปี 

2563 (Sustainability Disclosure Award 2020) ประเภท Recognition จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

ร่วมกบัสํานักงานกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละสถาบนัไทยพฒัน์ นอกจากนี้ เอก็โกยงัไดร้บั

การคดัเลอืกใหเ้ป็นสมาชกิดชันีความยัง่ยนืดาวน์โจนส ์ประจาํปี 2563 (2020 Dow Jones Sustainability 

Indices) ซึง่ถอืเป็นบรษิทัไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัให้ความสําคญักบัการต่อต้านคอร์รปัชัน่ โดยสนับสนุนให้เอ็กโกและ

บรษิทัย่อยเขา้ร่วมเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ หรอื 

CAC ซึ่งในปัจจุบนัมีบริษัทในกลุ่ม  3 บริษัทเป็นสมาชิก CAC ได้แก่ เอ็กโก บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม 

จํากดั และบรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่แอนด์เซอร์วสิ จํากดั (เอสโก) โดยในปีนี้ บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม 

อยู่ระหว่างการสอบทานและตรวจสอบแบบประเมิน 71 ข้อ เพื่อยื่นขอต่อสมาชิก CAC ครัง้ที่ 1           
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ซึ่งมกํีาหนดทีจ่ะดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในเดอืนเมษายนนี้ ในขณะที ่เอก็โกและเอสโกมแีผนทีจ่ะขอต่อ

สมาชกิ CAC เป็นครัง้ที ่2 ในปี 2565 

 

6. ทิศทางดาํเนินธรุกิจปี 2564 

ในปี 2564 กลุ่มเอ็กโกได้ปรบัทิศทางการดําเนินธุรกิจและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่าน      

ดา้นพลงังาน เพื่อสรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนืและสรา้งคุณค่าระยะยาวใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี พรอ้มรบัมอื

กบัทุกความเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ  

 

นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยงัมุ่งขยายขอบเขตการดําเนินธุรกจิทัง้ด้านการผลติและให้บรกิารด้านพลงังาน

อย่างครบวงจร ไดแ้ก่ ธุรกิจไฟฟ้า ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั โดยแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะใน

พลงังานหมุนเวยีน เพื่อใหส้อดรบักบัทศิทางของการสง่เสรมิพลงังานสะอาดและพลงังานหมุนเวยีนของ

โลก พร้อมทัง้ต่อยอดการลงทุนไปยงัธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจเช้ือเพลิงและระบบ

สาธารณูปโภค และธุรกิจ Smart Energy Solution โดยมุ่งเน้นแสวงหาโอกาสการลงทุนร่วมกับ

พนัธมติรทางธุรกจิ ทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยขบัเคลื่อนธุรกจิดว้ยกลยุทธ ์4I ไดแ้ก่  

• Invest ลงทุนในสนิทรพัยท์ีเ่ตบิโตอย่างยัง่ยนืและสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว  

• Improve ปรบัปรุงและบรหิารสนิทรพัยท์ีม่อียู่ใหม้คีวามเป็นเลศิ  

• Innovate ขบัเคลื่อนธุรกจิดว้ยนวตักรรม เพื่อสรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนื และ  

• Increase เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการเงนิ 

 

 จากนัน้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม          

ซึง่มผีูถ้อืหุน้ไดส้ง่คาํถามล่วงหน้าและไดส้อบถามผ่านช่อง Q&A ในระหว่างการประชุม โดยสรุปไดด้งันี้ 

 

คาํถามล่วงหน้า 

คาํถาม: นายธรีโชต ิ โชตกิเสถยีร  ผูถ้อืหุน้ สอบถาม ดงันี้ 

1. อยากทราบแผนการลงทุนเพิม่เตมิภายใน 5 ปีต่อจากนี้ และสดัส่วนของโรงไฟฟ้าที่ใช้

พลงังานจากฟอสซลิ และโรงไฟฟ้าใชท้ีพ่ลงังานสะอาดเป็นเชือ้เพลงิในอนาคต 

2. หากเกดิสงครามระหว่างจนีกบัไต้หวนั จะสง่ผลกระทบต่อกระแสรายไดข้องบรษิทัหรอืไม่           

อกีทัง้ ทางบรษิทัมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้ากีปี่ หรอืมกีารบรหิารความเสีย่งอย่างไร 
 

คาํตอบ: 1. นายกุลศิ สมบตัศิริ ิประธานกรรมการ ชี้แจงแผนการลงทุนในโรงไฟฟ้าทีใ่ชพ้ลงังานจาก

ฟอสซิลและพลงังานสะอาดเป็นเชื้อเพลงิ โดยภายในปี 2573 เอ็กโกมีเป้าหมายลงทุน   

ในโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสะอาดเป็นเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และ

โครงการโรงไฟฟ้าที่ใชพ้ลงังานจากพลงังานฟอสซลิ และธุรกจิใหม่ ประมาณร้อยละ 75  

ขณะนี้  เอ็กโกอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อลงทุนในโครงการด้านนวัตกรรมพลังงาน          

ในอนาคต พร้อมกันนี้  เอ็กโกได้ร่วมลงทุนกับบริษัทในเครือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต    

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บมจ.ราช กรุ๊ป เพื่อวิจยั ศึกษา และพฒันานวตักรรม    
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ด้านพลังงาน รวมทั ้งร่ วมลงทุนกับธุ รกิจสตาร์ทอัพ (Start Up) ด้านพลังงาน                

เช่น สมารท์กรดิและแบตเตอรี ่เพื่อรองรบัการใชง้านรถยนตไ์ฟฟ้า (electric vehicle) และ 

การกักเก็บพลังงาน (energy storage) เพื่อเป็นสถานีจ่ายไฟสําหรับรถยนต์ไฟฟ้า        

ซึ่งสถานีไฟฟ้าดงักล่าวจะต้องมาจากโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน โรงไฟฟ้าชวีมวล และ

โรงไฟฟ้าชุมชน เป็นตน้  

2. นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชี้แจงกรณีหากเกดิสงครามระหว่างจนี

และไตห้วนัจะสง่ผลกระทบต่อการลงทุนในไต้หวนั ซึง่ปัจจุบนัเอก็โกไดล้งทุนในไต้หวนั 1 

โครงการ คือ โรงไฟฟ้าหยุนหลิน ซึ่งเอ็กโกถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25 มีอายุสญัญา     

ซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี และรายได้ประมาณ 1,400 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม เอ็กโก      

ได้บริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการโดยกระจายการลงทุนไปในหลายประเทศ      

ดงันัน้ รายได้จากโครงการในไต้หวนัจงึไม่ใช่รายไดห้ลกัทางเดยีว แต่เอ็กโกยงัมรีายได้

จากโครงการอื่น จงึไม่สง่ผลกระทบมากนักหากเกดิภาวะสงครามระหว่างจนีกบัไตห้วนั 
 

คาํถาม: น.ส. ธารณีิ พรพมิลมติร ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 

1.  ภายใน 5 -10 ปีจากนี้ เอก็โกคาดว่ารายไดจ้ะเตบิโตรอ้ยละเท่าไร และผูถ้อืหุน้จะมโีอกาส

ไดร้บัเงนิปันผลเพิม่ขึน้ทุกปีหรอืไม่ 

2.  ปัจจุบนัเอ็กโกยงัดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานฟอสซิลอยู่ จงึอยากทราบว่าเอ็กโก    

มแีผนทีจ่ะเลกิใชพ้ลงังานฟอสซลิและเปลีย่นมาใชพ้ลงังานหมุนเวยีนอย่างเตม็รปูแบบใน

อนาคตหรอืไม่ 
 

คาํตอบ: 1. นายเทพรตัน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชี้แจงดงันี้ แผนการลงทุนระยะยาวของเอก็โกยงัคง

มุ่งลงทุนในธุรกิจหลัก คือธุรกิจผลิตไฟฟ้า ควบคู่กับการแสวงหาการลงทุนในธุรกิจ

เชือ้เพลงิ รวมทัง้พลงังานอจัฉรยิะ(smart energy) อย่างไรกต็าม สาํหรบัแผนงานในระยะสัน้ 

ในปี 2564 เอ็กโกวางแผนที่จะลงทุนในโครงการใหม่ โดยมีเป้าหมายกําลังการผลิต      

ไม่น้อยกว่า 1,000 เมกะวตัต์ และใช้งบลงทุนประมาณ 37,000 ล้านบาท นอกจากนี้     

เอ็กโกมีแผนที่จะลงทุนเพิม่เติมในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 

150,000 ลา้นบาท  
  

ในสว่นของเงนิปันผลนัน้ เอก็โกคาดว่าจะสามารถจ่ายเงนิปันผลไดทุ้กปีในอตัราทีเ่พิม่ขึน้

อย่างสมํ่าเสมอ 
 

2. นายกุลศิ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า เอก็โกยงัคงใชพ้ลงังานฟอสซลิในการผลติไฟฟ้าอยู่

ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายพลงังานของประเทศที่ยงัคงให้มีการใช้พลงังานจากฟอสซิล 

เนื่องจากเชื้อเพลงิดงักล่าวยงัมีความมัน่คงต่อการผลติไฟฟ้าในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม  

ในอนาคตเอ็กโกจะลดสดัส่วนโครงการที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และเพิ่มโครงการที่ใช้

เชือ้เพลงิจากพลงังานหมุนเวยีนใหม้ากกว่ารอ้ยละ 25 ดงัทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 
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คาํถาม: นายพงษ์สุวรรณ เตชาวุฒชิยั ผู้ถือหุ้น ขอให้ฝ่ายบรหิารชี้แจงความเป็นไปไดข้องโครงการ

แบตเตอรีเ่พื่อตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า ซึง่เป็นโครงการในอนาคตของเอก็โก 
 

คาํตอบ: นายกุลศิ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า นโยบายการใชร้ถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยไดกํ้าหนด

เป้าหมายว่าภายในปี 2578  รถยนต์ทุกคนัจะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ทัง้นี้ แบตเตอรีถ่ือเป็น

หนึ่งในส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 40 ดงันัน้ จงึเป็นโอกาสทีด่ทีีเ่อก็โก

ร่วมกับ กฟผ. และ บมจ.ราช กรุ๊ป ศึกษา วิจัย และแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจ

แบตเตอรีส่าํหรบัใชใ้นสาํหรบัรถยนตไ์ฟฟ้าในอนาคต  

 

คาํถามจากช่องทาง Q&A 

คาํถาม: นายทวศีกัดิ ์พดัพาด ีผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 

1. เอ็กโกมโีครงการลงทุนในกจิการอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกจิหลกั และธุรกจิที่เกี่ยวเนื่อง

บา้งหรอืไม ่เช่น ยา หรอืเวชภณัฑ ์เป็นตน้ 

2. ปัจจุบนัเอก็โกมแีผนการลงทุนใหม่ๆ ในประเทศใดบา้ง 

3. ความคืบหน้าเเละความเป็นไปได้ของการขอ LNG shipper license รวมถึงเอ็กโก          

มหีน่วยงานทีด่เูรื่องนี้โดยตรงหรอืไม ่
 

คาํตอบ: นายกุลศิ ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า  

1. เอก็โกไดต้ัง้เป้าหมายทีจ่ะลงทุนในพลงังานสะอาด เช่น Solar Energy Solution โรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลงังานงานลมนอกชายฝัง่ โรงไฟฟ้าชุมชน โรงไฟฟ้า   

ชีวมวล เป็นต้น โดยปัจจุบัน เอ็กโกอยู่ระหว่างศึกษาความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกร    

เพื่อจดัหาเชื้อเพลงิจากพชืพลงังาน โครงการสมาร์ทกรดิ โดยการทําสายส่งให้สามารถ  

รบัซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนเขา้สูร่ะบบ      

2. เอ็กโกสนใจที่จะเขา้ไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดในสหรฐัอเมริกา 

และยุโรป 

3. ภาครฐัได้มีการเปิดเสรี อนุมตัิให้ภาคเอกชนนํา LNG จากต่างประเทศเข้ามาใช้กับ

โรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย โดยเอก็โกอยู่ระหว่างศกึษาและเตรยีม

ความพรอ้มในการขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน เพื่อนําเขา้ LNG 

มาใชก้บัโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอก็โก 
 

 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เติมแล้ว ประธานจงึเสนอที่ประชุมรบัทราบผลการดําเนินงาน

ประจาํปี 2563 ของคณะกรรมการบรษิทั และแผนการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2564 

 

มติท่ีประชุม :   ที่ประชุมรบัทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2563 ของคณะกรรมการบรษิทั และ

แผนการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2564 
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ระเบียบวาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ประธานมอบหมายใหน้ายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานงบการเงนิรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดย    

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตเลขที่ 4599 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท             

และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมสีาระสาํคญัสรุปได ้ดงันี้ 

 

รายการ งบการเงินรวม 

(บาท) 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ (บาท) 

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

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

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

ส่วนแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและ

การร่วมคา้ 

4,838,035,052 - 

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

กําไรต่อหุน้  16.59 14.08 

 

 หลงัจากนัน้ ประธานขอให้นางจารุวรรณ เรืองสวสัดพิงศ์ ประธานกรรมการอิสระ ในฐานะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายละเอยีดการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบนัทกึ

ขอ้มลูทางบญัชถูีกตอ้ง ครบถว้น สอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ดแูลใหม้กีารใชน้โยบาย

บญัชทีี่เหมาะสมและถือปฏบิตัิโดยสมํ่าเสมอ สอบทานใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่รดักุมและมปีระสทิธผิล 

นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีร่วมกับ           

ฝ่ายบรหิาร และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยการสอบถามผูส้อบบญัชใีนเรื่องความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงนิ 

การปรบัปรุงรายการบญัชีที่สําคญั ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน การนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาปฏิบตัิ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้ําแนะนําและขอ้คดิเหน็เพื่อใหม้ัน่ใจว่างบการเงนิของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิ 

ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ         

เชื่อถอืได ้มกีารเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่างเพยีงพอ ครบถว้น เป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย 

และปฏบิตัถูิกตอ้งตามกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รายละเอยีดงบการเงนิอยู่ในรายงานประจาํปีแลว้   

  

 จากนัน้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม         

ซึง่มผีูถ้อืหุน้สง่คาํถามล่วงหน้าและไดส้อบถามผ่านช่องทาง Q&A โดยสรุปไดด้งันี้  

 

คาํถามล่วงหน้า 

คาํถาม: น.ส. ธารณีิ พรพมิลมติร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดอตัรากําไรสุทธจิงึลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ตัง้แต่ปี 2562-2563 และบรษิทัจะมโีอกาสรบัรูกํ้าไรในระดบัสองหมื่นลา้นบาทเช่นเดยีวกบัปี 

2561 ไดห้รอืไม่ 
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คาํตอบ: นายเทพรตัน์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปี 2561 บริษัทดําเนินการขายสนิทรพัย์

ขนาดใหญ่ออกไป คอื โครงการโรงไฟฟ้ามาซินลอคในประเทศฟิลปิปินส์และเงนิลงทุนอื่น 

เป็นผลใหบ้รษิทัรบัรูกํ้าไรจากการขายสนิทรพัยจ์ํานวน 14,177 ลา้นบาท และรบัรูกํ้าไรสุทธิ

ในปี 2561 จํานวน 21,073 ล้านบาท ซึ่งเป็นอตัราที่สูงกว่าปีอื่นๆ ส่งผลให้เอ็กโกประกาศ

จ่ายเงนิปันผลพเิศษในอตัราหุน้ละ 2.50 บาท หากพจิารณากําไรจากผลการดําเนินงานที่ไม่

รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน จะพบว่าในช่วงปี 2561-2563 เอ็กโกรบัรูกํ้าไรเพิม่ขึ้น

อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี้ ในปี 2563 เอ็กโกรบัรูกํ้าไรลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค  COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง  อย่างไรก็ตาม                

เอก็โกเชื่อมัน่ว่ากําไรจากการดาํเนนิงานจะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องในอนาคต  

 

คาํถามจากช่องทาง Q&A 

คาํถาม: นายประวทิย ์วโิรจน์วงษ์ชยั ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า เอก็โกมกํีาไรตามปกตทิีไ่ม่รวมกําไร หรอื 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเท่าไร 
 

คาํตอบ: นายเทพรตัน์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ชี้แจงว่า เอ็กโกมีกําไรตามปกติที่ไม่รวมกําไร หรือ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น จาํนวน 8,738 ลา้นบาท 
 

คาํถาม: นายรุ่ ง โรจ น์  ศิวาชัญ ผู้ถือ หุ้น  สอบถามว่ า  โครงการท่อขนส่ ง น้ํ ามันไปยังภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือจะสามารถเริม่ดาํเนินการไดเ้มื่อใดและเป็นไปตามแผนงานหรอืไม่ และ

ประโยชน์สงูสุดทีบ่รษิทัจะไดร้บัจากโครงการนี้เป็นอย่างไร 
 

คาํตอบ: นายเทพรตัน์ กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ จํากัด (ทีพีเอ็น)         

เป็นบรษิทัที่ดําเนินการโครงการท่อขนส่งน้ํามนัไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยคาดว่า

โครงการจะสามารถเริม่ขนส่งน้ํามนัได้ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามกําหนดการเดิม 

เนื่องจากโครงการดงักล่าวขนส่งน้ํามนัจากจงัหวดัสระบุรไีปยงัจงัหวดัขอนแก่น ซึ่งโดยปกติ

เสน้ทางดงักล่าวจะใชร้ถบรรทุกในการขนส่ง ดงันัน้ จงึถอืว่าไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัเนื่องจาก

สามารถขนสง่น้ํามนัไดใ้นปรมิาณทีม่ากกว่าและรวดเรว็กว่าการขนสง่ปกต ิ 

 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีคําถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ         

งบการเงนิของบรษิทั สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้ตามทีป่รากฏในรายงานทางการเงนิประจาํปี 2563 

ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสยีงข้างมากของ        

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน                     

โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มตทิีล่งคะแนนเสยีง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ       

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 382,844,333  100.0000  

ไม่เหน็ดว้ย 0   0.0000  

งดออกเสยีง 15,000   - 

บตัรเสยี 0   - 

รวมจาํนวนเสยีง 382,859,333 - 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีและจ่ายเงินปันผล     

 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา

ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหรือในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสมํ่า เสมอ              

ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 530 ลา้นบาท ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของ

บรษิทัตามทีก่ฎหมายกําหนดไวค้รบถว้นแลว้ 

 

 นอกจากนี้ ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งบรษิทัได้ดําเนินการตาม

ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่41 ทีใ่หอํ้านาจคณะกรรมการในการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ เมื่อเหน็ว่า

บริษัทมีผลกําไรพอสมควรที่จะทําเช่นนัน้  และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป      

ในการนี้   คณะกรรมการในการประชุมครัง้ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีมติจ่ายเงินปันผล     

ระหว่ างกาลสําหรับผลประกอบการครึ่ ง ปีแรกของปี  2563 แก่ผู้ถือ หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท                      

รวมเป็นเงนิปันผลทีไ่ดป้ระกาศจ่ายไปแลว้จาํนวน 1,579 ลา้นบาท โดยจ่ายเมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2563 

  

 บรษิทัได้พจิารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ซึ่งมกํีาไรสุทธติามงบการเงนิรวม 8,733 

ล้านบาท หรือ 16.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งลดลงตามปี 2562 จํานวน 4,326 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 33.13                

และหากพจิารณาผลกําไรจากการดําเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์การวดัมูลค่าเครื่องมอืทางการเงนิ และการรบัรูร้ายไดแ้บบสญัญาเช่า) บรษิทัมกํีาไร

ประจํ า ปี  2563 จํ านวน  8,738 ล้ านบาท ลดลงจาก กํา ไรประจํ า ปี  2562 จํ านวน  1,630 ล้ านบาท                    

รวมทัง้ ไดพ้จิารณาแผนการลงทุนและกระแสเงนิสดของบรษิทัแลว้ เหน็สมควรจ่ายปันผลจากผลประกอบการ  

ปี 2563 แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 6.50 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.18 ของกําไรสุทธจิํานวน 8,733 ลา้นบาท และ

คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิ้น จํานวน 3,422 ล้านบาท ซึ่งเท่ากบัปี 2562 ทัง้นี้ บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผลระหว่าง

กาลสําหรบัผลการดําเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 3.00 บาทไปแล้ว ดงันัน้ บริษัทจะจ่าย     

เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 

526,465,000 หุ้น เป็นจํานวนเงนิรวม 1,843 ล้านบาท โดยมีกําหนดการจ่ายเงนิในวนัที่ 27 เมษายน 2564  

ทัง้นี้ ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลของปี 2562 และ ปี 2563 เป็นดงันี้ 
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 ในการนี้  ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม            

สําหรับระเบียบวาระนี้ ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม               

ดงันัน้ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานครึ่งปีหลงัของปี 2563 ในอตัรา

หุ้นละ 3.50 บาท โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามข้อเสนอ              

ของคณะกรรมการ และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสําหรบัผลการดําเนินงานครึง่ปีแรกของปี 2563 

ในอตัราหุน้ละ 3.00 บาท ซึ่งจ่ายไปแลว้เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2563 รวมเป็นเงนิปันผลจากผลการดําเนินงาน

ของปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 6.50 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 3,422 ลา้นบาท โดยมตขิองระเบยีบวาระนี้ตอ้งใชค้ะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานครึง่ปีหลงัของปี 2563 

ในอตัราหุน้ละ 3.50 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 1,843 ลา้นบาท โดยกําหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที่ 

27 เมษายน 2564 และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 1 ครัง้ ในอตัราหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งจ่ายให้       

ผูถ้อืหุน้แลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  โดยมผีลการออกเสยีง

ลงคะแนน ดงันี้ 

 

มตทิีล่งคะแนนเสยีง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ      

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 361,494,833 94.4197 

ไม่เหน็ดว้ย 21,364,500 5.5802 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจาํนวนเสยีง 382,859,333 - 

 

 

 

 

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 
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 ประธานมอบหมายให ้นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ประธานกรรมการอสิระ ในฐานะประธาน

กรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบ            

ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์                

แห่งประเทศไทยจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรอืตรวจสอบ

และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ 7 รอบปีบญัชไีม่ว่าจะตดิต่อกนัหรอืไม่ โดยบรษิทัจะแต่งตัง้

ผู้สอบบัญชีรายนั ้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน             

โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย์ ได้ประกาศแนวปฏบิตัิเรื่อง การหมุนเวยีนผู้สอบบญัช ีในกรณีที่ผู้สอบบญัชเีว้นการปฏิบตัิ

หน้าทีค่รบ 2 ปี (ปี 2560-2561) ตามขอ้กําหนดเดมิ ผูส้อบบญัชสีามารถเริม่ต้นนับระยะเวลาการปฏบิตัหิน้าที่

ใหม่ได้ 7 ปี (ปี 2562-2568) และบรษิทัให้ความสําคญักบัความเป็นอสิระของผู้สอบบญัช ีบรษิทัจงึมนีโยบาย   

ที่ จ ะ ห มุ น เ วี ย น ผู้ ส อ บ บัญ ชี ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กับ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กับ ต ล า ด ทุ น                         

นอกจากนี้ บรษิทัมนีโยบายให้คดัเลอืกผูส้อบบญัชจีากสํานักงานสอบบญัชชีัน้นํา โดยการคดัเลอืกคุณสมบตัิ 

และเปรยีบเทยีบราคาทุก 3 ปี กลุ่มเอก็โกไดม้กีารคดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดยการเปรยีบเทยีบราคาล่าสุดในปี 2562 

ซึง่ยงัไม่ครบ 3 ปีตามทีกํ่าหนดไวใ้นนโยบาย 

 

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าที่ผ่านมาทีมงานผู้สอบบญัชจีาก

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั (“PwC”) มคีวามเชีย่วชาญในวชิาชพี มคีวามเป็นอสิระและ

เป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีธุรกิจพลงังาน มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบญัชีและ    

ทราบขอ้มลูของกลุ่มบรษิทัเป็นอย่างด ีนอกจากนี้ มกีารใหบ้รกิารทีด่ ีสามารถใหค้าํปรกึษาแนะนําทีม่ปีระโยชน์       

มผีลงานดา้นการตรวจสอบที่มคุีณภาพน่าพอใจและส่งมอบงานได้รวดเรว็ตรงเวลา รวมทัง้ PwC เป็นบรษิทั    

ที่ให้บรกิารสอบบญัชทีี่มชีื่อเสยีงมมีาตรฐานการตรวจสอบ ในระดบัสากล เป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางและ      

มีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในประเทศที่เอ็กโกไปลงทุนสมควรได้ร ับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของ    

กลุ่มเอก็โกประจาํปี 2564  

1. นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4599  

2. นายวเิชยีร กิง่มนตร ี    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3977 

3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8435 

 

ทัง้นี้  นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข ได้เ ป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบ                

และแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโกในรอบใหม่มาเป็นเวลา 2 ปี (ปี 2562-2563) ตามประกาศ        

แนวปฏบิตัเิรื่องการหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ที่กล่าวถึงในข้างต้น และได้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี (ปี 2560-2561) สําหรับนายวิเชียร กิ่งมนตรี           

ได้เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโก ในปี 2560-2561           

และนางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น    

ต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโก ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการ

ระเบียบวาระท่ี  5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

วนัท่ี  19  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
ตรวจสอบเรื่องการหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีโดยมค่ีาธรรมเนียมการสอบบญัชสีําหรบังานสอบบญัชปีระจาํปี 2564 

ประกอบดว้ย  

1. ค่ า ส อบ บัญชีป ร ะ จํ า ปี  2564 จํ า น ว น  3,522,400 บ า ท  เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ปี  2563              

จํานวน 225,000 บาท เนื่องจากการสอบทานการรวมธุรกิจเพิ่มจาก 2 โครงการ        

ในปี 2563 เป็น 3 โครงการในปี 2564 ซึง่ในการทาํสญัญาจะระบุใหจ้่ายเมื่อเกดิการรวม

ธุรกจิขึน้เท่านัน้ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบญัชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท 

โดยที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน       

บรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิตามความเหมาะสม 

   

 ในปี 2563 บรษิทัมค่ีาตอบแทนงานบรกิารอื่น จาํนวนรวม 34,620,600 บาท ซึง่ไดจ้่ายไปแลว้ 

จาํนวน 33,820,600 บาท และคงเหลอืทีต่อ้งจ่ายเมื่อการใหบ้รกิารแลว้เสรจ็ จาํนวน 800,000 บาท 

 

 อนึ่ ง  ผู้ ส อบบัญชีจ าก  PwC เ ป็ นผู้ ส อบบัญชีข อ งบริษัทแล ะบริษัทย่ อยทั ้ง หม ด                   

ยกเวน้บรษิทั เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลปิปินส)์ จํากดั (เคซอน) และ บรษิทั เคซอน แมนเนจเมน้ท ์เซอร์วสิ จํากดั 

ใช้ผู้สอบบญัชจีากสาํนักงานสอบบญัช ีSyCip Gorres Velayo & Co. ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชเีดมิของบรษิทัทัง้สอง

ก่อนที่เอ็กโกจะเขา้ซื้อหุ้น และมคีวามเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกจิของเคซอนเป็นอย่างด ีซึ่งจะทําให้

บรษิทัสามารถจดัทาํงบการเงนิไดท้นัตามกําหนดระยะเวลา 

  

 ทัง้นี้  PwC และผู้สอบบัญชีที่ เสนอแต่งตัง้ เ ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย              

ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสยีกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง       

กบับรษิทั ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

  

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้แนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบ  

จงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชใีนนาม PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไดแ้ก่ นางสาวอมรรตัน์ 

เพิม่พูนวฒันาสุข ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4599 นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3977 

และนางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8435  โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ําการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2564                

เป็นจํานวนเงิน 3,522,400 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบญัชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 

175,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ร ับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัท                

ในต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้

ให ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตท่านอื่นแทนได ้โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน     

รวมทัง้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงิน         

ของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ทีเ่กดิขึน้ใหม่ในปี 2564 ดว้ย 
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 
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 ในการนี้  ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม             

สําหรับระเบียบวาระนี้ ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม               

ดังนั ้น  ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแ ต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกําหนดเงินค่าตอบแทน                      

โดยมตขิองระเบยีบวาระนี้ตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

  

มติท่ีประชุม :   ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดเงนิค่าตอบแทน  

ตามที่ประธานเสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยแต่งตัง้ให ้  

นางสาวอมรรตัน์ เพิ่มพูนวฒันาสุข ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 4599 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชี         

รับอนุญาต เลขที่ 3977 และนางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต เลขที่ 8435              

ในนาม PwC  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี  2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและ     

แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และกําหนดเงนิค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2564 เป็นจํานวนเงนิ 3,522,400 

บาท และ ค่า ใช้จ่ ายอื่ น ในงานสอบบัญชีในประ เทศไทยตามที่ เ กิดขึ้นจริง ไ ม่ เกิน  175,000 บาท                        

โดยบริษัทเป็นผู้ร ับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัท             

มีการลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้  ที่ประชุมมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา           

ใหค้วามเหน็ชอบหาก PwC จะต้องจดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นแทนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้น  

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ทัง้ 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทัง้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท           

เป็นผู้อนุมตัิค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2564        

โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มตทิีล่งคะแนนเสยีง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 359,908,000 94.0076 

ไม่เหน็ดว้ย 22,941,533 5.9923 

งดออกเสยีง 9,800 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจาํนวนเสยีง 382,859,333 - 

 

 ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้แนะนําของคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาหลกัเกณฑก์ารกําหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ โดยคาํนึงถงึความเหมาะสม

ตามขอบแขตหน้าที ่ผลประกอบการของบรษิทั ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั ระดบัความรบัผดิชอบ

ที่ได้ร ับมอบหมาย และการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน              

รวมทัง้ การสรา้งแรงจูงใจสาํหรบับุคลากรทีม่คุีณสมบตัทิีเ่หมาะสม จงึเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา

กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ไดแ้ก่ โบนัสกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ระเบียบวาระท่ี  6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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1. โบนัสกรรมการ : กําหนดวงเงนิโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏบิตัิงานประจําปี 2563 จํานวน 25 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของเงนิปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจดัสรรโบนัสระหว่าง

กนัเอง ซึง่เป็นจาํนวนเท่ากบัโบนัสปี 2562 ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 

2. ค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ : ในปี 2564 ให้ได้รบัในอตัราเดมิ ซึ่งได้รบัอนุมตัิ

จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2563 คือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท                

และเบี้ยประชุมคณะกรรมการครัง้ละ 10,000 บาท ในกรณีที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและ      

รองประธานกรรมการไดร้บัเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 และรอ้ยละ 10 ตามลําดบั 

3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย :  ให้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ      

คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการและ

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการกํากบัความเสี่ยง ได้รบัค่าตอบแทนในปี 2564 ในอตัรา

เท่ากบัปี 2563 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

คณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบีย้ประชุม (บาท) 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

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 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- - 24,000 24,000 

คณะกรรมการกํากบัความเสีย่ง - - 24,000 24,000 

โดยประธานกรรมการชุดย่อยไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนและ/หรอืเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการในอตัรา     

รอ้ยละ 25 

 

4. การใหส้ทิธปิระโยชน์อื่นๆ สาํหรบัคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย: ไม่ม ี

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่กีารแต่งตัง้ใหม่หรอืเปลีย่นแปลงระหว่างปี ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และ                 

ความรบัผดิชอบ 

6. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี 

  

 ในการนี้  ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม            

สําหรับระเบียบวาระนี้ ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม               

ดงันัน้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตกํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมตขิองระเบยีบวาระนี้ต้องใช้

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 
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มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบใหกํ้าหนดโบนัสกรรมการประจาํปี 2563 และค่าตอบแทน

กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2564  ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มตทิีล่งคะแนนเสยีง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ      

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

เหน็ดว้ย 378,940,518 98.9764   

ไม่เหน็ดว้ย 3,918,595 1.0235  

งดออกเสยีง 220  0.0000  

บตัรเสยี 0  0.0000 

รวมจาํนวนเสยีง 382,859,333 100.0000 

 

  

ระเบียบวาระท่ี  7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั มาตรา 71 และขอ้บงัคบั

บรษิทั ขอ้ที ่17 กําหนดใหก้รรมการของบรษิทัออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั ผูถ้อืหุน้ประจําปี

เป็นจาํนวนหนึ่งในสาม ซึง่ในการประชุมครัง้นี้ มกีรรมการทีค่รบวาระจะตอ้งออกจากตําแหน่ง 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายพสุ โลหารชุน        กรรมการอสิระ  

2. นางนวลน้อย ตรรีตัน์ กรรมการอสิระ 

3. นายบดนิทร ์รศัมเีทศ  กรรมการอสิระ 

4. นายกุลศิ   สมบตัศิริ ิ     กรรมการ 

5. นายพสิุทธิ ์ เพยีรมนกุล  กรรมการ 

  

 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกบักรรมการได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส 

กรรมการที่พ้นวาระทัง้หมดสมัครใจที่จะออกนอกห้องประชุม  และเนื่ องจากนายกุลิศ  สมบัติศิริ               

ประธานกรรมการ ต้องออกจากห้องประชุม จึงไม่สามารถทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ จึงมอบหมายให้      

นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ประธานกรรมการอสิระ ทาํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมแทน 

 

 ประธานแจง้ต่อผู้ถอืหุ้นว่า บรษิทัได้ประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทั เชญิชวนใหผู้้ถือหุ้นเสนอ

รายชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคุีณสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชื่อ

กรรมการ ในการนี้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้             

จึงได้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒติามกระบวนการสรรหาของบรษิทั จากฐานบญัชรีายชื่อกรรมการ (Director Pool)   

ทัง้ของกระทรวงการคลงัและสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง          

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ กํ าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกําหนดที่ เกี่ยวข้อง                    

และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ความหลากหลายและการประสมประสานของกรรมการ 

ดา้นอายุ เพศ สญัชาต ิเชื้อชาต ิประกอบกบัทกัษะทีบ่รษิทัต้องการ ความรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ
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ของผู้ที่ได้ร ับเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนกําหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง              

ในการกํากบักจิการ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทับรรลุตามกลยุทธข์ององค์กร สาํหรบัการเสนอชื่อกรรมการ

ทีค่รบวาระกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหนึ่ง คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาจากผลงานในการกํากบัดแูลบรษิทั 

การอุทิศเวลา และความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ      

ในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบรษิทั โดยขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

เสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ ดงันี้  

 

1. แต่งตัง้กรรมการอสิระเขา้ใหม่ 2 คน ไดแ้ก่  

- นางวรรณิภา ภกัดบีุตร เป็น กรรมการอสิระเขา้ใหม่ แทน นางนวลน้อย ตรรีตัน์  

- นายภูมใิจ อตัตะนันท ์เป็น กรรมการอสิระเขา้ใหม่ แทน นายบดนิทร ์รศัมเีทศ 

ซึง่นางนวลน้อย ตรรีตัน์ และนายบดนิทร ์รศัมเีทศ ดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระครบ 2 วาระ ตามหลกัการ

กํากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

 

2. แต่งตัง้กรรมการกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่ง 3 คน ไดแ้ก่ นายพสุ โลหารชุน กรรมการอสิระ นายกุลศิ สมบตัศิริ ิ

กรรมการ และนายพสิุทธิ ์เพยีรมนกุล กรรมการ  

 

 ทัง้นี้ ในนิยามกรรมการอสิระของบรษิทักําหนดไวว้่า กรรมการอสิระตอ้งถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิ

ร้ อยล ะ  0.5 ของจํ า นวน หุ้นที่ มี สิทธิออก เสีย งทั ้ง หมดของบริษัท  ซึ่ ง ก ร รมกา รอิส ร ะทั ้ง  3 คน                                  

มีเพยีงนายพสุ โลหารชุน ถือหุ้นในบริษัท จํานวน 800 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.000152 ซึ่งไม่เกินตาม

นิยามของกรรมการอิสระ  และกรรมการอิสระทัง้  3 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีส่วนร่วม                    

ในการบรหิารงาน และไม่ใหบ้รกิารทางวชิาชพีแก่บรษิทั ซึ่งตรงตามนิยามขา้งต้น ทัง้นี้ บรษิทัไดนํ้าเสนอขอ้มลู

ของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 ของชุดหนังสอืเชญิประชุม 

 

 ในการนี้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสําหรบั

ระเบยีบวาระนี้ไม่มขีอ้ซกัถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุน้ และไม่มขีอ้ซกัถามระหว่างการประชุม  ประธานจงึเสนอ    

ทีป่ระชุมพจิารณาลงมตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระ เป็นรายบุคคลตามลําดบั โดยมตขิองระเบยีบ

วาระนี้ต้องใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน เมื่อที่ประชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงเชิญกรรมการทุกท่านที่ครบวาระกลบัเข้าห้อง

ประชุม  

  

มติท่ีประชุม :    ที่ประชุมได้พจิารณาและมีมติแต่งตัง้กรรมการอิสระเข้าใหม่  2 คน ได้แก่ นางวรรณิภา     

ภกัดบีุตร เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม่ แทน นางนวลน้อย ตรรีตัน์  และนายภูมใิจ อตัตะนันท์ เป็นกรรมการ

อิสระเข้าใหม่  แทน นายบดินทร์  ร ัศมีเทศ และ ให ้กรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 คน ได้แก่                     

นายพสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ และนายพิสุทธิ ์เพียรมนกุล กรรมการ        

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น    

ทีม่าประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงสาํหรบักรรมการแต่ละท่าน ดงันี้  



บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                  หน้า 22   

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

วนัท่ี  19  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 

ชื่อกรรมการ จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 

(รอ้ยละ) 

ไม่เหน็ดว้ย 

(รอ้ยละ) 

งดออกเสยีง 

(รอ้ยละ) 

บตัรเสยี 

(รอ้ยละ) 

รวม 

จาํนวนเสยีง 

(รอ้ยละ) 

1. นางวรรณิภา ภกัดบีุตร 

กรรมการอสิระ 

381,026,830 

(99.5213) 

1,832,402 

(0.4786) 

101 

(0.0000) 

0 

(0.0000) 

382,859,333 

(100.0000) 

2. นายภูมใิจ อตัตะนันทน์ 

กรรมการอสิระ 

380,056,330 

(99.2678) 

2,802,102 

(0.7318) 

901 

(0.0002) 

0 

(0.0000) 

382,859,333 

(100.0000) 

3. นายพสุ โลหารชุน 

กรรมการอสิระ 

380,327,715 

(99.3387) 

2,530,717 

(0.6610) 

901 

(0.0002) 

0 

(0.0000) 

382,859,333 

(100.0000) 

4. นายกุลศิ  สมบตัศิริ ิ

กรรมการ 

377,520,445 

(98.6055) 

4,267,088 

(1.1145) 

1,071,800 

(0.2799) 

0 

(0.0000) 

382,859,333 

(100.0000) 

5. นายพสุิทธิ ์เพยีรมนกุล 

กรรมการ 

379,175,215 

(99.0377) 

3,683,218 

(0.9620) 

900 

(0.0002) 

0 

(0.0000) 

382,859,333 

(100.0000) 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

 ประธานไดแ้จง้ทีป่ระชุมว่า ระเบยีบวาระปกตไิดเ้สรจ็สิน้ลงแลว้และไดป้ระชุมถงึระเบยีบวาระที ่8 

เรื่องอื่นๆ ซึ่งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั มาตรา 105 วรรคสอง และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ที ่34 วรรคสอง 

กําหนดใหผู้ถ้อืหุน้ซึ่งมหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมดสามารถขอให ้ 

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น เพื่อลงมติได้ ทัง้นี้  ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นๆ       

ดงันัน้ ประธานจงึเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามหรอืเสนอแนะในเรื่องทัว่ๆไปได ้ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม

คําถามต่างๆ  ซึ่งนายกุลศิ สมบตัิศริ ิประธานกรรมการ และ นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่    

ไดร้่วมชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ สรุปไดด้งันี้   

 

คาํถาม: 

 

 

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2564 และในอีก 3 ปีข้างหน้า          

บริษัทมีแผนการเติบโตอย่างไร นอกจากนี้ นายประวิทย์ เห็นว่า แนวโน้มในอนาคตจะมี      

การใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า ซึง่ทาํใหม้คีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามากขึน้ จงึอยากทราบความเหน็ของฝ่าย

บรหิารว่าพลงังานหมุนเวยีน (renewable energy) จะสามารถตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า

ทีเ่พิม่มากขึน้ไดห้รอืไม่ และความเป็นไปไดข้องโรงไฟฟ้าถ่านหนิสะอาดในอนาคต 
 

คาํตอบ: ในปี 2564 เอ็กโกมีแผนที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม่ๆ โดยมีกําลังการผลิตตามสัดส่วน          

การถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1,000 เมกะวตัต์ นอกจากนี้ ตามแผนการลงทุนของเอ็กโกในระยะ        

3 ถึง 5 ปีข้างหน้า เอ็กโกยังให้ความสําคัญกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทัง้ธุรกิจด้านเชื้อเพลิง 

พลงังานอจัฉรยิะ (smart energy) และโครงสรา้งพืน้ฐาน  
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 สาํหรบัทศิทางของพลงังานหมุนเวยีน และโรงไฟฟ้าถ่านหนิสะอาด ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า

หากประเทศไทยมกีารปรบัปรุงระบบโครงขา่ยของไฟฟ้า (grid)  ของประเทศไทย ใหเ้ป็นระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) และสามารถรองรับไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน        

เช่น พลงังานจากชวีมวล พลงังานจากชวีภาพ ได้แล้ว พลงังานหมุนเวยีนจะสามารถรองรบั

ความต้องการใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่เอ็กโกจะลงทุนในพลงังานหมุนเวียน    

มากขึน้เช่นกนั  ปัจจุบนัเอก็โกอยู่ระหว่างพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจากพลงังานชวีมวล 

และพลงังานชวีภาพ 
 

 ในสว่นของโรงไฟฟ้าถ่านหนินัน้ ขณะนี้มกีารศกึษาเทคโนโลยกีารดกัจบั การใชป้ระโยชน์ และ

การกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS)  ซึ่งเทคโนโลยีนี้   

จะส่งเสริมการพฒันาโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด  เอ็กโกอยู่ระหว่างศึกษาเทคโนโลยีดงักล่าว

สําหรับนํามาปรับใช้ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของเอ็กโกสอดคล้องกับแนวโน้มพลังงาน          

ในอนาคตและนโยบายของภาครฐัทีส่ง่เสรมิการใชพ้ลงังานสะอาด  

 

นอกจากนี้ เอก็โกใหค้วามสําคญัและสนับสนุนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนมาเป็น

เวลานาน โดยเริม่มโีรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนตัง้แต่ปี 2543 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั   

เป็นผลใหเ้อก็โกมกํีาลงัการผลติตามสดัส่วนการถือหุน้ในโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนจํานวน 

1,346 เมกะวตัต์ สําหรบัการพฒันาโรงไฟฟ้าถ่านหนินัน้ ยงัคงปรากฏอยู่ในแผนพฒันากําลงั

ผลติไฟฟ้า (แผน PDP) ของบางประเทศ หรอืแมแ้ต่ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เนื่องจากมตีน้ทุนต่ํา

และมสีว่นสง่เสรมิเสถยีรภาพของระบบไฟฟ้าในประเทศ  
 

คาํถาม: นายตุลย์ สุถาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแหล่งเงินลงทุน จํานวน 1.5 แสนล้านบาท       

เพื่อรองรบัแผนการลงทุนภายใน 5 ปี   
 

คาํตอบ: นายเทพรัต น์  กรรมการผู้ จ ัดการ ใหญ่  มอบหมายให้  นายสมเกียรติ  สุทธิว านิช                      

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ เป็นผูช้ี้แจงแก่ผูถ้อืหุน้ ซึ่งนายสมเกยีรติ

ได้ชี้แจงว่า แหล่งเงนิลงทุนจํานวน 1.5 แสนล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงนิสดในมอืและเงนิ

ลงทุนระยะสัน้ ประมาณ 20,000 ล้านบาท (2) เงินสดจากการดําเนินงานใน 5 ปีข้างหน้า 

ประมาณ 5,000 – 6,000   ล้านบาทต่อปี และ (3) การสนับสนุนเงินกู้จากสถาบนัการเงนิ     

ในตลาดเงินกู้และหุ้นกู้ ซึ่งเอ็กโกยงัมีศักยภาพ ในการกู้เงิน เนื่องจากอัตราหนี้สินต่อทุน

ของเอก็โกอยู่ในระดบัต่ํา ทัง้นี้ เงนิลงทุน จาํนวน 1.5 แสนลา้นบาทจะใชใ้นการพฒันาโครงการ

ต่างๆ ในระยะเวลา 5 ปี    
 

คาํถาม: นายบดินทร์ วงศ์วิทยาภิรมณ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียด         

การลงทุนมากขึ้น เช่น เอ็กโกมีการลงทุนในลักษณะ Corporate Venture Capital (CVC)            

ในเรื่ องใดบ้าง เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับผู้ถือหุ้นถึงการเติบโตในอนาคตมากขึ้น                   

นอกจากนี้  ได้สอบถามว่าเอ็กโกมีแผนการลงทุนเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าของไฮโดรเจน 

(Hydrogen Value Chain) โดยเฉพาะไฮโดรเจนสเีขยีว (Green Hydrogen) บา้งหรอืไม ่



บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                  หน้า 24   

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

วนัท่ี  19  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 

คาํตอบ: เอ็กโกยังไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการลงทุนที่อยู่ ระหว่างการพัฒนา          

เนื่ องจากเอ็กโกและผู้ร่วมพัฒนาโครงการมีสัญญารักษาความลับ และโครงการยังมี          

ความไม่แน่นอน ซึ่งยงัไม่สามารถเปิดเผยตามเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์  

แห่งประเทศไทย  

 

สําหรบัแผนการลงทุนที่เกี่ยวกบัห่วงโซ่คุณค่าของไฮโดรเจน นัน้ เอ็กโกได้ลงทุนในโครงการ

โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลงิกงัดง สาธารณรฐัเกาหล ี(เกาหลใีต้) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าทีผ่ลติพลงังาน

ไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดยการทําปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนที่มาจาก   

ก๊าซธรรมชาตแิละออกซเิจน 

 

นอกจากนี้ เอก็โกยงัสนใจทีจ่ะศกึษาและหาโอกาสในการลงทุนในโครงการน้ํามนัดเีซลชวีภาพ

สงัเคราะห ์(Bio-Hydrogenated Diesel, BHD) ซึง่เป็นเทคโนโลยใีหม ่

 

คาํถาม: นายวรทรรศน์ ศุภปัณฑติา ผูถ้อืหุน้ สอบถาม ดงันี้  

1. ในอีก 5 ปีข้างหน้า มีโครงการใดบ้างของเอ็กโกที่จะครบสัญญา และมีจํานวน          

เมกะวตัตเ์ท่าใด  และ 

2. มีโครงการใด ซึ่งราคาซื้อขายไฟฟ้าตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้ามีลกัษณะทยอยลดลง 

และคดิเป็นกีเ่มกะวตัต ์
 

คาํตอบ: นายเทพรตัน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถาม ดงันี้   

1. โรงไฟฟ้าทีส่ญัญาซื้อขายไฟฟ้าจะสิน้สุดเรว็ๆ นี้ ไดแ้ก่  

โรงไฟฟ้า กําลงัการผลติตาม

สดัส่วนการถอืหุน้   

(เมกะวตัต)์ 

ปีทีส่ิน้สุดสญัญา     

ซื้อขายไฟฟ้า 

โอกาสในการต่อสญัญา 

โรงไฟฟ้าเอก็โกโคเจน 93.06 2567 ได้รบัการต่อสญัญาซื้อ

ไฟฟ้าแลว้ 

โรงไฟฟ้ารอ้ยเอด็กรนี 6.19   2567 ไม่ต่อสญัญาซื้อไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้า QPL 460 2568 อยู่ระหว่างพจิารณาต่อ

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

หรือโอกาสในการขาย

ไฟฟ้าเข้าระบบ pool 

เน่ืองจากมตีน้ทุนทีต่ํ่า 

2. องค์ประกอบของราคาซื้อขายไฟฟ้าของแต่ละโครงการแตกต่างกนั ซึ่งขึ้นอยู่กบั

ประเภทของโรงไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าประเภท IPP  ค่าความพรอ้มจ่ายจะลดลงตาม

ระยะเวลาการจ่ายคืนเงนิกู้  ส่วนโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน ค่าไฟฟ้าจะลดลง      
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เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รบัส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (adder)  อย่างไรก็ตาม               

เอก็โกไดต้ระหนักและรบัรูเ้รื่องนี้ไวล้่วงหน้าแลว้  

  

 หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคําถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว กรรมการผู้จ ัดการใหญ่        

แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า บรษิทังดจดักจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธ์เยีย่มชมโรงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพ

ของผูถ้อืหุน้และป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ

ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.egco.com   

 

 ไม่มผีู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพจิารณาเพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวปิดประชุมและขอบคุณ   

ผูถ้อืหุน้ทีส่ละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อบรษิทั 

 

 

เลกิประชุมเวลา 16.15 น.  

 

 อนึ่ง หลงัการเปิดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

เพิม่ขึน้ โดยทีจ่ํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ขึน้เป็น 49 ราย และ 758 ราย 

ตามลําดบั รวมทัง้หมดเพิม่ขึ้นเป็น 807 ราย นับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกนัได้ 382,895,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

72.7226 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด   

 

 

    ลงลายมอืชื่อ                                         ประธานกรรมการ 

                   (นายกุลศิ สมบตัศิริ)ิ 

 


