
 

เอกสารการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565                                         

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

วนัองัคารที ่19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.                                              

ในรปูแบบการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เพยีงอยา่งเดยีว 

 

 

 

 

ผู้ถือหุ้นท่ีประสงคจ์ะเข้าร่วมการประชุมจะต้องยื่น “คาํร้องเข้าประชุม” (e-Request) ล่วงหน้า 

บริษัทจะเปิดระบบการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุม   

ตัง้แต่วนัท่ี 4 เมษายน 2565 จนกระทัง่การประชุมส้ินสุด 

 

 

โปรดทาํความเข้าใจแนวปฏิบติัในการประชุมและขัน้ตอนการประชุม 

ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกสด์งักล่าวอย่างถ่ีถ้วน  
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ที ่เอก็โก 110/72 14 มนีาคม 2565 

 

เรื่อง    ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  
  

1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 

2. รายงานประจาํปี 2564 แบบ One-Report  

3. ประวตัผิูส้อบบญัช ี

4. ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 

5. ประวตัผิูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั 

6. แบบฟอรม์การลงทะเบยีน ซึง่พมิพ ์QR Code  

7. แนวปฏบิตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565  

8. เอกสารการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสยีง 

9. ขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์Inventech Connect  

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

เวบ็ไซตข์องกลุ่มเอก็โก)   

11. ขอ้มลูกรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 

12. ขอ้บงัคบับรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

13. นโยบายความเป็นส่วนตวัสําหรบัผู้ถือหุ้น ผู้รบัมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม สําหรบั   

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 

14. แบบสง่คาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565  

15. แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัรายงานประจาํปี 2564 

  

 ดว้ยคณะกรรมการ บรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “เอก็โก”) ในการประชุม

ครัง้ที่  3/2565 วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันที่                    

19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรปูแบบการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงอย่างเดียว 

ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อพจิารณา

เรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 

 รายละเอียดทัว่ไป: บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เมื่อวันที่      

19 เมษายน 2564 โดยมสีาํเนารายงานการประชุมตามรายละเอยีดทีป่รากฏในเอกสาร

สิ่ งที่ ส่ งมาด้วยหมายเลข  1 ซึ่ งบ ริษัทได้ เ ผยแพร่ทา ง เว็บ ไซต์ข อ งบริษัท 

(www.egco.com) ตัง้แต่วนัที ่30 เมษายน 2564 

 

http://www.egco.com/
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 ความเห็นของคณะกรรมการ:  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและ

ครบถว้น คณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 

 

 จํานวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ      

ออกเสยีงลงคะแนน 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 

 รายละเอียดทัว่ไป : บริษัทได้จัดทํารายงานประจําปี 2564 และได้เผยแพร่ลงบน

ระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยผูถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึรายงาน

ประจาํปี 2564 แบบ One-Report โดยสแกน QR Code ซึง่ปรากฏอยูใ่นสิง่ทีส่ง่มาดว้ย

หมายเลข 2  

 

ผลการดําเนินงานในปี 2564 มีรายละเอียดตามบทรายงานและการวิเคราะห์ของ    

ฝ่ายบรหิารทีเ่ปิดเผยในรายงานประจาํปี 2564 ซึง่มเีหตุการณ์สาํคญั ดงันี้ 

 

วันที่ 11 มกราคม 2564 เอ็กโกได้ลงนามในสัญญาร่วมดําเนินการโครงการนิคม

อุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง (EGCO Rayong Industrial Estate, ERIE) กับการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการดังกล่าวตัง้อยู่ที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด   

ตําบลหว้ยโป่ง อําเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เป็นโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์จากทีด่นิ

ที่ เอ็กโกมีอยู่  ซึ่งมีความพร้อมของระบบท่อก๊าซธรรมชาติ สายส่งและสถานี

ไฟฟ้าแรงสูง ท่อน้ําดิบ ตลอดจนอยู่ในบริเวณที่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการ

พฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor, EEC)  

ซึ่ง เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน และยังสร้างโอกาสในการดํา เนินธุรกิจด้าน

สาธารณูปโภคในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าระยอง ทัง้นี้ ERIE มเีป้าหมายทีจ่ะดําเนินการให้เป็น

นิคมอุตสาหกรรมอจัฉริยะสเีขยีว (Smart & Green Industrial Estate) โดยโครงการ

คาดว่าจะเปิดดาํเนินการไดภ้ายในปี 2566 

 

วันที่ 29 มกราคม 2564 บริษัท EGCO Linden II, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโก   

ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้กบับรษิทั AEIF Linden SPV, LLC และ

บรษิทั Highstar Capital GP IV, L.P. เพื่อลงทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 28 ในบรษิทั Linden 

Topco LLC (Linden Topco) และดําเนินการซื้อขายหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จ เมื่อวนัที่      

4 มิถุนายน 2564 Linden Topco ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่  ซึ่งใช้ก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลงิ มขีนาดกําลงัการผลติรวม 972 เมกะวตัต์ (โรงไฟฟ้า Linden 

Cogen) ตัง้อยู่ที่ร ัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงไฟฟ้า Linden Cogen        

ขายไฟฟ้าและใหบ้รกิารเสรมิความมัน่คงในระบบไฟฟ้า (Ancillary Services) แก่ระบบ

และโครงข่ายไฟฟ้าในรฐันิวยอรก์ (NY-ISO Zone J) และตลาดซื้อขายไฟฟ้า PJM PS 

North ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเป็นตลาดไฟฟ้า 2 แห่งที่มีความต้องการไฟฟ้าและ



 

3 / 18 

 

กําลังไฟฟ้าสํารองสูงที่สุด ในประเทศสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้  โรงไฟฟ้า             

Linden Cogen ยงัมสีญัญาขายไอน้ําและไฟฟ้าระยะยาว กบัผูร้บัซื้อรายใหญ่ทีม่คีวาม

น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) การทํารายการดงักล่าวเป็น 

การลงทุนครัง้แรกของเอก็โกในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นตลาดไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีม่ี

กําลังการผลิตติดตัง้มากกว่า 1,100 กิกะวตัต์ และมีโอกาสอีกมากในการลงทุนใน

โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนและโรงไฟฟ้าซึง่ใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

 

วันที่  22 กรกฎาคม 2564 เอ็กโกแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า

คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน (กกพ.) มมีติเหน็ชอบการออกใบอนุญาตจดัหา

และคา้สง่ก๊าซธรรมชาต ิ(LNG Shipper License) ใหแ้ก่เอก็โกในปรมิาณการจดัหาและ

ค้าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) สูงสุด 200,380 ตนัต่อปี เป็นระยะเวลา 10 ปี 

เพื่อนําเขา้มาใชเ้ป็นเชื้อเพลงิสาํหรบัโรงไฟฟ้าเอสพพีใีนกลุ่มเอก็โก ซึ่งการนําเขา้แอล

เอ็นจีดังกล่าวจะมีส่วนช่วยบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า                 

ให้ลดต่ําลงและเปิดโอกาสการลงทุนในธุรกจิเชื้อเพลงิของกลุ่มเอ็กโกในอนาคต และ

เมื่อพจิารณาปัจจยัต่างๆ แลว้ เอก็โกมแีผนนําเขา้แอลเอน็จตีัง้แต่ปี 2568 เป็นตน้ไป 

 

วัน ที่  13 กัน ย า ย น  2564 กา ร ไฟ ฟ้ า ฝ่ า ย ผลิต แ ห่ งป ร ะ เ ทศ ไทย  ( กฟ ผ . )                     

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และเอ็กโกได้จดทะเบียนร่วมจัดตัง้บริษัท              

อินโนพาวเวอร์ จํากดั (Innopower) โดยมีสดัส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 40, 30 และ 30 

ตามลําดบั ดว้ยทุนจดทะเบยีนจํานวน 600 ลา้นบาท การจดัตัง้บรษิทั Innopower นี้มี

วตัถุประสงคเ์พื่อยกระดบังานวจิยัดา้นนวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์ทีเ่กดิขึน้ภายในบรษิทั

ในกลุ่ม กฟผ. และทีเ่กดิจากความร่วมมอืกบับรษิทัพนัธมติร เพื่อต่อยอดเชงิพาณิชย์ 

ผ่านหน่วยงาน R&D Spin-off รวมถึงการลงทุนใน Start-up ที่เป็นธุรกิจคลื่นลูกใหม่

ของอุตสาหกรรมพลงังาน ซึง่ช่วยใหบ้รษิทัในเกลุ่ม กฟผ. สามารถรบัมอืและตอบสนอง

ต่อการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ในอุตสาหกรรมพลงังานได้อย่างรวดเรว็ เหมาะสม และ

ยัง่ยนื 

 

วนัที่ 5 ตุลาคม 2564 บริษัท เอ็กโก พลสั จํากดั (เอ็กโก พลสั) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่ 

เอก็โกถอืหุน้ทัง้หมด ไดล้งนามสญัญาขัน้สุดทา้ยเพื่อลงทุนทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 

17.46 ในบรษิทั Apex Clean Energy Holdings, LLC (Apex) โดยเป็นผู้ลงทุนร่วมใน

บรษิทัร่วมลงทุน ซึง่อยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของกลุ่มกลยุทธโ์ครงสรา้งพืน้ฐานและ

พ ลั ง ง า น ข อ ง  Ares Management Corporation (NYSE: ARES) (Ares)                     

ทัง้นี้ บรษิทัร่วมทุนดงักล่าวไดล้งนามในสญัญาเพื่อเขา้ซื้อหุน้ส่วนใหญ่ของ Apex และ

การร่วมลงทุนของกลุ่มเอก็โกดงักล่าวไดด้าํเนินการแลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่ 17 พฤศจกิายน 

2564 การลงทุนนี้เป็นการลงทุนในบรษิทัพฒันาโครงการพลงังานหมุนเวยีนขนาดใหญ่

ในสหรฐัอเมรกิาเป็นครัง้แรกของกลุ่มเอก็โก และเป็นก้าวสําคญัทีจ่ะทําใหก้ลุ่มเอก็โกมี

สว่นร่วมในการพฒันาโครงการพลงังานหมุนเวยีนใหม่ทีม่ขีนาดใหญ่อกีหลายโครงการ

ในตลาดพลงังานไฟฟ้าทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ซึง่มกํีาลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้



 

4 / 18 

 

มากกว่า 1,100 กกิะวตัต ์และมโีอกาสในการขยายการลงทุนในดา้นพลงังานหมุนเวยีน

ในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบัทศิทางการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มเอก็โก  

 

วนัที่ 12 ตุลาคม 2564 บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชัน่ จํากดั (เอ็นเคซีซี) ซึ่งเป็น

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ในกลุ่มบริษทั กลัฟ์ อิเล็คตรกิ จากดั (มหาชน) (จีอซีี) 

(เอ็กโกถอืหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50) ตัง้อยู่ที่จงัหวดัสระบุร ีโดยมขีนาดกําลงัการผลติ

ตามสัญญา จํานวน 113 เมกะวัตต์ ได้ยุติการเดินเครื่องและจําหน่ายไฟฟ้าแล้ว 

หลงัจากจําหน่ายไฟฟ้าครบกําหนด 21 ปี ตามอายุสญัญากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) 

 

วันที่  21 ธัน ว าคม  2564 เ อ็ ก โ กล ง ทุน ใน  บริษัท  เพีย ร์  พ า ว เ วอร์  จํ า กัด                     

(เพยีร์ พาวเวอร์) ในสดัส่วนร้อยละ 24.24 เพยีร์ พาวเวอร์ เป็นสตาร์ทอพัในธุรกิจ

เทคโนโลยดีา้นการเงนิ (Fintech) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2559  มธีุรกจิหลกัคอืการใหบ้ริการ

แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อระดมทุนแบบคราวด์ฟันดงิด้วยการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ให้ผู้

ลงทุน โดยเชื่อมต่อนักลงทุนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)                       

ทัง้นี้ เอก็โกมแีผนการนําเทคโนโลยบีลอ็กเชน ซึ่งเพยีร์ พาวเวอร์ กําลงัพฒันาเพื่อใช้

เพิม่ประสทิธภิาพและลดต้นทุนการใหบ้รกิารดา้นการเงนิในธุรกจิของเพยีร์ พาวเวอร ์

เองมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาแพลตฟอร์มซื้อขายพลงังาน เพื่อรองรบัการเขา้สู่ยุค

การกระจายศูนย์ของธุรกิจพลงังาน (Decentralized energy) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน

อนาคตอนัใกล ้ 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มเอ็กโกมีการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน            

8 ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์

สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เครอืรฐัออสเตรเลยี สาธารณรฐัเกาหล ีสาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) 

และ สหรฐัอเมรกิา โดยมโีรงไฟฟ้าทัง้ในและต่างประเทศ จาํนวน 30 แห่ง คดิเป็นกําลงั

การผลิตตามสญัญาการซื้อขายไฟฟ้าและตามสดัส่วนการถือหุ้นรวมทัง้สิ้น 5,959     

เมกะวตัต์ โดยโรงไฟฟ้าที่เดนิเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วมกํีาลงัการผลติตามสญัญาการ 

ซื้อขายไฟฟ้าและตามสดัส่วนการถือหุ้น 5,646 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่าง

ก่อสร้างมกํีาลงัการผลติตามสญัญาการซื้อขายไฟฟ้าและตามสดัส่วนการถือหุ้น 313 

เมกะวตัต ์และยงัมธีุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิพลงังานในรปูแบบต่างๆ อกี 9 แห่ง 

 

ผลประกอบการปี 2564 กลุ่มเอก็โก มกํีาไรสุทธ ิจาํนวน 4,104 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 

4,629 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบักําไรสุทธปิระจําปี 2563 จํานวน 8,733 ลา้นบาท โดยมี

ผลกระทบหลกัจากการแปลงมลูค่าหนี้สนิสกุลเงนิต่างประเทศเป็นสกุลเงนิบาท ซึง่เป็น

ผลมาจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาท และจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม        

(Fair value) ของเครื่องมอืทางการเงนิ ซึ่งทัง้ 2 รายการเป็นการรบัรูผ้ลกระทบตวัเลข

ทางบญัชเีท่านัน้ ซึง่ไม่มผีลกระทบต่อกระแสเงนิสดและการดาํเนินงาน 
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ทัง้นี้ หากพจิารณาผลกําไรจากการดาํเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 

ภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ีการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ การวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงนิ 

และการรบัรู้รายได้แบบสญัญาเช่า) กลุ่มเอ็กโกมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 

10,218 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จํานวน 1,480 ลา้นบาท ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 2 ประการ 

ไดแ้ก่ 

1. กําไรจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าในปัจจุบนัเพิม่ขึน้จาํนวน 879 ลา้นบาท 

เป็นผลจากโรงไฟฟ้าเคซอน เอ็กพซีีแอล และเอสบพีแีอล มปีรมิาณการขาย

ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ โรงไฟฟ้าเอสอจีแีละเอสอจีเีอสด ีมรีาคาไฟฟ้าและไอน้ําเพิม่ขึน้ 

และเอม็เอม็อมีกีารสง่ออกและราคาถ่านหนิเพิม่ขึน้ 

2. กําไรจากการดาํเนินงานเพิม่ขึน้ 594  ลา้นบาทจากการเขา้ซื้อหุน้ในโรงไฟฟ้า

ลนิเดน ทอปโก ้และเอเพก็ซ์ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มเอ็กโกมีสินทรัพย์รวมจํานวน 241,932 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจํานวน 27,494 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลงทุนในบริษัทร่วมและ          

การร่วมคา้ อกีทัง้การรบัรูส้ว่นแบ่งกําไรหลงัหกัเงนิปันผลในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

  

ในขณะทีห่นี้สนิของกลุ่มเอก็โกมจีํานวน 127,895 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 16,292 ลา้นบาท 

สาเหตุหลักจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัทร่วมและ        

การร่วมคา้ 

 

สําหรบัส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มเอ็กโกมีจํานวน 114,037 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจํานวน 

11,203 ล้านบาท จากกําไรสะสมส่วนที่ย ังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 550 ล้านบาท       

ในขณะทีอ่งคป์ระกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุน้เพิม่ขึน้ 10,648 ลา้นบาท และส่วนของ   

ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอํีานาจควบคุมเพิม่ขึน้ 5 ลา้นบาท 

 

กลุ่มเอก็โกมุ่งมัน่ทีจ่ะดาํเนินธุรกจิไฟฟ้าและพลงังานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสรา้งผลตอบแทน

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ ควบคู่กบัความใส่ใจสงัคมและการพฒันาสิง่แวดลอ้ม ซึ่งสอดคลอ้งตาม

วสิยัทศัน์และพนัธกจิองคก์ร  

 

ด้านธุรกิจ เอ็กโกบริหารสินทรัพย์ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และติดตาม

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาเพื่อใหแ้ลว้เสรจ็ตามกําหนดการและงบประมาณทีว่าง

ไว้ แม้จะได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นอกจากนี้ เพื่อให้

องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ยนืสอดรบักบันโยบายด้านพลงังานทัง้ในระดบัโลก

และระดับประเทศ เอ็กโกกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ Cleaner, Smarter and 

Stronger to Drive Sustainable Growth โดยการต่อยอดธุรกิจไฟฟ้า โดยเฉพาะการ

ลงทุนในพลงังานหมุนเวยีนและพลงังานสะอาด การขยายการลงทุนไปสูธุ่รกจิพลงังาน

ที่เกี่ยวข้องและ Smart Engergy อีกทัง้ ยงัมีเป้าหมายที่จะขบัเคลื่อนธุรกิจสู่ส ังคม

คารบ์อนต่ํา ภายในปี 2593   
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 ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เอก็โกยงัคงดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารปรบัรปูแบบ

การดําเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์มากยิง่ขึน้  ในปี 2564 เอก็โกไดร้บัรางวลั

จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้  ใบประกาศเกียรติคุณ Low Carbon Business: Waste 

Management Award จากโครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ  จัดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และเครอืข่ายเพื่อความ

ยัง่ยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่มีส่วนร่วมลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 

(LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) 

นอกจากนี้ ยงัได้รบัคดัเลอืกเป็นหุ้นยัง่ยนื หรอื Thailand Sustainability Investment 

(THSI) ประจําปี 2564 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7       

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัล Rising Star Sustainability Awards    

ในกลุ่มรางวลั Sustainability Excellence จากเวท ีSET Awards 2021 สําหรบับรษิทั

จดทะเบยีนทีม่หีลกัทรพัยต์ามมูลค่าตลาดสงูกว่า 100,000 ลา้นบาท และรางวลัเกยีรติ

คุณ Sustainability Disclosure Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากเวทีมอบรางวัลการ

เปิดเผยขอ้มลูความยัง่ยนื ประจาํปี 2564 ซึง่จดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์  

 

ในปี 2564 เอก็โกมกีารพฒันาการกํากบัดแูลกจิการใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบปัจจุบนั

และเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เช่น         

การจดัทาํแผนแม่บทสาํหรบัการพฒันาคณะกรรมการ การปรบัปรุงหลกัการกํากบัดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทและแนวปฏิบตัิด้านการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีรวมถึงปรบัปรุง

นโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อต้านคอร์รปัชนั ซึ่งเอ็กโกผ่านการรบัรองการต่ออายุ

สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective 

Action against Corruption หรอื CAC) ครัง้ที ่2 เมื่อวนัที ่6 มกราคม 2565  

 

ในปีทีผ่่านมา กลุ่มเอก็โกไดร้บัผลการประเมนิจากหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ การประเมนิ

จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies ห รื อ  CGR) ป ร ะ จํ า ปี  2564           

ดว้ยคะแนนเฉลีย่รวมรอ้ยละ 97 และการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจําปี 2564 จากสมาคมส่งเสรมินักลงทุนไทยโดยไดค้ะแนนเตม็ อกีทัง้ กลุ่มเอก็โก

ยังได้ร ับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยัง่ยืนดาวน์โจนส์ ประจําปี 2564     

(2021 Dow Jones Sustainability Indices) ต่อเนื่องเป็นปีที ่2  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  บริษัทมีผลการดําเนินงานเป็นที่น่าพอใจจึง

เหน็สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรบัทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2564 และ

แนวทางการดาํเนินกจิการในอนาคต  

 

 จาํนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ระเบยีบวาระนี้ไม่ต้องได้รบัการลงคะแนนเสยีง

จากผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นระเบยีบวาระเพื่อทราบ 

  



 

7 / 18 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 รายละเอียดทัว่ไป: พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 112 และข้อบงัคบั

บรษิทัขอ้ที ่39 กําหนดว่า คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกํีาไรขาดทุน 

ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในการประชุมสามญั

ประจําปีเพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกํีาไรขาดทุนนี้  คณะกรรมการต้องจดัให้

ผูส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

 

งบการเงินประจําปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทได้ผ่าน         

การตรวจสอบและรับรองโดย นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี           

ร ับอนุญาตเลขที่ 4599  และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว      

โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 2 สรุปสาระสาํคญั ไดด้งันี้ 

 

รายการ งบการเงินรวม 

(พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ (พนับาท) 

สนิทรพัยร์วม 241,932,000 108,137,064 

หนี้สนิรวม 127,895,314 40,425,943 

รายไดร้วม 38,136,935 9,069,043 

ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุน

ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

6,428,190 - 

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท

ใหญ่ 

4,103,840 3,022,355 

กําไรต่อหุน้  7.80 5.74 

 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ:  งบการเงนิของบรษิทัไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรอง

จากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว     

ซึ่งคณะกรรมการเหน็ว่างบการเงนิของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน  เชื่ อถือได้ และปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่ เกี่ยวข้อง                  

จงึเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิประจําปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2564 ตามทีเ่สนอ 

 

 จาํนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสยีงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีและจ่ายเงินปันผล  

 รายละเอียดทัว่ไป: พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 116 และข้อบงัคบั

บริษัทข้อที่ 42 กําหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็น         

ทุนสํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปี หกัด้วยยอดเงนิ ขาดทุนสะสม

ยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองนี้จะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน

ของบริษัท ทัง้นี้ บริษัทได้จดัสรรทุนสํารองจํานวน 530 ล้านบาท เท่ากบัร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัตามทีก่ฎหมายกําหนดไวค้รบถว้นแลว้   

 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกําไร

สุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่าง

สมํ่าเสมอ หากไม่มเีหตุจําเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกจิของบรษิทัใน โครงการต่างๆ 

ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 บริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า 

นอกจากจะพยายามรกัษาระดบักําไรสุทธิแล้ว จะพยายามรกัษาระดบัการจ่ายเงนิ    

ปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ไม่ใหล้ดต่ําลงดว้ย 

 

ทัง้นี้ บรษิทัขอรายงานเรื่องการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งบรษิทัไดด้ําเนินการตาม

ขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ที่ 41 ที่ให้อํานาจคณะกรรมการในการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และ

เมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

คณะกรรมการ ในการประชุมครัง้ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 มีมติให้

จ่ ายเงิน ปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดํา เนินงานครึ่ ง ปีแรกของปี 2564                 

ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท สําหรบัหุ้นจํานวน 526,465,000 หุ้น เป็นจํานวนเงินรวม 

1,711 ลา้นบาท และไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมื่อวนัที ่10 กนัยายน 2564 

 

บรษิทัไดพ้จิารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ซึ่งมกํีาไรสุทธติามงบการเงนิรวม 

4,104 ลา้นบาท หรอื 7.80 บาทต่อหุน้ ลดลงจากปี 2563 จาํนวน 4,629 ลา้นบาท หรอื 

ร้อยละ 53 และหากพจิารณาผลกําไรจากการดําเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอตัรา

แลกเปลีย่น ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์การวดัมลูค่าเครื่องมอืทาง

การเงนิ และการรบัรูร้ายไดแ้บบสญัญาเช่า) บรษิทัมกํีาไรจากการดําเนินงานประจําปี 

2564 จาํนวน 10,218 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2563 จาํนวน 1,480 ลา้นบาท รวมทัง้ได้

พจิารณาแผนการลงทุนและกระแสเงนิสดของบรษิทัแลว้ เหน็สมควรจ่ายเงนิปันผลจาก

ผลประกอบการปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท  คิดเป็นร้อยละ 83      

ของกําไรสุทธจิํานวน 4,104 ลา้นบาท และคดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ จํานวน 3,422 

ล้านบาท ซึ่งเท่ากบัปี 2563 ทัง้นี้ บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสําหรบัผลการ

ดําเนินงานครึง่ปีแรกของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 3.25 บาท ไปแล้ว ดงันัน้ จะจ่ายเงนิ

ปันผลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท   
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สาํหรบัหุน้จาํนวน 526,465,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงนิรวม 1,711 ลา้น โดยมกํีาหนดการ

จ่ายในวนัที ่27 เมษายน 2565 

 

ตารางแสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลปี 2563 และ 2564 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 

กําไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 4,104 8,733 

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

กําไรสุทธต่ิอหุน้ (บาท) 7.80 16.59 

อตัราเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)  6.50 6.50 

 3.25 3.25 3.00 3.50 

รวมอตัราเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 6.50 6.50 

รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 3,422 3,422 

สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผล (รอ้ยละ) 83 39 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสาํหรบัผลการดําเนินงานครึง่ปีแรกของปี 2564 

ในอัตราหุ้นละ 3.25  บาท นอกจากนี้  คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าบริษัทมี        

ผลการดําเนินงานเป็นทีน่่าพอใจ รวมทัง้พจิารณาแผนการลงทุนในอนาคตและกระแส

เงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุม          

ผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานครึง่ปีหลงัของปี 2564 ในอตัรา

หุน้ละ 3.25 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 1,711 ลา้นบาท โดยกําหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่

ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2565 รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของ         

ปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 6.50 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 3,422 ลา้นบาท 

 

 จาํนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสยีงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั 

 รายละเอียดทัว่ไป: พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั มาตรา 145 กําหนดว่าหาก

บรษิทัประสงคจ์ะออกหุน้กู ้ใหนํ้าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิและขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ที ่

36 (2) กําหนดว่าในกรณีทีบ่รษิทัออกหุน้กู้ ใหบ้รษิทันําเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยมติ

ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหใ้ชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

 ตามที่ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทครัง้ที่ 1/2549 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2549 

อนุมตัิให้บริษทัสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงนิสูงสุดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท
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หรอืเทยีบเท่าอายุหุน้กู้ไม่เกนิ 30 ปี เพื่อนํามาใชใ้นการขยายธุรกจิของบรษิทั ใชเ้ป็น

เงนิทุนหมุนเวยีน และชาํระคนืเงนิกูข้องบรษิทั และ/หรอื บรษิทัย่อย  

 

 ตามแผนกลยุทธ์ของบรษิทัทีใ่ห้ความสําคญักบัธุรกจิพลงังานครบวงจร มุ่งเสรมิความ

แข็งแกร่งในธุรกิจไฟฟ้าพร้อมขยายสดัส่วนพลังงานหมุนเวียนและ Smart Energy 

Solution ตอบรบักบัแนวโน้มพลงังานโลกต่อยอดธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค 

บรษิทัจาํเป็นตอ้งจดัหาแหล่งเงนิทีเ่หมาะสม นอกเหนือจากการใชเ้งนิสดภายในกจิการ

และการกู้เงนิจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อเตรียมรองรบัการขยายธุรกิจของกลุ่มบรษิทั

ดงักล่าว ดว้ยการออกหุน้กู ้ดงันัน้ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว คณะกรรมการจงึ

เหน็ควรนําเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณายกเลกิวงเงนิกู้ ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ ครัง้ที ่1/2549 เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2549 และพจิารณาและอนุมตักิารออกและ

เสนอขายหุน้กูข้องบรษิทั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

 

 วตัถุประสงค ์ เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท และ/หรือเพื่อ

นําไปใชใ้นการขยายธุรกจิของบรษิทั ใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใน

บริษัท และ/หรือ เพื่อการชําระคืนเงนิกู้ยืมของบริษัท และ/หรือ

บรษิทัย่อย 
 

 ประเภทของหุน้กู ้ หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ทัง้นี้ ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง     

หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มี

ประกนั หุน้กูม้ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้หุน้กูไ้ม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้หุน้กูด้อ้ย

สทิธ ิหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิหุน้กู้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน หุน้กู้แปลงสภาพ 

หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์

สิง่แวดลอ้ม หุ้นกู้เพื่อสงัคม หุ้นกู้เพื่อความยัง่ยนื และ/หรอื หุ้นกู้

ส่งเสรมิความยัง่ยนื โดยหุน้กู้ทุกประเภทสามารถทยอยคนืเงนิต้น

หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้    

แต่ละครัง้ 
 

 สกุลเงนิ เสนอขายสกุลเงนิบาท และ/หรอื สกุลเงนิต่างประเทศ 
 

 วงเงนิ มลูค่ารวมของหุน้กูไ้ม่เกนิ 30,000 ลา้นบาท หรอืเทยีบเท่า 

หากเป็นสกุลเงนิต่างประเทศใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลีย่นในวนัทีอ่อกหุน้

กู ้(Issue Date) ในแต่ละคราว 

ในกรณีที่มีการไถ่ถอน และ/หรือ ซื้อคืนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ

อนัมผีลทาํใหเ้งนิตน้คงคา้งของหุน้กูข้องบรษิทัลดลง วงเงนิของหุน้

กู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรอื บรษิทัได้ทําการซื้อคนืจะนํามานับเป็น

วงเงนิของหุน้กูท้ีบ่รษิทัสามารถทาํการออกและเสนอขายได ้
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 วธิกีารเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศแก่ประชาชนทัว่ไป 

และ /หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง และ /หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่       

และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนใดๆ ตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

และ กฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมผีลใชบ้งัคบัขณะทีอ่อกและ

เสนอขายหุ้นกู้ โดยสามารถเสนอขายครัง้เดยีวเต็มจํานวนวงเงนิ 

หรือ เสนอขายเป็นคราวๆ ตามความจําเป็นในการใช้เงินของ

บรษิทั 
 

 อตัราดอกเบีย้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ และ/หรือ ลอยตัว ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดใน

ขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 
 

 อายุหุน้กู ้

 

ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอ

ขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 
 

 การชาํระคนื 

เงนิตน้ 

ทยอยคนืเงนิตน้หรอืชาํระงวดเดยีวเมื่อครบกําหนดตามขอ้กําหนด

และเงือ่นไขของหุน้กู ้
 

 การไถ่ถอนก่อน

ครบกําหนด 

 

บรษิทัอาจมสีทิธไิถ่ถอนหุน้กู้ก่อนครบกําหนด ทัง้นี้การไถ่ถอนหุน้

กู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละ

คราว โดยปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรอืประกาศ

ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการขออนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 อํานาจอนุมตั ิ ใหค้ณะกรรมการ หรอื บุคคลทีค่ณะกรรมการ มอบหมายมอํีานาจ

ในการกําหนดประเภท ชื่อ จํานวนหุน้กู้ทีอ่อก มลูค่ารวมของหุ้นกู้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย เงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ 

วธิกีารจดัสรร วธิกีารเสนอขาย อตัราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ วนัครบ

กําหนดไถ่ถอน และรายละเอยีดต่างๆ ที่จําเป็นตามสภาวะตลาด

ในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้  

 

 ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพจิารณายกเลิกการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้วงเงนิสูงสุดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ครัง้ที ่1/2549 เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2549 และอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู้ของ

บริษัท โดยมีมูลค่ารวมของหุ้นกู้ไม่ เกิน 30,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าตาม

รายละเอยีดขา้งตน้ 

 

 จาํนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ :  คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดเงินค่าตอบแทน  

 รายละเอียดทัว่ไป: ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั มาตรา 120 ขอ้บงัคบั

บริษัทข้อที่  29 กําหนดให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดเงินค่าตอบแทนใน             

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 

ลงวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชใีนกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีายใดปฏบิตัหิน้าที่

สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแล้วเจด็รอบปี

บญัชไีม่ว่าจะตดิต่อกนัหรอืไม่ โดยบรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายนัน้เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยหา้รอบปีบญัชตีดิต่อกนั  

 

 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าทีผ่่านมาทมีงานผูส้อบบญัชี

จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั (“PwC”) มคีวามเชีย่วชาญใน

วิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบญัชีธุรกจิ

พลงังาน มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบญัชแีละทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็น

อย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คําปรึกษาแนะนําที่มีประโยชน์         

มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจและส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา 

รวมทัง้ PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการสอบบญัชีที่มีชื่อเสยีงมีมาตรฐานการตรวจสอบ    

ในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชี         

ในประเทศที่เอ็กโกไปลงทุน สมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชขีองกลุ่มเอ็กโก

ประจาํปี 2565 

 

 1. นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4599  

2. นางสาววรรณวมิล ปรชีาวฒัน์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่9548 

3. นายบุญเรอืง เลศิวเิศษวทิย ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่6552 

4. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8435 

 

ทัง้นี้ รายละเอียดประวตัิผู้สอบบญัชแีสดงในสิง่ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 นอกจากนี้   

ตามรายนามผูส้อบบญัชขีา้งต้น นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข เป็นผูล้งนามสอบ

ทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโกในปี 2562-2564      

รวม 3 ปี สําหรับผู้สอบบัญชีที่เหลืออีก 3 ท่าน ไม่เคยเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิกลุ่มเอ็กโก ซึ่งทัง้หมดเป็นไปตามแนว

ปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการ

หมุนเวยีนผูส้อบบญัช ี

 

 



 

13 / 18 

 

โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีประจําปี 2565 และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชี    

ในประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ ดงันี้ 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2565 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

ค่าสอบบญัช ี 3,616,100 *2,847,400 

ค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศ 

ไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

175,000 175,000 

* ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นประจําปี 2564 อนุมตัค่ิาตอบแทนผูส้อบบญัช ีจํานวน 3,522,400 บาท ซึง่รวมค่าสอบทานการ

รวมธุรกจิ 3 โครงการ จํานวน 675,000 บาท แต่ในปี 2564 ไม่เกดิค่าใช้จ่ายดงักล่าว จงึทําให้ค่าตอบแทนผู้สอบ

บญัชลีดลง 675,000 บาท 

 

ค่าสอบบญัชปีระจําปี 2565 เพิม่ขึน้จากปี 2564 จํานวน 768,700 บาท จากการขยาย

การดําเนินธุรกจิที่เพิม่ขึน้จํานวน 93,700 บาท และ จากค่าสอบทานการรวมกจิการ

จํานวน 3 โครงการ รวม 675,000 บาท ซึ่งในการทําสญัญาจะระบุให้จ่ายเมื่อเกดิการ

รวมธุรกจิขึน้เท่านัน้  

 

ในปี 2564 บริษัทมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น จํานวนรวม 10,699,800 บาท      

ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว จํานวน 5,449,800 บาท  และคงเหลอืที่ต้องจ่ายเมื่อการให้บริการ

แลว้เสรจ็ จาํนวน 5,250,000 บาท 

 

อนึ่ง ผู้สอบบญัชจีาก PwC เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้หมด ยกเวน้                       

บรษิทั เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลปิปินส์) จํากดั (เคซอน) และ บรษิทั เคซอน  แมนเนจ

เม้นท์ เซอร์วิส  จํากัด ใช้ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี SyCip Gorres        

Velayo & Co. ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชเีดมิของบรษิทัทัง้สองก่อนทีเ่อก็โกจะเขา้ซื้อหุน้ และ

มคีวามเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกจิของเคซอนเป็นอย่างด ีซึ่งจะทําให้บรษิทั

สามารถจดัทาํงบการเงนิไดท้นัตามกําหนดระยะเวลา 

 

ทัง้นี้ PwC และผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย   

ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับริษัทดงักล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าที่

อย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า การคดัเลือก

ผู้สอบบญัชแีละการกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชไีด้ผ่านการพจิารณา

กลัน่กรองของคณะกรรมการตรวจสอบโดยได้พจิารณาคุณสมบตัิ และประสบการณ์

ของผู้สอบบัญชี ชื่ อเสียงของสํานักงานผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชี            

อย่างรอบคอบแลว้ จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา ดงันี้ 

 

 1. แต่งตัง้ให ้นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4599 

นางส าวว ร รณวิมล  ป รีช า วัฒ น์  ผู้ ส อบบัญชี ร ับ อ นุญาต  เ ลขที่  9548                      
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นายบุญเรือง  เลิศวิ เศษวิทย์  ผู้สอบบัญชีร ับอ นุญาต เลขที่  6552 และ            

นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 8435 ในนาม 

PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจําปี 2565 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ําการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัท และกําหนดเงนิค่าสอบ

บญัชปีระจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงนิ 3,616,100  บาท และค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบ

บญัชใีนประเทศไทยตามที่เกดิขึ้นจรงิไม่เกนิ 175,000 บาท สําหรบัค่าใช้จ่ายใน

การเดนิทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บรษิทัมกีารลงทุน บรษิทัเป็นผูร้บัภาระ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิตามความเหมาะสม 
 

 2. มอบอํานาจให้คณะกรรมการเอ็กโกเป็นผู้พจิารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC 

จะต้องจดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นแทนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้น

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตทัง้ 4 คน ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้  
 

 3. มอบอํานาจให้คณะกรรมการอนุมตัค่ิาสอบบญัชสีําหรบัสอบทานงบการเงนิของ

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ทีเ่กดิขึน้ใหม่ในปี 2565 
 

 จาํนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 รายละเอียดทัว่ไป: ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กําหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ร ับ

ค่าตอบแทนในการปฏบิตัหิน้าที ่ซึ่งค่าตอบแทน ไดแ้ก่ เงนิเดอืน เบี้ยประชุม เบี้ยเลีย้ง 

และโบนัส 

 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้พจิารณาหลกัเกณฑ์การกําหนด

ค่าตอบแทนสําหรบักรรมการบรษิัทโดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่    

ผลประกอบการของบรษิทั ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ระดบัความรบัผดิชอบ

ที่ได้รบัมอบหมาย และการเปรยีบเทยีบกบัธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้การ

สร้างแรงจูงใจสําหรบับุคลากรที่มคุีณสมบตัิที่เหมาะสม จงึเหน็สมควรเสนอที่ประชุม   

ผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ดงันี้  

 

 1. โบนัสกรรมการ : กําหนดวงเงนิโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏบิตังิานประจําปี 

2564 จํานวน 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น  

โดยให้กรรมการจดัสรรโบนัสระหว่างกนัเอง ซึ่งเป็นจํานวนเท่ากบัโบนัสปี 2563    

ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 

 2. ค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชุมคณะกรรมการ : ใหไ้ดร้บัในอตัราเดมิซึง่ไดร้บั

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564  คือ ค่าตอบแทนรายเดือน     

เดอืนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ครัง้ละ 10,000 บาท ในกรณี

ที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รบัเพิม่ในอตัรา 

รอ้ยละ 25 และรอ้ยละ 10 ตามลําดบั 
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3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการ

กํากบัความเสีย่ง ไดร้บัค่าตอบแทนในอตัราเท่ากบัปี 2564 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

 

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/หรอืเบีย้ประชุมเพิม่

ในอตัราเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25  ทัง้นี้ ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไป

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 4 

 4. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์อื่นๆ   

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่ีการแต่งตัง้ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี  

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบัขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

6. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี 

 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพจิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พจิารณาการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ผลการดาํเนินงาน

ของบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชัน้นําในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ครบถ้วนแลว้ จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บรษิทัตามอตัราดงักล่าว 

 

 จาํนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อให้ผ่านมติ : คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  

 

ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   

 รายละเอียดทัว่ไป: พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 71 และข้อบังคบั

บริษัท ข้อที่ 17 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งในการประชุมสามญัประจําปี   

ทุกครัง้ เป็นอตัรา 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้     

ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระอาจไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาใหม่ 
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 ทัง้นี้ ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ปี 2565 กรรมการอิสระที่จะพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระมจีํานวน 1 คน ได้แก่ นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ์ และกรรมการที่จะพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระ มีจํานวน 4 คน ได้แก่ นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา นายณัฐวุฒิ       

แจ่มแจง้ นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ และนายชุนอจิ ิทานากะ โดยกรรมการดงัรายนาม

ข้างต้นเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ยกเว้นนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ซึ่งดํารง

ตําแหน่งกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 

บรษิทัได้ประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัและระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคุีณสมบตัิเหมาะสมเพื่อ

รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม ถงึ 31 ธนัวาคม 

2564 เมื่อครบกําหนด ปรากฏว่าไม่มกีารเสนอรายชื่อกรรมการ ดงันัน้ คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณา กลัน่กรอง        

และสรรหาผูท้รงคุณวุฒติามกระบวนการสรรหาของบรษิทัรวมถงึการสรรหากรรมการ

จากบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director 

Pool) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท 

ขอ้กําหนดทีเ่กี่ยวขอ้ง และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการประกอบกบั

ทกัษะทีบ่รษิทัตอ้งการ ความรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญของผูท้ีไ่ดร้บัเสนอชื่อ

แต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนกําหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้างความเข้มแขง็ใน    

การกํากบักจิการ เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนพจิารณาผลงานในการ

กํากับดูแลบริษัท อุทิศเวลาและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ        

ตลอดระยะเวลาทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการในวาระทีผ่่านมา 
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ : การคดัเลอืกกรรมการไดด้าํเนินการตามกระบวนการ

สรรหากรรมการของบริษัท โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้ร ับการเสนอชื่อตาม

หลกัเกณฑ์การสรรหาของบรษิทั คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี่วนไดเ้สยีใน

ระเบยีบวาระนี้ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการดงันี้  
 

 • นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม ่

• นายชนิอจิโิร่ ซูซูก ิเป็นกรรมการเขา้ใหม ่

• นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา นายณัฐวุฒ ิ แจ่มแจ้ง และนายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ 

กลบัเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

 

โดยนางนุชนาถ เลาหไทยมงคล มคุีณสมบตัิตรงตามนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั 

สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อกีทัง้  

ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรอืผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

 

นอกจากนี้  กรรมการที่ได้ร ับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกจิของบรษิทัซึ่งจะเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการกํากบักจิการ เพื่อบรรลุ
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ตามกลยุทธ์ขององค์กร และกรรมการอสิระที่ได้รบัการเสนอชื่อมคุีณสมบตัิเหมาะสม 

สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ เป็นประโยชน์ซึง่ไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ทัง้นี้ ประวตัิย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ รวมทัง้นิยาม

กรรมการอสิระ มรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในเอกสารสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 

 

 จาํนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจาํนวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ระเบียบวาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

รายละเอียดทัว่ไป: ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั มาตรา 105 วรรคสอง 

และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 34 วรรคสอง กําหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมหุี้นนับรวมกนัได้ไม่น้อย

กว่าหนึ่งในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่น

นอกจากทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมได ้

 

 ความเหน็คณะกรรมการ:  ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอเรื่องอื่น ๆ ไดต้ามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

 

 บรษิทัใคร่ขอเรยีนว่า คณะกรรมการมมีตใิหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผู้ถอืหุน้และจํานวน

หุ้นที่ถืออยู่ ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและได้รบัเงินปันผลในการประชุม         

ผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 225 

 

   จงึขอเรยีนเชญิผู้ถือหุ้นบรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมตามวนัและเวลา 

ดงักล่าว และเนื่องดว้ยบรษิทัจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 บรษิทัจงึจดัประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะ

เข้าร่วมการประชุมจะต้องยื่นคําร้องเข้าประชุม (e-Request) ล่วงหน้า จากนัน้ระบบจะส่ง Username และ 

Password ให้กับท่าน เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) และรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมทัง้

ลงคะแนนเสยีง (e-Voting) ตามลําดบั เพื่อให้การลงทะเบยีนเขา้ประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเรว็ บรษิทัจะเปิด

ระบบการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ตัง้แต่วนัที่ 4 เมษายน 2565 จนกระทัง่การประชุมสิ้นสุด ในการนี้   

บรษิทัขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะศึกษาและทาํความเข้าใจแนวปฏิบติัในการประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 เอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง 

รวมถึงขัน้ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกสอ์ย่างถี่ถ้วน ดงัสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 7-9 

ตามลําดบั นอกจากนี้ หากท่านไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉันทะแก่ผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขา้

ร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสอืมอบฉันทะดงัสิง่ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 ดงันัน้ บริษัทขอความร่วมมอื      

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยบริษทักําหนดให้            

1. นายไพศาล มหาภณัณาภรณ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 2. นายภูมใิจ อตัตะนันทน์ กรรมการอสิระ กรรมการกํากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม และกรรมการกํากบัความเสีย่ง และ 3. นายอญัญา ขนัธวทิย์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการกํากบั

ความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ กรรมการอสิระของบรษิทัทัง้ 3 คน ไม่มสีว่นไดเ้สยีพเิศษในระเบยีบ
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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 เรอืงสวสัดพิงศ์ 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 

สิ�งที�สง่มาดว้ยหมายเลข 1
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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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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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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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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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 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  
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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 ่
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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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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

วนัท่ี  19  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
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)ิ 

 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 2 

QR Code 1  เพือ่ดาวน์โหลด รายงานประจาํปี 2564 แบบ One-Report 

และ หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 ในรปูแบบดจิทิลั 

 

  

 

 

 



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 2 

เน่ืองด้วยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้พฒันาบริการ QR Code เพื่อเป็นทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รายงานประจําปี และรายงานหรอืเอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยไม่จําเป็นตอ้งจดัส่งรูปเล่ม

หรือในรูปแบบ CD อีกต่อไป ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น                  

ในปี 2565 บรษิทัจงึอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถเขา้ถึง หนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 พร้อมทัง้ รายงาน

ประจาํปี 2564 แบบ One-Report โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารขา้งตน้ผ่าน QR Code 1 ได ้นอกจากน้ี บรษิทัไดท้าํแบบฟอรม์ส่งขอ้ซกัถาม

ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อเป็นหน่ึงในช่องทางส่งคําถามในแต่ระเบยีบวาระการประชุมโดยสามารถสแกนเพื่อส่งคําถามผ่าน QR Code  

ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 14 โดยมวีธิกีารสแกน QR Code ดงัต่อไปน้ี 

 

สาํหรบัผู้ถือหุ้นท่ีใช้ iPhone หรือ iPad ท่ีมี IOS เวอรช์ัน่ 11 ขึ้นไป 

1) เปิดแอพพลเิคชัน่ “กลอ้ง” หรอื “Camera” ในกรณีทีใ่ช ้iPhone หรอื iPad เมนูภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตามลําดบั 

2) นําโทรศพัทส์แกนสญัลกัษณ์ของ QR Code ทีป่รากฏในเอกสาร ( โดยใหภ้าพของ QR Code อยู่ในช่องกึง่กลางของการมองภาพและ

ระยะทีเ่หมาะสม )  

3) เมื่อโทรศพัทส์ามารถจบั QR Code ไดเ้รยีบรอ้ย จะปรากฏการแจง้เตอืน (Notification) โดยใหผู้ถ้อืหุน้กดทีก่ารแจง้เตอืนนัน้ 

4) หากเลอืกสแกน QR Code 1 โทรศพัท์จะเปิด application Browser “Safari” และจะปรากฏเวบ็ไซต์ของ SET หากเลอืกสแกน QR 

Code ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 14 จะปรากฏหน้าแบบฟอรม์การส่งคาํถามผ่าน Google Forms 

5) ในหน้าเวบ็ไซตข์อง SET (QR Code 1) ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกดาวน์โหลดเอกสารทุกฉบบัหรอืเลอืกดาวน์โหลดเอกสารฉบบัใดฉบบั

หน่ึง ตามแต่ความต้องการของผู้ถือหุน้ ในขณะที่แบบส่งคําถามล่วงหน้า (QR Code ตามที่สิง่ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14) ผู้ถือหุ้น

กรุณากรอกคาํถามในแบบฟอรม์ทีกํ่าหนด 

*ผูถ้อืหุน้สามารถใชแ้อพพลเิคชัน่อื่นๆ ใน App Store เพื่อสแกน QR Code ได ้เช่น แอพพลเิคชัน่ LINE หรอืแอพพลเิคชัน่ทีใ่ชส้ําหรบัสแกน 

QR Code โดยเฉพาะ ในกรณีใชแ้อพพลเิคชัน่ Line ผูถ้อืหุน้สามารถทาํตามขัน้ตอนของระบบปฏบิตักิาร Android 

*ผูถ้อืหุน้สามารถใชแ้อพพลเิคชัน่ LINE หรอืแอพพลเิคชัน่เฉพาะสาํหรบั QR Code Reader ซึง่เปิดใหด้าวน์โหลดฟรใีน Google Play Store  

1) เปิดแอพพลเิคชัน่ LINE 

2) เขา้เมนู “เพิม่เพื่อน” จากนัน้เลอืก “ควิอารโ์คด้” หากใชเ้มนูภาษาองักฤษจะปรากฏคาํว่า “Add Friend” จากนัน้ใหเ้ลอืก “QR Code” 

3) นําโทรศพัทส์แกนสญัลกัษณ์ของ QR Code ทีป่รากฏในเอกสาร ( โดยใหภ้าพของ QR Code อยู่ในช่องกึง่กลางของการมองภาพและ

ระยะทีเ่หมาะสม )  

4) หากเลอืกสแกน QR Code 1 โทรศพัทจ์ะเปิดหน้าเวบ็ไซตข์อง SET หากเลอืกสแกน QR Code ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 14 จะ

เปิดหน้าเวบ็ไซต ์Google Forms พรอ้มกบัแบบฟอรม์การส่งขอ้ซกัถามล่วงหน้าก่อนการประชุม  

5) สาํหรบั QR Code 1 ในหน้าเวบ็ไซตข์อง SET ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกดาวน์โหลดเอกสารทุกฉบบัหรอืเลอืกดาวน์โหลดเอกสารใดเอกสารหน่ึง

ตามดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้ สาํหรบั QR Code ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 14 กรุณากรอกตามคาํถามทีป่รากฏในเวบ็ไซต ์

*กรณีทีผู่ถ้อืหุน้เลอืกใชแ้อพพลเิคชัน่อืน่ ใหผู้ถ้อืหุน้ทาํตามคาํแนะนําการใชง้านของแอพพลเิคชัน่นัน้ๆ อย่างถีถ่ว้น 

วิธีการใช้งาน QR Code เพือ่ดาวน์โหลดรายงานประจาํปี 2564 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 และการกรอก

แบบฟอรม์การส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชมุผ่าน QR Code 

 

สาํหรบัผู้ถือหุ้นท่ีใช้ระบบปฏิบติัการ Android ทุกเวอรช์ัน่ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ใชแ้อพพลเิคชัน่ LINE 
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ประวัติการศึกษา:
• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั
• บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณทํางาน:
• หัวหนาสายงานธุรกิจพลังงานและหุนสวนสายงานสอบบัญชีของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
• โดยไดรวมงานกับไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรสมากกวา 25 ป นอกจากน้ียังมีประสบการณการทํางานในตางประเทศ

โดยไดทํางานที่บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส ประเทศออสเตรเลีย เปนเวลา 1.5 ป รวมทั้งมีประสบการณใน
การเขารวมปฏิบัติงานในโครงการระหวางประเทศของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
เพื่อทําการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการสอบบัญชีสําหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของไพรซวอเตอรเฮาส
คูเปอรสในทุกประเทศ

• มีประสบการณในการตรวจสอบงบการเงินของกลุมลูกคาซ่ึงดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟา พลังงาน นํ้ามัน ปโตรเลียม กาซ
และเหมือง รวมทั้งธุรกิจพลังงานที่เก่ียวของ ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• มีประสบการณดานการใหคําปรึกษาในเรื่องการบัญชีสําหรับการซ้ือธุรกิจและการจัดเตรียมงบการเงินใหเปนไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ และมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา

อมรรัตน เพ่ิมพูนวัฒนาสุข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599
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วรรณวิมล ปรีชาวัฒน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548

ประวัติการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประสบการณทํางาน:
• หุนสวนสายงานสอบบัญชีกลุมธุรกิจพลังงานของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
• โดยไดรวมงานกับไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรสมากกวา 18 ป
• มีประสบการณในการตรวจสอบงบการเงินของกลุมลูกคาซ่ึงดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟา พลังงาน รวมทั้งธุรกิจพลังงาน

ที่เก่ียวของ ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• มีประสบการณดานการใหคําปรึกษาในเรื่องการบัญชีสําหรับการซ้ือธุรกิจและการจัดเตรียมงบการเงินใหเปนไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
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บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

ประวัติการศึกษา:
• บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณทํางาน:
• หุนสวนสายงานสอบบัญชีกลุมธุรกิจพลังงานของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
• โดยไดรวมงานกับไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรสมากกวา 20 ป นอกจากน้ียังไดไปปฏิบัติงานที่บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส

คูเปอรส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เปนเวลา 3 ป และที่บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส (สาขาโตเกียว ประเทศญี่ปุน)
เปนเวลา 2 ป 

• มีประสบการณในการตรวจสอบงบการเงินของกลุมลูกคาในกลุมธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมธุรกิจ
นํ้ามัน ปโตรเลียม กาซ และผลิตไฟฟา ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• มีประสบการณดานการใหคําปรึกษาในเรื่องการบัญชีสําหรับการซ้ือธุรกิจและการจัดเตรียมงบการเงินใหเปนไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ และมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา  



PwC

รจนาถ ปญญาธนานุศาตร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435

ประวัติการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประสบการณทํางาน:
• หุนสวนสายงานสอบบัญชีกลุมธุรกิจพลังงานของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
• โดยไดรวมงานกับไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรสมากกวา 20 ป 
• มีประสบการณในการตรวจสอบงบการเงินของกลุมลูกคาซ่ึงดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟา พลังงาน และเหมือง รวมทั้ง

ธุรกิจพลังงานที่เก่ียวของ ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• มีประสบการณดานการใหคําปรึกษาในเรื่องการบัญชีสําหรับการซ้ือธุรกิจและการจัดเตรียมงบการเงินใหเปนไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
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บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน) 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ  

2. สอบทานใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทั  

3. ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง รวมถงึประเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปีของผูจ้ดัการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน   

4. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

5. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ หรอืเลกิจา้งบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี 

6. พจิารณาความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชโีดยพจิารณาการใหบ้รกิารอื่นของบรษิทัและบรษิทัย่อยนอกเหนือจาก

งานสอบบญัช ี(non – audit services) ทีอ่าจทาํใหข้าดความอสิระ  

7. พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ

พจิารณาอนุมตั ิ

8. ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  

9. พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ

เป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั  

10. พจิารณาให้ความเหน็ชอบระเบยีบของบรษิทัว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั

พจิารณาอนุมตั ิ

11. อนุมตัแิผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

12. รบัทราบและใหค้าํแนะนํา/ความเหน็ต่อรายงานผลการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

13. ประชุมร่วมกบัผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

14. สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทําบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s 

Discussion and Analysis หรอื MD&A) ซึง่เปิดเผยในรายงานประจาํปี 

15. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทั ซึ่งรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
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(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ร ับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม 

กฎบตัร (charter) 

(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

16. ดําเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รบัแจ้งจากผู้สอบบญัชขีองบริษทั ในกรณีที่ผู้สอบบญัชพีบพฤติกรรมอนัควร

สงสยัว่ากรรมการ ผู้จดัการ หรอืบุคคลซึ่งรบัผดิชอบในการดําเนินงานของบรษิัทได้กระทําความผิดตามที่

กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการ

ตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และผู้สอบบญัชี

ทราบภายในเวลาสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

17. กํากบัดูแลการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่ สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

บรษิทั  

18. พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัเรื่องการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัและบรษิทัย่อย             

19. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมนิตนเอง อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

20. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และ

คณะกรรมการบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนนิงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

 
 
คณะกรรมการกาํกบัความเส่ียง (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 2 ท่าน กรรมการ 2 ท่าน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่)  

ขอบขา่ยความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกํากบัความเสีย่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดงัน้ี 

1. พจิารณาและใหค้วามเหน็นโยบายและกรอบบรหิารความเสีย่งองคก์ร ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา

อนุมตั ิ 

2. พจิารณาและให้ความเหน็ในการกําหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (Risk Appetite) และ  ความเบี่ยงเบนของระดบั

ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Tolerance) เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเน่ือง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตั ิ

3. กํากบัดูแลให้มกีารระบุความเสี่ยง การประเมนิผลกระทบและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงพจิารณาเเผน

จดัการความเสีย่งเเละกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร 

4. ตดิตามเเละประเมนิผลการปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสีย่งและเเผนจดัการความเสีย่ง 
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5. รายงานการกํากบัผลการประเมนิความเสีย่ง และการดาํเนินงานเพื่อลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบเป็น

ประจาํ ในกรณีทีม่เีรื่องสาํคญัซึง่กระทบต่อบรษิทัอย่างมนัียสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาโดยเรว็

ทีสุ่ด  

6. ใหค้าํแนะนํา และ สนับสนุนแก่คณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายบรหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ในเรื่องการบรหิาร

ความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึส่งเสรมิใหม้กีารปรบัปรุง

และพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งภายในองคก์รอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

7. ดแูลและสนับสนุนใหม้กีารสอบทาน และทบทวนนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์รเป็นประจําอย่างน้อยทุก

ปี เพื่อใหน้โยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งสอดคลอ้ง และเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกจิและกจิกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

8. ทบทวนกฎบตัรเป็นประจาํ และหากมกีารปรบัปรุงแกไ้ขใหนํ้าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 
 
คณะกรรมการลงทุน   (ประกอบดว้ยกรรมการ 4 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนครอบคลุม การดําเนินงานด้านแผนงาน การลงทุน การบัญชี การเงิน 

การงบประมาณ การจดัหาและการพสัดุ โดยมหีน้าที ่ดงัน้ี  

1. พจิารณานโยบายและระเบยีบ และหลกัเกณฑข์องบรษิทั หรอืเอกสารบรษิทัทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ 

การบรหิารสนิทรพัย ์การบญัช ีการบรหิารเงนิ และการจดัซื้อจดัจา้ง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยกําหนดให้

มกีารทบทวนเป็นประจาํทุกสองปี และมกีารแกไ้ขหากจาํเป็น หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั  

2. พจิารณากฎบตัรคณะกรรมการลงทุน เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยกําหนดใหม้กีารทบทวนเป็นประจําทุก

สองปี และมกีารแกไ้ขหากจาํเป็นหรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั 

3. พจิารณาแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนปฏิบตัิการ และงบประมาณประจําปีของบรษิัท เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทั 

4. พจิารณาการกําหนด Corporate KPIs (ดชันีวดัผลระดบัองคก์ร) เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5. ตดิตามความกา้วหน้าและประเมนิผล Corporate KPIs  

6. พจิารณาเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

7. พจิารณาการเขา้ซื้อกจิการ การลงทุน และการขายสนิทรพัยข์องบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

8. พจิารณาจดัหาแหล่งเงนิทุนของบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

9. พจิารณาการดาํเนินงานในการบรหิารโครงการและบรหิารสนิทรพัยข์องบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั   

10. พจิารณา การจดัสรรกําไร การบรหิารเงนิ การลงทุนทางการเงนิ การคํ้าประกนัและการใหค้วามช่วยทางการเงนิแก่

บรษิทัในกลุ่ม รวมถงึการทําธุรกรรมทางการเงนิทีส่ําคญัของบรษิทั ตามอํานาจทีกํ่าหนดในระเบยีบและตารางอํานาจ

ดาํเนินการ 

11. พจิารณาการดาํเนินงานดา้นการจดัหาและการจดัการพสัดุ ตามอํานาจทีกํ่าหนดในระเบยีบและตารางอํานาจดาํเนินการ 

12. พจิารณาความเสีย่งและมาตรการป้องกนัและ แกไ้ขเกีย่วกบัการลงทุนและการเงนิ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

13. ประเมนิประสทิธภิาพการปฎบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการลงทุนเป็นประจาํทุกปี  
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14. พจิารณาเรื่องอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และตามทีกํ่าหนดในระเบยีบและหลกัเกณฑ์ของ

บรษิทั 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คนและกรรมการ 2 คน)  

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาครอบคลุม การดาํเนินงานดา้นการสรรหา ค่าตอบแทน สทิธปิระโยชน์ การบรหิาร

และพฒันาทรพัยากรบุคคล โดยมหีน้าที ่ดงัน้ี  

1. พจิารณานโยบายและระเบยีบของบรษิทั หรอืเอกสารบรษิทัทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานบุคคลของ

บรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยกําหนดใหม้กีารทบทวน เป็นประจําทุกสองปี และมกีารแก้ไขหาก

จาํเป็น หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั  

2. พจิารณากฎบตัรคณะกรรมการสรรหา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยกําหนดให้มกีารทบทวนเป็นประจํา    

ทุกสองปี และมกีารแกไ้ขหากจาํเป็น หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั 

3. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท          

เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

4. เสนอแนะรายชื่อผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั ในกรณีทีต่ําแหน่งว่างลงเน่ืองจากครบวาระ และ/หรอื 

ในกรณีอื่นๆ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

5. พจิารณาโครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุม โบนัสประจาํปี สวสัดกิาร และผลประโยชน์ตอบ

แทนอื่นๆ ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ ของบรษิทั และบรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอํีานาจควบคุม เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

6. พจิารณาแบบประเมนิและการประเมนิคณะกรรมการบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

7. พจิารณาโครงสร้างบรษิทั และบรษิัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมอํีานาจควบคุม (ตัง้แต่ระดบัฝ่ายขึน้ไป) เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

8. พจิารณาแผนอตัรากําลงัประจาํปีของบรษิทั เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

9. พจิารณาการสรรหาผูท้ี่เหมาะสมทีจ่ะดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ในกรณีที่มตีําแหน่งว่างลง เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

10. พจิารณาการแต่งตัง้ เลื่อนตําแหน่ง โยกยา้ย และถอดถอนผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช้่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการบรษิทั ตามอํานาจทีกํ่าหนดในระเบยีบและตารางอํานาจดาํเนินการ 

11. พจิารณาการแต่งตัง้กรรมการผูแ้ทนในบรษิทัในกลุ่มเอก็โก หรอืบรษิทัร่วมทุน ตามจํานวนสดัส่วนการถอืหุน้หรอืตาม

ขอ้ตกลงในสญัญาผูถ้อืหุน้ ตามอํานาจทีกํ่าหนดในระเบยีบและตารางอํานาจดาํเนินการ 

12. ประเมินผลการปฏิบตัิงานและกําหนดค่าตอบแทน สําหรบักรรมการผู้จดัการใหญ่และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่       

เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

13. ประเมนิผลการปฏบิตังิานและกําหนดค่าตอบแทน สาํหรบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการบรษิทั  
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14. พิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่งของพนักงานตัง้แต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ้นไป เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

15. พจิารณาโครงสรา้งค่าตอบแทนพนักงาน และกรอบผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิของบรษิทั 

และบรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอํีานาจควบคุม เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

16. พิจารณางบประมาณสําหรบัอตัราการขึ้นเงินเดือนประจําปีของพนักงาน สําหรบับริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก     

ทีเ่อก็โกมอํีานาจควบคุม 

17. พจิารณาหลกัเกณฑก์ารใหโ้บนัสสาํหรบับรษิทั และบรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอํีานาจควบคุม 

18. พจิารณากําหนด Bonus-linked KPIs (ดชันีวดัผลสาํเรจ็เพื่อกําหนดโบนัส) และกําหนดโบนัสประจาํปีสาํหรบับรษิทัและ

บรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอํีานาจควบคุม  

19. พจิารณากําหนดโบนัสพเิศษ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

20. พจิารณาโครงการเกษียณก่อนกําหนด สําหรบัพนักงานของบรษิทั และบรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอํีานาจควบคุม 

เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

21. พจิารณาความเสีย่งและมาตรการป้องกนัและแก้ไขเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทั 

22. ประเมนิประสทิธภิาพการปฎบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาเป็นประจาํทุกปี  

23. พจิารณาเรื่องอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และตามทีกํ่าหนดในระเบยีบและหลกัเกณฑ์ของ

บรษิทั 

 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คน กรรมการ 1 คน 

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลครอบคลุม การดําเนินงานด้านกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ       

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มและการจดัการความยัง่ยนื โดยมหีน้าที ่ดงัน้ี  

1. พจิารณานโยบาย ระเบยีบของบรษิทั หรอืเอกสารบรษิทัทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั

ของหน่วยงานภาครฐัและขององค์กรทีท่าํหน้าทีกํ่ากบัดูแลบรษิทั เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ โดยกําหนดใหม้กีารทบทวน เป็นประจําทุกสองปี และมกีารแก้ไขหาก

จาํเป็น หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั 

2. พจิารณากฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูล เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยกําหนดใหม้กีารทบทวน เป็นประจํา

ทุกสองปี และมกีารแกไ้ขหากจาํเป็น หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั  

3. พจิารณาเป้าหมายและแผนงาน ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

4. กํากบั ตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนินงานตามนโยบาย แนวปฏบิตั ิเป้าหมายและแผนงานทีกํ่าหนดไว ้

5. ส่งเสรมิ สนับสนุน และใหข้อ้เสนอแนะในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

แนวปฏบิตั ิเป้าหมายและแผนงาน 



สิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 4 

 

6. ประสานงานและให้คําแนะนํากบัคณะกรรมการชุดย่อยและคณะทํางานต่างๆ ในการพจิารณาเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

กํากบัดแูลกจิการ การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และการจดัการความยัง่ยนื  

7. ส่งเสรมิใหม้กีารสื่อสารใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ตระหนักและเขา้ใจถงึนโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

กํากบัดแูลกจิการ การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และการจดัการความยัง่ยนื 

8. พจิารณาความเสีย่งและมาตรการบรหิารความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

9. ประเมนิประสทิธภิาพการปฎบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการกํากบัดแูลเป็นประจาํทุกปี  

10. พจิารณาเรื่องอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และตามทีกํ่าหนดในระเบยีบและหลกัเกณฑ์ของ

บรษิทั 
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กรรมการอิสระท่ีเสนอแต่งตัง้ใหม่ 

 
นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล 

อาย ุ 51 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา - บริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต  MIT Sloan School of Management ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

- บญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

- หลกัสูตรนักบรหิารการเมอืงและเศรษฐกจิรุ่นใหม่รบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ 

- หลกัสูตรนักบรหิารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและการลงทุน 

สถาบนัวทิยาการธุรกจิและอุตสาหกรรม 

- หลกัสูตรผู้บริหารระดบัสูงด้านการบริหารงานพฒันาเมือง มหาวิทยาลยั   

นวมนิทราธริาช 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารเมอืง มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

• กจิการและหน่วยงานอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

6 แห่ง 

- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั วริยิะประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ว.ีไอ.จ.ีคารเ์รน้ท ์จาํกดั 

- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการเงนิและบญัชขีองกองทุนฯ กองทุนเพื่อ

ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน 
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- อนุกรรมาธกิาร ตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริปูประเทศเกีย่วกบัดา้น

พาณิชย์และอุตสาหกรรม ในคณะกรรมาธกิารการพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

วุฒสิภา 

- อนุกรรมการ การศกึษาและวฒันธรรม สภากรุงเทพมหานคร 

- กรรมการ คณะกรรมการบญัช ี– การเงนิและการลงทุน สมาคมประกนัวนิาศ

ภยัไทย 

• กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

 

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

2563 

 

2562 – 2562 

 

2561 – 2562 

คณะทํางานแก้ไขปัญหาบญัชีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานฯ 

กองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน 

คณะทํางานกํากบัและติดตามโครงการรถไฟชานเมือง (สายสแีดง) การรถไฟ

แห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดา้นการเงนิและการบญัช ีการรถไฟแห่งประเทศ

ไทย 

2561 – 2562 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกํากับและติดตามโครงการรถไฟความเร็วสูง    

การรถไฟแห่งประเทศไทย 

2561 – 2562 

 

2561 – 2562 

ทีป่รกึษา ผูว้่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการศกึษาแนวทางการพฒันาให้กรุงเทพเป็นเมือง

อจัฉรยิะ (Smart City) สภากรุงเทพมหานคร 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ บญัชี ตรวจสอบบญัช ีกิจการโครงสร้างพื้นฐาน การวางแผนกลยุทธ์และแผน

ธุรกจิ การกํากบัดแูลกจิการ การพฒันาบุคลากร 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีม ี

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 

1. คุณสมบตัิการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ

ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สญัชาติ เชื้อชาติ 

และความสามารถ  
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4. องค์ประกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่

ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชํานาญของคณะกรรมการ 

(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น

กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบในการเสนอให้ นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล 

ได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ เน่ืองจาก นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล            

มคุีณสมบตัิกรรมการตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บรษิัทกําหนดไว้ มคีวามเป็น

อิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น

อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี ด้วยความรอบรู้ในด้าน

บัญชี โครงสร้างพื้นฐาน และการวางแผนธุรกิจ นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล           

จะสามารถช่วยใหบ้รษิทัดําเนินงานไดต้ามเป้าหมาย พรอ้มทัง้สรา้งการเตบิโตอย่าง

แขง็แรงใหแ้ก่บรษิทัต่อไป  

 

  



สิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 5 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

ข้อกาํหนด คณุสมบติั 

ถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้และสดัส่วนของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง  ไม่ม ี

มคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

- เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน เป็นพนักงาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ ไม่เป็น 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืทีป่รกึษาทางกฎหมาย ไม่เป็น 

- มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นัียสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ ไม่ม ี

มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบักรรมการ, ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั

หรอืบรษิทัย่อย  

ไม่ม ี
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กรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ใหม่ 

 
นายชินอิจิโร่ ซูซูกิ 

อาย ุ 49 ปี 

สญัชาติ ญีปุ่่ น 

วฒิุการศึกษา เศรษฐศาสตรบณัฑติ KOBE University ประเทศญีปุ่่ น 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

• กจิการและหน่วยงานอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

1 แห่ง 

รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารบรษิทั Diamond Generating Asia, Limited 

• กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

2564 

2563 – 2564 

 

2562 

 

2561 

2560 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารบรษิทั MC Retail Energy Co., Ltd. 

- ผู้จดัการทัว่ไป ส่วนธุรกิจบรกิารด้านไฟฟ้า ฝ่ายธุรกิจบรกิารด้านพลงังาน

บรษิทั Mitsubishi Corporation, MC-TOK 

- ผู้จดัการทัว่ไป สํานักงานกลยุทธ์และแผนงาน ฝ่ายธุรกิจพลงังานใหม่และ

ผลติไฟฟ้า บรษิทั MC-TOK 

- สมาชกิคณะทาํงานธุรกจิ Retail Supply  

- รองผูจ้ดัการทัว่ไป หวัหน้าทมีกลยุทธแ์ละแผนงานส่วนผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่

ระหว่างประเทศ ฝ่ายธุรกจิพลงังานใหม่และผลติไฟฟ้า บรษิทั MC-TOK 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ เศรษฐศาสตร ์ธุรกจิพลงังาน การวางแผนกลยทุธแ์ละแผนธุรกจิ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีม ี

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
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1. คุณสมบตัิการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ

ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอายุ เพศ ความรู ้สญัชาต ิเชือ้ชาต ิ

และความสามารถ  

4. องค์ประกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่

ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชํานาญของคณะกรรมการ 

(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น

กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน พจิารณาแล้ว เหน็ชอบในการเสนอให ้นายชนิอจิโิร่ ซูซูก ิไดร้บัเลอืก

เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม่ เน่ืองจากนายชนิอจิโิร่ ซูซูก ิมคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญ

ในดา้นเศรษฐศาสตร์และการเงนิ และประสบการณ์ดา้นธุรกจิพลงังาน ซึ่งจะสามารถ

ช่วยใหบ้รษิทับรรลุเป้าหมายไดต้ามแผนกลยุทธ ์ 
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กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 
นายพลศรี สวิุศิษฏ์อาษา 

อาย ุ 60 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา - วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษิทัไทย 

- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิต         

พฒันบรหิารศาสตร ์

- หลักสูตร Executive Development Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ         

ศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสตูรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 

- การอบรม  Transformation to Sustainable Growth (การแบ่ ง ปันความรู้

ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร โดย นางวรรณิภา ภกัดบีุตร กรรมการอสิระ) 

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก 1 ตุลาคม 2564 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 1 ตุลาคม 2564 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 6 เดอืน 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง วาระที ่1:  

1 ตุลาคม 2564 – การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการกํากบัความเสีย่ง 
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ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

• กจิการและหน่วยงานอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

2 แห่ง 

- กรรมการ บรษิทั ผลติไฟฟ้าและน้ําเยน็ จาํกดั 

- รองผูว้่าการผลติไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

• กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

2563 – ปัจจุบนั 

2563 – ปัจจุบนั 

2563 – 2564 

2561 – 2563 

2560 – 2561 

กรรมการ บรษิทั ผลติไฟฟ้าและน้ําเยน็ จาํกดั 

รองผูว้่าการผลติไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

กรรมการ บรษิทั อแีกท ไดมอนด ์เซอรว์สิ 

ผูช้่วยผูว้่าการผลติไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

ผูอํ้านวยการโรงไฟฟ้าวงัน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิพลงังาน และวศิวกรรม กฎหมาย 

การวางแผนกลยทุธแ์ละแผนธุรกจิ การกํากบัดแูลกจิการ 

การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล เทคโนโลยอีจัฉรยิะ 

ผลงานตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 –  

31 มกราคม 2565 

นายพลศร ีสุวศิษิฏ์อาษา ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน และกรรมการกํากับความเสี่ยง ด้วยความมุ่งมัน่และใส่ใจใน

รายละเอยีด และเน่ืองจากมคีวามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยอีจัฉรยิะ นายพลศร ี 

สุวิศิษฏ์อาษา จึงสามารถพิจารณาข้อเสนอโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่

เกี่ยวเน่ืองกบัพลงังาน โดยคํานึงถงึความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างรอบคอบ อกีทัง้ 

ยงัใหค้วามเหน็และขอ้สงัเกตทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของฝ่ายบรหิาร

และการพฒันาบุคลากรมาโดยตลอด  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีม ี

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าประชุมตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 

2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565  

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวนทัง้สิ้น 4 ครัง้: เขา้ประชุม 4 ครัง้   

(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 ครัง้ : เข้าประชุม 4 ครัง้         

(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- กรรมการกํากับความเสี่ยงจํานวนทัง้สิ้น 4 ครัง้ : เข้าประชุม 4 ครัง้             

(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด        

พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
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คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึเวลาทีส่ามารถ

อุทศิใหก้บัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สญัชาติ เชื้อชาติ 

และความสามารถ  

4. องค์ประกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่

ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชํานาญของคณะกรรมการ 

(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น

กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน พจิารณาแล้ว เหน็ชอบใหเ้สนอ นายพลศร ีสุวศิษิฏ์อาษา กลบัเขา้

ดํารงตําแหน่งกรรมการอกี 1 วาระ โดยเหน็ว่า ความรู้และความเชีย่วชาญของ 

นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ในธุรกิจพลงังานและเทคโนโลยีอจัฉริยะจะสามารถ

ส่งเสริมการเติบโตในธุรกิจเกี่ยวเน่ืองตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ และให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อผู้มส่ีวนได้เสยีอย่างรอบ

ดา้น ดงันัน้  การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะมส่ีวน

ช่วยผลักดันให้บริษัทมีความพร้อมที่จะรับมือกับเติบโตอย่างรวดเร็วใน

สถานการณ์การดาํเนินธุรกจิยุคปัจจุบนัและอนาคต 
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กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 
นายณัฐวฒิุ แจ่มแจ้ง 

อาย ุ 59 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม  

(การจดัการพลงังาน) University of Twente ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

- หลักสูตร  How to Develop a Winning Digital Strategy สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสูตร Leadership Succession Program มูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันา

องคก์รภาครฐั 

- การอบรมการกํากบัดูแลกิจการสําหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงของ

องค์กรกํากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบัน

พระปกเกลา้ 

- การอบรมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสําหรับนักบริหารระดับสูง กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- การอบรม ทิศทางของ ESG ของธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและ      

การมุ่งสู่ความยัง่ยนืในธุรกจิ บรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ จาํกดั 

- หลักสู ต ร  Advanced Management Program Harvard Business School 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก 30 กรกฎาคม 2564 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 30 กรกฎาคม 2564 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 8 เดอืน  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง วาระที ่1:  

30 กรกฎาคม 2564 – การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 
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ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการ และกรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

• กจิการและหน่วยงานอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

2 แห่ง 

- รองผูว้่าการธุรกจิเกีย่วเน่ือง การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

- ประธานกรรมการบรษิทั บรษิทั อแีกท ไดมอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 

• กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

2562 – 2564 

2561 – 2563 

2561 – 2563 

2561 – 2562 

2560 – 2561 

2557 – 2560 

- กรรมการบรษิทั บรษิทั ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการบรษิทั บรษิทั ผลติไฟฟ้าและน้ําเยน็ จาํกดั 

- รองผูว้่าการผลติไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

- กรรมการ โรงไฟฟ้าราชบุรพีาวเวอร ์

- ผูช้่วยผูว้่าการโรงไฟฟ้าพลงัน้ํา การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

- ผูอํ้านวยการเขือ่นภมูพิล การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ การกํากบัดแูลกจิการ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิพลงังาน และวศิวกรรม 

การวางแผนกลยทุธแ์ละแผนธุรกจิ การพฒันาบุคลากร 

ผลงานตัง้แต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 – 

31 มกราคม 2565 

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทและกรรมการกํากับดูแล

กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความมุ่ งมัน่  และใช้ความรู้               

ความเชีย่วชาญ ตลอดจนประสบการณ์ในธุรกจิไฟฟ้าและพลงังาน เพื่อสนับสนุน

การดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั ทัง้ นายณฐัวุฒ ิแจ่มแจง้ ยงัใหค้วามสาํคญั

กบัการกํากบัดูแลกิจการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) 

ของบรษิทั โดยมขีอ้ซกัถามและคําแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การปฏบิตังิานของ

ฝ่ายบรหิาร ซึง่สามารถนําไปสู่การพฒันาเพื่อการเตบิโตทีย่ ัง่ยนื  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีม ี

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ถอืหุน้สามญัของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) จํานวน 1,500 หุน้ คดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 0.000028 

การเข้าประชุมตัง้แต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 

2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวนทัง้สิ้น 7 ครัง้: เข้าประชุม 7 ครัง้  

(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชุมกรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม จาํนวน

ทัง้สิน้ 4 ครัง้: เขา้ประชมุ 4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
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หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด      

พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึเวลาทีส่ามารถ

อุทศิใหก้บัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สญัชาติ เชื้อชาติ

และความสามารถ  

4. องค์ประกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นต้องม ีหรอืขาดอยู่

ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชํานาญของคณะกรรมการ 

(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น

กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ชอบใหนํ้าเสนอ นายณฐัวุฒ ิแจ่มแจง้ กลบัเขา้

ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกี 1 วาระ เน่ืองจาก นายณัฐวุฒ ิแจ่มแจง้ มคีวามรูด้า้น

วิศวกรรม รวมถึงมีประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานมาอย่าง

ยาวนาน อกีทัง้ ยงัมคีวามเชีย่วชาญดา้นธรุกจิเกีย่วเน่ืองในอุตสาหกรรมพลงังาน

การกํากับดูแลกิจการแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)     

ดงันัน้ การได้รบัเลือกตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอีก  1  วาระ จะสามารถ

สนับสนุนให้เอก็โกบรรลุเป้าหมายตามทศิทางการดําเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของ

องคก์ร อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในทุกภาคส่วน  



สิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 5 

  

กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 
นายเทพรตัน์ เทพพิทกัษ์ 

อาย ุ 56 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา - วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม

ไฟฟ้า University of Strathclyde สหราชอาณาจกัร  

- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

- หลักสูตร Leading Your Business through Uncertainties สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลักสูต ร  How to Develop a Winning Digital Strategy สมาคม ส่ง เสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

- ห ลัก สู ต ร  Advanced Management Program, Harvard Business School 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูร Senior Executive Program สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์หง่

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรบักรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ

องค์กรกํากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบัน

พระปกเกลา้ 

- การอบรม โครงสรา้งพืน้ฐานคมนาคมขนส่งทางบกในประเทศไทยและโอกาส

ในการทําธุรกิจ โดยนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลดักระทรวงคมนาคม 

หวัหน้ากลุ่มภารกจิดา้นการขนส่ง 

- การอบรม บทบาทผู้บรหิารและพนักงานในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั 

แนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) 
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- การอบรม ทศิทางของ ESG ของธุรกจิผลติไฟฟ้าในประเทศไทยและการมุ่งสู่

ความยัง่ยนืในธุรกจิ บรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ จาํกดั 

- การอบรม  Transformation to Sustainable Growth (การแบ่ ง ปันความรู้

ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร โดย นางวรรณิภา ภกัดบีุตร กรรมการอสิระ) 

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก 12 พฤศจกิายน 2562 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 12 พฤศจกิายน 2562 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 2 ปี 5 เดอืน 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง วาระที ่1:  

12 พฤศจกิายน 2562 – การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

กรรมการลงทุน 

กรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

กรรมการกํากบัความเสีย่ง 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

• กจิการและหน่วยงานอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

8 แห่ง 

- ประธานกรรมการ บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จาํกดั 

- ประธานกรรมการ บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 

- ประธานกรรมการ บรษิทั กลัฟ์อเิลค็ตรกิ จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ มลูนิธไิทยรกัษ์ป่า 

- กรรมการ บรษิทั บแีอลซพี ีเพาเวอร ์จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จาํกดั 

- กรรมการ สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

- รองผูว้่าการประจาํสาํนักผูว้่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

• กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

2563 – 2564 

2561 – 2563 

 

2560 – 2561 

 

2559 – 2560 

กรรมการ บรษิทั กลัฟ์อเิลค็ตรกิ จาํกดั (มหาชน) 

รองผู้ว่าการพฒันาโรงไฟฟ้าและพลงังานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 

ผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 

ผูอํ้านวยการฝ่ายบํารุงรกัษาเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ การกํากบัดูแลกิจการ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลงังาน และวศิวกรรม การวางแผน   

กลยุทธแ์ละแผนธุรกจิ เทคโนโลยอีจัฉรยิะการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล  
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ผลงานปี 2564  – 31 มกราคม 2565 นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ ปฏิบตัิหน้าทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการลงทุน 

กรรมการกํากบัดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม และกรรมการกํากับ

ความเสีย่ง โดยมเีป้าหมายทีมุ่่งเน้นการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัตามแนวคดิ

ดา้น ESG และผลกัดนัการดําเนินงานในทุกด้านเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการเป็น

กลางทางคาร์บอนตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร   อีกทัง้                     

มปีระสบการณ์ดา้นธุรกจิไฟฟ้าและพลงังานมาอย่างยาวนาน ตลอดจนมคีวามรู้

และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีอัจฉริยะ จึงสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ต่อการจดัทาํแผนกลยุทธแ์ละการดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึของผูม้ส่ีวน

ไดเ้สยีทุกกลุ่ม นอกจากน้ี ในการพจิารณาขอ้เสนอโครงการลงทุน นายเทพรตัน์ 

เทพพทิกัษ ์ไดพ้จิารณาถงึความเสีย่งในทุกมติอิยา่งรอบคอบ และใหค้วามสาํคญั

กบัการพฒันาองค์ความรูข้องบุคลากร จากการลงทุนในธุรกจิใหม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

พลงังาน นอกเหนือจากการพจิารณาผลตอบแทนทางการเงนิ  สําหรบัในฐานะ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ สามารถขบัเคลื่อนองค์กรใหม้ี

ความกระตอืรอืรน้และพรอ้มรบักบัการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ธุรกจิในยุค

ปัจจุบันและอนาคต และสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง รวมถึงมีทักษะในการ

สื่อสารและประชาสมัพนัธ์เพื่อส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของเอ็กโกให้เป็นที่น่าสนใจ

และดงึดดูนักลงทุน  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีม ี

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าประชุมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั จาํนวนทัง้สิน้ 14 ครัง้:  

เขา้ประชมุ 14 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- กรรมการลงทุน 13 ครัง้: เขา้ประชุม 13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- กรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 7 ครัง้: เขา้ประชมุ 

7 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- กรรมการกํากบัความเสีย่ง 14 ครัง้ เขา้ประชมุ 14 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด   

พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่

สามารถอุทศิใหก้บัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอายุ เพศ ความรู ้สญัชาต ิเชื้อชาต ิ

และความสามารถ  
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4. องค์ประกอบของความรูค้วามชํานาญเฉพาะดา้นทีจ่ําเป็นต้องม ีหรอืขาด

อยู่ในคณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ 

(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น

กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน พจิารณาแล้ว เหน็ชอบใหเ้สนอ นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ กลบัเขา้

ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกี 1 วาระ เน่ืองจากมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์

ด้านธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนมีความรู้ในเทคโนโลยีอัจฉริยะซึ่งสามารถให้

ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิ และการเตบิโตสู่ธุรกจิพลงังาน

สะอาด และธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเน่ืองกับพลังงานในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบาย ทิศทางการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของเอ็กโก ดงันัน้ การได้รับ

เลอืกตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะมส่ีวนช่วยใหบ้รษิทัสามารถ

เตบิโตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนื 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ไดกํ้าหนดนิยามกรรมการอสิระใหเ้ขม้งวดกว่าขอ้กําหนดขัน้ตํ่าของตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต

ใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี   

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (นับรวมบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมาย

หลกัทรพัย)์ 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบรหิารงาน (กรรมการที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่ทําหน้าที่รบัผดิชอบเยีย่งผูบ้รหิาร และกรรมการที่มอํีานาจลงนามผูกพนั เวน้แต่แสดงไดว้่า

เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการ

รายอื่น) ลูกจา้ง พนักงาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ/ผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตัง้แต่  2  บรษิัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัท

เดยีวกนั)  หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา

มารดา คู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคุม 

หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอื

เคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระหรอืผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ

กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของ

สาํนักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัทีย่ื่นคํา

ขออนุญาตตอ่สาํนักงาน 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีเป็นนิติบุคคล ให้

รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บรหิารหรอืหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้

ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เวน้แต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน

วนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้

ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทั 

8. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

 



ทัง้น้ี  ภายหลงัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถงึ 8 แล้ว กรรมการอสิระอาจ

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององค์คณะ (collective 

decision) ได ้

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ  

กรรมการอสิระสามารถดํารงตําแหน่งไม่เกิน 2 วาระ หรอื 6 ปี โดยให้เริม่ตัง้แต่การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 
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Shareholder’s Registration No.
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Nationality
สัญชาติ

Subject
วันที่

เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Details of meeting document

Date

Company / Securities Information

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED

Notice of Meeting
หนังสือเชิญประชุม

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

 14 มีนาคม 2565

Meeting Date   :    Tuesday, April 19, 2022 at 14:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.

สถานที่ประชุม   :   การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Meeting Venue :   E-AGM

ของ      บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
of            ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED

which the identification (ID) number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EGCO&date=220419 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.egco.com / โทร 02-998-5000 ต่อ 5020-27 / email : -
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or
passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EGCO&date=220419
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.egco.com /Tel. +66 2-998-5000 Ext. 5020-27 / email : -
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

สิ�งที�สง่มาดว้ยหมายเลข 6(ตวัอยา่ง)



โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อดังนี้

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25641
ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 25642
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เป็นน่าพอใจ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564
และแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25643
ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล4
ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท

และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท
โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 เมษายน 2565 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท5
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณายกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20,000

ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549
และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยมีมูลค่ารวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 30,000
ล้านบาท หรือเทียบเท่า

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน6
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนามบริษัท

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวน 3,616,100 บาท
และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ7
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565

ให้มีค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับปี 2564
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ8
ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการ ได้แก่ นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล  เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่

และนายชินอิจิโร่ ซูซูกิ เป็นกรรมการเข้าใหม่ อีกทั้ง เลือกนายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา นายณัฐวุฒิ
แจ่มแจ้ง และนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)9
ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องอื่นๆ ได้ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 105

และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 วรรคสอง

(นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม

ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED



Summary of the meeting and the opinion of board of directors

To Consider and Approve the Minutes of the Shareholders’ 2021 Annual General  Meeting1
Opinion of
board of directors

The minutes of the meeting are accurate and complete. The Shareholders’
meeting should approve the minutes of the Shareholders’ 2021 Annual General
Meeting.

To Acknowledge the Company’s Performances in 20212
Opinion of
board of directors

The Company’s overall performance is satisfactory, then the Board proposes to
the Shareholders’ meeting to acknowledge the Company’s 2021 performance
and future plan.

To Consider and Approve the Financial Statements for the year ended December 31, 20213
Opinion of
board of directors

The Financial Statements are audited by the auditor with the review of the Audit
Committee. The Board of Directors then proposes to the Shareholders to
approve the proposed Financial Statements for the year ended December 31,
2021

To Consider and Approve the Dividend Payment from Operating Results of 20214
Opinion of
board of directors

The Meeting should acknowledge 2021 interim dividend payment from the first
half-year performance of THB 3.25 per share, and approve the second-half year
payment of THB 3.25 per share, to be paid on April 27, 2022 after the approval
of Shareholder.

To Consider the Debenture Issuance and Offering5
Opinion of
board of directors

The Meeting should approve the cancellation of debentures issuance and
offering of not exceeding THB 20,000 million approved by shareholders’ 2006
Annual General Meeting on April 24, 2006, and the debentures issuance and
offering of not exceeding THB 30,000 million or equivalent.

To Consider the Appointment of the Auditors and to Determine the Audit Fee6
Opinion of
board of directors

The Shareholders’ meeting should approve the appointment of the auditors from
PwC, the audit fee for the year 2022 of THB 3,616,100, and the out-of-pocket
expenses for audit work in Thailand of not exceeding THB 175,000.

To Consider and Determine the Directors’ Remuneration7
Opinion of
board of directors

The Meeting should determine the directors’ 2022 remuneration at the same
rate as 2021’s as proposed.

To Consider and Determine the Directors’ Remuneration8
Opinion of
board of directors

The Shareholders’ meeting should elect Mrs. Nujchanart Laohathaimongkol as
a new independent director and Mr. Shinichiro Suzuki as a new director, and re-
elect Mr. Polsri Suvisisarsa, Mr. Nutthavutthi Chamchang, Mr. Thepparat
Theppitak as directors for another term.

To Consider Other Matters (if any)9
Opinion of
board of directors

Shareholders have a right to propose other matters as specified in the second
Paragraph of Section 105 of the Public Company Act and the second paragraph
of Article 34 of the Company’s Articles of Association

(Mr. Thepparat Theppitak)

President

ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED

Notice of Meeting

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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แนวปฏิบติัในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 

 

เนื่องด้วยการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 จดัขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์      

(E-AGM) บรษิทัจดัทําแนวปฏบิตัิในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 โดยบรษิทัขอความร่วมมอืผู้ถอืหุน้

และผูร้บัมอบฉันทะทําความเขา้ใจและปฏบิตัิตามแนวปฏบิตัต่ิอไปนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

1. บริษทัขอความร่วมมือมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษทัแทนการเข้าประชุมและออกเสียงด้วย

ตนเอง โดยส่งหนังสอืมอบฉันทะทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืดาวน์โหลดจากทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั พรอ้มแนบ

หลกัฐาน (ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 10) ใส่ซองไปรษณียต์อบรบั (ไม่ต้องตดิแสตมป์) หรอืส่งอเีมลลพ์รอ้ม

แนบหลกัฐานมายงัอเีมล  cs@egco.com ภายในวนัที ่18 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

 

2. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะประสงค์ท่ีจะเข้าประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอความ

ร่วมมอืใหป้ฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิดงันี้  

2.1 ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมจะต้องยื่นแบบคําร้องเข้าร่วมประชุมในระบบ 

Inventech Connect ซึ่งระบบจะเปิดให้ดําเนินการลงทะเบียน ตัง้แต่วนัท่ี  4-19 เมษายน 2565 

จนกว่าจะปิดการประชุม ทัง้นี้ บริษัทขอความร่วมมือทุกท่านดาํเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้า

ร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้ารเขา้ร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น 

2.2 โปรดศกึษาขัน้ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์แจ้งความประสงค์เขา้ร่วมประชุม

ผ่านระบบอย่างถีถ่ว้น ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 9 

 

3. บริษัทจะจดัให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) สําหรบัผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อ ณ วนัที่     

15 มนีาคม 2565 (วนัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ หรอื Record Date) ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้โปรดระบุเลขทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์

หรอืเลขบตัรประจําตวัประชาชนในการยนืยนัตวัตนก่อนเขา้ชมการถ่ายทอดสดการประชุม ซึ่งจะถ่ายทอด

ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั https://inet.inventech.co.th/EGCO163045R หรอืสแกน QR Code นี้ 

 
 

 

 

 

 

4. หากพบปัญหาจากการใช้งานระบบ สามารถติดต่อ Inventech Call Center ผ่านช่องทางต่อไปนี้  

4.1 โทรศพัท:์ 02-931-9135 

4.2 แอปพลเิคชนัไลน์: @inventechconnect หรอืสแกน QR Code นี้     

หมายเหตุ เปิดใหบ้รกิารเวลาตัง้แต่วนัที ่4-19 เมษายน 2565 เวลา 8.30-17.30 น.  

(เฉพาะวนัทาํการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวนัหยุดนักขตัฤกษ์) แจง้ปัญหาการใชง้าน 

Live Broadcast 

mailto:cs@egco.com
https://inet.inventech.co.th/EGCO163045R
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5. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้า ผ่านช่องทางต่อไปนี้ โดยระบุชื่อและนามสกุลของ      

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้คาํถามทีต่อ้งการสอบถาม  

5.1 แบบส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

หมายเลข 14 จากนัน้ จดัสง่แบบฟอรม์สง่คาํถามล่วงหน้าใหก้บับรษิทัตามทีอ่ยู่หน้าซองไปรษณียต์อบรบั 

5.2 จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์โดยสง่มาทีอ่เีมล cs@egco.com 

5.3 ระบบ Microsoft Forms ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถสแกน QR Code ทีป่รากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 14 

5.4 บรษิทัจะตอบคําถามที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละระเบยีบวาระการประชุมในที่ประชุม โดยจะพจิารณาความ

เหมาะสมของระยะเวลา หากปรมิาณคําถามมมีาก บรษิทัจะตอบคําถามทีไ่ม่ไดต้อบในหอ้งประชุมใน

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565  
 

 

หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด สามารถสง่คาํถามหรอืขอ้สงสยัมาทีฝ่่ายเลขานุการบรษิทั ผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี้ 

• โทรตดิต่อฝ่ายเลขานุการบรษิทัทีห่มายเลข 02-998-5020 ถงึ 5027 

• อเีมล cs@egco.com  

mailto:cs@egco.com
mailto:cs@egco.com
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เอกสารการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง 

 

การลงทะเบยีนเขา้ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) จะดาํเนินการดว้ย

ระบบ Barcode ซึ่งบรษิ ัทไดพ้มิพ ์Barcode ที่บรรจุรายละเอยีดเฉพาะของผูถ้อืหุ ้นแต่ละรายไว  ้(สิง่ที ่ส่งมาดว้ย

หมายเลข 6)     และเนื ่องจากบรษิ ัทได ้จ ดัประช ุมในร ูปแบบการประช ุมผ ่านสื ่ออ เิลก็ทรอนิกส  ์(E-AGM)               

ดงันัน้ โปรดศกึษาแนวปฏิบตัิในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เอกสารการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ และ

การออกเสยีง พร้อมทัง้ข ัน้ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างถี่ถ้วน ดงัสิง่ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 

7 - 9 ตามลําดบั  

 

1.  การยื่นแบบคาํร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ผ่านระบบ e-Request 

 1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 1.1 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย หรอืสญัชาตติ่างประเทศ   

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องยื่นแบบคําร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์          

ซึง่มคีู่มอืการใชง้าน ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 9 โดยกรอกขอ้มลูในระบบใหค้รบถว้นและแนบสาํเนา

บัตรประจําตัว อย่างใดอย่างหน่ึง ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ              

บตัรประจําตวัพนักงานรฐัวสิาหกจิ หนังสอืเดนิทาง หรอื บตัรประจําตวัอย่างอื่นทีแ่สดงรปูถ่ายซึ่งออก

โดยหน่วยงานของรฐับาล พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

1.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลไทย หรอืนิตบิุคคลต่างประเทศ  

ผูม้อํีานาจกระทําการแทนของผู้ถอืหุน้ซึ่งเป็นนิตบิุคคลไทยหรอืนิตบิุคคลต่างประเทศเขา้ ร่วมประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จะต้องแนบสําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนหรอืหลกัฐานอื่นที่

แสดงการเป็นนิตบิุคคล ทีร่บัรองสําเนาถูกต้องโดยนายทะเบยีน (หนังสอืรบัรองมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน) 

และผูม้อํีานาจกระทาํการแทนนิตบิุคคลทีม่าประชุมดว้ยตนเองจะตอ้งแสดงหลกัฐานการมอํีานาจกระทํา

การแทนนิตบิุคคล และแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัตามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ 1.1 ดว้ย  

 

2. กรณีมอบฉนัทะ 

2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 

2.1.1   สาํเนาหนังสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) และ 

2.1.2   สาํเนาบตัรประจาํตวั (ดงัทีกํ่าหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มกบั รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 

2.2.1   สาํเนาหนังสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) และ 

2.2.2   สาํเนาบตัรประจาํตวั (ดงัทีกํ่าหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มกบัรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องใหก้งสุลไทย หรอืโนตารพีบับลคิ หรอืบุคคลอื่นทีม่อํีานาจ

ตามกฎหมายทอ้งถิน่รบัรองการลงลายมอืชื่อ 

2.2.4 กรณีการมอบฉนัทะของบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โดยให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 

ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพิม่เตมิ  

2.2.4.1 หนังสือมอบอํานาจจากผู้มอบฉันทะที่อยู่ ในต่างประเทศให้ Custodian เป็น

ผูด้าํเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน และ 

2.2.4.2 หนังสอืยนืยนัว่าผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ 

Custodian 

 

                                                       



 

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย ให้ผู้ร ับมอบฉันทะส่งเอกสาร

ดงัต่อไปน้ี 

2.3.1   หนังสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) และ 

2.3.2 หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนทีอ่อกโดยนายทะเบยีนกระทรวงพาณิชย ์(หนังสอืรบัรองมอีายุไม่

เกนิ 6 เดอืน) และ 

2.3.3 สําเนาบตัรประจําตวั (ดงัที่กําหนดในขอ้ 1.1) ของผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

พรอ้มกบัรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.4  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้ในต่างประเทศ ผู้รบัมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสาร

ดงัต่อไปน้ี 

2.4.1 หนังสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) 

2.4.2 ต้นฉบบัหรอืสําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน  หรอืหลกัฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล 

พรอ้มหลกัฐานวา่ผูใ้ดมอํีานาจลงนามมอบฉนัทะ และ 

2.4.3 สําเนาบตัรประจําตวั (ดงัที่กําหนดในขอ้ 1.1) ของผู้มอํีานาจที่ได้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ 

พรอ้มกบัรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถงึ  2.4.3 จะต้องใหก้งสุลไทยหรอืโนตารพีบับลคิ หรอืบุคคลอื่นทีม่อํีานาจ

ตามกฎหมายทอ้งถิน่รบัรองการลงลายมอืชื่อ 

2.4.5 กรณีการมอบฉันทะของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้ในต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โดยให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสอื

มอบฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพิม่เตมิ  

2.4.5.1 หนังสอืมอบอํานาจจากนิติบุคคลซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้ในต่างประเทศให ้Custodian 

เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน และ 

2.4.5.2 หนังสอืยนืยนัว่าผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ 

Custodian 

2.5 การมอบฉนัทะใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไวใ้นแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉนัทะ 

2.6 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถ้อืหุน้ชาวต่างประเทศ ผูร้บัมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบยีนเมื่อ

เริม่เปิดลงทะเบยีน เพื่อใหผู้ต้รวจสอบเอกสารไดม้เีวลาเพยีงพอในการตรวจสอบ 

2.7 ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแก้ไขคํานําหน้าชื่อ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าว 

2.8    กรณีมกีารแก้ไข ขดูลบ ขดีฆา่เครื่องหมายลงมต ิหรอืเครื่องหมายหน้าชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ หรอืขอ้ความ

ใดๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงชื่อกํากับ  หรือลงชื่อย่อไว้เป็นสําคัญ                

หากผูม้อบฉนัทะมไิดก้ระทาํการตามทีก่ล่าวมาน้ี บรษิทัขอสงวนสทิธใินการพจิารณาใหก้ารมอบฉนัทะ

เสยีไปทัง้หมดหรอืบางส่วน 

2.9     ในการแนบสําเนาบตัรประจําตวั บตัรจะต้องไม่หมดอายุ และเน่ืองจากขอ้ความในบตัรอาจมขีอ้มูล

ละเอยีดอ่อนตามพ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งบรษิทัไม่ประสงค์จะทราบหรอืจดัเกบ็ 

ดงันัน้ เจา้ของบตัรต้องปิดทบัหรอืขดีฆ่าขอ้มูลดงักล่าว เช่น ศาสนา และ/หรอื หมู่โลหติ ก่อนนําส่งให้

บรษิทั หากไม่ไดด้าํเนินการ เจา้ของบตัรยนิยอมใหบ้รษิทัเป็นผูปิ้ดทบัหรอืขดีฆา่เอง 

2.10 บรษิทัขอสงวนสทิธใินการอนุญาตใหเ้ฉพาะผูม้เีอกสารถูกตอ้งและครบถว้นเขา้ร่วมประชุมไดเ้ท่านัน้  

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

 บรษิทัไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉันทะซึ่งจดัทําขึน้ตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดกํ้าหนด

จาํนวน 3 แบบ ดงัน้ี 

• แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไม่ซบัซอ้น 



• แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจน

ตายตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบหนังสอืมอบฉนัทะทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

 

 ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ ดงัน้ี  

(1) ใชห้นังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีกํ่าหนดขา้งตน้  

(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อม

รายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ

ของบรษิทัโดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อตามทีบ่รษิทัระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะ  

(3) ปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ เพื่อใหถู้กตอ้งและมผีลผกูพนัตามกฎหมาย 

ทัง้ น้ี บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ร ับมอบฉันทะที่มา

ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

(4) ส่งหนังสอืมอบฉนัทะคนืมายงัฝ่ายเลขานุการบรษิทัเพื่อตรวจสอบก่อนวนัประชุม  

 

 ทัง้น้ี ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการออกเสยีงลงคะแนนได ้

 อน่ึง ผูถ้อืหุน้อาจใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบอื่น ซึง่อย่างน้อยตอ้งมรีายการครบถว้นตามทีก่ฎหมายกําหนดไว ้ 
 

3. เง่ือนไขการออกเสียงลงคะแนน 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนทุกคราว หรอืในแต่ละวาระการประชุม ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวน

หุน้ทีต่นถอื (หน่ึงหุน้มหีน่ึงเสยีง) โดยการออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดดงัน้ี 

3.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง   ใหผู้ถ้อืหุน้กดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ในแต่ละระเบยีบวาระ 

(เหน็ดว้ย หรอื ไม่เหน็ดว้ย กบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรอืงดออกเสยีง)  

3.2 ผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้  มวีธิปีฏบิตั ิดงัน้ี  

• แบบมอบฉันทะแบบ ก.  ผู้รบัมอบฉันทะต้องกดปุ่ มออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ในแต่ละ

ระเบยีบวาระ (เหน็ดว้ย หรอื ไม่เหน็ดว้ย กบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรอืงดออกเสยีง)   

• แบบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.  กรณีทีผู่ม้อบฉันทะกําหนดการออกเสยีงลงคะแนนไวล่้วงหน้าในแต่ละ

ระเบยีบวาระนัน้ บรษิัทจะบนัทกึคะแนนเสยีงไวต้ัง้แต่ขณะลงทะเบยีนเขา้ประชุม ผูร้บัมอบฉันทะไม่ต้องออก

เสยีงลงคะแนน  กรณีทีผู่ม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใดไวห้รอื

ระบุไวไ้ม่ชดัเจน ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนไดต้ามทีเ่หน็สมควร  

3.3 บตัรลงคะแนนเสยีง  

• กรณีผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเอง  ใหก้ดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนผ่าน

ระบบระหว่างการประชุมในแต่ละระเบยีบวาระ 

• กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั ผูถ้อืหุน้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการลงคะแนนของ

ตนในหนังสอืมอบฉนัทะและบตัรลงคะแนนเสยีง และจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหบ้รษิทัก่อนวนัประชุม หากผูถ้อืหุน้

หรอืผู้รบัมอบฉันทะมกีารแก้ไข ขูดลบ ขดีฆ่าเครื่องหมายลงมติในหนังสอืมอบฉันทะและบตัรลงคะแนนเสยีง 

ต้องลงชื่อกํากบั หรอืลงชื่อย่อไว้เป็นสําคญั หากผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะมไิด้กระทําการตามที่กล่าวมาน้ี 

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการพจิารณาใหก้ารออกเสยีงลงคะแนนเสยีไปทัง้หมดหรอืบางส่วน 
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วิธีปฏิบติัในการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์Inventech Connect 

ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะเขา้ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง สามารถดาํเนินการไดต้ามขัน้ตอนการ

ยื่นแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี้ 

  ขัน้ตอนการยื่นแบบคาํร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชุมผ่าน Web browser ใหเ้ขา้ไปที ่ https://inet.inventech.co.th/EGCO163045R 

หรอืสแกน QR Code นี้ เพื่อเขา้สูร่ะบบ       และดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัภาพ  

2. สําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้ร ับมอบฉันทะที่ไม่ ใช่กรรมการบริษัทฯ 

ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบยีนยื่นแบบคํารอ้งจะเปิดให้ดําเนินการตัง้แต่วนัที่ 4 เมษายน 2565เวลา 08:30 น. 

โดยระบบจะปิดการลงทะเบยีนวนัที ่19 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษทัฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจดัส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ 

มายงับรษิทัฯ ทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยู่ขา้งล่างน้ี โดยเอกสารจะตอ้งมาถงึ บรษิทัฯ ภายในวนัที ่18 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายเลขานุการบรษิทั  

เลขที ่222 สาํนักงานใหญ่/อาคารเอก็โก ชัน้ 14,15  

ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ 

กรุงเทพมหานคร 10210 
อเีมลล ์cs@egco.com 

 

3. ระบบประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัที ่19 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 

2 ชัว่โมง) โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password ทีไ่ดร้บัและปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้านในระบบ 

 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9135 

@inventechconnect 

ใหบ้รกิารระหว่างวนัที ่4-19 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวนัทาํการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวนัหยุดนักขตัฤกษ์) 
แจ้งปัญหาการใช้งาน 

1 คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชมุ 

 0 เลือกประเภทในการยื่นแบบคาํร้อง 

1 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

2  เพ่ือยอมรบัเงื่อนไขและตกลงปฏิบติัตามข้อกาํหนดการเข้าร่วม

 3 กดปุ่ ม “ส่งแบบคาํร้อง / Request” 

 4 รออีเมลจากเจ้าหน้าท่ีแจ้งรายละเอียดข้อมลูการประชุม

และ Username & Password ** 1 บญัชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 
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  ขัน้ตอนการติดตัง้ Webex Meetings 

สาํหรบัระบบปฏิบติัการ IOS สาํหรบัระบบปฏิบติัการ Android 

1 เข้า App Store 

2 พิมพ ์ Webex  Meetings ท่ีช่องค้นหา 

3 กดปุ่ม “รบั” เพ่ือติดตัง้แอปพลิเคชนั 

4 รอ สกัครู่ ระบบทาํการดาวน์โหลดแอปพลิเค

 5 เสรจ็ส้ิน ขัน้ตอนการติดตัง้ จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชนับนหน้าจอ 

1 เข้า Play Store 

2 พิมพ ์ Webex  Meetings ท่ีช่องค้นหา 

3 กดปุ่ม “ติดตัง้” เพ่ือติดตัง้แอปพลิเคชนั 

4 รอ สกัครู่ ระบบทาํการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชนั 

5 เสรจ็ส้ิน ขัน้ตอนการติดตัง้ จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชนับนหน้าจอ 

สาํหรบัระบบปฏิบติัการ Windows 

1 เข้าเวบ็ไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบติัการท่ีเคร่ืองของคุณรองรบั 

3 คลิกไฟลท่ี์ดาวน์โหลด “webex.msi” เพ่ือทาํการเข้าสู่การติดตัง้โปรแกรม 

Webex  Meetings 

4 กดปุ่ม “Next” เพ่ือทาํการติดตัง้โปรแกรม 

 5 รอ สกัครู่ ระบบทาํการติดตัง้โปรแกรม 

6 กดปุ่ม “Finish” เม่ือระบบติดตัง้โปรแกรมเสรจ็แล้ว 

7 กดปุ่ม “Agree” เพ่ือยอมรบัเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธ์ิการใช้งาน 

8 พิมพ ์“อีเมลของคณุ” และ กดปุ่ม “Next” เพ่ือเข้าใช้งาน 

ขัน้ตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก ์URL สาํหรบัเข้าห้องประชุมท่ีได้รบัจากอีเมล 

2 นํา Username และ Password มากรอกหรือขอรหสั OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถกูนับเข้าองคป์ระชุม 

4 กดปุ่ม “รบัชมถ่ายทอดสด” 

5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณุากรอกรายละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเข้ารบัชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดงัน้ี 

5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกบัอีเมลท่ีทาํการย่ืนแบบคาํร้อง 

5.2 กดปุ่ม “Join Now” 

5.3 กด “Run a temporary application” 

5.4 กดไฟลท่ี์ดาวน์โหลด 

5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพ่ือเข้าร่วมประชุม 
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ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเข้ารบัชมถ่ายทอดสดผ่าน 

Application  Webex  Meetings  ดงัน้ี 

5.1 กดปุ่ม “Join” 

กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) หรือ 

กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 

 5.2 กรอกช่ือ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกบัอีเมลท่ีทาํการย่ืนแบบคาํร้อง 

5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application 

 5.4 กดปุ่ม “Join” เพ่ือเข้าร่วมประชุม 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

1 กดปุ่ม “Continue” ท่ีเมนู “Multimedia 

Viewer” 
2 กรอก Username และ Password ท่ีได้รบัจาก

อีเมล หรือขอรหสั OTP ในการเข้าสู่ระบบ 
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสญัลกัษณ์ 

5 เลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนนเสียง 

6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดท่ีได้ทาํการเลือกลงคะแนน 

1 กดท่ีเมนู “Participants” หรือสญัลกัษณ์ 

2 กดท่ีเมนู “Chat” และเลือกท่ีข้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือ 

กดท่ีเมนู “Chat” หรือสญัลกัษณ์           (กรณี

เป็น IOS) 

3 “กดลิงก์สาํหรบัการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

4 จากนัน้กดปุ่ม “Continue” 

5 กรอก Username และ Password ท่ีได้รบัจากอีเมล 

หรือขอรหสั OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสญัลกัษณ์ 

8 เลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนนเสียง 

9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค ์

10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดท่ีได้ทาํการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรณุากดปุ่ม             ( ซ่ึงหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะ

เท่ากบัการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถกูนําไปรวมกบัคะแนนเสียงท่ีการประชุมกาํหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการ

ออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรบัผลคะแนน 
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ขัน้ตอนการถามคาํถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคาํถาม” หรือสญัลกัษณ์ 
การพิมพค์าํถาม 1 

เลือกวาระท่ีต้องการสอบถามคาํถาม 
พิมพค์าํถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
เลือกวาระท่ีต้องการสอบถามคาํถาม 
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ

สญัลกัษณ์ 
กรอกช่ือท่ีใช้บน  Webex 
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสญัลกัษณ์ 
รอสญัญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามคาํถามทางช่อง Chat 

หมายเหตุ การทาํงานของระบบประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ข้ึนอยู่กบัระบบอินเทอรเ์น็ตท่ีรองรบัของผู้ถือหุ้น

หรือผู้รบัมอบฉันทะ รวมถึงอปุกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรณุาใช้อปุกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดงัต่อไปน้ีในการใช้งานระบบ 

 1. ความเรว็ของอินเทอรเ์น็ตท่ีแนะนํา 

     - High Definition Video: ควรมีความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ีแนะนํา) 

     - High Quality Video: ควรมีความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 1.0 Mbps 

     - Standard Quality Video: ควรมีความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 0.5 Mbps 

 2. อปุกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 

     - โทรศพัท์เคล่ือนท่ี/อปุกรณ์แท็ปเลต็ ระบบปฏิบติัการ iOS หรือ Android 

     - เคร่ืองคอมพิวเตอร/์เคร่ืองคอมพิวเตอรโ์น้ตบุค๊ ระบบปฏิบติัการ Windows หรือ Mac 

 3. อินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอรท่ี์แนะนํา) หรือ Safari 

คู่มือการติดตัง้ Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 

ยื่นแบบคาํร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตัง้ 

Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 

ระบบ Inventech Connect 

3 
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ผงัแสดงขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) 

 

 

 

 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 

เวบ็ไซต์ https://inet.inventech.co.th/EGCO163045R 

กรอกข้อมูลสาํหรบัย่ืนแบบคาํร้อง 

(e-Request) 

ส่งแบบคาํร้อง 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณา 

อนุมติัคาํร้อง 

แจ้งผลการอนุมติัผ่านอีเมลและนําส่งลิงก์ 

สาํหรบัลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม 

(e-Register) 

รบัชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 

(e-Voting) 

³╟ď C̈́i  Wb  

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลบัผู้ถือหุ้นว่า 

ได้รบัแบบคาํร้อง 

 

* ขัน้ตอนน้ีจาํนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถกูนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและ 

ส่งเอกสารเพ่ิมเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคาํ

 

ไม่ผ่านการอนุมติั ผ่านการอนุมติั 

ด
าํเ

นิ
น

กา
รก่

อน
วนั

ป
ระ

ชุม
 

ด
าํเ

นิ
น

กา
ร 

ณ
 ว

นั
ป

ระ
ชุม

 

หมายเหตุ 

1. กรณีรบัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุ้นมากกว่า 1 คน 

 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลบับญัชี" โดยบญัชีก่อนหน้าจะยงัถกูนับเป็นฐานในการประชุม 

2. กรณีออกจากการประชุม 

 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซ่ึงระบบจะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รบัมอบ

ฉันทะออกจากการประชุมสาํหรบัวาระท่ียงัไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
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(ปิดอากร แสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 

เขยีนที ่............................................................................. 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ........................................... 

วนัที ่.............. เดอืน ................................. พ.ศ. ............... 

 

 

(1) ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................ สญัชาต ิ......................................... 

อยู่บา้นเลขที.่.................................... ถนน ....................................... ตําบล/แขวง ............................................................................... 

อําเภอ/แขวง ............................................... จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์................................................... 

 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้รวม ...................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................... เสยีง ดงันี้ 

  หุน้สามญั          ...................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      ...................................... เสยีง 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ         ...................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      ...................................... เสยีง 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 

   1.  ................................................................................................................................................ อายุ......................ปี  

อยู่บา้นเลขที.่....................................... ถนน ........................................ ตําบล/แขวง .............................................                                   

อําเภอ/เขต ........................................... จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์...................................หรอื 

   2.  นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั  อายุ 59 ปี 

อยู่บา้นเลขที ่1111/24 บา้นกลางเมอืง (รชัดา-ลาดพรา้ว) ถนนลาดพรา้ว แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ  หรอื 

 3.   นายภูมใิจ อตัตะนันทน์  กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 55 ปี   

อยู่บา้นเลขที ่5/33 อาคารคอนโดพลสั 38 ซอยสุขมุวทิ 38 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรอื 

  4.  นายอญัญา ขนัธวทิย์  กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 60 ปี   

อยู่บา้นเลขที ่64/130 ซอยฉิมพล ี14 ถนนฉิมพล ีแขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพฯ  

 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมผูจ้องหุน้ / การประชุมสามญั    

ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 / วสิามญั (ครัง้ที่ ....) ในวนัที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

เพยีงอย่างเดยีว หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

 

      ลงชื่อ ....................................................ผูม้อบฉนัทะ 

           (.......................................................)  

      ลงชื่อ ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

           (........................................................)  

 

หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

โปรดใส่ 

เครื่องหมาย 

( ) หน้าชื่อ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ

เพยีงชื่อเดยีว 



สิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 10 

หน้า 1 ของจํานวน 5 หน้า 

 

(ปิดอากร แสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 

เขยีนที ่ ............................................................................. 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ...........................................  

วนัที ่.............. เดอืน ................................. พ.ศ. ............... 

 

 

(1) ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................ สญัชาต ิ......................................... 

อยู่บา้นเลขที.่.................................... ถนน ....................................... ตําบล/แขวง ............................................................................... 

อําเภอ/แขวง ............................................... จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์...................................................

  

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้รวม  ....................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................... เสยีง ดงันี้ 

  หุน้สามญั          ....................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   ....................................... เสยีง 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ          ....................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   ....................................... เสยีง 

 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

   1.  ....................................................................................................................... อายุ ...... ปี  

อยู่บา้นเลขที ่........................................ ถนน ........................................ ตําบล/แขวง .............................................                                   

อําเภอ/เขต ........................................... จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์................................. หรอื 

   2.  นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั  อายุ 59 ปี 

อยู่บา้นเลขที ่1111/24 บา้นกลางเมอืง (รชัดา-ลาดพรา้ว) ถนนลาดพรา้ว แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ  หรอื 

 3.   นายภูมใิจ อตัตะนันทน์  กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 55 ปี   

อยู่บา้นเลขที ่5/33 อาคารคอนโดพลสั 38 ซอยสุขมุวทิ 38 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรอื 

  4.  นายอญัญา ขนัธวทิย์  กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 60 ปี   

อยู่บา้นเลขที ่64/130 ซอยฉิมพล ี14 ถนนฉิมพล ีแขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพฯ  

 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมผูจ้องหุน้ / การประชุมสามญั    

ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 / วสิามญั (ครัง้ที่ ....) ในวนัที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)   

เพยีงอย่างเดยีว หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

ระเบยีบวาระที ่1 เรื่อง พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง 

    

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่อง รบัทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2564 

เนื่องจากระเบยีบวาระนี้เป็นเรือ่งเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง 

โปรดใส่ 

เครื่องหมาย 

( ) หน้าชื่อ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ

เพยีงชื่อเดยีว 
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ระเบยีบวาระที ่3 เรื่อง พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจําปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย                  งดออกเสยีง 

 

ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีและจ่ายเงนิปันผล 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร                             

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

    

ระเบยีบวาระที ่5  เรื่อง พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทั 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

 

ระเบยีบวาระที ่6 เรื่อง พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดเงนิค่าตอบแทน 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

  

ระเบยีบวาระที ่7 เรื่อง พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย                   งดออกเสยีง 

 

ระเบยีบวาระที ่8 เรื่อง พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

  เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย         งดออกเสยีง 

    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

     นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล 

                                                               เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

นายชนิอจิโิร่ ซูซูก ิ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

นายพลศร ีสวุศิษิฏอ์าษา 

   เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

นายณฐัวุฒ ิ แจ่มแจ้ง  

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์  

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 
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 ระเบยีบวาระที ่9 การพจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในระเบยีบวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีาร

พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อื

เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

 

 

      ลงชื่อ .................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

             (.....................................................)  

      ลงชื่อ .................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 

             (.....................................................)   

 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. ระเบยีบวาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีทีม่รีะเบยีบวาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจําต่อแบบ

หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

 ในการประชุมผู้จองหุ้น / การประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจําปี 2565 / วสิามญั (ครัง้ที่ ....)  ในวนัที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.      

ในรปูแบบการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เพยีงอย่างเดยีว หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

----------------------------------------------------- 

 

ระเบยีบวาระที ่........ เรื่อง .......................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

 

ระเบยีบวาระที ่........ เรื่อง .......................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

 

ระเบยีบวาระที ่........ เรื่อง .......................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

 

ระเบยีบวาระที ่........ เรื่อง .......................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

 

ระเบยีบวาระที ่........ เรื่อง .......................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

 

ระเบยีบวาระที ่........ เรื่อง .......................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

 

ระเบยีบวาระที ่........ เรื่อง พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
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หน้า 5 ของจํานวน 5 หน้า 

 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
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 (ปิดอากร แสตมป์ 20 บาท) 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 

เขยีนที ่............................................................................. 

วนัที ่.............. เดอืน ................................. พ.ศ. ............. 

 

(1) ขา้พเจา้.................................................................................................................................................................................................

สาํนักงานตัง้อยู่เลขที ่................ ถนน ...............................................ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... 

จงัหวดั .................................................... รหสัไปรษณีย ์.............................. ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั  

............................................................................................................... ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)   

โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้รวม  ....................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................... เสยีง ดงันี้ 

  หุน้สามญั      ....................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      ....................................... เสยีง 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ  ....................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      ....................................... เสยีง 
 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

   1.  ....................................................................................................................... อายุ ...... ปี  

อยู่บา้นเลขที ่........................................ ถนน ........................................ ตําบล/แขวง .............................................                                   

อําเภอ/เขต ........................................... จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์................................. หรอื 

   2.  นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั  อายุ 59 ปี 

อยู่บา้นเลขที ่1111/24 บา้นกลางเมอืง (รชัดา-ลาดพรา้ว) ถนนลาดพรา้ว แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ  หรอื 

 3.   นายภูมใิจ อตัตะนันทน์  กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 55 ปี   

อยู่บา้นเลขที ่5/33 อาคารคอนโดพลสั 38 ซอยสุขมุวทิ 38 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรอื 

  4.  นายอญัญา ขนัธวทิย์  กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 60 ปี   

อยู่บา้นเลขที ่64/130 ซอยฉิมพล ี14 ถนนฉิมพล ีแขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพฯ  

 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมผูจ้องหุน้ / การประชุมสามญั   

ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 / วสิามญั (ครัง้ที่ ....) ในวนัที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

เพยีงอย่างเดยีว หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 

  มอบฉนัทะตามจํานวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

  มอบฉนัทะบางส่วน คอื  

  หุน้สามญั .............................. หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้............................... เสยีง 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ.......................... หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้............................... เสยีง 

  รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ............................... เสยีง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

(1) � ระเบยีบวาระที ่1 เรื่อง พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้   

  เหน็ดว้ย ............ เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย ….......... เสยีง     งดออกเสยีง ……… เสยีง 

 หน้า 1 ของจํานวน 5 หน้า 

   โปรดใส่ 

เครื่องหมาย 

( ) หน้าชื่อ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ

เพยีงชื่อเดยีว 
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 (2) � ระเบยีบวาระที ่2 เรื่อง รบัทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2564 

ระเบยีบวาระนี้เป็นเรือ่งเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง 

 (3) � ระเบยีบวาระที ่3 เรื่อง พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจําปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้   

 เหน็ดว้ย ............ เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย ….......... เสยีง     งดออกเสยีง ……… เสยีง 

 (4) � ระเบยีบวาระที ่4 เรื่อง พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีและจ่ายเงนิปันผล 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้   

 เหน็ดว้ย ............ เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย ….......... เสยีง     งดออกเสยีง ……… เสยีง 

 (5) � ระเบยีบวาระที ่5 เรื่อง พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทั  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้   

 เหน็ดว้ย ............ เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย ….......... เสยีง     งดออกเสยีง ……… เสยีง 

(6) � ระเบยีบวาระที ่6 เรื่อง พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดเงนิค่าตอบแทน 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย ............ เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย ….......... เสยีง     งดออกเสยีง ……… เสยีง 

(7) � ระเบยีบวาระที ่7 เรื่อง พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย ............ เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย ….......... เสยีง     งดออกเสยีง ……… เสยีง 

 (8) � ระเบยีบวาระที ่8 เรื่อง พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

 เหน็ดว้ย ............ เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย ….......... เสยีง     งดออกเสยีง ……… เสยีง 

    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

     นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล 

 เหน็ดว้ย ............ เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย ….......... เสยีง     งดออกเสยีง ……… เสยีง 

นายชนิอจิโิร่ ซูซูก ิ 

 เหน็ดว้ย ............ เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย ….......... เสยีง     งดออกเสยีง ……… เสยีง 

นายพลศร ีสวุศิษิฏอ์าษา 

 เหน็ดว้ย ............ เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย ….......... เสยีง     งดออกเสยีง ……… เสยีง 

นายณฐัวุฒ ิ แจ่มแจ้ง  

 เหน็ดว้ย ............ เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย ….......... เสยีง     งดออกเสยีง ……… เสยีง 

นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์  

 เหน็ดว้ย ............ เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย ….......... เสยีง     งดออกเสยีง ……… เสยีง 

 หน้า 2 ของจํานวน 5 หน้า 
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 (9) � ระเบยีบวาระที ่9 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย ............ เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย ….......... เสยีง     งดออกเสยีง ……… เสยีง 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในระเบยีบวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้

ไม่ถูกตอ้งและไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ี่ประชุมม ี     

การพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนอืจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะ    

ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

 

 

 

      ลงชื่อ ....................................................ผูม้อบฉนัทะ 

           (.......................................................)  

      ลงชื่อ ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

           (........................................................)  

 

 

หมายเหตุ 

1. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ คอื 

(1) หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 

(2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จํานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. ระเบยีบวาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีทีม่รีะเบยีบวาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าระเบยีบวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจํา

ต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

หน้า 3 ของจํานวน 5 หน้า 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

ในการประชุมผู้จองหุ้น / การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 / วิสามัญ (ครัง้ที่ ... ) ในว ันที ่ 19 เมษายน  2565           

เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงอย่างเดียว หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย

  

----------------------------------- 

   � ระเบยีบวาระที ่……… เรื่อง .......................................................................................................................................  

           (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

          (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

               เหน็ดว้ย ................... เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

   � ระเบยีบวาระที ่……… เรื่อง .......................................................................................................................................  

           (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

          (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

               เหน็ดว้ย ................... เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

   � ระเบยีบวาระที ่……… เรื่อง .......................................................................................................................................  

           (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

          (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

               เหน็ดว้ย ................... เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

   � ระเบยีบวาระที ่……… เรื่อง .......................................................................................................................................  

           (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

          (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

               เหน็ดว้ย ................... เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง  

   � ระเบยีบวาระที ่……… เรื่อง .......................................................................................................................................  

            (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

          (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

               เหน็ดว้ย ................... เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

   � ระเบยีบวาระที ่……… เรื่อง .......................................................................................................................................  

            (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

          (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

               เหน็ดว้ย ................... เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

� ระเบยีบวาระที ่….…      เรื่อง ....เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่).................................................................................................................................  

    ชื่อกรรมการ ....................................................................... 

         เหน็ดว้ย ................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

    ชื่อกรรมการ ....................................................................... 

         เหน็ดว้ย ................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

    ชื่อกรรมการ ....................................................................... 

       เหน็ดว้ย ................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

 
หน้า 4 ของจํานวน 5 หน้า 
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    ชื่อกรรมการ ....................................................................... 

         เหน็ดว้ย ................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

    ชื่อกรรมการ ....................................................................... 

        เหน็ดว้ย ................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

 

หน้า 5 ของจํานวน 5 หน้า 
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ข้อมูลกรรมการบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ท่ีอยู ่ ส่วนได้เสีย

ในวาระ 

ท่ีจะ

พิจารณา 

ส่วนได้

เสีย

พิเศษ 

นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ • กรรมการอสิระ  

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและพิจารณ า

ค่าตอบแทน 

 

59 เลขที ่1111/24 บา้นกลางเมอืง (รชัดา-ลาดพรา้ว) ถนนลาดพรา้ว 

แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

7 ไม่ม ี

นายภูมใิจ อตัตะนันทน์ • กรรมการอสิระ  

• กรรมการสรรห าและพิ จารณ า

ค่าตอบแทน 

• กรรมการกํากับดูแลกิจการและ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 

55 เลขที่ 5/33 อาคารคอนโดพลัส 38 ซอยสุขุมวิท 38 ถนน

สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110 

7 ไม่ม ี

นายอญัญา ขนัธวทิย ์ • กรรมการอสิระ  

• ประธานกรรมการกํากบัความเสีย่ง 

• กรรมการตรวจสอบ 

 

 

60 เลขที่  64/130 ซอยฉิมพลี 14 ถนนฉิมพลี แขวงฉิ มพ ล ี      

เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 10170 

7 ไม่ม ี
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ข้อบงัคบั 

ของ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ 29. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดอืน นับแต่   

สิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจาํปีพงึกระทาํ มดีงัน้ี 

 (1) รบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

 (2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกํีาไรขาดทุน 

 (3) พจิารณาจดัสรรเงนิกําไร 

 (4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัช ี

 (6) กจิการอื่นๆ 

 

 การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแล้ว ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีก

ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแทแ้ต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหน่ึงหรอืหลายคนซึง่มี

หุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของหุน้ ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัทาํหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการ

เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไว้

ใหช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 45 วนั นับ

แต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลาย

ซึง่เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนตามทีบ่งัคบัไวนั้น้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายใน 45 วนันับแต่

วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรยีก

ประชุม โดยบรษิัทต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที่เกดิจากการจดัให้มกีารประชุมและอํานวยความสะดวก

ตามสมควร 

 

ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใดจาํนวน

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในขอ้ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน

รบัผดิชอบชดใชค่้าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

 

ขอ้ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให ้   

ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ

คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว โดยจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม และ

โฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั และไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 



 

 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นสํานักงานแห่งใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่นตามที่

คณะกรรมการเหน็สมควรกไ็ด ้

 

2. การมอบฉันทะ 

 

ขอ้ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเขา้ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้

 

 หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และให้ผู้รบัมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบ

ฉนัทะต่อประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการกําหนดก่อนเขา้ประชุม 

 

 ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหถ้อืว่าผูร้บัมอบฉันทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนคะแนนเสยีงของผูถ้ือ

หุ้นซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในครัง้นัน้มีรวมกัน เว้นแต่ผู้รบัมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อน

ลงคะแนนว่าตนจะออกเสยีงแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและ

จาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้คนนัน้ๆ ถอือยู่ดว้ย 

 

3. องคป์ระชุม 

 

ขอ้ 32. ในการประชุมผู้ถอืหุ้นต้องมผีูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 

คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหน่ึงชัว่โมง จํานวนผูถ้อืหุน้ที ่

มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกํ่าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุ้นรอ้งขอ  

การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชุม

ใหม่ และใหส่้งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัน้ีไม่บงัคบั

ว่าตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 33. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 

หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ถ้ามรีองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีอง

ประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธาน

ในทีป่ระชุม 

 

ขอ้ 34. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมหีน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทว่าด้วยการ

ประชุม ในการน้ีตอ้งดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลําดบัระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม เวน้แต่

ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุม 

 

 เมื่อที่ประชุมพจิารณาเสรจ็ตามวรรคหน่ึงแล้ว ผูถ้ือหุน้ซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ 

จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมอกี  

กไ็ด ้



 

 

 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามลําดบัระเบยีบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหน่ึง หรอืพจิารณาเรื่องทีผู่ถ้อื

หุน้เสนอไม่เสรจ็ตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี  และจําเป็นต้องเลื่อนการพจิารณา ใหท้ีป่ระชุมกําหนดสถานที ่วนั

และเวลาทีป่ระชุมครัง้ต่อไป  และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระ

การประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ทัง้น้ีใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์

ตดิต่อกนั 3 วนั และไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนันัดประชุมดว้ย 

 

4.  คะแนนเสียง 

 

ขอ้ 35. การออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ใหถ้อืปฏบิตัดิงัน้ี 

 (1) เวน้แต่ขอ้บงัคบัน้ีจะกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ในการลงคะแนนเสยีงทุกคราวผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมี

  คะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอื  โดยถอืวา่หุน้หน่ึงมเีสยีงหน่ึง 

 (2) การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทําโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 5 คน รอ้งขอและที่

  ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั   ส่วนวิธกีารลงคะแนนเสยีงลบัให้เป็นไป

  ตามทีป่ระธานในทีป่ระชุมกําหนด 

 

ขอ้ 36. เว้นแต่ขอ้บงัคบัน้ีจะกําหนดเป็นอย่างอื่น  มติของที่ประชุมผู้ถือหุน้นัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง   

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้ือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือ

  หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การทํา แก้ไข หรอืยกเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรอื

บางส่วนทีส่าํคญั 

(ข) การเลกิหรอืการควบบรษิทั 

(ค) การเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้รบัผดิชอบในการจดัการธุรกจิของบรษิทั 

(จ) การแต่งตัง้กรรมการหรอืการให้กรรมการออกจากตําแหน่งหรอืการเปลี่ยนแปลง

จาํนวนกรรมการของบรษิทั 

(ฉ) การออกหุ้นบุรมิสทิธ ิหุ้นกู้ ใบสําคญัแสดงสทิธ ิหรอืหลกัทรพัย์อื่น ๆ (ยกเว้นหุ้น

สามญั) โดยบรษิทัหรอืการเปลีย่นแปลงแกไ้ขสทิธใินหลกัทรพัยด์งักล่าว 

(ช) การดําเนินธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนแปลงลกัษณะของธุรกิจ และการครอบงํากิจการ

ของบรษิทัในส่วนทีเ่ป็นสาระสาํคญั และ 

(ซ) การเพิม่ทุน การลดทนุ หรอืกจิการอื่นใดซึ่งกฎหมายกําหนดใหต้้องใชค้ะแนนเสยีง

ไม่ตํ่ากว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

(3) ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน สําหรบัการดําเนินการในเรื่องที่มีประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยกําหนดใหต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย



 

กว่า 3 ใน 4 ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทหรอืบรษิัทย่อยตกลงเข้าทํารายการเกี่ยวโยงกัน หรือ

รายการเกีย่วกบัการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยตามประกาศ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 



 

 คณะกรรมการ 

 

1. คณุสมบติัของกรรมการ 

 

ขอ้ 13. คณะกรรมการของบรษิัทต้องมีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วย บรษิัท

มหาชนจํากดักําหนด มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 15 คน เลือกตัง้โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้น และ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

 

ขอ้ 22. กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้

 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ขอ้ 14. กรรมการมีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่เงินเดือน เบี้ยประชุม    

เบีย้เลีย้ง โบนัส 

 

3.  การแต่งตัง้กรรมการ 

 

ขอ้ 16. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยถอืว่าหุน้หน่ึงมเีสยีงหน่ึง 

 (2) ผูถ้อืหุน้จะใชส้ทิธเิลอืกเพยีงบุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่ทัง้น้ีตอ้งไม่เกนิ 

  จาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

 (3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ใชส้ทิธเิลอืกบุคคลมากกว่า  1  คน  เป็นกรรมการ  ผูถ้อืหุน้มสีทิธลิง 

  คะแนนเสยีงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนัน้ได้เท่ากบัจํานวนคะแนนเสยีงที่ตนมีอยู่ ทัง้น้ีโดยจะ

  แบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

 (4) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมา  เป็นผู้ได้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

  จํานวนกรรมการที่จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีบุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้ในลําดบัถัด

  ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่

  ประชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด เพื่อใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

 

ขอ้ 17. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจํานวน

กรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 

 

 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั

ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

 

 กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาใหม่ได ้



 

 การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี 

 

1. การสอบบญัชี 

 

ขอ้ 39. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารทํางบดุลและบญัชกํีาไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิัท 

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนน้ี  

คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุมสามญัประจาํปี 

 (1) สําเนางบดุลและบญัชกํีาไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชตีรวจสอบแล้วพร้อมกบัรายงานการตรวจ

  สอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ี

 (2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

 

2. การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินกาํไร 

 

ขอ้ 41. หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกําไร  ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่

หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปันผล 

 

 เงนิปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั โดยอนุมตัขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้เป็นครัง้คราว  เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลกําไร

สมควรพอทีจ่ะทาํเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลแล้ว ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราว

ต่อไป 

 

 การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระทาํภายใน  1  เดอืน   นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้  

แต่กรณี ทัง้น้ีใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลในหนังสอืพมิพด์ว้ย 

 

 บรษิทัอาจจ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กไ็ด ้

 

ขอ้ 42. บรษิัทต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธ ิ 

ประจาํปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุน

จดทะเบยีน 

 

 คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัใิหม้เีงนิสํารองประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการ

ดาํเนินกจิการของบรษิทัดว้ยกไ็ด ้
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นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรบัผู้ถือหุ้น ผู้รบัมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม  

สาํหรบัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ใหค้วามสําคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยไดจ้ดัให้มี

มาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 ตามพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 จงึขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปน้ีใหท้่านทราบเพื่อเป็นการปฏบิตัติามกฎหมายดงักล่าว  
 

วตัถปุระสงค ์ความจาํเป็น และข้อมลูส่วนบุคคลท่ีจะเกบ็รวบรวม 

เมื่อท่านดําเนินการลงทะเบยีนในฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น รวมถึงรบัมอบฉันทะสําหรบัการลงคะแนนในการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 แลว้  บรษิทัจาํเป็นจะตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามทีท่่านแจง้ไว้

แก่บริษัท รวมถึงเก็บรวบรวมขอ้มูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้รบัจาก บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”) ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์เลขทีบ่ตัรประจาํตวัประชาชน หรอื เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และขอ้มลูเกีย่วกบัหุน้ เป็นตน้ เพื่อนําไปใชภ้ายใตว้ตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. เรียกประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจําปี 2565 รวมถึงจดัให้มกีารประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีตามที่กฎหมาย

กําหนด ตลอดจนการดาํเนินการต่างๆ ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เช่น การจ่ายเงนิปันผล  และ 

2. จัดส่งเล่มรายงานประจําปี (Annual Report) ) และ/หรือรายงานความยัง่ยืนแบบบูรณาการ (Integrated 

Sustainability Report) ใหแ้ก่ท่านผูถ้อืหุน้ตามทีไ่ดแ้จง้มา  
 

นอกจากน้ี บรษิทัเปิดเผยและแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบับุคคลและนิตบิุคคลอื่นทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มของบรษิทั 

(“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์การเก็บรวบรวมขา้งต้น เช่น หน่วยงานรฐั ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
 

ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

บรษิทัจะดาํเนินการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลบัภายใต้ขอ้กําหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาที่

จําเป็นต้องใชข้อ้มูลเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ดงักล่าวขา้งต้น โดยบรษิทัจะลบขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทนัทเีมื่อ

ขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งใชต้ามวตัถุประสงคท์ีแ่จง้ตามหนังสอืฉบบัน้ีแลว้   
 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล 

ในฐานะทีท่่านเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ท่านมสีทิธติ่างๆ ตามทีกํ่าหนดไวใ้น พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 ซึ่งรวมถึงสทิธใินการถอนความยนิยอม โดยการถอนความยนิยอมน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ 

เปิดเผย หรอืประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีท่่านไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้ สทิธใินการขอเขา้ถงึและรบัขอ้มลูส่วนบุคคล 

สิทธิในการขอให้โอนขอ้มูลส่วนบุคคลตามวิธกีารที่กฎหมายกําหนด สิทธิในการคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวกบัตน สทิธใินการขอใหล้บหรอืทําลายขอ้มูลส่วนบุคคล สทิธใินการขอใหร้ะงบัการใช้

ขอ้มูลส่วนบุคคล สทิธใินการขอแก้ไขขอ้มลูส่วนบุคคลใหถู้กต้อง และสทิธใินการรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้น้ีท่านอาจเริม่ใชส้ทิธไิดเ้มื่อ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มผีลใชบ้งัคบักบับรษิทั

ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล  
 

การติดต่อบริษทั  
ท่านสามารถใชส้ทิธทิีก่ล่าวมาขา้งต้นหรอืแจง้ความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยตดิต่อไปยงั

ฝ่ายเลขานุการบรษิทั บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) หมายเลขโทรศพัท ์0-2998 5020-27 หรอื ผ่านทางอเีมลดงัน้ี 

CS@egco.com  



  

 

 

แบบการส่งคาํถามล่วงหน้าในการประชุม AGM ปี 2565 

กรณุากรอกข้อมูลเบือ้งต้นของท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกบัข้อซกัถามในวาระการประชุม 
 

1. ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย) 
 

______________________________________________________________________________ 

2. ประเภทบุคคล 

ผูถ้อืหุน้ 

ผูร้บัมอบฉันทะ 
 

 

3. โปรดระบุระเบียบและข้อซกัถามของท่าน 

กรุณาระบุวาระการประชุมหน้าคาํถาม เพือ่ใหบ้รษิทัตอบคาํถามไดอ้ย่างชดัเจน 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

โปรดส่งแบบฟอรม์การส่งคาํถามล่วงหน้าสาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ใหก้บับรษิทัตามทีอ่ยู่หน้าซอง

ไปรษณียต์อบรบั นอกจากน้ี ท่านยงัสามารถสง่คาํถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอื่นๆ ได ้ดงัต่อไปน้ี 

1.1 จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์โดยสง่มาทีอ่เีมล cs@egco.com 

1.2 ระบบ Microsoft Forms ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถสแกน QR Code นี้  
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ฟอรม์ส่งคําถามล่วงหน้า 

mailto:cs@egco.com


- ไทย - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

กรณุาส่ง 

             ฝ่ายเลขานุการบริษทั 

             บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

             อาคารเอก็โก  222  ชัน้ 16 

             ถนนวิภาวดีรงัสิต  แขวงทุ่งสองห้อง 

             เขตหลกัส่ี  กรงุเทพ ฯ 10210 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 

 
 

รายงานประจําปีเป็นเอกสารสําคญัที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบรษิัทและผู้ถือหุ้น รวมทัง้ผู้มีส่วนได้เสยี    

เพื่อเป็นการปรบัปรุงคุณภาพของรายงานประจําปี  บรษิทัขอความร่วมมอืใหท่้านโปรดตอบแบบสอบถาม

และสง่คนืบรษิทัทีอ่เีมล cs@egco.com 

 

1. กรุณาวงกลมเพื่อประเมนิรายงานประจาํปี ในหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

 

 ไม่เหน็ดว้ย

อย่างยิง่ 

  เหน็ดว้ย 

อย่างยิง่ 

1.1  เนื้อหาเขา้ใจงา่ย 1 2 3 4 

1.2  ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ 1 2 3 4 

1.3  ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ     

 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

2. คะแนนโดยรวมทัง้หมดทีท่่านใหแ้ก่รายงานประจาํปีฉบบันี้เท่ากบั   

(กรุณาใสเ่ครื่องหมาย √ ในชอ่ง �) 

ควรปรบัปรุง  �  พอใช ้ �  ด ี�  ดมีาก � ดเียีย่ม � 

 

3. ท่านตอ้งการใหร้ายงานประจาํปีเพิม่เตมิขอ้มลูอืน่ ๆ อกีหรอืไม่ โปรดระบ ุ

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

4. ท่านมคีาํถามทีต่อ้งการใหค้ณะกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตอบในการประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ประจาํปีครัง้ถดัไป หรอืตอบในหวัขอ้ “คาํถามทีม่กัถามบ่อย” ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ หรอืไม่  

ถา้ม ีโปรดระบ ุ

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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