
 

        
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 

ของ 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

      

 

 ประชุมเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสายสมัพนัธ์    

ชัน้ 9 อาคารเอ็กโก สํานักงานใหญ่ เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ        

โดยมผีู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 44 ราย และโดยการมอบฉันทะ 529 ราย รวมทัง้หมดเป็นจํานวน 573 ราย 

นับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกนัได้ 367,885,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8783 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด     

ซึ่งเกนิกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของ

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

ในการประชุม (“ประธาน”) 

 

 ก่อนเปิดการประชุม บรษิทัไดแ้จง้ให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชุมไดด้ว้ยตนเอง คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ชอบใหจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 ในรปูแบบ

ของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

พ.ศ. 2563 และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

 ในลําดบัถดัไป ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนํากรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้  

1. นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ ประธานกรรมการอสิระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ   

2. นายพสุ โลหารชุน กรรมการอสิระ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการและ    

ความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

3. นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับ        

ความเสีย่ง 

4. นายโทชโิร่ คุดามะ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

5. นายนาโอก ิซซึมึ ิ กรรมการ และกรรมการลงทุน  

6. นางวรรณิภา ภกัดบีุตร กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

7. นายภูมใิจ อตัตะนันทน์ กรรมการอสิระ กรรมการกํากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม และกรรมการกํากบัความเสีย่ง 

8. นายพลศร ีสุวศิษิฏอ์าษา กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ 

กรรมการกํากบัความเสีย่ง 

9. นายณฐัวุฒ ิแจ่มแจง้ กรรมการ และกรรมการกํากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม 
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10. นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการลงทุน  

กรรมการกํากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม และ

กรรมการกํากบัความเสีย่ง 

 

นอกจากนี้ มกีรรมการ 3 ท่านเขา้ร่วมประชุมทางไกลผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ 

 

1. นายอญัญา ขนัธวทิย ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการกํากบัความเสีย่ง และ 

กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมจากประเทศไทย 

2. นายชุนอจิ ิทานากะ กรรมการ และกรรมการลงทุน เขา้ร่วมประชุมจากประเทศญีปุ่่ น 

3. นายมาโกะโตะ โนกาม ิ กรรมการ และกรรมการกํากับความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมจาก

ประเทศญีปุ่่ น 

 

เนื่องดว้ยนายพสิุทธิ ์เพยีรมนกุล ไดล้าออกจากการเป็น กรรมการ และกรรมการลงทุน เมื่อวนัที ่ 22 มนีาคม 

2565 เนื่ องจากมีภารกิจเพิ่มขึ้น เป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีกรรมการ 14 คน ทัง้นี้  

คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่บริษัทกําหนด              

หากกระบวนการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการใหม่แลว้เสรจ็ บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านช่องทางการแจ้ง

สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยต่อไป ดงันัน้ ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565      

มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมครบ 14 คน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

 

 จากนัน้ นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ แนะนําฝ่ายบรหิารของบรษิทัทีเ่ขา้

ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้  

1. นายจอหน์ พาลมัโบ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 

2. นายกมัปนาท บํารุงกจิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานปฏบิตักิาร และรกัษาการ   

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิในประเทศ 

3. นายสมเกยีรต ิสุทธวิานิช รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ 

  

 ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญนางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข                  

จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั (“PwC”) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เขา้ร่วมประชุม

ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบขอ้ซกัถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบังบการเงนิ รวมทัง้ บรษิทัได้ว่าจ้างสํานักงาน

กฎหมายบรษิทั เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคนซี่ จํากดั โดยม ีนายปรดีา เมฆศรสีุวรรณ นางพรภินันท์ อศัววฒันาพร  

และนางสาวศศภิา วงศ์วเิศษสนัต์ เป็นผูต้รวจสอบการประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของ   

ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ  การนับองคป์ระชุมผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล 

เพื่อความโปร่งใสและการสรา้งความมัน่ใจแก่ผู้ถือหุน้ นอกจากนี้ บรษิทัใชบ้รกิารระบบจดัประชุมผูถ้อืหุ้นของ

บรษิทั อนิเวนเทค จํากดั ซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการจดัประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ และ

ไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
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 จากนัน้ ประธานมอบหมายให้ นางกุลกนก เหลอืงสร้อยทอง เลขานุการบรษิทั แจ้งที่ประชุม

ทราบถึงวิธีออกเสยีงลงคะแนน การซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์       

โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้  

 

 ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดร้บัมอบฉันทะมาโดยถอืว่าหนึ่งหุน้

เท่ากบัหนึ่งเสยีง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสยีเป็นพเิศษในระเบียบวาระใดไม่มีสทิธิออกเสยีงในระเบยีบวาระนัน้       

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย หรอื ไม่เหน็ดว้ย หรอื 

งดออกเสยีง สําหรบัคะแนนเสยีงที่ใช้ในการลงมติ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ยกเวน้ ระเบยีบวาระที ่5 การอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทั และ 

ระเบยีบวาระที ่8 การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสีใ่นหา้ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และระเบยีบวาระที่ 7 การกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม และในกรณีทีม่คีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 

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) 

หากผู้ถือหุ้นเลอืก ยกเลกิการออกเสยีงลงคะแนน หรอื ไม่ออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัจะถือว่าการเลอืก

ดงักล่าว คอื เหน็ด้วย ในระเบยีบวาระนัน้ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเปลีย่นแปลงการออกเสยีงลงคะแนนได้

ตลอดเวลาจนกว่าจะมกีารแจง้ปิดการลงคะแนน  

2. กรณีผู้รบัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ ม 

“สลบับญัช”ี เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชขีองผูถ้อืหุน้รายอื่น ๆ  

3. หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสยีงของแต่ละระเบียบวาระ และอธิบายวิธีการลงคะแนนแล้ว         

ผูถ้อืหุน้จะมเีวลา 1 นาทเีพื่อพจิารณาลงคะแนนเสยีง และเมื่อมกีารประกาศปิดการสง่ผลการลงคะแนนใน

แต่ละระเบยีบวาระแลว้ จะมกีารประกาศผลของระเบยีบวาระนัน้ใหท้ีป่ระชุมทราบต่อไป 

 

ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นออกจากการประชุม หรอื log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติในระเบยีบวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่   

ถูกนับเป็นองคป์ระชุมในระเบยีบวาระดงักล่าว และคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้จะไม่ถูกนํามานับคะแนนในระเบยีบ

วาระนัน้ อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (log-out) ในระเบยีบวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตดัสทิธ ิ   

ของผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุม หรอืลงมตใินระเบยีบวาระถดัไป 

 

หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการสอบถามหรอืมขีอ้เสนอแนะ บรษิทัไดจ้ดัช่องทางเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามได ้ดงันี้  

1. สอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference โดยสามารถกดปุ่ มจองควิสอบถามผ่านทางภาพและเสยีง กรอก

ชื่อบนระบบ จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะจดัลําดบัการจองควิ และแจง้ผูถ้อืหุน้ใหเ้ปิดกลอ้งและไมโครโฟนเพื่อถาม

คาํถามเมื่อไดร้บัสญัญาณใหถ้ามได ้
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2. สอบถามผ่านช่องทาง Q&A โดยพิมพ์และกดส่งข้อความ ในกรณีที่มีคําถามเป็นจํานวนมาก              

บรษิทัจะพจิารณาการตอบคาํถามในทีป่ระชุมตามความเหมาะสม และจะจดบนัทกึและตอบคาํถามทัง้หมด

ในรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป 

 

  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลที่มคุีณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า 

สําหรบัเสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 โดยเสนอผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท ระหว่างวนัที่       

1 กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2564  เมื่อครบกําหนด ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอระเบยีบวาระหรอืเสนอชือ่

บุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

  

 ต่อจากนัน้ ประธานเขา้สู่การประชุมเพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดงัต่อไปนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

 ประธานเสนอทีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 ซึง่ได้

ประชุมเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2564 และบรษิทัได้เผยแพร่รายงานไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.egco.com) 

ตัง้แต่วันที่ 30 เมษายน 2564 อีกทัง้ บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเอกสาร           

เพื่อตรวจสอบเป็นปีทีส่บิสาม 

 

 จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิม่เติม    

เนื่ องจากระเบียบวาระนี้  ไม่มีคําถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม            

ประธานจงึเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ซึ่งได้ประชุม

เมื่อวนัที ่19 เมษายน 2564 โดยมตขิองระเบยีบวาระนี้ตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน   

  

มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564         

ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการ

ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มตทิีล่งคะแนนเสยีง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ 

ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 367,499,983 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 400,001 - 

รวมจาํนวนเสยีง 367,899,984 - 

 

http://www.egco.com/
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ระเบียบวาระท่ี  2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 

 ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทํารายงานประจํา ปี            

สาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 2564 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 2564 บรษิทัไดบ้รจิาคเงนิใหแ้ก่มลูนิธไิทยรกัษ์ป่าเป็นจาํนวน 1,953,928 บาท  

   

 จากนัน้ ประธานไดนํ้าเสนอวดิทิศัน์ผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2564 และแผนการ

ดาํเนินงานสาํหรบัปี 2565 ของบรษิทัต่อทีป่ระชุม ตามรายละเอยีดในรายงานประจาํปี 2564 ซึง่แสดงในหนังสอื

เชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ปี 2565 ในรปูแบบ QR Code โดยมสีาระสาํคญัสรุป ไดด้งันี้  

 

1. ผลการดาํเนินงานในปี 2564 

วนัที ่11 มกราคม 2564 เอก็โกไดล้งนามในสญัญาร่วมดําเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโก

ระยอง (EGCO Rayong Industrial Estate, ERIE) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

โครงการดงักล่าวตัง้อยู่ที่เทศบาลเมอืงมาบตาพุด ตําบลห้วยโป่ง อําเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 

เป็นโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์จากทีด่นิทีเ่อก็โกมอียู่ ซึง่มคีวามพรอ้มของระบบท่อก๊าซธรรมชาต ิสายสง่

และสถานีไฟฟ้าแรงสูง ท่อน้ําดบิ ตลอดจนอยู่ในบรเิวณที่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการพฒันา

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor, EEC)  ซึง่เอือ้ประโยชน์ต่อการ

ลงทุน และยงัสรา้งโอกาสในการดําเนินธุรกจิดา้นสาธารณูปโภคในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าระยอง ทัง้นี้ ERIE 

มีเป้าหมายที่จะดําเนินการให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสีเขียว (Smart & Green Industrial 

Estate) โดยโครงการคาดว่าจะเปิดดาํเนินการไดภ้ายในปี 2566 

 

วนัที ่29 มกราคม 2564 บรษิทั EGCO Linden II, LLC ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีเ่อก็โกถอืหุน้รอ้ยละ 100 

ลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้กบับรษิทั AEIF Linden SPV, LLC และบรษิทั Highstar Capital GP IV, 

L.P. เพื่อลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 28 ในบรษิทั Linden Topco LLC (Linden Topco) และดําเนินการ

ซื้อขายหุน้ดงักล่าวแลว้เสรจ็ เมื่อวนัที ่4 มถุินายน 2564 Linden Topco ดาํเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าโคเจน

เนอเรชัน่  ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มขีนาดกําลงัการผลติรวม 972 เมกะวตัต์ (โรงไฟฟ้า 

Linden Cogen) ตัง้อยู่ที่รฐันิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา โรงไฟฟ้า Linden Cogen ขายไฟฟ้า

และใหบ้รกิารเสรมิความมัน่คงในระบบไฟฟ้า (Ancillary Services) แก่ระบบและโครงขา่ยไฟฟ้าในรฐั

นิวยอร์ก (NY-ISO Zone J) และตลาดซื้อขายไฟฟ้า PJM PS North ในรฐันิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเป็นตลาด

ไฟฟ้า 2 แห่งที่มีความต้องการไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้าสํารองสูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้า Linden Cogen ยงัมสีญัญาขายไอน้ําและไฟฟ้าระยะยาว กบัผูร้บัซื้อรายใหญ่ที่

มคีวามน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีน่่าลงทุน (Investment Grade) การทํารายการดงักล่าวเป็น การลงทุน
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ครัง้แรกของเอ็กโกในประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีกําลงัการผลิตติดตัง้

มากกว่า 1,100 กกิะวตัต ์และมโีอกาสขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนและโรงไฟฟ้าซึง่

ใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

 

วนัที่ 22 กรกฎาคม 2564  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบการออก

ใบอนุญาตจดัหาและคา้ส่งก๊าซธรรมชาต ิ(LNG Shipper License) ใหแ้ก่เอก็โกในปรมิาณการจดัหา

และคา้สง่ก๊าซธรรมชาตเิหลว (แอลเอน็จ)ี สงูสุด 200,380 ตนัต่อปี เป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อนําเขา้มา

ใชเ้ป็นเชื้อเพลงิสําหรบัโรงไฟฟ้าเอสพพีใีนกลุ่มเอก็โก ซึ่งการนําเขา้แอลเอน็จดีงักล่าวจะมสี่วนช่วย

บรหิารจดัการต้นทุนเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าใหล้ดต่ําลงและเปิดโอกาสการลงทุนในธุรกจิเชือ้เพลงิ

ของกลุ่มเอก็โกในอนาคต และเอก็โกมแีผนนําเขา้แอลเอน็จตีัง้แต่ปี 2568 เป็นตน้ไป 

 

วันที่ 13 กันยายน 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) และเอก็โกไดจ้ดทะเบยีนร่วมจดัตัง้บรษิทั อนิโนพาวเวอร ์จาํกดั (Innopower) โดยมสีดัสว่น

การถือหุน้ ร้อยละ 40, 30 และ 30 ตามลําดบั ด้วยทุนจดทะเบยีนจํานวน 600 ล้านบาท การจดัตัง้

บริษัท Innopower นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อยกระดับงานวิจยัด้านนวตักรรมและสิง่ประดิษฐ์ที่เกิดขึ้น

ภายในบรษิทัในกลุ่ม กฟผ. และที่เกดิจากความร่วมมอืกบับรษิทัพนัธมติร เพื่อต่อยอดเชงิพาณิชย์ 

ผ่านหน่วยงาน R&D Spin-off รวมถงึการลงทุนใน Start-up ทีเ่ป็นธุรกจิคลื่นลูกใหม่ของอุตสาหกรรม

พลงังาน ซึง่ช่วยใหบ้รษิทัในเกลุ่ม กฟผ. สามารถรบัมอืและตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ใน

อุตสาหกรรมพลงังานไดอ้ย่างรวดเรว็ เหมาะสม และยัง่ยนื 

 

วนัที่ 5 ตุลาคม 2564 บริษัท เอ็กโก พลสั จํากดั (เอ็กโก พลสั) ซึ่งเป็นบริษทัย่อยที่ เอ็กโกถือหุ้น

ทัง้หมด ได้ลงนามสญัญาขัน้สุดท้ายเพื่อลงทุนทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 17.46 ในบริษัท Apex 

Clean Energy Holdings, LLC (Apex) โดยเป็นผู้ลงทุนร่วมในบริษัทร่วมลงทุน ซึ่งอยู่ภายใต้การ

บรหิารจดัการของกลุ่มกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานและพลงังานของ Ares Management Corporation 

(NYSE: ARES) (Ares)  ทัง้นี้ บรษิทัร่วมทุนดงักล่าวไดล้งนามในสญัญาเพื่อเขา้ซื้อหุน้ส่วนใหญ่ของ 

Apex และการร่วมลงทุนของกลุ่มเอ็กโกดงักล่าวได้ดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 

2564 การลงทุนนี้ เป็นการลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ใน

สหรฐัอเมรกิาเป็นครัง้แรกของกลุ่มเอ็กโก และเป็นก้าวสําคญัทีจ่ะทําให้กลุ่มเอ็กโกมสี่วนร่วมในการ

พฒันาโครงการพลงังานหมุนเวยีนใหม่ที่มีขนาดใหญ่อกีหลายโครงการในตลาดพลงังานไฟฟ้าที่มี

ขนาดใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ซึง่มกํีาลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้มากกว่า 1,100 กกิะวตัต ์และมโีอกาสใน

การขยายการลงทุนในดา้นพลงังานหมุนเวยีนในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบัทศิทางการดาํเนินธุรกจิของ

กลุ่มเอก็โก  

 

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

ความรอ้นร่วม ในกลุ่มบรษิทั กลัฟ์ อเิลค็ตรกิ จากดั (มหาชน) (จอีซี)ี (เอก็โกถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 

50) ตัง้อยู่ที่จงัหวดัสระบุร ีซึ่งมีขนาดกําลงัการผลติตามสญัญา จํานวน 113 เมกะวตัต์ ได้ยุติการ
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เดนิเครื่องและจําหน่ายไฟฟ้าแลว้ หลงัจากจําหน่ายไฟฟ้าครบกําหนด 21 ปี ตามอายุสญัญากบัการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

 

วนัที ่21 ธนัวาคม 2564 เอก็โกลงทุนใน บรษิทั เพยีร์ พาวเวอร์ จํากดั (เพยีร์ พาวเวอร)์ ในสดัส่วน

รอ้ยละ 24.24 เพยีร์ พาวเวอร ์เป็นสตารท์อพัในธุรกจิเทคโนโลยดีา้นการเงนิ (Fintech) ก่อตัง้ขึน้เมื่อ

ปี 2559  มธีุรกจิหลกัคอืการใหบ้รกิารแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อระดมทุนแบบคราวด์ฟันดงิดว้ยการ

ออกหุ้นหรือหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุน โดยเชื่อมต่อนักลงทุนกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)                       

ทัง้นี้  เอ็กโกมีแผนการนําเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์ กําลังพัฒนาเพื่อใช้เพิ่ม

ประสทิธภิาพและลดต้นทุนการใหบ้รกิารดา้นการเงนิในธุรกจิของเพยีร์ พาวเวอร์ เองมาประยุกต์ใช้

ในการพฒันาแพลตฟอร์มซื้อขายพลงังาน เพื่อรองรบัการเขา้สู่ยุคการกระจายศูนยข์องธุรกจิพลงังาน 

(Decentralized energy) ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตอนัใกล ้ 

 

ในปี 2564 กลุ่มเอ็กโกมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวม 3 

โครงการ ดงันี้   

1. โครงการโรงไฟฟ้าหยุนเหนิง ซึ่งเอ็กโกถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25  เป็นโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานลมนอกชายฝัง่ทะเลขนาดกําลงัผลติ 640 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีบ่รเิวณช่องแคบไต้หวนั ซึ่ง

ห่างจากชายฝัง่ทะเลตะวนัตกของมณฑลหยุนหลนิ ในไต้หวนั ปัจจุบนัก่อสรา้งแลว้เสรจ็คดิเป็น

ร้อยละ 71 ซึ่งทะยอยเดินเครื่องและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วและรับรู้รายได้ตัง้แต่ต้นเดือน

พฤศจกิายน 2564  

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ําน้ําเทนิ 1 ซึ่งเอก็โกถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 เป็นโครงการโรงไฟฟ้า

พลังน้ําขนาดกําลงัผลิต 650 เมกะวตัต์ ซึ่งตัง้อยู่บนลําน้ํากะดิ่ง แขวงบอลิคําไซ สปป. ลาว        

ปัจจุบนัก่อสรา้งแลว้เสรจ็คดิเป็นรอ้ยละ 97  

3. โครงการทพีเีอน็ ซึง่เป็นโครงขยายระบบขนส่งน้ํามนัทางท่อไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ

ใหบ้รกิารคลงัน้ํามนั โดยเอก็โกถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 44.6  โดยระบบท่อขนสง่จะเชื่อมต่อคลงั

น้ํามนัของ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากดั ในจงัหวดัสระบุรีไปยงัคลงัน้ํามนั ของบริษัท    

ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จาํกดั ในจงัหวดัขอนแก่น  ปัจจุบนัก่อสรา้งแลว้เสรจ็คดิเป็นรอ้ยละ 98 

 

2. ผลประกอบการปี 2564 

ผลประกอบการปี 2564 กลุ่มเอ็กโก มีกําไรสุทธิ จํานวน 4,104 ล้านบาท ลดลงจํานวน 4,629       

ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบักําไรสุทธปิระจาํปี 2563 จาํนวน 8,733 ลา้นบาท โดยมผีลกระทบหลกัจากการ

แปลงมูลค่าหนี้สนิสกุลเงนิต่างประเทศเป็นสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการอ่อนค่าของค่าเงนิบาท 

และจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรม (Fair value) ของเครื่องมอืทางการเงนิ ซึ่งทัง้ 2 รายการเป็น

การรบัรูผ้ลกระทบตวัเลขทางบญัชเีท่านัน้ ซึง่ไม่มผีลกระทบต่อกระแสเงนิสดและการดาํเนินงาน 

 

ทัง้นี้ หากพจิารณาผลกําไรจากการดําเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ภาษีเงนิได ้

รอตดับญัชี การด้อยค่าของสนิทรพัย์ การวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงนิ และการรบัรู้รายได้แบบ
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สญัญาเช่า) กลุ่มเอ็กโกมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 10,218 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจํานวน 1,480 

ลา้นบาทเนื่องจากปัจจยัหลกั ดงันี้   

1. กําไรจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าในปัจจุบนัเพิ่มขึ้นจํานวน 879 ล้านบาท เป็นผลจาก

โรงไฟฟ้าเคซอน เอก็พซีแีอล และเอสบพีแีอล มปีรมิาณการขายไฟฟ้าเพิม่ขึน้ โรงไฟฟ้าเอสอจีี

และเอสอีจีเอสดี มีราคาไฟฟ้าและไอน้ําเพิม่ขึ้น และเอ็มเอ็มอีมีการส่งออกและราคาถ่านหนิ

เพิม่ขึน้ 

2. กําไรจากการดําเนินงานเพิม่ขึ้น 594  ล้านบาทจากการเขา้ซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้าลนิเดน ทอปโก้ 

และเอเพก็ซ์ 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มเอ็กโกมีสนิทรพัย์รวมจํานวน 241,932 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจํานวน 

27,494 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการลงทุนในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ อกีทัง้การรบัรูส้ว่นแบ่งกําไร

หลงัหกัเงนิปันผลในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

  

ในขณะที่หนี้สนิของกลุ่มเอ็กโกมจีํานวน 127,895 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 16,292 ล้านบาท สาเหตุหลกั

จากการเบกิเงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อใชใ้นการลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

สาํหรบัสว่นของผูถ้อืหุน้ของกลุ่มเอก็โกมจีาํนวน 114,037 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาํนวน 11,203 ลา้นบาท 

จากกําไรสะสมส่วนที่ยงัไม่ได้จดัสรรเพิม่ขึ้น 550 ล้านบาท ในขณะที่องค์ประกอบอื่นของส่วนของ     

ผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 10,648 ลา้นบาท และสว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอํีานาจควบคุมเพิม่ขึน้ 5 ลา้นบาท 

 

3. ภาพรวมการลงทุน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มเอก็โกมกีารลงทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกใน 8 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัฟิลิปปินส์ สาธารณรฐัอินโดนีเซีย เครือรัฐ

ออสเตรเลยี สาธารณรฐัเกาหล ีสาธารณรฐัจนี (ไต้หวนั) และ สหรฐัอเมรกิา ซึ่งมโีรงไฟฟ้าทัง้ในและ

ต่างประเทศ จํานวน 30 แห่ง คดิเป็นกําลงัการผลติตามสญัญาการซื้อขายไฟฟ้าและตามสดัสว่นการ

ถือหุ้นรวมทัง้สิ้น 5,959 เมกะวตัต์ โดยโรงไฟฟ้าที่เดนิเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วมีกําลงัการผลติตาม

สญัญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสดัสว่นการถอืหุน้ 5,646 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งมี

กําลงัการผลติตามสญัญาการซื้อขายไฟฟ้าและตามสดัสว่นการถอืหุน้ 313 เมกะวตัต ์และยงัมธีุรกจิที่

เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิพลงังานในรปูแบบต่างๆ อกี 9 แห่ง 

 

4. ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

เอ็กโกยังคงดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับรูปแบบการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์มากยิง่ขึน้  
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5. ด้านการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

ในปี 2564 เอก็โกมกีารพฒันาการกํากบัดแูลกจิการใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบปัจจุบนัและเสรมิสรา้ง

ความแขง็แกร่งด้านการกํากบัดูแลกิจการที่ดอีย่างต่อเนื่อง เช่น การจดัทําแผนแม่บทสําหรบัการ

พฒันาคณะกรรมการ การปรบัปรุงหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทัและแนวปฏบิตัิดา้นการ

กํากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏบิตักิารต่อตา้นคอรร์ปัชนั ซึง่เอก็โกผ่านการ

รบัรองการต่ออายุสมาชกิแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนัของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective 

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

 

6. รางวลัและความสาํเรจ็ 

เอ็กโกดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคญักับการดําเนินงานด้านความยัง่ยืน ซึ่งประกอบด้วยด้าน

เศรษฐกจิ ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้มและการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีเป็นผลใหใ้นปี 2564 เอก็โกได้รบั

รางวลัจากหน่วยงานต่างๆ อาท ิ

- ใบประกาศเกียรติคุณ Low Carbon Business: Waste Management Award จากโครงการ

ถนนวภิาวดฯี ไม่มขียะ จดัโดยสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ก.ล.ต.) และเครอืขา่ยเพื่อความยัง่ยนืแห่งประเทศไทย (TRBN)  

- ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่มีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการ

สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก (LESS) จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

(องคก์ารมหาชน) (อบก.)  

- การประเมินจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies หรอื CGR) ประจําปี 2564 ในระดบัดเียีย่ม 

ดว้ยคะแนนเฉลีย่รวมรอ้ยละ 97 

- เอ็กโกยังได้ร ับคัดเลือกเป็นหุ้นยัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 

ประจําปี 2564 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมทรพัยากร ต่อเนื่องเป็นปีที ่7 จากตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย รางวลั Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มรางวลั Sustainability 

Excellence จากเวท ีSET Awards 2021 สําหรบับรษิทัจดทะเบยีนที่มหีลกัทรพัย์ตามมูลค่า

ตลาดสงูกว่า 100,000 ลา้นบาท  

- รางวลัเกยีรตคุิณ Sustainability Disclosure Award ต่อเนื่องเป็นปีที ่3 จากเวทมีอบรางวลัการ

เปิดเผยขอ้มลูความยัง่ยนื ประจาํปี  2564 ซึง่จดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์  

- กลุ่มเอ็กโกยงัได้รบัการคดัเลือกให้เป็นสมาชิกดชันีความยัง่ยืนดาวน์โจนส์ ประจําปี 2564     

(2021 Dow Jones Sustainability Indices) ต่อเนื่องเป็นปีที ่2  

 

7. ทิศทางดาํเนินธรุกิจปี 2565 

ในปีv2564 กลุ่มเอ็กโกได้ปรบัทศิทางการดําเนินธุรกจิและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนผ่าน      

ด้านพลงังาน เพื่อสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนืและสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มสี่วนได้เสยี พร้อม

รบัมอืกบัทุกความเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ  
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นอกจากนี้ เอก็โกบรหิารสนิทรพัยใ์นปัจจุบนัใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด และตดิตามโครงการทีอ่ยู่ระหว่าง

การพฒันาเพื่อให้แล้วเสรจ็ตามกําหนดการและงบประมาณทีว่างไว้ แม้จะได้รบัผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 นอกจากนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ยืนสอดรบักบั

นโยบายด้านพลังงานทัง้ในระดับโลกและระดับประเทศ เอ็กโกกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ 

Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth โ ด ย กา ร ต่ อย อด ธุ ร กิ จ ไฟ ฟ้ า 

โดยเฉพาะการลงทุนในพลงังานหมุนเวยีนและพลงังานสะอาด การขยายการลงทุนไปสูธุ่รกจิพลงังาน

ทีเ่กีย่วขอ้งและ Smart Engergy อกีทัง้ ยงัมเีป้าหมายทีจ่ะขบัเคลื่อนธุรกจิสูส่งัคมคารบ์อนต่ํา ภายใน

ปี 2593   

 จากนัน้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม          

ซึ่งมผีู้ถือหุ้นได้ส่งคําถามล่วงหน้าและไดส้อบถามผ่านช่อง Q&A ในระหว่างการประชุม ซึ่งประธานกรรมการ

และฝ่ายบรหิารไดร้่วมชีแ้จงในประเดน็ต่างๆ โดยสรุปไดด้งันี้ 

 

คาํถามล่วงหน้า 

คาํถาม: นายพลพฒัน์ อร่ามเรอืงสกุล ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 

1. เอ็กโกเหน็ว่าราคาหุ้นในปัจจุบนัต่ํากว่ามูลค่าของบรษิทัมากน้อยอย่างไร หากต่ํากว่า   

เอก็โกมนีโยบายในการแก้ไขปัญหาอย่างไร เช่น การซื้อหุน้คนื การแตกพาร์ หรอืการ

จ่ายปันผลพเิศษใหแ้กผู้ถ้อืหุน้ 

2. มีบริษัทผลิตไฟฟ้าจํานวนมากร่วมจดัตัง้ธุรกิจเหมืองขุด cryptocurrency เนื่องจากมี

ตน้ทุนในการผลติไฟฟ้าต่ํา และการมกํีาลงัการผลติเกนิความตอ้งการใช ้(idle capacity) 

ในบางช่วงเวลา ฝ่ายบรหิารมนีโยบายในเรื่องดงักลา่วหรอืไม ่

3. บรษิทัมแีนวทางในการทาํธุรกจิแบตเตอรีห่รอืไม่ หากมคีาดว่าจะเริม่ทาํเมื่อใด 

คาํตอบ: นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชีแ้จงว่า  

1. เนื่ องจากหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) 

กําหนดใหบ้รษิทัไม่สามารถใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั ทัง้นี้ ราคา

หลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับกลไกของตลาด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามบทวิเคราะห์จาก

นักวเิคราะหข์องบรษิทัจดัการหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งอย่างสมํ่าเสมอ  ในปัจจุบนั บรษิทัยงั

ไม่มแีผนทีต่้องซื้อหุน้คนื หรอืแตกพาร์ เนื่องจากบรษิทัมคีวามจําเป็นต้องใช้เงนิลงทุน

อย่างต่อเนื่องและไม่ไดม้ปัีญหาสภาพคล่องของหุน้ในตลาด  สําหรบัการจ่ายเงนิปันผล

พเิศษ บรษิทัจะพจิารณาจ่ายพจิารณาจ่ายเงนิปันผลพเิศษ หากในอนาคตบรษิทัมกํีาไร

พเิศษ เช่นการขายสนิทรพัยข์นาดใหญ่ เป็นตน้  

2. ในปี 2564 เอก็โกไดล้งทุนในบรษิทั เพยีร์พาวเวอร์ จํากดั ซึ่งดําเนินการขุดเหมอืงครปิ

โตเช่นกนั และทีผ่่านมาโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอก็โกไดร้บัการเชญิชวนใหร้่วมลงทุน และขอ

ซื้อไฟฟ้าเพื่อการขุดเหมอืงครปิโต อย่างไรกต็าม เอก็โกทําสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตม็กําลงัการผลติ แต่ยงัมโีรงไฟฟ้าบางแห่งที่
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ยงัมกํีาลงัการผลติคงเหลอื บรษิทัจงึอยู่ระหว่างการพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการขาย

ไฟฟ้าใหก้บัธุรกจิขดุเหมอืงครปิโต 

3. เอ็กโกไดศ้กึษาธุรกจิแบตเตอรี ่และเหน็ว่าเป็นธุรกจิที่มศีกัยภาพ ในขณะนี้เอ็กโกอยู่

ระหว่างการเจรจากบันักลงทุนและคดัเลอืกเทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการลงทุน อกีทัง้ 

พจิารณาว่าจะลงทุนโดยตรงหรอืลงทุนผ่านบริษทัในกลุ่มเพื่อผลตอบแทนสูงสุดของ

บรษิทั 

 

คาํถามจากช่องทาง Q&A  

คาํถาม: นายวุฒศิกัดิ ์อุดมพรผดุง ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามว่า ปัจจุบนั โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดใน

กลุ่มเอก็โกมอีายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้าเฉลีย่คงเหลอืกีปี่ 

คาํตอบ: นายกุลศิ สมบตัิศริ ิประธานกรรมการ ชี้แจงว่า อายุเฉลี่ยของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าของทุก

โครงการคงเหลอื 18 ปี 

 

คาํถาม: นายอุทยั มงคลสวสัดิ ์ผู้ถือหุ้น และนายภูรณิัฐ แซ่ฟู ผู้ถือหุ้น  สอบถามถึงผลกระทบของ

ธนาคารกลางของสหรฐัอเมรกิาทีป่รบัอตัราดอกเบี้ยสงูขึน้ ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิ

และผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างไร และเอ็กโกมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ดงักล่าวอย่างไร 

คาํตอบ: นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ ชี้แจงว่า

สําหรบัโครงการลงทุนใหม่ เอ็กโกจะบรหิารจดัการดอกเบี้ยที่สูงขึ้นของบรษิัท โดยการหา

แหล่งต้นทุนทางการเงนิทีเ่หมาะสมทีสุ่ด เมื่อสามารถกู้เงนิไดแ้ลว้ บรษิทัจะรบีปิดความเสีย่ง

ทนัทีเพื่อลดผลกระทบต่างๆ  นอกจากนี้ เพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงนิที่สูงขึ้น บริษัทจะ

แสวงผลตอบแทนทีส่งูขึน้จากการลงทุนในโครงการใหม่ๆ   

 สําหรบัการบริหารจดัการอตัราดอกเบี้ยสําหรบัเงนิกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบนั เอ็กโกได้ทําสญัญา

แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยแล้ว (interest rate swap) นอกจากนี้ เอ็กโกมีนโยบายป้องกนั

ความเสีย่งในเรื่องดงักล่าวซึ่งจะใหค้วามสําคญักบัการบรหิารเงนิสดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยบรหิาร

ความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ซึ่งเป็นการบริหารให้สกุลเงินด้านรายได้

สอดคลอ้งกบัสกุุลเงนิทีเ่ป็นรายจ่าย ดงันัน้ เอก็โกจงึไม่ไดร้บัผลกระทบ  

สําหรบัอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐที่มีแนวโน้มแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินบาท       

ในด้านกระแสเงนิสด บรษิทัจะไดร้บัผลกระทบทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ กล่าวคอืบรษิทัจะ

ไดร้บัเงนิปันผลจากทีไ่ปลงทุนในสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัอตัราดอกเบี้ย

เงนิกู้ในสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัก็เพิม่สูงขึน้เช่นกนั ดงันัน้ ผลกระทบดา้นกระแสเงนิสดอาจไม่

สง่ผลกระทบต่อผลประกอบการมากนัก  
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คาํถาม: นอกจากนี้ นายอุทยั มงคลสวสัดิ ์ผู้ถือหุ้น และนายชูศกัดิ ์จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม

เพิม่เตมิว่า ในสถานการณ์ทีร่าคาถ่านหนิและก๊าซทีป่รบัตวัสงูขึน้มาก เอก็โกมแีนวทางในการ

บรหิารตน้ทุนอย่างไรเพื่อใหไ้ม่กระทบต่อผลดาํเนินการในปี 2565 

คาํตอบ: นายกุลศิ สมบตัศิริ ิประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า โรงไฟฟ้าสว่นใหญ่ในกลุ่มเอก็โกเป็นโรงไฟฟ้า

ประเภท Independent Power Producer (IPP) ซึ่งในสญัญาซื้อขายไฟฟ้า กําหนดให้เอ็กโก

สามารถส่ง ผ่านราคาค่าก๊าซไปให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ( “กฟผ. ” )  ซึ่ ง เ ป็นผู้ซื้ อ                  

ทัง้นี้ การเดนิเครื่องของโรงไฟฟ้าเป็นไปตามการสัง่การของ กฟผ.  ซึ่งเป็นการใชเ้ชื้อเพลงิ

หลกัตามสญัญา ในสถานการณ์ทีร่าคาก๊าซสงูขึน้ เอก็โกไดบ้รหิารจดัการเดนิเครื่องโรงไฟฟ้า

ให้เกดิความสมดุล ตามความเหมาะสมของต้นทุนเชื้อเพลงิ ตามการสัง่การของ กฟผ. เช่น 

ในบางช่วงเวลา กฟผ. สัง่การใหเ้ดนิเครื่องโรงไฟฟ้าบางโรงโดยใชด้เีซล แต่ไม่ไดใ้ชเ้ชือ้เพลงิ

ดเีซลเป็นเชือ้เพลงิหลกั  

 

คาํถาม: นายทินพันธุ์ เหรียญมโนรมย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะดําเนินงานด้าน 

blockchain หรอื cryptocurrency หรอืไม ่

คาํตอบ: นายเทพรตัน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เอ็กโกลงทุนร่วมกับบริษัท     

เพยีร์ พาวเวอร์ จํากดั ซึ่งลงทุนในธุรกจิ crowdfunding โดยการใหกู้้ยมืเงนิผ่านรูปแบบการ

ทํา blockchain และการซื้อขายบิตคอยน์ อีกทัง้ ตัง้แต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2565       

บรษิทั เพยีร์พาวเวอร์ขุดเหมอืง cryptocurrency ได้ 2 บติคอยน์แล้ว คดิเป็นมูลค่า 47,000 

เหรยีญสหรฐั/บติคอยน์ จากเครื่องขุดทัง้หมด 145 เครื่อง และมแีผนที่จะทําแพลต์ฟอร์มใน

การซื้อขายพลงังาน (energy trading platform) ในอนาคตโดยใชเ้ทคโนโลย ีblockchain  

 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เติมแล้ว ประธานจงึเสนอที่ประชุมรบัทราบผลการดําเนินงาน

ประจาํปี 2564 ของคณะกรรมการบรษิทั และแผนการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2565 

 

มติท่ีประชุม :   ที่ประชุมรบัทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2564 ของคณะกรรมการบรษิทั และ

แผนการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2565 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ประธานมอบหมายใหน้ายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานงบการเงนิรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดย    

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตเลขที่ 4599 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท             

และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมสีาระสาํคญัสรุปได ้ดงันี้ 
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รายการ งบการเงินรวม 

(พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ (พนับาท) 

สนิทรพัยร์วม 241,932,000 108,137,064 

หน้ีสนิรวม 127,895,314 40,425,943 

รายไดร้วม 38,136,935 9,069,043 

ส่วนแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและ

การร่วมคา้ 

6,428,190 - 

กําไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 4,103,840 3,022,355 

กําไรต่อหุน้  7.80 5.74 

 

 หลงัจากนัน้ ประธานขอให้นางจารุวรรณ เรืองสวสัดพิงศ์ ประธานกรรมการอิสระ ในฐานะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายละเอยีดการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั ว่างบการเงนิของเอ็กโก

ถูกต้องครบถ้วน มีการปรบัปรุงรายการบญัชีที่สําคญั ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงนิเพื่อให้มัน่ใจว่ารายงาน

ทางการเงนิของเอ็กโกไดจ้ดัทําขึน้อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป     

มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกบักฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง     

โดยมรีายละเอยีดใน One Report ประจาํ ปี 2564 

 

 จากนัน้ ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด และใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ สําหรบั

ระเบยีบวาระนี้ไม่มขีอ้ซกัถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มขีอ้ซกัถามระหว่างการประชุม ดงันัน้ ประธานจงึ

เสนอที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบัการตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบญัชขีองบรษิัทแล้วตามที่ปรากฏใน

รายงานทางการเงนิประจําปี 2564  โดยมติของระเบยีบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน                     

โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มตทิีล่งคะแนนเสยีง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ       

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 367,910,254 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0   0.0000 

งดออกเสยีง 51   - 

รวมจาํนวนเสยีง 367,910,254 100.0000 
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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 9/2564 เมื่อวนัที่ 16 สงิหาคม 2564 มมีติจ่ายเงนิปันผลระหว่าง

กาลสําหรบัผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2564 แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทีไ่ด้

ประกาศจ่ายไปแลว้จาํนวน 1,711 ลา้นบาท โดยจ่ายเมื่อวนัที ่10 กนัยายน 2564 

  

 บรษิทัได้พจิารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ซึ่งมกํีาไรสุทธติามงบการเงนิรวม 4,104

ล้านบาท หรือ  7.80  บาทต่อหุ้น  ซึ่ งลดลงจากปี  2563 จํ านวน 4,629 ล้านบาท หรือ  ร้อยละ  53                       

และหากพจิารณาผลกําไรจากการดําเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์การวดัมูลค่าเครื่องมอืทางการเงนิ และการรบัรูร้ายไดแ้บบสญัญาเช่า) บรษิทัมกํีาไร

ประจําปี 2564 จํานวน 10,218 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 1,480 ล้านบาท รวมทัง้ได้พิจารณา

แผนการลงทุนและกระแสเงนิสดของบรษิทัแลว้ เหน็สมควรจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 2564 แก่ผูถ้อืหุ้น

ในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท คดิเป็นร้อยละ 83 ของกําไรสุทธจิํานวน 4,104 ล้านบาท และคดิเป็นเงนิปันผลจ่าย

ทัง้สิ้น จํานวน 3,422 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ทัง้นี้  บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรบัผลการ

ดาํเนินงานครึง่ปีแรกของปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาทไปแลว้ ดงันัน้ บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลสาํหรบัผลการ

ดาํเนินงานครึง่ปีหลงัของปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท สาํหรบัหุน้จาํนวน 526,465,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงนิ

รวม 1,711 ล้านบาท โดยมีกําหนดการจ่ายเงนิในวนัที่ 27 เมษายน 2565  ทัง้นี้ ข้อมูลการเปรยีบเทียบการ

จ่ายเงนิปันผลของปี 2563 และ ปี 2564 เป็นดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี  2564 ปี 2563 

กําไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 4,104 8,733 

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

กําไรสุทธติ่อหุน้ (บาท) 7.80 16.59 

อตัราเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)  6.50 6.50 

 3.00 3.50 3.00 3.50 

รวมอตัราเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 6.50 6.50 

รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 3,422 3,422 

สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผล (รอ้ยละ) 83 39 
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 จากนัน้ ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด และใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึ่งไม่มี

ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าในระเบียบวาระนี้ ทัง้นี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านช่อง Q&A ในระหว่างการประชุม      

โดยสรุปไดด้งันี้ 

 

คาํถาม:  นายอุทยั มงคลสวสัดิ ์ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า เอ็กโกมแีผนขยายการลงทุนในอนาคตอย่างไร 

และ/หรอื มแีผนลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิอื่นๆ เพิม่เตมินอกเหนือจากการผลติ

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิปกตหิรอืไม่อย่างไร เพื่อสรา้งผลประกอบการและผลกําไรในอนาคต 

คาํตอบ: นายกุลศิ สมบตัิศริ ิประธานกรรมการ ชี้แจงว่า จากผลการดําเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา 

เอ็กโกมีทิศทางการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการนิคม

อุตสาหกรรม โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในต่างประเทศ เป็นตน้ การลงทุนดงักล่าว

สอดคล้องกบัเป้าหมายของเอ็กโกการลดการปล่อยปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ

หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) ร้อยละ 10 ภายในปี 2573 และ

ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 และเป้าหมายของประเทศใน

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธเิป็นศูนย ์(Net Zero Greenhouse Gas Emission) ในปี 2608  

 

สําหรบัแผนการขยายการลงทุนในอนาคต เอ็กโกยงัคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลงังาน

หมุนเวยีนภายในประเทศ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานลม ซึง่ปัจจุบนัมกีารพฒันา

เทคโนโลยทีีช่่วยใหก้ารผลติไฟฟ้าจากพลงังานดงักลา่วเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

อีกทัง้ ยงัมองหาโอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น โรงไฟฟ้าชุมชน        

โดยนําวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น                  

ในขณะเดียวกัน เอ็กโกจะแสวงหาโอกาสลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดใน

ต่างประเทศควบคู่ดว้ย 

 

นอกจากนี้ นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ให้ขอ้มูลเพิม่เติมว่าเนื่องจาก

ความไม่แน่นอนทางเสถยีรภาพของพลงังานหมุนเวยีนและตน้ทุนการผลติมลูค่าสงู เป็นผลให้

พลงังานหมุนเวยีนยงัไม่สามารถนํามาใชเ้ป็นพลงังานหลกัในการผลติไฟฟ้าได ้ดงันัน้ เอก็โก

อยู่ระหว่างพจิารณาโครงการพลงังานทางเลอืกอื่นๆ เพิม่เติม เช่น การผลติไฟฟ้าพลงังาน

จากไฮโดรเจนและแอมโมเนีย เป็นต้น ซึ่งเป็นพลงังานสะอาดและสามารถเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการผลติไฟฟ้าใหด้ยีิง่ขึน้  

 

ในปี 2564 เอ็กโกร่วมมอืกบั กฟผ. Bloom Energy และ ATE ทําการศกึษาเทคโนโลยเีซลล์

เชื้อเพลงิแบบออกไซดแ์ขง็ (Solid Oxide Fuel Cell หรอื SOFC) และเทคโนโลยแียกน้ําดว้ย

ไฟฟ้า (SOEC) ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าแห่งอนาคตทีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลิตไฟฟ้า มีความสมํ่าเสมอและเชื่อถือได้ ในการนี้  เอ็กโกเล็งเห็นศักยภาพของ

เทคโนโลยนีี้มตี้นทุนที่สามารถแข่งขนัได้และสามารถเป็นพลงังานหลกัได้ในอนาคต จงึให้
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ความสําคญักบัการศกึษาและการลงทุนครัง้นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมกบัการเปลี่ยนแปลง

รปูแบบการผลติไฟฟ้าไดท้นัท ี

 

เพื่อเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transformation) ดังกล่าว     

นายกุลศิ ประธานกรรมการ กล่าวเสรมิว่า เอก็โกร่วมกบั กฟผ. และบรษิทั ราช กรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน) จดัตัง้ บรษิทั อนิโนพาวเวอร์ จํากดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและต่อยอดเชิง

พาณิชย์ในงานวิจยัและนวตักรรม รวมถึงลงทุนใน Start-up ที่เป็นธุรกิจคลื่นลูกใหม่ของ

อุตสาหกรรมพลงังาน ซึง่จะทาํใหเ้อก็โกมโีอกาสศกึษาเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ รวมถงึ

พจิารณาการลงทุนในธุรกจิดงักล่าวไดท้นัสถานการณ์ 

 

คาํถาม:  นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเงนิปันผลของเอ็กโกได้รบัเครดติภาษีเงนิ 

ปันผลรอ้ยละเท่าไร 

คาํตอบ: นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงนิ ซึ่งได้รบั

มอบหมายจาก นายกุลศิ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า สําหรบัเงนิปันผลจากผลประกอบการ

ครึ่งปีแรก ปี 2564 จํานวน 3.25 บาทต่อหุ้น เอ็กโกจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธทิีช่ําระภาษี

เงนิไดน้ิตบิุคคล รอ้ยละ 20 ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถเครดติภาษเีงนิปันผลสว่นนี้ได ้

 

สําหรบัเงนิปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลงั ปี 2564 จํานวน 3.25 บาทต่อหุ้น จะแบ่ง

การชาํระภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ดงันี้   

- เงนิปันผลจํานวน 1.21 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกําไรสุทธทิี่ผ่านการเสยีภาษีเงนิได้นิติ

บุคคล รอ้ยละ 20 ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนําไปเครดติภาษคีนืได ้

- เงนิปันผลจํานวน 0.18 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกําไรสุทธทิี่ผ่านการเสยีภาษีเงนิได้นิติ

บุคคล รอ้ยละ 10 ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนําไปเครดติภาษคีนืได ้

- เงนิปันผลจาํนวน 1.86 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสุทธทิี่ไม่ผ่านการเสยีภาษีเงนิได้

นิตบิุคคล ซึ่งผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดร้บัเครดติในการคํานวณภาษีเงนิ

ปันผล 

 
คาํถาม:  นายวรทรรศน์ ศุภปัณฑิตา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเอ็กโกกําหนดนโยบายการลงทุนเรื่อง

ศักยภาพการคืนทุนของแต่ละโครงการอย่างไร อีกทัง้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

(Return on asset หรอื “ROA”) และ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on 

Equity หรอื “ROE”) ขัน้ต่ําของแต่ละโครงการคดิเป็นเท่าไร 

คาํตอบ: นายกุลิศ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าจุดคุ้มทุนของลงทุนในแต่ละโครงการจะแตกต่างกนั 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัตัง้เป้าหมายในการลงทุนว่าจะเขา้ร่วมลงทุนในโครงการที่มภีาพรวม

อตัรา ROE ไม่ต่ําว่ารอ้ยละ 9 
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 เมื่อไม่มขีอ้ซกัถามจากผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจาก

ผลการดําเนนิงานครึง่ปีหลงัของปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท โดยมกํีาหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใน

วนัที ่27 เมษายน 2565 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสําหรบัผล

การดําเนินงานครึง่ปีแรกของปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท ซึ่งจ่ายไปแลว้เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2564 รวม

เป็นเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานของปี 2564  ในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นจํานวนเงนิ 3,422 ล้านบาท 

โดยมตขิองระเบยีบวาระนี้ตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสาํหรบัผลการดาํเนินงานครึง่

ปีแรกของปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาทและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานครึง่ปีหลงัของปี 

2564 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท เป็นจาํนวนเงนิรวม 1,711 ลา้นบาท โดยกําหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นใน

วันที่ 27 เมษายน 2565 รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท       

เป็นจํานวนเงนิ 3,422 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

ดงันี้ 

 

มตทิีล่งคะแนนเสยีง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ      

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 367,892,333 99.9945 

ไม่เหน็ดว้ย 20,001 0.0054 

งดออกเสยีง 0 - 

รวมจาํนวนเสยีง 367,912,334 100.0000 

 

  ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีท่ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัครัง้ที ่1/2549 เมื่อวนัที ่24 

เมษายน 2549 อนุมตัิให้บรษิทัสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงนิสูงสุดไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรอืเทยีบเท่า

อายุหุ้นกู้ไม่เกิน 30 ปี เพื่อนํามาใช้ในการขยายธุรกจิของบรษิัท ใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียน และชําระคนืเงนิกู้ของ

บรษิทั และ/หรอื บรษิทัย่อย  

  ตามแผนกลยุทธข์องบรษิทัทีใ่หค้วามสาํคญักบัธุรกจิพลงังานครบวงจร มุ่งเสรมิความแขง็แกร่ง

ในธุรกจิไฟฟ้าพรอ้มขยายสดัสว่นพลงังานหมุนเวยีนและ Smart Energy Solution ตอบรบักบัแนวโน้มพลงังาน

โลกต่อยอดธุรกจิเชือ้เพลงิและสาธารณูปโภค บรษิทัจาํเป็นตอ้งจดัหาแหล่งเงนิทีเ่หมาะสม นอกเหนือจากการใช้

เงนิสดภายในกจิการและการกูเ้งนิจากธนาคารพาณิชย ์เพื่อเตรยีมรองรบัการขยายธุรกจิของกลุ่มบรษิทัดงักล่าว 

ด้วยการออกหุ้นกู้ ดงันัน้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควรนําเสนอให้ที่ประชุม       

ผูถ้อืหุน้พจิารณายกเลกิวงเงนิกู ้ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2549 เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2549 และ

พิจารณาและอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในการนี้ ประธานมอบหมายให้นายสมเกียรติ        

ระเบียบวาระท่ี  5 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั 
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สุทธวิานิช รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงนิ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอยีดการออกเสนอขายหุน้กู้

ของบรษิทัใหท้ีป่ระชุมพจิารณา โดยสรุปดงันี้  

 

วตัถุประสงค ์ เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบรษิทั และ/หรอืเพื่อนําไปใช้ในการขยาย

ธุรกจิของบรษิทั ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในบรษิทั และ/หรอื เพื่อการชาํระคนืเงนิกู้ยมื

ของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย 
 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูทุ้กชนิดและทุกประเภท ทัง้นี้ใหร้วมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง หุน้กูร้ะบุชื่อผูถ้อื หุน้กูไ้ม่

ระบุชื่อผูถ้ือ หุ้นกู้มปีระกนั หุ้นกู้ไม่มปีระกนั หุ้นกู้มผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มผีู้แทน   

ผูถ้อืหุน้กู ้หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิหุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

หุ้น กู้ เพื่ อการแปลงสินทรัพย์ เ ป็นหลักทรัพย์  หุ้น กู้ เพื่ ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                 

หุ้นกู้เพื่อสงัคม หุ้นกู้เพื่อความยัง่ยืน และ/หรือ หุ้นกู้ส่งเสริมความยัง่ยืน โดยหุ้นกู้   

ทุกประเภทสามารถทยอยคนืเงนิต้นหรอืคนืเงนิต้นครัง้เดยีวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน    

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละครัง้ 
 

สกุลเงนิ เสนอขายสกุลเงนิบาท และ/หรอื สกุลเงนิต่างประเทศ 
 

วงเงนิ มลูค่ารวมของหุน้กูไ้ม่เกนิ 30,000 ลา้นบาท หรอืเทยีบเท่า 

หากเป็นสกุลเงนิต่างประเทศให้ใช้อตัราแลกเปลี่ยนในวนัที่ออกหุ้นกู้ (Issue Date)  

ในแต่ละคราว 

ในกรณีทีม่กีารไถ่ถอน และ/หรอื ซื้อคนืหุน้กู้ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ อนัมผีลทําใหเ้งนิต้น

คงคา้งของหุน้กู้ของบรษิทัลดลง วงเงนิของหุน้กู้ที่ไถ่ถอนแลว้ และ/หรอื บรษิทัไดท้ํา

การซื้อคนืจะนํามานับเป็นวงเงนิของหุน้กูท้ีบ่รษิทัสามารถทาํการออกและเสนอขายได ้
 

วธิกีารเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศแก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอื ผูล้งทุน

เฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทุน

ใดๆ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์    

และ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บงัคบัขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้   

โดยสามารถเสนอขายครัง้เดียวเต็มจํานวนวงเงิน หรือ เสนอขายเป็นคราวๆ         

ตามความจาํเป็นในการใชเ้งนิของบรษิทั 
 

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบี้ยคงที่ และ/หรอื ลอยตวั ขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอ

ขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 
 

อายุหุน้กู ้

 

ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 
 

การชาํระคนืเงนิตน้ ทยอยคนืเงนิตน้หรอืชาํระงวดเดยีวเมื่อครบกําหนดตามขอ้กําหนดและเงื่อนไขของหุน้กู ้
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การไถ่ถอนก่อนครบ

กําหนด 

 

บริษัทอาจมีสทิธไิถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด ทัง้นี้การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตาม

ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึการขออนุญาตจากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 
 

อํานาจอนุมตั ิ ให้คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ มอบหมายมีอํานาจในการกําหนด

ประเภท ชื่อ จํานวนหุน้กู้ทีอ่อก มูลค่ารวมของหุน้กู ้มูลค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อ

หน่วย เงือ่นไขในการออกหุน้กู ้วธิกีารจดัสรร วธิกีารเสนอขาย อตัราดอกเบีย้ อายุหุน้

กู้ วนัครบกําหนดไถ่ถอน และรายละเอยีดต่างๆ ที่จําเป็นตามสภาวะตลาดในขณะที่

ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้  

 

 

 จากนัน้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิม่เติม     

ซึง่ไม่ผูถ้อืหุน้สง่คาํถามล่วงหน้าในระเบยีบวาระนี้ ทัง้นี้ มผีูถ้อืหุน้สอบถามผ่านช่อง Q&A ในระหว่างการประชมุ      

โดยสรุปไดด้งันี้  

 

คาํถามจากช่องทาง Q&A 

คาํถาม: นายปิยะพงษ์  ประสาททอง ผูถ้อืหุน้ เสนอแนะใหเ้อก็โกออกหุน้กู้ในรูปแบบ e-bond ใหแ้ก่

นักลงทุนรายย่อยที่ใช้เงนิลงทุนไม่มาก โดยเริม่ต้นจองขัน้ต่ําหน่วยละc1,000 บาท และซื้อ

ขายไดง้่ายผ่านทางระบบวอลเลต็  ในขณะที ่นายทนิพนัธุ์ เหรยีญมโนรมย ์ผูถ้อืหุน้ เสนอให้

บรษิทัใชร้ะบบแอปพลเิคชนั เป๋าตงั สาํหรบัการซือ้และขายหุน้กูข้องบรษิทั 

คาํตอบ: บรษิทัขอรบัขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ไวพ้จิารณาตามความเหมาะสม 
 

คาํถาม: นายวุฒศิกัดิ ์อุดมพรผดุง ผูร้บัมอบฉนัทะ  สอบถามว่าในกรณีที่บริษัทออกหุ้นกู้  30,000   

ลา้นบาท สดัสว่นหนี้สนิต่อทุน (D/E ratio) จะเพิม่เป็นเท่าไร 

คาํตอบ: ปัจจุบนังบการเงนิเฉพาะของเอก็โกมสีดัสว่นหนี้สนิต่อทุน (D/E ratio) 0.6 เท่า ซึง่ตามสญัญา

เงนิกู้กําหนดใหอ้ตัราส่วน D/E ของงบเฉพาะเอก็โกไม่เกนิ 3 เท่า วตัถุประสงคข์องหุน้กู้ทีจ่ะ

ออก ส่วนหนึ่งจะนําไปใชค้นืเงนิกู้เดมิ และบางสว่นนําไปลงทุนใหม่ หากเอก็โกใชเ้งนิจากหุน้

กูท้ัง้จาํนวน 30,000 ลา้นบาทไปลงทุน อตัราสว่น D/E ของงบเฉพาะเอก็โกจะเพิม่ขึน้จาก 0.6 

เท่า เป็น 1.09  เท่า ในขณะที ่อตัราสว่น D/E ของงบรวมจะเพิม่จาก 1.12 เท่า เป็น 1.39 เท่า 

แต่หากเอก็โกใชเ้งนิจากหุน้กูไ้ปคนืหนี้  อตัราสว่น D/E  ของเอก็โกจะต่ํากว่าทีก่ล่าวขา้งตน้ 
 

คาํถาม: นายอุทยั มงคลสวสัดิ ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เอ็กโกลงทุนในประเทศญี่ปุ่ น และมรีายไดจ้าก

สกุลเงนิเยนหรอืไม่ ปัจจุบนัสกุลเงนิเยนอ่อนค่าลงมาก บรษิทัมกํีาไรจากการชําระคนืหุ้นกู้

สกุลเงนิยนืหรอืไม่และอย่างไร 
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คาํตอบ: เอก็โกไม่มโีครงการลงทุนในประเทศญี่ปุ่ น จงึไม่มรีายไดจ้ากสกุลเงนิเยน และเอก็โกไม่ได้กู้

เงนิสกุลเงนิเยน สําหรบัหุน้กู้สกุลเงนิเยนทีเ่อ็กโกเคยออกไปนัน้ เอก็โกไดแ้ปลงหนี้ดงักล่าว

เป็นสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท้ีไ่ดร้บัเป็นสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั 

 

  เมื่อไม่มขีอ้ซกัถามจากผู้ถือหุ้นเพิม่เติม ดงันัน้ ประธานนําเสนอที่ประชุมพจิารณายกเลกิการ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงนิสูงสุดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2549   

เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2549 และอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบรษิทั โดยมมีูลค่ารวมของหุน้กู้ไม่เกนิ 

30,000 ลา้นบาท หรอืเทยีบเท่าตามรายละเอยีดขา้งต้น โดยมตขิองระเบยีบวาระนี้ต้องใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสีใ่นหา้ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงนิสูงสุดไม่เกิน 

20,000 ลา้นบาท ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2549 เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2549 และอนุมตักิารออก

และเสนอขายหุ้นกู้ของบรษิทั โดยมมีูลค่ารวมของหุ้นกู้ไม่เกนิ 30,000 ล้านบาท หรอืเทยีบเท่า โดยมผีลการ

ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มตทิีล่งคะแนนเสยีง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ      

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 366,939,983 99.7357 

ไม่เหน็ดว้ย 972,201 0.2642 

งดออกเสยีง 150 0.0001 

รวมจาํนวนเสยีง 367,912,334 100.0000 

 

 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                         

ระเบียบวาระท่ี  6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 
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นอกจากนี้ บรษิทัมนีโยบายให้คดัเลอืกผูส้อบบญัชจีากสํานักงานสอบบญัชชีัน้นํา โดยการคดัเลอืกคุณสมบตัิ 

และเปรยีบเทยีบราคาทุก 3 ปี ทัง้นี้ การคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีปีล่าสุดคอื ปี 2562 ดงันัน้บรษิทัจงึไดด้ําเนินการ

คดัเลอืกผูส้อบบญัชใีหม่ประจาํปี 2565 

 

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 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  นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข ได้เ ป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบ                

และแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโกในรอบใหม่มาเป็นเวลา 3 ปี (ปี 2562-2564) ตามประกาศ        

แนวปฏบิตัเิรื่องการหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ทีก่ล่าวถงึในขา้งตน้ และไดเ้วน้การปฏบิตัหิน้าทีค่รบ 2 ปี (ปี 2560-2561) สาํหรบัผูส้อบบญัชทีีเ่หลอือกี 3 ท่าน 

ไม่เคยเป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิกลุ่มเอก็โก ซึ่งทัง้หมดเป็นไปตาม

แนวปฏิบตัิของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี     

โดยมค่ีาธรรมเนียมการสอบบญัชสีาํหรบังานสอบบญัชปีระจาํปี 2565 ประกอบดว้ย  

1. ค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2565 จาํนวน 3,616,100 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2564  จาํนวน 768,700 

บาท เนื่องจากการขยายการดําเนินธุรกจิทีเ่พิม่ขึน้จํานวน 93,700 บาท และการสอบทาน

การรวมธุรกจิเพิม่ขึน้ 3 โครงการ รวม 675,000 บาท ซึง่ในการทาํสญัญาจะระบุใหจ้่ายเมื่อ

เกดิการรวมธุรกจิขึน้เท่านัน้          

2. ค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไม่เกนิ 175,000 บาท โดยที่

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็น        

ผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิตามความเหมาะสม 

   

 ในปี 2564 บรษิทัมค่ีาตอบแทนงานบรกิารอื่น จาํนวนรวม 10,699,800 บาท ซึง่ไดจ้่ายไปแลว้ 

จาํนวน 5,449,800 บาท และคงเหลอืทีต่อ้งจ่ายเมื่อการใหบ้รกิารแลว้เสรจ็ จาํนวน 5,250,000 บาท 
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 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 

ใช้ผู้สอบบญัชจีากสํานักงานสอบบญัช ี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 ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4599 นางสาววรรณวิมล ปรีชาวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

เลขที่  9548  นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต เลขที่  6552 และนางสาวรจนาถ                     

ปัญญาธนานุศาสตร์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8435 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดง

ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และกําหนดเงนิค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงนิ 3,616,100  บาท 

และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท โดยบริษัทเป็น       

ผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสําหรบัการเดินทางไปสอบทานบริษัทในต่างประเทศตามความเหมาะสม     

และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏบิตัิงานได้ ให้ PwC จดัหาผู้สอบบญัชรีบั

อนุญาตท่านอื่นแทนได้ โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน  รวมทัง้เสนอให้ที่ประชุม    

ผู้ถือหุ้นมอบอํานาจให้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้อนุมตัิค่าสอบทานงบการเงนิของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและ

การร่วมคา้ทีเ่กดิขึน้ใหม่ในปี 2565 ดว้ย 

 

 จากนัน้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม         

ซึง่ไม่ผูถ้อืหุน้สง่คาํถามล่วงหน้าในระเบยีบวาระนี้ ทัง้นี้ มผีูถ้อืหุน้สอบถามผ่านช่อง Q&A ในระหว่างการประชุม      

โดยสรุปไดด้งันี้ 

 

คาํถาม: นายวุฒิศักดิ ์อุดมพรผดุง ผู้รบัมอบฉันทะ สอบถามว่า PwC ให้บริการงานตรวจสอบงบ

การเงนิของบรษิทัตดิต่อกนัมากีปี่ 

คาํตอบ: นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดร้บัมอบหมายจาก นายกุลศิ 

สมบตัศิริ ิประธานกรรมการ ชี้แจงว่า PwC เริม่ตรวจสอบงบการเงนิของกลุ่มเอก็โก ตัง้แต่ปี 

2541 จนถงึปัจจุบนั รวมเป็นระยะเวลา 23 ปี 
 

คาํถาม: นายอุทยั มงคลสวสัดิ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าเมื่อเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชแีละผลการสอบบญัชี

ของ PWC กบัผูส้อบบญัชรีายเดมิ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยยะสาํคญัหรอืไม่ อย่างไร 
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คาํตอบ: เนื่องจากเอ็กโกใช้บริการการสอบบัญชีของ PwC มาตัง้แต่ปี 2541 ทัง้นี้  ค่าสอบบัญชีที่

เพิม่ขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมปีรมิาณงานสอบบญัชทีี่เพิม่ขึ้น จากการขยายธุรกจิของ

บรษิทั ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาค่าสอบบญัชอีย่างรอบคอบแลว้ และเหน็ว่า

ค่าสอบบญัชใีนปีทีผ่่านๆ มามคีวามเหมาะสม 

 

 เมื่อไม่มขีอ้ซกัถามจากผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิ ดงันัน้ ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตแิต่งตัง้

ผูส้อบบญัช ีและกําหนดเงนิค่าตอบแทน โดยมตขิองระเบยีบวาระนี้ต้องใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

  

มติท่ีประชุม :   ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดเงนิค่าตอบแทน  

ตามที่ประธานเสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยแต่งตัง้ให ้  

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตเลขที่ 4599 นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์         

ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 9548  นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 6552 และ

นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 8435 ในนาม PwC  เป็นผู้สอบบญัชขีอง

บรษิทัประจําปี  2564 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

และกําหนดเงนิค่าสอบบญัชปีระจําปี 2565 เป็นจํานวนเงนิ 3,616,100 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นในงานสอบบญัชี

ในประเทศไทยตามที่เกดิขึ้นจรงิไม่เกนิ 175,000 บาท โดยบรษิทัเป็นผู้รบัภาระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิสําหรบั

การเดนิทางไปสอบทานในต่างประเทศทีบ่รษิทัมกีารลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ทีป่ระชุมมอบอํานาจ

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบหาก PwC จะต้องจดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นแทน

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้น  ในกรณีทีผู่ส้อบบญัช ีทัง้ 4 ท่าน ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้รวมทัง้มอบ

อํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้อนุมตัค่ิาสอบทานงบการเงนิของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วมค้าที่

เกดิขึน้ใหม่ในปี 2565 โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มตทิีล่งคะแนนเสยีง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 343,697,051 93.4384 

ไม่เหน็ดว้ย 24,135,383 6.5615 

งดออกเสยีง 79,900 0.0001 

รวมจาํนวนเสยีง 367,912,334 100.0000 

 

 ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้แนะนําของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาหลกัเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนสําหรบักรรมการ โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมตามขอบเขตหน้าที ่ผลประกอบการของบรษิทั ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั ระดบัความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย และการเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนของกรรมการกบัธุรกจิในอุตสาหกรรมเดียวกนั              

ระเบียบวาระท่ี  7 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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รวมทัง้ การสร้างแรงจูงใจสําหรบับุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ได้แก่ โบนัสกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. โบนัสกรรมการ : กําหนดวงเงนิโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏบิตัิงานประจําปี 2564 จํานวน 25 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของเงนิปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจดัสรรโบนัสระหว่าง

กนัเอง ซึง่เป็นจาํนวนเท่ากบัโบนัสปี 2563 ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 

2. ค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ : ในปี 2565 ให้ได้รบัในอตัราเดมิ ซึ่งได้รบัอนุมตัิ

จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2564 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 2565 ในอตัรา

เท่ากบัปี 2564 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

คณะกรรมการชดุย่อย ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบีย้ประชุม (บาท) 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 

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. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์อื่นๆ  

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่กีารแต่งตัง้ใหม่หรอืเปลีย่นแปลงระหว่างปี ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และ                 

ความรบัผดิชอบ 

6. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี 

  

 ในการนี้ ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นสอบถามรายละเอยีด และแสดงความคดิเหน็เพิม่เติม          

ซึง่ไดม้ผีูถ้อืหุน้สอบถามผ่านช่อง Q&A ในระหว่างการประชุม โดยสรุปไดด้งันี้ 
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คาํถามจากช่องทาง Q&A 

คาํถาม: นายอุทยั มงคลสวสัดิ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าโบนัสของคณะกรรมการทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 0.73 ของ

เงนิปันผลทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหุน้ คดิเป็นเงนิจาํนวนเท่าไร และภาระหน้าทีข่องกรรมการทีม่มีากขึน้

แต่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชุมคณะกรรมการเท่าเดมินัน้เหมาะสมหรอืไม ่

คาํตอบ: นายกุลศิ สมบตัศิริ ิประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า สดัส่วนโบนัสกรรมการรอ้ยละ 0.73 ของเงนิ

ปันผลทีจ่่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้เท่ากบัเงนิจาํนวน 25 ลา้นบาท ทัง้นี้ คณะกรรมการกรรมการยนิดี

รบัผดิชอบต่อภาระหน้าที่ทีเ่พิม่ขึน้และมุ่งมัน่ทีจ่ะทําให้เอก็โกเป็นบรษิทัทีม่คีวามมัน่คงทาง

พลงังาน ลงทุนในธุรกจิสเีขยีวโดยคํานึงถงึสิง่แวดลอ้มและมเีป้าหมายทีจ่ะลดการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกและมุ่งสู่การเป็นสงัคมคาร์บอนต่ํา ซึ่งอตัราค่าตอบแทนของกรรมการทีนํ่าเสนอ 

ผูถ้อืหุน้พจิารณาถอืว่าเป็นอตัราทีเ่หมาะสมกบัระดบัความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายแลว้ 

  

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีคําถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบยีบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีติเหน็ชอบให้กําหนดโบนัสกรรมการประจําปี 2564 และค่าตอบแทน

กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2565 ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มตทิีล่งคะแนนเสยีง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ      

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

เหน็ดว้ย 361,829,260 98.3465 

ไม่เหน็ดว้ย 6,012,073 1.6341 

งดออกเสยีง 71,001 0.0192 

รวมจาํนวนเสยีง 367,912,334 100.0000 

 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั มาตรา 71 และขอ้บงัคบั

บรษิทั ขอ้ที ่17 กําหนดใหก้รรมการของบรษิทัออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี

เป็นจาํนวนหนึ่งในสาม ซึง่ในการประชุมครัง้นี้ มกีรรมการทีค่รบวาระจะตอ้งออกจากตําแหน่ง 5 คน ไดแ้ก่ 

1. นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ กรรมการอสิระ  

2. นายพลศร ีสุวศิษิฏอ์าษา  กรรมการ 

3. นายณฐัวุฒ ิแจ่มแจง้  กรรมการ 

4. นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์  กรรมการ 

5. นายชุนอจิ ิทานากะ   กรรมการ 
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 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกบักรรมการได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส 

กรรมการทีพ่น้วาระทัง้หมดสมคัรใจทีจ่ะออกนอกหอ้งประชุม 

 

 ประธานแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทัเพื่อเชญิชวนให้ผู้ถือหุ้น

เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคุีณสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายย่อยราย

ใดเสนอรายชื่อกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมผูม้สี่วนไดเ้สยีใน

กรณีนี้จงึได้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒติามกระบวนการสรรหาของบรษิทั จากฐานบญัชรีายชื่อกรรมการ (Director 

Pool) ทัง้ของกระทรวงการคลงัและสถาบนักรรมการบริษัทไทย เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารง

ตําแหน่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคบับริษัท ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง                    

และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ความหลากหลายและการประสมประสานของกรรมการ 

ดา้นอายุ เพศ สญัชาต ิเชื้อชาต ิประกอบกบัทกัษะทีบ่รษิทัต้องการ ความรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ

ของผู้ที่ได้ร ับเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนกําหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง              

ในการกํากบักจิการ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทับรรลุตามกลยุทธข์ององค์กร สาํหรบัการเสนอชื่อกรรมการ

ทีค่รบวาระกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหนึ่ง คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาจากผลงานในการกํากบัดแูลบรษิทั 

การอุทิศเวลา และความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ      

ในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบรษิทั โดยขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

เสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ ดงันี้  

 

1. แต่งตัง้กรรมการอสิระเขา้ใหม่ 1 คน ไดแ้ก่ นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม่ แทน 

นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ 
2. แต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ 1 คน ไดแ้ก่ นายชนิอจิโิร่ ซูซูก ิเป็นกรรมการเขา้ใหม่ แทน นายชุนอจิ ิทานากะ 

3. แต่งตัง้กรรมการกลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง 3 คน ได้แก่ นายพลศร ีสุวศิษิฏ์อาษา นายณัฐวุฒ ิแจ่มแจง้ และ     

นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์   

 

 โดยนางนุชนาถ เลาหไทยมงคล มคุีณสมบตัติรงตามนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั สามารถ

ใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้ ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ

หรอืผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั นอกจากนี้ กรรมการทีไ่ดร้บั

การเสนอชื่อมคุีณสมบตัแิละความเหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัซึง่จะเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการ

กํากบักจิการ เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร ทัง้นี้ บรษิทัไดนํ้าเสนอขอ้มูลของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อแต่ละท่าน

รวมทัง้นิยามกรรมการอสิระ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 ของชุดหนังสอืเชญิประชุม  

 

 ในการนี้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสําหรบั

ระเบยีบวาระนี้ไม่มขีอ้ซกัถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มขีอ้ซกัถามระหว่างการประชุม ประธานจงึเสนอ     

ทีป่ระชุมพจิารณาลงมตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระ เป็นรายบุคคลตามลําดบั โดยมตขิองระเบยีบ

วาระนี้ต้องใช้คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอก
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เสยีงลงคะแนน เมื่อที่ประชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงเชิญกรรมการทุกท่านที่ครบวาระกลบัเข้าห้อง

ประชุม  

  

มติท่ีประชุม :    ที่ประชุมได้พจิารณาและมมีติดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่าสี่ในห้าของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ    

ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

1. แต่งตัง้กรรมการอิสระเข้าใหม่ 1 คน ได้แก่ นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล แทน นางจารุวรรณ         

เรอืงสวสัดพิงศ์  

2. แต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ 1 คน ไดแ้ก่ นายชนิอจิโิร่ ซูซูก ิแทน นายชุนอจิ ิทานากะ และ 

3. ให้กรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 คน ได้แก่ นายพลศร ีสุวศิษิฏ์อาษา นายณัฐวุฒ ิแจ่มแจ้ง และ

นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ กรรมการ กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหนึ่ง  

ทัง้นี้ ผลการลงคะแนนเสยีงตอ้งไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงสาํหรบักรรมการแต่ละท่าน ดงันี้  

 

ชื่อกรรมการ จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 

(รอ้ยละ) 

ไม่เหน็ดว้ย 

(รอ้ยละ) 

งดออกเสยีง 

(รอ้ยละ) 

รวมจาํนวนเสยีง 

(รอ้ยละ) 

1. นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล 

กรรมการอสิระ 

367,462,266 

(99.8776) 

440,468 

(0.1197) 

9,600 

(0.0026) 

367,912,334 

(100.0000) 

2. นายชนิอจิโิร่ ซูซูก ิ 

กรรมการ 

 361,953,740 

(98.3804) 

5,949,394 

(1.6170) 

9,200 

(0.0025) 

367,912,334 

(100.0000) 

3. นายพลศร ีสุวศิษิฏอ์าษา  

กรรมการ 

360,233,959 

(97.9129) 

7,678,375 

(2.0870) 

0 

(0.0000) 

367,912,334 

(100.0000) 

4. นายณฐัวุฒ ิแจ่มแจง้ 

กรรมการ 

361,960,093 

(98.3821) 

5,952,241 

(1.6178) 

0 

(0.0000) 

367,912,334 

(100.0000) 

5. นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ 

กรรมการ 

367,531,382 

(99.8964) 

371,952 

(0.1010) 

9,000 

(0.0024) 

367,912,334 

(100.0000) 

 

ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

 ประธานไดแ้จง้ทีป่ระชุมว่า ระเบยีบวาระปกตไิดเ้สรจ็สิน้ลงแลว้และไดป้ระชุมถงึระเบยีบวาระ

ที ่9 เรื่องอื่นๆ ซึง่ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั มาตรา 105 วรรคสอง และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ที ่34 วรรค

สอง กําหนดใหผู้ถ้อืหุน้ซึ่งมหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดสามารถ

ขอให ้ ทีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่น เพื่อลงมตไิด ้ทัง้นี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอใหพ้จิารณาเรื่องอื่นๆ       

ดงันัน้ ประธานจงึเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามหรอืเสนอแนะในเรื่องทัว่ๆไปได ้ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม

คําถามต่างๆ  ซึ่งนายกุลศิ สมบตัศิริ ิประธานกรรมการ และ นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    

ไดร้่วมชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ สรุปไดด้งันี้   
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คาํถามล่วงหน้า 

คาํถาม: 

 

 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าวิกฤติด้านพลังงานอันเนื่องมาจาก

สถานการณ์การสูร้บระหว่างประเทศรสัเซยีกบัประเทศยูเครน ทําใหว้ตัถุดบิสําหรบัผลติ

กระแสไฟฟ้า เช่น น้ํามนัดบิ น้ํามนัดเีซล ถ่านหนิและก๊าซธรรมชาติเพิม่สูงขึ้นตามราคา

ตลาดโลก เอก็โกไดร้บัผลกระทบต่อการผลติกระแสไฟฟ้าอย่างไร และเอก็โกมแีนวโน้มที่

จะใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังลม     

เป็นตน้ เป็นทางเลอืกสาํหรบัผลติกระแสไฟฟ้าในระยะยาวอย่างไร 
 

คาํตอบ: นายกุลศิ ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า ก่อนหน้าวกิฤตพลงังานอนัเนื่องมาจากสถานการณ์

การสู้รบระหว่างประเทศรสัเซียกบัประเทศยูเครนซึ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2565    

ทัว่โลกประสบปัญหาราคาพลงังานเพิม่สงูขึน้จากการทีก่ลุ่มประเทศโอเปกพลสั (OPEC+) 

ลดกําลงัการผลติเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เมื่อเกดิวกิฤตพลงังานจาก

สถานการณ์ของประเทศรสัเซยีและยเูครน ยิง่สง่ผลใหร้าคาพลงังานเพิม่สงูขึน้ อย่างไรกด็ี

เนื่องจากเอก็โกไดม้กีารลงทุนในโรงไฟฟ้าหลากหลายประเภททําใหผ้ลกระทบจากราคา

ก๊าซมผีลต่อกําไรทัง้ในทางบวกและทางลบโดยขึ้นอยู่กบัสญัญาซื้อขายไฟฟ้าของแต่ละ

โรงไฟฟ้า โดยทีร่อ้ยละ 79 ของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอก็โกเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) ซึง่

มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีกํ่าหนดใหต้น้ทุนเชือ้เพลงิสามารถส่งผ่านไปยงัผูซ้ื้อไฟฟ้าได ้เช่น 

กฟผ. เป็นตน้ และ รอ้ยละ 19 ของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเป็นโรงไฟฟ้าทีซ่ื้อขายไฟฟ้าในตลาด 

Power Pool  ซึ่งต้นทุนเชื้อเพลงิจะถูกส่งผ่านไปที่ค่าพลงังาน ในขณะที่ร้อยละ 2 เป็น 

โรงไฟฟ้าที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ซึ่งส่วนหนึ่งขาย

ไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. ตน้ทุนเชือ้เพลงิจะองิกบัค่า Ft   

 

ในการนี้ เพื่อเป็นการแก้วกิฤตพลงังานทีส่่งผลใหร้าคาเชื้อเพลงิเพิม่สูงขึน้ รฐับาลไดเ้พิม่

อตัราการรบัซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าชวีมวล โรงไฟฟ้าชวีภาพ โรงไฟฟ้าจากขยะ

ชุมชน ที่เ ป็นโรงขนาด SPP หรือผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power 

Producer: VSPP) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนเขา้มาลงทุนในพลงังานสะอาด รวมถึง

การลงทุนแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา 

(Solar Rooftop) เช่น หลงัคาอาคาร บา้นเรอืน หรอืโรงงานอุตสาหกรรม โดยทีร่ฐับาลได้

กําหนดแผนพลงังานชาติให้มกีารเพิม่สดัส่วนพลงังานหมุนเวยีน (Renewable Energy) 

จากเดมิกําหนดไวร้อ้ยละ 25  ภายใน 10 ปี เป็นมากกว่ารอ้ยละ 30 ภายในปี 2583   และ

ในขณะเดยีวกนัภาครฐัจะส่งเสรมิการใชร้ถยนต์ไฟฟ้าภายใต้นโยบาย 30@30 กล่าวคอื 

รถยนต์จํานวนร้อยละ 30  ที่ใช้ในประเทศต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รฐับาลจะมีมาตรการ

สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า เช่น การลดราคารถยนต์ไฟฟ้า 

รวมทัง้เพิม่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) และแบตเตอรี่ ทัง้นี้ เพื่อสอดคล้อง

นโยบายพลงังานของภาครฐั เอ็กโกอยู่ระหว่างการพจิารณาแผนการลงทุนในการผลติ
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ระบบกกัเกบ็พลงังาน (Energy Storage System: ESS) กล่าวคอืการนําแบตเตอรีร่ถยนต์

ทีเ่สือ่มสภาพมารวมกนัและทาํเป็น ESS สาํรองพลงังานสาํหรบัสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ 

 

คาํถามจากช่องทาง Q&A 

คาํถาม: 

 

นายวิรชั พนัธ์แย้ม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากธุรกิจและผลตอบแทนของ Apex Clean 

Energy มแีนวโน้มทีด่ ีบรษิทัมโีอกาสทีจ่ะเพิม่สดัสว่นการลงทุนหรอืไม ่

คาํตอบ: การลงทุนใน Apex Clean Energy เป็นการลงทุนในรปูแบบใหม่ของเอก็โก ซึ่งถอืเป็นการลงทุนใน

ลกัษณะ hybrid กล่าวคอื Apex จะพฒันาโครงการทัง้เพื่อจําหน่ายโครงการและเพื่อเดนิเครื่องเชงิ

พาณิชย์และขายไฟฟ้า  ปัจจุบนั Apex พฒันาโครงการพลงังานหมุนเวยีนขนาดใหญ่ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา มโีครงการทีอ่ยู่ในการลงทุน  (portfolio) 188 โครงการ ขนาดกําลงัการผลติ 42,000  

เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย พลงังานลม 60 โครงการ พลงังานแสงแดด 125 โครงการ  และมโีครงการ

ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ โครงการพลงังานลม 2 โครงการ และโครงการพลงังานแสงแดด 1 

โครงการ    

 

ปัจจุบนัเอก็โกลงทุนในโครงการ Apex รอ้ยละ 17.46 ซึ่งอาจจะพจิารณาเพิม่สดัส่วนการลงทุนใน

อนาคต หรอืพจิารณาซื้อโครงการที่เดนิเครื่องแลว้ของ Apex เพื่อเดนิเครื่องเชงิพาณิชยแ์ละขาย

ไฟฟ้า ในปี 2565 เอก็โกจะรบัรูร้ายไดจ้าก Apex เตม็ปี 
 

คาํถาม: นายทนิพนัธุ ์เหรยีญมโนรมย ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า เอก็โกจะมกีารตัง้สถาบนัวจิยัของบรษิทัหรอืไม่ 

และเอก็โกมฝ่ีายวจิยัพลงังานของบรษิทัหรอืร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาอื่นๆ หรอืไม ่

คาํตอบ: นายกุลศิ ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า ตามขอ้มลูทีไ่ดร้ายงานผลการดาํเนินงานในระเบยีบวาระที ่2 

เอ็กโกได้ร่วมกับบริษัทในเครือของกฟผ. จัดตัง้บริษัท Innopower ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาและวิจัย

นวตักรรมและเทคโนโลยดี้านพลงังาน รวมทัง้พจิารณาร่วมทุนกบัธุรกิจ start-up ด้านพลงังาน 

โดยมีฝ่ายบริหารของเอ็กโกคือรองกรรมการผู้จ ัดการใหญ่สายพฒันาธุรกิจในประเทศดํารง

ตําแหน่งกรรมการในบรษิทัดงักล่าวเพื่อร่วมบรหิารจดัการและมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจดาํเนินการ

ต่างๆ 
 

คาํถาม: นายอุทยั มงคลสวสัดิ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 

1. เอก็โกมแีผนงานลงทุนในธุรกจิกกัเกบ็พลงังานในอนาคต เพือ่สนับสนุน Renewable Energy 

Generation  

2. เอ็กโกสามารถส่งผ่านผลกระทบต้นทุนได้ทัง้หมดเลยหรือไม่ หรือต้องรบัภาระต้นทุนค่า

เชือ้เพลงิเป็นบางสว่น 
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คาํตอบ: นายกุลศิ ประธานกรรมการ ชีแ้จงดงันี้ 

1. เนื่องจากธุรกิจการกักเก็บพลงังาน (Energy Storage System) มีความจําเป็นสําหรบัการ

สํารองพลงังานที่ได้จากพลงังานหมุนเวียนให้มีความต่อเนื่องและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น   

เอก็โกจงึอยู่ระหว่างการพจิารณาการลงทุนในธุรกจิดงักล่าว 

2. สําหรบัโรงไฟฟ้าประเภท IPP ซึ่งมีจํานวนร้อยละ 79 ของโรงไฟฟ้าทัง้หมดในกลุ่มเอ็กโก 

สามารถสง่ผ่านตน้ทุนเชือ้เพลงิผ่านสญัญาซื้อขายไฟฟ้า ในขณะทีโ่รงไฟฟ้าทีซ่ื้อขายไฟฟ้าใน

ตลาด Power Pool ซึง่มจีาํนวนรอ้ยละ 19 ตน้ทุนเชือ้เพลงิจะถูกส่งผ่านไปทีค่่าพลงังาน  และ

อกีรอ้ยละ 2 เป็นโรงไฟฟ้าประเภท SPP ซึง่ค่าไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก่ กฟผ. ตน้ทุนค่าเชือ้เพลงิจะ

องิกบัค่า Ft 
 

คาํถาม: นายวุฒศิกัดิ ์อุดมพรผดุง ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามว่า หากประชาชนลงทุนใชพ้ลงังานแสงอาทติย์

เองทุกครวัเรอืนโดยไม่ใชไ้ฟฟ้าของภาครฐั จะสง่ผลกระทบต่อเอก็โกอย่างไร  

คาํตอบ: นายกุลศิ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าแมพ้ลงังานแสงอาทติยจ์ะมสี่วนช่วยในการประหยดัพลงังาน 

แต่เป็นเทคโนโลยทีีอ่าศยัแสงอาทติย ์ดงันัน้หากเป็นช่วงเวลาทีไ่ม่มแีสงอาทติย ์เช่น ฝนตก มเีมฆ

มาก ช่วงตอนเย็นหรือกลางคืน ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จึงจําเป็นต้องให้ธุรกิจไฟฟ้า

สนับสนุนพลังงานสํารองสําหรบัการใช้พลังงานหมุนเวียนนัน้ นอกจากนี้การทําธุรกิจกักเก็บ

พลงังานหรอืนําแบตเตอรีม่าสาํรองพลงังานเป็นสิง่ทีจ่ําเป็น  เพื่อใหก้ารใชไ้ฟฟ้ามคีวามเสถยีรและ

ต่อเนื่อง 
 

คาํถาม: นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้อืหุน้ ขอใหฝ่้ายบรหิารชีแ้จงแผนของเอก็โกในการตดิตัง้สถานีชารจ์

แบตเตอรีร่ถยนต ์EV ในสถานทีส่าธารณะ  

คาํตอบ: นายเทพรตัน์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจุบนัเอ็กโกพจิารณาลงทุนติดตัง้สถานีชาร์จ

รถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger Station) ร่วมกบั กฟผ. ทัง้นี้ นายกุลิศ ประธานกรรมการ เพิม่เติม

ขอ้มูลว่าบรษิทั Innopower ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมทุนระหวา่งบรษิทัในเครอื กฟผ. ที ่เอก็โกถอืหุน้รอ้ย

ละ 30 มแีผนศกึษาและลงทุนทาํธุรกจิเงนิร่วมลงทุน (Venture Capital) กบัธุรกจิเหล่านี้ต่อไป 

 

 

 หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคําถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว กรรมการผู้จ ัดการใหญ่        

แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า บรษิทังดจดักจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธ์เยีย่มชมโรงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพ

ของผูถ้อืหุน้และป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ

ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.egco.com   

 

 ไม่มผีู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพจิารณาเพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวปิดประชุมและขอบคุณ   

ผูถ้อืหุน้ทีส่ละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อบรษิทั 

 

เลกิประชุมเวลา 16.20 น.  
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 

วนัท่ี  19  เมษายน  พ.ศ. 2565 

 
 

 อนึ่ง หลงัการเปิดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

เพิม่ขึน้ โดยทีจ่ํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ขึน้เป็น 60 ราย และ 530 ราย 

ตามลําดบั รวมทัง้หมดเพิม่ขึ้นเป็น 590 ราย นับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกนัได้ 367,912,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

69.8835 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด   

 

 

    ลงลายมอืชื่อ                                         ประธานกรรมการ 

                   (นายกุลศิ สมบตัศิริ)ิ 

 


