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ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และได้ยนิเสียงสัญญาณเตือนภยั 
ขอให้ทุกท่านออกจากห้องประชุมเพื่อไปจุดรวมพล 
โดยออกทางประตูหน้าห้องบอลรูม 

ไปด้านหน้าโรงแรม 





• ประธานกรรมการ 
 
• ประธานกรรมการลงทุน 

4 



• กรรมการอิสระ 
 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5 
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• กรรมการอสิระ 
 
• ประธานกรรมการก ากับดแูล 
   กิจการ และความรับผิดชอบ 
   ต่อสังคม 
 
• กรรมการสรรหาและพจิารณา 
   ค่าตอบแทน 
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• กรรมการ 
 
• ประธานกรรมการสรรหาและ 
  พจิารณาค่าตอบแทน 
 
• กรรมการลงทุน 
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• กรรมการอสิระ 
 
• กรรมการสรรหาและพจิารณา 
  ค่าตอบแทน 
 
• กรรมการก ากับดแูลกจิการ และ 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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• กรรมการ 



10 

• กรรมการ 



11 

• กรรมการ 
 
• กรรมการลงทุน 
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• กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
• กรรมการลงทุน 
 
• กรรมการก ากับดแูลกจิการ และ 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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• กรรมการอิสระ 
 
• กรรมการตรวจสอบ 
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• กรรมการอิสระ 
 
• กรรมการสรรหาและพจิารณา 
  ค่าตอบแทน 
 
• กรรมการก ากับดแูลกจิการ และ 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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• กรรมการอิสระ 
 
• กรรมการตรวจสอบ 
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• กรรมการ 
 
• กรรมการลงทุน 



17 

• กรรมการ 
 
• กรรมการสรรหาและพจิารณา 
  ค่าตอบแทน 
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• กรรมการ 
 
• กรรมการก ากับดแูลกจิการ และ 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 1 
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   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
   สายงานพัฒนาธุรกจิต่างประเทศ 2 
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  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  สายงานพฒันาธุรกจิในประเทศ  
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  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ 
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 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายงานบัญชีและการเงนิ 



25 

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  สายงานปฏิบัติการ 





หากท่านไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง 

หากท่านเหน็ด้วย 

o โปรดยกมือและใช้บัตรลงคะแนน 
      พนักงานจะเก็บบัตรลงคะแนน 

o ไม่ต้องยกมือ 
  พนักงานจะเก็บบัตรลงคะแนนเมื่อจบการประชุม 

 ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 

27 



หนังสือมอบฉันทะแบบ  ก.  แบบทั่วไป 
o เหมือนมาด้วยตนเอง 
หนังสือมอบฉันทะแบบ  ข.  แบบก าหนดรายละเอียดชัดเจน 
o ในระเบยีบวาระที่ผู้มอบลงคะแนนเอง ผู้รับมอบจะไม่ได้บัตร

ลงคะแนน 
o ในระเบยีบวาระที่ผู้มอบให้ผู้รับมอบลงคะแนนแทน 
       การลงคะแนนจะเหมือนแบบ ก. 
หนังสือมอบฉันทะแบบ  ค. แบบผู้ลงทุนต่างชาต ิ
o การลงคะแนนจะเหมือนแบบ ข. 
 
 
 
 
 

 ท่านที่ได้รับการมอบฉันทะ 

28 



o ผู้ถือหุ้น/ ผู้มอบฉันทะจะต้องลงช่ือก ากับ หรือลงช่ือย่อ
ไว้เป็นส าคัญ มิเช่นนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการ
พจิารณาให้การลงคะแนนเสียงเสียไปทัง้หมดหรือ
บางส่วน 

**ในกรณีที่มีการแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า เคร่ืองหมายลงมต ิ
  ในบัตรลงคะแนน 

29 
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o การนับคะแนนใช้ระบบ barcode 
o ในแต่ละระเบยีบวาระจะเกบ็บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะ 
      ที่ไม่เหน็ด้วยและงดออกเสียง แล้วน าไปหกัออกจาก 
      จ านวนเสียงที่มาประชุม  
o  เก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบหลังจากการประชุม 
      ทุกระเบียบวาระเสร็จสิน้แล้ว 
o  ยกเว้นระเบียบวาระการเลือกตัง้กรรมการ  

  >> เก็บบัตรลงคะแนนเสียงทัง้หมด ทัง้เหน็ด้วย  
      ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง     
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      >>เก็บรวมทุกใบในคราวเดยีวกัน และขอให้ส่งใบลงคะแนน 
          เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด โดยไม่ต้องฉีกใบลงคะแนนเป็น 
          แต่ละบุคคล 
o หากมีความจ าเป็นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ให้ส่ง

บตัรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าที่ 



32 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้ :  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



33 

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
              และออกเสียงลงคะแนน 



จ านวนเสียงที่ต้องใช้ :  ระเบียบวาระนีไ้ม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถอืหุ้น  
   เน่ืองจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ 







  
 
28 พฤศจกิายน 2557        โรงไฟฟ้าพลังงานลมโบโค ร็อค 
 
11 ธันวาคม 2557                  โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจีเดค 
 









  
 
15 กรกฎาคม 2557              โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
                                       ถ่านหนิเอ็มพพีซีีแอล 
 
30 กรกฎาคม 2557              โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
                                       ใต้พภิพเอสอีจี 
 
 4 กุมภาพนัธ์ 2558               โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
                                        เอ็นอีด ี  















2556 2557 

ก าไรจากการด าเนินงาน 
+330 ล้านบาท หรือ +4.48 % 

7,705 

7,164 

7,667 

(279) 
(182) 

414 

ก าไรสุทธิ 

+503 ล้านบาท หรือ +7.02 % 

ก าไรจากการด าเนินงาน
(ก าไรก่อนผลกระทบจาก
อัตราแลกเปล่ียน ภาษี
เงนิได้รอการตัดบัญชี 
มาตรฐานบัญชีสัญญา
เช่าและสัมปทาน)  

อัตราแลกเปล่ียน 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

มาตรฐานบัญชีสัญญา
เช่าและสัมปทาน 

225 

(677) 

7,375 

250 

หน่วย: ล้านบาท 



หน่วย: ล้านบาท 

416 

838 

(963) 

ผลประกอบการของ
โรงไฟฟ้าที่เดินเคร่ืองแล้ว 

รับรู้ผลก าไรเต็มปีของ 
โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จใน
ปี 2556 และโครงการที่ก่อสร้าง

แล้วเสร็จในปี 2557 

2556 2557 

ผลประกอบการของ
โครงการใหม่ 

การลดลงของรายได้ 
ค่าความพร้อมจ่าย 

ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการ

ก่อสร้างและพัฒนา 

การตัดจ าหน่ายสิทธิใน
สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าและ

มูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึน้ของ
โรงไฟฟ้าเอ็มพีพีซีแอล 

441 

(135) 

(267) 

7,375 7,705 



หน่วย: ล้านบาท 

7,375 

2555 2556 2557 2554 2555 2556 2557 2554 

11,240 

7,164 
7,667 

6,060 

7,375 
7,705 

6,930 

5,301 4,990 



เท่า 

0 

0.2 

0.4 

1.2 

0.8 

1.0 

0.6 

1.6 

1.4 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

เอ็กโก 

เอ็กโก 
และบริษัทย่อย 

0.18 0.17 
0.23 

0.41 
0.44 

0.78 

0.23 0.21 
0.25 

0.70 

0.87 

1.17 

เอ็กโกและบริษัทย่อย เอ็กโก 





57.54% 

7.42% 
2.78% 

32.26% 



o โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 



o โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 



o โครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันา 



o โครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันา 



o โครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันา 



72.81% 

27.19% 



2020 2019 2018 2017 2016 

ขนอมหน่วยที่ 4 
(ก๊าซธรรมชาติ) 

ชัยภมูิ 
วนิด์ฟาร์ม 

(พลังงานลม) 

ทีพี  
โคเจเนอเรชั่น 

(ก๊าซธรรมชาติ) 

เอสเค 
โคเจเนอเรชั่น 
(ก๊าซธรรมชาติ) 

ทีเจ 
โคเจเนอเรชั่น 
(ก๊าซธรรมชาติ) 

ไซยะบุรี 
(พลังน า้) 

โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 



บริษัท ธุรกิจ 

เอสโก เดนิเคร่ือง บ ารุงรักษาและวศิวกรรม 

อีสท์วอเตอร์ จัดหาและจ าหน่ายน า้ดบิ 

เอ็กคอมธารา ผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา 

เพร์ิล เอนเนอจี ้ เดนิเคร่ืองและบ ารุงรักษา 

เคซอน แมนเนจเมนท์ บริหารจัดการโรงไฟฟ้า 

พีท ีมานัมบงัเมารา อีนิม เหมืองถ่านหนิ 



62 
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บริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบนัให้เดนิเคร่ืองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
บริหารโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ให้เสร็จตามเวลาที่
ก าหนดและเป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ 
 

แสวงหาโอกาสในการซือ้สินทรัพย์ที่เดนิเคร่ืองแล้วเพื่อรับรู้รายได้ทนัท ี

ขยายการลงทุนในภมูภิาคเอเชียแปซฟิิก โดยการขยายโรงไฟฟ้าที่เอก็โก
ด าเนินการอยู่  และการร่วมทุนกับพนัธมติรทางธุรกจิในท้องถิ่น 



64 

รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2557  
และแนวทางการด าเนินกิจการในอนาคต 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้ : ระเบียบวาระนีไ้ม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจาก 
                               ผู้ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ 



จ านวนเสียงที่ต้องใช้ :  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกสียงลงคะแนน 
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มาตรฐานการบัญชี ผลกระทบงบการเงนิรวมปี 

1.สัญญาเช่า  
  (TFRIC4) 

สินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ 183 ล้านบาท 
หนีส้ินรวม     เพิ่มขึน้  74 ล้านบาท 
ส่วนผู้ถือหุ้น   เพิ่มขึน้109 ล้านบาท 
(หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ฯ 
 ข้อ 3) 

2.สัญญาสัมปทานบริการ 
  (TFRIC12) 
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หน่วย : บาท 
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หน่วย : บาท 
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อนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
                              ออกเสียงลงคะแนน 



จ านวนเสียงที่ต้องใช้ :  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกสียงลงคะแนน 
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72 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 ปี 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 7,667 7,164* 

อัตราเงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)  3.00 3.25 2.75 3.25 

คดิเป็นเงนิปันผล (ล้านบาท) 1,579 1,711 1,448 1,711 

อัตราเงนิปันผลจ่ายต่อหุ้นรวม (บาท) 6.25 6.00 

รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 3,290 3,159 

สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผล (ร้อยละ) 43 44* 

หมายเหตุ   * ก าไรสุทธิปี 2556 (ก่อนการปรับปรุง) จ านวน 6,914 ล้านบาท  
                  คดิเป็นสัดส่วนการจ่ายเงนิปันผลร้อยละ 46 
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งบการเงนิรวม
งบการเงนิ 

 
เฉพาะบริษัท

หน่วย : บาท 



75 

• รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบคร่ึง
ปีแรกของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท 

• อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2557 ใน
อัตรา 6.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากการ
ด าเนินงานคร่ึงปีหลังของปี 2557 ในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น  
โดยก าหนดวันจ่ายเงนิเป็น วันที่  30 เมษายน 2558 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
                              ออกเสียงลงคะแนน 



จ านวนเสียงที่ต้องใช้ :  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกสียงลงคะแนน 
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ความเหน็คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
สมควรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์  คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) 
 
       มีความต่อเน่ืองในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูล 
           ของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างด ี 
       PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีช่ือเสียง 
           มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดบัสากล เป็นที่ยอมรับ 
           อย่างกว้างขวาง  
 
 
 78 



79 

หน่วย : บาท 
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หน่วย : บาท 
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จ านวนเสียงที่ต้องใช้ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
                              ออกเสียงลงคะแนน 
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จ านวนเสียงที่ต้องใช้ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
                              ออกเสียงลงคะแนน 
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จ านวนเสียงที่ต้องใช้ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
                              ออกเสียงลงคะแนน 

 



จ านวนเสียงที่ต้องใช้ :   คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  

องค์ประกอบของความรู้ ความช านาญเฉพาะด้านที่จ าเป็น 
ต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ 

การประสมประสานของกรรมการด้านอายุ เพศ  ความรู้
และประสบการณ์ 
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จ านวนเสียงที่ต้องใช้ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมด 
                              ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 



 

. 

91 



. 

92 



. 

93 



. 

94 



95 



จ านวนเสียงที่ต้องใช้ :   คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
                               ซึ่งมาประชุม 
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ผลประกอบการของบริษัท 

ระดับความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมาย 

การเปรียบเทยีบกับธุรกิจในขนาดเดียวกัน 

การสร้างแรงจูงใจส าหรับบุคคลที่มีคุณสมบัตเิหมาะสม 
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จ านวนเสียงที่ต้องใช้ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด 
                              ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
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จัดกิจกรรมโครงการ Plant Visit 2015 
“เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า BLCP จ.ระยอง” 
ในวันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2558 

 
ท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ 

บธูนักลงทุนสัมพนัธ์ หน้าห้องประชุม หรือ 
ที่ www.egco.com 

ตัง้แต่วันที่ 22 เมษายน ถงึ 2 พฤษภาคม 2558 
 

http://www.egco.com/
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