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• ประธานกรรมการ

• ประธานกรรมการลงทุน
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• กรรมการอสิระ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ
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• กรรมการอสิระ

• ประธานกรรมการกาํกับดแูล
   กจิการ และความรับผิดชอบ
   ต่อสังคม

• กรรมการสรรหาและพจิารณา
   ค่าตอบแทน
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• กรรมการ

• ประธานกรรมการสรรหาและ
  พจิารณาค่าตอบแทน
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• กรรมการอสิระ

• กรรมการสรรหาและพจิารณา
  ค่าตอบแทน

• กรรมการกาํกับดแูลกจิการ และ
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
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• กรรมการ
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• กรรมการ

•กรรมการลงทุน
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• กรรมการ

• กรรมการลงทุน
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• กรรมการผู้จัดการใหญ่

• กรรมการลงทุน

• กรรมการกาํกับดแูลกจิการ และ
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
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• กรรมการอสิระ

• กรรมการตรวจสอบ
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• กรรมการอสิระ

• กรรมการตรวจสอบ
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• กรรมการ

• กรรมการกาํกับดแูลกจิการ และ
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
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• กรรมการอสิระ

• กรรมการสรรหาและพจิารณา
  ค่าตอบแทน

• กรรมการกาํกับดแูลกจิการ และ
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
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• กรรมการ

• กรรมการลงทุน
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• กรรมการ

•กรรมการสรรหาและพจิารณา
 ค่าตอบแทน
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  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 1
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   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 2
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  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  สายงานพฒันาธุรกจิในประเทศ 
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  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
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 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานบัญชีและการเงนิ
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 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานปฏบิัตกิาร



การนับคะแนนเสียงตามข้อบังคับ
1.  1 หุ้น มี 1 เสียง

2.  ต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ+ง คือ “เหน็ด้วย”  “ไม่เหน็ด้วย”  
     “งดออกเสียง”

3.  มตปิกติ : ถอืคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที+มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
     ยกเว้น

• ระเบียบวาระที+ 6 การเลือกตั Bงกรรมการแทนกรรมการที+ออกตามวาระ 
มต ิ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจาํนวนเสียงทั Bงหมดของ
        ผู้ถอืหุ้นที+มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

• ระเบียบวาระที+ 7 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
มต ิ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั Bงหมดของ

          ผู้ถอืหุ้นซึ+งมาประชุม  

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที+ประชุมออกเสียงเพิ+มขึ Bนอีกเสียงหนึ+งเป็น
เสียงชี Bขาด  





หากท่านไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง

หากท่านเหน็ด้วย

o โปรดยกมือและใช้บตัรลงคะแนน
      พนักงานจะเกบ็บตัรลงคะแนน

o ไม่ต้องยกมือ
  พนักงานจะเกบ็บตัรลงคะแนนเมื+อจบการประชุม

� ผู้ถือหุ้นที+มาด้วยตนเอง
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หนังสือมอบฉันทะแบบ  ก.  แบบทั+วไป
o เหมือนมาด้วยตนเอง
หนังสือมอบฉันทะแบบ  ข.  แบบกาํหนดรายละเอียดชัดเจน
o ในระเบยีบวาระที+ผู้มอบลงคะแนนเอง ผู้รับมอบจะไม่ได้บตัร

ลงคะแนน
o ในระเบยีบวาระที+ผู้มอบให้ผู้รับมอบลงคะแนนแทน
       การลงคะแนนจะเหมือนแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ  ค. แบบผู้ลงทุนต่างชาติ
o การลงคะแนนจะเหมือนแบบ ข.

� ท่านที+ได้รับการมอบฉันทะ
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o ผู้ถือหุ้น/ ผู้มอบฉันทะจะต้องลงชื+อกาํกับ หรือลงชื+อย่อ
ไว้เป็นสาํคัญ มิเช่นนัBน บริษัทขอสงวนสิทธิในการ
พจิารณาให้การลงคะแนนเสียงเสียไปทั Bงหมดหรือ
บางส่วน

**ในกรณีที+มีการแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า เครื+องหมายลงมติ
  ในบตัรลงคะแนน
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การนับคะแนนในระบบคอมพวิเตอร์

o ลาํดบัแรก  บนัทกึคะแนนเสียงตามจาํนวนหุ้นของผู้มา
             ลงทะเบยีนทั Bงหมดเป็น “เหน็ด้วย” 

o ลาํดบัที+สอง หกัด้วย “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออกเสียง”
              จากการมอบฉันทะ และจากการยกมือ

                       ในที+ประชุม

o การนับคะแนนใช้ระบบ barcode
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o ในแต่ละระเบยีบวาระจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะ
      ที+ไม่เหน็ด้วยและงดออกเสียง แล้วนําไปหกัออกจาก
      จาํนวนเสียงที+มาประชุม 

o  เกบ็บตัรลงคะแนนเสียงทุกใบหลังจากการประชุม
      ทุกระเบยีบวาระเสร็จสิ Bนแล้ว

o  ยกเว้นระเบยีบวาระการเลือกตั Bงกรรมการ 
  >> เกบ็บตัรลงคะแนนเสียงทั Bงหมด ทั Bงเหน็ด้วย 
      ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง    
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      >>เกบ็รวมทุกใบในคราวเดยีวกัน และขอให้ส่งใบลงคะแนน
          เลือกตั Bงกรรมการทั Bงชุด โดยไม่ต้องฉีกใบลงคะแนนเป็น
          แต่ละบุคคล
o หากท่านมีความจาํเป็นที+จะต้องกลับก่อนที+การออกเสียง 

ลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระจะแล้วเสร็จ ขอให้ท่านผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบตัรลงทะเบยีนออกและบตัร
ลงคะแนนที+เหลืออยู่ทั Bงหมดให้แก่เจ้าหน้าที+ที+ประตทูางออก
ด้านหน้าเพื+อให้เจ้าหน้าที+นําคะแนนเสียงไปหกัออกจาก
จาํนวนคะแนนเสียงที+ลงทะเบยีนไว้ก่อนหน้านี Bแล้ว



จาํนวนเสียงที+ต้องใช้ :  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที+มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558

จาํนวนเสียงที+ต้องใช้ : เสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที+มาประชุม
              และออกเสียงลงคะแนน



จาํนวนเสียงที+ต้องใช้ :  ระเบียบวาระนี Bไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถอืหุ้น 
   เนื+องจากเป็นระเบียบวาระเพื+อทราบ
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2557 2558

กาํไรจากการดาํเนินงาน
+215 ล้านบาท หรือ +2.79 %7,705

7,667

414

กาํไรสุทธิ
-3,348 ล้านบาท หรือ -43.67%

กาํไรจากการดาํเนินงาน
(กาํไรก่อนผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี+ยน ภาษีเงนิได้
รอการตัดบัญชี มาตรฐาน
บัญชีสัญญาเช่าและ
สัมปทาน และการด้อยค่า)

อัตราแลกเปลี+ยน

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

มาตรฐานบัญชีสัญญา
เช่าและสัมปทาน

225

(677)

7,375

หน่วย: ล้านบาท

กาํไรจากการขาย
เอ็กคอมธารา

การด้อยค่า

4,319

7,920 952

485

(483)

(3,332)

(271)

6,968
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หน่วย: ล้านบาท

263

944

ผลประกอบการของ
โรงไฟฟ้าที+เดินเครื+องแล้ว

• รับรู้ผลกาํไรเต็มปี ของ
� โรงไฟฟ้าที+ลงทุนใหม่ในปี 

2557 (MPPCL, SEG)
� โครงการที+ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ในปี 2557 (BRWF, GIDEC)
• กาํไรของโรงไฟฟ้าที+ลงทุนใหม่ใน

ปี 2558 (NED, QPL)

2557 2558

เอ็กโกมีดอกเบี Bยจ่าย
เพิ+มขึ Bน

การลดลงของรายได้ 
ค่าความพร้อมจ่าย
KK2, KN2&3, BLCP

ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที+อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง (KN4, 

CWF,TJ, SBPL) และ
พัฒนา (TP, SK)

การตัดจาํหน่ายสิทธิในสัญญา
ซื Bอขายไฟฟ้าและมูลค่า
ยุติธรรมที+เพิ+มขึ Bนของ

โรงไฟฟ้า MPPCL, SEG, NED

(514)

7,705 7,920

952

กาํไรจากการขายหุ้น
เอ็กคอมธารา

โรงไฟฟ้าระยองหมด
สัญญา PPA

(571)
(31)

(450)

(378)
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หน่วย: ล้านบาท

2556 2557 25582555 2556 2557 25582555

11,240

7,164
7,667

6,930

6,060

7,375

7,705
7,920
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4,319



เท่า

0

0.2

0.4

1.2

0.8

1.0

0.6

1.6

1.4

2553 2554 2555 2556 2557 2558

เอ็กโก

เอ็กโก
และบริษัทย่อย

1.17

0.21
0.25

0.70

0.87

1.31

เอ็กโกและบริษัทย่อยเอ็กโกและบริษัทย่อย เอ็กโกเอ็กโกเอ็กโกและบริษัทย่อย เอ็กโก

0.17

0.23

0.41
0.44

0.83

0.78
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56.59%

7.35%
3.28%

32.78%
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84.81%

15.19%
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โครงการที+อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการที+อยู่ระหว่างการก่อสร้าง



บริษัท % ถือหุ้น ธุรกจิ
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“บริษัทไทยชั Bนนําที+ดาํเนินธุรกจิไฟฟ้าอย่างยั+งยืนใน
ประเทศไทยและภูมภิาคเอเซียแปซฟิิก ด้วยความใส่ใจ
ที+จะธาํรงไว้ซึ+งสิ+งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม”

� สร้างความเตบิโตอย่างยั+งยืนให้กับองค์กร โดย
มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าเป็นหลัก 

� รักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือ ROE 
อย่างน้อยร้อยละ 10



     บริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

     บริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จตามกาํหนดและงบประมาณที+วางไว้ 

     แสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่เพื+อสร้างการเตบิโตอย่างยั+งยืน

     

     ธํารงรักษาสิ+งแวดล้อม ลดผลกระทบเชงิลบและเพิ+มผลกระทบเชงิบวก      

     ยกระดับการจัดการด้านสิ+งแวดล้อม อยู่ ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับชุมชน

    มีระบบบริหารจัดการที+มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชั+น

    รับผิดชอบต่อสิ+งแวดล้อม สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

  



66

รับทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 
และแนวทางการดาํเนินกจิการในอนาคต

จาํนวนเสียงที+ต้องใช้ : ระเบียบวาระนี Bไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจาก
                               ผู้ถือหุ้น เนื+องจากเป็นระเบียบวาระเพื+อทราบ 66



จาํนวนเสียงที+ต้องใช้ :  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและออกสียงลงคะแนน
67
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หน่วย : บาท
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หน่วย : บาท



75

อนุมัตงิบการเงนิประจาํปี
สิ Bนสุดวันที+ 31 ธันวาคม 2558

จาํนวนเสียงที+ต้องใช้ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและ
                              ออกเสียงลงคะแนน 75



จาํนวนเสียงที+ต้องใช้ :  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและออกสียงลงคะแนน
76
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79อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2558 สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล



80

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม
งบการเงนิ

เฉพาะบริษัท
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จาํนวนเสียงที+ต้องใช้ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและ
                              ออกเสียงลงคะแนน 81



จาํนวนเสียงที+ต้องใช้ :  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและออกสียงลงคะแนน
82
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86

หน่วย : บาท
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88

จาํนวนเสียงที+ต้องใช้ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและ
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จาํนวนเสียงที+ต้องใช้ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและ
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จาํนวนเสียงที+ต้องใช้ :   คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจาํนวนเสียงทั Bงหมดของผู้ถอืหุ้น
ซึ+งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน
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ความสามารถและประสบการณ์ที+เกี+ยวข้องกับการดาํเนิน
ธุรกิจและสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัท

องค์ประกอบของความรู้ ความชาํนาญเฉพาะด้านที+จาํเป็น 
ต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ

การประสมประสานของกรรมการด้านอายุ เพศ  ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์
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จาํนวนเสียงที+ต้องใช้ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจาํนวนเสียงทั Bงหมด
                              ของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุม และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน



     จาํนวนเสียงที+ต้องใช้ :  คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั Bงหมดของ
                                    ผู้ถอืหุ้นซึ+งมาประชุม
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ผลประกอบการของบริษัท

ระดบัความรับผิดชอบของงานที+ได้รับมอบหมาย

การเปรียบเทยีบกับธุรกิจในขนาดเดยีวกัน

การสร้างแรงจูงใจสาํหรับบุคคลที+มีคุณสมบัตเิหมาะสม
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โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งในแต่ละปี
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จาํนวนเสียงที+ต้องใช้ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั Bงหมด
                              ของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุม
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จัดกจิกรรมโครงการ Plant Visit 2016
“เยี+ยมชมโรงไฟฟ้า บแีอลซีพ”ี

ในวันที+ 16 และ17 มิถุนายน 2559

ท่านผู้ถือหุ้นที+สนใจสามารถสมัครได้ที+
บธูนักลงทุนสัมพนัธ์ หน้าห้องประชุม หรือ

ที+ www.egco.com
ตั Bงแต่วันที+ 21 เมษายน ถงึ 6 พฤษภาคม 2559
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เอก็โกขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน


