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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม  
ประสงค์ที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และค่านิยม ดังนี้  

วิสัยทัศน์ 
เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าครบวงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจการให้บริการด้านพลังงานทั้งในประเทศไทยและ

ภูมิภาคอาเซียน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม 

 
ภารกิจ 
• สร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น 

• มีความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม 

• สร้างบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ การทำงานเป็นทีมและการปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน 

• เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 
พันธกิจ 
เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ดังนี้ 

• รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท 

• รับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับความไว้วางใจ โดยมีวินัยในการดำเนินงานและคำนึงถึงความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

• มีกระบวนการตัดสินใจและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและโปร่งใส 

• ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และหลีกเลี่ยงความลำเอียงหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแห่ง  

 ผลประโยชน์ 

• มุ่งสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน และมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น 

• นำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 

• ให้ความใส่ใจต่อชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ค่านิยม 
• เราจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และคุณธรรม 

• เราจะยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด 

• เราจะเคารพขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 

• เราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

• เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ และทำงานเป็นทีม 
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จุดเด่นการดำเนินการในรอบปี 2551 

รางวัลแห่งความสำเร็จ
เอ็กโก
พฤษภาคม	 •	บริษัทยอดเยี่ยมอันดับ	 8	 ของประเทศ	 และอันดับ	 4	 ของหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	จากวารสารการเงินการ		

	 	 ธนาคาร	 						

มิถุนายน	 •	บริษัทไทยที่ดีเด่นอันดับ	 4	 สำหรับการปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและอันดับ	 7	 สำหรับงานด้านนักลงทุน		

	 	 สัมพันธ์	จากนิตยสาร	FinanceAsia		 	

กรกฎาคม	 •	คะแนนผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ	 ประจำปี	 2551	 เท่ากับ	 105	 คะแนน	 จัดโดยสำนักงาน		

	 	 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 	 	

21	พฤศจิกายน	 •	รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		 	 	 	

	 •	รางวัลการดูแลผู้ถือหุ้นยอดเยี่ยม	จากบริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำกัด		 	 	

	 •	การจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ดีเลิศ	จากสมาคมกรรมการบริษัทประเทศไทย		 	 	

	 •	ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 	 	


กลุ่มเอ็กโก
8	พฤษภาคม	 •	บรษิทั	ผลติไฟฟา้ขนอม	จำกดั	 ไดร้บัรางวลั	สถานประกอบการดเีดน่ดา้นความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดลอ้ม		

	 	 ในการทำงาน	ระดบัประเทศ	(9	ปตีดิตอ่กนั)	ในงานสปัดาหค์วามปลอดภยัในการทำงานแหง่ชาต	ิครัง้ที	่22	จากกรมสวสัดกิาร		

	 	 และคุม้ครองแรงงาน		กระทรวงแรงงาน	 	 	

8	พฤษภาคม	 •	บริษัท	ร้อยเอ็ด	กรีน	จำกัด	ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม		

	 	 ในการทำงาน	ระดับจังหวัด	 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ	ครั้งที่	 22	จาก	คณะกรรมการส่งเสริม		

	 	 ความปลอดภัยในการทำงาน	กระทรวงแรงงาน		 	 	

27	สิงหาคม	 •	บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าขนอม	 จำกัด	 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	 โครงการลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์	 (Zero			

	 	 Accident	Campaign)	ต่อเนื่อง	เกิน	4	ล้านชั่วโมงทำงาน	โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน		จากกระทรวงแรงงาน	 	

23	กันยายน	 •	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	จำกัด	 ได้รับรางวัล	สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ	 (2	ปีติดต่อกัน)			

	 	 จากกระทรวงแรงงาน	 	 	

21	ตุลาคม	 •	บริษัท	เอ็กโก	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	เซอร์วิส	จำกัด	ได้รับเกียรติบัตรจาก	บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	ในเรื่องการบริหาร		

	 	 จดัการดา้นความปลอดภยั	อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มในระดบัมาตรฐาน	ในการเขา้รว่มปฏบิตังิาน	Turnaround	โรงแยก		

	 	 ก๊าซธรรมชาติระยอง	หน่วยที่	 2	 ระหว่างวันที่	 14	 -	 28	มกราคม	 2551	ซึ่งเป็นการได้รับเกียรติบัตรดังกล่าวเป็นปีที่	 3			

	 	 ติดต่อกัน	 	 	

11	ธันวาคม	 •	บริษัท	เอ็กโก	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	 เซอร์วิส	จำกัด	ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ค้าทุกราย	ที่ทาง		

	 	 บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง	โดยเอสโกได้รับแจ้งผลการประเมินในระดับ”ผู้ค้าชั้นดีมาก”		 	


กิจกรรมธุรกิจ
เอ็กโก
21	เมษายน	 •	การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	2551	 	 	

7	พฤษภาคม	 •	จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี	2550	ในอัตรา	2.50	บาท			 	

15	พฤษภาคม	 •	ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดที่เอ็กโกถืออยู่ในบริษัท	เอ็กโกร่วมทุนและพัฒนา	จำกัด	และหุ้นทั้งหมดที่บริษัท	เอ็กโก			

	 	 เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	เซอร์วิส	จำกัด	ซึ่งถืออยู่ในบริษัท	อมตะ	เพาเวอร์-เอสโก	เซอร์วิส	จำกัด		 	

11	กันยายน	 •	จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ	2.50	บาท	 	 	

กิจกรรมของเอ็กโกตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาองค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	 และการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย			

ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	พนักงาน	ชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	
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29	พฤศจิกายน	 •	ซือ้หุน้ของ	GPI	Quezon	Ltd.	(GPIQ)	ในสดัสว่นรอ้ยละ	90	ของหุน้ทัง้หมด	ผา่น	บรษิทั	เอก็โกบวีไีอ	จำกดั	ทำใหเ้อก็โก		

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อมของ	Quezon	Power	 (Philippines)	 Limited	Company	ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังผลิต		

	 	 ติดตั้ง	 502.5	 เมกะวัตต์	 และระบบส่งที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในสัดส่วนร้อยละ	 23.4	 ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิต			

	 	 117.6	เมกะวัตต์	 	



กลุ่มเอ็กโก
27	กุมภาพันธ์	 •	 โรงไฟฟ้าแก่งคอย	 2	 หน่วยที่	 2	 กำลังผลิต	 755	 เมกะวัตต์จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบก่อนวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่			

	 	 1	มีนาคม	2551	 	 	

6-9	พฤษภาคม	 •	บรษิทั	ผลติไฟฟา้ขนอม	จำกดั	ผา่นการตรวจตดิตาม	(Surveillance	Audit)	ระบบบรหิารคณุภาพ	ISO	9001:2000	ระบบ			

	 	 การจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย	TIS	18001:1999	&	OHSAS	18001:1999	และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม			

	 	 ISO	14001:2004	โดย	TUV	NORD	 	 	

21-24	กรกฎาคม	 •	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าระยอง	จำกัด	ได้รับการรับรอง	(Re-certificate	Audit)	ระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย			

	 	 TIS	 18001:1999	 &	OHSAS	 18001:2007	 (Occupational	 Health	 and	 Safety	Management	 System	 for	 the			

	 	 scope	“electricity	power	generation”)	และไดร้บัการรบัรอง	(Re-Audit)	ระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม	ISO14001:2004			

	 	 โดย	MASCI	(Management	System	Certification	Institute-Thailand)			 	 	

14	สิงหาคม	 •	บรษิทั	ผลติไฟฟา้ระยอง	จำกดั	ไดร้บัการรบัรอง	(Re-certificate	Audit)	ระบบคณุภาพ	ISO	9001:2000	โดย	TUV	NORD			

23	กันยายน		 •	บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าขนอม	 จำกัด	 ผ่านการตรวจติดตาม	 (Surveillance	Audit)	 ระบบบริหารคุณภาพ	 ISO	 9001:2000			

	 	 โดย	TUV	NORD	 	 	

9	ธันวาคม	 •	บริษัท	 ร้อยเอ็ด	กรีน	จำกัด	 ได้รับการรับรอง	 (Re-certificate	Audit)	 ระบบการบริหารคุณภาพ	 ISO	9001:2000	 โดย			

	 	 Moody	International		Certification	Group		 	 	

19	ธันวาคม	 •	บริษัท	เอ็กโก	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	เซอร์วิส	จำกัด	ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ	ISO	9001:2000	ในงานด้าน		

	 	 การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม	โดย	SGS	UKAS		 	 	

	

กิจกรรมเพื่อนักลงทุน
ก.โครงการพบปะผู้บริหาร
20	กุมภาพันธ์	 •	โครงการพบปะผู้บริหาร	ครั้งที่	1/2551	แถลงผลประกอบการประจำปี	2550		 	 	

18	พฤษภาคม	 •	โครงการพบปะผู้บริหาร	ครั้งที่	2/2551	แถลงผลประกอบการไตรมาสที่	1/2551		 	

20	สิงหาคม	 •	โครงการพบปะผู้บริหาร	ครั้งที่	3/2551	แถลงผลประกอบการไตรมาสที่	2/2551		 	

19	พฤศจิกายน	 •	โครงการพบปะผู้บริหาร	ครั้งที่	4/2551	แถลงผลประกอบการไตรมาสที่	3/2551		 	 	
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ข.โครงการพบนักลงทุน
26	กุมภาพันธ์	 •	พบนักลงทุนสถาบัน	งาน	TISCO	Corporate	Day	ณ	อาคารทิสโก้		จัดโดย	บล.	ทิสโก้	จำกัด	 	 	

28	เมษายน	 •	เอ็กโกพบนักลงทุนสถาบันที่ฮ่องกง	จัดโดย		Thailand	Elite	 	 	

8-11	พฤษภาคม	 •	พบนักลงทุนในงานมหกรรมการเงิน	Money	Expo	2008	ณ	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	กรุงเทพมหานคร	 	 	

12-13	พฤษภาคม	 •	Global	Infrastructure	Conference,	United	Kingdom	จัดโดย	บล.แมควอรี	(ประเทศไทย)	จำกัด	 	 	

3-5	มิถุนายน	 •	Cal	GEMS-Merrill	Lynch	Global	Emerging,	USA.	จัดโดย	บล.ภัทร	จำกัด	 	 	

17-19	กันยายน	 •	พบนักลงทุนสถาบันในงาน	Thailand	Focus	2008	ณ	โรงแรมพลาซ่าแอทธินี	จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

7-9	พฤศจิกายน	 •	พบนักลงทุนในงานมหกรรมการเงิน	Money	Expo	สัญจร	จังหวัดเชียงใหม่		 	 	

20-23	พฤศจิกายน	 •	พบนักลงทุนในงาน	“SET	in	the	City	2008”	ณ	Paragon	Hall	ชั้น	5	สยามพารากอน	กรุงเทพมหานคร	 	 	

11	และ	19	ธันวาคม		 •	ผู้บริหารพบนักลงทุนสถาบัน	จัดโดย	บล.บัวหลวง	จำกัด	กรุงเทพมหานคร	 	 	

	
ค.การให้ความรู้และการเยี่ยมชมบริษัท
24	มีนาคม	 •	งานเสวนาหัวข้อ	“เจาะลึกข้อมูลโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี”	ณ	อาคารเอ็กโก		 	

26	มิถุนายน	 •	โครงการพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแก่งคอย	2	ครั้งที่	1	จังหวัดสระบุรี	 	 	

21	สิงหาคม	 •	โครงการพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแก่งคอย	2	ครั้งที่	2	จังหวัดสระบุรี	 	 	

10	กันยายน	 •	โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี	จังหวัดระยองร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 	 	


กิจกรรมเพื่อพนักงาน
มกราคม-ธันวาคม	 •	กิจกรรม	Smile@Library	 	 	

28	มกราคม	 •	งาน	Communication	Day	ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน	ครั้งที่	1		 	

7-8	กุมภาพันธ์	 •	กิจกรรม	Knowledge	Sharing		เรื่อง	O&M	Skill	Improvement	Project		 	 	

19-23	กุมภาพันธ์	 •	การอบรม	“การสร้างทีม	เชื่อมความสัมพันธ์	กับจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี”		

6	มีนาคม	 •	กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัท		 	

17-18	มีนาคม	 •	การอบรม	“Orientation	พนักงานใหม่”	 	 	

26	มีนาคม		 •	ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี	 	 	

2	เมษายน	 •	งาน	Communication	Day	ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน	ครั้งที่	2		 	

24	เมษายน	 •	กิจกรรมกีฬาสีสำหรับกลุ่มบริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำกัด	(มหาชน)	 	 	

9	พฤษภาคม	 •	งาน	Green	Heart	Party	วันรวมพลหัวใจสีเขียว	 	 	

25-27	พฤษภาคม	 •	การอบรม	“The	7	Habits	of	Highly	Effective	People”		 	

21	กรกฎาคม	 •	กิจกรรม	Knowledge	Sharing	เรื่อง	การดำเนินธุรกิจของเอสโกในต่างประเทศ			 	 	

25	กันยายน	 •	งานเลี้ยงขอบคุณและอำลากรรมการผู้จัดการใหญ่	เนื่องจากครบวาระเกษียณอายุ	 	 	

3	ตุลาคม	 •	งาน	Communication	Day	ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน	ครั้งที่	3		 	

17-19	ตุลาคม	 •	กิจกรรม	Family	Trip			 	 	

18	ธันวาคม	 •	การบรรยายเรื่อง	วิกฤติ	Hamburger	และ	Whistleblower	 	

19	ธันวาคม	 •	งาน	“สายสัมพันธ์ปาร์ตี้”	แสดงมุทิตาจิตแก่พนักงานครบเกษียณอายุ		 	

26	ธันวาคม	 •	กิจกรรมแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของเอ็กโก		 	
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ทำตลอดปี
มกราคม	-	ธันวาคม	 •	โครงการ	Green	 Learning...เพาะความคิดปลูกจิตอนุรักษ์	 จังหวัดขอนแก่น	 ร่วมกับสมาคมไทสร้างสรรค์	 พัฒนาพื้นที่		

	 	 การเรียนรู้และจัดค่ายเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระดับประถมศึกษา	รวม	10	ครั้ง				 	 	

	 •		โครงการอาคารเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 	 ร่วมกับ	 อบต.เหนือเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ก่อสร้างอาคารเพื่อการเรียน		

	 	 รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และจัดอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขี้เถ้าแกลบให้กับผู้แทนชุมชน		 	 	 	

	 •		โครงการตลาดนัดสุขภาพ	ในอำเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	รวม	17	ครั้ง	 	 	 	

	 •	โครงการชีวะวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 จัดกิจกรรมบรรยายและสาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร			

	 	 ณ	โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง	ชุมชนควนทอง		อำเภอขนอม	จังหวัดนครศรีธรรมราช	 	 	

มกราคม	-	สิงหาคม	 •	 โครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ	 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช	 เพาะพันธ์และปล่อย		

	 	 ลูกพันธุ์ปูม้า	จำนวนรวม	2,400,000	ตัว	สู่ทะเลในอ่าวขนอม	พร้อมจัดอบรมเยาวชนที่ผู้ปกครองทำอาชีพประมงชายฝั่ง	

กุมภาพันธ์	-	สิงหาคม	 •		โครงการอาชวีะรว่มดว้ยชว่ยประชาชน	ออกหนว่ยบรกิารประชาชนในเขตชมุชนหว้ยโปง่	มาบตาพดุ	จงัหวดัระยองรวม	5	ครัง้	

	 •	โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการเรียนรู้	 สำหรับโรงเรียนในอำเภอขนอม	จังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดยจัดกิจกรรมสอบแข่ง		

	 	 ขันความรู้ระดับประถมศึกษา	ครั้งที่	9	ณ	โรงเรียนบ้านท่าม่วงและพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี	2551	จำนวน	210	ทุน			

	 	 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเยาวชน	 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ณ	ศูนย์ประชุมไบเทค	บางนา			

	 	 กรุงเทพมหานคร	 	 	

พฤษภาคม	-	ธันวาคม	 •	โครงการสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	ให้บริการในพื้นที่ชุมชนมาบข่า	จังหวัดระยอง	รวม	4	ครั้ง		 	 	

	 •		โครงการ	“คลองสวยน้ำใสถวายในหลวง	:	คลองลาดโตนด”	จัดงานประกาศความสำเร็จ	“วันน้ำใส”	ณ	ชุมชนคลองลาด		

	 	 โตนด	 เขตหลักสี	่ พร้อมก่อตั้งศูนย์พิทักษ์คลองลาดโตนด	จำนวน	 5	ศูนย์	 และจัดพิมพ์วารสารชุมชน	 “สารคนคลอง		

	 	 เดียวกัน”	เพื่อให้ความรู้และรณรงค์การใช้จุลินทรีย์ชีวภาพในครัวเรือน	 	 	

กรกฎาคม	-	ตุลาคม	 •	 โครงการลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง	 ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดกิจกรรมศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้	 จังหวัด		

	 	 ปราจีนบุรี	และกิจกรรมการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง	7	แห่ง	พร้อมทั้ง		

	 	 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	ครั้งที่	2	ณ	อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	อ.ชะอำ	จ.เพชรบุรี		 	 	

กรกฎาคม	-	ธันวาคม				•	โครงการเครือข่ายเยาวชน	EGCO	Green	Blood	ร่วมกับเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า			

	 	 จัดตั้งแกนนำเยาวชนเป็นคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ในภาคเหนือและภาคกลาง			 	

	

กิจกรรมที่ทำตามช่วงเวลา
19-23	มีนาคม			 •	โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่ารุ่นที่	26	และรุ่นที	่27	ณ	อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	จังหวัดเชียงใหม่	และรุ่น		

26-30	มีนาคม	และ	 	 ที่	28	ณ	อุทยานแห่งชาติเขาหลวง	จังหวัดนครศรีธรรมราช		 	 	

13-16	ตุลาคม	

21-22	พฤษภาคม	 •	 โครงการสร้างบ้านใหม่ใต้ทะเล	 (ปะการังเทียม)	 ปี	 2	ณ	 ชายฝั่งทะเลบริเวณโรงไฟฟ้าขนอม	 อำเภอขนอม	 จังหวัด		

	 	 นครศรีธรรมราช	 โดยจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพบนตู้คอนเทนเนอร์	 “แดนดินถิ่นโลมา”	และพิธีวางตู้คอนเทนเนอร์			

	 	 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในทะเลจำนวน	18	ตู้	พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน	738,000	ตัว	 	 	

7-9	กรกฎาคม		 •	ค่ายเยาวชนร่วมใจพิทักษ์รักษ์เขาชะเมารุ่นที่	1	และรุ่นที่	2		ณ	อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา	จ.ระยอง			 	

และ	30	กรกฎาคม	 	 	 	

31	กรกฎาคม-	 •	 โครงการรักษ์ต้นน้ำ	 ด้วยผืนป่า	 ปี	 2	 ปลูกต้นกุหลาบพันปี	 จำนวน	 600	 ต้น	ณ	 เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน			

3	สิงหาคม		 	 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	จังหวัดเชียงใหม่		 	 	

21	สิงหาคม	 •	ร่วมกับสำนักงานประปาเขต	3	จังหวัดราชบุรี	 จัดกิจกรรมเยาวชนเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปาดื่มได้	ณ	 โรงผลิต		

	 	 น้ำประปาแพงพวย	เอ็กคอมธารา	ในเครือเอ็กโก	 	 	

17	กันยายน	 •	 โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า	 จัดอบรมภาคทฤษฎีและศึกษาดูงานการทำก้อนเห็ดที่ฟาร์มเห็ดวารี			

	 	 ต.พนานิคม	อ.นิคมพัฒนา	จ.ระยอง		 	

พฤศจิกายน			 •	 เปิดตัวกิจกรรม	 “EGCO	Green	Gump	Gadget”	ประกวดของประดิษฐ์คิดไม่ถึง	 แก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม			

	 	 ภายใต้โครงการ	EGCO	Green	Blood	
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ภาพรวมทางการเงิน

งบการเงินรวม


ผลการดำเนินงาน(ล้านบาท)

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้อื่น

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ

ขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)

 ในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

กำไร(ขาดทุน)สุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

กำไร(ขาดทุน)ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน

กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

ฐานะการเงิน(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

หุ้นทุนซื้อคืน

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

ข้อมูลต่อหุ้น(บาท)

กำไร(ขาดทุน)ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

มูลค่าตามบัญชี

เงินปันผล

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า)

อัตรากำไรขั้นต้น(%)

อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ(%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)



2551



10,320

378

5,890

1,759

-

630



4,619

86

6,952

(25)

6,927



58,330

12,788

45,066

476

-

5,265



13.21

13.16

85.60

5.00



2.58

1.11

42.93

45.22

16.01

12.38

0.28



2550*



10,939

655

5,711

1,680

-

839



5,051

134

8,281

121

8,402



53,600

11,604

41,475

521

-

5,265



15.73

15.96

78.78

4.75



4.22

1.20

47.80

50.48

21.89

16.15

0.28



2549*



13,839

848

5,815

2,154

-

1,166



(83)

169

5,299

716

6,016



50,459

14,661

35,289

509

-

5,265



10.07

11.43

67.03

4.00



1.65

1.58

57.98

41.19

18.14

10.77

0.41

2548



16,022

805

8,151

2,202

-

1,859



27

264

4,378

(285)

4,093



61,250

29,136

31,041

1,073

-

5,265



8.32

7.78

58.96

3.25



2.27

1.29

49.13

24.28

13.83

7.04

0.91



2547



15,620

852

7,593

1,894

(34)

2,220



29

232

4,595

67

4,662



55,066

25,963

28,173

982

(52)

5,265



8.75

8.88

53.55

3.00



3.25

1.33

51.39

28.25

17.28

8.36

0.89



2546



15,378

898

6,017

1,323

170

2,631



(545)

303

5,287

707

5,994



56,437

29,736

25,895

859

(52)

5,265



10.07

11.41

49.21

2.75



2.19

1.01

60.88

38.10

26.02

10.68

1.11



2545



11,463

669

4,926

963

342

2,807



(73)

236

2,784

174

2,958



55,824

34,876

20,276

724

(52)

5,265



5.30

5.62

38.51

2.50



2.21

1.02

57.02

24.53

15.26

5.44

1.66



2544



10,732

880

4,033

936

-

3,299



35

203

3,175

(236)

2,939



52,965

33,780

18,544

641

-

5,259



6.04

5.60

35.26

2.25



2.80

1.01

62.42

25.23

16.55

5.44

1.76



2543



9,697

854

3,462

1,031

-

3,325



(77)

(38)

2,694

(1,478)

1,217



55,112

37,664

16,979

469

-

5,244



5.14

2.32

32.28

2.00



2.85

0.97

64.30

11.62

7.21

2.32

2.16



2542



8,541

910

2,776

905

-

2,984



8

(94)

2,889

(241)

2,648



49,898

33,079

16,762

56

-

5,243



5.51

5.05

32.00

2.00



6.97

1.29

67.50

27.99

16.85

5.57

1.97



หมายเหตุ          

* ตั้งแต่วันที่1มกราคม2550กลุ่มเอ็กโกได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีสำหรับการบันทึกส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าในงบการเงินรวมจากวิธีรวม

 ตามสัดส่วนเป็นวิธีส่วนได้เสียและได้เริ่มใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานโดยใช้วิธีปรับย้อนหลังสำหรับงบการเงินปี2549
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15,000

10,000

5,000

 2551 2550* 2549* 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2542

 2551 2550* 2549* 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2542

10,698 11,594

14,687
16,827 16,471 16,276

12,132 11,612 10,551 9,452

รายได้รวม

8,279 8,230 9,135

12,212 11,673
10,141

9,039 8,268 7,818
6,665

 2551 2550* 2549* 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2542

 2551 2550* 2549* 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2542

ค่าใช้จ่ายรวมก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน

กำไรก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน

สินทรัพย์รวม

9,000

20,000

15,000

10,000

8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

-

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

-

-

-

5,000

6,952
8,281

5,299
4,378 4,595

5,287 2,784

3,175 2,694 2,889

58,330
53,600 50,459

61,250 55,066 56,437 55,824 52,965 55,112
49,898

หน่วย:ล้านบาท
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สารประธาน
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ในนามของคณะกรรมการเอ็กโก ผมใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มเอ็กโกตลอดมา คณะ

กรรมการเอ็กโกมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการด้วยความระมัดระวังและเอาใจใส่ และปฏิบัติตามข้อบัญญัติและเจตนาของกฎหมาย เพื่อรักษาไว้ซึ่ง

ประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 

ในปี  2551 นี้ คณะกรรมการมีประเด็นที่จะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้ 


สถานการณ์ธุรกิจไฟฟ้า

ปี 2551 นับเป็นปีที่ท้าทายยิ่ง แม้ในครึ่งแรกของปี 2551 ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ในช่วงไตรมาสที่สาม 

ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจโลก ตลอดจนผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีหลังชะลอตัวลง ซึ่งทำให้การใช้ไฟฟ้าลดลงด้วย โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 ประเทศไทยมีกำลังผลิตติดตั้งรวม 

29,892 เมกะวัตต์ โดยความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2551 ที่ 22,568 เมกะวัตต์ ซึ่งต่ำกว่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เกิด

ขึ้นเมื่อเดือนเมษายนของปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 0.08  ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงนี้เป็นผลให้มีการพิจารณาปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าปี 

2550 (PDP-2007) เป็นครั้งที่สอง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ  

 

การเติบโตของกลุ่มเอ็กโก
ณ วันที่  31  ธันวาคม  2551  กลุ่มเอ็กโกมีโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินงานแล้วรวม 13 โรง  ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม

จำนวน 3,967.6 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ  13.27 ของกำลังผลิตติดตั้งรวมของประเทศไทย และมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นจำนวน 458.5 เมกะวัตต์เมื่อเทียบกับ

ปี 2550 ซึ่งมีกำลังผลิตที่เดินเครื่องแล้วจำนวน 3,509.1 เมกะวัตต์  โดยมีเหตุการณ์ที่สำคัญ ดังนี้ 

• โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 หน่วยที่ 2 กำลังผลิต 755 เมกะวัตต์ ประสบความสำเร็จในการก่อสร้างและสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่วันที่    

 27 กุมภาพันธ์  2551  ก่อนวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 มีนาคม 2551   

• เอ็กโกลงนามในสัญญาขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท เอ็กโก ร่วมทุนและพัฒนา จำกัด (เอ็กโกเจดี) และบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง   

 แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท อมตะ เพาเวอร์-เอสโก เซอร์วิส จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา  

 แก่โรงไฟฟ้าที่เอ็กโกเจดี ถือหุ้นอยู่เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551  เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ซึ่งเติบโตเต็มที่แล้วและเอ็กโกเป็นผู้ถือหุ้นส่วน  

 น้อย ซึ่งการขายหุ้นดังกล่าวจะทำให้ เอ็กโกสามารถนำเงินและทรัพยากรที่ใช้ดูแลบริษัทดังกล่าวมาใช้สำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ซึ่งมี  

 โอกาสที่จะขยายการเติบโตและรายได้ 

• บริษัท เอ็กโกบีวีไอ จำกัด (เอ็กโกบีวีไอ) ได้ซื้อหุ้นของ GPI Quezon Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของหุ้นทั้งหมด ทำให้เอ็กโกบีวีไอเป็นผู้ถือ  

 หุ้นโดยอ้อมของ Quezon Power (Philippines) Limited Company ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังผลิตติดตั้ง 502.5 เมกะวัตต์   

 และระบบส่งที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในสัดส่วนร้อยละ 23.4 ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิต 117.6 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน   

 2551 ซึ่งการลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนธุรกิจของเอ็กโกในการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาค  

 

ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกถือเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้ารายใหญ่รายแรกของประเทศไทยที่ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากชนิดมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย

ของภาครัฐในการกระจายการใช้เชื้อเพลิงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งนี้ หากนับรวมกำลังผลิตจากโรงฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของบริษัทคือโรง

ไฟฟ้าน้ำเทินสอง ซึ่งมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ประมาณเดือนธันวาคม  2552 กำลังผลิตรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทจะเป็นจำนวน 

4,239.2 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน ถ่านหิน พลังน้ำ และพลังงานชีวมวลในสัดส่วนร้อยละ 73.47, 

19.69, 6.41 และ 0.44 ตามลำดับ  

 

สำหรับการดำเนินการในอนาคตนั้น แม้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันจะเป็นปัจจัยลบสำหรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ  แต่กลุ่มเอ็กโกเชื่อมั่นใน

ศักยภาพของประเทศไทย และเห็นว่า ยังมีโอกาสในการแสวงหาโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ โดยเน้นการเข้าร่วมทุนในโครงการ  

โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้ว หรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการศึกษาโครงการด้านพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ทั้งโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวลในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดในฐานะบริษัทชั้นนำทางด้าน

พลังงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มเอ็กโกต่อไป    
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มเอ็กโกระลึกอยู่เสมอว่า การดำเนินงานด้านธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงพยายามสรรหาวิธีดำเนินงานที่เป็นมิตร

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม บนหลักการที่มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน ในปี 2551 กลุ่ม  

เอ็กโกมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี ้
 

• โครงการลดผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้าต่อสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด และตรวจวัดคุณภาพ  

 อากาศ และเสียงอย่างต่อเนื่อง  

• โครงการรณรงค์เพื่อประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการนำน้ำที่บำบัดแล้วและขยะบางประเภทกลับมาใช้ใหม่  

• โครงการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งโครงการลดโลกร้อน โดยการส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์  

 พลังงานและการปลูกป่า  

• โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับชุมชน โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน  
 

ในการทำธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต กลุ่มเอ็กโกจะสานต่อเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะดูแลและลด  

ผลกระทบจากการดำเนนิธรุกจิหลกัของกลุม่เอก็โกใหไ้ดม้ากทีส่ดุ และขยายตอ่โครงการเพือ่เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติทีด่ใีหก้บัชมุชนและสงัคมทีอ่ยูร่อบโรงไฟฟา้  
 

ผลประกอบการ
ผลประกอบการ ในปี 2551  ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเอ็กโกสามารถทำกำไรสุทธิได้เป็นจำนวน  6,927 ล้านบาท หรือคิดเป็น

กำไรสุทธิ 13.16 บาทต่อหุ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งเอ็กโก

เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ และจะดูแลให้บริษัทมีสถานะการเงินที่มั่นคงและ

พร้อมสำหรับการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคต  
 

ความสำเร็จ
การดำเนินงานที่มุ่งมั่นดังกล่าว ได้ถูกสะท้อนผ่านการประเมินผลของสมาคมหรือสถาบันต่างๆ อาทิ ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Finance 

Asia ให้เป็นบริษัทไทยที่ดีเด่นเป็นอันดับ 7 สำหรับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และอันดับ 4 สำหรับการปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และเอ็กโก

ยังได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2551 เป็นอันดับ  8 ของประเทศ และอันดับ 4 ของหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค จากวารสารการ

เงินการธนาคาร นอกจากนี้ เอ็กโก ยังได้รับรางวัลต่างๆ ในงาน SET Awards ได้แก่ รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย รางวัลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รางวัลการดูแลผู้ถือหุ้นยอด

เยี่ยมจาก บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จำกดั และยงัเปน็บรษิทัทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ชงิรางวลับรษิทัจดทะเบยีนดเีดน่ดา้นความรบัผดิ

ชอบตอ่สงัคม 
 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน อาทิ โรงไฟฟ้าขนอม ได้รับรางวัล สถานประกอบการดี

เด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน รวมทั้งได้รับรางวัลสถานประกอบ

การดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และโรงไฟฟ้า

ร้อยเอ็ด กรีน ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด  
 

ความสำเร็จทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นผลจากการสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม ที่เกื้อกูลให้

กลุ่มเอ็กโกสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในนามของคณะกรรมการเอ็กโก ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ได้ให้

ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเอ็กโกด้วยดีเสมอมา รวมทั้งเป็นกำลังใจของพนักงานในกลุ่มเอ็กโกที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กร   

สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น  บนพื้นฐานของการดำเนินงานที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมไทยสืบไป 
 

เรากลุ่มเอ็กโกไม่เคยหยุดนิ่งที่จะร่วมกันสร้างพลังไฟฟ้าด้วยพลังใจอย่างเต็มเปี่ยม 

 

 

 

 

           นายศานิต ร่างน้อย 

            ประธานกรรมการ 
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ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
ประวัติกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (เอ็กโก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 1. นายศานิต ร่างน้อย 
	 อายุ	60	ปี	

	 •	ประธานกรรมการ	

	 •	ประธานกรรมการบริหาร	

 3. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล 
	 อายุ	54	ปี	

	 •	กรรมการอิสระ	

	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบ	

คุณวุฒิการศึกษา

-	 เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต		

	 มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์	ประเทศสหรัฐอเมริกา			

-		เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต			

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

-	 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

-	 อบรมหลักสูตร	Directors	Certification	Program		

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	

	 	 และกรรมการตรวจสอบ	

	 	 บริษัท	ไพลอน	จำกัด	(มหาชน)	

2544	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการ	

	 	 สำนักงานคณะกรรมการกำกับ	

	 	 การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า	

2548	-	2549	 กรรมการธนาคาร			

	 	 กรรมการตรวจสอบ	และประธาน	

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	

2541	-	2544	 รองกรรมการจัดการ	

	 	 บริษัท	หลักทรัพย์จัดการกองทุน		

	 	 เอ็มเอฟซี	จำกัด	(มหาชน)		

2534	-	2539		 ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษก	

	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

2532	-	2534	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 	 บรษิทั	มอรแ์กน	เกรนเฟลลไ์ทย	จำกดั	

คุณวุฒิการศึกษา

-	 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต		

	 (Industrial	Engineering)	Pennsylvania	State		

	 University,	USA		

-	 วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ	(วศิวกรรมอตุสาหกรรม)		

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

-	 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	

-	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

	 หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	43		

	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย	

-	 หลกัสตูร	Directors	Accreditation	Program		 	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

-	 หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Directors		

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

-	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program		 	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

-	 หลักสูตร	Senior	Executive	Program		

	สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์	

ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ม.ค.	2550	-		 อธิบดีกรมสรรพากร	

30	ก.ย.	2551	 กระทรวงการคลัง	

ต.ค.	2549	-			 กรรมการ		

ต.ค.	2551	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

2549	-	ม.ค.	2550	 อธิบดีกรมสรรพสามิต		

	 	 กระทรวงการคลัง	

2547		 รองปลัดกระทรวงการคลัง		 	

	 	 กระทรวงการคลัง	

2546	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง		

		 กระทรวงการคลัง	

2545		 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั		

		 กระทรวงการคลัง	

2. นายอัศวิน คงสิริ 
	 อายุ	64	ปี	
	 •	กรรมการอิสระ	
	 •	รองประธานกรรมการ	
	 •	กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน	

คุณวุฒิการศึกษา
-	 Bachelor’s	Degree	(Honours)	in	Philosophy,		
	 Politics	and	Economics,	Oxford	University,		
	 England	
-	 Banff	School	of	Advanced	Management,		
	 Alberta,	Canada	
-	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตร	
	 การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน		 	
	 (วปรอ.)	รุ่นที่	6	
-	 อบรมหลักสูตร	Chairman	2000	
-	 Program	สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
-	 อบรมหลักสูตร	Directors	Certification	Program		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประวัติการกระทำผิด		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		0.000	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	
ต.ค.	2550	-		 ประธานกรรมการ	
ปัจจุบัน		 บรษิทั	ช.	การชา่ง	จำกดั	(มหาชน)	
2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและประธานกรรมการ	
	 	 บริหารความเสี่ยง	
	 	 บริษัท	บริการเชื้อเพลิงการบิน		
	 	 กรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)	
2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและกรรมการบริหาร	
	 	 ธนาคารกรุงไทย	จำกัด	(มหาชน)	
2542	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและประธานกรรมการ	
	 	 ตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	โรงแรมโอเรียนเต็ล		 	
	 	 (ประเทศไทย)	จำกัด	(มหาชน)	
2536	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำกัด	
	 	 (มหาชน)	
2546	-		 กรรมการ	
พ.ค.	2551		 บริษัท	ไทย-เยอรมัน	เซรามิค	อิน	
	 	 ดัสทรี	จำกัด	(มหาชน)	
2546	-		 กรรมการ	
1	พ.ย.	2550	 บริษัท	ไทยเรตติ้งแอนด์	 	
	 	 อินฟอร์เมชั่น	เซอร์วิส		จำกัด	
2535	-		 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	
มี.ค.	2549	 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จำกัด	
2524	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารความเสี่ยง				
	 	 ประธานกรรมการสรรหาและ	 	
	 	 กำหนดค่าตอบแทน	
	 	 บริษัท		ผาแดงอินดัสทรี	จำกัด		
	 	 (มหาชน)	
2537	-	ก.ย.50	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บรษิทั	ช.	การชา่ง	จำกดั	(มหาชน)	
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 6. นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดี 
	 อายุ	54	ปี	

	 •	กรรมการอิสระ	

	 	 (ลาออกมีผลบังคับ	1	ส.ค.	2551)	

คุณวุฒิการศึกษา

-	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(MBA)		

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

-	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	สาขาไฟฟ้า			

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

-	 นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

2549	-	ปัจจุบัน	 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	

	 	 กระทรวงอุตสาหกรรม	

2549	-	ปัจจุบัน	 นายกสมาคมส่งเสริมคุณภาพ	

	 	 แห่งประเทศไทย	

2546	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม	

2546	 ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ		

	 	 กรุงเทพฯ	เมืองแฟชั่น	
2545		 รองอธิบดี	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	

 4. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ 
	 อายุ	60	ปี	

	 •	กรรมการอิสระ	

	 •	กรรมการตรวจสอบ	

คุณวุฒิการศึกษา

-	 ปรญิญาบตัร	วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัรรุน่ที	่41	

-	 นิติศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

-	 เนติบัณฑิตไทย	สำนักอบรมกฎหมายแห่ง	

	 เนติบัณฑิตสภา	พ.ศ.	2518		

-	 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

-	 อบรมหลักสูตร	Director	Certification	Program		

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

พ.ย.	2551		 โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด	

-	ปัจจุบัน	

22	เม.ย.	2551		 กรรมการ	

-	ปัจจุบัน	 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	

2543	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ขนส่ง	จำกัด	

16	ต.ค.	2550	-		 กรรมการ	

ก.พ.	2551	 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร				

	 	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

1	ธ.ค.	2548		 อธบิดอียัการ	ฝา่ยคดเีศรษฐกจิและ	

-	ปัจจุบัน	 ทรัพยากร	

	 	 สำนักงานอัยการสูงสุด	

2548		 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองระยอง	

2546	-	2548		 รองอธิบดีอัยการ		

	 	 ฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร	
2545	-	2546		 อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและ	
	 	 ทรัพยากร	1	

 5. นางวัธนี พรรณเชษฐ์ 
	 อายุ	71	ปี		

	 •	กรรมการอิสระ	

	 •	กรรมการตรวจสอบ	

คุณวุฒิการศึกษา

-	 ปริญญาโทการบัญชี	M.A.	(Accounting)		

	 จากมหาวิทยาลัยอลาบามา	สหรัฐอเมริกา		

-	 ปริญญาตรีการบัญชี	(บช.บ.)		

	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

-	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	1091	

-	 อบรมหลักสูตร	Director	Certification	Program		

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ต.ค.	2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	

	 และกรรมการตรวจสอบ	

	 บริษัท	เอสโซ่	(ประเทศไทย)		

	 จำกัด	(มหาชน)	

2542	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	

	 และกรรมการตรวจสอบ	

	 บริษัท	ไทยโพลีอะครีลิค		 	

	 จำกัด	(มหาชน)	

2542	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	

	 และกรรมการตรวจสอบ	

	 บริษัท	หลักทรัพย์	พัฒนสิน		

	 จำกัด	(มหาชน)	

2542	-	2549		 กรรมการอิสระ	

	 และกรรมการตรวจสอบ	

	 บริษัท	เดลต้า	อิเลคโทรนิคส์		

	 (ประเทศไทย)	จำกดั	(มหาชน)	

2549-2550	 กรรมการประกนัคณุภาพหลกัสตูร		

	 คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช	ี

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

2548-2550	 ประธานอนุกรรมการพิจารณา	

	 คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน	

	 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	

	 สภาวิชาชีพบัญชี		

	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	
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 7. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ 
	 อายุ	62	ปี	

	 •	กรรมการอิสระ		

	 •	กรรมการตรวจสอบ	

คุณวุฒิการศึกษา

-	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต			

	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)	

-	 ปริญญาตรี	สาขา	Police	Science	and		 	

	 Administration	จาก	California	State	University		

	 at	Los	Angeles	

-	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Director	Accreditation		

	 Program	(DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	

	 บริษัทไทย	(IOD)	

-	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่	41	

-		ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	7		

	 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน	

ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

2551	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 และประเมินผล	(ค.ต.ป.)	

	 	 กระทรวงพลังงาน		

2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	

	 	 บริษัท	ปตท.	อะโรเมติกส์	และ	

	 	 การกลั่น	จำกัด	(มหาชน)	

2550		 กรรมการอิสระ	

	 	 บริษัท	อะโรมติกส์	(ประเทศไทย)		

	 	 จำกัด	(มหาชน)	

ต.ค.	2549	-	2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

	 	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ธ.ค.	2549	-	2551	ประธานคณะกรรมการธิการ	

	 	 การพลังงาน	

	 	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

พ.ย.	2546	-	2548	รองผู้อำนวยการ	(นักบริหาร	10)	

	 	 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ		

	 	 สำนักนายกรัฐมนตรี	

ส.ค.	2546	-		 ปฎิบัติราชการรองเลขาธิการ		

พ.ย.	2546	 สภาความมั่นคงแห่งชาติ	

	 	 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	

 8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 
	 อายุ	45	ปี	

	 •	กรรมการอิสระ	

	 •	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

คุณวุฒิการศึกษา

-	 ปริญญาโท	คณะรัฐศาสตร์		

	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช	

-	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์		

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

-	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program		 	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

-	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	การบริหารงานภาครัฐและ	

	 กฎหมายมหาชน	รุ่นที่	7	สถาบันพระปกเกล้า	

-	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	การบริหารเศรษฐกิจ		

	 สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	1				

	 สถาบันพระปกเกล้า	

-	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	3		

	 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน	

ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

2551	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	

	 	 บริษัท	หลักทรัพย์ไซรัส	จำกัด		

	 	 (มหาชน)	

2551	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	

	 	 เมโทรสตาร์พร้อพเพอร์ตี้	จำกัด	

	 	 (มหาชน)	

2540	-	ปัจจุบัน		 กรรมการผู้จัดการ	

	 	 บริษัท	ทรีนิตี้พลัส	จำกัด	

2547	-	2549		 ผู้ชำนาญการ	

	 	 คณะกรรมาธิการติดตามการบรหิาร	
	 	 งบประมาณ		
	 	 สภาผูแ้ทนราษฎร	

 9. นายเจริญ ประจำแท่น 
	 อายุ	62	ปี	

	 •	กรรมการอิสระ	

	 •	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

	 	 (ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		

	 	 ครั้งที่	1/2551	เมื่อวันที่	21	เมษายน	2551)	

คุณวุฒิการศึกษา

-	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)		

	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

-	 นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

-	 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต	(บริหารรัฐกิจ)		

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

-	 ประกาศนยีบตัร	การอบรมหลกัสตูรนกับรหิารงานชา่ง	

	 ระดบัสงู	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัและกรมโยธาธกิาร.	

-	 ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรนักปกครอง	

	 ระดบัสงูรุน่	38	วทิยาลยัการปกครอง	กรมการปกครอง	

-	 ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรนักบริหาร	

	 ระดับสูงรุ่น	37	สำนักงาน	ก.พ.	

-	 ฝึกอบรมหลักสูตร	Change	Management		

	 ณ	สถาบัน	RIPA	International	ประเทศอังกฤษ	

-	 อบรมหลักสูตร	Directors	Certification	Program		

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

-	 อบรมหลักสูตร	Audit	Committee	Program			

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

2549	-	30	ก.ย.	50	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน		

	 	 (ผูต้รวจราชการ	10)		

	 	 กระทรวงพลงังาน	

2545	-	2548		 รองอธิบดี	(นักบริหาร	9)		

	 	 กรมธรุกจิพลงังาน	กระทรวงพลงังาน	

2545		 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบาย	

	 	 และแผน	(งานโยธาธิการ)	

	 	 กระทรวงพลังงาน	

2544		 ผู้ตรวจการกรม	

	 	 กระทรวงพลังงาน	

2542		 ผู้อำนวยการกองควบคุม	

	 	 นำ้มนัเชือ้เพลงิและกา๊ซ	(วศิวกร	8)	

	 	 กระทรวงพลงังาน	
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12. นายณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์พันธุ์ 
	 อายุ	63	ปี	

	 •	กรรมการ	

	 •	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

	 •	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและ	

	 	 สิ่งแวดล้อม	

	 	 (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	

คุณวุฒิการศึกษา

-		ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมโยธา			
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
-		ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	สาขา	Hydraulic		
	 Engineering	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	
-		ประกาศนียบัตร	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง			
	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์		
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
-		ประกาศนียบัตร	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง			
	 Harvard	Business	School,	Harvard	University		
	 สหรัฐอเมริกา			
-		ประกาศนียบัตร	Directors	Certification		 	
	 Program	สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

8	พ.ค.	2550	-	 กรรมการ	
ต.ค.	2551	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
พ.ย.	2549	-			 ที่ปรึกษา	
มิ.ย.	2550	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำกัด	(มหาชน)		
ต.ค.	2548	-			 ที่ปรึกษา	
ก.ย.	2549	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
ต.ค.	2546	-			 กรรมการ	
ก.ย.	2548	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	จำกัด		
	 	 (มหาชน)	
3	เม.ย.	-			 รักษาการผู้ว่าการ	
5	ก.ย.	2547	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
1	ม.ค.	2547	-			 รองผู้ว่าการอาวุโสกลุ่มพัฒนา	
ก.ย.	2548	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
ต.ค.	-	ธ.ค.	2546		รองผู้ว่าการนโยบายและแผน	
	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
ต.ค.	2543	-			 ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเชื้อเพลิง	
ก.ย.	2546	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

10. นายจำนงค์ วงศ์สว่าง 
	 อายุ	62	ปี	

	 •	กรรมการ	

	 	 (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	

	 	 ลาออกมีผลบังคับ	21	เม.ย.	2551	

คุณวุฒิการศึกษา

-		ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์		

	 วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง	เกียรตินิยมอันดับ	2		 	

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

-		หลักสูตร	Directors	Certification	Program		 	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

-		การบริหารงานภาครัฐ	และกฎหมายมหาชน		 	

	 สถาบันพระปกเกล้า	

ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

2549	-			 รองผู้ว่าการระบบส่ง	

30	ก.ย.	2550	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

2548		 รองผู้จัดการใหญ่ระบบส่ง	

	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

2546	-	2548		 รองผู้ว่าการระบบส่ง	

	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

2544	-	2546		 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง	
	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

	

11. นายสมบัติ ศานติจารี 
	 อายุ	59	ปี	

	 •	กรรมการ	

	 •	กรรมการบริหาร	

	 	 (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	

คุณวุฒิการศึกษา

-		Master	of	Engineering	(Mechanical		 	

	 Engineering),	Lamar	University,		USA	

-		ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมเครื่องกล	

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

-		หลักสูตร	Directors	Certification	Program		 	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

12	พ.ย.	2550	-			ผู้ว่าการ	

ปัจจุบัน	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

ต.ค.	2549	-		 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า	

11	พ.ย.	2550		 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

มี.ค.	2549	-		 รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา	

ก.ย.	2549		 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

ส.ค.	2548	-	 รองผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ	

มี.ค.	2549	 และบำรุงรักษา				 	

	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

มิ.ย.	2548	-			 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า	1	

ก.ค.	2548	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

ต.ค.	2546	-		 ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า	1	

มิ.ย.	2548		 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

ต.ค.	2543	-		 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	

ก.ย.	2546		 ธุรกิจผลิตไฟฟ้า1	-	โรงไฟฟ้า	

	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
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13. นายปีเตอร์ อัลเบิร์ต ลิตเติ้ลวู้ด 
	 อายุ	57	ปี	

	 •	กรรมการ	

	 	 (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	

คุณวุฒิการศึกษา

-		MA	(1st	Class	Honours),	Cambridge	University,	UK	

ประวัติการกระทำผิด	ไม่ม	ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

2546	-	ปัจจุบัน		Executive	Director	and	Chief		

	 	 Operating	Officer	

	 	 CLP	Power	Asia	Limited,		

	 	 Hong	Kong	

2544	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	

	 	 บริษัท	บีแอลซีพี	เพาเวอร์	จำกัด	

2543	-	2548		 กรรมการ	

	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าระยอง	จำกัด	

2543	-	2548		 กรรมการ	

	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	จำกัด	

2543	-	2548		 กรรมการ	

	 	 บริษัท	เอ็กโก	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์		

	 	 เซอร์วิส	จำกัด	

2542	-	2546		 Project	Manager	for	CLP’s			

				 generating	plant	projects	

	 	 CLP	Group	

2541		 General	Manager	for	CLP’s		

				 generation	business		group	and		

				 later	for	CLP	strategic	development	

	 	 CLP	Group	

14. นายริชาร์ด แม็คอินโด 
	 อายุ	44	ปี	

	 •	กรรมการ	

	 •	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา	

	 	 ค่าตอบแทน	

	 •	กรรมการบริหาร	

	 	 (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	
	 	 (ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		
	 	 ครั้งที่	1/2551	เมื่อวันที่	21	เมษายน	2551)	

คุณวุฒิการศึกษา

-	 Insead	Business	School	(France),		

	 Master	of	Business	Administration	

-		Cambridge	University	(U.K.),		

	 Master	of	Arts,	Modern	History	

ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

2549	-	ปัจจุบัน		Group	Director	and	Managing		

	 	 Director,	TRUenergy	Australia	

	 	 CLP	Group	and	TRUenergy			

	 	 Australia	

2548	-	2549		 Group	Director	&	Managing		

	 	 Director-Asia	Pacific	

	 	 CLP	Power	Asia	Limited,		

	 	 Hong	Kong	

2546	-	2548		 Managing	Director	

	 	 CLP	Power	Asia	Limited,		

	 	 Hong	Kong	

2545	 	 Finance	Director	

	 	 CLP	Power	International	Ltd.,	

	 	 Hong	Kong	

2541	-	2545		 Managing	Director	

	 	 InterGen,	China	

2541	-	2545	 Vice	President	-	Development	

	 	 and	Finance	

	 	 InterGen,	China	

2541	-	2545	 Director	

	 	 UBS	Warburg,	Hong	Kong	

15. นายฮิเดเอกิ โทมิกุ 
	 อายุ	51	ปี	

	 •	กรรมการ	

	 •	กรรมการบริหาร	

	 	 (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	

คุณวุฒิการศึกษา

-		International	Law,	Tokyo	University	

ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

2549	-	ปัจจุบัน	 Director	and	Executive	Vice	

	 	 President	

	 	 OneEnergy	Limited		

2546	-	2549		 Deputy	General	Manager,		

	 	 Head	of	International	IPP	

	 	 Mitsubishi	Corporation	

2544	-	2546		 Assistant	General	Manager,		

	 		 Power	Generation	&	Marketing		

	 	 for	Japanese	Market	
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18. นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค 
	 อายุ	60	ปี	

	 •	กรรมการผู้จัดการใหญ่		

	 •	กรรมการบริหาร	

	 •	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 •	ประธานกรรมการกำกับธุรกิจในเครือ	

	 •	ประธานคณะทำงานกำกบัดแูลกจิการทีด่	ี

	 •	ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบ	

	 	 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 	 (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	
	 	 (พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	เนือ่งจาก	

	 	 ครบอายสุญัญาจา้งในวนัที	่30	กนัยายน	2551)	

คุณวุฒิการศึกษา

-		วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า		 	

	 จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย	

-		Master	of	Management		

	 สถาบันศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

-		ประกาศนียบัตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ		

	 สำหรับนักบริหารระดับสูง	สถาบันพระปกเกล้า	

-	 อบรมหลักสูตร	Directors	Certification	Program		

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

-		อบรมหลักสูตร	The	Role	of	Chairman	Program		

	 (RCP)	รุ่นที่	14/2006		

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

1	ส.ค.	2548	-			 ประธานกรรมการ	

30	ก.ย.	2551	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าระยอง	จำกัด	

	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	จำกัด	

	 	 บริษัท	เอ็กโก	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์		

	 	 เซอร์วิส	จำกัด	

1	ส.ค.	2548	-			 กรรมการ		

30	ก.ย.	2551		 บริษัท	กัลฟ์	อิเล็คตริก	จำกัด		

	 	 (มหาชน)	

17. นายฮิเดโอะ กูราโมจิ 
	 อายุ	46	ปี	

	 •	กรรมการ	

	 	 (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	

คุณวุฒิการศึกษา

-	 B.Sc.	(Electronics	and	Telecommunication),		

	 Waseda	University,	Tokyo	ประเทศญี่ปุ่น	

ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

2551	-	ปัจจุบัน	 Deputy	General	Manager	and		

	 	 Head	of	Southeast	Asia	IPP,		

	 	 Power	Generation	and		 	

	 	 Marketing	International	Unit	

	 	 Mitsubishi	Corporation	

	 	 กรรมการบริหาร	

	 	 OneEnergy	Limited		

2550		 Head	of	Southeast	Asia	IPP,	Power	

	 	 Generation	and	Marketing			

	 	 International	Unit	

	 	 Mitsubishi	Corporation	

2549		 Head	of	International	IPP,	Power		

	 	 Generation	and	Marketing			

	 	 International	Unit	

	 	 Mitsubishi	Corporation	

2545		 Power	Generation	and		 	

	 	 Marketing	International	Unit,	

	 	 Mitsubishi	Corporation		 	

	 		

	

16. นายมาร์ค ทากาฮาชิ 
	 อายุ	50	ปี	

	 •	กรรมการ	

	 •	กรรมการบริหาร	

	 •	ประธานกรรมการสรรหา	

	 	 และพิจารณาค่าตอบแทน	

	 	 (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	

คุณวุฒิการศึกษา

-		ปริญญาโท	(MBA)	จากวอร์ตัน		

	 (Wharton	School)	มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย	

-		ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	(โยธา)		

	 จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด	

ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ต.ค.	2549	-	ปัจจุบัน	Managing	Director	

	 	 OneEnergy	Limited	

ก.ค.	2549		 Group	Director	 -	Corporate	

	 	 	 Development	

	 	 CLP	Holdings	Limited	

ธ.ค.	2546	-	 Director	of	Group	Treasury	

ก.ค.	2549	 CLP	Holdings	Limited	

2538	-	2546		 Regional	Finance	

	 	 Intergen	(Hong	Kong)		
	 	 VP/Corporate	Treasurer	

	 	 Intergen,	Boston,	USA	

	



252546	-		 กรรมการ		

30	ก.ค.	2548	 บรษิทั	ผลติไฟฟา้ระยอง	จำกัด	

	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	จำกัด	

	 	 บรษิทั	เอก็โก	เอน็จเินยีริง่	แอนด์		

	 	 เซอร์วิส	จำกัด	

พ.ย.	49	-		 กรรมการ		

30	ก.ย.	2551	 บริษัท	บีแอลซีพี	เพาเวอร์	จำกัด	

24	ม.ิย.	2548	-		 รองผู้จัดการใหญ่		 	

30	ส.ค.	2548	 ปฏบิตักิารและบำรงุรกัษา		

	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย		

2546	-	2548		 รองผู้ว่าการ	ปฏิบัติการ	 	

	 	 และบำรงุรกัษา		

	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

2542	-	2546		 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า	1		

	 	 โรงไฟฟ้าบางปะกง	

	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

2540	-	2542		 ผูอ้ำนวยการฝา่ยกอ่สรา้ง		 	

	 	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	4	โครงการ	

	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

19. นายวินิจ แตงน้อย 
	 อายุ	56	ปี		

	 •	กรรมการ	

	 	 (ระหว่าง	21	เม.ย.	2551-	30	ก.ย.	2551)	

	 •	กรรมการผู้จัดการใหญ่		

	 •	กรรมการบริหาร	

	 •	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 •	ประธานกรรมการกำกับธุรกิจในเครือ	

	 •	ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี	

	 •	ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบ	

	 	 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 	 (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	
	 	 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่เมื่อ		

	 	 1	ต.ค.	2551)	

คุณวุฒิการศึกษา

-	 Master	of	Science	(Industrial	Engineering),		

	 University	of	Texas	at	Arlington,	U.S.A.	

-		วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	สาขาเครื่องกล			 	

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

-		ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Advanced		 	

	 Management	Program,	Harvard	Business			

	 School,	Harvard	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

-		ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Senior	Executive		 	

	 Program	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	

	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

-		ประกาศนียบัตร	หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัย		

	 การทัพบก	สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง	

-		ประกาศนียบัตร	Directors	Certification	Program		

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.000%	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

1	ต.ค.	2551	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	

	 	 	 บรษิทั	ผลติไฟฟา้ระยอง	จำกดั	

	 	 	 บรษิทั	ผลติไฟฟา้ขนอม	จำกดั	

	 	 	 บริษัท	เอ็กโก	เอ็นจิเนียริ่ง		

	 	 	 แอนด์	เซอร์วิส	จำกัด	

10	ต.ค.	2551	-		 กรรมการ	

ปัจจุบัน		 บรษิทั	บแีอลซพี	ีเพาเวอร	์จำกัด		

ธ.ค.	2550	-			 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า	

30	ก.ย.	2551	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		

	 	 กรรมการ	

	 	 บรษิทั	กฟผ.	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	จำกดั	

มีนาคม	2549		 รองผู้ว่าการควบคุมระบบ	

	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

ตุลาคม	2548		 รองผู้จัดการใหญ่ควบคุมระบบ	

	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

มิถุนายน	2548		 ผู้ช่วยกรรมการผูอ้ำนวยการใหญ	่

	 	 แผนงาน	

	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

ตุลาคม	2547		 ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบายและแผน	

	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

ตุลาคม	2546		 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง	

	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	



ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
ประวัติกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (เอ็กโก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 1. นายจอห์น พาลุมโบ  
	 อายุ	45	ปี	

	 •	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนา	

	 	 ธุรกิจ		

	 •	กรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 •	กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี	


คุณวุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตร์	สาขาเครื่องกล		(เกียรตินิยม)		

	 Columbia	University,		School	of	Engineering		

	 and	Applied	Science		นครนิวยอร์ค	ประเทศ	

	 สหรัฐอเมริกา	

ประวัติการกระทําผิด		ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		0.000	

ประสบการณ์ทํางานในระยะ5ปีย้อนหลัง

2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	

	 	 บริษัท	กัลฟ์อิเล็คตริก	จํากัด			

	 	 (มหาชน)	

2548	-	พ.ค.	2551	กรรมการ	

	 	 บริษัท	เอ็กโกร่วมทุนและพัฒนา		

	 	 จํากัด	

30	ม.ค.	2550	-		 กรรมการ	

ปัจจุบัน	 บริษัท	บีแอลซีพี	เพาเวอร์	จํากัด	

2547	-		 กรรมการ	

เม.ย.	2550	 บริษัท	น้ําเทิน	2	เพาเวอร์	จํากัด	

2546	-	2547	 Independent	Consultant	to		

	 	 the	Managing	Director	and		

	 	 the	Head	of	the	Southeast		

	 	 Asia	Business	

	 	 China	Light	&	Power	Group		

	 	 (Hong	Kong)	

2546	-	2547	 Team	Leader	&	Infrastructure	

	 	 ADB	Technical	Assistance			

	 	 Program	

2546	 Specialist,	

	 	 Independent	Consultant	to	Chief	

	 	 Executive	Officer	

	 	 International	Power	PLC.		

2538	-	2546	 Principal	and	Managing	Director	

	 	 Delta	Associates	(Thailand)	Limited	

 2. นายศักดา ศรีสังคม  
	 อายุ	47	ปี	

	 •	รองกรรมการผูจ้ดัการใหญส่ายงานการเงนิ		

	 •	กรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 •	กรรมการกํากับธุรกิจในเครือ	

	 •	กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี	

	 •	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและ	

	 	 สิ่งแวดล้อม	
คุณวุฒิการศึกษา
-	 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเคโอ	(Keio		
	 University)	ประเทศญี่ปุ่น		
-	 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการกระทําผิด		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		0.000	
ประสบการณ์ทํางานในระยะ5ปีย้อนหลัง
เม.ย.	2550	-		 กรรมการ	
ปัจจุบัน	 บริษัท	น้ําเทิน	2	เพาเวอร์	จํากัด	
30	ม.ค.	2550	-	 กรรมการ	
ปัจจุบัน	 บริษัท	บีแอลซีพี	เพาเวอร์	จํากัด		
2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 	
	 	 บรษิทั	กลัฟอ์เิลค็ตรคิ	จาํกดั	(มหาชน)	
2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	
	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าระยอง	จํากัด	
	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	จํากัด	
	 	 บริษัท	เอ็กโก	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์		
	 	 เซอร์วิส	จํากัด	
	 	 บริษัท	เอ็กโก	อินเตอร์เนชั่นแนล		
	 	 (บีวีไอ)	จํากัด	
2544	-	2545	 Senior	Vice	President	
	 	 Glow	Company	Limited,		 	
	 	 Tractebel	Group	
2543	-	2544	 ที่ปรึกษา	ธ.เอเซียเพื่อการพัฒนา		
	 	 (ADB)	ประจาํสาํนกับรหิารหนีส้าธารณะ	
	 	 โครงการชว่ยแหลอืทางเทคนคิโดย	ADB	
2542	-	2543	 ที่ปรึกษาการเงิน	งานปรึกษาด้าน	
	 	 บริหารหนี้แก่	กฟผ.	และกฟภ.	
2540	-	2542	 Executive	Director	
	 	 SBC	Warburg	(Hong	Kong,	Bangkok)	
2533	-	2540	 Vice	President	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	Credit	Suisse	First		
	 	 Boston	(New	York,	Singapore,	Bangkok)	
2530	-	2532	 Analyst	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	Nikko	(Tokyo)	
	
	

 3. นายชุมศักดิ์ ดีสุดจิต 
	 อายุ	55	ปี	

	 •	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 •	กรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 •	กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี	

	

	
คุณวุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	สาขาเครื่องกล	

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการกระทําผิด		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		0.000	
ประสบการณ์ทํางานในระยะ5ปีย้อนหลัง

2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	

	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าระยอง	จํากัด	

2550	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	

	 	 บรษิทั	เอก็โก	โคเจนเนอเรชัน่	จาํกดั	

เม.ย.	2551	-		 กรรมการ	

ปัจจุบัน	 บริษัท	กัลฟ์	โคเจนเนอเรชั่น	จํากัด	

	 	 กรรมการ	

	 	 บรษิทั	หนองแค	โคเจนเนอเรชัน่	จาํกดั	

	 	 กรรมการ	

	 	 บรษิทั	สมทุรปราการ	โคเจนเนเรชัน่	จำํกดั	

2549	-		 กรรมการ	

เม.ย.	2550	 บรษิทั	เอก็โก	โคเจนเนอเรชัน่	จาํกดั	

2544	-	2550	 รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฏบิตักิาร	

	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าระยอง	จํากัด	

2541	-	2543	 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	

	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าระยอง	จำกัด	

2537	-	2541	 ผู้จัดการฝ่ายบํารุงรักษา	

	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าระยอง	จำกัด	
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	 	 5. นายปิยะ เจตะสานนท์  
	 อายุ	52	ปี	

	 •	ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส	
คุณวุฒิการศึกษา

-	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคําแหง	

-	 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประวัติการกระทําผิด		ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		0.000	

ประสบการณ์ทํางานในระยะ5ปีย้อนหลัง

2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	

	 	 บรษิทั	เอก็โก	โคเจเนอเรชัน่	จาํกดั	

2550	 กรรมการ	

	 	 บรษิทั	ไทยแอลเอน็จ	ีเพาเวอร	์จาํกดั	

2548	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส	

	 	 บรษิทั	ผลติไฟฟา้	จาํกดั	(มหาชน)	

2546	-	2548	 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	

	 	 บรษิทั	ผลติไฟฟา้	จาํกดั	(มหาชน)	

2539	-	2546	 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	

	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	จํากัด	

2537	-	2539	 ผู้จัดการส่วนบริหารเงิน		

		 	 ฝ่ายการเงิน	

	 	 บริษัทผลิตไฟฟ้า	จํากัด	(มหาชน)	

 4. นายชาญกิจ เจียรพันธ์ุ  
	 อายุ	54	ปี	

	 •	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 •	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 •	กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี	
	 •	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและ	
	 	 สิ่งแวดล้อม	
คุณวุฒิการศึกษา

-	 Master	of	Public	Administration	(MPA),	NIDA	
-	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต		สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า			
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการกระทําผิด		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		0.000	
ประสบการณ์ทํางานในระยะ5ปีย้อนหลัง

2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	
	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	จํากัด			
เม.ย.	2550	-		 ประธานกรรมการ	
ปัจจุบัน	 บริษัท	ร้อยเอ็ดกรีน	จํากัด		
เม.ย.	2550	-		 ประธานกรรมการ	
ปัจจุบัน	 บรษิทั	เอก็โกกรนี	เอน็เนอรย์	ีจาํกดั	
เม.ย.	2551	-		 กรรมการ	
ปัจจุบัน	 บริษัท	กัลฟ์	เอ็นเนอร์ยี่	จํากัด		
เม.ย.	2551	-		 กรรมการ	
ปัจจุบัน	 บริษัท	กัลฟ์	ไอพีพี	จํากัด		
เม.ย.	2551	-		 กรรมการ	
ปัจจุบัน	 บรษิทั	กลัฟ	์เพาเวอร	์เจเนเรชัน่	จาํกดั	
2549	-		 กรรมการ	
เม.ย.	2550	 บรษิทั	เอก็โกกรนี	เอน็เนอรย์	ีจาํกดั	
2549	-		 กรรมการ	
เม.ย.	2550	 บริษัท	ร้อยเอ็ดกรีน	จํากัด		
2545	-		 กรรมการ	
เม.ย.	2551	 บรษิทั	กลัฟ	์โคเจนเนอเรชัน่	จาํกดั	
2545	-		 กรรมการ	
เม.ย.	2551	 บรษิทั	หนองแค	โคเจนเนอเรชัน่	จาํกดั	
2545	-		 กรรมการ	
เม.ย.	2551	 บริษัท	สมุทรปราการ		
	 	 โคเจนเนอเรชั่น	จํากัด	
2541	-	2547	 รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฏบิตักิาร	
	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	จํากัด	
2539	-	2541	 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	
	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	จํากัด	

	

	

	

 6. นายสุวพันธ์ ฉ่ำเฉลิม  
	 อายุ	49	ปี	

	 •	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	
คุณวุฒิการศึกษา

-	 บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประวัติการกระทําผิด		ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		0.000	

ประสบการณ์ทํางานในระยะ5ปีย้อนหลัง

2543	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	

	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จํากัด	(มหาชน)	

2537	-	2543	 ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์บัญชีและ	

				 งบประมาณ	

	 	 บริษัทผลิตไฟฟ้า	จํากัด	(มหาชน)	
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ผู้บริหาร

	1.	นายวรวิทย์	โพธิสุข	
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 สายงานพัฒนาธุรกิจ	

	

	2.	นางวาสนา	วงศ์พรหมเมฆ	
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 สายงานบริการองค์กร	

	

	3.	นางพิกุล	ศรีศาสตรา	
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 สายงานการเงิน	

	

	

	4.	นางดารณี	ศรีวัฒนา	
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 สายงานบริหารสินทรัพย์และแผนงาน	

	

	5.	ดร.	สกุล	พจนารถ	
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 บริหารโครงการ	

1	

4	

3	
2	

5	



	1.	นายรัษฎา	ผ่องแผ้ว	
	 กรรมการผู้จัดการ	เอสโก	

	

	2.	นายณรงค์	อินเอียว	
	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 สายปฏิบัติการ	บฟร.	

	

	3.	นายธงชัย	โชติขจรเกียรติ	
	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 สายบริหารและการเงิน	เอสโก	

	

	4.	นางกฤษณา	ปิ่นแก้ว	
	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 สายบริหารและการเงิน	บฟข.	

	

	5.	นางสาว	วารุณี	ตันติวงศ์	
	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 สายบริหารและการเงิน	บฟร.	

	

	6.	นายวัชรพงศ์	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	
	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 สายปฏิบัติการ	เอสโก	

		
	7.	นายมานะ	วิทวัสกุล	
	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 สายปฏิบัติการ	บฟข.	

	

	8.	นางงามพิศ	จิตรพรหมพันธ์ุ	
	 ปฏบิตังิาน	Secondment	ในตาํแหนง่	รองกรรมการผูจ้ดัการ	

	 สายงานการเงิน	บริษัท	บีแอลซีพี	เพาเวอร์	จํากัด	

	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	
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เอ็กโก: บริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนรายแรก 
เอ็กโก เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัด

ตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล และการส่งเสริมให้

เอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อลดภาระการลงทุน

ของภาครัฐ เอ็กโกได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 

โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(ตลท.) ไดร้บัหุน้บรษิทัเปน็หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2538 

 

เนื่องจากเอ็กโกดำเนินธุรกิจในรูปบริษัทร่วมทุน หรือ Holding Company รายได้

หลักจึงมาจากเงินปันผลในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและ

จำหน่ายกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ทั้งภายในประเทศไทยและประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก และธุรกิจต่อเนื่องในด้านพลังงาน 

และธุรกิจน้ำ    
 

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี  
การลงทุนของเอ็กโกเป็นการลงทุนในโครงการระยะยาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มเอ็กโกมีโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินงานแล้วรวม 13 โรง  

ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมจำนวน 3,967.60 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 13.27 ของกำลังผลิตติดตั้งรวมของประเทศไทย และมี

กำลงัผลติเพิม่ขึน้จำนวน 458.50 เมกะวตัตเ์มือ่เทยีบกบัป ี2550 ซึง่มกีำลงัผลติทีเ่ดนิเครือ่งแลว้จำนวน 3,509.10 เมกะวตัต ์ โดยมเีหตกุารณท์ีส่ำคญั ดงันี ้ 

1.  โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 หน่วยที่ 2 ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด กำลังผลิต 755 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถจ่าย  

 ไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่วันที่  27 กุมภาพันธ์  2551  ก่อนกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 มีนาคม 2551   

2. บริษัท เอ็กโก อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด (เอ็กโกบีวีไอ) ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้นร้อยละร้อย ได้ซื้อหุ้นของ GPI Quezon Ltd.   

 ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของหุ้นทั้งหมด ทำให้เอ็กโกบีวีไอ เป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อมของ Quezon Power (Philippines) Limited Company   

 ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังผลิตติดตั้ง 502.5 เมกะวัตต์ และระบบส่งที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในสัดส่วนร้อยละ 23.4   

 ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิต 117.6 เมกะวัตต์  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนธุรกิจของเอ็กโกในการ  

 ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ดำเนินการแล้วเพื่อเพิ่มรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว และเพิ่มความ  

 หลากหลายให้กับสินทรัพย์ที่เอ็กโกถือหุ้นอยู่ รวมทั้งเป็นการสร้างฐานการลงทุนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเอ็กโกเห็นว่า จะเป็นการเพิ่มโอกาส  

 ในการสร้างความเติบโตในอนาคต     

3. เอ็กโกได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอ็กโก ร่วมทุนและพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท   

 อมตะ เพาเวอร์ (บางปะกง) จำกัด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ซึ่งเติบโตเต็มที่แล้วและเอ็กโก  

 เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งการขายหุ้นดังกล่าวจะทำให้เอ็กโกสามารถนำเงินและทรัพยากรที่ใช้ดูแลบริษัทดังกล่าวมาใช้สำหรับการลงทุนใน  

 ธุรกิจใหม่ซึ่งมีโอกาสที่จะขยายการเติบโตและรายได้ 

4. บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท อมตะ   

 เพาเวอร์-เอสโก เซอร์วิส จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาแก่โรงไฟฟ้าที่ บริษัท เอ็กโก ร่วมทุนและพัฒนา จำกัด   

 ถือหุ้นอยู่เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เช่นเดียวกัน  

5. โครงการโรงไฟฟา้นำ้เทนิ 2  ขนาดกำลงัผลติตดิตัง้  1,086.8  เมกะวตัต ์ซึง่พฒันาโดยบรษิทันำ้เทนิ 2 เพาเวอร ์จำกดั ซึง่เปน็บรษิทัทีเ่อก็โก 

 ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ  25  มคีวามกา้วหนา้งานกอ่สรา้ง ณ สิน้ป ี2551 คดิเปน็รอ้ยละ 95.1 ซึง่เปน็ไปตามแผนงาน และคาดวา่จะสามารถ 

 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนธันวาคม 2552 

 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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กลุ่มธุรกิจ 
เอ็กโกจัดประเภทการลงทุนเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้  

1.  ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) ประกอบด้วย 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด   

 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด มีกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมจำนวน   

 3,528.0 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 88.92 ของกำลังผลิตติดตั้งรวมของกลุ่มเอ็กโกที่ดำเนินงานแล้ว 

 

2. ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี) ประกอบด้วย 6 บริษัทได้แก่ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จำกัด   

 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด และ บริษัท กัลฟ์   

 ยะลา กรีน จำกัด มีกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมจำนวน 293.1 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 7.39 ของกำลังผลิตติดตั้งรวมของ  

 กลุ่มเอ็กโกที่ดำเนินงานแล้ว 

 

3. ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ ประกอบด้วยบริษัท 4 บริษัท ได้แก่ เวสเทิร์น มินดาเนา เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น เซาท์เทิร์น ฟิลิปปินส์   

 เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท Quezon Power (Philippines) Limited Co.ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ บริษัท น้ำเทิน 2 เพาเวอร์ จำกัด   

 (เอ็นทีพีซี) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น (ไม่รวมเอ็นทีพีซี ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง)   

 รวมจำนวน 146.5 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 3.69 ของกำลังผลิตติดตั้งรวมของกลุ่มเอ็กโกที่ดำเนินงานแล้ว 

 

4. ธุรกิจอื่นๆ มี 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด และ บริษัท จัดการและพัฒนา  

 ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  

 

โดยมีรายละเอียดของแต่ละบริษัท ตามข้อมูลในตารางแนบท้ายบทความนี้  

 

โครงสร้างรายได้ 
รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มเอ็กโกมาจากธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ โดยในปี  2551 สัดส่วนของกำไรสุทธิก่อนอัตราแลกเปลี่ยน (FX) ของ

แต่ละกลุ่มธุรกิจ เป็นดังนี ้

 

หมายเหตุ:     

- กำไรก่อน FX ได้แยกผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ เอ็กโก บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าออก 

- ไอพีพี ประกอบด้วย บฟร. บฟข. บีแอลซีพี จีพีจี   

- เอสพีพี ประกอบด้วย จีซีซี เอ็นเคซีซี เอสพีซีซี จีวายจี เออีพี เอพีบีพี เอ็กโก โคเจน ร้อยเอ็ด กรีน 

- ต่างประเทศ ประกอบด้วย โคแนล เอ็นทีพีซี เควซอน  

- อื่นๆ ประกอบด้วย เอสโก เอ็กคอมธารา อเมสโก 

 ทั้งนี้ สามารถอ่านบทวิเคราะห์ผลประกอบการของกลุ่มเอ็กโกได้จากบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารในหน้า 107 

   	กำไรปี	2551	 	 	กำไรปี	2550  

   ก่อน FX หลัง FX ก่อน FX หลัง FX  

เอ็กโก   (598) (565) (393) (393)  

ธุรกิจไอพีพี   7,195 6,707 6,965 7,795  

ธุรกิจเอสพีพี  599 452 564 947  

ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ 21 57 1.32 (197)  

ธุรกิจอื่นๆ    274 275 255 250  

รวม   7,491 6,927 7,392 8,402  

ตปท.0.26% 
อื่นๆ 3.38% 

เอสพีพี 7.41% 

ไอพีพี 88.94% 

กำไรก่อน	FXปี	2551	
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ความสามารถในการแข่งขัน 
เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบได้ปรับตัวลดลงจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว (ดูรายละเอียดในบทความภาวะอุตสาหกรรมและ  

การแข่งขัน) รวมทั้งนโยบายด้านพลังงานที่เข้มงวดเรื่องประสิทธิภาพ พลังงานทดแทน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้การ  

แข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคตเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากแต่ละบริษัทต้องการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่มเอ็กโกเป็น  

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายแรกทำให้มีสถานภาพที่ได้เปรียบคู่แข่งทั้งในส่วนของสถานที่ตั้ง บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และการได้รับความเชื่อถือจาก  

หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนโดยมุ่ง

เน้นการมองหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศในโครงการที่มีคุณภาพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง และโครงการภายในประเทศไทยที่ใช้พลังงาน

หมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิงทั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดในฐานะบริษัทชั้นนำทางด้าน

พลังงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มเอ็กโก 

 

เอ็กโกเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ผันผวนอย่างรอบคอบ ทั้งในการควบคุมต้นทุน การลดค่าใช้จ่าย การติดตามสถานการณ์พลังงาน

และสภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มเอ็กโก 

 
รายละเอียดบริษัทในกลุ่มเอ็กโกแยกตามกลุ่มธุรกิจ 
1. ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี)   

1.1	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าระยอง	จำกัด	(บฟร.)	

เอ็กโกถือหุ้นใน บฟร. ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย บฟร. เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าระยองซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระแห่งแรกในประเทศไทย   

ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง มีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,232 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 308 เมกะวัตต์ 

จำนวน 4 ชุด ทั้งหมดใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ดำเนินธุรกิจจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ระยะยาว 20 ปี  

 

ในรอบปี 2551 โรงไฟฟ้าระยองสามารถผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ได้ปริมาณ 2,248.89 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ยความ

พร้อมในการเดินเครื่องตลอดปีร้อยละ 90.52 

  

1.2	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	จำกัด	(บฟข.)	

เอ็กโกถือหุ้นใน บฟข. ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย บฟข. เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าขนอม ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของ

ประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 824 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 

75 เมกะวัตต์ จำนวน 2 หน่วย และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 674 เมกะวัตต์ จำนวน 1 ชุด ทั้งหมดใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อ

เพลิงหลัก ดำเนินธุรกิจจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 15 ปี และ 20 ปี  

 

ในรอบปี 2551 โรงไฟฟ้าขนอมสามารถผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ได้ปริมาณ 5,577.13 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ย

ความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดปีร้อยละ 90.26 

 

1.3	บริษัท	บีแอลซีพี	เพาเวอร์	จำกัด	(บีแอลซีพี)	

เอ็กโกถือหุ้นใน บีแอลซีพี ในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยบีแอลซีพีเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระประเภทถ่านหินตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง มีกำลังผลิตติดตั้งรวม

ทั้งสิ้น 1,434 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 717 เมกะวัตต์ จำนวน 2 หน่วย โดยใช้ถ่านหินคุณภาพดีประเภท

บิทูมินัสที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเป็นเชื้อเพลิงหลัก ดำเนินธุรกิจจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ระยะยาว 25 ปี ในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ  

 

ในรอบปี 2551 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีสามารถผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ได้ปริมาณ 10,174.60 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ย

ความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดปีร้อยละ 92.83 และ 99.97 สำหรับโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 ตามลำดับ 
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1.4	บริษัท	กัลฟ์	เพาเวอร์	เจเนอเรชั่น	จำกัด	(จีพีจี)	

เอ็กโกถือหุ้นใน จีพีจี ผ่านบริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน) หรือ จีอีซี ในสัดส่วนร้อยละ 50 โดย จีพีจี เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า

แก่งคอยสอง ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระประเภทก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี มีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,510 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย  

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจำนวน 2 ชุด มีกำลังผลิตติดตั้งชุดละ 755 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ดำเนินธุรกิจจำหน่ายกระแส

ไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี ในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ทั้งนี้ จีพีจี เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า  

เชิงพาณิชย์จากโรงไฟฟ้าจากหน่วยที่สอง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551  

ในรอบปี 2551 จีพีจี สามารถผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ได้ปริมาณ 8,960.32 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมใน

การเดินเครื่องตลอดปีร้อยละ 95.52 และ 96.89 สำหรับโรงไฟฟ้าชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ตามลำดับ 
 

2. ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี)   
2.1	บริษัท	เอ็กโก	โคเจนเนอเรชั่น	จำกัด	(เอ็กโก	โคเจน)		

เอ็กโกถือหุ้นในเอ็กโก โคเจน ในสัดส่วนร้อยละ 80 โดยเอ็กโก โคเจน เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ประเภทโคเจนเนอเรชั่น ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง มีกำลังผลิตติดตั้ง 117 เมกะวัตต์ และไอน้ำจำนวน 30 ตันต่อชั่วโมง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

หลัก ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ปริมาณ 60 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 21 ปี ในโครงการผู้ผลิต

ไฟฟ้ารายเล็ก และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมระยองปริมาณรวมทั้งสิ้น 52.16 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว  
 

ในรอบปี 2551 โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน สามารถผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 704.96 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง 

โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดปีคิดเป็นร้อยละ 95.05 พร้อมทั้งสามารถผลิตและจำหน่ายไอน้ำได้ปริมาณ 55,250 ตัน 
  

2.2	บริษัท	ร้อยเอ็ด	กรีน	จำกัด	(ร้อยเอ็ด	กรีน)		

เอ็กโกถือหุ้นในร้อยเอ็ด กรีน ผ่านบริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70.3 โดยร้อยเอ็ด กรีนเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า

ร้อยเอ็ด กรีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทพลังงานหมุนเวียน ตั้งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีกำลังผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความ

ร้อน ใชแ้กลบเปน็เชือ้เพลงิหลกั ดำเนนิธรุกจิจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ กฟผ. ปริมาณ 8.8 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะ

ยาว 21 ปี ในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  
 

ในรอบปี 2551 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน สามารถผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ได้ปริมาณ 57.81 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ย

ความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดปีคิดเป็นร้อยละ 89.90 
 

2.3	บริษัท	กัลฟ์	โคเจนเนอเรชั่น	จำกัด	(จีซีซี)		

เอ็กโกถือหุ้นใน จีซีซี ผ่าน จีอีซี ในสัดส่วนร้อยละ 50 โดย จีซีซี เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทโคเจนเนอเรชั่น ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี มีกำลัง

ผลิตติดตั้ง 110 เมกะวัตต์ และไอน้ำจำนวน 16 ตันต่อชั่วโมง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ 

กฟผ. ปริมาณ 90 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 21 ปี ในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมปริมาณรวมทั้งสิ้น 

20 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว  
 

ในรอบปี 2551 จีซีซี สามารถผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 758.32 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ยความ

พร้อมในการเดินเครื่องตลอดปีคิดเป็นร้อยละ 99.16 พร้อมทั้งสามารถผลิตและจำหน่ายไอน้ำได้ปริมาณ 186,068 ตัน 
 

2.4	บริษัท	หนองแค	โคเจนเนอเรชั่น	จำกัด	(เอ็นเคซีซี)		

เอ็กโกถือหุ้นใน เอ็นเคซีซี ผ่าน จีอีซี ในสัดส่วนร้อยละ 50 โดย เอ็นเคซีซี เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทโคเจนเนอเรชั่น ตั้งอยู่ในจังหวัด

สระบุรี มีกำลังผลิตติดตั้ง 126 เมกะวัตต์ และไอน้ำจำนวน 24 ตันต่อชั่วโมง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแส

ไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ปริมาณ 90 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 21 ปี ในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

ปริมาณรวมทั้งสิ้น 36 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว  
 

ในรอบปี 2551 โรงไฟฟ้าเอ็นเคซีซีสามารถผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 842.57 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีค่า

เฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดปีคิดเป็นร้อยละ 97.82 พร้อมทั้งสามารถผลิตและจำหน่ายไอน้ำได้ปริมาณ 216,819 ตัน  
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2.5	บริษัท	สมุทรปราการ	โคเจนเนอเรชั่น	จำกัด	(เอสซีซี)		

เอ็กโกถือหุ้นใน เอสซีซี ผ่าน จีอีซี ในสัดส่วนร้อยละ 50 โดย เอสซีซี เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทโคเจนเนอเรชั่น ตั้งอยู่ในจังหวัด

สมุทรปราการ มีกำลังผลิตติดตั้ง 126 เมกะวัตต์ และไอน้ำจำนวน 24 ตันต่อชั่วโมง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย

กระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ปริมาณ 90 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 21 ปี ในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และกลุ่มลูกค้า

อุตสาหกรรมปริมาณรวมทั้งสิ้น 36 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว   
 

ในรอบปี 2551 โรงไฟฟ้า เอสซีซี สามารถผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 841.66 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีค่า

เฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดปีคิดเป็นร้อยละ 98.60 พร้อมทั้งสามารถผลิตและจำหน่ายไอน้ำได้ปริมาณ 143,024 ตัน 
  

2.6	บริษัท	กัลฟ์	ยะลา	กรีน	จำกัด	(จีวายจี)		

เอ็กโกถือหุ้นใน จีวายจี ผ่าน จีอีซี ในสัดส่วนร้อยละ 50 โดย จีวายจี เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทพลังงานหมุนเวียน ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา 

มีกำลังผลิตติดตั้ง 23 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงหลัก ดำเนินธุรกิจจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด

ให้แก่ กฟผ. ปริมาณ 20.2 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี ในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  
 

เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงจากการลงทุนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบให้เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียนใน 3 จังหวัดดังกล่าว โดย จีวายจี ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจำนวน 1 บาทต่อกิโลวัตต์ ชั่วโมง 

เป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2551 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 
 

ในรอบปี 2551 โรงไฟฟ้า จีวายจี สามารถผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ได้ปริมาณ 148.37 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ย

ความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดปีคิดเป็นร้อยละ 91.02  
  

3. ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ  
3.1	โคแนล	โฮลดิ้ง	คอร์ปอเรชั่น	(โคแนล)		

เอ็กโกถือหุ้นใน โคแนล ผ่าน เอ็กโก บีวีไอ ในสัดส่วนร้อยละ 40 โคแนล เป็นเจ้าของกิจการผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ที่สุดบนเกาะมินดาเนา   

โคแนล ถือหุ้นในบริษัทผลิตไฟฟ้า 2 แห่ง และบริษัทที่ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา 1 แห่ง ดังนี้  
 

เวสเทิร์น มินดาเนา เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (ดับบลิวเอ็มพีซี)  

เอ็กโกถือหุ้นใน ดับบลิวเอ็มพีซี ผ่าน โคแนล ในสัดส่วนร้อยละ 17.6 โดย ดับบลิวเอ็มพีซี เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า ดับบลิวเอ็มพีซี ซึ่งเป็น  

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระประเภทโรงไฟฟ้าดีเซล ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีกำลังผลิตติดตั้ง 109.6 เมกะวัตต์ ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงหลัก ดำเนิน

ธุรกิจจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ National Power Corporation (NPC) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 18 ปี ในโครงการ 

Build-Operate-Own (B-O-O)  
 

ในรอบปี 2551 โรงไฟฟ้า ดับบลิวเอ็มพีซี สามารถผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ NPC ได้ปริมาณ 106.74 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีค่า

เฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดปีคิดเป็นร้อยละ 95.37 
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  เซาท์เทิร์น ฟิลิปปินส์ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (เอสพีพีซี)  

เอ็กโกถือหุ้นใน เอสพีพีซี ผ่าน โคแนล ในสัดส่วนร้อยละ 17.6 โดย เอสพีพีซี เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า เอสพีพีซี ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ประเภทโรงไฟฟ้าดีเซล ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีกำลังผลิตติดตั้ง 54.8 เมกะวัตต์ ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงหลัก ดำเนินธุรกิจจำหน่ายกระแส

ไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ NPC ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 18 ปี ในโครงการ Build-Operate-Own (B-O-O)  
 

ในรอบปี 2551 โรงไฟฟ้า เอสพีพีซี สามารถผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ NPC ได้ปริมาณ 164.43 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ย

ความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดปีคิดเป็นร้อยละ 92.56 
   

อัลโต เพาเวอร์ เมเนจเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (เอพีเอ็มซี)  

ให้บริการการเดินเครื่องและบำรุงรักษาแก่โรงไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งกับบริษัทอื่นๆ 
	

3.2	บริษัท	เควซอน	เพาเวอร์	(ฟิลิปปินส์)	จำกัด	(คิวพีแอล)		

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 เอ็กโกได้เข้าไปถือหุ้นใน คิวพีแอล ผ่าน เอ็กโก บีวีไอในสัดส่วนร้อยละ 23.4  
 

คิวพีแอล เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า คิวพีแอล ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระประเภทถ่านหิน ตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ มีกำลังผลิตติดตั้ง 502.5 

เมกะวัตต์ ใช้ถ่านหินคุณภาพดีที่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเป็นเชื้อเพลิงหลัก ดำเนินธุรกิจจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ Manila 

Electric Company (Meralco) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจค้าส่งไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศ 
  

3.3	บริษัท	น้ำเทิน	2	เพาเวอร์	จำกัด	(เอ็นทีพีซี)	

เอ็กโกลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 2 ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 1,086.8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ เอ็กโก ในสัดส่วนร้อยละ 25 บริษัท อีดีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัท

ในเครือของการไฟฟ้าฝรั่งเศส) ร้อยละ 35 ลาว สเตท โฮลดิ้ง เอ็นเตอร์ไพรซ์ (แอลเอ็ชเอสอี) ร้อยละ 25 และบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด 

(มหาชน) ร้อยละ 15  
 

เอ็นทีพีซี ลงนามในสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลลาวในวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ซึ่ง เอ็นทีพีซี ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินโครงการน้ำเทิน 2 เป็นเวลา 25 

ปีนับจากที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ต่อมา เอ็นทีพีซี ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในวันที่ 8 พฤศจิกายน 

2546 โดย เอ็นทีพีซี จะขายไฟฟ้าจำนวน 995 เมกะวัตต์ให้ กฟผ. และ 75 เมกะวัตต์ให้กับ Electricite de Lao เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจากที่เริ่ม  

เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เอ็นทีพีซี ได้ลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการกู้เงิน และได้เบิกเงินกู้งวดแรกไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 และวันที่ 15 มิถุนายน 

2548 ตามลำดับ 
 

ในรอบปี 2551 งานก่อสร้างยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง ณ สิ้นปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 95.1 ซึ่งเป็น

ไปตามแผนงาน และคาดว่าจะสามารถเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนธันวาคม 2552 
  

4. ธุรกิจอื่นๆ  
4.1	บริษัท	เอ็กโก	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	เซอร์วิส	จำกัด	(เอสโก)		

เอ็กโกถือหุ้นใน เอสโก ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อให้บริการในงานเดินเครื่อง บำรุงรักษา วิศวกรรม และก่อสร้าง แก่อุตสาหกรรมประเภท  

ต่าง ๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ 
  

4.2	บริษัท	เอ็กคอมธารา	จำกัด	(เอ็กคอมธารา)		

เอ็กโกถือหุ้นใน เอ็กคอมธารา ผ่าน เอสโก ในสัดส่วนร้อยละ 70 เอ็กคอมธาราดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม (มอก.) ให้สำนักงานประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปาปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงาน

ประปาดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และสำนักงานประปาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้สัญญาระยะยาว 30 ปี 
  

4.3	บริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	จำกัด	(มหาชน)	(อีสท์	วอเตอร์)		

ณ สิ้นปี 2551 บริษัทถือหุ้นใน อีสท์ วอเตอร์ ในสัดส่วนร้อยละ 18.72  โดย อีสท์ วอเตอร์ รับผิดชอบการพัฒนาและดำเนินการดูแลระบบท่อ  

ส่งน้ำดิบสายหลักในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด อันได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี   

และตราด  
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โครงสร้างรายได้ ของเอ็กโก และบริษัทย่อย 
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ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแข่งขัน

ในปี พ.ศ. 2551 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ที่ระดับ 22,568 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าปี 2550 ซึ่งอยู่

ที่ระดับ 22,586 เมกะวัตต์ คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 0.08 (รูป1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 29,892 

เมกะวัตต์ จากจำนวนดังกล่าว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  มีกำลังผลิตประมาณ 15,021 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 50 ของกำลังผลิต

รวม ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระมีกำลังผลิตประมาณ 12,152 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 41 ของกำลังผลิตรวม ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมีกำลังผลิตประมาณ 2,079 

เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 7 ของกำลังผลิตรวม และกำลังการผลิตอีก 640 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 2 ของกำลังการผลิตรวมนำเข้าจากประเทศลาวและ

มาเลเซีย  (รูป 2)    

 

ในปีครึ่งแรกของปี 2551 ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ในช่วงไตรมาสที่สาม ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจโลก ตลอดจนผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงไตรมาสสาม

และไตรมาสสี่ชะลอตัวลง ทำให้การใช้ไฟฟ้าสาขาต่างๆ ลดลงด้วย ส่งผลให้มีการพิจารณาปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า หรือ พีดีพี ปี 2550 

เป็นครั้งที่สอง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

 

เมื่อปลายปี 2550 กระทรวงพลังงานได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการประมูลโรงไฟฟ้าไอพีพีรอบล่าสุด โดยผู้ชนะการประมูลรอบนี้มี   

4 โครงการ กำลังผลิตรวม 4,400 เมกะวัตต์ โดยแยกเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 3,200 เมกะวัตต์ และ   

เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1,200 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน มีเพียงโครงการ GHECO-One ที่ได้รับการอนุมัติเรื่องผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อมและได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ในขณะที่อีก 3 โครงการยังรอการการอนุมัติเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และลงนามสัญญาซื้อ        

ขายไฟฟ้า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเลื่อนการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง 

 

จากการประมูลโรงไฟฟ้าไอพีพีข้างต้นส่งผลให้เอ็กโกและ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีไม่ได้รับโอกาสในการขยายการลงทุนภายในประเทศในช่วง  

ปี 2552-2556 มีเพียง บมจ.โกลว์พลังงานที่ได้รับเลือกสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 660 เมกะวัตต์ มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2555    

สืบเนื่องจากโอกาสในการลงทุนภายในประเทศมีจำกัดในช่วงระยะเวลาอันสั้นนี้ ส่งผลให้เอ็กโก และบริษัทผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ในประเทศ ต้องปรับกลยุทธ์

ในการขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟ้าต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่มีการขายไฟฟ้ากลับเข้ามายังประเทศไทย เช่นโครงการ        

โรงไฟฟ้าในประเทศลาว พม่า และกัมพูชา ตลอดจนลงทุนโครงการอื่นๆ ภายในประเทศไทยเช่น การลงทุนในการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือ เอสพีพี 

พลังงานหมุนเวียนเช่น พลังงานลม พลังงานขยะ และพลังงานชีวมวล และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง 
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ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดปี 2547-2551 

รูป 1 : ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด  
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รูป 2 : กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า ปี 2551 

แหล่งที่มา : กฟผ. 

กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า ปี 2551 

กฟผ. 

15,021 MW (50%) 

IPP 

12,152 MW (41%) 

นำเข้าและแลกเปลี่ยน 

640 MW (2%) 

SPP 

2,079 MW (7%) 

แหล่งที่มา : กฟผ. 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

เอ็กโกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน ดังนี้  

รายการ   จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) จำนวนเงิน (ล้านบาท)  

ทุนจดทะเบียน      530         5,300.00   

ทุนชำระแล้ว   526.465  5,264.65  

 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41   

 2. OneEnergy Thailand Ltd. 118,023,606 22.42   

 3. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 25,872,900 4.91   

 4. CHASE NOMINEES LIMITED 1 12,643,800 2.40   

 5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, FOR LONDON  10,399,170 1.97   

 6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,835,000 1.68   

 7. CHASE NOMINEES LIMITED 73 6,377,200 1.21   

 8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 6,348,597 1.21   

 9. TATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA 5,063,340 0.96   

10. NORBAX INC.,13 4,769,200 0.91 

   

หมายเหตุ 
/1ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือในนามบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวนหุ้น 48,215,531 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.158 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด   

ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท   

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก ่

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการไฟฟ้า โดยดำเนินธุรกิจประกอบด้วย การผลิตไฟฟ้า การจัดซื้อ  

 ไฟฟ้า การส่งและจำหน่ายไฟฟ้า การให้บริการเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องในกิจการไฟฟ้า รวมถึงการให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา  

 โรงไฟฟ้า  และการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า    

 

ปัจจุบัน กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งมีผู้แทนเป็นกรรมการ จำนวน  4  คน  จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน 

 

2. บริษัท วันเอนเนอจี้ ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด (OneEnergy Thailand Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง CLP Holdings Limited และ   

 Mitsubishi Corporation ในสัดส่วนการร่วมทุนฝ่ายละร้อยละ 50 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และ  

 ไต้หวัน  

ปัจจุบัน บริษัท วันเอนเนอจี้ ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งมีผู้แทนมาเป็นกรรมการจำนวน  4 คนจากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน 

ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซด์ www.set.or.th/nvdr  

  

ลำดับที่	 รายชื่อ/1	 จำนวนหุ้น	 ร้อยละของจำนวน	

	 	 	 	 หุ้นทั้งหมด		 	

 

  

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 

2551 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 เป็น ดังนี้  
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โครงสร้างการจัดการองค์กร  
โครงสร้างการจัดการของเอ็กโกประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการ) คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ และผู้บริหาร ดังนี้ 

 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบหลักในการตัดสินใจดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งพนักงานและชุมชน

ในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินการอยู่  และเป็นผู้กำหนด วิสัยทัศน์ นโยบาย รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหาร  

 

ปัจจุบัน คณะกรรมการมีจำนวน  15 คนประกอบด้วย 

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน  โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน  6 คน รวมอยู่ด้วย  

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  1 คน คือกรรมการผู้จัดการใหญ่  

 

รายชื่อคณะกรรมการและการถือครองหุ้น  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วย  

 

ที่	 			รายชื่อกรรมการ	 	 	 ตำแหน่ง	
วันที่ได้รับ	

แต่งตั้ง	

จำนวนหุ้น	

31	ธ.ค.50	 31	ธ.ค.51	 เพิ่ม	(ลด)	

1 นายศานิต ร่างน้อย ประธานกรรมการ 27 พ.ย. 49 - - -  

2 นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอสิระ/รองประธานกรรมการ 24 เม.ย. 49 - - -  

3 นายชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ 25 เม.ย. 48 - - -  

4 นางวัธนี พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ 1 ธ.ค. 49 - - -  

5 นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ กรรมการอิสระ 23 เม.ย. 50 - - -  

6 นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กรรมการอิสระ 28 ม.ค. 51 - - -   

7 นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ 9 ก.ย. 51 - - -  

8  นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการ 23 เม.ย. 50 - - -  

9 นายณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์พันธุ์ กรรมการ 29 มิ.ย. 50 - - -  

10 นายปีเตอร์ อัลเบิร์ต ลิตเติ้ลวู้ด กรรมการ 25 เม.ย. 48 - - -  

11 นายฮิเดเอกิ โทมิกุ กรรมการ 23 เม.ย. 50 - - -  

12 นายมาร์ค ทากาฮาชิ กรรมการ 30 ต.ค. 49 - - -  

13 นายฮิเดโอะ กูราโมจิ กรรมการ 21 เม.ย. 51     

14 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค /1 กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการ 23 เม.ย. 50 - -  

15 นายวินิจ แตงน้อย /2 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 ต.ค. 51 - -    

/1 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากครบสัญญาจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2551 แต่ยังดำรงตำแหน่งกรมการถึงวัน 

 ที่ 31 ธันวาคม 2551 
/2 นายวนิจิ แตงนอ้ย ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญเ่มือ่วนัที ่21 เมษายน 2551 และวนัที ่1 ตลุาคม 2551 ตามลำดบั 
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กรรมการอิสระ	

คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่  7/2551 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 ได้กำหนดนิยามสำหรับกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าเดิมเพื่อให้ตรงกับ

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ก่อนที่นิยามดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จริง โดย

กรรมการอิสระของเอ็กโกจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ  

 ขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยง  

 ผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และ  

 เป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของเอ็กโก บริษัทใหญ่   

 บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ  

 ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร   

 รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม  

 ของเอ็กโก หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจ  

 เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้  

 บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจาก  

 การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่   

 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของเอ็กโก  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย   

 บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ  

 อนุญาตต่อสำนักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกิน  

 กว่าสองล้านบาทต่อปีจากเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  

 เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  

 นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของเอ็กโก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น  

 รายใหญ่ของเอ็กโก 

โดยมีกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี รวมทั้งข้อมูลเรื่องการถือครองหุ้นของกรรมการดังกล่าว  ดังนี้ 

 

ที่	 	รายชื่อกรรมการบริษัท	 	 ตำแหน่ง	

วันที่ครบ	

วาระ/	

ลาออก	

จำนวนหุ้น	

31	ธ.ค.51	 31	ธ.ค.50	 เพิ่ม	(ลด)	

1 นายริชาร์ด แม็คอินโด กรรมการ 21 เม.ย. 51 - - -  

2 นายเจริญ ประจำแท่น กรรมการอิสระ 21 เม.ย. 51 - - -  

3 นายจำนงค์ วงศ์สว่าง กรรมการ 21 เม.ย. 51 - - -  

4 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการอิสระ 1 ส.ค. 51 - - -  
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8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเป็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของเอ็กโก 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสอบทานความเหมาะสมของนิยามสำหรับกรรมการอิสระ ปัจจุบัน บริษัทมี

กรรมการอิสระตามนิยามดังกล่าวจำนวน 6 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด    
 

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม	

เอ็กโกกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประกอบด้วย ประธานหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

กรรมการอื่น 2 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยยกเว้นกรรมการอิสระเพื่อดำรงความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี และยกเว้นกรรมการซึ่งเป็นกรรมการของสถาบันการเงินเพื่อมิให้เป็นข้อจำกัดในการที่สถาบันการเงินนั้นจะให้สินเชื่อแก่เอ็กโกในอนาคต 
 

การแต่งตั้ง	การลาออกและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ	

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 15 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกผู้มี

คุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ

ดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  
 

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่

ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และหากกรรมการคนใดจะลาออกจากบริษัท ให้ยืนหนังสือลาออก โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่

ใบลาออกไปถึงบริษัท 
 

ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท	

อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการโดยสรุป เป็นดังนี้ 

1.		หน้าที่ต่อบริษัท	

• อุทิศเวลาให้เอ็กโกอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจในฐานะกรรมการและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ  

 ทางธุรกิจของเอ็กโก 

• ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการดำเนินกิจการของเอ็กโก 

• ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเอ็กโกด้วย 

• คัดสรรผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของเอ็กโกอย่างเต็มที่ 

• ติดตามผลการดำเนินกิจการของเอ็กโก และรับทราบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเอ็กโก   

 และดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินกิจการของเอ็กโกเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
 

2.	หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น	

• ดูแลให้เอ็กโกมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง  มีการบริหารและจัดการที่ดี และมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาและเพิ่มพูน  

 ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

• ดูแลให้เอ็กโกเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน เท่าเทียม ทันเวลา มีมาตรฐานและโปร่งใส 

• ดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

• ไม่แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงอันควรต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเอ็กโก 
 

3.หน้าที่ต่อเจ้าหนี้	

• ดูแลให้เอ็กโกปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของเอ็กโก 

• ในกรณทีีส่งสยัวา่จะมเีหตกุารณท์ีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่เจา้หนี ้เชน่ในกรณทีีเ่อก็โกมสีถานะการเงนิทีไ่มม่ัน่คง หรอืยูใ่นภาวะทีจ่ะตอ้งยบุเลกิกจิการ 

 กรรมการควรเร่งหาข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
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4.	หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ	

• ดูแลให้เอ็กโกปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่จะเกิดต่อ พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น    

 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

5.	ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่		

• เข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถเข้าประชุมได้ ควรแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า 

• มีความรอบรู้ในธุรกิจของเอ็กโกรวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ  

 ทราบถึงสถานะภาพ รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของเอ็กโก 

• ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ และสามารถ  

 ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับที่ประชุม กรรมการสามารถกำกับให้มีการบันทึกความเห็นคัดค้าน  

 ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

• จัดให้มีระบบการแจ้งข่าวสารข้อมูลให้กรรมการทราบเป็นการประจำและทันเวลาที่จะทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลด้วย  

 ความรอบคอบและระมัดระวัง 

• ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งดูแลให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นไปอย่าง  

 อิสระและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน 

• ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานธุรกิจและจริยธรรม 

• หากมีข้อสงสัย คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสามารถขอข้อมูลหรือคำแนะนำจากที่ปรึกษาของบริษัท ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน  

 ต่างๆ และสามารถดำเนินการจ้างที่ปรึกษาอิสระ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาด้านบุคคล ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน   

 เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของเอ็กโกโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

 

การประเมินผลของคณะกรรมการ		

คณะกรรมการเห็นชอบการใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี  2551 

คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินชุดเดียวกับปี 2550 ซึ่งจัดทำโดยการประมวลแบบประเมินกรรมการที่แนะนำโดย New Zealand Institute of 

Directors และแบบประเมินกรรมการของบริษัทอื่นในภาคพลังงาน ซึ่งแบบประเมินตนเองนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบประเมินคณะกรรมการในภาพ

รวม และแบบประเมินตนเองรายบุคคล 

 

แบบประเมินคณะกรรมการในภาพรวมแบ่งการประเมินเป็น 14 หัวข้อได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัท หน้าที่ทางกฎหมายและจริยธรรม 

การติดตามผลการดำเนินงานและการกำหนดวาระการประชุม โครงสร้าง องค์ประกอบ และความเป็นอิสระของกรรมการ การฝึกอบรมและพัฒนา 

ความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม กรรมการผู้จัดการใหญ่ การประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย การมีส่วนร่วมของกรรมการ การประเมิน

ผลกรรมการและค่าตอบแทนคณะกรรมการ การประเมินผลและค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร และแผนสืบทอดตำแหน่ง ในขณะที่แบบประเมินตนเองราย

บุคคลแบ่งการประเมินเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ ความคิดเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ ความรู้ความสามารถในธุรกิจ ความเป็นอิสระ การเตรียมความ

พร้อมในฐานะกรรมการ และความสามารถส่วนบุคคล และการตระหนักเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนได้เสียและหน้าที่ที่มีต่อบุคคล ซึ่งผลคะแนนและข้อคิดเห็นของ

กรรมการในแต่ละหมวดจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละป ี

 

2. โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในที่นี้หมายถึง        

ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป   
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ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน  4  ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะมีการสอบทาน

เป็นประจำทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอกและภายในที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีภารกิจดังนี้  

 

1. สอบทานให้เอ็กโกมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ 

2. สอบทานให้เอ็กโกมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล   

 และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมทั้งการพัฒนา  

 และประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

3. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง เลิกจ้าง รวมทั้งการพัฒนาและประเมินผลงานของพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน   

 ให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวาระทักท้วงก่อน 

4. สอบทานให้เอ็กโกปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ  

 เอ็กโก 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของเอ็กโก และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

 ต่อคณะกรรมการ 

6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ  

7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. ทั้งนี้ เพื่อ  

 ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

8. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของเอ็กโกว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

9. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

10. พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

11. สอบทานหรือพิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

12. สอบทานกับฝ่ายบริหารเพื่อให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ และเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม  

 จรรยาบรรณทางธุรกิจของเอ็กโก 

13. สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s Discussion and Analysis หรือ   

 MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจำปี 

14. ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการ  

 บริหารความเสี่ยงของเอ็กโก  

15. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของเอ็กโก ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน  

 คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของเอ็กโก 

 (ข)   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของเอ็กโก 

 (ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

   ธุรกิจของเอ็กโก 

ที่	 	รายชื่อกรรมการบริษัท	 ตำแหน่ง	 หมายเหตุ	

1 นายชัยพัฒน์ สหัสกุล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน  

2 นางวัธนี พรรณเชษฐ ์ กรรมการ กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน  

3 นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กรรมการ กรรมการอิสระ   

4 นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ กรรมการ กรรมการอิสระ  
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 (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

 (จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 (ฉ)  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 (ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) 

 (ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

16. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่ง  

 รับผิดชอบในการดำเนินงานของเอ็กโกได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.   

 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบ  

 ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 

17. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการโดยตรง และคณะกรรมการยังคงมีความรับผิด

ชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก   

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ ซึ่งในปี 2551 คณะกรรมการ  

ตรวจสอบใช้วิธีการประเมินตนเองทั้งคณะโดยจัดทำแบบสอบถามขึ้นจากข้อมูลใน Booklet : “Audit Committee-Good practices for meeting 

market expectations 2nd edition” ซึ่งค้นคว้าและศึกษาโดย PricewaterhouseCoopers’ Global Corporate Reporting ซึ่งผลการประเมินปรากฏ

ว่า องค์ประกอบ คุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สอดคล้องกับที่ ตลท. กำหนด และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ

สากล 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น  13  ครั้ง โดยมีอัตราการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 97.44 

 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 

 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ   ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการบริหารมีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติกำกับดูแลการดำเนินงานของเอ็กโก ตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจ

จากคณะกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้  

 

1. พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ  

2. พิจารณาและอนุมัติการลงทุน และการขายสินทรัพย์ การให้สินเชื่อ การกู้ยืม การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ค่าใช้จ่าย และการทำธุรกรรม  

 ทางการเงิน รวมทั้งเครื่องมือทางการเงินตามตารางอำนาจดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  

ที่	 	รายชื่อกรรมการบริษัท	 ตำแหน่ง	 หมายเหตุ	

1 นายศานิต ร่างน้อย ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร   

2 นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร   

3 นายมาร์ค ทากาฮาชิ กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร   

4 นายฮิเดเอกิ โทมิกุ กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร   

5 นายวินิจ แตงน้อย กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
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3. กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของเอ็กโกให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุน  

 ตามระเบียบบริษัท 

4. พิจารณาและดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเอ็กโก 

5. กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะเรื่องที่เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

6. พิจารณานำเสนอดัชนีวัดผลสำเร็จขององค์กรรวมทั้งผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

7. พิจารณานำเสนอและให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กรของเอ็กโก (ตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป) 

8. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  

 

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น  15  ครั้ง โดยมีอัตราการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 91 

  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นของปีที่ได้รับแต่งตั้ง ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. พิจารณาและนำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของเอ็กโก 

2. เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจาก  

 ครบวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการในกรณีอื่น ๆ 

3. เสนอแนะรายชื่อกรรมการที่จะกำกับดูแลและดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งรายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 ของบริษัท   

4. พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่  ในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง รวมทั้งกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง  

 ผู้บริหารระดับสูง   

5. แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ถอดถอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่   

 รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุนที่บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งซึ่งมีระดับเทียบเท่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอ็กโกขึ้นไป 

6. แต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุน ตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 

7. พิจารณานำเสนอและให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

8. ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของเอ็กโก (ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการ  

 ผู้จัดการใหญ่)  

9. เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเอ็กโก บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี   

 สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น  ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน 

1 นายมาร์ค ทากาฮาชิ ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร   

2 นายณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์พันธุ์ กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร   

3 นายอัศวิน คงสิริ กรรมการ กรรมการอิสระ   

4 นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการ กรรมการอิสระ 

ที่	 	รายชื่อกรรมการบริษัท	 ตำแหน่ง	 หมายเหตุ	
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ที่	 	รายชื่อกรรมการบริษัท	 ตำแหน่ง	 หมายเหตุ	

1 นายวินิจ แตงน้อย ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่   

2 นายณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์พันธุ์ กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร   

3 ดร. ไชยยศ บุญญากิจ กรรมการ กรรมการบุคคลภายนอก   

4 นายศักดา ศรีสังคม กรรมการ ผู้บริหาร   

5 นายชาญกิจ เจียรพันธุ์ กรรมการ ผู้บริหาร 

10. เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปี 

11. ประเมินผลสำเร็จขององค์กร เพื่อกำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของกลุ่มเอ็กโก 

12. เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของเอ็กโก 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น  10  ครั้ง โดยมีอัตราการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 98 

 
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR) ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น

ประธานคณะกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการ CSR ที่เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ แต่ไม่เกิน

วาระที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเพื่อให้การทำงานของ

คณะกรรมการมีความต่อเนื่อง กรรมการ CSR ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่   

 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการ CSR ประกอบด้วยกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี้  

 

คณะกรรมการ CSR มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. พิจารณากลั่นกรองกิจกรรมและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเอ็กโก เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ของเอ็กโก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. พิจารณากลั่นกรองแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  

 และคณะกรรมการ 

4. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการด้านสังคม  

 และสิ่งแวดล้อม 

 

คณะกรรมการ CSR มีการประชุมทั้งสิ้น  3  ครั้ง โดยมีอัตราการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 

 

3. โครงสร้างฝ่ายบริหาร 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่ประมุขของฝ่ายบริหาร โดยแบ่งสายงานเป็น 4 สายงานประกอบด้วย 

• สายงานหลัก 3 สายงาน ซึ่งมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นหัวหน้าสายงาน ได้แก่ สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานบริหาร  

 สินทรัพย์ และสายงานการเงิน  

• สายงานสนับสนุน 1 สายงาน ซึ่งมีผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นหัวหน้าสายงาน ได้แก่ สายงานบริการองค์กร   

• ฝ่ายที่สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4 ฝ่ายคือ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายเลขานุการบริษัท และฝ่ายกำกับและตรวจสอบ    

 โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ฝากสายการบังคับบัญชาที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายเลขานุการ  

 บริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการ แต่ฝากสายการบังคับบัญชาที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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ที่	 	รายชื่อกรรมการบริษัท	 ตำแหน่ง	

จำนวนหุ้น	

31	ธ.ค.	51	 31	ธ.ค.	50	

จำนวนหุ้น	

เพิ่ม	(ลด)	

1 นายวินิจ แตงน้อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - 

  รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  สายงานบริหารสินทรัพย์และแผนงาน   

2. นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค /1 กรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - 

  รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  สายงานบริหารสินทรัพย์และแผนงาน      

3 นายศักดา ศรีสังคม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน - - -   

4 นายจอห์น พาลุมโบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ - - -   

5 นายชุมศักดิ์ ดีสุดจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ บฟร.  - - -   

6 นายชาญกิจ เจียรพันธุ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการบฟข.  - - -  

7 นายปิยะ เจตะสานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส - - -   

8 นายสุวพันธุ์ ฉ่ำเฉลิม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - - -  

กรรมการผู้จัดการใหญ่	

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับตลอดจนระเบียบบริษัทหรือมติของคณะกรรมการ

และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยรวมถึงกิจกรรม ดังนี้ 

• การดำเนินกิจการและหรือการบริหารงานประจำวันของเอ็กโก 

• การจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง มอบหมายงาน โยกย้ายพนักงาน และการลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป   

 (ไม่รวมผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท) 

• ดำเนินการให้มีการมอบหมายงานและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของเอ็กโก และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณ  

 ที่ได้รับจากคณะกรรมการ 

 

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถมอบอำนาจให้พนักงานอื่นปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจนั้นด้วย  

 

ผู้บริหาร	

รายชื่อผู้บริหารและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้ 

 
/1 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากครบสัญญาจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2551  

 
งานเลขานุการบริษัท	

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่  6/2551 แต่งตั้ง นส. บุษกร คคนัมพรวงศ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 

สิงหาคม  2551  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551  รวมทั้งเพื่อทำ

หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 
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คณะทำงาน	

บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาและจัดการในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

คณะกรรมการกำกับธุรกิจในเครือ:		

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับธุรกิจในเครือซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้เชี่ยวชาญบุคคลภายนอก และผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 

ในจำนวนที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการกำกับธุรกิจในเครือซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญบุคคล

ภายนอกมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไปของ บฟร. บฟข. และเอสโก ส่วนกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งในบริษัท 

 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการกำกับธุรกิจในเครือประกอบด้วยกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี ้

 

คณะกรรมการกำกับธุรกิจในเครือ มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

1. ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้นร้อยละ 100 อันได้แก่ บฟร. บฟข. และ เอสโก 

2. กำกับดูแลการประกอบกิจการของเอ็กโกที่ดำเนินการผลิตแล้วให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของเอ็กโก กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนด  

 ของหน่วยงานราชการ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และดัชนีวัดผลสำเร็จขององค์กร ของบริษัทที่ดำเนินการผลิตแล้ว เพื่อนำ  

 เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 

4. กำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารสินทรัพย์ให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณของบริษัท และบรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะ  

 ปานกลาง  

5. กำกับดูแลบริษัทที่ดำเนินการผลิตแล้ว เพื่อให้ผลประกอบการและผลตอบแทนการลงทุนเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ภายใต้การ  

 สนับสนุนของสายงานบริหารสินทรัพย์และแผนงาน 

6. พิจารณานำเสนอและให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กรของบริษัทในกลุ่ม บริษัทที่ดำเนินการผลิตแล้ว (ตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป) 

7. พิจารณากลั่นกรองการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยที่ บริษัท มีอำนาจควบคุม เพื่อ  

 นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกำกับธุรกิจในเครือกำหนดการประชุมตามความจำเป็น โดยในปี 2551 มีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง 

 

	 ชื่อตำแหน่ง	 					ตำแหน่ง	

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธาน  

2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน  กรรมการ  

3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์และแผนงาน กรรมการ  

4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด (บฟร.)  กรรมการ  

5. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.) กรรมการ  

6. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด (เอสโก)  กรรมการ  

7. นายคว็อก วิง โฮ  กรรมการผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

8. นายนพพร พันแสงดาว กรรมการผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

9. ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขานุการ  
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	 ชื่อตำแหน่ง	 ตำแหน่ง	

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธาน  

2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน  กรรมการ  

3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ  กรรมการ  

4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์และแผนงาน กรรมการ  

5. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ บฟร. กรรมการ  

6. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ บฟข. กรรมการ  

7. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ เอสโก กรรมการ  

8. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการองค์กร  กรรมการ  

9. ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขานุการ   

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธาน  

2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน  คณะทำงาน  

3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ  คณะทำงาน  

4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์และแผนงาน คณะทำงาน  

5. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ บฟร.  คณะทำงาน  

6. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ บฟข.  คณะทำงาน  

7. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการบริษัท เอสโก คณะทำงาน  

8. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการองค์กร  คณะทำงาน  

9. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย คณะทำงาน  

10. ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะทำงาน 

	 ชื่อตำแหน่ง	 ตำแหน่ง	

คณะกรรมการบริหารจัดการ	

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ โดยปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้  

คณะกรรมการบริหารจัดการมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการบริหารธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก กลั่นกรองข้อ

เสนอเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเอ็กโก  

 

คณะกรรมการบริหารจัดการมีกำหนดประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้งซึ่งในปี 2550  มีการประชุมทั้งหมด  25  ครั้ง  

 

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี:	

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้  
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คณะทำงานกำกับดูแลกิจการทีดีมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้   

1. พิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักสากล หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.  

2. กำหนดนโยบาย แนวทาง วิธีปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3. ปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และเผยแพร่ข้อมูลให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจ รวมทั้ง  

 ประสานงาน สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือร่วมในในการถือปฏิบัติ 

 

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดการประชุมตามความจำเป็น โดยในปี 2551 มีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:		

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้  

	 ชื่อตำแหน่ง	 ตำแหน่ง	

11. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทำงาน  

12. ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท  คณะทำงานและเลขานุการ   

13. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะทำงานและเลขานุการ   

  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดประชุมตามความจำเป็นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้

 

1. กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของเอ็กโก และบริษัทย่อย 

2. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน บริหาร และจัดการความเสี่ยง 

3. ติดตาม ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

4. สอบทานการเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) ของบริษัทตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล 

5. รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมในปี 2551 จำนวน 6 ครั้ง 

 

	 ชื่อตำแหน่ง	 ตำแหน่ง	

1.  กรรมการผู้จัดการใหญ ่ ประธาน  

2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน กรรมการ  

3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ กรรมการ  

4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์และแผนงาน กรรมการ  

5. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ บฟร.  กรรมการ  

6. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ บฟข.  กรรมการ  

7. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ เอสโก  กรรมการ  

8. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการองค์กร กรรมการ  

9. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ 
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คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม			

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเอ็กโก ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้  

 

	 ชื่อตำแหน่ง	 ตำแหน่ง	

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารโครงการ ประธาน  

2. ผู้จัดการส่วนบุคคล บฟร. กรรมการ  

3. ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย บฟข.  กรรมการ  

4. ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย เอสโก กรรมการ  

5. ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน  กรรมการ  

6. ผู้จัดการโรงไฟฟ้า ร้อยเอ็ด กรีน กรรมการ  

7. ผู้จัดการผลิตน้ำประปา เอ็กคอมธารา  กรรมการ  

8. ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ เอ็กโก  กรรมการและเลขานุการ   

9. เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารสินทรัพย์ เอ็กโก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

  

โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  มีขอบเขตความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. การกำหนดแนวทางและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของบริษัทในกลุ่มเอ็กโกให้สอดคล้องกับแผน  

 กลยุทธ ์

2. จัดให้มีการดำเนินงานด้าน SHE ของบริษัทในกลุ่มเอ็กโก 

3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน SHE ของบริษัทในกลุ่มเอ็กโก 

4. ปรับปรุงและพัฒนางาน SHE ของบริษัทในกลุ่มเอ็กโก 

 คณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  มีการประชุมในปี 2551 จำนวน 3 ครั้ง 

  

4. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
เพื่อให้การสรรหากรรมการและผู้บริหารเป็นไปโดยเหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานของเอ็กโกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอ็กโกได้กำหนดแนวทาง

ไว้ ดังนี้  

 

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ	

เอ็กโกให้ความสำคัญต่อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการและกำหนดนโยบาย แผนงาน ในการดำเนิน

งาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เอ็กโกและผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ  

ภายใต้หลักการ ดังนี้ 

 

1. ข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ 

2. คุณสมบัติกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความคิดริเริ่ม และความสัมฤทธิ์ผล ความ  

 เป็นเลิศ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเป็นอิสระ การให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน   

3. ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ 

4. การอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการและการกำหนดนโยบายในระดับสูง  

5. ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

6. การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อยกระดับการพัฒนากิจการของเอ็กโก  
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของ

ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นครั้งคราว

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยการลงมติตาม  

ข้อบังคับของเอ็กโก ดังนี ้

 

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคน มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง  

2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่แต่ละบุคคลได้เท่ากับคะแนนเสียงที่มีอยู่   

 โดยจะแบ่งแยกคะแนนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนี้  ในกรณี  

 บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับคะแนนเสียงต่ำลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่  

 ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

5. ผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องได้รับด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

โดยเอ็กโกจะนำเสนอข้อมูลกรรมการพร้อมไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วยประวัติการศึกษา การทำงาน รวมทั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์   และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี)  และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรง

ตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมทั้งผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

 

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเสนอชื่อผู้มี

คุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั้งถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลือ

อยู่ และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป 

 

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย	

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อผู้มี

คุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ของเอ็กโก  

 

การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการ	

กรรมการเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ของเอ็กโก ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะบรรยายข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเอ็กโก 

รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานให้   โดยผู้บริหารของเอ็กโก รวมทั้งกรรมการท่านอื่น ๆ อาจเข้าร่วม

การปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย 

 

สำหรับคู่มือกรรมการนั้น มีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ การถือและซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ การ

รายงานเรื่องผลประโยชน์ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยสารเทศ การติดต่อกับฝ่ายบริหาร ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์กรรมการ

และกรรมการชุดย่อย ตารางอำนาจดำเนินการ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

 

นอกจากการจัดปฐมนิเทศกรรมการแล้ว เอ็กโกมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ 

ภายใต้แผนงานการรณรงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
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การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร	

คณะกรรมการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์

ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความ

สามารถ จริยธรรมและความเป็นผู้นำ และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท ตามคุณสมบัติ

และวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ในระเบียบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 และมติคณะ

กรรมการ ดังนี้  

 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ  

 ผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ  

2. กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งพนักงานในระดับผู้จัดการฝ่ายและผู้จัดการส่วน สำหรับการแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วย  

 เลขานุการคณะกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และการแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็น  

 ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

 

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
เอ็กโกได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวน

และพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ สถานะทางการเงินและแนวปฏิบัติของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  

 

ค่าตอบแทนกรรมการ		

• เอ็กโกได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้  

• กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและโบนัส 

• กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ 

• ผู้บริหารที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทน  

  

ในปี 2551 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เพื่อให้สะท้อนความรับผิด

ชอบและการอุทิศเวลาและให้ความสำคัญต่อการเข้าประชุม รวมทั้งการให้โบนัสซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและ  

 แต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทน ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่กรรมการตามจำนวนวันที่ดำรงตำแหน่งในเดือนนั้นและกรรมการซึ่งไม่สามารถ  

 เข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม ประธานคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพิ่มในอัตราร้อยละ 25   

 ของค่าตอบแทนกรรมการ 

2. โบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงาน จำนวน 20 ล้านบาท โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการจากผล  

 ประกอบการของบริษัทที่เดินเครื่องแล้ว และความก้าวหน้าของโครงการใหม่ๆ รวมทั้งการที่เอ็กโกได้รับการยกย่องเรื่องการกำกับดูแล  

 กิจการที่ดี โดยให้คณะกรรมการจัดสรรระหว่างกันเอง  
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ทั้งนี้ สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2551 ได้ดังนี้  

   

/1 กรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย  1. คณะกรรมการบริหาร  2. คณะกรรมการตรวจสอบ  3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

 4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
/2 โบนัสกรรมการบริษัท ปี 2550 นำมาจ่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2551 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 21   

 เมษายน 2551 
 
/3 ค่าตอบแทนของนายวิศิษฎ์ อัครวิเนค ระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551- 30 ธันวาคม 2551 
     
/4 ค่าตอบแทนของนายวินิจ แตงน้อย ระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2551- 30 กันยายน 2551  

    

 

ลำดับ	 รายชื่อ	
วันเริ่ม	

ตำแหน่ง	

จำนวนเดือน	

ที่ดำรงตำแหน่ง	

การเข้าร่วม

ประชุม	

(9	ครั้ง/ปี)	
ค่าตอบแทนรวม	

ปี	2551	 ปี	2550	

ค่าตอบแทนประจำปี	2551	

(ค่าตอบแทนรายเดือน,	

ค่าเบี้ยประชุม)	

กรรมการ	
โบนัส	/2	

 

1.  นายศานิต ร่างน้อย 27 พ.ย. 49 12 12 8/9 550,000.00 700,000.00 1,490,080.00 2,740,080.00   

2. นายอัศวิน  คงสิริ 24 เม.ย. 49 12 12 9/9 450,000.00 288,000.00 1,323,990.00 2,061,990.00   

3. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล  25 เม.ย. 48 12 12 9/9 450,000.00 612,500.00 1,323,990.00 2,386,490.00   

4. นางวัธนี พรรณเชษฐ์ 1 ธ.ค. 49 12 12 9/9 450,000.00 490,000.00 1,323,990.00 2,263,990.00  

5. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ 23 เม.ย. 50 12 8 9/9 450,000.00 232,400.00 885,430.00 1,567,830.00   

6. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ 28 ม.ค. 51 12 - 8/8 414,000.00 444,000.00 - 858,000.00  

7. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 9 ก.ย. 51 4 - 2/2 132,000.00 89,600.00 - 221,600.00  

8. นายสมบัติ ศานติจารี 23 เม.ย. 50 12 12 8/9 440,000.00 560,000.00 1,299,030.00 2,299,030.00  

9. นายณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์พันธุ์ 29 มิ.ย. 50 12 6 9/9 450,000.00 388,000.00 664,340.00 1,502,340.00  

10. นายปีเตอร์ อัลเบิร์ต ลิตเติ้ลวู้ด 25 เม.ย. 48 12 12 8/9 440,000.00 - 1,207,070.00 1,647,070.00   

11. นายฮิเดเอกิ โทมิกุ 23 เม.ย. 50 12 12 9/9 450,000.00 400,000.00 1,272,230.00 2,122,230.00  

12. นายมาร์ค ทากาฮาชิ 30 ต.ค. 49 12 12 8/9 440,000.00 718,800.00 1,323,990.00 2,482,790.00  

13. นายฮิเดโอะ กูราโมจิ 21 เม.ย. 51 9 - 7/7 320,000.00 - - 320,000.00   

14. นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค 23 เม.ย. 50 12 12 9/9 110,000.00/3 - - 110,000.00/3   

15. นายวินิจ แตงน้อย 21 เม.ย. 51 9 - 7/7 210,000.00/4 - - 210,000.00/4  

 กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2550-2551 ที่ได้รับค่าตอบแทน   

1. นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ 26 เม.ย. 47 - 3 - - - 1,052,350.00 1,052,350.00 

2. นายพรชัย รุจิประภา 27 พ.ย. 49 - 6 - - - 726,520.00 726,520.00  

3. นายกิตติ สิริกวิน 26 เม.ย. 47 - 3 - - - 862,510.00 862,510.00  

4. นายเจริญ ประจำแท่น 21 เม.ย. 51 4 12 2/2 131,000.00 88,800.00 1,323,990.00 1,543,790.00  

5. นายริชาร์ด  แม็คอินโด 21 เม.ย. 51 4 12 0/2 111,000.00 231,000.00 1,183,720.00 1,525,720.00  

6. นายจำนงค์ วงศ์สว่าง 21 เม.ย. 51 3 12 2/2 131,000.00 - 1,282,240.00 1,413,240.00  

7. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี 1 ส.ค. 51 4 12 3/3 130,000.00 - - 130,000.00  

 รวม     6,259,000.00  5,243,100.00  18,545,470.00  30,047,570.00  

กรรมการชุด	

ย่อย/1	
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ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร		

ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัท ตามระบบ  Key Performance Indicators และ

ผลงานของแต่ละบุคคล ภายใต้โครงสร้างค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  โดยเอ็กโกได้จัดให้มีการสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทใน

อุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าเอ็กโกมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้เป็นประจำทุกปี  

ทั้งนี้ สรุปค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับในปี 2551 ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  
/1 กรรมการบริหารในที่นี้หมายถึง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีจำนวน 1 ท่าน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้  

 รับค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
/2 ผู้บริหาร 6 ราย ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารสินทรัพย์และแผนงาน (กจญ. รักษาการ   

 ค่าตอบแทนคิดที ่ กจญ.ท่านเดียว) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน และรอง  

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2 ท่าน ได้รับการ Secondment เป็น กรรมการผู้จัดการ บฟร. และ บฟข. ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจาก บฟร.    

 และ บฟข. ตามลำดับ ดังนั้น บริษัทรับผิดชอบค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร 4 ท่าน  
/3 โบนัสของปี 2551 จ่ายในเดือนมกราคม ปี 2552 

 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก	

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก (มีสัดส่วนรายได้เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวม) ได้แก่ บฟร. บฟข. และ เอ็กโก โคเจน ในปี 

2551 ที่เป็นตัวเงินเป็นดังนี้ 

 

/1 โบนัสของปี 2551 จ่ายในเดือนมกราคม ปี 2552 
/2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการของ บฟร.  บฟข. และเอ็กโก โคเจน นั้น เอ็กโกเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน 
/3 ผู้บริหารของเอ็กโก โคเจน ซึ่งเป็นพนักงานของ เอ็กโก ได้รับการ assignment เป็นผู้จัดการทั่วไป โดยปฏิบัติงานตามสัญญาให้บริการ  

 ระหว่าง เอ็กโก โคเจนกับเอ็กโก 

 ค่าตอบแทน กรรมการ 10 ราย ผู้บริหาร 7 ราย ค่าตอบแทนรวม กรรมการ 10 ราย ผู้บริหาร 7 ราย ค่าตอบแทนรวม กรรมการ 5 ราย ผู้บริหาร 1 ราย /3 ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2551 

บฟร.	 บฟข.	 เอ็กโก	โคเจน	

(หน่วย : บาท) 

 เงินเดือนรวม - 13,380,560.00 13,380,560.00 - 13,984,620.00 13,984,620.00 - 1,416,000.00 1,416,000.00 

 โบนัสรวม /1 - 5,829,904.23 5,829,904.23 - 6,056,445.00 6,056,445.00 - 552,004.00 552,004.00 

 เบี้ยประชุม /2 - - - - - - - - - 

 รวม - 19,210,464.23 19,210,464.23 - 20,041,065.00 20,041,065.00 - 1,968,004.00 1,968,004.00  

    ปี	2551   

ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร 1 ราย /1 ผู้บริหาร 6 ราย /2  ค่าตอบแทนรวม   

เงินเดือนรวม  - 17,998,140.00 17,998,140.00  

โบนัสรวม /3  - 6,224,660.00 6,224,660.00  

เบี้ยประชุม  - - - 

รวม   - 24,222,800.00 24,222,800.00  
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                        บริษัท                                    จำนวนราย                        ค่าตอบแทน  

 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 3 606,759.00  

 บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด 7 1,333,254.00  

 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด 7 1,398,462.00  

 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 1 141,600.00 

ค่าตอบแทนอื่น	

ในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร 

ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  

ปี	2551	

(หน่วย : บาท) 

	 											สายงานหลัก จำนวนพนักงาน	(คน)   

1. สายงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ 31   

2. สายงานพัฒนาธุรกิจ  14   

3. สายงานบริหารสินทรัพย์และแผนงาน 28   

4. สายงานการเงิน  24   

5. สายงานบริการองค์กร  24 

รวม   121 

6. บุคลากร 
เอ็กโก	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  เอ็กโกมีพนักงานทั้งสิ้น 121 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จำนวน 2 

คน ผู้บริหารที่ส่งไปเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย Secondment  จำนวน  10  คน และ พนักงานอีกจำนวน  108  คน โดยมีจำนวนพนักงานของแต่ละ

สายงาน ดังนี้  

ข.	เอ็กโก	โคเจน:	

เอ็กโก โคเจน มีพนักงานประจำทั้งสิ้น 3 คน โดยผู้จัดการทั่วไป เป็นพนักงานของบริษัท ปฏิบัติงานตามสัญญาให้บริการระหว่างเอ็กโก โคเจน 

กับบริษัท ส่วนผู้ปฏิบัติงานประจำโรงไฟฟ้า จำนวน 31 คน เป็นพนักงานของเอสโก ซึ่งปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

ระหว่างเอ็กโก โคเจน กับเอสโก 

	 บุคลากร	 	 จำนวนพนักงาน	(คน)    

  บฟร.  บฟข.  

1. สายปฏิบัติการ  74  77   

2. สายบำรุงรักษา  46  55   

3. อื่นๆ   30  25 

รวม  150  157 

บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก	

ก.	บฟร.	และ	บฟข.:	
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ทั้งนี้ เอ็กโกไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  

 

7. ค่าตอบแทนพนักงาน 
เอ็กโกมีนโยบายให้พนักงานในกลุ่มเอ็กโกได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม โดยมีค่าตอบแทนรวมของเอ็กโกและ

บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักในปี 2551 ดังนี้ 

 

 /1 รวมเงินเดือน และโบนัสของผู้บริหารตามสัญญาการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี 
 /2 รวมเงินเดือนและโบนัสของผู้จัดการทั่วไป และพนักงานประจำ 3 คน 
 /3 โบนัสของปี 2551 จ่ายในเดือนมกราคม ปี 2552  

 

8. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
เอ็กโกและบริษัทในกลุ่มตระหนักในคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ และประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร โดยมีบรรยากาศการทำงาน

อย่างมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อ

เนื่องเพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ   

 

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของเอ็กโกเป็นไปอย่างทั่วถึง หน่วยงานด้านบริหารงานบุคคลได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี เพื่อให้เป็นแนวทาง

ดำเนินการที่ชัดเจนและเป็นระบบทั้งด้านวิทยาการ การบริหารจัดการ และเทคนิควิธีการที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมพลังงานใน

ระดับสากล โดยมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้ 

• ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาทั้งในด้านความประพฤติ ความรู้ ความชำนาญด้านเทคนิค และความสามารถด้านการบริหารงาน เพื่อ  

 ให้มีโอกาสรับผิดชอบสูงขึ้น 

• การพฒันาโดยการเรยีนรูจ้ากการทำงาน (On the Job Training) อยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้รว่มการสมัมนา ฝกึอบรม ดงูาน หรอืฝกึงาน เปน็ตน้ 

 

อนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร เอ็กโกได้ดำเนินการกำหนดรายการความสามารถเฉพาะที่จำเป็นต่อการ

สร้างผลสำเร็จในการปฏิบัติงานของทุกตำแหน่งงานซึ่งทำให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ของอ็กโกเป็นรูปธรรม และมีความชัดเจนมากขึ้น 

 
9. ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของเอ็กโก  

ในปี 2551 ไม่ปรากฎว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีประวัติการทำผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ 

• การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญายกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร  ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอื่นในทำนอง  

 เดียวกัน 

• การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

																																																		บริษัท	/1																บฟร.																	บฟข.																เอ็กโก	โคเจน	/2	

เงินเดือนรวม 116,258,050.33 99,879,454.96 126,656,040.00 2,624,800.00 

โบนัสรวม /3 40,956,066.66 44,566,538.73 57,344,057.00 1,033,426.85 

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10,069,992.77 9,869,487.68 12,632,703.00 229,810.00 

รวม 167,284,109.76 154,315,481.37 196,632,800.00 3,888,036.85 

(หน่วย : บาท) 

จำนวนเงิน	
ค่าตอบแทน	
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รายงานการกำกับดูแลกิจการปี 2551 


คณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการ)มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน



เนื่องจากตลท.ได้ขอให้บริษัทจดทะเบียนนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี2549ซึ่งจัดทำโดยตลท.มาปรับใช้ตาม

ความเหมาะสมรวมทั้งให้ชี้แจงข้อขัดข้องสำหรับรายการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวพร้อมเหตุผลหรือมาตรการทดแทนที่บริษัทนำมาใช้

คณะกรรมการจึงจัดทำรายงานฉบับนี้เพื่อรายงานการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวซึ่งสรุปได้ดังนี้



1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
เอ็กโกให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วย

มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้เอ็กโกส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิโดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานทางกฎหมายเช่นการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ

การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง

หรือถอดถอนกรรมการการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและเรื่องที่มีผลกระทบต่อเอ็กโก



นอกจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น เอ็กโกได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์

การจัดให้มีจดหมายข่าวผู้ถือหุ้นและการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ



1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้แก่คณะกรรมการผู้บริหาร

และพนักงานบริษัทโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้และแนวปฏิบัติที่ดีของตลท.ประกอบด้วยหลักการ7ประการคือ



หลักการที่1:โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หลักการที่2:นโยบายการประกอบธุรกิจ

หลักการที่3:สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการที่4:นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการที่5:การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการที่6:การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

หลักการที่7:การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
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คณะกรรมการได้เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  และกำหนดให้มีการทบทวน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปีทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ดูแลให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการโดยเคร่งครัดโดยไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้นนอกจากนี้คณะกรรมการได้กำหนดให้การปฏิบัติตาม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการ

ดำเนินงานเป็นรายไตรมาส





ในปี2551คณะกรรมการได้ปรับปรุงนโยบายในการกำกับดูแลกิจการดังนี้



• การปรับปรุงนิยามกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าเดิม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก่อนการมีผลบังคับใช้จริง

 ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

• การเพิ่มช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอีกช่องทางหนึ่ง นอกจากการแจ้งข้อมูลให้

 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารทราบ

• การเพิ่มหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานกับฝ่ายบริหารเพื่อให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานในเรื่อง

 จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งการดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควร

 สงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่4)พ.ศ.2551และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีทราบภายใน

 เวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี



 

 

1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลการดำเนินงานของเอ็กโก

โดยได้ปฏิบัติตามคู่มือAGMChecklistซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสมาคมบริษัทจดทะเบียนและก.ล.ต.ดังนี้

 

ก่อนวันประชุม: 

เอ็กโกจัดเตรียมเอกสารการประชุมที่เพียงพอสำหรับการออกเสียงลงคะแนน เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น

 มีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย

 ตนเองดังนื้

- แจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลของตลท.และเว็บไซต์ของเอ็กโกล่วงหน้าก่อนการส่ง

 เอกสารตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์2551ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น56วัน

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดวาระการประชุมประกอบด้วยวัตถุประสงค์และเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการและหลัก

 เกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่21มีนาคม2551ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น30วันรวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่

 เกี่ยวข้องทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเอ็กโก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลดังกล่าวใน

 รูปแบบเอกสารจากเอ็กโกอย่างละเอียด

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะซึ่งจัดทำทั้ง 3 แบบตามที่กำหนดโดย

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรวมแบบมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ รวมทั้งเสนอกรรมการ

 อิสระของบริษัทจำนวน3คนซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นทางเลือก

 ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และได้อำนวยความสะดวกโดยให้ผู้ถือหุ้น

 สามารถdownloadหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของเอ็กโกได้
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- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมายอิเลคโทรนิคเมล์

 มาที่ directors@egco.comหรือโทรสารหมายเลข 0-2955-0956 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการ

 รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่



วันประชุมผู้ถือหุ้น: 

เอ็กโกอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ดังนี้

- สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น โดยในปี

 2551ประธานกรรมการและกรรมการทั้งคณะจำนวน 15คนได้เข้าร่วมการประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่ง

 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆรวมถึงตอบคำถามของ

 ผู้ถือหุ้น

- ให้ความสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น โดยในปี 2551 เอ็กโกได้จัดรถรับส่งระหว่างสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและสถานี

 รถไฟฟ้า กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและพอเพียง รวมทั้งจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสม นอกจากนี้ เอ็กโกได้จัด

 นิทรรศการเกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- ดำเนินการนำระบบBarcodeมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเป็นปีที่สองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการ

 พิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

- อำนวยความสะดวกในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การถาม

 คำถามต่อที่ประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้ให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น

 และมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน

- ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีไพร้ซ์สวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์สจำกัด เป็น inspector เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือ

 ผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ความสอดคล้องของวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนกับข้อบังคับของบริษัทและที่

 ประธานแจ้ง การเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และการตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนนซึ่ง inspector ให้ความเห็นว่า การ

 ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

- จัดให้มีแบบประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ

 เป็นประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้น ซึ่งผลการประเมินคุณภาพในปี 2551พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อหนังสือเชิญประชุม

 การจัดประชุมและวิธีดำเนินการประชุม



ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี  2551มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน298 รายและ529 รายตาม

ลำดับนับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้397,459,277หุ้นคิดเป็นร้อยละ75.496ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

 

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น: 

หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2551ในวันที่21เมษายน2551เอ็กโกได้จัดทำร่างรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบหลัการ

ประชมุทางเวบ็ไซตข์องเอ็กโกที่www.egco.comเมือ่วนัที่6พฤษภาคม2551ซึง่อยูใ่นหลกัเกณฑท์ี่ตลท.กำหนดคอืภายใน14วนันบัจากวนัประชมุ
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
2.1 การปฏิบัติที่เท่าเทียม 

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจว่า การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติมีความเท่าเทียมกันและยุติธรรม และให้กระบวนการดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีความยุ่งยากหรือมีต้นทุนสูง

โดยไม่จำเป็น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของเอ็กโกสำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้

ในกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท  นอกจากนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้น เอ็กโกมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่น

ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวน

หุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 20ธันวาคม2550 -31มกราคม2551 โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของตลท.และบนเว็บไซต์ของ

เอ็กโกโดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของตลท.ทั้งนี้ เอ็กโกได้

กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมต้องมีจำนวนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000หุ้น ซึ่งต่ำกว่าแนวปฏิบัติของตลท.ที่ร้อยละห้าของ

จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในปี 2551 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือชื่อ

กรรมการล่วงหน้า



2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

เอ็กโกกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณของกรรมการ และจรรยาบรรณของ

พนักงานเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นดังนี้



จากการดำเนินการดังกล่าวเป็นผลให้เอ็กโกได้รับรางวัลดังนี้

• การประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน105คะแนนจากคะแนนเต็ม110คะแนนซึ่งสูงกว่าปี2550ซึ่งได้รับการประเมินด้วย

 คะแนน104.63คะแนน

• รางวัลการดูแลผู้ถือหุ้นยอดเยี่ยมประจำปี2551จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด

• บริษัทที่ปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอันดับสี่ในประเทศไทยจากนิตยสารFinanceAsia





71

กรรมการ: 

• กรรมการต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มิชอบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอ็กโก

• ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ

• กรรมการจะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นในขณะที่มีข้อมูลซึ่งอาจเปิดเผยต่อสาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น

• กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนให้ผู้อื่นอันอาจนำไปสู่การจองซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของเอ็กโก



พนักงาน: 

• พนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลท.ก.ล.ต.และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือ

 ต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน

• การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตน ถือว่า

 เป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของเอ็กโก

• การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการหรือมอบ

 หมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

• หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายเลขานุการบริษัท และส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดย

 หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล



นอกจากนั้นเอ็กโกกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของเอ็กโกในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง



2.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการเห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการ

ขัดแย้งของผลประโยชน์ดังนี้

• กรรมการจะต้องแจ้งให้เอ็กโกทราบโดยไม่ชักช้าเมื่อกรรมการและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆซึ่งอาจมีผล

 ประโยชน์หรือเกิดความขัดแย้งกับเอ็กโกมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆที่เอ็กโกทำขึ้นหรือเข้าถือหลักทรัพย์ในเอ็กโกหรือ

 บริษัทในเครือ

• ในกรณีที่พนักงานและบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง

 ทางธุรกิจต่อเอ็กโกจะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
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โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งข้อมูลให้เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการทราบทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดเว้น

จากการร่วมอภิปรายให้ความเห็นหรือลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว



ในปี 2551คณะกรรมการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นหรือการกระทำความผิดของ

กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในอันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการในการดูแลเรื่องดังกล่าว

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
3.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้วคณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยนอกจากการพิจารณา

เรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่า เป็นหน้าที่ที่ควรทำต่อสังคมส่วนรวมดัวย คณะกรรมการ

ได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “จรรยาบรรณธุรกิจ กลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด

(มหาชน)”เพื่อให้กรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

 พนักงาน:  

 เอ็กโกตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเชื่อมั่นว่า บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการดูแล

พนักงาน ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และได้รับโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้ง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน



 ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างเอ็กโกและพนักงาน รวมทั้งไม่มีอุบัติเหตุแก่พนักงานจนถึงขั้นหยุดงานในบริษัทย่อยทุกบริษัท

นอกจากนี้บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด(บฟร.)และบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด(บฟข.)ได้รับการรับรองระบบการจัดการชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยTIS18001&OHSAS18001:1999(OccupationalHealthandSafetyAssessmentSeries)และบฟข.ได้รับรางวัลสถานประกอบการ

ดีเด่นระดับประเทศด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นปีที่9ติดต่อกัน



 ลูกค้า: 

 เอ็กโกปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ในฐานะลูกค้า และลูกค้าอื่นทุกรายอย่างเคร่งครัด และให้

สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ โดยได้นำระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 เข้าใช้งานที่ บฟร. บฟข.บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์

เซอร์วิสบริษัทร้อยเอ็ดกรีนจำกัดและบริษัทเอ็กคอมธาราจำกัด



 ในปีที่ผ่านมา เอ็กโกและบริษัทย่อยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าทุกรายได้ตามสัญญา โดยมีค่าความพร้อมจ่ายสูงกว่าเกณฑ์ที่

กำหนดตามสญัญาซือ้ขายกระแสไฟฟา้และสงูกวา่เปา้หมายประจำปีโดยบฟร.ไดร้บัโบนสัคา่ความพรอ้มจา่ยจากกฟผ.เปน็ปทีี่12ตดิตอ่กนั



 เจ้าหนี้ คู่ค้าและคู่สัญญา: 

 เอ็กโกดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัทเนื่องจากเอ็กโกประสงค์ให้การจัดหา

สินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่อง

คุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงินคุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันเอ็กโกจึงได้จัดให้มีกระบวนการจัดหาสินค้า

และบริการที่เป็นธรรมตามระเบียบว่าด้วยการจัดหาและพัสดุและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทดังนี้



 - มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

 - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
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 - จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม

 - จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตประพฤติ

  มิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

 - จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลาตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน



 ความรับผิดชอบต่อสังคม: 

 เอ็กโกมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง

แวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

 โดยนำเสนอรายละเอียดในรายงานการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย



3.2 ช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์ และ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ดังนี้

















เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการและดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องและ

จะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาสยกเว้นเป็นจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

จะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับเลขานุการเพื่อให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้

กับบริษัทได้ดังนี้

  

 
 
 
 
 
 

3.3 การดำเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 

ในกรณีมีเหตุเชื่อถือได้ว่าจะเกิดการฝ่าฝืนกฎระเบียบและจรรยาบรรณฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อรายงานต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบและคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งนี้เอ็กโกกำหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูล

ข้อร้องเรียนเป็นความลับซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน

 

  3.4 การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  กลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลกระทบและ

กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบอย่างมีระบบ รวมทั้งได้นำระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการบริหาร

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cs@egco.com  

จดหมายธรรมดา เลขานุการบริษัท

 บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)

 อาคารเอ็กโก222หมู่ที่5ถนนวิภาวดีรังสิตทุ่งสองห้องหลักสี่กรุงเทพฯ10210

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการบริษัท: directors@egco.com

 คณะกรรมการตรวจสอบ: auditcommittee@egco.com 

จดหมายธรรมดา คณะกรรมการบริษัท: บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)

  อาคารเอ็กโก222หมู่ที่5ถนนวิภาวดีรังสิตทุ่งสองห้องหลักสี่กรุงเทพฯ10210 

 คณะกรรมการตรวจสอบ: บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)

  อาคารเอ็กโก222หมู่ที่5ถนนวิภาวดีรังสิตทุ่งสองห้องหลักสี่กรุงเทพฯ10210
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จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยTIS18001:1999&OHSAS18001เข้าใช้งานที่โรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขนอมนอกจากนั้นกลุ่มเอ็กโก

ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้แน่ใจว่าการประกอบธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนี้

• กำหนดแผนการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงของการใช้เชื้อเพลิงชนิดเดียว

• ลงทุนในพลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อนและลดภาระของประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล

• ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และจะปฏิบัติให้ได้ตามข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับขององค์กร

 ปกครองส่วนท้องถิ่น

• สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐในภาคกว้าง

 และดูแลสังคมที่อยู่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการหรือการเดินเครื่องโรงไฟฟ้ารวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



เอ็กโกได้แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(คณะกรรมการCorporateSocialResponsibility-CSR)เพื่อกำกับดูแล

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญในปี2551เอ็กโกได้จัดทำ

แผนงานและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม(CorporateSocialResponsibility-CSR)ประกอบด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ในการทำงานและโครงการเพื่อชุมชนและสังคมซึ่งประกอบด้วยโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาการเรียนรู้และ

สร้างจิตสาธารณะและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับชุมชนโดยได้นำเสนอรายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน



4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
4.1  การเปิดเผยข้อมูล 

เอ็กโกตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินข้อมูลทั่วไปและสารสนเทศที่สำคัญให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา

โปร่งใสและเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลท. เนื่องจากข้อมูลของบริษัทในทุกด้านล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มี

ส่วนได้เสียจึงมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลท.และเว็บไซต์ของเอ็กโกที่www.egco.comได้แก่การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและ

หน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน รวมถึงการเปิดเผยนโยบาย

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ซึ่งจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



ในปี 2551 เอ็กโกได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของเอ็กโกและบริษัทย่อยเพื่อประสิทธิผลในการสื่อสารองค์กรต่อหน่วยงาน

กำกับดูแลผู้ถือหุ้นนักลงทุนนักวิเคราะห์สื่อมวลชนและสาธารณชนและได้จัดตั้งคณะกรรมการDisclosureCommitteeซึ่งประกอบด้วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหาร

สินทรัพย์และแผนงานผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีการประชุมอย่างน้อยเป็น

รายไตรมาสเพื่อวางแผนและสอบทานนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของเอ็กโกการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและการจัดเตรียมเอกสารที่สำคัญของเอ็กโกเพื่อ

ให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องและใช้ภาษาที่เหมาะสม



ในปี 2551 เอ็กโกได้สื่อสารข้อมูลและกิจกรรมตามแผนงานสื่อสารที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของเอ็กโกอย่างต่อเนื่องและ

สม่ำเสมอและคำนึงถึงคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยเป็นสำคัญโดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้



• การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลท.และก.ล.ต.

• การจัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (ManagementDiscussionandAnalysis) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ ฐานะ

 การเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นรายไตรมาส โดยจัดส่งผ่านสื่อ

 อิเล็กทรอนิกส์(ELCID)ของตลาดหลักทรัพย์ฯพร้อมกับการส่งงบการเงิน

• การเผยแพร่ข้อมูลผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ การพบนักลงทุนในงานตลาดหลักทรัพย์ฯสัญจร การพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

 การจัดบรรยายเพื่อให้ความรู้กับนักลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก การจัดโครงการนักลงทุนพบปะผู้บริหาร (analyst meeting)

 วารสารสื่อสัมพันธ์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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• การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน โดยแถลงข่าวผลประกอบการและทิศทางการดำเนินธุรกิจ4ครั้งพาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมงาน3ครั้ง

 จัดสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร10ครั้งและข่าวประชาสัมพันธ์และภาพข่าวประชาสัมพันธ์รวม30ชิ้นงาน



กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของเอ็กโกทั้งนี้ เอ็กโกได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุน

สัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้จัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์

ประจำปี โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุน นอกจากนั้นได้จัดให้มีแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูล

ทุกครั้งที่มีการประชุมกับผู้ถือหุ้นนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลโดยหากผู้ถือหุ้น

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2998-5145-7หรือจดหมายอิเลคโทรนิกส์ไปยัง: ir@egco.com

ทั้งนี้เอ็กโกได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอรวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่

สำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของก.ล.ต.และตลท.











4.2 การจัดทำรายงานทางการเงิน 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหาย

หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและสอดคล้อง

กับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อสอบถามและขอความเห็นจากผู้สอบบัญชี

ในเรื่องต่างๆนอกจากนี้ คณะกรรมการยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึง

ปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ในปี 2551

เอ็กโกได้ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอสเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพไม่มีความขัดแย้ง

แห่งผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่กรรมการและผู้ถือหุ้น

ว่า รายงานทางการเงินของเอ็กโกสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการของเอ็กโกที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ในทุกแง่มุมตามความเป็นจริง

ทุกประการ









 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ 

 โครงสร้างและองค์ประกอบกรรมการ: 

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 15 คนตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งจะมีการสอบทาน

จำนวนกรรมการที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับภารกิจหลักเป็นระยะการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น โดยใช้

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า4ใน5ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ในปี2551เอ็กโกได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทไทยที่ดีเด่นอันดับ7สำหรับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์จากนิตยสารFinanceAsia





เอ็กโกไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยก.ล.ต.
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ณวันที่ 31มกราคม 2551คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 15คน เป็นกรรมการภายนอกที่ไม่เป็นพนักงานของบริษัทจำนวน

14 คนซึ่ง คิดเป็นร้อยละ 93 ของคณะกรรมการทั้งคณะ  และในจำนวนกรรมการภายนอกนี้มีกรรมการอิสระ 6 คนหรือร้อยละ 40 ของคณะ

กรรมการทั้งคณะ



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกราย ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นผู้

แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการและจะมี

การทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน

วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และการเงินกฎหมายและรัฐศาสตร์และการบัญชีในสัดส่วนร้อยละ50,33,13และ7ตามลำดับมีความเหมาะสมโดยมี

ความหลากหลายของวิชาชีพและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและมีการถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสมแล้ว

 

 การกำหนดวาระและอายุกรรมการ: 

เอ็กโกได้ถือปฏิบัติตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทั้งนี้

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ไม่ควรจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการเพื่อมิให้เอ็กโกสูญเสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการซึ่งมีความ

สามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัทซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จในการกำกับดูแลกิจการทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน จะพิจารณาคุณสมบัติและผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งก่อนการเสนอให้คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นพิจารณา

ให้กรรมการคนนั้นได้รับการแต่งตั้งอีก 1 วาระเพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีประสิทธิภาพ สำหรับอายุกรรมการนั้น

คณะกรรมการเหน็วา่ควรกำหนดอายสุงูสดุไมเ่กนิ72ปีณวนัทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้โดยหากไดร้บัการแตง่ตัง้แลว้ใหส้ามารถดำรงตำแหนง่ไดจ้นครบวาระ



	ประธานกรรมการ: 

คณะกรรมการได้เลือกตั้งให้นายศานิต ร่างน้อย ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานกรรมการ

เนื่องจากมีความรอบรู้ทั้งด้านการเงินและวิศวกรรมมีภาวะผู้นำซึ่งจะสามารถนำพาเอ็กโกให้ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่กำหนดไว้

เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย ถึงแม้ประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการเห็นว่า เอ็กโกมีกลไกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นว่า

คณะกรรมการได้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระระมัดระวังรอบคอบและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกันดังนี้

1. ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร

 และมีอำนาจหน้าที่ที่แยกระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการได้แสดง

 บทบาทของผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมี

 ส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือแนะนำ และสอดส่องดูแลและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่

 จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำหรือธุรกิจประจำวันที่ฝ่ายบริหารโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ
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2. ประธานกรรมการไม่ใช่พนักงานของกฟผ.แต่เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการกฟผ.เพื่อดูแลผลประโยชน์ของภาครัฐซึ่งคณะ

 กรรมการเชื่อมั่นว่าประธานจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกฝ่าย

3. คณะกรรมการส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4. คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณากลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานของบริษัท เพื่อป้องกันมิให้เกิดธุรกรรมที่

 มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ไม่สมควร และสามารถถ่วงดุลความต้องการของแต่ละฝ่ายได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ

 สอบทานความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินรวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน และมอบหมายให้คณะกรรมการ

 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดูแลให้มีความชัดเจนและโปร่งใสในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5. คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลแก่คณะกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระ

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือแนะนำเรื่องการแต่งตั้งกรรมการโดยเอกสารหรือจดหมายอิเลคโทรนิกส์



นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2551คณะกรรมการได้แต่งตั้งนายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ เป็นรองประธานกรรมการ เพื่อร่วมกับประธาน

กรรมการในการกลั่นกรองวาระเพื่อให้มั่นใจว่าวาระที่ฝ่ายบริหารและวาระที่กรรมการเสนอเป็นอิสระและโปร่งใส



คุณสมบัติของกรรมการอิสระ: 
ในปี 2551 เอ็กโกได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระให้ตรงกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนนอกจากนี้ กรรมการอิสระได้กำหนดให้มีการ

ประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อยปีละ2ครั้งเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานที่อยู่ใน

ความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยและนำเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการและสำเนาให้ฝ่ายบริหารซึ่งในปี 2551กรรมการอิสระได้จัด

ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและได้นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ (ดูนิยามกรรมการ

อิสระได้ในบทโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ)



การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่: 
คณะกรรมการได้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการและการบริหารงานประจำ

ซึ่งเป็นงานของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนอย่างชัดเจน โดยได้จัดทำตารางอำนาจดำเนินการซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

คณะกรรมการจะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำหรือธุรกิจประจำวันที่ฝ่ายบริหารโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ



นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการ: 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้แน่ใจว่า กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการที่เป็น

ผู้บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 4 แห่ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนเกิน 6 แห่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูงนั้นคณะกรรมการกำหนดให้สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยบริษัทร่วมทุนนอกเหนือ

จากที่เอ็กโกถือหุ้น100%ได้ไม่เกินคนละ3แห่งเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ
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เอ็กโกได้กำหนดเรื่องการรับตำแหน่งในกิจการอื่นไว้ในหัวข้อจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริษัทว่าให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่

ชักช้า เมื่อตอบรับเชิญเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของบริษัท  องค์กรหรือสมาคมอื่น รวมทั้งได้นำจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมาใช้

เป็นส่วนหนึ่งในการวัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการด้วย



งานเลขานุการบริษัท: 

คณะกรรมการได้แต่งตั้งน.ส.บุษกรคคนัมพรวงศ์เป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่18สิงหาคม2551โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมทั้งเพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะ

กรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการดังนี้



• ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของเอ็กโกและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

 และสม่ำเสมอรวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

• จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของเอ็กโกและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

• บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุม

 คณะกรรมการ

• ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลท.และก.ล.ต.

• ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของเอ็กโก

• ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการรวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ

• ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทได้แก่ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการรายงานประจำปี

 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการหรือผู้บริหาร



5.2. คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถศึกษาและตรวจสอบข้อมูลในประเด็นที่สำคัญได้อย่างรอบคอบ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความ

ชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีกฎบัตรซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการซึ่งอธิบายถึงภารกิจ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรง

ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชุม และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวตามความเหมาะสม คณะกรรมการชุดย่อยสามารถขอรับ

คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของเอ็กโก และจะต้องรายงานผลการดำเนินงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการ

ทุกครั้ง

 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน ภารกิจโดยสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบคือ การสอบทานรายงานการเงิน

การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และระบบการควบคุมภายในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลท.เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเอ็กโก

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 4 คนโดยมีกรรมการอิสระจำนวน 2 คน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นชอบให้Mr.MarkTakahashiกรรมการผู้แทนจากOneEnergyซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทำหน้าที่เป็น

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานในระดับนโยบาย และการบริหารงานบุคคล

รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล โดยคณะกรรมการมีความมั่นใจว่า แม้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะไม่ใช่กรรมการ

อิสระแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขั้นตอนและกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่

ดี และรับฟังความเห็นจากผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย รวมทั้งมีแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่โปร่งใสและชัดเจน เทียบเคียงได้กับ

บริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวของเอ็กโกและผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5คนมีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติกำกับดูแลการดำเนินงานของ

เอ็กโกตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆที่จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจการตัดสินใจทางธุรกิจภายในกรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประธานกรรมการจึงได้รับมอบ

หมายให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารด้วยซึ่งได้ดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพและรับฟังความเห็นจากกรรมการทุกฝ่าย



คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยกรรมการ 5คนมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการโดย

ตำแหน่งและมีกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกจำนวน2คนและผู้แทนฝ่ายบริหารจำนวน 2คนคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง

แวดล้อมมีบทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของเอ็กโกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบ

ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



เอ็กโกได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำนวนครั้งการประชุมในหัวข้อคณะกรรมการ

ชุดย่อยภายใต้หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการหน้า46



5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หน้าที่คณะกรรมการ: 

คณะกรรมการมีหน้าที่ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเอ็กโกดังนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของเอ็กโก ตลอดจนนโยบายด้านความเสี่ยง แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี

 และติดตามผลการดำเนินงานของเอ็กโกตลอดจนอนุมัติรายการลงทุนที่สำคัญการเข้าครอบงำและการขายกิจการ

- คัดเลือกกำหนดค่าตอบแทนเฝ้าสังเกตและ(หากจำเป็น)เปลี่ยนตัวผู้บริหารคนสำคัญและสอดส่องดูแลการสืบทอดงานให้

- สอบทานค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และดูให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีกระบวนการสรรหากรรมการอย่างเป็น

 ทางการและโปร่งใส

- เฝ้าสังเกตและแก้ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของฝ่ายบริหารกรรมการและผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบที่เป็น

 อิสระ และมีระบบการควบคุมที่เหมาะสมใช้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเฝ้าสังเกตความเสี่ยง การควบคุมทางการเงิน และการปฏิบัติ

 ตามกฎหมาย

- เฝ้าสังเกตประสิทธิผลของวิธีการกำกับดูแลที่ดำเนินการอยู่และดำเนินการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น

- สอดส่องดูแลกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีรวมทั้งแถลงภาระหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ: 

เอ็กโกได้จัดทำจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีเพื่อให้กรรมการผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัท ปฏิบัติงานอย่าง

มีจริยธรรม โดยจรรยาบรรณของกรรมการมีเนื้อหาประกอบด้วยหลักการในการทำธุรกิจ จรรยาบรรณคณะกรรมการ อุดมการณ์คณะกรรมการ

การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลของบริษัท สำหรับจรรยาบรรณของพนักงาน

นั้น มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องของ 1. หลักการในการทำธุรกิจ 2. การรักษาจรรยาบรรณ 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษากฎระเบียบของ

บริษัท4.จริยธรรมทางธุรกิจ5.การบริหารทรัพยากรบุคคล6.ความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม7.ภาระหน้าที่อันพึงปฏิบัติ



เอ็กโกได้จัดอบรมชี้แจงพนักงานได้รับทราบเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดทำคำอธิบายสำหรับปัญหาที่มัก

ถามบ่อยให้พนักงานทราบกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาทุก

ระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี



ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน: 

เอ็กโกให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในทุกระดับของการปฏิบัติงาน โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ
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อำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารและพนักงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน มีการแบ่งแยกอำนาจอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจ

สอบระหว่างกันมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง รวมทั้งจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและ

ทันเวลานอกจากนั้น เอ็กโกได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจในความโปร่งใสของ

การตรวจสอบข้อมูลและระบบงานทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และพิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและ

การรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน



เอ็กโกจัดให้มีการทบทวนและสอบทานระบบการควบคุมภายในปีละ1ครั้งโดยให้พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนเป็นผู้ประเมินเพื่อนำเสนอต่อ

คณะกรรมการของแต่ละบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามลำดับ  ซึ่งผลการประเมินในปี 2551พบว่าเอ็กโกและบริษัทในกลุ่มมี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมโดยมีรายละเอียดตามที่แสดงไว้ในหัวข้อการควบคุมภายในในรายงานประจำปีหน้าที่88และเพื่อให้

แน่ใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เอ็กโกได้กำหนดให้พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปของเอ็กโก

และบริษัทย่อยสอบทานการปฏิบัติในระหว่างปี 2551 อย่างรอบคอบและถี่ถ้วนก่อนลงนามในหนังสือรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหนังสือ

รับรองการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการใหญ่รับรองต่อประธานกรรมการ



การบริหารความเสี่ยง: 

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง (RiskManagement

Policy)การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของเอ็กโกและให้นำเสนอรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการอย่าง

น้อยปีละ 2ครั้งเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณ

เตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติต่างๆเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แผนงานและวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงทีโดยเอ็กโกได้จัดตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของกลุ่มเอ็กโกเพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโกอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมี ส่วนบริหาร

ความเสี่ยง ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่รับผิดชอบประสานงานในเรื่องดังกล่าว โดยเอ็กโกได้ประกาศใช้นโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมา

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: 

เอ็กโกมีนโยบายที่จะมิให้มีการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของเอ็กโก โดยได้กำหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจสำหรับกรรมการและพนักงานสรุปได้ดังนี้



- กรรมการหรือพนักงานที่ประสงค์จะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการ

 ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงรวมทั้งต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อน

- กรรมการต้องแจ้งรายละเอียดของความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการทราบ รวมทั้งให้พิจารณางดเว้นจากการร่วม

 อภิปรายให้ความเห็น หรือลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว หรือจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวเลย หรือขอไม่รับเอกสารวาระการ

 ประชุมที่เกี่ยวข้องหรือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

- เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอ็กโกนอกจากนั้นกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อหน่วยงานที่

 เกี่ยวข้องตามกฎหมายและให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการรายงานพร้อมการประชุมคณะกรรมการ

- พนักงานต้องไม่กู้ยืมเงินจากคู่ค้าของเอ็กโกบุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจกับเอ็กโก ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อ

 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนเอ็กโก

- กำหนดขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและอำนาจอนุมัติรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนตามประกาศของก.ล.ต.และประกาศคณะ

 กรรมการตลท. โดยฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่สอบทานประเภทของรายการและอำนาจอนุมัติแต่ละประเภทและเสนอรายงานให้คณะ

 กรรมการตรวจสอบทราบรวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ56-1)



นอกจากนี้ เอ็กโกยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้อมูลและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งจะต้องนำเสนอคณะ

กรรมการและผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย รวมทั้งดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าการทำรายการที่เกี่ยวโยง

กันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเอ็กโกและผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
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5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีต่อผู้ถือหุ้นคณะกรรมการได้พิจารณานโยบายธุรกิจที่สำคัญรวมทั้งปฏิทิน

การทำงานของเอ็กโก และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 2 เดือน ยกเว้นมีเหตุอันควร สามารถเรียกประชุมได้เป็นกรณีพิเศษ

หรือมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการดำเนินการได้ภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหาร

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือนแม้จะไม่มีการประชุมคณะกรรมการในเดือนดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการ

สามารถติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเอ็กโกได้อย่างต่อเนื่อง



คณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมประจำล่วงหน้าตลอดทั้งปีและเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมกรรมการ โดยกรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่

วาระการประชุมต่อประธานกรรมการ รวมทั้งอภิปรายให้ความเห็นได้อย่างอิสระในการประชุม โดยกรรมการจะได้รับเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1สัปดาห์เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลการจัดวาระประชุมจะเรียงตามลำดับความสำคัญคือ เรื่องสืบเนื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา

และเรื่องเพื่อทราบเพื่อให้กรรมการใช้เวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด



ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับฝ่ายบริหารที่จะเสนอเรื่องและคณะกรรมการที่จะอภิปรายประเด็นที่สำคัญอย่างรอบคอบมี

การจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอร่างรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการภายใน14วันหลังวันที่ประชุมเพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องครบถ้วนก่อนทำการรับรองในที่ประชุมครั้งต่อไป ในปี 2551คณะกรรมการได้จัดประชุมทั้งสิ้น 9ครั้ง แบ่งเป็นวาระปกติ 7ครั้ง และวาระ

พิเศษ2ครั้งการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง30นาทีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นประมาณร้อยละ96.93



เนื่องจากเอ็กโกมีกรรมการซึ่งไม่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เพื่อให้เอ็กโกสามารถได้รับประโยชน์จากการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะของ

กรรมการดังกล่าว เอ็กโกจึงกำหนดให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมโดยวิธีการโทรศัพท์ทางไกลโดยไม่นับเป็นองค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงใน

การประชุม



คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

รวมทั้งเชิญผู้บริหารอื่นเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง

ซึ่งทำให้คณะกรรมการได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหาร สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการสามารถขอ

สารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายใต้นโยบายที่ได้กำหนด

ไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสามารถดำเนินการจ้างที่ปรึกษาอิสระ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนในปี2551เป็นไปตามตาราง1ท้ายบทความนี้
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ทั้งนี้ในปี2551คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ1ครั้งซึ่งมีการประชุม

ครั้งแรกในเดือนธันวาคม2551และกำหนดจะประชุมครั้งถัดไปในเดือนมิถุนายน2552 โดยหัวข้อในการประชุมที่จะกำหนดเป็นวาระประชุมประกอบ

ด้วยการจัดประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนโยบายการกำกับดูแล

กิจการที่ดีและการบริหารงานบุคคล



5.5 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฎิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุง

แก้ไขต่อไปโดยในปี2551คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินเดิมในปี2550ซึ่งจัดทำโดยการประมวลแบบประเมินกรรมการที่แนะนำโดย

New Zealand Institute ofDirectors และแบบประเมินกรรมการของบริษัทอื่นในภาคพลังงานซึ่งแบบประเมินตนเองนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน

ได้แก่แบบประเมินคณะกรรมการในภาพรวมและแบบประเมินตนเองรายบุคคลซึ่งสรุปผลได้ดังนี้



การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ:  

แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย 14หัวข้อได้แก่ ผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียบริษัทหน้าที่ทางกฎหมายและจริยธรรมการติดตาม

ผลการดำเนินงานและการกำหนดวาระการประชุม โครงสร้างองค์ประกอบและความเป็นอิสระของกรรมการการฝึกอบรมและพัฒนาความเป็นผู้นำ

และการทำงานเป็นทีม กรรมการผู้จัดการใหญ่ การประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย การมีส่วนร่วมของกรรมการการประเมินผลกรรมการ

และค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินผลและค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารและแผนสืบทอดตำแหน่งซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่าคณะกรรมการ

ได้ดำเนินการเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียและเอ็กโกและมีแนวปฏิบัติที่ดีโดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ85ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

• วัตถุประสงค์ของเอ็กโกสะท้อนความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและเอ็กโกได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของเอ็กโกได้ถูกต้องและครบถ้วน

• คณะกรรมการระบุได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของเอ็กโกคือกลุ่มใดบ้างและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียของเอ็กโก

• แผนกลยุทธ์ของเอ็กโกประกอบด้วยเนื้อหาและคุณภาพที่เหมาะสมและมีดัชนีวัดผลงานที่สะท้อนผลการดำเนินงานในระดับปฏิบัติการ

• คณะกรรมการกำหนดความรับผิดชอบทั้งด้านกฎหมายและจริยธรรมที่เหมาะสมและสื่อสารให้รับทราบทั่วกันคณะกรรมการได้ประพฤติตน

 เป็นแบบอย่างรวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมเหล่านั้นทั้งนี้คณะกรรมการ

 เห็นว่าเอ็กโกเป็น“นายจ้างและผู้ประกอบการที่ดี”

• คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งระบุและจัดลำดับเรื่องที่เห็นว่าคณะกรรมการควรพิจารณา/สอบทาน

 อย่างสม่ำเสมอคณะกรรมการได้ดูแลการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินความเหมาะสมของขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบ

 การควบคุมภายในของเอ็กโก

• คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

• คณะกรรมการได้กำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการกรรมการเข้าใหม่ได้รับเอกสารและข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับเอ็กโกและ

 คณะกรรมการกรรมการได้รับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งควรได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
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• คณะกรรมการได้แสดงความเป็นผู้นำทั้งในระดับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยและทำงานร่วมกันเป็นทีม

• มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้โดยชัดเจน คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำงานร่วมกันอย่างมี

 ประสิทธิภาพและมีการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใส คณะกรรมการหลีกเลี่ยงการก้าวก่ายการปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกจญ.

 และ/หรือฝ่ายบริหาร

• การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลโดยมีจำนวนครั้งการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอและมี

 คณะกรรมการชุดย่อยที่สนับสนุนการทำงานในจำนวนที่เหมาะสมซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย

• กรรมการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม

• คณะกรรมการจัดให้มีประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารอย่างเหมาะสม

• คณะกรรมการได้จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร

• คณะกรรมการมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมและมีบทบาทที่สำคัญเรื่องการนำเอ็กโกในการรับผิดชอบต่อสังคมทั้งเรื่องการกุศล

 การศึกษาและวัฒนธรรม



ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าควรกำหนดแผนงานเพื่อปรับปรุงให้แผนการพัฒนาและสืบทอดงานผู้บริหารและการประเมินผลงานของกรรมการและ

ผู้บริหารมีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น


แบบการประเมินรายบุคคล: 

แบบประเมินคณะกรรมการรายบุคคลประกอบด้วย 7หัวข้อ ได้แก่ ความคิดเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการความรู้ความสามารถในธุรกิจ

ความเป็นอิสระการเตรียมความพร้อมในฐานะกรรมการและความสามารถส่วนบุคคลและการตระหนักเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนได้เสียและหน้าที่ที่มีต่อบุคคล

ซึ่งผลการประเมินรายบุคคลพบว่าคะแนนส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 80 จึงสรุปผลการประเมินได้ว่า กรรมการมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และ

ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

 

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

เอ็กโกกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดองค์

ประกอบเป็น3ส่วนคือค่าตอบแทนประจำค่าเบี้ยประชุมและโบนัสซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือ

หุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยเอ็กโกมีนโยบายเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสทั้งนี้

กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อยด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้บริหารที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับค่าตอบแทน



คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจำปี  ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัท และความสามารถในระดับบุคคล รวมทั้ง

ค่าตอบแทนของผู้บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในขณะที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติ

งานของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยพิจารณาจากความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำ

ปีของผู้บริหารแต่ละคนนอกจากนี้ เอ็กโกได้สำรวจค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นระยะ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับตลาดและเพียงพอที่จะรักษาและจูงใจ

ผู้บริหารที่มีคุณภาพ



ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารภายใต้หัวข้อโครงสร้างการถือ

หุ้นและการจัดการหน้า46-65
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5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยในปี 2551คณะกรรมการให้ความเห็นชอบการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการ

พัฒนากรรมการและผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้

 

การพัฒนากรรมการ: 

คณะกรรมการกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ และปรับปรุงคู่มือกรรมการให้ทันสมัย เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ

ของบรษิทัและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งและไดพ้บปะกบัผูบ้รหิารรวมทัง้สนบัสนนุใหก้รรมการเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งของสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย(IOD)ทัง้นี้กรรมการของเอ็กโกเปน็ผูท้ีม่คีวามรอบรูใ้นธรุกจิของเอ็กโกและการปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการโดยมกีรรมการทีผ่า่น

การอบรมหลักสูตรจาก IODและหน่วยงานภายนอกดังรายละเอียดในตาราง 2นอกจากนั้น เอ็กโกยังจัดให้มีการบรรยายรวมทั้งจัดส่งเอกสารเรื่อง

ความรับผิดชอบของกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ให้กับกรรมการ รวมทั้งได้จัดบรรยายเรื่องภาพรวม

อตุสาหกรรมลกัษณะธรุกจิของแตล่ะบรษิทัในกลุม่แผนงานทีส่ำคญัในปจัจบุนัและในอนาคตพรอ้มทัง้การเยีย่มชมกจิการทีโ่รงไฟฟา้ขนอมโรงไฟฟา้นำ้เทนิ2

ในประเทศลาวและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศฝรั่งเศสเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการพลังงานและแนวโน้มที่สำคัญในอนาคต



แผนพัฒนาและสืบทอดงาน: 

คณะกรรมการดแูลใหม้โีครงการพฒันาผูบ้รหิารโดยพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่และใหม้กีารมอบหมายงานทีเ่หมาะสมและทา้ทาย



คณะกรรมการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์

ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความ

สามารถจริยธรรมและความเป็นผู้นำและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่



กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นผู้บริหารของเอ็กโกตามคุณสมบัติ

ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สอบทานและวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลพ.ศ.2550และมติคณะกรรมการดังนี้



• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้ง

 ผู้บริหารของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุนที่บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งซึ่งมีระดับเทียบเท่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เอ็กโกขึ้นไป

• กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งพนักงานในระดับผู้จัดการฝ่ายและผู้จัดการส่วน
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ในปี 2551 เอ็กโกได้รับรางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการประเมินการจัดอันดับ การ

กำกับดูแลกิจการในปี2551ในเกณฑ์ดีเลิศด้วยคะแนนรวม92คะแนนจากสมาคมกรรมการบริษัทประเทศไทยซึ่งสูงกว่าคะแนนทำสำรวจในปี

2549ซึ่งมีคะแนนรวม89คะแนน

• การแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

การพัฒนาผู้บริหารได้จัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยการจัดอบรมภายในการส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอกและการมอบหมาย

งานที่สำคัญโดยหลักสูตรที่สำคัญได้แก่หลักสูตรExecutiveLeadershipProgram(ELP-NIDAWharton)หลักสูตรSeniorExecutiveProgram-

ศศนิทร์และหลกัสตูรDirectorCertificationProgramซึง่ปจัจบุนัมผีูบ้รหิารกลุม่บรษิทัเขา้รบัการอบรมแลว้จำนวน6คน7คน15คนตามลำดบั



 
6. รางวัลแห่งความสำเร็จ 

คณะกรรมการมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของเอ็กโกและผู้ถือหุ้น การที่คณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ

มีทักษะ และประสบการณ์ทำงานจากหลากหลายสาขา ทำให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลความสำเร็จของ

คณะกรรมการที่เห็นได้ชัดเจนคือ “รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น2549/2550 (Boardof theYear forDistinctivePractices)”และ“ประกาศ

เกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการที่มีผลงานดีต่อเนื่อง”จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สภาคมหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย





7. การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
รายงานการกำกับดูแลกิจการข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะกรรมการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ โดยการบริหาร

งานเพื่อสร้างมูลค่าการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเพื่อสังคม เอ็กโกได้ศึกษาเรื่องแนวทางในการพัฒนาการกำกับดูแล

กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมมือในการให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการ เช่น การสำรวจค่าตอบแทน

กรรมการประจำปี การให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการอิสระและการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันทั้งนี้ เอ็กโกจะนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ตามความ

เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณค่าแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นและการรักษาชื่อเสียงของภาคอุตสาหกรรมไทย
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1 นายศานิตร่างน้อย 8/9  15/15 
 ประธานกรรมการ    
2 นายอัศวินคงสิริ 9/9   10/10
 รองประธานกรรมการ
 กรรมการอิสระ    

3 นายชัยพัฒน์สหัสกุล 9/9 13/13
 กรรมการอิสระ      

4 นายธนพิชญ์มูลพฤกษ์ 9/9 1/1  1/3
 กรรมการอิสระ    

5 นายเจริญประจำแท่น1 2/2   3/3
 กรรมการอิสระ    

6 นางวัธนีพรรณเชษฐ์ 9/9 13/13
 กรรมการอิสระ      

7 นายวิฑูรย์สิมะโชคดี2 3/3

 กรรมการอิสระ      

8 นายสมโภชน์กาญจนาภรณ์3 8/8 11/12
 กรรมการอิสระ      

9 นายไพบูลย์ศิริภาณุเสถียร4 2/2   2/2
 กรรมการอิสระ    
10 นายจำนงวงศ์สว่าง5 2/2
 กรรมการ       
11 นายสมบัติศานติจารี 8/9  15/15
 กรรมการ     

12 นายณรงค์ศักดิ์วิเชษฐ์พันธุ์ 9/9   10/10 3/3
 กรรมการ   

13 นายปีเตอร์อัลเบิร์ตลิตเติ้ลวู้ด 8/9

 กรรมการ      

14 นายริชาร์ดแม็คอินโด6 0/2  3/3 3/4
 กรรมการ    
15 นายฮิเดเอกิโทมิกุ 9/9  11/12
 กรรมการ
16 นายมาร์คทากาฮาชิ 8/9  12/15 5/5
 กรรมการ

17 นายฮิเดโอะกูราโมจิ 7/7
 กรรมการ    
18 นายวิศิษฎ์อัครวิเนค7 9/9  12/12  3/3
 กรรมการผู้จัดการใหญ่   

19 นายวินิจแตงน้อย8 7/7  3/3
 กรรมการผู้จัดการใหญ่   

ลำดับ รายชื่อกรรมการ การเข้าร่วมประชุมในปี 2551 (ครั้ง) 
คณะกรรมการ 
รวม 9 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

รวม 13 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

รวม 15 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
รวม 10  ครั้ง 

คณะกรรมการ 
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   
รวม 3 ครั้ง 

1ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2551
 เมื่อวันที่21เมษายน2551  
2ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่1ส.ค.2551  

3ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่28ม.ค.2551  

4ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่9ก.ย.2551  

5ลาออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2551
 เมื่อวันที่21เมษายน2551  

6ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2551
 เมื่อวันที่21เมษายน2551  

7พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เนื่องจากครบอายุสัญญาจ้างในวันที่30กันยายน2551 

8ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่1ต.ค.2551  



ตาราง1:การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
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ตาราง2:การเข้ารับการอบรมของกรรมการ

กรรมการ

หลักสูตร 

Chairman  

2000 

Directors’ 

Certification 

Program 

The Role  

of  

Chairman 

Program 

Audit 

Committee  

Program 

Raising the 

Awareness 

of 

Corporate 

Fraud in 

Thailand 

Accounting 

for non-

accounting 

Audit 

Committee 

Finance 

for Non-

Finance 

Directors 

Director 

Accreditation 

Program 

(DAP) 

The Role 

of the 

Compensa

tion 

Committee 

Program 

Quality of 

Financial 

Report 

1. นายศานิตร่างน้อย 

 ประธานกรรมการ 

2.นายอัศวินคงสิริ

 รองประธานกรรมการ

 กรรมการอิสระ 

3.นายชัยพัฒน์สหัสกุล

 กรรมการอิสระ

4.นางวัธนีพรรณเชษฐ์

 กรรมการอิสระ

5.นายเจริญประจำแท่น

 กรรมการอิสระ

6.นายธนพิชญ์มูลพฤกษ์

 กรรมการอิสระ

7.นายสมโภชน์กาญจนาภรณ์

 กรรมการอิสระ

8.นายไพบูลย์ศิริภาณุเสถียร

 กรรมการอิสระ

9.นายจำนงวงศ์สว่าง

 กรรมการ

10.นายสมบัติศานติจารี

 กรรมการ

11.นายณรงค์ศักดิ์วิเชษฐ์พันธุ์

 กรรมการ

12.นายวิศิษฎ์อัครวิเนค

 กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

13.นายวินิจแตงน้อย

 กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการกำกับดูแลให้เอ็กโกและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในทางการเงิน การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อ

บังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Controls) ที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

และหลักการการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  และมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้เอ็กโกมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ระบบการควบคุมภายใน

ของเอ็กโกมีองค์ประกอบและการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

 

• องค์กรและสภาพแวดล้อม

 คณะกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และปรับปรุงเมื่อ  

 สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของเอ็กโกทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จใน  

 ระดับบริษัท และระดับหน่วยงาน และผู้บริหารแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบเพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงาน เอ็กโกมีนโยบาย   

 ระเบียบปฏิบัติ และมีคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งวงเงินตามอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์  

 อักษร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมถึงมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และมีการทบทวน  

 ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

• การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

 รายละเอียดของการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”   

 ในหน้าที่ 91-95  

 

• กิจกรรมควบคุม

 เพื่อให้เอ็กโกมั่นใจว่าแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารกำหนดไว้นั้นได้รับการปฏิบัติตาม ฝ่ายบริหารจึงจัดให้มีการ  

 ควบคุมทางการบัญชี การเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยกำหนดระเบียบ คำสั่งปฏิบัติ คำอธิบายลักษณะงาน  

 แสดงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน้าที่งานอย่างชัดเจน กำหนดอำนาจดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภท  

 ต่างๆ ของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน “ตารางอำนาจดำเนินการ” (Table of Authority) กำหนดขั้นตอน และวิธีการในการทำ  

 ธุรกรรมทางด้านการลงทุนทางการเงินและการลงทุนในโครงการทั้งหลายอย่างเพียงพอและเหมาะสมก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติรายการ  

 เหล่านั้น รวมทั้งกำหนดเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และกำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนการปฏิบัติไว้ใน  

การควบคุมภายใน
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 จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบติดตามดูแลการดำเนินงานตลอดจนกำหนดมาตรการและผู้รับผิดชอบ  

 ที่จะติดตามและรายงานเพื่อให้การดำเนินงานของเอ็กโกและบริษัทย่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์เอ็กโกกำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท  

 รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเอ็กโกและคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ   

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลท. และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท และจัด  

 ใหม้กีารรวบรวมขอ้กำหนดและกฎหมายทกุชนดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธรุกจิของเอก็โกและบรษิทัยอ่ยไวเ้ปน็หมวดหมู ่ สะดวกตอ่การใชง้าน   

 การอ้างอิง และค้นคว้า โดยมีฝ่ายกฎหมายรับผิดชอบรวบรวมและดูแลให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ให้คำปรึกษากรณีมีข้อสงสัย 

 

• ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

 เอ็กโกจัดระบบสารสนเทศให้มีข้อมูลสำคัญที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของฝ่ายบริหาร โดยรวบรวมข้อมูลที่  

 สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลด้านการผลิตของโรงไฟฟ้า ข้อมูลและรายงานด้านการบัญชี งบประมาณ การเงิน เก็บไว้ในระบบการรายงานเพื่อการ  

 บริหาร (Management Reporting System) โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลระบบให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน และกำหนดผู้มีสิทธิเข้าใช้ข้อมูลตาม  

 ลำดับชั้น 

 

 นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ จะมีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็น หรือข้อสังเกตของ  

 กรรมการในเรื่องที่พิจารณา และสรุปความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงด้วย 

 

 สำหรับข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการเงินนั้น เอ็กโกจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และเอกสารสำคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็น  

 หมวดหมู่ และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ โดยมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและ  

 ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง  เพื่อทบทวนการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งพิจารณาสาระสำคัญต่างๆ  ตามรายงานของผู้  

 สอบบัญชี และได้ปรับปรุงระบบการสื่อสารข้อมูลระหว่างเอ็กโกกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในต่างประเทศ เพื่อให้การประสานงานการ  

 ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ในเรื่องการสื่อสารข้อมูล เอ็กโกจัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับ  

 ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยช่องทางการสื่อสารภายใน พนักงานทุกคนจะได้รับข้อมูลสารสนเทศที่  

 เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ Intranet และผ่านการประชุมภายในองค์กรในระดับต่างๆ   

 โดยพนักงานสามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติงานและระบบงานเพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

 สำหรับช่องทางการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอกนั้น เอ็กโกจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Website ของเอ็กโก เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ  

 นักลงทุน สามารถได้รับข้อมูลของเอ็กโกตลอดเวลา รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของ ตลท. และการจัดประชุมกับนักลงทุนและ  

 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายไตรมาส และการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน 

 

• การติดตามและการประเมินผล

 เอ็กโกจัดให้มีผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานและเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณี  

 ที่ผลการดำเนินงานจริงแตกต่างจากแผนงานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลการติดตามและผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหารและ  

 คณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ 

 

 ในการติดตามและประเมินผลว่าระบบการควบคุมภายในที่จัดไว้เพียงพอเหมาะสมหรือไม่ เอ็กโกจัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานระบบ  

 และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ โดยในรายงานประกอบด้วยข้อ  

 เสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อการปรับปรุงให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมทั้งการดำเนินการของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะ   
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 นอกจากการจัดองค์ประกอบและจัดให้มีการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เอ็กโกได้จัดให้งานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานระดับฝ่าย  

มีขอบเขตงานตรวจสอบเอ็กโกและบริษัทย่อยทั้งด้านการบัญชี การเงิน การปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานด้าน  

สารสนเทศ และ Management Audit โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานการ  

บริหารงานทางด้านธุรการต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ใน  

ระเบียบบริษัท ซึ่งได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการ 

  

 และเพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบที่วางไว้ คณะกรรมการยังจัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุก

ปี โดยใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของ COSO และของ ตลท. และฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการประเมินต่อ  

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินในปี 2551 สามารถสรุปได้ว่าเอ็กโกและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน

ที่เพียงพอและเหมาะสม  

 

 และเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เอ็กโกได้กำหนดให้พนักงานระดับผู้จัดการ

ฝ่ายขึ้นไปของเอ็กโกและบริษัทย่อยสอบทานการปฏิบัติในระหว่างปี 2551 อย่างรอบคอบและถี่ถ้วนก่อนลงนามในหนังสือรับรองการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ และหนังสือรับรองการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

รับรองต่อประธานกรรมการ 

  

 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินของเอ็กโกโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น ผู้สอบบัญชีได้สอบทานระบบการควบคุมภายในทางด้านบัญชีและ  

การเงินของเอ็กโกเพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตในการปฏิบัติงาน ในปี 2551 ผู้สอบบัญชีไม่พบสาระสำคัญ  

เพื่อเสนอแนะให้เอ็กโกปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด  

  

 คณะกรรมการให้ความสำคัญกับรายการผิดปกติที่อาจมีขึ้น การจัดการความเสี่ยงสำคัญ และการจัดให้มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า   

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีกรรมการอิสระเข้าประชุมครบถ้วน ที่ประชุมได้พิจารณาระบบการ

ควบคุมภายใน การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นของเอ็กโก และการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในแล้ว มีความเห็นตรงกับคณะ

กรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของเอ็กโกและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของ  

เอ็กโกและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ      

ไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในแต่อย่างใด 
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (เอ็กโก) เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวแก่  

ผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความ

เข้าใจ และใช้เป็นแนวทางบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งกลุ่มเอ็กโก นโยบายดังกล่าวระบุให้บริษัทในกลุ่มจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

การจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และสำหรับกิจกรรมการลงทุนในโครงการใหม่ๆ นั้น จะต้องจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และ

แนวทางป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเสนอให้คณะกรรมการแต่ละชุดพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้วย 

เนี่องจากคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายและ

รายงานต่อคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารจึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของเอ็กโก และ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และในบริษัทย่อยแต่ละบริษัท เช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด และ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นกัน เพื่อให้ความมั่นใจว่า มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละ  

กลุ่มบริษัทในเอ็กโกอย่างเพียงพอ 

สำหรับความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบต่อกลุ่มเอ็กโก และวิธีการป้องกันความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้ 


1.ความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการใหม่

1.1 ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการใหม่ 

เอ็กโกมีแผนธุรกิจที่จะขยายการลงทุนให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อที่จะดำเนินการให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามแผน ซึ่งเอ็กโกตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จาก ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย วิกฤตทางการเงิน ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้น   

การแข่งขันทางต้นทุนเงินทุน ต้นทุนเครื่องจักรอุปกรณ์และการก่อสร้าง ศักยภาพของผู้ร่วมลงทุน ปัจจัยจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การยอมรับของ

ชุมชน  รวมทั้งข้อกำหนดตามกฎหมายในด้านต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง  

 จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ข้างต้นที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เอ็กโกได้ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์การทำธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยนำข้อมูลด้าน

ต่างๆ ของโครงการ ที่จะไปลงทุนมาวิเคราะห์ ประเมินโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ ภายใต้กรอบการลงทุนของเอ็กโก (EGCO’s Investment 

Guideline) เพื่อให้ได้โครงการที่มีคุณภาพที่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ถือหุ้น และความมั่นคงของกลุ่มเอ็กโก 

 

1.2 ความเสี่ยงของประเทศที่บริษัทไปลงทุน 

แผนการลงทุนของเอ็กโกจะมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศให้มากขึ้น ซึ่งเอ็กโกมีความสนใจทั้งในประเทศที่มีโครงการที่ดำเนินการอยู่

แล้วอย่างในประเทศฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงโครงการที่มีศักยภาพในลุ่มน้ำแม่โขงและภูมิภาคอาเซียน 
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สำหรับการพิจารณาลงทุนในแต่ละโครงการใหม่ในต่างประเทศนั้น เอ็กโกจัดให้มีการนำปัจจัยต่างๆ มาวิเคราะห์ ทั้งจากข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ

มหภาค สภาวะอุตสาหกรรม นโยบายในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ข้อกฎหมายของประเทศนั้นๆ มาประกอบการพิจารณา และเลือกลงทุนใน

ประเทศที่มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกับติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดการป้องกัน หรือ

แก้ไขอย่างทันเวลา และสำหรับความเสี่ยงทางการเมืองของบางประเทศที่เอ็กโกไปลงทุนนั้น จะได้รับการป้องกันโดยจัดให้มี Political Risk Guarantee 

ตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้เงินกู้ด้วย 

 

2.ความเสี่ยงของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
เอ็กโกมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการน้ำเทิน 2 ซึ่งเป็นโครงการที่มีสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าในระยะยาวกับ กฟผ. 

และมีกำหนดระยะเวลาในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2552 ดังนั้น ความเสี่ยงหลักในช่วงงานระหว่างก่อสร้าง คือ การก่อสร้าง

ล่าช้ากว่ากำหนดและต้นทุนโครงการที่สูงกว่าที่ประมาณการไว้ ซึ่งหากการก่อสร้างล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีผลให้ต้นทุนโครงการสูงขึ้น ส่งผลให้

ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจลดลง และการรับรู้รายได้อาจล่าช้ากว่าที่ประมาณการไว้ 

สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 นั้น งานก่อสร้างยังคงเป็นตามแผนงานที่กำหนดไว้ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งเป็นงานสำคัญ

ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ก็สามารถดำเนินการไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยภาพรวมของการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปถึง 90% ทำให้

ภาพรวมของความเสี่ยงนี้ลดลง  

อย่างไรก็ตาม เอ็กโกได้จัดให้มีมาตรการเพื่อช่วยให้บุคลากรของเอ็กโกเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดย  

• กำหนดราคางานในสัญญาก่อสร้างเป็นราคาคงที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ รวมทั้งจัดหาผู้ดำเนินการก่อสร้างที่มีคุณภาพและ  

 ประสบการณ์ ในกรณีพิเศษ เอ็กโกจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาแก่บุคลากรของเอ็กโก เพื่อลดความเสี่ยงในงานก่อสร้างตาม  

 ความเหมาะสม  

• กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตรวจสอบการใช้จ่ายให้เป็นไปตาม  

 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบดังกล่าวจะเข้าร่วมประชุมโครงการสม่ำเสมอ  ใช้ความรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ความเห็นในการรายงานต่อ  

 ผู้บริหาร 

• รายงานความก้าวหน้าของโครงการต่อคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ 

• ตรวจสอบการปฏิบัติงานของโครงการโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของเอ็กโก 

 

3.ความเสี่ยงของโครงการที่ดำเนินการผลิตแล้ว
3.1 การที่เอ็กโกอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมาย 

เอ็กโกมีหน้าที่ในการกำกับดูแล บริหาร และจัดการการลงทุนของเอ็กโก ซึ่งอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมายังเป็นไปตามโครงสร้างรายได้ที่กำหนดไว้  เอ็กโกได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 

• กำหนดนโยบายในการบริหารสินทรัพย์ และมอบหมายให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มเอ็กโกไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย  

 และโครงการลงทุน 

• จัดตั้งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์เพื่อติดตามการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่ได้ลงทุนไว้ รวมทั้งวิเคราะห์ผลตอบแทนและเปรียบเทียบกับ  

 เป้าหมายที่กำหนดไว ้

• จัดทำรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการสม่ำเสมอ เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา  รวมทั้งในกรณีที่  

 ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าหลัก 

ธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกเป็นการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในประเทศโดยทำสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. ซึ่งรายได้ค่าขาย

กระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. นั้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 83 ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2551 ดังนั้นการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่นี้อาจมีความ

เสี่ยงที่จะส่งผลต่อรายได้หลักของเอ็กโกได้ อย่างไรก็ตามด้วยภารกิจของ กฟผ. ที่ต้องสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ และ กฟผ. เป็น

รัฐวิสาหกิจที่มีชื่อเสียงดีมาตลอด และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงจึงทำให้กลุ่มเอ็กโกมีความเสี่ยงในเรื่องนี้น้อยมาก 
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อนึ่ง การที่ความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของประเทศลดลงอันเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มเอ็กโก 

เนื่องจากรายได้ตามสัญญาซื้อขายกระแสฟ้าของเอ็กโกนั้นคำนวณจากค่าความพร้อมจ่ายเป็นหลัก และคำนวณจากค่าพลังงานไฟฟ้าเพียงส่วนน้อย 

 

3.3  การปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า  

การผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าตลอดสัญญานั้น อาจมีความเสี่ยง ดังนี้ 

  

 3.3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า 

 ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ามีปัจจัยหลายประการที่เป็นตัววัดประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า เช่น ค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent 

Availability Factor : EAF) ค่าอัตราความร้อน (Heat Rate) ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้ากับ กฟผ. หากโรงไฟฟ้าไม่สามารถรักษา

ประสิทธิภาพในการผลิตไว้ได้ เช่น ถ้าระดับความพร้อมจ่ายต่ำกว่าที่กำหนดไว้อาจต้องเสียค่าปรับเป็นเงินให้แก่ กฟผ. หรือในกรณีร้ายแรงอาจถูก

ยกเลิกสัญญาได ้

 จากการที่มีการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอทำให้โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกมีความเสี่ยงในเรื่องนี้ไม่มาก แต่ผู้บริหารโรงไฟฟ้ายังคงเน้นใน

มาตรการต่างๆ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะบรรลุผลตามเป้าหมาย อาทิ 

 • กำหนดปัจจัยหลักที่เป็นตัววัดประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นตัววัดผลการดำเนินการที่สำคัญ (KPI) ของโรงไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจ 

  ว่าประสิทธิภาพในการผลิตจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และพนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ 

 • กำหนดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับข้อมูลที่สำคัญในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 • กำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด และจัดให้มีการบำรุงรักษาตามตารางบำรุงรักษาเป็น 

  ประจำและต่อเนื่องโดยช่างผู้ชำนาญงาน 

 • จัดให้มีการสำรองพัสดุที่จำเป็น และเพียงพอต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา ภายใต้การบริหารพัสดุที่เหมาะสม 

 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และบริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จำกัด ได้นำระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:   

  2000) เข้าใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟ้าได้ผลตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้า 

 • มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

  

 3.3.2 การขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตไฟฟ้า 

 หากโรงไฟฟ้าของกลุ่มเอ็กโกขาดแคลนน้ำดิบจะส่งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้าหยุดชะงัก ขาดรายได้ หรืออาจเสียค่าปรับได้ แม้ว่าในช่วง 2-3 

ปีที่ผ่านมาไม่พบกับภาวะการขาดแคลนน้ำดิบก็ตาม แต่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการขาด

น้ำดิบในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า  โดยการสำรองน้ำดิบเพิ่มขึ้น จัดหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดมาตรการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
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 3.3.3 การขาดแคลนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

 หากโรงไฟฟ้าของกลุ่มเอ็กโกขาดเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าอาจส่งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้าหยุดชะงัก ขาดรายได้ หรืออาจเสียค่า

ปรับได้ อย่างไรก็ตามจากการผลิตที่ผ่านมาความเสี่ยงในเรื่องมีไม่มาก และเป็นเรื่องที่มีผู้รับผิดชอบติดตามสม่ำเสมอ 

 โรงไฟฟ้าของกลุ่มเอ็กโกที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงระยะยาวกับ ปตท. ที่แน่นอน   

เว้นแต่ บฟร. และ บฟข. ที่มี กฟผ. เป็นผู้ทำสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นปริมาณและคุณภาพของ  

ก๊าซธรรมชาติที่นำมาเป็นเชื้อเพลิง และปัจจัยที่สำคัญอื่นๆ ได้ถูกกำหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งที่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกมี ปตท. และ / หรือ 

กฟผ. เป็นผู้จัดหาเชื้อเพลิงนั้นทำให้โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีความเสี่ยงในเรื่องนี้น้อย 

 สำหรับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลงในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้น มีสัญญาระยะยาวในการจัดหาและขนส่งถ่านหินกับ 

Australian Coal Holding Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย โดยผู้ขายมีข้อผูกพันที่จะต้องจัดหาถ่านหินในปริมาณและคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในสัญญา 

และในกรณีที่ไม่สามารถหาถ่านหินที่มีคุณภาพในปริมาณที่ต้องการได้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี สามารถสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่นได้ โดยคู่สัญญาหลักต้อง  

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้จัดให้มีการติดตาม และการกำหนดปริมาณถ่านหินสำรองที่โรงไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

รวมทั้งจัดหาผู้จำหน่ายรายอื่นไว้สำรอง ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีเชื้อเพลิงถ่านหินเพียงพอต่อการผลิตตลอดอายุสัญญาของโครงการ 

 สำหรับโรงไฟฟ้าของกลุ่มเอ็กโกที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทชีวมวล ได้แก่ แกลบ และเศษไม้ยางพารา เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้น   

มีความเสี่ยงในเรื่องของปริมาณ และราคาของเชื้อเพลิงที่ไม่คงที่เนื่องจากเป็นผลิตผลทางเกษตรกรรม และสามารถนำไปใช้งานอื่นได้ด้วย และ  

ไม่สามารถทำสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงในระยะยาวกับผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือซึ่งมีอยู่น้อยรายได้ ดังนั้น แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง คือ การสำรอง

ปริมาณเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นรวมทั้งขยายพื้นที่ในการจัดหาเชื้อเพลิงด้วย จากวิธีการดังกล่าวสามารถบริหารเรื่องของราคาได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ตลาด  

เชื้อเพลิงประเภทชีวมวลยังคงเป็นของผู้ขาย ทั้งนี้ รายได้ค่ากระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทชีวมวล เช่น โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน มีรายได้

ประมาณร้อยละ 3 ของรายได้ค่ากระแสไฟฟ้าที่ขายให้ กฟผ. เท่านั้น ดังนั้นความเสี่ยงจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงประเภทนี้จึงส่งผลต่อรายได้รวมของ

เอ็กโกเพียงเล็กน้อย 

  

 3.3.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

 เอ็กโกตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่  

ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ และ ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในทางลบและ  

ลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้น เช่น 

 • ดำเนินการตามคู่มือระบบจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ได้จัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มเอ็กโก เพื่อเป็นแนวทางในการ  

  ปฏิบัติงาน โดยเอ็กโกได้กำหนดนโยบาย แผนงาน และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งการตรวจสอบแก้ไขและการทบทวนการจัดการ เพื่อให้ความ  

  มัน่ใจวา่กระบวนการผลติ การกำจดัของเสยี และการดำเนนิงานดา้นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมปีระสทิธภิาพ  สำหรบั บรษิทั ผลติไฟฟา้ระยอง จำกดั   

  และบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้นำระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และ ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย 

  อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (TIS 18001 & OHSAS 18001) เข้ามาใช้งานด้วย 

 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จัดให้มีการฝึกอบรม การฝึกซ้อม การจัดทำแผนฉุกเฉิน การทดสอบแผนงาน เครื่องมือ ระบบเตือนภัย และ  

  ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด 

 • จัดทำทะเบียนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ต้องปฏิบัติตาม พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน 

 • ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือระบบจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

 

 3.3.5 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ การต่อต้าน การก่อวินาศกรรม 

 จากลักษณะการประกอบธุรกิจของเอ็กโกที่อาจมีอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้จากการปฏิบัติงาน อาจเกิดการต่อต้านจากชุมชนหาก

กระบวนการผลิตก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน หรือโรงไฟฟ้าอาจเป็นเป้าหมายของการก่อวินาศกรรมได้ 

 ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้จึงกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสในการเกิด เช่น  

 • ผู้บริหารเน้นย้ำกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอถึงความไม่ประมาท เพราะเชื่อว่าความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่  

  ประมาณค่ามิได ้

 • การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้อุปกรณ์นั้นๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 • การสร้างความสัมพันธ์ต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้า อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้ 

 • การกำหนดแผนการรกัษาความปลอดภยั โดยตดิตัง้ตดิตัง้อปุกรณต์า่งๆ เชน่ ระบบกลอ้งวงจรปดิ รวมทัง้ กำหนดใหม้กีารฝกึซอ้มเปน็ประจำ 

 • จัดทำประกันภัยโรงไฟฟ้าที่ครอบคลุมในเรื่อง All Risks, Machinery Breakdown, Business Interruption และ Third Party Liability เพื่อ  

  ความมั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ทรัพย์สินและบุคคลที่ได้รับความเสียหายจะได้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

  รวมทั้งจัดให้มีการประกันภัยที่คุ้มครองเรื่องภัยจากการก่อการร้ายที่โรงไฟฟ้าบางแห่งในกลุ่มเอ็กโกด้วย 

 

4.ความเสี่ยงด้านการเงิน
การลงทุนของกลุ่มเอ็กโกต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยเงินทุนที่นำมาใช้ส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและ  

ต่างประเทศ ซึ่งความเสี่ยงสำคัญ คือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยที่มีอยู่ตลอดเวลา และอาจส่งผลให้ประมาณการผล

ประกอบการของกลุ่มเอ็กโกลดลง ซึ่งแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงทางการเงิน มีดังนี้ 

 

4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มเอ็กโกมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของโครงการลงทุนต่างๆ โดยพยายามบริหารให้ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาและก่อสร้างโครงการเป็นเงินสกุลเดียวกับเงินกู้ที่ได้รับในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และพยายามจัดการให้โครงสร้างรายได้

และค่าใช้จ่าย ในช่วงที่โรงไฟฟ้าเดินเครื่องแล้ว มีสัดส่วนของสกุลเงินที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด 

อย่างไรก็ตาม หากสัดส่วนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศกับสกุลเงินบาทของรายได้ แตกต่างอย่างมากจากสัดส่วนดังกล่าวของโครงสร้างเงินกู้ เอ็กโก

อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เช่น หากเอ็กโกมีสัดส่วนของรายได้ค่ากระแสไฟฟ้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมาก

กว่าสัดส่วนในโครงสร้างของเงินกู้  การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐจะทำให้กระแสเงินสดรับสุทธิลดลง 

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกรณีนี้ เอ็กโกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่า Revenue Swap ซึ่งจะช่วยให้สามารถเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐที่ลอยตัวตามตลาดในแต่ละเดือนมาเป็นอัตราคงที่  ทำให้รายได้มีเสถียรภาพและสามารถประมาณการได้อย่างถูกต้อง 

 

4.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มเอ็กโกมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เช่น การทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อลดความเสี่ยง  

ด้านอัตราดอกเบี้ยให้มากที่สุดที่จะสามารถดำเนินการได้ เพื่อให้สามารถประมาณการกระแสเงินสดของค่าใช้จ่ายเงินกู้ของโครงการตลอดอายุสัญญาได้

อย่างถูกต้อง และหากไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ตลอดอายุโครงการ เอ็กโกจะหาเครื่องมือทางการเงินที่มีในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินกู้ส่วนใหญ่ของกลุ่มเอ็กโก ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ย  

คงที่แล้ว 
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บริษัทและผู้ถือหุ้นและนักลงทุน  


เอ็กโกตระหนักในพันธกิจต่อผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบายไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจว่า เอ็กโกจะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพหรือ

ขีดความสามารถที่แท้จริงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัท เอ็กโกเคารพสิทธิ

ของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกันและจะเปิดเผยผลประกอบการฐานะการเงินพร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง

ตามความจริงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)กำหนด



ราคาหุ้น  
ราคาหุ้นเฉลี่ยในปี2551เท่ากับ81.27บาทต่อหุ้นปรับตัวลดลงจากปี2550ร้อยละ25.22โดยมีราคาปิดสูงสุด109บาทณวันที่2มกราคม

2551และราคาปิดต่ำสุด51.50บาทณวันที่21พฤศจิกายน2551และณวันที่31ธันวาคม2551อัตราส่วนราคาเฉลี่ยต่อกำไรสุทธิของหุ้นเอ็กโก

(P/Eratio)ประมาณ5.21เท่า



การจ่ายเงินปันผล 
“เอ็กโกมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40ของกำไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือ ในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้น

อย่างสม่ำเสมอหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดเช่นการขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆในอนาคตหรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญโดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ”



ภาพแสดงสถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ผ่านมา

หมายเหตุ

1. ในปี2540บริษัทไม่จ่ายเงินปันผลเนื่องจากมีผลขาดทุนจากผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน

2. บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ100ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ซึ่งหักสำรองตามกฎหมายแล้ว



เอ็กโกมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอปีละ 2ครั้ง โดยในปี 2551 ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของ

ปี2550ในอัตราหุ้นละ2.50บาทเมื่อวันที่7พฤษภาคม2551และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี2551ในอัตรา

หุ้นละ2.50บาทเมื่อวันที่11กันยายน2551

 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551

 ประจำปี ระหว่างกาล งวดสุดท้าย
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ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
เอ็กโกมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเสนอแนะความเห็นได้โดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-998-5145-7หรือทาง

อีเมล์ ir@egco.comนอกจากนั้นหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้วางแผนงานประจำปีให้มีช่องทางในการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆระหว่างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดังนี้



ก.การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มเอ็กโก โดยกรรมการและผู้บริหารจะเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังและตอบคำถามผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้เอ็กโกยังจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกลุ่มเอ็กโกรวมทั้งจัดให้มีมุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ข้อมูลและตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง



ข.รายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูล

เอ็กโกจัดทำรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญของเอ็กโกโดยได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าว

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยเอ็กโกได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของCD-ROMตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลด

การทำลายต้นไม้ที่จะนำมาผลิตกระดาษโดยเอ็กโกจะบริจาคเงินที่ประหยัดได้จากการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบCD-ROMให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

ในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)” และจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะรับหนังสือรายงานประจำปีเป็นเอกสาร

สามารถส่งแบบขอรับเอกสารมาที่เลขานุการบริษัทซึ่งจะจัดส่งหนังสือรายงานประจำปีให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย



ทั้งนี้ในปี2551เอ็กโกได้บริจาคเงินให้มูลนิธิไทยรักษ์ป่าในนาม“ผู้ถือหุ้นบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)”จำนวน1,735,326บาท



ค.เว็บไซต์

เอ็กโกนำเสนอผลประกอบการบทบรรยาย รายงานประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท และกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ในเว็บไซต์ของเอ็กโก เพื่อความสะดวกและเท่าเทียมกันในการค้นหาข้อมูลของทุกท่าน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

สามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ก่อนที่เอ็กโกจะส่งหนังสือ

เชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ได้



ง.การติดต่อคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการบริษัทได้ตามที่อยู่ดังนี้

 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ directors@egco.com auditcommittee@egco.com  

จดหมายธรรมดา คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

 บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)

 อาคารเอ็กโก222หมู่ที่5ถนนวิภาวดีรังสิต อาคารเอ็กโก222หมู่ที่5ถนนวิภาวดีรังสิต

 ทุ่งสองห้องหลักสี่กรุงเทพฯ10210 ทุ่งสองห้องหลักสี่กรุงเทพฯ10210

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสาร ที่ส่งถึงคณะกรรมการ และดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการ

ที่เกี่ยวข้อง และจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นจดหมายที่ส่งถึง

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง



จ.โครงการนักลงทุนพบปะผู้บริหาร

เอ็กโกได้จัดการบรรยายสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์สำหรับการเปิดเผยผลประกอบการทุกรายไตรมาส โดยผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วม

โครงการทุกครั้ง และจัดให้มีการเสวนาเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2551 จัดงานเสวนาในหัวข้อ

เจาะลึกข้อมูลโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีณอาคารเอ็กโก
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ฉ.โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

เอ็กโกจัดโครงการพาผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของกลุ่มเอ็กโก เพื่อให้เข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และได้พบปะ

ผู้บริหารของกลุ่มเอ็กโกเป็นประจำทุกปี โดยโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าสำหรับผู้ถือหุ้นนั้น เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนร่วมงานเป็นประจำในวันประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และสมัครผ่านเว็บไซต์เอ็กโกภายในสองสัปดาห์นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในปี 2551 เอ็กโกจัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม

โรงไฟฟ้าแก่งคอย2จังหวัดสระบุรีจำนวน2ครั้งซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเยี่ยมชมบริเวณรอบๆของโรงไฟฟ้าและรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลจาก

ผู้บริหารกลุ่มเอ็กโก โดยมีผู้ร่วมโครงการรวมกันกว่าสองร้อยราย นอกจากนั้น เอ็กโกร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

บีแอลซีพีจังหวัดระยองภายใต้ชื่อCompanyVisit เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและกระบวนการผลิตไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าถ่านหิน



ช.การพบปะนักลงทุนนอกสถานที่(Roadshow)

ในปี 2551 เอ็กโกพบปะนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ร่วมงานกับองค์กรต่างๆ เช่น

ตลท. ในงาน Thailand Focus 2008 และ SET in theCity 2008 กรุงเทพฯ และร่วมออกบูธกับวารสารการเงินธนาคาร ในงานมหกรรมการเงิน

MoneyExpo2008กรุงเทพฯและงานมหกรรมการเงินMoneyExpoสัญจรจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนั้นยังทำRoadshowพบนักลงทุนสถาบัน

ในกรุงเทพฯและต่างประเทศได้แก่ประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกาฮ่องกง



ซ.จดหมายข่าว(สื่อสัมพันธ์)

เอ็กโกมีแผนการสื่อสารถึงผู้ถือหุ้นโดยจดหมายข่าวหรือสื่อสัมพันธ์เป็นรายไตรมาส เพื่อรายงานข่าวสารผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆที่

บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วและปฏิทินแผนกิจกรรมของเอ็กโกให้ผู้ถือหุ้นทราบ



ฌ.การเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน

เอ็กโกได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัท ผ่านการดำเนินงาน

สื่อมวลชนสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมโดยในปี2551ได้จัดงานแถลงข่าวรวม4ครั้งประกอบด้วย1.รายงานผลประกอบการ

ประจำปี 2550 และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2551 2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา 3. รายงานผลการ

ดำเนินงาน6เดือนแรกของปี2551และ4.ประกาศเปิดตัวกิจกรรมEGCOGreenGumpGadgetรวมทั้งได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมและร่วม

กิจกรรมเพื่อสังคมรวม3ครั้งได้แก่โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่ารุ่นที่26ณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์โครงการForest:TheCircle

ofLife…รักษ์ต้นน้ำด้วยผืนป่าณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนท์และโครงการสร้างบ้านใหม่ใต้ทะเลณโรงไฟฟ้าขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช



นอกจากนี้ เอ็กโกยังได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์รวม30ชิ้นและจัดสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารรวม10ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ

แนวโน้มและทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าของไทยและภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดจนการดำเนินกิจกรรม

เพื่อชุมชนและสังคม



ญ.การประเมินผลการเปิดเผยข้อมูล

เอ็กโกได้จัดให้มีแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลทุกครั้งที่มีการประชุมกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ เพื่อเป็น

แนวทางในการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลและงานนักลงทุนสัมพันธ์



ฎ.แบบขอรับความเห็นและขอเอกสารเพิ่มในรายงานประจำปี

เอ็กโกได้จัดส่งแบบขอรับความเห็นส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมไปกับรายงานประจำปีและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ

รายงาน เอกสารที่ต้องการได้รับเพิ่มเติม และคำถามที่ต้องการให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไปซึ่งได้รับ

การตอบรับจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี



เอ็กโกขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป



99

พนักงาน: ทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อองค์กร 

เอ็กโกมีความเชื่อมั่นว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อองค์กร จึงออกแบบโครงสร้างบริษัทและระบบการทำงานที่จะช่วยให้พนักงานได้ปฏิบัติ

งาน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงาน รวมทั้งมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานตามสายงานวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก

และผูกพันต่อที่งานและเพื่อนร่วมงาน เสมือนว่า บริษัทคือบ้านหลังที่ 2 ของพนักงาน 

 

โครงสร้างพนักงาน
ปัจจุบันเอ็กโกมีพนักงานจำนวนรวม 121 คน เป็นพนักงานหญิงจำนวน 56 และพนักงานชายจำนวน 55 คน  พนักงานของเอ็กโกเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถโดยพนักงานจำนวน 89 คนได้รับการศึกษาในระดับปริญญาโท พนักงานส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานสูงโดยมีอายุเฉลี่ย 42 ปี  

พนักงานเอ็กโกมีอัตราการออกจากงานต่ำ และมีอายุงานเฉลี่ย 10 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของพนักงานต่อการงานและบริษัท 

 

ความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม
กลุ่มเอ็กโกมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี และมีนโยบายที่จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรง

ตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่

งานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้ พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา 

หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ  

 

การปฐมนิเทศ
เอ็กโกจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม ่ โดยผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้กล่าวต้อนรับและแจ้งให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของ

บริษัทในภาพรวม รวมทั้งแนะนำผู้บริหาร และระบบงานของบริษัท รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึงได้รับจากบริษัท นอกจากนั้น เอ็กโกได้นำพนักงาน

ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของบริษัทในกลุ่มเพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มเอ็กโก 

 

การพัฒนาพนักงาน
เอ็กโกเชื่อมั่นว่า ความก้าวหน้าทางอาชีพเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ดังนั้น เอ็กโกจึงได้จัดทำแผนฝึกอบรมและ

แผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพสูงสุดในการทำงาน รวมทั้งสามารถพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถสูงสำหรับการเป็นผู้บริหาร

ในอนาคต   

 

พนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องโดยใช้หลักการ Competency Base ทั้งในส่วนของความ

สามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ความสามารถในการบริหารจัดการ (Managerial Competency) และความสามารถในการปฎิบัติงาน 
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(Functional Competency)  เพื่อสร้างคุณค่าต่อพนักงานและบริษัท และดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ  นอกจากการพัฒนาทางด้านความรู้ เอ็กโกยังจัด

ให้มีการพัฒนาทางด้านสุขภาพจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  ซึ่งเอ็กโกได้วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูล

มาจัดทำแผนหลักการฝึกอบรม (Training Roadmap) และการพัฒนาเฉพาะบุคคล (Individual Development Plan) เอ็กโกมีนโยบายที่จะส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสนับสนุนให้พนักงานสามารถเรียนรู้ผ่านระบบ Intranet ภายในบริษัทได้ตลอดเวลา และสามารถสืบค้นข้อมูลรวมทั้งความรู้

วิชาการต่างๆ จากห้องสมุดของบริษัท นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้พนักงานแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเชิญพนักงานในแต่ละสายงานนำเสนอความรู้ใน

หัวข้อต่างๆ ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 

 

ในปี 2551 เอ็กโกได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรจำนวน 15 ล้านบาท คิดเป็น 5.5% ของงบประมาณบุคลากร โดย ณ สิ้นปี  

มีจำนวนการเข้ารับการอบรมของพนักงานเฉลี่ยประมาณ  5.24 วัน / คน / ปี  ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ตามแผนงาน  

 

นโยบายด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
เอ็กโกใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพสมบูรณ์

แข็งแรง เอ็กโกได้จัดสถานที่ในการออกกำลังกายทั้งในสำนักงานและการสมัครเป็นสมาชิกสถานออกกำลังกายภายนอก และจัดให้มีการแข่งขันกีฬา

ภายในบริษัทและระหว่างกลุ่มเอ็กโก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งให้มีการตรวจร่างกายของพนักงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี นอกจากนั้น 

เอ็กโกจัดให้มีการประกันสุขภาพให้กับพนักงานทุกคน รวมทั้งจัดให้มีการประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มเอ็กโกเพื่อเป็นหลักประกัน 

ให้พนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต   

 

เอ็กโกมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานและชุมชนใกล้เคียงมีความปลอดภัย โดยการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์การในการพยายามป้องกันอุบัติเหตุ  

การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยเนื่องจากงานอาชีพด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้งจะจำกัดและจัดการความเสี่ยงต่อความ

ปลอดภัยอันเกิดจากการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เอ็กโกปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 

จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดทำคู่มือและระเบียบปฏิบัติ การวางแผนดำเนินการสำหรับการทำงานที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ โดยตั้งเป้าหมายว่า 

สถิติอุบัติเหตุในกลุ่มเอ็กโกจะต้องเป็นศูนย์    

 

เอ็กโกจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกัน

อันตรายอันอาจเกิดจากเครื่องจักร วิธีการทำงาน หรือโรคภัยต่างๆ เช่นการอบรมการป้องกันและซ้อมอพยพหนีไฟ การอบรมความปลอดภัยในการ

ทำงานในที่อับอากาศ ฯลฯ อีกทั้งได้กำหนดเรื่องชีวอนามัยและการป้องกันอุบัติเหตุเป็น KPI ในระดับกลุ่มบริษัทอีกด้วย เพื่อสนับสนุนกิจกรรม       

ดังกล่าว เอ็กโกได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อประชุมวางแผนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยภายใน

เป็นประจำทุกป ี

 

ในปี 2551 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่พนักงานจนถึงขั้นหยุดงานในบริษัทและบริษัทย่อย อีกทั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด (บฟร.) และบริษัท

ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.) ได้รับการรับรองระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 & OHSAS 18001 : 1999 (Occupational 

Health and Safety Assessment Series) และ บฟข. ยังได้รับรางวัลให้เป็น สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อมเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน 

 

แรงงานสัมพันธ์
เอ็กโกแสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมและเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง ในปัจจุบัน เอ็กโกมีสหภาพแรงงาน 2 สหภาพ คือ 

สหภาพแรงงานระดับบริหาร และสหภาพแรงงานระดับปฏิบัติการ โดยทั้งสองสหภาพได้ร่วมหารือกับฝ่ายบริหารเรื่องแรงงานสัมพันธ์ นอกจากนั้น   

เอ็กโกยังจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงานเพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ  

 

การทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร สหภาพแรงงาน และคณะกรรมการสวัสดิการเป็นผลให้เอ็กโก ไม่มีปัญหาข้อพิพาทแรงงาน นอกจากนั้น      

เอ็กโกและสหภาพแรงงานทั้งสองสหภาพยังร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนภายนอกบริษัทด้วย 
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การรับฟังความเห็น
เอ็กโกตระหนักดีว่า บรรยากาศในการทำงานเป็นส่วนสำคัญ ดังนั้น จึงส่งเสริมให้พนักงานมีบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วมเช่น การจัด

งาน Communication Day เพื่อชี้แจงข้อมูลที่สำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการสื่อสารแบบ 2 ทาง โดยในปี  

2551 มีการจัด Communication Day ทั้งหมด 3 ครั้ง 

 

การร้องทุกข์
เอ็กโกกำหนดขั้นตอนการร้องทุกข์ของพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยในกรณีที่พนักงานมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์อันเกิดขึ้นเนื่องจาก

การทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการทำงาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานหรือ

ประโยชน์อื่น หรือการปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างบริษัทหรือผู้บังคับบัญชาต่อพนักงานหรือระหว่างพนักงานด้วยกัน พนักงานสามารถเสนอความ  

ไม่พอใจหรือความทุกข์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง เว้นแต่เรื่องที่จะร้องทุกข์นั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวหรือผู้บังคับบัญชาดังกล่าว

เป็นต้นเหตุก็ให้ยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องรีบดำเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่

ร้องทุกข์นั้นโดยละเอียดเท่าที่จะทำได้ และดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และแจ้งให้พนักงานผู้ยื่นคำร้องทุกข์และบริษัททราบ ในกรณีที่เรื่องราว   

ร้องทุกข์นั้น เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ก็จะต้องเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลำดับ   

 

การป้องกันการทุจริตและการแจ้งเบาะแส
เอ็กโกกำหนดระบบการทำงานในลักษณะของ Check and Balance รวมทั้งมีขั้นตอนการทำงานและการกำหนดอำนาจที่ชัดเจนเพื่อความ

โปร่งใส ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

หากพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัททั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้

เสียอื่นต่อคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ auditcommittee@egco.com ทั้งนี้ 

ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองตามขั้นตอนที่เอ็กโกกำหนดไว้  

 

การประเมินผลงาน
เอ็กโกมีนโยบายที่จะให้การประเมินผลการปฎิบัติงานเป็นธรรม และเชื่อมโยงกับผลสำเร็จของบริษัท โดยใช้ดัชนีวัดผลงาน (Key Performance 

Index: KPIs) ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจและตกลงไว้ล่วงหน้า เพื่อการพิจารณาความดีความชอบ รวมทั้งจัดให้มีการประเมิน Competencies เพื่อให้

ทราบถึงสมรรถนะ ความสามารถและพฤติกรรมของพนักงาน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพที่

สูงขึ้น ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นผู้ประเมินผลงานตาม KPI ในขณะที่การประเมินความสามารถจะใช้ระบบการประเมินแบบ 360 องศา ทั้งนี้ เอ็กโก  

ได้พัฒนาระบบการประเมิน KPI  และ Competencies โดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

 

ค่าตอบแทน
เอ็กโกจัดให้มีระบบค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และผลสำเร็จระยะยาวของบริษัท รวมทั้งทัดเทียมกับบริษัทอื่นๆ ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสำรวจค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทต่างๆ ในธุรกิจเดียวกันเป็นประจำ รวมทั้งได้ติดตามวิธีการบริหารค่าตอบแทน

ใหม่ๆ อยู่เสมอ 


พนักงานอาสา

นอกจากเอ็กโกจะส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เช่น ชมรมกีฬาและนันทนาการ   

ชมรมธรรมปฎิบัติ ชมรมถ่ายภาพ และกิจกรรมวันเปื้อนยิ้มที่ห้องสมุด (smiling at library) แล้ว พนักงานของกลุ่มเอ็กโกยังได้ริเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง

ประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในปี 2551 เช่น กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าที่วัดสระแก้ว และบ้านเด็กอ่อน

พญาไท  

 

เอ็กโกเชื่อมั่นว่า พนักงานที่มีความสุขพร้อมที่จะทุ่มเททำงาน เพื่อบริษัทและเพื่อชุมชนและสังคม 
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กลุ่มเอ็กโก บนเส้นทางของความรับผิดชอบต่อสังคม 

กลุ่มเอ็กโก ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยความห่วงใย ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม  

ตลอดมา ด้วยความเชื่อที่ว่า “ต้นทางที่ดีจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” กลุ่มเอ็กโกจึงมุ่งมั่นใส่ใจดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นฐานรากหรือปัจจัย 

พื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการดำเนินงานด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อรักษาดุลยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มเอ็กโก   

ได้สะท้อนผ่านการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 


1.ด้านเศรษฐกิจ

กลุ่มเอ็กโก ตระหนักดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นกิจการด้านพลังงานที่มีผลต่อสังคมส่วนรวมในทุกระดับ จึงให้ความ

สำคญัอยา่งยิง่กบัการประเมนิประโยชนแ์ละผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการดำเนนิงาน โดยมุง่พฒันากจิการใหแ้ขง็แกรง่ มัน่คงและกา้วหนา้อยา่งไมห่ยดุนิง่  

ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานทดแทนและส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เพื่อการผลิต

กระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประเทศ  และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

 

ปัจจุบัน กลุ่มเอ็กโกถือเป็นไอพีพีรายแรกของประเทศไทยที่ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภทมากที่สุด ทั้งก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน 

ถ่านหิน พลังน้ำ และพลังงานชีวมวล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการกระจาย การใช้เชื้อเพลิง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับ

ประเทศ 

 

2.ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยธุรกิจผลิตไฟฟ้าต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยตั้งต้น กลุ่มเอ็กโกจึงตระหนักดีถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

มากที่สุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการปลูกฝังให้  

พนักงานของกลุ่มเอ็กโก ตลอดจนผู้รับเหมาคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานหน้าที่เพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อการ

อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกฝ่าย โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก 

กำหนดกลยุทธ์เชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ในปี 2551 กลุ่มเอ็กโก ได้ดำเนินงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดำเนินงานหลากหลายด้าน โดยสรุปโครงการและกิจกรรมได้ ดังนี้ 

 

2.1 โครงการลดผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้าต่อสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มเอ็กโกดำเนินการและติดตามผลกระทบของการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง

ระบายอากาศเป็นประจำทุก 6 เดือน การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์บำบัดอากาศเป็นประจำทุก 3 เดือน การตรวจวัดความดังของ

เสียงในพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นประจำทุก 3 เดือน และการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ไม่มีรายการใดมีค่าเกิน

ค่ามาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด  

 

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าระยองได้ฉีดน้ำเข้าห้องเผาไหม้เพื่อลดปริมาณ Oxide Nitrogen และโรงไฟฟ้าขนอมจัดให้มีโครงการรักษาระบบนิเวศทางน้ำ

โดยติดตามตรวจสอบชนิดและความหนาแน่นของแพลงค์ตอนและสัตว์หน้าดิน ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง   

 

2.2 โครงการรณรงค์เพื่อประหยัดพลังงาน 

กลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นที่จะนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้จัดทำเป็นโครงการต่อเนื่อง ในปี 2551 มีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้  

• การสร้างอาคารประหยัดและอนุรักษ์พลังงานที่โรงไฟฟ้าขนอม เพื่อใช้เป็นอาคารสาธิตด้านการประหยัด/อนุรักษ์พลังงานและการผลิต  

 พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นกำเนิดพลังงาน ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างได้แล้วเสร็จและ  

 พร้อมสำหรับการเยี่ยมชมแล้ว  

• โครงการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการนำไปรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โรงไฟฟ้า 

• โครงการแยกขยะ และนำขยะบางประเภทกลับมาใช้ใหม ่

 

2.3 โครงการเพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโรงไฟฟ้าและชุมชนโดยรอบ 

กลุ่มเอ็กโกจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ 

• โครงการปลูกต้นไม้สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าระยองได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบบริเวณโรงไฟฟ้า โดยดำเนินโครงการ  

 ระยะยาวต่อเนื่อง 8 ปี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปีละแปลงๆ ละประมาณ 15 ไร่ รวมทั้งสิ้น 120 ไร่ โดยในปี 2551 โรงไฟฟ้าระยองได้ร่วมกับ  

 ชุมชนปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 45 ไร่  รวมปัจจุบัน ได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว 75 ไร่   

• โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขาชัยสน โรงไฟฟ้าขนอมโดยปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด 14 ชนิด เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้        

 ที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดมาปลูก  

• โครงการจัดสร้างอ่างเก็บน้ำสำรองโรงไฟฟ้าขนอม เพื่อไม่เป็นการรบกวนการใช้น้ำของชุมชนรอบอ่างและเหนือฝาย  

 

3.ด้านสังคม
กลุ่มเอ็กโกให้ความสำคัญกับสังคมและชุมชน โดยเริ่มจากสังคมภายในและขยายสู่ชุมชนรอบข้างจนถึงสังคมวงกว้าง จึงใส่ใจดูแลและพัฒนา

ศักยภาพพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ มุ่งส่งเสริมบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพใน

เกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 

 

กลุ่มเอ็กโกยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อขยายขอบเขตการดูแลและพัฒนาไปสู่ชุมชนและสังคมวงกว้าง โดยมุ่งให้เกิด   

ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมในระยะยาว ใน 3 ด้าน ได้แก่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และสร้างจิต

สาธารณะสำหรับเยาวชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับชุมชน โดยในปี 2551 ได้ดำเนินการเป็นโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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3.1  โครงการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• โครงการค่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า กลุ่มบริษัทได้ริเริ่มโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า ตั้งแต่ป ี 2540 ณ อุทยานแห่งชาต ิ                  

 ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และได้ขยายพื้นที่รักษ์ป่าต้นน้ำไปยังอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอุทยาน  

 แห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2547 และ 2549 ตามลำดับ และในปี 2551 ได้เพิ่มกิจกรรมค่ายเยาวชนร่วมใจพิทักษ์รักษ์  

 เขาชะเมา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

• โครงการรักษ์ต้นน้ำด้วยผืนป่า กลุ่มเอ็กโกได้ร่วมมือกับพนักงาน นักลงทุน สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ จัดให้มีการเรียนรู้ถึง  

 ความสำคัญของ ‘ผืนป่า’ และ ‘ต้นน้ำ’ อันเป็นต้นทางของทุกชีวิต และร่วมกันปลูกต้นไม้คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ ในปี 2551 กลุ่ม  

 เอ็กโกปลูกต้นกุหลาบพันปี จำนวน 600 ต้น ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

• โครงการลดโลกร้อน...ด้วยวิถีพอเพียง กลุ่มเอ็กโกดำเนินการร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ส่งเสริมโรงเรียนที่มีศักยภาพในการจัดการ  

 เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ ลดโลกร้อน...ด้วยวิถีพอเพียง” ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน  

 สำหรับโรงเรียนและชุมชนต่างๆ ตลอดจนเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนและชุมชนทั้งในภูมิภาคเดียวกันและต่างภูมิภาคทั่วประเทศ   

 ก่อเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ที่จะร่วมบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดสภาวะโลกร้อนอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยในปี  2551 ได้  

 จัดให้มีกิจกรรมศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดปราจีนบุรี และกิจกรรมการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ลดโลก  

 ร้อนด้วยวิถีพอเพียง 7 แห่ง พร้อมทั้งขยายเครือข่ายโรงเรียนที่เข้ารวมโครงการเป็น 21 แห่งทั่วประเทศ และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่   

 2 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

 

3.2 โครงการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างเสริมจิตสาธารณะ 

• โครงการเพาะความคิดปลูกจิตอนุรักษ์ กลุ่มเอ็กโกร่วมกับสมาคมไทสร้างสรรค์ สร้างเสริมโอกาสในการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ  

 เยาวชนระดับประถมศึกษา โดยใช้ “กิจกรรม” และ “หนังสือ” เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้ ผ่านการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ธรรมชาติ  

 รอบตัว ทั้งการค้นคว้า การสังเกต การจดบันทึก การนำเสนอ ด้วยรูปแบบค่ายสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่สร้างสรรค์   

 น่าสนใจ สนุกสนาน และมีรูปแบบที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของสมาคมไทสร้างสรรค์   

 จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางของกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม สำหรับ  

 กลุ่มเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดใกล้เคียง   

• โครงการเครือข่ายเยาวชนเอ็กโกกรีนบลัด กลุ่มเอ็กโกสานต่องานด้านการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วม  

 สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ โดยสนับสนุนใหเ้ยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า   

 รวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายเยาวชนและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2551   

 ได้จัดตั้งเครือข่ายเยาวชนเอ็กโกกรีนบลัด ภาคเหนือ และภาคกลาง 
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3.3 โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับชุมชน 

กลุ่มเอ็กโกประสงค์ที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดี โดยการสนับสนุนให้ชุมชนใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 

• โครงการคลองสวยน้ำใสถวายในหลวง : คลองลาดโตนด  

• โครงการสำรวจประชากรและศึกษาพฤติกรรมโลมา  บริเวณอำเภอขนอม 

• โครงการตลาดนัดสุขภาพ และโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนของโรงไฟฟ้าระยอง 

• โครงการเลี้ยงปลากะพงในทางระบายน้ำหล่อเย็นจากโรงไฟฟ้าขนอม โครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ โครงการสร้างบ้านใหม่ใต้ทะเล   

 (ปะการงัเทยีม โดยใชตู้ค้อนเทนเนอร)์ โครงการพฒันาเยาวชนเพือ่การเรยีนรูแ้ละโครงการชวีวถิเีพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืของโรงไฟฟา้ขนอม 

• โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขี้เถ้าแกลบและโครงการอาคารเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน   

• โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า และสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ของโรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น   

 

ในปี 2551 กลุ่มเอ็กโก ยังได้จัดทำ “Green News” วารสารอิเล็กทรอนิกส์รายเดือน เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการเพื่อชุมชนและสังคม  

ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานในกลุ่มเอ็กโกได้ 

รับทราบ และยังได้จัดให้มีโครงการ CSR sharing workshop โดยตัวแทนจากโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน       

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างกัน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ได้มาตรฐานสากล และก่อให้เกิดประโยชน์แท้จริง       

อย่างยั่งยืน 

 

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้การสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้   

กลุ่มเอ็กโกยังได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ประจำปี 2551 และโรงไฟฟ้าขนอมยังเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ    

 

กลุ่มเอ็กโกยืนยันในเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจและขยายการเจริญเติบโต ควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม เพราะ

ทุกส่วนล้วนเป็นองค์ประกอบและพลังสำคัญที่จะนำพาธุรกิจและประเทศให้ก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

1. บทสรุปผู้บริหาร 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก ดำเนินธุรกิจในรูปบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีการลงทุน

ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าต่างๆ รวม 15 แห่ง ซึ่งสามารถจัดประเภท

การลงทุนได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

1.	 ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	 (ไอพีพี) ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด (บฟร.)    

 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (บีแอลซีพี) และ   

 บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (จีพีจี)  

2.	 ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(เอสพีพี) ได้แก่ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน) (จีอีซี) (ไม่รวม จีพีจี)   

 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (เอ็กโก โคเจน) บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จำกัด (ร้อยเอ็ด กรีน) บริษัท   

 อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร์ จำกัด (เออีพี) และ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (บางปะกง) จำกัด (เอพีบีพี) 

3.	 ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท โคแนล โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น (โคแนล) บริษัท น้ำเทิน 2 เพาเวอร์ จำกัด (เอ็นทีพีซี) และ   

 บริษัท Quezon Power (Philippines) Limited Co. (เควซอน) 

4.	 ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด (เอ็กคอมธารา) และ บริษัท   

 อมตะ เพาเวอร์-เอสโก เซอร์วิส จำกัด (อเมสโก) 

โดยรวมแล้วกลุ่มเอ็กโก (อันหมายถึง เอ็กโก บริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า)1 มีโรงไฟฟ้าจำนวน 13 โรง คิดเป็นกำลัง

ผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมจำนวน 3,967.6 เมกะวัตต์ และในปี 2551 ได้มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและส่วนแบ่งการ

ตลาด (เมกะวัตต์) เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

- โรงไฟฟ้าชนิดพลังความร้อนร่วมของ จีพีจี โครงการแก่งคอย 2 โรงที่ 2 กำลังผลิตติดตั้ง 755 เมกะวัตต์ ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อ  

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 

- การขายหุ้นของ เออีพี เอพีบีพี และอเมสโก ให้กับบริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด (อมตะ เพาเวอร์) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551  

- การซื้อหุ้นของ เควซอน ในสัดส่วนร้อยละ 23.4 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังผลิตติดตั้ง 502.50 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 

 เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบได้ปรับตัวลดลงสืบเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญ

เติบโต ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในอนาคตของกลุ่มเอ็กโก ดังนั้นกลุ่มเอ็กโกจึงได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนไปยัง (1) โรงไฟฟ้าใน

กลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น (2) โครงการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง และ (3) โครงการภายในประเทศไทยที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิง  เพื่อรักษา

ส่วนแบ่งตลาดในฐานะบริษัทชั้นนำทางด้านพลังงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มเอ็กโก  

ผลการดำเนินงานของกลุ่มเอ็กโก ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 6,927 ล้านบาท ลดลง 1,475 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2550 และหากไม่คำนึงถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มเอ็กโก เนื่องจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาท ซึ่งเป็น

เพียงตัวเลขทางบัญชี ที่แสดงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ในปี 2551 กลุ่มเอ็กโกจะมีกำไรจำนวน 7,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 1.34 โดยสาเหตุหลักเนื่องจาก จีพีจี ได้รับรู้ผลการดำเนินงานของโครงการแก่งคอย 2 โรงที่ 2 ที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 

กุมภาพันธ์ 2551 ในขณะที่ บฟข. มีกำไรลดลงจากรายได้ค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากอัตราค่าไฟซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 

 1 บริษัทย่อย ได้แก่ บฟร. บฟข. เอ็กโก โคเจน ร้อยเอ็ด กรีน เอสโก และ เอ็กคอมธารา 

  บริษัทร่วม ได้แก่ เออีพี 

  ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ได้แก่ บีแอลซีพี จีพีจี เอพีบีพี จีอีซี (ไม่รวมจีพีจี) โคแนล เอ็นทีพีซี เควซอน และ อเมสโก 
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2. การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินธุรกิจ 
เอ็กโกเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ในลักษณะบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีการลงทุนใน

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าต่างๆ เอ็กโกดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าครบวงจรและ

ครอบคลุมถึงธุรกิจการให้บริการด้านพลังงานทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนด้วยความมุ่งมั่นที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม”  

เอ็กโกดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะ

ยาว และหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือ

หุ้นโดยการบริหารจัดการโครงการที่มีอยู่ปัจจุบัน ตลอดจนการสรรหาโครงการที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่

สามารถยอมรับได้ คือต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนของเงินทุน 

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 ประเทศไทยมีกำลังผลิตติดตั้งรวมจำนวน 29,891.65 เมกะวัตต์1 และความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นในเดือน

เมษายน 2551 ที่ 22,568 เมกะวัตต1์ ซึ่งต่ำกว่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนของปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 0.08 

ในปี 2551 ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบได้ปรับตัวลดลงสืบเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ กฟผ. เลื่อนแผนการ  

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบออกไป 1 ปี ทั้งในส่วนของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ 3 โรงไฟฟ้าที่ชนะการประมูลไอพีพีในปี 2550 โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินและนิวเคลียร์ 

ตลอดจนการเลื่อนซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงานกำลังอยู่ในระหว่างการปรับแผนที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากเอสพีพี  

เพิ่มเติม เพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนในภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีการเลื่อนแผนการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ออกไป ขณะนี้กำลัง

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า หรือ พีดีพี ปี 2550  

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลุ่มเอ็กโกได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น ตลอดจนลงทุน  

ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง และโครงการอื่นๆภายในประเทศไทยที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิง เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดในฐานะบริษัท  

ชั้นนำทางด้านพลังงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานให้กับกลุ่มเอ็กโก อย่างต่อเนื่อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มเอ็กโก มีโรงไฟฟ้าทั้งหมด 13 โรง2 ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมจำนวน 3,967.6 เมกะ

วัตต์ หรือร้อยละ 13.27 ของกำลังผลิตติดตั้งรวมของประเทศไทย ในจำนวนนี้เป็นการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

จำนวน  3,589.5 เมกะวัตต์ โดยกำลังการผลิตติดตั้งส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าของ บฟร. กำลังผลิตติดตั้ง 1,232 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าของ บฟข. 

กำลังผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งสองโรงดังกล่าวใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และมีกำลังการผลิตติดตั้งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

51.82 ของกำลังผลิตติดตั้งรวมของกลุ่มเอ็กโก 

นอกจากนี้กลุ่มเอ็กโก มีกำลังการผลิตติดตั้งจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพี กำลังการผลิตรวม 1,434 เมกะวัตต์ ในสัดส่วนร้อยละ 50 

หรือ จำนวน 717 เมกะวัตต์  โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.07 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของกลุ่มเอ็กโก โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยใช้ถ่านหินคุณภาพดีนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียเป็นเชื้อเพลิง 

อีกทั้งกลุ่มเอ็กโก ยังมีกำลังการผลิตติดตั้งจากโครงการแก่งคอย 2 ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 1,510 เมกะวัตต์ ในสัดส่วนร้อยละ 50 (เอ็กโก ถือหุ้น

ร้อยละ 50 ใน จีอีซี ซึ่งถือหุ้นในบริษัทที่ดูแลโครงการคือ จีพีจี ร้อยละ 99.99) หรือ 755 เมกะวัตต์ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.03 ของกำลังการ

ผลิตติดตั้งรวมของ เอ็กโก โครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจำนวน 2 ชุด (โรงที่ 1 และโรงที่ 2) มี

กำลังการผลิตติดตั้งชุดละ 755 เมกะวัตต์  ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก สำหรับโครงการแก่งคอย 2 โรงที่ 1 ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวัน

ที่ 5 พฤษภาคม 2550 และโรงที่ 2 ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 

และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 บริษัท เอ็กโก อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี.ไอ. จำกัด (เอ็กโก บีวีไอ) ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้นร้อยละ 100   

ได้ซื้อหุ้นของ GPI Quezon Ltd. (GPIQ) ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของหุ้นทั้งหมด ทำให้ เอ็กโก บีวีไอ เป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อมของ เควซอน ซึ่งเป็นเจ้าของ

โรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังผลิตติดตั้ง 502.50 เมกะวัตต์ และระบบส่งที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในสัดส่วนร้อยละ 23.4 ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิต 117.60 

เมกะวัตต ์

ในขณะเดียวกัน เอ็กโกยังถือหุ้นในโครงการน้ำเทิน 2 ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งในส่วนการถือหุ้นของเอ็กโก 

จำนวนรวม 271.70 เมกะวัตต์ โดยโครงการน้ำเทิน 2 (เอ็กโก ถือหุ้นร้อยละ 25 ในเอ็นทีพีซี ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ) ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ  

ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกำลังผลิตติดตั้ง 1,086.80 เมกะวัตต์ และกำหนดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้ในเดือนธันวาคม   

ปี 2552 โดยมีสัญญาขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. จำนวน 995 เมกะวัตต์ และขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้กับรัฐบาลลาว ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการ 

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 95.1 

1 ที่มา : กฟผ 
2 เอ็กโกได้ขายหุ้นของโรงไฟฟ้า 2 โรง คือ เออีพี และเอพีบีพี กำลังการผลิตรวม 41.3 เมกะวัตต์ ให้แก่ อมตะ เพาเวอร์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 
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ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงิน

ได้ หรือ ในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่าย

เงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญโดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ	

เอ็กโกได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท 

 

3. รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
ฝ่ายบริหารขอแสดงรายงานวิเคราะห์งบการเงินรวมของ เอ็กโก บริษัทย่อย บริษัทร่วมและ ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมที่

ชัดเจนของผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

3.1	สรุปผลการดำเนินงาน 

                               

ผลการดำเนินงานของกลุ่มเอ็กโก ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จะมีกำไรก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มเอ็กโก  

จำนวน 7,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.34 เมื่อเทียบกับปี 2550  โดยสาเหตุหลักเนื่องจาก จีพีจี ได้รับรู้ส่วนแบ่งผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

จากผลการดำเนินงานของโครงการแก่งคอย 2 โรงที่ 2 ที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 มากกว่ากำไรที่ลดลงของ บฟข. จาก

รายได้ค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากอัตราค่าไฟซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

หากคำนึงถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาท กำไรของกลุ่มเอ็กโก ประจำปี 2551 จะเป็นจำนวน 6,927 

ล้านบาท ลดลง 1,475 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 เนื่องจากกลุ่มเอ็กโกมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2551 จำนวน 

564 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2550 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1,011 ล้านบาท ซึ่งก่อให้เกิดความแตกต่างที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนของป ี2550 

กับปี 2551 จำนวน 1,575 ล้านบาท ทั้งนี้กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่เป็นตัวเลขทางบัญชี  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย

ซึ่งเกิดขึ้นจากผลต่างของการแปลงมูลค่าหนี้คงค้างสุทธิเฉพาะที่เป็นเงินตราสกุลต่างประเทศกลับมาเป็นเงินตราสกุลบาท ณ วันสิ้นสุดงวดของบัญชี

ปัจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2551) กับงวดก่อนหน้านี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2550) 

โดยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2551 จำนวน 564 ล้านบาท แบ่งเป็น 

- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเอ็กโก และบริษัทย่อย จำนวน 25 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 146 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมี  

 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 121 ล้านบาท 

- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของกิจการร่วมค้า จำนวน 539 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 1,428 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ซึ่งมี  

 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 890 ล้านบาท 

   	กำไรปี	2551	 	 	กำไรปี	2550  

   ก่อน FX  หลัง FX ก่อน FX  หลัง FX  

เอ็กโก   (598)  (565) (393)  (393)  

ธุรกิจไอพีพี  7,195  6,707 6,965  7,795 

ธุรกิจเอสพีพี  599  452 564  947  

ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ  21  57 1.32  (197)  

ธุรกิจอื่นๆ   274  275 255  250 

รวม   7,491  6,927 7,392  8,402 

ตปท.0.26% 
อื่นๆ 3.38% 

เอสพีพี 7.41% 

ไอพีพี 88.94% 

กำไรก่อน	FX	

ปี	2551	

หน่วย	:	ล้านบาท	

หมายเหตุ:    - กำไรก่อน FX ได้แยกผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ เอ็กโก บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าออก 

 - ไอพีพี ประกอบด้วย บฟร. บฟข. บีแอลซีพี จีพีจี - เอสพีพี ประกอบด้วย จีอีซี (ไม่รวมจีพีจี) เออีพี เอพีบีพี เอ็กโก โคเจน ร้อยเอ็ด กรีน 

 - ต่างประเทศ ประกอบด้วย โคแนล เอ็นทีพีซี เควซอน - อื่นๆ ประกอบด้วย เอสโก เอ็กคอมธารา อเมสโก 
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กำไรขั้นต้นของเอ็กโกและบริษัทย่อย จำนวน 4,430 ล้านบาท ลดลง 799 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 สาเหตุหลักจากรายได้ค่าไฟฟ้าของ บฟข. ที่

ลดลงจากอัตราค่าไฟซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และต้นทุนขายของ เอ็กโก โคเจน ที่เพิ่มขึ้นจากการซ่อมบำรุงตามแผน   

กำไรจากการดำเนินงานของเอ็กโกและบริษัทย่อย จำนวน 3,735 ล้านบาท ลดลง 1,223 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 โดยสาเหตุหลักเพิ่มเติมเกิด

จากที่มีกำไรจากการขายกองทุนเปิดของเอ็กโกในปี 2550 แต่ไม่มีกำไรดังกล่าวในปี 2551 

นอกจากนี้หากไม่คำนึงถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 564 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 2,618 ล้านบาท ภาษีเงินได้จำนวน 

913 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่างๆ จำนวน 4,410 ล้านบาท กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จำหน่ายต่างๆ (EBITDA) ของกลุ่มเอ็กโก ปี 2551 จะเป็นจำนวน 15,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 479 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ EBITDA 

ของกลุ่มเอ็กโก ปี 2550 จำนวน 14,953 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มเอ็กโก จำนวน 1,011 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการ

เงินจำนวน 2,663 ล้านบาท ภาษีเงินได้จำนวน 753 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่างๆ จำนวน 4,146 ล้านบาท  

 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร	(Profitability	Ratio)	มีดังนี้	

- อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 42.93 

- อัตรากำไรจากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 36.19 

- อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 45.22 

- อัตรากำไรสุทธิ (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ เอ็กโก และบริษัทย่อย) เท่ากับร้อยละ 45.39 

- กำไรสุทธิ ต่อหุ้น เท่ากับ 13.16 บาท 

- กำไรสุทธิ (ที่ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ เอ็กโก และบริษัทย่อย) ต่อหุ้นเท่ากับ 13.21 บาท   

กำไร (ขาดทุน) จาก FX ของกิจการร่วมค้า:                                                          หน่วย : ล้านบาท 

   2551 2550   

 บีแอลซีพี (231) 591   

 จีพีจี (287) 170   

 จีอีซี (ไม่รวมจีพีจี) (61) 316   

 เอพีบีพีและเอพีบี 6 11   

 โคแนล 53 11   

 เอ็นทีพีซี (8) (210)   

 เควซอน (10) -       

  รวมกำไร	(ขาดทุน)	จาก	FX	 (539)	 890	
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- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 16.01 

อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 42.93 นั้นต่ำกว่าปี 2550 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 47.80 เนื่องจากกำไรขั้นต้นของ บฟข. ลดลง สาเหตุหลักจากรายได้

ค่าไฟฟ้าที่ลดลง และอัตรากำไรสุทธิ (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ เอ็กโก และบริษัทย่อย) เท่ากับร้อยละ 45.39 ต่ำกว่าปี 2550 ซึ่ง

เท่ากับร้อยละ 49.75 สาเหตุหลักจากส่วนแบ่งกำไรในส่วนได้เสียจากกิจการร่วมค้าของ บีแอลซีพี ที่ลดลง 

 

3.2	การวิเคราะห์รายได้	ค่าใช้จ่าย	และส่วนแบ่งผลกำไรในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า	

ผลการดำเนินงานปี 2551 ที่ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มเอ็กโก (FX) และกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (MI) เป็นดังนี้ 

• รายได้รวมของ เอ็กโก และบริษัทย่อย จำนวน 10,712 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 882 ล้านบาท หรือร้อยละ 8  

• ค่าใช้จ่ายรวมของ เอ็กโก และบริษัทย่อย จำนวน 8,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 63 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1  

• สว่นแบง่ผลกำไรในสว่นไดเ้สยีในกจิการรว่มคา้ จำนวน 5,157 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ จำนวน 995 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 24 เมือ่เทยีบกบัป ี2550  

 โดยมีรายละเอียดแบ่งตามกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้ 

  

รายได้รวม  

ค่าใช้จ่ายรวม 

กำไรก่อนส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า 

กำไรสุทธิก่อน FX  และ MI 

	 เอ็กโก	 ไอพีพี	 เอสพีพี	 ต่างประเทศ	 อื่นๆ	 รวม	

รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม และส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า:     หน่วย : ล้านบาท 

2551 

249 

847 

(598) 

- 

(598) 

2550 

498 

891 

(393) 

- 

(393) 

2551 

7,195 

4,767 

2,428 

4,767 

7,195 

2550 

7,910

4,813 

3,097 

3,868 

6,965 

2551 

2,234 

1,961 

273 

365 

638 

2550 

2,186 

1,822 

364 

290 

654 

2551 

- 

- 

- 

21 

21 

2550 

- 

- 

- 

1.32 

1.32 

2551 

1,034 

717 

317 

3.68 

320 

2550 

1,000 

703 

297 

2.29 

300 

2551 

10,712 

8,293 

2,419 

5,157 

7,576 

2550 

11,594 

8,230 

3,364 

4,162 

7,526 

	

1)	เอ็กโก มีรายได้รวมในปี 2551 จำนวน 249 ล้านบาท ลดลงจากป ี2550 ทั้งสิ้น 248 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 สาเหตุหลักมาจากรายได้อื่นๆ 

จำนวน 61 ล้านบาท ลดลง 240 ล้านบาท หรือร้อยละ 80 เนื่องจากมีกำไรจากการขายกองทุนเปิดในปี 2550 ในขณะที่ไม่มีกำไรดังกล่าวในปี 2551 

ประกอบกับในปี 2551 เงินปันผลรับจากการลงทุนทางการเงิน ลดลง 56 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 เนื่องจากคงเหลือเงินปันผลรับจาก บริษัทจัดการ

และพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เพียงแห่งเดียว จำนวน 78 ล้านบาท ในขณะที่ดอกเบี้ยรับจำนวน 110 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท หรือร้อยละ 75 เนื่องจากจำนวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 
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ค่าใช้จ่ายรวมของ เอ็กโก จำนวนทั้งสิ้น 847 ล้านบาท ลดลง 44 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2550 สาเหตุหลักมาจากค่าโฆษณาที่

ลดลง และค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาที่ลดลง  

 

 2)	ธุรกิจไอพีพ ีมีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,195 ล้านบาท ลดลง 715 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2550  ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 4,767 

ล้านบาท ลดลง 46 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และส่วนแบ่งผลกำไรในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า จำนวน 4,767 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 899 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี 2550 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายได้ค่าไฟฟ้าธุรกิจไอพีพี:   หน่วย : ล้านบาท 

   2551 2550 %เปลี่ยนแปลง   

 บฟร. 3,894 3,574 9%  

 บฟข. 3,211 4,235 (24%)       

  รวมรายได้ค่าไฟฟ้า-ไอพีพี 7,105 7,809 (9%) 

• รายได้ค่าไฟฟ้าของธุรกิจไอพีพี จำนวน 7,105 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 704 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 เนื่องจากรายได้ค่าไฟฟ้า

ของ บฟข. จำนวน 3,211 ล้านบาท ลดลง 1,024 ล้านบาท สาเหตุหลักจากอัตราค่าไฟฟ้า (Base Availability Credit) ที่ลดลง ในขณะที่รายได้     

ค่าไฟฟ้าของ บฟร. จำนวน 3,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 320 ล้านบาท เนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น (Capacity Rate) ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน

สูตรค่าพลังไฟฟ้า ในลักษณะต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ที่ให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) และเป็นไปตามที่ได้

ประมาณการไว้แล้ว นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บฟร. ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนรายได้ล่วงหน้ากับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อลดความ

เสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนรายได้ล่วงหน้า จำนวน 24.29 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาเท่ากับ 33.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 

ถึงวันที่ 5 มกราคม 2553 

รายได้รวม  

ค่าใช้จ่ายรวม 

กำไรก่อนส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า 

กำไรสุทธิก่อน FX  และ MI 

	 บฟร.	 บฟข.	 บีแอลซีพี	 จีพีจี	 รวม	

2551 

3,952 

2,448 

1,505 

- 

1,505 

2550 

3,600 

2,183 

1,416 

- 

1,416 

2551 

3,243 

2,319 

923 

- 

923 

2550 

4,311 

2,630 

1,681 

- 

1,681 

2551 

- 

- 

- 

3,200 

3,200 

2550 

- 

- 

- 

3,315 

3,315 

2551 

- 

- 

- 

1,567 

1,567 

2550 

- 

- 

- 

553 

553 

2551 

7,195 

4,767 

2,428 

4,767 

7,195 

2550 

7,910 

4,813 

3,097 

3,868 

6,965 

%เปลี่ยนแปลง 

(9%) 

(1%) 

(22%) 

23% 

3% 

รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม และส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้าของธุรกิจไอพีพี:     หน่วย : ล้านบาท 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละปีเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่ คือ ค่าชำระหนี้และค่าบำรุงรักษาหลัก ซึ่งจะใช้อัตราดัง

กล่าวตามที่ได้ตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในการคำนวณค่าไฟฟ้าในแต่ละงวด นอกจากนั้น ในการคำนวณรายได้ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า ได้รับ

การปรับเพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินและค่าอะไหล่ที่ใช้ในการบำรุงรักษาหลักที่เป็นสกุล

ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง บฟร. และ บฟข. จะได้รับการชดเชยทุกเดือนตามงวดกำหนดชำระค่าไฟฟ้า โดยจะได้รับค่าพลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จากที่เคยกำหนดไว้

ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก่อนการเพิ่มเติมเงื่อนไขการปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าระดับ 28 บาท ต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ และได้

รับค่าพลังไฟฟ้าลดลงเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่าระดับ 28 บาท ต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ในปี 2551 รายได้ค่าไฟฟ้าจาก บฟร. และ บฟข. ได้รวม

ส่วนค่าไฟฟ้าที่ได้รับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงิน 320 ล้านบาท  
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• รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆ จำนวน 90 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 สาเหตุหลักจากดอกเบี้ยรับของ บฟข. และ 

บฟร. ลดลง 42 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ในขณะที ่ บฟร. มีรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้น จำนวน 41 ล้านบาท 

สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ค่าบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  

• ต้นทุนขาย จำนวน 3,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 19 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.55 จากต้นทุนขายของ บฟข. ที่เพิ่มขึ้น จำนวน 

18 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น 

 

รายได้รวม  

ค่าใช้จ่ายรวม 

กำไรก่อนส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า 

กำไรสุทธิก่อน FX  และ MI 

	เอ็กโก	โคเจน	 ร้อยเอ็ด	กรีน	 จีอีซี	 เอพีบีพี	และ	 รวม	

	 	 	 (ไม่รวมจีพีจี)	 เออีพี	 	
2551 

1,947 

1,804 

143 

- 

143 

2550 

1,944 

1,670 

274 

- 

274 

2551 

287 

157 

130 

- 

130 

2550 

242 

153 

90 

- 

90 

2551 

- 

- 

- 

324 

324 

2550 

- 

- 

- 

189 

189 

2551 

- 

- 

- 

41 

41 

2550 

- 

- 

- 

101 

101 

2551 

2,234 

1,961 

273 

365 

638 

2550 

2,186

1,822 

364 

290 

654 

%เปลี่ยนแปลง	

รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม และส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้าของธุรกิจเอสพีพี:  หน่วย : ล้านบาท 

2% 

8% 

(25%) 

26% 

(2%) 

ต้นทุนขายธุรกิจไอพีพี:   หน่วย : ล้านบาท 

   2551 2550 %เปลี่ยนแปลง   

 บฟร. 1,842 1,841 0.07%  

 บฟข. 1,609 1,591 1%       

  รวมต้นทุนขาย-ไอพีพี	 3,451	 3,433	 0.55%	

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารและภาษี	จำนวน 974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 132 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 16 สาเหตุหลักจากภาษีเงินได้

ของ บฟร. เพิ่มขึ้น จำนวน 246 ล้านบาท หรือร้อยละ 114  เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับ

จากการลงทุนผลิตไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ ได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2551 ในขณะที่ภาษีเงินได้ของ บฟข. ลดลง จำนวน 167 

ล้านบาท หรือร้อยละ 47 เนื่องจากรายได้ที่ลดลง ปัจจุบัน บฟข. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนผลิตไฟฟ้า

ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งจะสิ้นสุด ในวันที่ 25 กันยายน 2552  

•	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 342 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 197 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 37 เนื่องจาก บฟข. ได้ชำระคืนเงินกู้

หมดเมื่อเดือนมิถุนายน 2551 และจำนวนหุ้นกู้ที่ลดลง  

• ส่วนแบ่งผลกำไรในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า คือ บีแอลซีพี และ จีพีจี จำนวน 4,767 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 899 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 23 

เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของโครงการแก่งคอย 2 โรงที่ 1 และ 2 ที่ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พฤษภาคม 2550 

และ กุมภาพันธ์ 2551 ตามลำดับ 

 

3)	ธุรกิจเอสพีพี	มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,234 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 48 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2 ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 1,961 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 139 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8 และส่วนแบ่งผลกำไรในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า จำนวน 365 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจำนวน 75 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปีก่อน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 •	 รายได้ค่าไฟฟ้าของธุรกิจเอสพีพี เป็นจำนวนรวม 2,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 63 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ส่วนใหญ่มา

จากรายได้ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของ ร้อยเอ็ด กรีน จำนวน 54 ล้านบาท เนื่องจากค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Charge) ที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันเตาที่สูง

ขึ้น ซึง่สมัพนัธก์บัสตูรคา่ไฟ  และ เอก็โก โคเจน มรีายไดค้า่ไฟฟา้เพิม่ขึน้จำนวน 9 ลา้นบาท สาเหตหุลกัเกดิจากการขายไอนำ้เพิม่ขึน้จำนวน 13 ลา้น

บาท 

                  

 • รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆ จำนวน 19 ล้านบาท ลดลง 15 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 สาเหตุหลักเกิดจากเงินช่วยเหลือค่า 

Guarantee fee ที่ ร้อยเอ็ด กรีน ได้รับจาก UNDP เป็นเวลา 4 ปี ได้สิ้นสุดในปี 2550 ทำให้รายได้อื่นๆลดลง 9 ล้านบาท อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ลด

ลง ทำให้ดอกเบี้ยรับของ ร้อยเอ็ด กรีน และ เอ็กโก โคเจน ลดลง 6 ล้านบาท 

 •	ตน้ทนุขาย จำนวน 1,836 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากป ี2550 จำนวน 159 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9 สาเหตหุลกัจากตน้ทนุขายของ เอก็โก โคเจน   

และ ร้อยเอ็ด กรีน เพิ่มขึ้น 152 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากค่าเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงตามแผนที่สูงขึ้น   

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

   2551	 2550	 %เปลี่ยนแปลง			

 เอ็กโก โคเจน 1,698 1,546 10%  

 ร้อยเอ็ด กรีน 138 131 5%       

  รวมต้นทุนขาย-เอสพีพี	 1,836	 1,677	 9%	

ต้นทุนขายธุรกิจเอสพีพี:     

 

 •	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและภาษี จำนวน 38 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 11 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 23 สาเหตุหลักเกิดจากภาษี

ลดลง 16 ล้านบาท เนื่องจากปี 2550 มีการจ่ายภาษีเงินได้จากการชำระบัญชีของบริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร์ จำกัด (ทีแอลพีซี)  

 •	 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 87 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 9 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 10 สาเหตุหลักเกิดจากจำนวนเงินต้น

ของหนี้ที่ลดลงของ เอ็กโก โคเจน  

 •	 ส่วนแบ่งผลกำไรในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า คือ จีอีซี (ไม่รวม จีพีจี) เอพีบีพี และ เออีพี จำนวน 365 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

จำนวน 75 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 เนื่องจากรายได้ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของ จีอีซี (ไม่รวม จีพีจี)  

ทั้งนี้ส่วนแบ่งผลกำไรจาก เอพีบีพีและเออีพี เป็นส่วนแบ่งผลกำไรจากผลการดำเนินงานจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ก่อนการขายหุ้นใน  

โรงไฟฟ้าดังกล่าว 

 

4)	 ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ มีส่วนแบ่งผลกำไรในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า คือ โคแนล เอ็นทีพีซี และเควซอน จำนวน 21 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,517 สาเหตุหลักเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนดของ   

โคแนล และได้เริ่มรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไรจากเควซอน 

หน่วย : ล้านบาท 

   2551	 2550	 %เปลี่ยนแปลง			

 เอ็กโก โคเจน 1,935 1,926 0.48%  

 ร้อยเอ็ด กรีน 281 226 24%       

  รวมรายได้ค่าไฟฟ้า-เอสพีพี	 2,216	 2,152	 3%	

รายได้ค่าไฟฟ้าธุรกิจเอสพีพี: 
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5)	ธุรกิจอื่นๆ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 34 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3  ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 717 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 14 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2 และส่วนแบ่งผลกำไรในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า จำนวน 3.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.39 

ล้านบาท หรือร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

รายได้รวม  

ค่าใช้จ่ายรวม 

กำไรก่อนส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า 

กำไรสุทธิก่อน FX  และ MI 

	 	 	 เอสโก	 เอ็กคอมธารา	 รวม	

2551 

796 

641 

155 

3.68 

159 

2550 

773 

631 

142 

2.29 

144 

2551 

238 

76 

161 

- 

161 

2550 

228  

72 

156 

- 

156 

2551 

1,034 

717 

317 

3.68 

320 

2550 

1,000 

703 

297 

2.29 

300 

%เปลี่ยนแปลง 

3% 

2% 

7% 

61% 

7% 

 หน่วย : ล้านบาท รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม และส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้าของธุรกิจอื่นๆ:  

 • รายได้ค่าบริการ	ของเอสโก จำนวน 770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 10 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1 สาเหตุหลักจากรายได้การ

ให้บริการบำรุงรักษาและรายได้จากการขายอุปกรณ์เครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

 • รายได้ค่าน้ำ ของเอ็กคอมธารา จำนวน 229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 12 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5 เนื่องจากปริมาณน้ำ

ประปาขั้นต่ำ (Minimum Take) และอัตราค่าน้ำที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาระยะยาวกับการประปาส่วนภูมิภาค 

 • รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆ จำนวน 35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือร้อยละ 55 โดยส่วนใหญ่จากกำไรจากการขาย 

อเมสโก จำนวน 15 ล้านบาท 

 • ต้นทุนบริการ จำนวน 531 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 1  

 • ต้นทุนขายน้ำประปา จำนวน 71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 

 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารและภาษ	ีจำนวน 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 15 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 14 สาเหตุหลักจากภาษี

ของ เอสโก ที่เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น  

 • สว่นแบง่ผลกำไรในสว่นไดเ้สยีในกจิการรว่มคา้ ของเอสโก อนัไดแ้ก ่อเมสโก จำนวน 3.68 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.39 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 61  
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4. รายงานและวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
4.1	การวิเคราะห์สินทรัพย์	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มเอ็กโกมีสินทรัพย์รวมจำนวน 58,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,730 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2550 

โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้  

 

1)	เงินสด	เงินฝากสถาบันการเงิน	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จำนวน 6,032 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 540 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 สาเหตุหลักจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 1,228 ล้าน

บาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับจากการดำเนินงาน 4,881 ล้านบาท การเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้น 3,500 ล้านบาท เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า 2,007 

ล้านบาท เงินรับจากการขายบริษัท เอ็กโก ร่วมทุนและพัฒนา จำกัด (บรพ.) และ อเมสโก จำนวนรวมทั้งสิ้น 815 ล้านบาท และเงินปันผลรับจากอีสท์ 

วอเตอร์ จำนวน 78 ล้านบาท ในขณะที่มีการลงทุนในกิจการร่วมค้า จำนวน 5,235 ล้านบาท มีการชำระคืนเงินกู้และหุ้นกู้จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,563 

ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,753 ล้านบาท    

2)	เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน จำนวน 1,166 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 251 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 27 สาเหตุหลักจากการใช้เงินฝาก จำนวน 450 ล้านบาท เป็นหลักประกันสำหรับ Standby Letters of Credit ที่เกี่ยวข้องกับการ

ลงทุนในโครงการเควซอนของ เอ็กโก ในขณะที่มีการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระคืนของ บฟข. และ เอ็กโก โคเจน 

3)	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

ตามงบการเงินรวม มีมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 24,494 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 4,261 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่ 

 3.1) มีการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 4,712 ล้านบาท 

 3.2) มีการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของเอ็นทีพีซี และการซื้อหุ้นเควซอน จำนวน 4,360 ล้านบาท 

6,032	 5,493	

58,330	

53,600	

17,041	 18,638	

9,596	
8,322	

ปี	2551	 ปี	2550	

สินทรัพย์รวม	 เงินสด	

เงินฝาก,เงินลงทุน	

ทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว	

เงินลงทุน	

ระยะสั้น	

และระยะยาว	

ที่ใช้เป็น	

หลักประกัน	

เงินลงทุน	

ในบริษัทย่อย	

และส่วนได้		

เสียในกิจการ		

ร่วมค้า	

ที่ดิน	

อาคารและ	

อุปกรณ์		

(สุทธิ)	

สินทรัพย์อื่นๆ	

หน่วย	:	ล้านบาท	
60,000	

50,000	

40,000	

30,000	

20,000	

10,000	

0	
1,166	 915	

24,494	

20,233	
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    3.3) ได้รับเงินปันผลจาก บีแอลซีพี  จีอีซี  และ โคแนล จำนวน  3,823 ล้านบาท  

 3.4) มีการขายเงินลงทุนในหุ้นทุนของ บรพ. และ อเมสโก จำนวน 835 ล้านบาท 

    3.5) โอนย้ายจากการลงทุนในกิจการร่วมค้าไปยังบริษัทย่อย จำนวน 10 ล้านบาท 

 3.6) ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ จำนวน 143 ล้านบาท 

สำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ซึ่งบันทึกโดยใช้ราคาทุนเดิมเป็นราคาเริ่มต้น ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท มีมูลค่า

ตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2551  เท่ากับ 34,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,671 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก เอ็กโกมีการลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า ซึ่งได้แก่ 

เควซอน เอ็นทีพีซี และบริษัท พัฒนาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม จำกัด จำนวน 4,172 ล้านบาท 886 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ ใน

ขณะที่มีการขายหุ้น บรพ. จำนวน 348 ล้านบาท และการรับรู้การด้อยค่าของโคแนล จำนวน 48 ล้านบาท 

4)	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 (สุทธิ) จำนวน 17,041 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของสินทรัพย์รวม ลดลงสุทธิทั้งสิ้น 1,597 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 9 สินทรัพย์ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจาก การตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ เอ็กโก และบริษัทย่อยอื่นๆ จำนวน 2,169 ล้านบาท และการ  

โอนวัสดุสำรองหลักที่ไม่ใช้งานออกไปยังวัสดุสำรองคลังของ บฟร. บฟข. และเอ็กโก โคเจน จำนวน 259 ล้านบาท ในขณะที่มีการบันทึกวัสดุสำรอง

หลักเป็นสินทรัพย์เนื่องจากการซ่อมบำรุงรักษาของ บฟร. บฟข. และเอ็กโก โคเจน จำนวน 744 ล้านบาท และซื้อสุทธิของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 87 

ล้านบาท 

5)	สินทรัพย์อื่นๆ จำนวน 9,596 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 1,275 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 สาเหตุหลัก

เนื่องจากเงินปันผลค้างรับจากกิจการร่วมค้าที่เพิ่มขึ้น จำนวน 1,815 ล้านบาท ในขณะที่วัสดุสำรองคลังลดลง จำนวน 493 ล้านบาท 

	

4.2	การวิเคราะห์หนี้สิน	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มเอ็กโกมีหนี้สินรวม จำนวน 12,788 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2550 จำนวน 1,183 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1)	 เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 3,500 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนทั้งจำนวน เนื่องจาก เอ็กโก ได้เบิกเงินกู้ยืม

จำนวน 3,500 ล้านบาท ตามสัญญาสินเชื่อตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารพาณิชย์ไทย  

2)	เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้	จำนวน 7,770 ล้านบาท หรือร้อยละ 61 ของหนี้สินรวม ลดลง 1,468 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 สาเหตุหลักเกิด

จากการชำระหนี้เงินกู้และหุ้นกู้ของ บฟข. เอ็กโก โคเจน และร้อยเอ็ด กรีน  

 

โดยมีรายละเอียดเป็นเงินตราสกุลต่างๆ ดังนี้ 

- เงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ                      

- เงินกู้สกุลเยน จำนวน 772 ล้านเยน  

- เงินกู้สกุลบาท จำนวน 4,636 ล้านบาท  

- หุ้นกู้สกุลบาท จำนวน 2,227 ล้านบาท          

 กำหนดชำระคืน เอ็กโก บฟข. เอ็กโก โคเจน ร้อยเอ็ด กรีน  

 ภายใน 1 ปี -   817   157  39   

 1-5 ปี - 1,410   858 158   

 เกินกว่า 5 ปี 4,000 -   229 101    

 รวม 4,000 2,227 1,244 299   

กำหนดชำระคืนเงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551		 	 	 	 		หน่วย	:	ล้านบาท	

ดอลลาร์ 

สหรัฐ 8% 
หุ้นกู้ (บาท) 

29% 

เยน 4% 

บาท 59% 
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ทั้งนี้เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ค้ำประกันโดยการจำนองที่ดิน อาคาร โรงไฟฟ้า และเครื่องจักรของบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า  นอกจากนี้

บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าได้กันเงินสำรองเพื่อการชำระคืนเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ป ีณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

มีจำนวนรวม 203 ล้านบาท 

3)	หนี้สินอื่นๆ จำนวน 1,518 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 ของหนี้สินรวม ลดลง 849 ล้านบาท หรือร้อยละ 36 สาเหตุหลักเนื่องจาก หนี้สินสุทธิ

ในกิจการร่วมค้าลดลง 783 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มทุนและรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเอ็นทีพีซี จำนวน 886 ล้านบาท และ 103 ล้านบาท ตามลำดับ  

และเจ้าหนี้การค้าลดลง 202 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเอ็กโก โคเจน และ บฟข. ในขณะที่ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 129 ล้านบาท จาก บฟร. 

	

4.3		การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 45,542 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2550 จำนวน 3,546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 

เนื่องจากปัจจัยหลักคือ กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม จำนวน 6,927 ล้านบาท ในขณะที่มีการจัดสรรเงินปันผล จำนวน 2,603 

ล้านบาท 

 

จากการวิเคราะห์โครงสร้างของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สรุปได้ดังนี้  

ส่วนของผู้ถือหุ้น  จำนวน 45,542 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.08  

หนี้สิน  จำนวน  12,788 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.92                          

 

สามารถคำนวณหา อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ได้ดังนี้ 

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.28 เท่า เท่ากับสิ้นปี 2550  

- มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น เท่ากับ  85.60 บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2550 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 78.78 บาท 

 

5. รายงานการวิเคราะห์กระแสเงินสด 
งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ณ สิ้นงวดบัญชี และแสดง

เงินสดและรายการเทียบเท่าคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินสดและรายการเทียบเท่าคงเหลือ มีจำนวน 4,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้น

ปี 2550 ทั้งสิ้น 1,228 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของเงินดังต่อไปนี้ 

- เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 4,881 ล้านบาท มาจากเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงาน 5,813 ล้านบาท และเงินสดใช้ไป

สำหรับเงินทุนหมุนเวียน 932 ล้านบาท  

- เงินสดสุทธิที่ใช้ไปสำหรับกิจกรรมลงทุน จำนวน 2,217 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า จำนวน 5,235 ล้านบาท ในขณะ

ที่มีการรับเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า 2,007 ล้านบาท เงินรับจากการขาย บรพ. และ อเมสโก จำนวน 815 ล้านบาท และเงินปันผลรับจากอีสท์   

วอเตอร์ จำนวน 78 ล้านบาท  

- เงินสดสุทธิที่ใช้ไปสำหรับกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 1,435 ล้านบาท เกิดจากการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้และเงินกู้ของ เอ็กโก 

บฟข. เอ็กโก โคเจน และ ร้อยเอ็ด กรีน รวมทั้งสิ้น 1,563 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,753 ล้านบาท ในขณะที่ บผฟ.   

มีการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 3,500 ล้านบาท 

 

ปี 2551 เอ็กโก มีอัตราส่วนสภาพคล่อง	(Liquidity	Ratio) ที่สำคัญ ดังนี้ 

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 2.58 เท่า เทียบกับปี 2550 ซ่ึงเท่ากับ 4.22 เท่า 

- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที่ 1.34 เท่า เทียบกับปี 2550 ซึ่งเท่ากับ 2.26 เท่า 

 

สาเหตุที่อัตราส่วนทั้งสองของปี 2551 ต่ำกว่าปี 2550 เป็นผลมาจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้นของเอ็กโกจำนวน 3,500 ล้านบาท 

หนี้สิน 

21.92% 

ส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น  

78.08% 
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รายการระหว่างกัน

ในการประกอบธุรกิจ เอ็กโกและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเอ็กโกได้ดูแลให้การเข้าทำรายการดังกล่าว  

สมเหตุผล ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนอกจากจะกำหนดอำนาจของ

ผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจาก  

คณะกรรมการบริษัทตามกฎระเบียบของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 และ 32  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  


มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เอ็กโกได้กำหนดนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้  

• ในกรณีที่เอ็กโกเข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคล  

 ภายนอก เอ็กโกจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการทำสัญญานั้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของเอ็กโกเป็นหลัก และมีการ  

 คิดราคาระหว่างกันตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาดยุติธรรม โดยจะใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับ  

 บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และหากไม่มีราคาดังกล่าว เอ็กโกจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอก  

 ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคา  

 สำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่า ราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของเอ็กโก 

• การดำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และ  

 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้องและครบถ้วนรวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการ  

 ตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

• จะดำเนินการรายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม เช่นเงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืมค้ำประกัน ด้วยความ  

 ระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม โดยคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน เช่น ค่าดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ในราคาตลาด ณ   

 วันที่เกิดรายการ  

• ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์  

 เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยฝ่าย  

 บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจให ้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการที่เกี่ยวโยงทั้งหมดเสนอ  

 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ  

 บริษัท และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 

• ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็น  

 องค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้  
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 ส่วนเสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหากับองค์ประชุมและคะแนนเสียง 

• กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติรายการในเรื่องนั้น   

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของเอ็กโกที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยไม่มีการถ่ายเท          

ผลประโยชน์ระหว่างเอ็กโก บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเอ็กโกจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

พิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลใน  

การทำรายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ เอ็กโกจะสร้างเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้น

อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อกำหนดใหม่ๆ รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้

ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  

 

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี  2551 มีรายละเอียด ดังนี ้

 

1.การจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัทย่อยสี่แห่งของเอ็กโก คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด (บฟร.)  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น 

จำกดั (เอก็โก โคเจน) และบรษิทั รอ้ยเอด็ กรนี จำกดั (รอ้ยเอด็ กรนี) ไดท้ำสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่เป็น  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอ็กโก และมีกรรมการผู้แทนในเอ็กโกจำนวน 4 ท่าน สัญญาทั้งสี่ฉบับดังกล่าวมีอายุ 20 ปี 15 ปี 21 ปี และ 21 ปีตามลำดับ  

รายการดังกล่าวสมเหตุผลเนื่องจากการขายไฟฟ้าเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท นอกจากนั้น การขายไฟฟ้ายังเป็นไปตามราคาที่ตกลงไว้ในสัญญาที่เป็น

มาตรฐานและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐ 



บฟร.  - 3,894.24 707.86   

บฟข. บริษัทย่อย - 3,210.67 338.58   

เอ็กโกโคเจน  - 1,164.81 236.46   

ร้อยเอ็ดกรีน  - 280.55 50.01  

มูลค่ารายการระหว่างกันงวด31ธันวาคม2551(ล้านบาท)

งบการเงิน ยอดคงค้าง

ลูกหนี้การค้า

บริษัท ความสัมพันธ์

เฉพาะ เฉพาะ

กลุ่มเอ็กโกได้บันทึกส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที่แสดงในงบการเงินรวมด้วยวิธีส่วนได้เสีย ดังนั้น จึงไม่ได้แสดงมูลค่ารายการระหว่างกันของ

กิจการร่วมค้าในงบการเงินรวม โดยมูลค่าการจำหน่ายไฟฟ้าของกิจการร่วมค้าให้กับ กฟผ. มีดังนี้ 

 

จีอีซี (รวมบริษัทย่อย)  13,356.46 

บีแอลซีพี   กิจการร่วม 10,127.39 

เอพีบีพี*    113.43 

เออีพี*    87.37 

มูลค่ารายการระหว่างกันงวด31ธันวาคม2551(ล้านบาท)บริษัท ความสัมพันธ์

หมายเหตุรายได้ค่าขายกระแสไฟฟ้าของเอพีบีพี และเออีพี คิดรวมถึงวันที่ 15 พฤษภาคม  2551

  



121

2.การให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ากับกฟผ.
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด ์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอ็กโกที่ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาได้ทำสัญญารับจ้าง

เหมางานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ากับ กฟผ. เพื่อให้บริการดูแลรักษาหลัก การซ่อมแซม การจัดการและการบริการเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า  

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุผลเนื่องจากได้คำนวณค่าบริการตามหลักเกณฑ์ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม เช่นเดียวกับการให้บริการแก่บุคคล

ภายนอก สัญญาดังกล่าวมีอายุ 8 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550  

 

มูลค่ารายการระหว่างกันงวด31ธันวาคม2551(ล้านบาท)บริษัท ความสัมพันธ์

3.งานเดินเครื่องและบำรุงรักษากับกฟผ.
กลุ่มเอ็กโกมีสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษากับ กฟผ. ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งค่าตอบแทนสามารถ

คำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิงซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ตลท. ดังนี้ 

• บฟร. และ บฟข. ได้ทำสัญญารับบริการซ่อมบำรุงรักษาหลัก (Major Maintenance Agreement) กับ กฟผ. เพื่อการบริการดูแลและบำรุง  

 รักษาหลัก การซ่อมแซม การจัดการ และบริการเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ค่าบริการดังกล่าวกำหนดตามหลักเกณฑ์  

 ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามเงื่อนไขของสัญญาค่าบริการของแต่ละปีจะถูกปรับเพิ่มตามดัชนีราคาผู้บริโภค โดย บฟร. ได้ต่ออายุสัญญา   

 ออกไปอีก 8 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2549 สำหรับ บฟข. ได้ต่ออายุสัญญาออกไปอีก 4 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม    

 พ.ศ. 2551  

• เอสโก ได้ทำสัญญาซื้ออุปกรณ์โรงไฟฟ้ากับ กฟผ. โดย กฟผ. จะต้องจัดหาอุปกรณ์โรงไฟฟ้าและให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ตามเงื่อนไข  

 และระยะเวลาที่ระบุในสัญญาที่เอสโกได้ทำสัญญาขายอุปกรณ์โรงไฟฟ้าและให้บริการบำรุงรักษากับการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐฯ ประเทศซูดาน    

 โดยสัญญามีระยะเวลา 3-4 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2546 และวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2547 

เอสโก บริษัทย่อย - 50.88 39.93   

งบเงินเฉพาะ งบเงินรวม ยอดคงค้างลูกหนี้การค้า

มูลค่ารายการระหว่างกันงวด31ธันวาคม2551(ล้านบาท)บริษัท ความสัมพันธ์

จีอีซี กิจการร่วมค้า 1.71 0.00  

มูลค่ารายการ ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า

บฟร. บริษัทย่อย - 136.81 29.64  

บฟข.  - 120.28 36.59  

เอสโก  - 29.90 5.69 

มูลค่ารายการระหว่างกันงวด31ธันวาคม2551(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ ยอดคงค้างจ้าหนี้การค้า

บริษัท ความสัมพันธ์


งบการเงินรวม

• จีอีซีได้ทำสัญญาว่าจ้างบริการที่ปรึกษาการซ่อมบำรุงรักษากับ กฟผ. อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่กำหนดตามสัญญาว่าจ้างบริการ  

 ที่ปรึกษากับ กฟผ.   
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4.รายการระหว่างบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
เอ็กโกได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สัญญาให้บริการในบริเวณอาคาร และสัญญาให้บริการบริหารจัดการในด้านงานตรวจสอบภายใน 

งานกฎหมาย งานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท งานด้านเทคโนโลยี งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และงานด้านบริหารการเงิน (ยกเว้นเอสโก

และเอ็กคอมธารา) กับบริษัทย่อยซึ่งเอ็กโกเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของเอ็กโกได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเหล่านั้น

เนื่องจากบริษัทในกลุ่มไม่มีบุคลากรในด้านดังกล่าวในขณะที่เอ็กโกมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อม โดยขอบเขตพื้นที่และการให้บริการ     

ในบริเวณอาคารเป็นไปตามที่ระบุในสัญญาซึ่งเป็นสัญญาปีต่อป ี ค่าธรรมเนียมในการเช่าและให้บริการในบริเวณอาคารคำนวณตามหลักเกณฑ์ต้นทุน

บวกกำไรส่วนเพิ่ม  และค่าธรรมเนียมในการให้บริการบริหารจัดการคิดตามชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงโดยการคำนวณตามหลักเกณฑ์ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม   


5.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เอ็กโกได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป   

ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทางธุรกิจตามปกติเพื่อทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการจัดหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายการ  

ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเอ็กโก ภายใต้คำสั่งเอ็กโก เรื่อง ตารางอำนาจดำเนินการ และเอ็กโกได้เปิดเผยภาระผูกพันและรายการ       

กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยแล้ว 

 

5.1เงินกู้

บฟร.

เอ็กโกได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินกับ บฟร. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นจำนวนเงิน 2,600 ล้านบาท โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้น

และดอกเบี้ยทุกวันที่ 7 มิถุนายน และ 7 ธันวาคม ของทุกปี เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยเงินให้กู้ยืม  

ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 จำนวนเงินกู้คงเหลือเท่ากับ 920.40 ล้านบาท 

 

เอสโก

เอ็กโกได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินกับเอสโก เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นจำนวนเงิน 780 ล้านบาท โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืน  

เงินต้นทุกสิ้นปีๆ ละ 45,882,350 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบอัตรา  

ส่วนลดคงที่ โดยจ่ายคืนดอกเบี้ยทุกครึ่งปี ณ วันที่  31 ธันวาคม  2551 จำนวนเงินกู้คงเหลือเท่ากับ 780 ล้านบาท 

 

5.2ภาระผูกผัน

เอ็กโกมีภาระผูกพันภายใต้สัญญา Sponsor Support Agreement จากการค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียด

ของรายการ ดังนี้ 

มูลค่ารายการระหว่างกันงวด31ธันวาคม2551(ล้านบาท)บริษัท ความสัมพันธ์

บพร.    26.28 -   

บฟข.    25.06 -    

เอสโก     9.32 -    

เอ็กโกโคเจน  บริษัทย่อย 8.49 -           

เอ็กโกกรีน    0.86 -           

ร้อยเอ็ดกรีน   7.19 -        

เอ็กคอมธารา   2.29 -           

เอ็กโก บีวีไอ   0.56 -   

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม
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5.2.1ภาระค้ำประกันเงินกู้ยืม

เอ็กโกโคเจน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผู้ถือหุ้นมีภาระผูกพันในการทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่ เอ็กโก โคเจน โดยรับผิดชอบเงินต้นคงค้างรวมกับ

ภาระดอกเบี้ยค้างจ่าย ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท ดังนั้น เอ็กโกจึงมีภาระค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 160 ล้านบาท 

 

ร้อยเอ็ดกรีน

เอ็กโกมีภาระผูกพันจากการทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่ ร้อยเอ็ด กรีน ในวงเงินต้นคงค้างรวมกับภาระดอกเบี้ยค้างจ่าย โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2551 เอ็กโก มีภาระค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 777.86 ล้านเยน หรือเทียบเท่าเงินบาท จำนวน 303.22 ล้านบาท 

 

5.2.2หนังสือค้ำประกัน

เอ็กโกมีภาระผูกพันภายใต้ Counter Guarantee และ Standby Letter of Credit ที่ออกในนามของบริษัทเพื่อบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า 

โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี้  

 

บฟข.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เอ็กโกมีภาระผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด ออก Standby Letter   

of Credit เพื่อค้ำประกันภาระการสำรองเงินสดในบัญชีหลักประกันเพื่อการชำระหนี้ (Debt Service Reserve Account) ของ บฟข. เป็นเงินสกุลเงิน

บาทจำนวน 572.28 ล้านบาท  

 

เอ็นทีพีซี

เนื่องจากโครงการน้ำเทิน 2  เป็นโครงการที่ออกแบบการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่เข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ละราย 

ในลักษณะ Equity Back End ซึ่งเจ้าหนี้เงินกู้ยอมให้โครงการเบิกเงินกู้ก่อน โดยยังไม่ต้องเพิ่มทุนในระยะแรก จึงขอความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น โดยขอให้

ธนาคารของผู้ถือหุ้นออก Standby Letter of Credit ตามวงเงินการเพิ่มทุนมาค้ำประกันซึ่งวงเงิน Standby Letter of Credit จะลดลงตามการเพิ่ม

ทุนแต่ละครั้ง 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เอ็กโกมีภาระผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคารมิซุโฮ คอร์ปอเรต จำกัด และ ธนาคารแห่งโตเกียว มิตซูบิชิ จำกัด  

ออก Standby Letter of Credit ภายใต้ Shareholder’s Support เป็นจำนวนเงิน 24.03 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท จำนวน 843.03 

ล้านบาท และจำนวนเงิน 43.63 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท จำนวน 1,530.68 ล้านบาท ตามลำดับ 

 

คิวพีแอล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เอ็กโกมีภาระผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด ออก Standby Letter of 

Credit เพื่อเป็นการค้ำประกันภาระการค้ำประกันของ GECC ซึ่งได้ออก Standby Letter of Credit ค้ำประกันการเบิกเงินสำรองเพื่อการชำระเงินต้น

และดอกเบี้ยของโรงไฟฟ้าเควซอน จำนวนเงิน 9.82 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท จำนวน 344.44  ล้านบาท โดยเอ็กโกได้วางตั๋วแลกเงิน

จำนวนเงิน 450 ล้านบาท เป็นหลักประกันให้แก่ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงินเพื่อแสดง

ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุผล 

  

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จึงได้ออกระเบียบบริษัทฯว่าด้วยการบัญชี การเงิน และการงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งยังได้  

จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพื่อช่วยกำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศดัง

กล่าว มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบงานและวิธีปฏิบัติดีเพียงพอที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหาย

หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือไม่มีอำนาจหน้าที่ และช่วยให้ทราบจุดอ่อนหรือรายการที่ผิดปกติได้ทันเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 

 

ฝ่ายบริหารได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน

ประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการ

พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ 

 

จากการกำกับดูแลและการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจำปีสิ้นสุด  

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน

ประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

                        นายศานิต ร่างน้อย 

                   ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้น 

โดย ณ สิ้นปี 2551 มีกรรมการตรวจสอบรวมจำนวน 4 ท่าน จากเดิมมีจำนวน 3 ท่าน เพิ่มขึ้น 1 ท่านเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 ตามมติคณะ

กรรมการ กรรมการทั้งหมดมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด และคณะกรรมการกำหนดองค์ประกอบ 

คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของเอ็กโกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ   

ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวม 13 ครั้ง โดยมีจำนวน 12 ครั้งที่กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกท่าน และมีจำนวน 

1 ครั้งที่กรรมการ 1 ท่าน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านปรากฎอยู่ในหน้า 86 ของรายงานเรื่องการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นวาระประจำ 

 

ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรโดยครบถ้วนดังนี้  

 

• สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร โดยซักถาม ให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์   

 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินของเอ็กโก และการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สอดคล้องกับ  

 กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ  
 

• พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของเอ็กโกในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง  

 ครบถ้วน  
 

• ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของเอ็กโก  
 

• สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 และของผู้สอบบัญชี ประกอบกับพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของเอ็กโกและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาคำถามที่ใช้  

 ในแบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)    

 สอบทาน และกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบ Management Control เพื่อให้มั่นใจว่าเอ็กโกมีระบบงานและวิธีปฏิบัติดีเพียงพอ  

 ที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการอนุมัติรายการและอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารสอดคล้องกับนโยบายและอำนาจ  

 อนุมัติที่กำหนดไว้          
       

• พิจารณาและรับทราบหนังสือรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อประธาน  

 กรรมการ โดยกระบวนการและใจความในหนังสือรับรองฯ ช่วยให้ความมั่นใจว่าเอ็กโกมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม          

 จรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ และข้อมูลทางการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปโดยถูกต้อง   

 ครบถ้วน เชื่อถือได้ 
         

• พิจารณาอนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ บุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการ  

 ตรวจสอบ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ  

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน   
 

• สอบทานว่าเอ็กโกมีกระบวนการที่จะมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด  

 ของ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอ็กโก   
 

• พิจารณาลักษณะงานที่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้บริการอื่นนอกเหนือจากงาน  

 สอบบัญชีให้เอ็กโกและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนว่าจะต้องมีลักษณะงานและค่าบริการที่ไม่เป็นสาระสำคัญจนอาจทำให้  

 ผู้สอบบัญชีเสียความเป็นอิสระ และไม่เป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี        
    

• ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง  

 ในการปฏิบัติงาน  
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• สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำบทรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis) เพื่อให้มั่นใจ  

 ว่ารายงานมีข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน  
 

• ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การปฏบิตังิานในปทีีผ่า่นมาครบถว้นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย และหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ  

 สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ตลท. ของสากล และเหมาะสมกับธุรกิจของเอ็กโก 
 

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งชุดประจำปี 2551 โดยการตอบคำถามในแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการ  

 ตรวจสอบที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของ ตลท. และของสากล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ 
 

• สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบได้ริเริ่มให้เพิ่มช่องทางให้พนักงานและผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ  

 กับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง เพื่อให้พนักงานและผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับ  

 ข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายใน โดยการเพิ่ม   

 e-mail address ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หากพนักงานและผู้ถือหุ้นมีข้อร้องเรียนสามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประธาน  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง       

 

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของเอ็กโกและบริษัทย่อยประจำปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้สั่งการให้คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยการ  

ส่งจดหมายเชิญชวนบริษัทสอบบัญชีชั้นนำให้เสนอบริการและค่าสอบบัญชีมาให้พิจารณา เอ็กโกได้ให้ความสำคัญกับชื่อเสียงและประสบการณ์  

การทำงานและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเป็นลำดับแรก และจากผลการพิจารณาชื่อเสียง ประสบการณ์ คุณสมบัติ และค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง น.ส.แน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044        

นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 และนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 แห่งบริษัท ไพรซ์  

วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของเอ็กโกในปี 2552  

 

จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2551 เอ็กโกจัดให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน   

เชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอ็กโก และมีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ  

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

                                       

 

                                 

 

                                   

     

    นายชัยพัฒน์  สหัสกุล 

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

งบดุล
ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

งบดุล(ต่อ)
ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

งบดุล(ต่อ)
ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

134
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด(ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

1 ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª

2 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



139

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

2 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ (µàÕ)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

2 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ (µàÕ)



142

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

2 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ (µàÕ)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



144

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

2 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ (µàÕ)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

2 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ (µàÕ)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

2 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ (µàÕ)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

2 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ (µàÕ)

3 ª√–¡“≥°“√∑“ß∫—≠™’∑’Ë ”§—≠ ¢âÕ ¡¡µ‘∞“π ·≈–°“√„™â¥ÿ≈¬æ‘π‘®

4 °“√®—¥°“√§«“¡‡ ’Ë¬ß„π à«π¢Õß∑ÿπ

5 ß∫°√–· ‡ß‘π ¥
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



150

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



151

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



153

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



158

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



159

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



162

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บ
ริษัท

 ผ
ลิต

ไฟ
ฟ้า จำกัด

 (ม
ห
าชน

) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ

.ศ. 2551 และ พ
.ศ. 2550 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

163



164

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



166

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



168

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



170

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



171

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



172

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



173

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



174

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



175

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



176

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



177

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



178

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



179

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



180

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



181

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



182

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



183

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



184

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



185

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



186

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



129

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

งบดุล
ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



130

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

งบดุล(ต่อ)
ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



131

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

งบดุล(ต่อ)
ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



132

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

133



134

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

134



135

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



136

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด(ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



137

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

1 ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª

2 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’



138

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



139

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

2 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ (µàÕ)



140

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



141

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

2 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ (µàÕ)



142

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

2 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ (µàÕ)



143

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



144

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

2 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ (µàÕ)



145

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

2 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ (µàÕ)



146

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

2 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ (µàÕ)



147

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

2 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ (µàÕ)

3 ª√–¡“≥°“√∑“ß∫—≠™’∑’Ë ”§—≠ ¢âÕ ¡¡µ‘∞“π ·≈–°“√„™â¥ÿ≈¬æ‘π‘®

4 °“√®—¥°“√§«“¡‡ ’Ë¬ß„π à«π¢Õß∑ÿπ

5 ß∫°√–· ‡ß‘π ¥



148

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



149

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



150

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



151

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



152

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



153

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



154

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



155

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



156

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



157

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



158

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



159

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



160

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



161

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



162

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



163

บ
ริษัท

 ผ
ลิต

ไฟ
ฟ้า จำกัด

 (ม
ห
าชน

) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ

.ศ. 2551 และ พ
.ศ. 2550 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

163



164

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 



182

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ CD ROM เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้

จ่าย และลดการทำลายต้นไม้ที่จะนำมาผลิตกระดาษ โดยบริษัทจะนำเงินที่ประหยัดได้จากการจัดทำรายงานประจำปี ใน  

รูปแบบ CD ROW ไปบริจาคให้แก่ “มูลนิธิไทยรักษ์ป่า” ในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)” ซึ่งก่อตั้งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 

ทั้งนี้ ในปี 2551 บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่ “มูลนิธิไทยรักษ์ป่า” ในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)” 

จำนวน 1,735,326 บาท 

                     

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนนโยบายดังกล่าวและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความ

ร่วมมือและการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้นในปีต่อๆ ไป 

รายงานการบริจาคเงินในนามผู้ถือหุ้นที่รับข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์  
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)  
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 

4,436,667 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,166,167 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อยรับภาระเอง 

2,270,500 บาท ทั้งนี้ บริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบ

บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  

 

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ให้แก่ 

สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีค่าบริการอื่นที่จ่ายให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวนเงิน 

796,000 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการของบริษัทและบริษัทย่อย 

และบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  

ผู้สอบบัญชี บุคคหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทได้จ่าย  

ค่าตอบแทนให้แก่ กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวนเงิน 222,965 บาท   

และบริษัทจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงิน 20,131 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

และ 140,000 สิงคโปร์ดอลลาร์ 

 

ทั้งนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี   

ฝ่ายบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่า ไม่ก่อให้เกิดการขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มีการตรวจสอบงาน

ของตัวเอง ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ และขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้

ต่อหุ้น(บาท)

ทุนชำระแล้ว

(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น

(ทางตรง+ทางอ้อม)(%)

บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)(บผฟ.)

ทะเบียนเลขที่	 0107537000866	(เดมิเลขที	่บมจ.	333)		

สำนักงานใหญ่	 222	อาคารเอ็กโก	หมู่ที่	5		

	 ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงทุ่งสองห้อง		

	 เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210	

	 โทรศัพท์		0	2998-5000	

	 โทรสาร			0	2955-0956-9	

หมวดธุรกิจ	 พลังงานและสาธารณูปโภค	

กลุ่มอุตสาหกรรม	 ทรัพยากร	

ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว	 	 44.81%	

%	การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย	 51.90%	

เว็บไซต์	 www.egco.com	

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท	 5,300	 10	 5,264.65	 -	 	

ต่างๆ	(Holding	Company)	

เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า		

รวมถึงธุรกิจอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้

ต่อหุ้น(บาท)

ทุนชำระแล้ว

(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น

(ทางตรง+ทางอ้อม)(%)

บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด(บฟร.)

สำนักงาน	 อาคารเอ็กโก	

		 โทรศัพท์			 0	2998-5000	

	 โทรสาร				0	2955-0931	

โรงไฟฟ้า	 35	ถนนทางหลวงระยอง	สาย	3191	

	 ตำบลห้วยโป่ง	อำเภอเมือง	

				 จังหวัดระยอง	21150	

	 โทรศัพท์			 0	3868-1012,	0	368-1016,		

	 	 0	368-1020	

	 โทรสาร				0	3868-1784	

บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด(บฟข.)

สำนักงาน	 อาคารเอ็กโก	

	 โทรศัพท์			 0	2998-5000	

	 โทรสาร				0	2955-0932	

โรงไฟฟ้า	 112	หมู่ที่	8	ตำบลท้องเนียน			

	 อำเภอขนอม		

	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	80210	

	 โทรศัพท์			 0	7552-9173,				

	 	 0	7552-9179		

	 โทรสาร				0	7552-8358	

บริษัทเอ็กโกเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสจำกัด(เอสโก)

สำนักงาน	 อาคารเอ็กโก	

	 โทรศัพท์			 0	2998-5000	

	 โทรสาร					0	2955-0933	

สำนักงานสาขา	 35	ถนนทางหลวงระยอง	สาย	3191	

	 ตำบลห้วยโป่ง	อำเภอเมือง	

	 จังหวัดระยอง		21150	

	 โทรศัพท์		 0	3868-2611-4		

	 โทรสาร			 0	3868-2823	

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่		 	 4,702	 10	 4,702	 99.99	

(Independent	Power	Producer	หรือ	IPP)	

	

	

	

	

	

	

	

	

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(IPP)	 	 5,000	 10	 4,850	 99.99	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ให้บริการด้านวิศวกรรม			 	 400	 10	 400	 99.99	

เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า		

และโรงงาน	 	 	 	

บริษัทย่อย
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ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้

ต่อหุ้น(บาท)

ทุนชำระแล้ว

(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น

(ทางตรง+ทางอ้อม)(%)

บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัทเอ็กโกอินเตอร์เนชั่นแนล(บีวีไอ)จำกัด(เอ็กโกบีวีไอ)

สำนักงาน	 อาคารเอ็กโก	

	 โทรศัพท์		 0	2998-5000	

	 โทรสาร		 0	2955-0956-9	

สำนักงานต่างประเทศ		Romasco	Place,	Wickhams	Cay	1,	

	 PO	Box	3140,	Road	Town,	

	 Tortola,	British	Virgin	Islands	

บริษัทเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่นจำกัด(เอ็กโกโคเจน)

สำนักงาน	 อาคารเอ็กโก	

	 โทรศัพท์			 0	2998-5000	

	 โทรสาร					0	2955-0956-9	

โรงไฟฟ้า	 222	หมู่	8	ต.มาบข่า	อ.นิคมพัฒนา		

	 จ.ระยอง	21180																																	

	 โทรศัพท์		 0	3863-7051-8		

	 โทรสาร			 0	3863-7063	

บริษัทเอ็กโกกรีนเอ็นเนอร์ยี่จำกัด

สำนักงาน	 อาคารเอ็กโก	

	 	โทรศัพท์			0	2998-5000	

	 	โทรสาร			0	2955-0956-9	

บริษัทร้อยเอ็ดกรีนจำกัด(ร้อยเอ็ดกรีน)

(ถือหุ้นโดย	บริษัท		เอ็กโก	กรีน	เอ็นเนอร์ยี่	จำกัด	ร้อยละ	95.00)	

สำนักงาน	 อาคารเอ็กโก	

	 โทรศัพท์			 0	2998-5000	

	 โทรสาร			 0	2955-0956-9	

โรงไฟฟ้า	 222	หมู่	10	ต.เหนือเมือง	อ.เมือง	

	 จ.ร้อยเอ็ด	45000																																	

	 โทรศัพท์		 0	4351-9825-6		

	 โทรสาร			 0	4351-9827	

บริษัทพลังงานการเกษตรจำกัด

(ถือหุ้นโดย	เอสโก	ร้อยละ	99.99)		

สำนักงาน	 อาคารเอ็กโก	

	 โทรศัพท์			 0	2998-5000	

	 โทรสาร				0	2955-0956-9	

บริษัทเอ็กคอมธาราจำกัด(เอ็กคอมธารา)

(ถือหุ้นโดย	เอสโก	ร้อยละ	70.076)		

สำนักงาน	 อาคารเอ็กโก	

	 โทรศัพท์		 0	2998-5000	

	 โทรสาร				0	2955-0945	

สำนักงานสาขา	

-	โรงผลิตน้ำ	1	 332	หมู่ที่	2	ตำบลพงสวาย		

	 อำเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	70000	

-	โรงผลิตน้ำ	2	 250	หมู่ที่	1	ตำบลแพงพวย	

	 อำเภอดำเนินสะดวก	จังหวัดราชบุรี				

	 70130	

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ	 12.20	/1	 34.8668	/1	 12.20	/1	 100	

(Holding	Company)		

ที่มีจุดประสงค์เพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น	 	 (350,000	 (1	 (350,000	

ที่ผลิตไฟฟ้าในต่างประเทศ	 	 เหรียญสหรัฐฯ)	 	เหรียญสหรัฐฯ)	 เหรียญสหรัฐฯ)	

	

	

	

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(SPP)		 	 1,060	 10	 1,060	 80	

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ	

	

	

	

	

	

	

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ	 175	 10	 175	 74	 	

(Holding	Company)	ที่ประกอบธุรกิจ	

ผลิตไฟฟ้า	 	

	

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(SPP)	ในลักษณะชีวมวล	 180	 10	 180	 70.30	

	

	

	

	

	

	

	

	

ซื้อ/ขาย	ขนส่งเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุธรรมชาติ	 2	 10	 2	 99.9	

	

	

	

	

ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา	 	 345	 10	 345	 70.076	 	

	 	 	 	

บริษัทย่อย(ต่อ)
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ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้

ต่อหุ้น(บาท)

ทุนชำระแล้ว

(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น

(ทางตรง+ทางอ้อม)(%)

บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัทกัลฟ์อิเล็คตริกจำกัด(มหาชน)(จีอีซี)

สำนักงาน	 87	ชั้นที่	11	อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์	1	

	 ออลซีซั่นเพลส	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี		

	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	

	 โทรศัพท์			 0	2654-0155	

	 โทรสาร					0	2654-0156-7	

เว็บไซต์	 www.gulfelectric.co.th	

บริษัทกัลฟ์เพาเวอร์เจเนอเรชั่นจำกัด(จีพีจี)

(ถือหุ้นโดย	จีอีซี	ร้อยละ	100)	

สำนักงาน	 64	หมู่ที่	2	ต.บ้านป่า	อ.แก่งคอย	

	 จ.สระบุรี	18110	

	 โทรศัพท์		 0	3624-8305	

	 โทรสาร			 0	3624-8314,	0	3625-1344	

บริษัทกัลฟ์โคเจนเนอเรชั่นจำกัด(จีซีซี)

(ถือหุ้นโดย	จีอีซี	ร้อยละ	100)	

สำนักงาน	 79	หมู่ที่	3	ต.ตาลเดี่ยว	อ.แก่งคอย	

	 จ.สระบุรี	18110	

	 โทรศัพท์	 0	3624-6531	

	 โทรสาร		 0	3624-8020	

บริษัทหนองแคโคเจนเนอเรชั่นจำกัด(เอ็นเคซีซี)

(ถือหุ้นโดย	จีอีซี	ร้อยละ	100)	

สำนักงาน	 111/11	หมู่ที่	7	ต.หนองปลาหมอ	

	 อ.หนองแค	จ.สระบุรี	18140	

	 โทรศัพท์			 0	3637-3676	

	 โทรสาร				 0	3637-3691		

บริษัทสมุทรปราการโคเจนเนอเรชั่นจำกัด(เอสซีซี)

(ถือหุ้นโดย	จีอีซี	ร้อยละ	100)	

สำนักงาน	 745	หมู่ที่	2	ต.บางปูใหม่	อ.เมือง	

	 จ.สมุทรปราการ	10280	

	 โทรศัพท์		 0	2709-0751	

	 โทรสาร				 0	2709-1842	

บริษัทกัลฟ์ยะลากรีนจำกัด(จีวายจี)

(ถือหุ้นโดย	จีอีซี	ร้อยละ	100)	

สำนักงาน	 80	หมู่ที่	1	ต.พร่อน	อ.เมือง	

	 จ.ยะลา	95160	

	 โทรศัพท์		 0	7325-2721	

	 โทรสาร			 0	7325-2722	

โคแนลโฮลดิ้งคอร์ปอเรชั่น(โคแนล)

(ถือหุ้นโดย	เอ็กโก	บีวีไอ	ร้อยละ	40)	

สำนักงาน	 อาคารเอ็กโก			

	 โทรศัพท์			 0	2998-5000	

	 โทรสาร					0	2955-0956-9	

สำนักงานต่างประเทศ	 2286	Alsons	Building,	

	 Pasong	Tamo	Extension,	

	 Makati	City,	Philippines	

	 โทรศัพท์				816-6740,	892-4632	

	 โทรสาร					814-0625	

อัลโตเพาเวอร์เมเนจเมนท์คอร์ปอเรชั่น(เอพีเอ็มซี)

(ถือหุ้นโดย	โคแนล	ร้อยละ	60)	

สำนักงานต่างประเทศ		2285	Solid	House	Building,	

	 Pasong	Tamo	Extension,	

	 Makati	City,	Philippines	

	 โทรศัพท์				812-0294	

	 โทรสาร					812-1005	

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ	 14,000	 10	 13,784.35	 50	

(Holding	Company)	ที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า	

ทั้งในรูปผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(IPP)	

และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(SPP)	

	

	

	

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(IPP)	 	 9,607	 10	 9,607	 50	

	

	

	

	

	

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(SPP)		 	 850	 10	 850	 50	

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ	

	

	

	

	

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(SPP)		 	 1,241.72	 74	 1,241.72	 50	

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ	

	

	

	

	

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(SPP)		 	 981.54	 76	 981.54	 50	

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ	

	

	

	

	

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก		(SPP)	ในลักษณะชีวมวล	 460	 10	 460	 50	

	

	

	

	

	

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ	 586.00	/2	 73.25	/2	 586.00	/2	 40	

(Holding	Company)	ที่ประกอบธุรกิจ	 	 (800,000,000	 (100	เปโซ)	 (800,000,000		 	

ผลิตไฟฟ้าในประเทศฟิลิปปินส์	 	 	เปโซ)	 	 เปโซ)	 	

	 	

	

	

	

	

	

	

ให้บริการด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	 14.65	/2	 73.25	/2	 7.33	/2	 24	

และด้านที่ปรึกษา	 	 	 (20,000,000	 (100	เปโซ)	 (10,000,000	

		 	 	 เปโซ)	 	 เปโซ)	

	 	 	 	 	 	

บริษัทร่วม
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ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้

ต่อหุ้น(บาท)

ทุนชำระแล้ว

(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น

(ทางตรง+ทางอ้อม)(%)

บริษัท ประเภทธุรกิจ

เวสเทิร์นมินดาเนาเพาเวอร์คอร์ปอเรชั่น(ดับบลิวเอ็มพีซี)

(ถือหุ้นโดย	โคแนล	ร้อยละ	44)	

สำนักงานต่างประเทศ	 2285	Solid	House	Building,	

	 Pasong	Tamo	Extension,	

	 Makati	City,	Philippines	

	 โทรศัพท์				812-0294	

	 โทรสาร	 812-1005	

โรงไฟฟ้า	 Sitio	Malasugat,	Sangali,	

	 Zamboanga	City,	Philippines	

เซาท์เทิร์นฟิลิปปินส์เพาเวอร์คอร์ปอเรชั่น(เอสพีพีซี)

(ถือหุ้นโดย	โคแนล	ร้อยละ	44)	

สำนักงานต่างประเทศ	 2285	Solid	House	Building,	

	 Pasong	Tamo	Extension,	

	 Makati	City,	Philippines	

	 โทรศัพท์	 812-0294	

	 โทรสาร	 812-1005	

โรงไฟฟ้า	 Bo.	Baluntay,	Alubel,	

	 Sarangani	Province,	Philippines	

QuezonPower(Philippines),LimitedCo.(QPL)

สำนักงานต่างประเทศ	 62	H.	dela	Costa,	

	 Mauban,	Quezon	Province,	

	 Republic	of	Philippines	

บริษัทบีแอลซีพีเพาเวอร์จำกัด(บีแอลซีพี)

สำนักงาน	 9	ถนน	ไอ-แปด	นิคมอุตสาหกรรม	 	

	 มาบตาพุด	อำเภอเมือง		

	 จังหวัดระยอง	21150	

	 โทรศัพท์				0	3892-5100	

	 โทรสาร		 0	3892-5199		

บริษัทน้ำเทิน2เพาเวอร์จำกัด(เอ็นทีพีซี)

สำนักงาน	 Unit	9,	Tat	Luang	Road		

	 Nongbone	Village,	P.O.	Box	5862	

	 Vientiane,	Lao	PDR		

	 โทรศัพท์		 (856-21)	263	900	

	 โทรสาร	 (856-21)	263	901	

บริษัทพัฒนาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมจำกัด

สำนักงาน	 88/8	อาคาร	แทร็ค	ชั้น	4	พระรามเก้า		

	 ห้วยขวาง	กทม.	

บริษัทถลางกรีนจำกัด

สำนักงาน	 222	อาคารเอ็กโก้	หมุ่ที่5	ถนนวิภาวดีรังสิต		

	 ทุ่งสองห้อง	หลักสี่	กรุงเทพฯ	10210			 	

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(IPP)	 	 366.25	/2	 73.25	/2	 330.80	/2	 17.6	

	 	 	 (500,000,000	 (100	เปโซ)	 (451,600,000		 	

	 	 	 เปโซ)	 	 	เปโซ)	

	

	

	

	

	

	

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(IPP)	 	 219.75	/2	 73.25	/2	 202.54	/2	 17.6	

	 	 	 (300,000,000		 (100	เปโซ)	 (276,500,000		 	

	 	 	 เปโซ)	 	 เปโซ)	

	

	

	

	

	

	

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(IPP)	 	 152.10	/2	 	 152.10	/2	 23.4	

	 	 	 (207,641,268		 	 (207,641,268		

	 	 	 เปโซ)	 	 เปโซ)	

	

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(IPP)	 	 12,000	 100	 12,000	 50	

	

	

	

	

	

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(IPP)	 	 15,690.06	/1	 3,486.68		/1	 7,769,32		/1	 25	

	 	 	 450,000,000	 100	 222,828,581	

	 	 	 เหรียญสหรัฐฯ	 เหรียญสหรัฐฯ	 เหรียญสหรัฐฯ	

	

	

	

ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับ	 	 11	 100	 10	 100	

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	

	

ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขยะใน		 9.5	 100	 9.5	 100	

จังหวัด	ภูเก็ต	

บริษัทย่อย(ต่อ)

ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้

ต่อหุ้น(บาท)

ทุนชำระแล้ว

(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น

(ทางตรง+ทางอ้อม)(%)

บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)

สำนักงาน	 9/9	ถนนวิภาวดีรังสิต		

	 แขวงตลาดบางเขน		เขตหลักสี่	

	 กรุงเทพมหานคร	10210	

	 โทรศัพท์			 0	2940-9974-6	

	 โทรสาร					0	2561-3793,	0	2940-7520	

เว็บไซต์			 www.eastwater.com	

พัฒนา	การบริหารและการจัดการแหล่งน้ำ		 1,665	 10	 1,299.69	 18.92	

เพื่อจำหน่ายน้ำดิบแก่ผู้ใช้น้ำ	 	 	

	

	

	

	

บริษัทอื่นๆ

หมายเหตุ			 อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2551	
	 /1		1	เหรียญสหรัฐฯ	(USD)	 เท่ากับ		34.8668		บาท		
	 /2		1	เปโซ	(PESO)	 เท่ากับ			0.7325		บาท	
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ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

หน่วยงานกำกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	

	 อาคาร	จีพีเอฟ	วิทยุ	

	 93/1	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	

	 โทรศัพท	 0-2695-9999	และ	0-2263-6499	

	 โทรสาร	 0-2256-7711	

	 ฝ่ายงานเลขาธิการ	 ext.	9535,	9509	

	 อีเมล์	 info@sec.or.th				

	 เว็บไซต์		 www.sec.or.th		 	

หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	

	 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 62	ถนนรัชดาภิเษก	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

	 โทรศัพท์	 0	2229-2000,	0	2654-56560	

	 โทรสาร	 0	2229-2030,	0	2654-5649	

	 ศูนย์บริการข้อมูล	 0	2229	2222	

	 อีเมล์			 SETCallCenter@set.or.th	

	 เว็บไซต	์	 www.set.or.th	 	 	

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญและหุ้นกู้	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำกัด	

	 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 62	ถนนรัชดาภิเษก		เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

	 โทรศัพท์		 0	2229-2800	

	 โทรสาร			 0	2359-1259	

	 ศูนย์บริการข้อมูล		 0	2229	2888	

	 อีเมล์		 contact.tsd@set.or.th				

	 เว็บไซต์		 www.tsd.co.th		 	

ผู้สอบบัญชี	 1.	นายสุชาติ	เหลืองสุรสวัสดิ์					

					 	 ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	2807	

	 2.	นางณฐพร	พันธุ์อุดม	

					 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3430	

	 3.	นายขจรเกียรติ	อรุณไพโรจนกุล			

					 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3445	

	 บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จำกัด	

	 เลขที่	179/74-80	อาคารบางกอกซิตี้	ชั้น	15	ถนนสาทรใต้	

	 กรุงเทพมหานคร	10120	

	 โทรศัพท์		 0	2286-9999,	0	2344-1000	

	 โทรสาร		 0	2286-5050	
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สรุปตำแหน่งของรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2  
ในรายงานประจำปี 2551 

(จัดทำขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 40/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)





1. ข้อมูลทั่วไป 189 

2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 14 

 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

 3.1ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 37

 3.2โครงสร้างรายได้ 43

 3.3แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 44 

4. ปัจจัยความเสี่ยง 91 

5. โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ 

 5.1ผู้ถือหุ้น 46

 5.2โครงสร้างการจัดการ 47

 5.3การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 59

 5.4ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 61

 5.5รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 67

 5.6การใช้ข้อมูลภายใน 70

 5.7การควบคุมภายใน 88 

6. รายการระหว่างกัน 119 

7. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 107 

8. งบการเงิน

 8.1งบการเงินเปรียบเทียบ 129

 8.2ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 187

	 หัวข้อ		 หน้าที่		
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คำย่อ

1. ชื่อบริษัท  
	 เอ็กโก	 หมายถึง	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำกัด	(มหาชน)		 	 	

	 กลุ่ม	เอ็กโก	 หมายถึง	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำกัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และกิจการร่วมค้า	 	 	

	 กฟผ.	 หมายถึง	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 	 	

	 คิวพีแอล	 หมายถึง	 บจ.	เควซอนเพาเวอร์	 	 	

	 ซีเอชซี,	โคแนล	 หมายถึง	 โคแนล	โฮลดิ้ง	คอร์ปอเรชั่น		 	 	

	 จีซีซี	 หมายถึง	 บจ.	กัลฟ์	โคเจนเนอเรชั่น		 	 	

	 จีพีจี	 หมายถึง	 บจ.	กัลฟ์	เพาเวอร์	เจเนอเรชั่น	 	 	

	 จีพีไอคิว	 หมายถึง	 บจ.	จีพีไอ	เควซอน		 	 	

	 จีวายจี	 หมายถึง	 บจ.	กัลฟ์	ยะลา	กรีน		 	 	

	 จีอีซี,	กัลฟ์	 หมายถึง	 บริษัท	กัลฟ์อิเล็คตริก	จำกัด	(มหาชน)		 	 	

	 จีอีเอ็น	 หมายถึง	 บจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี		 	 	

	 จีอีซีซี	 หมายถึง	 บจ.	เจเนอรัน	อีเล็คตริค	แคปปิตอล	คอร์ปอเรชั่น	 	 	

	 จีไอพีพี	 หมายถึง	 บจ.	กัลฟ์	ไอพีพี	 	 	

	 ดับบลิวเอ็มพีซี	 หมายถึง	 เวสเทิร์น	มินดาเนา	เพาเวอร์	คอร์ปอเรชั่น	 	 	

	 บฟข.	 หมายถึง	 บจ.	ผลิตไฟฟ้าขนอม	 	 	

	 บฟร.	 หมายถึง	 บจ.	ผลิตไฟฟ้าระยอง	 	 	

	 บีแอลซีพี		 หมายถึง	 บจ.	บีแอลซีพี	เพาเวอร์	 	 	

	 ร้อยเอ็ด	กรีน	 หมายถึง	 บจ.	ร้อยเอ็ด	กรีน	 	 	

	 วันเอนเนอจี้	 หมายถึง	 บจ.	วันเอนเนอจี้	ไทยแลนด์	ลิมิเต็ด	 	 	

	 อีสท์	วอเตอร์	 หมายถึง	 บริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	(มหาชน)	 	

	 เอ็กโก	บีวีไอ	 หมายถึง	 บจ.	เอ็กโก	อินเตอร์เนชั่นแนล	(บีวีไอ)	 	 	

	 เอ็กโก	กรีน	 หมายถึง	 บจ.	เอ็กโก	กรีน	เอ็นเนอร์ยี่	 	 	

	 เอ็กโก	โคเจน	 หมายถึง	 บจ.	เอ็กโก	โคเจนเนอเรชั่น		 	 	

	 เอ็กคอมธารา	 หมายถึง	 บจ.	เอ็กคอมธารา	 	 	

	 เอ็นเคซีซี	 หมายถึง	 บจ.	หนองแค	โคเจนเนอเรชั่น	 	 	

	 เอ็นทีพีซี	 หมายถึง	 บจ.	น้ำเทิน	2	เพาเวอร์	 	 	

	 เอ็นเอ็มพีซี	 หมายถึง	 นอร์ธเทิร์น	มินดาเนา	เพาเวอร์	คอร์ปอเรชั่น		 	 	

	 เอพีเอ็มซี	 หมายถึง	 อัลโต	เพาเวอร์	เมเนจเมนท์	คอร์ปอเรชั่น	 	 	

	 เอสโก	 หมายถึง	 บจ.	เอ็กโก	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	เซอร์วิส		 	 	

	 เอสซีซี	 หมายถึง	 บจ.	สมุทรปราการ	โคเจนเนอเรชั่น	 	 	

	 เอสพีพีซี	 หมายถึง	 เซาท์เทิร์น	ฟิลิปปินส์	เพาเวอร์	คอร์ปอเรชั่น		 	

	 เออี	 หมายถึง	 บจ.	พลังงานการเกษตร	 	 	

2. หน่วยงานของรัฐ   
	 กปภ.	 หมายถึง	 การประปาส่วนภูมิภาค	 	 	

	 กพช.	 หมายถึง	 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 	 	

	 ก.ล.ต.	 หมายถึง	 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 	 	

	 ตลท.	 หมายถึง	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 	 	

	 สนพ.	 หมายถึง	 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 	 	

3. หน่วยงานทั่วไป   
	 IOD	 หมายถึง	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		 	 	

	 JBIC	 หมายถึง	 Japan	Bank	for	International	Corporation	 	 	

4. คำศัพท์เทคนิค   
	 เอสพีพี	 หมายถึง	 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก		 	 	

	 ไอพีพี	 หมายถึง	 ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระเอกชน		 	 	

	 พีดีพี	 หมายถึง	 แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า	 	 	

	 COSO	 หมายถึง	 The	Committee	of	Sponsoring	Organization	of	the	Treadway	Commission		
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