
EGCO : บรษัิท ผลิตไฟฟ�า จํากัด (มหาชน) 6M/2565 (ม.ค. - มิ.ย. 2565)

ภาพรวมธุรกิจ

ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company โดยการถือหุน้ในบรษัิทอื�นๆ
โดยมุง่เนน้การลงทนุหลักในธุรกิจไฟฟ�า ทั�งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ซึ�ง ณ วันที� 30 มถินุายน 2565 มกํีาลังการผลิตตามสดัสว่นการถือ
หุน้ 5,959 MWe รวมทั�งธุรกิจพลังงานที�เกี�ยวเนื�อง เชน่ ธุรกิจให้บรกิารด้าน
พลังงาน ธุรกิจเหมอืงถ่านหนิ และธุรกิจท่อสง่น�ามนั

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

• ตั�งงบการลงทนุ 5 ป� (2564-2568) จํานวน 150,000ล้านบาท
• ตั�งเป�ากําลังการผลิตป� 2565 ที� 1,000 MWe
• Outlook ป� 2565 - รบัรูร้ายได้เพิ�ม 3 โครงการที�จะเริ�มดําเนนิการในป�

2565 ได้เเก่ โรงไฟฟ�าน�าเทิน 1 ท่อขนสง่น�ามนัTPN เเละโรงไฟฟ�า
หยุนหลิน รวมถึงรบัรูร้ายได้เต็มป� จากโรงไฟฟ�าลินเดนเเละเอเพก็ซ์

สรุปผลการดําเนินงานและคําอธิบายงวด 6M/2565

6M65 6M64 2564 2563

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 26,922.34 16,841.15 38,136.94 37,782.97

ค่าใช้จ่าย 22,834.64 13,222.99 31,213.12 29,479.19

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 3,338.92 2,095.87 4,103.84 8,733.03

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สนิทรัพย์ 258,956.15 226,582.84 241,932.00 214,437.69

หนี�สนิ 134,237.98 117,458.24 127,895.31 111,603.45

สว่นผู้ถือหุ้น 124,087.29 108,540.58 113,440.87 102,243.20

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน 5,097.03 4,825.52 10,453.28 11,712.96

กิจกรรมลงทนุ -2,078.53 -5,736.16 -14,191.10 -9,316.50

กิจกรรมจัดหาเงิน -1,312.15 -853.12 3,440.06 -5,429.65

อัตราส�วนทางการเง�นที่สําคัญ

กําไรต่อหุ้น (บาท) 6.34 3.98 7.80 16.59

อัตรากําไรขั�นต้น (%) 16.38 25.53 23.24 24.78

อัตรากําไรสทุธิ (%) 12.34 12.44 10.80 23.18

D/E Ratio (เท่า) 1.08 1.08 1.12 1.09

ROE (%) 4.60 5.97 3.81 8.45

ROA (%) 6.24 5.31 5.71 6.62

สรุปผลการดําเนินงาน

เอ็กโก กรุ๊ป มกํีาไรจากการดําเนนิงาน งวด 6 เดือน ป� 2565 จํานวน
7,391 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 53% จาก 6 เดือน 2564 เเละมกํีาไรสทุธ ิอยูที่�
3,339 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 59% เนื�องจากโรงไฟฟ�า พาจู อีเอส ที�เกาหลีใต้
มกีารขายไฟฟ�าเพิ�มขึ�นและมีการบรหิารต้นทนุเชื�อเพลิงที�ดี รวมทั�งรบัรู้
รายได้จากโรงไฟฟ�าลินเดนเเละเอเพก็ซ ์ ที�สหรฐัอเมรกิา  อีกทั�งมรีายได้
ค่าขายไฟฟ�าเพิ�มขึ�นจากโรงไฟฟ�าขนอมและโรงไฟฟ�าไซยะบุรี

พัฒนาการที่สําคัญ

การพฒันาและก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ�าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั�น สว่น
ขยาย - วันที� 21 ม.ิย. 65 ได้ลงนามสญัญาเงินกู้ และเริ�มก่อสรา้งแล้วใน
เดือนพ.ค. 65 และมกํีาหนดเดินเครื�องเชงิพาณชิยใ์นเดือนม.ค. 2567
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง - วันที� 11 ม.ค 64 ได้ลงนามใน
สญัญารว่มดําเนนิการโครงการนคิมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง กับการ
นคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
การขยายการลงทนุ ในการซื�อหุน้บรษัิท ลินเดน ทอปโก้ - วันที� 29 ม.ค
64 ได้ลงนามในสญัญาซื�อขายหุน้รอ้ยละ28 ในโรงไฟฟ�าลินเดน กําลัง
การผลิตรวม 972MW โดยซื�อขายแล้วเสรจ็เมื�อวันที� 4 ม.ิย. 64
การได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าสง่ก๊าซธรรมชาติ   -
 วันที� 22 ก.ค. 64 โดยมีปริมาณสงูสดุ200,380ตันต่อป� ระยะเวลา 10 ป�
อินโนพาวเวอร ์- วันที� 13 ก.ย. 64 กฟผ. ราช และเอ็กโก ดําเนนิการจัด
ตั�งบรษัิท อินโนพาวเวอร ์จํากัด เพื�อยกระดับงานวิจัยในด้านนวัตกรรม
เอเพก็ซ ์ - วันที� 5 ต.ค 64 ได้ลงนามสญัญาเพื�อลงทนุทางอ้อม รอ้ยละ
17.46 ใน APEX และแล้วเสร็จเมื�อวันที� 17 พ.ย. 64
เพยีร ์พาวเวอร ์- วันที� 21 ธ.ค 64 ลงทนุรอ้ยละ 24.24 ใน บรษัิท เพยีร์
พาวเวอร ์จํากัด สตาร์ทอัพในธุรกิจเทคโนโลยด้ีานการเงิน

แผนธุรกิจ

1. เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ในธุรกิจผลิตไฟฟ�า ทั�งฟอสซลิและพลังงาน
หมุนเวียน มุง่เนน้การลงทนุทั�งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ที�มีฐานและมพีนัธมติรอยูแ่ล้ว

2. บรหิารจัดการโรงไฟฟ�าที�เดินเครื�องเชงิพาณชิยแ์ล้วใหม้ปีระสทิธภิาพ
สงูสดุ

3. บรหิารจัดการโครงการที�อยูร่ะหว่างก่อสรา้งใหแ้ล้วเสรจ็ตามกําหนด
และภายใต้งบประมาณที�วางไว้

4. แสวงหาโอกาสการลงทนุใหมใ่นธุรกิจพลังงานที�เกี�ยวเนื�อง ได้แก่
• ธุรกิจเชื�อเพลิงและสาธารณปูโภค (Fuel and Other Infrastructure)

โดยได้เริ�มลงทนุในโครงสรา้งพื�นฐานด้านเชื�อเพลิง ซึ�งเป�นธุรกิจต้นน�า
ที�ชว่ยสรา้งมลูค่าเพิ�มใหกั้บธุรกิจหลัก

• ธุรกิจ Smart Energy Solution ในฐานะผูใ้หบ้รกิารด้านนวัตกรรม
พลังงานอยา่งครบวงจร และการนาํไปประยุกต์ใชใ้นโรงไฟฟ�าพลังงาน
ทดแทน รวมถึงธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกับ Microgrid และองค์ประกอบต่างๆ
ในระบบ Microgrid ตลอดจนระบบบรหิารจัดการพลังงาน

5. ขบัเคลื�อนธุรกิจด้วยกลยุทธ:์ 4 ด้านตามหลัก Balanced Scorecard
ได้แก่

• Financial Perspective 
• Customer Perspective 
• Internal Business Process Perspective 
• Learning and Growth Perspective  

แผนการดําเนินงานเพ�่อความย่ังยืน

• เป�าหมายระยะกลาง – ลดการปล่อยปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ต่อหนว่ยไฟฟ�าที�ผลิตได้ 10% เเละเพิ�มสดัสว่นพลังงานหมนุเวียนเป�น
30% ภายในป� 2573

• เป�าหมายระยะยาว - มุง่สูค่วามเป�นกลางทางคารบ์อน ภายในป� 2593

แนวทางการบร�หารจัดการความเส่ียงที่สําคัญ

ความเสี�ยงของการบรหิารการลงทนุ  การลงทนุโครงการใหมย่อ่มมคีวาม
เสี�ยงจากป�จจัยแวดล้อมต่างๆ ดังนั�นจึงกําหนดโครงการลงทนุที�สาํคัญใน
แผนการลงทนุในแต่ละป�และวิเคราะหป์�จจัยแวดล้อมที�อาจเปลี�ยนแปลง
ความเสี�ยงของการบรหิารโครงการที�อยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง  เอ็กโก
กําหนดมาตรการเพื�อลดความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น อาทิ การคัดเลือกบรษัิท
ผู้รบัเหมา การทําสญัญาอยา่งรดักมุ
ความเสี�ยงจากโรงไฟฟ�าที�ดําเนินการผลิตแล้ว เอ็กโกมกีารติดตามผลการ
ดําเนนิงาน วิเคราะหผ์ลตอบแทนและติดตามเปรยีบเทียบกับเป�าหมายที�
กําหนดไว้ อีกทั�งมกีารบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ�าอยา่งสม�าเสมอ
ความเสี�ยงด้านการเงินและการบรหิารภาษี  เอ็กโกมกีารจัดหาเงินกู้เป�น
เงินสกลุเดียวกับรายได้ที�จะได้รบัและป�องกันความเสี�ยงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี�ย สว่นด้านภาษีมกีารดําเนนิการตามที�กฎหมายกําหนด
อยา่งเครง่ครดั
ความเสี�ยงผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อโควิด-19
สง่ผลกระทบระยะสั�น เชน่ การสั�งการผลิตนอ้ยลง และเลื�อนแผนการบาํรุง
รกัษา แต่เอ็กโกสามารถดําเนนิธุรกิจอยา่งต่อเนื�องและมีประสทิธภิาพ
ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายภาครฐัอันเนื�องมาจากการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ  เอ็กโกจะลดการลงทนุในถ่านหนิลงเหลือ
20%-21% แต่เพิ�มการลงทนุในพลังงานหมนุเวียนและพลังงานอัจฉรยิะ
เป�น30% กําหนดเป�าหมายการลดการปล่อยก๊าซCO2ลง รอ้ยละ10 ภายใน
ป� 2573 เพื�อบรรลคุวามเป�นกลางทางคารบ์อนภายในป� 2593

รางวัลและความสําเร็จที่ผ�านมาของบร�ษัท

• ได้รบัจัดอันดับเครดิตจากทรสิเรทติ�งที�ระดับAA+ พรอ้มแนวโนม้ลบ
• รบัรางวัล Rising Star Sustainability Awards จากเวที SET Awards
• รบัรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2022
• รบัคัดเลือกใหเ้ป�นสมาชกิดัชนคีวามยั�งยนืดาวโจนส ์2021 เป�นป�ที�2
• รบัรางวัล Sustainability Disclosure Award ต่อเนื�องเป�นป�ที� 3

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ�าต่างประเทศ 37%

โรงไฟฟ�า IPP 33%

โรงไฟฟ�า SPP 23%

ธุรกิจอื�นๆ 4%

โรงไฟฟ�า VSPP 3%

ข�อมูลหลักทรัพย� SET / RESOURC / ENERG

ราคาป�ด EGCO SET index
187.00

169.50

152.00

1733.00

1643.33

1553.67

1464.00
1-7-64 30-9-64 29-12-64 28-3-65 30-6-65

ณ วันที� 30/06/65 EGCO ENERG SET

P/E (เท่า) 12.17 13.78 18.46

P/BV (เท่า) 0.77 1.45 1.65

Dividend yield (%) 3.68 3.30 2.74

30/06/65 30/12/64 30/12/63

Market Cap (ลบ.) 92,921.07 92,394.61 101,344.51

ราคา (บาท/หุน้) 176.50 175.50 192.50

P/E (เท่า) 12.17 18.58 10.70

P/BV (เท่า) 0.77 0.82 1.00

CG Report:

Company Rating: TRIS AA+ แนวโนม้ ลบ

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 15/03/2565

การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแหง่ประเทศไทย (25.41%)

TEPDIA Generating B.V. (23.94%)

บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จํากัด (7.87%)

สหกรณอ์อมทรพัยก์ารไฟฟ�าฝ�ายผลิตแหง่ประเทศไทย จํากัด
(4.73%)

สาํนกังานประกันสงัคม (4.25%)

อื�น ๆ (33.80%)

ช�องทางการติดต�อบร�ษัท

http://www.egco.com

ir@egco.com

0-2998-5000

อาคารเอ็กโก, 222 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักสี�
กทม. 10210

ขอ้มูลการซื�อขายอื�น ๆ :
https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?
txtSymbol=EGCO

หมายเหต ุ : เอกสารฉบบันี�จัดทําขึ�นโดยบรษัิทจดทะเบยีน โดยมวัีตถปุระสงค์เพื�อเผยแพรข่อ้มูลของบรษัิทจดทะเบยีนแก่ผูล้งทนุเพื�อประกอบการตัดสนิใจลงทนุเท่านั�น บรษัิทจดทะเบยีนไมไ่ด้ใหคํ้าแนะนาํเกี�ยวกับการลงทนุใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีน โดยก่อนการตัดสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมและควรขอรับคํา
ปรกึษาจากผูป้ระกอบวิชาชพีที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� บรษัิทจดทะเบยีนไมต้่องรบัผดิชอบในความเสยีหายหรอืสญูหายจากการนาํขอ้มลูที�ปรากฏนี�ไปใชใ้นทุกกรณ ี และบริษัทจดทะเบยีนสงวนสทิธิ�ในการแก้ไขขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�โดยไมต้่องแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ รวมทั�งหา้มไมใ่หผู้ใ้ดนาํเอกสารหรือขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�ไปทําซ�า
ดัดแปลง หรอืเผยแพร ่เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากบรษัิทจดทะเบยีนก่อน หากผูล้งทนุมีขอ้สงสยัเพิ�มเติมเกี�ยวกับขอ้มลูของบรษัิท สามารถศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศที�บริษัทได้เผยแพรผ่า่นชอ่งทางของสาํนกังานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

วันท่ีเผยแพร�ข�อมูล 25/10/2565

https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?txtSymbol=EGCO

