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ภาพรวมทางการเงิน	

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท) 
2560 2559 2558 2557 2556

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
รายได้จากการขายและบริการ  30,018  22,794  15,914  16,897  17,458 

รายได้อื่น  2,268  1,888  1,893  1,849  983 

ก�าไรสุทธิจากการขายบริษัทย่อย  -    -    1,079  -    -   

ต้นทุนขายและบริการ  21,332  14,840  9,934  10,227  10,396 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและภาษี  3,480  4,091  3,610  3,694  4,155 

ต้นทุนทางการเงิน (210)  3,610  6,657  2,794  2,824 

ส่วนแบ่งผลก�าไรสุทธิในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  5,773  6,062  5,948  5,461  6,156 

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได้  -    -    115  171  -   

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  45  60  87  140  164 

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (1,594)  178 (342)  144  107 

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่  11,818  8,321  4,319  7,667  7,164 

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่  
ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการ 
ตัดบัญชี ก�าไร (ขาดทุน) จากการด้อยค่า การรับรู้รายได้แบบ 
สัญญาเช่า(1) และสัญญาสัมปทาน(2) 

 

9,268  9,157  7,920  7,705  7,375 

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม  200,332  197,255  179,812  160,687  131,120 

หนี้สินรวม  113,476  114,657  102,062  86,468  60,867 

ส่วนผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่  86,238  81,973  77,242  73,264  69,343 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  618  625  508  955  910 

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว  5,265  5,265  5,265  5,265  5,265 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
ก�าไรต่อหุ้น  22.45  15.81  8.20  14.56  13.61 

มูลค่าตามบัญชี  163.81  155.70  146.72  139.16  131.71 

เงินปันผล  N/A  6.50  6.25  6.25  6.00 

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  2.26  1.49  1.22  0.91  2.23 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  0.71  0.62  0.36  0.54  0.43 

อัตราก�าไรขั้นต้น (%)  28.94  34.90  37.58  39.48  40.45 

อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)  31.05  27.06  17.24  31.27  29.13 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  14.05  10.45  5.74  10.75  10.73 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  5.95  4.41  2.54  5.25  5.93 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  1.31  1.39  1.31  1.17  0.87 

หมายเหตุ	     
(1) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

(2) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ     

งบการเงินรวม
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รายได้รวม

ส่วนแบ่งผลก�าไร	(ขาดทุน)	ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายรวม	ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปล่ียน

ก�าไรส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปล่ียน
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“...	วันนี้	เอ็กโกพร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างเต็มที	่	
ทั้งส�าหรับโอกาสการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ		
ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าในต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง		
ด้วยพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง	ทั้งบุคลากรที่มีความรู	้
ความเชี่ยวชาญ	ความแข็งแกร่งทางการเงิน		
และความน่าเชื่อถือ...”
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สารจากประธานกรรมการ

ปี 2560 นับเป็นปีครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งกิจการ จากก้าวแรกของการเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

แห่งแรกของไทย เรามุ่งมั่นพัฒนากิจการจนเติบโตมาเป็นล�าดับ ถึงวันนี้กล่าวได้ว่าเอ็กโกเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นน�าของ

ประเทศไทยท่ีมีความมั่นคง และมีศักยภาพอย่างย่ิงที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นน�าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ปัจจุบัน เอ็กโกมีฐานธุรกิจอยู่ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย รวมถึง 

มีโรงไฟฟ้าในกลุ่มหลากหลายขนาดและประเภทเชื้อเพลิง 

วันนี้ เอ็กโกพร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างเต็มท่ี ท้ังส�าหรับโอกาสการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ  

ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าในต่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยนอกจากบริษัทจะมีพ้ืนฐานทางธุรกิจ 

ที่แข็งแกร่ง ทั้งบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ ความแข็งแกร่งทางการเงิน และความน่าเชื่อถือแล้ว เอ็กโก 

ยังตระหนักดีว่า การเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน ต้องอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ ควบคู่กับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง  

จึงให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ทั้งทางด้านธุรกิจและด้านสังคม เพ่ือให้ธุรกิจมีความโดดเด่น  

ได้เปรยีบในการแข่งขนั และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมไปพร้อมกัน เพ่ือให้มัน่ใจว่าบรษิทัจะเติบโต

อย่างมัน่คง และมปีระสทิธิภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนทีม่ัน่คงให้กับผูถื้อหุ้นในแต่ละปี สร้างระดบัรายได้ทีเ่พ่ิมขึน้  

และสร้างโอกาสการขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ท่ามกลางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้าท่ีเพ่ิมมากขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

ในรอบปีทีผ่่านมา เอก็โกยังคงเตบิโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมผีลประกอบการท่ีดกีว่าเป้าหมาย และสามารถบรหิารจดัการ

โครงการโรงไฟฟ้า	“คลองหลวง”	จังหวดัปทมุธานี	และโรงไฟฟ้า	“บ้านโป่ง”	จังหวัดราชบรุ	ีให้เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์ 

ได้ตามก�าหนดเป็นท่ีเรียบร้อย รวมทั้งยังประสบความส�าเร็จในการร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท สตาร์ เอนเนอร์ย่ี  

(Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.) และกลุ่มบริษัท เอซีเอนเนอร์ยี่ (AC Energy Holdings, Inc.) เข้าซื้อหุ้น 

ร้อยละ 20.07 ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	“ซาลัก”	และ	“ดาราจัท”	ในประเทศอินโดนีเซีย 

ในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน เอก็โกตระหนกัดถึีงบทบาทในการร่วมเสรมิสร้างความมัน่คงให้กับระบบไฟฟ้า พร้อมไปกับ 

การร่วมสร้างความเข้มแขง็ให้กับชมุชนและสงัคมในวงกว้าง และการร่วมดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมให้คงอยู่อย่างย่ังยืน

ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งกิจการ เอ็กโกได้ริเริ่มโครงการศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม โดยพัฒนา 

โรงไฟฟ้าขนอม 1 ซึ่งหมดอายุสัญญาขายไฟฟ้าแล้ว ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส�าหรับเยาวชน
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และผู้สนใจ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2561 และยังได้จัดให้มโีครงการโรงไฟฟ้าพี่	 โรงเรียนน้อง  

เพ่ือร่วมพฒันาเดก็และเยาวชนในพ้ืนทีร่อบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังสนับสนนุให้มูลนิธไิทยรกัษ์ป่า ซึง่เป็นองค์กร

สาธารณกุศลที่เอ็กโกก่อตั้งและสนับสนุนการด�าเนินงาน ขยายพื้นที่การด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้า

จากภาคเหนือไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ด้วย 

ในปี 2560 เอ็กโกได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ได้รับรางวัล	Power	Deal	of	The	Year	ของ

บริษัท	บ้านโป่ง	ยูทิลิตี้	จ�ากัด จากงาน The Asset Triple A Asian Infrastructure Awards โดยนิตยสาร The Asset 

นิตยสารการเงินชั้นน�าของเอเชีย ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(CGR)	ในระดับดีเลิศ โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผ่านเกณฑ์การประเมิน Thailand	 Sustainability	 Investment	 (THSI) ให้เป็น  

“หุ้นย่ังยืน” ที่มีความโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับ

รางวัลรายงานความยั่งยืน	ระดับดีเด่น (Sustainability	Report	Award	2017) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมบริษัท 

จดทะเบียนไทย ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ รวมทั้ง 

ได้รับรางวัลองค์กรผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกระทรวง 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน กระผมขอขอบคณุท่านผูถื้อหุ้น ผูร่้วมทนุ คู่ค้า ลกูค้า ชมุชน และ

ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�าเนินงานของเอ็กโกตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา 

และขอให้ทุกท่านเชือ่มัน่ว่า เราจะด�าเนนิธุรกิจอย่างรอบคอบ ยึดมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล และรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี  

เพื่อให้เอ็กโกเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

นายสมบัติ ศานติจารี 

ประธานกรรมการ
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

ส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ: บทรายงานและการวิเคราะห์งบการเงินฉบับน้ี ฝ่ายบริหารได้จัดท�าขึ้นเพ่ือน�าเสนอข้อมูลและแสดงวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหาร 

   ให้นักลงทนุสามารถตดิตามและท�าความเข้าใจฐานะการเงินและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัได้ดขีึน้ อนัเป็นการส่งเสรมิโครงการ 

   การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

   ในกรณีที่บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารฉบับภาษาอังกฤษ มีเน้ือความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษา 

   แตกต่างกัน ให้ใช้บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

   อนึ่ง เนื่องจากบทรายงานและการวิเคราะห์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอข้อมูลและค�าอธิบายถึงสถานะการเงินและผลการ 

   ด�าเนนิงานของบรษิทัท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ซึง่สิง่ท่ีน�าเสนอน้ีอาจเปลีย่นแปลงตามปัจจยัหรอืสภาวะแวดล้อมท่ีอาจเปลีย่นแปลงไป 

   ในอนาคต ฉะน้ันจึงใคร่ขอให้นักลงทุนใช้วิจารณญาณในการพิจารณาใช้ประโยชน์จากเอกสารข้อมูลน้ี และหากมีค�าถามหรือ 

   ข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) โทร. 0 2998 5145-8  

   หรือ Email: ir@egco.com

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

1. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

	 1.1	ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและเศรษฐกิจในประเทศไทย

  ในปี 2560 ประเทศไทยมีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เกิดขึ้นเมื่อวันที่  

  4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.20 น. มีค่าเท่ากับ 28,578 เมกะวัตต์ ต�่ากว่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ  

  29,619 เมกะวัตต์หรือคิดเป็นร้อยละ 3.51 สาเหตุหลักมาจากฝนตกเร็วกว่าฤดูกาลปกติส่งผลให้สภาพอากาศไม่ร้อนอบอ้าวเหมือน 

  ปีก่อน ประกอบกับมาตรการรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าของภาครัฐ โดยมีสถิติความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิย้อนหลัง ดังแสดง 

  ในภาพที่ 1 ส�าหรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิในระบบ กฟผ. มีเท่ากับ 188,067 กิกะวัตต์ชั่วโมง มีค่าลดลงเล็กน้อยจาก 

  ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิในปี 2559 ที่มีค่าเท่ากับ 188,153 กิกะวัตต์ชั่วโมง เป็นจ�านวน 86.09 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็น 

  ร้อยละ 0.04  เป็นผลหลกัมาจากการทีป่ระชาชนหนัมาผลติไฟฟ้าใช้เองมากข้ึนและรฐับาลมกีารรณรงค์ด้านนโยบายประหยัดพลงังาน  

  ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีขยายตัวโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการส่งออกสินค้าและบริการท่ีปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

  ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส�าคัญของไทย ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนที่มีการฟื้นตัว 
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงความต้องการใช้ ไฟฟ้าสูงสุด ปี 2558-2560
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2558	
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พ.ค.
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มี.ค.
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มิ.ย.

ต.ค.
เม.ย.

ส.ค.
ธ.ค.

เม
กะ

วัต
ต์

30,000

29,000

28,000

27,000

26,000

25,000

24,000

23,000

22,000

21,000

20,000

	 	 แหล่งที่มา:	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  ส�าหรบัปี 2561 คาดว่าความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุสทุธิในระบบ กฟผ. จะมค่ีาประมาณ 31,269 เมกะวัตต์ เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ประมาณ 

  ร้อยละ 9.42 ส่วนความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิของประเทศไทยในระบบ กฟผ. จะมีค่าประมาณ 193,771 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 

  จากปี 2560 ร้อยละ 3.03 ซึ่งเป็นตัวเลขอ้างอิงจากแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015)

  ด้านแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2561 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการประมาณการขยายตัว 

  ของเศรษฐกิจไทยในกรอบร้อยละ 3.6 ถึง 4.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อการส่งออก 

  สินค้าและบริการ ตลอดจนการเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนส�าคัญและกรอบงบประมาณ 

  รายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ก�าลังการผลิตตามสัญญารวมของประเทศไทยในระบบ กฟผ. มีค่าเท่ากับ 42,433 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นผลิต 

  โดยโรงไฟฟ้าของ กฟผ. จ�านวน 16,071 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 37.87 ของก�าลังการผลิตตามสัญญารวมของทั้งประเทศและ 

  ที่เหลือเป็นของผู้ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ได้แก่

  • ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (ไอพีพี) จ�านวน 14,949 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 35.23

  • ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี) จ�านวน  7,536 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 17.76

  • รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ จ�านวน    3,878 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 9.14

  หากพิจารณาก�าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเอ็กโกท่ีจ่ายไฟเข้าระบบ กฟผ. เทียบกับก�าลังการผลิตตามสัญญารวมของประเทศพบว่า 

  เอ็กโกมีสัดส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าคิดเป็น จ�านวน 3,247 เมกะวัตต์หรือคิดเป็นร้อยละ 7.65  ของก�าลังการผลิตตามสัญญารวม 

  ของประเทศ
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ภาพที่ 2 สัดส่วนก�าลังผลิตติดตั้งรวมในระบบ กฟผ. แยกตามผู้ผลิตในประเทศไทย ปี 2560

7.65%

กฟผ.	38%

รับซื้อไฟฟ้า	

จาก	ตปท.	9%

เอสพีพี	18%
ไอพีพี	35%

	 	 แหล่งที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและเตรียมการส�าหรับการปรับแผน PDP 2015  

  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเศรษฐกิจเติบโตช้ากว่าท่ีคาดการณ์ การเพ่ิมข้ึนของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตเองใช้เอง 

  รวมกับนโยบายประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบมีแนวโน้มลดลงกว่าท่ีเคยคาดการณ์ไว้ 

  ในแผน PDP 2015 ตลอดจนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน โดยคาดว่าแผนพัฒนา 

  ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในปี 2561

  ด้านความคืบหน้าของสถานการณ์รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน 

  ทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ซึ่งก�าหนดเป้าหมายรวมไว้ที่ 19,684 เมกะวัตต์ (รวมพลังน�้าขนาดใหญ่) ภายในปี 2579  

  ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมาจากการท่ีภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนด้านพลังงานหมุนเวียน ประกอบกับต้นทุนในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน 

  หมุนเวียนถูกลง ท�าให้ปัจจุบันประเทศไทยมีก�าลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส�าหรับสถานภาพการรับซื้อ 

  ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน ณ เดอืนตลุาคม 2560 รวบรวมโดยกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน มโีครงการทีจ่่ายไฟ 

  เข้าระบบไฟฟ้า (COD) แล้ว 10,148 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 711 เมกะวัตต์หรือร้อยละ 7.54

  ในปี 2560 ที่ผ่านภาครัฐมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพ้ืนดนิ ส�าหรบัหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะท่ี 2  

   รวมจ�านวนไม่เกิน 219 เมกะวัตต์ ใช้วิธีจบัฉลากคัดเลือก ซึง่มผู้ีประสงค์ย่ืนค�าขอเสนอขายไฟฟ้าสูงกว่าเป้าหมายรบัซือ้ 16 เท่า โดยมี 

   ผู้ที่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้นจ�านวน 35 ราย คิดเป็นก�าลังการผลิตรวม 155 เมกะวัตต์ 

  • โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (น�้าเสีย/ของเสีย) ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา  

   จงัหวัดนราธิวาส และจงัหวดัสงขลา เฉพาะอ�าเภอจะนะ อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย และอ�าเภอนาทวี ระยะท่ี 2 รวมจ�านวนไม่เกิน  

   8 เมกะวัตต์ ใช้วิธีคัดเลือกแบบวิธีการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งมีผู้ประสงค ์

   ย่ืนค�าขอเสนอขายไฟฟ้าสูงกว่าเป้าหมายรับซื้อ โดยมีผู้ที่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้นจ�านวน 2 ราย คิดเป็นก�าลังการผลิตรวม  

   3.7 เมกะวัตต์ 
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ไทย

ฟิลิปปินส์

สปป.ลาว

อินโดนีเซีย

ออสเตรเลีย

ไทย	69%

  • โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนในแบบ SPP Hybrid Firm รวมจ�านวน 300 เมกะวัตต์ ใช้วิธีคัดเลอืกแบบวิธีการแข่งขนั 

   ด้านราคา (Competitive Bidding) ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งมีผู้ประสงค์ย่ืนค�าขอเสนอขายไฟฟ้าสูงกว่าเป้าหมาย 

   รับซื้อ 5 เท่า โดยมีผู้ที่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้นจ�านวน 17 ราย คิดเป็นก�าลังการผลิตรวม 300 เมกะวัตต์ 

	 1.2	ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

  เอ็กโกเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตค่อนข้างจ�ากัด เอ็กโกจึงก�าหนดกลยุทธ์ในการขยายการลงทุน 

  ในต่างประเทศทีอ่ยู่ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ซ่ึงปัจจบุนัเอก็โกมกีารลงทุนในประเทศ ฟิลปิปินส์ สปป.ลาว อนิโดนเีซยี และออสเตรเลยี  

  และมสีดัส่วนการลงทนุดงัแสดงในภาพท่ี 3 ส�าหรบัการลงทนุในต่างประเทศน้ัน นอกจากการขยายการลงทนุในประเทศท่ีมกีารลงทนุ 

  อยู่แล้ว เอ็กโกยังมองหาโอกาสในการขยายการลงทุนในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ อาทิ เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา นอกจากนี ้

  เอ็กโกยังมองหาโอกาสในการลงทุนในประเทศอินเดียและไต้หวันตามท่ีคณะกรรมการได้เห็นชอบให้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา 

  โรงไฟฟ้าหมุนเวียนให้มีสัดส่วนร้อยละ 30 ของก�าลังการผลิตรวมภายในปี 2569

ภาพที่ 3 ก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของเอ็กโกปี 2560 แยกตามประเทศที่มีฐานธุรกิจ

  ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศที่เป็นเป้าหมายการลงทุนของเอ็กโกสรุปได้ดังนี้

  -	 ฟิลิปปินส์

   ประเทศฟิลิปปินส์มีก�าลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 21,000 เมกะวัตต์ โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าและ 

   มีการคาดการณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ทั้งน้ีฟิลิปปินส์มีก�าลังการผลิตเป้าหมายในปี 2563  

   เท่ากับ 37,000 เมกะวัตต์ซึ่งก�าลังการผลิตส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน นอกจากนี้รัฐบาลมีการส่งเสริมการลงทุนด้าน 

   พลังงานหมุนเวียนโดยได้ก�าหนดเป้าหมายก�าลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวมให้ได้ 15,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573  

   และมแีผนทีจ่ะปรบัเป้าหมายก�าลงัการผลติจากพลงังานหมนุเวียนรวมให้ได้ 20,000 เมกะวัตต์ในปี 2583 โดยเน้นการผลติไฟฟ้า 

   จากพลังน�้า พลังความร้อนใต้พิภพและพลังลม 

อินโดนีเซีย	4%	

ฟิลิปปินส์	17%

สปป.ลาว	8%

ออสเตรเลีย	2%
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 	 -	 สปป.ลาว

   สปป.ลาว มีก�าลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 6,300 เมกะวัตต์ โดยมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศประมาณ 2,100  

   เมกะวัตต์และส่งออกไฟฟ้ามายังประเทศไทยและเวียดนามประมาณ 3,600 และ 600 เมกะวัตต์ตามล�าดับ โดยก�าลังการผลิต 

   ส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าพลังน�้า ทั้งนี้ สปป.ลาว คาดการณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13.20 ต่อปี  

   นอกจากนี้ สปป.ลาวยังมุ่งสู่การพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานของเอเชีย (Battery of Asia) จึงมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน 

   ในโรงไฟฟ้าพลังน�้าจากเอกชนซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีก�าลังการผลิตมากถึง 29,000 เมกะวัตต์  ปัจจุบันรัฐบาลไทยมีกรอบ 

   ความร่วมมือในการซื้อขายไฟฟ้าจากรัฐบาล สปป.ลาว จ�านวน 9,000 เมกะวัตต์

 	 -	 อินโดนีเซีย

   ประเทศอินโดนีเซีย มีก�าลังการผลิตติดตั้งประมาณ 60,000 เมกะวัตต์ ซึ่งก�าลังการผลิตส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและ 

   โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 8.46 ต่อปี ตลอดจนมีแผน 

   ที่จะขยายก�าลังการผลิตเพ่ิมอีกจ�านวน 78,000 เมกะวัตต์ เพ่ือรับมือกับความขาดแคลนพลังงานในอนาคตและลดสัดส่วน 

   การใช้ก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า ในขณะเดยีวกันรฐับาลก็มเีป้าหมายการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนให้ได้ร้อยละ 23  

   ของก�าลังการผลิตทั้งหมดโดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ โรงไฟฟ้าพลังน�้า และโรงไฟฟ้าพลังงาน 

   แสงอาทิตย์

 	 -	 ออสเตรเลีย

   ประเทศออสเตรเลยี มกี�าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 46,000 เมกะวัตต์ โดยคดิเฉพาะส่วนของ Nation Electricity Market (NEM)  

   ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 83 ของก�าลังการผลิตในประเทศ ประเทศออสเตรเลียวางแผนท่ีจะยังใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง 

   ในการผลิตไฟฟ้าอยู่โดยมีสัดส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นร้อยละ 48 ของก�าลังการผลิตท้ังหมด เพ่ือรักษาความมั่นคง 

   ด้านพลังงานและรักษาระดับราคาไม่ให้สูงไป ทั้งนี้ออสเตรเลียมีแนวโน้มความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดค่อนข้างคงท่ีเน่ืองจาก 

   การอนุรักษ์พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงและการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ัง 

   บนหลังคา (Solar Rooftop) นอกจากนี้ประเทศออสเตรเลียมีการก�าหนดเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

   ให้ได้ 33,000 กิกะวัตต์ชั่วโมง ภายในปี 2563 โดยเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังลมและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์

   ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2570 ประเทศออสเตรเลียจะมีโรงไฟฟ้าพลังลมและระบบผลิตไฟฟ้า 

   จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพิ่มขึ้น 3 เท่าจากปัจจุบัน

 	 -	 เวียดนาม

   ประเทศเวียดนาม มีก�าลังการผลิตติดตั้งประมาณ 39,000 เมกะวัตต์ ซึ่งก�าลังการผลิตส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและ 

   โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ และคาดการณ์ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.40 ต่อปี ท้ังน้ีเวียดนามมเีป้าหมายจะขยายก�าลงั 

   การผลติเป็น 97,000 เมกะวตัต์ ภายในปี 2563 นอกจากนีเ้วียดนามได้ก�าหนดเป้าหมายในการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน 

   ให้ได้ 48,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 โดยเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน�้าและพลังลม กิจการไฟฟ้า 

   ในประเทศเวียดนามอยู่ในระหว่างการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาไปสู่กิจการไฟฟ้าแบบตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าท้ังแบบขายส่งและ 

   ขายปลีก (Competitive wholesale and retail power market) รวมถึงอยู่ในระหว่างการปฏิรูปการไฟฟ้าของเวียดนาม  

   (Electricity of Vietnam) ด้วย
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 	 -	 เมียนมา

   ประเทศเมยีนมา มกี�าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 5,600 เมกะวตัต์ ซึง่ก�าลังการผลิตส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าพลงัน�า้และโรงไฟฟ้า 

   ก๊าซธรรมชาติ และคาดการณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 ต่อปี นอกจากน้ีประเทศเมียนมามีแผนที่จะ 

   ขยายก�าลังการผลิตเป็น 14,000 เมกะวัตต์ในอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้าและโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหลัก ทั้งนี ้

   ประเทศไทยได้ร่วมลงนามบนัทกึความเข้าใจการรบัซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเมยีนมาแบบไม่ระบปุรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้าซึง่จะครบก�าหนด 

   ในปี 2563

  -	 กัมพูชา

   ประเทศกัมพูชา มีก�าลังการผลิตติดตั้งประมาณ 1,600 เมกะวัตต์ โดยใช้พลังน�้าและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า  

   ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดจะเพ่ิมข้ึนประมาณ ร้อยละ 9.50 ต่อปี นอกจากน้ีประเทศกัมพูชามีแผน 

   ที่จะเพ่ิมก�าลังการผลิตอีกจ�านวน 2,600 เมกะวัตต์ โดยลดการพ่ึงพาน�้ามันดีเซลและส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ  

   ปัจจุบันประเทศไทยได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศกัมพูชาแบบไม่ระบุปริมาณรับซื้อไฟฟ้าด้วย

 	 -	 อินเดีย

   ประเทศอินเดีย มีก�าลังการผลิตติดตั้งประมาณ 331,000 เมกะวัตต์ ซึ่งก�าลังการผลิตส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและ 

   โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน โดยรฐับาลอนิเดยีได้ตัง้เป้าหมายให้มกีารผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนให้ได้ 175,000 เมกะวัตต์  

   ภายในปี 2565 โดยมุง่เน้นการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลงัลม โดยมเีป้าหมายการผลติเท่ากับ  

   100,000 เมกะวัตต์ และ 50,000 เมกะวัตต์ตามล�าดับ

 	 -	 ไต้หวัน

   ประเทศไต้หวัน มีก�าลังการผลิตติดต้ังประมาณ 50,000 เมกะวัตต์ ซึ่งก�าลังการผลิตส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งน้ี 

   รัฐบาลไต้หวันได้ต้ังเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 20 ของก�าลังการผลิตท้ังหมดเพ่ือที่จะทดแทน 

   โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จะหมดอายุในปี 2568 โดยเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังลม ซึ่งในปี 2563 ไต้หวัน 

   จะมีก�าลังการผลิตที่เป็นพลังงานหมุนเวียนประมาณ 27,000 เมกะวัตต์

 1.3	การแข่งขัน

  ในภาพรวมของปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยมีการแข่งขันค่อนข้างสูง การประกาศรับซื้อไฟฟ้าส่วนใหญ่จึงเป็น 

  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามแผน AEDP 2015 ซึ่งมีคู่แข่งจ�านวนมาก ส�าหรับภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในภูมิภาค 

  เอเชยีแปซฟิิกจะเห็นได้ว่าความต้องการการใช้ไฟฟ้าในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกมแีนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยหลายประเทศจะมี 

  แผนกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยหันมาสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น นับเป็นโอกาสของเอ็กโกที่จะมองหา 

  ช่องทางการลงทุนที่มีเป้าหมายขนาดใหญ่รองรับอยู่ ในปี 2560 ถึงแม้ว่าภาวะการการแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะสูง เอ็กโกก็ยัง 

  สามารถแข่งขันและประสบความส�าเร็จในการลงทุนพัฒนาโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสรุปได้ ดังนี้

  • ประสบความส�าเรจ็ในการถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 20.07 ในโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนใต้พิภพซาลกัและดาราจทั ในประเทศอนิโดนีเซยี  

   ท�าให้ก�าลังการผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้น 130 เมกะวัตต์

  • ประสบความส�าเร็จในการร่วมทุนเพ่ือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าน�้าเทิน 1 ซึ่งเอ็กโกมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 โดยโครงการ 

   มีก�าหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2565 ท�าให้ก�าลังการผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้น 161 เมกะวัตต์

  • โครงการโรงไฟฟ้าคลองหลวง และ โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ซึ่งเอ็กโกถือหุ้นร้อยละ 100 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่  

   20 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ตามล�าดับ ท�าให้ก�าลังการผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมขึ้น  

   322 เมกะวัตต์
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  ซึง่การลงทุนดงักล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของเอก็โกท่ีมุง่จะแสวงหาโอกาสในการลงทนุทัง้จากการซือ้โรงไฟฟ้าท่ีเดนิเครือ่ง 

  เชิงพาณิชย์แล้วเพ่ือรับรู้รายได้ทันที การด�าเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ให้แล้วเสร็จตามก�าหนดการ และการแสวงหา 

  โอกาสในการพัฒนาโครงการก่อสร้างใหม่เพ่ือการเจรญิเตบิโตในระยะยาว ตลอดจนการขยายการลงทนุในโครงการพลงังานหมนุเวียน 

  ทัง้ในประเทศไทยและในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก นอกจากความเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิหลากหลาย 

  ประเภท เอ็กโกยังสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมผ่านปัจจัยความส�าเร็จหลายด้านดังนี้ 

  •	 ด้านทรัพยากรบุคคล

        เอ็กโกเชื่อมั่นว่าการเติบโตของบุคลากรจะส่งเสริมให้บริษัทเติบโตย่ิงข้ึนไปอีก หน่ึงในปัจจัยความส�าเร็จคือความสามารถ และ 

   ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในบริษัทฯ ประสบการณ์ของคณะกรรมการฯ รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ  

   โดยบุคลากรของเอ็กโกเป็นบคุลากรท่ีมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ด้านอตุสาหกรรมไฟฟ้า คณะกรรมการประกอบด้วย 

   ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา และหลายท่านมีความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานและไฟฟ้าเป็นระยะเวลานาน

 	 •	 ความน่าเชื่อถือของเอ็กโก

   เอ็กโกมุ่งม่ันที่ขยายการลงทุนเพ่ือให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน เอ็กโกจึงเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนและ 

   มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ท�าให้เอ็กโกมีความแข็งแกร่งในด้านสถานะทางการเงินและสภาพคล่อง ตลอดจนผลก�าไรเจริญเติบโต 

   อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินเกิดความเชื่อมั่นในการปล่อยสินเชื่อเพื่อให้เอ็กโกน�าไปลงทุน

 	 •	 ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

   เนื่องจากการด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นส่วนหน่ึงท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนท่ีอยู่รอบโรงไฟฟ้า เอ็กโกจึงด�าเนินธุรกิจ 

   โดยตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยเอ็กโกจะเปิดเผยข้อเท็จจริงโดยไม่ปิดบังและส่งเสริมการม ี

   ส่วนร่วมของชุมชนอย่างเหมาะสม นอกจากน้ียังสนับสนุนการจ้างงานในชุมชนเพ่ือกระจายรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ 

   ของคนในชุมชนควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้า

2. เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2560

 2.1	ความก้าวหน้าของโครงการ

  2.1.1	 โรงไฟฟ้าที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

    -	 บริษัท	คลองหลวง	ยูทิลิตี้	จ�ากัด (เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม ซึ่งผลิต 

     และจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�า้ ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ 121 เมกะวัตต์ ตัง้อยู่ในต�าบลคลองหน่ึง อ�าเภอคลองหลวง  

     จังหวัดปทุมธานี มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

     จ�านวน 12 เมกะวัตต์ และสัญญาซื้อขายไอน�้าจ�านวน 13 ตันต่อชั่วโมงกับลูกค้าอุตสาหกรรม เป็นระยะเวลา 7 ปี  

     ซึ่งสามารถต่ออายุสัญญาได้คราวละ 2 ปี ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขาย 

     ไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

    -	 บริษัท	บ้านโป่ง	ยูทิลิตี้	จ�ากัด (เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จ�านวน 2 หน่วย  

     ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า ขนาดก�าลังการผลิตติดต้ังในแต่ละหน่วย 128 เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ในต�าบล 

     ท่าผา อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และ 

     มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและสญัญาซือ้ขายไอน�า้กบัลูกค้าอตุสาหกรรม ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าหน่วยท่ี 1 จ�านวน 23 เมกะวัตต์  

     และ 40 ตันต่อชั่วโมง และโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 2 จ�านวน 17 เมกะวัตต์ และ 60 ตันต่อชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี ด�าเนิน 

     การก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
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  2.1.2			โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

   	 -	 โครงการโรงไฟฟ้ามาซนิลอคหน่วยท่ี	3	ของ	บรษัิท	มาซนิลอค	พาวเวอร์	พาร์ทเนอร์	(เอ็มพพีซีแีอล) (เอก็โกถือหุ้น 

     ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 49) เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีใช้เทคโนโลยี supercritical ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง  

     335 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้ามาซินลอคหน่วยท่ี 1-2 ขนาด 630 (2x315) เมกะวัตต์ ที่จังหวัด 

     แซมบาเลส บนเกาะลซูอน สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ มกีารทยอยลงนามในสญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้าซึง่ ณ ปัจจบุนัมกี�าลงัไฟฟ้า 

     ตามสญัญารวม 134 เมกะวตัต์ และได้ยืน่ต่อคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังานของฟิลปิปนิส์เพือ่พจิารณาอนมุัตแิลว้  

     โดยมเีป้าหมายการท�าสญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ 85 ของก�าลังการผลติ ก่อนก�าหนดวันเดินเครือ่งเชงิพาณชิย์  

     ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ประมาณร้อยละ 75.48 (แผนการก่อสร้างแล้วเสรจ็ก�าหนดไว้ทีร้่อยละ 76.84) คาดว่าจะเริม่ 

     เดินเครื่องเชิงพาณิชย์กลางปี 2562 

    -	 โครงการไซยะบรุ	ีของ	บรษัิท	ไซยะบรุ	ีเพาเวอร์	จ�ากัด (เอก็โกถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ12.50) เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้แบบ 

     ฝายน�้าล้น (Run-of-River) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 1,220  

     เมกะวัตต์ และ Electricite De Laos (EDL) จ�านวน 60 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 29 ปี ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  

     ประมาณร้อยละ 88.12 (แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ท่ีร้อยละ 87.20) คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย ์

     ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562

    -	 โครงการเอสบพีแีอล	ของ	บรษัิท	ซาน	บวันาเวนทูรา	พาวเวอร์	จ�ากัด (เอก็โกถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49) เป็นโรงไฟฟ้า 

     ถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี supercritical ขนาดก�าลังการผลิตติดต้ัง 500 เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ท่ีเมืองเมาบัน จังหวัดเคซอน  

     สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Manila Electric Company (MERALCO) จ�านวน 455 เมกะวัตต์  

     เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งสามารถขยายอายุสัญญาเพิ่มได้อีก 5 ปี ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 75.81  

     (แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 72.71) คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562

 2.2	การลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม

  - วันที ่ 31  มนีาคม  2560 บรษัิท	สตาร์	เอนเนอร์ย่ี	จีโอเทอร์มอล	(ซาลกั-ดาราจัท)	จ�ากัด	(เอสอจีเีอสด)ี ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทุน 

   ระหว่างเอก็โก (ถือหุ้นทางอ้อมในสดัส่วน   ร้อยละ 20.07), Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. และ AC Energy Holdings, Inc.  

   ได้ด�าเนินการรบัโอนหุ้นจากกลุม่บรษิทั Chevron Corporation เสรจ็ส้ิน โดยโครงการประกอบด้วยหน่วยการผลติไอน�า้และไฟฟ้า 

   จากแหล่งพลังความร้อนใต้พิภพซาลักและดาราจัท ต้ังอยู่ในจังหวัดชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย มีก�าลังการผลิตไอน�้า 

   รวมทั้งสิ้น 235 เมกะวัตต์ (เทียบเท่า) ก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 413 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน�้า 

   ระยะยาวกับการไฟฟ้าอนิโดนเีซยี หรอื PT PLN (Persero) นอกจากน้ี ในวนัท่ี  14 กรกฎาคม 2560 ได้ลงนามในสัญญาซือ้ขายหุน้  

   กับบริษัท PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (“ANJ”) เพื่อเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 95 ในบริษัท PT Darajat Geothermal Indonesia  

   (“DGI”) ซึ่งเป็นผู้ถือสิทธ์ิส่วนแบ่งผลประโยชน์ร้อยละ 5 ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพดาราจัทหน่วยท่ี 2 และ 3 ก�าลัง 

   การผลิตไฟฟ้ารวม 216  เมกะวัตต์ โดยจากการท�ารายการดังกล่าว ท�าให้เอสอีจีเอสดีเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในโครงการ 

   ดาราจัทหน่วยท่ี 2 และ 3 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 99.75 และยังคงถือหุ้นทางอ้อมในโครงการดาราจัทหน่วยที่ 1  

   ร้อยละ 100 คงเดิม ทั้งนี้ การด�าเนินการโอนหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

  - วันที่ 4 กันยายน 2560 เอ็กโกได้ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท	ไฟฟ้า	น�้าเทิน	1	จ�ากัด	(เอ็นทีวันพีซี) เพื่อพัฒนา 

   โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเทิน 1 ตั้งอยู่บน ล�าน�้ากะดิ่ง แขวงบอลิค�าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยโครงสร้าง 

   ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย Phonesack Group Co., Ltd., เอ็กโก และ EDL-Generation Public Company ในสัดส่วนร้อยละ 60, 25  

   และ 15 ตามล�าดับ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 เอ็นทีวันพีซี ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 514 เมกะวัตต์  
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   และสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว จ�านวน 130 เมกะวัตต์ ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งสองฉบับมีอายุสัญญา 27 ปี  

   นบัตัง้แต่วันเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์ในปี 2565 และวนัที ่6 ธันวาคม 2560 เอน็ทีวันพีซ ีได้ลงนามในสญัญาข้อตกลงทางการเงนิ 

   กับธนาคารพาณิชย์ในไทย เพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเทิน 1

 2.3	 เหตุการณ์ส�าคัญอื่น

  - วันที่ 17 ธันวาคม 2560 บริษัท เจน พลัส บี. วี. จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอ็กโก ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ SMC  

   Global Power Holdings Corp. และ AES Phil Investment Pte. Ltd. เพ่ือขายหุ้นท่ีเอ็กโกถือทางอ้อมร้อยละ 49 ในบริษัท  

   MASINLOC POWER PARTNERS CO. LTD. (“MPPCL”) ให้แก่ SMC Global Power Holdings Corp. ทั้งนี้ คาดว่าการขายหุ้น 

   จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561

3. ภาพรวมในการด�าเนินธุรกิจ

เอ็กโกด�าเนินธุรกิจโดยลงทุนในบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ (IPP) บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก 

(VSPP) เหมืองถ่านหิน (Coal Mining) บริษัทธุรกิจเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา (O&M) และบริษัทธุรกิจบริการด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า  

(Management Services) ทั้งนี้เอ็กโกลงทุนในกิจการต่างๆ ดังนี้

 (1)	 บริษัทย่อย	โดยแบ่งเป็น	2	ธุรกิจ	คือ

  1.	 ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

   1.1	 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศ	ได้แก่

    บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด (บฟข.)      IPP

    บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (เอ็กโก โคเจน)    SPP

    บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จ�ากัด (ร้อยเอ็ด กรีน)     SPP

    บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด (บ้านโป่ง)      SPP

    บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ากัด (คลองหลวง)     SPP

    บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ากัด (ชัยภูมิ)     SPP

    บริษัท เอสพีพี ทู จ�ากัด (เอสพีพี ทู)      VSPP

    บริษัท เอสพีพี ทรี จ�ากัด (เอสพีพี ทรี)      VSPP

    บริษัท เอสพีพี โฟร์ จ�ากัด (เอสพีพี โฟร์)     VSPP

    บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จ�ากัด (เอสพีพี ไฟว์)     VSPP

    บริษัท ยันฮี เอ็กโก โฮลดิ้ง จ�ากัด (ยันฮี เอ็กโก)      Holding Co.

    • บริษัท โซลาร์ โก จ�ากัด (โซลาร์ โก)       VSPP

    บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จ�ากัด (เทพพนา)     VSPP

  	 1.2	 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ ได้แก่

    บริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จ�ากัด (เคซอน)

    บริษัท โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม พีทีวาย จ�ากัด (โบโค ร็อค) 
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  2.	 ธุรกิจอื่น

   2.1	 ธุรกิจอื่นในประเทศ ได้แก่ 

    บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด (เอสโก)    O&M

  	 2.2	 ธุรกิจอื่นต่างประเทศ ได้แก่  

    บริษัท เพิร์ล เอนเนอจี้ ฟิลิปปินส์ ออเปอเรติ้ง อิงค์ จ�ากัด (พีพอย)   O&M

    บริษัท เคซอน เมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส อิงค์ จ�ากัด (คิวเอ็มเอส)   Management Services

 (2)	 บริษัทร่วมในธุรกิจผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ

  บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล จ�ากัด (เอสอีจี)

  บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล (ซาลัก-ดาราจัท) จ�ากัด (เอสอีจีเอสดี)

 (3)	 กิจการร่วมค้า	โดยแบ่งเป็น	2	ธุรกิจ	คือ

  1.	 ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

   1.1	 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศ ได้แก่ 

    บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จ�ากัด (มหาชน) (จีอีซี)     Holding Co.

    • บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (จีซีซี)     SPP

    • บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (เอ็นเคซีซี)    SPP

    • บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (เอสซีซี)    SPP

    • บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จ�ากัด (จีวายจี)     SPP

    • บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จ�ากัด (จีพีจี)     IPP

    บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ากัด (บีแอลซีพี)     IPP

    บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ากัด (เอ็นอีดี)     SPP&VSPP

    บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด (จีพีเอส)     VSPP

    บริษัท จีเดค จ�ากัด (จีเดค)       VSPP

   1.2	 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ ได้แก่

    บริษัท ไฟฟ้า น�้าเทิน 2 จ�ากัด (เอ็นทีพีซี)

    บริษัท ซาน บัวนาเวนทูรา พาวเวอร์ จ�ากัด (เอสบีพีแอล)

    บริษัท มาซิน เออีเอส จ�ากัด (มาซิน เออีเอส)

    • บริษัท มาซินลอค พาวเวอร์ พาร์ทเนอร์ จ�ากัด (เอ็มพีพีซีแอล)

    บริษัท ไฟฟ้า น�้าเทิน 1 จ�ากัด (เอ็นทีวันพีซี)

  2.	 ธุรกิจอื่น	

   •	 ธุรกิจอื่นต่างประเทศ ได้แก่

    บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จ�ากัด (เอ็มเอ็มอี)    Coal Mining
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 (4)	 เงินลงทุนอื่นๆ	

  เงินลงทุนอื่นซึ่งถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ ได้แก่

  - บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)       

   (อีสท์วอเตอร์) ในสัดส่วนร้อยละ 18.72

  - บริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์ จ�ากัด (ไซยะบุรี) ในสัดส่วนร้อยละ 12.50

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เอ็กโกมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้ว จ�านวน 28 แห่ง คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและ 

 ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวม 4,574 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จ�านวน 4 แห่ง คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย 

 ไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น รวม 691 เมกะวัตต์ 

4. รายงานและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

เอ็กโกได้แสดงรายงานและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท ดังนี้

ผลการด�าเนินงานปี	2560	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 หน่วย : ล้านบาท                

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจอื่น รวม
เปลี่ยนแปลง  

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2560 2559 2560 2559 2560 2559 จ�านวนเงิน %

รายได้รวม 32,331 25,373 1,072 968 33,403 26,341 7,062 27%

ค่าใช้จ่ายรวม (30,541) (23,693) (923) (867) (31,464) (24,560) 6,904 28%

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) 7,264 7,355 65 21 7,329 7,376 (47) (1%)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุน	
จากการด้อยค่า	และผลกระทบ	
จากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

9,054 9,035 214 122 9,268 9,157 111 1%

ขาดทุนจากการด้อยค่า (352) (509) - - (352) (509) 157 31%

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX	ภาษีเงินได้	
รอการตัดบัญชี	และผลกระทบจาก	
การรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

8,702 8,526 214 122 8,916 8,648 268 3%

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้  
รอการตัดบัญชี

346 (182) (1) 1 345 (181) 526 291%

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX	และผลกระทบ
จากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

9,048 8,344 213 123 9,261 8,467 794 9%

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (FX) 3,785 (144) - (1) 3,785 (145) 3,930 100%

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	ก่อนผลกระทบ	
จากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

12,833 8,200 213 122 13,046 8,322 4,724 57%

ผลกระทบจากการรับรู้รายได ้
แบบสัญญาเช่า

(1,228) (1) - - (1,228) (1) (1,227) (100%)

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 11,605 8,199 213 122 11,818 8,321 3,497 42%
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เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมท่ีชัดเจนของผลการด�าเนินงาน ผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า จะไม่ถูกน�ามารวมในการวิเคราะห ์

การด�าเนินการของแต่ละบริษัท

ผลการด�าเนินงาน ปี 2560 ของเอ็กโก มีก�าไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ขาดทุนจากการด้อยค่า และ

ผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า จ�านวน 9,268 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ�านวน 111 ล้านบาท โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น

จ�านวน 19 ล้านบาท และธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 92 ล้านบาท ตามรายละเอียดในข้อ 4.1 และ 4.2 ดังนี้

	 4.1	การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

  ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อน FX  ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีขาดทนุจากการด้อยค่า และผลกระทบจากการรบัรูร้ายได้แบบสญัญาเช่า ส�าหรบั 

  ปี 2560 ในธุรกิจผลติไฟฟ้าเพ่ิมขึน้จากปี 2559 จ�านวน 19 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลักมาจากผลประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนของ เอสอจีเีอสดี  

  มาซนิเออเีอส บ้านโป่ง เอน็ทีพีซ ีคลองหลวง และจพีีจ ีในขณะทีผ่ลประกอบการของ บแีอลซพีี เอก็โก เอสอจี ีบฟข. เคซอน และโบโครอ็ค  

  ลดลง ดังนี้

เอสอีจีเอสดี:	 หน่วย : ล้านบาท

 
2560                          2559

เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จ�านวนเงิน %

รายได้ค่าขายไฟฟ้า 963 - 963 100%

รายได้อื่น 1 - 1 100%

รายได้รวม 964 - 964 100%

ต้นทุนขาย (160) - 160 100%

ค่าใช้จ่ายอื่น (586) - 586 100%

ค่าใช้จ่ายรวม (746) - 746 100%

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX		

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุนจากการด้อยค่า	

และผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

218 - 218 100%

  -	 เอสอีจีเอสดี	 : ผลประกอบการเพิ่มขึ้นจ�านวน 218 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการเข้าซื้อหุ้นทางอ้อมในเอสอีจีเอสดี ในสัดส่วน 

   ร้อยละ 11.89  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
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มาซิน	เออีเอส: หน่วย : ล้านบาท

 
 2560 2559

เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จ�านวนเงิน %

รายได้ค่าขายไฟฟ้า 7,473 6,619 854 13%

รายได้อื่น - - - -

รายได้รวม 7,473 6,619 												854 13%

ต้นทุนขาย (4,416) (3,531) 885 25%

ค่าใช้จ่ายอื่น (1,659) (1,874) (215) (11%)

ค่าใช้จ่ายรวม (6,075) (5,405) 670 12%

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX			
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุนจากการด้อยค่า	
และผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

1,398 1,214 184 15%

  -	 มาซิน	 เออีเอส	 :	ผลประกอบการเพ่ิมขึ้นจ�านวน 184 ล้านบาท สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปและดอกเบี้ย 

   จ่ายลดลง ในขณะที่ก�าไรจากการขายไฟฟ้าลดลง เนื่องจากมี Unplanned Outage มากกว่าปี 2559

บ้านโป่ง: หน่วย : ล้านบาท

 
 2560 2559

เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง)

จ�านวนเงิน %

รายได้ค่าขายไฟฟ้า 1,149 - 1,149 100%

รายได้อื่น - - - -

รายได้รวม 1,149 - 1,149 100%

ต้นทุนขาย (946) - 946 100%

ค่าใช้จ่ายอื่น (178) (54) 124 230%

ค่าใช้จ่ายรวม (1,124) (54) 1,070 100%

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุนจากการด้อยค่า	
และผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

25 (54) 79 146%

  -	 บ้านโป่ง	 : ผลประกอบการเพ่ิมข้ึนจ�านวน 79 ล้านบาท จากการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในวันท่ี  

   1 ตุลาคม 2560
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เอ็นทีพีซี:	 หน่วย : ล้านบาท

 
2560                         2559

เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จ�านวนเงิน %

รายได้ค่าขายไฟฟ้า 3,076 3,127 (51) (2%)

รายได้อื่น 5 5                    - -

รายได้รวม 3,081 3,132 (51) (2%)

ต้นทุนขาย (918) (919) (1) (1%)

ค่าใช้จ่ายอื่น (701) (811) (110) (14%)

ค่าใช้จ่ายรวม (1,619) (1,730) (111) (6%)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุนจากการด้อยค่า	
และผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

1,462 1,402 60 4%

  -	 เอ็นทีพีซี	: ผลประกอบการเพิ่มขึ้นจ�านวน 60 ล้านบาท สาเหตุหลักจากดอกเบี้ยจ่ายลดลง

คลองหลวง: หน่วย : ล้านบาท

 
2560 2559

เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง)

จ�านวนเงิน %

รายได้ค่าขายไฟฟ้า 913 - 913 100%

รายได้อื่น 1 1 - -

รายได้รวม 914 1 913 100%

ต้นทุนขาย (781) - 781 100%

ค่าใช้จ่ายอื่น (135) (25) 110 440%

ค่าใช้จ่ายรวม (916) (25) 891 100%

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุนจากการด้อยค่า	
และผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

(2) (24) 22 92%

  -	 คลองหลวง	:  ผลประกอบการเพิ่มขึ้นจ�านวน 22 ล้านบาท จากการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในวันที่  

   20 กรกฎาคม 2560
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จีพีจี: หน่วย : ล้านบาท

2560 2559
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)

  จ�านวนเงิน %

รายได้ค่าขายไฟฟ้า

-  รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) 2,213 2,333 (120) (5%)

-  รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า  (EP) 2,046 3,102 (1,056) (34%)

รายได้อื่น 27 40 (13) (33%)

รายได้รวม 4,286 5,475 (1,189) (22%)

ต้นทุนขาย (2,924) (4,099) (1,175) (29%)

ค่าใช้จ่ายอื่น (494) (515) (21) (4%)

ค่าใช้จ่ายรวม (3,418) (4,614) (1,196) (26%)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุนจากการด้อยค่า	
และผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

868 861 7 1%

 	 -	 จีพีจี	: ผลประกอบการเพิ่มขึ้นจ�านวน 7 ล้านบาท สาเหตุหลักจากต้นทุนค่าบ�ารุงรักษาต�่ากว่า ปี 2559 ซึ่งมีการบ�ารุงรักษาหลัก  

   อกีทัง้ค่าใช้จ่ายในการบรหิารท่ัวไปและดอกเบีย้จ่ายลดลง ในขณะท่ีรายได้ค่าไฟฟ้าจากความพร้อมจ่าย (AP) ลดลง ตามท่ีก�าหนดไว้ 

   ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และก�าไรจากการขายไฟฟ้าลดลง เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าน้อยลงตามการสั่งการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.

บีแอลซีพี: หน่วย : ล้านบาท

2560 2559
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จ�านวนเงิน %

รายได้ค่าขายไฟฟ้า

-  รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) 3,851 4,084 (233) (6%)

-  รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า  (EP) 5,038 5,527 (489) (9%)

รายได้อื่น 93 92 1 1%

รายได้รวม 8,982 9,703 (721) (7%)

ต้นทุนขาย (6,341) (6,529) (188) (3%)

ค่าใช้จ่ายอื่น (661) (753) (92) (12%)

ค่าใช้จ่ายรวม (7,002) (7,282) (280) (4%)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุนจากการด้อยค่า	
และผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

1,980 2,421 										(441) (18%)

 	 -	 บแีอลซพี	ี: ผลประกอบการลดลงจ�านวน 441 ล้านบาท สาเหตหุลกัจากรายได้ค่าไฟฟ้าจากความพร้อมจ่าย (AP) และก�าไรจาก 

   การขายไฟฟ้าลดลง เนื่องจากใช้เวลาในการบ�ารุงรักษาหลักมากกว่าปี 2559 ในขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้

   นิติบุคคลลดลง

21



เอ็กโก: หน่วย : ล้านบาท

2560 2559
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จ�านวนเงิน %

รายได้ค่าขายไฟฟ้า - - - -

รายได้อื่น 609 642 (33) (5%)

รายได้รวม 609 642 (33) (5%)

ต้นทุนขาย - - - -

ค่าใช้จ่ายอื่น (4,176) (4,015) 161 4%

ค่าใช้จ่ายรวม (4,176) (4,015) 161 4%

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุนจากการด้อยค่า	
และผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

(3,567) (3,373) (194) (6%)

  -	 เอ็กโก	 : ผลประกอบการลดลงจ�านวน 194 ล้านบาท เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายเพ่ิมขึ้น จากการกู้เงินเพ่ือใช้ในการลงทุน 

   ในเอสอีจีเอสดี และเอ็นทีวันพีซี

เอสอีจี: หน่วย : ล้านบาท

2560 2559
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จ�านวนเงิน %

รายได้ค่าขายไฟฟ้า 1,897 1,162 735 63%

รายได้อื่น 85 5 80 100%

รายได้รวม 1,982 1,167 815 70%

ต้นทุนขาย (391) (293) 98 33%

ค่าใช้จ่ายอื่น (1,217) (360) 857 238%

ค่าใช้จ่ายรวม (1,608) (653) 955 146%

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุนจากการด้อยค่า	
และผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

374 514 (140) (27%)

  -	 เอสอีจี	 :	ผลประกอบการลดลงจ�านวน 140 ล้านบาท  สาเหตุหลักจากต้นทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการกู้เงินเพ่ือใช ้

   ในการลงทุนซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.90 ในเอสอีจีเอสดี (คิดเป็นสัดส่วนทางอ้อมของกลุ่มเอ็กโกร้อยละ 8.18) และค่าใช้จ่าย 

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมข้ึน เนื่องจากในไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 มีผลขาดทุนสะสมยกมา ท�าให้ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  

   ในขณะท่ีก�าไรจากการขายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น จากอัตราค่าไฟฟ้าสูงกว่าปี 2559 รายได้อื่นเพ่ิมข้ึนจากรายได้จากการเคลมประกัน 

   จากเหตุการณ์ดินถล่มเมื่อปี 2558 และรับรู้ผลประกอบการจากเอสอีจีเอสดี  
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บฟข.	:	
•	โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่	4: หน่วย : ล้านบาท

2560 2559
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จ�านวนเงิน %

รายได้ค่าขายไฟฟ้า

-  รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) 4,144 2,472 1,672 68%

-  รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า  (EP)      9,603 5,442 4,161 76%

รายได้อื่น 16 18  (2) (11%)

รายได้รวม 13,763 7,932 5,831 74%

ต้นทุนขาย (11,255) (6,250) 5,005 80%

ค่าใช้จ่ายอื่น (1,153) (850) 303 36%

ค่าใช้จ่ายรวม (12,408) (7,100) 5,308 75%

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุนจากการด้อยค่า	
และผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

1,355 832 523 63%

•	โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่	2	และ	3: หน่วย : ล้านบาท

2560 2559
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จ�านวนเงิน %

รายได้ค่าขายไฟฟ้า

-  รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) - 972 (972) (100%)

-  รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า  (EP)  - 26 (26) (100%)

รายได้อื่น 19 13 6 46%

รายได้รวม 19 1,011 (992) (98%)

ต้นทุนขาย - (508) (508) (100%)

ค่าใช้จ่ายอื่น (66) 53 119 225%

ค่าใช้จ่ายรวม (66) (455) (389) (85%)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX			
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุนจากการด้อยค่า	
และผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

(47) 556 										(603) (108%)

 	 -	 บฟข.	:	ผลประกอบการลดลงจ�านวนรวม 80 ล้านบาท สาเหตหุลกัจากการลดลงของก�าไรจากการหยดุเดนิเครือ่งโรงไฟฟ้าขนอม 

   หน่วยที่ 2 และ 3 ซึ่งในปี 2559 มีก�าไรสูงกว่าปกติจากการปรับลดประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน 
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เคซอน	(รวมพีพอยและคิวเอมเอส): หน่วย : ล้านบาท

2560 2559
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จ�านวนเงิน %

รายได้ค่าขายไฟฟ้า 10,331 10,667 (336) (3%)

รายได้อื่น - - - -   

รายได้รวม 10,331 10,667 (336) (3%)

ต้นทุนขาย (5,579) (5,681) (102) (2%)

ค่าใช้จ่ายอื่น (1,732) (1,901) (169) (9%)

ค่าใช้จ่ายรวม (7,311) (7,582) (271) (4%)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุนจากการด้อยค่า	
และผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

3,020 3,085 (65) (2%)

 	 -	 เคซอน	 : ผลประกอบการลดลงจ�านวน 65 ล้านบาท สาเหตุหลักจากก�าไรจากการขายไฟฟ้าลดลง เน่ืองจากใช้เวลาในการ 

   บ�ารงุรกัษามากกว่าปี 2559 ในขณะทีต้่นทุนทางการเงินลดลง จากการท�า Repricing ลดดอกเบีย้เงนิกู้ และค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

   นิติบุคคลลดลง

โบโค	ร็อค: หน่วย : ล้านบาท

2560 2559
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จ�านวนเงิน %

รายได้ค่าขายไฟฟ้า 981 1,014 (33) (3%)

รายได้อื่น 9 12 (3) (25%)

รายได้รวม 990 1,026 (36) (4%)

ต้นทุนขาย (425) (398) 27 7%

ค่าใช้จ่ายอื่น (481) (515) (34) (7%)

ค่าใช้จ่ายรวม (906) (913) (7) (1%)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุนจากการด้อยค่า	
และผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

84 113 (29) (26%)

  -	 โบโค	ร็อค	: ผลประกอบการลดลงจ�านวน 29 ล้านบาท เนื่องจากความเร็วลม (wind speed) ต�่ากว่าปี 2559 ท�าให้ผลิตไฟฟ้า 

   ได้น้อยกว่า
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บริษัทย่อยอื่นๆ	ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า:			                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท

โรงไฟฟ้าระยอง ยันฮี เอ็กโก ร้อยเอ็ด กรีน เอสพีพี ทู เอสพีพี ทรี เอสพีพี โฟร์ เอสพีพี ไฟว์

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

รายได้ค่าขายไฟฟ้า - - 1,282 1,300 164 177 172 175 177 178 129 134 184 186

รายได้อื่น 11 96 11 13 1 1 12 2 - 1 1 1 1 1

รายได้รวม 11 96 1,293 1,313 165 178 184 177 177 179 130 135 185 187

ต้นทุนขาย - - (328) (321) (162) (139) (53) (52) (49) (49) (39) (38) (49) (49)

ค่าใช้จ่ายอื่น (51) (145) (360) (391) (13) (23) (51) (55) (45) (51) (36) (41) (46) (51)

ค่าใช้จ่ายรวม (51) (145) (688) (712) (175) (162) (104) (107) (94) (100) (75) (79) (95) (100)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX	ภาษีเงนิ
ได้รอการตัดบัญชี	 ขาดทุนจาก
การด้อยค่า		และผลกระทบจาก
การรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

(40) (49) 605 601 (10) 16 80 70 83 79 55 56 90 87

บริษัทย่อยอื่นๆ	ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า	(ต่อ):			                                                                                              หน่วย : ล้านบาท

เทพพนา เอ็กโก โคเจน ชัยภูมิ* นอร์ธโพล รวม เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
(ลดลง)

2560 2559   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560   2559 จ�านวนเงิน %

รายได้ค่าขายไฟฟ้า 67 76 1,658 1,704   673      36 - - 4,506 3,966 540 14%

รายได้อื่น 1 1 2 3   4        1 6 8 50 128 (78) (61%)

รายได้รวม 68 77 1,660 1,707 	677 				37 6 8 4,556 4,094 462 11%

ต้นทุนขาย (27) (27) (1,441) (1,441) (332)   (14) - - (2,480) (2,130) 350 16%

ค่าใช้จ่ายอื่น (26) (30)    (73)     (82) (230)   (31) (223) (519) (1,154) (1,419) (265) (19%)

ค่าใช้จ่ายรวม (53) (57) (1,514) (1,523) (562) 		(45) (223) (519) (3,634) (3,549) 85 2%

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX		ภาษีเงนิ
ได้รอการตัดบัญชี	 ขาดทุนจาก
การด้อยค่า	 และผลกระทบจาก
การรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

15 20 				146 		184 115 			(8) (217) (511) 922 545 377 69%

*  ชัยภูมิ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
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กิจการร่วมค้าอื่นๆ	ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า:							                                                                                              หน่วย : ล้านบาท
 
 

จีพีเอส  
(กิจการร่วมค้า)

จีอีซี  
(กิจการร่วมค้า)

เอ็นอีดี  
(กิจการร่วมค้า)

จีเดค  
(กิจการร่วมค้า)

อื่นๆ*  
(กิจการร่วมค้า)

รวม เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 จ�านวน
เงิน

%

รายได้ค่าขายไฟฟ้า 286 297 3,723 3,717 927 940 73 94 - - 5,009 5,048 (39) (1%)

รายได้อื่น 3 - 26 33 12 12 1 1 7 - 49 46 3 7%

รายได้รวม 289 297 3,749 3,750 939 952 74 95 7 - 5,058 5,094 (36) (1%)

ต้นทุนขาย (97) (102) (3,166) (3,204) (242) (254) (72) (61) - - (3,577) (3,621) (44) (1%)

ค่าใช้จ่ายอื่น (56) (61) (237) (219) (136) (155) (50) (63) (38) (32)  (517)  (530)  (13) (2%)

ค่าใช้จ่ายรวม (153) (163) (3,403) (3,423) (378) (409) (122) (124) (38) (32) (4,094) (4,151) (57) (1%)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 ขาดทุน
จากการด้อยค่า	และผลกระทบจาก
การรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

136 		134 346 327 561 543 (48) (29) (31) (32) 964 943 21 2%

* เอสบีพีแอล และเอ็นทีวันพีซีอยู่ระหว่างก่อสร้าง

	 4.2	การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานในธุรกิจอื่น

  ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อน FX ภาษเีงินได้รอการตดับญัช ีขาดทนุจากการด้อยค่า และผลกระทบจากการรบัรูร้ายได้แบบสญัญาเช่าในธุรกิจอืน่  

  ส�าหรับปี 2560 ในธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 92 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าในธุรกิจอื่น: หน่วย : ล้านบาท

เอสโก  
(บริษัทย่อย)

เอ็มเอ็มอี  
(กิจการร่วมค้า)

รวม เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2560 2559 2560 2559 2560 2559 จ�านวนเงิน %

รายได้ค่าขาย - - 565 450 565 450 115 26%

รายได้ค่าบริการ 1,063 959 - - 1,063 959 104 11%

รายได้อื่น 9 9 4 3 13 12 1 8%

รายได้รวม 1,072 968 569 453 1,641 1,421 220 15%

ต้นทุนขาย (809) (752) (448) (373) (1,257) (1,125) 132 12%

ค่าใช้จ่ายอื่น (114) (115) (56) (59) (170) (174) (4) (2%)

ค่าใช้จ่ายรวม (923) (867) (504) (432) (1,427) (1,299) 128 10%

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อน	FX	ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุนจาก
การด้อยค่า	และผลกระทบจาก
การรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

149 101 65 21 214 122 92 75%
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5. รายงานและวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ฐานะการเงินของกลุ่มเอ็กโก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม (ล้านบาท)

ปี เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง)

2560 2559 จ�านวนเงิน %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 39,543 19,998 19,545 97.73%

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิ)  
และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน 49,325 63,208 (13,883) (21.96%)

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 61,723 62,420 (697) (1.12%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 49,741 51,629 (1,888) (3.66%)

รวมสินทรัพย์ 200,332 197,255 3,077 1.56%

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน 7,689 5,420 2,269 41.86%

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้   
(รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี) 97,664 100,689 (3,025) (3.00%)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 8,123 8,548           (425) (4.97%)

รวมหนี้สิน 113,476 114,657 (1,181) (1.03%)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 86,238 81,973 4,265 5.20%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 618 625 (7) (1.12%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 86,856 82,598 4,258 5.16%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 200,332 197,255 3,077 1.56%

	 5.1	การวิเคราะห์สินทรัพย์

  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 กลุ่มเอ็กโก มีสินทรัพย์รวมจ�านวน 200,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 3,077 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.56  

  โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญดังนี้

  • สนิทรพัย์หมนุเวยีน เพ่ิมขึน้จ�านวน 19,545 ล้านบาท หรอืร้อยละ 97.73 มสีาเหตุหลกัจากการจดัประเภทเงนิลงทุนในเอม็พีพีซแีอล 

   เป็นสินทรัพย์ถือไว้เพ่ือขายจ�านวน 16,590 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะส้ันเพ่ิมขึ้นจ�านวน  

   2,496 ล้านบาท จากเอ็กโก บ้านโป่ง คลองหลวง เคซอน และเอ็กโกโคเจน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 

   จ�านวน 1,192 ล้านบาท วัสดสุ�ารองคลงัเพ่ิมขึน้จ�านวน 221 ล้านบาท จากเคซอน บ้านโป่ง และคลองหลวง และลกูหน้ีสญัญาเช่า 

   การเงินของ บฟข. เพ่ิมขึน้จ�านวน 124 ล้านบาท ในขณะทีเ่งนิปันผลค้างรบัจากบแีอลซพีีลดลงจ�านวน 873 ล้านบาท และสนิทรพัย์ 

   หมุนเวียนอื่นลดลงจ�านวน 205 ล้านบาท 
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  • เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิ) และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน ลดลงจ�านวน 13,883  ล้านบาท หรือร้อยละ  

   21.96  มีสาเหตุหลักจากการจัดประเภทเงินลงทุนในเอ็มพีพีซีแอลเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพ่ือขาย ในขณะท่ีเงินลงทุนเพ่ิมจากการ 

   ลงทุนในเอสอีจีเอสดี เอ็นทีวันพีซี และการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรหลังหักเงินปันผลในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม

  • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ลดลงจ�านวน 697 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.12 มีสาเหตุหลักจากเคซอนมีการตัดจ�าหน่าย 

   สินทรัพย์

  • สนิทรพัย์ไม่หมนุเวียนอืน่  ลดลงจ�านวน  1,888  ล้านบาท  หรอืร้อยละ 3.66  มสีาเหตหุลกัจากลกูหนีส้ญัญาเช่าการเงนิของ บฟข.  

   ลดลงจ�านวน 2,311 ล้านบาท ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่เอสอีจีเพื่อแปลงเป็นทุนในการซื้อขายหุ้นเอสอีจีเอสดีลดลงจ�านวน  

   839 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีลดลงจ�านวน 232 ล้านบาท ในขณะที่เงินปันผลค้างรับจากบีแอลซีพีเพิ่มขึ้นจ�านวน  

   709 ล้านบาท เงนิลงทนุในโครงการไซยะบรุเีพ่ิมขึน้จ�านวน 692 ล้านบาท และสนิทรพัย์ไม่หมนุเวียนอืน่เพ่ิมขึน้จ�านวน 93 ล้านบาท

 5.2	การวิเคราะห์หนี้สิน	

  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 กลุ่มเอ็กโก มีหนี้สินรวม จ�านวน 113,476 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 1,181 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.03  

  โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญดังนี้

  • หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจ�านวน 2,269 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.86 สาเหตุหลักจากเอ็กโกมีการเบิกเงินกู้ระยะสั้นจ�านวน 1,150  

   ล้านบาท นอกจากนั้นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเพ่ิมข้ึนจ�านวน 934 ล้านบาท จาก บ้านโป่ง คลองหลวง  

   เคซอน และเอก็โกโคเจน หนีส้นิหมนุเวียนอืน่เพ่ิมข้ึนจ�านวน 185 ล้านบาท จากค่าประกันผลงานของบ้านโป่ง ชยัภมู ิและคลองหลวง

  • เงินกู้ยืมระยะยาวและหุน้กู้ ลดลงจ�านวน 3,025 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.00 สาเหตหุลกัจากการช�าระเงนิกู้ยืมระยะยาว ในขณะที่ 

   มีการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวของเอ็กโก เพื่อใช้ในการลงทุนในเอสอีจีเอสดี และเอ็นทีวันพีซี

   * เงินกู้ยืมระยะยาวคงค้างที่เป็นเงินตราสกุลต่างๆ มีดังนี้

    - เงินกู้สกุลเหรียญสหรัฐฯ จ�านวน 1,528 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 50,127 ล้านบาท

    - เงินกู้สกุลบาท    จ�านวน 37,664 ล้านบาท

    - เงินกู้สกุลออสเตรเลีย    จ�านวน 216 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 5,477 ล้านบาท 

BAHT	40.38%

AUD	5.87%

USD	53.75%
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  • หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น ลดลงจ�านวน 425 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.97 สาเหตุหลักจากหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ 

   เคซอนลดลงจ�านวน 552 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าแก่คู่สัญญาของเคซอนลดลงจ�านวน 51 ล้านบาท ในขณะที่หน้ีสิน 

   ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 178 ล้านบาท 

 5.3	การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น	

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มเอ็กโก มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ�านวน 86,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จ�านวน 4,258 ล้านบาท  

  หรือร้อยละ 5.16 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่เอ็กโกมีก�าไรสุทธิตามงบก�าไรขาดทุนเพิ่มขึ้นจ�านวน 11,818 ล้านบาท ผลก�าไรจากการ 

  วัดมลูค่าเงินลงทุนเผือ่ขายจ�านวน 148 ล้านบาท และมขีาดทุนจากการแปลงค่างบการเงนิของบรษิทัทีอ่ยู่ในต่างประเทศจ�านวน 4,120  

  ล้านบาท ในขณะที่มีส่วนที่ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 3,554 ล้านบาท 

 5.4	การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด	

  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดมจี�านวน 6,787  ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2559 จ�านวน 2,299 ล้านบาท  

  ซึ่งประกอบไปด้วย

     หน่วย : ล้านบาท

  เงินสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 11,019

  เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,896)

  เงินสดสุทธใิช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน (5,167)

  ขาดทุนจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (657)

  เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 2,299

 	 -	 เงนิสดสทุธไิด้มาจากกิจกรรมด�าเนนิงาน จ�านวน 11,019 ล้านบาท จากเงนิสดรบัจากผลการด�าเนนิงานของเอก็โกและบรษิทัย่อย

  -	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�านวน 2,896 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายเพื่อการก่อสร้างและพัฒนาโครงการของบ้านโป่ง  

   คลองหลวง และชัยภูมิ จ�านวน 4,059 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในเอสอีจีเอสดี จ�านวน 2,687 ล้านบาท เงินสดจ่าย 

   เพื่อเงินลงทุนและจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนในเอ็นทีวันพีซี จ�านวน 770 ล้านบาท เงินเพิ่มทุนในไซยะบุรีจ�านวน 695 ล้านบาท  

   และเงินสดจ่ายจากเงนิลงทุนระยะสัน้และระยะยาวท่ีใช้เป็นหลกัประกันจ�านวน 391 ล้านบาท ในขณะทีม่เีงนิปันผลรบัจากกิจการ 

   ร่วมค้าและบรษิทัอืน่จ�านวน 5,348 ล้านบาท ดอกเบีย้รบัจ�านวน 212 ล้านบาท และเงนิสดรบัเพ่ือเงนิลงทุนระยะสัน้และระยะยาว 

   จ�านวน 146 ล้านบาท 

ก�าหนดช�าระคืนเงินกู้ระยะยาว		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 หน่วย : ล้านบาท

ก�าหนดช�าระคืน เอ็กโก บฟข. บ้านโป่ง เคซอน โบโคร็อค ชัยภูมิ คลองหลวง ยันฮี  
เอ็กโก

เอสพีพี         
ทู,ทรี,โฟร์,ไฟว์

เทพพนา รวม

ภายใน 1 ปี - 1,247 356 1,438 5,460  316 187 397 353 29 9,783

2 - 5  ปี 35,552 5,502 1,394 5,001 - 1,515 690 1,760 1,211 139 52,764

เกินกว่า 5 ปี 7,591 9,260 5,824 - - 2,855 3,224 1,105 110 98 30,067

	รวม 43,143 16,009 7,574 6,439 5,460 4,686 4,101 3,262 1,674 266 92,614

   * หุน้กู้แบบเฉพาะเจาะจงประเภทไม่มหีลกัประกันในสกุลเงนิเยน จ�านวน 17,120 ล้านเยน ซึง่มกี�าหนดไถ่ถอนเมือ่ครบก�าหนด  

    7 ปี ได้ท�าสัญญาแปลงค่าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จ�านวน 143.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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  -	 เงนิสดสทุธใิช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงนิ	จ�านวน 5,167 ล้านบาท จากการจ่ายช�าระคืนเงนิกู้ระยะสัน้และระยะยาวจ�านวน 11,221  

   ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้เงนิกู้และค่าธรรมเนยีมทางการเงนิจ�านวน 4,468 ล้านบาท และจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจ�านวน 3,605  

   ล้านบาท ในขณะที่เบิกเงินกู้จ�านวน 14,127 ล้านบาท

6. อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

2560 2559 เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 36.07 38.52 (2.45)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานก่อน FX (%) 29.12 30.80 (1.68)

อัตราก�าไรก่อน FX (%) 14.08 14.60 (0.52)

ก�าไรก่อน FX ต่อหุ้น (บาท) 17.59 16.08 1.51

การวิเคราะห์อายุหนี้	

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2560 2559 เปลี่ยนแปลง  
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

จ�านวนเงิน %

ไม่เกินก�าหนด 1,966 1,913 53 3%

เกินก�าหนดต�่ากว่า 3 เดือน - 7 (7) (100%)

เกินก�าหนด 3 - 6 เดือน 3 - 3 100%

เกินก�าหนด 6 - 12 เดือน - 14 (14) (100%)

เกินก�าหนดเกินกว่า 12 เดือน - - - -

ลูกหนี้การค้า	สุทธิ 1,969 1,934 35 2%
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7. แผนการด�าเนินงานในอนาคต

เอ็กโกก�าหนดเป้าหมายเพ่ือสร้างความเติบโตอย่างย่ังยืนให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหลักเน่ืองจากเป็นธุรกิจ

ที่องค์กรมีความช�านาญและมีประสบการณ์ โดยมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยังได้

ก�าหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “บริษัทไทยชั้นน�าที่ด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยความใส่ใจที่จะธ�ารง

ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทจะเติบโตอย่างย่ังยืนและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมรักษาอัตรา

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อย่างน้อยร้อยละ 10 ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย 3 กลยุทธ์ส�าคัญ คือ กลยุทธ์ด้านธุรกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย

- กลยุทธ์ด้านธุรกิจจะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์โดยมีแผนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้เดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สูงสุดและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีเข้าไปร่วมลงทุนเพ่ือให้มั่นใจว่าผลตอบแทนท่ีได้รับจากโครงการเหล่าน้ีเป็นไปตามท่ีได ้

 ประมาณการไว้ การบริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามก�าหนดและงบประมาณที่วางไว้ และการแสวงหา 

 โอกาสการลงทนุใหม่ โดยการซื้อสนิทรพัย์ทีเ่ดนิเครือ่งเชิงพาณชิย์แล้ว เพือ่ให้บรษิัท รบัรูร้ายได้ทนัท ีพฒันาโครงการใหมใ่นพืน้ทีโ่รงไฟฟ้า 

 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และลงทุนในโครงการประเภท Greenfield เพ่ือสร้างรายได้ในระยะยาว นอกจากน้ีกลุ่มเอ็กโกได้ก�าหนดเป้าหมาย 

 การพัฒนาก�าลังผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศของกลุ่มบริษัทให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2569

- กลยุทธ์ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม เอก็โกจะด�าเนินธุรกิจโดยใส่ใจในการธ�ารงรกัษาสิง่แวดล้อม และมคีวามตัง้ใจแน่วแน่ทีจ่ะลดผลกระทบ 

 เชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการด�าเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 ของเอ็กโก และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับชุมชน

- กลยุทธ์ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเอ็กโกจะบริหารธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี แสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการท่ีม ี

 ประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญอื่น

2560 2559 เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

-  งบการเงินรวม 1.31 1.39 (0.08)

-  งบการเงินเฉพาะบริษัท 0.80 0.81 (0.01)

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (บาท)

-  งบการเงินรวม 163.81 155.70 8.11

-  งบการเงินเฉพาะบริษัท 120.83 112.37 8.46

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

-  งบการเงินรวม 2.26 1.49 0.77

-  งบการเงินเฉพาะบริษัท 1.71 0.82 0.89

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)

-  งบการเงินเฉพาะบริษัท 5.56 4.66 0.90

31



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน 

และผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการจัดท�างบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ 

การเงิน ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) (เอ็กโก) ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลการจัดท�ารายงาน

ทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ออกระเบียบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) ว่าด้วยการบัญชี การเงิน และการงบประมาณ  

พ.ศ. 2550 เพ่ือให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้มั่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี 

อย่างครบถ้วนเพียงพอทีจ่ะด�ารงไว้ซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทั สอดคล้องกับกฎหมายและระเบยีบดงักล่าว ดแูลให้มกีารใช้นโยบายบญัชท่ีีเหมาะสม  

และถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและมีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจว่าเอ็กโกมีระบบงานและ

วิธีปฏิบัติที่ดีเพียงพอที่จะป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ป้องกันทรัพย์สินจากการสูญหายหรือน�าไปใช้โดยบุคคลท่ีไม่มีสิทธิหรือ 

ไม่มีอ�านาจหน้าที่ และท�าให้ทราบจุดอ่อนหรือรายการที่ผิดปกติได้ทันเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต

เอ็กโกได้จัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

ในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงาน

ทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถือปฏิบตัโิดยสม�า่เสมอ ตลอดจนได้มี 

การพิจารณาถึงความสมเหตุผลและระมัดระวังรอบคอบในการจัดท�างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอ ซึ่งงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและผู้สอบบัญชีมีความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข

จากการก�ากับดูแลและการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ 

เอก็โกแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการด�าเนินงาน การเปลีย่นแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุ 

วันเดยีวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เชือ่ถือได้ และปฏบิตัถูิกต้องตามกฎหมายและประกาศ

ที่เกี่ยวข้อง

นายสมบัติ ศานติจารี

ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรอืเอก็โก ประกอบด้วยกรรมการอสิระ ซึง่เป็นผูท้รงคณุวุฒ ิและมปีระสบการณ์

ด้านกฎหมาย บัญชีการเงิน การบริหาร รวมทั้งความรู้ในธุรกิจพลังงาน ดังนี้ 

1.  นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  

2.  นายอัญญา ขันธวิทย์   เป็นกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์  เป็นกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และก�าหนดไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องคุณสมบัติ

และขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจ�า

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวม 15 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 15 ครั้ง 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน และมีความเห็นดังนี้

1. เอ็กโกจัดให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 

2. เอ็กโกมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ 

3. การปฏิบัติของเอ็กโกเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ และเป็นอิสระ

5. มีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

6. การปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าองค์ประกอบ คุณสมบัติ  

 และการปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบยังคงสอดคล้องกับกฎบตัรคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบ

7. เอ็กโกมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีระบบรับเรื่องการร้องเรียน (Whistleblower) รวมทั้งมีช่องทางติดต่อสื่อสารท่ีสนับสนุนให้ 

 ผูถื้อหุ้น พนกังาน สามารถตดิต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงในเรือ่งท่ีเก่ียวข้องกบัข้อร้องเรยีน หรอืข้อสงสยัในรายงานทางการเงิน 

 หรือระบบการควบคุมภายใน 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 มีสาระส�าคัญโดยสรุปได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

• พิจารณาสอบทานงบการเงินประจ�าไตรมาสและประจ�าปี 2560 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร รวมท้ัง สอบถามผู้สอบบัญชีเรื่อง 

 ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน 

 ของเอ็กโกได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  

 ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง 

• พิจารณาสอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดท�าบทรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis)  

 เพื่อให้มั่นใจว่ามีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปในการน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 

 ลงทุน 
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• ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

• พิจารณาลักษณะงานท่ีบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด ท่ีเป็นการให้บริการอื่น 

 นอกเหนือจากงานสอบบัญชีแก่เอ็กโกและบริษัทย่อย โดยการให้บริการดังกล่าวไม่ท�าให้ผู้สอบบัญชีเสียความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

 สอบบัญชี

การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายใน

จากรายงานผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในของฝ่ายบรหิารทีผ่่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรบัทราบผลการประเมนิ

ความเสี่ยงในการประชุมแผนกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า

1. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรเพียงพอท่ีจะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมี 

 ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบควบคุมภายในเพ่ือติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท 

 และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอ�านาจ

2. ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไม่พบจากรายงานว่ามีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญจากผู้สอบบัญชี 

 และฝ่ายตรวจสอบภายในแต่อย่างใด 

การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

• พิจารณาอนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 

• พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

• พิจารณางบประมาณ บคุลากร และการพัฒนาบคุลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ดัชนีวัดผลการปฏิบติังานและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

 ของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท

สอบทานกับฝ่ายบริหารว่าเอ็กโกมีกระบวนการที่จะมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อก�าหนด ตลท. คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของเอ็กโก และรับทราบการรับรอง

ตนเองของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ�าปี 2560 ว่ามีการก�ากับดูแลพนักงานให้การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเป็น

ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พิจารณาการท�าธุรกรรมท่ีเข้าเงือ่นไขเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ ตลท. โดยค�านงึถึงความสมเหตสุมผล  เป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท และผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ�านาจอนุมัติซึ่งไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 คณะกรรมการบรษิทัได้พิจารณาอนุมตัปิรชัญาการบรหิารความเสีย่งของกลุม่เอก็โกเพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้งานทัว่ท้ังองค์กร และเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของเอ็กโกกับฝ่ายบริหาร รวมทั้งให้ 

ฝ่ายบริหารน�าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงควบคู่กับการจัดท�าแผนกลยุทธ์ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย 
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การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• สนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและพิจารณาข้อร้องเรียนเก่ียวกับเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เช่น การเพ่ิมช่องทางให้พนักงานและ 

 ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับ 

 ข้อร้องเรยีน การกระท�าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรอืข้อสงสัยในรายงานทางการเงนิหรอืระบบการควบคุมภายในได้โดยตรงที่  

 email address auditcommittee@egco.com รวมถึงการจดัให้มรีะบบการรบัเรือ่งร้องเรยีน (Whistleblower) ตลอดจนมมีาตรการคุม้ครอง 

 โดยไม่เปิดเผยผู้แจ้งข้อมูลและถือเป็นความลับ

• พิจารณาและรับทราบหนังสือรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานกลุ่มเอ็กโก โดยกระบวนการและเนื้อหาในหนังสือ 

 รับรองฯ ช่วยให้ความมั่นใจว่า  เอ็กโกมีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะประจ�าปี โดยการตอบค�าถามในแบบประเมินตนเองส�าหรับคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ทีจ่ดัท�าขึน้ตามแนวทางของ ตลท. และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั จากผลการประเมนิในปี 2560 คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่าองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบยังคงสอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางของ ตลท. 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและระเบียบของบริษัทว่าด้วยการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและระเบียบของบริษัทว่าด้วยการตรวจสอบภายใน และได้ให้ความ 

เหน็ชอบให้ปรบัปรงุในการประชมุครัง้ที ่15/2560 เมือ่วันที ่18 ธันวาคม 2560 ท้ังน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานครบถ้วนตามท่ีได้รบัมอบหมาย  

และหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ตลท. ของสากล และเหมาะสมกับธุรกิจของเอ็กโก

การคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยเก่ียวกับฐานะการเงินและ 

ผลการด�าเนนิงานของบรษิทั ก�าหนดให้หมนุเวียนผูส้อบบญัช ีหากผู้สอบบญัชรีายเดมิปฏบิติัหน้าท่ีสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็น

ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแล้ว 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกัน อย่างไรก็ดคีณะกรรมการตรวจสอบมมีตใินการประชมุครัง้ท่ี 11/2555 วันท่ี 11 กันยายน  

2555 เห็นควรให้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโก โดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาระหว่างส�านักงานสอบบัญชีชั้นน�าทุก 3 ปี

ซึ่งเร็วกว่าข้อก�าหนดของประกาศฯ ดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ในปี 2559 ครบก�าหนดการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโก

ตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ  ฝ่ายบริหารจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา เพื่อด�าเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจ�าปี  

2559 โดยก�าหนดเกณฑ์พิจารณาด้านคุณสมบัติและราคา ซึ่งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ได้รับการ 

คัดเลือก เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจ�าปี 2559 

ปี 2561 ซึง่ยังไม่ครบก�าหนด 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้านคณุสมบตั ิการปฏิบตังิาน และค่าสอบบญัชขีองบรษิทั ไพร้ซวอเตอร์ 

เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ที่มีนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  3977 นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขที่ 4174 และนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 เป็นผู้สอบบัญชี แล้วเห็นควรเสนอจ้าง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส ์

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ประกอบด้วยผู้สอบบัญชี 3 คนดังกล่าว ที่มีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์ ปฏิบัติงานได้ผล 

เป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกในปี 

2561 จึงเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 6,786,801,686 4,487,429,447 1,751,427,342 732,634,458
เงินลงทุนระยะสั้น 7

- เงินฝากสถาบนัการเงิน 458,866,530 611,616,844 - -
- หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 4,519,619 3,135,541 - -

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 8 4,546,622,078 4,199,034,752 - -
ลูกหน้ีการคา้ สุทธิ 9 1,969,255,856 1,933,583,538 - -
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41.2 1,339,329,729 244,895,441 - -
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
จากการใหบ้ริการภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 41.3 1,704,373,843 1,580,004,902 - -

ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 41.4 1,169,027,241 1,258,243,619 - -

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บช าระภายในหน่ึงปี 15.5 714,331,898 1,587,100,648 714,331,898 2,138,501,987

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 41.7 - - 172,000,000 172,000,000

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41.5 244,480,853 93,007,892 103,062,263 71,491,951
เช้ือเพลิงและวสัดุส ารองคลงั สุทธิ 10 2,521,726,885 2,300,421,003 461,951 2,173,390
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 11 16,589,593,686 - - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 1,493,876,839 1,699,563,866 199,973,277 228,744,361

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 39,542,806,743 19,998,037,493 2,941,256,731 3,345,546,147

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 23 ถึง 123 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) วันที่ 31 ธันวาคม 2560

แทนกรรมการ.....................................................................................
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์ (ต่อ)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 41.4 18,362,942,881 20,673,562,682 - -
เงินลงทุนระยะยาวในหลกัทรัพย์
ในความตอ้งการของตลาด 13 3,868,988,276 3,679,562,390 3,861,895,556 3,675,029,642

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 15.5 7,306,566,365 6,597,565,185 7,533,474,077 6,597,565,185
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 41.7 - 838,598,835 2,598,962,357 1,723,962,357
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 14 1,231,200,000 1,231,200,000 1,231,200,000 1,231,200,000
เงินลงทุนระยะยาวท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 282,300 282,300 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15.2 - - 64,899,188,343 59,870,560,005
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15.3 10,554,089,613 6,952,429,890 - -
เงินลงทุนในการร่วมคา้ สุทธิ 15.4 38,042,391,214 56,255,855,403 25,504,261,560 25,571,697,638
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 2,760,543,500 2,068,523,000 2,760,103,500 2,065,083,000
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 448,602,691 448,602,691 669,885,990 669,885,990
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 17 61,723,550,408 62,419,989,472 1,600,064,347 1,909,548,416
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 18 4,841,391,029 5,586,246,905 - 1,616,439
คา่ความนิยม สุทธิ 19 9,506,983,769 9,528,983,769 - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สุทธิ 25 774,495,308 429,190,819 - -
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือเงินลงทุน 41.6 728,520,362 - 728,520,362 144,002,000
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20 639,190,408 545,872,520 423,525,678 194,734,238

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 160,789,738,124 177,256,465,861 111,811,081,770 103,654,884,910

รวมสินทรัพย์ 200,332,544,867 197,254,503,354 114,752,338,501 107,000,431,057

แทนกรรมการ  ……………………………………………………………….

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 23 ถึง 123 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 1,150,000,000 - 1,150,000,000 -
เจา้หน้ีการคา้ 3,148,524,791 1,967,007,599 - 2,909,178
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41.2 95,924,323 173,306,002 - -
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41.5 27,105,871 197,264,651 13,920,138 -
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี สุทธิ 23 9,782,918,049 7,973,864,788 - 3,639,049,060

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22 3,267,184,745 3,081,947,656 557,062,283 450,450,813

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 17,471,657,779 13,393,390,696 1,720,982,421 4,092,409,051

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 23 82,831,450,051 87,360,712,612 43,142,689,570 37,156,264,013
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41.8 22,937,302 24,648,196 - -
หุน้กู้ 24 5,026,945,600 5,330,055,200 5,026,945,600 5,330,055,200
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
หลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ  26 404,363,236 398,817,695 166,018,209 198,814,441

ประมาณการหน้ีสินคา่ร้ือถอน 27 1,808,066,021 1,807,496,682 437,176,000 437,176,000
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สุทธิ 25 4,430,857,896 4,983,258,787 598,880,947 580,114,728
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 28 1,479,787,538 1,358,450,457 45,192,730 45,607,337

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 96,004,407,644 101,263,439,629 49,416,903,056 43,748,031,719

รวมหนีสิ้น 113,476,065,423 114,656,830,325 51,137,885,477 47,840,440,770

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 23 ถึง 123 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
- หุน้สามญั 530,000,000 หุน้ 

   มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 5,300,000,000 5,300,000,000 5,300,000,000 5,300,000,000

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
- หุน้สามญั 526,465,000 หุน้ 

   มูลคา่ท่ีไดรั้บช าระแลว้หุน้ละ 10 บาท 5,264,650,000 5,264,650,000 5,264,650,000 5,264,650,000
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 8,601,300,000 8,601,300,000 8,601,300,000 8,601,300,000
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ทุนซ้ือคืน 47,373,035 47,373,035 47,373,035 47,373,035
ส่วนเกินจากการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (218,688,716) (218,688,716) - -
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
- ส ารองตามกฎหมาย 29 530,000,000 530,000,000 530,000,000 530,000,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 71,688,431,168 63,411,463,584 46,861,663,313 42,544,384,293

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 325,261,410 4,336,685,093 2,309,466,676 2,172,282,959

รวมส่วนผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 86,238,326,897 81,972,782,996 63,614,453,024 59,159,990,287
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 30 618,152,547 624,890,033 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 86,856,479,444 82,597,673,029 63,614,453,024 59,159,990,287

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 200,332,544,867 197,254,503,354 114,752,338,501 107,000,431,057

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 23 ถึง 123 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบก�าไรขาดทุน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบริการ 31, 41.1 30,017,962,559 22,794,416,250 - -
ตน้ทนุขายและบริการ 32 (21,331,842,664) (14,840,135,713) - -

ก าไรขั้นต้น 8,686,119,895 7,954,280,537 - -
รายไดอ่ื้น 33 2,268,207,467 1,887,676,331 7,952,123,903 8,373,113,438
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (1,593,717,394) 177,709,676 (154,209,977) 23,996,347
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (2,905,226,268) (3,050,951,687) (1,175,191,018) (928,317,350)
ตน้ทนุทางการเงิน 35 209,992,404 (3,609,521,019) 1,567,648,573 (1,366,568,681)
ส่วนแบง่ผลก าไรสุทธิจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ 15.1 5,772,539,998 6,062,101,969 - -

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 12,437,916,102 9,421,295,807 8,190,371,481 6,102,223,754
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 36 (574,822,561) (1,040,207,977) - -

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนนิงานต่อเนือ่ง 11,863,093,541 8,381,087,830 8,190,371,481 6,102,223,754

การด าเนนิงานทีย่กเลกิ
ขาดทนุส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิกสุทธิ
จากภาษีเงินได้ 42 - - (331,779,338) (208,772,505)

ก าไรส าหรับปี 11,863,093,541 8,381,087,830 7,858,592,143 5,893,451,249

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 11,818,280,707 8,320,800,885 8,190,371,481 6,102,223,754
ขาดทนุส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - (331,779,338) (208,772,505)

ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ
ของบริษทัใหญ่ 11,818,280,707 8,320,800,885 7,858,592,143 5,893,451,249

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 44,812,834 60,286,945 - -
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - - -

ก าไรส าหรับปีของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 44,812,834 60,286,945 - -

ก าไรส าหรับปี 11,863,093,541 8,381,087,830 7,858,592,143 5,893,451,249

ก าไรต่อหุ้นส าหรับปี 37

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 22.45 15.81 15.56 11.59
ขาดทนุส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - (0.63) (0.40)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 23 ถึง 123 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ก าไรส าหรับปี 11,863,093,541 8,381,087,830 7,858,592,143 5,893,451,249

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
- การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังานสุทธิจากภาษีเงินได้ (11,834,763) (4,138,226) (12,309,014) -

- ส่วนแบง่ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
จากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ตามวิธี
ส่วนไดเ้สียสุทธิจากภาษีเงินได ้ 15.1 (27,220,126) (1,580,014) - -

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
- ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขายสุทธิ
จากภาษีเงินได้ 149,492,731 49,830,892 149,492,731 49,830,892

- ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนจาก
การร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียสุทธิจากภาษีเงินได้ 15.1 (1,831,276) 2,712,119 - -

- ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (4,120,030,249) (215,011,127) - -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปีสุทธิจากภาษี (4,011,423,683) (168,186,356) 137,183,717 49,830,892

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 7,851,669,858 8,212,901,474 7,995,775,860 5,943,282,141

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของบริษทัใหญ่ 7,806,857,024 8,152,614,529 7,995,775,860 5,943,282,141
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 44,812,834 60,286,945 - -

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 7,851,669,858 8,212,901,474 7,995,775,860 5,943,282,141

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 23 ถึง 123 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับปี 12,437,916,102 9,421,295,807 8,190,371,481 6,102,223,754
รายการปรับปรุงก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด าเนินงาน

   - คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 2,865,120,047 2,379,922,301 58,015,134 54,587,655
- คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 6,592,372 - -

   - คา่เผ่ือวสัดุส ารองคลงัลา้สมยั 30,190,492 44,120,284 - -
- คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 53,057,708 49,240,234 9,488,634 17,498,496
- ดอกเบ้ียรับ (288,031,972) (105,701,361) (227,214,725) (173,786,178)
- ตน้ทุนทางการเงิน 4,322,666,958 3,712,776,586 1,718,925,965 1,597,983,353
- กลบัรายการประมาณการหน้ีสินคา่ร้ือถอน 27 - (285,611,196) - -

   - ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (2,333,118,447) (199,878,537) (3,035,887,279) (200,668,385)
- ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 15.1 - - 175,416,028 -
- ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 19 22,000,000 - - -
- ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 17 329,533,131 508,993,638 - -
- ขาดทุน (ก าไร) จากการตดัจ าหน่ายและขายอุปกรณ์ 175,755,655 60,999,164 (1,141,240) 690,682

   - เงินปันผลรับจากบริษทัอ่ืน (155,721,595) (140,149,436) (155,721,595) (140,149,436)
- เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 15.5 - - (7,329,884,539) (7,702,347,638)

   - ส่วนแบ่งผลก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 15.1 (5,772,539,998) (6,062,101,969) - -

   กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 11,686,828,081 9,390,497,887 (597,632,136) (443,967,697)

   การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน
     (ไม่รวมผลกระทบของการซ้ือหรือขายบริษทัยอ่ย)

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,155,810,277) 137,981,176 - -
- ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการให้บริการ
   ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (124,368,940) (1,438,374,662) - -
- ลูกหน้ีสัญญาเช่าการเงินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 682,566,966 662,252,376 - -
- ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (151,305,380) 137,802,999 3,726,527 114,897,946
- เช้ือเพลิงและวสัดุส ารองคลงั (138,736,089) (196,051,742) - -
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (109,743,633) (572,684,473) (10,808,191) 149,463,013
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (28,889,091) 2,239,322 (2,720,000) (4,250,000)
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,099,545,934 1,525,480,635 - -
- เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,406,462 (49,319,836) - (214,000)
- เงินสดจ่ายเพ่ือช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
    หลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ (41,778,862) (36,992,380) (6,138,034) (5,076,585)
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 265,013,271 563,727,292 31,024,400 (58,677,331)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 12,010,728,442 10,126,558,594 (582,547,434) (247,824,654)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 23 ถึง 123 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 12,010,728,442 10,126,558,594 (582,547,434) (247,824,654)

- ภาษีเงินไดรั้บ 158,067,124 229,267,351 11,071,622 -
- ภาษีเงินไดจ่้าย (1,148,995,041) (1,196,659,859) - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 11,019,800,525 9,159,166,086 (571,475,812) (247,824,654)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - (85,085,860) 169,530,178

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 11,019,800,525 9,159,166,086 (656,561,672) (78,294,476)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ (2,728,485,481) (2,835,910,332) (4,926,157,088) (3,116,260,154)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าคา่หุน้เพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 41.6 (728,520,362) - (728,520,362) (144,002,000)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั สุทธิ (391,392,100) (2,370,223,962) - -
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 212,338,493 63,091,750 110,293,543 209,477,077
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ 150,561,618 (242,120,773) - -
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะยาวในหลกัทรัพย์
ในความตอ้งการของตลาด สุทธิ (4,084,317) (117,485) - -

เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (695,020,500) (541,270,500) (695,020,500) (541,270,500)
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ืออุปกรณ์และงานระหวา่งก่อสร้าง
และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (3,942,070,588) (13,401,583,726) (52,513,337) (41,835,091)

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (116,996,900) (600,485,085) - (1,725,799)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า - (10,725,000) - -
เงินสดจ่ายจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41.7 - (843,316,317) (1,050,000,000) (150,000,000)
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41.7 - - 175,000,000 172,000,000
เงินสดจ่ายจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 14 - (1,231,200,000) - (1,231,200,000)
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 15.5 5,191,707,804 4,826,925,547 7,818,145,736 6,769,383,395
เงินปันผลรับจากบริษทัอ่ืน 155,721,595 140,149,436 155,721,595 140,149,436

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (2,896,240,738) (17,046,786,447) 806,949,587 2,064,716,364

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - 699,508 89,521

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (2,896,240,738) (17,046,786,447) 807,649,095 2,064,805,885

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 23 ถึง 123 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีสัญญาเช่าการเงิน - (833,494) - -
เงินสดจ่ายคา่ดอกเบ้ีย (4,444,284,339) (4,299,206,749) (1,648,863,982) (1,533,135,844)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,275,000,000 10,344,377,211 2,795,500,000 7,106,162,160
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (3,125,000,000) (11,202,377,211) (1,645,500,000) (7,106,162,160)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23.3 9,852,410,972 22,537,439,091 8,597,200,000 8,716,296,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23.3 (8,095,698,499) (10,096,253,596) (3,665,300,000) (7,677,288,843)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 24,132,908 - -
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมจดัหาเงินกูย้มื (24,482,467) (137,000,369) (12,655,000) (13,741,962)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุน้ (3,605,336,103) (3,474,217,183) (3,552,675,557) (3,421,217,094)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (5,167,390,436) 3,696,060,608 867,705,461 (3,929,087,743)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - - -

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (5,167,390,436) 3,696,060,608 867,705,461 (3,929,087,743)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 2,956,169,351 (4,191,559,753) 1,018,792,884 (1,942,576,334)
ยอดคงเหลือตน้ปี 4,487,429,447 8,750,562,822 732,634,458 2,675,210,792
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน (656,797,112) (71,573,622) - -

ยอดคงเหลอืปลายปี 6,786,801,686 4,487,429,447 1,751,427,342 732,634,458

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ประกอบด้วย
 - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด

   ภายในสามเดือน 5,133,719,271 2,970,841,324 1,050,407,605 162,732,224
 - เงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีครบก าหนดภายในสามเดือน 1,653,082,415 1,516,588,123 701,019,737 569,902,234

6,786,801,686 4,487,429,447 1,751,427,342 732,634,458

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 23 ถึง 123 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

รายการที่มิใช่เงนิสด
- จดัประเภทรายการวสัดุส ารองคลงัไปเป็น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 53,644,595 678,933,425 - -
- ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดช้ าระเงิน (รวมเงินประกนัผลงาน) 456,391,623 1,149,269,248 14,938,488 11,369,669
- จดัประเภทรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 980,247,075 205,164,740 - -
- จดัประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 96,318,981 - - -
- จดัประเภทรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่า

   การเงินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 21,254,999,680 - -
- จดัประเภทรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นวสัดุส ารองคลงั 124,716,784 - - -
- จดัประเภทรายการเงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือเงินลงทุนไปเป็นเงินลงทุน 144,002,000 - 144,002,000 -
- จดัประเภทรายการเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืนไปเป็นเงินลงทุน 838,598,835 - - -
- มูลคา่คงเหลือของสินทรัพยจ์ากลูกหน้ีสัญญาเช่าการเงิน - 580,654,874 - -
- ภาระผกูพนัท่ีคาดวา่จะตอ้งช าระภายใตเ้งินลงทุนในการร่วมคา้ 66,449,200 - 66,449,200 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 23 ถึง 123 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัทย่อย

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว  
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง+ทางอ้อม) 

(%)

บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	จ�ากัด	(บฟข.) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  ชั้น 12  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2955 0931  
โรงไฟฟ้า 112 หมู่ที่ 8  ต�าบลท้องเนียน  
 อ�าเภอขนอม  
 จังหวัดนครศรีธรรมราช  80210  
 โทรศัพท์ 0 7552 9173,   
  0 7552 9179  
 โทรสาร 0 7552 8358

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
(IPP) ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากก๊าซธรรมชาติ

8,395 10 8,005.02 99.99

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว 
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง+ทางอ้อม) 

(%)

บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	(เอ็กโก)
ทะเบียนเลขที่ 0107537000866  
 (เดิมเลขที่ บมจ. 333)
ส�านักงานใหญ่ 222  อาคารเอ็กโก  ชั้น 14, 15
 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงทุ่งสองห้อง 
 เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210
 โทรศัพท์ 0 2998 5000 
 โทรสาร 0 2998 5999

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company)  
เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

5,300 10 5,264.65 -

โรงไฟฟ้าระยอง 
ส�านักงานกรุงเทพ อาคารเอ็กโก ชั้น 12 
 โทรศัพท์ 0 2998 5000 
 โทรสาร 0 2955 0931
ส�านักงานระยอง 35  ถนนทางหลวงระยอง  
 สาย 3191 
 ต�าบลห้วยโป่ง  อ�าเภอเมือง 
 จังหวัดระยอง  21150 
 โทรศัพท์  0 3868 1012, 
  0 3868 1016,  
  0 3868 1020 
 โทรสาร 0  3868 1784
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค 
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร 
ข้อจ�ากัดการถือหุ้นต่างด้าว 44.81% 
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 
51.90% 
เว็บไซต์ www.egco.com

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
(IPP) ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากก๊าซธรรมชาติ
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บริษัทย่อย (ต่อ)

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว  
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง+ทางอ้อม) 

(%)

บรษัิท	เอก็โก	เอ็นจิเนียริง่	แอนด์	เซอร์วสิ	จ�ากัด	(เอสโก)	
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  ชั้น 13  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2955 0933  
ส�านักงานสาขา 35 ถนนทางหลวงระยอง  
 สาย 3191 ต�าบลห้วยโป่ง  
 อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง  21150  
 โทรศัพท์ 0 3868 2611-4  
 โทรสาร 0 3868 2823

ให้บริการด้านวิศวกรรม   
เดินเครื่อง  และบ�ารุงรักษา 
โรงไฟฟ้าและโรงงาน

400 10 400 99.99

บรษัิท	นอร์ธ	โพล	อินเวสท์เมนท์	จ�ากัด	(นอร์ธ	โพล)		
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน 6th Floor, Tower A,   
ต่างประเทศ 1 CyberCity, Ebene,  
 Republic of Mauritius

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่ม ี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน 
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า 
ในต่างประเทศ

50,722.78/1 

(1,555,975,501 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

32.5987/1 

(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

50,722.78/1 

(1,555,975,501 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

100

บริษัท	เอ็กโก	อินเตอร์เนชั่นแนล	(บีวีไอ)	จ�ากัด	
(เอ็กโก	บีวีไอ) 
(ถือหุ้นโดย นอร์ธ โพล ร้อยละ 100) ส�านักงาน 
อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน Akara Bldg.,  
ต่างประเทศ 24 De Castro Street,  
 Wickhams  Cay 1, Road Town,  
 Tortola, British Virgin Islands,  
 P.O. Box 3136

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่ม ี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน 
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า 
ในต่างประเทศ

11.41 /1

(350,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

32.5987 /1 

(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

11.41 /1 

(350,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

100  

บริษัท	ทวาย	อิเล็คตริซิตี้	เจเนอเรติ้ง		
คัมพานี	เมเนจเม้นท์	จ�ากัด	(เด็กคอม)  
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน 60 Paya Lebar Road, #08-43, 
ต่างประเทศ Paya Lebar Square, 409051,  
 Singapore

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่ม ี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน 
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า 
ในประเทศเมียนมา

1.96 /1 

(60,000  
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

1.96 /1 

(60,000  
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

100

บริษัท	นิว	โกรทธ์		พลัส	จ�ากัด	(เอ็นจีพี)  
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999
ส�านักงาน Gustav Mahlerlaan 1236,  
ต่างประเทศ 1081 LA,  Amsterdam  
 The Netherlands

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่ม ี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน 
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า 
ในต่างประเทศ

50,301.73 /1 

(1,543,059,337 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

50,301.73 /1 

(1,543,059,337 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

100

บริษัท	นิว	โกรทธ์		จ�ากัด	(นิว	โกรทธ์)	
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999
ส�านักงาน Atrium Building, 8th Floor,  
ต่างประเทศ Strawinskylaan 3127,  
 1077 ZX, Amsterdam  
 The Netherlands

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่ม ี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน 
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า 
ในต่างประเทศ

1.08 /1 

(32,981  
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

1.08 /1 

(32,981  
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

100
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บริษัทย่อย (ต่อ)

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว  
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง+ทางอ้อม) 

(%)

บริษัท	เคซอน	เพาเวอร์	อิงค์	จ�ากัด	(คิวพีไอ)	
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน 14th Floor Zuellig Building  
ต่างประเทศ Makati Avenue corner Paseo  
 de Roxas 1225 Makati City,  
 Philippines

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่ม ี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน 
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า 
ในประเทศฟิลิปปินส์

6.52/1 

(200,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

6.52/1 

(200,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

100

บรษัิท	เคซอน	เพาเวอร์	(ฟิลปิปินส์)	จ�ากัด		(เคซอน) 
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100)
ส�านักงาน 14th Floor Zuellig Building  
ต่างประเทศ Makati Avenue corner Paseo  
 de Roxas 1225 Makati City,  
 Philippines  
โรงไฟฟ้า Barangay, Cagsiay I,   
 Mauban Quezon Province,  
 Philippines 4330

ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากถ่านหิน

6,768.84/1 

(207,641,268 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

6,768.84/1 

(207,641,268 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

100

บริษัท	เพิร์ล	เอนเนอจี้	ฟิลิปปินส์	ออเปอเรติ้ง	
อิงค์	จ�ากัด	(พีพอย)  
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน Barangay, Cagsiay I,   
ต่างประเทศ Mauban, Quezon,  
 Philippines  4330

ให้บริการเดินเครื่อง 
และบ�ารุงรักษา 
โรงไฟฟ้าเคซอน

6.52/1 

(200,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

6.52/1 

(200,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

100

บริษัท	เคซอน	เมเนจเม้นท์	เซอร์วิส	อิงค์	จ�ากัด	
(คิวเอ็มเอส)  
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน 14th Floor Zuellig Building  
ต่างประเทศ Makati Avenue corner Paseo  
 de Roxas 1225 Makati City,  
 Philippines

ให้บริการด้านการบริหารจัดการ
โรงไฟฟ้าเคซอน

3.42/3 

(5,260,000  
เปโซ)

3.42/3 

(5,260,000  
เปโซ)

100

บริษัท	เมาบัน	โฮลดิ้ง	อิงค์	จ�ากัด	(เมาบัน)	
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน 14th Floor Zuellig Building  
ต่างประเทศ Makati Avenue corner Paseo  
 de Roxas 1225 Makati City,  
 Philippines

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่ม ี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน 
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า

204.75/3 

(315,000,100 
เปโซ)

65/3  

(100 เปโซ)

204.75/3   

(315,000,100 
เปโซ)

100
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บริษัทย่อย (ต่อ)

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว  
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง+ทางอ้อม) 

(%)

บริษัท	เอเวอร์กรีน	พาวเวอร์	เวนเจอร์	จ�ากัด		
(เอเวอร์กรีน) 
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน Atrium Building, 8th Floor,  
ต่างประเทศ Strawinskylaan 3127,  
 1077 ZX, Amsterdam 
 The Netherlands

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่ม ี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน 
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า 
ในประเทศฟิลิปปินส์

0.00/1 

(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

32.5987/1 

(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

0.00/1 

(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

100

บรษัิท	มิลเลนเน่ียม	เอนเนอร์ย่ี		จ�ากัด	(มิลเลนเน่ียม)  
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน Atrium Building, 8th Floor,  
ต่างประเทศ Strawinskylaan 3127,  
 1077 ZX, Amsterdam  
 The Netherlands

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่ม ี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน 
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า 
ในต่างประเทศ

0.00/1 

(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

32.5987/1 

(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

0.00/1 

(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

100

บริษัท	เซาท์	แปซิฟิค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(เอสพีพีพี)	
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน Darling Park Tower 2,  
ต่างประเทศ 201 Susex Street,  
 Sydney, New South Wales, 2000

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่ม ี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน 
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า 
ในประเทศออสเตรเลีย

2,797.87/4 

(110,506,987 
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย)

25.3185/4 

(1 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย)

2,797.87/4 

(110,506,987 
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย)

100

บริษัท	โบโค	ร็อค	วินด์ฟาร์ม	พีทีวาย	จ�ากัด		
(บีอาร์ดับบลิวเอฟ)	 
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน 81 Flinders Street, Adelaide,  
ต่างประเทศ South Australia, 5000  
 Tel. +61 8 8384 7755  
 Fax. +61 8 8384 7722

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลม

2,576.11/4 

(101,747,980 
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย)

25.3185/4 

(1 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย)

2,576.11/4 

(101,747,980 
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย)

100

บริษัท	เจน	พลัส		จ�ากัด	(เจน	พลัส)  
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน Atrium Building, 8th Floor,  
ต่างประเทศ Strawinskylaan 3127,  
 1077 ZX, Amsterdam  
 The Netherlands

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่ม ี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน 
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า 
ในต่างประเทศ

0.00/1 

(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

32.5987 /1 

(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

0.00/1 

(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

100
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บริษัทย่อย (ต่อ)

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว  
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง+ทางอ้อม) 

(%)

บริษัท	ฟีนิกซ์	พาวเวอร์		จ�ากัด	(พีพี)	
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน Atrium Building, 8th Floor,  
ต่างประเทศ Strawinskylaan 3127,  
 1077 ZX, Amsterdam 
 The Netherlands

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่ม ี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน 
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า 
ในต่างประเทศ

0.00/1 

(100 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

32.5987 /1 

(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

0.00/1 

(100 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

100

บรษัิท	เอ็กโก	โคเจนเนอเรชัน่	จ�ากัด	(เอ็กโก	โคเจน)		
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  ชั้น 13  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
โรงไฟฟ้า 222 หมู่ 8 ต�าบลมาบข่า  
 อ�าเภอนิคมพัฒนา  
 จังหวัดระยอง  21180  
 โทรศัพท์ 0 3863 7051-57  
 โทรสาร 0 3863 7063

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
และไอน�้าจากก๊าซธรรมชาติ

1,060 10 1,060 80

บริษัท		เอ็กโก	กรีน	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	(เอ็กโก	กรีน)
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company)  
ที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า

175 10 175 74

บริษัท		ร้อยเอ็ด	กรีน	จ�ากัด	(อาร์จี)	
(ถือหุ้นโดย เอ็กโก กรีน ร้อยละ 95)  
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  ชั้น 13  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
โรงไฟฟ้า 222 หมู่ 10 ต�าบลเหนือเมือง  
 อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด   
 45000  
 โทรศัพท์ 0 4351 9825-6  
 โทรสาร 0 4351 9827

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากชีวมวล

180 10 180 70.30

บริษัท	พลังงานการเกษตร	จ�ากัด	(เออี)	
(ถือหุ้นโดย เอสโก ร้อยละ 99.99)  
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999

ซื้อ/ขาย ขนส่งเชื้อเพลิง 
จากเศษวัสดุธรรมชาติ

2 10 2 99.99

บริษัท	เอสพีพี	ทู	จ�ากัด	(เอสพีพี	ทู)  
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก ชั้น 10  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
โรงไฟฟ้า ต�าบลแสลงพัน อ�าเภอวังม่วง  
 จังหวัดสระบุรี 18220

ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก (VSPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์

196.7 10 196.7 99.99

บริษัท	เอสพีพี	ทรี	จ�ากัด	(เอสพีพี	ทรี)	
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก ชั้น 10  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
โรงไฟฟ้า ต�าบลท่าคล้อ อ�าเภอเบญจลักษณ์  
 จังหวัดศรีสะเกษ  33110

ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก (VSPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์

197.5 10 197.5 99.99
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บริษัทย่อย (ต่อ)

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว  
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง+ทางอ้อม) 

(%)

บริษัท	เอสพีพี	โฟร์	จ�ากัด	(เอสพีพี	โฟร์)	
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก ชั้น 10  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
โรงไฟฟ้า ต�าบลท่าคล้อ อ�าเภอเบญจลักษณ์  
 จังหวัดศรีสะเกษ 33110

ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก (VSPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์

148.7 10 148.7 99.99

บริษัท	เอสพีพี	ไฟว์	จ�ากัด	(เอสพีพี	ไฟว์)  
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก ชั้น 10  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
โรงไฟฟ้า ต�าบลคูเมือง อ�าเภอเมืองสรวง  
 จังหวัดร้อยเอ็ด 45220

ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก (VSPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์

198.4 10 198.4 99.99

บริษัท	เทพพนา	วินด์ฟาร์ม	จ�ากัด	(ทีดับบลิวเอฟ)	
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก ชั้น 10  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
โรงไฟฟ้า 555 หมู่ที่ 1  
 ต�าบลวะตะแบก อ�าเภอเทพสถิต  
 จังหวัดชัยภูมิ 36230

ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก (VSPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานลม

157.32 100 145.23 90

บริษัท	ยันฮี	เอ็กโก	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(ยันฮี	เอ็กโก)	
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก ชั้น 10  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999

ลงทุนในกิจการที่ผลิต 
กระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

10.01 100 10.01 49

บริษัท	โซลาร์	โก	จ�ากัด	(โซลาร์	โก)  
(ถือหุ้นโดย ยันฮี เอ็กโก ร้อยละ 100) 
ส�านักงาน  อาคารเอ็กโก ชั้น 10  
  โทรศัพท์ 0 2998 5000  
  โทรสาร 0 2998 5999 
โรงไฟฟ้า 
- สาขา 1 เลขที่ 317, 318 หมู่ที่ 1 ต�าบลบางตาเถร  
 อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 
- สาขา 2 เลขที่ 155, 156 หมู่ที่ 17 ต�าบลบางหลวง  
 อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 
- สาขา 3 เลขที่ 157, 158 หมู่ที่ 17 ต�าบลบางหลวง  
 อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 
- สาขา 4 เลขที่ 94, 95 หมู่ที่ 1 ต�าบลหินมูล  
 อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 
- สาขา 5 เลขที่ 96, 97 หมู่ที่ 1 ต�าบลหินมูล  
 อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 
- สาขา 6 เลขที่ 98, 99 หมู่ที่ 1 ต�าบลหินมูล  
 อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190

ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก (VSPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์

1,650 100 1,650 49

บริษัท	ชัยภูมิ	วินด์ฟาร์ม	จ�ากัด	(ซีดับบลิวเอฟ) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก ชั้น 10  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
โรงไฟฟ้า 190 หมู่ที่ 9 ต�าบลซับใหญ่  
 อ�าเภอซบัใหญ่ จงัหวัดชยัภูม ิ36130

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากพลังงานลม

1,514 100 1,514 90
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กิจการร่วมค้า

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว  
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง+ทางอ้อม) 

(%)

บริษัท		กัลฟ์	อิเล็คตริก		จ�ากัด	(มหาชน)	(จีอีซี)	
ส�านักงาน 87 ชั้นที่ 11 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ 1  
 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ   
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   
 กรุงเทพมหานคร 10330  
 โทรศัพท์ 0 2654 0155  
 โทรสาร 0 2654 0156-7  
เว็บไซต์ http://www.gulfelectric.co.th

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่เป็น
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
(IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(SPP)

14,000 10 13,784.35 50

บริษัท	กัลฟ์	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	(จีอีเอ็น)	
(ถือหุ้นโดย จีอีซี ร้อยละ  100) 
ส�านักงาน 87 ชั้นที่ 8 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ 1  
 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ   
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   
 กรุงเทพมหานคร 10330  
 โทรศัพท์ 0 2654 0155  
 โทรสาร 0 2654 0156-7

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่เป็น
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
(IPP)

9,782 10 9,782 50

บริษัท	กัลฟ์	ไอพีพี	จ�ากัด	(จีไอพีพี) 
(ถือหุ้นโดย จีอีซี ร้อยละ  100) 
ส�านักงาน 87 ชั้นที่ 8 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ 1  
 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ   
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   
 กรุงเทพมหานคร 10330  
 โทรศัพท์ 0 2654 0155  
 โทรสาร 0 2654 0156-7

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่เป็น
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
(IPP)

9,779 10 9,779 50

บริษัทย่อย (ต่อ)

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว  
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง+ทางอ้อม) 

(%)

บริษัท	คลองหลวง	ยูทิลิตี้	จ�ากัด	(เคแอลยู)	
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก ชั้น 11  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
โรงไฟฟ้า 1/9  หมู่ที่ 3 ต�าบลคลองหนึ่ง  
 อ�าเภอคลองหลวง ปทมุธานี 12120

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
และไอน�้าจากก๊าซธรรมชาติ

1,000 10 1,000 99.99

บริษัท	บ้านโป่ง	ยูทิลิตี้	จ�ากัด	(บีพียู)	
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก ชั้น 11  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
โรงไฟฟ้า 19/300 หมู่ที่ 19 ต�าบลท่าผา  
 อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
 70110

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
และไอน�้าจากก๊าซธรรมชาติ

2,000 10 2,000 99.99

บริษัท	เอ็กโก	พลัส	จ�ากัด	(เอ็กโก	พลัส) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก ชั้น 11  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่ม ี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน 
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า 
ในต่างประเทศ

10 10 10 100
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กิจการร่วมค้า (ต่อ)

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว  
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง+ทางอ้อม) 

(%)

บริษัท	กัลฟ์	เพาเวอร์	เจเนอเรชั่น	จ�ากัด	(จีพีจี) 
(ถือหุ้นโดย จีอีซี ร้อยละ 100) 
ส�านักงาน 64 หมู่ที่ 2 ต�าบลบ้านป่า  
 อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
 โทรศัพท์ 0 3626 2403-9  
 โทรสาร 0 3626 2402

ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากก๊าซธรรมชาติ

9,607 10 9,607 50

บริษัท	กัลฟ์	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	(จีซีซี) 
(ถือหุ้นโดย จีอีซี ร้อยละ  100) 
ส�านักงาน 79 หมู่ที่ 3 ต�าบลตาลเดี่ยว  
 อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
 โทรศัพท์ 0 3624 6203-4  
 โทรสาร 0 3624 6531

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
และไอน�้าจากก๊าซธรรมชาติ

850 10 850 50

บรษัิท	หนองแค	โคเจนเนอเรชัน่	จ�ากัด	(เอ็นเคซซี)ี	
(ถือหุ้นโดย จีอีซี ร้อยละ  100)  
ส�านักงาน 111/11 หมู่ที่ 7 ต�าบลหนองปลาหมอ  
 อ�าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140  
 โทรศัพท์ 0 3637 3676  
 โทรสาร 0 3637 3691

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
และไอน�้าจากก๊าซธรรมชาติ

1,241.72 74 1,241.72 50

บรษัิท	สมุทรปราการ	โคเจนเนอเรชัน่	จ�ากัด	(เอสซซี)ี 
(ถือหุ้นโดย จีอีซี ร้อยละ 100)  
ส�านักงาน 745 หมู่ที่ 2 ต�าบลบางปูใหม่  
 อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
 10280  
 โทรศัพท์ 0 2709 0751  
 โทรสาร 0 2709 1842

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
และไอน�้าจากก๊าซธรรมชาติ

981.54 76 981.54 50

บริษัท	กัลฟ์	ยะลา	กรีน	จ�ากัด	(จีวายจี) 
(ถือหุ้นโดย จีอีซี ร้อยละ 100)  
ส�านักงาน 80 หมู่ที่ 1 ต�าบลพร่อน อ�าเภอเมือง  
 จังหวัดยะลา 95160  
 โทรศัพท์  0 7325 2721  
 โทรสาร 0 7325 2722

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากชีวมวล

460 10 460 50

บริษัท	บีแอลซีพี	เพาเวอร์	จ�ากัด	(บีแอลซีพี)	
ส�านักงาน เลขที่ 9 ถนน ไอ-แปด  
 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
 อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  
 โทรศัพท์ 0 3892 5100  
 โทรสาร 0 3892 5199

ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากถ่านหิน

12,010 100 12,010 50

บริษัท	ไฟฟ้า	น�้าเทิน	2	จ�ากัด	(เอ็นทีพีซี)	
ส�านักงาน Unit 9, Tat Luang Road  
 Nongbone Village, P.O. Box 5862  
 Vientiane, Lao PDR  
 โทรศัพท์ (856-21) 263 900  
 โทรสาร (856-21) 263 901

ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากพลังงานน�้า

14,669.42/1 

450,000,000 
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

3,259.87/1 

100  
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

12,175.6/1 

373,500,000  
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

35  
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กิจการร่วมค้า (ต่อ)

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว  
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง+ทางอ้อม) 

(%)

บริษัท	จี-พาวเวอร์	ซอร์ซ	จ�ากัด	(จีพีเอส)	
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก ชั้น 10  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999
โรงไฟฟ้า 
- สาขา 1 เลขที่ 11/1, 111, 111/1 หมู่ที่ 11  
 ต�าบลดงคอน อ�าเภอสรรคบุรี  
 จังหวัดชัยนาท 17140 
- สาขา 2 เลขที่ 11/1, 11/11 หมู่ที่ 5  
 ต�าบลตาขีด อ�าเภอบรรพตพิสัย  
 จังหวัดนครสวรรค์ 60180 
- สาขา 3 เลขที่ 11, 11/1 หมู่ที่ 2  
 ต�าบลตาสัง อ�าเภอบรรพตพิสัย  
 จังหวัดนครสวรรค์ 60180 
- สาขา 4 เลขที่ 311, 311/1 หมู่ที่ 2  
 ต�าบลซับสมอทอด อ�าเภอบึงสามพัน  
 จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก (VSPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์

930 100 930 60

บริษัท	จีเดค	จ�ากัด	(จีเดค)	
ส�านักงาน 408/70 อาคารพหลโยธิน เพลส ชัน้ 9  
 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โรงงาน ถนนสายสนามบิน หมู่ที่ 3  
 ต�าบลควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่  
 จังหวัดสงขลา 90110

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก 
(VSPP) ผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย

400 100 400 50

บริษัท	พัฒนาพลังงานธรรมชาติ	จ�ากัด	(เอ็นอีดี)
ส�านักงาน เลขที่ 188 หมู่ 3 ต�าบลวังเพลิง  
 อ�าเภอโคกส�าโรง จังหวัดลพบุรี  
 15120 
โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์,  
 โรงไฟฟ้าวังเพลิงโซลาร์  
 เลขที่ 188 หมู่ 3 ต�าบลวังเพลิง  
 อ�าเภอโคกส�าโรง จังหวัดลพบุรี  
 15120

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย ์
และลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

2,304 10 2,283 66.67

บรษัิท	พทีี	มานัมบงั	เมารา	อนิิม	จ�ากัด	(เอ็มเอ็มอี)	
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100) 
ส�านักงาน Puri Matari 2, 1st Floor JL.HR.  
ต่างประเทศ Rasuna Said Kav. H1-2,   
 South Jakarta 10210 Indonesia 
เหมือง Lawang Kidul and Tanjung Enim,  
 Muara Enim City, Sumatera  
 Selatan (South Sumatra)  
 Province, Indonesia

อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน 
กิจการซื้อขายและขนส่งถ่านหิน

1,778.33/2 

750,000,000 
(พันรูเปีย)

2,371.10/2 

1,000  
(พันรูเปีย)

444.58/2 

187,500,000 
(พันรูเปีย)

40
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กิจการร่วมค้า (ต่อ)

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว  
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง+ทางอ้อม) 

(%)

บรษัิท	กาลลิายัน	พาวเวอร์	อิงค์	จ�ากัด	(กาลลิายัน)	
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 49) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน 62 H. Dela Costa Street, Barangay 
ต่างประเทศ Daungan Mauban, Quezon  
 Province, Philippines

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัท ซาน  
บัวนาเวนทูรา พาวเวอร์ ลิมิเต็ด

5.85/3 

(9,000,000 
เปโซ)

5.85/3 

(9,000,000 
เปโซ)

49

บริษัท	ซาน	บัวนาเวนทูรา	พาวเวอร์	จ�ากัด		
(เอสบีพีแอล) 
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 49) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน 62 H. Dela Costa Street, Barangay 
ต่างประเทศ Daungan Mauban, Quezon  
 Province, Philippines

ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากถ่านหิน

388.05/3 

(597,000,000 
เปโซ)

388.05/3 

(597,000,000 
เปโซ)

49

บริษัท	มาซิน	เออีเอส	จ�ากัด	(มาซิน	เออีเอส)	
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 49) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน Atrium Building, 8th Floor,  
ต่างประเทศ Strawinskylaan 3127,  
 1077 ZX, Amsterdam  
 The Netherlands

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company) ที่ม ี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน 
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า
ประเทศฟิลิปปินส์

11,086.25/1 

(340,082,559 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

32.5987/1 

(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

11,086.25/1 

(340,082,559 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

49

บริษัท	มาซินลอค	พาวเวอร์	พาร์ทเนอร์	จ�ากัด	
(เอ็มพีพีซีแอล)	
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 49) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน 18th Floor, Bench Tower,  
ต่างประเทศ 30th Street, Cor. Rizal Drive,  
 Crescent Park, West 5, Bonifacio  
 Global City, Taguig 1634,  
 Metro Manila, Philippines

ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากถ่านหิน

8,964.64/1 

(275,000,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

32.5987/1 

(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

8,964.64/1 

(275,000,000  
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

49

บริษัท	อัลฟ่า	วอเตอร์	แอนด์	เรียลตี้	เซอร์วิส	
จ�ากัด	(อัลฟ่า	วอเตอร์)	
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 19.60) 
ส�านักงาน อาคารเอ็กโก  
 โทรศัพท์ 0 2998 5000  
 โทรสาร 0 2998 5999  
ส�านักงาน 3rd Floor, Glass Tower Building, 
ต่างประเทศ  115 C. Palanca Street,  
 Makati City 1229, Philippines

ให้บริการจัดหาน�้าดิบ อุปกรณ์ 
และขนย้ายถ่านหินให ้
โรงไฟฟ้ามาซินลอค

113.10/3 

(174,000,000 
เปโซ)

0.65/3 

(1 เปโซ)

113.10/3 

(174,000,000 
เปโซ)

19.60
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หมายเหตุ	 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
  /1 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา (USD) เท่ากับ 32.5987 บาท 
  /2 1,000 รูเปีย (Rupiah) เท่ากับ 2.3711 บาท  
  /3 1 เปโซ (PESO) เท่ากับ 0.65 บาท  
  /4 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เท่ากับ 25.3185 บาท

บริษัทอื่นๆ

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว  
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง+ทางอ้อม) 

(%)

บริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า	
ภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน) (อีสท์วอเตอร์)	
ส�านักงาน อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26  
 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
 โทรศัพท์ 0 2272 1600  
 โทรสาร 0 2272 1601-3  
เว็บไซต์ www.eastwater.com

พัฒนาการบริหาร 
และการจัดการแหล่งน�้า  
เพื่อจ�าหน่ายน�้าดิบแก่ผู้ใช้น�้า

1,663.73 1 1,663.73 18.72  

บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จ�ากัด	(ไซยะบุรี)	
ส�านักงาน 215 Lanexang Avenue, Ban Siang  
 Yuen Chantaburi District,  
 Vientiane, Lao PDR  
 Tel. (856-21) 223 215,  
  (856-21) 252 060  
 Fax (856-21) 215 500

ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากพลังงานน�้า

26,861 10 22,064.82 12.5

บริษัทร่วม

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว  
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง+ทางอ้อม) 

(%)

บรษัิท	สตาร์	เอนเนอร์ย่ี	จโีอเทอร์มอล	จ�ากัด	(เอสอีจ)ี		
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 20)  
ส�านักงาน 9 Battery Road, #15-01,  
 Straits Trading Building,  
 Singapore 049910

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company)  
ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังความร้อน
ใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย

3,404.50/1 

(104,436,650 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

3,404.50/1 

(104,436,650 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

20

บริษัท	สตาร์	เอนเนอร์ยี่	จีโอเทอร์มอล		
(ซาลัก-ดาราจัท)	จ�ากัด	(เอสอีจีเอสดี) 
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 20.07) 
ส�านักงาน Atrium Building, 8th Floor,  
 Strawinskylaan 3127,  
 1077 ZX, Amsterdam  
 The Netherlands

ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
(Holding Company)  
ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังความร้อน
ใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย

0.33/1 

(10,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

0.33/1 

(10,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

20.07

กิจการร่วมค้า (ต่อ)

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว  
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง+ทางอ้อม) 

(%)

บริษัท	พีที	เตนากา	ลิสตริก	ซิเลกอน	(ทีแอลซี)
ส�านักงาน Wisma Barito Pacific Tower B,  
ต่างประเทศ 5th Floor, Jl. Let. Jend. S.  
 Parman Kav. 62-63,  
 Jakarta 11410, Indonesia

พัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินใน
ประเทศอินโดนีเซีย

81.50/1 

(2,500,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

325.99/1 

(10 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

81.50/1 

(2,500,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

49

บริษัท	ไฟฟ้า	น�้าเทิน	1	จ�ากัด	(เอ็นทีวันพีซี)	
ส�านักงาน Unit 15, Sithong Road,  
ต่างประเทศ Pak Thang Village, Sikhottabong  
 District, P.O. BOX 1808, Vientiane,  
 Lao PDR  
 โทรศัพท์ +856 (0)21 550497  
 โทรสาร +856 21 550 498

ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
จากพลังงานน�้า

162.99/1 

(5,000,000 
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

40.75/1 

(1.25 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

162.99/1 

(5,000,000  
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

25
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