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พันธกิจ
1

มุงมั่นเติบโตอยางตอเนื่อง
เพ�่อสรางมูลคาใหแกผูถือหุน
อยางยั่งยืน

2

มีความเชื่อถือไดในการผลิตและ
ใหบร�การดานพลังงาน

3

เปนสมาชิกที่ดีของสังคมและ
ใสใจตอชุมชนและสิ�งแวดลอม

บร�หารความหลากหลายไดอยางเชี่ยวชาญ
บร�หารพอรตโฟลิโอธุรกิจไฟฟาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการ
กระจายเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาที่หลากหลายอยางสมดุล ทําใหมีกําลัง
การผลิตตามสัดสวนการถือหุนสูงถึง 5,423 เมกะวัตต

กําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุน

5,423
เมกะวัตต

พลังงานหมุนเว�ยน

1,043

นํ้า 535 เมกะวัตต

เมกะวัตต

ลม 191 เมกะวัตต
ความรอนใตพ�ภพ 175 เมกะวัตต

กาซธรรมชาติ

3,024

เมกะวัตต

โซลาร 116 เมกะวัตต
ชีวมวล 16 เมกะวัตต
ถานหิน

1,356
เมกะวัตต

H2

O2

เซลลเชื้อเพลิง 10 เมกะวัตต

เพ��มมูลคาทางธุรกิจ สรางผลตอบแทนที่มั่นคง
ใชจ�ดแข็งและศักยภาพในการขยายการลงทุนทั้งธุรกิจไฟฟาและธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งแสวงหาโอกาส
ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเชื้อเพลิงและระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนธุรกิจ Smart Energy Solution เพ�่อสราง
การเติบโตตอเนื่องและสามารถแขงขันไดทามกลางความทาทายของอุตสาหกรรมไฟฟา

INVESTMENT DIRECTION
FUEL AND OTHER
INFRASTRUCTURE

Focus Area:
• LNG Value Chain
• Smart Industrial Estate
• Gas Processing & Liquefaction
• Regasification
• Fuel Pipeline & Transportation
• Other Infrastructure

POWER
GENERTION

CONVENTIONAL

SMART ENERGY
SOLUTION

RENEWABLE

VALUE INTERGRATION

Focus Area:
• Solar Solution Provider
• Energy Storage System
• Microgrid Components
• Energy Management System
• Data Center

อยูรวมกันอยางเกื้อกูล
ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงสิ�งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาลเปนสําคัญ
โดยเชื่อวา ตนทางดี จะกอเกิดผลลัพธปลายทางที่ดี

สงเสริมและพัฒนา
"คุณภาพชีวิตชุมชน"
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟา

สงเสริมการเรียนรู
การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมใน "เยาวชน"

ปกปองและฟนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ระบบนิเวศ และพื้นที่ปาตนนํ้า

สารบัญ

01
การประกอบธุรกิจ
และผลการด�ำเนินงาน

02
การก�ำกับ
ดูแลกิจการ

12

สารจากประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

53

โครงสร้างรายได้

17

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

56

ปัจจัยความเสี่ยงและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

18

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

66

การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

26

โครงสร้างการถือหุ้น
ในกลุ่มบริษัท

81

ความท้าทาย
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

28

โครงสร้างองค์กร

98

มุ่งมั่นสร้างพลังงาน
เพื่อความยั่งยืน

30

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

120 มุ่งมั่นสร้างคุณค่าสู่สังคม

165 โครงสร้างการก�ำกับ

218 การก�ำกับดูแลกิจการ

186 คณะกรรมการและ

251 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

216 ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหาร

259 การควบคุมภายในและ

ดูแลกิจการ

ผู้บริหาร

และผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ของคณะกรรมการ

รายการระหว่างกัน

03
งบการเงิน

267 ภาพรวมทางการเงิน

276 งบการเงินรวม

269 รายงานความรับผิดชอบ

402 บทรายงานและการวิเคราะห์

270 รายงานของผู้สอบบัญชี

426 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

428 ข้อมูลทั่วไปและ

463 การรับรองข้อมูล

447 ค�ำย่อ

470 การรับรองจาก

ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รับอนุญาต

04
ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลส�ำคัญอื่น

451 สรุปผลการด�ำเนินงาน
ปี 2560-2563

ของฝ่ายบริหาร

ประจ�ำปี 2563

ตามเกณฑ์ GRI

หน่วยงานภายนอก
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รายงานประจ�ำปี 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

เอ็กโก กรุ๊ป
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รายงานประจ�ำปี 2563

สารจากประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ
้ ด
ั การใหญ่
ปี 2563 เป็นปีที่ทั่วโลกและประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายใหม่ การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ท�ำให้ทุกประเทศ ทุกธุรกิจ และทุกครัวเรือน ต้องปรับตัว ทบทวน เรียนรู้
และก้าวผ่านความท้าทายสู่การเปลี่ยนแปลง
ส�ำหรับกลุ่มเอ็กโกสามารถปรับตัวและด�ำเนินธุรกิจในสถานการณ์
New Normal ได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าวิกฤตโควิด-19 จะส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานบ้าง เช่น การสั่งการผลิตไฟฟ้า (Dispatch) ลดลง
ตามความผันแปรที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศต่างๆ ลดลง
และการเลือ่ นแผนการบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางแห่งออกไป เนือ่ งจาก
ข้อจ�ำกัดเรือ่ งการเดินทางและการขนส่งอุปกรณ์ซอ่ มบ�ำรุงต่างๆ แต่ใน
ภาพรวมการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ยั ง สามารถด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตลอดห่ ว งโซ่ ธุ ร กิ จ ตาม
แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Plan - BCP) ที่ได้เตรียมการไว้ทั้งส�ำหรับส�ำนักงานใหญ่และ
โรงไฟฟ้าต่างๆ ในกลุ่มเอ็กโก โดยมีการทบทวนแผน BCP ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ ส่งผลให้จนถึงปัจจุบนั โรงไฟฟ้า
ทัง้ หมดในกลุม่ เอ็กโกทัง้ ในและต่างประเทศยังคงเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์
และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างราบรื่น
ด้านความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น
บางโครงการมีความล่าช้า แต่ส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จตามแผนงาน
ที่ก�ำหนดไว้ จากมาตรการบริหารความเสี่ยงของโครงการก่อสร้างที่ดี
ด้านการแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่นั้นเพื่อให้สอดรับกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้ขยายขอบเขตการด�ำเนินธุรกิจ
โดยมุ ่ ง เน้ น การผลิ ต และให้ บ ริ ก ารด้ า นพลั ง งาน ครอบคลุ ม
การผลิตไฟฟ้า ซึ่งยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และแสวงหาโอกาส
การลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริม
การด�ำเนินธุรกิจในภาพรวม ตลอดจนเปิดกว้างเรื่องพื้นที่การลงทุน
ที่ไม่ได้จ�ำกัดอยู่ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

แม้ จ ะเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ที่ ท ้ า ทาย ในปี 2563 กลุ ่ ม เอ็ ก โก
ประสบความส�ำเร็จและมีความก้าวหน้าในการขยายการลงทุน ทัง้ การ
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง “กังดง” ก�ำลังการผลิต
9.70 เมกะวัตต์ ในเกาหลีใต้ การปิดดีลซื้อหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25 ใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล “หยุนหลิน” ก�ำลัง
การผลิต 640 เมกะวัตต์ ในไต้หวัน การปิดดีลเงินกู้เพื่อพัฒนาและ
ก่อสร้างโครงการขยายระบบขนส่งน�ำ้ มันทางท่อไปยังภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ตลอดจนการลงนามสัญญาร่วมกับบริษัทในกลุ่ม กฟผ.
เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ในเวียดนาม
ด้วยความเชือ่ มัน่ ว่า “ความยัง่ ยืน” เป็นรากฐานส�ำคัญของการเติบโต
และการพัฒนาไปข้างหน้า กลุม่ เอ็กโกได้พฒ
ั นาธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน
อย่างต่อเนื่อง ตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals - SDGs) ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม ด้วยการผนวกเป้าหมายทีก่ ลุม่ บริษทั สามารถด�ำเนินการได้
เข้ากับแผนการด�ำเนินงานขององค์กรให้มากทีส่ ดุ ทีผ่ า่ นมากลุม่ เอ็กโก
ได้เลือกสนับสนุนเป้าหมาย SDGs 5 เป้าหมายหลัก ได้แก่ SDG 3
สุขภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ี SDG 7 พลังงานสะอาดทีท่ กุ คนเข้าถึงได้
SDG 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ SDG 9
อุ ต สาหกรรม นวั ต กรรม และโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และ SDG 13
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการพลังงาน
ซึ่งในปี 2563 บริษัทก้าวสูก่ ารเป็นบริษทั พลังงานชัน้ น�ำระดับโลก
โดยเป็นบริษทั ไฟฟ้าไทยรายแรกทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
ดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices - DJSI)
ในกลุม่ ดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประเภท
อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) เป็นปีแรก
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แนวคิดการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท มุ่งเน้นการสร้าง
ความเติ บ โตทางธุ ร กิ จ ภายใต้ ห ลั ก การก� ำ กั บ กิ จ การที่ ดี โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ ควบคูก่ บั พันธกิจในการเป็นพลเมืองทีด่ ดี ว้ ยการอยูร่ ว่ มกับ
สิง่ แวดล้อม ชุมชน และสังคมอย่างเกือ้ กูล เพือ่ สร้างคุณค่าเพิม่ ให้กบั
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งสังคมภายในและสังคม
ภายนอก เริม่ จากสังคมภายใน โดยก�ำหนดให้พนักงานจะต้องมีความ
ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ และให้ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นส่วนหนึง่ ในค่านิยมองค์กร โดยสร้างความตระหนักและการปฏิบตั ิ
อย่างเป็นรูปธรรมในการมุ่งลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบ
เชิงบวกต่อสิง่ แวดล้อม ชุมชน และสังคม ตลอดกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ
และขยายสู่สังคมภายนอกด้วยการส่งเสริมให้พนักงานใช้ศักยภาพ
และมีจิตอาสา โดยมีส่วนร่วมด�ำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ควบคู่ไปกับการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง

ด้านการดูแลพนักงาน

เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน และร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ ในการลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 กลุม่ เอ็กโก
ได้ประกาศให้พนักงานส�ำนักงานใหญ่ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย
(Work from Home) ตลอดจนสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์
และระบบการท�ำงานทางออนไลน์เต็มรูปแบบ เพือ่ ให้เกิดการท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดท�ำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 แบบกลุ่ม ส�ำหรับพนักงานทุกคน

ด้านชุมชน

ด� ำ เนิ น โครงการเพื่ อ มี ส ่ ว นร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชนรอบ
โรงไฟฟ้าในทุกพื้นที่ รวมจ�ำนวน 86 โครงการ โดยโรงไฟฟ้าขนอมได้
ริเริ่มโครงการ “ขนอมโมเดล” ช่วยชุมชนกู้วิกฤตเศรษฐกิจและสังคม
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จากการขาดแคลนรายได้จากผลกระทบของโรคโควิด-19 โดยชุมชน
สามารถพัฒนาอาชีพ มีรายได้กลับมาอีกครัง้ ควบคูก่ บั มีสขุ ภาพและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีจากการท�ำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี

ด้านสังคม

ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด “หยุดโรค ไม่หยุด
เรียนรู”้ จึงได้พฒ
ั นานิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรูโ้ รงไฟฟ้าขนอม
เพือ่ ส่งต่อการเรียนรูด้ า้ นพลังงานไฟฟ้าและการอยูร่ ว่ มกันอย่างเกือ้ กูล
กับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ให้เยาวชนและประชาชนยังคงเข้าถึง
ความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ด้านสิ่งแวดล้อม

ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ระบบนิเวศ และป่าต้นน�้ำ โดยริเริ่มโครงการส�ำรวจความ
หลากหลายทางชีวภาพรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าขนอม นอกจากนั้น
มู ล นิ ธิ ไ ทยรั ก ษ์ ป ่ า องค์ ก รสาธารณกุ ศ ลซึ่ ง ก่ อ ตั้ ง และสนั บ สนุ น
การด�ำเนินงานโดยกลุ่มเอ็กโก ได้ส่งมอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
กิ่วแม่ปานที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน�้ำส�ำคัญสูงสุด
ของไทย ซึ่งกลุ่มเอ็กโกได้ร่วมบุกเบิกและพัฒนาเส้นทางฯ นี้กับ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี
นอกจากนั้น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มเอ็กโกยังร่วมเคียงข้าง
บุคลากรทางการแพทย์และคนไทยเพื่อบรรเทาสถานการณ์ โดยร่วม
บริ จ าคทุ น ทรั พ ย์ แ ละจั ด หาอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ส่ ง มอบผ่ าน
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ระดับภูมิภาค สาธารณสุข
ระดั บ ชุ ม ชน และชุ ม ชนรอบโรงไฟฟ้ า ในทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศ
รวมมูลค่ามากกว่า 30 ล้านบาท

เอ็กโก กรุ๊ป
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แม้ท่ามกลางวิกฤต การด�ำเนินงานในปี 2563 กลุ่มเอ็กโกยังคง
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ได้รับการคัดเลือกจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยูใ่ นรายชือ่ “หุน้ ยัง่ ยืน” ต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 6 ได้รับ “รางวัลเกียรติคณ
ุ การเปิดเผยข้อมูลความยัง่ ยืน”
จากสถาบันไทยพัฒน์ และมีผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับดีเลิศ โดยได้คะแนนรวม
96 คะแนน จากการส�ำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ได้รับรางวัล ASEAN CG Scorecard ประเภท ASEAN
Asset Class PLCs ในฐานะบริษทั จดทะเบียนทีไ่ ด้รบั คะแนนประเมิน
ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าขนอมยังได้รับ
2 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
และการบริหารความปลอดภัย จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นตลอดปี 2563 เกิดจากการผลักดันและการ
สนับสนุนในเชิงนโยบายของคณะกรรมการบริษัท การขับเคลื่อนของ
ผูบ้ ริหาร ความร่วมมือของพนักงานทุกคนในองค์กร และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุ ก ภาคส่ ว น ซึ่ ง มี เ ป้ า หมายชั ด เจนร่ ว มกั น ในการพั ฒ นาองค์ ก ร
สู่ระดับสากลและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะน�ำไปสู่การเติบโต
อย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ สร้างผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะยาว
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และสร้างสมดุลทุกด้านท่ามกลางสถานการณ์ทที่ า้ ทาย
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณ
ผูถ้ อื หุน้ ผูร้ ว่ มทุน คูค่ า้ ลูกค้า ชุมชน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกท่าน ส�ำหรับ
การสนับสนุนอย่างดียงิ่ ทีใ่ ห้กบั กลุม่ เอ็กโกมาโดยตลอด ในท่ามกลาง
วิกฤต เราเชื่อว่า กลุ่มเอ็กโกจะยังคงมั่นคงท่ามกลางความท้าทาย
เติบโตและแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องกว่าที่ผ่านมา

นายกุลิศ สมบัติศิริ
ประธานกรรมการ

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

16

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำ�เนินงาน
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่ วกับรายงานฉบับนี้
เกีย
ในปี 2563 บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า จ� ำ กั ด (มหาชน) หรื อ กลุ ่ ม เอ็ ก โก
ริเริ่มจัดท�ำรายงานประจ�ำปีฉบับนี้ในรูปแบบ One Report ซึ่งรวม
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี
(แบบ 56-2) และรายงานความยั่งยืน ซึ่งรายงานผลการด�ำเนินงาน
ต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโกที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน โดยขอบเขตการรายงานฉบับนี้ครอบคลุมรายละเอียด
การด�ำเนินงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 เป็นไปตาม
แนวทางและข้อก�ำหนดในการรายงานของคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
การก�ำกับดูแลกิจการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย การประเมิน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน
(ASEAN CG Scorecard) เป็นต้น
รายงานประจ�ำปีรปู แบบ One Report นี้ ได้ประสานกรอบการรายงาน
แบบบูรณาการของ International Integrated Reporting Council
(IIRC) และแนวทางการรายงานตามกรอบของ Global Reporting
Initiative ฉบับมาตรฐาน (GRI Standards) ในระดับความสมบูรณ์

GRI
102-45, 102-50, 102-51,
102-52, 102-53, 102-54
ของเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ‘ตัวชี้วัดหลัก (Core Options)’
รวมถึงข้อมูลประกอบส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า (G4 Electric
Utilities) เพื่อเป็นแนวทางในการรายงาน ประกอบกับการก�ำหนด
เป้าหมายและการรายงานผลการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องกับเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ การรายงานผลการด�ำเนินงาน
(Performance Data) ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จะครอบคลุ ม ถึ ง บริ ษั ท ที่ ก ลุ ่ ม เอ็ ก โกมี อ� ำ นาจบริ ห ารจั ด การ
(Operational Control) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็น
ร้ อ ยละ 88 ของรายได้ ทั้ ง หมดในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในการนี้
รายงานฉบั บ นี้ ไ ด้ รั บ การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล จาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในรายงานมีความถูกต้อง
โปร่งใส และเชื่อถือได้

กลุ ่ ม เอ็ ก โกยิ น ดี รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะอั น เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ กระบวนการด� ำ เนิ น งาน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการด�ำเนินงานในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ดังนี้

แบบสอบถามเพื่อแนะน�ำ/แสดงความคิดเห็น

ช่องทางการสื่อสาร:

www.egco.com

Sustainability@egco.com

ฝ่ายแผนงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก ชั้น 14, 15
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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นโยบายและ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ ดังนั้น รายได้หลัก
ของเอ็กโกมาจากเงินปันผลในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ซึ่งประกอบธุรกิจสอดคล้องกับแผนธุรกิจของเอ็กโก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งระยะสั้นและระยะยาวกับทั้งลูกค้าในประเทศและในต่างประเทศ ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวมไปถึงกิจการพลังงาน
เอ็กโกมีขอบเขตหน้าที่หลักในการพัฒนาธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหาร การบริหารทรัพยากรบุคคล งานบัญชีและ
งบประมาณ และการประชาสัมพันธ์ของเอ็กโกและบริษัทในเครือ อีกทั้งยังให้บริการด้านงานตรวจสอบภายใน และงานด้านกฎหมาย
ให้กับบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยรับผิดชอบงานด้านการผลิต จ�ำหน่าย การให้บริการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาเป็นหลัก

เป้าหมายการประกอบธุรกิจ
เอ็กโกมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการ
พั ฒ นาโครงการใหม่ ห รื อ การเข้ า ร่ ว มในโครงการ
ทีเ่ ดินเครือ่ งแล้ว ตลอดจนขยายการลงทุนในโครงการอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงานทดแทน ภายใต้
นโยบายการลงทุนของบริษัทที่ค�ำนึงถึงผลตอบแทน
สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ และความเสีย่ งทีส่ ามารถยอมรับได้
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเอ็กโก ดังนี้

เป็นบริษัทไทยชั้นน�ำที่ด�ำเนินธุรกิจพลังงานอย่าง
ยัง่ ยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธ�ำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาสังคม

จากวิสยั ทัศน์ดงั กล่าว เอ็กโกได้กำ� หนดเป้าหมายทีส่ ำ� คัญขององค์กร ดังนี้

01

ผลตอบแทน

บรรลุผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
ที่แข่งขันได้

02 รักษาอัตราการเติบโตของก�ำไร
การเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

03

ความเป็นเลิศขององค์กร

ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใส่ใจ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีการก�ำกับกิจการที่ดี

เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เอ็กโกจึงขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์ส�ำคัญ 3 ด้าน ครอบคลุมด้านธุรกิจ ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และด้านการก�ำกับดูแลกิจการ โดยในด้านธุรกิจ เอ็กโกมุ่งเน้นการบริหารในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมทุนเพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนตามทีป่ ระมาณการไว้ บริหารจัดการโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตาม
ก�ำหนดและงบประมาณทีว่ างไว้ และแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่เพือ่ สร้างการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ กลุม่ เอ็กโกได้กำ� หนดเป้าหมาย
การพัฒนาก�ำลังผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนทัง้ ในและต่างประเทศของกลุม่ บริษทั ให้ได้รอ้ ยละ 25 ภายในปี 2573 ในด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
เอ็กโกด�ำเนินธุรกิจโดยใส่ใจในการธ�ำรงรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเอ็กโก
และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับชุมชน ส่วนด้านการก�ำกับดูแลกิจการ เอ็กโกบริหารธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชัน และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย
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ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
เอ็กโกเป็นบริษทั ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย ได้รบั การจัดตัง้ เป็นบริษทั จ�ำกัดเมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2535 โดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีบทบาทในการลงทุนผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าเพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ทั้งนี้ เอ็กโกได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) และต่อมาได้จดทะเบียนหุ้นเอ็กโกเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2538
เพื่อสนองนโยบายของรัฐในการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจการด้านพลังงาน กฟผ. ได้ลดสัดส่วนในการถือหุ้นในเอ็กโก โดยในวันที่
30 มิถุนายน 2541 กฟผ. จ�ำหน่ายหุ้นจ�ำนวน 78 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.92 ให้แก่ CLP Power International Limited (“CLP”)
ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจด้านพลังงานในแถบภูมิภาคเอเชีย และเป็นบริษัทย่อยของ CLP Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกง และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2541 กฟผ. ได้โอนหุ้นจ�ำนวนดังกล่าวให้กับ CLP Power Projects (Thailand)
Limited (“CLPT”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงานในประเทศไทย และเป็นบริษัทย่อยของ CLP Power International Limited
ดังนั้น สัดส่วนการถือหุ้นของ กฟผ. และ CLPT ในเอ็กโกคิดเป็นร้อยละ 25.41 และ 22.42 ตามล�ำดับ
ในปี 2549 CLP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CLPT มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โดยการโอนหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ใน CLPT ให้
OneEnergy Limited (“OneEnergy”) และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 Mitsubushi Corporation (“MC”) ได้เข้าร่วมทุนใน OneEnergy
ท�ำให้ OneEnergy กลายเป็นบริษทั ร่วมทุนระหว่าง CLP และ MC ในสัดส่วนการร่วมทุนฝ่ายละร้อยละ 50 และเอ็กโกมีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์
เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ CLP เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เอ็กโกมีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ OneEnergy ว่า CLP ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของ OneEnergy ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของทุนช�ำระแล้ว ได้ขายหุ้นทั้งหมดที่ตนถืออยู่ในเอ็กโกให้แก่
Tokyo Electric Power Company (“TEPCO”) ซึง่ เป็นบริษทั ทีด่ ำ� เนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ของญีป่ นุ่ ดังนัน้ TEPCO จะเข้ามาถือหุน้ แทน
ร่วมกับ MC ในสัดส่วนร้อยละ 50
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 บริษัท Kyuden International Europe B.V. (“Kyuden International”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kyushu
Electric Power Co., Ltd. เข้าซื้อหุ้นในเอ็กโกจาก MC ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหุ้นที่ MC ถือในเอ็กโก ดังนั้น Kyuden International
จึงมีหุ้นในเอ็กโกผ่านบริษัท TEPDIA Generating B.V. ในสัดส่วนร้อยละ 5.985 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
เอ็กโกเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและทุนที่
ออกเรียกช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. ทุนจดทะเบียน :		

5,300 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจ�ำนวน 530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2. ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว :

5,264.65 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจ�ำนวน 526,465,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 3 กันยายน 2563

ล�ำดับ

รายชือ่

จ�ำนวนหุน้

ร้อยละของ
จ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมด

1

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

133,773,662

25.41

2

TEPDIA Generating B.V.

126,054,178

23.94

3

ส�ำนักงานประกันสังคม

17,703,300

3.36

4

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

12,037,800

2.29

5

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

10,798,043

2.05

6

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

10,336,400

1.96

7

STATE STREET EUROPE LIMITED

9,129,715

1.73

8

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

5,409,400

1.03

9

นายสุวรรณ ไอศุริยกรเทพ

4,127,500

0.78

10

กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

3,504,350

0.67

หมายเหตุ :	ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือในนามบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด จ�ำนวน 47,148,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.96 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th/nvdr

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสูงสุด (Ultimate Shareholders) ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการ หรือ
การด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”)

เป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการไฟฟ้า โดยด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า
จัดซื้อไฟฟ้า ส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้า การให้บริการเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ในกิจการไฟฟ้า รวมถึงการให้บริการงานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้า และการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือบริษัทที่ถือหุ้น
ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
กฟผ. ถือหุน้ โดยตรงในเอ็กโกในสัดส่วนร้อยละ 25.41 ของจ�ำนวนหุน้
ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ปัจจุบนั กฟผ. มีผแู้ ทนเป็นกรรมการทัง้ สิน้
4 คน จากจ�ำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน

2. บริษัท TEPDIA Generating B.V.

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
โดยมีผู้ถือหุ้น 3 ราย ได้แก่
2.1	บริษัท JERA Power Management Asia B.V. (“JERA”)
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท JERA Co., Inc. ซึ่งด�ำเนินธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าครบวงจร ตัง้ แต่การจัดหาเชือ้ เพลิงขนส่ง ส�ำหรับผลิต
กระแสไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ทัง้ ในประเทศญีป่ นุ่

และในต่ า งประเทศ โดยการร่ ว มทุ น ระหว่ า งบริ ษั ท Tokyo
Electric Power Group และ Chubu Electric Power Group
JERA ถือหุ้นเอ็กโกผ่านบริษัท TEPDIA Generating B.V.
ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 11.97 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ปัจจุบนั มีผแู้ ทนเป็นกรรมการในเอ็กโกจ�ำนวน 2 คน
จากกรรมการทั้งสิ้น 15 คน
2.2	บริษัท DGA Thailand B.V. (“DGA Thailand”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท Mitsubishi Corporation (“MC”) โดย MC
เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจแบบครบวงจร พัฒนาและด�ำเนินธุรกิจ
ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม MC ถือหุน้ เอ็กโกผ่านบริษทั TEPDIA
Generating B.V. ในสัดส่วนร้อยละ 5.985 ของจ�ำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ปัจจุบัน DGA Thailand มีผู้แทนเป็น
กรรมการเอ็กโกจ�ำนวน 1 คน จากจ�ำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน
2.3	บริษทั Kyuden International Europe B.V. (“Kyuden International”)
	ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั Kyushu Electric Power Co., Ltd. โดย
Kyuden International มุง่ ขยายการลงทุนจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายใหญ่
(IPP) ไปยังธุรกิจพลังงานในต่างประเทศ โดยให้ความส�ำคัญกั บ
การลงทุนในภูมิภาคเอเซียซึ่งเป็นตลาดที่ก�ำลังเติบโต Kyuden
International ถือหุ้นเอ็กโกผ่านบริษัท TEPDIA Generating
B.V. ในสัดส่วนร้อยละ 5.985 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ปัจจุบนั Kyuden International มีผแู้ ทนเป็นกรรมการ
จ�ำนวน 1 คน จากจ�ำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน
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ไทยเอ็นวีดีอาร์

8.96%

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2563

กฟผ.

25.41%

นักลงทุนต่างชาติ

9.73%

เจร่า

11.97%
ดีจีเอ ไทยแลนด์

เท็ปเดีย

นักลงทุนไทย

5.985%

23.94%

31.96%

คิวเด็น
อินเตอร์เนชั่นแนล

5.985%

การจ่ายเงินปันผล
เอ็กโกมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหัก
ภาษีเงินได้ หรือในจ�ำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม�่ำเสมอหากไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต
หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระส�ำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่าก�ำไรสะสม
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

8.20

15.81

22.45

40.03

24.81

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

6.25

6.50

7.00

9.50

6.50

76.00

41.00

31.00

24.00

26.00

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย โดยให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลแก่เอ็กโกในอัตราร้อยละ 100 ของ
ก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักส�ำรองตามกฎหมายแล้ว โดยให้ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผลประกอบการ ณ สิ้นปี และการด�ำเนินงานปกติ
รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเงินกู้ โดยให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่เอ็กโกปีละ 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป
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จุดเด่นการด�ำเนินงานในรอบปี 2563
รางวัลแห่งความส�ำเร็จ

01

เอ็กโก

•	ผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2563 โดยได้รบั คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย
•	ผลการประเมิ น การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 (Corporate Governance Rating, CGR)
ในระดับดีเลิศ โดยได้คะแนนรวม 96 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
จากการส�ำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(“IOD”)
•	ได้รับรางวัล ASEAN CG Scorecard ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
ประเภท ASEAN Asset Class PLCs ในฐานะบริษัทจดทะเบียน
ที่ได้รับคะแนนประเมินตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป
•	ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2020
หรือหุ้นยั่งยืนประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในฐานะ
ทีเ่ อ็กโก เป็นบริษทั จดทะเบียนทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
สูงกว่า 100,000 ล้านบาท ที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค�ำนึง
ถึงสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social
and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการที่ดี
•	ได้รบั รางวัลการประกวดรายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี พ.ศ. 2563
(Sustainability Disclosure Award 2020) ประเภท Recognition
จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
•	ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับแพลทินัม
จากการประกวด BSA Building Safety Award ประจ� ำ ปี
พ.ศ. 2563 จากสมาคมผู ้ ต รวจสอบอาคาร (The Building
Inspectors Association) และซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2020
(Secutech Thailand 2020)
•	ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2563 (2020 Dow Jones Sustainability Indices) ซึง่ ถือเป็น
บริษัทไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือก

02

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด (บฟข.)

•	รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริหารความปลอดภัย ประจ�ำปี
พ.ศ. 2563 เมื่ อ วั น ที่ 14 ธั น วาคม 2563 จั ด โดยกระทรวง
อุตสาหกรรม
•	รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 จัดโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม
•	รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน
ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 4 เมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2563 จัดโดยสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช
•	รางวัลเกียรติยศ CSR DIW CONTINUOUS AWARD 2020
•	ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
•	ประกาศเกียรติคณ
ุ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

เอ็กโก กรุ๊ป
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กิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

01

การประชุมผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
23 เมษายน 2563

วันจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานครึ่งปีหลัง
ของปี พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท

30 มิถุนายน 2563

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี พ.ศ. 2563

17 กันยายน 2563

วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ
3.00 บาทของปี พ.ศ. 2563

03

โครงการพบนักลงทุน

26-28 สิงหาคม 2563

งาน Thailand Focus 2020 จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4 พฤศจิกายน 2563

งานพบปะชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

02

โครงการพบปะผู้บริหาร

6 มีนาคม 2563

โครงการพบปะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2563
แถลงผลประกอบการประจ�ำปี พ.ศ. 2562

25 พฤษภาคม 2563

โครงการพบปะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2563
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2563

26 สิงหาคม 2563

โครงการพบปะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2563

20 พฤศจิกายน 2563

โครงการพบปะผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2563
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2563

04

การให้ความรู้และการเยี่ยมชมบริษัท

26 มีนาคม 2563

สื่อสัมพันธ์ส�ำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

23 มิถุนายน 2563

สื่อสัมพันธ์ส�ำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

30 กันยายน 2563

สื่อสัมพันธ์ส�ำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

14 ธันวาคม 2563

สื่อสัมพันธ์ส�ำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
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กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

01

การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเฝ้าระวังป้องกันติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

02

การพัฒนา “คุณภาพชีวิตชุมชน” ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

03

การส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน “เยาวชน”

มกราคม - ธันวาคม	กลุ่มเอ็กโกร่วมใจเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤต COVID-19 บริจาคทุนทรัพย์และจัดหาอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่จ�ำเป็นในการดูแลและรักษาผู้ป่วย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
มกราคม - ธันวาคม	โครงการพัฒนาชุมชนโดยโรงไฟฟ้าเคซอนและโรงไฟฟ้าซานบัวเวนทูรา ฟิลิปปินส์
-	โครงการพัฒนาทักษะและฝึกอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาอูบัน
-	โครงการคลินิกสุขภาพโรงไฟฟ้าเคซอนเพื่อชุมชน
-	โครงการ “Food for Thought” ส่งเสริมโภชนาการเพื่อพัฒนาการที่ดีของเยาวชน
มกราคม - ธันวาคม	โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโรงไฟฟ้าขนอม
มีนาคม - มิถุนายน 	โครงการเพิ่มประชากรสัตว์น�้ำจืดและสัตว์ทะเล ประจ�ำปี 2563 โดยโรงไฟฟ้าขนอม
พฤษภาคม - ตุลาคม 	โครงการมอบทุนการศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ประจ�ำปี 2563 โดยโรงไฟฟ้าขนอม และ
โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน
พฤษภาคม - ธันวาคม	โครงการจิตอาสาพนักงานพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อชุมชน โดยโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก
มิถุนายน - ตุลาคม	โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก
กรกฎาคม	โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขี้เถ้าแกลบเพื่อชุมชน โดยโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน
กันยายน	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้โครงการสวนหลังบ้าน และศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนา
สายพันธุ์โคเนื้อเพื่อชุมชนต�ำบลท่าผา โดยโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง
กันยายน - พฤศจิกายน โครงการส่งเสริมอาชีพการท�ำพวงมาลัยผ้าขาวม้า โดยโรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น
16 - 19 พฤศจิกายน
โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 55 ประจ�ำปี 2563
มกราคม - ธันวาคม
ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จ. นครศรีธรรมราช
พฤษภาคม	เปิดตัวนิทรรศการเรียนรู้เสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม (Khanom Learning Center Virtual
Exhibition)
พฤศจิกายน - ธันวาคม กิจกรรมพิเศษสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายใต้ธีม “Journey to the Stars ส่องไฟ มองฟ้า ค้นหาดาว”
มกราคม - ธันวาคม
โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” (ปี 2560-2564)
4 กุมภาพันธ์	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสานต่อการด�ำเนินงานการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกในโรงเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ
พฤษภาคม - มิถุนายน พิธีมอบทุนอาชีวศึกษาและทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก รุ่นที่ 4

04

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าต้นน�้ำ” โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

มกราคม - ธันวาคม
โครงการฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ รวมจ�ำนวน 1,300 ไร่ ภายใน 5 ปี (2560-2564)
12 กุมภาพันธ์
พิธีส่งมอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน
12 - 13 กันยายน
กิจกรรมส�ำรวจป่าต้นน�้ำดอยอินทนนท์ จ. เชียงใหม่ ณ อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ รุ่นที่ 5-6
16 - 26 พฤศจิกายน	กิจกรรมค่ายเด็กไทยรักษ์ป่า จ. เชียงใหม่ รุ่นที่ 9-10 ณ อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย
27 ธันวาคม
พิธีจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า จ. เชียงใหม่

เอ็กโก กรุ๊ป
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กิจกรรมเพื่อพนักงาน ประจ�ำปี 2563

01

02

03

04

21 มกราคม

19 มีนาคม

6 เมษายน

12 พฤษภาคม

Communication Day
ครั้งที่ 1 (คณะผู้บริหาร
พบปะพนักงาน)

การตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ�ำปี

Let’s Snap and Share
ในยุคโควิด-19

งานวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท
ครบรอบ 28 ปี

05

06

07

08

4 มิถุนายน

มิถุนายน - 8 ธันวาคม

23 กรกฎาคม

4 สิงหาคม

Communication Day
ครั้งที่ 2 (คณะผู้บริหาร
พบปะพนักงาน)

EGCO Group
InnoPower 2020

คอร์สการอนุรักษ์
พลังงานแบบปังๆ
ในยุค New Normal

Communication Day
Special (กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
พบปะพนักงาน)

09

10

11

12

3 กันยายน - 10 ธันวาคม

10 - 12 กันยายน

22 - 23 กันยายน

1 ตุลาคม

Happy Talk and Synergy
Hour

Company Outing ภายใต้ชื่อ
“EGCO Grow Together"

SHE จัดอบรม ISO 45001:
2018 Internal Auditor

13

14

15

21 ตุลาคม

6 - 7 พฤศจิกายน

24 ธันวาคม

Safety Day
วันความปลอดภัย
ในการท�ำงาน

งานท�ำบุญทอดผ้าป่า
สามัคคีธรรมประจ�ำปี
EGCO Group

ท�ำบุญเลี้ยงพระ
งานปีใหม่

พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม/
พระภูมิเจ้าที่
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เอ็กโก กรุ๊ป

โครงสร้างการถือหุน
้ ในกลุม
่ บริษท
ั
ผูลงทุนทั่วไป

เท็ปเดีย

กฟผ.

25.41%

50.65%

23.94%

บร�ษัทในประเทศ

บร�ษัทที่เอ็กโกถือหุน
เกินรอยละ 50

บร�ษัทที่เอ็กโกถือหุน
ไมเกินรอยละ 50

100%

100%

50%

100%

บฟข.

บีพ�ยู

บีแอลซีพ�

จ�ซีซี

100%

90%

100%

เอสพ�พ� ทู

ทีดับบลิวเอฟ

เอ็นเคซีซี

100%

90%

50%

100%

เอสพ�พ� ทร�

ซีดับบลิวเอฟ

จ�อีซี

เอสซีซี

100%

80%

100%

เอสพ�พ� โฟร

เอ็กโก โคเจน

จ�วายจ�

100%

66.67%

100%

100%

100%

เอสพ�พ� ไฟว

เอ็นอีดี

จ�อีเอ็น

จ� ไอพ�พ�

จ�พ�จ�

100%

60%

49%

100%

เคแอลยู

จ�พ�เอส

ยันฮี เอ็กโก

โซลาร โก

100%

40%

44.60%

เอสโก

อีแอนดอี

ทีพ�เอ็น

74%

95%

เอ็กโก กร�น

อารจ�

เอ็กโก กรุ๊ป
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บร�ษัทตางประเทศ

100%

25%

100%

กร�นว�ง

หยุนหลิน

หยุนเหนิง

100%

49%

เจน พลัส

พาจ�
11.89%

100%

20%

พ�พ�

เอสอีจ�

เอสอีจ�เอสดี
40.90%

100%

100%

100%

100%

100%

เอ็กโก พลัส

นิว โกรทธ
พลัส

มิลเลนเนี่ยม

เอสพ�พ�พ�

บีอาร
ดับบลิวเอฟ

100%

100%

100%

เด็กคอม

นิว โกรทธ

คิวเอ็มเอส

100%

100%

เอ็กโก เพ�รล

พ�พอย

35%

100%

เอ็นทีพ�ซี

เมาบัน

12.5%

49%

เอ็กพ�ซีแอล

กาลิลายัน

25%

100%

เอ็นทีวันพ�ซี

เอเวอรกร�น

48.98%

เอสบีพ�แอล
0.03%
2%

เคซอน

100%

คิวพ�ไอ
40%

เอ็มเอ็มอี

98%
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เอ็กโก กรุ๊ป

โครงสร้างองค์กร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบตอสังคม

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน

สายงานพัฒนา
ธุรกิจตางประเทศ

สายพัฒนาธุรกิจ
ตางประเทศ

สายงานพัฒนา
ธุรกิจในประเทศ

สายพัฒนาธุรกิจ
ผลิตไฟฟา

สายงานปฏิบัติการ

สายพัฒนา
ธุรกิจใหม

ฝาย
พัฒนาธุรกิจ
ตางประเทศ 1

ฝาย
พัฒนาธุรกิจ
ผลิตไฟฟา 1

ฝายพัฒนา
ธุรกิจใหม 1

ฝาย
พัฒนาธุรกิจ
ตางประเทศ 2

ฝาย
พัฒนาธุรกิจ
ผลิตไฟฟา 2

ฝายพัฒนา
ธุรกิจใหม 2

ฝาย
พัฒนาธุรกิจ
ตางประเทศ 3

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

สายบร�หาร
สินทรัพย

ฝายบร�หาร
สินทรัพย

สายบร�หาร
โครงการ

สายบร�หาร
โรงไฟฟา

ฝายบร�หาร
โครงการ

ฝายบร�หาร
โรงไฟฟา

ฝายว�ศวกรรม

กลุมบร�หาร
SPP

ฝายชุมชน
สัมพันธ

กลุมบร�หาร
Renewable

เอ็กโก กรุ๊ป
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เลขานุการบร�ษัท

ฝายเลขานุการบร�ษัท
ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายบร�หารองคกร

ฝายจัดซื้อและธุรการ
ฝายกฎหมาย

สายงานบัญชี
และการเง�น

บฟข.

เอสโก

สายการเง�น

ฝายการเง�น

ฝายบร�หารเง�น

สายบัญชี

ฝายนักลงทุน
สัมพันธ

ฝายบัญชีและ
งบประมาณ

สายบัญชีและ
การเง�นบร�ษัทยอย

สายกลยุทธองคกร

ฝาย
บร�หารงานทั่วไป
ตางประเทศ

ฝายแผนงาน

ฝาย
บร�หารงานทั่วไป
ในประเทศ

ฝายประเมิน
ความเสี่ยง

ฝายบัญชี-IPP

ฝายสื่อสาร
องคกร

ฝายการเง�น-IPP
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เอ็กโก กรุ๊ป

GRI
102-1, 102-2, 102-3, 102-4,
102-5, 102-6, 102-7

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) (เอ็กโก) เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล
และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุนผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าเพือ่ ลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ทัง้ นี้ เอ็กโกได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) และต่อมาได้จดทะเบียนหุ้นเอ็กโก
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2538
เอ็กโกมีการประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ ดังนั้น รายได้หลักของเอ็กโกมาจากเงินปันผล
ในบริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้า ซึง่ ประกอบธุรกิจสอดคล้องกับแผนธุรกิจของเอ็กโกทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้า
กับลูกค้าทัง้ ในประเทศ และในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ตลอดจนธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการผลิต และจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวมไปถึงกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง

กลุ่มธุรกิจ

43.10%

10.91%

1.57%

44.42%

ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (ไอพีพี)

ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเล็ก (เอสพีพี)

ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเล็กมาก (วีเอสพีพี)

ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ

2,337.25 MW

591.51 MW

85.07 MW

2,408.70 MW

เอ็กโกได้จดั ประเภทการลงทุนธุรกิจทีด่ ำ� เนินงานแล้วออกเป็น 5 กลุม่ ดังนี้

1. ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี)

ประกอบด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด (บฟข.) บริษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร์ จ�ำกัด (บีแอลซีพ)ี และบริษทั กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จ�ำกัด
(จีพีจี) โดยมีก�ำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัดส่วนการ
ถือครองหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,337.25 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 43.10
ของก�ำลังผลิตไฟฟ้ารวมของกลุ่มเอ็กโก

2. ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (เอสพีพี)

ประกอบด้วย บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด (เอ็กโก โคเจน)
บริษทั ร้อยเอ็ด กรีน จ�ำกัด (อาร์จ)ี บริษทั หนองแค โคเจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด
(เอ็นเคซีซี) บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จ�ำกัด (จีวายจี) บริษัท ชัยภูมิ
วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด (ซีดับบลิวเอฟ) บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด
(เคแอลยู) บริษทั บ้านโป่ง ยูทลิ ติ ี้ จ�ำกัด (บีพยี )ู และโรงไฟฟ้าลพบุรโี ซลาร์
ของบริษทั พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ำกัด (เอ็นอีด)ี โดยมีกำ� ลังการผลิต
ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าและสัดส่วนการถือครองหุน้ รวมทัง้ สิน้ 591.51
เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 10.91 ของก�ำลังผลิตไฟฟ้ารวมของกลุม่ เอ็กโก
หมายเหตุ: บ ริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด (เอสซีซี) ได้หมดอายุสัญญา และ
ได้หยุดการผลิตลงในวันที่ 23 สิงหาคม 2563

3. ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (วีเอสพีพี)

ประกอบด้วย บริษัท เอสพีพี ทู จ�ำกัด (เอสพีพี ทู) บริษัท เอสพีพี
ทรี จ�ำกัด (เอสพีพี ทรี) บริษัท เอสพีพี โฟร์ จ�ำกัด (เอสพีพี โฟร์)
บริ ษั ท เอสพี พี ไฟว์ จ� ำ กั ด (เอสพี พี ไฟว์ ) บริ ษั ท จี - พาวเวอร์
ซอร์ซ จ�ำกัด (จีพเี อส) บริษทั เทพพนา วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด (ทีดบั บลิวเอฟ)
บริษัท โซลาร์ โก จ�ำกัด (โซลาร์ โก) และ โรงไฟฟ้าวังเพลิงโซลาร์ ของ
เอ็ น อี ดี โดยมี ก� ำ ลั ง การผลิ ต ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า และ
สัดส่วนการถือครองหุ้นรวมทั้งสิ้น 85.07 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ
1.57 ของก�ำลังผลิตไฟฟ้ารวมของกลุ่มเอ็กโก

4. ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ

ประกอบด้วย บริษัทผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2 แห่ง
ได้แก่ บริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จ�ำกัด (เคซอน) และ
บริษัท ซาน บัวนาเวนทูรา พาวเวอร์ จ�ำกัด (เอสบีพีแอล) บริษัท
ผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 แห่ง ได้แก่
โรงไฟฟ้าน�้ำเทิน 2 (เอ็นทีพีซี) และ บริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์ จ�ำกัด
(เอ็กพีซีแอล) (จ�ำหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่กลับเข้ามาในประเทศไทย)
บริษัทผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท
สตาร์ เอนเนอยี่ จีโอเทอร์มอล จ�ำกัด (เอสอีจี) และบริษัท สตาร์

เอ็กโก กรุ๊ป
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เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล (ซาลัก - ดาราจัท) จ�ำกัด (เอสอีจีเอสดี)
บริษัทผลิตไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลีย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท โบโค
ร็อค วินด์ฟาร์ม พีทีวาย จ�ำกัด (บีอาร์ดับบลิวเอฟ) และ บริษัท พาจู
เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จ�ำกัด (พาจู) ในสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีก�ำลัง
การผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัดส่วนการถือครองหุ้นรวม
ทั้งสิ้น 2,408.70 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 44.42 ของก�ำลังผลิต
ไฟฟ้ารวมของกลุ่มเอ็กโก

เอนเนอจี้ ฟิลิปปินส์ ออเปอเรติ้ง อิงค์ (พีพอย) บริษัทที่ให้บริการ
ด้านการจัดการโรงไฟฟ้า 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เคซอน เมเนจเม้นท์
เซอร์วิส อิงค์ (คิวเอ็มเอส) และธุรกิจเหมืองถ่านหิน 1 บริษัท ได้แก่
บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จ�ำกัด (เอ็มเอ็มอี)

3

บริษัทธุรกิจ
เดินเครื่องและ
บ�ำรุงรักษา

5. ธุรกิจอื่นๆ

ประกอบด้วย ธุรกิจเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท
เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด (เอสโก) บริษัท อีแอนด์อี
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด (อีแอนด์อี) และบริษัท เพิร์ล

1

บริษัทบริการ
ด้านการจัดการ
โรงไฟฟ้า

1

บริษัท
ธุรกิจเหมือง
ถ่านหิน

โดยมีรายละเอียดของแต่ละบริษัท ตามข้อมูลในตารางแนบท้าย
บทความนี้

เหตุการณ์ส�ำคัญในรอบปี 2563
ในปี 2563 เอ็กโกมีโรงไฟฟ้าทีผ่ ลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศรวมทัง้ สิน้ 28 โรงไฟฟ้า โดยมีกำ� ลังการผลิต
ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าและสัดส่วนการถือครองหุน้ รวมทัง้ สิน้ 5,422.53 เมกะวัตต์ ซึง่ ส่วนใหญ่จำ� หน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. 3,309.50 เมกะวัตต์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 85.07 เมกะวัตต์ ลูกค้าอุตสาหกรรม 103.56 เมกะวัตต์ และลูกค้าต่างประเทศ 1,924.40 เมกะวัตต์ ซึ่งจาก
ภาพรวมดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเอ็กโกมีการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีเหตุการณ์ทางธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
ลูกค้าต่างประเทศ

1,924.40

เมกะวัตต์

ลูกค้าอุตสาหกรรม

กฟผ.

3,309.50
เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศรวม

103.56

เมกะวัตต์
กฟภ.

85.07

28 โรงไฟฟ้า

ก�ำลังการผลิตรวม

5,422.53
เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

1.	เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2563 เอ็กโกได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 30 โดยโครงการโรงไฟฟ้าความร้อนกวางจิ เป็นโครงการทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงถ่านหินซึง่ มีขนาดก�ำลังผลิต
ติดตัง้ 1,320 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูใ่ นเขตเศรษฐกิจจังหวัดกวางจิ เพือ่ จ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนามภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟระยะยาว
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาและการเจรจาสัญญาหลักของโครงการ โดยมีก�ำหนดการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2568
2. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด ซึ่งเอ็กโกถือหุ้นอยู่ร้อยละ 44.60 ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ เพื่อใช้ใน
การพัฒนาและก่อสร้างโครงการขยายระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) และ
China Development Bank วงเงินกู้รวม 7,800 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 14 ปี
3. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง ด�ำเนินการโดยบริษัท พาจู เอ็นเนอยี่ เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งเอ็กโกถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 49 ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ โดยจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric Power Corporation ซึ่งเป็น
ผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในเกาหลีใต้ ผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้ โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดงมีขนาดก�ำลังผลิต
ติดตัง้ 19.8 เมกะวัตต์ ทีผ่ ลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดยการท�ำปฏิกริ ยิ าเคมีระหว่างไฮโดรเจนทีม่ าจากก๊าซธรรมชาติ
และออกซิเจน แล้วเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อน ซึ่งไม่มีการเผาไหม้
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แผนที่การลงทุน

28

2

Gyeonggi

Power Plants
under Construction

Paju

(1,823MW, 49%)

321.08 MWe

Operating
Power Plants

H2

Seoul

O2

Yunlin

(640MW, 25%)

Gangdong

5,422.53

1

MWe

Other Related
Businesses
5 Power

(20MW, 49%)

TAIWAN

SOUTH
KOREA

Other Business
under Construction

Xayaburi
XPCL

(1,280MW, 12.5%)

GPS

Bolikhamxay

THAILAND

Nakhon Sawan / Phetchabun / Chai Nat

NT1PC

(644MW, 25%)

(26MW, 60%)

Khammouan
NED

Lop buri

NTPC

LAOS

(63MW, 66.67%)

Solarco

E&E

(O&M, 40%)

(1,070MW, 35%)

Roi Et
SPP5

Suphan Buri / Nakorn Pathom

(8MW, 100%)

(57MW, 49%)

Roi-Et Green
(9MW, 70.3%)

Chaiyaphum

Saraburi

TWF

CWF

(7MW, 90%)

TPN

SPP2

(Oil Pipeline)

(8MW, 100%)

GPG

(80MW, 90%)

NKCC

(1,468MW, 50%) (113MW, 50%)

Si Sa Ket
SPP3

(8MW, 100%)

SPP4

(6MW, 100%)

Ratchaburi
Rayong

BPU

(220MW, 100%)

EGCO Cogen

BLCP

(116MW, 80%) (1,347MW, 50%)

Pathum Thani

ESCO

(O&M, 100%)

KLU

(102MW, 100%)

Nakhon Si Thammarat

Yala
GYG

KEGCO (KN4)
(930MW, 100%)

(20MW, 50%)

South Sumatra

PHILIPPINES

MME

(Coal Mining, 40%)

Quezon

INDONESIA
PEPOI

QMS

(O&M, 100%) (Management, 100%)

QPL

West Java

SEG

(227MW, 20%)

Salak

(377MW, 20%)

SBPL

(460MW, 100%)

(455MW, 49%)

Darajat

(270MW, 20%)

AUSTRALIA

Solar
H2

Natural
Gas

Wind
Farm

Hydro

Geothermal

Oil Pipeline

Biomass

Coal

Other
Business

O2

New South Wales
BRWF

Fuel Cell

(113MW, 100%)

Project under Construction

เอ็กโก กรุ๊ป
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
กลุ่มธุรกิจ
เอ็กโกจัดประเภทการลงทุนเป็น 2 กลุม่ ธุรกิจ ได้แก่ กลุม่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
และกลุม่ ธุรกิจอืน่ โดยกลุม่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าสามารถแบ่งตามประเภท
การลงทุนได้ 4 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
(“ไอพีพ”ี ) (2) ธุรกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (“เอสพีพ”ี ) (3) ธุรกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้า
รายเล็กมาก (“วีเอสพีพี”) และ (4) ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ
ส่วนกลุม่ ธุรกิจอืน่ ๆ นัน้ ประกอบด้วยธุรกิจ 3 ประเภท คือ (1) ธุรกิจการให้
บริการเดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษา (2) ธุรกิจทีใ่ ห้บริการด้านการจัดการ
โรงไฟฟ้า และ (3) ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้

กลุม่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า คือพลังงานแปรรูปที่สะอาดและใช้งานได้สะดวก
สามารถเปลีย่ นเป็นพลังงานอืน่ ได้งา่ ย พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อการประกอบธุรกิจทัง้ ด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การสือ่ สารและ
การท่องเทีย่ ว การผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้งานจึงเป็น
สิง่ จ�ำเป็น การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยในปัจจุบนั สามารถแบ่งเป็น
2 ประเภท คือ
1. ประเภทไม่ใช้เชื้อเพลิง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ และโรงไฟฟ้า
พลังงานธรรมชาติจากแหล่งพลังงานตามธรรมชาติ เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ
2. ประเภทใช้เชื้อเพลิง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้า
กังหันแก๊ส และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ก. ประเภทโรงไฟฟ้า
ประเภทของโรงไฟฟ้าที่กลุ่มเอ็กโกด�ำเนินการมีดังนี้
1.	โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ: เป็นการน�ำทรัพยากรน�้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการผลิตไฟฟ้า โดยอาศัยความเร็วและแรงดันของน�้ำมาหมุน
กังหันน�้ำ
	โรงไฟฟ้าในกลุม่ นีค้ อื โรงไฟฟ้าเอ็นทีพซี ี และโรงไฟฟ้าเอ็กพีซแี อล
2.	โรงไฟฟ้าพลังความร้อน: เป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้พลังความร้อนจากการ
เผาไหม้ โดยเชื้อเพลิงที่น�ำมาใช้มีหลากหลายชนิด เช่น ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน หรือน�้ำมันเตา โดยพลังงานความร้อนจากการ
เผาไหม้จะถูกส่งถ่ายไปท�ำให้น�้ำเดือดกลายเป็นไอน�้ำแรงดันสูง
แล้วไปขับกังหันไอน�้ำซึ่งต่ออยู่กับเพลาของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
ท�ำให้สามารถผลิตไฟฟ้าออกมาได้ ในการเริ่มต้นเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าประเภทนี้แต่ละครั้งจะต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมง

นับตัง้ แต่เริม่ จุดเตาเผาเพือ่ ต้มน�ำ้ จนกระทัง่ เดินเครือ่ งจ่ายไฟฟ้าได้
จึงเหมาะที่จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าฐาน ที่ใช้เดินเครื่องแต่ละครั้ง
เป็นเวลานาน
	โรงไฟฟ้าในกลุ่มนี้คือ โรงไฟฟ้าบีแ อลซีพีหน่วยที่ 1 และ 2
โรงไฟฟ้าเคซอน และโรงไฟฟ้าเอสบีพีแอล
3.	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม: เป็นโรงไฟฟ้าทีน่ ำ� เอาเครือ่ งกังหันก๊าซ
และเครื่องกังหันไอน�้ำมาใช้ร่วมกัน โดยน�ำความร้อนจากไอเสีย
ที่ออกจากเครื่องกังหันก๊าซที่มีความร้อนสูงไปผ่านหม้อน�้ำ แล้ว
ถ่ายเทความร้อนให้กับน�้ำ ท�ำให้น�้ำเดือดกลายเป็นไอ เพื่อไปขับ
กังหันไอน�ำ้ ซึง่ ต่ออยูก่ บั เพลาของเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าท�ำให้สามารถ
ผลิตไฟฟ้าออกมาได้อีกครั้ง
	โรงไฟฟ้าในกลุม่ นีค้ อื โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอมหน่วยที่ 4
โรงไฟฟ้าจีพีจีหน่วยที่ 1 และ 2 และโรงไฟฟ้าพาจู
4.	โรงไฟฟ้าระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน
(Cogeneration): เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กทีผ่ ลิตทัง้ พลังงานไฟฟ้า
และพลังงานความร้อนในเวลาเดียวกันจากโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นการ
แปลงพลังงานปฐมภูมไิ ปเป็นพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน
ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ (Useful Heat Energy) ภายใน
กระบวนการผลิตเดียวกัน ตามกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์
(Thermodynamics)
	โรงไฟฟ้าในกลุ่มนี้คือ โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจน โรงไฟฟ้าเอ็นเคซีซี
โรงไฟฟ้าเอสซีซี โรงไฟฟ้าเคแอลยู และโรงไฟฟ้าบีพียู
5.	โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน: เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนอกรูปแบบ
(Non-Conventional Energy) เช่ น พลั ง งานลม พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ พลังน�้ำขนาดเล็ก (Mini Hydro) พลังงานความร้อน
ใต้พิภพ (Geothermal Energy) เป็นต้น หรือใช้กากหรือเศษวัสดุ
เหลือใช้ในการเกษตร กากจากการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หรือการเกษตร ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากกากหรือเศษวัสดุ
เหลือใช้จากการเกษตร การผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ
การเกษตร ขยะมูลฝอย ไม้จากการปลูกป่าเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
หรือเป็นพลังงานทีเ่ หลือทิง้ เช่น ไอน�ำ้ ทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการเกษตร หรือเป็นพลังงานสูญเสีย
เช่น ความร้อนจากไอเสียเครือ่ งยนต์ หรือพลังงานทีเ่ ป็นผลพลอยได้
เช่น พลังงานกลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการปรับลดความดันของ
ก๊าซธรรมชาติ น�ำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า
	โรงไฟฟ้าในกลุ่มนี้คือ โรงไฟฟ้าอาร์จี ซึ่งใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
โรงไฟฟ้าจีวายจี ซึง่ ใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชือ้ เพลิง โรงไฟฟ้าเอ็นอีดี
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โรงไฟฟ้าจีพีเอส โรงไฟฟ้าโซลาร์ โก โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทู โรงไฟฟ้า
เอสพีพี ทรี โรงไฟฟ้าเอสพีพี โฟว์ โรงไฟฟ้าเอสพีพี ไฟว์ ซึ่งใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าทีดบั บลิวเอฟ โรงไฟฟ้าซีดบั บลิวเอฟ
โรงไฟฟ้าบีอาร์ดับบลิวเอฟ ซึ่งใช้พลังงานลม โรงไฟฟ้าเอสอีจี
และเอสอีจีเอสดี ซึ่งใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ และโรงไฟฟ้า
กังดง ซึ่งใช้ปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนและออกซิเจน
ข. กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
กลุม่ เอ็กโกได้ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน
หรือพลังงานหมุนเวียน เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดและลดการใช้
พลังงานฟอสซิลอันเป็นหนึ่งในสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลทางพลังงานอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันกลุ่ม
เอ็กโกมีโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนอยู่จ�ำนวน 5 ประเภท
ประกอบด้วย
1.	พลังงานแสงอาทิตย์: กลุ่มเอ็กโกมีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ห ลายโครงการ โดยสามารถแบ่ ง ตาม
เทคโนโลยีที่ใช้ดังนี้
-	เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (Thin Film)
ถูกน�ำไปใช้ในโรงไฟฟ้าเอ็นอีดี โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว มีค่า
ความเข้มแสงสะสมเฉลี่ยโดยประมาณอยู่ที่ 1,900 - 2,000
กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อ ตร.ม. ต่อปี
-	เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวมติดตัง้ แบบหมุน
ตามดวงอาทิตย์ (Polycrystalline with Solar Tracking
System) ได้แก่ โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทู, เอสพีพี ทรี, เอสพีพี โฟร์,
และเอสพีพี ไฟว์ โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว มีค่าความเข้มแสง
สะสมเฉลีย่ โดยประมาณอยูท่ ี่ 2,000 - 2,200 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
ต่อ ตร.ม. ต่อปี
-	เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม (Polycrystalline)
ถูกน�ำไปใช้ในโรงไฟฟ้าจีพีเอส และโรงไฟฟ้าโซลาร์โก โดย
โรงไฟฟ้าดังกล่าว มีคา่ ความเข้มแสงสะสมเฉลีย่ โดยประมาณ
อยู่ที่ 1,900 - 2,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อ ตร.ม.
	ส�ำหรับอุปกรณ์หลัก รวมถึงค่าสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้า
(Performance Ratio: PR) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในกลุ ่ ม เอ็ ก โกทั้ ง หมด ได้ มี ก ารรั บ ประกั น ตลอดระยะเวลาที่
ผลิตไฟฟ้าซึง่ เป็นไปตามสัญญาบ�ำรุงรักษาระยะยาว ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้
มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงสุด
2.	พลังงานลม: กลุม่ เอ็กโกได้ลงทุนในพลังงานลมทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
-	โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศ ได้แก่ โรงไฟฟ้าทีดบั บลิวเอฟ
และโรงไฟฟ้าซีดับบลิวเอฟ ใช้เทคโนโลยีกังหันลมแบบไม่มี
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เกียร์ทด Direct Drive (Gearless) มีความสูงของกังหัน (Hub)
ที่ 100 และ 120 เมตร ตามล�ำดับ โดยสามารถท�ำงานได้เต็ม
ประสิทธิภาพที่ความเร็วลม 10.3 เมตร ต่อวินาที
-	โรงไฟฟ้าพลังงานลมในต่างประเทศ ได้แก่ โรงไฟฟ้าบีอาร์
ดับบลิวเอฟซึ่งตั้งอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
ใช้เทคโนโลยีแบบระบบเกียร์ โดยมีความสูงของ Hub ที่ 80
เมตร มีความเร็วลมเฉลี่ย 7.1 เมตรต่อวินาที
3.	พลังงานชีวมวล: ได้แก่ โรงไฟฟ้าอาร์จีและโรงไฟฟ้าจีวายจี ซึ่งใช้
แกลบ และเศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง ตามล�ำดับ โดยแหล่ง
เชื้อเพลิงหลักมาจากชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียงซึ่ง
เพียงพอต่ อ การผลิ ต ไฟฟ้ า อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ ลดความเสี่ ย ง
ของการขาดแคลนของแหล่งเชือ้ เพลิง โรงไฟฟ้ายังได้มกี ารส�ำรอง
เชื้อเพลิงไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
4.	พลังงานน�้ำ: ได้แก่ โรงไฟฟ้าเอ็นทีพีซีและโรงไฟฟ้าเอ็กพีซีแอล
โดยโรงไฟฟ้าเอ็นทีพซี ี ใช้พลังงานจากการไหลของน�ำ้ จากทีส่ งู ใน
การผลิตไฟฟ้า โดยมีปริมาณน�้ำที่กักเก็บในอ่างเก็บน�้ำประมาณ
3,530 ล้านลูกบาศก์เมตร อัตราเฉลีย่ ของน�ำ้ ฝนทีไ่ หลเข้าอ่างเก็บน�ำ้
ประมาณ 7,521 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งปริมาณน�้ำฝนต่อปี
นั้นเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้า
โดยโรงไฟฟ้าน�ำ้ เทิน 2 นีไ้ ด้ทำ� สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และ
การไฟฟ้าลาว เป็นเวลา 25 ปี ในขณะที่โรงไฟฟ้าเอ็กพีซีแอลเป็น
โรงไฟฟ้าพลังน�้ำแบบ Run-of-River โดยใช้อัตราการไหลของน�้ำ
เป็นปัจจัยในการผลิตไฟฟ้า โดยอัตราการไหลของน�้ำที่ออกจาก
โรงไฟฟ้าเท่ากับอัตราการไหลธรรมชาติ โดยไม่มีการกักเก็บน�้ำ
หรื อ เปลี่ ย นการไหลของแม่ น�้ ำ โดยจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต ได้
ส่วนใหญ่ให้แก่ กฟผ. และจ�ำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้แก่ Electricité
du Laos (EDL) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 29 ปี
นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
5.	พลังงานความร้อนใต้พิภพ: ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ใต้พภิ พ เอสอีจี และเอสอีจเี อสดี ซึง่ ใช้พลังความร้อนใต้พภิ พในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีระบบแฟลช (Flash Steam
Technology) ซึ่งไอน�้ำจะขับกังหันไอน�้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยตรง ทัง้ นีไ้ อน�ำ้ ทีไ่ ด้มาจากความร้อนใต้พภิ พนัน้ จะมีอณ
ุ หภูมิ
มากกว่า 260 องศาเซลเซียส ส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ใต้พิภพ เอสอีจีถือได้ว่าเคยเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กังหันไอน�้ำชนิด
Single Cylinder machine ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
6. พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง: ได้แก่ โรงไฟฟ้ากังดง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า
เซลล์เชือ้ เพลิงทีผ่ ลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า
โดยการท�ำปฏิกริ ยิ าเคมีระหว่างไฮโดรเจนทีม่ าจากก๊าซธรรมชาติ
และออกซิเจน แล้วเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อนซึ่งไม่มี
การเผาไหม้
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ค. การคิดราคาค่าไฟฟ้า
กลุ่มเอ็กโกมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่
คือ กฟผ. และ กฟภ. โดยมีหลักเกณฑ์การคิดค่าไฟฟ้าต่างกันตาม
ประเภทโรงไฟฟ้าไอพีพี เอสพีพี และวีเอสพีพี นอกจากนี้กลุ่มเอ็กโก
ยังซือ้ ขายไฟฟ้าในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ซึง่ ได้แก่ สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเทศออสเตรเลี ย และสาธารณรั ฐ เกาหลี โ ดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
โรงไฟฟ้าไอพีพี แบ่งราคาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.	ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า (Availability Payment) ซึ่งเป็น
ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าเป็นรายเดือนในการรักษา
ระดับความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า โดยไม่ค�ำนึงว่า กฟผ.
จะซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหรือไม่ ซึ่งค่าความพร้อมจ่าย
พลังไฟฟ้า จะครอบคลุมต้นทุนการเงินของเงินลงทุนในโรงไฟฟ้า
รวมถึงการช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ค่าใช้จา่ ยคงทีใ่ นการผลิต
และบ�ำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าบ�ำรุงรักษาหลัก และ
ผลตอบแทนส�ำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น
2.	ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึง่ ถือเป็นค่าตอบแทนตาม
ปริ ม าณพลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ส ่ ง มอบจริ ง ค่ า พลั ง งานไฟฟ้ า นี้ จ ะ
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิต (ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง และ
ค่าจัดการเชื้อเพลิง) และบ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้าเอสพีพี แบ่งราคาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.	ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) เป็นค่าตอบแทนทีล่ กู ค้าจ่าย
ให้ผผู้ ลิตไฟฟ้าเป็นรายเดือน โดยไม่คำ� นึงว่าลูกค้าจะซือ้ พลังงาน
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดค่าพลัง
ไฟฟ้าจะแตกต่างกันระหว่าง กฟผ. กับบริษัทลูกค้าอุตสาหกรรม
โดยค่าพลังไฟฟ้าทีค่ ดิ จาก กฟผ. จะก�ำหนดจากต้นทุนการเงินของ
เงินลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต
(Long Run Avoided Capacity Cost) จากการรับซื้อพลังไฟฟ้า
จากผูผ้ ลิตไฟฟ้าในระบบเอสพีพี ส่วนค่าพลังไฟฟ้าทีค่ ดิ จากบริษทั
ลูกค้าอุตสาหกรรมจะค�ำนวณจากปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา
ส�ำหรับบริษัทลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ การค�ำนวณค่าพลังไฟฟ้า
ดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างราคาของ กฟภ.
2.	ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) เป็นค่าตอบแทนตาม
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ส่งมอบจริง โดยค่าพลังงานไฟฟ้าที่คิด
จาก กฟผ. จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิต ในขณะที่
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่คิดจากบริษัทลูกค้าอุตสาหกรรมทั่วไปจะ
เปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างราคาของ กฟภ. และอัตราส่วนลด
ที่ก�ำหนดตามสัญญาระหว่างโรงไฟฟ้าและลูกค้าอุตสาหกรรม
แต่ละราย
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โรงไฟฟ้าวีเอสพีพี แบ่งราคาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.	ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) เป็นค่าตอบแทนตาม
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ส่งมอบจริง โดยค่าพลังงานไฟฟ้าจะ
เปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างราคาของ กฟภ.
2.	ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากราคารับซื้อไฟฟ้าตาม
ประเภทเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี เนื่องจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน มีความแตกต่างกันตามเทคโนโลยี ชนิด
ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ขนาดก�ำลังการผลิต รวมทั้ง
รายละเอียดในการลงทุนต่างๆ ท�ำให้ระดับส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้า (Adder) มีความหลากหลาย
โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ
1.	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ส�ำหรับราคาค่าไฟฟ้าในสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ซงึ่ ขายให้ Meralco นัน้
จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
-	Capacity Payment เป็นค่าตอบแทนที่ Meralco จ่ายให้แก่
โรงไฟฟ้าเป็นรายเดือน โดยไม่ค�ำนึงว่าลูกค้าจะซื้อพลังงาน
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ซึ่งจะครอบคลุมต้นทุนการเงิน
ของเงินลงทุนในโรงไฟฟ้า
-	Fixed Operating Payment เป็นค่าตอบแทนที่ Meralco
จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าเป็นรายเดือน โดยครอบคลุมค่าใช้จา่ ยคงที่
ในการผลิตและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
-	Variable Operating Payment เป็นค่าตอบแทนที่ Meralco
จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าเป็นรายเดือน ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยผันแปร
ในการผลิตและบ�ำรุงรักษา
-	Energy Payment เป็นค่าตอบแทนตามปริมาณพลังงานไฟฟ้า
ทีส่ ง่ มอบจริง โดยค่าพลังงานไฟฟ้านีจ้ ะครอบคลุมค่าเชือ้ เพลิง
ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ทั้ ง นี้ จะค� ำ นวณค่ า ไฟฟ้ า ตามสู ต รที่ ก� ำ หนดโดยอิ ง ตามเงิ น
เหรียญสหรัฐส่วนหนึ่งและเงินเปโซฟิลิปปินส์อีกส่วนหนึ่ง
2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	ในกรณีของโรงไฟฟ้าเอ็นทีพีซี มีสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาว
ส่วนใหญ่ให้แก่ กฟผ. โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
-	Primary Energy เป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ.จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้า
ตามปริมาณไฟฟ้าทีจ่ ำ� หน่ายในช่วงทีม่ คี วามต้องการใช้ไฟฟ้า
มาก (Peak)
-	Secondary Energy เป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ.จ่ายให้แก่
โรงไฟฟ้าตามปริมาณไฟฟ้าที่จ�ำหน่ายในช่วงเวลาที่มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย (Off-peak)
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	ในกรณีของโรงไฟฟ้าเอ็กพีซีแอล มีสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาว
ส่วนใหญ่ให้แก่ กฟผ. คล้ายคลึงกับโรงไฟฟ้าเอ็นทีพีซี โดยมี
ส่วนที่เพิ่มขึ้นคือ
-	Excess Energy เป็นไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดขึ้นเมื่อปริมาณน�้ำมี
มากกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ ท�ำให้ในเดือนนัน้ ๆ สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้มากกว่าจ�ำนวน Primary Energy (PE) และ Secondary
Energy (SE) ซึ่งทางโรงไฟฟ้าเอ็กพีซีแอล ได้แจ้งล่วงหน้าต่อ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ไว้แล้วในแต่ละเดือน โดยส่วนเกิน
ทีไ่ ด้แจ้งจะนับเป็นพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน
3.	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
	ในส่วนราคาค่าไฟฟ้าในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (กรณีโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพ เอสอีจี และเอสอีจีเอสดี) ซึ่งขายให้
PT PLN (Persero) จะถูกค�ำนวณจากค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy
Payment) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่
ส่ ง มอบจริ ง โดยค่ า พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ คิ ด จะเปลี่ ย นแปลงตาม
ตัวประกอบของโครงสร้างค่าพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน
4.	ประเทศออสเตรเลีย
	ในกรณีของโรงไฟฟ้าบีอาร์ดับบลิวเอฟ ที่ประเทศออสเตรเลีย จะ
มีสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาวกับ บริษัท เอนเนอยี่ ออสเตรเลีย
จ�ำกัด โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
-	ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) เป็นค่าตอบแทนตาม
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ส่งมอบจริง
-	ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Renewable Green Certificate)
เป็นค่าตอบแทนส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้าทีค่ ำ� นวณตามปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่ส่งมอบจริง
5.	สาธารณรัฐเกาหลี
	ในกรณีของโรงไฟฟ้าพาจู ไฟฟ้าจะถูกผลิตและขายให้กับ Korea
Power Exchange หรือ KPX ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าของ
สาธารณรัฐเกาหลี โดยรายได้จากการขายไฟฟ้าทีพ่ าจู ได้รบั จาก
KPX ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
-	ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment: CP) เป็นค่าตอบแทนตาม
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพร้อมจ่าย โดยมีอัตรา
ค่าไฟฟ้าคงที่ถูกก�ำหนดโดย KPX และประกาศออกมาเป็น
รายปี ซึ่งรายได้จากค่าพลังไฟฟ้าจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (Construction Cost) ค่าใช้จ่าย
ในการเดินเครื่อง (Operation Cost) และค่าใช้จ่ายในการ
เชือ่ มต่อระบบไฟฟ้า (Grid Connection Cost)
-	ค่าพลังงานไฟฟ้า (Schduled Energy Payment: SEP) เป็น
ค่าไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั ตามปริมาณไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จริงตามช่วงเวลา
ที่ถูกสั่งการไว้ล่วงหน้าตามแผนสั่งการเดินเครื่อง โดยอัตรา
ค่าพลังงานไฟฟ้าในส่วนนีจ้ ะมีการเปลีย่ นแปลงแบบทันทีทนั ใด
(Real Time) ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของตลาด โดยรายได้
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จากค่ า พลั ง งานไฟฟ้ า นี้ จ ะครอบคลุ ม ถึ ง ค่า เชื้ อ เพลิ ง ของ
โรงไฟฟ้า
-	ค่าพลังงานไฟฟ้า (Constrained-On: CON) เป็นค่าพลังงาน
ไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั จากการเดินเครือ่ งจริงส่วนทีถ่ กู สัง่ การมากกกว่า
แผนการสั่งเดิน เนื่องจากความต้องการของระบบมากกว่าที่
KPX คาดการณ์
-	ค่าพลังงานไฟฟ้า (Constrained-Off: COFF) เป็นค่าชดเชย
จากการทีไ่ ม่ถกู สัง่ เดินเครือ่ ง เนือ่ งจากปริมาณความต้องการ
ในระบบน้อยกว่าที่ KPX คาดการณ์
	ทั้งนี้ตลาดซื้อขายไฟฟ้าในสาธารณรัฐเกาหลีมีลักษณะเป็นแบบ
Cost-Based Pool กล่าวคือตลาดซื้อขายไฟฟ้าในลักษณะนี้จะมี
การสั่งการเดินเครื่องตามต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
โดยโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต�่ำสุด มีสิทธิ์ที่จะได้ถูกจัดล�ำดับให้ถูกสั่ง
เดินเครื่องก่อน
ง. สิทธิหรือข้อจ�ำกัดในการประกอบธุรกิจ
นอกจากสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และ กฟภ. แล้ว โรงไฟฟ้าของ
กลุม่ เอ็กโกในประเทศไทยได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุน โดยกลุม่ ไอพีพี
ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนประเภท 7.36 กิจการผลิตไฟฟ้าระบบ
Independent Power Producer และกลุ่มเอสพีพีได้รับบัตรส่งเสริม
การลงทุนประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน ซึ่ง
มีสาระส�ำคัญหลัก ดังนี้
สิทธิประโยชน์
1.	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�ำหนดเวลา 8 ปีนับจาก
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
2.	ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้รับจาก
การลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก�ำหนดเวลา 5 ปี
นั บ จากวั น ที่ พ ้ น ก� ำ หนดระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคล
3.	ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งน�ำเงินปันผลจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมไป
รวมค�ำนวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงื่อนไข
•	บุคคลผู้มีสัญชาติไทยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
ของทุนจดทะเบียน
• ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้
•	ต้องตัง้ โรงงานในท้องทีท่ กี่ ำ� หนดภายในระยะเวลา 15 ปีนบั แต่วนั
เปิดด�ำเนินการจะย้ายโรงงานไปตัง้ ในท้องทีอ่ นื่ ไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

เอ็กโก กรุ๊ป
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รายละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มไอพีพีแต่ละบริษัทมีดังนี้

รายการ

บัตรส่งเสริม
การลงทุน

วันที่ ได้รบั การ
อนุมตั กิ ารส่งเสริม

ระยะเวลาที่ ได้รบั
ยกเว้นภาษี 8 ปี

ทุนจดทะเบียน
ขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ำ� หนด

ท้องทีส่ ถานทีต่ งั้
ทีก่ ำ� หนด

บฟข.

เลขที่ 2509 (2)/2556
29 ตุลาคม 2556

17 พฤษภาคม 2556 14 มกราคม 2559 13 มกราคม 25671

6,000 ล้านบาท

จังหวัด
นครศรีธรรมราช

บีแอลซีพี

เลขที่ 1499/2543
21 สิงหาคม 2543

1 ตุลาคม 2541

1 ตุลาคม 2549 30 กันยายน 2557

12,000 ล้านบาท

จังหวัดระยอง

จีพีจี

เลขที่ 1660(2)/2548
25 กรกฎาคม 2548

3 มิถุนายน 2548

3 พฤศจิกายน 2549 - 1,850 ล้านบาท
2 พฤศจิกายน 2557 โดยจะต้องเพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็น
ไม่น้อยกว่า 9,030
ล้านบาท และช�ำระ
เต็มมูลค่าหุ้นก่อน
วันเปิดด�ำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มเอสพีพีแต่ละบริษัทมีดังนี้

รายการ

บัตรส่งเสริม
การลงทุน

วันที่ ได้รบั การ
อนุมตั กิ ารส่งเสริม

7 มิถุนายน 2542
เอ็กโก โคเจน เลขที่ 1230/2542
7 มิถุนายน 2542
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ 5106/2543
(2-1230/2543), 6379/2545
(3-1230/2542), 6753/2545
(4/1230/2542) และ
4063/2560 (5-1230/2542)
31 พฤษภาคม 2543,
3 ตุลาคม 2545,
8 พฤศจิกายน 2545 และ
16 มิถุนายน 2550 ตามล�ำดับ
อาร์ จี

หมายเหตุ:

เลขที่ 1660 (1) 2544
19 ตุลาคม 2544 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ 6871/2546
(2-1660(1)/2544)
7 พฤศจิกายน 2546
1

19 ตุลาคม 2544

ระยะเวลาที่ ได้รบั
ยกเว้นภาษี 8 ปี

ทุนจดทะเบียน
ขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ำ� หนด

ท้องทีส่ ถานทีต่ งั้
ทีก่ ำ� หนด

10 มกราคม 2546 9 มกราคม 2554

ไม่น้อยกว่า
1 ล้านบาทและ
จะต้องเพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็น
ไม่นอ้ ยกว่า
1,200 ล้านบาท
โดยจะต้องช�ำระ
เต็มมูลค่าหุ้นก่อน
วันเปิดด�ำเนินการ

จังหวัดระยอง

19 ตุลาคม 2544 18 ตุลาคม 2552

ไม่น้อยกว่า
180 ล้านบาท
โดยจะต้องช�ำระ
เต็มมูลค่าหุ้นก่อน
วันเปิดด�ำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

บ ฟข. ไม่ได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ ที่มีก�ำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
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บัตรส่งเสริม
การลงทุน

วันที่ ได้รบั การ
อนุมตั กิ ารส่งเสริม

ระยะเวลาที่ ได้รบั
ยกเว้นภาษี 8 ปี

ทุนจดทะเบียน
ขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ำ� หนด

เอ็กโก กรุ๊ป

ท้องทีส่ ถานทีต่ งั้
ทีก่ ำ� หนด

เอ็นเคซีซี

เลขที่ 1594/2541
28 ธันวาคม 2541 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 1 ฉบับ
เลขที่ 4735/2544
(2-1594/2541)
7 มีนาคม 2544

9 กรกฎาคม 2540

1 มิถุนายน 2543 31 พฤษภาคม 2551

ไม่ระบุ

จังหวัดสระบุรี

เอสซีซี

เลขที่ 1761/2540
15 ธันวาคม 2540 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 1 ฉบับ
เลขที่ 4100/2543
(2-1761/2540)
17 มกราคม 2543

9 กรกฎาคม 2540

1 เมษายน 2542 31 มีนาคม 2550

ไม่ระบุ

จังหวัด
สมุทรปราการ

จีวายจี

เลขที่ 1549(2)/2547
9 กรกฎาคม 2547

19 พฤศจิกายน 2546 7 พฤศจิกายน 2549 - ไม่นอ้ ยกว่า
6 พฤศจิกายน 2557 200 ล้านบาท
โดยจะต้องเพิม่ ทุน
จดทะเบียนเป็น
ไม่นอ้ ยกว่า
450 ล้านบาท
และช�ำระเต็ม
มูลค่าหุน้ ก่อน
วันเปิดด�ำเนินการ

จังหวัดยะลา

เอ็นอีดี
เลขที่ 1443(1)/2553
(ลพบุรีโซลาร์) 12 เมษายน 2553

10 มีนาคม 2553

22 ธันวาคม 2554 21 ธันวาคม 2562

ไม่น้อยกว่า
1,990 ล้านบาท

จังหวัดลพบุรี

ซีดับบลิวเอฟ เลขที่ 2433(1)/2557
18 กรกฎาคม 2557

21 พฤศจิกายน 2557 16 ธันวาคม 2559 15 ธันวาคม 2567

ไม่น้อยกว่า
1,514 ล้านบาท

จังหวัดชัยภูมิ

เคแอลยู

เลขที่ 58-2443-0-00-1-0
9 พฤศจิกายน 2558

29 พฤษภาคม 2558 6 กรกฎาคม 2560 5 กรกฎาคม 2568

ไม่น้อยกว่า
1,000 ล้านบาท

จังหวัดปทุมธานี

บีพียู

เลขที่ 59-0294-0-00-1-0
24 กุมภาพันธ์ 2559 และ
เลขที่ 59-0295-0-00-1-0
24 กุมภาพันธ์ 2559

ไม่น้อยกว่า
29 พฤษภาคม 2558 4 กันยายน 2560 3 กันยายน 2568 และ 2,000 ล้านบาท
และ
29 พฤษภาคม 2558 28 สิงหาคม 2560 27 สิงหาคม 2568

จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มวีเอสพีพีแต่ละบริษัทมีดังนี้

รายการ
เอสพีพี 2

บัตรส่งเสริม
การลงทุน

วันที่ ได้รบั การ
อนุมตั กิ ารส่งเสริม

ระยะเวลาที่ ได้รบั
ยกเว้นภาษี 8 ปี

เลขที่ 1502(1)/2554
26 เมษายน 2554

7 พฤษภาคม 2553

2 พฤษภาคม 2555 1 พฤษภาคม 2563

ทุนจดทะเบียน
ขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ำ� หนด
ไม่น้อยกว่า
196.7 ล้านบาท

ท้องทีส่ ถานทีต่ งั้
ทีก่ ำ� หนด
จังหวัดสระบุรี

เอ็กโก กรุ๊ป
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บัตรส่งเสริม
การลงทุน

วันที่ ได้รบั การ
อนุมตั กิ ารส่งเสริม

เอสพีพี 3

เลขที่ 1503(1)/2554
26 เมษายน 2554

7 พฤษภาคม 2553

21 กุมภาพันธ์ 2555 - ไม่น้อยกว่า
20 กุมภาพันธ์ 2563 197.5 ล้านบาท

จังหวัดศรีสะเกษ

เอสพีพี 4

เลขที่ 1504(1)/2554
26 เมษายน 2554

27 เมษายน 2553

24 มกราคม 2555 23 มกราคม 2563

ไม่น้อยกว่า
148.7 ล้านบาท

จังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัด
อุบลราชธานี

เอสพีพี 5

เลขที่ 1505(1)/2554
26 เมษายน 2554

7 พฤษภาคม 2553

22 มิถุนายน 2555 21 มิถุนายน 2563

ไม่น้อยกว่า
198.4 ล้านบาท

จังหวัดร้อยเอ็ด

จีพีเอส
(ตาขีด)

เลขที่ 1884(1)/2554
28 มิถุนายน 2554

22 มีนาคม 2554

1 มีนาคม 2555 28 กุมภาพันธ์ 2563

ไม่น้อยกว่า
750 ล้านบาท

จังหวัดนครสวรรค์

จีพีเอส
(ตาสัง)

เลขที่ 1883(1)/2554
28 มิถุนายน 2554

22 มีนาคม 2554

2 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2563

ไม่น้อยกว่า
750 ล้านบาท

จังหวัดนครสวรรค์

จีพีเอส
(ดงคอน)

เลขที่ 1882(1)/2554
28 มิถุนายน 2554

22 มีนาคม 2554

5 มีนาคม 2555 4 มีนาคม 2563

ไม่น้อยกว่า
750 ล้านบาท

จังหวัดชัยนาท

จีพีเอส
เลขที่ 1881(1)/2554
(บึงสามพัน) 28 มิถนุ ายน 2554

22 มีนาคม 2554

1 กุมภาพันธ์ 2556 31 มกราคม 2564

ไม่น้อยกว่า
750 ล้านบาท

จังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่ 1142(1)/2554
3 กุมภาพันธ์ 2554

9 กรกฎาคม 2553

2 พฤษภาคม 2556 1 พฤษภาคม 2564

ไม่น้อยกว่า
2,281 ล้านบาท

จังหวัดลพบุรี

ทีดับบลิวเอฟ เลขที่ 2499(1)/2555
10 ตุลาคม 2555

26 มิถุนายน 2555

18 กรกฎาคม 2556 17 กรกฎาคม 2564

ไม่น้อยกว่า
114 ล้านบาท

จังหวัดชัยภูมิ

โซลาร์ โก
เลขที่ 1181(1)/2556
(ไทรใหญ่ 1) 5 กุมภาพันธ์ 2556

26 ธันวาคม 2555

18 พฤศจิกายน 2556 - ไม่น้อยกว่า
17 พฤศจิกายน 2564 825 ล้านบาท

จังหวัดนครปฐม

โซลาร์ โก
เลขที่ 1182(1)/2556
(ไทรใหญ่ 2) 5 กุมภาพันธ์ 2556

26 ธันวาคม 2555

18 พฤศจิกายน 2556 - ไม่น้อยกว่า
17 พฤศจิกายน 2564 825 ล้านบาท

จังหวัดนครปฐม

โซลาร์ โก
(ไทรเขียว)
โซลาร์ โก
(ไทรเพชร 1)
โซลาร์ โก
(ไทรเพชร 2)
โซลาร์ โก
(ไทรเพชร 3)

26 ธันวาคม 2555

16 ธันวาคม 2556 15 ธันวาคม 2564
16 ธันวาคม 2556 15 ธันวาคม 2564
16 ธันวาคม 2556 15 ธันวาคม 2564
18 พฤศจิกายน 2556 17 พฤศจิกายน 2564

จังหวัดสุพรรณบุรี

รายการ

เอ็นอีดี
(วังเพลิง
โซลาร์)

เลขที่ 1183(1)/2556
5 กุมภาพันธ์ 2556
เลขที่ 1184(1)/2556
5 กุมภาพันธ์ 2556
เลขที่ 1186(1)/2556
5 กุมภาพันธ์ 2556
เลขที่ 1185(1)/2556
5 กุมภาพันธ์ 2556

26 ธันวาคม 2555
26 ธันวาคม 2555
26 ธันวาคม 2555

ระยะเวลาที่ ได้รบั
ยกเว้นภาษี 8 ปี

ทุนจดทะเบียน
ขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ำ� หนด

ไม่น้อยกว่า
825 ล้านบาท
ไม่น้อยกว่า
1,650 ล้านบาท
ไม่น้อยกว่า
1,650 ล้านบาท
ไม่น้อยกว่า
1,650 ล้านบาท

ท้องทีส่ ถานทีต่ งั้
ทีก่ ำ� หนด

จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การขายไฟฟ้า
เอ็กโกมีนโยบายทีจ่ ะผลิตกระแสไฟฟ้าให้มคี ณ
ุ ภาพสูงสุด โดยด�ำเนินงานตามสัญญาและค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย ภายใต้หวั ข้อนี้
จะอธิบายถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของโรงไฟฟ้ากลุม่ ไอพีพี ซึง่ เป็นโรงไฟฟ้าหลักในกลุม่ เอ็กโก ดังนี้
1. ก�ำลังผลิต ปริมาณการผลิต และอัตราก�ำลังการผลิต
ปริมาณการผลิต และอัตราก�ำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากลุ่มไอพีพี ในช่วงปี 2561 - 2563 มีดังนี้

หน่วย

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

โรงไฟฟ้าขนอม
ก�ำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา1

ล้านกิโลวัตต์

930

930

930

ล้านกิโลวัตต์ – ชั่วโมง

6,515

6,518

6,080

อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต3

ร้อยละ

79.76

80.01

76.64

อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต4

ร้อยละ

(0.05)

7.20

(2.00)

ล้านกิโลวัตต์

1,346.50

1,346.50

1,346.50

ล้านกิโลวัตต์ – ชั่วโมง

11,284

10,912

10,384

อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต3

ร้อยละ

95.40

92.51

88.03

อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต4

ร้อยละ

3.13

5.08

2.89

ล้านกิโลวัตต์

1,468

1,468

1,468

ล้านกิโลวัตต์ – ชั่วโมง

66

684

135

อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต3

ร้อยละ

0.51

5.32

1.05

อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต4

ร้อยละ

(90.38)

406.74

(90.09)

ปริมาณที่ผลิตจริง2

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
ก�ำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา1
ปริมาณที่ผลิตจริง2

โรงไฟฟ้าจีพีจี
ก�ำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา1
ปริมาณที่ผลิตจริง2

หมายเหตุ:

ก �ำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา (Contracted Capacity) หมายถึง ก�ำลังผลิตไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สัญญาว่าจะรับซื้อจากโรงไฟฟ้า
ปริมาณการผลิตจริง (Net Generation) หมายถึง ปริมาณพลังงานไฟฟ้า ที่โรงไฟฟ้าผลิต และจ�ำหน่ายให้กับ กฟผ. ในแต่ละปี ซึ่งปริมาณการผลิตจริงนี้ จะขึ้นกับ
ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าและการสั่งจ่ายของศูนย์ควบคุมระบบก�ำลังไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งสั่งให้จ่ายไฟฟ้าตามความต้องการของการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา
3
อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต (Capacity Factor) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างปริมาณการผลิตจริง (Net Generation) และปริมาณก�ำลังการผลิดสูงสุด (Maximun
Available Energy) ในแต่ละปี
4
อตั ราเพิม่ ของปริมาณการผลิต (Increasing Rate of Net Generation) หมายถึง อัตราการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของปริมาณการผลิตทีผ่ ลิตจริงของปีนนั้ ๆ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา
1
2

2. วัตถุดิบ
ในกรณีที่เป็นการผลิตไฟฟ้าประเภทใช้เชื้อเพลิง วัตถุดิบที่ส�ำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้า คือ เชื้อเพลิง ที่ประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติ และ
ถ่านหิน ซึง่ เป็นเชือ้ เพลิงหลัก (Primary Fuel) น�ำ้ มันดีเซลใช้เป็นเชือ้ เพลิงส�ำรอง (Secondary Fuel) น�ำ้ และสารเคมีตา่ งๆ เช่น สารปรับคุณภาพน�ำ้
สารเติมแต่งในเชื้อเพลิง (Fuel Additive) ซึ่งถือเป็นส่วนส�ำคัญในกระบวนการผลิต สามารถสรุปได้ดังนี้
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1. ก๊าซธรรมชาติ
	ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก (Primary Fuel) ที่ใช้ส�ำหรับ
โรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนและประเภทพลังความร้อนร่วม
ส�ำหรับ บฟข. และโรงไฟฟ้าจีพจี นี นั้ ปตท. เป็นผูจ้ ดั หาก๊าซธรรมชาติ
ให้แต่ละโรงไฟฟ้าตามปริมาณและราคาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท. และโรงไฟฟ้า ซึ่ง กฟผ. จะ
จ่ายค่าเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าในรูปของค่าพลังงานไฟฟ้าโดย
ใช้อัตราความร้อน (Heat Rate) ในการผลิตไฟฟ้าที่ก�ำหนดไว้
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับโรงไฟฟ้าแต่ละราย
2. ถ่านหิน
	ถ่านหินบิทูมินัสเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ส�ำหรับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่ง
เป็นถ่านหินคุณภาพดีนำ� เข้ามาจากต่างประเทศและท�ำการขนส่ง
มายังท่าเรือน�้ำลึกของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยราคาของถ่านหิน
จะผันแปรตามค่าความร้อนในแต่ละเที่ยวของการขนส่ง ทั้งนี้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าก�ำหนดไว้ว่า โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจะต้อง
ส�ำรองถ่านหินไว้ให้เพียงพอกับการเดินเครื่องเต็มก�ำลังการผลิต
เป็นเวลา 30 วัน
3. น�้ำมันดีเซล
	น�้ ำ มั น ดี เ ซลจะถู ก ใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ส� ำ รองในกรณี ที่ ป ริ ม าณ
เชื้ อ เพลิ ง หลั ก ไม่ เ พี ย งพอส� ำ หรั บ โรงไฟฟ้ า ประเภทพลั ง
ความร้อนร่วม และใช้ในกรณีทดลองเดินเครื่องและหลังจาก
การซ่อมบ�ำรุง โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก�ำหนดไว้ว่า บฟข. และ
โรงไฟฟ้าจีพีจี จะต้องเตรียมน�้ำมันดีเซลส�ำรองไว้ให้เพียงพอกับ
การเดินเครื่องเต็มก�ำลังการผลิตเป็นเวลา 3 วัน โดยจะเดินเครื่อง
โดยใช้น�้ำมันดีเซลนี้ก็ต่อเมื่อ กฟผ. สั่งการเท่านั้น นอกจากนี้
ส�ำหรับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีก็มีการใช้น�้ำมันดีเซลเช่นกัน โดยใช้
เพือ่ การ Start Up โรงไฟฟ้าหรือเดินเครือ่ งทีโ่ หลดต�ำ่ กว่าร้อยละ 25
จึงมีการส�ำรองน�้ำมันดีเซลตามความจ�ำเป็นในแต่ละปีเท่านั้น
4. น�้ำ
	โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งได้ด�ำเนินการจัดหาน�้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคภายในพื้นที่โครงการ ดังนี้
	บฟข: ในปั จ จุ บั น โรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นใช้ น�้ ำ จากคลอง
บ้านกลางเป็นแหล่งน�ำ้ หลัก และน�ำ้ จากคลองท่าตกเป็นแหล่งน�ำ้
ส�ำรองอีกสายหนึ่ง ส�ำหรับอ่างเก็บน�้ำคลองบ้านกลางมีเนื้อที่
79 ไร่ ซึ่ ง มี ค วามสามารถเก็ บ น�้ ำ ที่ ข นาดความจุ 0.4 ล้ า น
ลูกบาศก์เมตร อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ 10 กิโลเมตร
นอกจากนี้ บฟข. ยั ง มี อ ่ า งเก็ บ น�้ ำ บ้ า นบางคู โดยมี ค วามจุ
0.4 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเนือ้ ที่ 114 ไร่ อยูห่ า่ งจากโรงไฟฟ้าขนอม
ประมาณ 6 กิโลเมตร
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บ ีแอลซีพี: น�้ำดิบที่ใช้ในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าได้รับซื้อจาก
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และมีปริมาณน�้ำ
ส�ำรองภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าประมาณ 3 วัน นอกจากนี้ยังมี
โรงแปลงน�้ำทะเลให้เป็นน�้ำจืด (Desalination Plant) แต่จะใช้ใน
กรณีที่ กนอ. ไม่สามารถจัดส่งน�ำ้ จืดได้เพียงพอกับความต้องการ
เท่านั้น (Back Up Source)
	จีพจี :ี น�ำ้ : น�ำ้ ทีใ่ ช้เพือ่ การอุปโภคบริโภคภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ สูบ
จากแม่น�้ำป่าสัก มีการขุดอ่างเก็บน�้ำส�ำรองในบริเวณโรงไฟฟ้า
เพี่อใช้ในยามฉุกเฉิน ที่ขนาดความจุ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
ใช้เนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ สามารถส�ำรองน�้ำไว้ใช้ได้ประมาณ
40 วัน และในโรงไฟฟ้ายังมีหน่วยผลิตน�ำ้ ประปา ซึง่ สามารถผลิต
น�้ำประปาได้สูงสุดวันละ 54,413 ลูกบาศก์เมตร
5. สารเคมี
	สารเคมีสว่ นใหญ่ทใี่ ช้ในโรงไฟฟ้าเป็นสารเคมีสำ� หรับปรับคุณภาพ
น�ำ้ ในหม้อน�ำ้ (Boiler) ได้แก่ แอมโมเนีย (Ammonia) และ ไตรโซเดียม
ฟอสเฟต (Sodium Triphosphate) และส�ำหรับใช้ในกระบวนการ
ผลิตน�้ำบริสุทธิ์ ได้แก่ กรดไฮโดรคลอริก (HCl) กรดซัลฟูลริก
(H2SO4) และโซเดี ย มไฮดร็ อ กไซด์ (NaOH) นอกจากนั้ น
มีสารเคมีที่ใช้ส�ำหรับผลิตน�้ำอุปโภคบริโภค ได้แก่ อลูมิเนียม
คลอโรไฮเดรต (ACH) และคลอรีนน�้ำด้วย
กลุม่ ธุรกิจอืน่ ๆ
บริษัทในกลุ่มเอ็กโกที่จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจอื่นประกอบด้วยธุรกิจ 3
ประเภทคือ 1) ธุรกิจการให้บริการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา ได้แก่
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (เอสโก) บริษทั อีแอนด์อี
เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (อีแอนด์อ)ี และบริษทั เพิรล์ เอนเนอจี้
ฟิลปิ ปินส์ ออเปอเรติง้ อิงค์ (พีพอย) 2) ธุรกิจทีใ่ ห้บริการด้านการจัดการ
โรงไฟฟ้า ได้แก่ บริษทั เคซอน เมเนจเม้นท์ เซอร์วสิ อิงค์ (คิวเอ็มเอส)
3) ธุรกิจเหมืองถ่านหิน 1 บริษทั ได้แก่ บริษทั พีที มานัมบัง เมารา อีนมิ
จ�ำกัด (เอ็มเอ็มอี)
1.	ธุรกิจให้บริการเดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษา -เอสโก อีแอนด์อี และ พีพอย
1.1 เอสโก
	เอ็กโกถือหุ้นในเอสโกในสัดส่วนร้อยละ 100 เอสโกให้บริการใน
งานเดินเครือ่ ง บ�ำรุงรักษา วิศวกรรม และก่อสร้างแก่อตุ สาหกรรม
ประเภทต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน�้ำมัน
และโรงงานอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของเอสโก
งานด้านเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา
	เอสโกให้บริการแบบเต็มรูปแบบด้วยพนักงานเดินเครือ่ งและบ�ำรุง
รักษาที่มีศักยภาพ โดยรับประกันค่าความพร้อมจ่ายในระดับสูง
ผลผลิตไฟฟ้าสูง ค่าความร้อนต�่ำ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
ซึ่งเอสโกมีความช�ำนาญทั้งในด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และสามารถให้บริการครอบคลุม
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนด�ำเนินการ
งานด้านบ�ำรุงรักษา
	ด้วยประสบการณ์และความช�ำนาญของทีมงาน ทั้งในด้านงาน
บ�ำรุงรักษาเครือ่ งกล งานไฟฟ้า งานควบคุมอุปกรณ์และตรวจวัด
รวมถึงงานบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร และสามารถติดต่อ
เรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชัว่ โมง เอสโกจึงสามารถให้บริการด้าน
บ�ำรุงรักษาในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้า โรงงาน
ปิโตรเคมี โรงกลัน่ น�ำ้ มันและก๊าซ โดยสามารถให้บริการทีเ่ หมาะสม
ตามความต้องการของลูกค้า เช่น
• งานบ�ำรุงรักษาตามแผนที่ก�ำหนด
• งานบ�ำรุงรักษาตามสัญญา
• งานบ�ำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
• งานแก้ปัญหาที่จ�ำเป็นเร่งด่วน
งานด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง
	เอสโกมีวิศวกรที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งด้านพัฒนาโครงการ
และบริหารโครงการ โดยให้บริการทั้งในด้านงานโยธา เครื่องกล
ไฟฟ้า ระบบควบคุม รวมทั้งงานทดสอบและติดตั้ง โดยมีจุดแข็ง
ด้านงานติดตัง้ และทดสอบโรงไฟฟ้าในส่วนอุปกรณ์ทสี่ ำ� คัญ เช่น
กังหันก๊าซ กังหันไอน�้ำ เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า หม้อน�้ำและอื่นๆ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมออกแบบ จัดหาและก่อสร้าง ตั้งแต่
โครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น สถานีสูบน�้ำและสถานี
ไฟฟ้าย่อย โดยสามารถรับผิดชอบในงานโครงการทั้งหมด ตั้งแต่
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งานเตรียมพื้นที่ งานโยธา งานโครงสร้าง งานท่อ งานแท้งค์
งานติดตั้งอุปกรณ์ งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด งานทดสอบและ
ติดตั้ง รวมทั้งงานบริหารโครงการ
	นอกจากนี้ เอสโกยังให้บริการอื่นๆ เช่น งานควบคุมและการ
ประหยัดพลังงาน งานบริการด้านเทคนิคและงานทดสอบเฉพาะทาง
รวมทั้งงานด้านฝึกอบรม เป็นต้น
1.2 อีแอนด์อี
	เอ็กโกถือหุ้นในอีแอนด์อีในสัดส่วนร้อยละ 40 อีแอนด์อีเป็นผู้ให้
บริการงานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาภายใต้สัญญาระยะยาวแก่
โรงไฟฟ้าน�้ำเทิน 1 รวมถึงให้บริการโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
อื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนลาว
1.3 พีพอย
	เอ็กโกถือหุ้นในพีพอยในสัดส่วนร้อยละ 100 พีพอยเป็นผู้ให้
บริการงานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาแก่โรงไฟฟ้าเคซอนและ
เอสบีพีแอลภายใต้สัญญาระยะยาว
2.	ธุรกิจที่ให้บริการด้านการจัดการโรงไฟฟ้า - คิวเอ็มเอส
เอ็กโกถือหุ้นร้อยละ 100 ในคิวเอ็มเอส ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการ
บริหารจัดการโรงไฟฟ้าเคซอนภายใต้สัญญาระยะยาว
3.	ธุรกิจเหมืองถ่านหิน - เอ็มเอ็มอี
เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมในเอ็มเอ็มอีในสัดส่วนร้อยละ 40 โดยเอ็มเอ็มอี
เป็นเจ้าของโครงการเหมืองถ่านหินชนิดเปิด ตั้งอยู่ที่เมืองเมาราอีนิม
จังหวัดสุมาตราใต้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นระยะเวลา 28 ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม
2553 ถึงเดือนมีนาคม 2581 เอ็มเอ็มอีมีปริมาณส�ำรองถ่านหิน 134
ล้านตัน

งานทีย่ งั ไม่ได้สง่ มอบ

เอ็กโกมีโครงการที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการพัฒนาโครงการจ�ำนวน 3 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปของโครงการทั้งหมด ดังนี้

พลังไฟฟ้าตามสัญญา ก�ำหนดการจ่าย
สัดส่วนการถือหุน้ และตามสั
ดส่วนการถือหุน้ ไฟฟ้าเข้าระบบ
(ร้อยละ)
(เมกะวัตต์)
(SCOD)

ทีต่ งั้
(จังหวัด/ประเทศ)

ชนิด
เชือ้ เพลิง

1. โรงไฟฟ้าน�้ำเทิน 1

สปป.ลาว

พลังน�้ำ

25.00

161.08

2565

2. โรงไฟฟ้าหยุนเหนิง

ไต้หวัน

พลังงานลม

25.00

160

2564

ไทย

-

44.60

-

2564

โครงการ

3. ทีพีเอ็น
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การลงทุนของเอ็กโกแยกตามกลุ่มธุรกิจ
1. ธุรกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพ)ี
1.1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด (บฟข.)
เอ็กโกถือหุ้นใน บฟข. ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยโรงไฟฟ้าขนอมเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งอยู่ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ขนาดก�ำลัง
การผลิตติดตั้ง 970 เมกะวัตต์ และจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในปริมาณ 6,515.55 กิกะวัตต์ชั่วโมง (ล้านหน่วย) โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่องเฉลี่ยตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 99.17

1.2 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด (บีแอลซีพี)
เอ็กโกถือหุน้ ในบีแอลซีพใี นสัดส่วนร้อยละ 50 โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพเี ป็นผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดระยอง ขนาดก�ำลังผลิต
ติดตัง้ รวมทัง้ สิน้ 1,434 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดก�ำลังผลิตติดตัง้ 717 เมกะวัตต์ จ�ำนวน 2 หน่วย โดยใช้ถา่ นหิน
คุณภาพดีชนิดบิทูมินัสซึ่งน�ำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเป็นเชื้อเพลิงหลัก และจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในปริมาณ 11,284.05 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อม
ในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีร้อยละ 96.48 และ 96.99 ส�ำหรับโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 ตามล�ำดับ

1.3 บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จ�ำกัด (จีพีจี)
เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมในจีพีจีในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยจีพีจีเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี ขนาดก�ำลังผลิต
ติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,510 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจ�ำนวน 2 ชุด ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้งชุดละ 755 เมกะวัตต์
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าจีพีจีผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในปริมาณ 65.83 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่อง
ตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 95.79 และ 89.98 ส�ำหรับโรงไฟฟ้าชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ตามล�ำดับ

2. ธุรกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพ)ี
2.1 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด (เอ็กโก โคเจน)
เอ็กโกถือหุ้นในเอ็กโก โคเจน ในสัดส่วนร้อยละ 80 โดยโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กประเภทโคเจนเนอเรชั่น
ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 117 เมกะวัตต์ และก�ำลังผลิตไอน�้ำ 30 ตันต่อชั่วโมง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงหลัก โดยจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ�ำนวน 60 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 21 ปี ไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน�้ำ
ขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมระยอง ภายใต้สัญญาซื้อขายระยะยาว
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรมในปริมาณรวมทั้งสิ้น 630.94 ล้านหน่วย
โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 95.49 และจ�ำหน่ายไอน�้ำในปริมาณ 26,521 ตัน

44

รายงานประจ�ำปี 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

2.2 บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จ�ำกัด (อาร์จี)
เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมในอาร์จีในสัดส่วนร้อยละ 70.30 โดยโรงไฟฟ้าอาร์จีเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กประเภทพลังงานหมุนเวียน
ตั้งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงหลัก และจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 21 ปี
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าอาร์จี ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในปริมาณ 58.58 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่อง
ตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 86.31

2.3 บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด (เอ็นเคซีซี)
เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมในเอ็นเคซีซีในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยโรงไฟฟ้าเอ็นเคซีซีเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กประเภทโคเจนเนอเรชั่น
ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 126 เมกะวัตต์และก�ำลังผลิตไอน�้ำ 24 ตันต่อชั่วโมง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงหลัก โดยจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ�ำนวน 90 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 21 ปี ไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน�้ำ
ขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม ภายใต้สัญญาซื้อขายระยะยาว
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าเอ็นเคซีซีผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรมในปริมาณรวมทั้งสิ้น 765.59 ล้านหน่วย
โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 93.97 และจ�ำหน่ายไอน�้ำในปริมาณ 98,596.57 ตัน

2.4 บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด (เอสซีซี)
เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมในเอสซีซีในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยโรงไฟฟ้าเอสซีซีเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กประเภทโคเจนเนอเรชั่น ตั้งอยู่ใน
จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดก�ำลังผลิตติดตัง้ รวมทัง้ สิน้ 126 เมกะวัตต์และก�ำลังผลิตไอน�ำ้ 24 ตันต่อชัว่ โมง ใช้กา๊ ซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิงหลัก
โดยจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ�ำนวน 90 เมกะวัตต์ ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว 21 ปี ไฟฟ้าส่วนทีเ่ หลือและไอน�ำ้ ขายให้แก่ลกู ค้า
อุตสาหกรรม ภายใต้สัญญาซื้อขายระยะยาว
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าเอสซีซผี ลิตและจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรมในปริมาณรวมทัง้ สิน้ 511.17 ล้านหน่วย
โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 99.76 และจ�ำหน่ายไอน�้ำในปริมาณ 60,682.70 ตัน
หมายเหตุ: เอสซีซี ได้หมดอายุสัญญา และได้หยุดการผลิดลงในวันที่ 23 สิงหาคม 2563

2.5 บริษัท กัลฟ์ ยะลากรีน จ�ำกัด (จีวายจี)
เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมในจีวายจีในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยโรงไฟฟ้าจีวายจีเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทพลังงานหมุนเวียน ตั้งอยู่ใน
จังหวัดยะลา ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้ง 23 เมกะวัตต์ ใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงหลัก และจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ กฟผ.
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าจีวายจีผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในปริมาณ 165.03 ล้านหน่วย โดยมีคา่ เฉลีย่ ความพร้อมในการเดินเครือ่ ง
ตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 92.45
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2.6 บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด (ซีดับบลิวเอฟ)
เอ็กโกถือหุ้นในซีดับบลิวเอฟในสัดส่วนร้อยละ 90 โดยซีดับบลิวเอฟเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ตั้งอยู่ในอ�ำเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้ง 80 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ประเภท Non-firm ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งสัญญาสามารถต่ออายุได้คราวละ 5 ปี
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าซีดับบลิวเอฟผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในปริมาณ 125.08 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อม
ในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 98.37

2.7 บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ำกัด (เอ็นอีดี) (ลพบุรีโซลาร์)
เอ็กโกถือหุ้นในเอ็นอีดีในสัดส่วนร้อยละ 66.67 โดยเอ็นอีดีเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลพบุรีโซลาร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี
ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้ง 55 เมกะวัตต์ จ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี)
ประเภท Non-Firm ซึ่งสามารถต่ออายุสัญญาได้คราวละ 5 ปี มีอัตราค่าไฟฟ้าที่อ้างอิงจากราคาขายส่งของ กฟผ.และในช่วงระยะเวลา
10 ปีแรกหลังจากได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินส่วนเพิ่ม 8 บาท ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (หน่วย)
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในปริมาณ 107.14 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อม
ในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 99.99

2.8 บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด (เคแอลยู)
เอ็กโกถือหุ้นในเคแอลยูในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยโรงไฟฟ้าเคแอลยูเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กประเภทโคเจนเนอเรชั่น ตั้งอยู่ใน
จังหวัดปทุมธานี ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 122 เมกะวัตต์และก�ำลังผลิตไอน�้ำ 13 ตันต่อชั่วโมง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก
โดยจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ�ำนวน 90 เมกะวัตต์ ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี ไฟฟ้าส่วนทีเ่ หลือและไอน�ำ้ ขายให้แก่ลกู ค้า
อุตสาหกรรม ภายใต้สัญญาซื้อขายระยะยาว
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าเคแอลยูผลิตและจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรมในปริมาณรวมทัง้ สิน้ 717.88 ล้านหน่วย
โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 95.95 และจ�ำหน่ายไอน�้ำในปริมาณ 130,236 ตัน

2.9 บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด (บีพียู)
เอ็ ก โกถื อ หุ ้ น ในบี พี ยู ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 100 โดยโรงไฟฟ้ า บี พี ยู เ ป็ น ผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า เอกชนรายเล็ ก ประเภทโคเจนเนอเรชั่ น ตั้ ง อยู ่ ใ น
จั ง หวั ด ราชบุ รี ขนาดก� ำ ลั ง ผลิ ต ติ ด ตั้ ง รวมทั้ ง สิ้ น 256 เมกะวั ต ต์ แ ละก� ำ ลั ง ผลิ ต ไอน�้ ำ 100 ตั น ต่ อ ชั่ ว โมง ประกอบด้ ว ยโรงไฟฟ้ า
พลังความร้อนร่วมจ�ำนวน 2 ชุด ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้งชุดละ 128 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่
กฟผ. จ�ำนวน 180 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี ไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน�้ำขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม
ภายใต้สัญญาซื้อขายระยะยาว
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าบีพยี ผู ลิตและจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรมในปริมาณรวมทัง้ สิน้ 1,400.64 ล้านหน่วย
โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 94.38 และจ�ำหน่ายไอน�้ำในปริมาณ 603,293 ตัน
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3. ธุรกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (วีเอสพีพ)ี
3.1 บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ำกัด (เอ็นอีดี) (วังเพลิงโซลาร์)
เอ็กโกถือหุ้นในเอ็นอีดีในสัดส่วนร้อยละ 66.67 โดยเอ็นอีดีเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ วังเพลิงโซลาร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี
ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ จ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่ กฟภ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (วีเอสพีพี)
ประเภท Non-firm สามารถต่ออายุสัญญาได้คราวละ 5 ปี และมีอัตราค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับเอ็นอีดี (ลพบุรีโซลาร์)
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าวังเพลิงโซลาร์ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ในปริมาณ 15.91 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อม
ในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 99.30

3.2 บริษัท เอสพีพี ทู จ�ำกัด (เอสพีพี ทู)
เอ็กโกถือหุน้ ในเอสพีพี ทูในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึง่ เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดสระบุรี
และเป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ กฟภ. สามารถต่ออายุสัญญาได้คราวละ 5 ปี
และมีอัตราค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับเอ็นอีดี โดยโครงการนี้มีการติดตั้งระบบปรับแผงโซลาร์เซลล์แบบหมุนตามดวงอาทิตย์
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทูผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ในปริมาณ 15.05 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อม
ในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 99.27

3.3 บริษัท เอสพีพี ทรี จ�ำกัด (เอสพีพี ทรี)
เอ็กโกถือหุ้นในเอสพีพี ทรีในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ใน
จังหวัดศรีสะเกษ และเป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ กฟภ. สามารถต่ออายุสัญญา
ได้คราวละ 5 ปี และมีอัตราค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับเอ็นอีดี โดยโครงการนี้มีการติดตั้งระบบปรับแผงโซลาร์เซลล์แบบหมุนตามดวงอาทิตย์
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทรีผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ในปริมาณ 15.53 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อม
ในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 99.70

3.4 บริษัท เอสพีพี โฟร์ จ�ำกัด (เอสพีพี โฟร์)
เอ็กโกถือหุ้นในเอสพีพี โฟร์ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 6 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ใน
จังหวัดศรีสะเกษ และเป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ กฟภ. สามารถต่ออายุสัญญา
ได้คราวละ 5 ปี และมีอัตราค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับเอ็นอีดี โดยโครงการนี้มีการติดตั้งระบบปรับแผงโซลาร์เซลล์แบบหมุนตามดวงอาทิตย์
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าเอสพีพี โฟร์ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ในปริมาณ 10.89 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อม
ในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 99.34

3.5 บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จ�ำกัด (เอสพีพี ไฟว์)
เอ็กโกถือหุ้นในเอสพีพี ไฟว์ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ กฟภ. สามารถต่ออายุสัญญา
ได้คราวละ 5 ปี และมีอัตราค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับเอ็นอีดี โดยโครงการนี้มีการติดตั้งระบบปรับแผงโซลาร์เซลล์แบบหมุนตามดวงอาทิตย์
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าเอสพีพี ไฟว์ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ในปริมาณ 15.52 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อม
ในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 99.42
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3.6 บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ำกัด (จีพีเอส)
เอ็กโกร่วมลงทุนในจีพีเอส ในสัดส่วนร้อยละ 60 ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ กฟภ.
จ� ำ นวน 4 ฉบั บ โดยแต่ ล ะโครงการมี ข นาดก� ำ ลั ง ผลิ ต โครงการละ 6.5 เมกะวั ต ต์ รวมก� ำ ลั ง การผลิ ต ทั้ ง สิ้ น 26 เมกะวั ต ต์
สามารถต่ออายุสัญญาได้คราวละ 5 ปี และมีอัตราค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับเอ็นอีดี บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จ�ำนวน 4 แห่ง
ประกอบด้วย 1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาขีด จังหวัดนครสวรรค์ 2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาสัง จังหวัดนครสวรรค์
3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดงคอน จังหวัดชัยนาท และ 4) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของจีพีเอสผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ในปริมาณ 44.26 ล้านหน่วย โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 99.48

3.7 บริษัท โซลาร์ โก จ�ำกัด (โซลาร์ โก)
เอ็กโกร่วมลงทุนทางอ้อมในโซลาร์ โกในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม
และสุพรรณบุรี ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ กฟภ. จ�ำนวน 6 ฉบับ โดยแต่ละโครงการ
มีขนาดก�ำลังผลิตโครงการละ 9.5 เมกะวัตต์ รวมก�ำลังการผลิตทั้งสิ้น 57 เมกะวัตต์ สามารถต่ออายุสัญญาได้คราวละ 5 ปี และมี
อัตราค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับเอ็นอีดี บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จ�ำนวน 6 แห่งประกอบด้วย 1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรเขียว
2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรใหญ่ 1 3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรใหญ่ 2 4) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรเพชร 1
5) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรเพชร 2 และ 6) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรเพชร 3
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าโซลาร์ โกผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ในปริมาณ 114.11 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อม
ในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 99.91

3.8 บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด (ทีดับบลิวเอฟ)
เอ็กโกถือหุ้นในทีดับบลิวเอฟในสัดส่วนร้อยละ 90 ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ใน
จังหวัดชัยภูมิ และเป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ กฟภ. สามารถต่ออายุสัญญาได้
คราวละ 5 ปี และมีอัตราค่าไฟฟ้าที่อ้างอิงจากราคาขายส่งของ กฟผ. โดยในช่วงระยะเวลา 10 ปีแรกหลังจากได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
เรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินส่วนเพิ่ม 3.50 บาทต่อหน่วย
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าทีดับบลิวเอฟผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ในปริมาณ 11.79 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อม
ในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 98.32

4. ธุรกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้าต่างประเทศ
4.1 บริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จ�ำกัด (เคซอน)
เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมในเคซอนในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยโรงไฟฟ้าเคซอนตั้งอยู่ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้ง
502.50 เมกะวัตต์ โดยใช้ถ่านหินคุณภาพดีท่ีน�ำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเป็นเชื้อเพลิงหลัก และจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด
ให้แก่ Manila Electric Company (MERALCO) ซึ่งเป็นผู้ค้าไฟฟ้าปลีกเอกชนรายใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระยะยาว 25 ปี
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าเคซอนผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ MERALCO ในปริมาณ 2,135.44 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อม
ในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 88.10
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4.2 บริษัท น�้ำเทิน 2 เพาเวอร์ จ�ำกัด (เอ็นทีพีซี)
เอ็กโกถือหุ้นในเอ็นทีพีซีในสัดส่วนร้อยละ 35 โดยโรงไฟฟ้าเอ็นทีพีซีตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดก�ำลังผลิต
ติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,086.80 เมกะวัตต์ โดยจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ให้แก่ กฟผ. และจ�ำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้แก่ Electricité
du Laos (EDL) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าเอ็นทีพซี ผี ลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในปริมาณ 4,668.20 ล้านหน่วย และ EDL ในปริมาณ 393.21 ล้านหน่วย
โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีส�ำหรับหน่วยที่ผลิตและจ�ำหน่ายแก่ กฟผ. คิดเป็นร้อยละ 85.77 และส�ำหรับ EDL
ร้อยละ 98.61

4.3 บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล จ�ำกัด (เอสอีจี)
เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมในเอสอีจีในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยเอสอีจีเป็นผู้ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้งรวม 227 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ขนาด 110 เมกะวัตต์ และหน่วยที่ 2 ขนาด 117 เมกะวัตต์
โดยขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
ในรอบปี 2563 เอสอีจผี ลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลกู ค้าในปริมาณ 1,887.64 ล้านหน่วย โดยมีคา่ เฉลีย่ ความพร้อมในการเดินเครือ่ งตลอด
ทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 99.79

4.4 บริษัท โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม พีทีวาย จ�ำกัด (บีอาร์ดับบลิวเอฟ)
เอ็กโกถือหุน้ ทางอ้อมในบีอาร์ดบั บลิวเอฟในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยบีอาร์ดบั บลิวเอฟเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมตัง้ อยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย
ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้งรวม 113 เมกะวัตต์ โดยท�ำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับบริษัท เอนเนอยี่ ออสเตรเลียจ�ำกัด
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าบีอาร์ดับบลิวเอฟและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้ Australian Energy Market Operator (AEMO) และบริษัท เอนเนอยี่
ออสเตรเลีย จ�ำกัด ในปริมาณ 380.09 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 97.91

4.5 บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล (ซาลัก – ดาราจัท) จ�ำกัด (เอสอีจีเอสดี)
เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมในเอสอีจีเอสดีในสัดส่วนร้อยละ 20.07 โดยเอสอีจีเอสดีเป็นผู้ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ 2 โครงการ
ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้งรวม 647.27 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการซาลัก จ�ำนวน 6 หน่วย รวม
376.80 เมกะวัตต์ และโครงการดาราจัท จ�ำนวน 3 หน่วย รวม 270.46 เมกะวัตต์ โดยขายไอน�้ำและไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าซาลักผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในปริมาณ 2,929.00 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อม
ในการเดินเครือ่ งตลอดทัง้ ปีคดิ เป็นร้อยละ 95.77 และโรงไฟฟ้าดาราจัทผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลกู ค้าในปริมาณ 2,165.51 ล้านหน่วย
โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 99.28

4.6 บริษัท พาจู เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จ�ำกัด (พาจู)
เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมในพาจูในสัดส่วนร้อยละ 49 ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพาจูและโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี
โรงไฟฟ้าพาจูมขี นาดก�ำลังผลิตติดตัง้ 1,823 เมกะวัตต์ โดยใช้กา๊ ซธรรมชาติซงึ่ น�ำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นเชือ้ เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า
และโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดงมีขนาดก�ำลังผลิตติดตั้ง 19.8 เมกะวัตต์ โดยการท�ำปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนที่มาจากก๊าซธรรมชาติ
และออกซิเจน และจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ซึ่งเป็นผู้รับซื้อเพียงรายเดียวของ
สาธารณรัฐเกาหลี ผ่านทางระบบ Korea Power Exchange (KPX) ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าในสาธารณรัฐเกาหลี
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าพาจูผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ KEPCO ในปริมาณ 11,243.61 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อม
ในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 87.15 โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดงผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ KEPCO ในปริมาณ
56.20 ล้านหน่วย
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4.7 บริษัท ซาน บัวนาเวนทูรา พาวเวอร์ จ�ำกัด (เอสบีพีแอล)
เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมในเอสบีพีแอลในสัดส่วนร้อยละ 49 โดยโรงไฟฟ้าเอสบีพีแอลตั้งอยู่ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้ง
500 เมกะวัตต์ ใช้ถ่านหินคุณภาพดีที่น�ำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเป็นเชื้อเพลิงหลัก และจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่
Manila Electric Company (MERALCO) ซึง่ เป็นผูค้ า้ ไฟฟ้าปลีกเอกชนรายใหญ่ทสี่ ดุ ในฟิลปิ ปินส์ ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าเอสบีพีแอลผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ MERALCO ในปริมาณ 3,070.26 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อม
ในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 82.06

4.8 บริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์ จ�ำกัด (เอ็กพีซีแอล)
เอ็กโกถือหุ้นในเอ็กพีซีแอลในสัดส่วนร้อยละ 12.50 โดยโรงไฟฟ้าเอ็กพีซีแอลเป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้ำแบบ Run-of-River ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,285 เมกะวัตต์ โดยจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ให้แก่ กฟผ. และ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้แก่ Electricité du Laos (EDL) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 29 ปีนับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าเอ็กพีซีแอลผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.ในปริมาณ 6,115.68 ล้านหน่วย และ EDL ในปริมาณ
170.32 ล้านหน่วย

5. ธุรกิจอืน่ ๆ
5.1 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด (เอสโก)
เอ็กโกถือหุ้นในเอสโก ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อให้บริการด้านการเดินเครื่อง บ�ำรุงรักษา วิศวกรรม และก่อสร้าง แก่อุตสาหกรรมประเภท
ต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน�้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ

5.2 บริษัท อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด (อีแอนด์อี)
เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมในอีแอนด์อี ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งให้บริการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าน�้ำเทิน 1 รวมทั้งโรงไฟฟ้าและ
กลุ่มอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

5.3 บริษัท เพิร์ล เอนเนอจี้ ฟิลิปปินส์ ออเปอเรติ้ง อิงค์ (พีพอย)
เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมในพีพอย ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการงานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาระยะยาวแก่โรงไฟฟ้าเคซอนและ
โรงไฟฟ้าเอสบีพีแอล

5.4 บริษัท เคซอน เมเนจเม้นท์ เซอร์วิส อิงค์ (คิวเอ็มเอส)
เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมในคิวเอ็มเอส ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการระยะยาวแก่โรงไฟฟ้าเคซอนและ
โรงไฟฟ้าเอสบีพีแอล

5.5 บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จ�ำกัด (เอ็มเอ็มอี)
เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมในเอ็มเอ็มอี ในสัดส่วนร้อยละ 40 โดยเอ็มเอ็มอีเป็นเจ้าของโครงการเหมืองถ่านหินชนิดเปิด ตั้งอยู่ในเมืองเมาราอีนิม
จังหวัดสุมาตราใต้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นระยะเวลา 28 ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม
2553 ถึงเดือนมีนาคม 2581 เอ็มเอ็มอีมีปริมาณส�ำรองถ่านหิน 134 ล้านตัน โดยมีปริมาณการขายในปี 2563 จ�ำนวน 1.58 ล้านตัน
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ถาวรหลัก
สินทรัพย์ถาวรหลักของเอ็กโกและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

รายการทรัพย์สนิ
1. ที่ดิน และอาคาร
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
		 ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าคงเหลือสุทธิ
2. โรงไฟฟ้าและระบบส่งพลังไฟฟ้า
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
		 ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าคงเหลือสุทธิ
3. อุปกรณ์ส�ำนักงานและรถยนต์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าคงเหลือสุทธิ
4. งานระหว่างก่อสร้าง

มูลค่า1 (ล้านบาท)
6,913.36
(1,647.03)
(73.41)
5,192.92
68,489.49
(22,667.13)
(1,419.19)
44,403.17
600.28
(493.30)
106.98
47.05

หมายเหตุ: 1 เป็นตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์ถาวรหลักของเอ็กโกและบริษัทย่อย ไม่ได้รวมส่วนของกิจการร่วมค้า ซึ่งบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย
มูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกิจการร่วมค้าจึงไม่ได้แสดงในงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี

บริษทั ย่อย
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด มีการจดจ�ำนองที่ดิน อาคาร และ
จดจ�ำนองเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นหลักประกัน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ซึง่ มีวงเงินกูย้ มื รวม 311 ล้านเหรียญสหรัฐ
และ 11,616 ล้านบาท
บริษทั เอสพีพี ทู จ�ำกัด มีการจดจ�ำนองทีด่ นิ อาคาร และจดจ�ำนอง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม
ระยะยาว ซึง่ มีวงเงินกูย้ มื รวม 868 ล้านบาท
บริษทั เอสพีพี ทรี จ�ำกัด มีการจดจ�ำนองทีด่ นิ อาคาร และจดจ�ำนอง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม
ระยะยาว ซึง่ มีวงเงินกูย้ มื รวม 904 ล้านบาท

บริษทั เอสพีพี โฟร์ จ�ำกัด มีการจดจ�ำนองทีด่ นิ อาคาร และจดจ�ำนอง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม
ระยะยาว ซึง่ มีวงเงินกูย้ มื รวม 684 ล้านบาท
บริษทั เอสพีพี ไฟว์ จ�ำกัด มีการจดจ�ำนองทีด่ นิ อาคาร และจดจ�ำนอง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม
ระยะยาว ซึง่ มีวงเงินกูย้ มื รวม 830 ล้านบาท
บริษทั บ้านโป่ง ยูทลิ ติ ี้ จ�ำกัด มีการจดจ�ำนองอาคาร และจดจ�ำนอง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม
ระยะยาว ซึง่ มีวงเงินกูย้ มื รวม 103 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 6,646 ล้านบาท
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บริษทั คลองหลวง ยูทลิ ติ ี้ จ�ำกัด มีการจดจ�ำนองอาคาร และจดจ�ำนอง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม
ระยะยาว ซึง่ มีวงเงินกูย้ มื รวม 5,324 ล้านบาท

บริษทั โซลาร์โก จ�ำกัด มีการจดจ�ำนองอาคาร และจดจ�ำนองเครือ่ งจักร
และอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า เพือ่ เป็นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว ซึง่ มี
วงเงินกูย้ มื รวม 35 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 3,960 ล้านบาท

บริษทั เทพพนา วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด มีการจดจ�ำนองอาคาร และจดจ�ำนอง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม
ระยะยาว ซึง่ มีวงเงินกูย้ มื รวม 4 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 275 ล้านบาท

บริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จ�ำกัด ได้จดจ�ำนองสินทรัพย์
ของบริษัทเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ระยะยาว ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมรวม
365 ล้านเหรียญสหรัฐ

บริษทั ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด มีการจดจ�ำนองอาคาร และจดจ�ำนอง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม
ระยะยาว ซึง่ มีวงเงินกูย้ มื รวม 30 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 4,010 ล้านบาท

บริษัท โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม พีทีวาย จ�ำกัด ได้จดจ�ำนองสินทรัพย์
ของบริษัทเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ระยะยาว ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมรวม
210 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สิทธิในการใช้สายส่งกระแสไฟฟ้าและ
ค่ า ใบอนุ ญ าตในการประกอบธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า ได้ ม าจากการซื้ อ
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกิจการร่วมค้า โดยทีก่ ลุม่ เอ็กโกคาดหวังว่า
จะได้รบั ประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการลงทุนกลับคืนมาในอนาคต
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเหล่านีจ้ ะตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ โดยฝ่ายบริหารเป็นผูป้ ระมาณอายุการให้ประโยชน์
ภายในระยะเวลา 15-25 ปี

สิทธิในการซื้อขายไฟฟ้า สิทธิในการใช้สายส่งกระแสไฟฟ้า และ
ค่าใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าทีเ่ กิดจากการซือ้ บริษทั ย่อย
แสดงยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีจำ� นวนเท่ากับ 2,992 ล้านบาท ส่วนทีเ่ กิดจากการซือ้ กิจการร่วมค้า
และบริษทั ร่วมแสดงรวมอยูใ่ นเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทั ร่วม
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

สัญญาที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เอ็กโกและบริษทั ย่อยมีสญ
ั ญาเช่าระยะยาวทีส่ ำ� คัญทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทั โดยมีรายละเอียด
ส�ำคัญสรุปได้ดงั นี้

ผูเ้ ช่า

ผู้ให้เช่า

ประเภทสัญญา

อายุสญ
ั ญา

เริม่ ต้น

สิน้ สุด

บ้านโป่ง
ยูทิลิตี้

บริษัท สยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จ�ำกัด

เช่าทีด่ นิ เพือ่ ใช้เป็น
ทีต่ งั้ โรงไฟฟ้า

28 ปี 8 เดือน

1 กุมภาพันธ์ 2559

15 ตุลาคม 2587

คลองหลวง
ยูทิลิตี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด
(มหาชน)

เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็น
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า

29 ปี

25 พฤษภาคม 2558

24 พฤษภาคม 2587

โซลาร์โก

บริษัท ยันฮี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
จ�ำกัด

เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็น
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า

25 ปี

18 พฤศจิกายน 2556 17 พฤศจิกายน 2581
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ผูเ้ ช่า
เทพพนา
วินด์ฟาร์ม

ชัยภูมิ
วินด์ฟาร์ม

ผู้ให้เช่า

ประเภทสัญญา

อายุสญ
ั ญา

เริม่ ต้น

เอ็กโก กรุ๊ป

สิน้ สุด

ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

เช่าที่ดินเพื่อใช้
ในการด�ำเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้า

27 ปี

18 ตุลาคม 2553

17 ตุลาคม 2580

บุคคลธรรมดา

เช่าที่ดินเพื่อวาง
สายไฟฟ้าและเป็น
ทางเข้าออกโรงไฟฟ้า

27 ปี

22 มิถุนายน 2554

21 มิถุนายน 2581

บุคคลธรรมดา

27 ปี
เช่าที่ดินตั้งเสา
กังหันลมและ
ทางเชือ่ มระหว่างเสา
กังหันลมไปยังอาคาร
ส�ำนักงานในเขต
ปฏิรูปที่ดิน (สปก.)

1 มิถุนายน 2553

31 พฤษภาคม 2580

ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

เช่าที่ดินเพื่อใช้
ในการด�ำเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้า

27 ปี

18 มกราคม 2555

17 มกราคม 2582

ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

เช่าที่ดินเพื่อใช้
ในการด�ำเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้า

26 ปี

29 สิงหาคม 2559

28 สิงหาคม 2585

บุคคลธรรมดา

เช่าที่ดินเพื่อใช้
ในการด�ำเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้า

27 ปี

18 มกราคม 2555

17 มกราคม 2582

บุคคลธรรมดา

เช่าที่ดินเพื่อเป็น
ที่เก็บของ

5 ปี

1 มกราคม 2561

31 ธันวาคม 2566

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
เอ็กโกมีนโยบายการลงทุนภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทไทยชั้นน�ำ
ที่ด�ำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธ�ำรงไว้ซึ่ง
สิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นาสั ง คม” โดยมี เ ป้ า หมายในการสร้ า ง
ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง จากการพิจารณาความเหมาะสมของ
โครงการ จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของเอ็กโก
ในการสร้างคุณค่าแก่โครงการ และต้นทุนทางการเงินที่แข่งขันได้
รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การโรงไฟฟ้ า ที่ เ ดิ น เครื่ อ งเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ล้ ว
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและบริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่าง

การก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดภายใต้งบประมาณที่วางไว้
เพื่อให้มั่นใจว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการเหล่านี้เป็นไปตาม
ที่ได้ประมาณการไว้ บริษัทเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้าน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง นอกจากนี้ เอ็กโกมีความตั้งใจที่จะยกระดับ
ความยั่งยืนโดยการน�ำหลักปฏิบัติด้านความยั่งยืนมาบูรณาการ
ในการท�ำงาน ซึ่งในภาพรวมแล้ว กลยุทธ์องค์กรจะน�ำไปสู่การสร้าง
คุณค่าระยะยาวให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั

เอ็กโก กรุ๊ป

53

รายงานประจ�ำปี 2563

โครงสร้างรายได้
กลุ่มเอ็กโกประกอบธุรกิจที่มีทั้งลักษณะ Holding Company ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจให้บริการในการเดินเครื่อง
บ�ำรุงรักษา วิศวกรรม และก่อสร้าง โครงสร้างรายได้ของกลุ่มเอ็กโกสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์บริการ
กระแสไฟฟ้า

ด�ำเนินการโดย
เคซอน

% การถือหุ้น
ของบริษัท

8,855.59

ค่าพลังงานไฟฟ้า

ค่าพลังงานไฟฟ้า

ค่าพลังงานไฟฟ้า

ค่าพลังงานไฟฟ้า

3,521.37

8.62%

4,042.42

8.52%

423.94

1.04%

431.45

0.91%

1,814.82

4.44%

2,095.91

4.42%

244.80

0.60%

242.59

0.51%

1,636.64

4.01%

1,921.82

4.05%

872.51

2.14%

876.75

1.85%

328.24

0.80%

420.02

0.89%

369.58

0.91%

387.82

0.82%

47.80

0.12%

51.00

0.11%

48.86

0.12%

51.28

0.11%

33.77

0.08%

36.91

0.08%

48.87

0.12%

52.12

0.11%

31.59

0.08%

38.08

0.08%

99.99%

ค่าพลังงานไฟฟ้า
ทีดับบลิวเอฟ

1.80%

99.99%

ค่าพลังงานไฟฟ้า
เอสพีพี ไฟว์

853.08

99.99%

ค่าพลังงานไฟฟ้า
เอสพีพี โฟร์

2.01%

99.99%

ค่าพลังงานไฟฟ้า
เอสพีพี ทรี

819.74

49.00%

ค่าพลังงานไฟฟ้า
เอสพีพี ทู

21.48%

90.00%

ค่าพลังงานไฟฟ้า
โซลาร์โก

21.69% 10,191.84

100.00%

ค่าพลังงานไฟฟ้า
ซีดับบลิวเอฟ

%

80.00%

ค่าพลังไฟฟ้า
บีอาร์ดับบลิวเอฟ

รายได้

99.99%

ค่าพลังไฟฟ้า
เอ็กโก โคเจน

%

99.99%

ค่าพลังไฟฟ้า
เคแอลยู

รายได้

2562

100.00%

ค่าพลังงาน ไฟฟ้า
บีพียู

2563

90.00%
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ผลิตภัณฑ์บริการ

ด�ำเนินการโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัท

เอ็กโก กรุ๊ป

2563

2562

รายได้

%

รายได้

%

สัญญาเช่าการเงิน
ภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า

บฟข.

99.99%

2,874.68

7.04%

3,000.33

6.32%

อาร์จี

70.30%

2.39

0.01%

3.39

0.01%

บริการภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า

บฟข.

99.99% 10,696.62

26.20% 11,875.83

25.02%

อาร์จี

70.30%

233.35

0.57%

241.75

0.51%

บริการ

เอสโก

99.99%

433.19

1.06%

559.06

1.18%

100.00%

239.32

0.59%

137.51

0.29%

117.68

0.29%

142.82

0.30%

เอ็กโก พลัส

81.25

0.20%

341.93

0.72%

บฟข.

17.73

0.04%

28.94

0.06%

เคซอน

8.00

0.02%

13.41

0.03%

บีอาร์ดับบลิวเอฟ

6.40

0.02%

12.98

0.03%

29.32

0.07%

44.27

0.09%

โซลาร์โก /A

909.34

2.23%

932.41

1.96%

ซีดับบลิวเอฟ /A

437.79

1.07%

541.05

1.14%

เอ็กโก

273.71

0.67%

69.79

0.15%

เอสพีพี ทู /A

119.41

0.29%

124.80

0.26%

เอสพีพี ทรี /A

123.53

0.30%

126.29

0.27%

เอสพีพี โฟร์ /A

85.70

0.21%

90.81

0.19%

เอสพีพี ไฟว์ /A

124.86

0.31%

129.38

0.27%

ทีดับบลิวเอฟ /A

41.10

0.10%

47.56

0.10%

บฟข.

11.59

0.03%

49.36

0.10%

8.97

0.02%

172.22

0.36%

16.31

0.04%

26.93

0.06%

เคซอน พีพอย และคิวเอ็มเอส
ดอกเบี้ยรับ

เอ็กโก

บีพียู, ซีดับบลิวเอฟ, โซลาร์โก,
เคแอลยู, เอ็กโก โคเจน, เอสโก,
อาร์จี, เอสพีพี ทู, เอสพีพี ทรี,
เอสพีพี โฟร์, เอสพีพี ไฟว์,
ทีดบั บลิวเอฟ, พีพอย และคิวเอ็มเอส
อื่นๆ

เอ็กโก พลัส
เอสโก, เคแอลยู, พีพอย, อาร์จี,
เคซอน, บีพียู, เอ็กโก โคเจน,
บีอาร์ดับบลิวเอฟ, คิวเอ็มเอส
และเคซอน

เอ็กโก กรุ๊ป

ผลิตภัณฑ์บริการ
ส่วนแบ่งผลก�ำไร
(ขาดทุน)

การปิดบริษัท

55

รายงานประจ�ำปี 2563

ด�ำเนินการโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัท

2563

2562

รายได้

%

รายได้

%

เอ็นทีพีซี

35.00%

1,217.19

2.98%

1,443.32

3.04%

จีอีซี /B

50.00%

1,365.91

3.35%

1,305.45

2.75%

พาจู อีเอส /C

49.00%

798.42

1.96%

1,228.46

2.59%

เอสบีพีเอล /D

49.00%

604.50

1.48%

214.03

0.45%

เอสอีจี

20.00%

408.78

1.00%

419.10

0.88%

บีแอลซีพี

50.00%

372.89

0.91%

654.17

1.38%

เอสอีจีเอสดี

11.89%

265.08

0.65%

310.04

0.65%

เอ็กพีซีแอล

12.50%

103.78

0.25%

143.92

0.30%

เอ็นอีดี /E

66.67%

4.44

0.01%

629.72

1.33%

ทีพีเอ็น

49.00%

1.48

0.00%

0.04

0.00%

หยุนหลิน /F

25.00%

(206.43)

(0.51%)

-

0.00%

เอ็นทีวันพีซี

25.00%

(64.16)

(0.16%)

(42.86)

(0.09%)

จีพีเอส /E

60.00%

(28.05)

(0.07%)

143.04

0.30%

เอ็มเอ็มอี

40.00%

(5.73)

(0.01%)

(42.86)

(0.09%)

อีแอนด์อี

40.00%

(0.06)

(0.00%)

(0.58)

(0.00%)

-

0.00%

649.11

1.37%

100% 47,460.01

100%

ก�ำไรสุทธิจากการปิดนอร์ธโพล /G

ยอดรวมรายได้ (รายการรายได้ในงบการเงินรวม)

40,828.40

หมายเหตุ
/A
	รายได้ส่วนเพิ่มราคาขาย (Adder) เป็นรายได้ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
/B
	บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด (เอสซีซี) ในกลุ่มบริษัท กัลฟ์ อิเล็คตริก จ�ำกัด (มหาชน) (จีอีซี) ซึ่งเอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ได้ยุติการเดินเครื่อง
และจ�ำหน่ายไฟฟ้าแล้ว หลังจากครบอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563
/C
	เอ็กโกลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง ซึ่งก่อสร้างและด�ำเนินการโดยพาจู อีเอส ซึ่งเป็นบริษัทที่กลุ่มเอ็กโกถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 49 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
ได้ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
/D
บริษัท ซาน บัวนาเวนทูรา พาวเวอร์ จ�ำกัด (เอสบีพีแอล) ซึ่งเอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
/E
บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ำกัด (เอ็นอีดี) และบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ำกัด (จีพีเอส) รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าโรงไฟฟ้าในระหว่างปี 2563
/F
เอ็กโกลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท Yunlin Holding GmbH (หยุนหลิน) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
/G
	บริษัท นอร์ธ โพล อินเวสท์เม้นท์ จ�ำกัด (นอร์ธ โพล) ซึ่งเอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และ
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ตามล�ำดับ
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่ งและ
ปัจจัยความเสีย
่ ง
การบริหารจัดการความเสีย
โครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก ด�ำเนินธุรกิจหลัก
ผลิตไฟฟ้า และเดินหน้าต่อยอดการลงทุนในธุรกิจพลังงานทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
ทัง้ ต้นน�ำ้ และปลายน�ำ้ ขยายสูธ่ รุ กิจเชือ้ เพลิงและระบบสาธารณูปโภค
และธุรกิจ Smart Energy Solution โดยมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจ
ให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้าน
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise-Wide Risk Management)
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ขององค์กร (Stakeholders' Value Optimization)
ในระดับคณะกรรมการบริษทั เอ็กโกมีคณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
ประกอบด้วยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ 5 คน ซึง่ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ น
การบริหารความเสีย่ ง กฎหมาย การเงิน การธนาคาร วิศวกรรม รวมทัง้
ความรู้ในธุรกิจพลังงาน และมีผู้จัดการฝ่ายประเมินความเสี่ยงเป็น
เลขานุการ คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ งท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณา ทบทวน
สอบทาน และให้ความเห็นในเรื่องนโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสีย่ งองค์กร ก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ และช่วงเบีย่ งเบน
ของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร ก�ำกับดูแลให้มีการระบุ
ความเสี่ยงองค์กร การประเมินผลกระทบและโอกาสเกิด รวมถึง
พิจารณา ติดตามและประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและ
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร ให้ ค� ำ แนะน� ำ และ
สนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหาร
ความเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและ
มาตรการลดความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ
กรอบการบร�หารความเสี่ยงองคกร
ประเมินความเสี่ยง

ในระดับบริหาร เอ็กโกยังมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่ มีกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่เป็นประธานกรรมการ มีรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จากทุก
สายงานเป็นกรรมการ มีผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – กลยุทธ์องค์กร
เป็นที่ปรึกษา และมีผู้จัดการฝ่ายประเมินความเสี่ยงเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ
ตามนโยบายการบริหารความเสีย่ งและแนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ของเอ็กโก ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทัว่ ทัง้ องค์กร รวมทัง้ รายงานเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการ
ก�ำกับความเสีย่ งและคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้
ในกรณีที่มีปัจจัยความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อเอ็กโก
อย่างมีนัยส�ำคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ งและคณะกรรมการบริษทั โดยเร็ว
เพื่อสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยง เอ็กโกมีฝ่ายประเมินความเสี่ยง
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
ก�ำกับความเสี่ยง ซึ่งท�ำหน้าที่ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของเอ็กโก รวมทั้ง
สนับสนุนหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงให้สามารถระบุความเสี่ยง
ประเมินระดับความเสีย่ ง และออกแบบมาตรการบริหารความเสีย่ งให้
ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ในปี 2563 ฝ่ายประเมินความเสีย่ งได้
รายงานเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
จ�ำนวน 8 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง จ�ำนวน
13 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการน�ำกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปใช้
ทัว่ ทัง้ องค์กรในทุกฝ่ายงาน และกลุม่ เอ็กโกตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การบริหารความเสีย่ ง โดยมีผงั โครงสร้างการบริหารความเสีย่ งองค์กร ดังนี้
ทบทวน /
เห็นชอบ

ทบทวน /
เห็นชอบ

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

ฝายประเมินความเสี่ยง
ติดตาม / ประเมินผล
ดำเนินการ

เจาของความเสี่ยง

คณะกรรมการบร�ษัท

รับทราบ

กรรมการผูจัดการใหญ
และรองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานพัฒนาธุรกิจตางประเทศ,
พัฒนาธุรกิจ, กลยุทธและบร�หาร
สินทรัพย และบัญชีและการเง�น

คณะกรรมการ
กำกับความเสี่ยง
รายงาน
การบริหารความเสี่ยง
อยางสม่ำเสมอ

ระบุความเสี่ยงที่สำคัญ และประเมินระดับความเสี่ยง
ทบทวนเกณฑการประเมินความเสี่ยง
รวมถึงกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
และตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก

อนุมัติ

อนุมัติแผนบร�หารความเสี่ยง /
อนุมัติรายงานบร�หารความเสี่ยง

เอ็กโก กรุ๊ป
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ปรัชญาและนโยบายการบริหารความเสี่ยง

“กลุ่มเอ็กโกเชื่อว่าการด�ำเนินธุรกิจนั้นมีความเสี่ยง
และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงความสมดุลระหว่างความเสีย่ ง
ผลตอบแทน และผลประโยชน์รว่ มกันของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน”
เป็นปรัชญาความเสี่ยงของเอ็กโก

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ และการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ได้ รั บ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด การบริหารจัดการนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ด�ำเนินการ
ทัง้ นี้ นโยบายบริหารความเสีย่ งนีค้ รอบคลุมถึงบริษทั ทีเ่ อ็กโกมีอำ� นาจ
ควบคุม นอกจากนี้ เอ็กโกยังสนับสนุนให้บริษัทร่วม คู่ค้า ตลอดจน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
1. สนับสนุนให้ทุกคนตระหนักในเรื่องความเสี่ยง และเข้าใจว่า
การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน
2. จัดให้มีโครงสร้างการก�ำกับดูแล และทรัพยากรที่มีความพร้อม
และมีความช�ำนาญในการบริหารความเสีย่ งตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรของ COSO-ERM
3. มั่นใจว่าฝ่ายบริหารผลักดันให้การตระหนักในเรื่องความเสี่ยง
เป็นวัฒนธรรมหนึ่งขององค์กรอย่างทั่วถึง

4. มีการก�ำหนดระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
และช่วงเบี่ยงเบนจากระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Tolerance) ทีส่ อดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกลยุทธ์
5. มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
กฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างสม�่ำเสมอ
6. มีการประเมินความเสี่ยงในโครงการลงทุนทุกโครงการตามหลัก
การบริหารความเสี่ยง และอนุมัติโดยคณะกรรมการ
7. มีการจัดท�ำรายงานการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจส�ำหรับบริษัทในกลุ่ม
และมีการทบทวนให้มีความเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
8. มีการก�ำหนดนโยบายการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรม
การบริหารความเสี่ยง และมีการตรวจสอบกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
โดยผู้บริหารของเอ็กโกจะผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทด�ำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุ
ปณิธานที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ เอ็กโกได้ประยุกต์ใช้แนวทางของ COSO Enterprise
Risk Management - Integrated Framework ฉบั บ ปี 2017
(2017 COSO ERM) ส�ำหรับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
และได้ ป รั บ ปรุ ง “คู ่ มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง” ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
2017 COSO ERM รวมทัง้ มีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk
Indicators) ซึ่ ง เป็ น ทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด น� ำ (Leading Indicators) และ
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicators) และยังส่งเสริมให้พนักงานบริษัท
ในกลุม่ เอ็กโก และโรงไฟฟ้าต่างๆ น�ำแนวทางของ 2017 COSO ERM
และคู่มือไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
เอ็ ก โกตระหนั ก ดี ว ่ า การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รในการบริ ห าร
ความเสี่ ย งเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ ความส� ำ เร็ จ ของการบริ ห าร
ความเสีย่ ง เอ็กโกจึงได้สอื่ สารความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ ง
ผ่าน Tone at the Top ระดับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และ
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การจัดอบรมสัมมนาความเสี่ยงองค์กร
ประจ�ำปี เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ความรู้
ข่ า วสาร บทความ และกิ จ กรรมต่ า งๆ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ ย งแก่ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ผ่ า นทางการจั ด รายการวิ ท ยุ

บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ และเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท รวมถึ ง พั ฒ นาสื่ อ
การอบรมในรูปแบบ E-Learning
ทั้งนี้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือรายงานในกรณีพบเหตุการณ์
ผิดปกติที่เป็นความเสี่ยงและอาจน�ำไปสู่ผลกระทบเชิงลบต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจหรือต่อองค์กรได้ทาง System/Service Investigation
Request (SSIR) ซึ่งเป็นระบบภายใน หรือผ่านช่องทางและวิธีการ
แจ้งเบาะแส ดังนี้
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ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง ได้แก่
• คณะกรรมการตรวจสอบ (auditcommittee@egco.com)
• คณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(goodgovernance@egco.com)
• คณะกรรมการบริษัท (directors@egco.com)

เอ็กโก กรุ๊ป

ทางไปรษณีย์
โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง
และตามด้วยที่อยู่
• บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การประเมินความเสี่ยงที่ส�ำคัญขององค์กร ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และมาตรการจัดการความเสี่ยง
ส�ำหรับความเสี่ยงส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อกลุ่มเอ็กโกและมาตรการ
ป้องกันความเสีย่ ง สรุปได้ดงั นี้

1. ความเสีย่ งของการบริหารการลงทุน

เอ็กโกลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจพลังงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีรายได้หลักจากเงินปันผล
ในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มทุ น แผนกลยุ ท ธ์ ข องเอ็ ก โกก� ำ หนด
ให้มีการลงทุนในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับและ
เพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น แต่การเข้าร่วมลงทุนหรือการพัฒนา
โครงการใหม่ย่อมมีความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่อาจท�ำให้
เอ็กโกไม่บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ดังนี้
1.1 ความเสีย่ งของการตัดสินใจคัดเลือกโครงการ
เอ็กโกมีแผนธุรกิจที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนด
โครงการลงทุนที่ส�ำคัญในแผนการลงทุนในแต่ละปีทั้งการลงทุน
ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ พิจารณาการลงทุนทัง้ ในโครงการ
ทีผ่ ลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน การตัดสินใจ
เลือกโครงการที่เหมาะสมส�ำหรับการลงทุนนั้นส�ำคัญมาก เอ็กโกจึง
ก�ำหนดให้หน่วยงานพัฒนาธุรกิจต้องวิเคราะห์ปัจจัยทั้งทางด้าน
นโยบายเศรษฐกิ จ การเมื อ งและสั ง คมของประเทศที่ ไ ปลงทุ น
สภาวการณ์ ท างเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรม ต้ น ทุ น ทางการเงิ น
ต้นทุนเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และการก่อสร้าง ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และบรรษัทภิบาล รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ น�ำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการ รวมทัง้ การวิเคราะห์
ถึงปัจจัยแวดล้อมทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงไป (Sensitivity Analysis) และ
ปัจจัยภายในเอ็กโกหลายด้าน รวมถึงปัจจัยด้านการตรวจสอบภายใน
ซึง่ จะส่งผลกระทบกับโครงการและการออกแบบมาตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในกระบวนการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย
นอกจากนี้ เอ็กโกยังได้ก�ำหนดกระบวนการสอบทานและกลั่นกรอง
การลงทุนโดยคณะกรรมการบริหารจัดการเอ็กโกซึ่งประกอบด้วย

ผู้บริหารระดับสูงของเอ็กโกและคณะกรรมการการลงทุนซึ่งเป็น
คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า
ได้พิจารณาความเสี่ยงโดยรอบคอบและมีมาตรการต่างๆ เพียงพอ
ทีจ่ ะป้องกันหรือลดความเสีย่ งส�ำคัญก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณาต่อไป
1.2 ความเสีย่ งในการบริหารจัดการสินทรัพย์ในต่างประเทศ
การขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศเป็นการเพิ่มโอกาสการเติบโต
ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การลงทุนในต่างประเทศมีปจั จัยหลายประการ
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ในประเทศนัน้ ๆ เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทัง้ ชุมชนและ
สังคมท้องถิ่น เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้อาจท�ำให้ผลการด�ำเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นเอ็กโกจึงได้จัดหาบุคลากรทั้งที่เป็น
คนไทยและที่เป็นคนต่างประเทศที่มีความช�ำนาญ มีประสบการณ์
ในตลาดนัน้ ๆ และแต่งตัง้ ให้เป็นผูบ้ ริหารไปปฏิบตั งิ าน ณ ทีต่ งั้ สินทรัพย์
โดยผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งต้องท�ำหน้าที่วิเคราะห์ตลาดและติดตาม
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทางธุรกิจ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสามารถบริหารจัดการ
สินทรัพย์ในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลการด�ำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายทีค่ าดการณ์
ที่ผ่านมาเอ็กโกได้แต่งตั้งผู้บริหารคนไทยไปปฏิบัติงานในการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ในต่างประเทศ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเอ็นทีวันพีซีและ
โรงไฟฟ้าเอ็นทีพีซีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) โรงไฟฟ้าเอสบีพีแอลและโรงไฟฟ้าคิวพีแอลในประเทศ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และเอ็นจีพีในประเทศเนเธอร์แลนด์ ส�ำหรับ
โรงไฟฟ้าบีอาร์ดับบลิวเอฟในประเทศออสเตรเลีย ได้มีการจ้าง
ทีมผู้บริหารที่มีความช�ำนาญรวมถึงบุคลากรที่มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจของประเทศออสเตรเลีย
นอกจากการแต่งตั้งบุคลากรไปปฏิบัติงานแล้ว เอ็กโกยังได้มีการ
แต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในระดับผูจ้ ดั การฝ่าย

เอ็กโก กรุ๊ป
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ขึน้ ไป ในสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็นด้านการพัฒนาธุรกิจ การเงิน
การบัญชี และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทในโรงไฟฟ้าที่เอ็กโกถือหุ้นตามสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholder
Agreement) หรือตามข้อบังคับบริษัท (Article of Association)
โดยมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการบริหารงานเชิงนโยบาย และก�ำกับ
ดูแลให้บริษัทนั้นๆ ด�ำเนินงานเป็นไปอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกลุ ่ ม บริ ษั ท ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
กับนโยบายของเอ็กโก

2. 	ความเสีย่ งของการบริหารโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง

เอ็กโกตระหนักถึงความเสี่ยงของการบริหารจัดการโครงการที่อยู่
ระหว่างการด�ำเนินการทีจ่ ะเกิดความล่าช้า โดยทีส่ าเหตุอาจเกิดจาก
ผู้รับเหมาก่อสร้างขาดความรับผิดชอบ ปัญหาความขัดแย้งกับ
ชุมชน ปัญหาจากภัยธรรมชาติ และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส�ำหรับความเสีย่ งนี้ เอ็กโกจึงได้กำ� หนดมาตรการ
เพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง อาทิ การคัดเลือก
บริ ษั ท ผู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งที่ มี ชื่ อ เสี ย งและมี ค วามช� ำ นาญรวมถึ ง
การท�ำสัญญาอย่างรัดกุม การสื่อสารท�ำความเข้าใจกับชุมชนต่างๆ
โดยรอบเพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี การท� ำ สั ญ ญาประกั น ภั ย
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งได้จัดให้มีหน่วยงาน
บริหารโครงการท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบการควบคุม ติดตามความคืบหน้า
ของโครงการอย่างสม�ำ่ เสมอ
ในปี 2563 เอ็กโกมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างรวม 4 โครงการ
โดยมี โ ครงการ 1 โครงการที่ก ่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และสามารถ
เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ได้ในระหว่างปี 2563 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า
เซลล์เชือ้ เพลิงกังดงในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ส่วนอีก 3 โครงการ
ที่เหลือเป็นโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้าง ได้แก่
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ น�ำ้ เทิน 1 ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) โครงการขยายท่อขนส่ง น�้ำมันไปยัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลมนอกชายฝั่งในประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน จากมาตรการ
บริหารความเสีย่ งของโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง เอ็กโกคาดว่า
ทั้ง 3 โครงการจะสามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ตรงตาม
แผนงานที่ก�ำหนด
จ�ำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง ปี 2563

1

โครงการที่ก่อสร้างเสร็จ
และเดินเครื่องได้
ในปี 2563
โครงการ

4

โครงการที่ยังอยู่
ระหว่างการ
ด�ำเนินการก่อสร้าง

โครงการ

3
โครงการ

3. ความเสีย่ งจากโรงไฟฟ้าทีด่ ำ� เนินการผลิตแล้ว
3.1	ความเสีย่ งจากการได้รบั ผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
เอ็กโกต้องมัน่ ใจว่าธุรกิจทีเ่ อ็กโกเข้าไปร่วมลงทุนมีผลการด�ำเนินงาน
และประสิทธิภาพในการด�ำเนินการตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดย
ความมั่ น ใจเกิ ด ขึ้ น จากการที่ เ อ็ ก โกก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงานบริ ห าร
สินทรัพย์ท�ำหน้าที่รับผิดชอบติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ที่เข้าไปร่วมลงทุน วิเคราะห์ผลตอบแทนและติดตามเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ และก�ำหนดมาตรการเพือ่ บริหารความเสีย่ ง
ได้แก่
• การก�ำหนดนโยบายในการบริหารสินทรัพย์และมอบหมายให้
ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มเอ็กโกเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ในบริ ษั ท ย่ อ ยและโรงไฟฟ้ า ที่ ด� ำ เนิ น การผลิ ต แล้ ว ในกรณี ที่
สามารถท�ำได้
• การจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั เสนอ
ต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้พิจารณาด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
ทันการณ์
• การประสานกับผู้ร่วมลงทุนในการตรวจสอบกิจการที่ร่วมลงทุน
เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการดังกล่าวมีระบบควบคุมและการจัดการ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพทีด่ พี อ
ในปี 2563 เอ็กโกสามารถบริหารความเสี่ยงให้ได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย
3.2 ความเสีย่ งจากการปฏิบตั กิ ารของโรงไฟฟ้า
การผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ตามเงือ่ นไขในสัญญาซือ้ ขายกระแสไฟฟ้า
ตลอดสัญญา ย่อมมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า
ที่อาจท�ำให้ผลการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เป็นไปตามสัญญา สาเหตุ
ของความเสีย่ งและมาตรการบริหารความเสีย่ งสรุปได้ ดังนี้
3.2.1 ความเสีย่ งเกีย่ วกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ามีปัจจัยหลายประการที่เป็นตัววัด
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า เช่น ค่าอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate)
ซึง่ ก�ำหนดไว้ในสัญญาซือ้ ขายกระแสไฟฟ้า หากโรงไฟฟ้าไม่สามารถ
รักษาประสิทธิภาพในการผลิตไว้ได้ ท�ำให้ต้องรับภาระต้นทุนในการ
ผลิตที่สูงกว่าในสัญญา สาเหตุหลักของความเสี่ยงเกิดจากการดูแล
รักษาโรงไฟฟ้า ดังนั้น เอ็กโกจึงได้ก�ำหนดนโยบายและจัดการให้
โรงไฟฟ้าแต่ละโรงมีการบ�ำรุงรักษาอย่างสม�่ำเสมอด้วยวิธีการที่
เหมาะสมอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารโรงไฟฟ้ายังเพิม่ มาตรการ
ในระบบปฏิบตั กิ ารเพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง ดังนี้
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• การตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ตา่ งๆ ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
และการจัดให้มกี ารบ�ำรุงรักษาตามตารางบ�ำรุงรักษาเป็นประจ�ำ
และต่อเนือ่ งโดยช่างผูช้ ำ� นาญงาน
• การจัดท�ำระบบเฝ้าระวังส�ำหรับอุปกรณ์ทส่ี ำ� คัญต่อระบบการผลิต
กระแสไฟฟ้า รวมถึงมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าหากพบว่ามีปัญหา
เกิดขึน้ กับอุปกรณ์ เช่น ระบบเฝ้าการสัน่ สะเทือน (Vibration) ของ
เครื่องกังหันก๊าซ และระบบเฝ้าระวังความดันและอุณหภูมิของ
ไอน�ำ้ ทีจ่ ะเข้าเครือ่ งกังหันไอน�ำ้
• การจั ด ให้ มี ก ารส� ำ รองพั ส ดุ ท่ี จ� ำ เป็ น เช่ น อะไหล่ เ ครื่ อ งจั ก ร
สารเคมี น�้ ำ มั น หล่ อ ลื่ น วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ งต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการ
บ� ำ รุ ง รั ก ษาให้ เ พี ย งพอต่ อ การใช้ ง านและการบ� ำ รุ ง รั ก ษา
ภายใต้การบริหารพัสดุทเี่ หมาะสม
• การน�ำมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) เข้าใช้งาน
ใน 12 โรงไฟฟ้า ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าจีพีจี
โรงไฟฟ้ า เอ็ น เคซี ซี โรงไฟฟ้ า จี ว ายจี โรงไฟฟ้ า เอสพี พี ทู
โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทรี โรงไฟฟ้าเอสพีพี โฟร์ โรงไฟฟ้าเอสพีพี ไฟว์
โรงไฟฟ้ า จี พี เ อส โรงไฟฟ้ า โซลาร์ โ ก โรงไฟฟ้ า เอสอี จี และ
โรงไฟฟ้าพาจู
• การพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
ในปีทผี่ า่ นมา เอ็กโกได้ดำ� เนินการตามมาตรการข้างต้นอย่างสม�ำ่ เสมอ
ท�ำให้สามารถรักษาระดับประสิทธิภาพของการผลิตไว้ได้ในระดับ
เป้าหมาย และผลิตไฟฟ้าได้ครบถ้วนตามสัญญาทุกสัญญา
3.2.2 ความเสีย่ งจากการขาดแคลนน�ำ้ ดิบในการผลิตไฟฟ้า
การขาดแคลนน�้ำดิบอาจส่งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้าหยุดชะงัก
สาเหตุของการขาดแคลนอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ ในบางปีอาจเกิดปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝน
ไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมือ่ น�ำ้ ตามธรรมชาติมนี อ้ ย การใช้นำ�้ ในการผลิต
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศได้ ดังนั้น กลุ่มเอ็กโกจึง
ก�ำหนดให้โรงไฟฟ้าทุกแห่งประเมินปริมาณการใช้น�้ำในแต่ละปี
ตามแผนการผลิต วิเคราะห์สถานการณ์น�้ำ วางแผนการใช้น�้ำใน
แต่ละโรงไฟฟ้า รวมทั้งให้มีการส�ำรองน�้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินใน
อ่างเก็บน�้ำส�ำรองของโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังส่งเสริม
การบริหารจัดการน�ำ้ ด้วยหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพือ่ ให้
การใช้น�้ำเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมๆ กับเป็นการลดผลกระทบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม ในปีทผี่ า่ นมาพืน้ ทีต่ งั้ ของโรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจน
ประสบปัญหาภัยแล้ง ท�ำให้น�้ำมีไม่เพียงพอต่อการผลิต ด้วยเหตุนี้
โรงไฟฟ้าจึงมีการวางแผนล่วงหน้าและได้ซอื้ น�ำ้ ดิบจากแหล่งน�ำ้ อืน่ ๆ
ทีใ่ กล้เคียงมาใช้ ท�ำให้โรงไฟฟ้าสามารถเดินเครือ่ งได้อย่างต่อเนือ่ ง
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3.2.3 ความเสีย่ งจากการขาดแคลนเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า
การขาดแคลนเชื้ อ เพลิ ง ในกระบวนการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ท� ำ ให้
การผลิตกระแสไฟฟ้าหยุดชะงัก ขาดรายได้ หรืออาจเสียค่าปรับ
เชื้อเพลิงที่อาจขาดแคลนคือถ่านหินและชีวมวล จากความต้องการ
เชื้อเพลิงมีมากขึ้น หรือจากผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
นอกจากนี้ ราคาเชื้อเพลิงอาจผันผวนท�ำให้ต้นทุนและก�ำไรผันผวน
จนอาจเกิดผลขาดทุน
โรงไฟฟ้าในกลุม่ เอ็กโกได้ดำ� เนินการตามมาตรการเพือ่ ป้องกันและลด
ความเสีย่ งการขาดแคลนเชือ้ เพลิงและความผันผวนของราคาเชือ้ เพลิง
ดังนี้
• 	โรงไฟฟ้าเอสบีพแี อล โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าเคซอน ที่
ใช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้ทำ� สัญญาซือ้
ถ่านหินระยะยาวให้เพียงพอกับปริมาณที่ต้องการใช้ส�ำหรับการ
เดินเครือ่ งตามสัญญา ผูจ้ ำ� หน่ายจะต้องจัดหาถ่านหินตามปริมาณ
และคุณภาพตามทีก่ ำ� หนดตลอดอายุสญ
ั ญา นอกจากนี้ โรงไฟฟ้า
ทั้งสามยังมีการเก็บเชื้อเพลิงส�ำรองให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า
เป็นระยะเวลา 30 วัน 30 วัน และ 45 วันตามล�ำดับ
• 	โรงไฟฟ้าของกลุ่มเอ็กโกที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทชีวมวล ได้แก่
แกลบและเศษไม้ยางพาราเป็นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
มีความเสีย่ งในเรือ่ งของปริมาณและราคา เนือ่ งจากเชือ้ เพลิงเป็น
ผลิตผลทางการเกษตร เอ็กโกจึงขยายพืน้ ทีใ่ นการจัดหาเชือ้ เพลิง
และมีการจัดซื้อล่วงหน้าในช่วงที่มีราคาถูก รวมทั้งมีการส�ำรอง
เชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โรงไฟฟ้ากลุ่มนี้
มี 2 โรง คือ โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีนที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงและ
โรงไฟฟ้ า ยะลากรี น ที่ ใ ช้ เ ศษไม้ ย างพาราเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ได้ มี
การส�ำรองเชือ้ เพลิงเพือ่ ใช้ผลิตไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 วัน และ
14 วัน ตามล�ำดับ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีนยังมีการจัดหา
เชื้อเพลิงทางเลือก อาทิ ขี้เลื่อยและเหง้ามันส�ำปะหลังมาผสม
กับแกลบ ในขณะทีโ่ รงไฟฟ้ายะลากรีนใช้รากไม้ยางพาราสับมาผสม
เพื่ อ เป็ น การลดต้ น ทุ น ค่ า เชื้ อ เพลิ ง และกระจายความเสี่ ย ง
เรือ่ งการจัดหาเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า
3.2.4 ความเสีย่ งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อมและ
สังคม ทีต่ อ้ งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เอ็กโกตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ามีความเสี่ยงเรื่อง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อมและสังคม ซึง่ อาจจะส่งผล
กระทบต่ อ ความปลอดภั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
พนักงานและชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงโรงไฟฟ้า ดังนัน้ เอ็กโกจึงได้กำ� หนด
มาตรการป้องกันผลกระทบในทางลบและลดโอกาสทีอ่ าจเกิดขึน้ ดังนี้
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• การด�ำเนินการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม
• การด�ำเนินการตามคูม่ อื ระบบจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อม ทีไ่ ด้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิ
• การด�ำเนินการตามคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน จัดให้มกี ารฝึกอบรม การ
ฝึกซ้อม การจัดท�ำแผนฉุกเฉิน การทดสอบแผนงาน เครื่องมือ
ระบบเตือนภัย และปฏิบตั ติ ามคูม่ อื อย่างเคร่งครัด
• การน�ำมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001:2015)
เข้าใช้งานในโรงไฟฟ้า 9 โรง เพือ่ ให้โรงไฟฟ้าต้องพัฒนาปรับปรุง
ระบบจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน โรงไฟฟ้าทัง้ 9 โรง
ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าจีพีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
โรงไฟฟ้ า เอ็ น เคซีซี โรงไฟฟ้าจีว ายจี โรงไฟฟ้าทีดับบลิวเอฟ
โรงไฟฟ้าเอ็นทีพซี ี โรงไฟฟ้าเอสอีจี และโรงไฟฟ้าพาจู
• การน� ำ มาตรฐานระบบการบริ ห ารจั ด การอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย (OHSAS 18001:2015) เข้าใช้งานใน 5 โรงไฟฟ้า
เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งานของธุ ร กิ จ ให้ เ กิ ด
ความปลอดภัย และเพื่อส่งเสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบ
ขององค์ ก รที่ มี ต ่ อ พนั ก งานและสั ง คม โรงไฟฟ้ า ทั้ ง 5 โรง
ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โรงไฟฟ้าเอ็นอีดี
โรงไฟฟ้าเอ็นทีพซี ี และโรงไฟฟ้าเอสอีจี
• การน�ำมาตรฐาน Environmental Standards of USA (EMSCOP)
เข้าใช้งานส�ำหรับโรงไฟฟ้าเคซอน ซึ่งด�ำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐ
ฟิลปิ ปินส์
ด้วยการด�ำเนินการตามมาตรการข้างต้นอย่างเคร่งครัด ท�ำให้เอ็กโก
ไม่พบปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อมและสังคม
3.2.5	ความเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุ การต่อต้าน การก่อวินาศกรรม และ
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
เอ็กโกมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุที่อาจมีสาเหตุจากการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรหรือจากอายุการใช้งานที่ยาวนานของอุปกรณ์ต่างๆ
ภายในโรงไฟฟ้ า ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด จากการต่ อ ต้ า นของชุ ม ชน
หากกระบวนการผลิตก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ความเสี่ยงจาก
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติตา่ งๆ และนอกจากนีโ้ รงไฟฟ้าอาจมีความเสีย่ ง
ต่อการก่อวินาศกรรม
เอ็กโกได้ก�ำหนดมาตรการต่างๆ และให้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ เป็นการบริหารความเสีย่ งดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
• การเน้นย�ำ้ กับผูป้ ฏิบตั งิ านอย่างสม�ำ่ เสมอถึงความไม่ประมาท
• การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ตา่ งๆ ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้

• การสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
• การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและส่วนราชการท้องถิ่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง
• การก�ำหนดแผนการรักษาความปลอดภัย การติดตัง้ อุปกรณ์ตา่ งๆ
เช่น ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้งการฝึกซ้อมเป็นประจ�ำ และ
ตรวจตราอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
• การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้
พร้อมเผชิญกับภาวะฉุกเฉิน ทั้งที่โรงไฟฟ้าและที่อาคารเอ็กโก
ส�ำนักงานใหญ่
• การจัดท�ำและซ้อมแผนด�ำเนินการธุรกิจต่อเนื่อง (Business
Continuity Plan) เพือ่ รองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤติกบั อาคารเอ็กโก
ส� ำ นั ก งานใหญ่ อี ก ทั้ ง มี ก ารจั ด ท� ำ ประกั น ภั ย โรงไฟฟ้ า ของ
กลุม่ บริษทั และอาคารส�ำนักงานใหญ่ทโี่ ครงการนอร์ธปาร์ค ได้แก่
การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) การประกันภัย
สินทรัพย์ (Property Damage) การประกันภัยเครือ่ งจักรเสียหาย
(Machinery Breakdown) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคล
ที่สาม (Third Party Liability) และการประกันภัยเพื่อคุ้มครอง
ความเสียหายจากความขัดแย้งทางการเมือง การก่อการร้าย
การก่อวินาศกรรม การจลาจล การปฏิวตั แิ ละรัฐประหาร (Political
Violence) ส�ำหรับสินทรัพย์ และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(Business Interruption) ส�ำหรับโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ เอ็กโกยัง
จัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เช่น น�ำ้ ท่วม พายุไต้ฝนุ่ แผ่นดินไหว ดินถล่ม เป็นต้น ตามลักษณะ
ประเภทของโรงไฟฟ้าและภูมปิ ระเทศทีต่ งั้ อยูด่ ว้ ย
• ใช้เครื่องมือพยากรณ์อากาศและรายงานเพื่อจัดการกับวิกฤต
ภัยแล้ง และการวางแผนการผลิตไฟฟ้าส�ำหรับโรงไฟฟ้าเอ็นทีพซี ี
และโรงไฟฟ้าไซยะบุรี

4. ความเสีย่ งด้านการเงิน

การลงทุนของกลุ่มเอ็กโกต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมาก โดยเงินทุนที่
น�ำมาใช้ส่วนหนึ่งเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จึงมีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นและ
อัตราดอกเบี้ย เอ็กโกจึงได้ก�ำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
4.1 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ ่ ม เอ็ ก โกมี น โยบายป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนของโครงการลงทุนต่างๆ โดยพยายามจัดหาเงินกู้
เป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้ที่จะได้รับหรือในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
ให้มากทีส่ ดุ ส�ำหรับในช่วงการก่อสร้าง เอ็กโกได้พยายามใช้เครือ่ งมือ
ทางการเงิ น ที่ เ หมาะสม เช่ น การท� ำ สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ (Cross Currency Swap) เพื่อบริหารเงินกู้ดังกล่าว
ให้สอดคล้องกับค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ
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4.2 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
กลุ ่ ม เอ็ ก โกมี น โยบายป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของ
อั ต ราดอกเบี้ ย โดยได้ จั ด ท� ำ หลั ก เกณฑ์ ก ารท� ำ รายการป้ อ งกั น
ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ โดยการเปลีย่ นอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระดับอัตราที่เหมาะสม
เมือ่ สภาพตลาดเอือ้ อ�ำนวย
4.3	ความเสีย่ งในการบริหารจัดการเงินสดจากการลงทุน
ในต่างประเทศ
ปัจจุบนั โครงการทีเ่ อ็กโกได้เข้าร่วมลงทุนหลายโครงการในต่างประเทศ
สามารถรับรู้รายได้จากการลงทุน โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจุบันเอ็กโกถือครองเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม เอ็กโกก�ำลังขยายการลงทุนโครงการ
ต่างประเทศหลายโครงการ ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่ใช้เงินดอลลาร์
สหรัฐฯ เป็นหลักในการช�ำระราคา ท�ำให้จ�ำเป็นต้องถือครองเงินสด
สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เอ็กโกได้จัดท�ำประมาณการสถานะการเงิน
เป็นประจ�ำทุกเดือน และบริหารเงินสดโดยฝากกับธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถือระดับน่าลงทุน (Investment Grade)
ระยะเวลาการฝากทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้มสี ภาพคล่องและสอดคล้องกับ
ความต้องการใช้เงินเพือ่ ลงทุนโครงการใหม่ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ

5. ความเสีย่ งจากการบริหารภาษี

เอ็กโกได้ให้ความส�ำคัญกับการวางแผนและบริหารภาษี ในการด�ำเนิน
ธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
อย่างเคร่งครัด โดยเมื่อมีการลงทุนในโครงการใหม่ในต่างประเทศ
เนือ่ งจากข้อก�ำหนด โครงสร้าง หลักเกณฑ์และอัตราภาษีทแี่ ตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ จึงต้องมีการวิเคราะห์พจิ ารณาถึงผลกระทบทางภาษี
ประกอบการลงทุนด้วยทุกครั้ง วางแผนและบริหารภาระภาษีอย่าง
รอบคอบรัดกุมให้ถูกต้องและสอดคล้องตามที่กฎหมายของแต่ละ
ประเทศก� ำ หนด ซึ่ ง พิ จ ารณาร่ ว มกั น โดยทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การลงทุนในโครงการใหม่
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านภาษีเป็นระบบและสอดคล้องไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ภายในกลุ ่ ม บริ ษั ท เอ็ ก โกได้ ก� ำ หนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติด้านภาษีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้อ้างอิงและ
ใช้ ป ฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั น ทั้ ง กลุ ่ ม และเปิ ด เผยนโยบายดั ง กล่ า วให้
ผูม้ สี ว่ นได้เสียรับทราบในเว็บไซต์ของบริษทั

6.	ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

การด�ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศของเอ็กโกต้องอยู่
ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายของแต่ละประเทศและ
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ระหว่างประเทศ หากฝ่าฝืนเอ็กโกจะได้รับผลกระทบทางลบที่ต้อง
ถูกทางการตักเตือน ปรับหรือถูกด�ำเนินคดีและชื่อเสียงของเอ็กโก
ย่อมเสียหาย กลุม่ เอ็กโกให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน
นอกจากนี้ เอ็กโกยังติดตามตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายเดิม
ทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงปรับปรุงหรือทีป่ ระกาศใช้ใหม่ และได้จดั ท�ำระบบ
ฐานข้อมูลด้านกฎหมายทีใ่ ช้รว่ มกัน รวมทัง้ เผยแพร่และท�ำความเข้าใจ
กับหน่วยงานภายในกลุ่มเอ็กโกที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่ปรับปรุง
หรือออกใหม่ เพือ่ ให้ทราบถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ และสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ทัง้ นีเ้ อ็กโกพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามทันทีทมี่ ผี ลบังคับใช้
ในปี 2563 กลุ่มเอ็กโกไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ

7. ความเสีย่ งด้านบุคลากร

เอ็กโกเชือ่ ว่า บุคลากร คือ ปัจจัยความส�ำเร็จขององค์กร การสูญเสีย
บุคลากรย่อมท�ำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�ำงานลดลง
ขาดความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มใน
การสรรหาและฝึกอบรมบุคลากรใหม่ นอกจากนี้อาจท�ำให้เกิดการ
สูญเสียองค์ความรู้ได้ โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ซึง่ เป็นธุรกิจเฉพาะ แตกต่างจากธุรกิจทัว่ ไป และบุคลากรทีม่ คี วามรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหล่านี้มีจ�ำนวนน้อย
ดั ง นั้ น ในการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นบุ ค ลากร เอ็ ก โกได้ ก� ำ หนด
มาตรการไว้ ดั ง นี้ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บุ ค ลากรของบริ ษั ท มี ค วามรู ้
ความสามารถที่สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจขององค์กรและน�ำองค์กร
ไปสูก่ ารเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
• การจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความช�ำนาญ เพื่อ
ก้าวสูต่ ำ� แหน่งทีส่ ำ� คัญ โดยมีการเตรียมความพร้อมทัง้ ในรูปแบบ
การจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
การสับเปลีย่ นหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้
อย่ า งรอบด้ า นและสามารถสานต่ อ งานได้ อ ย่ า งราบรื่ น และ
มีประสิทธิภาพ
• การจัดท�ำโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ภายใน
องค์กร และการพัฒนาศูนย์รวมความรู้ในแวดวงธุรกิจไฟฟ้า
(Knowledge Center) เช่น การบรรยายให้ความรู้เรื่องลักษณะ
การท�ำงานของโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ และแบ่งปันประสบการณ์
ท�ำงานที่ต้องรู้ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า การท�ำประกันภัยโรงไฟฟ้า
การพัฒนานวัตกรรมที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ การประเมินมูลค่า
โครงการลงทุนและการท�ำแบบจ�ำลองทางการเงินของโรงไฟฟ้า
การประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อการบริหาร
ความเสีย่ งเชิงบูรณาการร่วมกับแผนกลยุทธ์และผลการปฏิบตั งิ าน
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เป็นต้น โดยมีการเก็บข้อมูลเอกสารน�ำเสนอ วิดโี อการบรรยายไว้ทสี่ ว่ น Knowledge Center เผยแพร่ทางอินทราเน็ต (EGCO Group Net)
• 	การดูแลให้พนักงานได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม เพือ่ ตอบแทนความทุม่ เท อุตสาหะ ส�ำหรับการมีสว่ นร่วมกับความส�ำเร็จขององค์กร โดย
พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานใน
ระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้กบั ตลาดแรงงานของธุรกิจเดียวกัน
• 	การสนับสนุนให้มกี จิ กรรมร่วมกันระหว่างพนักงาน ผูบ้ ริหาร และกรรมการเพือ่ สร้างความผูกพันทีด่ ตี อ่ กัน อันจะน�ำไปสูอ่ งค์กรแห่งความสุข

8. ความเสีย่ งด้านกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการ

กลุม่ เอ็กโกยึดและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน กระบวนการจัดหาสินค้าและบริการจึงมุง่ เน้นบริหารจัดการความเสีย่ งกับคูค่ า้ ทีท่ ำ� ธุรกิจ
กับกลุ่มเอ็กโก โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับกลุ่มเอ็กโกในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ ในการบริหารความเสี่ยงด้าน
กระบวนการจัดหาสินค้าและบริการจึงครอบคลุมความรับผิดชอบส�ำคัญ 3 ด้าน คือ สิง่ แวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Governance) หรือ ESG โดยกลุม่ เอ็กโกได้ดำ� เนินการบริหารจัดการความเสีย่ งของคูค่ า้ ดังนี้

“จรรยาบรรณคูค่ า้ ของกลุม่ เอ็กโก”

กลุ่มเอ็กโกได้น�ำแนวคิด 10 ประการของ
UN Global Compact และมาตรฐานสากล
อื่นๆ รวมไปถึงประเด็นต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญ
ในอุ ต สาหกรรมพลั ง งานมาปรั บ ใช้ เพื่ อ
พัฒนาจรรยาบรรณคู่ค้าให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมให้คู่ค้า
ของเอ็กโกด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
อย่ า งยั่ ง ยื น รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม มี
จริยธรรม ทัง้ นี้ จรรยาบรรณคูค่ า้ ครอบคลุม
เรือ่ งการต่อต้านคอร์รปั ชัน ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และด้านผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
โดยเป็นไปตามหลัก Environment Social
and Governance (ESG) คือ ค�ำนึงถึง
สิง่ แวดล้อม สังคม และมีหลักการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี โดยเอ็ ก โกได้ ก� ำ หนดให้ คู ่ ค ้ า
ทุกรายต้องลงนามจรรยาบรรณคู่ค้า ซึ่ง
ในปี 2563 คู่ค้ารายใหม่ทุกรายได้ลงนาม
จรรยาบรรณคูค่ า้ กับเอ็กโกแล้ว

“กิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์”

กลุม่ เอ็กโกยังคงด�ำเนินการจัดกิจกรรมคูค่ า้
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้ว กลุ่ม
เอ็กโกยังได้ให้ข้อมูลด้านความยั่งยืนเพื่อ
สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่คู่ค้า
ส�ำหรับกิจกรรมคูค่ า้ สัมพันธ์ของปี 2563 ได้
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่คู่ค้าที่มี
ความส�ำคัญ และคูค่ า้ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง โดย
น�ำผลจากการท�ำแบบประเมินตนเองด้าน
ความยั่ ง ยื น ของปี ที่ ผ ่ า นมา ในประเด็ น
ความเสี่ยงที่คู่ค้าที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม คือ
ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยเลือกหัวข้อ
”การจั ด การพลั ง งาน” มาเป็ น หั ว ข้ อ การ
สัมมนาดังกล่าว

“การเข้าตรวจประเมินคู่ค้า”

เอ็กโกได้มีการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า
ส�ำคัญและคูค่ า้ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เพือ่ ระบุวา่
มีคู่ค้ารายใดบ้างที่มีความเสี่ยงต่อประเด็น
ด้าน ESG และขอความร่วมมือจากคู่ค้า
เหล่ า นั้ น เข้ า ท� ำ การตรวจประเมิ น โดย
ในปี 2563-2564 กลุ่มเอ็กโกจะเข้าท�ำการ
ตรวจประเมินคู่ค้าส�ำคัญและคู่ค้าที่มีความ
เสีย่ งสูง จ�ำนวน 37 รายจากคูค่ า้ ส�ำคัญ และ
คูค่ า้ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงทัง้ หมด 59 ราย
ตรวจประเมินคู่ค้าส�ำคัญ

37

ราย
คู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง

59

ราย

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
1.	ความเสีย่ งผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ถึงแม้วา่ วิกฤตโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานในระยะสัน้
ของเอ็กโกบ้าง ได้แก่ การสั่งการผลิตไฟฟ้า (Dispatch) น้อยลง
ซึง่ แปรผันตามความต้องการใช้ไฟฟ้าทีล่ ดลง และการเลือ่ นแผนการ
บ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางแห่งออกไป เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดเรือ่ งการเดินทาง

และการขนส่งอุปกรณ์ซอ่ มบ�ำรุงต่างๆ แต่ในภาพรวมการด�ำเนินงาน
เอ็กโกกรุ๊ปยังสามารถด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan หรือ BCP) ทีไ่ ด้จดั ท�ำทัง้ ส�ำหรับส�ำนักงานใหญ่
และโรงไฟฟ้าต่างๆ ในกลุ่มเอ็กโก โดยมีการทบทวนแผน BCP
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ และจนถึงปัจจุบัน โรงไฟฟ้า
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28 แห่งในกลุม่ เอ็กโกทัง้ ในและต่างประเทศ ยังคงเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์
และจ่ า ยไฟฟ้ า เข้ า ระบบได้ อ ย่ า งราบรื่ น ส� ำ หรั บ ความคื บ หน้ า
ของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการลงทุนใหม่ที่อยู่
ระหว่างการพัฒนานัน้ มีความล่าช้าเล็กน้อย แต่จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ได้
ตรงตามแผนงานที่ก�ำหนด จากมาตรการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ก่อสร้างและโครงการลงทุนทีด่ ี
กลุม่ เอ็กโกได้มวี ธิ กี ารบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยการเตรียมการและ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดตั้งแต่กระบวนการท�ำงาน
ในส�ำนักงานและการเดินเครื่องในโรงไฟฟ้าต่างๆ ตามที่มีก�ำหนด
ในแผน BCP เช่น มาตรการ Work from Home ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในส�ำนักงาน การวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย และการ
ประชุมออนไลน์ และมาตรการส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า เช่น
การจ�ำกัดการเข้าออกโรงไฟฟ้าของบุคคลภายนอก (Restricted Area)
มาตรการ Full Lock Down การจ�ำกัดจ�ำนวนพนักงานด้านปฏิบตั งิ าน
ในห้องควบคุมเป็นกะ และมาตราการ Isolated Shift Operation
เป็นต้น

2.	ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายภาครัฐ
อันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

ภาวะอากาศรุนแรงสุดขั้ว (Extreme Weather) เกิดขึ้นในทุกภูมิภาค
ของโลก และกระทบรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ ต่อคนทุกคนและกิจการทุกแห่ง
ทุกประเทศในโลกเห็นความส�ำคัญของผลกระทบนี้ และเห็นว่าต้อง
เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบที่ต้นเหตุ จึงได้ร่วมจัดการประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ ครัง้ ที่ 23 ระหว่างวันที่ 6-17 พฤศจิกายน 2560 การประชุม
ได้ขอ้ ยุตใิ ห้กำ� หนดกฎ ระเบียบ กติกา และกรอบการด�ำเนินงานใหม่ๆ
ตามข้อตกลงความร่วมมือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึง่ ประเทศไทย
ได้ลงนามทีจ่ ะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายใน
ปี 2573 เมือ่ เทียบกับปีฐาน 2558 รวมถึงมีความมุง่ มัน่ ในการติดตาม
ทบทวน และส่งเป้าหมายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน
ทุก 5 ปี ส่งผลให้ประเทศไทยพิจารณาและทยอยออกกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิม่
เติมในอีก 3-5 ปีข้างหน้า รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา
ก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศให้สอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าว ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของเอ็กโก
เอ็กโกได้ก�ำหนดให้มีการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
นโยบายภาครัฐอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมทั้งตั้งเป้าหมายการลงทุนระยะยาวในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
ให้มีสัดส่วนร้อยละ 20-21 และเพิ่มการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานอัจฉริยะให้มีสัดส่วนถึงร้อยละ 25 ภายใน

รายงานประจ�ำปี 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

ปี 2573 ซึ่งในปี 2563 กลุ่มเอ็กโกมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์แล้วทัง้ ในและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 19.21
และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้
ประมาณ 6.03 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (นับเฉพาะ
บริษัทย่อยที่เอ็กโกมีอ�ำนาจควบคุมรวม 14 โรงไฟฟ้า) ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของภาครัฐที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เอ็กโกยัง
ได้ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมในการลงทุนในโรงไฟฟ้าในอนาคต การลดการใช้พลังงาน
ของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกและอาคารเอ็กโก และการลดการปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกจากคู ่ ค ้ า โดยการคั ด เลื อ กคู ่ ค ้ า ที่ มี น โยบายหรื อ
แนวทางการด�ำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตั้งเป้าหมายลดการผลิตใน
โรงไฟฟ้าถ่านหินเหลือ ร้อยละ

เพิ่มการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานอัจฉริยะ ร้อยละ

20-21 25
ปี 2563 ลดปริมาณ CO2 ลงได้

6.03

แสน tonCO2e ต่อปี

3. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี

จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีระบบไมโครกริด
(Micro Grid System) ระบบพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy
System) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) และ
ระบบฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data System)
รัฐบาลจึงมีแผนผลักดันอุตสาหกรรมไฟฟ้าไปสู่การใช้ระบบบริหาร
จัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
หรือสมาร์ทกริด (Smart Grid System) เชิงพาณิชย์ในปี 2564
ผ่ า นการด� ำ เนิ น การตามแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาระบบโครงข่ า ย
สมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะสั้น ปี 2559-2564 ซึ่งมอบหมาย
ให้กระทรวงพลังงานด�ำเนินการภายใต้ 3 เสาหลัก คือ 1. มาตรการ
ความร่วมมือลดใช้พลังงาน 2. ระบบพยากรณ์พลังงานหมุนเวียน
3. ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน นโยบายดังกล่าวจะ
ส่งผลให้รูปแบบการใช้และการผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ
ผู้ใช้ไฟฟ้ากลายเป็นทั้งผู้ใช้ฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้า (Prosumer) การ
ซือ้ ขายไฟฟ้าระหว่างธุรกิจด้วยกัน (Peer to Peer) และระบบไมโครกริด
จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างต้นทุนการผลิตส่วนที่มาจากค่าไฟฟ้า
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นอกจากนี้ การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันอาจส่งผลกระทบต่อระบบ
โครงข่ า ยไฟฟ้ า หลั ก ของประเทศ ได้ แ ก่ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และ
กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
จากรูปแบบการใช้และผลิตไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป เอ็กโกเห็นว่า
การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ดังนั้น จึงได้ก�ำหนดให้มีการติดตาม
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อพัฒนาการท�ำงาน สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
โครงการพัฒนานวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ อาทิ “โครงการประกวด Innovation
Team Challenge” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นางาน
ในลักษณะการท�ำงานเป็นทีม และผลักดันให้พนักงานใช้ความรู้
ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม
หรือผลงานนวัตกรรม เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

4.	ความเสีย่ งด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางด้าน
ไซเบอร์ และการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพ
การด�ำเนินธุรกิจ การควบคุมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า การบริหาร
จัดการต้นทุนการด�ำเนินงานให้สามารถแข่งขันได้ในประเทศและ
ในต่างประเทศที่เอ็กโกลงทุนและมีแผนเข้าไปลงทุน เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงมีบทบาทส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจมากขึ้นตามล�ำดับ
โดยในปี 2562 ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ
การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับ
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์
พ.ศ. 2562 ผูด้ แู ลระบบทีใ่ ห้บริการทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์ใดๆ จะต้อง
สร้างความมั่นใจและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถป้องกัน รับมือ และ
ลดความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที ทางเอ็กโก
ต้ อ งมี ก ารก� ำ หนดนโยบายการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) ซึ่งรวมถึงนโยบายในการ
จัดท�ำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Policy)
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ส�ำหรับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึง่ ว่าด้วย
เรือ่ งของการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คูค่ า้ ในการจัดเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ นั้ เอ็กโกได้กำ� หนด
นโยบายและมาตรการในการป้องกันการรัว่ ไหลของข้อมูลสารสนเทศ
ทีส่ ำ� คัญ รวมถึงการพัฒนาระบบความมัน่ คงและปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยการรวบรวม
จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน คู่ค้า หรือ
ผู ้ ติ ด ต่ อ ในรู ป ของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
เอ็กโกได้จัดการฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้
และความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษา
ความปลอดภั ย มั่ น คงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นอกจากนี้เอ็กโกได้มีการ
ปรับปรุงระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกของข้อมูล Distributed
Denial-of-Service (DDos) เพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของ
โครงสร้ า งเครื อ ข่ า ยองค์ ก รและเป็ น การป้ อ งกั น การโจมตี ร ะบบ
เครือข่ายแบบ Distributed Denial-of-Service (DDoS) ในรูปแบบ
ของการใช้งานในระดับแอปพลิเคชัน การโจมตีผ่านเว็บ การโจมตี
DNS จาก Botnet หรือสคริปต์ต่างๆ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอยูร่ ะหว่างจัดท�ำระบบรับรองความปลอดภัย
ของข้อมูลตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ในส่วนของห้อง
Data Center ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทไม่มีเหตุการณ์และผลกระทบ
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล
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่ นธุรกิจเพื่อความยัง
การขับเคลือ
่ ยืน
การสร้างคุณค่าของกลุ่มเอ็กโก
ปจจัยนําเขา

การดําเนินธุรกิจของกลุมเอ็กโก

ทุนทางการเง�น
• สวนของเจาของ 102,834 ลานบาท
• รวมหนี้สิน 111,603 ลานบาท
• ตนทุนการดําเนินงาน 29,007 ลานบาท

ว�สัยทัศน ภารกิจ และคานิยมองคกร
นโยบายและแนวปฏิบัติ
ภายในองคกร

ทุนทางการผลิต

แผนกลยุทธ

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
49,750 ลานบาท
• รวมสินทรัพย 214,438 ลานบาท

ทุนทางปญญา
• การลงทุนดานเทคโนโลยี การปรับตัว
เขาสูยุคดิจิทัล และการสรางนวัตกรรม
• แผนงานและกระบวนการดําเนินงาน

01

วัตถุดิบ
• ถานหิน
• กาซธรรมชาติ
• ชีวมวล
• นํ้า

ทุนดานบุคลากร
• พนักงานทั้งหมด 1,126 คน
• คาใชจายในการฝกอบรม
53.86 ลานบาท

ทุนทางสังคม
• 113 ลานบาท สําหรับโครงการ
พัฒนาชุมชน
• 12 ลานบาท สําหรับการบริจาค
เพื่อสังคม
• ความสัมพันธกับลูกคา
• การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย
และความเชื่อมั่นจากชุมชน
• ความรวมมือทางธุรกิจ

ทุนทางสิ�งแวดลอม
• ปริมาณพลังงานที่ใช 47,656 เทระจูล
• ปริมาณนํ้าที่ใช 5,249,720 ลบ.ม.

03

ผลิตภัณฑ
• ไฟฟา
• ไอนํ้า
• ผลิตภัณฑอื่นๆ
เชน ข�้เถา

04
ความเสี่ยง
และโอกาส
แนวโนมและความเปลี่ยนแปลงโลก
การกํากับดูแลกิจการ

ลูกคา
• EGAT
• PEA
• ผูรับซื้อไฟฟา (ตางประเทศ)
• ลูกคาอุตสาหกรรม

เอ็กโก กรุ๊ป
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ผลการดําเนินงาน

คุณคา

ผลิตภัณฑ
• ไฟฟา 12,719 กิกะวัตต-ชั่วโมง
• ไอนํ้า 759,940 ตัน

ผลิตภัณฑอื่นๆ

ทุน
ทางการเง�น

• ขี้เถา 52,163 ตัน

การปลอยมลพ�ษ
• ของเสียทั้งหมด 4,006 ตัน
• NOx 7,010 ตัน
• SOx 6,379 ตัน
• กาซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2)
6,539,891 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
• นํ้าทิ้ง 1,224 ลาน ลบ.ม.

02

ทุน
ทางการผลิต

ทุน
ทางปญญา

การผลิตกระแสไฟฟา
• โรงไฟฟาพลังงานความรอน
• โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม
• โรงไฟฟาพลังงานทดแทน

บร�การ
บร�การ
ดานว�ศวกรรม
และการกอสราง

บร�การเดินเคร�่อง
และบํารุงรักษา

ทุน
ดานบุคลากร

ทุน
ทางสังคม

ทุน
ทางสิ�งแวดลอม

ตอบร�ษัท

ตอผูมีสวนไดเสีย

• รายไดจากสินคาและบริการ
40,828 ลานบาท
• EBITDA 17,134 ลานบาท
• กําไรสุทธิ 8,733 ลานบาท

• ผลกําไรตอหุน 16.59 บาท
• เงินปนผลตอหุน 6.25 บาท
• ROE 8.45%

•
• 28 โรงไฟฟาที่เริ่มดําเนิน
การผลิตแลวและธุรกิจอื่น
•
อีก 5 ธุรกิจ
• 3 โรงไฟฟาที่กําลังดําเนินการ
กอสราง
• 1 ธุรกิจอืน่ ทีก่ าํ ลังดําเนินการกอสราง
• กําลังการผลิตทั้งหมด
ตามสัญญาซื้อขายและสัดสวน
การถือหุน 5,422.53 เมกะวัตต

ความพรอมในการเดินเครื่อง
ผลิตกระแสไฟฟา 93.8%
ผลตอบแทนระยะยาว
จากการดําเนินโครงการ
โรงไฟฟาใหม โรงไฟฟา
ที่ดําเนินการผลิตแลว
และการบริหารสินทรัพย

• ตนทุนที่ลดลงจากการ
นําแนวคิดเชิงนวัตกรรม
ไปประยุกตใช 41 ลานบาท
• โครงการนวัตกรรม 25 โครงการ

• ประสิทธิภาพโรงไฟฟา
• การแบงปนความรู
ระหวางพนักงาน ชุมชน
และคูคา

• อัตราการลาออก 4.35%
• อัตราการตายเปนศูนย
• อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงาน (LTIFR) 0.48 ครั้ง
ตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน

• ชั่วโมงการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาพนักงาน
26,291 ชั่วโมงตอป
• คาตอบแทนทั้งหมด
ที่จายโดยกลุมเอ็กโก
2,170 ลานบาทตอป

• ความพึงพอใจของลูกคา 93.43%
• ความพึงพอใจของสังคม
และชุมชน 94.51%
• ขอรองเรียนเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนเปนศูนย
• ขอรองเรียนจากชุมชนเปนศูนย

• ภาษีที่จายใหทางการ
1,212 ลานบาท
• 86 โครงการพัฒนาชุมชน
• การจางงานทองถิ่นมากกวา
รอยละ 80
• กวา 28,266 คนมีความเขาใจ
เกีย่ วกับไฟฟามากขึน้ ภายหลัง
การเขาชมศูนยการเรียนรูข นอม

• โรงไฟฟาของกลุมเอ็กโกทั้งหมด • ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอม จากกระบวนการผลิต
ประมาณ 603,119
• นํ้า 135,010 ลบ.ม. ถูกใชซํ้า
ตันคารบอนไดออกไซด
และนํากลับมาใชใหม
เทียบเทาเพื่อใหสอดคลอง
• ขยะรีไซเคิล 876 ตัน
กับเปาหมาย NDC และ
COP21
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
กลุ่มเอ็กโกก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานและแนวทางในการบริหาร
จัดการเพือ่ ความยัง่ ยืนโดยบูรณาการการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน
เข้ากับแผนกลยุทธ์ขององค์กร และก�ำหนดโครงสร้างการบริหารเพื่อ
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น โดยเฉพาะเพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ลการ
ด�ำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางและนโยบาย
ของกลุ่มเอ็กโก
กลุ่มเอ็กโกมีการก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยส�ำหรับท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และจัดตั้งคณะกรรมการ
บริ ห ารความยั่ ง ยื น ขององค์ ก รในระดั บ บริ ห าร มี ห น้ า ที่ ร ายงาน
การด�ำเนินงานและความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความยัง่ ยืน
ขององค์กร นอกจากนีย้ งั มีการจัดตัง้ คณะท�ำงานชุดย่อยในด้านต่างๆ
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GRI
102-19, 102-20
เพื่อช่วยขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของกลุ่มเอ็กโกบนพื้นฐานของการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม เช่น คณะ
ท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะท�ำงานต่อต้านคอร์รปั ชัน คณะท�ำงาน
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน คณะท�ำงานการ
จัดการพลังงาน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิง่ แวดล้อม คณะท�ำงานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบในการด�ำเนินงานฯ
แนวทางในการบริหารจัดการฯ และนโยบายด้านการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนของกลุม่ เอ็กโกสามารถติดตามได้ที่
https://www.egco.com/th/management-guideline
หรือ สแกน QR

การพัฒนารายงานเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก

01

ระบุและจัดลําดับ
ผูมีสวนไดเสีย

02

06

กําหนดประเด็น
ดานความยั่งยืน

การจัดลําดับประเด็น
ดานความยั่งยืนที่สําคัญ

05

ว�เคราะหขอมูล
จากผูมีสวนไดเสีย

03

กําหนดว�ธีการ
และออกแบบคําถาม

04

ดําเนินการมีสวนรวม
กับผูมีสวนไดเสีย
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การขยายตัว
ของธุรกิจ ผลประกอบการ และชื่อเสียงของบริษัท ดังนั้น กลุ่ม
เอ็กโกจึงมีความยินดีทจี่ ะรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย เพื่ อ ท� ำ ความเข้ า ใจในประเด็ น ส� ำ คั ญ ที่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ความสนใจและน�ำมาบูรณาการ
เข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผนการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
สม�่ำเสมอ โดยในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มเอ็กโกมีการทบทวนกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และยังคงแบ่ง
ออกเป็น 12 กลุ่ม ดังนี้

หุนสวนทางธุรกิจ

ผูรับเหมา
ผูรับจาง

นักลงทุน

หนวยงานราชการ
หนวยงานกำกับดูแล

พนักงาน

สื่อมวลชน

ลูกคา

องคกรไมแสวงหา
ผลกำไร

เจาหนี้

กลุมผูถือหุน

ชุมชน

สังคม
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การมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มเอ็กโก
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

01

ลูกค้า

02

กลุ่มผู้ถือหุ้น

03

หน่วยงานราชการ
และองค์กร
ก�ำกับดูแล

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองของกลุ่มเอ็กโก
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียกับกลุ่มเอ็กโก

•	เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยน
•	บริษัทสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า •	บริษัทด�ำเนินงานอย่างมี
ข้อมูลและความคิดเห็นร่วมกับ
ประสิทธิภาพ สามารถผลิต
จ่ายได้ตามที่ระบุในสัญญา
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของ
ไฟฟ้าได้ตามสัญญาที่ระบุไว้
ซื้อขายและมีราคาที่เหมาะสม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
•	บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
•	ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
แห่งประเทศไทย (EGAT)
ที่จ�ำเป็นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นที่น่าพอใจ จากบริษัทที่มี
และตรงไปตรงมาต่อสาธารณะ •	เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์
ความน่าเชือ่ ถือในการผลิตไฟฟ้า
กลุ่ม กฟผ. (EGAT Group)
•	บริษัทด�ำเนินงานอย่างมี
•	บริษัทด�ำเนินงานอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม •	เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าใน
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
นิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางแผน
และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานสากล ไม่สง่ ผลกระทบ
การผลิตให้สอดคล้องกับ
ต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
ความต้องการของลูกค้า
• เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
•	ติดตามข้อมูลบริษัท
ผ่านรายงานประจ�ำปี
• โอกาสในการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
•	ได้รับการสื่อสารข้อมูล
แบบตัวต่อตัว
• การพบปะนอกสถานที่
• นิตยสาร LIFE รายไตรมาส
•	บริษัทมีช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
•	ติดตามข้อมูลที่เผยแพร่
ทางเว็บไซต์

•	หุ้นบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน รวมทั้งผู้บริหารมี
การท�ำงานแบบมืออาชีพและ
ซื่อสัตย์สุจริต
•	บริษัทมีแนวทางบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
•	ได้รับความเคารพและดูแล
รักษาสิทธิโดยปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน
•	บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ความจริง ครบถ้วน และเพียงพอ
รวมทั้งมีระเบียบในการ
ด�ำเนินงาน และปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•	บริษัทมีการวางแผนด�ำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
•	บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและมีการวางแผนควบคุม
ความเสี่ยง
•	บริษัทมีแนวปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
อย่างเท่าเทียมกัน
•	บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
ที่จ�ำเป็นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และตรงไปตรงมาต่อสาธารณะ

•	บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
•	บริษัทมีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแล
และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
•	บริษัทมีการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต อีกทัง้ ประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรม
•	บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
ทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

• จัดประชุมร่วมกัน
•	บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย
•	บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชม
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กิจการ
อย่างเคร่งครัด
•	บริษัทมีช่องทางการรับ
•	บริษัทมีความรับผิดชอบ
ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น
ต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
และข้อเสนอแนะ
•	บริษัทก�ำหนดนโยบายในการ
ป้องกันและต่อต้านทุจริต
มีความมุ่งมั่น และด�ำเนินการ
อย่างเคร่งครัด
•	บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
ที่จ�ำเป็นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และตรงไปตรงมาต่อสาธารณะ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองของกลุ่มเอ็กโก
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียกับกลุ่มเอ็กโก

04

•	ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสมเทียบเคียงกับธุรกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
•	บริษัทมีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างต่อเนื่อง และ
พนักงานได้รับการส่งเสริมให้
เติบโตตามสายงานที่สอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถ
อย่างเท่าเทียม
•	สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี
และปลอดภัย
•	ความมั่นคงในสายงาน

•	บริษัทมีนโยบายในการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เป็นธรรม
•	บริษัทให้ความส�ำคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง และก�ำหนด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการ
เลื่อนระดับพนักงาน
•	บริษัทมีการจัดสถานที่ท�ำงาน
และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานที่เหมาะสม
•	บริษัทมีนโยบายและกิจกรรม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
พนักงาน

•	เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตาม
การด�ำเนินงานในสายงานและ
เรียนรู้การท�ำงานจากผู้บริหาร
•	เข้าร่วมกิจกรรมกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่พบปะพนักงาน
(Community Day)
•	เข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สร้างสัมพันธ์
และการท�ำงานเป็นทีม
•	ใช้ระบบการสื่อสารภายใน
องค์กร

•	บริษัทไม่สร้างความเดือดร้อน
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน
•	บริษัทเปิดเผยข้อเท็จจริง
อย่างตรงไปตรงมา

•	บริษัทมีการจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจ้างงาน
ในชุมชน การส่งเสริมการเรียนรู้
ส�ำหรับเด็กและเยาวชน
การพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพ และการส่งเสริม
สุขอนามัยที่ดี รวมไปถึงพัฒนา
สาธารณูปโภคให้แก่ชุมชน
•	บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
ที่จ�ำเป็นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และตรงไปตรงมาต่อสาธารณะ

• การประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
•	กิจกรรมนักเรียน นิสิตนักศึกษา
และชุมชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
•	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนในรูปแบบไตรภาคีรว่ มกัน
ระหว่างกลุ่มเอ็กโก ภาครัฐ และ
ชุมชนในพื้นที่
• วารสารสุขใจ รายไตรมาส
•	บริษัทมีช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ

พนักงาน

05

ชุมชน

06

เจ้าหนี้

•	บริษัทปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
•	บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในสัญญาอย่างเคร่งครัด
ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
•	บริษัทมีความสามารถในการ •	บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
สถานะทางการเงินที่แท้จริง
ช�ำระหนีไ้ ด้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
•	บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และ
ตรงตามก�ำหนดเวลา และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ไม่ปกปิดสถานะการเงินทีแ่ ท้จริง
อย่างเท่าเทียม และไม่มีการ
•	บริษัทมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์
ทุกรายอย่างเป็นธรรมและ
ใดๆ ที่ไม่สุจริต
เท่าเทียมกัน และไม่มีนโยบาย
เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์
ใดๆ ที่ไม่สุจริต

•	การพบปะและประชุม
แลกเปลี่ยนความเห็น
•	บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชม
โรงไฟฟ้า
•	บริษัทจะมีการรายงาน
ให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า
หากไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

07

คู่ค้า
หุ้นส่วนทางธุรกิจ

08

นักลงทุน

09

สังคม

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองของกลุ่มเอ็กโก
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เอ็กโก กรุ๊ป

การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียกับกลุ่มเอ็กโก

•	บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน •	บริษัทมีการปฏิบัติตามสัญญา •	จัดการประชุม และกิจกรรม
คูค่ ้า (Supplier Day) ร่วมกัน
ที่ทำ� ร่วมกันอย่างเคร่งครัด และ
ปฏิบัติตามสัญญาอย่าง
มีการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ •	บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชม
เคร่งครัด และมีบุคลากรที่มี
กิจการ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ความรู้ความเชี่ยวชาญ
•	บริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส •	บริษทั ไม่มนี โยบายการเอาเปรียบ •	บริษทั มีช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น
หุ้นส่วนด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วย
และเป็นธรรม
และข้อเสนอแนะ
กฎหมาย
•	บริษัทสามารถผสานประโยชน์
•	บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์
ร่วมกันได้จากจุดแข็งของ
ที่ดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ
แต่ละบริษัท
•	ผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืน
•	บริษัทมีหลักการบริหารกิจการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมี
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
•	บริษัทมีแนวทางบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
•	ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับ
ความเคารพในสิทธิ และ
ถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
•	บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นความจริง ครบถ้วน
และเพียงพอ

•	บริษัทมีการวางแผนและ
ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
•	บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
•	บริษัทมีนโยบาย แนวทาง
บริหารจัดการ รวมทั้งติดตาม
และทบทวนความเสี่ยง
อย่างสม�่ำเสมอ
•	บริษัทปฏิบัติต่อนักลงทุนและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
อย่างเท่าเทียม
•	บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
ที่จ�ำเป็นต่อสาธารณะ

•	เข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์
นักลงทุนรายไตรมาส
• รายงานประจ�ำปี
• เว็บไซต์บริษัท
•	แสดงความคิดเห็นและ
เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน

•	บริษัทไม่สร้างความเดือดร้อน
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสังคม
•	บริษัทเปิดเผยข้อเท็จจริง
อย่างตรงไปตรงมา

•	บริษัทมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีนโยบายในการ
สร้างประโยชน์เพื่อสังคม
อย่างต่อเนื่อง
•	บริษัทเปิดเผยข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงแก่สังคม
อย่างตรงไปตรงมา

• การร่วมงานแถลงข่าว
• การสือ่ สารผ่านเว็บไซต์บริษัท

เอ็กโก กรุ๊ป
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ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองของกลุ่มเอ็กโก
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

•	บริษัทสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
•	มีการด�ำเนินธุรกิจในฐานะ
กับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง
พันธมิตรทางธุรกิจทีด่ ี และรักษา
อย่างต่อเนื่อง
สัมพันธภาพทีด่ ซี งึ่ กันและกัน
•	บริษัทมีความเสมอภาคและ
•	การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม
เป็นธรรม
เสมอภาค และค�ำนึงถึง
•	บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไข
ผลประโยชน์รว่ มกัน
การช�ำระเงินอย่างเคร่งครัด
ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา •	ระยะเวลาการจ่ายเงิน
ทีเ่ หมาะสม และยอมรับได้

10

11

•	บริษัทเปิดเผยข้อเท็จจริง
อย่างตรงไปตรงมา

•	บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แก่สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง

สื่อมวลชน

12

องค์กรไม่แสวงหา
ผลก�ำไร

การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียกับกลุ่มเอ็กโก

•	จัดการประชุมร่วมกัน
•	บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชม
กิจการ
•	มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
•	แสดงความคิดเห็นและ
เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน
• การร่วมงานแถลงข่าว
• การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร
•	การเยี่ยมชมกิจการและ
การด�ำเนินงาน เช่น ด้านธุรกิจ
และด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

•	มีการด�ำเนินโครงการ
•	การด�ำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบ •	บริษัทด�ำเนินงานด้วย
เพือ่ สิ่งแวดล้อมร่วมกัน
ความรับผิดชอบต่อชุมชน
ต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน
ผ่านมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด
•	การมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม •	มีนโยบายในการสร้างประโยชน์ •	บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชม
กิจการ
เพื่อสังคมอย่างต่อเนือ่ ง
และพัฒนาชุมชน
•	บริษัทเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่าง •	แสดงความคิดเห็นและ
•	การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง
ตรงไปตรงมา
ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
การรับเรื่องร้องเรียน

การก�ำหนดประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
กลุ่มเอ็กโกค�ำนึงถึงประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมไปถึงประเด็น
ทีส่ อดคล้องต่อความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย สถานการณ์ แนวโน้ม
ความเป็นไปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและ
บริบททั่วไปทั้งในระดับประเทศและสากล ซึ่งประเด็นเหล่านี้ถือเป็น
ปัจจัยส�ำคัญต่อการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก
สู ่ ธุ ร กิ จ ที่ ยั่ ง ยื น และจั ด ท� ำ รายงาน One Report ตามแนวทาง
ข้อก�ำหนดในการรายงานของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การก�ำกับดูแล
กิจการของสถาบันกรรมการไทย การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ของบริษทั จดทะเบียนในภูมภิ าคอาเซียน (ASEAN CG Scorecard)

เป็นต้น และยังคงน�ำแนวทางการรายงานแบบบูรณาการ (Integrated
Reporting: IR) ตามกรอบการด� ำ เนิ น งานของสถาบั น The
International Integrated Reporting Council (IIRC) และแนวทาง
การจัดท�ำรายงานความยั่งยืนระดับสากลภายใต้กรอบการรายงาน
ตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) โดยก�ำหนดให้มี
ความสมบูรณ์ของเนือ้ หาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ (In accordance
Criteria) 'ตัวชี้วัดหลัก (Core Option)' และข้อมูลประกอบส�ำหรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า (G4 Electric Utilities) มาใช้เป็นแนวทาง
ในการรายงาน โดยขั้ น ตอนการก� ำ หนดเนื้ อ หารายงานส่ ว นการ
ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนการระบุประเด็นส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืนและก�ำหนดขอบเขต
ของรายงาน (Identification)

03

เอ็กโก กรุ๊ป

ขั้นตอนการทวนสอบประเด็นที่ส�ำคัญ
(Validation)

กลุ่มเอ็กโกพิจารณาทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญใน
ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งครอบคลุมประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเด็นที่มีความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจทั้ง
เชิ ง บวกและเชิ ง ลบครอบคลุ ม ประเด็ น การแพร่ ร ะบาดของโรค
COVID-19 โดยพิ จ ารณาทั้ ง ปั จ จั ย ภายในและภายนอกองค์ ก ร
ความเสี่ยง ผลกระทบต่อธุรกิจ ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และสถานการณ์ความเป็นไปทั้งระดับประเทศและระดับสากลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ และวิเคราะห์แนวโน้มเทียบเคียงกับประเด็น
ด้านความยั่งยืนระดับโลก รวมทั้งบริษัทอื่นๆ ในภาคพลังงานและ
สาธารณูปโภค

เมือ่ ได้ผลการประเมินประเด็นทีส่ ำ� คัญด้านความยัง่ ยืนต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของกลุม่ เอ็กโกแล้ว ได้มกี ารคัดเลือกกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก
เพือ่ ทวนสอบถึงความถูกต้องของผลการจัดล�ำดับประเด็นความส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืน และน�ำเสนอผลการรายงานต่อคณะผู้บริหารในการ
พิจารณาทบทวนประเด็นฯ ตามความสอดคล้องกับบริบท กลยุทธ์และ
เป้าหมายขององค์กรและเพื่อให้คณะผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
ในการเปิดเผยข้อมูลในมิติต่างๆ หลังจากนั้นจึงระบุความสอดคล้อง
ของแต่ละประเด็นฯ กับตัวบ่งชี้ตามกรอบการรายงานมาตรฐาน
GRI และความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (SDGs) รวมไปถึงการก�ำหนดขอบเขตส�ำหรับการ
รายงานในแต่ละประเด็น

02

04

ขั้นตอนการพิจารณาล�ำดับ
ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
(Prioritization)

กลุ ่ ม เอ็ ก โกพิ จ ารณาล� ำ ดั บ ประเด็ น ส� ำ คั ญ ด้ านความยั่ ง ยื น จาก
องค์ประกอบส�ำคัญ 2 ประการ ได้แก่ ความสนใจ/ความคาดหวัง ของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร และความสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและสถานการณ์ความเป็นไปทั้งระดับประเทศและ
สากลทีม่ ตี อ่ ประเด็นส�ำคัญทีถ่ กู คัดเลือก หลังจากนัน้ จึงพิจารณาจาก
ผลกระทบที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อมและสังคม ค�ำนวณและจัดท�ำแผนผังสรุปประเด็นส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืน (Materiality Matrix) เพื่อระบุต�ำแหน่งความส�ำคัญ
ของแต่ละประเด็น

ขั้นตอนการพัฒนารายงาน
ในส่วนการขับเคลื่อนธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน (Review)

กลุ่มเอ็กโกได้ด�ำเนินการพัฒนาและจัดท�ำรายงาน รวมทั้งทบทวน
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาฯ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนโดย
คณะกรรมการบริษทั และหน่วยงานภายนอก โดยมีการด�ำเนินการให้
หน่ ว ยงานอิ ส ระภายนอกเข้ า มาตรวจสอบกระบวนการประเมิ น
ประเด็นส�ำคัญ การมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย และประเมินผลข้อมูล
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนตามมาตรฐาน
การรายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบในการด�ำเนินงานฯ
แนวทางในการบริหารจัดการฯ และนโยบายด้านการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนของกลุม่ เอ็กโกสามารถติดตามได้ที่
https://www.egco.com/th/management-guideline
หรือ สแกน QR

เอ็กโก กรุ๊ป
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ล�ำดับประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Matrix)
กลุ่มเอ็กโกได้ทบทวนการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ
และจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นฯ โดยพิจารณาข้อมูลทีไ่ ด้จาก
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งได้รับการทวนสอบ
จากผูบ้ ริหารของกลุม่ เอ็กโก โดยสามารถระบุลำ� ดับและต�ำแหน่งต่างๆ
ดังปรากฏในแผนผังนี้ ซึ่งแต่ละประเด็นจะมีระดับความส�ำคัญด้าน
ความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่แตกต่างกันไป

ส� ำ หรั บ ปี 2563 นี้ ประเด็ น ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ด้ า นความยั่ ง ยื น
7 ประเด็นแรก ได้แก่ โอกาสในการแข่งขัน (Market Opportunity)
ความสามารถด้านการผลิต (Generating Capability) การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human Capital Development) การดูแลพนักงาน
(Talent Attraction and Retention) การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(Climate Change) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational
Health and Safety) และการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ (Corporate
Governance)

EGCO GROUP’S 2020
MATERIALITY MATRIX

ENVIRONMENTAL

ECONOMIC

SOCIAL

Market Opportunities

STAEKEHOLDER PERSPECTIVE
(DEGREE OF SOCIETAL CONCERN)
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Development
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and Innovation
Community
Acceptance
Waste and Hazardous Waste
Management

Occupational Health
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EGCO’S PERSPECTIVE (IMPACT ON BUSINESS)

การเปลี่ยนแปลงการรายงานประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน (GRI 102-10)
ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มเอ็กโกมีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนประเด็นส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืนจากปี พ.ศ. 2562 จาก 16 ประเด็นเป็น 14 ประเด็น
โดยควบรวมประเด็นที่มีความใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน และเพิ่มเติม
ประเด็นใหม่ 3 ประเด็น ได้แก่ การก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate
Governance) การบริหารและจัดการความเสี่ยง (Risk & Crisis
Management) และการได้รับการยอมรับจากชุมชน (Community
Acceptance) เนือ่ งจากเป็นประเด็นทีก่ ลุม่ เอ็กโกพิจารณาว่ามีความ
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยได้รับ
นโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีและ
แบบฟอร์ม 56-1 ให้เป็นรายงานชุดเดียวกัน (One Report) โดยจะ
เป็นการรายงานการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรแบบบูรณาการ รวมถึงการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนเพือ่ แสดงให้เห็นถึงการสร้างคุณค่าจากการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ ทัง้ บริษัทเองและต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่มใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs and EGCO Group’s Performance)
กลุ่มเอ็กโกมีการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
รวมถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก รให้
ตอบสนองต่ อ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ (SDGs) โดยกลุ ่ ม เอ็ ก โกมี ก ารเชื่ อ มโยง
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เข้ า กั บ ประเด็ น ส� ำ คั ญ ด้ า น
ความยั่งยืนขององค์กร จ�ำนวน 5 เป้าหมายหลัก ได้แก่

SDG3
สุขภาพเเละ
ความเปนอยูที่ดี

SDG8
การจางงานที่มีคุณคา
เเละการเติบโตทางเศรฐกิจ

SDG7
พลังงานสะอาด
ที่ทุกคนเขาถึงได

SDG13
การเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ
เเละการบร�หารจัดการพลังงาน

SDG9
อุตสาหกรรม นวัตกรรม
เเละโครงสรางพ�้นฐาน

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) 5 เป้าหมายหลักทีก่ ลุม่ เอ็กโกมุง่ มัน่ ด�ำเนินงานเพือ่ ตอบสนองแล้ว บริษทั ยัง
ร่วมสนับสนุนเป้าหมาย SDGs อื่นๆ อีกด้วย เพื่อเป็นการเน้นย�้ำความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงาน และสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดในมิติ และประเด็นส�ำคัญฯ ต่างๆ ดังนี้

กลุ่มเอ็กโกกับการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน (EGCO Group’s response to the SDGs)
มิติเศรษฐกิจ
ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
(Material Issue)

โอกาสในการแข่งขัน
(Market Opportunity)

แนวทางการจัดการ
(Business Approach)

ผลการด�ำเนินงาน
(Performance)

กลุ ่ ม เอ็ ก โกได้ ว างแผนขยายทิ ศ ทาง
การลงทุน จากธุรกิจหลักทีม่ งุ่ หาโอกาส
การลงทุนในโรงไฟฟ้า ทั้งจากพลังงาน
เชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy) ไปยังธุรกิจจัดหา
เชื้อเพลิง (Fuel Supply) และแสวงหา
โอกาสการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ใหม่ ด ้ า น
Smart Energy Solution ทั้งในและ
ต่ า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการ
แข่งขันและสร้างรายได้ในระยะยาวให้
กับกลุ่มเอ็กโก

2560	ขยายการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพ เอสอีจีเอสดี และขยาย
การลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำ เอ็นทีวันพีซี
2561	ขยายฐานธุรกิจในประเทศเกาหลีใต้ โรงไฟฟ้าพาจู
2562	ขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง
กังดง ประเทศเกาหลีใต้ และขยายไปยังธุรกิจจัดหา
เชือ้ เพลิงโครงการขยายระบบการขนส่งน�ำ้ มันทางท่อ
ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2563	ลงนามในสัญญาความร่วมมือการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานความรัอนกวางจิ 1 สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

เอ็กโก กรุ๊ป
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ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
(Material Issue)

ความสามารถด้านการผลิต
(Generating Capacity)

แนวทางการจัดการ
(Business Approach)

ผลการด�ำเนินงาน
(Performance)

กลุ ่ ม เอ็ ก โกก� ำ หนดให้ ค วามพร้ อ มจ่ า ยเป็ น
ตัวชี้วัด (KPIs) ของโรงไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า และขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า (GWh)
13.22

13.31

11.00

2560

การก�ำกับดูแลกิจการ
(Corporate Governance)

14.23

2561

2562

2563

กลุ่มเอ็กโกเชื่อว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะ
ส่งผลต่อการสร้างพืน้ ฐานความยัง่ ยืนขององค์กร
เพื่อให้มีความแข็งแกร่งและสามารถเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันทางการค้าได้ บริษัทจึงมี
การบริหารจัดการโครงสร้างการบริหารงานด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการและความยัง่ ยืนอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อสนับสนุนการก�ำหนดนโยบายและ
ควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การ พร้ อ มทั้ ง ทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางในการด�ำเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการประเมินการก�ำกับดูเลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)

แนวทางการจัดการ
(Business Approach)

ผลการด�ำเนินงาน
(Performance)

กลุ่มเอ็กโกพัฒนาและน�ำนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการมาปรับใช้ใน
องค์กร โดยครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับ
การพั ฒ นาบุ ค ลากร รวมถึ ง การจั ด หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมภายในอย่างต่อเนือ่ งเพื่อพัฒนาทักษะ
และความสามารถของพนักงาน

จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน)

96%

96%

96%

2562

2563

95%

2560

2561

มิติสังคม
ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
(Material Issue)

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(Human Capital Development)

26.62

30.39

30.83
23.35

2560

2561

2562

2563
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ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
(Material Issue)

แนวทางการจัดการ
(Business Approach)

กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญต่อการดูแลพนักงาน
การดูแลพนักงาน
(Talent Attraction and Retention) เริม่ ตัง้ แต่กระบวนการสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรู้
ความสามารถและมี ทั ศ นคติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มเอ็กโก
มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและให้สวัสดิการ
ที่เหมาะสมเป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงและ
เป็นหลักประกันทางการเงิน พัฒนาคุณภาพชีวติ
ที่ดีของพนักงาน มีนโยบายในการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านอย่างเป็นธรรม ทัง้ ด้านประสิทธิภาพ
การท�ำงานและความสามารถที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการ
สร้างประโยชน์ให้กับองค์กร และมีแผนในการ
พัฒนาพนักงานให้มที กั ษะทัง้ ในด้านความรูแ้ ละ
ทัศนคติ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะเติบโตไป
พร้อมๆ กับองค์กร

เอ็กโก กรุ๊ป

ผลการด�ำเนินงาน
(Performance)

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)
1,117

1,197

1,126

2562

2563

954

2560

2561

อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (%)
9.27%
7.76%

6.31%

6.09%

2560

2561

2562

2563

อัตราการลาออกของพนักงานประจ�ำ (%)
4.93%
4.30%

4.35%

2.86%

2560

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กลุม่ เอ็กโกมุง่ เน้นการส่งเสริมการท�ำงานอย่างมี
(Occupational Health and Safety) ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
บริษัทจึงก�ำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงานและแนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ก่ อ นการ
ด�ำเนินงาน ระหว่างการด�ำเนินงาน และหลังการ
ด� ำ เนิ น งาน เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า พนั ก งาน และ
ผู้รับเหมาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทจะ
สามารถท�ำงานได้อย่างปลอดภัยภายใต้สภาพ
แวดล้อมการท�ำงานที่ดีและเหมาะสม

2561

2562

2563

จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากการท�ำงาน
ปี 2560-2563 เท่ากับ

0

เอ็กโก กรุ๊ป
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มิติสิ่งแวดล้อม
ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
(Material Issue)

แนวทางการจัดการ
(Business Approach)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มเอ็กโกตระหนักดีถึงความส�ำคัญของการ
(Climate Change)
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ โ ลกก� ำ ลั ง
เผชิญอยู่ บริ ษั ท จึ ง มุ ่ ง มั่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความ
ตั้งใจที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกระบวนการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท มี ก าร
ก�ำหนดมาตรการต่างๆ ในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและใช้พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน
การลดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมจากการด�ำเนิน
ธุรกิจ และการสร้างจิตส�ำนึกให้แก่พนักงาน
คูค่ า้ รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เพือ่ ให้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ควร
ได้รับการดูแล

ผลการด�ำเนินงาน
(Performance)

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
(tonCO2e/MWh)
0.53

2560

0.50

0.49

0.49

2561

2562

2563
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ผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่นในปี พ.ศ. 2563
100%

สัดสวนพลังงานทดแทนในกำลัง
การผลิตตามสัญญาซื้อขาย

มิติเศรษฐกิจ

19.2%

กำลังการผลิตไฟฟา และ
ไอน้ำตามสัญญาซื้อขาย

5,422.53
เมกะวัตต

ของคูคาไดรับการประเมิน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การกำกับดูแลกิจการ

ผลกำไรสุทธิ

8,733

อัตราเฉลี่ยการเขาประชุม
ของคณะกรรมการแตละ
บุคคลเปน

ลานบาท

รายได

97%

40,828

ลานบาท

มิติสังคม

0

พนักงานและผูรับเหมา
เสียชีว�ตจากอุบัติเหตุ
ในการทำงาน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
เปน

0.48

กรณี/1,000,000 ชม.
การทำงาน

จำนวนพนักงาน

1,126
คน

มิติสิ�งแวดลอม
ปร�มาณการใชพลังงาน

3.58

กิกะจ�ลตอเมกะวัตต-ชั่วโมง

อัตราการ การจางงานและการจัดซื้อ
ลาออก จัดจางในทองถิ�นมากกวา
รอยละ

4.35%

86

80

โครงการพัฒนาชุมชน

ปร�มาณการปลอย
กาซเร�อนกระจก
(ขอบเขตที่ 1 และ 2)

0.49

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ตอเมกะวัตต-ชั่วโมง

ปร�มาณการใชน้ำ ปร�มาณของเสีย
(ไมมีพ�ษ) ทั้งหมด

0.39

ลบ.ม.
ตอเมกะวัตต-ชั่วโมง

3,854
ตัน

0
ขอรองเร�ยน
ทางดาน
สิ�งแวดลอม
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่ นธุรกิจ
ความท้าทายในการขับเคลือ

GRI
103-1, 103-2,
103-3

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1. ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย

การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 ได้ ส ่ ง ผลกระทบครั้ ง ใหญ่ ต ่ อ
เศรษฐกิจโลก ท�ำให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ
จากข้อมูลของธนาคารโลก มีการคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจโลกจะหดตัว
ในอัตราร้อยละ 4.3 ในปี 2563 ซึ่งนับเป็นการถดถอยครั้งใหญ่ใน
รอบ 80 ปี ส�ำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศก�ำลังพัฒนา ในปี
2563 คาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัวร้อยละ 6 เนื่องจากการลดลงของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ความถดถอยของเศรษฐกิจและการค้าโลก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตลอดจนภัยแล้ง
ส่งผลให้เกิดการหดตัวของภาคการส่งออกสินค้าและบริการ การใช้จา่ ย
ภาคครัวเรือน ตลอดจนการลงทุนต่างๆ ส�ำหรับปี 2564 คาดว่า
เศรษฐกิ จ ไทยจะฟื ้ น ตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ป ั จ จั ย สนั บ สนุ น คื อ
ความส� ำ เร็ จ ในการควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดภายในประเทศและ
แรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากมาตรการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล
ซึ่งจะส่งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง การฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ตลอดจนการเบิกจ่ายภายใต้
กรอบงบประมาณรายจ่ายและมาตรการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของภาครัฐ
อย่างไรก็ดแี ม้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะฟืน้ ตัวอย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั มี
ความไม่แน่นอนสูง โดยปัจจัยส�ำคัญของการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจไทย
ปี 2564 ขึ้นอยู่กับการได้มาซึ่งวัคซีนและสถานการณ์การระบาด
ระลอกใหม่ ใ นประเทศไทยซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่ น และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ไฟฟ้าในหลายแง่มมุ อาทิเช่น ความต้องการพลังไฟฟ้าลดลง การปรับ
แผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า การเปลี่ยนโครงสร้างของความ
34,000

ปี 2563 ความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ

30,342
เมกะวัตต์

ลดลงจากปี 2562
ร้อยละ

6.0
2563

32,273

32,000

30,342

2562

2561

29,968

30,000
เมกะวัตต

ต้องการพลังไฟฟ้าซึ่งมาจากภาคครัวเรือนมากขึ้น ความล่าช้าใน
การพัฒนาโครงการ ตลอดจนการชะลอการลงทุนในโครงการต่างๆ
ซึ่ ง ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบนั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ สั ด ส่ ว นความ
ต้องการพลังไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้าและ
การท่องเที่ยว รวมถึงระยะเวลาและความเข้มงวดในการปิดประเทศ
ด้ า นสถานการณ์ ไ ฟฟ้ า ปี 2563 ประเทศไทยมี ค วามต้ อ งการ
พลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบ 3 การไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.))
อยู่ที่ระดับ 30,342 เมกะวัตต์ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
เวลา 14.14 น. ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 6.0 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 32,273
เมกะวั ต ต์ ในขณะเดี ย วกั น ความต้ อ งการพลั ง งานไฟฟ้ า สุ ท ธิ
ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 มีค่าเท่ากับ 172,497 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ซึ่ ง มี ค ่ า ลดลงจากความต้ อ งการพลั ง งานไฟฟ้ า สุ ท ธิ ทั้ ง ประเทศ
ณ ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 เป็นจ�ำนวน 6,109 กิกะวัตต์ชั่วโมง
คิดเป็นร้อยละ 3.4 อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ที่ส่งผลต่อทุกภาคธุรกิจโดยเฉพาะการส่งออก
และการท่องเที่ยว ส�ำหรับภาคครัวเรือนมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก
อุณหภูมิที่สูงเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงจากมาตรการ “อยู่บ้าน
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และ Work from Home ในช่วงครึ่งปีแรกโดยมี
สถิตคิ วามต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิยอ้ นหลัง ดังแสดงในภาพที่ 1

28,000
26,000
24,000
22,000

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ภาพที่ 1 สถิติความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้า ปี 2561-2563 (ที่มา: ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.))
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ก�ำลังการผลิตตามสัญญารวมของประเทศไทยในระบบ 3 การไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 49,608 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นก�ำลัง
การผลิตโดยโรงไฟฟ้าของ กฟผ. จ�ำนวน 16,037 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.3 ของก�ำลังการผลิตตามสัญญารวมของทั้งประเทศและ
ที่เหลือเป็นของผู้ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ได้แก่

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่
(ไอพีพี)

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
(เอสพีพี)

รับซื้อไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศ

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
(วีเอสพีพี)

จ�ำนวน

จ�ำนวน

จ�ำนวน

จ�ำนวน

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

14,249

9,474

คิดเป็นร้อยละ 28.8

5,721

คิดเป็นร้อยละ 19.1

คิดเป็นร้อยละ 11.5

4,127
คิดเป็นร้อยละ 8.3

หากพิจารณาก�ำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเอ็กโกที่จ่ายไฟเข้าระบบ 3 การไฟฟ้า เทียบกับก�ำลังการผลิตตามสัญญารวมของประเทศพบว่า
เอ็กโกมีสัดส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นจ�ำนวน 3,395 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของก�ำลังการผลิตตามสัญญารวมของประเทศ
ดังแสดงในภาพที่ 2
วีเอสพีพี

8%
รับซื้อไฟฟ้า
จาก ตปท.

กฟผ.

32%

12%

EGCO

6.8%

เอสพีพี

19%
ไอพีพี

29%
ภาพที่ 2 สัดส่วนก�ำลังผลิตติดตั้งรวมในระบบ 3 การไฟฟ้าแยกตามผู้ผลิตในประเทศไทย ปี 2563 (ที่มา: กฟผ. สนพ. และกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.))
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ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (พีดีพี 2018 ฉบับปรับปรุง
ครัง้ ที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 และวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ตามล�ำดับ โดยพีดีพี 2018 ฉบับปรับปรุง
ครัง้ ที่ 1 เน้นบทบาทการใช้กา๊ ซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าและเพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน โดยกระทรวงพลังงานยังได้ประกาศนโยบายโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากเพือ่ ทีจ่ ะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและชุมชนในการสร้างโรงไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในพืน้ ทีห่ า่ งไกล นอกจากนีย้ งั สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทตี่ ดิ ตัง้ บน
หลังคา (Solar PV Rooftop) ส�ำหรับภาคประชาชน โดยตัง้ เป้าหมายไว้ที่ 9,290 เมกะวัตต์ ภายในปี 2580
ส�ำหรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (เออีดีพี 2018) ได้ก�ำหนด
เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมไว้ที่ 28,004 เมกะวัตต์ (รวมพลังน�้ำขนาดใหญ่)
ภายในปี 2580 ส�ำหรับสถานภาพการรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ณ เดือนตุลาคม 2563 รวบรวม
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีโครงการที่จ่ายไฟเข้าระบบไฟฟ้า (COD) แล้ว
11,971 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�ำนวน 119 เมกะวัตต์หรือร้อยละ 1.0

2.	ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศเป้าหมาย
การลงทุน

เอ็ ก โกเล็ ง เห็ น ว่ า อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า ในประเทศไทยมี
โอกาสเติบโตค่อนข้างจ�ำกัด เอ็กโกจึงได้มีแผนขยายการ
ลงทุนในต่างประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค อาทิ
ฟิลปิ ปินส์ สปป.ลาว อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และ
ไต้หวัน ซึง่ เอ็กโกมีฐานการลงทุนอยูแ่ ล้ว โดยมีสดั ส่วนการ
ลงทุนดังแสดงในภาพที่ 3 ส�ำหรับการลงทุนในต่างประเทศ
นั้น นอกจากการขยายการลงทุนในประเทศที่มีการลงทุน
อยู่แล้ว เอ็กโกยังมองหาโอกาสในการขยายการลงทุนใน
ประเทศอื่นๆ อาทิ เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา เอ็กโก
จึ ง ติ ด ตามและวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ไ ฟฟ้ า ในแต่ ล ะ
ประเทศ อย่ า งสม�่ ำ เสมอเพื่ อ หาโอกาสการลงทุ น ใน
ประเทศเป้ า หมายอย่ า งไรก็ ต าม แผนพั ฒ นาก� ำ ลั ง
การผลิตไฟฟ้าของประเทศเป้าหมายยังไม่ได้พิจารณา
ถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งคาดว่า
จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง แผนใหม่ ห ลั ง จากการระบาดของ
โรคโควิด 19 จบลง ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศ
ที่เป็นเป้าหมายการลงทุนของเอ็กโกสรุปได้ดังนี้

ภายในปี 2580
เป้าหมาย
Solar PV Rooftop

9,290

เมกะวัตต์

เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

28,004

เมกะวัตต์

อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย

สปป.ลาว

10%

3%

2%

ไทย

56%

ฟิลิปปินส์

12%

เกาหลีใต้

17%

ภาพที่ 3 ก�ำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของเอ็กโกปี 2563 แยกตาม
ประเทศที่มีฐานธุรกิจ

2.1 ฟิลิปปินส์
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของประเทศฟิลิปปินส์ลดลงร้อยละ 1.9 จากปีก่อนและมีก�ำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 25,000
เมกะวัตต์ โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า มีการคาดการณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 ต่อปี ทั้งนี้
ฟิลิปปินส์มีแผนที่จะขยายก�ำลังการผลิต 50,000 เมกะวัตต์ในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน นอกจากนี้
ฟิลิปปินส์มีการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนโดยได้ก�ำหนดเป้าหมายก�ำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวมให้ได้ 24,000
เมกะวัตต์ภายในปี 2572 โดยเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน�้ำ และพลังงานลม
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2.2 สปป. ลาว
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของ สปป.ลาว ลดลงร้อยละ 7.5
จากปีก่อน โดยมีก�ำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 9,200 เมกะวัตต์
โดยก�ำลังการผลิตส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ เนื่องจากมี
ทรัพยากรน�ำ้ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ประกอบกับมีสภาพภูมปิ ระเทศเป็นภูเขา
สปป.ลาว มีการตัง้ เป้าหมายเป็นแหล่งพลังงานของเอเชีย (Battery of
Asia) โดยมีสัดส่วนการส่งออกไฟฟ้ามายังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ
ไทยและเวี ย ดนามมากถึง ร้อยละ 65 ของก�ำ ลัง การผลิตทั้งหมด
มีการคาดการณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 13.2 ต่อปี นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังส่งเสริมการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังน�้ำตลอดจนพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลม จากเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้น�ำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว จ�ำนวน 5,420
เมกะวัตต์ ภายใต้กรอบความร่วมมือในการซื้อขายไฟฟ้าจากรัฐบาล
สปป.ลาว จ�ำนวน 9,000 เมกะวัตต์
2.3 อินโดนีเซีย
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย มี ค วามต้ อ งการพลั ง ไฟฟ้ า สู ง สุ ด สุ ท ธิ ล ดลง
ร้อยละ 7.0 จากปีก่อนและมีก�ำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 63,000
เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าฐานในประเทศจะมาจากเชื้อเพลิงถ่านหิน
และก๊ า ซธรรมชาติ เ ป็ น หลั ก มี ก ารคาดการณ์ ค วามต้ อ งการ
พลังไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6.5 ต่อปี จากแผนพัฒนา
กําลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า พ.ศ. 2562-2571 ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย มี แ ผนที่
จะขยายก�ำลังการผลิตเพิ่มอีกจ�ำนวน 56,000 เมกะวัตต์ โดยให้
ความส�ำคัญกับพลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้า โดยภาพรวมของก�ำลังการผลิตส่วนเพิ่มส่วนใหญ่
มาจากเชื้ อ เพลิ ง ถ่ า นหิ น ก๊ า ซธรรมชาติ พลั ง ความร้ อ นใต้ พิ ภ พ
และพลังน�้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักของประเทศ
2.4 ออสเตรเลีย
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของประเทศออสเตรเลียค่อนข้าง
คงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนและมีก�ำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 62,000
เมกะวัตต์ โดยก�ำลังการผลิตส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินทีม่ อี ายุ
มากและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในหลายปีท่ีผ่านมาประเทศ
ออสเตรเลียมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังลมและก๊าซ
ธรรมชาติเพิม่ ขึน้ อย่างมาก ขณะทีก่ ารผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลดน้อย
ลงจากค่าเฉลี่ยความพร้อมจ่ายที่ลดลง และถูกทดแทนด้วยการผลิต
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวัน ทัง้ นีอ้ อสเตรเลียมีแนวโน้มความ
ต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดค่อนข้างคงทีเ่ นือ่ งจากการอนุรกั ษ์พลังงานที่
มีประสิทธิภาพสูงและมีระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทตี่ ดิ
ตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา
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ออสเตรเลียได้บรรลุเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ให้ได้ 33,000 กิกะวัตต์ชั่วโมงภายในปี 2563 ซึ่งเป็นความท้าทาย
ต่อไปของรัฐบาลในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเพื่อดึงดูดการลงทุนใหม่ ออสเตรเลียคาดการณ์
ว่าในปี 2573 ประเทศออสเตรเลียจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมและ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar
Rooftop) เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปัจจุบัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุน
การใช้ ร ะบบกั ก เก็ บ พลั ง งาน (Energy Storage System) กั บ
พลังงานหมุนเวียนเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้า
2.5 เกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิลดลงร้อยละ
8.9 จากปีกอ่ นและมีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 120,000 เมกะวัตต์
ซึ่ ง ก� ำ ลั ง การผลิ ต ส่ ว นใหญ่ ม าจากโรงไฟฟ้ า ก๊ า ซธรรมชาติ แ ละ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ทัง้ นีม้ กี ารคาดการณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.3 ต่อปี ส�ำหรับตลาดไฟฟ้าของเกาหลีใต้
เป็นลักษณะของตลาดที่อิงจากฐานต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า (Cost
Based Pool) โดยมีตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของเกาหลีใต้ (Korea
Power Exchange) เป็นผูด้ แู ลระบบอย่างเป็นอิสระ และท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ตัวกลางจัดการค่าใช้จ่าย (Billing settlement) ระหว่างผู้ซื้อและ
ผูข้ ายไฟฟ้าตลอดจนควบคุมการสั่งการผลิตไฟฟ้าโดยยึดหลักการสั่ง
การผลิตจากราคาต้นทุนต�ำ่ สุดไปยังราคาต้นทุนสูงสุด (Merit Order)
นอกจากนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ตั้งเป้าหมายที่จะขยายก�ำลังการผลิต
เป็น 174,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 โดยมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซธรรมชาติเหลวและพลังงานหมุนเวียนแทนการผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหินและนิวเคลียร์ โดยเกาหลีใต้ยังมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วน
ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 20 ของก�ำลัง
การผลิตทั้งหมดภายในปี 2573 โดยเน้นการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละโรงไฟฟ้ า พลั ง งานลม โดยมี เ ป้ า หมาย
การผลิตเท่ากับ 37,000 เมกะวัตต์และ 17,000 เมกะวัตต์ ตามล�ำดับ
ปัจจุบนั เกาหลีใต้อยูร่ ะหว่างการร่างแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าฉบับ
ที่ 9 ซึง่ คาดว่าจะลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน และเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
โดยมีเป้าหมายในการผลิตถึง 40% ของก�ำลังการผลิตรวมในปี 2577
นอกจากนี้ เกาหลีใต้ยังมีแผนที่จะปลดโรงไฟฟ้าถ่านหินและแทนที่
ด้วยโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
2.6 ไต้หวัน
ประเทศไต้หวันมีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิลดลงร้อยละ 8.9
จากปีทผี่ า่ นมาและมีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 45,000 เมกะวัตต์
ซึง่ ก�ำลังการผลิตส่วนใหญ่มาจากเชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน
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ไต้หวันมีการประมาณการความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเติบโตร้อยละ
1.5 ต่อปี ทั้งนี้รัฐบาลไต้หวันมีแผนที่จะขยายก�ำลังการผลิตเพิ่มอีก
จ�ำนวน 26,000 เมกะวัตต์ โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติและลดบทบาทการพึ่งพาโรงไฟฟ้าถ่านหิน นอกจากนี้
ไต้หวันได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นประเทศปลอดนิวเคลียร์และเพิ่ม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 20 ของก�ำลัง
การผลิตทั้งหมดภายในปี 2568 หรือคิดเป็นก�ำลังการผลิตที่เป็น
พลังงานหมุนเวียนประมาณ 27,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเน้นการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดยมีเป้าหมายการผลิต
18,000 เมกะวัตต์ และ 6,000 เมกะวัตต์ตามล�ำดับภายในปี 2568
2.7 เวียดนาม
ประเทศเวียดนามมีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 48,000 เมกะวัตต์
ซึ่งมีถ่านหินและพลังน�้ำเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า และมี
การคาดการณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.4 ต่อปี
ทั้งนี้ตามแผนแม่บทพลังงานฉบับที่ 7 (ฉบับปรับปรุง) เวียดนามมี
เป้าหมายจะขยายก�ำลังการผลิตเป็น 130,000 เมกะวัตต์ภายใน
ปี 2573 นอกจากนี้ เวียดนามได้มีแผนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนให้ได้ 48,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 โดยเน้นการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน�้ำ และพลังงานลม
ปัจจุบัน เวียดนามอยู่ในระหว่างการร่างแผนแม่บทพลังงานฉบับที่ 8
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการแทนที่โรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงสะอาด อาทิ พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติเหลว
2.8 เมียนมา
ประเทศเมียนมามีก�ำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 5,700 เมกะวัตต์ ซึ่ง
ก�ำลังการผลิตส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ โดยก�ำลังการผลิต
ปัจจุบนั ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าซึง่ มีการประมาณการ
ว่าจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.6 ต่อปี อีกทัง้ ประชากรร้อยละ 60 ของประเทศ
ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายระบบไฟฟ้าส่วนกลางได้ ส่วนใหญ่
พึ่งพาการผลิตไฟฟ้าเองจากเครื่องปั่นไฟและพลังงานแสงอาทิตย์
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา รัฐบาลเมียนมาจึงก�ำหนดเป้าหมายทีจ่ ะเพิม่ อัตรา
การเข้าถึงไฟฟ้าของครัวเรือนเป็นร้อยละ 100 ภายในปี 2573 โดยการ
เพิม่ การเข้าถึงพลังงานในพื้นที่ห่างไกลและยกระดับการผลิตไฟฟ้า
ที่ น่าเชื่อถือในพื้นที่เขตเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษผ่านการร่วม
ลงทุนกับหน่วยงานเอกชนระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลมีแผนที่
จะขยายก�ำลังการผลิตเป็น 14,000 เมกะวัตต์ในปี 2573 โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้ำและโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหลัก ทั้งนี้
ประเทศไทยได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ประเทศเมียนมาแบบไม่ระบุปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า

2.9 กัมพูชา
ประเทศกัมพูชามีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 2,200 เมกะวัตต์ โดย
ใช้พลังน�้ำและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้มีการ
ประมาณการความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
9.5 ต่อปี โดยรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายจะเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้า
ส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการถึงประชาชนทั่วประเทศภายใน
ปี 2573 และรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ นอกจากนี้ ประเทศกัมพูชามีแผนที่จะ
เพิ่มก�ำลังการผลิตอีกจ�ำนวน 2,200 เมกะวัตต์ โดยส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังน�้ำและถ่านหิน ปัจจุบันประเทศไทยได้ร่วมลงนาม
บันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศกัมพูชาแบบไม่ระบุ
ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าด้วย

3.	การแข่งขัน

ในภาพรวมของปี 2563 อุตสาหกรรมไฟฟ้าเผชิญความท้าทายใน
หลากหลายแง่มมุ ไม่เพียงแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังรวม
ถึงเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technologies)
อีกด้วย ซึ่งท�ำให้เกิดวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) และโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ ส�ำหรับภาวะการแข่งขันนั้น ในปี 2563 คู่แข่งมุ่งเน้น
การแสวงหาโอกาสและการขยายการลงทุ น ในต่ า งประเทศ
เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า ในประเทศไทยมี โ อกาสเติ บ โต
ค่ อ นข้ า งจ� ำ กั ด นอกจากนี้ ในหลายปี ที่ ผ ่ า นมาเทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรม
ไฟฟ้า ท�ำให้คู่แข่งมีการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ พลั ง งานเพื่ อ กระจายธุ ร กิ จ ถึ ง แม้ ว ่ า ภาวะการแข่ ง ขั น ใน
อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า จะสู ง เอ็ ก โกก็ ยั ง สามารถเติ บ โตอย่ า งมั่ น คง
ท่ามกลางสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่ ท ้ า ทายและเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา ผ่านความส�ำเร็จในการลงทุนต่างๆ ดังนี้
• กลุ่มเอ็กโกประสบความส�ำเร็จในการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25
ในบริษัท หยุนหลิน โฮลดิ้ง จีเอ็มบีเอช จ�ำกัด (Yunlin Holding
GmbH) ซึ่ ง ก� ำ ลั ง ก่ อ สร้ า งโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานลม
นอกชายฝั่ง ก�ำลังการผลิต 640 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบ
ไต้หวัน ประเทศไต้หวัน โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์
แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
• โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 19.8
เมกะวัตต์ที่เอ็กโกถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 49 ในเขตกังดง
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และ
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งเพิ่มความ
แข็งแกร่งในประเทศทีม่ ฐี านการลงทุนอยู่ ตลอดจนท�ำให้สดั ส่วน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับ
แนวโน้มและทิศทางของโลก
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การลงทุนดังกล่าวนอกจากจะสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนแล้ว ยังสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทด้วย ทั้งนี้เอ็กโกมีความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดได้เป็นอย่างดี อันเนื่องมาจากปัจจัยความส�ำเร็จแวดล้อม
ต่างๆ อาทิเช่น
• ด้านทรัพยากรบุคคล
ความรูค้ วามเชีย่ วชาญของบุคลากรในบริษทั ประสบการณ์ของคณะ
กรรมการ รวมถึงความสัมพันธ์ทดี่ กี บั พันธมิตรทางธุรกิจ เป็นหัวใจหลัก
ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยบุคลากรของเอ็กโกเป็นบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า คณะ
กรรมการประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายสาขา และหลาย
ท่านมีความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานและไฟฟ้าเป็นระยะ
เวลานาน นอกจากนี้ เอ็กโกยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หรือพนักงานของบริษัทให้สอดกับทิศทางการลงทุน ตลอดจนการน�ำ
ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เข้าประยุกต์
ใช้เพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์ของคนในองค์กรมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเป็นการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรทุกระดับมี
ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญรองรับการขยายธุรกิจของ
กลุ่มเอ็กโกอย่างต่อเนื่อง
• ความน่าเชื่อถือของเอ็กโก
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เอ็กโกมุง่ มัน่ ทีจ่ ะขยายการลงทุนโดยเลือกลงทุนในโครงการที่
ผ่านเกณฑ์การลงทุน ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความเสี่ยงในระดับที่
ยอมรับได้ ท�ำให้เอ็กโกมีความแข็งแกร่งในด้านสถานะทางการเงิน
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และสภาพคล่อง ตลอดจนผลก�ำไรเจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ส่งผล
ให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือจากธนาคารและสถาบันการเงินใน
การปล่อยสินเชื่อเพื่อให้เอ็กโกน�ำไปลงทุนต่อไป
• ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
เนื่องจากการด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดผล
กระทบต่อชุมชนทีอ่ ยูร่ อบโรงไฟฟ้า เอ็กโกจึงด�ำเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับ
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เริ่มจากชุมชนในพื้นที่รอบโรง
ไฟฟ้า นับตั้งแต่การเปิดเผยข้อเท็จจริงโดยไม่ปิดบัง และการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ก่อนสร้างโรงไฟฟ้า
ระหว่างก่อสร้าง และเมื่อโรงไฟฟ้าสร้างแล้วเสร็จ นอกจากนี้ เอ็กโก
ยังมุง่ มัน่ ทีจ่ ะลดผลกระทบเชิงลบและเพิม่ ผลกระทบเชิงบวกผ่านการ
สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ด�ำเนินการ การสร้างเสริมความ
สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในระยะยาวด้วยกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และ
การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
• ด้านนวัตกรรม
เอ็กโกเชื่อว่านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ส�ำคัญ
ที่สุดในการขับเคลื่อนการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อเพิ่มความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และความยั่งยืนในอนาคตให้กับองค์กร
ผ่านการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กร รวมทั้งช่วยส่งเสริม
กระบวนการทางความคิด (Mindset) ด้านความคิดสร้างสรรค์และ
ความคิดเชิงนวัตกรรมให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทซึ่งสามารถน�ำ
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท�ำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
และสร้างความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน

กลุ่มเอ็กโกกับโอกาสและความหลากหลายทางธุรกิจ
ความท้าทายส�ำหรับการท�ำธุรกิจในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว ยังมีปัจจัยความท้าทายอื่นๆ จาก
สถานการณ์เศรษฐกิจ ตลาด นโยบายสาธารณะ รวมถึงแนวทางการ
ด�ำเนินธุรกิจทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ นให้เท่าทันและสอดคล้องกับสถานการณ์
ของประเทศ ค่านิยม ทัศนคติ รวมถึงความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้บริโภค เช่น การปรับเปลี่ยนแนวทางในการลงทุนของบริษัทคู่แข่ง
การลงทุนข้ามประเภทธุรกิจของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่น การ
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและนโยบายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หรือแม้กระทัง่ การระบาดครัง้ ใหญ่ของ COVID-19 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจทุกภาคส่วนทัว่ โลก และท�ำให้เกิดวิถชี วี ติ แนวใหม่ (New Normal)
ตามสถานการณ์และรูปแบบในการด�ำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

กลุม่ เอ็กโกมองว่าปัจจัยต่างๆ เหล่านีล้ ว้ นเป็นโอกาสและความท้าทาย
ที่บริษัทต้องมีความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งความสามารถในการปรับตัว
นี้จะสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มคุณค่าของบริษัทไปพร้อมๆ กัน กลุ่ม
เอ็กโกจึงแสวงหาแนวทางการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน
ธุรกิจพลังงานทางเลือกในอนาคต หรือธุรกิจอืน่ ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพในการ
สร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่งให้แก่บริษัทได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษทั มีการวางแผนทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพือ่
เป็นการกระจายความเสีย่ งและเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากลุม่ เอ็กโกจะสามารถ
สร้างโอกาสทางธุรกิจเป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ นอกเหนือไปจากธุรกิจ
ไฟฟ้าซึง่ เป็นธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเชือ้ เพลิงและระบบสาธารณูปโภค
และธุรกิจ Smart Energy Solution

เอ็กโก กรุ๊ป
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เป้าหมายระยะยาว เอ็ ก โกได้ ตั้ ง เป้ า หมายในการลด
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2573

ถ่านหินอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20-21
และเพิ่ ม สั ด ส่ ว นการผลิ ต ไฟฟ้ า
จากพลังงานหมุนเวียนและ Smart
Energy Solution รวมกันประมาณ
ร้อยละ 25 ของก�ำลังการผลิตทั้งหมด
ภายในปี 2573

ผลการด�ำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2563

โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง ในเขต
กังดง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในเดือน
ตุลาคม ปี 2563 ซึง่ เพิม่ ความแข็งแกร่ง
ในประเทศที่ มี ฐ านการลงทุ น อยู ่
ตลอดจนท�ำให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น
สอดคล้ อ งกั บ แนวโน้ ม และทิ ศ ทาง
ของโลก

เป้าหมายการลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ Smart Energy Solution
ลดการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินประมาณ

พลังงาน
หมุนเวียน

19%

ก๊าซ

ปี

ถ่านหิน

25%

56%

20-21%

พลังงาน
หมุนเวียน

25%

ก๊าซ

เป้าหมายปี

2563
เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนและ Smart
Energy Solution ประมาณ

ถ่านหิน

55%

2573

20-21%

25%
กลุ่มเอ็กโกด�ำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาธุรกิจอย่างรอบคอบและ
บริหารจัดการทรัพย์สนิ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั จึงมีการก�ำหนดกลยุทธ์เพือ่ เป็นแนวทางในการขยาย
โอกาสและสร้างความหลากหลายทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)

กลุ่มเอ็กโกวางแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการ
ให้ความส�ำคัญกับต้นทุนทางการเงิน โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนให้
มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ (Secure Funding with Competitive
Cost) พร้อมกับก�ำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทางการเงินให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ ในกรณีทอี่ ตั ราแลกเปลีย่ นและ
อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน

2. มุมมองด้านการลงทุน (Investment Perspective)

นอกเหนือจากการแสวงหาโอกาสใหม่ในการลงทุนในธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเอ็กโกยังแสวงหาโอกาส
ในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในธุรกิจเชื้อเพลิงและ
ระบบสาธารณู ป โภค และธุ ร กิ จ ด้ า น Smart Energy Solution
นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังคงมีความมุ่งมั่นในการสร้างประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ควบคู ่ ไ ปกั บ ความตระหนั ก ในการจั ด การ
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ตามวิ สั ย ทั ศ น์
และพันธกิจขององค์กร พร้อมๆ ไปกับการบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างอัตราผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อสร้าง
เสถียรภาพในการด�ำเนินงานของบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
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ทิศทางการลงทุนของกลุ่มเอ็กโก
FUEL & OTHER
INFRASTRUCTURE

INVESTMENT DIRECTION
POWER
GENERATION

SMART ENERGY
SOLUTION

CONVENTIONAL

Gas
extraction

Gas
network

LNG production
and storage

Gasiﬁcation
Plant

LNG
transport

LNG terminal
and storage

SMART ENERGY

OTHER
INFRASTRUCTURE
RENEWABLE

FOCUS AREA

FOCUS AREA

• LNG Value Chain
• Gas Processing & Liquefacion
• Regasiﬁcation
• Fuel Pipeline & Transportation
• Other Infrastructure

• Solar Energy Solution
• Energy Storage & Integration
to RE hybrid ﬁrm
• Microgrid Components
• Energy Management System

VALUE INTEGRATION

เอ็กโก กรุ๊ป
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เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยมุมมองการสร้างสมดุลของสินทรัพย์ในพอร์ต
(Strengthen Core Business in Power Generation with Portfolio Balance View)
• เสริมสร้างเครือข่ายและมุง่ เน้นความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก
ในปัจจุบันเพื่อความพร้อมในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ
• พิจารณาประเทศทีม่ โี อกาสในการลงทุน มีกำ� ลังการผลิต และ
แนวโน้มความต้องการพลังงานที่เติบโตขึ้น พร้อมๆ กับการ
ให้ความส�ำคัญในประเด็นทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพจาก

แหล่งเชื้อเพลิงที่หลากหลายทั้งในโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมและ
พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานน�้ำ แสงอาทิตย์ ลม และ
ความร้อนใต้พิภพ
• สร้างความสมดุลของแผนการลงทุน (Investment Portfolio)
ให้มีแหล่งเชื้อเพลิงที่หลากหลาย เพิ่มเสถียรภาพและความ
มั่นคงของรายได้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ขยายไปสู่ธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจเชื้อเพลิงและระบบสาธารณูปโภค
(Extend to Value-Added in Fuel and Other Infrastructure)
• เน้นการลงทุนในด้านเชือ้ เพลิงและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
เพื่อสร้างรายได้ในระยะยาวและกระแสเงินสดที่สามารถ
คาดการณ์ได้เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง
• แสวงหาบทบาทและโอกาสโดยมุ่งเน้นการลงทุนกับตลาด
ในประเทศและต่างประเทศที่มีการลงทุนอยู่ก่อน

• ติดตามและมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้ถือหุ้น
และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
• ริเริ่มการลงทุนเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับตลาดและธุรกิจ

แสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในธุรกิจ Smart Energy Solution
(Explore and Sculpt into Smart Energy Solution)

• พิจารณาความเป็นไปได้ของการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
และโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) และธุรกิจใหม่ใน
อนาคต (New S-curve)

• แสวงหาโอกาสในการก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจใหม่ในจังหวะและ
โอกาสที่เหมาะสม
• แสวงหาแนวทางและรูปแบบในการจัดหาเงินทุนทีเ่ หมาะสม
ตามความเป็ น ไปได้ ข องตลาด รวมทั้ ง บริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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3. 	มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business
Process Perspective)

เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสินทรัพย์ได้รบั การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเป้าหมาย กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
จั ด การโรงไฟฟ้ า และสิ น ทรั พ ย์ ที่ เ ดิ น เครื่ อ งเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ล้ ว ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด บริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าและสินทรัพย์ที่
อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามก�ำหนด ภายใต้งบประมาณ
ที่วางไว้

เอ็กโก กรุ๊ป

4. 	มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and
Growth Perspective)

กลุ่มเอ็กโกมีเป้าหมายในการสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงโดยมุ่ง
สร้างความแข็งแกร่งด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ท�ำงาน และตลอดจนก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของกลุ่ม
เอ็กโกและยกระดับงานด้านความยัง่ ยืนและการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

ภาพรวมกลยุทธ์องค์กรทั้ง 4 ด้าน

INVEST

in growth and sustainable business

POWER GENERATION
• Balance portfolio to secure stability and growth
FUEL & OTHER INFRASTRUCTURE
• Focus in domestic market & existing foothold
SMART ENERGY SOLUTION
• Suitable approach by maturity level

INNOVATE

to drive sustainable growth

STRENGTHEN HR FOUNDATION
• Effective organization & people management
INTEGRATE IT & INNOVATION TO WORK PROCESS
• To increase work efﬁciency & improve internal process
ENCHANCE CORPORATE SUSTAINABILITY
• Sustainability, CSR & CG integration to corporate level

IMPROVE

operational performance

PORTFOLIO MANAGEMENT
• Investment structure, controllability and manageability
ASSET IMPROVEMENT
• Suitable scheme to create higher return
MANAGE PROJECT IMPLEMENTATION
• Construction progress within planned timeframe & budget

INCREASE

financial competitiveness

SECURE FUNDING WITH COMPETITIVE COST
• Sufﬁcient liquidity, diversify funding sources
MITIGATE FINANCIAL EXPOSURE
• Natural hedge, interest rate swap (IRS), cross currency swap (CCS)

เอ็กโก กรุ๊ป
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นวัตกรรมและการปรับตัว
ของกลุ่มเอ็กโกสู่ยุคดิจิทัล
กลุ่มเอ็กโกตระหนักดีว่าในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจ บริษทั ต้องมีการปรับเปลีย่ นกระบวนการ
ด�ำเนินงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการให้บริษัทมีความเติบโต
และก้าวหน้า การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรอย่าง
สม�่ำเสมอและต่อเนื่องถือเป็นแรงขับส�ำคัญประการหนึ่งที่สนับสนุน

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2563

มีจ�ำนวนผลงานนวัตกรรม
ที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า

20
โครงการ

GRI
103-1, 103-2, 103-3
ให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมใหม่ๆ จะไม่
สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ
ในการคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบ
เชิงแข่งขันในการด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความใส่ใจต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายระยะยาวเพื่อความยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2563 - 2567

ผลงานนวัตกรรมทีส่ ง่ เข้าประกวดสามารถ
ด�ำเนินการได้จริง

ส�ำหรับเอ็กโก
อย่างน้อยปีละ

3

โครงการ

และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก
อย่างน้อยปีละ

1

โครงการ

ผลการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2563

•	มีโครงการส่งผลงานนวัตกรรมและแนวคิดเชิงนวัตกรรมเข้าประกวด รวม 25 โครงการ
•	มีการน�ำเทคโนโลยีเข้าสนับสนุนการท�ำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานของหน่วยงานต่างๆ

กลุ่มเอ็กโกได้ทบทวนกลยุทธ์ของธุรกิจซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญ
ของการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม รวมถึงการสื่อสารกับพนักงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บคุ ลากรของกลุม่ เอ็กโกเข้าใจเป้าหมาย
ขององค์กร ริเริ่มวัฒนธรรมของการน�ำแนวคิดเชิงนวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท�ำงานเพือ่ พัฒนา
ประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการจัดการความรู้
(Knowledge Management) ในการรวบรวมความรูแ้ ละประสบการณ์
ของคนในองค์กรให้สามารถถ่ายทอดและเกิดเป็นประโยชน์ต่อการ
ท�ำงานและพัฒนาเป็นองค์กรต่อไป
ในปี พ.ศ. 2563 บริษทั มีการจัดโครงการแข่งขันนวัตกรรมภายในองค์กร
และกิจกรรมด้านนวัตกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมบุคลากร
ในกลุ่มเอ็กโกให้แสดงความรู้ ความสามารถ ผ่านแนวความคิดที่
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ องค์กร ซึง่ สามารถพัฒนา
ไปสูก่ ระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้ เช่น ลดต้นทุนทางการผลิต
และพัฒนากระบวนการหรือขัน้ ตอนการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ
โดยผลจากโครงการนวัตกรรมทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจะได้รบั การต่อยอด
และขยายผลเพือ่ น�ำไปพัฒนาใช้จริงในกระบวนการท�ำงานขององค์กร

การจัดการแข่งขันนวัตกรรมประเภททีมภายในกลุม่ เอ็กโกต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 3

โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ประเภท “ความคิด
สร้างสรรค์” เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่พนักงาน
มีโครงการน�ำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท�ำงาน หรือในเชิงธุรกิจ
และประเภท “โครงการนวัตกรรม” เพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมที่มี
การประยุกต์ใช้ในกระบวนการท�ำงานหรือในเชิงธุรกิจแล้ว ทัง้ นี้ มีทมี
เข้าผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด 25 ทีม แบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้
01

02

03

ความคิดสร้างสรรค์
ด้านการปรับปรุงงาน
ให้ดีขึ้น
จ�ำนวน

โครงการนวัตกรรม
ด้านการเดินเครื่องและ
บ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
จ�ำนวน

โครงการ
นวัตกรรม
ด้านอื่นๆ
จ�ำนวน

ทีม

ทีม

ทีม

14

6

5
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รายละเอียดโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ ประเภท “โครงการนวัตกรรม ด้านการ
เดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า” ได้แก่ ทีมจาก บริษทั
ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด (บฟข.) กับผลงาน “การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้เครื่องผลิตไอน�้ำแรงดันสูง (Heat
Recovery Steam Generator หรือ HRSG) โดยการ
ลดการสูญเสียความร้อนด้วยการควบคุมการรั่วของน�้ำ
ที่ Blowdown” (HRSG Efficiency Optimization by Loss
Improving with HRSG Blowdown Leakage Control)
แนวคิดโครงการ: โรงไฟฟ้าขนอมเกิดปัญหาการสูญเสีย
ความร้อนของเครื่องผลิตไอน�้ำแรงดันสูง (Heat Recovery
Steam Generator หรือ HRSG) ซึ่งเกิดจาก Blowdown
Control Valve ช�ำรุดเสียหายอย่างรวดเร็วจากการใช้งาน
แม้ว่าเพิ่งจะผ่านการซ่อมตามกระบวนการปกติ ส่งผลให้
มีปริมาณน�้ำรั่วไหลออกจากหม้อพักน�้ำ (Drum) ทางท่อ
Blowdown ในปริ ม าณมากต่ อ วั น ซึ่ ง เกิ น ระดั บ ที่ มี ก าร
ออกแบบ จึงท�ำให้โรงไฟฟ้าทั้ง 2 หน่วยการผลิต (Train 1
& Train 2) สูญเสียปริมาณน�้ำ คิดเป็นค่าความร้อนรวม
ประมาณ 280 MMBTU ต่อวัน ดังนั้น จึงได้ปรับปรุงการ
Blowdown ให้ดียิ่งขึ้นแบบถาวร เพิ่มเติมจากการซ่อมตาม
กระบวนการปกติ โดยได้ด�ำเนินการ ดังนี้
-	ติดตั้ง Air Block Valve (ABV) เพิ่มเติมอีก 1 ชุด และ
ปรับปรุงระบบควบคุมให้ทำ� งานเปิดสุดปิดสุด คูข่ นานกับ
Blowdown Control Valve เดิม เพื่อควบคุมการระบาย
ปริมาณน�ำ้ ใน Drum ให้ได้คณ
ุ ภาพน�ำ้ ในทุกกรณี ทัง้ การ
ระบายน�ำ้ ใน Drum ลักษณะต่อเนือ่ ง (Continuous Blow
Down) โดยใช้ Control Valve และการระบายน�้ำแบบ
ชัว่ คราว (Un-continuous Blow Down) โดยใช้ Air Block
Valve และ Control Valve
-	ปรับปรุง Material ของ Blowdown Control Valve ให้
ทนทานต่อสภาพการใช้งานมากขึ้น
ทัง้ นี้ รวมค่าใช้จา่ ยในการติดตัง้ และปรับปรุงอุปกรณ์เพิม่ เติม
ทั้ง 2 หน่วยการผลิต คิดเป็นเงินประมาณ 1.2 ล้านบาท
ผลที่ได้รับ: ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน�้ำในกระบวนการ
ผลิตให้เหมาะสมกับสภาพการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า และลด
การสูญเสียความร้อนโดยสูญเปล่า คิดเป็นเงินรวมทัง้ 2 หน่วย
การผลิต ปีละ 20 ล้านบาท

รางวัลชนะเลิศ ประเภท “โครงการนวัตกรรม ด้านอืน่ ๆ” ได้แก่
ทีมจากเอ็กโก ส�ำนักงานใหญ่ กับผลงาน “หุน่ ยนต์นกั บัญชี”
(Automated Accounting)
แนวคิดโครงการ: เนื่องจากงานบัญชีมีกระบวนการท�ำงานที่
เกิดซ�้ำๆ เป็นประจ�ำ และมีปริมาณมาก ซึ่งกระบวนการท�ำงาน
เหล่านั้นไม่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติ และไม่ส่งเสริมให้
พนักงานเกิดการเรียนรู้ในงานเพิ่มขึ้น เช่น การบันทึกรายได้
หรืออัตราแลกเปลีย่ น เป็นต้น ดังนัน้ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
จึงได้น�ำระบบเทคโนโลยีในรูปแบบของกระบวนการอัตโนมัติ
(Robotic Process Automation หรือ RPA) เข้ามาประยุกต์ใช้
โดยหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Robot) หรือ บอท (Bot) ซึ่งถูกก�ำหนด
ค่าซอฟต์แวร์เพื่อเลียนแบบการท�ำงานของมนุษย์ เมื่อได้รับ
ค�ำสัง่ ให้ทำ� งานตามกระบวนการทีก่ ำ� หนดไว้ จึงสามารถท�ำงาน
ได้ตลอดเวลาและรวดเร็ว ท�ำให้ ได้งานปริมาณมากโดยไม่มี
ข้อผิดพลาด อีกทั้งลดภาระงานที่พนักงานต้องท�ำซ�้ำๆ
ผลที่ได้รับ: ลดเวลาในการบันทึกบัญชีแต่ละรายการ ท�ำให้ลด
เวลาในการท�ำงานของพนักงาน และเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานของ
พนักงานจาก “ผูท้ ำ� ” มาเป็น “ผูต้ รวจสอบ” พนักงานจึงสามารถ
ท�ำงานที่มีมูลค่าสูงหรือส�ำคัญกว่าได้ อีกทั้งเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับพนักงานที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถ
หรือพัฒนางานอื่นๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึง
ชะลอการจ้างงานในอนาคตได้ นอกจากนี้ การท�ำงานที่ลด
ข้อผิดพลาด จึงน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง Business Process
ส่งผลให้เป็น Pilot Project ที่น�ำไปประยุกต์ใช้ได้กับงาน
ลักษณะอื่นๆ หรือกับทุกบริษัทในกลุ่มเอ็กโกได้
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รางวัลชนะเลิศ ประเภท “ความคิดสร้างสรรค์ ด้านการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น” ได้แก่ ทีมจาก บฟข. กับผลงาน “ขนอมโมเดล
เกษตรอินทรีย์” (Khanom Model for Organic Farming)
แนวคิดโครงการ: แนวคิดของรูปแบบการด�ำเนินงาน หรือโมเดล ซึ่งสนับสนุนครอบครัว
เกษตรอินทรียใ์ นอ�ำเภอขนอมสามารถอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน โดยโรงไฟฟ้าขนอมเป็นศูนย์กลาง
ในการขับเคลือ่ นสังคมอินทรียแ์ ละเครือข่ายของการค้าขายสินค้าเกษตรอินทรียด์ ว้ ยระบบ
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ระบบแพลตฟอร์มซื้อ-ขาย โดยมุ่งเน้นการป้องกันปัญหาระบบ
อาหารไม่สมดุลที่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจของ
อ�ำเภอขนอม รวมถึงส่งเสริมให้ครัวเรือนประกอบอาชีพภายในชุมชน ไม่ต้องไปท�ำงาน
ห่างไกลครอบครัว โดยเฉพาะเพือ่ บรรเทาผลกระทบจากอัตราการว่างงานของคนในชุมชน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ทั้งนี้ หากด�ำเนินโครงการจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมประมาณ 175,800 บาทต่อปี ซึ่ง
เป็นค่าจัดอบรม ค่าเครื่องมือเครื่องจักร ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าเดินทางในการตรวจ
แปลงเกษตรอินทรีย์ของเครือข่าย
ผลที่ได้รับ: สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการเป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบของการดูแล
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถเลี้ยงตนเองได้ แม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจาก
สถานการณ์ COVID-19 จึงท�ำให้โรงไฟฟ้าและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารเคมีลงสู่ดิน แหล่งน�้ำ และอากาศ
สร้างอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้ตอ่ ครัวเรือนเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ วันละ 200 - 400 บาท ตลอดจน
ช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ จี ากการบริโภคอาหารทีป่ ลอดภัยปราศจาก
สารปนเปื้อน และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐที่เกิดจากการรักษาพยาบาล

เกษตกร

สงเสริม/
ประสาน

รวบรวม
ผลผลิต

โรงไฟฟาขนอม

สื่อสังคม
ออนไลน

Thai Organic
Platform

ผูบร�โภค

กลุม่ เอ็กโกมีเป้าหมายการด�ำเนินการระบบการจัดการความรูเ้ พือ่ สร้างวัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรียนรู้ เริม่ ตัง้ แต่การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ลงมือปฏิบัติ สามารถลองผิดลองถูกในขอบเขตที่ยอมรับได้ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วย
วัฒนธรรมทีม ตลอดจนจัดอบรมให้พนักงานในกลุม่ เอ็กโกเห็นคุณค่าของการจัดการความรูแ้ ละร่วมกันขับเคลือ่ นระบบการจัดการความรูใ้ ห้เป็น
ส่วนหนึง่ ของการท�ำงาน
โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) อย่างง่ายได้ด้วยตนเอง
กลุม่ เอ็กโกได้จดั “โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) อย่างง่ายได้ดว้ ยตนเอง” เพือ่ สนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พนักงานหรือหน่วยงานสามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน Microsoft Power Platform
ภายใต้ Microsoft Office 365 ทีก่ ลุม่ เอ็กโกใช้งานอยูข่ น้ึ มาใช้งานได้ดว้ ยตัวเอง สนับสนุนให้การท�ำงานมี
ความสะดวก รวดเร็วขึน้ หรือพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการท�ำงานให้ดยี งิ่ ขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถต่อยอด
การพัฒนาแอปพลิเคชัน สร้างต้นแบบ (Prototype) ทีเ่ กิดจากโครงการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานหรือ
การสร้างนวัตกรรมกระบวนการท�ำงานให้มคี วามเป็นไปได้มากยิง่ ขึน้ โดยบริษทั จัดอบรมความรูก้ ารใช้งาน
Power Apps และ Power Automate ระดับเบือ้ งต้น และระดับสูง พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำในการออกแบบ
และพัฒนาระบบส�ำหรับผูท้ มี่ โี ครงการทีจ่ ะพัฒนาระบบเข้าใช้งานจริงภายในหน่วยงาน
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ระบบ Microsoft Office 365 รูปแบบ Cloud Platform
สนับสนุนการท�ำงาน Work from Anywhere (WFA)
ปัจจุบนั กลุม่ เอ็กโกได้นำ� ระบบ Microsoft Office 365 ในรูปแบบ
ของ Cloud Platform มาใช้งาน อาทิ Exchange Online
(Email), SharePoint Online ส�ำหรับการสื่อสารภายในกลุ่ม
เอ็กโกแบบอินทราเน็ต หรือ EGCO GroupNet, Microsoft
Office, Microsoft OneDrive, Microsoft Planner, Microsoft
Teams หรือ Microsoft Steam เพือ่ สนับสนุนการท�ำงานและ
การสื่อสารภายในกลุ่มเอ็กโกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มี
ความยืดหยุน่ และคล่องตัวในการท�ำงานสูงขึน้ รวมทัง้ เป็นการ
สนับสนุนนโยบายการปฏิบตั งิ านนอกส�ำนักงาน หรือ Work from
Anywhere ของกลุม่ เอ็กโกอีกด้วย ทัง้ นี้ ด้วยค�ำนึงถึงระบบการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี
การจัดการอุปกรณ์สำ� หรับการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว

เอ็กโก กรุ๊ป

Robotic Process Automation (RPA)
กลุ่มเอ็กโกน�ำ RPA ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีในรูปแบบของ
กระบวนการอัตโนมัติ โดย “บอท” (Bot) หรือหุน่ ยนต์อจั ฉริยะ
(Robot) ทีถ่ กู ก�ำหนดค่าซอฟต์แวร์เพือ่ เลียนแบบการท�ำงานของ
มนุษย์ โดยจะรอค�ำสัง่ จากเครือ่ งมือหรือโปรแกรมอืน่ ทีส่ งั่ หรือ
ปลุกให้บอทขึ้นมาท�ำงานต่างๆ ตามกระบวนการที่ก�ำหนดไว้
ท�ำให้ได้งานในปริมาณมากและรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และ
ภาระงานที่พนักงานต้องท�ำซ�้ำๆ จึงช่วยเปลี่ยนบทบาทของ
พนักงานจากผู้ท�ำเป็นผู้ตรวจสอบ ท�ำให้พนักงานสามารถ
ท�ำงานอืน่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อภารกิจมากกว่าแทน หรือมุง่ เน้น
ในงานทีม่ มี ลู ค่าสูง เพือ่ เพิม่ ประโยชน์ตอ่ กลุม่ เอ็กโกได้มากขึน้

ระบบคลังข้อมูลงานบุคคล
(HR Data Warehouse)
ในปี พ.ศ. 2563 กลุม่ เอ็กโกน�ำระบบรวบรวมข้อมูล
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การงานบุ ค คลมาปรั บ ใช้ ใ น
การจัดท�ำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคคล
ต่างๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น การ
เก็บรวบรวมฐานข้อมูลบุคลากร การจัดท�ำบัญชี
เงินเดือน เป็นต้น ส่งผลให้สามารถท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึน้

กลุ ่ ม เอ็ ก โกใช้ ง บประมาณในการส่ ง เสริ ม
เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
แห่งนวัตกรรมในปี พ.ศ. 2563 รวม

111,013,600
บาท

เอ็กโก กรุ๊ป
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ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

GRI
103-1, 103-2, 103-3

ข้ อ มู ล สารสนเทศขององค์ ก รที่ อ ยู ่ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึง่ ซึง่ ต้องได้รบั การดูแลอย่าง
มีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการอาชญากรรม
ทางไซเบอร์ และความผิดพลาดต่างๆ เนื่องจากความเสียหายของ
ข้อมูลภายในเหล่านี้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระยะ
ยาว กลุ่มเอ็กโกจึงมีการป้องกันและก�ำหนดระดับความปลอดภัย
ต่อการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างรัดกุมเพือ่ ให้แน่ใจว่าข้อมูลสารสนเทศ
ขององค์กรถูกน�ำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ โดยองค์ประกอบพืน้ ฐานที่
กลุม่ เอ็กโกยึดถือเป็นพืน้ ฐานของความปลอดภัยของข้อมูล คือ การ
รักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความคงสภาพ
ของข้อมูลหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อม
ใช้งานของข้อมูล (Availability) หรือ CIA

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2563

• ปรับปรุงระบบตรวจสอบและป้องกันการ
บุกรุกของข้อมูล
• ประกาศใช้นโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการปรับปรุงให้
มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น และสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล

CONFIDENTIALITY

การรักษาความลับของข้อมูล

INTEGRITY

การรักษาความคงสภาพของข้อมูล
หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล

AVAILABILITY

ความพร้อมใช้งานของข้อมูล

C
I
A

เป้าหมายระยะยาวเพื่อความยั่งยืน ปี พ.ศ. 2563 - 2567

• พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรให้เป็น
ไปตามมาตรฐาน ISO 27001
• ไม่ มี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการละเมิ ด ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจากลู ก ค้ า หรื อ
หน่วยงานภายนอก
• พนักงานร้อยละ 80 ได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงสูงและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยการน�ำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้ใดผู้หนึ่งนอกเหนือไปจาก
วัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจที่ได้มีการขอยินยอมไว้ ถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนบุคคล สร้างความเสียหาย และส่งผลกระทบ
ต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร
นอกเหนือจากการบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ กลุม่ เอ็กโก
ยังค�ำนึงถึงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และอ�ำนวยความสะดวก
ในการเข้าถึงระบบเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยฯ การคุม้ ครองความเป็นส่วนตัว และการอ�ำนวย
ความสะดวกในการเข้าถึงระบบอย่างเหมาะสม บริษัทจึงให้ความ
ส�ำคัญต่อการปกป้องดูแล การอ�ำนวยความสะดวกข้อมูลสารสนเทศ
และความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
โดยก�ำหนดแนวทางในการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด บริษัทมี
การแต่งตัง้ คณะกรรมการซึง่ อยูภ่ ายใต้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพือ่ ก�ำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะท�ำงาน

โดยมี ผู ้ บ ริ ห ารด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ ทคโนโลยี
(Chief Technology Officer) เพื่อดูแลภาพรวมของความปลอดภัย
ทางไซเบอร์โดยตรง รับผิดชอบในการดูแลป้องกันไม่ให้มกี ารใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลและข้อมูลภายในใดๆ ในทางมิชอบ ตามที่ระบุไว้ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง
ก� ำ หนดระบบเพื่ อ ควบคุ ม และป้ อ งกั น การรั่ ว ไหลของข้ อ มู ล มิ ใ ห้
ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ หากมี
กรณีใ ดๆ เกิดขึ้น ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดหลักจรรยาบรรณ
ของบริษัทและจะได้รับบทลงโทษตามที่มีการระบุไว้
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01
รายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ สามารถติดตาม
ได้ในเว็บไซต์ https://www.egco.com/th/privacyprotection-and-cyber-security หรือ สแกน QR code

02
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ https://www.egco.com/en/contact-us
หรือ สแกน QR code

ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ISO 27001

กลุ่มเอ็กโกมีการจัดท�ำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และความปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงกระบวนการต่างๆ เพื่อใช้ในการ
ก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งมีการประเมิน
ช่องโหว่ทางเทคนิค (Vulnerability Assessment) การอบรมสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การประชุมทบทวน
การด�ำเนินงานจากผู้บริหาร (Management Review) และการตรวจ
ประเมินภายใน ก่อนด�ำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานโดยผู้ตรวจ
รับรอง (Certified Body)
โดยได้ เ ริ่ ม จั ด ท� ำ ระบบบริ ห ารจั ด การด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย
สารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ทีค่ รอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อาทิ กระบวนการจัดการเหตุละเมิด (Incident Management)
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) การ
บริการควบคุมเอกสาร (Document Control) การเฝ้าระวังติดตาม
การใช้ทรัพยากร (Capacity Management) และกระบวนการอืน่ ๆ อีก
ทั้งครอบคลุมการบริหารจัดการระบบ Facilities ของศูนย์สารสนเทศ
(Data Center) การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายในระดับ Hardware
และระบบปฏิบัติการ การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย การบริหาร
จัดการเครื่องลูกข่ายที่ใช้ในการสนับสนุนกระบวนการต่างๆ
โดยจากขอบเขตข้างต้นได้รับการสนันสนุนจากหลายหน่วยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายจัดซื้อและ
ธุรการ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้การจัดท�ำระบบ
บริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน

ISO/IEC 27001 ดังกล่าว กลุม่ เอ็กโกมีการจัดท�ำรายงานตรวจประเมิน
ช่องโหว่ของระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Gap
Analysis Report) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าวตามข้อก�ำหนด
ของมาตรฐานและมีการปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เพือ่ สนับสนุนและผลักดันให้ระบบบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
สารสนเทศบรรลุผล
นอกจากนี้ กลุม่ เอ็กโกยังมีการสร้างกรอบการด�ำเนินงานส�ำหรับระบบ
บริหารจัดการด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (Operating ISMS
Programme) เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานภายในบริษัท ก่อน
จัดท�ำกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านความมัน่ คงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security Risk Management Process)
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินและจัดการความเสี่ยง
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ และจัดท�ำรายงานประเมินและ
แผนการจัดการความเสีย่ ง (Risk Assessment and Treatment Plan
Report) เพื่อด�ำเนินการติดตามการจัดการความเสี่ยง

ปรับปรุงระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกของข้อมูล
Distributed Denial-of-Service (DDos)

บริษทั มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกของข้อมูล
Distributed Denial-of-Service (DDos) เพื่อเพิ่มการรักษาความ
ปลอดภัยของโครงสร้างเครือข่ายองค์กรและเป็นการป้องกันการโจมตี
ระบบเครื อ ข่ า ยแบบ Distributed Denial-of-Service (DDoS)
ในรูปแบบของการใช้งานในระดับแอปพลิเคชัน การโจมตีผ่านเว็บ
การโจมตี DNS จาก Botnet หรือสคริปต์ต่างๆ
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ในขณะทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศได้กา้ วหน้าไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้น�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในองค์กรอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ นั้ น ก็ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งตามมาด้ ว ยเช่ น กั น กลุ ่ ม เอ็ ก โก
เล็งเห็นถึงความส�ำคัญดังกล่าว บริษัทจึงได้มีการจัดอบรมบุคลากร
ในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักและรู้เท่าทัน

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และสามารถป้องกันตนเองรวมถึงองค์กร จาก
อาชญากรในโลกคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี พ.ศ.
2563 บริษัทได้จัดอบรมพนักงานและผู้บริหารในหัวข้อ IT Security
Awareness Training และ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
สรุปรายละเอียดค่าปรับและจํานวนข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รบั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ระบบสารสนเทศและการละเมิดความเป็นส่วนบุคคล

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

จํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกทั่วไป
(Total number of complaints received from outside parties)

0

0

0

0

จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับจากหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ
(Total number of complaints from regulatory body)

0

0

0

0

จํานวนกรณี/เหตุการณ์จากการละเมิดข้อมูลในระบบสารสนเทศ
หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Total number of information security breaches or other
cybersecurity incidents)

0

0

0

0

จํานวนกรณี/เหตุการณ์การละเมิดข้อมูลในระบบสารสนเทศ
หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
(Total number of information security breaches involving
customers’ personally identifiable information)

0

0

0

0

จํานวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณี/เหตุการณ์การละเมิดข้อมูล
ในระบบสารสนเทศหรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร
(Total number of customer affected by company’s data breach)

0

0

0

0

จํานวนค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลสารสนเทศ
หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Total amount of fines/penalties paid in relation to information
security breaches or other cybersecurity incident)

0

0

0

0
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GRI
305-1, 305-2, 305-3,
305-4, 305-5

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายใน
ระดับโลกที่ทุกภาคส่วนจ�ำเป็นต้องเผชิญเนื่องมาจากการกระท�ำ
หรื อ กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ เ ป็ น สาเหตุ ห ลั ก วิ ก ฤตการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศส่งผลให้ทั่วโลกประสบกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
และทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น จึ ง เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของทุ ก คน
ในการช่ ว ยกั น บริ ห ารจั ด การเพื่ อ บรรเทามลพิ ษ จากการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจก รักษาสภาพแวดล้อม รวมทัง้ รักษาความสมบูรณ์ของ

เป้าหมายระยะยาวเพื่อความยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2563-2573

ทรัพยากรธรรมชาติบนโลกใบนีใ้ ห้คงอยูไ่ ด้ยาวนานทีส่ ดุ เพือ่ ลูกหลาน
ในอนาคตของเรา กลุ่มเอ็กโกในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าจึงมุ่งมั่นในการ
บริหารจัดการผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
กิจกรรมของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมั่นใจได้ว่าการ
ด�ำเนินงานของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ภายในปี 2573

25%

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
ภายในปี 2573

20 - 21%

ผลการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2563
ความเข้มข้นการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2)

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

0.49

603,119

ด้วยเห็นความส�ำคัญของการบริหารจัดการวิกฤตการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ กลุ่มเอ็กโกจึงมีการก�ำหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็นประเด็นที่อยู่
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนขององค์กร
มีคณะท�ำงานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมซึง่ ประกอบไปด้วยผูบ้ ริหาร
ทุกโรงไฟฟ้าเป็นผู้ติดตามและรายงานความคืบหน้าของการบริหาร
จัดการต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งมีการ
ก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจ�ำปีด้วย

STRATEGIC
POSITIONING
OPTIONS

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเป็น
ร้อยละ

19

นอกจากนี้ยังได้จัดท�ำแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อเนื่องมาจากปี พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
จัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พร้อมรับมือและตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยในปี พ.ศ. 2563
ได้มีการระบุต�ำแหน่งเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Strategic Positioning Options) ของกลุ่ม การท�ำ
Scenario Analysis เพื่อระบุและประเมินผลกระทบทางธุรกิจที่อาจ
เกิดขึน้ จากความเสีย่ งของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการ
วางกลยุทธ์องค์กรด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SCENARIO
ANALYSIS

CLIMATE
CHANGE
STRATEGY

เอ็กโก กรุ๊ป
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การระบุต�ำแหน่งเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Strategic Positioning Options)
กลุ ่ ม เอ็ ก โกได้ ร ะบุ ต�ำ แหน่ง เชิง กลยุท ธ์ด ้านการเปลี่ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
วางแผนกลยุทธ์และก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัท
ต่อไป โดยจะน�ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งใน
แรงขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม (Driver of Innovation) โดยถือเป็น
ประเด็นส�ำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว ตามกลยุทธ์
ที่มุ่งลดสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน และการเพิ่มสัดส่วน
พลังงานหมุนเวียน การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อรองรับ Smart
Technology การซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายย่อย การขยายการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ และการมุง่ เน้นพัฒนานวัตกรรมเพือ่ แสวงหา
โอกาสในการลงทุน

การวางกลยุทธ์องค์กรด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change Strategy)
หลั ง จากการระบุ ต� ำ แหน่ ง เชิ ง กลยุ ท ธ์ ด ้ า นการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศและการท� ำ Scenario Analysis เพื่ อ ระบุ แ ละ
ประเมิ น ผลกระทบทางธุ ร กิ จ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากความเสี่ ย งของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว บริษัทมีการก�ำหนดเป้าหมายด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กร รวมทั้งมีการวางกลยุทธ์
องค์กรด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ตลอดจนเพือ่ การขยายโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ เอ็กโก
รายละเอียดการขยายโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก
สามารถติดตามได้ในรายงานฉบับนี้ หัวข้อ “กลุ่มเอ็กโก
กับโอกาสและความหลากหลายทางธุรกิจ” หน้า 86

การระบุและประเมินผลกระทบทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Scenario Analysis)
ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทมีการท�ำ Scenario Analysis เพื่อระบุ
และประเมินผลกระทบทางธุรกิจทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความเสีย่ งของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งผลกระทบจากความเสี่ยง
เชิงกายภาพ (Physical Risk) ได้แก่ น�ำ้ ท่วมและการขาดแคลนน�ำ้
ในแต่ละพืน้ ทีด่ ำ� เนินงานของบริษทั ภายใต้การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และผลกระทบจากความเสี่ยงเชิงการเปลี่ยนแปลง
(Transition Risk) ได้ แ ก่ ภาษี ค าร์ บ อน (รวมถึ ง มาตรการ
Cap & Trade) ที่อาจเกิดขึ้นได้ในปี พ.ศ. 2573
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ผลการด�ำเนินงาน
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ารุ่นเก่าเป็น LED

โรงไฟฟ้าเคซอนได้เปลีย่ นหลอดไฟฟ้ารุน่ เก่า
ให้เป็นหลอด Light-Emitting Diode (LED)
เพื่อส่งเสริมการประหยัดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า หลี ก เลี่ ย งของเสี ย ที่ เ ป็ น อั น ตราย
จากการปนเปื้อนของสารปรอท โดยตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554 จนถึ ง ปั จ จุ บั น ได้ เ ปลี่ ย น
หลอดไฟฟ้าไปแล้วทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ
72.53 และในปี พ.ศ. 2563 สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จ�ำนวน 22.67
เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์

น�ำสารให้ความเย็นกลับมาใช้ใหม่

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

22.67

mtCO2e

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
เพื่อให้แสงสว่างในพื้นที่ห่างไกล

ในท้องถิ่นห่างไกลที่การไฟฟ้ายังไม่สามารถเข้าถึงได้ จะมีการน�ำ
พลังงานจากแสงอาทิตย์และลมมาใช้ส�ำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อให้
แสงสว่าง ซึ่งเป็นไฟฟ้าจากพลังงานบริสุทธิ์ที่ไม่ก่อให้เกิดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2563
โรงไฟฟ้ า เคซอนมี ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละ
พลังงานลมในท้องถิน่ ห่างไกล คิดเป็นปริมาณการประหยัดพลังงานได้
19,984 kWh หรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
14.05 เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์
ประหยัดพลังงาน

19,984

kWh

หรือลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

14.05 mtCO e
2

โรงไฟฟ้ า เคซอนได้ มี ก ารน� ำ สารให้
ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศกลับมา
ใช้ใหม่อีกครั้ง เพื่อลดการท�ำลายโอโซน
ในชัน้ บรรยากาศ ซึง่ ผลการด�ำเนินงานใน
ปี พ.ศ. 2563 สามารถน�ำสารให้ความเย็น
กลับมาใช้ใหม่ได้ในปริมาณ 25 กิโลกรัม
หลีกเลีย่ งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้
45.25 เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

45.25
mtCO2e

ปลูกป่าเพื่อดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โรงไฟฟ้าเคซอนและโรงไฟฟ้าเอสบีพแี อล
ได้ เ ริ่ ม โครงการเพาะกล้ า ไม้ แ ละปลู ก
ต้นไม้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อทดแทน
พื้ น ที่ ข องโครงการก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า
เอสบีพีแอล นับเป็นเวลากว่า 6 ปีของ
การด�ำเนินโครงการดังกล่าว โดยต้นไม้ที่
ปลู ก นั้ น มี ทั้ ง ต้ น ไม้ ใ นป่าและพั น ธุ ์ ไ ม้
ส�ำหรับป่าโกงกาง ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2563
มีจ�ำนวนต้นไม้ 35,017 ต้น ช่วยดูดซับ
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้เกือบ
0.73 ตันคาร์บอนได้ออกไซด์*
* ค�ำนวณตามอายุของต้นไม้และเส้นผ่านศูนย์กลาง
ล�ำต้นของแต่ละสายพันธุ์

มีต้นไม้

35,017
ต้น

ดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซต์
ได้เกือบ

0.73
tCO2e

การจัดท�ำคาร์บอนเครดิต

โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกยังคงแสดงถึงความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกที่มีการจัดท�ำคาร์บอนเครดิต ได้แก่
โรงไฟฟ้าโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม (BRWF) ซึง่ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ได้มกี ารจัดท�ำ
คาร์บอนเครดิตกับ The Large-Scale Generation Certificates (LGCs) มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557
รายได้จากการจัดท�ำคาร์บอนเครดิตของโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม

รายได้
(AUD)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

18,299,146

17,945,299

19,704,642

19,526,826

20,270,060

โรงไฟฟ้ า โซลาร์ โ ก (Solarco) ซึ่ ง ผลิ ต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ทำ� สัญญา
ขายคาร์ บ อนเครดิ ต ในตลาดมาตรฐาน
ซื้อขาย International Renewable Energy
Certificates (I-REC) โดยในปี พ.ศ. 2563
โรงไฟฟ้ า โซลาร์ โ กมี ร ายได้ จ ากการขาย
คาร์บอนเครดิต 2,103,261 บาท

เอ็กโก กรุ๊ป
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

5,828,891

6,664,845

7,034,130

6,529,416

หน่วย: tCO2e
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทางตรง ครอบคลุ ม การปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกที่มาจากแหล่งที่ควบคุมโดยกลุ่มเอ็กโก ประกอบด้วย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การผลิตไฟฟ้า (การใช้เชื้อเพลิง)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งก�ำเนิด
การเผาไหม้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งบนท้องถนน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จาก NOx, SOx, CO, และ CO2
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจาก SF6
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
สารเคมีท�ำความเย็น
บริษทั ใช้คา่ ศักยภาพในการท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming
Potential - GWP) จากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ในการแปลงหน่วย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมนัน้ มาจากการซือ้ หรือได้รบั
ไฟฟ้ามาจากโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งคูณด้วยหน่วยการแปลง
โดยในประเทศไทยใช้หน่วยการแปลงจาก www.tgo.or.th

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

6,762

8,670

7,127

10,474

หน่วย: tCO2e

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(ขอบเขตที่ 3)
นอกจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขต
ที่ 1) และทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) แล้ว บริษัทยังได้
รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(ขอบเขตที่ 3) ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท 3 กิจกรรม ได้แก่ การขนส่งและการ
กระจายกระแสไฟฟ้าตามระบบสายส่ง การซื้อก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และ
การเดินทางด้วยเครื่องบินของพนักงาน เพื่อน�ำไปสู่
การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอด
ห่วงโซ่อปุ ทาน โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษทั ได้จดั บริการ
รถรับส่งพนักงานส่วนกลางแทนการใช้รถยนต์สว่ นตัว
ในการเดินทางเข้ามาท�ำงานทีส่ ำ� นักงานใหญ่ และการ
ประชุมทางไกลแทนการเดินทางไปประชุม
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เสถียรภาพและความสามารถในการผลิตไฟฟ้า
กลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและเสถียรภาพของก�ำลัง
การผลิตไฟฟ้าในเชิง “นิเวศเศรษฐกิจ” เพือ่ ความเป็นเลิศในกลุม่ ธุรกิจ
สาธารณูปโภคพลังงาน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการ
ผลิตไฟฟ้าสูก่ ารใช้เชือ้ เพลิงสะอาด และพลังงานทดแทนรูปแบบอืน่ ๆ
เพื่อช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการสร้างสมดุล
ในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการผลิต

GRI
G4-EU1, G4-EU30

ไฟฟ้าให้รองรับความต้องการใช้พลังงานอย่างเพียงพอ จึงเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มเอ็กโก
ประกอบกับการสรรหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อม
ของโรงไฟฟ้ า เพื่ อ ลดปริ ม าณเชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการผลิ ต
นับเป็นความท้าทายที่ส�ำคัญของกลุ่มเอ็กโก

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2563

เป้าหมายระยะยาวเพื่อความยั่งยืน ปี พ.ศ. 2563 - 2567

• ค่าความพร้อมในการเดินเครื่องสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ตามสัญญาซื้อขายไฟ

ค่าความพร้อมในการเดินเครื่อง การหยุดการผลิตนอกแผน
(Plant Availability)
(Unplanned Outage)
ไม่เกิน

92.15%

เอ็กโก กรุ๊ป

1.93%

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นเลิศ
เพื่อการผลิตไฟฟ้าที่เป็นเลิศ กลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต
อย่างต่อเนือ่ ง อาทิ เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยลดการใช้เชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้าซึง่ ช่วยลดผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมโดยตรง ประกอบกับการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเครื่องจักรในแต่ละโรงไฟฟ้าอย่างสม�่ำเสมอเพื่อคงประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า โดยผลการด�ำเนินงาน
ในด้านการผลิตจะน�ำมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรของแต่ละโรงไฟฟ้าในเครือกลุ่มเอ็กโก

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มเอ็กโกในปี พ.ศ. 2563 (G4-EU1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Renewable

19%

Wind

18%

Hydro

Natural gas

51%

56%

Geothermal

17%

RENEWABLE

Solar

Fuel cell

Coal

25%

1%

11%

Biomass
2%

เอ็กโก กรุ๊ป
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ผลการด�ำเนินงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับโหลดของโรงไฟฟ้าคลองหลวง
โรงไฟฟ้าคลองหลวงได้แก้ไขปัญหาในช่วงที่มีการเปลี่ยนโหลดจากช่วง ON Peak to OFF peak ซึ่งใช้เวลานานในการปรับค่าอุณหภูมิอากาศ
เข้าเครื่อง (T2) เพิ่มขึ้นให้ได้ตามที่ก�ำหนด และอาจเกิดการหยุดการเดินเครื่องจากค่าความร้อนสะสม (Heater Trip) จนต้องเริ่มกระบวนการ
ปรับอุณหภูมิใหม่อีกครั้ง ทางโรงไฟฟ้าจึงได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปรับอุณหภูมิ โดยสามารถลดเวลาได้ 35% จาก 1-1.5 ชม. ให้เหลือ
ประมาณ 40 นาที ช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงในช่วงเวลาปรับตั้งอุณหภูมิประมาณ 7 แสนบาท/ปี รวมทั้งลดค่าความร้อน
HEATER
EXCHANGER

OFF PEAK
T2 = 38˚C

60-90 Mins
ON PEAK
T2 = 23˚C

LP DE
SUPERHEAT

HEAT RATE
LOST

35%

TIME
40 Mins

T2

ความน่าเชื่อถือและความพร้อมของโรงไฟฟ้า
กลุ่มเอ็กโกตระหนักถึงความน่าเชื่อถือและความมั่นคงด้านพลังงานในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยตรงเนื่องจากความต้องการใช้พลังงาน เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มเอ็กโกสามารถตอบสนองความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการก�ำหนด
เป้าหมายค่าความพร้อมจ่ายในการเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าให้สงู กว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า พร้อมทัง้
ก�ำหนดค่าความพร้อมจ่ายฯ เป็นดัชนีชวี้ ดั ของโรงไฟฟ้า (Key Performance Indicator: KPI) รวมทัง้ ใช้ในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจ�ำโรงไฟฟ้า กลุ่มเอ็กโกก�ำหนดเป้าหมายค่าความพร้อมเฉลี่ยของปี พ.ศ. 2563
อยู่ที่ร้อยละ 83.44 ส�ำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน และร้อยละ 96.92 ส�ำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

ค่าความพร้อมเฉลี่ยในการเดินเครื่อง (Availability Factor)

เป้าหมายค่าความพร้อม
ปี 2563
โรงไฟฟ้าถ่านหิน
ร้อยละ

83.44

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ร้อยละ

96.92

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

เป้าหมาย
ปี 2563

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

82.54

80.00

89.96

88.10

83.44

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

95.94

92.32

97.05

97.88

96.92

ค่าความพร้อมเฉลีย่ ในการเดินเครือ่ ง (%)
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ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า (Average Plant Efficiency)
โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าขนอม
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
โรงไฟฟ้าเคแอลยู
โรงไฟฟ้าบีพียู
โรงไฟฟ้าเคซอน
โรงไฟฟ้าอาร์จี

หน่วย

ก�ำลังการผลิต
(MW)

ค่าเฉลีย่ ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
(%)

เชือ้ เพลิงหลักที่ใช้

2
1
2
1
1
1

970
117
122
256
502.5
9.9

51.07
43.11
42.21
43.75
36.02
16.08

ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน
ชีวมวล

ผลการด�ำเนินงาน
การลดปริมาณออกซิเจนในหม้อไอน�้ำ
เนื่องจากความต้องการใช้ไอน�้ำที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้าโรงไฟฟ้าคลองหลวง ท�ำให้โรงไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมปริมาณออกซิเจนเจือปน
ในน�้ำ (Dissolve Oxygen: DO) ให้น้อยกว่า 7 ppb ได้ ซึ่งหากค่าออกซิเจนเจือปนในน�้ำสูงจะส่งผลกระทบให้ท่อของหม้อไอน�้ำเสียหาย
มีคา่ ซ่อมแซมสูง และเสียโอกาสในการผลิตไฟฟ้าจากการหยุดเครือ่ งเพือ่ ซ่อมแซมท่อของหม้อไอน�ำ้ ดังนัน้ ทางโรงไฟฟ้าจึงมีแนวทางในการลด
ปริมาณออกซิเจน โดยการปรับเพิ่มปริมาณการพ่นไอน�้ำที่ Deaerator ซึ่งช่วยควบคุมปริมาณ DO ได้ เป็นผลให้สามารถลดการใช้สารเคมีได้
ประมาณ 17,500 บาท/ปี รวมทั้งลดปัญหาความเสียหายของหม้อไอน�้ำ และช่วยให้มีความพร้อมจ่ายที่สูงขึ้น
DEAERATOR Dissolve Oxygen

10.00
9.00
8.00

CONTROL RANGE

7.00
6.00

ppb

5.00
4.00
3.00

DO online

2.00
1.00
0
2018

2019

2020

Note: Data from Aug 2018 - Oct 2020 (Weekly)

การบริหารความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจของลูกค้า
กลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นในการบริหารความสัมพันธ์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า เนื่องจากลูกค้าถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินกิจการบริษัท จากผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มเอ็กโกสามารถบรรลุผลตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าที่ก�ำหนดไว้ จึงเป็นการสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ว่าบริษทั สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ในทุกด้าน นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการก�ำหนดนโยบายด้านการให้บริการ
แก่ลกู ค้าอย่างเคร่งครัด เพือ่ ให้ครอบคลุมถึงการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเชือ่ ถือได้ มีการสร้างกิจกรรมเพือ่ การมีสว่ นร่วมระหว่างลูกค้าและบริษทั

เอ็กโก กรุ๊ป
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รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดจนมีแนวปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ส่งมอบสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และรักษาความลับของลูกค้าเป็นที่สุด
ในปี พ.ศ. 2563 กลุ ่ ม เอ็ ก โกมี โ รงไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า ในเชิ ง พาณิ ช ย์ ทั้ ง ในประเทศไทยและต่ า งประเทศรวมทั้ ง สิ้ น
28 โรงไฟฟ้า โดยมีก�ำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัดส่วนการถือครองหุ้น รวมทั้งสิ้น 5,422.53 เมกะวัตต์ ลูกค้ารายหลัก
ของกลุ่มเอ็กโก คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คิดเป็นร้อยละ 61 บริษัทเคพีเอ็กซ์ เพาเวอร์ เอ็กซ์เชนจ์ (KPX Power
Exchange: KPX) ร้อยละ 17 และมะนิลา อิเล็กทริก (Manila Electric Company: MERALCO) ร้อยละ 12 ก�ำลังการผลิตในส่วนที่เหลือ
จ�ำหน่ายให้กับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย (PLN) บริษัท เอนเนอยี่ ออสเตรเลีย จ�ำกัด ลูกค้าอุตสาหกรรม และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงจัดเป็นลูกค้ารายส�ำคัญของกลุ่มเอ็กโก เนื่องจากเมื่อพิจารณาลูกค้า
ตามรายได้ของกลุ่มเอ็กโก รายได้ร้อยละ 62 ของกลุ่มเอ็กโกมาจาก กฟผ.
อื่นๆ

10%

กฟผ.

61%

มะนิลา อิเล็กทริก

12%

เคพีเอ็กซ์ เพาเวอร์
เอ็กซ์เชนจ์

3%

สัดส่วนลูกค้า
แยกตาม

17%

10%

สัดส่วนลูกค้า
แยกตาม

ก�ำลังการผลิต
เคพีเอ็กซ์ เพาเวอร์
เอ็กซ์เชนจ์

อื่นๆ

รายได้

กฟผ.

มะนิลา อิเล็กทริก

62%

25%

กลุม่ เอ็กโกมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าอย่างมีคณ
ุ ภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานระบบไฟฟ้า เพือ่ ให้ลกู ค้าของกลุม่ เอ็กโกมีไฟฟ้าบริการให้แก่ผบู้ ริโภคอย่างเพียงพอและ
ต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ได้มกี ารส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปี และสามารถบรรลุ
เป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าที่ 93.43% ซึง่ สูงกว่าเป้าหมาย 3.43% ทีต่ งั้ ไว้ในปี พ.ศ. 2563

ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

สูงกว่า
เป้าหมาย

93.43% 3.43%

ผลการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ปี พ.ศ. 2560 – 2563

ปี 2560

ปี 2561

เป้าหมาย (%)

ปี 2562

ปี 2563

90

โรงไฟฟ้าขนอม (%)

91.20

92.60

95.10

95.10

โรงไฟฟ้าอาร์จี (%)

90.50

96.00

94.30

91.70

โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (%)

93.10

95.45

95.16

99.46

โรงไฟฟ้าเคแอลยู (%)

-

91.04

89.30

90.43

โรงไฟฟ้าบีพียู (%)

-

88.57

92.75

87.16

เอสโก (%)

94.02

96.15

96.80

96.71

ค่าเฉลี่ย (%)

92.21

93.30

92.42

93.43
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GRI
GRI 302-1, GRI 302-4

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
เพื่อให้การจัดการพลังงานในภาพรวมขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุม่ เอ็กโกจึงมีการประกาศใช้นโยบายการอนุรกั ษ์พลังงานเพือ่ เป็นกรอบในการ
ด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดตั้งคณะท�ำงาน
ด้ า นการจั ด การพลั ง งานเพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบในการทบทวน พั ฒ นาและติ ด ตาม
ตรวจสอบผลการด�ำเนินงานด้านพลังงาน

โรงไฟฟ้าขนอมได้พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่ากลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการ
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการพลังงานเพือ่ สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ชมุ ชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2563

ผลการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2563

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต

3.60

3.58

กิกะจูลต่อ
เมกะวัตต์ชั่วโมง

กิกะจูลต่อ
เมกะวัตต์ชั่วโมง

ในปี พ.ศ. 2563 โรงไฟฟ้าที่ก ลุ่ม เอ็ก โกมีอ�ำ นาจควบคุม ใช้พลังงานทั้งสิ้น 47,655,981 กิกะจูล โดยสามารถผลิตไฟฟ้าและไอน�้ำ
ได้ทั้งหมด 13,312,704 เมกะวัตต์ชั่วโมง สามารถใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต 3.58 กิกะจูลต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งมากขึ้นจากปี พ.ศ. 2562
เท่ากับ 0.02 กิกะจูลต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง

ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

เมกะวัตต์ชั่วโมง

11,004,699

13,223,341

14,237,198

13,312,704

กิกะจูล

80,348,846

93,704,051

99,664,665

92,163,764

ถ่านหิน

กิกะจูล

29,769,911

25,215,135

28,548,751

21,642,335

ก๊าซ

กิกะจูล

50,362,998

68,266,718

70,936,554

70,380,899

อื่นๆ : น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเบนซิน

กิกะจูล

215,937

222,198

179,360

140,531

เชื้อเพลิงทดแทน : ชีวมวล

กิกะจูล

1,236,642

1,118,660

1,226,128

1,311,891

พลังงานไฟฟ้า ความร้อน ความเย็น
และไอน�้ำที่ซื้อมาเพื่อการบริโภค

กิกะจูล

41,873

47,407

38,962

68,441

พลังงานไฟฟ้า ความร้อน ความเย็น
และไอน�้ำที่จ�ำหน่ายออกไป

กิกะจูล

38,874,641

46,716,204

50,283,910

45,888,116

ไฟฟ้า

กิกะจูล

38,722,752

44,552,249

48,059,288

43,753,368

ไอน�้ำ

กิกะจูล

151,889

2,163,955

2,224,622

2,134,748

กิกะจูล

42,752,718

48,153,912

50,645,845

47,655,981

3.88

3.64

3.56

3.58

ปริมาณการผลิต
เชื้อเพลิงที่ไม่หมุนเวียน

การใช้พลังงานทั้งหมด
การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต

กิกะจูลต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง
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การวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine)
เนือ่ งจากพบปัญหา Gas Turbine ของโรงไฟฟ้าประเภท Co-generation
ใช้เชื้อเพลิงมากกว่าปกติ ทางทีมประสิทธิภาพจึงได้ท�ำการวิเคราะห์
สมรรถนะของ Gas Turbine โดยแบ่งการค�ำนวณประสิทธิภาพออกเป็น
2 ส่วน คือ ประสิทธิภาพของเครือ่ งอัดอากาศ (Compressor Efficiency)
และประสิทธิภาพของเครื่องกังหัน (Turbine Efficiency) ซึ่งสามารถ
บอกได้วา่ ประสิทธิภาพโดยรวมของ Gas Turbine ลดลงจากสาเหตุใด
พร้อมทั้งแนะน�ำแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้

ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2563 ได้วิเคราะห์สมรรถนะ Gas Turbine ของ
โรงไฟฟ้าคลองหลวง ภายหลังจากการซ่อมใหญ่ (Major Overhaul)
พบว่าสมรรถนะของเครื่องกังหันก๊าซดีขึ้นก่อนการซ่อมและดีขึ้นกว่า
ค่าที่ทางผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังรูป

KLU GTG Degradation Curve
2
1.8
BEFORE REPLACEMENT

1.6

Performance Loss (%)

1.4

AFTER REPLACEMENT
EXPECTED DEGRADATION

1.2
1
0.8
0.6
0.4

AFTER REPLACEMENT
WITH TURBINE MAPPING

0.2
0

0

10,000

20,000

Operating Hours

30,000

40,000

50,000
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การจัดการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
มี แ นวทางในการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มแบบบู ร ณาการเพื่ อ
ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในทุ ก ด้ า น ทั้ ง
การจัดการคุณภาพอากาศ น�้ำ และของเสีย รวมถึงมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อก�ำหนดต่างๆ ทางด้านสิง่ แวดล้อม
ในระดับประเทศและระดับสากลอย่างเคร่งครัดในแต่ละประเทศ
ที่บริษัทเข้าไปประกอบกิจการ เพื่อลดการก่อผลกระทบในเชิงลบ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

เอ็กโก กรุ๊ป

GRI
303-3, 303-4, 303-5,
305-7, 306-2, 307-1
โรงไฟฟ้าทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practices) โดยในปัจจุบนั มีโรงไฟฟ้าในเครือ
ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าเคซอน โรงไฟฟ้าทีดับบลิวเอฟ และ
โรงไฟฟ้าซีดับบลิวเอฟ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในระดับสากล ISO 14001 และในปี พ.ศ. 2564 บริษัท
มีแผนทีจ่ ะน�ำโรงไฟฟ้าบีพยี แู ละเคแอลยูเข้าประเมินเพือ่ รับการรับรอง
มาตรฐานฯ ส�ำหรับโรงไฟฟ้าอื่นๆ บริษัทจัดให้มีคณะท�ำงานด้าน
สิ่งแวดล้อมเข้าไปตรวจประเมินผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกปี

เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเอ็กโกมีการประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นกรอบในการ
ด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมส�ำหรับบริษทั ในเครือฯ ทีเ่ อ็กโกมีอำ� นาจใน
การควบคุม รวมไปถึงบริษัทร่วม คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ประกอบกับการผลักดันให้บริษทั ในเครือฯ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากล อาทิ ISO 14001, มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา EMSCOP, และปฏิบัติตามแบบอย่าง
ในการด� ำ เนิ น งาน บริ ษั ท จะด� ำ เนิ น งานประเมิ น ผลกระทบด้ า น
สิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ
ที่จะด�ำเนินโครงการ เพื่อศึกษาและวางแนวทางหรือมาตรการใน
การบริ ห ารจั ด การ รวมทั้ ง ป้ อ งกั น ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มให้
ครอบคลุ ม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยหลั ง จากเริ่ ม ด� ำ เนิ น โครงการ
โรงไฟฟ้า กลุ่มเอ็กโกจะมีการรายงานผลการติดตามมาตรการอย่าง
ต่อเนื่องทุก 6 เดือน

รายละเอียดนโยบายสิ่งแวดล้อมและแนวทางการ
บริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถดู ร ายละเอี ย ด
เพิ่ ม เติ ม ในเว็ บ ไซต์ https://www.egco.com/th/
environmental-management หรือ สแกน QR code

รายละเอียดรายงานประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ของโรงไฟฟ้าในเครือกลุม่ เอ็กโก สามารถดูรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ในเว็ บ ไซต์ https://www.egco.com/th/
business-group/all-countries/operating หรื อ
สแกน QR code

กลุ่มเอ็กโกไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีประเด็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อก�ำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทุกประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

จ�ำนวนกรณีที่มีการละเมิดกฎหมาย/ข้อก�ำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม (กรณี)

0

0

0

0

จ�ำนวนค่าปรับเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย (บาท)

0

0

0

0

ค่าปรับด้านสิ่งแวดล้อมค้างจ่าย ณ สิ้นปี (บาท)

0

0

0

0

เอ็กโก กรุ๊ป
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การจัดการคุณภาพอากาศ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอากาศ กลุ่มเอ็กโก
จึงมีการบริหารจัดการคุณภาพอากาศทั้งภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าและ
บริเวณโดยรอบทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงไฟฟ้า
รวมทั้งหาแนวทางในการควบคุมคุณภาพอากาศให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น บริษัทจึงมีการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงาน
ทัง้ ระบบ เช่น จัดให้มกี ารตรวจสอบ ซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ตลอดจนคัดเลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตไฟฟ้าทีท่ นั สมัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังมี
การก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการปล่อยมลพิษออกจากปล่องระบาย
อากาศ ซึ่งถูกระบุให้เป็น KPI ของโรงไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้า
ในเครือฯ มีการควบคุมคุณภาพอากาศอยูใ่ นระดับทีด่ กี ว่าค่ามาตรฐาน
ทีร่ ะบุใน EIA และกฎหมาย ไม่สง่ ผลกระทบเชิงลบต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้
บริษทั ยังจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยมอบหมายให้ผตู้ รวจภายนอกทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเข้ามาตรวจวัด
คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเป็นประจ�ำทุกๆ 6 เดือน

ผลการด�ำเนินงาน
การปรั บ ปรุ ง ระบบดั ก ฝุ ่ น แบบไฟฟ้ า สถิ ต (Electrostatic
Precipitator : ESP)
โรงไฟฟ้าชีวมวลร้อยเอ็ดกรีน เกิดปัญหาระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต
(ESP) มีประสิทธิภาพลดลง ท�ำให้โรงไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายโหลดได้
เต็มที่ ซึ่งในช่วงที่ ESP มีปัญหาต้องท�ำการลดโหลดเพือ่ ป้องกันไม่ให้
ฝุน่ ทีอ่ อกปล่องโรงไฟฟ้ามากกว่าทีค่ วบคุม ปริมาณฝุน่ ทีค่ วบคุมจะอยูท่ ี่
50-80 mg/m3 โดยในช่วงที่ยังไม่ท�ำการแก้ไข ถ้าหากจ่ายโหลดเต็มที่
ปริมาณฝุ่นจะเกิน 100 mg/m3 ซึ่งสามารถมองเห็นชัดเจนที่ปล่อง
ดังนั้น โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน จึงได้ปรับปรุงระบบ ESP ดังนี้
-	ติดตั้งชุดควบคุมชุดใหม่ จากแบบเดิมซึ่งเป็นแบบ Analog เป็น
ระบบ Digital ซึ่งสามารถควบคุมค่าต่างๆ แบบอัตโนมัติ
-	ปรับปรุงระยะห่างระหว่างขัว้ ปล่อยประจุ (Discharge Electrode:
DE) และขัว้ เก็บ (Correction Electrodes) ให้อยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ที สี่ ดุ
-	ปรับปรุง Alignment ของชุดแยกฝุ่น (Rappers) เพื่อให้การเคาะ
ท�ำความสะอาดขั้วปล่อยประจุและขั้วเก็บมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยหลังจากการปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วพบว่าปริมาณฝุน่ ลดลง ดังนี้

ปริมาณฝุ่นที่ปล่อง Load
8.8 MW

ปี 2562

ปี 2563

80 - 120
mg/m3

50 - 80
mg/m3
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NOx (ตัน/จ�กะวัตตชั่วโมง)
0.80
0.60

SOx (ตัน/จ�กะวัตตชั่วโมง)
0.60

0.58
0.51

0.54 0.53

0.45

0.40

TSP (ตัน/จ�กะวัตตชั่วโมง)
0.08

0.47 0.48

0

0.04 0.04

0.04

0.20

0.20

0.07

0.06

0.37

0.40
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0

0
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ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

การจัดการของเสียและของเสียอันตราย
ในส่วนของการบริหารจัดการของเสีย กลุม่ เอ็กโกใช้หลักการ 3Rs: Reduce Reuse and Recycle หรือ ลดการเกิดของเสีย น�ำของเสียกลับมา
ใช้ใหม่ และน�ำของเสียไปผ่านกระบวนการหรือแปรรูปเพือ่ น�ำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดสาเหตุการเกิดและลดปริมาณของเสีย
ที่อันตรายและไม่เป็นอันตรายซึ่งเกิดจากกิจกรรมของบริษัทให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังมีการจัดการของเสียให้เป็นระบบด้วยการคัดแยกขยะ
การจัดเก็บ การขนส่ง และการก�ำจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อม

ผลการด�ำเนินงาน
การจัดการขี้เถ้าของโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน
โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลทีใ่ ช้แกลบเป็นเชือ้ เพลิงโดยขีเ้ ถ้าแกลบทีเ่ กิด
จากการเผาไหม้ได้รบั การตรวจสอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าไม่มสี ารพิษอันตราย
ขีเ้ ถ้าเบาและขีเ้ ถ้าหนักจะรวบรวมและขนย้ายโดยสายพานล�ำเลียงมายังห้องเก็บขีเ้ ถ้า ก่อน
ปล่อยลงสูร่ ถบรรทุกซึง่ ต่อเติมกระบะอย่างมิดชิดทัง้ 4 ด้าน รวมทัง้ มีการฉีดพรมน�ำ้ เพือ่ ลด
ปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุน่ ขีเ้ ถ้า เพือ่ น�ำไปขายหรือแจกจ่ายแก่เกษตรกรในบริเวณ
ใกล้เคียงใช้ท�ำปุ๋ยและสารปรับปรุงคุณภาพดิน
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 ปริมาณขี้เถ้าของโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน เท่ากับ 13,689 ตัน โดย
ขี้เถ้าร้อยละ 38 ของทั้งหมดถูกน�ำไปขาย และขี้เถ้าส่วนที่เหลือถูกน�ำไปบริจาค
ปร�มาณของเสีย (ตัน)

ปร�มาณข�้เถา (ตัน)
4,006

45,771

44,029

52,162

44,667

13,689

3,264
2,962
2,741

3,854

1,685

ป 2560

111

ป 2561

ของเสียไมอันตราย

29,840

31,106

17,151

14,189

13,561

25,676

3,148

1,574
221

28,620

152

116

ป 2562

ป 2563

ของเสียอันตราย

ป 2560

ป 2561

ฝงกลบ

ป 2562

รีไซเคิล

12,797

ป 2563

บริจาค

เอ็กโก กรุ๊ป
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การจัดการน�้ำและน�้ำเสีย
กลุ่มเอ็กโกมีการระบุแนวทางในการบริหารจัดการน�้ำเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและลดปริมาณการใช้น�้ำในองค์กร ด้วยวิธี 3Rs:
Reduce Reuse and Recycle หรือ การลดการใช้นำ�้ การใช้นำ�้ ซ�ำ้ และ
การน�ำน�้ำไปผ่านกระบวนการบ�ำบัดเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ ประกอบ
กับมีการตรวจสอบคุณภาพน�้ำเสียอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า
คุณภาพน�้ำเสียขององค์กรอยู่ในค่ามาตรฐานที่สามารถปล่อยออก
สู่ธรรมชาติได้
นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้ำเพื่อ
เตรียมมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยง
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้กิจกรรมของโรงไฟฟ้าสามารถ
ด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับที่องค์กรสามารถลดความ
ขัดแย้งกับชุมชนเนื่องมาจากการแย่งน�้ำใช้ทั้งในภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และครัวเรือน ที่ตั้งอยู่บริเวณรอบโรงไฟฟ้าในเครือ
กลุ่มเอ็กโก บริษัทใช้เครื่องมือ AQUEDUCT Water Risk Atlas ใน
การประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2563 ไม่มพี นื้ ทีใ่ ดของโรงไฟฟ้าในเครือ
กลุ่มเอ็กโกตั้งอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน�้ำ (Water-stress Area) รวมถึง
ไม่มีเหตุการณ์หรือกรณีโดยสาเหตุเนื่องมาจากน�้ำที่ท�ำให้โรงไฟฟ้า

ต้องหยุดชะงัก (Operation Interruptions) และท�ำให้บริษทั ต้องสูญเสีย
รายได้ในช่วงตลอด 4 ปีที่ผ่านมา
ไม่เพียงแต่การจัดการน�ำ้ ภายในองค์กร กลุม่ เอ็กโกยังมีการด�ำเนินงาน
ร่วมกับชุมชนใกล้โรงไฟฟ้าต่างๆ ในเครือฯ เพือ่ รับฟังปัญหา และร่วมกัน
หารือเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรน�้ำในชุมชน โดยบริษัทจัดให้มีการ
ประชุมร่วมกับชุมชนทุกๆ 6 เดือน เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงานด้าน
สิง่ แวดล้อมของโรงไฟฟ้า ตลอดจนรับข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย
มาปรับปรุงการด�ำเนินงาน โดยมีตวั แทนจากโรงไฟฟ้า หน่วยงานภาครัฐ
และตัวแทนชุมชนในพื้นที่ใกล้โรงไฟฟ้าต่างๆ ในเครือฯ เข้าร่วม
ประชุม นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการสนับสนุนให้ชมุ ชนมีการอนุรกั ษ์และ
ฟืน้ ฟูปา่ ต้นน�ำ้ อย่างยัง่ ยืนผ่านโครงการมูลนิธไิ ทยรักษ์ปา่ อย่างต่อเนือ่ ง

รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ โครงการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าต้นน�ำ้ ” และ “มูลนิธไิ ทยรักษ์ปา่ ”
สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ https://www.
egco.com/th/thai-rak-pa หรือ สแกน QR code

ผลการด�ำเนินงาน
การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องผลิตไอน�้ำแรงดันสูง (Heat Recovery Steam Generator: HRSG) โดย
ลดการสูญเสีย
โรงไฟฟ้าขนอมเกิดปัญหาการสูญเสียความร้อนของเครือ่ งผลิตไอน�ำ้ แรงดันสูง (Heat Recovery Steam Generator
หรือ HRSG) ซึง่ เกิดจาก Blowdown Control Valve ช�ำรุดเสียหายอย่างรวดเร็วจากการใช้งาน แม้วา่ เพิง่ จะผ่านการซ่อม
ตามกระบวนการปกติ ส่งผลให้มปี ริมาณน�ำ้ รัว่ ไหลออกจากหม้อพักน�ำ้ (Drum) ทางท่อ Blowdown ในปริมาณมาก
ต่อวันซึ่งเกินระดับที่มีการออกแบบ จึงท�ำให้โรงไฟฟ้าทั้ง 2 หน่วยการผลิต (Train 1 & Train 2) สูญเสียปริมาณน�้ำ
คิดเป็นค่าความร้อนรวมประมาณ 280 MMBTU ต่อวัน ดังนัน้ จึงได้ปรับปรุงการ Blowdown แบบถาวรเพิม่ เติมจาก
การซ่อมตามกระบวนการปกติ โดยได้ด�ำเนินการ ดังนี้
-	ติดตั้ง Air Block Valve (ABV) เพิ่มเติมอีก 1 ชุด และปรับปรุงระบบควบคุมให้ท�ำงานเปิดสุดปิดสุด คู่ขนาน
กับ Blowdown Control Valve เดิม เพื่อควบคุมการระบายปริมาณน�้ำใน Drum ให้ได้คุณภาพน�้ำในทุกกรณี
ทัง้ การระบายน�ำ้ ใน Drum ลักษณะต่อเนือ่ ง (Continuous Blow Down) โดยใช้ Control Valve และการระบายน�ำ้
แบบชั่วคราว (Un-continuous Blow Down) โดยใช้ Air Block Valve และ Control Valve
-	ปรับปรุง Material ของ Blowdown Control Valve ให้ทนทานต่อสภาพการใช้งานมากขึ้น
สามารถลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน�ำ้ ในกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพการเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าประมาณ
90 ตัน/วัน และลดการสูญเสียความร้อนโดยสูญเปล่า คิดเป็นเงินรวมทั้ง 2 หน่วยการผลิต ปีละ 20 ล้านบาท

ลดปริมาณน�้ำรั่วไหล
ประมาณ

90
ตัน/วัน

ลดการใช้ทรัพยากรน�้ำ
ในกระบวนการผลิต และ
การสูญเสียความร้อน
คิดเป็นเงิน ปีละ

20
ล้านบาท
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DRUM

เอ็กโก กรุ๊ป

NEW INSTALLATION

• New Air Block Value
• Upgrade Control Value
EVAPORATOR

BLOWDOWN

MANUAL

AIR BLOCK

ปร�มาณน้ำที่นำมาใช (ลานลูกบาศกเมตร)

1,214

1,203

ปร�มาณน้ำปลอยออก (ลานลูกบาศกเมตร)

1,229

ป 2561

ป 2563

4.68

ป 2560

4.88

5.24

1,209

1,201

1.45

1,127

ป 2562

ปร�มาณการใชน้ำ (ลานลูกบาศกเมตร)

1,224

1,132

ป 2560

CONTROL

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563

เอ็กโก กรุ๊ป
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การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุ่มเอ็กโกมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญของระบบนิเวศ การปกป้อง
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ทีด่ ำ� เนินการ
ของโรงไฟฟ้าทุกแห่งในเครือของกลุม่ เอ็กโกอย่างทีส่ ดุ โดยน�ำแนวทาง
ล�ำดับขั้นของผลกระทบ (Mitigation Hierarchy) และกระบวนการ
รั บ ฟั งความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในพื้นที่และหน่วยงานก�ำกับดูแล มาใช้ใน
การด�ำเนินการทางธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่ การหลีกเลี่ยง การลด
การบรรเทา ตลอดจนจัดท�ำแผนการฟื้นฟูหรือชดเชยผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ในกรณีทพี่ บความเสีย่ ง
ของผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยด�ำเนินงานตามแนวปฏิบัติท่ีดี
ในระดับสากลอ้างอิงนิยามประเภทพื้นที่และข้อก�ำหนดต่างๆ ของ
องค์การระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (The International
Union for Conservation of Nature: IUCN) และพื้นที่ที่ได้รับการ
ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลกตามที่ UNESCO ประกาศ ตลอดจน
มาตรฐานและข้อก�ำหนดด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม ได้แก่ มาตรฐาน

GRI
304-1, 304-2, 304-3, 304-4
ระบบคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม International Organization
for Standardization (ISO) 140001 Environmental Management
System ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ISO 45001 Occupational Health and Safety และ มาตรฐานการ
ด�ำเนินงานของ World Bank International Financial Corporation
(IFC) Performance Standards ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมตัง้ แต่การ
ก�ำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การด�ำเนินงาน และการเปิดเผย
ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นของกลุ่มเอ็กโกที่ได้ประกาศไว้
ในนโยบายด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดนโยบายสิ่งแวดล้อมและแนวทางการ
บริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถติ ด ตามได้ ใ น
เว็บไซต์ https://www.egco.com/th/environmentalmanagement หรือ สแกน QR

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2563

จ� ำ นวนข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ทางสิง่ แวดล้อมเป็นศูนย์

100%
โรงไฟฟ้ า ทั้ ง หมดในเครื อ ของกลุ ่ ม เอ็ ก โก
(ร้อยละ 100) ด�ำเนินการตามมาตรการหรือ
แผนป้องกัน/ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

เริ่ ม ด� ำ เนิ น โครงการส� ำ รวจสิ่ ง มี ชี วิ ต บ่ ง ชี้
ความหลากหลายทางชีวภาพโรงไฟฟ้าขนอมเพือ่
ติดตามการเปลีย่ นแปลงในระยะด�ำเนินโครงการ

เป้าหมายระยะยาวเพื่อความยั่งยืน ปี พ.ศ. 2563-2567
ISO 14001
จ� ำ นวนข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ทางสิง่ แวดล้อมเป็นศูนย์

โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก (ประเภท IPPs SPPs)
รักษาการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระบบคุณภาพการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001

โรงไฟฟ้ า ในกลุ ่ ม เอ็ ก โก ร้ อ ยละ 100 มี ก าร
ก�ำหนดเป้าหมาย Net Gain จากการด�ำเนินงาน
ในระดับโครงการด้านการปกป้องและฟื้นฟู
100% ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

No Net Loss จากการด�ำเนินงานตามมาตรการ และ
แผนป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว
โรงไฟฟ้าที่มีแผนฟื้นฟูหรือชดเชยผลกระทบ
ที่เกิดจากการด�ำเนินโครงการในระยะก่อสร้าง
สามารถด�ำเนินการฟื้นฟูหรือชดเชยได้ร้อยละ
100 ตามสัดส่วนและระยะเวลาที่ก�ำหนด
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กลุ่มเอ็กโกจัดให้มีการส�ำรวจและประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทุกโรงไฟฟ้าในเครือกลุ่มเอ็กโก เริ่มตั้งแต่ช่วงพัฒนาโครงการ ช่วง
ก่อสร้าง และช่วงด�ำเนินการ รวมทั้งจัดท�ำแผนป้องกัน ติดตาม และ
บรรเทาผลกระทบในแต่ละช่วงเวลาส�ำหรับเป็นแผนการด�ำเนินงาน
ในระยะยาว โดยระยะเวลาการด�ำเนินงานจะครอบคลุมตลอดระยะ

เอ็กโก กรุ๊ป

เวลาสัญญาที่บริษัทได้รับสัมปทาน ซึ่งแผนการด�ำเนินงานดังกล่าว
ได้รบั การอนุมตั จิ ากหน่วยงานตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ ระดับประเทศ และ
ระดับสากล แตกต่างกันไปตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายของแต่ละ
พืน้ ทีโ่ ครงการ นอกจากนี้ กลุม่ เอ็กโกยังมีการแจ้งแผนการด�ำเนินงาน
ดังกล่าวให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องทุกส่วนให้รบั ทราบและท�ำความเข้าใจ
อย่างชัดเจน เพื่อสามารถน�ำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ประเทศไทย

การจัดการปกปองและฟ��นฟ�สิ�งแวดลอม ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
01

02

03

04

ระยะพัฒนาโครงการ

ระยะกอสราง

ระยะดำเนินการ

ระยะร�้อถอน

แผนการติดตาม
และบรรเทาผลกระทบ
(ขั้นตอนการกอสราง)

แผนการติดตาม
และบรรเทาผลกระทบ
(ขั้นตอนการดำเนินงาน)

• การประเมินผลกระทบ
ตอสิ�งแวดลอม
• แผนการติดตามและ
บรรเทาผลกระทบ

การประเมินผลกระทบ
สิ�งแวดลอม (EIA)
โครงการปองกันและฟ��นฟ�

ผลการสำรวจและประเมิน
EIA, แผนการติดตามและ
ลดการบรรเทาผลกระทบ,
การอนุมัติอยางเปน
ทางการจาก สผ.

แผนการร�้อถอน
ที่ไดรับการอนุมัติ
อยางเปนทางการ
จาก สผ.

ผลการติดตาม EIA จะถูกสงไปยัง สผ. ตามกฎหมายกำหนด

ผลการด�ำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 เน้นย�้ำว่ากลุ่มเอ็กโกมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะบริหารจัดการ ตลอดจนปกป้อง
ฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยทีต่ ลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนในกรณีสงิ่ แวดล้อม
ทุกประเด็น และทุกโรงไฟฟ้าที่อยู่ในเครือของกลุ่มเอ็กโกได้มีการด�ำเนินงานตามมาตรการหรือแผนป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยบริษทั มีการจัดตัง้ คณะผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพบริเวณรอบโรงไฟฟ้าได้รับการปกป้องดูแล ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำหนดให้การตรวจสอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนติดตามและ
บรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อการประเมินผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังจัดให้มีโครงการปกป้องฟื้นฟูสัตว์ป่า
และระบบนิเวศทั้งทางบกและทางน�้ำที่อยู่ในรัศมี 3-5 กิโลเมตรโดยรอบโรงไฟฟ้า เพื่อติดตามหากเกิดกรณีต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

จ�ำนวนข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวนโรงไฟฟ้าของกลุ่มเอ็กโกที่ด�ำเนินการตามมาตรการ
หรือแผนป้องกัน/ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

0

0

0

0

100

100

100

100

เอ็กโก กรุ๊ป
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ในปี พ.ศ. 2563 กลุม่ เอ็กโกได้พฒ
ั นาคูม่ อื ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพและสังคม กลุ่มเอ็กโก
(EGCO Group Environment and Social Management System
Manual (ESMS)) พร้อมทั้งริเริ่มโครงการเพื่อต่อยอดการด�ำเนินงาน
ตามคู่มือดังกล่าวในระยะต่อไป ดังนี้
•	เริ่มด�ำเนินโครงการวิจัยเพื่อเป็นฐานข้อมูลส�ำหรับต่อยอดการ
ปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพโรงไฟฟ้าขนอม
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพในระยะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
ของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 โดยร่วมกับภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด�ำเนินการส�ำรวจ
ประชากรสัตว์ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 - เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564 เป็นเวลา 6 เดือน มีเป้าหมายเผยแพร่ข้อมูลส�ำคัญ
จากการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนส�ำหรับเยาวชนและ
ชุมชนในล�ำดับต่อไป
•	ด�ำเนินการรวบรวมและบริหารจัดการความรู้แนวปฏิบัติด้านการ
ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
และการพัฒนาชุมชนของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี พ.ศ. 2563 ด�ำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำ และแนวปฏิบัติด้านการประเมิน
และจั ด การความเสี่ ย งต่ อ ระบบนิ เ วศและความหลากหลาย
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ทางชีวภาพ: กรณีศึกษารูปแบบการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำ
โรงไฟฟ้าไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีเ่ ป็นมิตร
ต่อระบบนิเวศทางน�ำ้ โดยใช้นวัตกรรมการออกแบบทางวิศวกรรม
นอกจากนั้น กลุ่มเอ็กโกเข้าร่วมเป็นสมาชิก Thailand Bio-Diversity
Network Alliance (B-DNA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเสริม
สร้างบทบาทของภาคเอกชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทย
สร้างความตระหนักรูแ้ ละเพิม่ ขีดความสามารถด้วยการสร้างเครือข่าย
เพื่อการท�ำงานในโครงการอนุรักษ์ทั่วประเทศไทย โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ความหลากหลายทางชีวภาพและมีสว่ นร่วมในการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ งั ยัน่ และเป้าหมายของ Aichi Biodiversity Targets โดยในปี
พ.ศ. 2563 กลุ่มเอ็กโก มีส่วนร่วมกับเครือข่าย ดังนี้
•	ส่งเสริมการเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเพือ่ สร้างความตระหนักถึง
ความส�ำคัญและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมอนุรกั ษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านทางช่องทางสือ่ สารและสือ่ เผยแพร่
ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
•	ในปี พ.ศ. 2564 โรงไฟฟ้ามีแผนเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดท�ำแผนที่ระบุพิกัดความหลากหลายทาง
ชีวภาพบัญชีสตั ว์ปา่ ทีม่ สี ถานภาพการถูกคุกคามในระดับสูงหรือ
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ตาม IUCN Red List Species (ในกรณีที่
ส�ำรวจพบ)

ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พ.ศ. 2563
โรงไฟฟ้าขนอม (จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย)
การปกป้องประชากรสัตว์ในพื้นที่ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าขนอมได้ออกกฎระเบียบและมีการติดตัง้ ป้ายห้ามล่าสัตว์เพือ่
สื่อสารกับพนักงาน ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ พนักงาน
ยังได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่นผ่านโครงการบันทึกการพบเห็นสัตว์และจัดท�ำ
บันทึกข้อมูลส่งไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินการอนุรักษ์ต่อไป
โดยตลอดปีได้ตรวจตราบริเวณที่มีการติดป้ายเตือนห้ามล่าสัตว์
อย่างสม�่ำเสมอ และไม่พบเหตุการท�ำร้ายหรือล่าสัตว์ในบริเวณ
โรงไฟฟ้าและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง พร้อมกันนี้ เพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลง
ของความหลากหลายทางชี ว ภาพของประชากรสั ต ว์ ใ นช่ ว ง
ระยะด� ำ เนิ น การของโรงไฟฟ้าขนอม หน่ว ยที่ 4 ที่เริ่ม เดินเครื่อง
เชิ ง พาณิ ช ย์ ตั้ ง แต่ ป ี 2559 และมี ก ารส� ำ รวจประชากรสั ต ว์ เ พื่ อ
ประเมินความเสี่ยงต่อผลกระทบในระยะก่อสร้างโครงการแล้วนั้น
ในปี พ .ศ. 2563 จึ ง ริ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น โครงการ “ส� ำ รวจสิ่ ง มี ชี วิ ต บ่ ง ชี้

ความหลากหลายทางชีวภาพโรงไฟฟ้าขนอม” โดยความร่วมมือ
กับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาเก็ บ ข้ อ มู ล 6 เดื อ น ตั้ ง แต่ เ ดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2563
- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยครอบคลุมขอบเขตการส�ำรวจ ดังนี้
•	การส�ำรวจประชากรสัตว์โดยใช้ฐานข้อมูลจากรายงานการศึกษา
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่
ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ปี 2556 เพือ่ เป็นฐานข้อมูลในการติดตาม
การเปลี่ ย นแปลง ทั้ ง นี้ ส� ำ หรั บ ระยะที่ โ รงไฟฟ้ าเดิ น เครื่ อ ง
เชิงพาณิชย์แล้ว เป็นการศึกษาแบบ Rapid Survey แบบ
จ�ำกัดพื้นที่เฉพาะในบริเวณโรงไฟฟ้าและพื้นที่เชื่อมต่อ เป็น
พื้ น ที่ ตั ว แทนเพื่ อ ติ ด ตามการบ่ ง ชี้ ค วามเปลี่ ย นแปลงของ
ความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
•	การจั ด ฝึ ก อบรมพนั ก งานและผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ เพื่ อ เป็ น
พื้ น ฐานส� ำ หรั บ วางแผนต่ อ ยอดพั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานเป็ น
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว
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การปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว
•	
โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลต้นไม้ในพืน้ ทีส่ เี ขียวของโรงไฟฟ้าขนอม
กว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่โรงไฟฟ้าขนอมถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่
สีเขียว โดยครอบคลุมพื้นที่โซนส�ำนักงาน โซนบ้านพักพนักงาน
โซนบ้านพักรับรอง โซนโรงไฟฟ้า ตลอดจนการรักษาสภาพพื้นที่
ตามธรรมชาติตลอดบริเวณทีต่ ดิ เขาเขาชัยสนไปจนถึงพืน้ ทีบ่ ริเวณ
ชายหาดติดชายฝัง่ ทะเลอ่าวขนอม โดยแบ่งการใช้งานตามความ
เหมาะสมของพื้นที่แต่ละส่วน อาทิ พื้นที่บริเวณบ้านพักรับรอง
และชายหาดจัดเป็นพืน้ ทีพ่ กั ผ่อนเปิดให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อน
หย่อนใจ โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษา
พื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้คงความสมบูรณ์และสวยงามอย่าง
ต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ ก�ำหนดมาตรการงดใช้ปยุ๋ เคมีในการบ�ำรุงดูแล
รักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาระบบนิเวศโดยรวม ในปี พ.ศ. 2563
โรงไฟฟ้าขนอมเข้าร่วมและได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission
Support Scheme: LESS) ประเภทการกักเก็บคาร์บอน จัดโดย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (องค์การ
มหาชน) โดยหน่วยงานเคมีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพนักงาน
อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ในฐานะ
ตัวแทนเยาวชนในอ�ำเภอขนอม ด�ำเนินการส�ำรวจ จดบันทึก
และวัดขนาดของต้นไม้ โซนบ้านพักพนักงาน จ�ำนวน 204 ต้น
พื้นที่รวม 20 ไร่ คิดเป็นปริมาณการกักเก็บคาร์บอน รวม 276 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tonCO2e)

รายงานประจ�ำปี 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

•	
โ ครงการติ ด ตั้ ง “ถั ง ขยะ รั ก ษ์ โ ลก” คั ด แยกขยะเปี ย ก
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
	โรงไฟฟ้าขนอมด�ำเนินการจัดสรรพืน้ ทีต่ ามโซนต่างๆ ในโรงไฟฟ้า
ครอบคลุมส่วนส�ำนักงาน ส่วนบ้านพักพนักงาน ส่วนโรงไฟฟ้า
ส่วนบ้านพักรับรอง และโซนศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม เพื่อ
ติ ด ตั้ ง ถั ง ขยะส� ำ หรั บ คั ด แยกขยะเปี ย กหรื อ ขยะชี ว ภาพออก
จากขยะทั่วไป โดยใช้กระบวนการบ�ำบัดทางธรรมชาติเพื่อเป็น
ปุ๋ยชีวภาพให้กับพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและช่วยลดปริมาณขยะที่ไปสู่หลุมฝังกลบของเทศบาล

เอ็กโก กรุ๊ป
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โครงการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศทางน�้ำและชายฝั่งทะเล
•	
โครงการติดตามความหลากหลายทางสายพันธุ์และความอุดม
สมบูรณ์ของแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน
	โรงไฟฟ้าขนอมได้ทำ� การส�ำรวจและติดตามความหลากหลายทาง
สายพันธุแ์ ละความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน
ในพื้นที่ของอ่าวขนอมและคลองขนอม จ�ำนวนแพลงก์ตอนและ
สัตว์ที่มีอยู่นั้นเป็นตัวบ่งชี้ส�ำคัญที่บ่งบอกถึงสภาพความเป็นอยู่
ที่ดีและความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต จากการประเมินพบว่า
มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศโดยรอบ
เนื่องจากแพลงก์ตอนเป็นรากฐานส�ำคัญส�ำหรับห่วงโซ่อาหาร
ทะเลทั้งหมด โดยโรงไฟฟ้าขนอมมีแผนและมาตรการส�ำรวจ
ติดตามจ�ำนวนแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน ปีละ 2 ครัง้ โดยแบ่ง
เป็นจุดส�ำรวจรวม 7 จุด โดยรอบบริเวณที่โรงไฟฟ้ามีการปล่อย
น�้ำออกจากระบบหล่อเย็น ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 ผลการส�ำรวจ
ทัง้ 2 รอบและทัง้ 7 จุดส�ำรวจ ไม่พบการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
โดยการเปลี่ ย นแปลงโดยรวมที่ พ บมี ป ั จ จั ย เกี่ ย วข้ อ งจาก
สภาพอากาศและทิศทางการไหลเวียนของน�้ำและปัจจัยอื่นๆ
ที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังพบสัตว์น�้ำขนาดเล็ก
ที่เป็นปลาเศรษฐกิจในช่วงปลาตัวอ่อน จ�ำนวน 2 ชนิด

โรงไฟฟ้าเคซอนและโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา (ประเทศฟิลปิ ปินส์)
การปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว
•	
การติดตามการเติบโตและปลูกทดแทนต้นไม้เนื้อแข็งและต้นไม้
บริเวณป่าชายเลน เพือ่ ชดเชยพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนทีถ่ กู รบกวนในช่วง
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าซานบัวเวนทูรา

เป้าหมายการด�ำเนินงาน

ปลูกต้นไม้ชดเชยพื้นที่สีเขียว
ที่สูญเสียไปในอัตราส่วน

1:100ต้น

	โรงไฟฟ้าเคซอน และโรงไฟฟ้าซานบัวเวนทูรา ด�ำเนินการปลูก
ต้นไม้รวมทั้งพื้นที่ป่าชายเลนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูความอุดม
สมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยในปีที่ผ่านมา ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 มี
จ�ำนวนต้นไม้ที่ปลูกรวมตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการจ�ำนวน 29,445 ต้น
และพันธุ์ไม้ป่าชายเลนรวมจ�ำนวน 58,772 ต้น สามารถกักเก็บ
คาร์ บ อนได้ ป ริ ม าณทั้ ง สิ้ น 11.95 ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยของต้นไม้และพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
จ�ำนวนต้นไม้ที่ อายุเฉลีย่
ปลูกทัง้ หมด
(ปี)

ปริมาณคาร์บอนที่
สามารถกักเก็บได้

Mangroves

58,772

1-3

1.11
tons CO2-eq

Forest Trees

29,445

1-6

10.84
tons CO2-eq

Total

88,217

11.95
tons CO2-eq

ก ารติดตามจ�ำนวนประชากรสิง่ มีชวี ติ การช่วยเหลือสัตว์ปา่ และ
การคุม้ ครองความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ปา่ ในรายการ
ของ IUCN และ CITES
•	
โครงการติดตามและส�ำรวจประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
(ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบนั ) มีการด�ำเนินการบันทึกและช่วยเหลือ
และปล่ อ ยสั ต ว์ ป ่ า กลั บ คื น สู ่ ธ รรมชาติ ทั้ ง หมด 171 รายการ
โดยตัง้ แต่เดือนมกราคม-เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2563 โรงไฟฟ้า
เคซอนได้ บั น ทึ ก การช่ ว ยเหลื อ และพบสั ต ว์ ป ่ า 22 รายการ
ครอบคลุมสัตว์ป่าบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่
ครอบคลุม นก จ�ำนวน 9 รายการ และสัตว์เลื้อยคลาน จ�ำนวน
9 รายการ โดย 17 รายการของสัตว์ที่พบจัดอยู่ในสถานภาพ
Least Concern และ 5 รายการไม่ ส ามารถระบุ ส ถานภาพ
ตาม IUCN Red List Species ได้
• โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล
	จากสถานการณ์ทเี่ ต่าทะเลอยูใ่ นสภาวะอาจสูญพันธุไ์ ด้เนือ่ งจาก
ถูกกักขัง เป็นอาหารส�ำหรับการบริโภคของมนุษย์ และอาจส่ง
ผลกระทบต่อระบบนิเ วศโดยรวมของทะเล โรงไฟฟ้าเคซอน
จึงได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลที่ด�ำเนินโครงการโดย
หน่วยงานราชการท้องถิน่ เพือ่ ช่วยบรรเทาสถานการณ์ความเสีย่ ง
จากการสูญพันธ์ของเต่าทะเล ด้วยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
และฝึกอบรมให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ชาวประมงที่ จ ะเป็ น ผู ้ ถ ่ า ยภาพ วั ด ขนาดของเต่ า ทะเลที่ พ บ
ระบุสายพันธุ์ และบันทึกเพื่อเป็นข้อมูล ก่อนปล่อยสัตว์กลับคืน
สู่ทะเล ทั้งนี้ ก�ำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติ ดังนี้
	เมือ่ ใดก็ตามทีม่ กี ารพบเห็นเต่าทะเล ณ บริเวณจุดน�ำน�ำ้ ทะเลเข้า
ของโรงไฟฟ้า จะมีขั้นตอนในการจัดการ ดังนี้
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01

02

หยุดฉีดคลอรีนใน
นํ้าทะเลทีร่ บั มาลง
ชั่วคราว

ดําเนินการชวยเหลือเตาทะเลดวยวิธที เี่ หมาะสม โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของเตาทะเลและเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานอยางสูงสุด ทั้งนี้ วิธีการอาจแตกตางไป
ตามสถานการณและขนาดของเตาทะเลทีพ่ บ

03

04

เมือ่ ชวยเหลือเตาทะเลมาได จะทําการประเมิน
ติดปายติดตาม (หากมีคณ
ุ สมบัตสิ าํ หรับปาย
ติดตามโดยปายติดตามทีโ่ รงไฟฟาใชนนั้ จะเปน
ไปตามมาตรฐานคือเปนปายสแตนเลสทีไ่ ดรบั
การรับรองจากหนวยงานดานสิง่ แวดลอมใน
ทองถิน่ ใหกบั บุคลากรทีผ่ า นการฝกอบรม)และ
ปลอยกลับสูอ า ว Lamon ทันที

จั ด ทํา รายงานเพื่ อ ส ง
ไปยังสํานักงานจัดการ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพกรมสิง่ แวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ
(DENR-BMB)

	โครงการดังกล่าวได้เริม่ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 จนปัจจุบนั มีบนั ทึก
การพบเต่าทะเลแล้วทัง้ สิน้ 63 ตัว โดยในปี พ.ศ. 2563 นี้ มีการพบ
และช่วยเหลือเต่าทะเลได้รอ้ ยละ 100 ของจ�ำนวนทีพ่ บ รวมทัง้ สิน้
จ�ำนวน 5 ตัว โดยทัง้ หมดพบบริเวณจุดน�ำน�ำ้ ทะเลเข้าของโรงไฟฟ้า
เคซอน โดยจากการระบุชนิดพันธุ์ ติดป้ายรหัสติดตาม ตามมาตรฐาน
ของหน่วยงานรับรองในท้องถิ่น พร้อมทั้งท�ำการระบุสถานภาพ
ของเต่าทุกตัวที่พบโดยเทียบเคียงกับ IUCN Red List Species
พบว่าจัดอยู่ในสถานะ Endangered
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โรงไฟฟ้าพลังงานลมโบโค ร็อค (ประเทศออสเตรเลีย)
โครงการส�ำรวจติดตามประชากรนกและค้างคาวตามแผนการ
ด�ำเนินงานระยะ 5 ปี
โรงไฟฟ้าพลังงานลมโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม ด�ำเนินการติดตามและ
ส�ำรวจผลกระทบต่อประชากรนกและค้างคาวไตรมาสละ 1 ครั้ง
พร้อมทัง้ จัดท�ำบันทึกเป็นประจ�ำทุกเดือน ตามแผนการติดตามผลกระทบ
ต่อประชากรนกและค้างคาว (Bird and Bat Monitoring Plan) ในพืน้ ที่
ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 5 ทัง้ นี้ ในปี พ.ศ. 2563 ผลการส�ำรวจ
อัตราการพบซากนกและค้างคาวเทียบเคียงกับการส�ำรวจตั้งแต่
ปีที่ 1 ในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ ไม่พบการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อประชากรสัตว์ดังกล่าว

โครงการ Biodiversity Banking (Bio-banking) ใน 2 พื้นที่
ได้แก่ บริเวณ Lochla พืน้ ที่ 443.86 Hectares และบริเวณ Weerona
พื้นที่ 656 Hectares ด�ำเนินการฟื้นฟูและรักษาพื้นที่ตามแผนงาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยครอบคลุ ม การด� ำ เนิ น งานหลั ก ตามแนวทาง
ของข้อตกลงการรักษาพื้นที่ Bio-banking ใน 2 ด้านหลัก ได้แก่
การให้ทางปศุศัตว์ไปหากิน (Grazing for Conservation) และการ
ก�ำจัดวัชพืชที่ไม่ต้องการให้มีการแพร่ขยายในพื้นที่ (Weed Control)
โดยรวมแล้วในปี พ.ศ. 2563 ทั้ง 2 พื้นที่มีผลการด�ำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ก�ำหนด ดังนี้

ตัวชีว้ ดั (KPI)
ไม่มีเหตุการณ์กัดเซาะที่ส�ำคัญในพื้นที่ฟื้นฟู
ตามทะเบียนเหตุการณ์ที่มีการบันทึกไว้
(No significant erosion incidents on
rehabilitated land as per incident
register)
มีพืชคลุมดินมากกว่าร้อยละ 90
และวัชพืชน้อยกว่าร้อยละ 20
(Vegetation ground cover >90%
and weeds <20%)

เกณฑ์/มาตรฐานในการวัด (Measurement)
ทะเบียนเหตุการณ์ (Incident register)

การตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบ
(Inspections and Audit Reports)
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มุง
่ มัน
่ ง
ั คม
่ สร้างคุณค่าสูส
บุคลากรของกลุ่มเอ็กโก
กลุม่ เอ็กโกตระหนักดีวา่ การด�ำเนินงานของบริษทั รวมทัง้ การบริหารกิจกรรมเพือ่ สังคม
และสิ่งแวดล้อมจะสามารถขับเคลื่อนและส�ำเร็จตามความมุ่งมั่นได้ด้วยบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและแนวคิดที่สอดคล้องต่อ
วัฒนธรรมขององค์กร ดังนัน้ บริษทั จึงให้ความส�ำคัญกับการดูแลและพัฒนาบุคลากร
ของกลุม่ เอ็กโก การดูแลคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ี ตลอดจนการส่งเสริมความ
หลากหลายและปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนอย่างเท่าเทียมเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้า
สร้างความผูกพันและความเชือ่ มัน่ ในองค์กรไปพร้อมๆ กับการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของเรา

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2563
• สามารถปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้แล้วเสร็จ
ตามแผนที่วางไว้ 4 ระบบ คือ ระบบการประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน (Performance Management System)
ระบบการบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรกลุ ่ ม ศั ก ยภาพสู ง
(Talent Management Implementation) โครงสร้าง
ค่าตอบแทน (Compensation Structure Implementation)
และการปรับปรุงโมเดลขีดความสามารถของบุคลากร
(Competency Model Redesign)
• สามารถคั ด เลื อ กผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ บ ริ ห ารที่ ว ่ า งได้
ร้อยละ 100

เป้าหมายระยะยาวเพื่อความยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2563-2567
• สามารถปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้แล้วเสร็จ
ตามแผนที่วางไว้*
• พนักงานร้อยละ 100 ที่ไ ด้เ ข้าร่วมโปรแกรมวางแผน
และพั ฒ นาผู ้ สื บ ทอด (Succession Planning &
Development) ได้รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้บริหารตามแผนที่วางไว้
• ผลส�ำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรไม่ต�่ำกว่า
60% ภายในปี พ.ศ. 2567

ผลการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2563
• สามารถปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้แล้วเสร็จ
ทั้ง 4 ระบบตามแผนที่วางไว้
-	ได้ด�ำเนินการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส�ำหรับปี 2563 ซึ่งมีการเน้นในเรื่องการจัดท�ำตัวชี้วัด
ผลการท�ำงานที่สอดคล้องกันภายในหน่วยงาน (KPI
Calibration) เปลี่ ย นแปลงระดั บ ผลการประเมิ น
การปฏิบตั งิ าน (Performance Rating) และเปรียบเทียบ
ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านภายในหน่ ว ยงาน
(Performance Calibration)
-	จัดท�ำระบบสมรรถนะในการท�ำงานซึ่งได้แก่ สมรรถนะ
หลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านความเป็นผูน้ ำ�
(Leadership Competency) สมรรถนะตามบทบาท
หน้ า ที่ (Functional Competency) พร้ อ มประเมิ น
พนักงาน เพื่อจัดท�ำระบบพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง

-	วิเคราะห์โครงสร้างผลตอบแทน และปรับปรุงระบบ
อัตราค่าจ้างเพื่อให้ยังคงสามารถแข่งขันกับบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกัน
- การจัดท�ำระบบ Talent Management มาใช้ในองค์กร
• สามารถคัดเลือกผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารที่ว่างได้ร้อยละ
100 ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด

*ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ แผนการบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคลของกลุ่มเอ็กโก สามารถติดตามได้ที่ https://
www.egco.com/th/our-people (Section: แผนการ
ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) หรือ สแกน
QR code
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การบริหารจัดการบุคลากร
กลุ่มเอ็กโกประกาศนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ
(Human Resources Management: HRM) มาปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กร โดย
นโยบายดังกล่าวนี้ครอบคลุมทุกบริบทในการบริหารจัดการบุคลากร ได้แก่
การบริหารโครงสร้างองค์กรทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ นโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และแรงงานสัมพันธ์

การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร

การสำรวจ
ความผูกพัน
ตอองคกร

รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล สามารถติดตามได้ที่ https://www.
egco.com/th/our-people หรือ สแกน QR code

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ที่เปนธรรม

การพ�จารณา
คาตอบแทนและ
สวัสดิการ

แผนผังการบร�หาร
จัดการบุคลากร

การดูแลและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

•	ในปี พ.ศ. 2563 กลุม่ เอ็กโกมีการจัดท�ำแผนปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทัง้ ระบบต่อเนือ่ งมาจากปีทผี่ า่ นมา โดยมีการวางแผนงาน
ระยะสัน้ ส�ำหรับประเด็นทีส่ ามารถบริหารจัดการได้ ควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินงานตามแผนระยะยาว 3 ปี เพือ่ ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลทั้งระบบ หรือกระบวนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm-shift) อาทิ การจัดท�ำระบบสมรรถนะในการท�ำงาน การวิเคราะห์
โครงสร้างผลตอบแทน และปรับปรุงระบบอัตราค่าจ้างเพือ่ ให้ยงั คงสามารถแข่งขันกับบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน การปรับปรุงระบบประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน การริเริ่มเรื่อง Knowledge Management และการน�ำระบบ E-Payroll เข้ามาใช้เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่มเอ็กโกมีความมุ่งมั่นที่จะวางรากฐานและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร ประกอบกับผลักดันการบูรณาการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อความยั่งยืนในกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและรักษาบุคลากร (GRI 401-1)

การสรรหาบุคลากรของกลุ่มเอ็กโกเป็นไปตาม “นโยบายในการสรรหาคัดเลือก” โดยในปี พ.ศ.
2563 อัตราการจ้างงานใหม่ของกลุ่มเอ็กโกอยู่ที่ร้อยละ 6.31

อัตราจ้างงานใหม่
ร้อยละ

6.31

การจ้างงานและการลาออกจากองค์กร

เพศ
ชาย

หญิง

อัตราการจ้างงานพนักงานใหม่
เพศชายร้อยละ 6.05

เพศหญิงร้อยละ 7.12

กลุม่ อายุ

จ�ำนวนพนักงาน (คน)

อายุน้อยกว่า 30 ปี

33

อายุระหว่าง 30-50 ปี

16

อายุมากกว่า 50 ปี

3

อายุน้อยกว่า 30 ปี

17

อายุระหว่าง 30-50 ปี

2

อายุมากกว่า 50 ปี

0
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อัตราการลาออกจากองค์กร

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

อัตราการลาออก (Turnover Rate)

4.30 %

2.86 %

4.93 %

4.35 %

อัตราการลาออกโดยสมัครใจ (Voluntary Turnover Rate)

3.25 %

2.86 %

2.01 %

3.02 %

จ�ำนวนพนักงานที่ลาออก
จากองค์กรในปี พ.ศ. 2563

จ�ำแนก
ตามกลุ่มอายุ

จ�ำนวน

อายุน้อยกว่า 30 ปี

อายุระหว่าง 30-50 ปี

อายุมากกว่า 50 ปี

ชาย

หญิง

คน

คน

คน

คน

คน

คน

49

16

จ�ำแนก
ตามเพศ

14

เพือ่ สะท้อนรูปแบบการท�ำงานทีต่ อบโจทย์กลุม่ เป้าหมายในยุคดิจทิ ลั
กลุ่มเอ็กโกได้สร้างช่องทางการสื่อสารส�ำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน
กับองค์กร ให้สามารถค้นหางานที่เหมาะสมกับความต้องการและ
ความสามารถผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยัง
เปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียนและนักศึกษาเข้ามาท�ำความรู้จัก
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเข้ามาฝึกงานในบริษัทผ่านความร่วมมือ
กั บ หลากหลายสถาบั น การศึ ก ษาในหลากหลายโครงการ อาทิ
โครงการเปิ ด โรงไฟฟ้ า EGCO เพื่ อ การเรี ย นรู ้ โครงการฝึ ก งาน
EGCO Internship และโครงการ EGCO Group Career Connect
@ Campus อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19
ในปี พ.ศ. 2563 กลุ ่ ม เอ็ ก โกได้ มี ก ารติ ด ตามความคื บ หน้ า ของ
สถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชดิ และเริม่ พิจารณารับนักศึกษาฝึกงาน
ในช่วงครึ่งปีหลัง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดบรรเทาลงเพื่อ
ความปลอดภัยในสุขภาวะอนามัย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ย วกั บการสรรหาและรั ก ษา
บุคลากร สามารถติดตามได้ที่ https://www.egco.
com/th/egco-opportunity หรือ สแกน QR code

19

36

13

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลุม่ เอ็กโกประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรอย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใส ทั้งในด้านประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน
โดยพิจารณาผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานเป็นส�ำคัญ พนักงานทั้งหมด
ของกลุ่มเอ็กโกจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล
โดยวิธีการบริหารตามวัตถุประสงค์ (Management by Objectives)
ซึ่งเป็นการวัดผลจากเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างพนักงานและผู้บังคับ
บัญชา และมีการจัดท�ำการ Calibration ผลการปฏิบัติงาน โดยใน
ปี พ.ศ. 2563 นี้ พนักงานของกลุ่มเอ็กโกสามารถแสดงความคิดเห็น
เพือ่ เป็นข้อมูลให้แก่ผบู้ งั คับบัญชาได้รบั ทราบถึงมุมมองในการท�ำงาน
และเกิดเป็นการสือ่ สารสองทางทีส่ ร้างความเข้าใจระหว่างกันมากขึน้
เห็นแนวทางในการท�ำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เข้าใจมุมมองของ
กันและกัน ส่งผลถึงประสิทธิผลต่อองค์กรที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
ยังมีการจัดอบรมในหัวข้อ “Smart KPI” ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อ
ให้สามารถเขียนเป้าหมายส�ำหรับการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสม วัดผลได้
ส่งผลถึงการปรับปรุงวิธีการวัดเป้าหมายที่มีความชัดเจน ถูกต้อง
รวมถึงเพิ่มความท้าทายในการปฏิบัติงานมากขึ้น

เอ็กโก กรุ๊ป
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (GRI 404-1)
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ไปสู ่
ความยั่งยืน พนักงานของกลุ่มเอ็กโกคือฟันเฟืองในการขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ กลุ่มเอ็กโกจึงให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของพนักงานทั่วทั้งองค์กรให้เป็นบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท และ
การด� ำ เนิ น การภายใต้ ส ภาวะที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา
รวมทั้งสร้างและผลักดันความสามารถของพนักงานให้เหมาะสมกับ
การท�ำงานเพื่อแสดงศักยภาพของพนักงาน

จ�ำนวนชัว่ โมงเฉลีย่ การฝึกอบรมของบุคลากรจ�ำแนกตามประเภท ปี พ.ศ. 2563
การอบรมด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
(Environment, Occupational Health and Safety)

4.08 ชั่วโมง / คน / ปี

การฝึกอบรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

14.13 ชั่วโมง / คน / ปี

ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มเอ็กโกได้พัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉลี่ยพนักงาน 1 คน ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 26,291 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุม่ หลักสูตรในการพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรม
ชือ่ หลักสูตรการอบรม

โปรแกรมสนับสนุนการสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมและผลงานนวัตกรรมตามขัน้ ตอน
(Step-by-Step Innovation)

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแนวคิด ตลอดจนผลงานด้านนวัตกรรมส�ำหรับการประยุกต์ใช้ในการ
ท�ำงาน ปรับปรุงและสนับสนุนให้การท�ำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ และส่งเสริมให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรต่อไป โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะมุ่งเน้นในการสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของการ
สร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมหรือการสร้างผลงานนวัตกรรมอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งยังสามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ในการท�ำงานได้อกี ด้วย และด้วยวิธกี ารจัดอบรมในแบบออนไลน์ จึงสนับสนุนให้พนักงานจากทุกพืน้ ที่
สามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างเท่าเทียม

ผลลัพธ์

พนักงานมีความรู้และทักษะส�ำหรับการปรับปรุงหรือส่งเสริมการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนก่อเกิด
เป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ พัฒนา และสร้างนวัตกรรมส�ำหรับองค์กร โดยเห็นได้จากจ�ำนวนผลงาน
ด้านนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดในโครงการ EGCO InnoPower ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งมีจ�ำนวน
โครงการที่ส่งเข้าประกวดเพิ่มมากขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของพนักงานใน
การสร้างนวัตกรรมส�ำหรับการท�ำงานให้แก่กลุ่มเอ็กโก โดยในปี พ.ศ. 2563 มีจ�ำนวนโครงการที่เข้าร่วม
ประกวดทั้งสิ้น 25 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 41 ล้านบาท ที่กลุ่มเอ็กโกได้รับประโยชน์
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กลุม่ หลักสูตรในการพัฒนาแนวคิดในการท�ำงาน
ชือ่ หลักสูตรการอบรม

โปรแกรมการสร้างแรงบันดาลใจและความเป็นเจ้าของงานในการขับเคลือ่ นการจัดการความรู้
(Knowledge Management Entrepreneurship Program: KMEP)

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

33
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เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นสู ่ ก ารเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ แ ละสามารถจั ด การความรู ้ ภ ายในองค์ ก รได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง กลุ่มเอ็กโกจึงได้
ด�ำเนินโครงการการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้น ด้วยหวังที่จะสร้างความตระหนักถึง
ความส�ำคัญและคุณค่าของกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) การสร้างทีม
ต้นแบบในการจัดการและขับเคลื่อนความรู้ต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเอ็กโก โดยเนื้อหาหลักสูตรจะ
ครอบคลุมถึงแนวทางการถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้
ในรูปแบบ Story Telling กระบวนการจัดการความรู้ด้วยโมเดลเซกิ (SECI Model) การก�ำหนดเป้าหมาย
แนวทาง และเครือ่ งมือในการค้นหาหัวข้อความรูต้ า่ งๆ และการก�ำหนดคุณลักษณะของทีมบริหารจัดการ
ความรู้ต้นแบบ (KM Guru) รวมถึงแนวทางการสร้างวัฒนธรรมของทีม เพื่อน�ำไปสู่การต่อยอดและการ
พัฒนาจัดการความรู้ (KM) อย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงประโยชน์ของกระบวนการจัดการความรู้ ตลอดจนร่วมกัน
สร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้ที่รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งจากของตนเอง
และผู้อื่น เกิดเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ ภายในองค์กร และสามารถน�ำการจัดการความรู้นี้
ไปต่อยอดส�ำหรับการท�ำงานด้วยตัวเอง สร้างทีมจัดการความรู้ต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้
ในกลุ่มเอ็กโกจนเกิดเป็นประโยชน์ และการพัฒนาการท�ำงานร่วมกันต่อไป

กลุม่ หลักสูตรในการเพิม่ พูนทักษะเพือ่ รองรับการท�ำงานในปัจจุบนั และอนาคต
ชือ่ หลักสูตรการอบรม

Global Mindset

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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เพือ่ พัฒนาทักษะของผูบ้ ริหารระดับกลางด้านการบริหารจัดการและสร้างภาวะผูน้ ำ� ระดับสากลผ่านการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์และประสบความส�ำเร็จในระดับสากล
ผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรมจะได้ทราบถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนวิธกี ารในการรับมือหรือเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ รวมถึงเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่มีผลต่อการตัดสินใจขององค์กร เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุม
ถึงความรู้ 3 ทาง ได้แก่ ทางปัญญา ทางจิตวิทยา และทางสังคม อาทิ ความรู้ด้านธุรกิจ ความรู้
ทางวัฒนธรรรมของประเทศที่แตกต่าง ความสามารถในการจับประเด็น การถูกทดสอบ ความสามารถ
ในการเข้าใจ การสร้างความสัมพันธ์ และการสื่อสารกับคนที่แตกต่าง คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละคน
ที่แสดงออกถึงความมีพลัง ความมั่นใจ และเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย เป็นต้น

ผลลัพธ์

ผู้บริหารระดับกลางมีความเข้าใจตนเองมากขึ้นเพื่อปรับแนวทางการท�ำงาน การบริหาร ตลอดจน
การสื่อสารกับผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลถึงความเข้าใจและ
ความมีประสิทธิภาพในการท�ำงานร่วมกันภายในทีมและระหว่างทีม เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ของกลุม่ เอ็กโก

เอ็กโก กรุ๊ป
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นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกได้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การท�ำงานตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับค่านิยม
ขององค์กร โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัทมีการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผ่านโครงการต่างๆ ให้แก่บคุ ลากรของกลุม่ เอ็กโกทุกคน อาทิ
การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act)
ให้ทราบถึงหลักการและข้อปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องตามกฎหมาย หลักสูตร
ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจ (Data Analytic for
Business Decision) รวมไปถึงการอบรมเพือ่ เตรียมความพร้อมให้แก่
กลุ่มผู้สืบทอดต�ำแหน่งทางการบริหารของกลุ่มเอ็กโก

ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2563 ถือเป็นปีที่ 2 ที่กลุ่มเอ็กโกได้มีการน�ำ Kirkpatrick
Model ในระดับ 3 และ 4 มาใช้ประเมินผลการจัดอบรมภายใน
องค์กร และยังสามารถค�ำนวณรายจ่ายหรือต้นทุนที่ลดลงหลังจาก
การฝึกอบรมอีกด้วย

รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
และนวัตกรรมของกลุ่มเอ็กโก สามารถติดตามได้ที่
https://www.egco.com/th/our-people (Section:
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม) หรือ สแกน
QR code

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน (GRI 401-2)
กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจมาโดยตลอด บริษัทเชื่อว่าบุคลากรที่มีคุณภาพ
ย่อมท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากคุณสมบัติ
ที่ เ หมาะสมแล้ ว การบริ ห ารคุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู ่ ที่ ดี
ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรสามารถบริ ห ารจั ด การการท� ำ งานและ
ชี วิ ต ส่ ว นตั ว ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ซึ่ ง เหล่ า นี้ จ ะส่ ง ผลให้ พ นั ก งานมี
ความผูกพันและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
กลุ ่ ม เอ็ ก โกมี ก ารวางนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความ
ปลอดภัยในการท�ำงานให้แก่พนักงาน โดยมีการจัดตัง้ คณะกรรมการ
และคณะท�ำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร เพื่อก�ำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ การก�ำกับดูแลและการ
ด�ำเนินงาน ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนางานด้านความปลอดภัยฯ
และภาวะฉุกเฉิน รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ของบุคลากร

แนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ในรายงานฉบับนี้
หัวข้อ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม”
เว็บไซต์ https://www.egco.com/th/safety-healthenvironment หรือ สแกน QR code

กลุ่มเอ็กโกมีการพิจารณาและก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่
บุคลากร โดยในปี พ.ศ. 2563 มีการจัดท�ำแผนปรับปรุงโครงสร้าง
ค่าตอบแทน (Compensation Structure Implementation) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลต่อเนื่อง
จากปีที่ผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มเอ็กโกมีการด�ำเนินงานอย่าง
เป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการจัดสรรสวัสดิการทีเ่ หมาะสมให้แก่พนักงาน
ได้แก่
•	การยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานด้วยนโยบายการท�ำงานจากที่บ้าน
(Work from Home) ต่อมาได้ปรับเปลีย่ นเป็นการปฏิบตั งิ านนอก
ส�ำนักงาน (Work from Anywhere) โดยได้มีการประกาศใช้เพื่อ
ให้พนักงานสามารถบริหารเวลาให้ตอบโจทย์การท�ำงานและชีวติ
ส่วนตัว
•	การพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับบรรยากาศ
การท�ำงาน โดยน�ำระบบ Microsoft Teams เข้ามาใช้ในการ
ท�ำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการท�ำงาน
ให้กับพนักงาน
•	กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ โดยในปี พ.ศ. 2563 มีการปรับปรุงสัดส่วน
การลงทุนในนโยบายการลงทุนเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการ
ลงทุนและให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้พนักงาน
สามารถได้รับผลตอบแทนจากกองทุนได้ดีที่สุด
• การประกันสุขภาพและประกันชีวิต
• สวัสดิการด้านทันตกรรมและแว่นตา
•	โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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•	การจัดรถบริการรับ-ส่งพนักงาน 2 เส้นทาง คือ สถานีรถไฟฟ้า
หมอชิต-อาคารเอ็กโก และศูนย์ราชการนนทบุรี-อาคารเอ็กโก
• การลาประเภทต่างๆ
ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน
(Welfare Committee) โดยมีตัวแทนพนักงานเป็นคณะกรรมการ
จ� ำ นวน 10 คน และสหภาพแรงงาน (Labor Union) มี ตั ว แทน

เอ็กโก กรุ๊ป

พนักงานทั้งหมด 163 คน อย่างไรก็ตาม พนักงานของกลุ่มเอ็กโก
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) นั้นอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ
สวัสดิการพนักงานและสหภาพแรงงาน โดยในปี พ.ศ. 2563 ได้มกี าร
จั ด ประชุ ม คณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารพนั ก งานเพื่ อ พิ จ ารณาวาระ
ต่างๆ อาทิ การปรับปรุงสวัสดิการด้านทันตกรรมและแว่นตา เรื่อง
ตู้ขายขนมและเครื่องดื่ม หรือการเพิ่มวันลา เป็นต้น เป็นจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 11 ครั้ง ตลอดทั้งปี

การส่งเสริมความหลากหลายและเท่าเทียม (GRI 405-1)
กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมความหลากหลายและ
เท่าเทียมโดยไม่จ�ำกัดสิทธิแรงงาน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียม
เคารพสิทธิมนุษยชนทั้งต่อพนักงานและคู่ค้าโดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กร บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าความหลากหลายและ
สิทธิความเท่าเทียมคือการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มกี ารจ�ำกัดวิถที าง
ด้านเพศ อายุ การศึกษา สัญชาติ เชือ้ ชาติ ศาสนา สีผวิ เพศ สิทธิความ
เป็นพลเมือง ฯลฯ รวมไปถึงการสนับสนุนผู้ทุพพลภาพ นอกจากนี้

บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนที่เท่าเทียมของ
บุคลากรชายและหญิงโดยพิจารณาจากความสามารถในการท�ำงาน
เป็นหลัก เช่น ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติ
ทางการศึกษา เป็นต้น โดยไม่มีปัจจัยทางด้านเพศมาเกี่ยวข้อง
ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มเอ็กโกมีสัดส่วนบุคลากรหญิงต่อชายทั้งหมด
คิดเป็น 76:24

ตัวบ่งชีค้ วามหลากหลาย (Diversity Indicators)
สัดส่วนบุคลากรหญิงทั้งหมดทั่วทั้งองค์กร
Female share of total workforce (%)

ร้อยละ
24

สัดส่วนบุคลากรหญิงในทุกต�ำแหน่งบริหาร
Females in all management positions, including junior, middle, and senior management
(as % of total management workforce)

ร้อยละ
38

สัดส่วนบุคลากรหญิงในต�ำแหน่งผู้บริหารระดับต้น
Females in junior management positions (as % of total junior management positions)

ร้อยละ
42

สัดส่วนบุคลากรหญิงในต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
Females in top management positions (as % of total top management positions)

ร้อยละ
24

สัดส่วนบุคลากรหญิงในต�ำแหน่งที่สามารถสร้างรายได้
Females in management positions in revenue-generating functions (as % of all such managers)

ร้อยละ
-

นอกจากนี้ บริษัทได้บูรณาการกฎหมายและบทบัญญัติต่างๆ อาทิ
หลักการชีแ้ นะเรือ่ งสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles
on Business and Human Rights) หลั ก การด้ า นมนุ ษ ยธรรม
และสิทธิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor
Organization: ILO) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Principles
of the United Nations Global Compact: UNGC) มาใช้เป็นแนว
ปฏิ บั ติ แ ละปรั บ ปรุ ง นโยบายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเพื่ อ ความเท่ า เที ย ม
ส� ำ หรั บ พนั ก งาน และครอบคลุ ม ไปถึ ง พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ และ
คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก

รายละเอียดการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของ
กลุ ่ ม เอ็ ก โกสามารถติ ด ตามได้ ใ นรายงานฉบั บ นี้
หัวข้อ “การเคารพสิทธิมนุษยชน” เว็บไซต์ https://
www.egco.com/th/human-rights หรือสแกน QR
code

เอ็กโก กรุ๊ป
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การส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
การส�ำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้กลุม่ เอ็กโกเข้าใจถึง
ทัศนคติและความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อบริษัท และยังเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานและกลุ่มเอ็กโกอีกด้วย ส�ำหรับ
ปี พ.ศ. 2563 นี้ กลุ่มเอ็กโกไม่ได้จัดให้มีการส�ำรวจความผูกพัน
ของพนักงานกับองค์กร แต่ยังมีการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ งาน Communication Day ซึง่ จัด
อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ การสือ่ สารนโยบายใหม่ๆ ด้านทรัพยากรบุคคล

และยังคงด�ำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ
เวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) โดยครอบคลุมประเด็นการบริหารจัดการ
อาทิ การพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการ การก�ำหนด
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้ มี ค วามพร้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ทั้ ง นี้ กลุ ่ ม เอ็ ก โกจะมี ก ารส� ำ รวจความผู ก พั น ของพนั ก งานกั บ
องค์กรอีกครั้งในปี พ.ศ. 2564

พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร
ร้อยละ

44%

ประเด็นที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่

• การได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน
•	การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากองค์กรที่ส่งผล
ให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ
• มีชอ่ งทางในการสือ่ สารกับพนักงานอย่างเพียงพอ
•	การประเมินผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงผลการ
ปฏิบัติงานจริงได้อย่างแม่นย�ำ
•	การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน
อย่างจริงจัง

ผลการด�ำเนินงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผู้น�ำดึงดูดความผูกพัน (Engaging
Leader Workshop)”
ส�ำหรับระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนั ก เกี่ ย วกั บ บทบาทความส� ำ คั ญ ของผู ้ บ ริ ห ารในการเสริ ม
สร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยผู้บริหารเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานและแนวทางปฏิบัติ
ในการยกระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

การจัดระบบการสื่อสาร 2 ทาง (Two-way Communication)
ผ่านทางระบบ Microsoft Teams
เพื่อให้พนักงานในกลุ่มเอ็กโกได้รับฟังนโยบายของผู้บริหารและ
ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ ในงาน Communication Day จึงเปิดโอกาส
ให้ พ นั ก งานสามารถสอบถามข้ อ สงสั ย พร้ อ มให้ ค วามคิ ด เห็ น
ผ่านระบบ และผู้บริหารสามารถตอบข้อสงสัยได้ในเวลาเดียวกัน
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญในการเคารพและป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเพือ่ ให้ธรุ กิจและผูม้ สี ว่ นได้เสียของเรามีความมัน่ คง
และยั่งยืน
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค
กลุ่มเอ็กโกด�ำเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตลอดมา เราเชื่อว่าการเคารพสิทธิมนุษยชน
ถือเป็นหลักการส�ำคัญประการหนึ่งภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและการด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง
หลั ก ปฏิ บั ติ ท างสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมทั้ ง ก� ำ หนดนโยบายด้ า นสิ ท ธิ
มนุษยชนและแนวปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและจริงจัง
ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มเอ็กโกมีกระบวนการตรวจสอบ
สถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due
Diligence) และประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human
Rights Risk Assessment) ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของบริษทั ครอบคลุม
ถึงบุคลากร กิจกรรมของบริษัท ผลิตภัณฑ์ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ

และกลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ภาคส่ ว น ตามหลั ก การว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ
กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on
Business and Human Rights – UNGP) เพื่อทราบถึงประเด็น
ความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนทีอ่ าจเกิดขึน้ และให้มนั่ ใจว่ากลุม่ เอ็กโก
ด�ำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อแสดงให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงความมุ่งมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดนโยบายสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเอ็กโก
สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ https://www.egco.com/
uploads/finder/files/HumanRightsPolicyAnd
GuidlineTH.pdf หรือ สแกน QR code

กระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของกลุ่มเอ็กโก
ความมุ่งมั่นเชิงนโยบาย
การเยียวยาและ
ช่องทาง การรับ
เรื่องร้องเรียน

การประเมินผล
ด้านสิทธิมนุษยชน

รายละเอียดกระบวนการตรวจสอบด้าน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Human Rights Due
Diligence) การติดตาม สื่อสาร ร้องเรียน
และกระบวนการแก้ ไ ข ฟื ้ น ฟู ป ระเด็ น
ทางด้านสิทธิมนุษยชน สามารถติดตาม
ได้ในเว็บไซต์ https://www.egco.com/
uploads/finder/files/EGCO%20
HumanRightsRiskAssessment_
20_05_2020.pdf หรือ สแกน QR code

ช่องทางการสื่อสารและ
รับข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มเอ็กโก
การติดตาม
ประสิทธิผล

การบูรณาการ

www.egco.com
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เอ็กโก กรุ๊ป
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเอ็กโก
กลุ่มเอ็กโกส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
ผ่านการฝึกอบรมและการตรวจประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน
ตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของบริ ษั ท เพื่ อ สร้ า งการตระหนั ก รู ้ แ ละ
ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของกลุ่มเอ็กโกทั่วทั้งองค์กร โดยในปี
พ.ศ. 2563 บุคลากรของกลุ่มเอ็กโกทุกคน (ร้อยละ 100) ผ่านการฝึก
อบรมด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ กลุม่ เอ็กโกมีแผนทีจ่ ะจัดประชุม

เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ตรวจประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนในการด�ำเนินธุรกิจ (ร้อยละ 100) ในปี พ.ศ. 2564
เพื่ อ ตรวจสอบถึ ง ประเด็ น ความเสี่ ย งด้ า นมนุ ษ ยชนที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ซึง่ รวมไปถึงโอกาส และความรุนแรงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มเอ็กโก เพื่อให้สามารถวางแผน และจัดท�ำมาตรการรวมถึง
แนวทางในการลดความเสี่ยงเหล่านั้นที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

การสื่อสารกับคู่ค้าในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
กลุ่มเอ็กโกพิจารณาและปรับปรุงนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และจรรยาบรรณคู ่ ค ้ า ของกลุ ่ ม เอ็ ก โกอย่ า งสม�่ ำ เสมอ โดยจั ด
ให้ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึง่ ของจรรยาบรรณฯ และสือ่ สาร
กับคู่ค้าเพื่อให้รับทราบแนวทางในการด�ำเนินงานร่วมกับบริษัท
นอกจากนี้ กลุ ่ ม เอ็ ก โกมี ก ารวางแผนในการตรวจประเมิ น ความ
เสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเป็นประจ�ำทุก 3 ปี และจะมี
การทบทวนประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้แน่ใจ
ว่าแผนงานและมาตรการป้องกันความเสี่ยงฯ มีความเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ

รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณคู ่ ธุ ร กิ จ
ของกลุ่มเอ็กโก สามารถติดตามได้ในรายงานฉบับนี้
หัวข้อ “การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน” เว็บไซต์
https://www.egco.com/th/supplychainmanagement
หรือ สแกน QR code

การเยียวยา
ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มเอ็กโกไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือการรายงาน
ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทั้งจากกิจกรรมของบริษัทและการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน บริ ษั ท จึ ง ไม่ มี ก ารเยี ย วยาแก่
ผู้ถูกละเมิด อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงโอกาสที่การด�ำเนิน
ธุรกิจของเอ็กโกอาจน�ำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น บริษัทจึง
มี ก ารจั ด เตรี ย มแนวทางมาตรการในการเยี ย วยาผู ้ เ สี ย หายเพื่ อ
บรรเทาผลกระทบและท�ำให้ผู้เสียหายสามารถกลับสู่สภาวะปกติ
ดังเช่นก่อนเกิดเหตุการณ์การละเมิด

รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับแนวทางและมาตรการในการ
บริหารจัดการประเด็นความเสีย่ งและผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชน สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ https://www.egco.
com/th/human-rights หรือ สแกน QR code
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ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
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GRI
403-1, 403-2, 403-3,
403-7, 403-8, 403-9

สุขภาวะที่ดีของบุคลากรและสถานที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยส่งเสริมประสิทธิภาพในการท�ำงานทั้งต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติงานในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก นอกจากนี้ กระบวนการบริหารงานและการผลิตไฟฟ้าที่ปลอดภัย
จะสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้น เป็นต้น ดังนั้น
กลุ่มเอ็กโกจึงให้ความส�ำคัญสูงสุดในการวางแนวปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท�ำงาน

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2563

เป้าหมายระยะยาวเพือ่ ความยัง่ ยืน ปี พ.ศ. 2563 - 2567

ด้านความปลอดภัย - ควบคุมการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัย
•	ไม่มกี ารเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ (Zero Fatality)
•	ไม่มบี าดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน (No Lost Time Injury)
ด้านการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี
•	จัดการส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน - การด�ำเนินการควบคุม
ให้มสี ภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย
•	ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ดีกว่า
ข้อก�ำหนดตามกฎหมาย

•	ทบทวนนโยบาย และคูม่ อื ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย โดยน�ำมาตรฐาน ISO 45001 มาเป็น
แนวทางในการด�ำเนินการ
•	อัตราการเสียชีวติ (Fatality) เท่ากับ 0
•	สถิตอิ บุ ตั เิ หตุทมี่ กี ารบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน (Lost Time
Injury Frequency: LTIF) เท่ากับ 0 ทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว
•	ควบคุมกระบวนการท�ำงานและดูแ ลสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานของแต่ละพืน้ ทีใ่ ห้สอดคล้องตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด

ผลการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2563
ด้านความปลอดภัย
•	ไม่ มี ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต
(Zero Fatality)
• มีการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน 3 ราย

ด้านการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี
•	มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เป็นไปตามเป้าหมาย

ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มเอ็กโกมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส�ำหรับการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้อง
กั บ นโยบายพื้ น ฐานของบริ ษั ท และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การก� ำ กั บ ดู แ ล
รวมถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเอ็กโกได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ และคณะท�ำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่
ความปลอดภั ย ทั้ ง ที่ ส� ำ นั ก งานใหญ่ และโรงไฟฟ้า เพื่ อ ก� ำ หนด
แนวทาง หลักเกณฑ์ จัดท�ำคู่มือระบบการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environment
Management System: Manual) และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน

ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
•	ผลการตรวจวั ด สภาพแวดล้ อ ม
ในการท� ำ งานที่ ป ลอดภั ย และ
เป็นไปตามเป้าหมาย

ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนางานด้านความปลอดภัยของกลุม่ เอ็กโก

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง
การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
สามารถติดตามได้ที่ https://www.egco.com/th/
safety-health-environment หรือ สแกน QR code

เอ็กโก กรุ๊ป
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โดยนอกจากการประกาศใช้นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ขององค์กรแล้ว กลุ่มเอ็กโกยังมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการด�ำเนินงาน
ให้มีความเข้มข้นมากกว่าที่กฎหมายก�ำหนด สอดคล้องกับแนวทาง
การด�ำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การมาตรฐาน
สากล (International Organization for Standardization: ISO) ส่งผล
ให้บริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการในระดับประเทศ
และสากลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ มาตรฐานระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001: 2015 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 และ TIS 18001: 2011
มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001: 2011 มาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 14001: 2015 เป็นต้น และด้วยความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาระบบความปลอดภัย กลุม่ เอ็กโกสนับสนุนให้ทกุ โรงไฟฟ้า
มีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสของข้อก�ำหนดทางกฎหมาย
ด้านการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและ
สม�่ำเสมอ ส่งผลให้ปัจจุบันโรงไฟฟ้าขนอมได้รับการยกระดับรับรอง
มาตรฐานสากลด้านการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
สู่ ISO 45001: 2018

ส� ำ หรั บ ประเด็ น ด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ของคู ่ ค ้ า
กลุ่มเอ็กโกนั้น บริษัทได้ระบุให้เป็นประเด็นที่ต้องให้ความส�ำคัญ
และมี ก ารสื่ อ สารให้ คู ่ ค ้ า รั บ ทราบผ่ า นจรรยาบรรณคู ่ ธุ ร กิ จ ของ
กลุ่มเอ็กโก ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อส�ำคัญด้านความยั่งยืนที่จะต้อง
ได้รับการตรวจสอบ ทั้งจากแบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืนของ
คูค่ า้ และการเข้าประเมินสถานประกอบการของคูค่ า้ ซึง่ ผลการประเมิน
ดังกล่าวจะมีส่วนในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าก่อนร่วมงานและ
ยังมีการประเมินผลหลังจากการท�ำงานอีกด้วย

รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณคู ่ ธุ ร กิ จ
ของกลุ ่ ม เอ็ ก โก สามารถติ ด ตามได้ ใ นรายงาน
ฉบั บ นี้ หั ว ข้ อ “การบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน”
เว็บไซต์ https://www.egco.com/th/supplychain
management หรือ สแกน QR code

สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการท�ำงานของพนักงานและผู้รับเหมากลุ่มเอ็กโก (GRI 403-2, 403-9)
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จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากการท�ำงาน
พนักงาน

ราย

ผู้รับเหมา

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
พนักงาน
ผู้รับเหมา

ราย / หนึ่งล้าน
ชั่วโมงท�ำงาน

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (I.F.R.)
พนักงาน
ผู้รับเหมา

ราย / หนึ่งล้าน
ชั่วโมงท�ำงาน

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (I.S.R)
พนักงาน
ผู้รับเหมา

วัน / หนึ่งล้าน
ชั่วโมงท�ำงาน
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ในปี พ.ศ. 2563 ผลการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ของพนักงานและผู้รับเหมาในโรงไฟฟ้าของกลุ่มเอ็กโกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ พบว่าอัตราความถี่การบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�ำงาน (Injury Frequency Rate: I.F.R.) ของ
กลุ่มเอ็กโกมีค่าเท่ากับ 0.96 และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ
จากการท�ำงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�ำงาน (Injury Severity Rate:
I.S.R.) ของกลุม่ เอ็กโกมีคา่ เท่ากับ 16.57 เนือ่ งจากมีการเกิดอุบตั เิ หตุ
ของผู้รับเหมาถึงขั้นหยุดงานจ�ำนวน 3 รายของโรงไฟฟ้า EGCO
COGEN โรงไฟฟ้า BRWF และโรงไฟฟ้า RG
ส�ำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในเบื้องต้นบริษัทให้ความดูแลผู้บาดเจ็บ
จากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างเต็มที่ และได้แจ้งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำกับดูแล และร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อ

เอ็กโก กรุ๊ป

ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และน�ำบทเรียนจากข้อบกพร่องมาปรับปรุง
การท�ำงานและการควบคุมการปฏิบตั งิ านของทุกโรงไฟฟ้าเพือ่ ป้องกัน
มิให้เกิดขึ้นอีกต่อไป
กลุ่มเอ็กโกตระหนักถึงความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการด�ำเนินการตาม
มาตรการความปลอดภัย โดยมีการทบทวนแนวปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนใน
การเข้ามาปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีโ่ รงไฟฟ้าส�ำหรับผูร้ บั เหมาอย่างเคร่งครัด
มีการทบทวนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�ำงาน
การสวมอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล ตลอดจนทบทวน
การเตรี ย มพื้ น ที่ และควบคุ ม การปฏิ บั ติ งานให้ มี ค วามปลอดภั ย
มีการติดตามประสิทธิผลการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ซ�้ำ

หลักสูตรอบรม และกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย (GRI 403-5)
เพื่อให้การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นวัฒนธรรมหนึ่งขององค์กร กลุ่มเอ็กโกจึงมุ่งมั่นในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้
ด้านความปลอดภัยทั้งก่อนปฏิบัติงาน ระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติงาน ตลอดจนความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ครอบคลุม
ทั้งบุคลากรของกลุ่มเอ็กโกและกลุ่มผู้รับเหมา ทั้งก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน และก�ำหนดให้มาตรการเหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินของกลุ่มเอ็กโกที่สอดคล้องกับนโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภััยของกลุ่มเอ็กโก

01
ในปี พ.ศ. 2563 โรงไฟฟ้ า ในกลุ ่ ม เอ็ ก โกมี ก าร
ฝึ ก ซ้ อ มแผนปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
การฝึ ก ซ้ อ มดั บ เพลิง และอพยพหนีไฟ การซ้อม
แผนช่ ว ยเหลื อ ผู ้ บ าดเจ็ บ การฝึ ก ซ้ อ มสารเคมี
หกรั่วไหล การฝึกซ้อมการระงับอุบัติภัยน�้ำมันหก
รัว่ ไหลและการก�ำจัดคราบน�ำ้ มัน รวมทัง้ แผนฉุกเฉิน
ตอบโต้กรณีน�้ำท่วม
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02
คณะท�ำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม กลุม่ เอ็กโก
จัดอบรมหลักสูตร “ISO 45001: 2018 Internal Auditor” โดยสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมือ่ วันที่ 22-23 กันยายน 2563 เพือ่ พัฒนา
ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับข้อก�ำหนดมาตรฐาน ISO 45001
ส�ำหรับน�ำมาใช้เป็นแนวทางตรวจติดตามคุณภาพภายในให้แก่
คณะท�ำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม กลุม่ เอ็กโก
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม และผูป้ ฏิบตั งิ าน
โรงไฟฟ้าทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน อาคารเอ็กโก ซึ่งปัจจุบัน SHE
กลุม่ เอ็กโกได้ปรับเปลี่ยนมาตรฐานจาก OHSAS 18001: 2007 สู่
มาตรฐาน ISO 45001: 2018 เพือ่ พัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการป้องกันการบาดเจ็บและความเจ็บป่วย
จากการท�ำงาน พร้อมปรับปรุงสมรรถนะด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยขององค์กรในเชิงรุก

03
ปี 2563 คณะท�ำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่ แวดล้อม กลุม่ เอ็กโก ได้มกี ารด�ำเนินการตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ
โรงไฟฟ้ า ในกลุ ่ ม เอ็ ก โก เพื่ อ ประเมิ น ระบบการจั ด การ
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยว่าได้ดำ� เนินการสอดคล้อง
กับข้อก�ำหนด ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
ระบบมีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึ ง ได้ มี ก ารน� ำ ผลการตรวจประเมิ น เข้ า ไป
รายงานในทีป่ ระชุมทบทวนโดยคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเอ็กโก เพื่อพิจารณา
ทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ขององค์กร และก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานทีเ่ หมาะสม
ต่อไป
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การจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงาน ปี พ.ศ. 2563

กลุ่มเอ็กโกมีการจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงาน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน ผูร้ บั เหมา และลูกจ้างตระหนักถึง
ความส�ำคัญในเรื่องอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท�ำงาน
เพื่อเป็นการลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
และนอกเวลางาน
โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดนิทรรศการ
เรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน การบรรยายหัวข้อ “การสร้าง
ความตระหนักด้านความปลอดภัย (Safety Awareness)” ทอล์คโชว์
โรงไฟฟ้า Solarco

โรงไฟฟ้า RG

“ธรรมะกั บ ความปลอดภั ย ” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุ ตฺ โ ต
การทบทวนปฐมพยาบาลเบื้องต้น กิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติ
การช่วยชีวิตโดยการปั๊มหัวใจ (CPR) การอบรมความปลอดภัย
ในการท� ำ งาน และโรคจากการท� ำ งาน ตลอดจนมี ก ารประกวด
ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยจากผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมา
ทั้ ง นี้ ก ลุ ่ ม เอ็ ก โกเชื่ อ มั่ น ว่ า การจั ด กิ จ กรรมดั ง กล่ า วจะสามารถ
ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งาน และผู ้ รั บ เหมาในองค์ ก รมี จิ ต ส� ำ นึ ก ในเรื่ อ ง
ของความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมทั้งสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงไฟฟ้าขนอม

รายละเอียดหลักสูตรอบรมและกิจกรรมส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยอืน่ ๆ ของกลุม่ เอ็กโก ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 สามารถ
ติดตามได้ในเว็บไซต์ https://www.egco.com/th/safetyhealth-environment หรือ สแกน QR code
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ส่งเสริมวิถีสุขภาพดีแก่บุคลากรของกลุ่มเอ็กโก (GRI 403-6)
กลุ่มเอ็กโกตระหนักถึงความส�ำคัญของคุณภาพชีวิต สุขภาพ และ
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องพนักงานทุกคน โดยยึดมัน่ ทีจ่ ะสร้างและส่งเสริม
วิถีสุขภาพดี (Healthy Lifestyle) เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มเอ็กโกมี
สุขภาพที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
ในปี พ.ศ. 2563 โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การมีสุขภาวะที่ดี (Healthy Promotion) ประกอบด้วย กิจกรรม
ออกก� ำ ลั ง กายและแข่ ง ขั น กี ฬ าประเภทต่ า งๆ เช่ น การแข่ ง ขั น
ฟุตบอล เปตอง โบว์ลิ่ง ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมและการรณรงค์
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เช่น ให้ข้อมูลข่าวสารการป้องกัน COVID-19
โรคไข้เลือดออก ฯลฯ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
กลุ ่ ม เอ็ ก โกมี ค วามตื่ น ตั ว และเฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด
บริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการด�ำเนินมาตรการเว้นระยะ

ห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 โดยกลุ่มเอ็กโกได้ประกาศมาตรการป้องกัน
สถานการณ์โรค COVID-19 ในสถานที่ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลาง
และโรงไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานบ�ำรุงรักษาตามแผน
(Schedule Outage) ส�ำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อฯ
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ทุกโรงไฟฟ้าปรับใช้
ให้เหมาะสมตามพื้นที่

รายละเอี ย ดการบริ ห ารจั ด การของกลุ ่ ม เอ็ ก โกในช่ ว งวิ ก ฤต COVID-19
สามารถติ ด ตามได้ ใ นรายงานฉบั บ นี้ หั ว ข้ อ "กลุ ่ ม เอ็ ก โกร่ ว มใจต้ า นภั ย
COVID-19"

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
01

02

03

01

02

โรงไฟฟ้ า ขนอม (KEGCO) จั ด กิ จ กรรมรณรงค์
ส่ ง เสริ ม และให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารการป้ อ งกั น โรค
COVID-19 รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์วันความ
ปลอดภัยแห่งชาติตามจุดท�ำงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า EGCO Cogen
จัดกิจกรรมกีฬาหรรษา 5 ฐาน

03

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน (RG) จัดกิจกรรมรณรงค์เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพ อาทิ การประชาสัมพันธ์
เพื่อการป้องกัน การดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลโรค COVID-19 โรคลมแดด
และโรคไข้เลือดออก

136

รายงานประจ�ำปี 2563

01

เอ็กโก กรุ๊ป

02

โรงไฟฟ้า Solarco ร่วมพิธีเปิดงานและแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยใน
งานร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อและเปตองกับชุมชน

โรงไฟฟ้ า ขนอม (KEGCO) จั ด โครงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพประจ� ำ ปี
พ.ศ. 2563 จังหวัดกระบี่ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

รายละเอียดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของพนักงานในกลุ่มเอ็กโก ประจ�ำปี
พ.ศ. 2563 สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ https://
www.egco.com/th/safety-health-environment
หรือ สแกน QR code

โรงไฟฟ้าขนอม (KEGCO) จัดกิจกรรม KEGCO Sport Day โดยร่วมการ
แข่งขันการวิ่งระยะสั้น วอลเลย์บอล และเปตอง

รางวัลแห่งความส�ำเร็จด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2563
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด

รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ระดับ
ประเทศ (ระดับทอง 4 ปีติดต่อกัน) จากกระทรวงแรงงาน

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

เอ็กโก กรุ๊ป
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รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จ�ำกัด
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม 11 ปีติดต่อกัน)
จากกระทรวงแรงงาน

137

รางวั ล อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว ระดั บ ที่ 3 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

GRI
102-9, 102-10, 204-1,
308-1, 308-2, 414-1, 414-2

กลุ่มเอ็กโกมีแนวทางการบริหารจัดการคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้า
และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคู่ค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพของคู่ค้าให้เติบโต
คูไ่ ปกับการประกอบธุรกิจของกลุม่ เอ็กโกอย่างยัง่ ยืน บริษทั ให้ความส�ำคัญ
กับการทบทวนแนวทางในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยได้มีการ
ประเมินและระบุคู่ค้าที่มีความส�ำคัญ ระบุประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน พร้อมทัง้ พัฒนากลยุทธ์และแนวปฏิบตั อิ ย่าง
จริงจังและต่อเนือ่ งในการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน รวมไปถึงการยึดมัน่
ในนโยบายการจัดหาสินค้าและบริการ และจรรยาบรรณคู่ค้าที่ค�ำนึงถึง
ประเด็นทีส่ ำ� คัญต่อความยัง่ ยืน เพือ่ ประกาศถึงเจตนารมณ์ของกลุม่ เอ็กโก
ที่ชัดเจนในการพัฒนาขั้นตอนการด�ำเนินงานของบริษัทไปพร้อมกับ
การพัฒนาคู่ค้า โดยมีการจัดกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัท
และคู่ค้าอย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกปี
กลุ่มเอ็กโกมีแนวทางในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ตามกรอบการด�ำเนินงาน UN Global Compact ซึง่ ประกอบ
ด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่
1.	Commit: ประกาศเจตนารมณ์ด้านการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
2.	Assess: ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในประเด็น
ด้านความยั่งยืน (ESG) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3.	Define: ระบุเป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายส�ำหรับการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
4.	Implement: ปฏิบัติใช้กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงาน
5.	Measure: ประเมินและติดตามผลการด�ำเนินงาน
6.	Communicate: สือ่ สารถึงกลยุทธ์และขัน้ ตอนการท�ำงาน
กับคู่ค้าเพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงการท�ำงานสู่
ความยั่งยืน

รายละเอี ย ดแนวทางการบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่
อุปทาน จรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก การบริหาร
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า สามารถติดตาม
ได้ในเว็บไซต์ https://www.egco.com/th/supply
chainmanagement หรือ สแกน QR code

เอ็กโก กรุ๊ป

รายละเอี ย ดนโยบายการจั ด หาสิ น ค้ า และ
บริการ สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ https://
www.egco.com/uploads/finder/files/
ProcurmentPolicyGuidelineAndStrategy_
th.pdf หรือ สแกน QR code

COMMIT
Leadership commitment to mainstream the Global
Compact principles into strategies and operations
and to take action in support of broader UN goals,
in a transparent way.

ASSESS
Assess risks,
opportunities, and
impacts across Global
Compact issue areas

COMMUNICATE

Communicate
progress and
strategies and
engage with
stakeholders
for continuous
improvement

MEASURE
Measure and monitor
impacts and progress
toward goals

DEFINE
Define goals,
strategies, and
policies

IMPLEMENT
Implement strategies
and policies through the
company and across
the company’s
value chain
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กลุ่มเอ็กโกมีการด�ำเนินงานในขั้นตอนการระบุคู่ค้าที่มีความส�ำคัญ
ยิง่ ยวด โดยพิจารณาจากคูค่ า้ ประเภท (1) จัดหาสินค้า และ (2) ให้บริการ
ซึ่ ง ในปี 2563 บริ ษั ท สามารถระบุ คู ่ ค ้ า ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ยิ่ ง ยวด
(Critical Supplier) จ�ำนวน 51 ราย และคู่ค้าที่มีความส�ำคัญยิ่งยวด
ในล�ำดับถัดไป (Critical Non-tier 1 Supplier) จ�ำนวน 21 ราย มีมลู ค่า
รวมทั้งสิ้น 23,054,870,026.45 บาท โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา
ดังนี้
1.	เป็นคูค่ า้ ทีม่ ยี อดซือ้ ขายสูงสุด 80% แรก (High-volume Suppliers
or Similar)
2.	เป็นคูค่ า้ น�ำส่งวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญต่อกระบวนการผลิตของกลุม่ เอ็กโก
(Critical Component Suppliers or Similar)

3.	เป็นคูค่ า้ รายเดียวหรือไม่สามารถทดแทนได้ (Non-substitutable
Suppliers or Similar)
4.	เป็นคู่ค้าน�ำส่งวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการที่ส�ำคัญต่อกระบวนการ
ผลิตของกลุ่มเอ็กโก (Suppliers who Supply Products and
Services in Relevant to EGCO Group’s Operation)
5.	เป็นคูค่ า้ ทีม่ กี ารติดต่อซือ้ ขายมากกว่า 1 ครัง้ (Suppliers Who are
not a One-time Supplier)
6.	เป็นคู่ค้าที่ซื้อขายกันมาอย่างยาวนาน (Long Lead Time)

ประเภทของคูค่ า้

จ�ำนวนคูค่ า้ (ราย)

มูลค่าการซือ้ ขาย (%)

1,204

100

คู่ค้าที่มีความส�ำคัญยิ่งยวด (Critical tier 1 suppliers)

51

80

คู่ค้าที่มีความส�ำคัญยิ่งยวดในล�ำดับถัดไป (Critical non-tier 1 suppliers)

21

-

คู่ค้าทางตรง (Total tier 1 suppliers)

การระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มเอ็กโก
กระบวนการของกลุมเอ็กโกในการระบุความเสี่ยงดาน ESG

การระบุคูคา
ที่มีความสำคัญ
ยิ�งยวด

การประเมินความเสี่ยง
ดวย ESG สำหรับ
คูคาทั้งหมดของกลุมเอ็กโก

กลุ่มเอ็กโกได้มีการน�ำประเด็นด้านการก�ำกับดูแลสิ่งแวดล้อม และ
สังคม (ESG) เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าของกลุ่ม
เอ็กโกและมีการระบุประเด็นความเสี่ยงด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
สิ่งแวดล้อม และสังคม (ESG) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารห่วงโซ่
อุปทานอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้มีการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าเพื่อ
ระบุประเด็นความเสี่ยงด้าน ESG ที่อาจส่งผลกระทบกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก โดยผลการประเมินในปี พ.ศ. 2563 พบว่าคู่ค้า
ของกลุ่มเอ็กโกได้คะแนนสูงสุดในด้านการก�ำกับดูแลกิจการ คิดเป็น
83.69% รองลงมาคือด้านสังคม 77.40% และด้านสิง่ แวดล้อม 51.55%

การบร�หารจัดการ
ความเสี่ยง
และการติดตาม

การรายงาน
และการเปดเผย

ทัง้ นีจ้ ากค�ำถามทีร่ ะบุในแบบประเมินความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมพบว่า
คูค่ า้ โดยส่วนใหญ่ไม่มกี ารจดบันทึกการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และการใช้พลังงานจากการด�ำเนินธุรกิจ กลุ่มเอ็กโกจึงพิจารณาน�ำ
ประเด็นดังกล่าวมาสื่อสารและแบ่งปันความรู้กับคู่ค้าในงานประชุม
คู่ค้าสัมพันธ์ของกลุ่มเอ็กโก (EGCO Group Supplier Day) ประจ�ำปี
พ.ศ. 2563 เพื่อให้คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การบริหารจัดการและลดการใช้พลังงาน รวมถึงมีความรูค้ วามเข้าใจ
ส่ ง เสริ ม ให้ คู ่ ค ้ า เริ่ ม มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้ พ ลั ง งานที่
ครอบคลุมถึงการจดบันทึกการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไป
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งานประชุมคู่ค้าสัมพันธ์ (EGCO Group Supplier Day 2020)
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ สโมสรราชพฤกษ์

ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มเอ็กโกได้จัดงานประชุมคู่ค้าสัมพันธ์ประจ�ำปีต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 ตามความมุ่งมั่นและต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ
ของคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนตามปณิธานของบริษัท ภายในงาน
มีการจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างความตระหนักรูถ้ งึ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และแนะน�ำแนวทางส�ำหรับการบริหารจัดการพลังงานในองค์กร
รวมทั้งแนะน�ำเครื่องมือเบื้องต้นส�ำหรับการเก็บข้อมูลด้านการใช้พลังงาน
เพื่ อ ให้ คู ่ ค ้ า ของกลุ ่ ม เอ็ ก โกมี อ งค์ ค วามรู ้ เ พิ่ ม ขึ้ น และสามารถประยุ ก ต์
ใช้แผนการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานในองค์กรที่เหมาะสม รวมทั้ง
สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการด�ำเนินงาน
ขององค์กร ซึง่ เป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศได้

นอกจากนี้ กลุม่ เอ็กโกยังได้มกี ารพิจารณาคัดเลือกคูค่ า้ จ�ำนวน 30 ราย ทีม่ คี วามเสีย่ งฯ เพือ่ เข้าเยีย่ มชมสถานประกอบการและประเมินความเสีย่ ง
ทางด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG) ในระดับลึก รวมทัง้ ร่างแผนในการปรับปรุงข้อบกพร่องในกรณีทตี่ รวจสอบพบประเด็น
ปัญหา หรือความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างการท�ำงาน เพือ่ ให้คคู่ า้ ได้รบั ทราบ และปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบ หรือแนวทางในการด�ำเนินงาน
ด้านความยัง่ ยืนต่อไป
กลุ่มเอ็กโกมีการก�ำหนดตัวชี้วัดของการบริหารจัดการคู่ค้าเพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานไว้ดังนี้

ตัวชีว้ ดั
1. จัดการประชุมร่วมกับคู่ค้า

เป้าหมาย
1 ครั้งต่อปี

2. ท�ำการสื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าไปยังคู่ค้าที่มีความส�ำคัญครบทุกราย

ร้อยละ 100 ของคู่ค้าที่มีความส�ำคัญ

3.	คู่ค้าที่มีความส�ำคัญทุกรายต้องท�ำแบบประเมินตนเองซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG)

ร้อยละ 100 ของคู่ค้าที่มีความส�ำคัญ

4.	คู่ค้ารายใหม่ทุกรายต้องลงนามรับทราบถึงจรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกและต้องท�ำ
แบบประเมินตนเองซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG)

ร้อยละ 100 ของคู่ค้ารายใหม่

5. ไม่มีกรณีทุจริตในห่วงโซ่อุปทาน

0

6. ไม่มีการเสียชีวิตของคู่ค้า

0

7. ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของคู่ค้า

0

เอ็กโก กรุ๊ป
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ผลการด�ำเนินงานของกลุม่ เอ็กโกในช่วง 4 ปีทผี่ า่ นมาโดยอ้างอิงตัวชีว้ ดั ด้านบน บริษทั สามารถด�ำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ทงั้ หมด

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

เป้าหมาย
ปี 2564

1

1

1

1

1

2.	คู้ค่าที่มีความส�ำคัญ รับรู้ และยินยอมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก (%)

100

100

100

100

100

3.	คู่ค้าที่มีความส�ำคัญได้ท�ำแบบประเมินตนเอง (%)

100

100

100

100

100

4.	ข้อร้องเรียนจากคู่ค้าในเรื่องการทุจริต (%)

0

0

0

0

0

5.	การเสียชีวิตของคู่ค้า (%)

0

0

0

0

0

6.	ข้อร้องเรียนด้านการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ของคู่ค้า (จ�ำนวนครั้ง)

0

0

0

0

0

1.	การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้า (จ�ำนวนครั้ง)
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กลุ่มเอ็กโกร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
กลุ่มเอ็กโกด�ำเนินกิจการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจด้านพลังงานอื่นๆ ที่
เกีย่ วเนือ่ งซึง่ เป็นสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานในการด�ำรงชีวติ การเข้าถึง
คุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
และด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทไทยชั้นน�ำที่ด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ยัง่ ยืนด้วยความใส่ใจทีจ่ ะธ�ำรงไว้ซงึ่ สิง่ แวดล้อมและการพัฒนาสังคม
ประกอบกับ ความเชื่อองค์กรที่ว่า “ต้นทางดี..จะก่อก�ำเนิดผลลัพธ์
ปลายทางที่ดี” แนวคิดการด�ำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการรักษาพันธกิจในการเป็น
พลเมืองดีด้วยการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างเกื้อกูล เพื่อสร้าง
คุณค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งสังคม

เอ็กโก กรุ๊ป

GRI
413-1, 419-1

ภายในและสังคมภายนอก เริม่ จากสังคมภายในโดยก�ำหนดเรือ่ งการ
ให้ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมองค์กร การ
ส่งเสริมให้พนักงานใช้ศักยภาพและมีจิตอาสา โดยการเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนก�ำหนดให้การมุ่งลดผล
กระทบเชิงลบและเพิม่ ผลกระทบเชิงบวกต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย สิง่ แวดล้อม
ชุมชน และสังคม ตลอดกระบวนการธุรกิจ เป็นหลักการในการด�ำเนิน
โครงการเพือ่ ชุมชนและสังคม รวมทัง้ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและการ
สนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพือ่ ความยัง่ ยืนต่างๆ ทัง้ ในระดับท้องถิน่
และระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

ความมุ่งมั่นและแนวทางของกลุ่มเอ็กโก
เพื่อให้การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมตลอดกระบวนการ
ธุรกิจและในทุกพื้นที่ด�ำเนินการของกลุ่มเอ็กโก เป็นไปในทิศทาง
และมาตรฐานเดี ย วกั น รวมทั้ ง มี ก ารก� ำ กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล
และพัฒนาการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงก�ำหนดนโยบาย

โครงสร้างการจัดการ แนวปฏิบตั ิ ตลอดจนด�ำเนินการทบทวนกลยุทธ์
พร้อมทั้งเพิ่มการระบุตัวชี้วัดรายประเด็นในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็น
แนวทางการด�ำเนินงานของกลุ่มเอ็กโก ดังนี้

เอ็กโก กรุ๊ป
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ENERGY FOR LIFE

เราไมหยุดนิ�งที่จะรวมสรางพลังงาน…เพ�่อชีว�ต
พันธกิจองคกร

พลเมืองที่ดีของสังคม ใสใจชุมชนและสิ�งแวดลอม (A Good Corporate Citizenship Power Company)
ความเชื่อองคกร

การสรางคุณคาเพ��มแกผูมีสวนไดเสีย

SDGs

ปจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ

กรอบการดำเนินงาน

ผูมีสวนไดเสียที่สำคัญ
ภายในและภายนอก

เปาหมาย

ตนทางดี จะกอกำเนิดผลลัพธปลายทางที่ดี

ปองกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบและเพ��มผลกระทบเชิงบวก

การอยูรวมกันอยางเกื้อกูลระหวางโรงไฟฟา ชุมชน สังคมและสิ�งแวดลอม

พนักงาน คานิยมองคกร ลำดับที่ 5: ใสใจผูมีสวนไดเสีย
ชุมชน การสรางการมีสวนรวมและ
สงเสร�มคุณภาพชีว�ตที่ดีของ
ชุมชนอยางยั่งยืน

สังคม การสงเสร�มความยั่งยืนของสังคม

โครงการดานการพัฒนาคุณภาพชีว�ต
ชุมชนรอบโรงไฟฟา

โครงการดานการสงเสร�มการเร�ยนรู
พลังงานและสิ�งแวดลอม

การปกปองและฟ��นฟ�ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และพ�้นที่ปาตนน้ำ

การอยูรวมกับชุมชนอยางเกื้อกูล
Coexisting with community สงเสร�ม
การมีสวนรวม การผสานความรวมมือ
และการสรางความสัมพันธอยางยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากรไปพรอมๆ กับ
การเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมคารบอนต่ำ
Promote EGCO Group’s
competencies on Energy and
Environmental Conservation สงเสร�ม
การถายทอดความรูความสามารถของ
องคกร เพ�่อสงเสร�มการสรางความเขาใจ
และพัฒนาทักษะดานพลังงาน ควบคู
ไปกับการสงเสร�มการอนุรักษพลังงาน
และสิ�งแวดลอม

การปกปองและฟ��นฟ�ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ระบบนิเวศตามธรรมชาติ
และพ�้นที่ปาตนน้ำ Commitment to
operate business which go beyond
compliance สงเสร�มการเพ��มผลกระทบ
เชิงบวกตอสิ�งแวดลอมที่มากกวา
ขอกำหนดตามกฎหมาย

50%

30%

20%
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โครงการส�ำคัญของกลุ่มเอ็กโก (Key Initiatives)
ชุมชน
(Community)
โครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ชุมชนของ
โรงไฟฟ้าในกลุม่ เอ็กโก

ครอบคลุม

6

ด้านหลัก

-

การจ้างงานท้องถิน่
การส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ
การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
การพัฒนาสาธารณูปโภค ส่งเสริม
การอนุรกั ษ์ศาสนา วัฒนธรรม และ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อนื่ ๆ
- การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สิง่ แวดล้อม
(Environment)

สังคม
(Social)

- โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง
- ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม
- ศูนย์เรียนรู้ GreeNEDucation
(พลังงานแสงอาทิตย์)
- กิจกรรมพิเศษและการเผยแพร่สื่อ
ความรู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
- โครงการเปิดบ้านโรงไฟฟ้า

- โครงการปกป้องประชากรสัตว์และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงไฟฟ้า
- โครงการปกป้องและฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศทางทะเล
- โครงการอนุรกั ษ์เต่าทะเล
โรงไฟฟ้าเคซอน ประเทศฟิลิปปินส์
- โครงการติดตามประชากรนกและค้างคาว
ในโรงไฟฟ้าโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม
ประเทศออสเตรเลีย
- โครงการสร้างความตระหนัก
และการมีส่วนร่วมในการลดขยะในทะเล
- โครงการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากร
ธรรมชาติปา่ ต้นน�ำ้ โดยมูลนิธไิ ทยรักษ์ป่า

ตัวชี้วัดทางธุรกิจ (Business KPIs)
ชุมชน
(Community)
-

จ�ำนวนชั่วโมงจิตอาสา
จ�ำนวนข้อร้องเรียน
คะแนนความพึงพอใจ/การยอมรับ
จ�ำนวนโครงการพัฒนาชุมชน
ความถี่ในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
มูลค่าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อกลุ่มเอ็กโก/รางวัล/
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

สังคม
(Social)
- จ�ำนวนชั่วโมงจิตอาสา
- ร้อยละของทักษะ/ความจงรักภักดี
ต่อองค์กรที่เพิ่มขึ้นของพนักงาน
- คะแนนความพึงพอใจ
จ�ำนวนโครงการพัฒนาชุมชน
- ร้อยละของความรู้ที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- มูลค่าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อกลุ่มเอ็กโก/
รางวัล/การรับรองมาตรฐาน

สิง่ แวดล้อม
(Environment)
-

าที่มีแผนการป้องกัน
% ของโรงไฟฟ้
และบรรเทาผลกระทบด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพ
ของโครงการที่มีการประเมิน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
- ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม
- มูลค่าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อกลุ่มเอ็กโก/รางวัล/
การรับรองมาตรฐาน

%
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ตัวชี้วัดทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental KPIs)
สังคม
(Social)

ชุมชน
(Community)
-

% ของการจ้างงานท้องถิ่น
จ�ำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์
ส่งเสริมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
ความต่อเนือ่ งของการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์
ไม่นอ้ ยกว่า

2 กิจกรรมต่อเดือน

- จ�ำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์
(นักเรียน โรงเรียน)
ของความรู้ที่เพิ่มขึ้น

%
กเรียนทุนที่ศึกษาต่อ
% ของนั
ในระดับอาชีวศึกษา
- จ�ำนวนผู้เข้าร่วมชมศูนย์การเรียนรู้

สิง่ แวดล้อม
(Environment)
-

ตว์น�้ำที่ได้รับการปล่อยคืน
% ของสั
สู่ธรรมชาติ/ได้รับการช่วยเหลือ

- จ�ำนวนต้นโกงกางและร้อยละของต้นไม้
ที่รอดชีวิต
- จ�ำนวนประชากรนกและค้างคาว
(โรงไฟฟ้าพลังงานลมโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม)
- พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู
(โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า)

การบริหารจัดการ
เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจร่วมกันเพื่อ
ให้ชุมชนและโรงไฟฟ้าสามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน กลุ่มเอ็กโกจึง
จัดท�ำ “EGCO Group Corporate Citizenship Guidelines” คูม่ อื การ
ด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและการมีสว่ นร่วมและพัฒนาชุมชน
ของกลุ่มเอ็กโกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�ำหนดให้ครอบคลุม
กระบวนการในการด�ำเนินงานร่วมกับชุมชนทัง้ หมด 3 ระยะ ได้แก่ ช่วง
พัฒนาโครงการ ช่วงก่อสร้างโครงการ และช่วงด�ำเนินการ (เดินเครือ่ ง
พาณิชย์จนสิน้ สุดสัญญา) รวมทัง้ ก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงานโดย
แต่งตัง้ คณะท�ำงานชุดย่อยเพือ่ ก�ำกับ ติดตามการน�ำนโยบายไปสูก่ าร
ปฏิบตั งิ านตามกลยุทธ์ทงั้ ในระดับองค์กร และระดับหน่วยปฏิบตั กิ าร
ประจ�ำโรงไฟฟ้าต่างๆ จ�ำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะท�ำงานส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชนกลุม่ เอ็กโก และคณะปฏิบตั กิ ารพัฒนาชุมชนกลุม่ เอ็กโก
พร้อมทั้งจัดท�ำแผนงานเพื่อควบคุมการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดประชุมติดตามการด�ำเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลการด�ำเนินงานต่อผู้บริหารระดับองค์กรและคณะกรรมการบริษัท
ผ่านคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งเข้าร่วมการทวนสอบ ประเมินผลการ
ด�ำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานก�ำกับดูแลและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ รี ะดับประเทศและระดับสากล
ปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้ สือ่ สารการด�ำเนินงานและเปิดรับความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้เสียระดับชุมชนในทุกพื้นที่ด�ำเนินการผ่านการเผยแพร่
สื่อสัมพันธ์ชุมชน “วารสารสุขใจ” รายไตรมาส

รายละเอียด นโยบายการมีสว่ นร่วมและการพัฒนาชุมชน และ
นโยบายการมีสว่ นร่วมพัฒนาสังคม กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
และข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ https://www.
egco.com/th/corporate-social-responsibility หรือ
สแกน QR code
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นอกจากนี้ บริษทั ยังมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอก อาทิ องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกและสนับสนุนการด�ำเนินงานของเครือข่ายการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืนหลักๆ ดังนี้

กรมปาไม

ประเด็นหรือข้อกังวลด้านสังคมและชุมชน ติดต่อเราได้ที่
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ โทร 0 2998 5670-4 หรือ อีเมล CR@egco.com
ส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม ฝ่ายสือ่ สารองค์กร โทร 0 2998 5132-33 หรือ อีเมล Corp_Com@egco.com

ผลการด�ำเนินงาน ปี พ.ศ. 2563
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานตามค่านิยมหลักขององค์กร

บริษัทให้ความใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียและพนักงานในทุกระดับชั้นตลอดกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ
นอกเหนือจากการส่งเสริมและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรแล้ว ยังส่งเสริม
ให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกจ้าง และผู้รับเหมา มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2563 จ�ำนวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
ของบุคลากรกลุ่มเอ็กโกรวมทั้งสิ้น 9,682 ชั่วโมง

มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
ชุมชนและสังคม

9,682
ชั่วโมง

ปี 2561*

ปี 2562

ปี 2563**

ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมระดับองค์กร

513

6,379

3,094

ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

7,217

9,561

6,588

* ในปี พ.ศ. 2561 เก็บข้อมูลไม่ครบทุกกิจกรรม
** ในปี พ.ศ. 2563 มีจ�ำนวนชั่วโมงลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
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ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มเอ็กโกได้พัฒนาและต่อยอดการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมตามค่านิยมหลักและวัฒนธรรมขององค์กร
• เพิ่ ม เติ ม ประเด็ น คุ ณ ค่ า และหรื อ มู ล ค่ า ต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การประกวด “EGCO
Group InnoPower 2020” โดยมีโครงการที่สะท้อนคุณค่า
ดั ง กล่ า ว ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ในประเภท “The Brave
Dreamer & The Best Innovator” จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่
โครงการ “Khanom Model (Organic Farming)” โดย
โรงไฟฟ้าขนอมในกลุ่มเอ็กโก

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการประกวด “EGCO
Group InnoPower 2020” สามารถติดตามได้ในรายงาน
ฉบับนี้หัวข้อ “นวัตกรรมและการปรับตัวของกลุ่มเอ็กโกสู่
ยุคดิจิทัล” หน้า 91

ECOSYSTEM

• ริเริม่ ด�ำเนินโครงการ “EGCO ECOSYSTEM” ส่งเสริมจิตอาสาตามค่านิยมองค์กร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานให้ร่วมแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในทุกๆ วัน เช่น ร่วมกันคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะปนเปื้อนที่จะออกสู่
หลุมฝังกลบ และเพิ่มอัตราการส่งกระดาษเหลือใช้และขยะพลาสติกกลับสู่
กระบวนการรีไซเคิล โดยเข้าร่วมโครงการ “วิภาวดีไม่มีขยะ” ซึ่งจัดโดยเครือข่าย
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
พร้อมกันนี้ ได้น�ำผลการด�ำเนินงานจากโครงการดังกล่าว เข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme (LESS))
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และ
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ
EGCO ECOSYSTEM ปี 2563 รวม 861 kgCo2e

การพัฒนาการด�ำเนินงานตาม
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นระดับประเทศและ
ระดับสากล

เร�่องงายๆ ทำไดทุกวัน
แยกขยะ ลดปนเปอน
เพ��มร� ไซเคิล

ECOSYSTEM

• พัฒนาการก�ำหนดตัวชี้วัดในการด�ำเนินงาน 3 ด้านหลัก ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ CSR ขององค์กร
• เอ็กโกและโรงไฟฟ้าในกลุ่ม ร้อยละ 100 ด�ำเนินงานตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และกรอบการ
ด�ำเนินโครงการ
• เอ็กโกและโรงไฟฟ้าในกลุ่ม มีโครงการที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างน้อย 2 โครงการ/ปี

การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก

เร�่องงายๆ ทำไดทุกวัน
ลดปนเปอน
กลุ่มเอ็กโกมีการด�ำเนินงานได้เกินกว่าเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ว่าจะจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปีละ 1 ครัแยกขยะ
พ.ศ. 2563
เพ�้ง�มร�โดยในปี
ไซเคิล

มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

• กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นรูปแบบออนไลน์ผา่ นโปรแกรม Microsoft
Teams ภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ” เพื่อเน้น
ย�้ำถึงความส�ำคัญและการพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในประเด็ น ด้ า นการสื่ อ สารซึ่ ง เป็ น ทั ก ษะที่ เ ป็ น ปั จ จั ย
ความส�ำเร็จของการสร้างความเข้าใจ การเปิดเผยข้อมูล ตลอดจน
การสร้างความสัมพันธ์อันดี อันจะน�ำไปสู่ความเชื่อมั่นและมิตรภาพ
ที่ยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะชุมชนในทุกพื้นที่
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• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ EGCO Group CSR Sharing Workshop ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ผ่านกระบวนการฝึกอบรม
“ใช้ภาพชวนคิด” เสริมทักษะการใช้เครือ่ งมือการสือ่ สารด้วยภาพ เพือ่ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลและรูปแบบ
การสื่อสารทางโซเชียลมีเดียที่มีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน โดยมีงานพัฒนาชุมชนของโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ยูทิลิตี้
จังหวัดราชบุรี เป็นกรณีศึกษาในการฝึกทักษะการใช้ผังมโนทัศน์ถอดบทเรียนจากพื้นที่จริง โดยร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมการ
อบรม มีความพึงพอใจต่อกระบวนการฝึกอบรมในระดับมากที่สุด และมากกว่าร้อยละ 90 มีความเห็นว่าได้ฝึกฝนทักษะการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับการน�ำไปใช้งานได้ในระดับสูง - สูงที่สุด

ใช้ภาพวาดมันก็ช่วยให้เห็น
ทั้งหมด.. เห็นการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นได้ชัดขึ้น..

สนุกกว่าเขียนนะ วาดไม่เก่ง
แต่ได้ทบทวนงานที่ท�ำได้แบบ
ไม่เครียดดี เข้าใจภาพรวม
มากขึ้นด้วย

ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ
ได้ฟังค�ำแนะน�ำจากเพื่อน..
คิดเป็นภาพก่อนมันก็ชัดดีนะ
ในการต่อยอด

• รวบรวมแนวปฏิบัติการด�ำเนินงานด้าน CSR ของโรงไฟฟ้าและหรือธุรกิจที่กลุ่มเอ็กโกเข้าไปลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2563 มีการ
รวบรวมข้อมูลการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน�ำ้ ไซยะบุร:ี กรณีศกึ ษาโรงไฟฟ้าพลังงานน�ำ้ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ เผยแพร่ใน
แพลตฟอร์มอินทราเน็ต EGCO Groupnet

เอ็กโก กรุ๊ป
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การด�ำเนินงานในระดับชุมชน (GRI 419-1)
การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
เป้าหมายของกลุ่มเอ็กโก โรงไฟฟ้าในเครือเอ็กโกร้อยละ 100 รักษาเป้าหมายจ�ำนวนข้อร้องเรียนเป็นศูนย์

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

0

0

0

0

จ�ำนวนข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

เป้าหมายการด�ำเนินงานในระดับชุมชนของกลุ่มเอ็กโก

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนของกลุ่มเอ็กโก

• โรงไฟฟ้าในกลุม่ เอ็กโก ร้อยละ 100 ทบทวนและปรับปรุง
ฐานข้ อ มู ล ด้ า นการระบุ แ ละจั ด ล� ำ ดั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ทีส่ ำ� คัญ ปีละ 1 ครัง้ ตาม EGCO Group CSR Guideline
• โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ร้อยละ 100 ได้รับการประเมิน
ความพึงพอใจ
• โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ร้อยละ 100 มีการจัดประชุม
ไตรภาคี และมีส่วนร่วมกับชุมชนรูปแบบต่างๆ
• โรงไฟฟ้ า ในกลุ ่ ม เอ็ ก โกในประเทศ ร้ อ ยละ 100 จั ด
กิจกรรมเปิดบ้านโรงไฟฟ้าได้ตามแผนงาน*

• สัดส่วนการจ้างงานรับจ้าง รับเหมา และจัดซื้อจัดจ้างใน
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
• ร้อยละ 100 ของโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมตาม
กลยุทธ์ CSR ขององค์กรมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

*ไม่นับรวมช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่

ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มเอ็กโกได้มีการด�ำเนินงานเพื่อเผยแพร่และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนของกลุ่มเอ็กโก ดังนี้
การเผยแพร่การด�ำเนินงานและพัฒนาการสื่อสารกับชุมชน
การเผยแพร่ “สื่อสัมพันธ์ชุมชน: วารสารสุขใจ” โดยเพิ่มช่องทางออนไลน์โดยการ
scan QR Code เพือ่ อ่านและให้ขอ้ เสนอแนะ นอกจากนัน้ ยังจัดท�ำวารสารสุขใจ
ฉบับพิเศษน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพ และการประกอบ
อาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ มีแผนปรับปรุงรูปแบบและเพิ่มเติม
ช่องทางการสื่อสารกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
สามารถดาวน์โหลดวารสารสุขใจฉบับพิเศษได้ที่
https://www.egco.com/uploads/magazine/files/
sukjai_28.pdf หรือสแกน QR code
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ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชนของ
18%
กลุ่มเอ็กโกตามกรอบการด�ำเนินโครงการ
6 ด้านหลัก รวม 86 โครงการ ในปี พ.ศ. 2563
แบ่งเป็น
ส่งเสริมการพัฒนา

เอ็กโก กรุ๊ป

ส่งเสริมการศึกษา

30%

สาธารณูปโภค
และอื่นๆ

กรอบโครงการ

6

ด้าน

รวม

86

15%

ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพ

11%

โครงการ

ส่งเสริมสุขอนามัย

การด�ำเนินงานในระดับสังคม

26%

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน “เยาวชน”
โครงการศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม (โครงการพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งบริษัท)
แหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนด้านพลังงานไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้า ชุมชน
และสิง่ แวดล้อม เริม่ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม
สามารถติดตามเพิม่ เติมได้ใน https://www.egco.com/th/
khanom-learningcenter หรือ สแกน QR code

ปรั บ ปรุ ง จากโรงไฟฟ้ า ขนอมหน่ ว ยที่ 1 ซึ่ ง เป็ น โรงไฟฟ้ า แบบพิ เ ศษที่
ก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่ หรือ “โรงไฟฟ้าเรือลอยน�ำ้ ” แห่งแรกในประเทศไทย
หมดสัญญาการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ไปเมื่อปี พ.ศ. 2554

เนื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ศูนย์เ รียนรู้
โรงไฟฟ้าขนอม ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้เข้าชม
และสังคมโดยรวม เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงประกาศปิด
ท�ำการระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งก�ำหนดและ
ประกาศใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและรองรับการให้บริการ
ในรู ป แบบปกติ ใ หม่ (New Normal) ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2563
(ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.egco.com/th/khanom-learningcenter) โดย
สามารถรั ก ษามาตรฐานและคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารในภาพรวมได้ บ รรลุ
ตามเป้าหมายประจ�ำปีที่ก�ำหนดภายใต้การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

พ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อ

งดแจกหูฟัง

คัดกรอง

เว้นระยะ

เอ็กโก กรุ๊ป
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จ�ำนวนผู้เข้าชมศูนย์เรียนรู้ สะสม
มิถุนายน 2562 - ธันวาคม 2563 รวม

28,266

แบ่งตามประเภท
กลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้

หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

คน

15%

จ�ำนวนผู้เข้าชมศูนย์เรียนรู้
ปี 2563 รวม

11,694

สถาบันการศึกษา

บุคคลทั่วไป

80%

5%

คน

ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ

95

มีความพึงพอใจในระดับ

ค่าเฉลีย่ ระดับ
ความพึงพอใจมากกว่า

ระดับความรู้ความเข้าใจ
มากกว่าร้อยละ

4.5 85
จากคะแนนเต็ม 5

ของผู้เยี่ยมชม

สูงที่สุด

มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน กระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า และชุดความรู้หลักอื่นๆ ของ
ศูนย์เรียนรู้ได้ถูกต้อง

จ�ำนวนการเข้าใช้งาน
Virtual Exhibition รวม

10,740

จ�ำนวน Follow
เพิ่มขึ้นร้อยละ

ครัง้

ระดับ Engagement
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ/เดือน

246 12.6

152

•	นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) โครงการพิเศษภายใต้
แนวคิด “#หยุดโรคไม่หยุดเรียนรู”้ เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย
สามารถเข้าชมทางออนไลน์ได้ครบทุกโซนตามสถานทีจ่ ดั แสดงจริง
พร้อมทัง้ เพิม่ ฟังก์ชนั Interactive เกมทบทวนความรูใ้ นแต่ละโซน
รวม 7 เกม ทั้งนี้ เปิดใช้งานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง
นิทรรศการเสมือนจริงดังกล่าว รองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์
และโทรศัพท์มือถือ ครอบคลุมทั้งระบบ Android และ iPhone

รายงานประจ�ำปี 2563
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•	กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้
ธีม “Journey to the Stars…ส่องไฟ มองฟ้า ค้นหาดาว”
เพื่อส่งเสริมการใช้จินตนาการในการเรียนรู้ และเสริม
ทักษะการค้นหาค�ำตอบกับศาสตร์ของการศึกษาดวงดาว
ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ถี ชี วิ ต และกลุ ่ ม ดาวส� ำ คั ญ และ
เทคโนโลยีการศึกษาดาราศาสตร์กับการพัฒนาสังคม
ทัง้ นีเ้ พือ่ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงความรูท้ างวิทยาศาสตร์
หลากหลายสาขา โดยได้รบั ความร่วมมือจากสถาบันวิจยั
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการสนับสนุน
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการจัดแสดงท้องฟ้าจ�ำลอง
ขนาดโมเดลตลอดระยะเวลาการจั ด กิ จ กรรม โดยมี
จ� ำ นวนผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์ รวม
1,751 คน

โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง (ปีที่ 4) (โครงการพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งบริษัท)
ด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มเอ็กโกที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของกลุ่มเอ็กโก โดยใช้ทรัพยากรหลักของกลุ่มเอ็กโกซึ่งเป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้า ทั้งสถานที่ บุคลากร และองค์ความรู้ เพื่อผสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาเยาวชน โดยมีระยะเวลาการด�ำเนินโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ได้รับ
งบประมาณจัดสรรตลอด 5 ปี รวม 74.54 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2563 มีกิจกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
•	การมอบทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ทุนการศึกษา
แบบต่อเนื่องระดับ ปวช.-ปวส. รุ่นที่ 4 รวม 25 ทุน ปัจจุบันมีจ�ำนวนนักเรียนทุนสะสม
รุ่นที่ 1-4 รวม 88 คน
•	การปลูกจิตส�ำนึกด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2561-2562
ด� ำเนิ น การส่ ง เสริม กิจกรรมระดับนักเรียนด้วยการจัดค่ายเยาวชน รุ่นที่ 1-2 ทั้งนี้
ในปี พ.ศ. 2563 ต่อยอดการด�ำเนินงานโดยเชิญชวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
โครงการเข้าร่วมยกระดับการปลูกจิตส�ำนึกดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมในระดับโรงเรียน
ดังนี้

งบประมาณ 5 ปี

74.54
ล้านบาท

เอ็กโก กรุ๊ป
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กุมภาพันธ์

มกราคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ
"มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ"

พิจารณาทุนสนับสนุน
กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงเรียน

มิถุนายน - ธันวาคม
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก

16/21
โรงเรียน

กรกฎาคม 2563 - มิถนุ ายน 2564

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และประเภท
การจัดการของเสีย จ�ำนวน

มีนาคม - ธันวาคม

16/21
17 tonCO2e
Online Curriculum

Q3/2564

School Visit

การกักเก็บคาร์บอน
จากกิจกรรมนับจ�ำนวนต้นไม้
และวัดขนาดต้นไม้ รวมจ�ำนวน

Remote Coaching

164 tonCO2e

หลักสูตรอบรมครูแบบออนไลน์ “การจัดการ
เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนด้วย Digital Learning เพื่อพัฒนา
ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เนื้อหาจาก
Virtual Exhibition”

การปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และพื้นที่ป่าต้นน�้ำ
การปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ โดยโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก
• โครงการส่ ง เสริ ม การปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก เยาวชน “ค่ า ยเยาวชน
เอ็กโกไทยรักษ์ป่า” รุ่นที่ 55 ณ น�้ำตกกรุงชิงอุทยานแห่งชาติ
เขาหลวง อ.นบพิต�ำ จ.นครศรีธรรมราช
โรงไฟฟ้าขนอม ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติ ผู้เข้าร่วม
ดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ และ
กลุ ่ ม เอ็ ก โก โดยมูลนิธิไทยรัก ษ์ป่าจัด โครงการฯ ฝึกอบรมเพื่อ
สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ให้ กั บ เยาวชน โดยเรี ย นรู ้ ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ คน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน�้ำล�ำธาร
ซึ่งเป็นต้นทางของหลากหลายชีวิตในระบบนิเวศโดยรวม โดยมี
ครู นักเรียน พนักงานจิตอาสา เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 120 คน

120

• โครงการด้านการส่งเสริมจิตส�ำนึกและ
การมีส่วนร่วมลดปัญหา “ขยะทะเล”
โรงไฟฟ้ า ขนอมร่ ว มสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ตลอดจนส่งเสริมพนักงานจิตอาสาเข้าร่วม
บ�ำเพ็ญประโยชน์รว่ มรักษาสิง่ แวดล้อมกับ
หน่วยราชการและชุมชนในอ�ำเภอขนอม
ตลอดปี พ.ศ. 2563 อย่างต่อเนื่อง
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• โครงการปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศทางน�้ำให้อุดมสมบูรณ์
- โครงการเพาะและปล่อยพันธุ์ปูม้าเพื่อเพิ่มจ�ำนวนประชากร
สัตว์น�้ำและส่งเสริมการรักษาการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง
เพื่อความยั่งยืน
เนื่ อ งด้ ว ยจ� ำ นวนสิ่ ง มี ชี วิ ต และประชากรสั ต ว์ น�้ ำ เป็ น หนึ่ ง ใน
เครือ่ งบ่งชีถ้ งึ การมีสภาพแวดล้อมทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ โรงไฟฟ้าขนอมจึง
ร่วมมือกับศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นำ้� นครศรีธรรมราช
ในการเพาะพันธุแ์ ละปล่อยปูมา้ และสัตว์นำ�้ อืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ในเชิ ง เศรษฐกิ จ ต่ อ ชุ ม ชน รวม 1,800,000 ตั ว ในปี พ.ศ.
2563 เพื่อช่วยเสริมความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศชายฝั่งและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพประมงชายฝั่งในท้องถิ่น
เพาะพันธุ์และปล่อย
ปูม้าและสัตว์น�้ำ

1,800,000 ตัว

- โครงการ “เพิม่ ประชากรสัตว์นำ�้ จืดและพัฒนาแหล่งน�ำ้ ผุด ประจ�ำปี
พ.ศ. 2563” อ่างเก็บน�้ำคลองบ้านกลาง ม.4 ต.ควนทอง อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช
โรงไฟฟ้าขนอมร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ ดูแลรักษา
และพัฒนา “บ่อน�้ำผุด” ต้นทางของแหล่งน�้ำจืดที่ส�ำคัญของ
อ� ำ เภอขนอม โดยในปี พ.ศ. 2563 โรงไฟฟ้ า ขนอมร่ ว มกั บ
หน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำจ�ำนวน
250,000 ตัว เพิม่ เติมประชากรสัตว์นำ�้ ลงในแหล่งน�ำ้ ล�ำคลองต่างๆ
ให้พื้นดินและท้องน�้ำบริเวณดังกล่าวให้มีความอุดมสมบูรณ์
ยั่งยืนตลอดไป โดยมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวนกว่า 200 คน
ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ

250,000

ตัว

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าต้นน�้ำ” โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าต้นน�้ำ” ด�ำเนินการภายใต้มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากเจตนารมณ์ของกลุ่มเอ็กโกตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2545 เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผืนป่าต้นน�้ำล�ำธารที่ส�ำคัญของประเทศไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
เพื่ออนุรักษ์และพื้นฟูป่าต้นน�้ำใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และชัยภูมิ โดยมีการด�ำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 แบ่งตาม
กลุ่มเป้าหมายหลักและสรุปการด�ำเนินงานในภาพรวม ดังนี้
พ�้นที่สีเข�ยวสะสม 1.8 พันไร
สงมอบเสนทางฯ กิ�วแมปาน
ผสานความรวมมือจัดการใชประโยชน
จัดตั้งเคร�อขายเยาวชนไทยรักษปา
ปลูกปาสะสม 145 ไร
รายไดเสร�ม 25 ครัวเร�อน เพาะกลาไม
แกนนำเยาวชนมีสวนรวมปลูกปา

ประยุกต พ.ร.บ. อุทยานฯ 62 และตอยอด
ผลิตภัณฑชุมชน รายไดเสร�มเพ��มข�้น 20%
กอสรางเสนทางฯ น้ำตกกรุงชิงแลวเสร็จ
อยางมีสวนรวม
เคร�อขายเยาวชนขยายความรวมมือสูชุมชน

เคร�อขายชุมชน
โครงการสรางปา สรางรายได
จ.เชียงใหม
โครงการฟ��นฟ�ปา รักษาตนน้ำ
จ.ชัยภูมิ

ประชาชนทั่วไป
โครงการพัฒนาเสนทางฯ อางกา
จ.เชียงใหม
โครงการพัฒนาเสนทางฯ น้ำตกกรุงชิง
จ.นครศร�ธรรมราช

เยาวชน
โครงการเคร�อขายเยาวชน
จ.เชียงใหม
โครงการเคร�อขายเยาวชน
จ.นครศร�ธรรมราช

เอ็กโก กรุ๊ป
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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าต้นน�้ำ” ปี พ.ศ. 2563
การฟื้นฟูป่าในพื้นที่เป้าหมาย 1,300 ไร่ ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 1,000 ไร่
และอ�ำเภอภูหลวง // ป่าภูหลง อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 300 ไร่ โดยในปี พ.ศ. 2563 มีการด�ำเนินงาน ดังนี้
อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับชุมชนเพื่อลดปริมาณการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในโครงการ “สร้างป่า สร้างรายได้” ภายใต้แนวคิด “คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้”
เป้าหมายการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน

พื้นที่เข้าร่วมโครงการ

900 ไร่

841 + 70 ไร่

ศูนย์การเรียนรู้ฯ
ผลิตผักอินทรีย์

50%

50%

2 ชุมชน

ด�ำเนินการไปแล้ว
6 ชุมชน

100,000 กล้า

83,325 กล้า

มีฐานข้อมูลผู้เข้าร่วม
โครงการ
แจกจ่ายกล้าไม้

การน�ำพื้นที่ส่วนหนึ่งไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพของชุมชน

จำนวนพ�้นที่สีเข�ยวที่เพ��มข�้น
1000

900

900
800

718

755

700
600
500

505

505

400
300
150

200

62

100
0
ป 2560
พื้นที่ปลูกไมผล ไมยืนตน

ป 2561
พื้นที่ปลูกไผ

23

70
14

ป 2562

40

35

ป 2563
พื้นที่ปลูกกาแฟ

พื้นที่สีเขียวสะสมรวม
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อ�ำเภอภูหลวง // ป่าภูหลง อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เป้าหมายการด�ำเนินงาน

พื้นที่ปลูกป่า
เพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นถิ่นและ
สร้างรายได้เสริมให้ชุมชน

ผลการด�ำเนินงาน

80 ไร่

145 ไร่

40 ชนิด

36 ชนิด
มีรายได้เสริม
25 ครัวเรือน

•	ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชน วัดป่ามหาวัน และกรมป่าไม้ รวม
ถึงชุมชนในพืน้ ที่ ร่วมกันปลูกป่าแบบเลียนแบบโครงสร้างป่าเดิม
•	13 กุมภาพันธ์ เกิดไฟไหม้ใหญ่ในพื้นที่ภูหลวง ซี่งส่งผลกระทบ
ต่อพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ทดี่ ำ� เนินการฟืน้ ฟูไประหว่างปี พ.ศ. 2560-2562
โดยหลังเหตุการณ์ไฟป่า มีการสรุปแนวทางการป้องกันไฟป่า
ระยะยาวร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•	ภาพรวมการด�ำเนินงานสามารถรักษาเป้าหมายการฟื้นฟูพื้นที่
ได้ตามเป้าหมายประจ�ำปี

พื้นที่ด�ำเนินการปลูกป่า จ�ำนวน 130 ไร่
และปลูกไม้ทนไฟขอบแปลง 15 ไร่

ชุมชนเข้าร่วมเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นถิ่น
สร้างรายได้เสริม

ส�ำรวจเส้นทางจัดท�ำแนวป้องกันไฟป่าร่วมกับ
ชุมชน และภาคี

ส�ำนักงานมูลนิธิฯ จ.ชัยภูมิ เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับเยาวชนและชุมชน

เอ็กโก กรุ๊ป
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การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และน�ำ้ ตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติ
เขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นห้องเรียนธรรมชาติในการปลูกจิตส�ำนึกการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

พิธีส่งมอบงานซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินในเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติกวิ่ แม่ปาน ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
อย่างเป็นทางการ
เมื่ อ วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2563 โดยด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง
เส้นทางดังกล่าวร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมส�ำรวจป่าต้นน�้ำดอยอินทนนท์
จ.เชียงใหม่
ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รุ่นที่ 5-6 เยาวชนเข้าร่วม
ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2563
โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม รวม 285 คน

285
คน

กิจกรรมค่ายเด็กไทยรักษ์ปา่ จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 9-10
ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมี
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม รวม 135 คน

เยาวชนเข้าร่วม

135
คน
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เครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า จ.เชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุน
ของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
รับมอบประกาศนียบัตรโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
(Low Emission Support Scheme: LESS) ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 จาก
กิจกรรมการส�ำรวจการเติบโตของต้นไม้ จ�ำนวน 13,358 ต้น คิดเป็น
การกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้ รวม 3,854,696 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tonCO2e)

รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับโครงการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าต้นน�้ำ” และ “มูลนิธิ
ไทยรักษ์ป่า” สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ใน
เว็บไซต์ https://www.egco.com/th/thairak-pa หรือ Facebook: thairakpaofficial

พิธีก่อตั้งเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การมีส่วนร่วมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อชุมชนและสังคมของกลุ่มเอ็กโก ปี พ.ศ. 2563
ประเภทค่าใช้จา่ ย

จ�ำนวนเงิน (บาท)

การลงทุนด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม (Cash Contributions)

9,392,058

มูลค่าเวลา – พนักงานที่อาสาสมัครระหว่างเวลาท�ำงาน
(Time: employee volunteering during paid working hours)

2,353,552

การให้สิ่งของ การสนับสนุนการบริการ หรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร และอื่นๆ
(In-kind giving: product or services donations, projects/partnerships or similar)

3,088,507

ค่าจ้างบุคลากรบริหารงานพัฒนาชุมชนและสังคม (Management Overheads)

23,059,330

รวม

หมวดการลงทุนด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

37,893,446

ร้อยละ

การบริจาคเพื่อการกุศลและสนับสนุนงบประมาณ (Charitable Donations)

6

การลงทุนในโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม (Community Investments)

57

การลงทุนทางกิจกรรมทางการตลาด (Commercial Initiatives)

37
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กลุ่มเอ็กโกร่วมใจต้านภัย COVID-19
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ทุกอุตสาหกรรมทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย ซึง่ กลุม่ ธุรกิจพลังงานได้รบั
ผลกระทบจากการปรับลดการใช้พลังงาน เนื่องจากความต้องการใช้
พลังงานในภาคอุตสาหกรรมลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ เป็นผลมาจาก
นโยบายล็อกดาวน์ (Lockdown Policy) ของรัฐบาลไทยเพื่อลดการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในขณะที่การใช้พลังงานในภาคครัวเรือน

มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มเอ็กโกยังคง
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพือ่ ความต่อเนือ่ งในการ
ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยมีมาตรการในการ
ด�ำเนินธุรกิจให้มีความต่อเนื่องและการดูแลรักษาความปลอดภัย
แก่พนักงานและพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มเอ็กโกอย่างเข้มงวด

ความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ
เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจและการด�ำเนินงานของกลุม่ เอ็กโกเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั มีการจัดท�ำ BCP ครบทุกกระบวนการของการด�ำเนินงาน
โดยครอบคลุมทั้งพื้นที่ส�ำนักงานใหญ่ และโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศของเครือเอ็กโกให้มีแผนรองรับหากเกิดกรณีมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนความพรอมของ
อุปกรณสำนักงานสำหรับ
การทำงานที่บาน
ดานแผนการสื่อสาร
กรณีฉุกเฉิน
การจัดตั้งศูนยขอมูลและ
ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน

ดานบุคลากร
สนับสนุนใหพนักงานทำงาน
ที่บาน และมาตรการชวยเหลือ
อื่นๆ เพ�่อใหเกิดความตอเนือ่ ง
ในการดำเนินงาน

ดานโรงไฟฟา

ดานบัญชีและการเง�น

ครอบคลุมถึงความตอเนื่อง
ในการผลิตไฟฟา ความพรอม
ของอุปกรณ และการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

สนับสนุนความตอเนื่อง
ในการทำธุรกรรมของบร�ษัท

ดานการควบคุม

ดานสื่อสารองคกร

การปดอาคารและโรงไฟฟา

ใหมีความพรอมใน
การสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร

นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
โอกาสที่จะส่งผลต่อการด�ำเนินงานและการเติบโตของบริษัท โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัทมีการวิเคราะห์ความท้าทายของสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ และถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินทั้งประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
และความเสี่ยงของบริษัท ประกอบกับวิเคราะห์แนวทางในการด�ำเนินงานที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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การดูแลรักษาความปลอดภัยแก่พนักงานและพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มเอ็กโก
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้เกิดความปกติใหม่ (New
Normal) ในการท�ำงานของกลุ่มเอ็กโกหลากหลายด้าน ครอบคลุม
ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและ
การลงทุน อาทิ การจัดการทางด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อการ
ท�ำงานที่เหมาะสม การดูแลพนักงานและการจัดสรรความพร้อม
ในการท�ำงานจากที่บ้านให้แก่พนักงาน (Work from Home) เป็นต้น
เพื่ อ เป็ น การเฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส
COVID-19 กลุ่มเอ็กโกจึงมีการก�ำหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ

การด�ำเนินงานในส่วนของส�ำนักงานและพื้นที่ปฏิบัติงาน

ให้แก่พนักงาน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของส�ำนักงาน โรงไฟฟ้า และงาน
ซ่อมบ�ำรุงตามแผน (Schedule Outage) ทัง้ นีข้ อ้ ปฏิบตั ขิ องกลุม่ เอ็กโก
เป็นไปตามนโยบายเว้นระยะห่างและล็อคดาวน์ (Social Distancing
and Lockdown Policy) ของรัฐบาลไทยอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้าง
ความมั่นใจถึงประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ
และการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

บริษัทก�ำหนดให้มีการเฝ้าระวัง การคัดกรองทั้งพนักงานและผู้มาติดต่อ การสอบสวนและบันทึก
ประวัติการเดินทาง การติดต่อกับบุคคลกลุ่มเสี่ยง และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่
ปฏิบัติงานทุกแห่ง มีบริการน�้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ โดยรอบบริเวณทั้งในส่วนของส�ำนักงานและ
พื้นที่ปฏิบัติงาน และเพิ่มความถี่ในการท�ำความสะอาดพื้นผิวและจุดสัมผัสต่างๆ อาทิ ลิฟต์ ประตู
ทางเข้า-ออก และห้องน�้ำ เป็นต้น มีการประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทาง Groupnet ของกลุ่มเอ็กโก
ถึงข้อควรระวังและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังมี
การก�ำหนดข้อปฏิบัติในการด�ำเนินงานอย่างเคร่งครัดส�ำหรับโรงไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งก่อนการปฏิบัติ
งาน ระหว่างการปฏิบัติงาน หลังการปฏิบัติงาน และกรณีฉุกเฉินหากเกิดการติดเชื้อในพื้นที่
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มาตรการป้องกันเพิ่มเติมส�ำหรับผู้บริหารหรือพนักงานที่เดินทาง
ไป-กลับจากต่างประเทศ

กลุม่ เอ็กโกมีการประกาศใช้มาตรการส�ำหรับผูบ้ ริหารและพนักงานให้งด
หรือหลีกเลีย่ งการเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศหรือ
เขตการปกครองทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ที/่ กลุม่ เสีย่ งต่อการติดเชือ้ COVID-19 รวม
ทั้งมาตรการในการป้องกันและแนวปฏิบัติส�ำหรับผู้บริหารหรือพนักงาน
ทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และสังเกตอาการ
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กลุ่มเอ็กโกรวมพลัง ส่งน�้ำใจ..เพื่อให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน
กลุ่มเอ็กโกเล็งเห็นความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของประชาชนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการท�ำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย โดยร่วมบริจาค
ทุนทรัพย์และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�ำเป็นในการดูแลและรักษาผู้ป่วย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเป็นก�ำลังสนับสนุนทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบ COVID-19 ให้แก่ประชาชน มูลค่ารวม 36 ล้านบาท
ประกอบด้วย
•	สนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์หลักในการรักษาผู้ป่วย COVID-19
จ�ำนวน 24 แห่งทัว่ ประเทศ เพือ่ น�ำไปจัดซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และ
เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วย มูลค่ารวม 15 ล้านบาท
•	สนับสนุนการสร้างห้องแยกโรคแรงดันลบ (Negative Pressure Room)
ภายใต้งบประมาณ 3,000,000 บาท เพือ่ มอบให้แก่โรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพฯ ทีม่ จี ำ� นวนผูป้ ว่ ยติดเชือ้ สูงหรือมีความต้องการใช้งาน โดยมี
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นทีป่ รึกษา
และตรวจสอบคุณสมบัติของห้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน
•	ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดท�ำเตียงเคลือ่ นย้าย
ผู้ป่วยแรงดันลบ (Negative Pressure Mobile Bed) จ�ำนวน 30 เตียง
ภายใต้งบประมาณ 2,000,000 บาท
•	บริจาคหลอดไฟ UVC จ�ำนวน 1,000 หลอด มูลค่ากว่า 700,000 บาท
ผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนกลุ่ม SOS to Medical Staff
in COVID–19 Fight จัดท�ำตูอ้ บฆ่าเชือ้ หน้ากากอนามัย ด้วยแสง UVC
จ�ำนวน 250 ตู้ เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ
•	สนับสนุนกองทุนนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย สร้ า งหุ ่ น ยนต์ แ ละ
•	ร่วมกับ กฟผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในก�ำกับของกระทรวงพลังงาน
อุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น การแพทย์ ภายใต้ โ ครงการ
สนั บ สนุ น งบประมาณ 15,000,000 บาท ในการจั ด หา
“CU-RoboCOVID” เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากร
แอลกอฮอล์ภายใต้โครงการ “พลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19”
ทางการแพทย์ ให้ ส ามารถดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยได้
ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลทั่วประเทศกว่า 9,800
อย่างปลอดภัยมากขึ้น โดยบริจาคเงินสนับสนุน
แห่ง เพื่อน�ำไปใช้ท�ำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และ
1,000,000 บาท
ใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้แก่ประชาชน
สนับสนุนงบประมาณ

15,000,000

บาท ในการจัดหาแอลกอฮอล์
ให้แก่โรงพยาบาลต�ำบลกว่า

9,800

แห่ง

บริจาคเงิน
สนับสนุน

1,000,000

บาท

เอ็กโก กรุ๊ป
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ในขณะเดียวกัน โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกที่ด�ำเนินการอยู่ในภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วประเทศยังได้จัดส่งความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลศูนย์
ตามภูมิภาค หน่วยงานด้านสาธารณสุขระดับชุมชน รวมถึงชุมชนที่
อยู่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
•	บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลศูนย์ในภูมภิ าคต่างๆ ทัง้ ในพืน้ ที่
ทีก่ ลุม่ เอ็กโกมีโรงไฟฟ้าด�ำเนินการ และในจังหวัดทีม่ จี ำ� นวนผูป้ ว่ ย
สูงเป็นล�ำดับต้นๆ ของประเทศ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย N95 จ�ำนวน 900 ชิ้น ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัท เอสเค อีแอนด์เอส จ�ำกัด พันธมิตรของกลุ่ม
เอ็กโก และผู้ถือหุ้นร่วมในโรงไฟฟ้าพาจู ประเทศเกาหลีใต้
•	สนับสนุนหน้ากากปกป้องใบหน้าเพื่อป้องกันละอองฝอยและ
สารคัดหลั่ง (Face Shield) จ�ำนวน 7,000 ชิ้น และหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า จ�ำนวน 6,000 ชิน้ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น และชุมชนทีอ่ ยูร่ อบ
โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก

Face Shield

หน้ากากแบบผ้า

ชิ้น

ชิ้น

7,000 6,000
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โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
โครงสร้ า งการจั ด การของเอ็ ก โกประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท (“คณะกรรมการ”) คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของคณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทที่ด�ำรงต�ำแหน่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 มีรายชื่อและการถือครองหุ้นเอ็กโก ดังนี้

รายชือ่ กรรมการ
1. นายกุลิศ สมบัติศิริ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการลงทุน
2. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.พสุ โลหารชุน
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ศ. ดร.อัญญา ขันธวิทย์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
• กรรมการตรวจสอบ
6. นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
• กรรมการตรวจสอบ
7. รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
8. นายเริงชัย คงทอง1
• กรรมการ
• กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การถือครองหุน้
ของตนเอง

คูส่ มรส / บุตรทีย่ งั
ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

เพิม่ / ลด
(1 ม.ค. 63 - 1 ม.ค. 64)

-

-

-

-

-

-

800

-

-

-

-

-

-

9,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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การถือครองหุน้

รายชือ่ กรรมการ

ของตนเอง

คูส่ มรส / บุตรทีย่ งั
ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

เพิม่ / ลด
(1 ม.ค. 63 - 1 ม.ค. 64)

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล2
• กรรมการ
• กรรมการลงทุน
10. ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล3
• กรรมการ
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
11. นายโทชิโร่ คุดามะ
• กรรมการ
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
12. นายนาโอกิ ซึซึมิ
• กรรมการ
• กรรมการลงทุน
13. นายชุนอิจิ ทานากะ
• กรรมการ
• กรรมการลงทุน
14. นายโทโมยูกิ โอชิไอ
• กรรมการ
• กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
15. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
• กรรมการ
• กรรมการลงทุน
• กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
หมายเหตุ
		
		

เอ็กโก กรุ๊ป

นายเริงชัย คงทอง ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทน ดร.กัมปนาท บ�ำรุงกิจ มีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทน นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
3
ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทน นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563
1
2

รายชื่อกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563 รวมทั้งการถือครองหุ้นของกรรมการดังกล่าว ดังนี้

รายชือ่ กรรมการ
1. นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์
• กรรมการ
• กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. ดร.กัมปนาท บ�ำรุงกิจ*
• กรรมการ
• รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

การถือครองหุน้

ระยะเวลา
ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง

ของตนเอง

1 ต.ค. 60 - 23 ก.พ. 63

-

-

-

24 ก.พ. 63 - 1 ก.ค. 63

-

-

-

คูส่ มรส / บุตรทีย่ งั
เพิม่ / ลด
ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (1 ม.ค. 63 - 1 ม.ค. 64)

เอ็กโก กรุ๊ป
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รายชือ่ กรรมการ
3. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์
• กรรมการ
4. นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์
• กรรมการ

การถือครองหุน้

ระยะเวลา
ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง

ของตนเอง

1 ต.ค. 61 - 1 ต.ค. 63

-

-

-

1 ม.ค. 61 - 1 ต.ค. 63

-

-

-

คูส่ มรส / บุตรทีย่ งั
เพิม่ / ลด
ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (1 ม.ค. 63 - 1 ม.ค. 64)

หมายเหตุ: * ดร.กัมปนาท บ�ำรุงกิจ ต�ำแหน่งกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 แทนนายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ ซึ่งถึงแก่กรรม
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ดร.กัมปนาท บ�ำรุงกิจ ยังคงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบหลักในการตัดสินใจด�ำเนินงาน
ที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง
พนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทด�ำเนินการอยู่ และเป็นผู้อนุมัติ
วิสัยทัศน์ นโยบาย รวมทั้งงบประมาณในการด�ำเนินงานร่วมกับ
ฝ่ายบริหาร รวมถึงติดตามผลการด�ำเนินงานของผู้บริหาร และร่วม
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ไม่เกิน 15 คนตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับบริษัท ซึ่งจะมีการสอบทาน
จ�ำนวนกรรมการทีเ่ หมาะสมโดยเปรียบเทียบกับภารกิจหลักเป็นระยะ
การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหุ้น โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตาม
ข้อบังคับบริษัท และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของเอ็กโก ซึ่งไม่มี
นโยบายกีดกันทางเพศ และให้ความส�ำคัญกับความหลากหลาย
ทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งมีการถ่วงดุลของกรรมการ
ที่เหมาะสม ดังนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 คณะกรรมการมีกรรมการจ�ำนวน 15 คน
ประกอบด้วย
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93.33
ของคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย
- กรรมการอิสระ 6 คน คิดเป็็นร้อยละ 40.00 ของทั้งคณะ
- กรรมการผู้แทน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของทั้งคณะ
• กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 1 คน คือ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ 6.67 ของทั้งคณะ
ความหลากหลายทางเพศ คิดเป็นสัดส่วนดังนี้

เพศ

จ�ำนวน

ร้อยละ

ชาย

12

80.00

หญิง

3

20.00

รวม

15

100.00

หญิง

20%

ชาย

80%
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กรรมการอิสระ
6 คน
กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการ

15
คน

1 คน

6.67%

กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

40%

93.33%

กรรมการผู้แทน
8 คน

14 คน

53.33%

อุตสาหกรรม / ธุรกิจพลังงาน / วิศวกรรม

ธุรกิจต่างประเทศ

กลยุทธ์ / แผนธุรกิจ

ทรัพยากรมนุษย์

บัญชี / การเงิน / เศรษฐศาสตร์

การตรวจสอบ

การควบคุมภายใน / การบริหารความเสีย่ ง

Smart Technology

กฎหมาย

การก�ำกับดูแลกิจการ

ความหลากหลายทางวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

✓

-

✓

✓

✓

-

-

-

-

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

-

✓

✓

-

-

-

-

-

✓

4. รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

-

-

-

✓

✓

-

-

-

-

✓

5. ศ. ดร.อัญญา ขันธวิทย์

-

-

✓

-

✓

✓

✓

-

-

✓

6. นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์

✓

-

✓

✓

-

✓

✓

-

✓

✓

7. รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

✓

-

-

-

-

-

-

✓

-

✓

8. นายเริงชัย คงทอง

✓

-

✓

✓

-

-

✓

-

-

✓

9. น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล

✓

-

✓

-

✓

-

-

-

-

✓

10. ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

✓

-

✓

-

-

-

-

✓

-

✓

11. นายโทชิโร่ คุดามะ

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

✓

12. นายนาโอกิ ซึซึมิ

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

✓

13. นายชุนอิจิ ทานากะ

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

✓

14. นายโทโมยูกิ โอชิไอ

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

15. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

✓

-

✓

✓

-

-

-

-

-

✓

รวม

12

4

13

11

6

3

4

2

2

15

กรรมการ

1. นายกุลิศ สมบัติศิริ
2. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
3. ดร.พสุ โลหารชุน

เอ็กโก กรุ๊ป
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จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งเฉลี่ย 2.47 ปี โดยมีรายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคน ดังนี้

วันแต่งตัง้

วาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง

ระยะเวลาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง
(สิน้ สุด 31 ม.ค. 64)

1. นายกุลิศ สมบัติศิริ

17 มกราคม 2563

วาระที่ 1

1 ปี 14 วัน

2. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์

20 เมษายน 2559

วาระที่ 1

18 เมษายน 2562

วาระที่ 2

3. ดร.พสุ โลหารชุน

19 เมษายน 2561

วาระที่ 1

4. รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

1 กันยายน 2560

วาระที่ 1

19 เมษายน 2561

วาระที่ 2

19 เมษายน 2560

วาระที่ 1

20 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2

19 เมษายน 2560

วาระที่ 1

20 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2

27 ตุลาคม 2560

วาระที่ 1

19 เมษายน 2561

วาระที่ 2

1 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 1

7 เดือน

9. นาวสาวชูศรี เกียรติขจรกุล

1 ตุลาคม 2563

วาระที่ 1

4 เดือน

10. ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

21 ตุลาคม 2563

วาระที่ 1

3 เดือน 10 วัน

11. นายชุนอิจิ ทานากะ

1 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 1

20 เมษายน 2559

วาระที่ 2

18 เมษายน 2562

วาระที่ 3

1 มิถุนายน 2562

วาระที่ 1

20 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2

1 มิถุนายน 2562

วาระที่ 1

20 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2

1 มิถุนายน 2562

วาระที่ 1

20 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2

12 พฤศจิกายน 2562

วาระที่ 1

รายชือ่ กรรมการ

5. ศ. ดร.อัญญา ขันธวิทย์
6. นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์
7. รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ
8. นายเริงชัย คงทอง

12. นายโทโมยูกิ โอชิไอ
13. นายโทชิโร่ คุดามะ
14. นายนาโอกิ ซึซึมิ
15. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

4 ปี 9 เดือน 11 วัน
2 ปี 9 เดือน 12 วัน
3 ปี 5 เดือน
3 ปี 9 เดือน 12 วัน
3 ปี 9 เดือน 12 วัน
3 ปี 4 เดือน 4 วัน

6 ปี 9 เดือน

1 ปี 8 เดือน
1 ปี 8 เดือน
1 ปี 8 เดือน
1 ปี 2 เดือน 19 วัน
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2. กรรมการอิสระ

ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของเอ็กโก ก�ำหนดให้มีจ�ำนวน
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ เป็นไป
ตามเกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนด ปัจจุบนั เอ็กโกมีจำ� นวนกรรมการอิสระ
ทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
โดยกรรมการอิสระของเอ็กโกมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 2 วาระ
หรือ 6 ปี โดยให้เริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558
เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระท่านใดด�ำรงต�ำแหน่งเกิน
วาระที่ก�ำหนด อีกทั้งกรรมการอิสระสามารถเรียกประชุมกันเองได้
ตามที่เห็นสมควร
นอกจากนี้ กรรมการอิสระทุกคนเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ
มีความเป็นอิสระ และไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ อ้ งห้ามตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน
(กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท�ำหน้าที่
รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะ
กรรมการมีมติอนุมตั ไิ ว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการ
รายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ/
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่
เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของเอ็กโกหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีค วามสัม พันธ์ทางธุรกิจกับเอ็กโก บริษัทใหญ่
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก รรมการอิ ส ระหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารของผู ้ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางธุรกิจกับเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาต
ต่อส�ำนักงาน
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของเอ็กโก
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั
ค่ า บริ ก ารเกิ น กว่ า สองล้ า นบาทต่ อ ปี จ ากเอ็ ก โก บริ ษั ท ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณี ที่ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เป็ น นิ ติ บุ ค คล ให้รวมถึงการ
เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู ้ บ ริ ห าร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
7. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของ
กรรมการของเอ็ ก โก ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ซึ่ ง เป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอ็กโก
8. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของเอ็กโก
ทัง้ นี้ คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษทั สอดคล้องกับข้อก�ำหนด
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ยกเว้นการก�ำหนดสัดส่วนการ
ถือหุน้ บริษทั ของกรรมการอิสระได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึง่ เคร่งครัดกว่า
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ให้ถือหุ้นได้ไม่เกิน
ร้อยละ 1
ในปีที่ผ่านมา กรรมการอิสระได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการพิจารณาและตัดสินเรือ่ งส�ำคัญอย่างเป็นอิสระ เช่น ยุทธศาสตร์
และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจโครงการลงทุน แผนสืบทอดต�ำแหน่ง
ของผู้บริหารระดับสูง และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ ค�ำนึงถึง
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย และดูแลป้องกันการด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะ
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท ผู้บริหาร กรรมการ
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3. ประธานกรรมการ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทในการประชุม
ครัง้ ที่ 1/2563 แต่งตัง้ นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ ซึง่ เป็นกรรมการผูแ้ ทน กฟผ.
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการเอ็กโก ปัจจุบนั นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ
ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน กฟผ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอ็กโก มี
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ภาวะผูน้ ำ� ทีจ่ ะสามารถน�ำพาบริษทั ให้ประสบความส�ำเร็จตามวิสยั ทัศน์
ภารกิจ และแผนกลยุทธ์ทกี่ ำ� หนดไว้เพือ่ ประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกฝ่าย
ถึงแม้ประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการ
มีระบบการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นธรรม โปร่งใส และคณะกรรมการได้ตดั สินใจ
ในเรือ่ งต่างๆ โดยใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ ป็นอิสระ ระมัดระวัง รอบคอบ และ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกันดังนี้
1. ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็น
บุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ
กับฝ่ายบริหาร และมีอ�ำนาจหน้าที่ที่แยกระหว่างการก�ำหนด
นโยบายการก�ำกับดูแล และการบริหารงานประจ�ำอย่างชัดเจน
โดยประธานกรรมการได้แสดงบทบาทของผูน้ ำ� และเป็นผูค้ วบคุม
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ
แนะน�ำ และสอดส่องดูแลและสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของ
ฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่าย
งานประจ�ำหรือธุรกิจประจ�ำวันของฝ่ายบริหาร โดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ
2. คณะกรรมการได้แต่งตั้งประธานกรรมการอิสระเพื่อเป็นตัวแทน
กรรมการอิสระในการมีสว่ นร่วมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
และประสานระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร
3. คณะกรรมการส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
โดยได้ จั ด สรรจ� ำ นวนกรรมการจากผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ที่ มี ค วามรู ้
ความช�ำนาญในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ได้แก่ กรรมการผูแ้ ทน
จาก กฟผ. 4 คน คณะกรรมการผู้แทนจากบริษัท TEPDIA
Generating B.V. (TEPDIA) 4 คน และกรรมการอิสระ 6 คน
จึงถือว่ามีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม
4. คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณา
กลัน่ กรอง และติดตามการด�ำเนินงานของบริษทั เพือ่ ป้องกันมิให้
เกิ ด ธุ ร กรรมที่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ ไ ม่ ส มควร
และสามารถถ่วงดุลความต้องการของแต่ละฝ่ายได้ โดยได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้อง
ของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน รวมทั้ง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนดูแลให้การสรรหาและการก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีความชัดเจนและโปร่งใส
การประเมินผลกรรมการในปี 2563 คณะกรรมการให้ความเห็นว่า
ประธานสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการน�ำประชุมและสนับสนุนให้กรรมการ
ได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ในระดับดีเยี่ยม

4. ประธานกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษทั ในการประชุม ครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่
19 มกราคม 2561 ด้วยการเสนอแนะของกรรมการอิสระ แต่งตั้ง
นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เป็นประธานกรรมการอิสระ โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 ซึ่งประธานกรรมการอิสระมีส่วนช่วย
ส่งเสริมการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
ทั้งนี้ ประธานกรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และเมื่อประธานกรรมการอิสระพ้นจาก
ต�ำแหน่ง ลาออก หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระคนใหม่แทน
ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ต�ำแหน่งประธานกรรมการอิสระว่างลง
ประธานกรรมการอิ ส ระได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละมี
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็ น ประธานในการประชุ ม กรรมการอิ ส ระ และเป็ น ตั ว แทน
ของกรรมการอิ ส ระในการหารื อ กั บ ประธานกรรมการ และ
ฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลและเรื่องส�ำคัญ
ที่กรรมการอิสระเห็นสมควร
2. จัดให้มกี ารประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละครัง้ โดยอาจเชิญ
ฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม
ชี้แจง หรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
3. เป็นผู้ประสานหลักระหว่างประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
5. ร่ ว มกั บ ประธานกรรมการ กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ก� ำ หนด
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องส�ำคัญได้ถูกบรรจุ
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการ
โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะเจรจา หารือ
หรือขอค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมการ ด้วยความร่วมมือจาก
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

5. กรรมการที่มีอ�ำนาจลงนาม

กรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ
และประทับตราส�ำคัญของบริษทั หรือกรรมการอืน่ 2 คน ลงลายมือชือ่
ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท ทั้งนี้ ยกเว้นกรรมการอิสระ
เพือ่ ให้ดำ� รงความเป็นอิสระตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้
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ยกเว้นกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และ
กรรมการซึ่งเป็นกรรมการของสถาบันการเงินเพื่อมิให้เป็นข้อจ�ำกัด
ในการที่สถาบันการเงินนั้นจะให้สินเชื่อแก่เอ็กโกในอนาคต

6. อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

อ�ำนาจหน้าที่ที่ส�ำคัญของกรรมการโดยสรุปมีดังนี้
หน้าที่ต่อบริษัท
1. เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. ก�ำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้
มีผลประกอบการที่ดีโดยค�ำนึงถึงผลกระทบระยะยาว รวมถึง
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบ
ต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนา
หรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้
ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
3. สร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม และ
ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น�ำในการก�ำกับดูแลกิจการ
4. จัดให้มนี โยบายส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีแ่ สดงถึง
หลักการและแนวทางในการด�ำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดให้มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ติดตาม
ผลการปฏิบัติและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ�ำ
5. ดูแลให้กรรมการและผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ และ
ติดตามให้การด�ำเนินงานของบริษทั บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย
และกลยุทธ์ขององค์กร
7. ดู แ ลโครงสร้ า งและการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท
ให้ เ หมาะสมต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก
ในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
8. สรรหา พัฒนา ก�ำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของ
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
9. ก� ำ หนดโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนพนั ก งานให้ เ ป็ น เครื่ อ งจู ง ใจ
ให้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร
10. ก�ำหนดแผนสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผูบ้ ริหารในต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
และติดตามการด�ำเนินงานตามแผนสืบทอดต�ำแหน่งดังกล่าว
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท มี ผู ้ สื บ ทอดต� ำ แหน่ ง ที่ มี ศั ก ยภาพเพื่ อ
ทดแทนต� ำ แหน่ ง ที่ ว ่ า งลงอั น เนื่ อ งจากเกษี ย ณอายุ ง านและ
การลาออก
11. จั ด ให้ มี ก ารควบคุ ม ภายในที่ ดี โดยมี ร ะเบี ย บต่ า งๆ รวมถึ ง

รายงานประจ�ำปี 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

กระบวนการท� ำ งานที่ ชั ด เจนและเหมาะสม มี ร ะบบบั ญ ชี
การรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบริหาร
ความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม เพียงพอ มีระบบการก�ำกับการปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามอย่างสม�่ำเสมอ
หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
1. ดูแลให้เอ็กโกมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง มีการบริหารและ
จัดการที่ดี และมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
2. ดูแลให้เอ็กโกเปิดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง มีสาระส�ำคัญ
ครบถ้วน เท่าเทียม ทันเวลา มีมาตรฐานและโปร่งใส
3. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
4. ไม่แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงอันควรต้องแจ้ง
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของเอ็กโก
หน้าที่ต่อเจ้าหนี้
1. ดูแลให้เอ็กโกปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิด
สถานะการเงินที่แท้จริงของเอ็กโก
2. ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้
เช่น ในกรณีที่เอ็กโกมีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคง หรืออยู่ในภาวะ
ที่ จ ะต้ อ งยุ บ เลิ ก กิ จ การ กรรมการควรเร่ ง หาข้ อ แนะน� ำ จาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
1. ดูแลให้เอ็กโกปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ต่ อ พนั ก งาน
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่
1. อุ ทิ ศ เวลาในการเข้ า ประชุ ม คณะกรรมการและรั บ ทราบ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตน ในกรณี ที่ มี
ความจ�ำเป็นไม่สามารถเข้าประชุมได้ ควรแจ้งให้บริษัททราบ
ล่วงหน้า
2. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ ภารกิจ และธุรกิจหลักของบริษัท
อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. มีความรอบรู้ในธุรกิจของเอ็กโกรวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ
หรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการ และทราบถึงสภาพรวมทัง้ ปัจจัยแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อธุรกิจของเอ็กโก
4. ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ
ล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และในกรณีทไี่ ม่เห็นด้วย
กับที่ประชุม กรรมการสามารถก�ำกับให้มีการบันทึกความเห็น
คัดค้านในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
6. จั ด ให้ มี ร ะบบการแจ้ ง ข่ า วสารหรื อ ข้ อ มู ล ให้ ก รรมการทราบ
เป็นประจ�ำและทันเวลา เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
7. ก�ำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่างๆ
ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างถูกต้องครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา
8. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผู้สอบบัญชี
รั บ อนุ ญ าต รวมทั้ ง ดู แ ลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ส อบบั ญ ชี
รั บ อนุ ญ าตเป็ น ไปอย่างอิสระและมีประสิท ธิภ าพ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ ก� ำ หนด
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานธุรกิจ และจริยธรรม

อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการมีดังนี้

คณะกรรมการ
1. เลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ในกรณี
ที่มีกรรมการออกจากต�ำแหน่งระหว่างปี และเสนอชื่อกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้ง
แถลงภาระหน้าที่และการก�ำกับดูแลกิจการในรายงานประจ�ำปี
3. อนุมัติการจัดท�ำและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
4. แต่งตั้ง ถอดถอน และเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย
5. จัดตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ในกรณี
ที่เห็นสมควรให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมระหว่างปี
นโยบายและแนวทางการบริหารองค์กร
1. ก� ำ หนดและปรั บ ปรุ ง วิ สั ย ทั ศ น์ เป้ า หมาย พั น ธกิ จ นโยบาย
ของบริษัท
2. อนุ มั ติ แ ผนกลยุ ท ธ์ ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว รวมทั้ ง อนุ มั ติ
แผนปฏิบตั กิ าร งบประมาณ และอัตราก�ำลังประจ�ำปี ซึง่ จัดท�ำขึน้
โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. ตัดสินใจด�ำเนิ นงานที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสีย และติดตามผลการด�ำเนินงานของผู้บริหารและ
ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
4. อนุมัติการจัดท�ำและปรับปรุงระเบียบบริษัท
5. ก�ำหนด จัดท�ำ และปรับปรุงอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัท
6. อนุมัติการจัดตั้งและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัท และ
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บริษัทในกลุ่มเอ็กโกที่เอ็กโกมีอ�ำนาจควบคุม
7. พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรในทุกมิติ
การประกอบธุรกิจและการด�ำเนินงานของบริษัท
1. อนุ มั ติ ก ารท� ำ หรื อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อ ตกลงที่ ผู ก พั น กั บ
การลงทุน ร่วมทุน และการยื่นประมูลที่มีภาระผูกพันกับเอ็กโก
รวมถึงการยกเลิกการลงทุน
2. เห็นชอบในประเด็นต่างๆ ก่อนน�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมัติ ดังต่อไปนี้
•	การเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาจ�ำหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญของบริษทั ตามทีก่ ฎหมายและคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
• การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ำ� คัญ
		 ให้แก่บุคคลอื่น
• การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
• การเพิ่ ม เติ ม หรื อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ
		 หรือข้อบังคับของบริษัท
• การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
• การออกหลักทรัพย์ใดๆ เพือ่ เสนอขายต่อประชาชนนอกเหนือ
		 จากหุ้นสามัญ
• การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
• การประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี
• กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับ
		 ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส�ำคัญและการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานบัญชีใหม่
5. อนุมัติการจัดหาเงินโดยออกตราสารหนี้ (นอกเหนือจากหุ้นกู้)
การกู้เงิน Refinancing และ Rescheduling
6. อนุมัติการค�้ำประกัน การให้เงินกู้แก่บริษัทในกลุ่ม และการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบอื่น
7. อนุมัติการปรับปรุงงบประมาณ
8. อนุมัติการจ�ำหน่ายพัสดุ
ด้านทรัพยากรบุคคล
1. อนุมัติการจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง เลิกจ้าง และการจ่ายค่าชดเชยตาม
กฎหมาย ส�ำหรับต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
2. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ แ ละ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รวมถึงอนุมตั กิ ารปรับอัตราค่าตอบแทน
และการให้โบนัส
3. พิจารณาบทลงโทษทางวินัยส�ำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
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4. อนุมตั โิ ครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์
ของบริษัท
5. อนุมัติแผนการสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นต้นไป
เรื่องอื่นๆ
1. อนุมัติการด�ำเนินการทางการศาล
2. พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ผู ้ เ ชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้
ข้อมูลเชิงลึกหรือด�ำเนินการใดๆ ให้กบั บริษทั ในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบ
กับธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทอย่างมี
นัยส�ำคัญ

เอ็กโก กรุ๊ป

3. พิจารณามอบอ�ำนาจอย่างเหมาะสมให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
จั ด การกิ จ การของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามแผนกลยุ ท ธ์ ทิ ศ ทาง
การด�ำเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท โดยจัดให้มี
การก�ำกับดูแลที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดเกี่ ย วกั บ กิ จ การของบริ ษั ท ตามที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
มอบหมาย
5. พิจารณาการบริจาคที่นอกเหนือจากที่อนุมัติไว้ในงบประมาณ
ประจ�ำปี

คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถศึกษาและตรวจสอบข้อมูลในประเด็น
ที่ส�ำคัญได้อย่างรอบคอบ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการที่มี
ความรู้ความช�ำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของการก�ำกับดูแลกิจการ ปัจจุบัน เอ็กโกมีคณะ
กรรมการชุดย่อยรวมทั้งสิ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีกฎบัตรซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการซึ่งอธิบายถึงภารกิจ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชุมและมีการ
ทบทวนกฎบัตรดังกล่าวตามความเหมาะสม คณะกรรมการชุดย่อย
สามารถขอรับค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท และจะต้องรายงานผลการด� ำ เนิ น งาน
(ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
ในปี 2563 คณะกรรมการชุดย่อยได้ทบทวนกฎบัตรของแต่ละคณะ
โดยคณะกรรมการลงทุ น คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม เห็ น ว่ า กฎบั ต รมี ค วามเหมาะสม จึ ง ไม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ในกฎบัตรของแต่ละคณะข้างต้น ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปรับปรุงกฎบัตรในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอยู่
ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง เพื่อลดความ
ซ�้ำซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ภารกิจโดยสรุปของคณะกรรมการ
ตรวจสอบคือ การสอบทานรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ แนวทางการบริหารความเสีย่ ง ระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน การพิจารณาแต่งตั้งและเลิกจ้าง
ผู้สอบบัญชี รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัท โดยหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
3. ให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลิ ก จ้ า ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความ
เป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
6. พิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของผู ้ ส อบบั ญ ชี โ ดยพิ จ ารณาการ
ให้ บ ริ ก ารอื่ น ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยนอกเหนื อ จากงาน
สอบบัญชี (Non-Audit Services) ที่อาจท�ำให้ขาดความอิสระ
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
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ที่ส�ำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษทั และบริษทั ย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบระเบี ย บของบริ ษั ท ว่ า ด้ ว ยการ
ตรวจสอบภายในก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
11. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากร
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
12. พิ จ ารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ย
ตรวจสอบภายใน
13. ประชุมร่วมกับผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไม่มฝี า่ ยบริหาร
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
14. สอบทานกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารเกี่ ย วกั บ การจั ด ท� ำ บทรายงานและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s Discussion
and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี
15. จั ด ท� ำ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ด เผยไว้
ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
		 ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
		 ของบริษัทและบริษัทย่อย
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
		 และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
		 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
		 ผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
		 ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
		 ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
		 ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
		 จากคณะกรรมการบริษัท
16. ด�ำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ

ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัท
ได้กระท�ำความผิดตามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผล
การตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน
เวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
17. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน สอบทาน
มาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
18. พิ จ ารณาข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการทุ จ ริ ต หรื อ คอร์ รั ป ชั น
ของบริษัทและบริษัทย่อย
19. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินตนเอง
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
20. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการบริษทั
ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 2 คน กรรมการ
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 2 คน และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คณะกรรมการก�ำกับ
ความเสีย่ งเห็นชอบให้ นายอัญญา ขันธวิทย์ กรรมการอิสระ ท�ำหน้าที่
เป็นประธานคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง เนื่องจากมีความรู้และ
ความช�ำนาญด้านการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณานโยบาย ให้ความเห็น
ก�ำกับดูแล ติดตามและประมวลผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร โดยหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
มีดังนี้
1. พิจารณาและให้ความเห็นนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ ง
องค์กรก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ในการก� ำ หนดระดั บ ความเสี่ ย ง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
3. ก�ำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและ
โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงพิจารณาเเผนจัดการ
ความเสี่ยงเเละกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. ติ ด ตามเเละประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามกรอบการบริ ห าร
ความเสี่ยงและเเผนจัดการความเสี่ยง
5. รายงานการก�ำกับผลการประเมินความเสีย่ ง และการด�ำเนินงาน
เพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจ�ำ
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6.

7.

8.
9.

ในกรณี ที่ มี เ รื่ อ งส� ำ คั ญ ซึ่ ง กระทบต่ อ บริ ษั ท อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
ให้ค�ำแนะน�ำและสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร
และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบายและ
กรอบการบริหารความเสีย่ งองค์กรเป็นประจ�ำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้
นโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งสอดคล้อง และเหมาะสม
กับสภาพการด�ำเนินธุรกิจและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทบทวนกฎบัตรเป็นประจ�ำ และหากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำ� เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด 5 คน โดยมี
กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่คือมีจ�ำนวน 3 คน คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเห็นชอบให้ นายโทชิโร่ คุดามะ กรรมการผูแ้ ทน
จาก TEPDIA ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนือ่ งจากมีความรูแ้ ละประสบการณ์
ในการบริหารงานในระดับนโยบายและการบริหารงานบุคคล รวมทั้ง
การก�ำกับดูแลกิจการในระดับสากล ซึง่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั
ที่จะพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการลงทุนและ
การบริหารสินทรัพย์ในต่างประเทศ โดยคณะกรรมการมีความมัน่ ใจว่า
แม้ ป ระธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนจะไม่ ใ ช่
กรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีขนั้ ตอนและกระบวนการในการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี และรับฟังความเห็นจากผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
รวมทั้ ง มี แ นวทางในการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารที่โปร่งใสและชัดเจน เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอืน่
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาว
ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การจัดท�ำ การทบทวน และการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของบริษัท
2. การจัดท�ำ การทบทวน และการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. การปรับเปลีย่ นโครงสร้างบริษทั และบริษทั ในกลุม่ เอ็กโกทีเ่ อ็กโก
มีอ�ำนาจควบคุม (ตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป)
4. แผนอัตราก�ำลังประจ�ำปีของบริษัท
5. โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
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6. การเสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัท ในกรณีที่ต�ำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และ/หรือ
ในกรณีอื่นๆ
7. โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัส
ประจ�ำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงินของบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโกที่เอ็กโก
มีอ�ำนาจควบคุม
8. แบบประเมินของกรรมการบริษัท
9. การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทในกลุ่มเอ็กโก หรือบริษัท
ร่วมทุนตามจ� ำ นวนสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น หรื อ ตามข้ อ ตกลงใน
สัญญาผู้ถือหุ้น
10. การให้นโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน และ
ผลประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น และไม่ ใ ช่ ตั ว เงิ น
แก่กรรมการผู ้ แ ทนของบริ ษั ท ในกลุ ่ ม เอ็ ก โกที่ เ อ็ ก โกมี อ� ำ นาจ
ควบคุม
11. การสรรหาผูท้ เี่ หมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ในกรณีที่มีต�ำแหน่งว่าง
12. การแต่งตั้ง เลื่อนต�ำแหน่ง โยกย้าย และถอดถอนผู้บริหารระดับ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
เลขานุการบริษัท
13. การประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ แ ละ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ส�ำหรับ
การต่อหรือยกเลิกสัญญาจ้าง การขึ้นเงินเดือนและการก�ำหนด
โบนัส
14. การประเมินการปฏิบัติงานของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เป็น
พนักงานประจ�ำ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และเลขานุการบริษทั
เพื่อก�ำหนดค่าตอบแทน
15. โครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินของบริษัท
16. หลักเกณฑ์การให้โบนัสขององค์กร
17. การก�ำหนดดัชนีวัดผลส�ำเร็จเพื่อก�ำหนดโบนัส (Bonus-Linked
KPI) เพื่อก�ำหนดโบนัสส�ำหรับบริษัทและบริษัทในกลุ่มเอ็กโก
ที่เอ็กโกมีอ�ำนาจควบคุม
18. การก�ำหนดโบนัสประจ�ำปีและโบนัสพิเศษ
19. งบประมาณส�ำหรับอัตราการขึ้นเงินเดือนประจ�ำปีของพนักงาน
20. แผนการสืบทอดต�ำแหน่งของพนักงานตัง้ แต่ระดับผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
21. โครงการเกษียณก่อนก�ำหนด ส�ำหรับพนักงานของบริษัทและ
บริษัทในกลุ่มเอ็กโกที่เอ็กโกมีอ�ำนาจควบคุม
22. ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
23. เรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการลงทุน

ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 คน มีบทบาทและความรับผิดชอบ
ในการพิจารณากลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับ
การลงทุนและการระดมทุนซึ่งรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นรายการขนาดกลาง
และขนาดเล็ ก ซึ่ ง คณะกรรมการลงทุ น สามารถอนุ มั ติ ร ายการได้
โดยต้องน�ำเสนอคณะกรรมการทราบ เนื่องจากคณะกรรมการชุด
ดั ง กล่ า วมี อ� ำ นาจการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ภายในกรอบที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ประธานกรรมการซึง่ มีความเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์ด้านพลังงานมาเป็นเวลานาน จึงได้รับมอบหมาย
ให้ทำ� หน้าทีป่ ระธานคณะกรรมการลงทุนด้วย ซึง่ ได้ดำ� เนินการประชุม
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรั บ ฟั ง ความเห็ น จากกรรมการทุ ก ฝ่ า ย
ทัง้ ในการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการ
ลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. การจัดท�ำ การทบทวน และการแก้ไขระเบียบและหลักเกณฑ์
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การบริหารสินทรัพย์ และ
การบริหารเงิน
2. การจัดท�ำ การทบทวน และการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ
ลงทุน
3. แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนปฏิบตั กิ าร และงบประมาณประจ�ำปี
ของบริษัท
4. การก�ำหนดดัชนีวัดผลระดับองค์กร (Corporate KPI) และ
การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผล Corporate KPI
5. การเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
6. การเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และการขายสินทรัพย์ของบริษัท
7. การด�ำเนินงานในการบริหารโครงการและสินทรัพย์ของบริษัท
ตามที่ ก� ำ หนดในหลั ก เกณฑ์ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลบริ ษั ท ย่ อ ยและ
กิจการร่วมค้า
8. การจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท
9. การบริหารการเงิน การจัดสรรก�ำไร และการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ที่ส�ำคัญของบริษัท
10. การลงทุนทางการเงินนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ใน Treasury
Management Guidelines
11. การด�ำเนินงานด้านการจัดหาพัสดุและการจ�ำหน่ายพัสดุ
12. ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการลงทุน
และการเงิน
13. เรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
ตามที่ก�ำหนดในระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัท
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คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 คน กรรมการ
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 1 คน และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยกรรมการอิสระ
ท�ำหน้าทีป่ ระธานคณะกรรมการชุดนี้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมมี บ ทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ
ในการก� ำ หนดนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และนโยบาย
กรอบกิ จ กรรมด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยมุ ่ ง เน้ น ที่ ผ ลกระทบต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และเพื่ อ
การพัฒนาและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยหน้าที่ของ
คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
มีดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท
2. พิจารณาเป้าหมายและแผนงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายและ
แผนงาน
4. ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายและแผนงานที่ก�ำหนดไว้
5. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล
อย่างสม�ำ่ เสมอ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. พิ จ ารณาประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น และ
มาตรการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
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ตารางแสดงจ�ำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 (ครัง้ )
รายชือ่ กรรมการบริษทั

คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการโดย กรรมการ
บริษทั
ไม่มผี บู้ ริหาร ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
ก�ำกับ
ความเสีย่ ง

คณะ
กรรมการ
ลงทุน

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

คณะ
กรรมการ
ก�ำกับฯ

-

-

12/12
(100%)

-

-

14/14
(100%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/10
(100%)
10/10
(100%)

4/4
(100%)
4/4
(100%)

14/14
(100%)
14/14
(100%)

13/13
(100%)
13/13
(100%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/10
(100%)

4/4
(100%)

(17 ครัง้ /
(1 ครัง้ /
(14 ครัง้ /
คิดเป็นร้อยละ) คิดเป็นร้อยละ) คิดเป็นร้อยละ)

(12 ครัง้ /
(10 ครัง้ /
(4 ครัง้ /
(13 ครัง้ / คิดเป็นร้อยละ) คิดเป็นร้อยละ) คิดเป็นร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ)

17/17
(100%)

1/1
(100%)

17/17
(100%)
17/17
(100%)
17/17
(100%)
17/17
(100%)
17/17
(100%)
16/17
(94.15%)

1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)

8. นายเริงชัย คงทอง
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 ก.ค. 63

9/9
(100%)

1/1
(100%)

-

4/4
(100%)

3/3
(100%)

3/3
(100%)

-

9. น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 ต.ค. 63

4/4
(100%)

-

-

-

4/4
(100%)

-

-

10. ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 21 ต.ค. 63

4/4
(100%)

-

-

-

-

-

1/1
(100%)

-

-

-

8/10
(100%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. นายกุลิศ สมบัติศิริ
2. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
3. ดร.พสุ โลหารชุน
4. รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
5. ศ. ดร.อัญญา ขันธวิทย์
6. นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์
7. รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

11. นายโทชิโร่ คุดามะ
12. นายนาโอกิ ซึซึมิ
13. นายชุนอิจิ ทานากะ
14. นายโทโมยูกิ โอชิไอ
15. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
16. นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์
ถึงแก่กรรมเมื่อ 23 ก.พ. 63

15/17
(88.24%)
16/17
(94.12%)
15/17
(88.24%)
16/17
(94.12%)
17/17
(100%)
2/2
(100%)

1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)

-

-

-

-

-

13/13
(100%)
12/13
(92.30%)

13/13
(100%)
7/7
(100%)

-

-

-

13/13
(100%)

-

2/2
(100%)

2/2
(100%)

2/2
(100%)

-

1/1
(100%)

เอ็กโก กรุ๊ป

179

รายงานประจ�ำปี 2563

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 (ครัง้ )
รายชือ่ กรรมการบริษทั

คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการโดย กรรมการ
บริษทั
ไม่มผี บู้ ริหาร ตรวจสอบ

(17 ครัง้ /
(1 ครัง้ /
(14 ครัง้ /
คิดเป็นร้อยละ) คิดเป็นร้อยละ) คิดเป็นร้อยละ)

คณะ
กรรมการ
ก�ำกับ
ความเสีย่ ง

คณะ
กรรมการ
ลงทุน

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

คณะ
กรรมการ
ก�ำกับฯ

(12 ครัง้ /
(10 ครัง้ /
(4 ครัง้ /
(13 ครัง้ / คิดเป็นร้อยละ) คิดเป็นร้อยละ) คิดเป็นร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ)

17. ดร.กัมปนาท บ�ำรุงกิจ
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 24 ก.พ. 63 1 ก.ค. 63

5/5
(100%)

-

-

4/4
(100%)

4/4
(100%)

-

1/1
(100%)

18. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์
ลาออกมีผลเมื่อ 1 ต.ค. 63

12/13
(97.67%)

1/1
(100%)

-

9/9
(100%)

-

7/7
(100%)

-

19. นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์
ลาออกมีผลเมื่อ 1 ต.ค. 63

13/13
(100%)

1/1
(100%)

-

-

-

-

3/3
(100%)

ในปี 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจ�ำนวน 17 ครั้ง โดยสัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 96.49
และสัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการบริษัทรายบุคคลเฉลี่ยร้อยละ 97.26 ของจ�ำนวนครั้งทั้งหมด

โครงสร้างฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ท�ำหน้าที่หัวหน้า
ของฝ่ายบริหาร ซึง่ รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และน�ำนโยบาย
และกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ โดยได้มอบหมายอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการบริหารงาน
ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กระจาย
อ�ำนาจให้ผบู้ ริหารในล�ำดับถัดมา โดยมีการก�ำหนดอ�ำนาจการบริหาร
ของฝ่ายบริหารไว้ในตารางอ�ำนาจด�ำเนินการ (Table of Authority)

อ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสุดของฝ่ายบริหารได้รับ
การคัดเลือกและแต่งตัง้ จากกรรมการระหว่างกันเอง ตามทีก่ ำ� หนดไว้
ในข้อบังคับบริษัท ฝ่ายบริหารโดยการน�ำของกรรมการผู้จัดการใหญ่
มีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. บริหารงานประจ�ำวันของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
เป้าหมาย ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดทางกฎหมาย
2. บริหารงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติตามมติ
ของคณะกรรมการให้ค ณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าการด�ำเนินงาน
เป็นไปตามแผน และได้รับการแก้ไขอย่างทันเวลา หากการ
ด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
4. พัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน

ภายใต้โครงสร้างองค์กรปี 2564 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
ประกอบด้วยสายงานต่างๆ 5 สายงาน ได้แก่
1. สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ มีรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศเป็นหัวหน้าสายงาน โดยมี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 ต�ำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
2. สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพั ฒ นาธุ ร กิ จ ในประเทศเป็ น หั ว หน้ า สายงาน โดยมี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2 ต�ำแหน่ง ได้แก่
1) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า
2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจใหม่
3. สายงานบัญชีและการเงิน มีรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงาน
บัญชีและการเงินเป็นหัวหน้าสายงาน โดยมีผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 3 ต�ำแหน่ง ได้แก่
1) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชี
2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน
3) ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ส ายบั ญ ชี แ ละการเงิ น
		 บริษัทย่อย
4. สายงานปฏิบตั กิ าร มีรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานปฏิบตั กิ าร
เป็นหัวหน้าสายงาน และมีผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ 5 ต�ำแหน่ง
ได้แก่
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1) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารสินทรัพย์
2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารโครงการ
3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารโรงไฟฟ้า
4) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บฟข.
5) ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ธรุ กิจเดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการเอสโก
5. สายงานที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2 ต�ำแหน่ง ได้แก่
1)	ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายบริหารองค์กร ดูแลงานด้านกฎหมาย งานทรัพยากรบุคคล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานจัดซือ้
และธุรการ
2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร ดูแลงานด้านแผนงาน งานประเมินความเสีย่ ง และงานสือ่ สารองค์กร
นอกจากนี้ มีฝ่ายงาน 2 ฝ่าย ซึ่งสังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยตรง ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ฝากสายการบังคับบัญชาที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายเลขานุการบริษัท
รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารและการถือครองหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

การถือครองหุน้
รายชือ่ ผูบ้ ริหาร

ต�ำแหน่ง

ของตนเอง

คูส่ มรส / บุตร
ทีย่ งั ไม่
บรรลุนติ ภิ าวะ

เพิม่ / ลด
(1 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 64)

1. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

-

-

-

2. นายจอห์น พาลัมโบ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

-

-

-

3. นายปรัชญ์ จงกิตติสกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ

-

-

-

4. นายสมเกียรติ สุทธิวานิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

-

-

-

5. ดร.กัมปนาท บ�ำรุงกิจ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานปฏิบัติการ

-

-

-

330

-

-

6. นายอมรรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชี
7. น.ส.สมศิริ อยู่สุข

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายการเงิน

-

-

-

8. น.ส.สุดฤดี เลิศเกษม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชี
และการเงินบริษัทย่อย

100

-

-

9. น.ส.อมรรัตน์ จิตตวิสุทธิกุล

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

-

-

-

10. นางพลอย สุขศรีสมบูรณ์

ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารงานทัว่ ไปต่างประเทศ

-

-

-

11. น.ส.พรนรา คูกรินรัตน์

ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารงานทัว่ ไปในประเทศ

-

-

-

12. นายสุรศักดิ์ กาญจนกิจ

ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี IPP

-

-

-

เอ็กโก กรุ๊ป
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รายชื่อผู้บริหารและการถือครองหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกษียณอายุการท�ำงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การถือครองหุน้
รายชือ่ ผูบ้ ริหาร

ต�ำแหน่ง

ของตนเอง

คูส่ มรส / บุตร
ทีย่ งั ไม่
บรรลุนติ ภิ าวะ

เพิม่ / ลด
(1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)

1. นายดนุชา สิมะเสถียร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ

-

-

-

2. นายสุวพันธ์ ฉ�่ำเฉลิม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

-

-

-

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการแต่งตั้ง นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง ให้ท�ำหน้าที่
เลขานุการบริษทั โดยมีอำ� นาจหน้าทีต่ ามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/5
และมาตรา 89/16 รวมทัง้ ให้ทำ� หน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการ ดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการจัดอบรมคณะกรรมการ และปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ และให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
รวมถึงให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ ข้อก�ำหนดให้แก่คณะกรรมการ
และผูบ้ ริหาร และประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทรายงานการปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการ

โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของเลขานุการบริษทั
ในปี 2563 เลขานุการบริษทั ได้เข้ารับการอบรมสัมมนา รับฟังการชีแ้ จง
และร่วมให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ที่ก�ำกับ
ดูแลบริษัทจดทะเบียน สถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อน�ำมาใช้
ในการปรับปรุงงานเลขานุการบริษัทและการก�ำกับดูแลกิจการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ค่าตอบแทนกรรมการเอ็กโกและบริษัทย่อย
บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารทีส่ มเหตุ
สมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท�ำหน้าที่
ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่
สถานะทางการเงินและแนวปฏิบัติของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

1. ค่าตอบแทนกรรมการเอ็กโก

บริษทั ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราทีเ่ หมาะสมและสามารถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นน�ำในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยก�ำหนด
องค์ประกอบเป็น 3 ส่วนคือ (1) ค่าตอบแทนประจ�ำซึ่งสะท้อน
ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพื่อแสดงให้เห็น
ความส�ำคัญและการอุทศิ เวลาในการเข้าประชุม และ (3) โบนัสซึง่ เป็น
ค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามมูลค่าที่สร้าง
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ท�ำหน้าที่พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เพื่อ
น� ำ เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาก่ อ นน� ำ เสนอที่ ป ระชุ ม

ผูถ้ อื หุน้ อนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี โดยมีหลักการดังนี้
•	ค่าตอบแทนประจ�ำและเบี้ยประชุม พิจารณาจากแนวปฏิบัติ
ของอุตสาหกรรม ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษทั และ
ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของ
กรรมการที่บริษัทต้องการ
• 	โบนัส พิจารณาจากผลก�ำไรของบริษทั หรือเงินปันผลทีจ่ า่ ยให้กบั
ผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. 	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งละ 10,000 บาทในกรณีที่มาประชุม
โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รบั เพิม่ ในอัตรา
ร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการตามล�ำดับ
2. 	โบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานปี 2562 จ�ำนวน 25 ล้านบาท
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
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3. 	คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับค่าตอบแทนในอัตราดังนี้

2563 โดยพิจารณาจากการสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัท
ความส�ำเร็จในการได้รบั การยกย่องเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นและโบนัสส�ำหรับกรรมการในบริษัทที่มีธุรกิจ
ใกล้เคียงกัน รวมทั้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการชุดย่อย

เอ็กโก กรุ๊ป

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท)

คณะกรรมการลงทุน

20,000

20,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

20,000

20,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

20,000

20,000

คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง

-

24,000

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

-

24,000

* ประธานกรรมการของแต่ละคณะได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25

นอกจากนั้น ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ
ทั้งนี้ สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2563 ได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการ

คณะ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการ ตรวจสอบ
ลงทุน
สรรหาและ ก�ำกับความเสีย่ ง ก�ำกับดูแล
บริษทั
พิจารณา
กิจการและ
ค่าตอบแทน

1. นายกุลิศ สมบัติศิริ

ค่าตอบแทน
รวม

โบนัส

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

643,145.16

-

581,229.14

-

-

-

- 1,224,374.30

2. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์

530,000

650,000

-

-

-

- 1,754,385.96 2,934,385.96

3. ดร.พสุ โลหารชุน

530,000

-

-

440,000

-

120,000 1,754,385.96 2,844,385.96

4. รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

530,000

-

-

440,000

-

96,000 1,754,385.96 2,820,385.96

5. ศ. ดร.อัญญา ขันธวิทย์

530,000

520,000

-

-

390,000

- 1,754,385.96 3,194,385.96

6. นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์

530,000

520,000

-

-

312,000

- 1,754,385.96 3,116,385.96

7. รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

520,000

-

-

440,000

-

96,000 1,754,385.96 2,810,385.96

8. นายเริงชัย คงทอง

270,000

-

120,000

120,000

96,000

-

-

606,000.00

9. น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล

130,000

-

140,000

-

-

-

-

270,000.00

10. ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

130,000

-

-

-

-

24,000

-

154,000.00

เอ็กโก กรุ๊ป
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คณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการ

คณะ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการ ตรวจสอบ
ลงทุน
สรรหาและ ก�ำกับความเสีย่ ง ก�ำกับดูแล
บริษทั
พิจารณา
กิจการและ
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
รวม

โบนัส

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

11. นายโทชิโร่ คุดามะ

500,000

-

-

500,000

-

- 1,028,598.89 2,028,598.89

12. นายนาโอกิ ซึซึมิ

510,000

-

480,000

-

-

- 1,028,598.89 2,018,598.89

13. นายชุนอิจิ ทานากะ

500,000

-

460,000

-

-

- 1,754,385.96 2,714,385.96

14. นายโทโมยูกิ โอชิไอ

504,000

-

-

-

288,000

- 1,028,598.89 1,820,598.89

-

-

-

-

-

15. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

-

-

-

กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2562 - 2563 ที่ได้รับค่าตอบแทน มีดังนี้

รายชือ่

วันครบ
วาระ /
ลาออก

จ�ำนวนเดือน
ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง
ปี
2562

ปี
2563

ค่าตอบแทนประจ�ำปี
การเข้าร่วม
ประชุม
(17 ครัง้ / ปี)

ค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าเบีย้ ประชุม
กรรมการ กรรมการ
ชุดย่อย

โบนัส1

ค่าตอบแทน
รวม

1. นายโยอิจิโร่ มัตสึโมโตะ

1 มิ.ย. 62

5

-

-

-

-

725,787.07

725,787.07

2. นายฮิโรมิ ซากากิบาระ

1 มิ.ย. 62

5

-

-

-

-

725,787.07

725,787.07

3. นายทาคาโอะ โอนูกิ

1 มิ.ย. 62

5

-

-

-

-

725,787.07

725,787.07

4. นายนิกูล ศิลาสุวรรณ

16 ต.ค. 62

9

-

-

-

-

1,384,282.62

1,384,282.62

5. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์

1 พ.ย. 62

10

-

-

-

-

1,826,484.02

1,826,484.02

6. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

1 ก.ค. 63

2

6

8

260,000

240,000

240,326.84

740,326.84

7. นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์

1 ต.ค. 63

12

9

13

400,000

72,000

1,754,385.96

2,226,385.96

8. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์

1 ต.ค. 63

12

9

12

390,000

536,000

1,754,385.96

2,680,385.96

หมายเหตุ

1

โบนัสกรรมการบริษัทปี 2562 น�ำมาจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2563 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย

เอ็กโกส่งผู้บริหารไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร จึงไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
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ค่าตอบแทนฝ่ายบริหารเอ็กโกและบริษัทย่อย
1. ค่าตอบแทนรวมของฝ่ายบริหารเอ็กโก

คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารระดับสูง โดยผูบ้ ริหารได้รบั ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและโบนัส ซึง่ เชือ่ มโยงกับ
ผลการด�ำเนินการของบริษทั ตามระบบดัชนีวดั ผลส�ำเร็จ (Key Performance Indicators) ผลงานของแต่ละบุคคล ภายใต้โครงสร้างค่าตอบแทน
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ง านและค่ า ตอบแทนของกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
ด้วยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในขณะที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็น
ผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จากการน�ำเสนอของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ผู้บริหารระดับสูงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อมโยงกับดัชนีวัดผลส�ำเร็จทั้งในรูปตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ผลการส�ำรวจค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าเอ็กโกมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานและสามารถแข่งขันได้
ทั้งนี้ สรุปค่าตอบแทนที่ผู้บริหารเอ็กโกตามนิยามของ ก.ล.ต. ได้รับในปี 2563 ได้ดังนี้

ค่าตอบแทน

ปี 2563
ผูบ้ ริหาร 5 ราย1

เงินเดือนรวม

34,061,080.00

โบนัสรวม2

13,382,682.91

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

3,140,061.20

รวม

50,583,824.11

หมายเหตุ
		

ผูบ้ ริหาร 5 ราย ตามนิยามของ ก.ล.ต. ได้แก่ (1) กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (2) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ (3) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ (4) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน (5) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
2
โบนัสของปี 2562 จ่ายในเดือนมกราคม 2563

1

2. ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นธุรกิจหลัก

ในปี 2563 บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและมีสัดส่วนรายได้เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวม
จากการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ บฟข. บีพียู และเคซอน อย่างไรก็ตาม เคซอนไม่ได้ว่าจ้างผู้บริหารและ
บุคลากรประจ�ำ แต่ได้ท�ำสัญญาบริหารจัดการโครงการกับคิวเอ็มเอส นับแต่วันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ อีกทั้งเคซอนยังได้ท�ำสัญญา
เดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement) กับบริษัท เพิร์ล เอนเนอจี้ ฟิลิปปินส์ ออเปอเรติ้ง อิงค์ (พีพอย)
นับตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

เอ็กโก กรุ๊ป
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บุคลากรของเอ็กโกและบริษัทย่อย
ในปี 2563 กลุ่มเอ็กโกมีพนักงานจ�ำนวน 357 คน แบ่งเป็นพนักงานของเอ็กโก จ�ำนวน 259 คน และพนักงานของบริษัทย่อย จ�ำนวน 551 คน
โดยพนักงานของบริษัทย่อยประกอบด้วย ESCO KEGCO KLU BPU EGCOPlus RG และ EGCO Cogen
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เอ็กโกมีพนักงานทั้งสิ้น 259 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จ�ำนวน 4 คน
โดยมีจ�ำนวนพนักงานของแต่ละสายงานดังนี้

สายงานหลัก

จ�ำนวนพนักงาน (คน)

1. สายงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

18

2. สายบริหารองค์กร

60

3. สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

9

4. สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ

15

5. สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์

82

6. สายงานบัญชีและการเงิน

75

รวมพนักงานของเอ็กโก

259

พนักงานของบริษัทย่อย

551

รวมทั้งหมด

810

ทั้งนี้เอ็กโกและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญ
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนพนักงานเอ็กโกและบริษัทย่อย
เอ็กโกมีนโยบายให้พนักงานในกลุม่ เอ็กโกได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยมีคา่ ตอบแทนรวม
ของเอ็กโกและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักในปี 2563 ดังนี้
(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน

จ�ำนวนเงิน
เอ็กโก

บริษัทย่อย

เงินเดือนรวม

281,387,357.99

97,117,452.00

โบนัสรวม1

130,407,333.27

49,496,444.69

27,788,054.44

10,023,382.36

439,582,745.70

156,637,279.05

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวม
หมายเหตุ

1

โบนัสของปี 2562 จ่ายในเดือนมกราคม ปี 2563

ทั้งนี้ นโยบายการพัฒนาพนักงานจะเปิดเผยไว้ในหัวข้อการด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
02

03
01

04
05

01 นายกุลิศ สมบัติศิริ

02 นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์

03 รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการลงทุน
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

• ประธานกรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

04 ศ. ดร.อัญญา ขันธวิทย์

05 นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
• กรรมการตรวจสอบ
(ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
(ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

เอ็กโก กรุ๊ป
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07

08

06

10

09

06 ดร.พสุ โลหารชุน

07 รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

08 นายเริงชัย คงทอง

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

09 นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล

10 ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

• กรรมการ
• กรรมการลงทุน
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

• กรรมการ
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
วันที่ 21 ตุลาคม 2563)
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13
11

12

15
14

11 นายโทชิโร่ คุดามะ

12 นายนาโอกิ ซึซึมิ

13 นายชุนอิจิ ทานากะ

• กรรมการ
• ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

• กรรมการ
• กรรมการลงทุน
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

• กรรมการ
• กรรมการลงทุน
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

14 นายโทโมยูกิ โอชิไอ

15 นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

• กรรมการ
• กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

• กรรมการผู้จัดการใหญ่
• กรรมการลงทุน
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
• กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

• ประธานคณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานกรรมการบริหารจัดการเอ็กโก
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

เอ็กโก กรุ๊ป
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คณะกรรมการบริษัท
ที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

03

01

02

01 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์

02 นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์

03 นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์

• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

• กรรมการ
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
(ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

• กรรมการผู้จัดการใหญ่
• กรรมการลงทุน
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
• กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานคณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานกรรมการบริหารจัดการเอ็กโก
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

01

02

นายกุลิศ สมบัติศิริ
อายุ 57 ปี

นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
อายุ 65 ปี

• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการลงทุน
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

• ประธานกรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การคลังสาธารณะ
San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Southern California
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statement for Directors
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2558 – 2561
อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Financial Studies)
University of Nottingham สหราชอาณาจักร
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Adult Training Specialist,
INTOSAI Development Initiative
- หลักสูตร Canadian Comprehensive Auditing Foundation
CCAF’s International Program และฝึกงานด้านการตรวจสอบ
การด�ำเนินงาน ทีส่ ำ� นักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประเทศแคนาดา
- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร IT Governance for Directors
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management: Issues for Boards
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การอบรม CG CODE Update
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จ�ำกัด
- การอบรม Project Acquisition
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จ�ำกัด
- การอบรม Disruptive Technology
(การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
โดยนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กรรมการ)
- การอบรม Cryptocurrency Technology
(การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
โดยนางทิพยสุดา ถาวรามร อดีตรองเลขาธิการ ก.ล.ต.)
- การอบรม COSO ERM (การแบ่งปันความรูร้ ะหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร โดย ศ. ดร.อัญญา ขันธวิทย์ กรรมการอิสระ)
- หลักสูตรโครงการประกาศนียบัตรความรู้ด้าน
การบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Certificate: FAC)
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Leading Your Business through Uncertainties
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอ็กโก กรุ๊ป
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03
รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
อายุ 60 ปี
ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ
			
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
			
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2563 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการจัดระเบียบด้านการเงิน
			
งบประมาณและทรัพย์สิน และ
			
กรรมการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล
			
มหาวิทยาลัยนครพนม
2561 – ปัจจุบัน กรรมการก�ำหนดหลักเกณฑ์
			
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการ
			
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
			
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
			
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับช�ำนาญการพิเศษ
			
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี
			
ในพระบรมราชูปถัมภ์
			
ASEAN Federation of Accountants (AFA)
2560 – 2563
กรรมการ และเลขาธิการ
			
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – 2562
ทีป่ รึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาขีดความสามารถ
			
และผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการตรวจสอบ
			
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
			
ของเยอรมัน (GIZ)

• กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การอบรม Cryptocurrency Technology
(การแบ่งปันความรูร้ ะหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
โดยนางทิพยสุดา ถาวรามร อดีตรองเลขาธิการ ก.ล.ต.)
ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการ สถาบันเอเชียศึกษา
			
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2528 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์
			
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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04
ศ. ดร.อัญญา ขันธวิทย์
อายุ 58 ปี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
• กรรมการตรวจสอบ
(ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2563)

ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
และการเงิน Stern School of Business New York University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปรัชญามหาบัณฑิต (M.Phil.) (เกียรตินิยม)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและการเงิน
Stern School of Business New York University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การจัดการขนส่ง State University of New York,
Maritime College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management: Issues for Boards
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- การอบรม CG CODE Update
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จ�ำกัด
- หลักสูตร Strategic Board Master Class
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้าน Cyber Resilience
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Audit Committee Forum: “Strategic Audit
Committee: Beyond Figure and Compliance”
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Bangkok Sustainable Banking Forum 2019:
An Industry Wake-up Call ธนาคารแห่งประเทศไทย
- การอบรม Disruptive Technology
(การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
โดยนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กรรมการ)
- การอบรม Cryptocurrency Technology
(การแบ่งปันความรูร้ ะหว่างกรรมการและผู้บริหาร
โดยนางทิพยสุดา ถาวรามร อดีตรองเลขาธิการ ก.ล.ต.)
- หลักสูตร Leading Your Business through Uncertainties
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.001710

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ�ำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
			
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ�ำกัด (มหาชน)
หน่วยงานอืน่ ๆ
2563 – ปัจจุบนั
			
			
2561 – ปัจจุบัน
			
			
2560 – ปัจจุบัน
			
			
2558 – ปัจจุบัน
			
2555 – ปัจจุบัน
			
2551 – ปัจจุบัน
			
2548 – ปัจจุบัน
			
2545 – ปัจจุบัน
			
2544 – ปัจจุบัน
			
2559 – 2560
			
			
2557 – 2561
			
2557 – 2560
			
			
2555 – 2561
			
			

กรรมการอ�ำนวยการและประธานอนุกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และ
บริหารความเสีย่ ง การยาสูบแห่งประเทศไทย
กรรมการในคณะกรรรมการอุทธรณ์
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ส�ำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ กระทรวงการคลัง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเงินและธนาคาร
และกีรตยาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงและ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
กรรมการก่อตั้ง
มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
อนุกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาการก�ำกับดูแล
สหกรณ์ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรรมการอ�ำนวยการ โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ กรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การเภสัชกรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายและก�ำกับ
การบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
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05
นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์
อายุ 57 ปี
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
(ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2563)
คุณวุฒิการศึกษา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management: Issues for Boards
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ASEAN Business and Investment Law
- การอบรม CG CODE Update
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จ�ำกัด
- หลักสูตร ID Forum
(Tough boardroom situations-ID share lessons learned)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การอบรมความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติขององค์กร
ธุรกิจเอกชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรม Project Acquisition
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จ�ำกัด
- การอบรม Disruptive Technology
(การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
โดยนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กรรมการ)
- การอบรม Cryptocurrency Technology
(การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
โดยนางทิพยสุดา ถาวรามร อดีตรองเลขาธิการ ก.ล.ต.)
- การอบรม COSO ERM
(การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
โดย ศ. ดร.อัญญา ขันธวิทย์ กรรมการอิสระ)
- หลักสูตร Leading Your Business through Uncertainties
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2554 – 2559
ที่ปรึกษา บริษัท อีเอ็มซี จ�ำกัด (มหาชน)
หน่วยงานอื่นๆ
2559 – ปัจจุบัน
			
2558 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2554 – 2559
2554 – 2559
2554 – 2559
			
2554 – 2559
2554 – 2559
2554 – 2559

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แมสเทคลิ้งส์ จ�ำกัด
ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท วีฟูดส์
ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท ปิยสมบัติ
ที่ปรึกษา บริษัท กรีนโรด จ�ำกัด
ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท เมโทร
ที่ปรึกษา บริษัท เบสท์แคร์อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้เชี่ยวชาญ วุฒิสภา
ผู้เชี่ยวชาญ รัฐสภา
ผู้เชี่ยวชาญ สภานิติบัญญัติ
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ดร.พสุ โลหารชุน
อายุ 61 ปี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการวิจัยการด�ำเนินงาน Virginia Polytechnic Institute
and State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Polytechnic Institute of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
(NYU Poly)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- การอบรม CG CODE Update
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จ�ำกัด
- การอบรม COSO ERM
(การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
โดย ศ. ดร.อัญญา ขันธวิทย์ กรรมการอิสระ)
ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.000152

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
			
บริษัท สหยูเนียน จ�ำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
			
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
			
บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – 2562
ประธานกรรมการ
			
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
			
สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน)
หน่วยงานอื่นๆ
2563 – ปัจจุบัน
			
			
2563 – ปัจจุบัน
			
2562 – ปัจจุบัน
2562 – ปัจจุบัน
			
2562 – ปัจจุบัน
			
2562 – ปัจจุบัน
2561 – 2562
2560 – 2562
2560 – 2562
			
2559 – 2560
2557 – 2559

กรรมการ
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์กรมหาชน)
กรรมการสภาสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
กรรมการ สถาบันไทย-เยอรมัน
กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ
บริษัท อ้อยและน�้ำตาลไทย จ�ำกัด
อธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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08

รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ
อายุ 54 ปี

นายเริงชัย คงทอง
อายุ 60 ปี

• กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

คุณวุฒิการศึกษา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
North Carolina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรม CG CODE Update
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จ�ำกัด
- หลักสูตร Leading Your Business through Uncertainties
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562 – ปัจจุบัน รองเลขาธิการ (ช่วยราชการ)
			
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัด
			
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
2536 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ�ำและรองศาสตราจารย์
			
ภาควิชาการจัดการการผลิต
			
คณะบริหารธุรกิจ
			
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536 – ปัจจุบัน หัวหน้าและที่ปรึกษาโครงการวิจัย
			
ในหน่วยงานราชการต่างๆ

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรหลักประจ�ำวิทยาลัยการทัพบก
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก�ำกับดูแล (Regulators)
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Leading Your Business through Uncertainties
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561 – ปัจจุบัน รองผู้ว่าการระบบส่ง
			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2560 – 2561
ผู้ช่วยผู้ว่าการบ�ำรุงรักษาระบบส่ง
			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2557 – 2560
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายควบคุมระบบก�ำลังไฟฟ้า
			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล
อายุ 57 ปี

ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
อายุ 43 ปี

• กรรมการ
• กรรมการลงทุน
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

• กรรมการ
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 21 ตุลาคม 2563)

คุณวุฒิการศึกษา
- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีทั่วไป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Postgraduate Certificate in Finance
and Management, London School of Business
and Finance สหราชอาณาจักร
- หลักสูตรการบัญชีเพื่อผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
- หลักสูตร Leading Your Business through Uncertainties
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา Industrial Processes
Engineering, Laboratoire d’Ingenierie des Procedes
de l’Environnement สถาบัน INSA-Toulouse
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- ประกาศนียบัตรเตรียมดุษฎีบัณฑิต
(Diplome d’Etude Approfondie, DEA)
สถาบัน INSA-Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- ประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(Diplome d’ingenieur) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สถาบัน INSA-Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.000380
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี
			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2561 – 2563
ผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน
			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2559 – 2561
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับ
			
และวิเคราะห์บัญชีและการเงิน
			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ การเคหะแห่งชาติ
2559 – ปัจจุบัน รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม
			
คณะวิศวกรรมศาสตร์
			
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 – 2559
ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
			
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นายโทชิโร่ คุดามะ
อายุ 62 ปี

นายนาโอกิ ซึซึมิ
อายุ 49 ปี

• กรรมการ
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2563)

• กรรมการ
• กรรมการลงทุน
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2563)

คุณวุฒิการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Leading Your Business through Uncertainties
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
University of Kyoto ประเทศญี่ปุ่น
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
University of Kyoto ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร JERA Asia Pte. Ltd.
2562 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง JERA Co., Inc.
2561 – 2562
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
			
JERA Americas Inc.
2559 – 2562
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
			
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการใหญ่
			
สายงานพัฒนาธุรกิจไฟฟ้า JERA Co., Inc.
2559		
กรรมการผู้จัดการ
			
กลุ่มปฏิบัติการในประเทศและต่างประเทศ
			
TEPCO Fuel & Power, Incorporated
2558 – 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
			
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารองค์กรระดับสูง
			
Fuel & Power Company,
			
Tokyo Electric Power Company (TEPCO)

ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ระดับสูง กลุ่มงานพัฒนา
			
ธุรกิจไฟฟ้าต่างประเทศและสาธารณูปโภค
			
ด้านพลังงาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
			
JERA Co., Inc.
2561 – 2562
ผู้จัดการทั่วไป
			
ธุรกิจไฟฟ้าต่างประเทศหน่วยที่ 3 (อเมริกา)
			
กลุ่มงานสาธารณูปโภคด้านพลังงาน
			
JERA Co., Inc.
2559 – 2561
รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป
			
ส�ำนักงานส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
			
TEPCO Fuel & Power, Incorporated
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นายชุนอิจิ ทานากะ
อายุ 55 ปี

นายโทโมยูกิ โอชิไอ
อายุ 55 ปี

• กรรมการ
• กรรมการลงทุน
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

• กรรมการ
• กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2563)

คุณวุฒิการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเกษตร
Kyushu University Graduate School ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			
Diamond Generating Asia, Limited
2557 – 2562
กรรมการผู้จัดการ
			
TEPDIA Generating B.V.

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและจัดการระบบ
Keio University ประเทศญี่ปุ่น
- นิติศาสตรบัณฑิต Keio University ประเทศญี่ปุ่น
- University of Guadalajara ประเทศเม็กซิโก
(รัฐบาลญี่ปุ่นส่งตัวไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี)
- การอบรม Cryptocurrency Technology
(การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
โดยนางทิพยสุดา ถาวรามร อดีตรองเลขาธิการ ก.ล.ต.)
- หลักสูตร Leading Your Business through Uncertainties
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน ผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์
			
ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
			
Kyushu Electric Power Co., Inc.
2561 – 2563
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ
			
Kyuden International Corporation (KIC)
2560 – 2561
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาโครงการ 2
			
Kyuden International Corporation (KIC)
2559 – 2560
ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานวางแผนธุรกิจ
			
ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
			
Kyushu Electric Power Co., Inc.
2557 – 2560
ที่ปรึกษา ส�ำนักงานนโยบายและกลยุทธ์
			
Japan Bank for International Cooperation
			
(JBIC)
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นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
อายุ 55 ปี
• กรรมการผู้จัดการใหญ่
• กรรมการลงทุน
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
• กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานคณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานกรรมการบริหารจัดการเอ็กโก
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563)
คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และการจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้า
University of Strathclyde สหราชอาณาจักร
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Advanced Management Program,
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Leading Your Business through Uncertainties
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรก�ำกับดูแล (Regulators)
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
			
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
2561 – ปัจจุบัน รองผูว้ า่ การพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน
			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2560 – 2561
ผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียน
			
และพลังงานใหม่
			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2559 – 2560
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบ�ำรุงรักษาเครื่องกล
			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2558 – 2559
วิศวกรระดับ 12 สังกัดรองผูว้ า่ การพัฒนาธุรกิจ
			
ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่
			
บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
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คณะกรรมการบริษัท
ที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

01
นายพัฒนา แสงศรีโรจน์
อายุ 60 ปี
• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง
รุ่น 13 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง กระทรวงพลังงาน
- หลักสูตรการบริหารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่
ส�ำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ
ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- โครงการฝึกอบรมชั้นสูง
สถาบัน Public Utility Research Center
ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561 – 2563
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2561 – 2563
กรรมการ
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้ำเย็น จ�ำกัด
2560 – 2561
รองผู้ว่าการนโยบายและแผน
			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2559		
ผู้ช่วยผู้ว่าการบ�ำรุงรักษาระบบส่ง
			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เอ็กโก กรุ๊ป

เอ็กโก กรุ๊ป
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02
นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์
อายุ 61 ปี
• กรรมการ
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
(ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
คุณวุฒิการศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
- หลักสูตรการจัดการไอซีทีส�ำหรับนักบริหารสายบริหาร
และสายสนับสนุน สถาบันฝึกอบรมเนคเทค
- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การอบรม Disruptive Technology
(การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
โดยนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กรรมการ)
- การอบรม Cryptocurrency Technology
(การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
โดยนางทิพยสุดา ถาวรามร อดีตรองเลขาธิการ ก.ล.ต.)

ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 – 2563
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
2557 – 2560
รองอธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน
			
กระทรวงพลังงาน
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03
นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์
อายุ 58 ปี (ถึงแก่กรรม 23 ก.พ. 2563)
• กรรมการผู้จัดการใหญ่
• กรรมการลงทุน
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
• กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานคณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานกรรมการบริหารจัดการเอ็กโก
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
คุณวุฒิการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Management Program,
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Leadership Succession Program
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตรนักบริหารการทูต
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
กระทรวงการต่างประเทศ
- การอบรม CG CODE Update
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จ�ำกัด
- การอบรม Project Acquisition
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จ�ำกัด
- การอบรม COSO ERM
(การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
โดย ศ. ดร.อัญญา ขันธวิทย์ กรรมการอิสระ)

ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562 – 2563
กรรมการ
			
บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – 2562
ประธานกรรมการ
			
บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – 2563
ประธานกรรมการ
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด
2560 – 2563
กรรมการ
			
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ำกัด
2560 – 2563
ประธานกรรมการ
			
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
2560 – 2563
กรรมการ
			
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
2559 – 2560
รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ
			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2559 – 2560
กรรมการ
			
บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
2558 – 2559
ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบ�ำรุงรักษา
			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เอ็กโก กรุ๊ป
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
03

01

02

04

05
06

01 นายจอห์น แม็ทธิว พาลัมโบ

02 นายปรัชญ์ จงกิตติสกุล

03 นายสมเกียรติ สุทธิวานิช

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการบริหารจัดการเอ็กโก

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
(แต่งตั้งมีผลวันที่ 1 มกราคม 2564)
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการบริหารจัดการเอ็กโก

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน
(แต่งตั้งมีผลวันที่ 1 มกราคม 2564)
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการบริหารจัดการเอ็กโก

04 ดร.กัมปนาท บ�ำรุงกิจ

05 นายดนุชา สิมะเสถียร

06 นายสุวพันธ์ ฉ�่ำเฉลิม

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานปฏิบัติการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการบริหารจัดการเอ็กโก

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
(เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการบริหารจัดการเอ็กโก

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน
(เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการบริหารจัดการเอ็กโก
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07
09

08

10
11

12

07 นายอมรรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

08 นางสาวสมศิริ อยู่สุข

09 นางสาวสุดฤดี เลิศเกษม

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชี

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบัญชีและการเงินบริษัทย่อย

10 นางสาวอมรรัตน์ จิตตวิสุทธิกุล

11 นางพลอย สุขศรีสมบูรณ์

12 นางสาวพรนรา คูกรินทร์รัตน์

• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

• ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปต่างประเทศ

• ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปในประเทศ

เอ็กโก กรุ๊ป
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13

15

14

16

18

17

13 นายสุรศักดิ์ กาญจนกิจ

14 นางวิมลวรรณ ศศนาวิน

15 นายวิชาญ ศรีไพโรจน์

• ผู้จัดการฝ่ายบัญชี IPP

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า

16 นายชินวุธ หลิ่วรุ่งเรือง

17 นางสาวสลิล ติระวัฒน์

18 นางสาวปิยนนท์ วัฒนจรรยา

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาธุรกิจใหม่

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารองค์กร

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายกลยุทธ์องค์กร
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21
19

20

22

23

19 นายธวัช หิรัณจารุกร

20 นายประสิทธิ์ เลาหวีรภาพ

21 นายสาธิต ถนอมกุล

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารสินทรัพย์

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารโครงการ

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา

22 นายภาสกร ศศนาวิน

23 นายโกศล ศิริวาลย์

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารโรงไฟฟ้า

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

เอ็กโก กรุ๊ป
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

01

02

นายจอห์น แม็ทธิว พาลัมโบ
อายุ 57 ปี

นายปรัชญ์ จงกิตติสกุล
อายุ 50 ปี

•
•
•
•

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
(มีผลวันที่ 1 มกราคม 2564)
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการบริหารจัดการเอ็กโก

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารจัดการเอ็กโก

คุณวุฒิการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล (เกียรตินิยม)
Columbia University, School of Engineering
and Applied Science นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน กรรมการลงทุน
			
บริษัท หยุนหลิน โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท พาจู เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จ�ำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท เอ็กโก เพิร์ล จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท เอ็กโก พลัส จ�ำกัด
2559 – 2561
กรรมการ
			
บริษัท เออีเอส นอร์ม็องดีโฮลดิ้ง บีวี
2557 – 2561
กรรมการ
			
บริษัท มาซิน เออีเอส จ�ำกัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษทั กาลิลายัน พาวเวอร์ โฮลดิง้ อิงค์ จ�ำกัด
			
บริษัท เมาบัน โฮลดิ้ง อิงค์ จ�ำกัด
2555 – 2559
กรรมการ
			
บริษทั เพิรล์ เอนเนอจี้ ฟิลปิ ปินส์ ออเปอเรติง้ อิงค์ จ�ำกัด
			
บริษัท เคซอน เพาเวอร์ อิงค์ จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2564 – ปัจจุบัน กรรมาธิการ
			
บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
			
บริษัท ทวาย อิเล็คตริซิตี้ เจเนอเรติ้ง คัมพานี
			
เมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด
			
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
2561 – 2563
กรรมการผู้จัดการ
			
บริษัท ไกอา วัน จ�ำกัด
2561		
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
			
สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
			
บริการพลังงานส�ำหรับพาหนะ
			
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
2548 – 2560
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงานใหม่
			
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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03
นายสมเกียรติ สุทธิวานิช
อายุ 52 ปี
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
(มีผลวันที่ 1 มกราคม 2564)
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการบริหารจัดการเอ็กโก
คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร Strategic CFO in Capital Markets
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด
			
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
			
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
			
บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จ�ำกัด (มหาชน)
			
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด
			
บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จ�ำกัด
			
บริษัท ทวาย อิเล็คตริซิตี้ เจเนอเรติ้ง
			
คัมพานี เมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 2 จ�ำกัด
			
บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 1 จ�ำกัด
2562 – 2563
กรรมการ
			
บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ำกัด
2562 		
กรรมการ
			
บริษัท ซับใหญ่ วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด
2561 – 2562
กรรมการ
			
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด
			
บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด
2561 – 2562
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชี
			
และการเงินบริษัทย่อย
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – 2561
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
2556 – 2560
รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
			
บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 2 จ�ำกัด

เอ็กโก กรุ๊ป
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04
ดร.กัมปนาท บ�ำรุงกิจ
อายุ 55 ปี
•
•
•
•

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารจัดการเอ็กโก

คุณวุฒิการศึกษา
- Ph.D. in Engineering Science (Electrical Engineering),
Southern Illinois University at Carbondale, USA
- Master of Science (Electrical Engineering),
Southern Illinois University at Carbondale, USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน กรรมการลงทุน
			
บริษัท หยุนหลิน โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 1 จ�ำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท พาจู เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จ�ำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 2 จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด
			
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
			
บริษัท เอ็กโก พลัส จ�ำกัด
2558 – 2561
กรรมการ
			
บริษัท โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม พีทีวาย จ�ำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
2556 – 2561
กรรมการ
			
บริษัท จีเดค จ�ำกัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จ�ำกัด (มหาชน)
2555 – 2561
กรรมการ
			
บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ำกัด
			
บริษัท เคซอน เพาเวอร์ อิงค์ จ�ำกัด
			
บริษทั เคซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วสิ อิงค์ จ�ำกัด
			
บริษทั เพิรล์ เอนเนอจี้ ฟิลปิ ปินส์ ออเปอเรติง้ อิงค์ จ�ำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมาธิการ
			
บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จ�ำกัด
2555 – 2560
กรรมการ
			
บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จ�ำกัด
2555 – 2559
กรรมการ
			
บริษัท เคซอน เจเนอเรติ้ง จ�ำกัด
2555 – 2560
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารสินทรัพย์
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
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05
นายดนุชา สิมะเสถียร
อายุ 60 ปี (เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
•
•
•
•

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารจัดการเอ็กโก

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการด�ำเนินงาน
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน - แมดิสัน
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562 – 2563
กรรมการ
			
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด
			
บริษทั สตาร์ ฟีนกิ ซ์ จีโอเทอร์มอล เจวี บี.วี. จ�ำกัด
			
บริษทั สตาร์ เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล โฮลดิง้
			
(ซาลัก - ดาราจัท) บี.วี. จ�ำกัด
			
บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล
			
(ซาลัก - ดาราจัท) บี.วี. จ�ำกัด
			
บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล จ�ำกัด
			
บริษัท ฟีนิกซ์ พาวเวอร์ จ�ำกัด
			
บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 1 จ�ำกัด
2561 – 2563
กรรมาธิการ
			
บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จ�ำกัด
2561 – 2563
กรรมการ
			
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
			
บริษัท ทวาย อิเล็คตริซิตี้ เจเนอเรติ้ง
			
คัมพานี เมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
2560 – ม.ค. 2564 กรรมการ
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด
2560 – 2563
กรรมการ
			
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
2561 		
กรรมการ
			
บริษัท เอ็กโก อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ำกัด
2560 – 2561
กรรมการ
			
บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 1 จ�ำกัด

เอ็กโก กรุ๊ป
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06
นายสุวพันธ์ ฉ�่ำเฉลิม
อายุ 60 ปี (เกษียณอายุ เมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
•
•
•
•

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารจัดการเอ็กโก

คุณวุฒิการศึกษา
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร TLCA Executive Development Program
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร Strategic CFO in Capital Markets Program
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร Strategic Financial Leadership Program
(SFLP) 2019 Professional Development Program
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562 – ม.ค. 2564 กรรมการ
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด
2562 – 2563
กรรมการ
			
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
			
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด
			
บริษัท ทวาย อิเล็คตริซิตี้ เจเนอเรติ้ง
			
คัมพานี เมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
			
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
2560 – 2563
กรรมการ
			
บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 1 จ�ำกัด
2560 – 2562
กรรมการ
			
บริษัท ซับใหญ่ วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด
2558 – 2563
กรรมการ
			
บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จ�ำกัด (มหาชน)
2557 – 2562
กรรมการ
			
บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ำกัด
2557 – 2560
กรรมการ
			
บริษัท โซลาร์ โก จ�ำกัด
			
บริษัท ยันฮี เอ็กโก โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2556 – 2560
กรรมการ
			
บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ำกัด
2555 – 2563
กรรมการ
			
บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จ�ำกัด
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นายอมรรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
อายุ 55 ปี

นางสาวสมศิริ อยู่สุข
อายุ 56 ปี

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชี

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิการศึกษา
- Master of Business Administration (Finance),
Youngtown State University, USA
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.000062
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 1 จ�ำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ำกัด
			
บริษัท ยันฮี เอ็กโก โฮลดิ้ง จ�ำกัด
			
บริษัท โซลาร์ โก จ�ำกัด
2562 – 2563
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ย. – ธ.ค. 2561 ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปในประเทศ 		
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – ต.ค. 2561 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
			
บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ำกัด
2556 – 2559
ผูจ้ ดั การส่วนตรวจจ่ายและระบบระเบียบงาน
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

เอ็กโก กรุ๊ป

ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท นิว โกรทธ์ พลัส จ�ำกัด
			
บริษัท กรีนวิง เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด
			
บริษัท เจน พลัส จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท เอ็กโก พลัส จ�ำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 2 จ�ำกัด
2557 – 2561
กรรมการ
			
บริษัท นอร์ธ โพล อินเวสท์เมนท์ จ�ำกัด
2557 – 2559
กรรมการ
			
บริษัท อ็อกเดน พาวเวอร์ ดิวิลอปเม้นท์
			
เคย์แมน อิงค์ จ�ำกัด
			
บริษัท เคซอน เจเนอเรติ้ง จ�ำกัด
			
บริษทั เคซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วสิ อิงค์ จ�ำกัด
			
บริษทั เพิรล์ เอนเนอจี้ ฟิลปิ ปินส์ ออเปอเรติง้ อิงค์ จ�ำกัด
			
บริษัท เคซอน เพาเวอร์ อิงค์ จ�ำกัด

เอ็กโก กรุ๊ป
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นางสาวสุดฤดี เลิศเกษม
อายุ 49 ปี

นางสาวอมรรัตน์ จิตตวิสุทธิกุล
อายุ 38 ปี

• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายบัญชีและการเงินบริษทั ย่อย

• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.000019
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด
			
บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด
			
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
2561 – 2562
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – 2561
กรรมการ
			
บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด
2559 – 2561
กรรมการ
			
บริษัท เอสพีพี ทู จ�ำกัด
			
บริษัท เอสพีพี ทรี จ�ำกัด
			
บริษัท เอสพีพี โฟร์ จ�ำกัด
			
บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จ�ำกัด
			
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
			
บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จ�ำกัด
			
บริษัท เอ็กโก กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
			
บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด
2559 – 2561
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปในประเทศ
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 – 2563
ผู้จัดการส่วนประมวลบัญชี
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
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นางพลอย สุขศรีสมบูรณ์
อายุ 53 ปี
• ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปต่างประเทศ
คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท เอ็กโก เพิร์ล จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท เอ็กโก พลัส จ�ำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท เอเวอร์กรีน พาวเวอร์ เวนเจอร์ จ�ำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมาธิการ
			
บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จ�ำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม พีทีวาย จ�ำกัด
			
บริษัท เซาท์ แปซิฟิค พาวเวอร์ จ�ำกัด
			
บริษทั กาลิลายัน พาวเวอร์ โฮลดิง้ อิงค์ จ�ำกัด
			
บริษัท เมาบัน โฮลดิ้ง อิงค์ จ�ำกัด
			
บริษทั เคซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วสิ อิงค์ จ�ำกัด
			
บริษทั เพิรล์ เอนเนอจี้ ฟิลปิ ปินส์ ออเปอเรติง้ อิงค์ จ�ำกัด
			
บริษัท เคซอน เพาเวอร์ อิงค์ จ�ำกัด
			
บริษัท ฟีนิกซ์ พาวเวอร์ จ�ำกัด
			
บริษัท มิลเลนเนี่ยม เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด
			
บริษัท นิว โกรทธ์ จ�ำกัด
2562 – เม.ย. 2563 กรรมการ
			
บริษัท กรีนวิง เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
2560 – เม.ย. 2563 กรรมการ
			
บริษัท นิว โกรทธ์ พลัส จ�ำกัด
2557 – เม.ย. 2563 กรรมการ
			
บริษัท เจน พลัส จ�ำกัด
2557 – 2561
กรรมการ
			
บริษัท นอร์ธ โพล อินเวสท์เมนท์ จ�ำกัด
			
บริษัท มาซิน เออีเอส จ�ำกัด
			
บริษัท เอ็กโก อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ำกัด
2557 – 2560
กรรมการ
			
นิว โกรทธ์ โคออพเพอเรทิฟ ยู. เอ.
			
บริษัท เคซอน เจเนอเรติ้ง จ�ำกัด
			
บริษัท จีพีไอ วัน จ�ำกัด
			
บริษัท จีพีไอ ทู จ�ำกัด
			
บริษัท จีพีไอ เคซอน จ�ำกัด
			
บริษัท อ็อกเดน พาวเวอร์
			
ดิวิลอปเม้นท์ เคย์แมน อิงค์ จ�ำกัด
			
บริษัท เคซอน แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
2557 – 2558
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทย่อย
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

เอ็กโก กรุ๊ป
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นางสาวพรนรา คูกรินทร์รัตน์
อายุ 46 ปี

นายสุรศักดิ์ กาญจนกิจ
อายุ 56 ปี

• ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปในประเทศ

• ผู้จัดการฝ่ายบัญชี IPP

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2564 – ปัจจุบัน ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารงานทัว่ ไปในประเทศ
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – 2563
ผู้จัดการส่วนบัญชี ธุรกิจโรงไฟฟ้า 3
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
2556 – 2559
ผู้จัดการส่วนประมวลบัญชี
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระท�ำผิด
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2562
กรรมการ
– ปัจจุบัน		
บริษัท เอสพีพี ทู จ�ำกัด
			
บริษัท เอสพีพี ทรี จ�ำกัด
			
บริษัท เอสพีพี โฟร์ จ�ำกัด
			
บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จ�ำกัด
			
บริษทั เอ็กโก กรีนเอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด
			
บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จ�ำกัด
			
บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด
			
บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด
เม.ย. 2562
กรรมการ
– เม.ย. 2563
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด
			
บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด
			
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
2562 – 2563
ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารงานทัว่ ไปในประเทศ
			
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
2554 – 2561
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป
			
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
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ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของผูบ
้ ริหารและผูม
้ อ
ี �ำนาจควบคุม
่ วข้อง
ในบริษท
ั ย่อยและบริษท
ั ทีเ่ กีย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

นายกุลิศ สมบัติศิริ
นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์
ดร.พสุ โลหารชุน
ศ. ดร.อัญญา ขันธวิทย์
รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ
นายเริงชัย คงทอง
นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล
ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
นายชุนอิจิ ทานากะ
นายโทโมยูกิ โอชิไอ
นายโทชิโร่ คุดามะ
นายนาโอกิ ซึซึมิ
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
นายจอห์น แม็ทธิว พาลัมโบ
นายปรัชญ์ จงกิตติสกุล
ดร.กัมปนาท บ�ำรุงกิจ
นายสมเกียรติ สุทธิวานิช
นางสาวสมศิริ อยูส่ ขุ
นายอมรรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสาวสุดฤดี เลิศเกษม
นายธวัช หิรัณจารุกร
นายประสิทธิ์ เลาหวิรภาพ
นายภาสกร ศศะนาวิน
นางสาวปิยนนท์ วัฒนะจรรยา
นายสาธิต ถนอมกุล
นายโกศล ศิริวาลย์
นายนรชัย ศุภศฤงคาร
นางพลอย สุขศรีสมบูรณ์
นายสุรศักดิ์ กาญจนกิจ
นายรัฐการ วัลภา
นายไชยวุฒิ แสงปรีดีกรณ์
นายสุทธิศักดิ์ แก้วมีแสง
นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง

เอ็กโก

บริษัทใหญ่
1

บริษัทย่อย
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

∆, XX

I, AA, LID
I, N, C
I, A, R
I, N, CC
I, A, RR
I, N, C
O, N, R
รองผู้ว่าการฯ
O, X
รองผู้ว่าการฯ
O, C
O, X
O, X, R
O, NN
O, X
O, กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, X, C, GG, R
วิศวกรระดับ 14
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่การเงิน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บญ
ั ชี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บัญชีและการเงินบริษัทย่อย
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-บริหารสินทรัพย์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-บริหารโครงการ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-บริหารโรงไฟฟ้า
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การฝ่ายกฎหมาย
ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารงานทัว่ ไปต่างประเทศ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี IPP
ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารสินทรัพย์
ผูช้ ำ� นาญการ
ผูจ้ ดั การฝ่ายธุรกิจเดินเครือ่ ง
เลขานุการบริษทั , ผูจ้ ดั การฝ่ายเลขานุการบริษทั

∆

∆

O
O
O

O
O
O
O
O

O
O

∆

∆ ∆
O

O O

O
O
O
O O

O

O
O O O O

O

O

หมายเหตุ :
ก.	∆ = ประธานกรรมการ O = กรรมการ XX = ประธานกรรมการลงทุน X = กรรมการลงทุน I = กรรมการอิสระ AA = ประธานกรรมการตรวจสอบ A = กรรมการตรวจสอบ NN = ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน N = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน RR = ประธานคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง R = กรรมการก�ำกับความเสี่ยง CC = ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม C = กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม GG = ประธานคณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี G = กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี LID = ประธานกรรมการอิสระ
ข. 1 = การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
11 = บริษัท เอสพีพี โฟร์ จ�ำกัด
21 = บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
2 = บริษัท เท็ปเดีย เจเนอเรติ้ง จ�ำกัด
12 = บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จ�ำกัด
22 = บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
3 = บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด*
13 = บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด
23 = บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จ�ำกัด
4 = บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
14 = บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด
24 = บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จ�ำกัด
5 = บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
15 = บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด
25 = บริษัท เคซอน เพาเวอร์ อิงค์ จ�ำกัด
6 = บริษัท เอ็กโก กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
16 = บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ำกัด
26 = บริษัท เพิร์ล เอนเนอจี้ ฟิลิปปินส์ ออเปอเรติ้ง อิงค์ จ�ำกัด
7 = บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จ�ำกัด
17 = บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด*
27 = บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
8 = บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ำกัด
18 = บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 2 จ�ำกัด
28 = บริษัท ยันฮี เอ็กโก โฮลดิ้ง จ�ำกัด
9 = บริษัท เอสพีพี ทู จ�ำกัด
19 = บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จ�ำกัด (มหาชน)
29 = บริษัท โซลาร์ โก จ�ำกัด
10 = บริษัท เอสพีพี ทรี จ�ำกัด
20 = บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จ�ำกัด
30 = บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จ�ำกัด (กรรมการ)
* คือ บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและมีสัดส่วนรายได้เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมจากการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
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บริษัทร่วมทุน
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

O

O

O
O O

O
O
O

O O
O O
O

O O

O
O

O

O

O

O

O

O
O

O
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O

O

O
O
O O

O O

O

O

O
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O
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O
O
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O

O O
O

O

O
O O

O

O O O O O O O

O

O

O O

O
O O O O O

O

O

O
O
O

31 = บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จ�ำกัด (กรรมาธิการ)
32 = บริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์ จ�ำกัด
33 = บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จ�ำกัด
34 = บริษัท นิว โกรทธ์ จ�ำกัด
35 = บริษัท มิลเลนเนี่ยม เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด
36 = บริษัท เคซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส อิงค์ จ�ำกัด
37 = บริษัท เมาบัน โฮลดิ้ง อิงค์ จ�ำกัด
38 = บริษัท กาลิลายัน พาวเวอร์ โฮลดิ้ง อิงค์ จ�ำกัด
39 = บริษัท เซาท์ แปซิฟิค พาวเวอร์ จ�ำกัด
40 = บริษัท โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม พีทีวาย จ�ำกัด

41 = บริษัท เจน พลัส จ�ำกัด
42 = บริษัท ฟีนิกซ์ พาวเวอร์ จ�ำกัด
43 = บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล จ�ำกัด
44 = บริษัท เอเวอร์กรีน พาวเวอร์ เวนเจอร์ จ�ำกัด
45 = บริษัท ทวาย อิเล็คตริซิตี้ เจเนอเรติ้ง คัมพานี เมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
46 = บริษัท สตาร์ ฟีนิกซ์ จีโอเทอร์มอล เจวี จ�ำกัด
47 = บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล โฮลดิ้ง (ซาลัก-ดาราจัท) จ�ำกัด
48 = บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล (ซาลัก-ดาราจัท) จ�ำกัด
49 = บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 1 จ�ำกัด
50 = บริษัท นิว โกรทธ์ พลัส จ�ำกัด

51 = บริษัท เอ็กโก พลัส จ�ำกัด 			
52 = บริษัท เอ็กโก เพิร์ล จ�ำกัด			
53 = บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด			
54 = บริษัท อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด		
55 = บริษัท พาจู เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จ�ำกัด			
56 = บริษัท กรีนวิง เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด			
57 = บริษัท หยุนหลิน โฮลดิ้ง จ�ำกัด (คณะกรรมการลงทุน)
58 = บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด			
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การก�ำกับดูแลกิจการ
เอ็กโกตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็น
หนึ่งในรากฐานส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมาเอ็กโกมุง่ มัน่ ธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ผ่านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์
การเป็นบริษัทที่มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ให้แนวทางไว้
ในการนี้ เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการ

ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงเป็นแนวปฏิบตั สิ ำ� หรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคน คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของบริษทั และเว็บไซต์สำ� หรับสือ่ สารภายใน
บริษัท (เอ็กโก กรุ๊ปเนต)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยยึดหลัก 6 ประการ เพื่อเป็นกรอบในการก�ำกับดูแลและบริหาร
งานส�ำหรับกลุ่มเอ็กโก ดังนี้

R

P
Promotion of
Best Practice
สงเสร�มการปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ

Responsibility
ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ
ตอชุมชน สังคม และใสใจตอสิ�งแวดลอม

A
Accountability
รับผิดชอบตอหนาที่
ดวยความซื่อสัตย สุจร�ต

C
Creation of
Long-Term Value
สรางคุณคาระยะยาวใหแกผูถือหุน
และเพ��มความสามารถในการแขงขัน
เพ�่อนำไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการยกระดับ
มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทั้งในระดับประเทศและสากล โดยมีการทบทวนหลักการก�ำกับดูแล
กิจการเป็นประจ�ำทุกปี และมีการปรับปรุงหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ผ่านการอ้างอิงจากเกณฑ์และข้อเสนอแนะ
ของ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์, เกณฑ์โครงการการส�ำรวจการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies, “CGR”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) หลั ก เกณฑ์ ASEAN Corporate

E
Equitable Treatment
ปฏิบัติตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
อยางเทาเทียมกัน

T
Transparency
บร�หารธุรกิจดวยความเปนธรรม
โปรงใส ตรวจสอบได และไมเกี่ยวของกับ
การทุจร�ตและคอรรัปชันทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงและทางออม

Governance Scorecard (“ASEAN CG Scorecard”) และดัชนี
ความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indexes, “DJSI”)
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการด�ำเนินงาน
ของบริ ษั ท เป็ น ไปตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for
Listed Companies 2017, CG Code 2017) ซึ่งสามารถสรุปได้
ตามหลักปฏิบตั ทิ ั้ง 8 ข้อได้ดังนี้
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ต ระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�ำองค์กร
ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริ ษั ท สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ต ามบทบาทและ
ความรับผิดชอบดังที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งมอบให้แก่
กรรมการเข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้มีความเข้าใจในภาพรวมลักษณะ
การท�ำธุรกิจของบริษัท และสามารถแสดงบทบาทตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการซึง่ มีบทบาท
ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการ
ด�ำเนินงานของบริษทั โดยร่วมกับผูบ้ ริหารวางแผนกลยุทธ์การด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว รวมถึ ง มี ก ารควบคุ ม ติ ด ตาม
การด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทาง
ที่ก�ำหนด
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากผูถ้ อื หุน้
ได้อุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามหลักกฎหมาย (Fiduciary Duty)
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบและ
ระมัดระวัง โดยคณะกรรมการบริษัทไม่เพียงค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท แต่ยังค�ำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงาน
ของรัฐ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการแสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ท�ำกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย โดยหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
กรรมการเข้ า ใจบทบาท หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ บ ริ ษั ท มี
ต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษทั ก�ำกับดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจเพือ่ มีสว่ นร่วมในการริเริม่ ส่งเสริม
และรั บ ผิ ด ชอบในพั น ธกิ จ ของบริ ษั ท โดยคณะกรรมการบริ ษั ท
ได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติที่ดี ทั้งในประเทศ และในระดับสากล
ที่สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีการ
ทบทวนจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ซึ่ ง จรรยาบรรณ
ของบริษัทได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546
โดยจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย หลักการ
ในการท�ำธุรกิจ การรักษาจรรยาบรรณ อุดมการณ์คณะกรรมการ
บริษทั การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลของบริษัท ส�ำหรับ
จรรยาบรรณของพนักงานมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องของหลักการ
ในการท�ำธุรกิจ การรักษาจรรยาบรรณ ซึง่ ประกอบด้วย 8 หัวข้อ ได้แก่
1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 2. การปฏิบัติต่อบริษัท 3. การจัดหา
และการท�ำธุรกรรม 4. การป้องกันการขัดแย้งของผลประโยชน์
5. พนักงาน 6. ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิง่ แวดล้อม 7. การต่อต้าน
คอร์รัปชัน และ 8. การแจ้งเบาะแส
คณะกรรมการบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร รวมถึงดูแลให้การ
ด�ำเนินงานของบริษทั เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทปี่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาปรับปรุงและ
ด�ำเนินการต่างๆ ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1.	พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์
2.	พิ จ ารณาเห็ น ชอบการแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ ที่ 3
(วัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่
รวมถึงพัฒนาและลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
3.	ปรับปรุงกระบวนการประเมินคณะกรรมการบริษทั และแบบประเมิน
คณะกรรมการบริษัท ปี 2563 โดยเพิ่มการประเมินแบบไขว้
4.	ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ได้แก่ นโยบาย
การบริ ห ารความเสี่ ย งของกลุ ่ ม เอ็ ก โก หลั ก เกณฑ์ ก ารลงทุ น
(Investment Guideline) และระเบียบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด
(มหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลบริษทั ย่อย บริษทั ในเครือ
และบริษัทร่วมทุน
5.	ทบทวนระบบการควบคุ ม ภายในของเอ็ ก โกและบริ ษั ท ย่ อ ย
ปี 2562
6.	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และระเบียบว่าด้วย
การตรวจสอบภายใน

220

หลักปฏิบัติ 2

รายงานประจ�ำปี 2563

ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดและติดตามให้มีการน�ำกลยุทธ์ของ
บริษัทไปปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอผ่านการให้ความเห็นและอภิปราย
อย่างกว้างขวางร่วมกับฝ่ายบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท
จะสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการ
บริษัทด�ำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
•	ก�ำหนดนโยบายด้านความเสี่ยง แผนธุรกิจและงบประมาณ
ประจ�ำปี และติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ตลอดจนอนุมตั ิ
รายการลงทุนที่ส�ำคัญ การเข้าครอบง�ำ และการขายกิจการ
•	คัดเลือก ก�ำหนดค่าตอบแทน สังเกตติดตามอย่างสม�ำ่ เสมอ และ
(หากจ�ำเป็น) เปลี่ยนตัวผู้บริหารคนส�ำคัญและสอดส่องดูแล
การสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง
•	สอบทานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูง และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทมี
กระบวนการสรรหากรรมการอย่างเป็นทางการ และโปร่งใส
•	สังเกตติดตามอย่างสม�่ำเสมอ และแก้ปัญหาความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของฝ่ายบริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น
รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และมีระบบการควบคุม
การเฝ้าสังเกตความเสีย่ ง การควบคุมทางการเงิน และการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย
•	สังเกตติดตามประสิทธิผลของวิธีการก�ำกับดูแลที่ด�ำเนินการอยู่
อย่างสม�่ำเสมอ และด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงเมื่อจ�ำเป็น
•	สอดส่องดูแลกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร
•	ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้ง
แถลงภาระหน้าที่และการก�ำกับดูแลกิจการในรายงานประจ�ำปี

ภาวะผู้น�ำสู่แผนกลยุทธ์

เอ็กโก กรุ๊ป

คณะกรรมการบริษทั มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
รวมทัง้ เป้าหมาย และแผนธุรกิจ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยได้มี
การทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั เป็นประจ�ำทุกปี ทัง้ นี้
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม และ 21 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาแผนกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกัน โดย
ฝ่ายบริหารได้รวบรวมแนวคิดและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อจัดท�ำแผนกลยุทธ์ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งท�ำให้
เอ็กโกเดินหน้าบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับความท้าทาย
ในสถานการณ์ ป ั จ จุ บั น และอนาคต รวมไปถึ ง ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และบรรลุเป้าหมายของเอ็กโกตามที่ก�ำหนดไว้
ซึ่งแผนกลยุทธ์ได้จัดท�ำขึ้นตามหลักของ Balanced Scorecard
ครอบคลุมในมุมมอง (Perspectives) 4 ด้าน ประกอบด้วย มุมมอง

ด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer
Perspective) มุมมองด้านกระบวนการจัดการภายใน (Internal
Business Process Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรูแ้ ละเติบโต
(Learning and Growth Perspective) กระบวนการเหล่านีจ้ ะช่วยส่งเสริม
ให้มีการน�ำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation)
โดยอาศัยการวัดและการประเมินผล (Measurement and Evaluation)
ที่จะช่วยท�ำให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จขององค์กร โดย
ได้ พิ จ ารณาก� ำ หนดแผนปฏิ บั ติ ก าร รวมถึ ง ตั ว ชี้ วั ด ความส� ำ เร็ จ
ขององค์กรให้สอดคล้องกันด้วย
ส�ำหรับแผนกลยุทธ์ประจ�ำปี 2564 เอ็กโกก�ำหนดทิศทางการลงทุน
ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ธุรกิจ
เชือ้ เพลิงและระบบสาธารณูปโภค และธุรกิจใหม่ดา้ น Smart Energy
Solution โดยเอ็กโกได้ต้ังเป้าหมายที่จะลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าถ่านหินให้อยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 20-21 และเพิม่ สัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ Smart Energy Solution
รวมกันประมาณร้อยละ 25 ของก�ำลังการผลิตทัง้ หมดภายในปี 2573
นอกจากนี้ เอ็กโกยังมุ่งเน้นการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนในระดับ
ที่แข่งขันได้ พร้อมทั้งลดความเสี่ยงทางด้านการเงินเพื่อเพิ่มระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน ซึง่ เป็นหนึง่ ในปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของ
บริษัทพร้อมกับให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการ โดยปรับปรุง
โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
บริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ตามก�ำหนดภายใต้งบประมาณที่วางไว้ รวมถึงบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมเข้ามาในกระบวนการท�ำงานเพือ่ ปรับปรุงงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ในด้านบุคลากร บริษทั เน้นการเสริมสร้าง
ความแข็ ง แกร่ ง ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล โดยปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากร และเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ในภาพรวม เอ็กโก
มีความตั้งใจยกระดับความยั่งยืนโดยน�ำหลักปฏิบัติด้านความยั่งยืน
มาบูรณาการในการท�ำงาน เพื่อน�ำไปสู่กลยุทธ์องค์กรที่สร้างคุณค่า
ระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ลดการผลิต
ในโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เหลือร้อยละ

20-21

เพิ่มการผลิตในโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน และ
Smart Energy Solution ร้อยละ
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หลังจากคณะกรรมการบริษทั อนุมตั แิ ผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ าร และ
ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จขององค์กรแล้ว ฝ่ายบริหารจึงได้จดั ท�ำงบประมาณ
และอัตราก�ำลังพนักงานให้สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และแผน
ปฏิบัติการดังกล่าว และน�ำกลับมาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมตั งิ บประมาณ และอัตราก�ำลังประจ�ำปี ซึง่ ถือเป็นหน้าทีห่ นึง่ ของ
คณะกรรมการบริษัทที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อ
ด�ำเนินการให้แผนปฏิบัติการส�ำเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งฝ่ายบริหาร
ได้รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
รวมถึงดัชนีวัดความส�ำเร็จขององค์กร (Corporate KPI) ให้คณะ
กรรมการบริษัททราบอย่างสม�่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ 3
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ทัง้ นี้ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้มกี ารสือ่ สารแผนกลยุทธ์ และเป้าหมาย
ของบริษทั ให้กบั พนักงานทุกคนได้ทราบในวัน “กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
พบปะพนักงาน” (“Communication Day”) เพื่อให้พนักงานทราบถึง
แผนการด�ำเนินงานของบริษทั และสิง่ ทีแ่ ต่ละสายงานต้องรับผิดชอบ
และน�ำไปปฏิบัติเพื่อให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
ซึง่ ในปี 2563 มีการจัด Communication Day ในรูปแบบใหม่โดยเพิม่
การเข้าร่วมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Microsoft Teams Live
เพื่ อ สื่ อ สารให้ พ นั ก งานที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ระจ� ำ ที่ ส� ำ นั ก งานใหญ่ รั บ ทราบ
ในคราวเดียวกัน และรักษาระยะห่างตลอดจนลดความแออัดใน
ห้องประชุมตามมาตรการนิวนอร์มัล (New Normal)

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้มีจ�ำนวนกรรมการที่เหมาะสม
กับขนาดของกิจการและเพื่อความมีประสิทธิภาพในการก�ำกับดูแล
กิจการ โดยปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจำ� นวน 15 คน ดังมีรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ในรายงานประจ� ำ ปี หั ว ข้ อ คณะกรรมการและผู ้ บ ริ ห าร
คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อพิจารณาโครงสร้างและ
องค์ประกอบคณะกรรมการที่เหมาะสมและจ�ำเป็นต่อการบรรลุ
เป้าหมายของบริษัท โดยได้อ้างอิงตามเกณฑ์และข้อเสนอแนะของ
ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์, CGR, ASEAN CG Scorecard และ DJSI
อย่ า งไรก็ ต าม คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว พบว่ า บริ ษั ท

ยั ง ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ บ างข้ อ ที่ เ สนอแนะไว้ ใ น
เกณฑ์ CGR เกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และ DJSI ได้
เนื่ อ งจากเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ทุ ก ฝ่ า ยแล้ ว การยึ ด หลั ก การเช่ น เดิ ม ยั ง มี ค วามเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ของบริษทั ในปัจจุบนั ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนด
เงื่อนไขและแนวปฏิบัติที่ใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการ รวมถึง
การควบคุมดูแล เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย
ถึงการด�ำเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
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เงือ่ นไขและแนวปฏิบตั ิ

คณะกรรมการควรพิจารณาจ�ำนวนกรรมการทีเ่ หมาะสม
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้อง
มีจ�ำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน
12 คน ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ขนาด ประเภท และความซับซ้อน
ของธุรกิจ

จ�ำนวนกรรมการ และสัดส่วนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้แทนจาก
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ 2 ราย และกรรมการอิสระมีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ
บริษทั ซึง่ ต้องอาศัยความรู้ ความช�ำนาญจากกรรมการผูแ้ ทนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ในธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานในต่างประเทศ เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ของเอ็กโกบรรลุตามวัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท อีกทั้งจ�ำนวน
และสัดส่วนกรรมการสะท้อนถึงหลักการถ่วงดุลอ�ำนาจที่เหมาะสม

ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษทั เลือกบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ถึงแม้
ประธานกรรมการบริษัทของเอ็กโกไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการ
ได้ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทเป็นส�ำคัญ และไม่เอื้อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทั้ง
ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการผู้แทนและกรรมการอิสระได้ร่วมอภิปราย
และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และยังไม่เคยมีกรณีที่ประธานกรรมการ
ได้ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่อชี้ขาดในมติใดๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบให้แต่งตัง้ นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
กรรมการอิสระ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการอิสระ เป็นประธานในการ
ประชุ ม กรรมการอิ ส ระ และเป็ น ตั ว แทนของกรรมการอิ ส ระในการหารื อ
กับประธานกรรมการและฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแล
และเรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่ ก รรมการอิ ส ระเห็ น สมควร โดยรายงานผลการประชุ ม
ต่อคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งประธานกรรมการอิสระยั ง มี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ประธานและประธานกรรมการอิ ส ระ
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปีหัวข้อโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นกรรมการอิสระ

แม้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
แต่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารองค์กรระหว่างประเทศ
ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการช่วยก�ำหนดนโยบายการสรรหาและพัฒนาบุคลากร
ค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องกรรมการและพนั ก งาน ให้ ส ามารถ
แข่งขันได้ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนด้านพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท

การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทน
ที่เป็นงินเดือน ผลการด�ำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส
และผลการด�ำเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock
Ownership Plan (“ESOP”)

คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนเป็ น ผู ้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ
โครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง
สวัสดิการ และผลประโยชน์ของพนักงาน โดยเชื่อมโยงผลตอบแทนในรูป
โบนัสกับผลส�ำเร็จของบริษัทตาม KPI ที่ก�ำหนด โดยหนึ่งในดัชนีชี้วัด คือ
การสร้างความเติบโตในระยะยาว แม้เอ็กโกไม่ได้ให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน
ในรูปของ ESOP

เอ็กโก กรุ๊ป
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คุณสมบัติของกรรมการเอ็กโก

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการเอ็กโก และก�ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการเข้าเป็นกรรมการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

คุณสมบัตทิ ว่ั ไป
•	มีอายุไม่เกิน 72 ปี ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (หากได้รับการ
แต่งตั้งแล้ว ให้สามารถด�ำรงต�ำแหน่งได้จนครบวาระ)
•	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะบียนไม่เกิน 3 แห่ง
•	มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
และข้อบังคับบริษัท
•	แสดงถึงความมีมาตรฐานเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
และมีวุฒิภาวะ
•	มีความเป็นอิสระที่สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
โดยปราศจากอิทธิพลและการแทรกแซงจากผู้อื่น

คุณสมบัตเิ ฉพาะ
มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้
• ด้านอุตสาหกรรม/ธุรกิจพลังงาน/วิศวกรรม
• ด้านธุรกิจต่างประเทศ
• ด้านกลยุทธ์/แผนธุรกิจ
• ด้านทรัพยากรมนุษย์
• ด้านบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
• ด้านการตรวจสอบ
• ด้านการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยง
• ด้าน Smart Technology
• ด้านกฎหมาย
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

•	สามารถอุทิศเวลาในการก�ำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่

การสรรหา การแต่งตั้ง และการพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ

ในส่วนของการสรรหากรรมการ เอ็กโกมีกระบวนการและขั้นตอน
การสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจน ดังนี้
1.	การสรรหากรรมการจะพิจารณาจากรายชือ่ ทีผ่ ถ้ ู อื หุน้ เสนอ ตามทีบ่ ริษทั
ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอชือ่ กรรมการ รายชือ่ คณะกรรมการ
บริษทั ในปัจจุบนั การสรรหาโดยทีป่ รึกษาภายนอกและจากท�ำเนียบ
กรรมการ (Director Pool) จากสถาบันทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ ได้แก่
ท�ำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
และบั ญ ชี ร ายชื่ อ กรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยกระทรวงการคลั ง
ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทของเอ็กโกส่วนใหญ่เป็นบุคคล
ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ กรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยกระทรวงการคลั ง
โดยในปี 2563 มีกรรมการบริษัทซึ่งผ่านการเสนอชื่อและสรรหา
จากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ นายกุลิศ สมบัติศิริ
นายเริงชัย คงทอง และนายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล
2.	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ
สรรหาฯ”) จะเป็นผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรองบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชือ่
เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและสัดส่วนทักษะ
กรรมการ (Skills Matrix) ตามที่บริษัทต้องการหรือยังขาดแคลน
เพือ่ เป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และสร้างความท้าทาย
ให้บริษัทไปสู่ความส�ำเร็จ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ
ยังพิจารณาปัจจัยความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

ได้แก่ เพศ อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็น
3.	ในการเลือกกรรมการทีค่ รบวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกครัง้ นัน้
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
ในระหว่างการด�ำรงต�ำแหน่งและผลการประเมินของกรรมการ
4.	คณะกรรมการสรรหาฯ จะน�ำเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมในการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททุกราย ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็น
ผู้แทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทแต่งตั้ง ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ
เหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ และเพื่ อ น� ำ เสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ในกรณีที่กรรมการครบวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง
ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น ผู ้ เ ลื อ กตั้ ง กรรมการโดยมี จ� ำ นวนกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ในกรณี
ทีต่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเนือ่ งจากเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวต้องออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูเ้ ลือกผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียง
สามในสี่ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
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ทั้งนี้ เอ็กโกได้ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด
พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการจะ
ออกจากต�ำแหน่งในอัตราหนึง่ ในสาม หากจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกับส่วนหนึ่ง
ในสามที่สุด และหากกรรมการคนใดจะลาออกจากบริษัท ให้ยื่น
หนังสือลาออก โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
ในการลงมติ ใ ห้ ก รรมการคนใดคนหนึ่ ง ออกจากต� ำ แหน่ ง ก่ อ น
ถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของ
จ�ำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระ

เอ็ ก โกได้ ก� ำ หนดวาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของกรรมการอิ ส ระไว้
ไม่เกิน 2 วาระ หรือไม่เกิน 6 ปี เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดี โดยให้เริ่ม
มีผลตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 เป็นต้นไป ซึ่ง
ในปี 2563 ไม่มกี รรมการอิสระท่านใดด�ำรงต�ำแหน่งเกิน 2 วาระ หรือ 6 ปี

การแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทได้แบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างการก�ำหนด
นโยบายการก�ำกับดูแลซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
การบริหารงานประจ�ำซึ่งเป็นงานของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยได้
จัดท�ำตารางอ�ำนาจด�ำเนินการซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปก้าวก่าย
งานประจ�ำหรือธุรกิจประจ�ำที่ฝ่ายบริหารโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้รับผิดชอบ ดังปรากฏรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ�ำปี
หัวข้อโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษทั ได้อย่างเต็มที่ จึงก�ำหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ิ
ในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร
เพื่อจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารจะด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จะสามารถด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ได้
ไม่เกิน 3 แห่ง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง ปัจจุบันไม่มีกรรมการ
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเกินหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้

การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั จัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ สิน้ 5 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการลงทุน 3. คณะกรรมการ
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สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม และ 5. คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
ทั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องต่างๆ ให้สามารถกลั่นกรองรายละเอียดของงานได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการในแต่ละ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยรายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการ
ชุดย่อยและบทบาทหน้าที่ของแต่ละคณะ สามารถดูได้ในรายงาน
ประจ�ำปีหัวข้อโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และในเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.egco.com)

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุม
ประจ�ำปีลว่ งหน้าตลอดทัง้ ปี โดยก�ำหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ทุกเดือน ยกเว้นมีเหตุอนั ควร สามารถเรียกประชุมได้เป็นกรณีพเิ ศษ
หรือมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณากลั่นกรอง หรือ
อนุมัติการด�ำเนินการได้ภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย ในการนี้
กรรมการจะได้รบั หนังสือเชิญประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าและสามารถใช้เวลาในการ
ประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั อีกทัง้ เพือ่ ให้ได้รบั เอกสารทีค่ รบถ้วนและ
เพียงพอส�ำหรับประกอบการพิจารณา ทัง้ นี้ เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วและ
ยกระดับความปลอดภัยในการจัดส่งเอกสารประชุม และเอกสารต่างๆ
ส�ำหรับคณะกรรมการบริษทั รวมถึงตอบรับการรณรงค์การลดใช้กระดาษ
เอ็ ก โกได้ น� ำ ส่ ง เอกสารดั ง กล่ า วในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ฟล์
(E-meeting) ผ่ า นทางอี เ มล โดยสามารถเปิ ด อ่ า นเอกสารได้
ผ่านทาง iPad หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ในส่วนของรายละเอียด
การจัดประชุมและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน
สามารถดูได้ทรี่ ายงานประจ�ำปี หัวข้อโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
นอกจากนั้น ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) เอ็กโกจึงพิจารณาจัดการ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการบริษทั และเป็นการปฏิบตั ติ ามประกาศของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของเอ็กโกเป็นไปตามประกาศพระราชก�ำหนด ว่าด้วยการประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และมาตรฐานการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เอ็กโก กรุ๊ป
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รายงานประจ�ำปี 2563

การลงมติในที่ประชุม

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดองค์ ป ระชุ ม ขั้ น ต�่ ำ ณ ขณะที่
คณะกรรมการบริ ษั ท จะลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม ว่ า จะต้ อ งมี ก รรมการ
อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในกรณี
ที่ ก รรมการคนใดคนหนึ่ ง มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ กั บ
เรือ่ งทีจ่ ะพิจารณา กรรมการนัน้ ๆ จะไม่ได้รบั เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง
ไม่เข้าร่วมอภิปรายและไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว
เลขานุการคณะกรรมการมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์
อักษรเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยจะจัดท�ำมติคณะกรรมการเพื่อ
น�ำส่งคณะกรรมการภายใน 3 วัน เพื่อพิจารณาและยืนยันมติตาม
ทีป่ ระชุมและจึงน�ำเสนอร่างรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทั
ภายใน 14 วันหลังวันที่ประชุม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ก่อนท�ำการรับรองในที่ประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ รายงานการประชุม
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองแล้ ว จะมี ก ารจั ด เก็ บ เป็ น เอกสารความลั บ
ของบริษัทที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ เพื่อง่ายต่อการสืบค้นอ้างอิง

การเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้จาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับ
มอบหมายภายใต้นโยบายที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยเลขานุการบริษัทจะ
ให้การสนับสนุนต่อการด�ำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการ และการ
เข้าถึงข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น ทัง้ นี้ เลขานุการบริษทั มีความรูแ้ ละประสบการณ์
เหมาะสมกับการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียด
เพิ่มเติมปรากฏในรายงานประจ�ำปี หัวข้อโครงสร้างการก�ำกับดูแล
กิ จ การ อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อร่วมหารือและแสดงความคิดเห็นถึงแนวทาง
บริหารจัดการ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และก�ำหนดให้มี
การจัดประชุมกรรมการอิสระ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
พิจารณาการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการอิสระในมิตอิ นื่ ๆ อย่างรอบด้าน
โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอิสระจัดให้มีการประชุม
ดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ ในปี 2563 มีการประชุม
ระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17
กันยายน 2563 เพือ่ หารือและน�ำไปสูก่ ารพัฒนาในเรือ่ งกลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินธุรกิจเพือ่ แข่งขันกับคู่แข่ง แผนสืบทอดต�ำแหน่งและการสร้าง
ความมั่นใจต่อนักลงทุนในการด�ำเนินงานของเอ็กโก โดยประธาน
คณะกรรมการได้ถา่ ยทอดแนวทางดังกล่าวให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ทราบเพื่อน�ำไปก�ำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนการด�ำเนินงานต่อไป
และมีการประชุมกรรมการอิสระ 2 ครัง้ เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2563 และ
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องการก�ำหนดคุณสมบัติของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ แนวทางในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�ำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19
ประเด็นหรือข้อแนะน�ำส�ำหรับผลการด�ำเนินงานครึ่งปีแรก และ
กลยุทธ์ในการด�ำเนินยุทธศาสตร์ที่จะแสวงหาและสร้างธุรกิจใหม่

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็นประจ�ำ
ทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา
ในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ชอบการใช้
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทซึ่งผ่านการสอบทาน
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ ในปี 2563
คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย โดยใช้ แ บบประเมิ น ซึ่ ง ปรั บ ปรุ ง โดย
บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด ทัง้ นี้ แบบประเมินครอบคลุม
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททุกด้านและสอดคล้อง
กับลักษณะและสภาพแวดล้อม รวมถึงการมีจริยธรรม จรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ในการนี้ แบบประเมินแบ่งเป็น
4 แบบ ได้แก่ 1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 3. แบบประเมิน
ตนเองของกรรมการรายบุคคล และ 4. แบบประเมินไขว้ ซึ่งเริ่ม
ใช้ประเมินเป็นครั้งแรก ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ
จากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ แบบประเมินของกรรมการจะส่งกลับ
มายังฝ่ายเลขานุการบริษัทเพื่อประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนน
โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละระดับดังนี้
ระดับเกณฑ์

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

คะแนนร้อยละ

0-69

70-79

80-89

90-100

ซึ่งผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการในแต่ละหมวดจะน�ำไปใช้
เพือ่ การปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ในแต่ละปี
1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมิน
คณะกรรมการทั้งคณะแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. โครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการพัฒนาตนเองของ
คณะกรรมการบริษทั 2. การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการและการท�ำงาน
เป็นทีม และ 3. การอุทิศเวลาและการเข้าร่วมประชุม โดยมีกรรมการ
ตอบแบบประเมินจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 รายจากทั้งหมด 15 ราย
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้ คณะ มีคะแนนเฉลีย่
โดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 97.98 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและ
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พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง และคณะ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินผล
ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นการประเมินโดยตนเอง ซึ่ง
แบบประเมินผลทีจ่ ดั ท�ำขึน้ สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแต่ละชุด
•	การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำ� การประเมิน
ตนเองแบบทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ ก.ล.ต. ซึง่ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. การท�ำหน้าทีโ่ ดยรวม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 2. การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะด้าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ จากผลการประเมินในปี 2563
สรุปได้วา่ องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะ
กรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ของตลาดหลักทรัพย์ แนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล และครบถ้วน
สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ�ำปี
2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุม
ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
•	การประเมินตนเองของคณะกรรมการลงทุน ครอบคลุมประเด็น
3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการ
พัฒนาตนเองของคณะกรรมการลงทุน 2. การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการลงทุนและการท�ำงานเป็นทีม และ 3. การอุทศิ เวลา
และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการลงทุน โดยมีกรรมการ
ตอบแบบประเมินจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 รายจากทั้งหมด 5 ราย
	สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการลงทุน มีคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 89.80 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีมาก”
•	การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ครอบคลุมประเด็น 3 หัวข้อ
ได้แก่ 1. โครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการพัฒนาตนเอง
ของคณะกรรมการสรรหาฯ 2. การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
สรรหาฯ และการท�ำงานเป็นทีม และ 3. การอุทิศเวลาและ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีกรรมการ
ตอบแบบประเมินจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 รายจากทั้งหมด 5 ราย
	สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาฯ มีคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 97.75 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
•	การประเมินตนเองของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม (“คณะกรรมการก�ำกับฯ”) ครอบคลุมประเด็น
3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ และ
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การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการก�ำกับฯ 2. การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการก�ำกับฯ และการท�ำงานเป็นทีม และ 3. การอุทศิ
เวลาและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการก�ำกับฯ โดยมี
กรรมการตอบแบบประเมินจ�ำนวนทัง้ สิน้ 5 รายจากทัง้ หมด 5 ราย
	สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการก�ำกับฯ มีคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 97.1 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
•	การประเมินตนเองของคณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง ครอบคลุม
ประเด็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการก�ำกับความเสี่ยง 2. การประชุมคณะกรรมการก�ำกับ
ความเสี่ยง 3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการก�ำกับความเสี่ยง โดยมีกรรมการตอบแบบประเมิน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 5 รายจากทั้งหมด 5 ราย
	สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง มี
คะแนนเฉลีย่ โดยรวมอยูท่ รี่ อ้ ยละ 96.27 ซึง่ อยูใ่ นระดับ “ดีเยีย่ ม”
3) การประเมิ น ตนเองของกรรมการรายบุ ค คล ครอบคลุ ม
ประเด็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ และ
การพัฒนาตนเอง 2. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและการท�ำงาน
เป็นทีม และ 3. การอุทิศเวลาและการเข้าร่วมประชุม โดยมีกรรมการ
ตอบแบบประเมินจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 รายจากทั้งหมด 15 ราย
สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 99.08 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
4) ผลการประเมินแบบไขว้ เป็นการประเมินที่จัดท�ำขึ้นเป็นปีแรก
โดยใช้วิธีการประเมินแบบ 1 รายต่อกลุ่ม (Matching/Grouping
Approach) โดยกรรมการ 1 รายจะประเมินกรรมการรายอืน่ อีก 4 ราย
และมีการเลือกผู้ประเมินแบบสุ่มตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ทั้งนี้
การประเมินแบบไขว้ครอบคลุมประเด็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้าง
องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการพัฒนาตนเอง 2. การปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการและการท�ำงานเป็นทีม และ 3. การอุทิศเวลาและ
การเข้าร่วมประชุม โดยมีกรรมการตอบแบบประเมินจ�ำนวนทั้งสิ้น
15 รายจากทั้งหมด 15 ราย
สรุปผลการประเมินตนเองแบบไขว้ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่
ร้อยละ 95.21 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

การน�ำผลการประเมินมาใช้พัฒนาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าการก�ำกับดูแลกิจการเป็นเรื่องส�ำคัญ
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งาน การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่
ผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ในปี 2563
เมือ่ พิจารณารายงานผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษัทและผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว คณะกรรมการ
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บริษัทพิจารณาแนวทางในการพัฒนาโดยก�ำหนดคุณสมบัติของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ก�ำหนดแผนพัฒนากรรมการ และ
ร่ า งหลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนการสรรหาคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น
ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ

เอ็กโกก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาหลักเกณฑ์การก�ำหนด
ค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบ
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย การเปรี ย บเที ย บกั บ ธุ ร กิ จ ในประเภทและ
ขนาดเดียวกันในอัตราที่เหมาะสม โดยก�ำหนดองค์ประกอบเป็น
3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจ�ำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสซึ่งเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามมูลค่าที่สร้าง
ให้กับผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ท�ำหน้าที่พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เพื่อ
น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนน�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้น
อนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี โดยบริษัทมีนโยบายเปิดเผยค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น รายบุ ค คลเพื่ อ ความโปร่ ง ใส ทั้ ง นี้
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
จะได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุ ด ย่ อ ยด้ ว ย เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียด
ค่าตอบแทนของกรรมการได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี หัวข้อ
โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนากรรมการและ
ผู ้ บ ริ ห าร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นากรรมการและผู ้ บ ริ ห ารให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มี
การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ ซึง่ บรรยายโดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณกรรมการ อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจในกลุ่มเอ็กโก โครงสร้างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างองค์กรและผู้บริหารระดับสูงและได้มอบคู่มือกรรมการไว้
เป็นแนวทางปฏิบตั ิ เพือ่ ให้กรรมการมีความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้พบปะกับผู้บริหารเพื่อให้
กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจของ
บริษัท รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการใหม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ทีเ่ กีย่ วข้องของ IOD รวมถึงหลักสูตรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นประโยชน์
ต่อการก�ำกับดูแลกิจการ
นอกจากนั้ น คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะพั ฒ นาความรู ้
ความสามารถให้กบั กรรมการและผูบ้ ริหารอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2563

กรรมการและผู ้ บ ริ หารได้ เ ข้ าร่ ว มอบรมและสั ม มนาจากสถาบั น
ที่น่าเชื่อถือ ดังนี้
•	การอบรมหัวข้อ Leading Your Business through Uncertainties
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ซึง่ มีกรรมการและ
ผู้บริหารเข้าร่วม 33 คน
•	หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ซึง่ มีกรรมการเข้าร่วม 1 คน
•	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วม 1 คน

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ เอ็กโกในรูปแบบบริษทั โฮลดิง้ เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมายและผลตอบแทนการลงทุนทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดระเบียบการก�ำกับดูแลบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการก�ำกับ
ดูแลบริษัทในกลุ่มเอ็กโก โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1.	ก�ำกับดูแลบริษัทในกลุ่มเอ็กโก โดยผ่านตัวแทนเอ็กโกในฐานะ
กรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ทัง้ นี้ การแต่งตัง้
ผูแ้ ทนเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการผูแ้ ทนและผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วมต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
2. ก�ำหนดหน้าที่ของผู้แทนเอ็กโก ดังนี้
2.1.	ดูแลให้มกี ารจัดท�ำระเบียบการบริหารงานภายในบริษทั ย่อย
หรือบริษัทร่วม เพื่อก�ำกับให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่าง
รัดกุมและมีประสิทธิภาพ
2.2.	เมื่อมีเหตุการณ์ส�ำคัญให้น�ำเสนอคณะกรรมการเอ็กโก
พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่ในกรณี
เร่งด่วนให้เสนอคณะกรรมการบริษัททราบในโอกาสแรก
2.3.	ให้น�ำเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการเอ็กโกเพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนด�ำเนินการ
		 - ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนกรรมการผู ้ จั ด การ และ
รองกรรมการผู้จัดการ
		 - การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
		 - การจัดท�ำ แก้ไข หรือเปลีย่ นแปลงระเบียบต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ
		 - การเพิ่มทุน หรือลดทุน
		 - การด�ำเนินกิจการที่มีการลงทุนใหม่
		 - การด�ำเนินกิจการทีจ่ ะมีผลกระทบ หรือเป็นการแข่งขันกับ
เอ็กโก หรือบริษัทในกลุ่ม
		 - การขยายขอบเขตของการด�ำเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจหลัก
2.4	ก� ำ หนดให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารรายงานผลการด� ำ เนิ น งานและ
เหตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ในกลุ ่ ม เป็ น ระเบี ย บวาระ
เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
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สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

แผนพัฒนาและสืบทอดงานผู้บริหาร

คณะกรรมการบริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ ก รรมการผู ้ จั ด การใหญ่ เ ชิ ญ
ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง รวมทั้งผู้บริหารอื่นเข้าร่วมประชุมใน
ระเบียบวาระการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ขอ้ มูลรายละเอียดเพิม่ เติม
ในฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านโดยตรง ซึง่ ท�ำให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ มี โ อกาสรู ้ จั ก ผู ้ บ ริ ห ารส� ำ หรั บ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา
แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มี
โครงการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
ให้กบั ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้ ทัง้ การพัฒนาความรู้
และทักษะที่เหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน การมอบหมายงานที่ท้าทาย
เป็นต้น อีกทั้งได้ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนโยบายการสืบทอดต�ำแหน่ง ในกรณี
ทีม่ เี หตุการณ์ฉกุ เฉิน หรือการเกษียณอายุของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โดยมี ก ระบวนการสรรหาที่ ชั ด เจนและโปร่ ง ใส ซึ่ ง พิ จ ารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จริยธรรม และความเป็นผู้น�ำ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ส�ำหรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้รบั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษทั ให้
เป็นผูส้ รรหาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพือ่
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สอบทาน โดยการแต่งตั้ง
ผู้บริหารจะเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วย ข้อบังคับ
เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และมติคณะกรรมการบริษทั
ส�ำหรับปี 2563 นายจักษ์กริช พิบลู ย์ไพโรจน์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ถึงแก่กรรม เป็นเหตุให้ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง คณะ
กรรมการบริษทั ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2563 เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงมีมติแต่งตั้งนายกัมปนาท บ�ำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ ให้ทำ� หน้าทีก่ รรมการและรักษาการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เป็ น ต้ น ไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ต่อไป ซึ่ง
คณะกรรมการบริษทั ในการประชุมครัง้ ที่ 8/2563 เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน
2563 พิจารณาแต่งตั้งนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอแนะ

นอกจากนั้น บริษัทได้ด�ำเนินการตามแผนพัฒนาและสืบทอดงาน
ผู้บริหาร ในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นสู่ต�ำแหน่งระดับ
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ตามสายงานต่างๆ ซึง่ ได้เกษียณอายุ และ
ในระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ สูต่ ำ� แหน่งระดับผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนติดตามความก้าวหน้าของแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงก�ำหนดให้
การรายงานการปฏิบัติตามแผนสืบทอดต�ำแหน่งเป็นระเบียบวาระ
ประจ�ำทุกปี

การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารทัง้ หมด
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น พิ จ ารณาจากผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท
การด�ำเนินการตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ
ความสามารถในระดับบุคคล โดยมีปจั จัยในการพิจารณาประกอบด้วย
•	ตัววัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความเป็นผู้น�ำ ความสัมพันธ์กับคณะ
กรรมการบริษัท การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
•	ความส�ำเร็จขององค์กรพิจารณาจากดัชนีวัดความส�ำเร็จของ
องค์กร (Key Performance Indicator, KPI) ซึ่งประกอบด้วย
ตัวชี้วัดผลส�ำเร็จของการปฏิบัติในแต่ละปี และตัวชี้วัดผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดในแผนระยะยาว
•	ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูใ้ ห้ความเห็นชอบ
ผลประเมินการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากความส�ำเร็จ
เทียบกับเป้าหมายการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของผูบ้ ริหารแต่ละคน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ทั้งหมดเป็นผู้ก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ให้ความเห็นชอบโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษทั โดยเอ็กโกได้สำ� รวจ
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นระยะ เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันได้
กับตลาดและเพียงพอที่จะธ�ำรงรักษาและจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพ
ส�ำหรับผูบ้ ริหารทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

เอ็กโก กรุ๊ป

รายงานประจ�ำปี 2563

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ปัจจัยในการพิจารณา
ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นจะค� ำ นึ ง ถึ ง ค่ า ตอบแทนของผู ้ บ ริ ห ารใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี
ส�ำหรับโบนัสของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะพิจารณาจากผลส�ำเร็จของ
ดัชนีวัดความส�ำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดผลส�ำเร็จของการปฏิบตั ิ
ในแต่ละปี และตัวชี้วัดผลส�ำเร็จตามเป้าหมายระยะยาวที่ก�ำหนด
ในแผนกลยุทธ์ เพือ่ สร้างการเติบโตในอนาคต เป็นผลให้คา่ ตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของเอ็กโก และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว ทัง้ นี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารได้เปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�ำปี หัวข้อโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทั เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้

ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด�ำเนินงานของกิจการ ดังนัน้
จึงได้มีการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น เช่น มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
การท�ำรายการระหว่างกัน การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และการ
ป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังปรากฏรายละเอียดเพิม่ เติม
อยูใ่ นรายงานประจ�ำปี หัวข้อรายการระหว่างกัน และหัวข้อการก�ำกับ
ดูแลกิจการ (ข้อย่อย การป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน และการป้องกัน
ความขัดแย้งของผลประโยชน์) ตามล�ำดับ
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คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนา
บุคลากรอยู่เสมอ

ให้มีจ�ำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ
HR Road Map ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
(Disruption) ในปัจจุบัน ดังมีรายละเอียดในรายงานประจ�ำปี หัวข้อ
มุ่งมั่นสร้างคุณค่าสู่สังคม (หัวข้อย่อย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
นอกจากนัน้ บริษทั ส่งเสริมให้พนักงานมีจติ ส�ำนึกในการเป็นพนักงาน
และเป็นพลเมืองทีด่ ี รวมถึงปลูกฝังให้เห็นความส�ำคัญของจรรยาบรรณ
และธรรมาภิบาลขององค์กร คณะกรรมบริษัทจึงสนับสนุนให้มีการ
สื่อสารนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างสม�่ำเสมอโดยผ่านหลาย
ช่องทาง โดยมีการสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ การพบปะระหว่าง
พนักงานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Communication Day) ผ่าน
เว็บไซต์ส�ำหรับสื่อสารภายในบริษัท (เอ็กโก กรุ๊ปเนต) ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกวันศุกร์ที่ส�ำนักงานใหญ่ และผ่าน
กิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ต่างๆ และมีการสื่อสาร
ภายนอกองค์ ก รผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่ www.egco.com
เป็นต้น ในปี 2563 เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อ COVID-19 เอ็กโก
จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นรูปแบบออนไลน์ เพื่อสุขอนามัยที่ดี
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม CG
Champion League ซึ่งเป็นกิจกรรมสะสมแต้มเพื่อชิงรางวัลเมื่อท�ำ
กิจกรรมย่อยต่างๆ ดังนี้
•	กิจกรรม CG Podcast เป็นกิจกรรมเผยแพร่หลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ แี ละตอบข้อสงสัยเกีย่ วกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ของบริษทั รวมถึงการสร้างความตระหนักรูเ้ รือ่ งการต่อต้านคอร์รปั ชัน
ผ่านรายการ Podcast ภายใต้แนวคิด “ท�ำงานจากบ้านหรือ
ทีท่ ำ� งานก็มี CG ได้” โดยมีทั้งหมด 2 ตอน ได้แก่ ตอน CG from
Home และตอน Say No Corruption
•	กิจกรรม CG Cartoon Clip เป็นกิจกรรมเผยแพร่หลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านการ์ตูน
แอนิเมชั่นความยาวไม่เกิน 3 นาที มีทั้งหมด 2 ตอน ได้แก่
ตอนสงสัย ถามใจดู และตอน Anti-Corruption ผ่านแฟลตฟอร์ม
E-Learning เพื่อให้พนักงานในกลุ่มเอ็กโกสามารถรับชมได้ทุกที่
ทุกเวลา
•	แบบทดสอบ CG Quiz เป็นแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มเอ็กโก โดยถือเป็นหนึ่ง
ในกิจกรรม CG Champion League และเป็นกิจกรรมสุดท้าย
เพื่อทดสอบความเข้าใจหลังการเผยแพร่กิจกรรม CG Podcast
และ CG Cartoon Clip
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การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษทั ติดตามและดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ตลอดจน
พนักงานมีการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ โดยกรรมการจะได้รับคู่มือกรรมการและจรรยาบรรณ
กรรมการเมื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง ส่วนพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับ
จรรยาบรรณทางธุรกิจจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึง่ พนักงานใหม่จะต้อง
ลงนามรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีด�ำริให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติ
ตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณ และสอบทาน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตาม

หลักปฏิบัติ 5
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กฎระเบียบและจรรยาบรรณที่ก�ำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2560
คณะกรรมการบริษทั มีดำ� ริสง่ เสริมเรือ่ งนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี
ในกระบวนการท� ำ งาน จึ ง เห็ น ชอบให้ พ นั ก งานท� ำ แบบประเมิ น
ออนไลน์ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณของบริษทั ในปี 2563
กลุ่มเอ็กโกจัดท�ำแบบทดสอบ CG Quiz ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม CG
Champion League เพือ่ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจในหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ แบบทดสอบ CG Quiz มีผู้เข้าท�ำและผ่าน
แบบทดสอบคิดเป็นร้อยละ 98 จากจ�ำนวนผู้เข้าท�ำแบบทดสอบ
ทั้งหมด

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

การสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ

ควบคู ่ ไ ปกั บ การสร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ ลู ก ค้ า หรื อ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
ทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่าแก่ธรุ กิจควบคูไ่ ปกับการสร้างคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้า
หรื อ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการ
ผู ้ จั ดการใหญ่ แ ละฝ่ายบริห ารส่ง เสริม กระบวนการทางความคิด
(Mindset) ด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละความคิ ด เชิ ง นวั ต กรรม
ให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัท อีกทั้งมีการปลูกฝังให้นวัตกรรมเป็น
หนึง่ ในค่านิยมหลักขององค์กร โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ด้านนวัตกรรมเป็นประจ�ำทุกปี และมีการเริ่มด�ำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมด้าน
นวัตกรรมสามารถดูได้ในรายงานประจ�ำปี หัวข้อนวัตกรรมและ
การปรับตัวของกลุ่มเอ็กโกสู่ยุคดิจิทัล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการด�ำเนินงาน และ
การบริหารความเสีย่ ง โดยให้ฝา่ ยบริหารศึกษาทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการสนับสนุนธุรกิจใหม่ของเอ็กโกอย่างเหมาะสม มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งในปี 2563 ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศได้มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิด
การด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
•	ระบบ Corporate Performance Management ซึ่งเป็นระบบ
บริหารจัดการข้อมูล ประกอบด้วยระบบวางแผนงาน การจัดท�ำ
งบประมาณ การท�ำประมาณการ ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารสินทรัพย์ของบริษทั ระบบการด�ำเนินงาน
และบ�ำรุงรักษา และระบบการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่จ�ำเป็น
ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และสนับสนุนข้อมูลการท�ำงาน
แก่หน่วยงานต่างๆ
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•	น�ำระบบ Cloud มาใช้ในองค์กร เช่น E-Mail, Intranet, Business
Process, Collaboration Tools เป็นต้น ท�ำให้พนักงานสามารถ
ท�ำงานแบบ Work from Anywhere ได้โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานของบริษัท
•	พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001
•	พัฒนาระบบป้องกันการโจมตีบุกรุก Distributed Denial-ofService ( DDoS ) เพือ่ เพิม่ การรักษาความปลอดภัยของโครงสร้าง
เครือข่ายองค์กรและเป็นการป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายแบบ
Distributed Denial-of-Service (DDoS) ในรูปแบบของการใช้งาน
ในระดับแอปพลิเคชัน, การโจมตีผา่ นเว็บ, การโจมตี DNS จาก
Botnet หรือสคริปต์ต่างๆ
•	ระบบส� ำ รองข้ อ มู ล เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
หากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย โดยสามารถน�ำข้อมูล
ที่ส�ำรองไว้มาใช้งานได้ทันที
•	ระบบป้องกันและการควบคุมการเข้าถึงเอกสารส�ำคัญของบริษทั
(Protect and Control Documents System)
•	จัดอบรมบุคลากรในองค์กรให้ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจ เกิดความ
ตระหนักและรูเ้ ท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และสามารถป้องกัน
ตนเองรวมถึ ง องค์ ก รจากอาชญากรในโลกคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการพัฒนาปรับปรุงระบบต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีระบบ
ทีม่ คี วามปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และอ�ำนวยความสะดวกแก่พนักงาน
ในการท�ำงานโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเอ็กโก

เอ็ ก โกให้ ความส� ำ คัญ กับการด�ำ เนิน ธุรกิจให้ก ้าวหน้าและยั่งยืน
ในฐานะผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย นอกจาก
การบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพือ่ ให้องค์กรเติบโตอย่างมัน่ คงแล้ว
ยังตระหนักว่าความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมเป็น
รากฐานของความส� ำ เร็ จ จึ ง ก� ำ หนดไว้ ใ นวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ
อย่างชัดเจนถึงบทบาทหน้าทีข่ ององค์กรในฐานะพลเมืองทีด่ ที จี่ ะต้อง
ด�ำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม นับตั้งแต่การพิจารณา
คัดเลือกเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าเพือ่ ควบคุมผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและภาวะโลกร้อน การควบคุมการปล่อยมลสารและของเสีย
โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม
และระเบียบข้อบังคับที่ก�ำหนด รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดจนการมีสว่ นร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้า
โดยมีการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานเพื่อให้ระบบ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
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ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย
และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายแล้วยังจะน�ำไปสูก่ ารเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กบั องค์กรอีกด้วย
ทั้งนี้ เอ็กโกได้รายงานผลการด�ำเนินงานที่ถือเป็นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของเอ็กโกเป็นรายปี โดยอ้างอิงการเปิดเผย
ข้อมูลตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัง้ แต่
ปี 2562 ได้เริ่มจัดท�ำรายงานแบบบูรณาการ Integrated Report (IR)
ตามกรอบของ Reporting Council (ITRC) ซึ่งครอบคลุมถึงผลการ
ด�ำเนินงานความยัง่ ยืนขององค์กรภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐาน
GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) นอกจากนี้
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าข้อมูลทีร่ ายงานมีความถูกต้อง โปร่งใส และเชือ่ มัน่ ได้
โดยเฉพาะข้อมูลในด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัย
อาชีวอนามัย จึงได้จัดให้มีกระบวนการทวนสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลโดยหน่วยงานอิสระภายนอก

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในการดู แ ลสิ ท ธิ ข องผู ้ มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นไปยังเรื่องที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจทัง้ จากภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติการตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ
ฝ่ายบริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงาน นอกจากนัน้
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัททบทวนและพิจารณาปรับกลุ่ม
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ใหม่ ผ ่ า นกระบวนการสร้ า งข้ อ ผู ก พั น ร่ ว มกั บ ผู ้ มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) เพื่อให้มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังมีรายละเอียดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใหม่
แสดงไว้ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ เอ็กโก
ค�ำนึงถึงกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียใหม่ในกระบวนการท�ำงานต่างๆ ของบริษทั
ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเดิมตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ ในการนี้ การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ในส่วนทีไ่ ด้นำ� มาปรับใช้แล้วสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ตามด้านล่าง
โดยรายละเอียดเพิม่ เติมด้านการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
มีรายงานไว้ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
• พ
 นักงาน เอ็กโกได้มีการก�ำหนดนโยบายด้านพนักงาน โดย
นโยบายดังกล่าวได้ให้ความส�ำคัญตั้งแต่การสรรหาบุคลากร
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหา
พิจารณาคัดเลือกตามนโยบายการจ้างงานทีเ่ ปิดโอกาสให้ทกุ คน
ทีส่ นใจ อีกทัง้ เอ็กโกต้องการบุคลากรทีเ่ ป็นคนเก่งและคนดี ดังนัน้
การสรรหาและการจ้างบุคลากรจะมุ่งเน้นคุณสมบัติด้านความรู้
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ความสามารถ และศักยภาพที่เหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน รวมถึง
การมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ต่อองค์กร โดยบุคลากรเหล่านีจ้ ะเป็นผู้ “ให้” ทีร่ จู้ กั ช่วยเหลือผูอ้ นื่
และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เมื่อองค์กรเป็นที่รวมของ
คนเก่งและคนดียอ่ มท�ำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าด้วยการส่งเสริม
และช่วยเหลือกันฉันมิตร นอกจากนี้ เอ็กโกยังสนับสนุนการจ้างงาน
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการสร้างงานและสร้างรายได้ในชุมชนที่
เอ็กโกไปด�ำเนินธุรกิจ และตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เอ็กโก
สนับสนุนการท�ำโครงการของคนพิการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และ
พื้ น ที่ ที่ มี โ รงไฟฟ้ า ตั้ ง อยู ่ แ ทนการจ่ า ยเงิ น สมทบกองทุ น โดย
ในปี 2563 บริษัทมีการสนับสนุนโครงการของคนพิการทั้งสิ้น
3 โครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โครงการปรับปรุงและดูแล
สวนล�ำไย โครงการเลีย้ งหมูเพือ่ สร้างรายได้ และโครงการเลีย้ งปลา
ในส่วนของการดูแลพนักงาน เอ็กโกจะต้องดูแลสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานให้มีความปลอดภัย การก�ำหนดค่าตอบแทนและ
สวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสมเป็ น ธรรม การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเรี ย นรู ้
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างได้
อย่างมีความสุข เอ็กโกสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเกีย่ ว
กับชุมชนและสังคม เช่น ชุมชนโดยรอบบริษทั ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
ที่เอ็กโกเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
พนักงานและผูบ้ ริหารเพือ่ สร้างความผูกพันทีด่ ตี อ่ กันอันจะน�ำไปสู่
องค์กรแห่งความสุข กลุม่ เอ็กโกให้ความส�ำคัญกับความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ของบุคลากรทั้งทางร่างกายและจิตใจมาโดยตลอด บริษัทเชื่อว่า
บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพย่ อ มท� ำ งานได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
นอกเหนือไปจากคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมแล้ว การบริหารคุณภาพชีวติ
และความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรสามารถบริ ห าร
จัดการการท�ำงานและชีวติ ส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม ซึง่ สิง่ เหล่านี้
จะส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
กลุ่มเอ็กโกมีการพิจารณาและก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
แก่บคุ ลากร โดยในปี พ.ศ. 2563 มีการจัดท�ำแผนปรับปรุงโครงสร้าง
ค่าตอบแทน (Compensation Structure Implementation) ซึง่ เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลต่อเนื่อง
มาจากปีที่ผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มเอ็กโกมีการด�ำเนินงาน
อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของ
บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสม
ให้แก่พนักงาน ได้แก่
- การยืดหยุน่ ในการปฏิบตั งิ านด้วยนโยบายการท�ำงานจากทีบ่ า้ น
(Work From Home) ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติงาน
นอกส�ำนักงาน (Work From Anywhere) โดยได้มกี ารประกาศใช้
เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารเวลาให้ตอบโจทย์การท�ำงาน
และชีวิตส่วนตัว ซึ่งมีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานด้วย
- ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มให้ เ หมาะสมกั บ
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บรรยากาศการท�ำงาน โดยน�ำระบบ Microsoft Teams เข้ามาใช้
ในการท�ำงานมากยิง่ ขึน้ เป็นการเพิม่ ความสะดวกในการท�ำงาน
ให้กับพนักงาน
- การจัดรถบริการรับ-ส่งพนักงาน 2 เส้นทาง คือ สถานีรถไฟฟ้า
หมอชิต - อาคารเอ็กโก และศูนย์ราชการนนทบุรี - อาคารเอ็กโก
และด้วยความใส่ใจของบริษัทต่อพนักงานท�ำให้ปี 2563 ไม่มี
ข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือร้องเรียนระหว่างบริษทั กับพนักงาน รวมถึง
ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในทุกบริษัทย่อย
•	ลูกค้า เอ็กโกปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทมี่ ตี อ่ ลูกค้า ทัง้ ในฐานะผูผ้ ลิต
และจ�ำหน่ายไฟฟ้า ผู้ให้บริการด้านพลังงาน ภายใต้เงื่อนไขการ
ปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปราศจากการคอร์รปั ชัน ด้วยการ
ส่งมอบสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตรงเวลา เชือ่ ถือได้ นอกจากนี้
เอ็กโกพึงรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำ� ไปใช้เพือ่ เอือ้ ประโยชน์
แก่ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ยั่งยืนระหว่างกัน ในปี 2563 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่าง
เอ็กโกและบริษทั ย่อยกับลูกค้า ทัง้ นี้ ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้า โรงไฟฟ้า
ในกลุม่ เอ็กโกสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ลกู ค้าได้ตามสัญญา
โดยมีค่าความพร้อมจ่ายในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก�ำหนดตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าและสูงกว่าเป้าหมาย
ประจ�ำปี และลูกค้าพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้า
ในกลุ่มเอ็กโก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 93.43 ส�ำหรับธุรกิจ
บ�ำรุงรักษา กลุ่มเอ็กโกสามารถรักษาระดับความพึงพอใจในการ
ให้บริการในระดับดีมาก โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.70
จากผลการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ระดับความพึงพอใจ
ในการให้บริการ

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

96.70

•	เจ้าหนี้ เอ็กโกปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรม มีความ
รับผิดชอบ โปร่งใส โดยปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทมี่ ตี อ่ เจ้าหนีท้ กุ ราย
โดยดูแลให้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะ
การเงินที่แท้จริงของบริษัท ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ บริษัทจะเร่งด�ำเนินการเพื่อแก้ปัญหา
ในปี 2563 เอ็ ก โกและบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ มี
ต่อเจ้าหนีโ้ ดยครบถ้วน และไม่มเี หตุการณ์ผดิ นัดการช�ำระหนีใ้ ดๆ
•	คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนส�ำคัญ
อย่างยิง่ ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ เอ็กโก ดังนัน้ กลุม่ เอ็กโกจึงได้
พัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานได้ ยั่ ง ยื น และ

เอ็กโก กรุ๊ป

233

รายงานประจ�ำปี 2563

ประสบความส� ำ เร็ จ อี ก ทั้ ง เพิ่ ม ช่ อ งทางการสื่ อ สารแนวคิ ด
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนไปยังคูค่ า้ ของกลุม่ เอ็กโก เพือ่ เน้นย�ำ้ ให้แน่ใจ
ว่าคูค่ า้ มีความรูค้ วามเข้าใจ รวมทัง้ มีระบบการจัดการทีไ่ ด้มาตรฐาน
สอดคล้องกับประเด็นด้านความยัง่ ยืนทีก่ ลุม่ เอ็กโกให้ความส�ำคัญ
เพื่อให้คู่ค้าด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ค�ำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือกับ
กลุ่มเอ็กโกในการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงเหล่านั้น โดย
ได้รายงานผลการด�ำเนินงานการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานไว้
ในหัวข้อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
•	คูแ่ ข่งทางการค้า เอ็กโกให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรมต่อทุกฝ่าย โดยกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงิน
สินจ้างให้แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง และไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่ง
ทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2563 ไม่ปรากฏข้อพิพาท
ฟ้องร้องระหว่างเอ็กโกและบริษัทย่อยกับคู่แข่งทางการค้า
•	ชุมชนและสังคม กลุ่มเอ็กโกประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงชุมชน
และสังคม โดยเฉพาะชุมชนในพืน้ ทีท่ ตี่ งั้ กิจการ ทัง้ นี้ ได้กำ� หนดไว้
เป็นพันธกิจขององค์กรที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจ
ต่อชุมชน จึงถือเป็นหนึง่ ในหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคนที่จะยึดถือปฏิบัติ นับตั้งแต่การให้ข้อมูล
ที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล
ด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคน
ในชุมชน รวมทัง้ การร่วมมือกับชุมชนสร้างสรรค์ทอ้ งถิน่ และสังคม
ให้ร่มเย็นน่าอยู่ อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม
ส่วนรวม โดยกลุ่มเอ็กโกได้ด�ำเนินงานเป็นโครงการและกิจกรรม
เพือ่ ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ กิจการ แบ่งตาม
ประเภทโครงการได้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
พลังงานและสิง่ แวดล้อมในเยาวชน และด้านการอนุรกั ษ์ปา่ ต้นน�ำ้
โดยแบ่งเป็นโครงการเพือ่ ชุมชน จ�ำนวน 86 โครงการ และเพือ่ สังคม
จ�ำนวน 2 โครงการ รวมทั้งได้จัดท�ำวารสาร “สุขใจ” รายไตรมาส
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ช่ อ งทางติ ด ต่ อ สื่ อ สารและกระชั บ
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้า ตลอดจนได้สนับสนุน
การด�ำเนินงานของมูลนิธไิ ทยรักษ์ปา่ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมูลนิธไิ ทย
รักษ์ปา่ เป็นองค์กรสาธารณกุศลทีก่ ลุม่ เอ็กโกก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริม
งานอนุรกั ษ์ปา่ ต้นน�ำ้ อย่างยัง่ ยืนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
โดยในปี 2563 มู ล นิ ธิ ไ ทยรั ก ษ์ ป ่ า ด� ำ เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ต้นน�ำ้ ส�ำคัญใน 3 ภูมภิ าค ในภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธไิ ทยรักษ์ปา่ สนับสนุนการอนุรกั ษ์ปา่ ต้นน�ำ้
ของชุมชนคนต้นน�ำ้ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ�ำนวน
ประมาณ 72,000 ไร่ และสนับสนุนให้ชุมชนในอ�ำเภอแม่แจ่ม
เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ด้วยการลดพื้นที่ที่ใช้ปลูก
พืชเชิงเดีย่ ว ตัง้ แต่ปี 2560-2563 รวมจ�ำนวน 911 ไร่ ในภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนการอนุรกั ษ์ปา่ ต้นน�ำ้ ของชุมชน
คนต้ น น�้ ำ บริ เ วณเทื อ กเขาหลวง จ� ำ นวน 30,000 ไร่ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ ด�ำเนินโครงการฟื้นฟู
ป่าต้นน�้ำล�ำปะทาว ภายใต้โครงการฟื้นฟูป่า รักษาตาน�้ำ ซึ่งร่วม
ปลู ก ป่ า กั บ ชุ ม ชน โดยใช้ ก ล้ า ไม้ พื้ น ถิ่ น และปลู ก เลี ย นแบบ
โครงสร้างป่าธรรมชาติเดิม ตั้งแต่ปี 2560-2563 รวมจ�ำนวน
145 ไร่ โดยพื้นที่ฟื้นฟูป่าลดลงจากเดิม เนื่องจากได้รับความ
เสี ย หายจากเหตุ ก ารณ์ ไ ฟปาเมื
่ ่ อ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2563
นอกจากนี้ ได้รับประกาศนียบัตรการกักเก็บคาร์บอนจากต้นไม้
ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย จ�ำนวน 30 แห่ง ตั้งแต่ปี 2560-2563
รวมจ� ำ นวน 7,275 ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า ทั้ ง นี้
ในปี 2563 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างเอ็กโกและบริษัทย่อย
กับชุมชนในพื้นที่ที่ด�ำเนินธุรกิจและหน่วยงานภาคสังคมใดๆ

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ถือเป็นหลักการส�ำคัญประการหนึ่งภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินธุรกิจ กลุ่มเอ็กโกจึงส่งเสริม
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนและหลักปฏิบัติ
ทั้ ง ต่ อ พนั ก งานและคู ่ ค ้ า ตามแนวทางปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องและถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์ ก ร นโยบายด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของกลุ ่ ม เอ็ ก โกได้ ก� ำ หนด
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั สิ ำ� หรับ
พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก เพื่อแสดงออก
ถึงความมุ่งมั่นและจริงจังของกลุ่มเอ็กโกที่ด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชนแล้ว กลุ่มเอ็กโกยังได้ด�ำเนินกระบวนการ
ตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights
Due Diligence) และการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Risk Assessment) ในทุกขั้นตอนการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่อปุ ทานตามแนวทางและ
หลักการชี้แ นะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP)
เพือ่ ให้แน่ใจว่าทุกขัน้ ตอนในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ ภายในและ
ภายนอก รวมไปถึ ง ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม ตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
จะไม่มีการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น
กลุ่มเอ็กโกยังเน้นย�้ำและให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติต่อพนักงาน
ตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล (International Norms of Ethical
Practices) โดยมีการก�ำหนดเป็นแนวปฏิบตั ไิ ว้ในจรรยาบรรณพนักงาน
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และมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงาน เปิดเผย
ในรายงานประจ�ำปี หัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ (ข้อย่อยแนวปฏิบตั กิ าร
ตอบสนองความต้องการของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย) และในหัวข้อมุง่ มัน่
สร้างคุณค่าสู่สังคม (ข้อย่อยบุคลากรของกลุ่มเอ็กโก (Our People))
กลุ่มเอ็กโกส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
ผ่านการฝึกอบรมและการตรวจประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน
ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของบริษทั เพือ่ สร้างการตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากรของกลุ่มเอ็กโกทั่วทั้งองค์กร โดยในปี พ.ศ. 2563
บุคลากรของกลุ่มเอ็กโกทุกคน (ร้อยละ 100) ผ่านการฝึกอบรมด้าน
สิทธิมนุษยชน กลุม่ เอ็กโกได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ใิ นการจัดจ้างแรงงาน
ทัง้ พนักงานและคูธ่ รุ กิจอย่างชัดเจน โดยการเน้นให้ทกุ พืน้ ทีป่ ฏิบตั ติ าม

หลักปฏิบัติ 6
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เอ็กโก กรุ๊ป

กฎหมายแรงงานโดยเคร่งครัด ซึง่ รวมถึงการไม่จา้ งแรงงานเด็ก หรือ
การบังคับใช้แรงงาน รวมทัง้ การจัดให้มรี ะบบการท�ำงานสภาพแวดล้อม
ที่มุ่งเน้นความปลอดภัย และถูกสุขอนามัยในสถานที่ที่เหมาะสม
ในปี 2563 กลุ่มเอ็กโกไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือการรายงานในประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งจากกิจกรรมของบริษัท การด�ำเนินธุรกิจและ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ทั้งนี้ เอ็กโกจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์และจ�ำเป็นต่อสภาวการณ์ปจั จุบนั
และน�ำมาปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อเป็นสวัสดิการสิทธิประโยชน์
ส�ำหรับพนักงานต่อไป

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษั ทเห็นความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง
โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2563 และได้
มอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงทบทวนกับฝ่ายบริหาร
ในเรื่ อ งนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง การปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก ภายใต้ปรัชญา
ความเสีย่ งขององค์กร คือ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะบริหารจัดการความเสีย่ ง
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยง
ผลตอบแทนและผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการบรรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก ร และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้น�ำเสนอรายงานเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง ประเด็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะ
กรรมการก� ำ กั บ ความเสี่ ย งเป็ น ประจ� ำ ทุ ก เดื อ น และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอเพื่อพิจารณาความเพียงพอ
ของระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห าร
ความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการ
บริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที เนื่ อ งจากคณะกรรมการบริ ษั ท
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงต่อการก�ำกับดูแล
กิจการในกลุ่มเอ็กโก จึงเห็นชอบให้แยกงานบริหารและประเมิน
ความเสี่ ย งออกจากฝ่ายแผนงาน และจัด ตั้ง เป็น หน่ว ยงานใหม่
คือ ฝ่ายประเมินความเสี่ยงเพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการ
ด� ำ เนิ น งานของกลุ ่ ม เอ็ ก โกรวมถึ ง การประเมิ น ความเสี่ ย ง และ
การรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวโยงกับ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ฝ่ายประเมินความเสีย่ ง

รายงานต่ อ ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ส ายกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร
ภายใต้การก�ำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มเอ็กโกได้ก�ำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

•	ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งประกอบด้ ว ยผู ้ บ ริ ห าร
ของกลุ ่ ม เอ็ ก โกโดยมี ก รรมการผู ้ จั ด การใหญ่ เ ป็ น ประธาน
มี ร องกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ จ ากทุ ก สายงานเป็ น กรรมการ
มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรเป็นที่ปรึกษา
และมี ผู ้ จั ด การฝ่ า ยประเมิ น ความเสี่ ย งเป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งและแนวทางการบริ ห าร
ความเสี่ยงของเอ็กโก ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร รวมทัง้ รายงานเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง
ต่อคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ ในกรณีทมี่ ปี จั จัยความเสีย่ งใหม่เกิดขึน้
และมีผลกระทบต่อเอ็กโกอย่างมีนยั ส�ำคัญ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงต้องรายงานต่อคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงและ
คณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว รวมทั้งให้มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในแต่ละโรงไฟฟ้า เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยง
ของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทาง
การบริ ห ารความเสี่ ย งของกลุ ่ ม เอ็ ก โก รวมทั้ ง สภาวการณ์
การด�ำเนินธุรกิจของแต่ละโรงไฟฟ้า
•	ให้งานบริหารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายประเมิน
ความเสีย่ ง เพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่างานบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพ
สอดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม เอ็ ก โก
ในปัจจุบัน พร้อมทั้งท�ำงานร่วมกับเจ้าของความเสี่ยงในการ
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บริหารความเสีย่ ง และน�ำเสนอรายงานเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกไตรมาส และ
รายงานต่อคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกเดือน
•	ให้ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ย งในกระบวนการท�ำ งาน โดยมีการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งจากปั จ จั ย ภายในและภายนอกที่ อ าจ
ส่ ง ผลกระทบกั บ เป้ า หมาย ประเมิ น โอกาสเกิ ด ผลกระทบ
มีมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรโดย
ให้ทุกคนตระหนักถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ในการปฏิบัติงาน เอ็กโกจึงได้สื่อสารความส�ำคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงผ่าน Tone at the Top ระดับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง และผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การจัดอบรมสัมมนา
ความเสี่ยงองค์กรประจ�ำปี เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยง
ระดั บ องค์ ก ร ความรู ้ ข ่ า วสาร บทความ และกิ จ กรรมต่ า งๆ
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับผ่านทาง
การจัดรายการเสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์
ของบริษัท รวมถึงพัฒนาสื่อการอบรมในรูปแบบ E-Learning
ทัง้ นี้ กลุม่ เอ็กโกได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสีย่ งและคูม่ อื
การบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมาตั้งแต่
ปี 2544 เป็นต้นมา และในปี 2563 คณะกรรมการบริษทั ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติการปรับปรุง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
แนะน� ำ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
กลุ่มเอ็กโกที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้ และเพื่อสนับสนุน
การบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รตามแนวทางของ COSO
Enterprise Risk Management Integrated Framework ฉบับปี 2017
(2017 COSO ERM) ที่กลุ่มเอ็กโกน�ำมาประยุกต์ใช้ รวมถึงปรับปรุง
“คู่มือการบริหารความเสี่ยง” ให้สอดคล้องกับ 2017 COSO ERM
นอกจากนี้ กลุ ่ ม เอ็ ก โกได้ ก� ำ หนดให้ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งเป็ น
องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ในการประเมิ น ตนเอง เพื่ อ ควบคุ ม หรื อ ลด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
ซึ่งผลการประเมินในปี 2563 พบว่า บริษัทในกลุ่มเอ็กโกได้น�ำระบบ
การบริหารความเสี่ยงไปใช้งานอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียด
เปิดเผยในรายงานประจ�ำปีหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและอ�ำนาจในการ
ด�ำเนินการของผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน
มีการแบ่งแยกอ�ำนาจอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
การตรวจสอบระหว่างกัน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั

ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง รวมทั้งจัดให้มีระบบรายงาน
ทางการเงินทีถ่ กู ต้องและทันเวลา นอกจากนัน้ เอ็กโกมีฝา่ ยตรวจสอบ
ภายในโดยมีนางจุตมิ า ตัง้ เจริญดี เป็นผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน
และท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบ
กิจกรรมของกลุม่ บริษทั อย่างเป็นอิสระ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งให้ค�ำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบ
การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และเพียงพอต่อการป้องกันความเสีย่ ง
ด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูอ้ นุมตั ิ
แผนการตรวจสอบภายใน พิจารณาการแต่งตัง้ ถอดถอน และประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจ
ในความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สนับสนุนการพัฒนาความรู้ของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสถานการณ์ COVID-19 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการปรับตัว
ในการพัฒนาความรู้เป็นลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองจากระบบ
E-Learning ของบริ ษั ท และการเข้ า ร่ ว มการสั ม มนาออนไลน์
ที่ จั ด โดยหน่ ว ยงานภายนอก (Webinar) ในปี 2563 ที่ ผ ่ า นมา
ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ดังต่อไปนี้
1.	IAASB’s Work Plan and Value of the Audit to the Users of
Financial Statements จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2.	Impact of COVID-19 Pandamic on ASEAN Energy Sector
จัดโดย Delta Electronics (Thailand) Pcl.
3.	โครงการวุ ฒิ บั ต รวิ ช าชี พ ด้ า นการบั ญ ชี นิ ติ วิ ท ยา (Forensic
Accounting Certificate, FAC) จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
4.	บทบาทของนั ก บั ญ ชี บ ริ ห ารในยุ ค หลั ง COVID-19 จั ด โดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.	การเสวนาการปรับตัวทางธุรกิจหลังวิกฤตโควิดด้วยกระบวนการ
ฟืน้ ฟูกจิ การ ตอนที่ 1 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
7.	พัฒนารูปแบบของแผนตรวจสอบภายในสมัยใหม่รายวัตถุประสงค์
การตรวจสอบ จัดโดย สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
8.	IA's New Value Proposal During and After the Crisis จัดโดย
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
9.	การบัญชีการเงินส�ำหรับผู้ตรวจสอบภายใน จัดโดย สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
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10.	ก ารบั ญ ชี เ พื่ อ การบริ ห ารส� ำ หรั บ ผู ้ ต รวจสอบภายใน จั ด โดย
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
11.	การบริหารการเงินส�ำหรับผู้ตรวจสอบภายใน จัดโดย สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
12.	ท�ำความเข้าใจรายงานทางการเงิน (ตอนที่ 1) จัดโดย สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
13.	Practice Guides – IPPF จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย
14.	Analytical Thinking for Professional Internal Auditor จัดโดย
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
15.	Introduction Data Analytics for IA จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย
16.	ก ารตรวจสอบภายในรองรั บ NEW BUSINESS NORMAL
หลังโควิด-19 จัดโดย สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
17.	Online Auditing จัดโดย สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
18.	ห ลั ก สู ต รกฎหมายคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ส� ำ หรั บ งาน
ตรวจสอบภายใน PDPA for Internal Audit จัดโดย สมาคม
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19.	M anagement Audit and Fraud Trends บรรยายโดย
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PwC)
20.	Touchstone Research ส�ำหรับการตรวจสอบภายใน : A Look
at the Now and Tomorrow of Internal Audit จัดโดย Wolters
Kluwer & PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PwC)

การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ
เลิกจ้างบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษทั และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษทั จะ
น�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าที่ผ่านมาผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด (“PwC”) มี
ความเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ มี ค วามเป็ น อิ ส ระและเป็ น กลาง มี
ประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีธุรกิจพลังงาน มีความต่อเนื่อง
ในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารที่ ดี สามารถให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ ที่ มี
ประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และ
ส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการ
สอบบั ญ ชี ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง มี ม าตรฐานการตรวจสอบในระดั บ สากล
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชี
ในประเทศทีเ่ อ็กโกไปลงทุน จึงสมควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูส้ อบบัญชี
ของกลุ่มเอ็กโกประจ�ำปี 2563 โดยก�ำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
ประจ�ำปีเป็นจ�ำนวนเงิน 3,522,400 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงาน

รายงานประจ�ำปี 2563
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สอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัท
มี ก ารลงทุ น บริ ษั ท เป็ น ผู ้ รั บ ภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ตาม
ความเหมาะสม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563
ที่ ป ระชุ ม ได้ อ นุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละค่ า ตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีหน่วยงานส�ำหรับดูแลรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของบริษัท 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1. ส่วนงานก�ำกับดูแล
สั ง กั ด ฝ่ า ยเลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
ของเอ็กโก และคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด กฎเกณฑ์ และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์ และ 2. ฝ่ายกฎหมาย เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะไม่ ใ ห้ มี ก ารขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของเอ็กโก โดยได้ก�ำหนดเป็น
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ยึดเป็นแนวทางปฏิบตั ดิ งั สรุปได้ ดังนี้
•	กรรมการหรือพนักงานที่ประสงค์จะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา
ในบริษัท องค์กรอื่น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติ
หน้าที่โดยตรง รวมทั้งต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ
•	เมื่อกรรมการและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้น
ในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือเกิดความขัดแย้งกับ
บริษัท มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท
ท�ำขึน้ หรือเข้าถือหลักทรัพย์ในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ กรรมการ
ต้ อ งแจ้ ง ความขั ด แย้ ง แห่ ง ผลประโยชน์ อ ย่ า งละเอี ย ดให้
คณะกรรมการบริ ษั ท ทราบโดยไม่ ชั ก ช้ า และกรรมการและ
ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็น หรือ
ลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระดังกล่าว หรือจะไม่เข้าร่วมประชุม
ในระเบียบวาระดังกล่าวเลย หรือขอไม่รับเอกสารการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง หรือลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ
•	กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
เอ็ ก โกและการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต ่ อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก�ำหนด และผู้บริหารระดับผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เลขานุการบริษทั ผูจ้ ดั การฝ่ายสือ่ สารองค์กร
และผูจ้ ดั การฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งจัดท�ำรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของเอ็กโกทั้งของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการนี้
เลขานุ ก ารบริ ษั ท จะแจ้ ง ผลการรายงานในการประชุ ม คณะ
กรรมการบริษัททุกครั้ง และกรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน
การมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของตนและของบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
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ให้ บ ริ ษั ท ทราบ ตามประกาศคณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น
ที่ ทจ. 2/2552 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยมี
ก� ำ หนดในการจั ด ท� ำ รายงานเป็ น รายไตรมาส ในกรณี ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างไตรมาส ทั้งนี้ กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องปรับปรุงแบบรายการใหม่โดยไม่ชักช้า
โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ให้ ป ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
	ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีการแจ้งให้กรรมการทราบว่า กรรมการ
ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มีหน้าทีจ่ ดั ท�ำและเผยแพร่
รายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต.
•	เมื่อเริ่มปฏิบัติงานในกลุ่มเอ็กโก พนักงานต้องจัดท�ำรายงาน
การมีสว่ นได้เสียโดยรายงานการด�ำรงต�ำแหน่งผูถ้ อื หุน้ กรรมการ
ผูบ้ ริหารในบริษทั คูค่ า้ คูส่ ญ
ั ญา หรือคูแ่ ข่งกับเอ็กโกและบริษทั ย่อย
ของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากทราบว่ากลุ่มบริษัทจะมี
การท� ำ รายการใดๆ ที่ ต นเองและบุ ค คลในครอบครั ว อาจมี
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และยังไม่มีการรายงานดังกล่าว
ให้พนักงานปรับปรุงข้อมูลใหม่โดยไม่ชกั ช้า นอกจากนัน้ พนักงาน
มีหน้าที่ทบทวนการมีส่วนได้เสียเป็นประจ�ำทุกปีและปรับปรุง
ข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
•	พนักงานต้องไม่กยู้ มื เงินจากคูค่ า้ ของบริษทั บุคคล หรือนิตบิ คุ คล
ที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัท ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัท
•	ก�ำหนดขั้นตอนการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจน ตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยฝ่ายเลขานุการบริษทั ท�ำหน้าที่
สอบทานประเภทของรายการและอ�ำนาจอนุมัติแต่ละประเภท
และเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
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	นอกจากนี้ เอ็กโกยังก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ข้อมูลและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะ
พิ จ ารณาโดยการเปรี ย บเที ย บความเหมาะสมของรายการ
เทียบกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกอืน่ และน�ำเสนอข้อมูล
ต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
รวมทั้งดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างครบถ้วน เพื่อให้
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายมัน่ ใจได้วา่ การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
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การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

เอ็ ก โกก� ำ หนดแนวทางในการป้ อ งกั น การใช้ ข ้ อ มู ล ภายในอย่ า ง
เคร่ ง ครั ด เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรในจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ และ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ ซึง่ เป็นการเอาเปรียบ
ผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
อีกทั้งได้ก�ำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหล
ของข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด เพือ่ ป้องกันมิให้ขอ้ มูลภายในเปิดเผย
ออกสูภ่ ายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถอื ว่ามาตรการ
และระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญของบริษัท รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไป
ตามหลักการ และการที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย
ต่ อ สาธารณะหรื อ ต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทั่ ว ไปเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์เป็นการส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ผิด
จรรยาบรรณของบริษทั โดยมีหลักการการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
•	กรรมการและพนักงานจะปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์,
ก.ล.ต. และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยเคร่งครัด ซึง่ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
•	กรรมการและพนักงานจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการ
บริษัทหรือพนักงานในทางที่มิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บริษัท
•	ห้ามเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการท�ำธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ
•	ห้ามมิให้กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
งบการเงิน ซื้อ และ/หรือ ขายหุ้น 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูล
และ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล ส�ำหรับสารสนเทศที่มี
นัยส�ำคัญอืน่ ๆ ห้ามมิให้กรรมการและพนักงานทีร่ ขู้ อ้ มูลซือ้ ขายหุน้
นับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผย
ข้อมูล โดยเลขานุการบริษทั จะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเตือน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบก�ำหนดระยะเวลา
การห้ามซื้อขายหุ้นก่อนการประกาศงบการเงินทุกครั้ง
•	ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคู่สมรสและบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะประสงค์ทจี่ ะซือ้ หรือขายหุน้ ของบริษทั จะต้อง
แจ้งความประสงค์ในการซือ้ หรือขายหุน้ ดังกล่าวมายังเลขานุการ
บริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อขาย
•	การเปิดเผยข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุน้ จะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งจะเป็นผู้ด�ำเนินการ
เปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
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•	หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ
ฝ่ายสือ่ สารองค์กร ฝ่ายเลขานุการบริษทั และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงการดูแลผลประโยชน์และการปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และนักลงทุนสถาบัน ให้มี
ความเท่าเทียมกัน ยุติธรรม และได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจ
ของบริษัทส�ำหรับเหตุการณ์ท่ีส�ำคัญตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย
หรือข้อบังคับบริษัท ดังนี้
•	คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ
การประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส
ก� ำ กั บ ดู แ ลบริ ษั ท โดยประกาศให้ ท ราบผ่ า นช่ อ งทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของเอ็กโก โดยมีขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจน โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบตั เิ พิม่ เติม
เรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 31 ธันวาคม 2562 (ประมาณ 7 เดือนก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ) โดยให้
ก�ำหนดจ�ำนวนหุ้นขั้นต�่ำที่ร้อยละ 0.05 ของจ�ำนวนหุ้นของบริษัท
(คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นเท่ากับ 263,233 หุ้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
โดยอาจเป็นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ซึง่ ต�ำ่ กว่า
แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ที่ร้อยละห้าของจ�ำนวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ ชื่อกรรมการ
ล่วงหน้า
•	ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เอ็กโกมีนโยบายทีจ่ ะรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้
ทุกราย กล่าวคือ ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้ง
ให้ผถู้ อื หุน้ อืน่ ทราบล่วงหน้า เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสศึกษาข้อมูล
ของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้น
มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งหนึ่ ง เสี ย ง และไม่ มี หุ ้ น ใดมี สิ ท ธิ พิ เ ศษที่ เ ป็ น
การจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
•	เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เอ็กโกได้จัดให้มีการใช้บตั ร
ลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
แต่ ง ตั้ ง กรรมการเป็ น รายบุ ค คล โดยมี ส� ำ นั ก งานกฎหมาย
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จ�ำกัด เป็นคนกลางท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ผู้ตรวจสอบดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าประชุม
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ด้วยตนเอง สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะซึง่ จัดท�ำ
ทัง้ 3 แบบตามทีก่ ำ� หนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
รวมทัง้ เสนอกรรมการอิสระของบริษทั จ�ำนวน 3 คน ซึง่ ไม่มปี ระเด็น
เรือ่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกีย่ วกับระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ และได้อ�ำนวยความสะดวกโดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของเอ็กโกได้
•	เนือ่ งจากผูถ้ อื หุน้ ส่วนใหญ่ทมี่ าเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
เป็นคนไทย ดังนัน้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ จึงด�ำเนินการเป็นภาษาไทย
แต่เพือ่ ประโยชน์ในการสือ่ สารและอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้
ชาวต่างชาติ เอ็กโกจึงได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีล่าม
ภาษาอังกฤษในห้องประชุมด้วย
•	เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์
ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้
•	คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีวา่ อาจมีผถู้ อื หุน้ บางส่วนไม่สามารถ
อ่านรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ของเอ็กโกได้ จึงจัดส่งส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2563 เป็นเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์
เพื่อพิจารณาความถูกต้องของรายงานด้วย

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

เอ็กโกมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการน�ำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิ
ของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะน�ำมาใช้ภายในบริษัท จะต้อง
ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและตั้งโต๊ะของบริษัท
โดยพนักงานต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา และใช้รายการซอฟต์แวร์ทไี่ ด้รบั อนุญาต
จากบริษัทเท่านั้น อีกทั้งพนักงานจะต้องไม่ดาวน์โหลดหรืออัปโหลด
ซอฟต์แวร์ทไี่ ม่ได้รบั อนุญาตผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทัง้ นี้ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลระบบสารสนเทศได้ ก� ำ หนด
ให้พนักงานลงนามรับทราบนโยบายและข้อปฏิบัติดังกล่าวทุกครั้ง
เมื่อมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ รวมถึงมีการจัดอบรมเพื่อ
ให้ความรู้แก่พนักงาน เมื่อมีการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้เอ็กโกมีกระบวนการควบคุมและ
ตรวจสอบและป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม พร้อมทัง้ จัดท�ำนโยบายและก�ำหนดคูม่ อื มาตรการต่อต้าน
คอร์รปั ชันเพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับกลุม่ เอ็กโก และมีการเผยแพร่
สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและกลุ่มบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอก
โดยมีรายละเอียดนโยบายในรายงานประจ�ำปี หัวข้อการก�ำกับดูแล
กิจการ (ข้อย่อย การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆ ของกลุ่มเอ็กโก)
ในการนี้ บริ ษั ท มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น
กลุ่มเอ็กโก ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากเอ็กโก และบริษัทในกลุ่ม
เพื่อให้มีการน�ำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทไปสู่การปฏิบัติจริง
มีการสื่อสาร กระตุ้นจิตส�ำนึก และเกิดพลังร่วมในกลุ่มเอ็กโกในการ
ด�ำเนินธุรกิจที่ปราศจากการคอร์รัปชัน นอกจากนั้น คณะกรรมการ
บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทย่อยเข้ารับการรับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption, “CAC”) ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท ในกลุ ่ ม เอ็ ก โกเป็ น
สมาชิก CAC จ�ำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็กโก บริษัท เอ็กโก
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด
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เอ็กโกสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง หลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและ
ร้องเรียนการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมทีอ่ าจ
ส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในการนี้ เอ็กโกได้ก�ำหนดเป็น
มาตรการในการแจ้งเบาะแส รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียน และให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูล
การแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายและเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ยเท่ า นั้ น เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจแก่
ผูแ้ จ้งเบาะแส โดยเรือ่ งทีส่ ามารถแจ้งเบาะแสได้ มีดงั นี้ 1. การปฏิบตั ิ
ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง
จรรยาบรรณในการท�ำธุรกิจ 2. การคอร์รัปชันและการทุจริต และ
3. การด�ำเนินการอันควรสงสัยเกีย่ วกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน
รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบ
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ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง ได้แก่
• คณะกรรมการตรวจสอบ
(auditcommittee@egco.com)
• คณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(goodgovernance@egco.com)
• คณะกรรมการบริษัท (directors@egco.com)

ช่องทางที่ 2 ทางไปรษณีย์
โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง
และตามด้วยที่อยู่
• บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ทั้งนี้ เอ็กโกได้ก�ำหนดกระบวนการการแจ้งเบาะแส การปกป้อง
ผู้แจ้งเบาะแส การปกป้องผู้ถูกร้องเรียน การพิจารณาบทลงโทษ
กระทัง่ การรายงานการแจ้งเบาะแส และได้กำ� หนดให้ผรู้ บั แจ้งเบาะแส
เป็ น ผู ้ ร ายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ ไป
โดยกระบวนการทั้ ง หมดนี้ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู ่ มื อ มาตรการต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชันอย่างชัดเจน
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีมูลค่าความเสียหาย
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การติดตาม ทบทวน และประเมินผล

คณะท� ำ งานต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตาม
ทบทวน และประเมินผลความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี และหากพบว่า
อาจมีความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นให้มีการจัดท�ำแผนป้องกัน
และแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ควบคุ ม ความเสี่ ย งนั้ น ๆ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน สอบทานมาตรการและการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่
รายงานข้อมูลการกระท�ำผิด หรือการละเมิดจรรยาบรรณบริษทั ให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ผ่านทางรายงาน
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็นระเบียบวาระหนึง่
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

แผนการด�ำเนินงานในปี 2564

คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทย่อยของ
เอ็กโกเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC เพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท ซึ่งเป็นแผนการ
ด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง โดยส่งนโยบายดังกล่าวผ่านทางผูแ้ ทนของเอ็กโก
ซึง่ ท�ำหน้าทีก่ รรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ในกลุม่ และมีเป้าหมาย
ที่ จ ะให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยทุ ก บริ ษั ท เข้ ารั บ การรั บ รองเป็ น สมาชิ ก CAC
นอกจากนีเ้ พื่อให้พนักงานในกลุ่มบริษัทสามารถศึกษาข้อมูลและ
ตระหนั ก ถึ ง ความส�ำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชันมากยิ่งขึ้น
เอ็กโกจะเผยแพร่ความรู้ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน และจัดกิจกรรม
แก่พนักงานในกลุ่มบริษัทผ่านระบบ E-Learning ตั้งแต่ปี 2562
เป็นต้นมา

ช่องทางในการติดต่อบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่มิใช่เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารกับ
เอ็กโกได้ดังนี้

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ช่องทาง
คณะกรรมการบริษัท

ทางไปรษณีย์
ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์

directors@egco.com

หมายเลขโทรศัพท์
-

คณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@egco.com เลขานุการบริษัท

cs@egco.com

0 2998 5020-6

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

corp_com@egco.com

0 2998 5130-7

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ir@egco.com

0 2998 5150-3

ผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท

ที่อยู่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท และด�ำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง และจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นเอกสาร
ที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และส�ำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยัง
auditcommittee@egco.com นั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะป็นผู้เปิดจดหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง
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หลักปฏิบัติ 7
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รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง โดยคณะกรรมการบริษทั มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการเปิดเผยข้อมูล
เป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่านโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการเปิดเผยข้อมูลซึง่ ปรับปรุงเมือ่ ปี 2560
ยังมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ระเบียบของหน่วยงานก�ำกับ หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ก.ล.ต. และเกณฑ์ในการประเมิน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีการปรับปรุงใหม่ รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสอดรับกับบทบาทของเทคโนโลยี
และสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการสื่อสาร ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
ดังนัน้ จึงได้มกี ารก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ให้ครอบคลุมข้อมูลทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และข้อมูลทีไ่ ม่เป็นลายลักษณ์อกั ษร อีกทัง้ ครอบคลุมทุกวิธกี ารสือ่ สารทีเ่ อ็กโกใช้ เช่น การประชุมด้วยตนเอง การประชุมทางโทรศัพท์
การสัมภาษณ์ และทุกช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Website และ Facebook เป็นต้น

แนวปฏิบัติส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับของข้อมูลประเภทต่างๆ
ประเภทของข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ข้อมูลส�ำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (Material Non-Public Information)
ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตของบริษัท (Forward Looking Information)
ข้อมูลส�ำคัญที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information)
ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส�ำคัญ (Non-Material Information)
ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบเชิงธุรกิจ หรือการแข่งขัน
ข้อมูลที่ไม่ปกติ เช่น ข่าวลือ ข่าวรั่วไหล
ข้อมูลทางออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
• หน่วยงานก�ำกับ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) และ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
• ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายบุคคล นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน
- การจัดแถลงผลการด�ำเนินงานต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์
- การให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show)
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัท
- การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
• สื่อมวลชน ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ สื่อโฆษณา วารสาร และโทรทัศน์
• สื่อออนไลน์
• รายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1
• การเปิดเผยบทรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
• เว็บไซต์ของเอ็กโกที่ www.egco.com

เอ็กโก กรุ๊ป
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หน่วยงานและบุคคลทีม่ หี น้าทีเ่ ปิดเผยข้อมูล
• หน่วยงานที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
- ฝ่ายเลขานุการบริษัท : ต่อ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายบุคคล
- ฝ่ายสื่อสารองค์กร : สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ประชาชนทั่วไป
• บุคคลที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
- ผู้บริหารระดับสูงที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

การจัดท�ำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการจัดท�ำรายงานทางการเงินของเอ็กโกให้ถกู ต้อง
ครบถ้วน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง และดูแล
ให้มกี ารใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั โิ ดยสม�ำ่ เสมอ เพือ่
แสดงความรับผิดชอบในการจัดท�ำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส และรักษาทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือ
ถูกน�ำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริตและ
การด� ำ เนิ น การที่ ผิ ดปกติ เพื่อให้เป็น ไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ
ประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย มี ค วามเชื่ อ มั่ น
ในรายงานทางการเงิน ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดให้มี
การประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ เพือ่ สอบถามและขอความเห็นจากผูส้ อบบัญชี
ในเรือ่ งต่างๆทีเ่ กีย่ วกับรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการบริษทั
ยังจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงาน
ทางการเงิ น ซึ่ ง ครอบคลุ ม เรื่ อ งส� ำ คั ญ ตามข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงควบคู่
กั บ รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี ใ นรายงานประจ� ำ ปี โดยในปี 2563
เอ็กโกได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบี เ อเอส จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น ผู ้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ มี ค วาม
เป็นอิสระและเป็นกลาง และมีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัท
และผู้ถือหุ้นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะ
ทางการเงินและผลการด�ำเนินการของบริษัทที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
ในทุกแง่มุมตามความเป็นจริงทุกประการ
อีกทั้งเอ็กโกได้จัดท�ำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
(Management Discussion and Analysis) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์
เกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานและการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ

ให้กบั นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นรายไตรมาส โดยจัดส่ง
ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับการส่งงบการเงิน
นอกจากนี้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับข้อมูลอืน่ ก�ำหนดให้ผสู้ อบบัญชีตอ้ งอ่านและ
พิจารณาข้อมูลอื่น ได้แก่ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงิน (นอกเหนือจากงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี
ต่องบการเงิน) ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท เพื่อให้มั่นใจ
ว่าสาระส�ำคัญที่ปรากฏในข้อมูลอื่นและในงบการเงิน และความรู้
ที่ ไ ด้ จ ากการตรวจสอบของผู ้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ ขั ด แย้ ง ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง
อย่างมีสาระส�ำคัญ ซึง่ จะท�ำให้รายงานทางการเงินต่างๆ โดยฝ่ายบริหาร
รายงานความรับผิดชอบทางการเงินของคณะกรรมการบริษัทและ
รายงานของผู้สอบบัญชีมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกัน
เอ็กโกไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย ก.ล.ต. และ
ได้ เ ปิ ด เผยงบการเงิ น ประจ� ำ ปี แ ละรายไตรมาสต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
นักลงทุนก่อนระยะเวลาครบก�ำหนด

การจัดท�ำรายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้จดั ท�ำรายงานความยัง่ ยืนมาตัง้ แต่
ปี 2550 ทั้งนี้ ในปี 2561 เอ็กโกได้มีการจัดท�ำรายงานความยั่งยืน
ประจ�ำปี 2561 โดยเฉพาะ ซึง่ ได้มกี ารน�ำกระบวนการประเมินประเด็น
ที่ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนสากลของ Global
Reporting Initiative (GRI) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการการจัดท�ำ
รายงานความยั่งยืน เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญของแต่ละประเด็น
ตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ความสนใจของเอ็กโก และ
เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals, SDGs) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็ น ว่ า ประเด็ น เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยก� ำ หนดทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
สู่อนาคตที่ยั่งยืนของเอ็กโกต่อไป
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การเปิดเผยของข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการ
เปิดเผยของข้อมูลอย่างชัดเจน เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
และทันเวลาโดยผ่านหน่วยงาน ดังนี้
1.	ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ท�ำหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนักลงทุนสถาบัน
ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตลอดจน
มีการจัดท�ำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจ�ำปีอย่างต่อเนื่อง
และเนื่องจากเอ็กโกให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ จึงให้ความส�ำคัญและระมัดระวังในการ
เปิดเผยข้อมูล เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
โดยเอ็กโกได้ก�ำหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบค�ำถามเกี่ยวกับ
ผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุน
(Quiet Peroid) ไว้ 14 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน นอกจากนัน้

เอ็กโก กรุ๊ป

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
ของเอ็กโก ซึง่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ในปี 2561
โดยมีประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ 1. การเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญและ
จ�ำเป็นอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา 2. การดูแลรักษา
ข้อมูลภายใน 3. การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
และ 4. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

	การเผยแพร่ข้อมูลผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

	เอ็กโกให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านกิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ โดยผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะ
นักลงทุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัท
และช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่ส�ำคัญ
ในปี 2563 ได้แก่

กิจกรรม

จ�ำนวนครัง้

โครงการพบปะผู้บริหาร (Analyst Meeting) เป็นรายไตรมาส

4

การจัดให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า*

-

การจัดให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า*

-

การร่วมประชุมสัมมนากับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ

18

การให้ข้อมูลทางอีเมล / โทรศัพท์

ประมาณ 5 ครั้งต่อวัน

การจัดท�ำจดหมายข่าว Life เป็นรายไตรมาสเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกิจกรรมส�ำคัญ และผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น

4

การจัดกิจกรรมเล่นเกมตอบค�ำถามเกี่ยวกับเอ็กโก กรุ๊ป ผ่านจดหมายข่าว Life เป็นรายไตรมาส
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น

4

*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงมีการยกเลิกการจัดกิจกรรมในปีนี้

	ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ ก ล่ า วถึ ง กิ จ กรรมต่ า งๆ ส� ำ หรั บ นั ก ลงทุ น และ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี ส่ ว นจุ ด เด่ น การด� ำ เนิ น งาน
ในรอบปี ในหัวข้อ กิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
2.	ฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก ร ท�ำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวกิจกรรม และความร่วมมือของบริษัทกับหน่วยงาน
ต่างๆ แก่สื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน โดย
ในปี 2563 มีกิจกรรม ได้แก่ การแถลงข่าวผลประกอบการ

ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ และความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการ
ต่างๆ จ�ำนวน 2 ครั้ง การพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติกวิ่ แม่ปาน จ.เชียงใหม่ 1 ครัง้ การท�ำกิจกรรมปรับปรุง
อาคารเรียนในถิ่ น ทุ ร กั น ดารร่ ว มกั บ สื่ อ มวลชน 1 ครั้ ง และ
การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และ
บทความประชาสัมพันธ์ รวม 24 ชิ้นงาน

เอ็กโก กรุ๊ป
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3. ฝ ่ า ยเลขานุ ก ารบริ ษั ท ท� ำ หน้ า ที่ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล สารสนเทศ
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน
โดยในปี 2563 มีข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด 29 ฉบับ
ทั้ ง นี้ เอ็ ก โกตระหนั ก ดี ว ่ า ข้ อ มู ล ที่ ดี ต ้ อ งเป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
มีสาระส�ำคัญครบถ้วนและถูกต้อง ดังนั้นเอ็กโกจึงได้ปรับปรุงข้อมูล
ในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ และเพือ่ ให้การเปิดเผย
ข้อมูลของบริษทั มีประสิทธิภาพ จึงได้จดั ให้มกี ารประเมินประสิทธิภาพ
ในการเปิดเผยข้อมูล โดยจัดให้มแี บบสอบถามทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม
กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พิจารณาปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลและงานนักลงทุนสัมพันธ์

หลักปฏิบัติ 8

เอ็กโกเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ ำ� คัญและน่าสนใจผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.egco.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทที่ถูกต้องทันเหตุการณ์ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เช่น ประวัตอิ งค์กร วิสยั ทัศน์และพันธกิจ โครงสร้าง
ผูถ้ อื หุน้ โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย
คณะผูบ้ ริหาร ธุรกิจเอ็กโก กรุป๊ ช่องทางการแจ้งเบาะแส และมีขอ้ มูล
ที่สามารถดาวน์โหลดได้ เช่น นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หนังสือ
รับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท งบการเงิน รายงานประจ�ำปี รายงาน
ความยั่งยืน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) และเอกสารน�ำเสนอในการประชุมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เป็นต้น

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

เอ็กโกให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษทั ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั
จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น การมี
ส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การได้รบั ข่าวสาร
ข้ อ มู ล ของกิ จ การอย่ า งเพี ย งพอ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ
ออกเสี ย งในที่ ป ระชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อแต่ง ตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ
การก� ำ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ การแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี และ
ก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
รวมทั้งการซักถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น
นอกเหนื อ จากการส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และนั ก ลงทุ น สถาบั น ใช้
สิทธิขั้นพื้นฐาน เอ็กโกได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
เช่ น การให้ ข ้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องเอ็ ก โก
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจัดให้มจี ดหมายข่าวผูถ้ อื หุน้ และ
การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ และไม่ได้มีการด�ำเนินการใดๆ
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจ�ำปี โดยให้มกี ารจัดประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบบัญชี
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการรับทราบการด�ำเนินงาน
ของบริ ษั ท และหากมี ค วามจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณา
ระเบี ย บวาระพิ เ ศษที่ อ าจเป็ น เรื่ อ งที่ ก ระทบหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ผลประโยชน์ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น ซึ่ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู ้ ถื อ หุ ้ น
คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็น

กรณีไป ทั้งนี้ ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อ COVID-19 เอ็กโกจึงประกาศเลื่อนวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ซึ่ ง จากเดิ ม ก� ำ หนดไว้ ใ นวั น ที่ 10 เมษายน 2563 ไปเป็ น วั น ที่
20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และในระหว่างปีไม่มี
การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดท�ำขึ้น
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ
ก.ล.ต. บริษัทยังค�ำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อ COVID-19 ของกรมควบคุมโรค ตลอดจนประกาศจากทาง
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งออกมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการประชุม
ดังนี้
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ก่อนวันประชุม
เอ็กโกจัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสาระส�ำคัญ
ส� ำ หรั บ ประกอบการพิ จ ารณาออกเสี ย งลงคะแนนของผู ้ ถื อ หุ ้ น
โดยเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทราบล่ ว งหน้ า และสนั บ สนุ น ให้
ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี รวมทั้ง
อ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สามารถ
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเองได้ โดยในปี 2563 เป็ น ปี แ รกที่ มี
การจัดท�ำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารรายงานต่างๆ ของบริษัท
ผ่านรูปแบบ QR-Code และมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็น
การป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายของเชื้ อ COVID-19 นอกจากนี้
บริษัทยังจัดให้มีการถ่ายทอดสด (Live Broadcast) ส�ำหรับผู้ถือหุ้น
ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถติดตามการประชุมได้ ในการนี้
เอ็กโกด�ำเนินการต่างๆ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
-	แจ้งก�ำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ และ
เว็บไซต์ของเอ็กโกก่อนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่
17 มิถุนายน 2563 ซึ่งก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 33 วัน รวมทั้ง
ได้ แ จ้ ง ก� ำ หนดวั น ให้ สิ ท ธิ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม และการ
รับเงินปันผล
-	เผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มรายละเอี ย ดของแต่ ล ะ
ระเบียบวาระการประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแยก
แต่ละระเบียบวาระไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยเรื่องพิจารณา
ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่อง
การประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แยกระเบียบวาระเรื่องการแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ อ อกตามวาระและการพิ จ ารณา
ค่ า ตอบแทนกรรมการออกจากกั น ซึ่ ง แต่ ล ะระเบี ย บวาระ
ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวนเสียงที่ต้องใช้ นโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทน นโยบายและหลักเกณฑ์
ในการสรรหากรรมการ ชื่อและประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
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เอ็กโก กรุ๊ป

รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน อีกทั้งมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และ
หนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ(แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ก� ำ หนด พร้ อ มแนบ
รายงานประจ�ำปีในรูปแบบ QR-Code โดยแจ้งผู้ถือหุ้นตั้งแต่
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 31 วัน และ
ได้ทำ� การประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย 2 ฉบับ
และภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ติดต่อกันฉบับละ 3 วัน เพื่อบอกกล่าว
เรี ย กประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น การล่ ว งหน้ า เพี ย งพอส� ำ หรั บ การ
เตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ น�ำเสนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเอ็กโก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ มีเวลา
ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า และจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 11 วัน
ก่อนวันประชุม ทัง้ นีจ้ ดั ให้มหี มายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อเพือ่ สอบถาม
รายละเอียดในกรณีที่มีข้อสงสัย น�ำเสนอข้อมูลที่ส�ำคัญเพื่อ
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการแต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบถ้วน
ในสาระส�ำคัญตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี อง ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
-	ส่งเสริมให้นกั ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ประสานงานไปยังนักลงทุนสถาบันให้จัดส่ง
เอกสารลงทะเบียนให้แก่เอ็กโก 7 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม
เพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หรือขอเอกสาร
เพิม่ เติม ในกรณีทยี่ นื่ เอกสารไม่ครบถ้วน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
และลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุมจริง
-	เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถส่ ง ค� ำ ถามที่ ต ้ อ งการให้ ชี้ แ จง
ในประเด็ น ของระเบี ย บวาระที่ น� ำ เสนอได้ ล ่ ว งหน้ า โดยส่ ง
ไปรษณี ย ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าที่ cs@egco.com หรื อ โทรสาร
หมายเลข 02 998 5999 ต่ อ 5020-5027 หรื อ การสแกน
QR-Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม
รวมทั้ ง เป็ น การรั ก ษาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า งเต็ ม ที่
ตลอดจนเพื่อเป็นการลดการสัมผัสและป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อ COVID-19

เอ็กโก กรุ๊ป
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วันประชุมผู้ถือหุ้น
เอ็กโกสนับสนุนให้ใช้สทิ ธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น โดยอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม และ
ด� ำ เนิ น การประชุ ม อย่ า งโปร่ ง ใส ถู ก ต้ อ ง ตรวจสอบได้ ทั้ ง การ
ลงทะเบียน นับคะแนน แสดงผล และไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ดังนี้
-	กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด (“PwC”) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
พร้อมเพรียงเพื่อตอบค�ำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น
ซึ่งในปี 2563 ประธานกรรมการและกรรมการจ�ำนวน 15 คน
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ได้เข้าร่วม
การประชุม โดยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกคณะ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารระดับสูง
ทุกคน เข้าร่วมประชุมและร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้น
-	หากมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดๆ เอ็กโกจะระบุ
กรรมการที่มีส่วนได้เสียไว้ในหนังสือเชิญประชุม และกรรมการ
ท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ
-	การอ�ำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน
เอ็กโกได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุม รวมถึงมาตรการและ
แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบนิวนอร์มัล (New
Normal) ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และก�ำหนดจุดบริการ
รับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
-	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็นอาสาสมัครร่วมสังเกตการณ์
การนับคะแนน และมีตวั แทนอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผ์ ถู้ อื หุน้ จากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ครั้งนี้ด้วย
-	ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายหลังจากทีก่ ารประชุม
เริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
-	ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับระเบียบวาระการประชุม
ที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และการน� ำ เสนอ
ระเบียบวาระจะเริ่มจากความเป็นมา เหตุผล ความจ�ำเป็น และ
ข้อเสนอต่อที่ประชุม โดยรายละเอียดของข้อมูลที่ส�ำคัญได้แจ้ง
ผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระ
ใดๆ ในที่ประชุม
-	ให้ โ อกาสผู ้ ถื อ หุ ้ น ในการแสดงความคิ ด เห็ น ข้ อ ซั ก ถามต่ อ
ที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธาน
ในที่ประชุมได้ให้ความส�ำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น
และมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน
-	จัดให้มที ปี่ รึกษากฎหมาย บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด
เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มี

สิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม วิธกี ารลงคะแนน การนับคะแนน
ตามข้อบังคับของบริษทั การเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ และ
การตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนน ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทครบองค์ประชุม การด�ำเนิน
การประชุมมีประสิทธิภาพ การออกเสียงลงคะแนน โปร่งใส และ
สอดคล้องตามข้อบังคับบริษัท บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อี ก ทั้ ง บริ ษั ท เคารพสิ ท ธิ
ของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและการแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุม รวมถึงการดูแลอ�ำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น
ในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี
-	จัดให้มีแบบประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อน�ำ
ข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาการจั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ โ ปร่ ง ใส
มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น ณ ตอนปิดประชุม ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะจ�ำนวน 138 ราย และ 1,609 ราย ตามล�ำดับ
นับจ�ำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 416,822,908 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
79.1739 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
โดยการมอบฉันทะ

ราย

ราย

138

1,609

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
-	หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอ็กโกจัดส่งสรุปผลการลงมติของ
ที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์
ทราบผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์
ในการแจ้งสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2563 เอ็กโก
ได้แจ้งผลการลงมติดังกล่าว หลังเวลา 17.00 น. ของวันที่
20 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นเดียวกันกับวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
-	นอกจากนี้ เอ็กโกได้จัดท�ำรายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกรายชื่อ
กรรมการและผู้บริหารพร้อมต�ำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบการประชุม ที่เข้าร่วมประชุม วิธีการ
ลงคะแนนและนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ข้อเสนอของ
คณะกรรมการบริษัท ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
ประเด็นชีแ้ จงจากผูบ้ ริหาร อีกทัง้ ได้บนั ทึกคะแนนเสียงทัง้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และมติที่ประชุมในแต่ละ
ระเบียบวาระการประชุม และน�ำส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ
หลังการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.egco.com เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
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ก�ำหนด คือภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทัง้ เอ็กโกเผยแพร่
ภาพและเสี ย งที่บัน ทึก จากการประชุม บนเว็บไซต์ข องบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
-	เอ็กโกประสานงานกับนายทะเบียน TSD เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้น
ได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

เอ็กโก กรุ๊ป

-	บริษัทน�ำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น และ
ผู้ตรวจสอบในการประเมินผลการจัดประชุมมาพิจารณาและ
หาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างต่อเนื่อง

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆ ของกลุ่มเอ็กโก (GRI 415-1)
ตามที่ ก ลุ ่ ม เอ็ ก โกมี ก ารด� ำ เนิ น การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี แ ละยึ ด มั่ น ในเจตนารมณ์ ที่ ว ่ า
การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการท�ำธุรกรรมทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น กลุ่มเอ็กโก
จึงมีแนวทางการให้เงินสนับสนุนหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรอย่างเคร่งครัด โปร่งใส เป็นไป
ตามกฎหมาย และเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกให้มีความยั่งยืน
ตามแผนนโยบายการด�ำ เนิน ธุรกิจอย่างยั่ง ยืน นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มเอ็กโก
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ QR-Code ด้านข้าง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com)
ในปี 2563 กลุม่ เอ็กโกยังคงเป็นสมาชิกในองค์กรต่างๆ และมีคา่ ธรรมเนียมสมาชิกทัง้ หมดเป็นเงินจ�ำนวน 375,059 บาท โดยไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับกิจกรรมทางการเมือง การล็อบบี้ การลงคะแนนหรือการลงประชามติต่างๆ ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

รายชือ่ หน่วยงาน

ประเภทองค์กร

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

สมาคมทางการค้า

200,000

200,000

200,000

200,000

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

50,000

50,000

50,000

50,000

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
(The Association of Private Power Producers, APPP)

40,000

40,000

40,000

40,000

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
(Power Producer Industry Club)

40,000

40,000

40,000

40,000

สภาระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ
(International Council on Large Electric System, CIGRE)

22,068

22,789

21,944

19,659

หอการค้าไทย
(The Thai Chamber of Commerce)

17,000

17,000

17,000

17,000

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
(Electricity Supply Industry Association of Thailand,
TESIA)

เอ็กโก กรุ๊ป
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รายชือ่ หน่วยงาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(The Federation of Thai Industries, FTI)

ประเภทองค์กร

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

สมาคมทางการค้า

11,877

6,400

8,400

60,209

-

-

-

5,607

-

-

-

446,761

376,189

377,344

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าของเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิกตะวันตก
(The Association of the Electricity Supply Industry of
East Asia and the Western Pacific, AESIEAP)
สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา-และสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
(Thailand-Cambodia and Thailand-Vietnam
Business Council)
รวม

ปี 2563
8,400

375,059

ในปี 2563 กลุ่มเอ็กโกไม่มีการบริจาคในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การล็อบบี้ การลงคะแนน หรือการลงประชามติต่างๆ

ประเด็นหรือหัวข้อส�ำคัญที่กลุ่มเอ็กโกให้การสนับสนุนในปี พ.ศ. 2563 ได้แก่
ประเด็น/หัวข้อ

การส่งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ
ส�ำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า

แนวทางของกลุ่มเอ็กโก
ให้การสนับสนุน

จ�ำนวนเงินที่ให้การสนับสนุน
ในปี พ.ศ. 2563
299,659 บาท

การมีส่วนร่วมของกลุ่มเอ็กโก

กลุม่ เอ็กโกเข้าร่วมและให้การสนับสนุนสมาคมการค้าต่างๆ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโก
เป็นหนึง่ ในผูร้ ว่ มก่อตัง้ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (TESIA) ร่วมกับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) และบริษทั ราชบุรี โฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพือ่ ส่งเสริม แลกเปลีย่ นความรู้ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความสามัคคี
ระหว่างสมาชิก ประกอบกับดูแลรักษาผลประโยชน์และความมัน่ คงทางอาชีพให้แก่
สมาชิกผูป้ ระกอบวิชาชีพทีเ่ กีย่ วกับอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ ส่งหรือจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ปัจจุบนั กลุม่ เอ็กโกมีผแู้ ทน 2 ท่าน ด�ำรงต�ำแหน่งอุปนายกคนที่ 1 และคณะกรรมการ
สมาคม
ในปี 2563 กิจกรรมซึ่งจัดโดยสมาคมฯ อาทิ
•	การบรรยายพิเศษเรือ่ ง “อัตราค่าใช้บริการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อส่งผ่านพลังงาน
ไฟฟ้ า (Wheeling Change)” ในการ
ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� ำ ปี เมื่ อ วั น ที่
30 กรกฎาคม 2563
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ประเด็น/หัวข้อ

สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทย

แนวทางของกลุ่มเอ็กโก
ให้การสนับสนุน

จ�ำนวนเงินที่ให้การสนับสนุน
ในปี พ.ศ. 2563
280,000 บาท

เอ็กโก กรุ๊ป

การมีส่วนร่วมของกลุ่มเอ็กโก

กลุ่มเอ็กโกเข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทย อันจะน�ำมาซึ่งความร่วมมือและการ
แลกเปลีย่ นความรูต้ า่ งๆ ระหว่างกัน ส่งเสริมให้อตุ สาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย
ก้าวหน้าไปได้อย่างยัง่ ยืน ทัง้ นี้ กลุม่ เอ็กโก ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer
หรือ SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer หรือ IPP)
เป็ น สมาชิ ก สมาคมผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า เอกชน (APPP) ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ติ ด ต่ อ
ประสานงาน สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
ในประเทศไทย ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดจริยธรรมในการด�ำเนินงานและความรับผิดชอบ
ต่อสัง คม และท�ำหน้าที่เ ป็นตัวแทนของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเพื่อร่วมเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็น และรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
ในปี 2563 กิจกรรมซึ่งจัดโดยสมาคมฯ อาทิ
•	สมาคมร่วมกับ กฟผ. จัดสัมมนา “ร้อยใจผูผ้ ลิตไฟฟ้าไทย ปี 2563” ระหว่างวันที่
10-11 กันยายน 2563 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายด้านพลังงาน
พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน เพื่อมุ่งสู่การร่วมสร้างความมั่นคง
ด้านไฟฟ้าของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “5G กับ
การพัฒนาประเทศไปสู่ Smart Nation”

ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานในกลุม่ เอ็กโกได้ปฏิบตั ติ าม
นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด และสม�่ ำ เสมอ
จึงส่งผลให้เอ็กโกผ่านการประเมิน และได้รบั รางวัลต่างๆ ตามหลักการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าโดยตลอด ซึ่ ง ในปี 2563 เอ็ ก โกผ่ า น
การประเมินและได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
•	กลุ่มเอ็กโกได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์
เป็นครัง้ แรกในปี 2563 (Dow Jones Sustainability Indices หรือ
“DJSI”) โดยเป็นบริษัทไฟฟ้าไทยรายแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นสมาชิก DJSI ในกลุม่ ดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets
Index) ประเภทอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric
Utilities)
•	กลุ่มเอ็กโกรับรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability
Investment (THSI) ประจ�ำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ประเภท
กลุม่ อุตสาหกรรมทรัพยากร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในฐานะบริษัทที่ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยมุง่ เน้นการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ ภายใต้หลักการก�ำกับ
กิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่กับพันธกิจในการเป็น
พลเมืองที่ดีด้วยการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม
อย่างเกื้อกูล
•	กลุม่ เอ็กโกรับรางวัลเกียรติคณ
ุ Sustainability Disclosure Award
ประจ�ำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทที่มีการ

เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาและประเมินสถานะ
การเปิดเผยข้อมูลความยัง่ ยืนผ่านรายงานความยัง่ ยืนขององค์กร
ซึ่งสะท้อนถึงการด�ำเนินงานของกลุ่มเอ็กโกที่มุ่งมั่นด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ภายใต้หลักการ
ก�ำกับกิจการที่ดีเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
•	กลุ่มเอ็กโกได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เต็ม 100 คะแนน จากการประเมินโดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
•	กลุ่มเอ็กโกได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�ำปี 2563 ระดับดีเลิศ ซึ่งได้คะแนน
รวม 96 คะแนน จากการส�ำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด ในกลุ่มเอ็กโกได้รับ 2 รางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2563 (The Prime Minister's
Industry Award 2020) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และการบริหารความปลอดภัย ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ในฐานะองค์ ก รที่ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ พลั ง งาน
อย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยความใส่ ใ จที่ จ ะธ� ำ รงไว้ ซึ่ ง สิ่ ง แวดล้ อ มและ
การพัฒนาสังคม และสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม
ตามที่ก�ำหนดทุกด้าน

เอ็กโก กรุ๊ป
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รายงานประจ�ำปี 2563

รายงานผลการปฏิบต
ั ห
ิ น้าที่
ของคณะกรรมการ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน
ได้แก่ นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เป็นประธาน นายอัญญา ขันธวิทย์ และนายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ เป็นกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ดา้ นกฎหมาย การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์และแผนธุรกิจ การก�ำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบ การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งความรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรม
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง
โดยมี ค ณะกรรมการตรวจสอบทุ ก คนเข้า ร่ ว มการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง
มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่ง
รวมถึ ง การประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี โ ดยไม่ มี ผู ้ บ ริ ห ารเข้ า ร่ ว ม
ประชุมด้วย เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เอ็กโกได้
จัดประชุมแบบ Hybrid Meeting ที่เป็นการประชุมทางภาพวิดีโอ
ระยะไกลกับผูป้ ระชุมหลักทีอ่ ยูใ่ นห้องประชุมจริง ตัง้ แต่เดือนเมษายน
2563 เป็นต้นมา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน
ผลการปฏิบัตงิ านต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ
และได้แสดงความเห็นว่า เอ็กโกจัดให้มรี ายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
และมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ตลท. และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบ มี ส าระส� ำ คั ญ
โดยสรุปได้ดังนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน

พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี
2563 ร่ ว มกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี และฝ่ า ยบริ ห าร รวมทั้ ง สอบถาม
ผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุง
รายการบัญชีที่ส�ำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจ

ว่ารายงานทางการเงินของเอ็กโกได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมาย
และประกาศที่เกี่ยวข้อง
พิ จ ารณาสอบทานกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารเกี่ ย วกั บ การจั ด ท� ำ บทรายงาน
การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and
Analysis) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ข ้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เพี ย งพอ
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปในการน�ำไปใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
พิจารณาลักษณะงานทีบ่ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและ
ส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด ทีเ่ ป็นการให้บริการอืน่ นอกเหนือ
จากงานสอบบัญชีแก่เอ็กโกและบริษทั ย่อย โดยการให้บริการดังกล่าว
ไม่ท�ำให้ผู้สอบบัญชีเสียความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่ 17
มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณารายงานการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
สอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายใน
ของเอ็กโกเพียงพอและเหมาะสม โดยเอ็กโกจัดให้มบี คุ ลากรเพียงพอ
ทีจ่ ะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุม
ภายในเพื่อติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยให้
สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยจากการทีก่ รรมการ
ผู้บริหารหรือพนักงานน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอ�ำนาจ
นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าไม่พบข้อบกพร่องของ
ระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระส�ำคัญแต่อย่างใด
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การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน แผนงบประมาณ และ
แผนบุคลากรประจ�ำปี 2564 อีกทั้งมุ่งเน้นให้จัดท�ำแผนกลยุทธ์
และแผนงานระยะยาวของฝ่ า ยตรวจสอบภายใน เป็ น แผนงาน
ทีส่ นับสนุนการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของเอ็กโก เพือ่ ผลักดันให้
เกิดการพัฒนาและยกระดับงานตรวจสอบภายใน โดยมีการประเมิน
คุณภาพและปรับปรุงงานของฝ่ายตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2563
พิจารณาสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ทีเ่ อ็กโกไม่มอี ำ� นาจในการควบคุมกิจการ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการลงทุนในบริษัทเหล่านั้น มีการก�ำกับ
ดูแลที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม อันเป็น
ส่วนหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
พิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งให้ความเห็น ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญเพื่อการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผล
การตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติ
ดัชนีวดั ผลการปฏิบตั งิ านและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

พิ จ ารณาการท� ำ ธุ ร กรรมที่ เ ข้ า เงื่ อ นไขเป็ น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ ตลท. โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผล
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีการอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง นี้ ใ นปี 2563 ไม่ มี ข นาดรายการที่
เข้ า เกณฑ์ ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

สอบทานมาตรการและกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมทั้ ง
ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ และสิ่งที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยง
ที่ก�ำหนด รวมถึงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง

รายงานประจ�ำปี 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

ว่ า การปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด ตลท. คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอ็กโก
สนับสนุนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาและรับทราบหนังสือ
รั บ รองการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ต่ อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามล�ำดับชั้นถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ลงนามยื น ยั น ต่ อ ประธานกรรมการบริ ษั ท โดยกระบวนการและ
เนื้อหาในหนังสือรับรองช่วยให้ความมั่นใจว่า เอ็กโกมีการก�ำกับ
ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
หรือคอร์รัปชัน โดยสามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ข้อร้องเรียนการกระท�ำ
ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือข้อสงสัยในรายงาน
ทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายในได้โดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ Email Address: auditcommittee@egco.com รวมถึง
การจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing System)
ตลอดจนมีมาตรการคุ้มครองโดยไม่เปิดเผยผู้แจ้งข้อมูลและถือเป็น
ความลับ

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี เพื่อให้มั่นใจว่า
คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบตั งิ าน
ครบถ้วนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของ ตลท. ของสากล และเหมาะสมกับธุรกิจของเอ็กโก

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2564

พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ความเป็ น อิ ส ระ ผลการปฏิ บั ติ ง านและ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชี โดยมีมติเห็นชอบเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาและขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี ให้ แ ต่ ง ตั้ ง นางสาวอมรรั ต น์ เพิ่ ม พู น วั ฒ นาสุ ข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 3977 และนางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกในปี 2564
รวมถึงก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

สอบทานกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารว่ า เอ็ ก โกมี ก ระบวนการที่ จ ะมั่ น ใจได้

นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก ประกอบด้วย
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ มีประสบการณ์ดา้ นการบริหารความเสีย่ ง กฎหมาย การเงินการธนาคาร วิศวกรรม
รวมทัง้ ความรูใ้ นธุรกิจพลังงาน จ�ำนวน 5 คน โดยมีกรรมการอิสระ 2 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์
ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง และนายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ กรรมการอิสระ ส่วนกรรมการ
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 2 คน ได้แก่ นายเริงชัย คงทอง และนายโทโมยูกิ โอชิไอ และกรรมการซึง่ เป็นผูบ้ ริหาร 1 คน ได้แก่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ นายเทพรัตน์ เทพพิทกั ษ์ โดยมีผจู้ ดั การฝ่ายประเมินความเสีย่ งท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ
คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่
ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง และรายงานผล
การประชุมคณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ งต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นวาระประจ�ำ
ในปี 2563 คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงมีการประชุม รวม 13 ครั้ง
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงสรุปได้ดังนี้
1. การแต่งตั้งประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยง โดยมีมติเอกฉันท์
เลือก ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ เป็นประธานกรรมการ
ก�ำกับความเสีย่ ง
2. การทบทวนปรัชญาการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง การก�ำหนดค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) และช่วงความเบีย่ งเบนของระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
(Risk Tolerance) ของกลุม่ เอ็กโก
3. การทบทวนคูม่ อื การบริหารความเสีย่ งของกลุม่ เอ็กโกให้สอดคล้อง
ตามหลักการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการตามแนวทางของ
COSO-ERM ฉบับ 2017 ทีเ่ ป็นสากล
4. การพิ จ ารณาติ ด ตามความเสี่ ย งของโครงการที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า ง
การก่อสร้างและมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดส�ำหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ น�ำ้ เทิน 1 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) โครงการขยายท่อขนส่งน�้ำมันไปยัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โครงการโรงไฟฟ้า
พลั ง งานลมนอกชายฝั ่ ง ในสาธารณรั ฐ ไต้ ห วั น และโครงการ
โรงไฟฟ้าเซลล์เชือ้ เพลิงกังดงในสาธารณรัฐเกาหลี
5. การให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาระบบการตรวจสอบการบริหาร
จัดการความเสีย่ งของกลุม่ เอ็กโก โดยปรับปรุงความถีก่ ารรายงาน
ผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และตัวชี้วัด
ความเสี่ยงหลัก จากที่รายงานเป็นรายไตรมาสให้เป็นรายเดือน
ในการประชุมคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง และการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีจ่ ดั ขึน้ ในปีนี้
6. การให้ค�ำแนะน�ำในการจัดสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

องค์ ก รในเดื อ นกรกฎาคม 2563 ส� ำ หรั บ พนั ก งาน ผู ้ บ ริ ห าร
เจ้ า ของความเสี่ ย งและผู ้ ป ระสานงานด้ า นความเสี่ ย งของ
บริ ษั ท ในกลุ ่ ม เอ็ ก โก (ส� ำ หรั บ ความเสี่ ย งทั้ ง ในระดั บ องค์ ก ร
บริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า โรงไฟฟ้า และฝ่ายงาน) เพือ่ ให้สามารถ
ระบุ ค วามเสี่ ย งองค์ ก ร ตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง และจั ด ท� ำ แผน
บริหารความเสี่ยง ประจ�ำปี 2564 ของกลุ่มเอ็กโกได้
7. การให้ค�ำแนะน�ำในการประยุกต์ใช้กรอบโครงสร้างการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการตามหลักการของ COSO ให้กับ
บริ ษั ท ในกลุ ่ ม เอ็ ก โก โดยเน้ น ความส� ำ คั ญ ของการพิ จ ารณา
ความเสีย่ งทัง้ ในกระบวนการก�ำหนดกลยุทธ์และในการขับเคลือ่ น
ผลการปฏิบตั งิ าน
8. การให้ค�ำแนะน�ำในการก�ำหนดค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และช่วงความเบีย่ งเบนของระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของอันดับ
เครดิตสากลของเอ็กโก
9. การพิ จ ารณาความเสี่ ย งหลั ก ขององค์ ก ร ตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง
หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง สาเหตุ ค วามเสี่ ย ง และ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ�ำปี 2564 ของกลุ่มเอ็กโก
10. การก�ำหนดวันและหัวข้อวาระการประชุมคณะกรรมการก�ำกับ
ความเสี่ยง ประจ�ำปี 2564
11. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
ทั้งคณะประจ�ำปี โดยการตอบค�ำถามในแบบประเมินตนเอง
ส�ำหรับคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง ที่จัดท�ำขึ้นตามแนวทาง
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) และรายงาน
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท จากผลการประเมิน
ในปี 2563 คณะกรรมการก� ำ กั บ ความเสี่ ย งมี ค วามเห็ น ว่ า
องค์ ป ระกอบ คุ ณ สมบั ติ และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขต
อ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการก� ำ กั บ
ความเสี่ ย งยั ง คงสอดคล้ อ งกั บ กฎบั ต รคณะกรรมการก� ำ กั บ
ความเสีย่ ง และแนวทางของ ตลท.

ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์
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รายงานคณะกรรมการลงทุน
กฎบัตรคณะกรรมการลงทุนของเอ็กโกก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
ลงทุน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทัง้ สิน้ 5 คน ได้แก่ กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 4 คน และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ โดยมีผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการลงทุน ซึ่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการลงทุนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ได้แก่
นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมการลงทุน นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล นายชุนอิจิ ทานากะ
และนายนาโอกิ ซึซึมิ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ซึง่ กรรมการทุกท่านเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ดา้ นธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน
รวมถึงด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการลงทุนให้ความส�ำคัญกับแผนกลยุทธ์
และทิศทางการลงทุนเพื่อรองรับสถานการณ์พลังงานและสภาพ
เศรษฐกิจโลก โดยในปี 2563 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุม
ทัง้ หมด 13 ครัง้ เพือ่ พิจารณาเรือ่ งส�ำคัญต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. พิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ แ ละความคื บ หน้ า ของการลงทุ น
ในโครงการใหม่ในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง
กับพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจัดหา
แหล่งเงินทุน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
องค์กร โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานแก่ฝ่ายบริหาร
2. พิจารณาการบริหารจัดการสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่บริษัท เช่น การลดทุน การรีไฟแนนซ์เงินกู้ รวมถึงการพัฒนา
โครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมเอ็ ก โกระยอง (EGCO Rayong
Industrial Estate) บนพื้นที่โรงไฟฟ้าระยองร่วมกับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อสร้างประโยชน์จาก
สินทรัพย์ที่มีอยู่และสร้างโอกาสในการเติบโตในธุรกิจหลักของ
เอ็กโกและธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง รวมถึงโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
3. ทบทวนและกลั่ น กรองหลั ก เกณฑ์ ก ารลงทุ น (Investment
Guideline) และการแก้ไขระเบียบ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ
และบริษัทร่วมทุน ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เพื่อให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานในปัจจุบัน
4. กลัน่ กรองแผนกลยุทธ์ทงั้ ในระยะสัน้ และระยะยาว แผนปฏิบตั กิ าร
งบประมาณและอัตราก�ำลังประจ�ำปี ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัท โดยมี
งบประมาณและอัตราก�ำลังในจ�ำนวนที่เหมาะสม เพื่อรองรับ
การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการดังกล่าว
5. ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานการลงทุนในโครงการ
ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าการลงทุนและการบริหารจัดการเป็นไป
ตามแผนงาน พร้ อ มทั้ ง ให้ แ นวทางและข้ อ เสนอแนะหาก
ผลการด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
6. ติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปี 2563 ซึง่ ครอบคลุมการด�ำเนินงาน 4 ด้าน ตามหลักการ
ของ Balanced Scorecard ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า
ด้านกระบวนการจัดการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโต
โดยให้ฝ่ายบริหารรายงานความก้าวหน้าทุกเดือนและน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เป็นรายไตรมาส เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำในกรณีที่
แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามที่ก�ำหนด
คณะกรรมการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรและตามที่
ได้รบั มอบหมาย โดยได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสอดคล้องตาม
ข้อก�ำหนดของกฎหมายและระเบียบบริษทั พร้อมทัง้ ได้มกี ารรายงาน
ผลการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำ

นายกุลิศ สมบัติศิริ

ประธานคณะกรรมการลงทุน

เอ็กโก กรุ๊ป
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ นายโทชิโร่
คุดามะ ซึ่งท�ำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนายเริงชัย
คงทอง และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.พสุ โลหารชุน รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ และ
รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง นอกเหนือจากการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนของบริษัทแล้ว ในปีนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนยังให้ความส�ำคัญกับการปรับโครงสร้างองค์กร และ
การปรับโครงสร้างเงินเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร และรองรับการเติบโตขององค์กร
ในระยะยาว รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการประเมินคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีระดับสากล โดยมีสาระ
ส�ำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้ ท บทวน
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการประเมิน และแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2563
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุม
ครัง้ ที่ 8/2562 เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เห็นควรให้มกี ารประเมิน
คณะกรรมการบริษทั รายบุคคลและรายคณะ เช่นเดียวกับปี 2562
รวมถึงเพิ่มการประเมินแบบไขว้ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อช่วยสะท้อน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้นและใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนากรรมการต่อไป โดยใช้แบบประเมิน
ที่ปรับปรุงใหม่ ส�ำหรับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
สรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนนั้ น คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าขั้นตอนและแบบประเมินที่ใช้
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประเมิน
ตนเองและเปิดเผยผลการประเมินไว้ในหัวข้อ การก�ำกับดูแล
กิจการ

2. การปรับโครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นชอบการปรับ
โครงสร้างองค์กรของสายงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
กลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ และสายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงาน สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ในปัจจุบัน รวมถึงครอบคลุมการแสวงหาการลงทุนในธุรกิจ
รูปแบบใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ทัง้ นี้ โครงสร้างดังกล่าวได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2564

3. การปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

เนื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาอนุมัติการท�ำประกันสุขภาพชั่วคราว
เพื่อคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่พนักงานเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พจิ ารณาปรับปรุงสวัสดิการเพือ่ ให้มคี วามยืดหยุน่
มากขึ้นส�ำหรับพนักงานในการเบิกค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ รวมถึง
ปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องพนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ ไ ปปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ในต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับค่าครองชีพในแต่ละประเทศ
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4. การปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและ
เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานในระดับ
ต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าได้ ซึ่ง
เป็นหนึ่งในเส้นทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Roadmap)
ในปี 2563

ทั้งนี้ โครงสร้างเงินเดือนที่ปรับปรุงใหม่ ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2564

5. แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง

เนื่ อ งจากในปี 2563 จะมี ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เกษี ย ณอายุ ง าน
หลายคน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
ติดตามความก้าวหน้าของแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผูบ้ ริหาร และ
แผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั จะมี
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีภาวะผู้น�ำได้
ทันการณ์ สามารถด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อน
องค์กรตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด

ทั้ ง นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้ ป ฏิ บั ติ
หน้าที่ตามกฎบัตร และตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เป็นส�ำคัญ

นายโทชิโร่ คุดามะ

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เอ็กโก กรุ๊ป
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รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (“คณะกรรมการก�ำกับ”)
ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ กรรมการอิสระ
3 ท่าน กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 1 ท่าน และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งในคณะกรรมการ
ก�ำกับ ได้แก่ ดร.พสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ ท�ำหน้าที่ประธาน
กรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม,
รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ กรรมการอิสระ, รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ
กรรมการอิสระ, ศ. ดร.พิสทุ ธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ และนายเทพรัตน์
เทพพิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยมีผจู้ ดั การฝ่ายเลขานุการบริษทั
ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการ
คณะกรรมการก� ำ กั บ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ก�ำกับดูแล ติดตามการด�ำเนินงานของบริษทั
ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบาย
การต่อต้านคอร์รปั ชัน และส่งเสริมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและต่อเนือ่ ง
โดยในปี 2563 คณะกรรมการก�ำกับมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งมี
สาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้

1.	ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

1.1	ทบทวนและปรับปรุงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
หลักการที่ 5 เรื่องการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
โดยได้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัตินโยบาย
และแนวปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์
ของพนักงานและผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการและยกระดับจรรยาบรรณ สาระส�ำคัญ ได้แก่
การก� ำหนดให้ พนัก งานระดับปฏิบัติการจนถึง ผู้บริหารระดับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนและบุคคลในครอบครัวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดตามสายงานและส่งแก่เลขานุการ
บริษทั เพือ่ จัดเก็บรายงานการมีสว่ นได้เสีย
1.2	ตามที่ ก.ล.ต. ได้ปรับรูปแบบการจัดท�ำแบบ 56-1 ให้อยูใ่ นรูปแบบ
56-1 One Report โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ลดภาระบริษทั จดทะเบียน
ในการท�ำรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และบูรณาการการรายงาน

ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการ (Environment,
Society, Governance หรือ ESG) เข้าด้วยกัน พร้อมทัง้ เปิดโอกาส
ให้บริษัทจดทะเบียนที่มีความพร้อมสามารถจัดท�ำแบบ 56-1
One Report ก่อนผลการบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี 2565
คณะกรรมการก�ำกับเล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มเอ็กโก จึงได้
พิจารณาน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี
แบบ One Report แทนการท�ำแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ก่อนมีผลบังคับใช้
อย่างเป็นทางการ และรวมเล่มรายงานความยั่งยืนของบริษัท
เข้าด้วยกัน เพือ่ เสริมสร้างการก�ำกับดูแลกิจการและแสดงออกถึง
การด�ำเนินงานทีย่ งั่ ยืนของกลุม่ เอ็กโก
1.3	พจิ ารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานการก�ำกับดูแลกิจการและ
แผนงานส่งเสริมการต่อต้านคอร์รปั ชัน เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์
องค์กรทั้งระยะสั้นและยาว ซึ่งสอดคล้องไปกับมาตรฐานสากล
พร้อมทั้งติดตามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ด้านแผน
ปฏิบัติงานการส่งเสริมหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการ
ต่อต้านคอร์รปั ชัน รวมถึงการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านในระหว่างปี
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มเอ็กโก
1.4	สง่ เสริมและสนับสนุนการเผยแพร่การสือ่ สารและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ในปี 2563 กลุม่ เอ็กโกได้จดั
กิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น CG e-learning, CG Podcast
แทนการจัดกิจกรรมแบบปกติ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 จากการรวมตัวกันของคนหมูม่ าก

2. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

2.1	ติดตามความก้าวหน้าการตอบแบบประเมิน DJSI Corporate
Sustainability Assessment (CSA) และรับทราบผลการประเมิน
ประจ� ำ ปี ซึ่ ง กลุ ่ ม เอ็ ก โกเป็ น บริ ษั ท ไฟฟ้ าไทยรายแรกที่ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones
Sustainability Indices-DJSI) ในกลุม่ ดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging
Markets Index) ประเภทอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า
(Electric Utilities) ประจ�ำปี 2563
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2.2	รั บ ทราบผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(Corporate Social Responsibility: CSR) ของกลุ่มเอ็กโก
ที่ ด� ำ เนิ น การต่ อ เนื่ อ งตามแผนงานระยะยาว ตั้ ง แต่ ป ี 2560
เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก
โดยในปี 2563 แม้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 บริษทั สามารถด�ำเนินงานโดยรวมได้ตามแผนงาน
มีการปรับแผนงานบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
2.2.1	การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
			นอกจากแต่ละโรงไฟฟ้ามีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง
ตามกรอบการด�ำเนินงาน 6 ด้าน และเหมาะสมกับบริบทชุมชน
ได้แก่ การสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิน่ การพัฒนาเด็ก
และเยาวชน การพั ฒ นาทั ก ษะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การ
ประกอบอาชีพ การเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน
การพั ฒ นาสาธารณู ป โภค และการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดพิมพ์วารสารสุขใจ
ฉบับพิเศษ “คูม่ อื ชีวติ วิถใี หม่ ดูแลกายและใจในทุกวิกฤต”
เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนป้องกันและดูแลตนเองจากโรค
COVID-19 ตลอดจนด�ำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ได้อย่างเหมาะสม
2.2.2	การพัฒนาเด็กและเยาวชน
			บริษัทยังคงมุ่งหน้าพัฒนาโครงการ 2 โครงการ ซึ่งได้รับ
อนุมตั ใิ นปี 2559 อย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ โครงการศูนย์เรียนรู้
โรงไฟฟ้าขนอม และโครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง โดย
ในปี 2563 ได้จดั ท�ำระบบการเยีย่ มชมนิทรรศการเสมือนจริง
ศูนย์เรียนรูโ้ รงไฟฟ้าขนอม (Virtual Tour) เพือ่ เป็นช่องทาง
การเรี ย นรู ้ อ อนไลน์ ด ้ า นพลั ง งานไฟฟ้ า แก่ เ ยาวชน ครู
ครอบครัว และประชาชนทัว่ ไป ให้สามารถเข้าถึงความรูข้ อง
ศูนย์เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้แนวคิด
“หยุดโรค ไม่หยุดเรียนรู”้
			ส� ำ หรั บ โครงการโรงไฟฟ้ า พี่ โรงเรี ย นน้ อ ง ได้ ม อบทุ น
อาชีวศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าต่อเนื่องเป็น
รุน่ ที่ 4 ตามแผนงาน พร้อมทัง้ ต่อยอดการด�ำเนินงานส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากระดับกิจกรรม
นักเรียนสูร่ ะดับโรงเรียนผ่านครูผสู้ อน ด้วยการจัดท�ำแผนที่
คาร์บอน (Carbon Footprint) ของโรงเรียน และสนับสนุน
ทุ น ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมช่ ว ยลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
และการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้ เพื่อเข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission
Support Scheme) (LESS) โดยองค์การบริหารจัดการ
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ก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) นอกจากนี้
อยูร่ ะหว่างการพัฒนา “หลักสูตรครูพลังงาน” เพือ่ เผยแพร่
องค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าผ่านครูสู่เยาวชนต่อไป
2.2.3 	การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ
			โดยมู ล นิ ธิ ไ ทยรั ก ษ์ ป ่ า องค์ ก รสาธารณกุ ศ ลที่ เ อ็ ก โก
สนับสนุนการก่อตั้งและด�ำเนินงาน เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับ
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่
การพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งปี 2563 ร่วมฟื้นฟูป่าในโครงการ
“สร้างป่า สร้างรายได้” จ.เชียงใหม่ โดยลดพืน้ ทีก่ ารปลูกพืช
เชิงเดี่ยวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวสะสมรวม 911 ไร่ สูงกว่า
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และปลูกป่าด้วยพันธุ์ไ ม้พื้นถิ่น
ในโครงการ “ฟื้นฟูป่า รักษาตาน�้ำ” จ.ชัยภูมิ รวม 145 ไร่
2.3	เห็นชอบแผนปฏิบตั งิ านด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR) ประจ�ำปี 2564 เพื่อสนับสนุน
ความยัง่ ยืนขององค์กร โดยครอบคลุม 2 แผนงานหลัก ได้แก่
2.3.1	แผนพัฒนาการด�ำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของโรงไฟฟ้าขนอม (ต่อเนือ่ งจากปี 2563)
2.3.2 	แผนบูรณาการแนวปฏิบัติงานด้าน CSR โดยสอดคล้อง
กับมาตรฐานความยัง่ ยืนในระดับสากล
ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ำกับฯ ได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้
คณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบเป็ น ประจ� ำ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

ดร.พสุ โลหารชุน

ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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การควบคุมภายในและ
รายการระหว่างกัน
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุ ม ภายใน รวมทั้ ง พิ จ ารณาผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในและความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในของเอ็กโกและบริษัทย่อย ในปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานผลการประเมิ น ระบบ
การควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในของเอ็กโกและบริษทั ย่อย สอดคล้องกับแนวทางของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และมาตรฐาน
สากลของ The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO)
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2564 เมื่ อ วั น ที่
22 มกราคม 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ผิ ลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของเอ็ ก โกและบริ ษั ท ย่ อ ย โดยคณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ น
สอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของเอ็กโกและบริษัทย่อย เพียงพอและเหมาะสม โดยเอ็กโกและ
บริษัทย่อยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการ
ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน
เพื่อติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถ
ป้ อ งกั น ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจากการที่ ก รรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอ�ำนาจ
รวมถึ ง การท� ำ ธุ ร กรรมกั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง และบุ ค คล
ที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว ส�ำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการเห็ น ว่ า เอ็ ก โกมี ก ารควบคุ ม ที่ เ พี ย งพอแล้ ว เช่ น กั น
และในปี ที่ ผ ่ า นมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ รายงานจาก
ผู้สอบบัญชีว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญแต่อย่างใด

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

• คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
และพนั ก งาน และมี ก ารติ ด ตามอย่ า งสม�่ ำ เสมอท� ำ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเชื่อมโยงสู่การสร้างมูลค่าให้แก่บริษัท
ในระยะยาว
• คณะกรรมการบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม เพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจและจะพิจารณาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
ตามสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
• คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และก�ำหนดให้มีการทบทวน
ตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม รวมถึงสนับสนุนให้บริษทั มีการจัดอบรม
ให้พนักงานใหม่ เพื่อให้มีความเข้าใจ และรับทราบวิธีปฏิบัติ
รวมทัง้ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดระเบียบปฏิบตั ิ และค�ำสัง่ มอบหมาย
อ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อกั ษร และประกาศ
ให้พนักงานได้รบั ทราบและปฏิบตั ติ าม
• คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และ
ประกาศใช้คมู่ อื มาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบตั ริ ว่ มกัน
• บริษัทมีนโยบายการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบรั บ ผิ ด ชอบสอบทาน
ความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยเหมาะสม เพียงพอ
ที่จะปกป้องสินทรัพย์ของบริษัท และรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงาน

ระบบการควบคุมภายในของเอ็กโกครอบคลุมการควบคุมภายในด้าน 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การด� ำ เนิ น งาน (Operations Objectives) ด้ า นการรายงาน • คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
(Reporting Objectives) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ก�ำกับดูแลให้มกี ารระบุความเสีย่ ง การประเมินผลกระทบ และโอกาส
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Objectives) จากการประเมินการ
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงแผนจัดการความเสี่ยงองค์กร
ควบคุมภายในของเอ็กโกและบริษทั ย่อยในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ
เป็นรายเดือน และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตาม
ตามแนวทางของ COSO Internal Control Framework มีดงั นี้
ความเสีย่ งองค์กรเป็นประจ�ำทุกรายไตรมาส
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• เอ็กโกได้ตระหนักว่าการบริหารความเสีย่ งเป็นหน้าทีข่ องทุกฝ่ายงาน
และก�ำหนดให้ฝา่ ยประเมินความเสีย่ งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
ท�ำหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งของบริษทั เพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่าการบริหาร
ความเสีย่ งเกิดขึน้ ในเชิงบูรณาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับสภาวการณ์การด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ เอ็กโกในปัจจุบนั
• เอ็กโกได้ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก
และภายในที่อาจส่งผลกระทบกับเป้าหมาย ประเมินโอกาสเกิด
และผลกระทบ จัดล�ำดับและระบุความเสี่ยงส�ำคัญ และจัด
ให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
เอ็กโกรับวัฒนธรรมความเสีย่ งเป็นวัฒนธรรมองค์กร
• ในปี 2563 เอ็กโกมีการจัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ งหลักขององค์กร
และแผนรับมือกับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk) ได้แก่
ความเสี่ยงผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
นโยบายภาครัฐ อันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความเสี่ยงด้าน
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์และการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

• เอ็กโกก�ำหนดอ�ำนาจด�ำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการ
ประเภทต่างๆ ของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน “ตาราง
อ�ำนาจด�ำเนินการ” (Table of Authorities) และมีการทบทวน
ตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม
• เอ็กโกก�ำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างมีการด�ำเนินการตามระเบียบ
และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ก�ำหนดวิธีการปฏิบัติ รวมถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างไว้อย่างชัดเจน
• เอ็ ก โกก� ำ หนดให้ มี ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบงาน
ทีเ่ กีย่ วกับการอนุมตั ริ ายการ การด�ำเนินการหรือการบันทึกบัญชี
และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกันอย่างเหมาะสม
• มีการติดตามดูแลผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
โดยฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น ผู ้ ร ายงานผลการด� ำ เนิ น งานดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้รบั ทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน
• มีการพิจารณาการท�ำธุรกรรมทีเ่ ข้าเงือ่ นไขเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุดต่อเอ็กโก และ
ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติซึ่งไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย
• มีการจัดท�ำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business
Continuity Plan หรือ BCP เพื่อเป็นแผนรับมือผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของส�ำนักงานใหญ่ และ
โรงไฟฟ้าต่างๆ ในกลุม่ เอ็กโก โดยมีมาตรการการปฎิบตั งิ านทีบ่ า้ น

รายงานประจ�ำปี 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

(Work from Home) มาตรการการจ� ำ กั ด การเข้ า ออกของ
บุคคลภายนอก (Restricted Area) การจ�ำกัดจ�ำนวนพนักงาน
ด้านปฏิบตั งิ านในห้องควบคุมเป็นกะ เป็นต้น
• มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกของข้อมูล
(Distributed Denial-of-Service หรื อ DDos) และจั ด ท� ำ
ระบบรั บ รองความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 27001 เพื่อรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี และความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางด้านไซเบอร์

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(Information & Communication)

เอ็กโกมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลส�ำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร
และเอ็กโกมีชอ่ งทางการสือ่ สารภายในองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ดังนี้
• ก�ำหนดให้มกี ารจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
ที่ มี ข ้ อ มู ล ที่ จ� ำ เป็ น และเพี ย งพอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยก่อนการประชุม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
• ก�ำหนดให้รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือนต่อคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่
ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน ให้เข้าร่วมประชุม
หารือ ชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถามได้
• ก�ำหนดให้มีการใช้ระบบ Intranet อีเมล รายการเสียงตามสาย
‘EGCO Talk’ ในการสื่อสารภายในเอ็กโก พนักงานทุกคนจึง
ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ/ค�ำสั่ง
ของบริษัท และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคู่มือมาตรการ
ต่อต้านคอร์รปั ชัน และในปี 2563 มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นใน Intranet
ของบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ
• จั ด ให้ มี ก ารจั ด เก็ บ เอกสารข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ท� ำ รายงาน
การเงิน การบันทึกบัญชี และเอกสารส�ำคัญต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน
และเป็นหมวดหมู่ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีซึ่งใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไม่พบ
ข้อบกพร่องใดทีแ่ นะน�ำให้เอ็กโกต้องพิจารณาปรับปรุง
• จัดให้มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจของเอ็กโกไว้เป็นหมวดหมู่ และสะดวกใน
การอ้างอิง ค้นคว้า โดยฝ่ายกฎหมายรับผิดชอบดูแลข้อมูล และ
ให้คำ� ปรึกษากรณีมขี อ้ สงสัย
• จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระบบสองทาง คือ เอ็กโกเผยแพร่
ข้อมูลกับบุคคลภายนอกทางเว็บไซต์ www.egco.com เพื่อให้
บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรับทราบข้อมูล
ของเอ็กโกได้ตลอดเวลา รวมถึงจัดให้มีการประชุมกับนักลงทุน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทุกไตรมาส มีการแถลงข่าวผ่าน
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สื่อมวลชน และมีจุลสารนักลงทุนที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จัดท�ำ
เพื่อแจกให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลของเอ็กโกได้ดว้ ยช่องทางเหล่านัน้ เช่นกัน
• ก�ำหนดแนวทางส�ำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเอ็กโก พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
จึงสามารถแจ้งเรือ่ งดังกล่าวได้ทงั้ กับคณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
จัดให้มกี ลไกในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส โดยจัดเก็บข้อมูลการ
แจ้งเบาะแสให้เป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่
ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจ
แก่ผแู้ จ้งเบาะแส
• ก�ำหนดให้พนักงานตัง้ แต่ระดับปฏิบตั กิ ารจนถึงผูบ้ ริหารระดับผูช้ ว่ ย
จัดท�ำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียฉบับพนักงาน (Report on
Interest) ผ่านระบบ MS Forms ใน EGCOGroupNet ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการป้องกัน
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของ
บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า จ� ำ กั ด (มหาชน) ที่ ก� ำ หนดให้ พ นั ก งาน
จัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของพนักงาน นับตั้งแต่วันแรก
ทีเ่ ริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเอ็กโก

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

• เอ็กโกจัดให้มหี น่วยงานบริหารสินทรัพย์ หน่วยงานบริหารโรงไฟฟ้า
และหน่วยงานบริหารโครงการเพื่อท�ำหน้าที่รับผิดชอบ ติดตาม
ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของเอ็กโก บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม
เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานกับแผนงานและเกณฑ์วัดผลงาน
รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุกรณีที่ผลการด�ำเนินงานจริงไม่เป็นไป
ตามแผนงานหรือเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ และรายงานผลต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริษทั โดยสม�ำ่ เสมอ
• เอ็กโกสนับสนุนให้ผสู้ อบบัญชีสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเป็นอิสระ
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจ�ำสม�ำ่ เสมอ
• เอ็กโกก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารทบทวนระบบการควบคุมภายใน
ของเอ็กโกและบริษทั ย่อยเพือ่ ประเมินความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�ำทุกปี โดยใช้แบบประเมิน
ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ตามแนวทางของ ก.ล.ต.
• เอ็กโกก�ำหนดให้พนักงานและผู้บริหารศึกษากฎระเบียบ และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจในระบบ Intranet ของเอ็กโก และให้
ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ให้ลงนามในหนังสือรับรองตนเอง
ว่าได้ปฏิบตั ติ ามแล้ว
• ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการ

ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม�่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ให้รบั ทราบ
• ผูส้ อบบัญชีสอบทานระบบการควบคุมภายในทางด้านบัญชีและ
การเงินของเอ็กโก เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา
และขอบเขตในการปฏิบัติงาน ในปี 2563 ผู้สอบบัญชีไม่พบ
ประเด็นใดทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญเพือ่ เสนอแนะให้เอ็กโกต้องปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม 2562 ได้แต่งตั้งนางจุติมา ตั้งเจริญดี ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน เนือ่ งจากเป็นผูซ้ งึ่ มีความรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของ
เอ็กโก เคยเข้าการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านตรวจสอบภายใน ได้รับวุฒิบัตร CPIAT และผ่านการทดสอบ
โครงการวุฒบิ ตั รวิชาชีพด้านการบัญชีนติ วิ ทิ ยา (Forensic Accounting
Certificate: FAC) รวมถึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงาน
ของเอ็กโก จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ
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รายการระหว่างกัน
ในการประกอบธุรกิจ เอ็กโกและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเอ็กโกได้ดูแล
ให้การเข้าท�ำรายการดังกล่าวสมเหตุผล ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน โดยนอกจากจะก�ำหนดอ�ำนาจของผูม้ สี ทิ ธิอนุมตั ติ ามวงเงิน
ทีก่ ำ� หนดแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบทานการ

ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษทั ตามกฎระเบียบของ ตลท. และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนด้วย
ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ข้อ 37
และ 39

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
เอ็กโกได้กำ� หนดนโยบาย และขัน้ ตอนการอนุมตั แิ ละด�ำเนินการรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
•	ในกรณีทเี่ อ็กโก และ/หรือ บริษทั ย่อย เข้าท�ำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือ
มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ห รื อ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต เอ็กโกจะพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและ
ความเหมาะสมในการท�ำสัญญานั้น โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของเอ็กโกเป็นหลัก และมีการคิดราคาระหว่างกันตามเงื่อนไข
เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาดยุติธรรม โดยจะใช้ราคา
และเงื่ อ นไขเช่ น เดี ย วกั บ การท� ำ รายการกั บ บุ ค คลภายนอก
(Arm's Length Basis) และหากไม่มรี าคาดังกล่าว เอ็กโกจะพิจารณา
เปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้
เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จาก
รายงานของผูป้ ระเมินอิสระซึง่ ว่าจ้างโดยบริษทั มาท�ำการเปรียบเทียบ
ราคาส�ำหรับรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคา
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของเอ็กโก
•	การด�ำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. จะต้องมีการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของ
ตลท. และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนอย่างถูกต้องและครบถ้วน
รวมทัง้ ได้ผา่ นการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณี
ที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
•	ในกรณีทเี่ ป็นการอนุมตั ริ ายการระหว่างกันทีม่ ขี อ้ ตกลงทางการค้า
ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ วิ ญ ญู ช นพึ ง กระท� ำ กั บ คู ่ สั ญ ญาทั่ ว ไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ
บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง โดยฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการลงทุน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ�ำนาจให้ โดยฝ่ายบริหาร
จะต้ อ งสรุ ป รายการที่ เ กี่ ย วโยงทั้ ง หมดเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ท�ำรายการสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และ
เป็นไปตามขัน้ ตอนทีถ่ กู ต้อง
•	ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติ
จากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้เสียสามารถเข้าประชุมได้
เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งฐาน
ในการค�ำนวณคะแนนเสียงเพือ่ อนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันไม่นบั
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เกณฑ์ดงั กล่าวจึงไม่มปี ญ
ั หากับองค์ประชุม
และคะแนนเสียง
•	กรรมการหรือผูบ้ ริหารซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติรายการใน
เรือ่ งนัน้

เอ็กโก กรุ๊ป
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รายการระหว่างกันในปี 2563
เอ็กโกและบริษทั ย่อยมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กฟผ. เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั รายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 25.41 และมีกรรมการผูแ้ ทนในเอ็กโกจ�ำนวน 4 คน

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)

1. รายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
- รายได้ส�ำหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

2. รายได้จากการให้บริการซ่อมบ�ำรุง
- รายได้ส�ำหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง
3. ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการซื้อไฟฟ้าส�ำรอง
- ค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง
4.	ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารเชื้อเพลิงและ
ค่าจ้างบริหารจัดการน�้ำมันดีเซล
- ค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง
5.	ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการติดตั้ง วิเคราะห์
อุปกรณ์ และบริการจ้างการซ่อมทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง
6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

20,833
2,780

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
กลุม่ บริษทั ได้ทำ� สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�ำนวน 6 ฉบับ
โดยมีอายุสญ
ั ญา 21-25 ปี และอีก 1 ฉบับมีอายุสญ
ั ญา 5 ปี
และสามารถต่ออายุได้คราวละ 5 ปี ซึ่ง กฟผ. เป็นผู้รับซื้อ
ไฟฟ้ารายใหญ่รายเดียวของประเทศ โดยมีราคาและเงือ่ นไข
ในการขายไฟฟ้าเป็นไปตามราคาและเงือ่ นไขทีเ่ ป็นมาตรฐาน
และผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐ

24
24

กลุม่ บริษัทได้ทำ� สัญญาให้บริการซ่อมบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
กับ กฟผ. โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ

15
2

กลุม่ บริษทั ได้ทำ� สัญญาซือ้ ไฟฟ้าส�ำรองกับ กฟผ. เพือ่ น�ำมาใช้
ในกรณีทกี่ ารผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหยุดชะงัก โดยมีราคา
และเงือ่ นไขตามทีต่ กลงร่วมกัน ซึง่ เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

4
-

4
3
0.46
0.45

กลุม่ บริษทั ได้วา่ จ้างทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเพือ่ บริหาร
เชือ้ เพลิงและบริหารจัดการน�ำ้ มันดีเซลกับ กฟผ. โดยมีราคา
และเงือ่ นไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
กลุม่ บริษทั ได้วา่ จ้างด�ำเนินการติดตัง้ และวิเคราะห์อปุ กรณ์
รวมถึงจ้างบริการซ่อมทัว่ ไปกับ กฟผ. โดยมีราคาและเงือ่ นไข
ในสัญญาทีเ่ ป็นไปตามปกติของธุรกิจ
กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้าง กฟผ. ฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตร
Netmation DCS 2020, Turbine Supervisory และหลักสูตร
บ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำหรับ
โรงไฟฟ้า เพือ่ พัฒนาบุคลากร มุง่ เน้นให้มคี วามรูแ้ ละทักษะ
ซึง่ เป็นไปตามเงือ่ นไขการค้า
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2. กลุ่มบริษัท TEPDIA Generating B.V. (TEPDIA)

TEPDIA เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั รายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 23.94 และมีกรรมการผูแ้ ทนในเอ็กโกจ�ำนวน 4 คน
2.1 บริษัท Mitsubishi Corporation (MC)
MC เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท ซึ่งถือหุ้นผ่าน TEPDIA ในสัดส่วนร้อยละ 5.985

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)

1. ค่าบริการซ่อมบ�ำรุงรักษาหลัก
- ค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

2. ซื้ออุปกรณ์ส�ำหรับโรงไฟฟ้า
- วัสดุส�ำรอง
- เจ้าหนี้คงค้าง

3. ซื้ออุปกรณ์ส�ำหรับโรงไฟฟ้า
- วัสดุส�ำรอง
- เจ้าหนี้คงค้าง
4. ค่าบริการในการฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

85
19

30
-

28
7
1
-

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
กลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญารับบริการซ่อมบ�ำรุงรักษาหลัก
กับ MC เพือ่ การบริการดูแลและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ค่าบริการ
ดังกล่าวก�ำหนดตามหลักเกณฑ์ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ตามเงือ่ นไขของสัญญาโดยค่าบริการของแต่ละปีจะถูกปรับ
เพิ่มตามดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งราคาและเงื่อนไขดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยสัญญาดังกล่าว
มีอายุ 12 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 19 มิถนุ ายน 2559
กลุ่มบริษัทได้รับอุปกรณ์ส�ำรองจาก MC ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อตกลงการรับอุปกรณ์ส�ำรอง เพื่อชดเชยจากการปฏิบัติ
ไม่ตรงตามเงื่อนไขสัญญา Engineering, Procurement
and Construction เมื่อปี 2562 เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
30 ล้านบาท ซึง่ เป็นไปตามเงือ่ นไขการค้า
กลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญาซื้ออุปกรณ์ส�ำรองกับ MC ซึ่งเป็น
ผูผ้ ลิต เพือ่ ใช้สำ� หรับการซ่อมบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยราคา
และเงือ่ นไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ ท� ำ สั ญ ญาฝึ ก อบรมพนั ก งานในหลั ก สู ต ร
Cloud Simulator กับ MC เพือ่ พัฒนาบุคลากร มุง่ เน้นให้มี
ความรูแ้ ละทักษะ ซึง่ เป็นไปตามเงือ่ นไขการค้า โดยสัญญา
มีอายุ 3 ปี

เอ็กโก กรุ๊ป
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2.2 บริษัท Mitsubishi Corporation Machinery (MCM)
MCM เป็นบริษัทย่อยของ MC ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว ทั้งนี้ MC ได้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทผ่าน TEPDIA
ในสัดส่วนร้อยละ 5.985

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

1.	ค่าบริการที่ปรึกษาด้านเทคนิค
ระยะยาว
- ค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

2. ซื้ออุปกรณ์ส�ำหรับโรงไฟฟ้า
- วัสดุส�ำรอง
- เจ้าหนี้คงค้าง

481
77

3
-

กลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญารับบริการซ่อมบ�ำรุงรักษาหลัก
กับ MCM เพื่อการบริการดูแลและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
ค่าบริการดังกล่าวก�ำหนดตามหลักเกณฑ์ต้นทุนบวกก�ำไร
ส่วนเพิ่มตามเงื่อนไขของสัญญาโดยค่าบริการของแต่ละปี
จะถูกปรับเพิม่ ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ซึง่ ราคาและเงือ่ นไข
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยสัญญา
ดังกล่าวมีอายุ 12 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 19 มิถนุ ายน 2559
กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ ท� ำ สั ญ ญาซื้ อ อุ ป กรณ์ ส� ำ รองกั บ MCM
ซึ่งเป็นผู้ผลิต เพื่อใช้ส�ำหรับการซ่อมบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
โดยราคาและเงือ่ นไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

2.3 บริษัท JERA (JERA)
JERA เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท ซึ่งถือหุ้นผ่าน TEPDIA ในสัดส่วนร้อยละ 11.97

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)

1.	ค่าบริการที่ปรึกษาด้านเทคนิค
ระยะยาว
- ค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

13
3

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
กลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญางานบริการที่ปรึกษาด้านเทคนิค
ระยะยาวกับ JERA เพือ่ การบริหารโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพจากการดูแลและให้คำ� ปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ซึ่งราคาและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจ
ปกติ โดยสั ญ ญาดั ง กล่ า วมี อ ายุ 25 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
19 มิถนุ ายน 2559

นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
การท�ำรายการระหว่างกันของเอ็กโกในอนาคตเป็นรายการต่อเนือ่ งจากรายการในปัจจุบนั โดยเอ็กโกจะดูแลให้การท�ำรายการโปร่งใส เป็นธรรม
และรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ส่วนรายการระหว่างกันทีอ่ าจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการบริษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชี
หรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ พร้อมทัง้ เปิดเผย
ชนิด มูลค่า และเหตุผลในการท�ำรายการต่อผูถ้ อื หุน้ ตามข้อก�ำหนดของ ตลท. และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ เอ็กโก
จะสร้างเสริมความเข้าใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านให้มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยจะมีการประชุมเพือ่ ชีแ้ จงให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบข้อก�ำหนดใหม่ๆ รวมทัง้
วิธปี ฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนเป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ จะได้ปฏิบตั ติ ามได้ครบถ้วนและถูกต้อง เพือ่ ความโปร่งใสและรักษาไว้ซงึ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
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ภาพรวมทางการเงิน
งบการเงินรวม
2563

2562

2561

2560

2559

ผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ

33,578

37,511

35,522

30,018

22,794

2,412

2,895

2,652

2,268

1,888

ก�ำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

-

-

9,819

-

-

ก�ำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาด
ก�ำไรสุทธิจากการปิดบริษัทย่อยและการร่วมค้า

-

-

4,358

-

-

-

649

395

-

-

(25,258)

(28,420)

(26,606)

(21,332)

(14,840)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและภาษี

(5,243)

(4,360)

(6,414)

(3,480)

(4,091)

ต้นทุนทางการเงิน

(4,221)

(1,254)

(4,009)

210

(3,610)

ก�ำไรสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

1,793

-

-

-

-

ส่วนแบ่งผลก�ำไรสุทธิในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า

4,838

6,405

5,488

5,773

6,062

27

67

43

45

60

861

(300)

(89)

(1,594)

178

ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

8,733

13,059

21,073

11,818

8,321

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน

8,738

10,368

23,372

9,268

9,157

สินทรัพย์รวม

214,438

208,523

206,428

200,333

197,255

หนี้สินรวม

111,604

103,416

105,577

113,476

114,657

ส่วนผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

102,243

104,491

100,239

86,238

81,973

591

616

611

618

625

5,265

5,265

5,265

5,265

5,265

16.59

24.81

40.03

22.45

15.81

194.21

198.48

190.40

163.81

155.70

6.50 2

6.50

9.50

7.00

6.50

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.14

2.87

1.51

2.26

1.49

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.81

0.49

0.44

0.71

0.62

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

24.78

24.24

25.10

28.94

34.90

อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)

21.39

27.52

36.19

31.05

27.06

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

8.45

12.76

22.60

14.05

10.45

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

4.13

6.29

10.36

5.95

4.41

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.09

0.98

1.05

1.31

1.39

เงินปันผลและรายได้อื่น

ต้นทุนขายและบริการ

ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
1

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไรต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชี
เงินปันผล
อัตราส่วนทางการเงิน

หมายเหตุ : 1	ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ขาดทุนจากการด้อยค่า
การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า					
2
ขึ้นอยู่กับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ส�ำหรับการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีและจ่ายเงินปันผล
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รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท
52,747
41,055
35,990

32,286
24,682

ส่วนแบ่งผลก�ำไร (ขาดทุน) ในบริษัทย่อย
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
2563

2562

2561

2560

2559

ค่าใช้จ่ายรวม ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : ล้านบาท
6,405
5,488

5,773

2561

2560

6,062

4,838

หน่วย : ล้านบาท

34,722

34,034

37,030
24,602

2563

2562

2561

2560

22,541

2559

2563

2562

2559

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท

21,162
214,438

208,523

206,428

200,333

197,255

13,412

13,359

8,143

7,872

2563
2563

2562

2561

2560

2559

2562

2561

2560

2559

เอ็กโก กรุ๊ป
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษท
ั ต่อรายงานทางการเงิน
ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการ
จัดท�ำงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่านมา
ที่เป็นจริงและสมเหตุผล
คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) (เอ็กโก) ได้ยึดมั่นในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินจึงได้ออกระเบียบ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการบัญชี การเงิน และการงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพือ่ ให้ฝา่ ยบริหาร
ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ิ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้มนั่ ใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างครบถ้วนเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ
ของบริษทั สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบดังกล่าว ดูแลให้มกี ารใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั โิ ดยสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ สอบทาน
ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีร่ ดั กุมและมีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเอ็กโกมีระบบงานและวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ เี พียงพอทีจ่ ะป้องกันและลดความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดขึ้น ป้องกันทรัพย์สินจากการสูญหายหรือน�ำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ และท�ำให้ทราบจุดอ่อนหรือรายการ
ทีผ่ ดิ ปกติได้ทนั เวลาเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
เอ็กโกได้จดั ท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย และตามข้อก�ำหนดภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั โิ ดยสม�ำ่ เสมอ
ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุผลและระมัดระวังรอบคอบในการจัดท�ำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอ
ซึง่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้วและผูส้ อบบัญชีมคี วามเห็นโดยไม่มเี งือ่ นไข
จากการก�ำกับดูแลและการปฏิบตั ดิ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษทั จึงมีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของเอ็กโก
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชือ่ ถือได้ และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง

นายกุลิศ สมบัติศิริ
ประธานกรรมการ
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รายงานของผูส
้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ) และบริษทั ย่อย
(กลุม่ กิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงาน
เฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
•	งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
•	งบก�ำไรขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
•	งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
•	งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
•	งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน และ
•	หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ ประกอบด้วยนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญและหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรื่ อ งส� ำ คั ญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ของข้ า พเจ้ า ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับ
เรือ่ งเหล่านี้

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

วิธีตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.3 เรื่องการด้อยค่าของ ข้าพเจ้าปฏิบัติงานดังต่อไปนี้เพื่อประเมินการทดสอบการด้อยค่า
ค่าความนิยมและข้อ 21 เรื่องค่าความนิยม
ของค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการซื้อธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศ
ฟิลิปปินส์ซึ่งจัดท�ำโดยผู้บริหาร
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2563 กลุ่ม กิจการมีค ่าความนิยม
ตามมูลค่าบัญชีจำ� นวน 10,012 ล้านบาท หักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่า •	ประเมินความเหมาะสมของการระบุหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิด
จ�ำนวน 2,096 ล้านบาท สุทธิเป็นจ�ำนวนเงิน 7,916 ล้านบาท ซึ่ง
เงินสด
คิดเป็นร้อยละ 3.69 ของมูลค่ารวมของสินทรัพย์ในงบการเงินรวม •	หารือกับผู้บริหารเพื่อท�ำความเข้าใจข้อสมมติฐานที่ผู้บริหาร
โดยค่าความนิยมจ�ำนวน 7,895 ล้านบาท เกิดจากการซื้อธุรกิจ
ใช้ในการทดสอบการด้อยค่า และประเมินขัน้ ตอนในการทดสอบ
ผลิตไฟฟ้าในประเทศฟิลิปปินส์ และส่วนที่เหลือ 21 ล้านบาท
การด้อยค่ารวมถึงข้อสมมติฐานที่ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหาร
เกิดจากการซื้อธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย กลุ่มกิจการรับรู้
ใช้ขั้นตอนและข้อสมมติฐานดังกล่าวอย่างสอดคล้องกันใน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมเพิ่มในงบการเงินรวม
กลุ่มกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 183 ล้านบาท •	สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญ
ที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ ใ นการทดสอบการด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม
ผู ้ บ ริ ห ารทดสอบการด้ อ ยค่ าของค่ าความนิ ย มเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี
โดยเฉพาะข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ประมาณการราคาขายไฟฟ้ า
การทดสอบการด้อยค่านัน้ จัดท�ำในระดับของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้
ต่อหน่วย ก�ำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
เกิดเงินสด และค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนด้วยวิธีมูลค่า
โครงสร้างเงินทุน อัตราการเติบโตและอัตราคิดลด รวมทั้งการ
จากการใช้ ซึ่งวิธีดังกล่าวต้องอาศัยดุลยพินิจที่ส�ำคัญของผู้บริหาร
เปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญกับสัญญาที่เกี่ยวข้อง แหล่ง
ในการประมาณการผลการด�ำเนินงานและประมาณการกระแส
ข้ อ มู ล ภายนอก ประมาณการอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
เงินสดในอนาคต รวมถึงการใช้อตั ราการคิดลดทีเ่ หมาะสมในการคิด
ต่างประเทศและแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
ลดประมาณการกระแสเงินสด ข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญที่ใช้ในการ •	ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจ โดยเปรียบเทียบ
ค�ำนวณมูลค่าจากการใช้ประกอบด้วย ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วย
แผนของปี พ.ศ. 2563 กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
ก�ำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน โครงสร้าง •	ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับข้อมูล
เงินทุน อัตราการเติบโตและอัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการคิดลดประมาณการ
ของบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึง่ สามารถอ้างอิงได้จาก
กระแสเงินสด
ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยโดยทัว่ ไป เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าอัตราคิดลดทีผ่ บู้ ริหาร
ใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดขึ้น •	ทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญ
จากการซื้อธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากความมี
เพื่อประเมินหาปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและ
สาระส�ำคัญของตัวเลขและการก�ำหนดประมาณการของมูลค่า
ผลกระทบที่เป็นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐาน
ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ต้ อ งอาศั ย ข้ อ สมมติ ฐ านในการค� ำ นวณ
เป็นจ�ำนวนมาก อีกทั้งการก�ำหนดข้อสมมติฐานดังกล่าวขึ้นอยู่กับ จากผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานส�ำคัญ
ดุลยพินิจที่ส�ำคัญของผู้บริหารในการประเมินความเป็นไปได้ของ ที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ อ ยู ่ ใ นช่ ว งที่ ย อมรั บ ได้ แ ละสอดคล้ อ งกั บ หลั ก ฐาน
แผนธุรกิจในอนาคต
สนับสนุน

272

รายงานประจ�ำปี 2563

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เอ็กโก กรุ๊ป

วิธีตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.4 เรื่องการด้อยค่าของ
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม การร่ ว มค้ า และสิ น ทรั พ ย์
ที่เกี่ยวข้อง ข้อ 17 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
และการร่วมค้า ข้อ 19 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และข้อ 20 สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

ข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในการประเมินการทดสอบการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย
ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในการประเมินการทดสอบการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย
ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศออสเตรเลีย
บริษัทรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งด�ำเนิน โดยข้าพเจ้าได้ท�ำความเข้าใจและประเมินผลงานของผู้สอบบัญชี
ธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย นในประเทศไทยจ� ำ นวน
174 ล้านบาท ในงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ดังกล่าวเพือ่ ให้ได้รบั เอกสารการตรวจสอบทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และกลุ่มกิจการรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของโรงไฟฟ้าของบริษทั ย่อยจ�ำนวน 767 ล้านบาท และสิทธิในสัญญา ข้าพเจ้าและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวปฏิบัติงานดังต่อไป
ซื้อขายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง (แสดงรวมในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน) จ�ำนวน นี้เพื่อประเมินการทดสอบการด้อยค่าซึ่งจัดท�ำโดยผู้บริหาร
98 ล้านบาท ในงบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
เนือ่ งจากใกล้ครบก�ำหนดระยะเวลาการได้รบั รายได้สว่ นเพิม่ ราคาขาย •	ประเมินความเหมาะสมของข้อบ่งชี้การด้อยค่าที่จัดท�ำโดย
(Adder) ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ส่งผลให้ประมาณการ
ผู้บริหารและการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
รายได้ในอนาคตของบริษัทย่อยลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญ
•	หารือกับผู้บริหารเพื่อท�ำความเข้าใจข้อสมมติฐานที่ผู้บริหาร
ใช้ในการทดสอบการด้อยค่า และประเมินขัน้ ตอนในการทดสอบ
นอกจากนี้กลุ่มกิจการรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าของ
การด้อยค่ารวมถึงข้อสมมติฐานที่ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารใช้
บริษัทย่อยซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศ
ขั้ น ตอนและข้ อ สมมติ ฐ านดั ง กล่ า วอย่ า งสอดคล้ อ งกั น ใน
ออสเตรเลียจ�ำนวน 472 ล้านบาท ในงบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับปี
กลุ่มกิจการ
สิ้นสุดวันเดียวกัน เนื่องจากการลดลงของราคาตลาดของค่าไฟฟ้า •	สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญ
ส่งผลให้ประมาณการรายได้ค่าขายไฟฟ้าในอนาคตลดลงอย่างมี
ที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ ใ นการทดสอบการด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ใน
สาระส�ำคัญ
บริษัทย่อยและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อยดังกล่าว
โดยเฉพาะข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับประมาณการราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วย
ผู้บริหารรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์
ก� ำ ลั ง การผลิ ต ของโรงไฟฟ้ า ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด� ำ เนิ น งาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนด้วยวิธีมูลค่า
โครงสร้างเงินทุน อัตราการเติบโตและอัตราคิดลด รวมทั้ง
จากการใช้หรือวิธมี ลู ค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจ�ำหน่าย สินทรัพย์
การเปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญกับสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ที่ส�ำคัญของบริษัทย่อยเป็นสินทรัพย์ประเภทโรงไฟฟ้า และสิทธิ
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
แหล่งข้อมูลภายนอกและแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
•	ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจ โดยเปรียบเทียบแผน
ในการประเมิ น มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ต้ อ งอาศั ย ดุ ล ยพิ นิ จ
ของปี พ.ศ. 2563 กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
ที่ส�ำคัญของผู้บริหารในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด •	ประเมินอัตราคิดลดโดยพิจารณาและเปรียบเทียบกับข้อมูล
และการก�ำหนดข้อสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ประมาณการราคาขาย
ของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิงได้
ไฟฟ้าต่อหน่วย ก�ำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราคิดลดที่
โครงสร้างเงินทุน อัตราการเติบโตและอัตราคิดลดที่ใช้ในการคิด
ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
ลดประมาณการกระแสเงินสด
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุน จากผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานส�ำคัญ
ในบริ ษั ท ย่ อ ยและสิ น ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของบริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ า ว ทีผ่ บู้ ริหารใช้ในการประเมินมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนมีความสมเหตุ
เนือ่ งจากความมีสาระส�ำคัญของตัวเลขและการก�ำหนดประมาณการ สมผลและสอดคล้องกับหลักฐานสนับสนุน
ของมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ต้ อ งอาศั ย ข้ อ สมมติ ฐ านในการ
ค�ำนวณเป็นจ�ำนวนมาก และเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินความเหมาะสมส�ำหรับการรับรู้การด้อยค่า
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การซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.2 เรื่องมูลค่ายุติธรรม ข้ าพเจ้ า ปฏิ บั ติ ง านดั ง ต่ อ ไปนี้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ห ลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การที่
ของสินทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าและ ผูบ้ ริหารประเมินการซือ้ เงินลงทุนและวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิ
ข้อ 17 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่ระบุได้ที่ได้มาจากการซื้อเงินลงทุน
ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการซื้อ
เงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
โดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการประเมินว่าการซื้อเงินลงทุนดังกล่าว
ถือเป็นการซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า ภายใต้ค�ำนิยามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่องการร่วมการงาน
อีกทั้ง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่ ว มค้ า ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ ผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ของสินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ทไี่ ด้มาจากการซือ้ เงินลงทุน และพิจารณา
การปั น ส่ ว นต้ น ทุ น การซื้ อ เงิ น ลงทุ น ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อ งการรวมธุ ร กิ จ โดยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีร่ ะบุได้แสดงรวมอยูใ่ นต้นทุนของเงินลงทุน
ผู้บริหารวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ซึ่ง
มีมูลค่าเท่ากับ 10,320 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด งานระหว่างก่อสร้าง เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าอุปกรณ์ และ สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และมูลค่ายุติธรรม
ของหนี้สินที่รับมามีมูลค่าเท่ากับ 12,023 ล้านบาท การวัดมูลค่า
ยุติธรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ
ในการประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ ท ธิ ใ นสั ญ ญาซื้ อ ไฟฟ้ า ซึ่ ง มี
มูลค่าเท่ากับ 9,543 ล้านบาท ต้องอาศัยดุลยพินิจที่ส�ำคัญของ
ผู้บริหารในการประมาณการผลการด�ำเนินงานและประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงการใช้อัตราการคิดลดที่เหมาะสม
ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด ข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญ
ที่ใช้ในการค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย ราคาขายไฟฟ้า
ต่อหน่วย ก�ำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
โครงสร้างเงินทุน อัตราการเติบโตและอัตราคิดลดที่ใช้ในการคิด
ลดประมาณการกระแสเงินสด

•	อ่านสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อท�ำความเข้าใจในข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขต่าง ๆ และเพื่อท�ำความเข้าใจในรายการที่เกิดขึ้นกับ
ผู้บริหาร
•	ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารส�ำหรับการจัดประเภท
เงินลงทุนว่าเป็นการซือ้ ส่วนได้เสียในการร่วมค้า และการปฏิบตั ิ
ตามหลักการของการรวมธุรกิจ
•	ประเมินความเหมาะสมของการระบุสนิ ทรัพย์ทไี่ ด้มาและหนีส้ นิ
ที่รับมา ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน รวมถึงประเมินขั้นตอนการก�ำหนด
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ทไี่ ด้รบั มา ซึง่ จัดท�ำขึน้
โดยผู้บริหาร
•	ทดสอบการค� ำ นวณหามู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ ท ธิ ใ นสั ญ ญา
ซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งสอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับ
ข้อสมมติฐานทีส่ ำ� คัญทีผ่ บ้ ู ริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับประมาณการราคาขายไฟฟ้า
ต่อหน่วย ก�ำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
โครงสร้างเงินทุน อัตราการเติบโต รวมทั้งการเปรียบเทียบ
ข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญกับสัญญาที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูล
ภายนอก
•	ประเมินอัตราคิดลดโดยพิจารณาและเปรียบเทียบกับข้อมูล
ของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิงได้
จากข้อมูลที่เ ปิดเผยโดยทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราคิดลด
ที่ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้

จากผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าการประเมินการซื้อ
เงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
เป็ น การซื้ อ ส่ ว นได้ เ สี ย ในการร่ ว มค้ า ภายใต้ ค� ำ นิ ย ามที่ ร ะบุ ไ ว้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 อีกทั้งข้อสมมติฐาน
ทีผ่ บู้ ริหารใช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสิทธิในสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้ามีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามวิธีการบัญชีในเรื่อง
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในสัญญา การรวมธุรกิจ
ซื้ อ ขายไฟฟ้ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการซื้ อ เงิ น ลงทุ น ดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจาก
ผู้บริหารใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานในการค�ำนวณเป็นจ�ำนวนมาก อีกทั้ง
การก�ำหนดข้อสมมติฐานดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั การใช้ดลุ ยพินจิ ทีส่ ำ� คัญ
ของผูบ้ ริหารในการประเมินความเป็นไปได้ของประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคต และอัตราคิดลดที่ใช้ในการค�ำนวณดังกล่าว
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ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจ�ำปีภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่ มัน่ ต่อข้อมูลอืน่
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏ
ว่าข้อมูลอืน่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าว
กับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีก่ รรมการพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการ
ด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม่ กิจการและบริษทั หรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ งต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ว่ ยกรรมการในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุม่ กิจการและบริษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึง่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
•	ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
•	ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ กิจการและบริษทั
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•	ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทกี่ รรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยกรรมการ
•	สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั และ
ประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
•	ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ ำ� ให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
•	ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุม่ กิจการเพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
กลุม่ กิจการ ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและได้สอื่ สาร
กับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมด ตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ
ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และก�ำหนดเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีใ้ นรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิ น

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

11

17,236,749,670

20,487,547,927

3,682,899,950

4,026,384,871

เงินลงทุนระยะสัน�

12

-

765,325,096

-

138,000,000

เงินลงทุนระยะสัน� ทีใ� ช้เป็ นหลักประกัน

13

-

3,932,986,104

-

-

12

3,257,439,292

-

1,927,863,103

-

13

3,639,546,585

-

-

-

14

4,810,991,543

5,582,801,908

-

-

39.3

1,466,629,335

1,355,511,717

-

-

16

1,393,471,390

1,136,171,541

3,008,300,829

875,355,841

ภายในหนึ�งปี

39.5

8,334,905

-

193,283,616

1,862,358,255

สินทรัพย์อนุพนั ธ์

7, 8

222,577,631

-

-

-

เชือ� เพลิงและวัสดุสาํ รองคลัง สุทธิ

15

2,760,001,008

2,533,919,504

-

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ� อื ไว้เพื�อขาย

19

115,600,000

-

-

-

34,911,341,359

35,794,263,797

8,812,347,498

6,902,098,967

สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธี
ราคาทุนตัดจําหน่าย
สินทรัพย์ทางการเงินทีใ� ช้เป็ นหลักประกัน
ทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
ลูกหนี�การค้า สุทธิ
ลูกหนี�สญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซือ� ขายไฟฟ้ า
จากกิจการทีเ� กีย� วข้องกันทีถ� งึ กําหนด
รับชําระภายในหนึ�งปี สุทธิ
ลูกหนี�อ�นื สุทธิ
ส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่
กิจการทีเ� กีย� วข้องกันทีถ� งึ กําหนดรับชําระ

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิ น

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

39.3

15,945,866,644

16,817,262,696

-

-

ลูกหนี�อ�นื สุทธิ

16

715,813,462

1,507,895,165

730,972,134

1,678,372,296

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกัน

39.5

1,290,936,127

1,231,200,000

50,883,161,860

49,889,026,121

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย สุทธิ

17.2

-

-

15,597,965,222

15,772,110,177

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

17.3

14,010,610,872

14,573,577,102

3,357,625,000

3,357,625,000

เงินลงทุนในการร่วมค้า สุทธิ

17.4

82,601,529,874

72,707,152,764

27,432,963,101

27,432,963,101

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน สุทธิ

18

518,174,085

519,210,182

719,908,547

719,908,547

ทีด� นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

19

49,750,113,726

52,781,655,445

424,324,065

727,243,766

512,883,256

-

29,517,536

-

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์ (ต่อ)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี�สญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซือ� ขายไฟฟ้ า
จากกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน สุทธิ

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สุทธิ

20

2,991,502,254

3,603,529,378

-

-

ค่าความนิยม สุทธิ

21

7,915,962,810

8,098,933,815

-

-

สินทรัพย์อนุพนั ธ์

7, 8

2,017,420,535

-

552,990,728

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ

26

1,002,859,734

629,838,569

-

-

252,680,100

258,085,742

24,740,603

13,528,166

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

179,526,353,479 172,728,340,858

99,754,168,796

99,590,777,174

รวมสิ นทรัพย์

214,437,694,838 208,522,604,655 108,566,516,294 106,492,876,141

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

แทนกรรมการ ……………………………………………………………….

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิ น

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

-

37,580,625

-

-

2,509,974,373

2,862,129,907

-

-

2,427,473,018

2,584,697,826

607,646,251

576,725,475

17.1.3

-

1,240,000,000

-

1,240,000,000

24.1

11,066,549,535

5,754,330,228

6,141,986,148

936,080,312

24.2

103,471,913

-

-

-

7, 8

139,107,932

-

88,974,645

-

43,532,326

-

4,913,267

-

16,290,109,097

12,478,738,586

6,843,520,311

2,752,805,787

หมายเหตุ
หนี� สินและส่วนของเจ้าของ
หนี� สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน� จากสถาบันการเงิน

22

เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�อ�นื
เจ้าหนี�คา่ ซือ� เงินลงทุนในการร่วมค้า

23

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ� งึ กําหนดชําระภายในหนึ�งปี สุทธิ
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการอื�น
ทีถ� งึ กําหนดชําระภายในหนึ�งปี สุทธิ
หนี�สนิ อนุ พนั ธ์
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่าส่วนทีถ� งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี สุทธิ
รวมหนี� สินหมุนเวียน
หนี� สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ

24.1

76,332,703,816

78,986,495,241

27,670,000,713

33,900,450,635

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการอื�น สุทธิ

24.2

383,510,375

-

-

-

หุน้ กู้

25

5,041,566,080

4,786,803,360

5,041,566,080

4,786,803,360

หนี�สนิ อนุ พนั ธ์

7, 8

6,117,562,236

-

1,385,285,896

-

484,808,293

-

25,193,687

-

689,557,426

602,699,376

274,805,894

233,409,750

หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
ประมาณการหนี�สนิ ค่ารือ� ถอน

27

2,501,966,353

1,982,621,801

-

115,490,000

หนี�สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ

26

2,969,172,768

3,053,843,649

-

-

หนี�สนิ ไม่หมุนเวียนอื�น

28

792,497,186

1,524,995,640

2,046,871

20,649,926

95,313,344,533

90,937,459,067

34,398,899,141

39,056,803,671

111,603,453,630 103,416,197,653

41,242,419,452

41,809,609,458

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี� สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิ น

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

5,300,000,000

5,300,000,000

5,300,000,000

5,300,000,000

5,264,650,000

5,264,650,000

5,264,650,000

5,264,650,000

8,601,300,000

8,601,300,000

8,601,300,000

8,601,300,000

47,373,035

47,373,035

47,373,035

47,373,035

(218,688,716)

(218,688,716)

-

-

530,000,000

530,000,000

530,000,000

530,000,000

102,196,276,309

97,171,751,541

54,447,221,695

50,362,962,532

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

(14,177,706,870)

(6,905,974,725)

(1,566,447,888)

(123,018,884)

รวมส่วนผู้เป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่

102,243,203,758 104,490,411,135

67,324,096,842

64,683,266,683

615,995,867

-

-

รวมส่วนของเจ้าของ

102,834,241,208 105,106,407,002

67,324,096,842

64,683,266,683

รวมหนี� สินและส่วนของเจ้าของ

214,437,694,838 208,522,604,655 108,566,516,294 106,492,876,141

หมายเหตุ
หนี� สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
- หุน้ สามัญ 530,000,000 หุน้
มูลค่าทีต� ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
ทุนทีอ� อกและชําระแล้ว
- หุน้ สามัญ 526,465,000 หุน้
มูลค่าทีไ� ด้รบั ชําระแล้วหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนซือ� คืน
ส่วนเกินจากการซือ� ส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

ส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม

29

591,037,450

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
งบก�ำไรขาดทุ
น
งบกําไรขาดทุน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริการ

30

รายได้จากสัญญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซือ� ขายไฟฟ้ า
ต้นทุนขายและบริการ

31

ต้นทุนจากสัญญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซือ� ขายไฟฟ้ า

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

30,700,606,032

31,208,995,946

-

-

2,877,064,795

6,301,947,319

-

-

(25,257,849,594) (27,887,748,128)

-

-

-

-

8,319,821,233

9,090,823,517

-

-

2,412,689,410

2,894,966,633

10,201,867,650

10,142,792,749

-

649,112,418

-

641,664,225

(1,608,501,204)

(610,766,408)

(174,144,955)

(2,830,000,000)

860,816,052

(299,880,275)

(25,364,818)

(31,845,343)

1,792,608,475

-

203,469,789

-

(2,612,841,607)

(2,890,248,805)

(1,138,521,338)

(1,299,507,406)

34

(4,220,655,920)

(1,253,470,310)

(1,654,380,159)

667,009,869

17.1

4,838,035,052

6,404,977,057

-

-

9,781,971,491

13,985,513,827

7,412,926,169

7,290,114,094

(1,022,100,500)

(858,898,670)

-

-

8,759,870,991

13,126,615,157

7,412,926,169

7,290,114,094

8,733,030,898

13,059,235,793

7,412,926,169

7,290,114,094

26,840,093

67,379,364

-

-

8,759,870,991

13,126,615,157

7,412,926,169

7,290,114,094

16.59

24.81

14.08

13.85

32
33

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลีย� น
กําไรสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื�องมือทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

พ.ศ. 2562

(532,371,620)

กําไรสุทธิจากการปิ ดบริษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

พ.ศ. 2563

-

กําไรขัน� ต้น
เงินปั นผลรับและรายได้อ�นื

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
และการร่วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

35

กําไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเ� ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ� ป็ นของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ้นขัน� พื�นฐาน - ส่ วนที�เป็ นของ
ผู้เป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่

36

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
งบก�ำไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็จ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ
กําไรสําหรับปี

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

8,759,870,991

13,126,615,157

7,412,926,169

7,290,114,094

(81,199,717)

(72,584,130)

(25,039,922)

(16,530,418)

12,586,771

13,536,910

-

-

10,525,439

(3,493,773)

-

-

43,388,207

-

-

-

(1,518,178,366)

-

(787,466,586)

-

26,985,306

-

-

-

(1,220,719,710)

(2,582,977,096)

-

-

(576,286,918)

(2,514,866,823)

-

-

(3,302,898,988)

(5,160,384,912)

(812,506,508)

(16,530,418)

5,456,972,003

7,966,230,245

6,600,419,661

7,273,583,676

5,432,305,338

7,898,850,881

6,600,419,661

7,273,583,676

24,666,665

67,379,364

-

-

5,456,972,003

7,966,230,245

6,600,419,661

7,273,583,676

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
หัก ภาษีเงินได้เกีย� วกับองค์ประกอบของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
- ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
จากบริษทั ร่วมและการร่วมค้าตามวิธ ี
ส่วนได้เสียสุทธิจากภาษีเงินได้

17.1

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- ต้นทุนในการป้ องกันความเสีย� ง
- การป้ องกันความเสีย� งกระแสเงินสด
หัก ภาษีเงินได้เกีย� วกับองค์ประกอบของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
- ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจากบริษทั ร่วม
และการร่วมค้าตามวิธสี ว่ นได้เสียสุทธิ
จากภาษีเงินได้
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี สุทธิ จากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

17.1

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ� ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ� ป็ นของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

37

4

5,264,650,000

-

5,264,650,000

-

5,264,650,000

5,264,650,000

-

5,264,650,000

8,601,300,000

-

8,601,300,000

-

8,601,300,000

8,601,300,000

-

8,601,300,000

-

-

-

-

-

-

8,733,030,898
(3,290,303,850)
-

96,753,549,261

(418,202,280)

97,171,751,541

97,171,751,541

13,059,235,793
(3,553,463,021)
-

87,665,978,769

47,373,035 (218,688,716) 530,000,000 102,196,276,309

-

47,373,035 (218,688,716) 530,000,000

-

47,373,035 (218,688,716) 530,000,000

47,373,035 (218,688,716) 530,000,000

-

47,373,035 (218,688,716) 530,000,000

ส่วนเกิ น ส่วนเกิ นมูลค่า
มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื�อคืน
บาท
บาท

(265,955,337)

(80,997,693)
-

(184,957,644)

-

(184,957,644)

(184,957,644)

(72,584,130)
-

(112,373,514)

การวัดมูลค่าใหม่
ของภาระผูกพัน
ยังไม่ได้
ผลประโยชน์
จัดสรร
พนักงาน
บาท
บาท

(37,092,311)

41,338,621
-

(78,430,932)

(78,430,932)

-

-

-

-

ต้นทุนใน
การป้ องกัน
ความเสี�ยง
บาท

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

(5,099,194,320)

(1,518,255,325)
-

(3,580,938,995)

(3,580,938,995)

-

-

-

-

457,751,372

43,670,026
-

414,081,346

401,486,186

12,595,160

12,595,160

13,536,910
-

(941,750)

-

(576,286,918)
(4,580,368,714) (4,652,847,560)

(1,210,194,271)
-

(3,370,174,443) (4,076,560,642)

(713,122,844)

(2,657,051,599) (4,076,560,642)

(2,657,051,599) (4,076,560,642)

(2,586,470,869) (2,514,866,823)
-

(14,177,706,870)

(3,300,725,560)
-

(10,876,981,310)

(3,971,006,585)

(6,905,974,725)

(6,905,974,725)

(5,160,384,912)
-

(1,745,589,813)

ผลต่างจาก
รวม
การแปลงค่า องค์ประกอบอื�นของ
งบการเงิ น ส่วนของเจ้าของ
บาท
บาท

(70,580,730) (1,561,693,819)

ภาษี เงิ นได้เกี�ยวกับ ส่วนแบ่งขาดทุน
การป้ องกัน องค์ประกอบของ
เบ็ดเสร็จอื�น
ความเสี�ยง
กําไร (ขาดทุน) จากบริ ษทั ร่วม
กระแสเงิ นสด
เบ็ดเสร็จอื�น และการร่วมค้า
บาท
บาท
บาท

ส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่

รวมส่วนของ
เจ้าของ
บาท

7,966,230,245
(3,553,463,021)
(62,350,000)

(4,403,235,959)

5,456,972,003
(3,290,303,850)
(35,597,988)
102,243,203,758 591,037,450 102,834,241,208

5,432,305,338 24,666,665
(3,290,303,850)
- (35,597,988)

100,101,202,270 601,968,773 100,703,171,043

(4,389,208,865) (14,027,094)

104,490,411,135 615,995,867 105,106,407,002

104,490,411,135 615,995,867 105,106,407,002

7,898,850,881 67,379,364
(3,553,463,021)
- (62,350,000)

100,145,023,275 610,966,503 100,755,989,778

รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ผู้เป็ นเจ้าของ ที�ไม่มีอาํ นาจ
ของบริษทั ใหญ่
ควบคุม
บาท
บาท

งบการเงินรวม

รายงานประจ�ำปี 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่ายของบริษทั ย่อย

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ที�ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ตามที�รายงานไว้เดิ ม
ผลกระทบจากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่ายของบริษทั ย่อย

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ทุนที�ออกและ
ชําระแล้ว
หมายเหตุ
บาท

กําไรสะสม
ส่วนเกิ น
จากการซื�อ
ส่วนได้เสีย จัดสรรแล้ว ที�ไม่มีอาํ นาจ สํารองตาม
ควบคุม
กฎหมาย
บาท
บาท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
งบแสดงการเปลีย

282
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37

5,264,650,000

-

5,264,650,000

-

8,601,300,000

-

8,601,300,000

-

8,601,300,000

8,601,300,000

-

8,601,300,000

47,373,035

-

47,373,035

-

47,373,035

47,373,035

-

47,373,035

530,000,000

-

530,000,000

-

530,000,000

530,000,000

-

530,000,000

54,447,221,695

7,412,926,169
(3,290,303,850)

50,324,599,376

(38,363,156)

50,362,962,532

50,362,962,532

7,290,114,094
(3,553,463,021)

46,626,311,459

(148,058,806)

(25,039,922)
-

(123,018,884)

-

(123,018,884)

(123,018,884)

(16,530,418)
-

(106,488,466)

(1,418,389,082)

(787,466,586)
-

(630,922,496)

(630,922,496)

-

-

-

-

(1,566,447,888)

(812,506,508)
-

(753,941,380)

(630,922,496)

(123,018,884)

(123,018,884)

(16,530,418)
-

(106,488,466)

67,324,096,842

6,600,419,661
(3,290,303,850)

64,013,981,031

(669,285,652)

64,683,266,683

64,683,266,683

7,273,583,676
(3,553,463,021)

60,963,146,028

รายงานประจ�ำปี 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที�ปรับปรุงแล้ว

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก

5,264,650,000

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ตามที�รายงานไว้เดิ ม

-

5,264,650,000

5,264,650,000

4

หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
การวัดมูลค่าใหม่
การป้ องกัน
ทุนที�ออกและ
ส่วนเกิ นมูลค่า
จัดสรรแล้ว ของภาระผูกพันผล
ความเสี�ยง รวมองค์ประกอบอื�น
รวม
ชําระแล้ว ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื�อคืน สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร ประโยชน์พนักงาน
กระแสเงิ นสด ของส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริงบแสดงการเปลี
ษัท ผลิตไฟฟ้า�ยจำ�กั
ด (มหาชน)
นแปลงส่
วนของเจ้สำ�หรั
าของบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)

่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
งบแสดงการเปลีย

เอ็กโก กรุ๊ป
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งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงิ
นสด
บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)

สําษหรััทบผลิ
ปี สิต� นไฟฟ้
สุดวัานทีจำ�กั
� 31ดธัน(มหาชน)
วาคม พ.ศ.
2563
บริ
สำ�หรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
บาท

9,781,971,491

13,985,513,827

7,412,926,169

7,290,114,094

3,131,380,018

3,066,936,298

34,441,483

39,976,983

22,964,003
84,669,088
(1,006,114)
(260,383,199)
3,869,345,122
88,204,434
1,239,411,531
97,914,234
182,971,005
291,174,573
(1,821,125,683)
(167,879,617)
(4,838,035,052)

44,954,606
189,454,881
1,860,000
(584,353,285)
4,252,157,102
(649,112,418)
296,549,767
3,576,015
249,590,672
61,049,954
(2,197,751,334)
(540,081)
(6,404,977,057)

31,337,122
(2,518,915,936)
1,472,725,670
174,144,955
181,654,490
(203,469,789)
(167,694,121)
(7,185,683,631)
-

413,038
81,916,184
(1,646,731,588)
1,641,676,706
(641,664,225)
2,830,000,000
(1,628,686,766)
(714,632)
(8,226,594,068)
-

11,701,575,834

12,314,908,947

(768,533,588)

(260,294,274)

795,787,215

192,428,270

-

-

766,825,338
89,389,741
(249,045,507)
(28,292,783)
(350,858,478)
115,934,844

818,690,305
332,421,907
425,294,232
(49,571,568)
(1,226,929,489)
(1,643,861)

(336,415)
(11,212,437)
(38,782,757)

(11,161,839)
15,098,256
73,483,457

(77,912,570)
(62,332,983)

(56,746,577)
(186,164,074)

(14,980,900)
(18,603,055)

(26,331,833)
813,584

12,701,070,651
8,719,722
(996,828,443)

12,562,688,092
9,642,728
(1,142,685,323)

(852,449,152)
7,354,944
-

(208,392,649)
7,146,812
-

11,712,961,930

11,429,645,497

(845,094,208)

(201,245,837)

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
- ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
- ค่าเผือ� การลดลงของมูลค่าวัสดุสํารองคลังล้าสมัย
และมูลค่าสุทธิทค�ี าดว่าจะได้รบั ของนํ� ามันเชือ� เพลิง
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
- (กลับรายการ) ค่าเผือ� การด้อยค่าของลูกหนี�
- ดอกเบีย� รับ
- ดอกเบีย� จ่ายและต้นทุนทางการเงินอื�น
- กําไรสุทธิจากการปิ ดบริษทั ย่อย
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและการร่วมค้า
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของทีด� นิ อาคาร และอุปกรณ์
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
- ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลีย� นทีย� งั ไม่เกิดขึน�
- กําไรสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื�องมือทางการเงิน
- กําไรสุทธิจากการตัดจําหน่ายและจําหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
- เงินปันผลรับจากบริษทั ย่อยและการร่วมค้า
- ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กระแสเงินสดก่อนการเปลีย� นแปลงของสินทรัพย์
และหนี�สนิ ดําเนินงาน
การเปลีย� นแปลงของสินทรัพย์และหนี�สนิ ดําเนินงาน
(ไม่รวมผลกระทบของการซื�อหรือขายบริษทั ย่อย)
- ลูกหนี�การค้า
- ลูกหนี�สญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ า
จากกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
- ลูกหนี�อ�นื
- เชือ� เพลิงและวัสดุสํารองคลัง
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
- เจ้าหนี�การค้า
- เจ้าหนี�อ�นื
- เงินสดจ่ายเพื�อชําระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
- หนี�สนิ ไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ� ่ายได้รบั คืน
- ภาษีเงินได้จา่ ย
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดําเนิ นงาน

33

17.1
19
20
21

17.5
17.1

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

เอ็กโก กรุ๊ป
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งบกระแสเงิ นสด
งบกระแสเงิ
นสด
บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)

สําษหรััทบผลิ
ปี สิต� นไฟฟ้
สุดวัานทีจำ�กั
� 31ดธั(มหาชน)
นวาคม พ.ศ.
2563
บริ
สำ�หรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563
บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
การเพิม� เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
การซื�อเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดรับจากการปิ ดบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสัน� สุทธิ
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสัน� ทีใ� ช้เป็ นหลักประกัน สุทธิ
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย
วิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย สุทธิ
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินทีใ� ช้เป็ นหลักประกัน
ทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย สุทธิ
เงินสดรับจากดอกเบีย�
เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
เงินสดรับจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดจ่ายเพื�อชําระค่ารือ� ถอนโรงไฟฟ้ า
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกัน
เงินปันผลรับจากบริษทั ย่อยและการร่วมค้า

17.1
17.1
17.1
17.1.1

27
39.5
17.5

กระแสเงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน

(811,883,916) (4,750,905,370)
(13,462,184,408) (25,002,033,933)
431,609,475
60,273,867
(672,111,258)
417,823,723

(1,240,000,000)
-

(160,491,375)
(1,980,000,000)
24,767,294
(138,000,000)
-

(2,420,638,181)

-

(1,789,863,103)

-

318,175,244
192,361,903
(247,420,040)
280,639,554
(3,573,000)
(1,304,540)
619,288
6,407,100,639

496,711,425
(50,022,557)
(275,784,171)
20,205,921
(2,907,000)
11,942,565,979

195,123,805
(35,618,658)
280,358,692
273,000,000
7,003,124,123

332,066,128
(50,022,557)
(80,380,585)
1,356,736
239,035,023
13,060,337,300

(9,316,497,982) (17,816,183,374)

4,686,124,859

11,248,667,964

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดจ่ายค่าดอกเบีย�
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการอื�น
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกูย้ มื และต้นทุนทางการเงินอื�น
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ และส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม

(3,784,951,807) (3,873,543,133)
6,037,958,133
3,235,241,533
(6,076,958,272) (3,313,028,758)
7,873,505,003 20,219,362,773
(5,926,429,386) (19,055,327,830)
(111,150,396)
(49,840,245)
(66,700,358)
(86,908,267)
(3,325,087,063) (3,615,472,211)

(460,728,427)
(337,454,317)
7,609,105,000
(400,000,000) (13,615,180,000)
(4,548,232)
(29,727,798)
(46,621,279)
(3,289,511,115) (3,553,122,134)

กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น

(5,429,654,391)

(6,489,675,893)

(4,184,515,572)

(9,943,272,730)

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ� มขึน� (ลดลง) สุทธิ
ยอดคงเหลือต้นปี
ผลกระทบของการเปลีย� นแปลงอัตราแลกเปลีย� น

(3,033,190,443) (12,876,213,770)
20,487,547,927 34,876,629,903
(217,607,814) (1,512,868,206)

(343,484,921)
4,026,384,871
-

1,104,149,397
2,922,235,474
-

ยอดคงเหลือปลายปี

17,236,749,670

3,682,899,950

4,026,384,871

22.1
22.1
24.1.2
24.1.2
24.2.1

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงิ
นสด
บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)

สําษหรััทบผลิ
ปี สิต� นไฟฟ้
สุดวัานทีจำ�กั
� 31ดธัน(มหาชน)
วาคม พ.ศ.
2563
บริ
สำ�หรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
บาท

3,790,857,181
13,445,892,489

2,782,622,655
17,704,925,272

36,785,132
3,646,114,818

18,327,883
4,008,056,988

17,236,749,670

20,487,547,927

3,682,899,950

4,026,384,871

11,198,121

10,678,071

2,186,545

766,500

19,924,214

77,749,385

-

-

39.5

277,500,000
195,000,000
-

2,427,830,235
1,240,000,000
-

277,500,000
195,000,000
-

1,240,000,000
49,094,007,879

17.5

-

-

280,876,885

283,013,231

17.5

-

-

115,242,022

562,656,546

39.5

-

-

-

272,698,616

39.5

-

-

401,938,900

672,783,066

39.5

-

-

-

34,483,896

-

-

-

578,526,104

-

-

-

814,617,001

-

-

279,228,846

-

-

-

474,969,992

-

หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันที� 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย
- เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทีค� รบกําหนดภายในสามเดือน
- เงินลงทุนในตั �วสัญญาใช้เงินทีค� รบกําหนดภายในสามเดือน

รายการที�มิใช่เงิ นสด
- ซื�อทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชาํ ระเงิน
- จัดประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุสํารองคลังไปเป็ นทีด� นิ
อาคาร และอุปกรณ์
- จัดประเภทรายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื�อเงินลงทุน
ไปเป็ นเงินลงทุนในการร่วมค้า
- เจ้าหนี�ค่าซื�อเงินลงทุนในการร่วมค้า
- ลูกหนี�ค่าขายโรงไฟฟ้ า
- เจ้าหนี�ค่ารือ� ถอนโรงไฟฟ้ า
- ตั �วสัญญาใช้เงินรับล่วงหน้าสําหรับการคืนทุนจากบริษทั ย่อย
- หักกลบรายการเงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
กับเงินปันผลรับจากบริษทั ย่อย
- หักกลบรายการเงินสดจ่ายค่าดอกเบีย� สําหรับเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากสถาบันการเงินกับเงินปั นผลรับจากบริษทั ย่อย
- หักกลบรายการเงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
กับเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อย
- หักกลบรายการเงินสดจ่ายค่าดอกเบีย� สําหรับเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากสถาบันการเงินกับเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อย
- หักกลบรายการเงินสดจ่ายค่าหุน้ เพิม� ทุนในการร่วมค้า
กับเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อย
- หักกลบรายการเงินสดจ่ายค่าหุน้ เพิม� ทุนในการร่วมค้า
กับดอกเบีย� ค้างรับจากเงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อย
- หักกลบรายการเงินสดจ่ายค่าหุน้ เพิม� ทุนในการร่วมค้า
กับเงินปันผลรับจากบริษทั ย่อย
- หักกลบรายการเงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
กับดอกเบีย� ค้างรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อย
- หักกลบรายการเงินสดจ่ายค่าดอกเบีย� สําหรับเงินกูย้ มื ระยะยาว
กับดอกเบีย� ค้างรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อย

17.1.3

17.5

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินและ
บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
บริ
ัท ผลิ
สำ�หรับพ.ศ.
ปีสิ้นสุ2563
ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
� นสุาดจำ�กั
สําษหรั
บปีตสิไฟฟ้
วันดที�(มหาชน)
31 ธันวาคม

1

ข้อมูลทั �วไป

บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) (บริษทั ) เป็ นบริษทั มหาชนจํากัด ซึ�งจัดตัง� ขึ�นในประเทศไทยและมีทอ�ี ยู่ตามทีไ� ด้จดทะเบียนไว้คอื
อาคารเอ็กโก ชัน� 14 และ 15 เลขที� 222 ถนนวิภาวดีรงั สิต ทุ่งสองห้อง หลักสี� กรุงเทพมหานคร 10210
บริษัท เป็ นบริษั ทจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย เพื�อ วัตถุ ประสงค์ ในการรายงานข้ อมู ล จึงรวมเรีย กบริษ ั ทและ
บริษทั ย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”
การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการคือการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั หน่ วยงานรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�ได้รบั การอนุ มตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เมือ� วันที� 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
2

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิ น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกําหนดภายใต้พระราชบัญญัต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น
ทีอ� ธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทร�ี บั รองทั �วไปในประเทศไทยกําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีทสี� ําคัญและการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนํ านโยบายการบัญชีของกลุ่ มกิจการไปถือปฏิบตั ิ กลุ่ มกิจการเปิ ดเผยข้อ มูล เรื�องการใช้
ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารหรือรายการทีม� คี วามซับซ้อน และรายการเกีย� วกับข้อสมมติฐานและประมาณการทีม� นี ัยสําคัญต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุฯ ข้อ 9
งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการฉบับภาษาอัง กฤษจัด ทํา ขึ�น จากงบการเงิน ตามกฎหมายที�เป็ น ภาษาไทย ในกรณีท�มี ี
เนื�อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

288

รายงานประจ�ำปี 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

กลุ่มกิจการได้มกี ารจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับตัวเลขทีน� ํ ามาแสดงเปรียบเทียบ เพือ� ให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงการนําเสนอ
ข้อมูลในงวดบัญชีปัจจุบนั ของกลุ่มกิจการ
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดงั นี�
ตามที�รายงาน
ไว้เดิ ม

การจัดประเภท
รายการใหม่

ล้านบาท
ตามที�ได้
จัดประเภทใหม่

2,084
1,530

3,499
(1,530)

5,583
-

1,969
205
932

(1,969)
1,136
(205)
(932)

1,136
-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี�อน�ื สุทธิ
ดอกเบี�ยค้างรับและเงินปั นผลค้างรับจากกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

1,085
680

1,508
(1,085)
(422)

1,508
258

หนี� สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�การค้ากิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
เจ้าหนี�อน�ื
เจ้าหนี�กจิ การทีเ� กีย� วข้องกัน
หนี�สนิ หมุนเวียนอืน�

2,769
93
46
2,539

93
(93)
2,585
(46)
(2,539)

2,862
2,585
-

824
51

875
(824)
(51)

875
-

1,312
380

1,678
(1,312)
(366)

1,678
14

4
573

577
(4)
(573)

577
-

งบแสดงฐานะการเงินรวม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี�การค้า สุทธิ
ลูกหนี�การค้ากิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
ลูกหนี�การค้ากิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
จากการให้บริการภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ า
ลูกหนี�อน�ื สุทธิ
ลูกหนี�กจิ การทีเ� กี�ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน�

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี�อน�ื สุทธิ
ลูกหนี�กจิ การทีเ� กี�ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน�
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี�อน�ื สุทธิ
ดอกเบี�ยค้างรับและเงินปั นผลค้างรับจากกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี� สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�อน�ื
เจ้าหนี�กจิ การทีเ� กีย� วข้องกัน
หนี�สนิ หมุนเวียนอืน�

21

บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
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3
3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ที�ถือปฏิ บตั ิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบที�มีนัยสําคัญต่อกลุ่มกิ จการ
ก)

เครื�องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทเี� กีย� วกับเครือ� งมือทางการเงินมีดงั นี�
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 19

การแสดงรายการเครือ� งมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ� งมือทางการเงิน
เครือ� งมือทางการเงิน
การป้ องกันความเสีย� งของเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงาน
ต่างประเทศ
การชําระหนี�สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวกับเครื�องมือทางการเงินได้กําหนดหลักการใหม่ใ นการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าของเครือ� งมือทางการเงิน ให้แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับการตัดรายการสินทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงิน และให้
ทางเลือกกลุ่มกิจการในการเลือกถือปฏิบตั กิ ารบัญชีป้องกันความเสีย� งเพื�อลดผลกระทบจากความแตกต่างในหลักการ
รับรู้รายการระหว่างรายการทีถ� ูกป้ องกันความเสีย� งและเครื�องมือป้ องกันความเสีย� ง (Accounting mismatch) และให้
แนวปฏิบตั ิในรายละเอีย ดเกี�ยวกับการจัดประเภทเครื�องมือทางการเงินที�ออกโดยกลุ่ม กิจการว่า เป็ นหนี�สนิ หรือทุน
และกําหนดให้กลุ่มกิจการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย� วกับเครือ� งมือทางการเงินและความเสีย� งทีเ� กีย� วข้องในรายละเอียด
หลักการใหม่ในการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินนัน� กลุ่มกิจการต้องพิจารณาจากทัง� ก) โมเดลธุรกิจสําหรับ
การถือสินทรัพย์ทางการเงิน และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื�อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบี�ย
(SPPI) หรือไม่ ซึ�งการจัดประเภทนัน� จะมีผลต่อ การวัดมูลค่าของรายการสินทรัพ ย์ทางการเงินด้วย หลัก การใหม่
ยัง รวมถึงการพิจ ารณาค่ าเผื�อ ผลขาดทุน การด้อยค่ า ของสิน ทรัพ ย์ ท างการเงิน รวมทัง� สิน ทรัพ ย์ท�ีเกิดจากสัญ ญา
ซึง� กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณารับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึ�น ณ วันทีร� บั รูร้ ายการเริม� แรก
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 เรื�องสัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 เรือ� งสัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผูเ้ ช่ารับรูส้ ญ
ั ญาเช่าเกือบทัง� หมด
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ตอ้ งจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป กลุ่มกิจการ
ต้องรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ และหนี�สนิ ตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็ นสัญญาเช่าระยะสันและสั
�
ญญาเช่าซึง� สินทรัพย์อ้างอิง
มีมลู ค่าตํ�า

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทเ�ี กี�ยวกับเครื�องมือทางการเงิน
และสัญ ญาเช่ามาถือปฏิบตั ิ โดยผลกระทบทีเ� กิดจากการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิเป็ น
ครัง� แรกได้อธิบายไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 4
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที� มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ในหรือหลังวันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 กลุ่มกิ จการยังไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิ ก่อนวันที� มี
ผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564
ก)

การปรับปรุงการอ้างอิ งกรอบแนวคิ ดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เพิม� เติมหลักการใหม่และแนวปฏิบตั ิ
ในเรือ� งต่อไปนี�
-

การวัดมูลค่า ซึง� รวมถึงปัจจัยทีต� ้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มูล รวมถึง การจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
เรื�องกิจ การที�เสนอรายงานอาจเป็ น กิจการเดีย วหรือส่วนของกิจ การหรือประกอบด้ว ยกิจการมากกว่า 1 แห่ง
ซึง� ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นกิจการตามกฎหมาย และ
การตัดรายการสินทรัพย์และหนี�สนิ

กรอบแนวคิดได้ปรับ ปรุงคํานิ ยามของสินทรัพ ย์และหนี� สนิ และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์แ ละหนี� สนิ ในงบการเงิน
รวมทัง� ได้อธิบายให้ชดั เจนขึน� ถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของ
กลุ่มกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน
ข)

การปรับ ปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที� 3 เรื�องการรวมธุรกิ จ ได้ใ ห้คํานิ ย ามของ “ธุร กิจ” ใหม่
ซึ�ง กําหนดให้ก ารได้มาซึ�งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูล ปั จจัย นํ าเข้าและกระบวนการที�สํา คัญ เป็ นอย่างน้ อ ยซึ�งเมื�อ นํ ามา
รวมกัน มีส่ วนอย่างมีนัย สํา คัญทําให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทัง� ปรับปรุ งคํานิย ามของ “ผลผลิต ”
โดยให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบริการทีใ� ห้กบั ลูกค้า และตัดเรือ� งการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป

ค)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9 เรื�องเครื�องมือทางการเงิ น และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที� 7 เรื�องการเปิ ดเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิ น ปรับเปลี�ยนข้อกําหนดการบัญชีป้องกันความเสีย� ง
โดยเฉพาะ เพือ� บรรเทาผลกระทบทีอ� าจเกิดขึน� จากความไม่แน่นอนทีเ� กิดจากการปฏิรปู อัตราดอกเบีย� อ้างอิง เช่น อัตราดอกเบีย�
อ้างอิงทีก� ําหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี� การปรับปรุงได้กําหนดให้กลุ่มกิจการ
ให้ขอ้ มูลเพิม� เติมเกีย� วกับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสีย� งทีไ� ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่ นอนใด ๆ นัน�

ง)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที� 1 เรื� อ งการนํ า เสนองบการเงิ น และมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที� 8
เรื�องนโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด ปรับปรุงคํานิยามของ “ความมี
สาระสําคัญ” โดยให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึง
การนํ าความมีสาระสําคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึน� ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 1

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ในหรือหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565
จ)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที� 16 (TFRS 16) เรื�องสัญญาเช่ า เกี�ยวกับแนวผ่อนปรน
ในทางปฏิบตั กิ รณีมกี ารเปลีย� นแปลงสัญญาเช่าที�เข้าเงื�อนไขทีก� ําหนดซึ�งเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง (เช่น
การทดแทนอัตรา THBFIX ด้วยอัตราดอกเบี�ย อ้างอิงใหม่ซ�งึ เป็ นผลมาจากการยกเลิก LIBOR) ผูเ้ ช่าต้องวัด มูลค่า
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่ โดยใช้อตั ราคิดลดทีป� รับปรุงซึง� สะท้อนการเปลีย� นแปลงของอัตราดอกเบี�ย เพื�อคิดลดค่าเช่า
จ่ายทีเ� ปลี�ยนแปลงไป โดยอนุ ญาตให้ถอื ปฏิบตั กิ ่อนวันทีม� ผี ลบังคับใช้ได้

ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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4

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่มาถือปฏิ บตั ิ เป็ นครังแรก
�

กลุ่มกิจการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ� กี�ยวกับเครือ� งมือทางการเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และสัญ ญาเช่า
(TFRS 16) มาถือปฎิบตั เิ ป็ นครัง� แรก โดยนโยบายการบัญชีใหม่ทน�ี ํ ามาถือปฏิบตั ติ งั � แต่วนั ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้อธิบายไว้ใน
หมายเหตุฯ ข้อ 5
กลุ่มกิจการได้นํานโยบายการบัญชีใ หม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ติ งั � แต่วนั ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิ รี บั รูผ้ ลกระทบสะสมจาก
การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็ นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) โดยไม่
ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนัน� การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงทีเ� กิดจากการเปลีย� นแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ผลกระทบของการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั เิ ป็ นครังแรกที
�
ม� ตี ่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ มีดงั นี�
ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที�ได้
จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ
ล้านบาท

TAS 32 และ
TFRS 9
ล้านบาท
(หมายเหตุฯ ข้อ 4.1)

งบการเงิ นรวม
ณ วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ตามที�
TFRS 16
ปรับปรุงใหม่
ล้านบาท
ล้านบาท
(หมายเหตุฯ ข้อ 4.2)

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะสัน�
เงินลงทุนระยะสัน� ทีใ� ช้เป็ นหลักประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
สินทรัพย์ทางการเงินทีใ� ช้เป็ นหลักประกัน
ทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
ลูกหนี�การค้า สุทธิ
ลูกหนี�อ�นื สุทธิ
ส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกัน
ทีถ� งึ กําหนดชําระภายในหนึ�งปี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี�อ�นื สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
รวมรายการสิ นทรัพย์ที�ปรับปรุง

ก
ก
ก

765
3,933
-

(765)
(3,933)
765

-

765

ก
ข
ค

5,583
1,136

3,933
(1)
(33)

-

3,933
5,582
1,103

ง

-

1

-

1

1,508
1,231
14,574
72,707
3,603
630
105,670

(502)
68
(68)
(550)
(69)
447
413
(294)

464
464

1,006
1,299
14,506
72,157
3,534
464
447
1,043
105,840

ข, ค
ง
ค
ค, ง, ฉ
ง
ค
ค
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ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที�ได้
จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ
ล้านบาท
หนี� สินและส่วนของเจ้าของ
หนี� สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�อ�นื
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการอื�น
ทีถ� งึ กําหนดชําระภายในหนึ�งปี สุทธิ
หนี�สนิ อนุพนั ธ์
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่าส่วนทีถ� งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี สุทธิ
หนี� สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการอื�น สุทธิ
หนี�สนิ อนุพนั ธ์
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า สุทธิ
หนี�สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
หนี�สนิ ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมรายการหนี� สินที�ปรับปรุง
ส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม - ยังไม่จดั สรร
- มูลค่ายุตธิ รรมของอนุพนั ธ์
- การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
- การจัดประเภทและวัดมูลค่าของหนี�สนิ ทางการเงิน
- ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
รวมกําไรสะสม - ยังไม่จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
- ต้นทุนในการป้ องกันความเสีย� ง
- การป้ องกันความเสีย� งกระแสเงินสด
- ภาษีเงินได้เกีย� วกับองค์ประกอบของกําไร
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
- ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจากบริษทั ร่วมและ
การร่วมค้าตามวิธสี ่วนได้เสียสุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี าํ นาจควบคุม
รวมรายการส่วนของเจ้าของที�ปรับปรุง
รวมรายการหนี� สินและส่วนของเจ้าของที�ปรับปรุง

ค, จ

TAS 32 และ
TFRS 9
ล้านบาท
(หมายเหตุฯ ข้อ 4.1)

เอ็กโก กรุ๊ป

งบการเงิ นรวม
ณ วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ตามที�
TFRS 16
ปรับปรุงใหม่
ล้านบาท
ล้านบาท
(หมายเหตุฯ ข้อ 4.2)

2,585

(210)

-

2,375

-

103
93

-

103
93

-

-

33

33

3,053
1,525
7,163

471
4,393
(67)
(674)
4,109

431
464

471
4,393
431
2,986
851
11,736

97,172
97,172

(459)
(81)
26
96
(418)

-

97,172
(459)
(81)
26
96
96,754

ค
ค

-

(78)
(3,581)

-

(78)
(3,581)

ค

-

401

-

401

(2,657)
616
95,131
102,294

(713)
(14)
(4,403)
(294)

464

(3,370)
602
90,728
102,464

จ
ค

จ
ค
ค, จ
ค, จ

ค
ข
จ
ค, ง, ฉ

ค, ฉ
ค

หมายเหตุ ก) การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงิน ลงทุนระยะสัน� และเงิน ลงทุนระยะสัน� ทีใ� ช้เป็ นหลักประกัน เดิมจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที�ถอื จนครบกํา หนด
โดยจัดประเภทใหม่เป็ นเงินลงทุนทีว� ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เนื�องจากกลุ่มกิจการตัง� ใจทีจ� ะถือเงินลงทุนนี�ไว้จนครบกําหนดเพื�อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา และกระแสเงินสดตามสัญญาเข้าเงื�อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย� (SPPI) ที�เกิดจากเงินต้นคงค้าง
ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ั ชปี้องกนัความเสย�ีง
ค) การวดัมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธแ์ละการบญ
ง) การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกัน (ค่าก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้ าซึ�งกลุ่มกิจการจ่ายเงินล่วงหน้า ให้แก่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยและได้รบั คืนกลับมาโดยคํานวณรวมอยู่ในสูตรค่าไฟฟ้ าซึง� เดิมจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สิทธิในการใช้
สายส่งกระแสไฟฟ้ า)
จ) การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการอื�น (เงินส่วนเกินค่าขายไฟฟ้ าทีไ� ด้รบั จากลูกค้า) ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560 และ
จะต้องจ่ายคืนให้กบั ลูกค้าดังกล่าวเป็ นรายปี ตัง� แต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2568 ซึง� เดิมจัดประเภทรายการเป็ นเจ้าหนี�อ�นื และหนี�สนิ ไม่หมุนเวียนอื�น)
ฉ) การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนรวม (เดิมจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือ� ขาย)
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ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที�ได้
จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ
ล้านบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ณ วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ตามที�
TAS 32 และ TFRS 9
TFRS 16
ปรับปรุงใหม่
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
(หมายเหตุฯ ข้อ 4.1) (หมายเหตุฯ ข้อ 4.2)

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะสัน�
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย
วิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
ลูกหนี�อ�นื สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี�อ�นื สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ สุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
รวมรายการสิ นทรัพย์ที�ปรับปรุง

ก

138

(138)

-

-

ก
ข

875

138
(2)

-

138
873

ข, ค

1,678
2,691

(446)
352
(96)

30
30

1,232
30
352
2,625

577

(48)

-

529

-

-

4

4

577

621
573

26
30

621
26
1,180

ข
ค

50,363
50,363

42
(80)
(38)

-

50,363
42
(80)
50,325

ข

-

(631)

-

(631)

50,363
50,940

(669)
(96)

30

49,694
50,874

ข

หนี� สินและส่วนของเจ้าของ
หนี� สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�อ�นื
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่าส่วนทีถ� งึ กําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี สุทธิ
หนี� สินไม่หมุนเวียน
หนี�สนิ อนุพนั ธ์
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า สุทธิ
รวมรายการหนี� สินที�ปรับปรุง
ส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม - ยังไม่จดั สรร
- มูลค่ายุตธิ รรมของอนุ พนั ธ์
- การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
รวมกําไรสะสม - ยังไม่จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
- การป้ องกันความเสีย� งกระแสเงินสด
- ภาษีเงินได้เกีย� วกับองค์ประกอบของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
รวมรายการส่วนของเจ้าของที�ปรับปรุง
รวมรายการหนี� สินและส่วนของเจ้าของที�ปรับปรุง

ข

ข

หมายเหตุ ก) การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุนระยะสัน� เดิมจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที�ถอื จนครบกําหนด โดยจัดประเภทใหม่เป็ นเงินลงทุนที�วดั มูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เนื�องจากกลุ่มกิจการตัง� ใจทีจ� ะถือเงินลงทุนนี�ไว้จนครบกําหนดเพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และกระแสเงินสดตามสัญญา
เข้าเงื�อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย� (SPPI) ทีเ� กิดจากเงินต้นคงค้าง
ข) การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของอนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสีย� ง
ค) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
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4.1

รายงานประจ�ำปี 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

เครื�องมือทางการเงิน
ผลกระทบต่อวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีของกลุ่มกิจการอย่างเป็ นสาระสําคัญจากการนํ ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ทีเ� กีย� วกับเครือ� งมือทางการเงินมาถือปฏิบตั เิ ป็ นครัง� แรก มีดงั นี�

4.1.1 การจัดประเภทของเครื�องมือทางการเงิน
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 การวัดมูลค่าและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงินสามารถสรุปได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี

ประเภทการวัดมูลค่า
ตามที� ได้
จัดประเภทใหม่
(ตาม TAS 105 และ
TAS อื�นที� เกี�ยวข้อง)
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน�
เงินลงทุนระยะสัน� ทีใ� ช้เป็ นหลักประกัน
ลูกหนี�การค้า สุทธิ
ลูกหนี�สญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญา
ซือ� ขายไฟฟ้ าจากกิจการ
ทีเ� กีย� วข้องกัน สุทธิ
ลูกหนี�อน�ื สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่
กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน สุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
หนี� สินทางการเงิ น
เงินกูย้ มื ระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�อ�นื
เจ้าหนี�คา่ ซือ� เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการอื�น สุทธิ
หุน้ กู้
หนี�สนิ อนุพนั ธ์

ตามที�
ตามที� ได้
ตามที�
ปรับปรุงใหม่ จัดประเภทใหม่ ปรับปรุงใหม่ ผลต่าง
(ตาม TFRS 9)
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

20,488
765
3,933
5,583

20,488
765
3,933
5,582

(1)

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

18,173
2,644

18,173
2,109

(535)

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ไม่ได้บนั ทึก

ราคาทุนตัดจําหน่าย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรหรือขาดทุน

1,231

1,300

69

-

447

447

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่ าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่ าย

38
2,862
2,585
1,240

38
2,862
2,375
1,240

(210)
-

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่ าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ไม่ได้บนั ทึก

ราคาทุนตัดจําหน่ าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรหรือขาดทุน

84,741
4,787

84,741
574
4,787

574
-

-

4,486

4,486
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งบการเงินเฉพาะกิ จการ
มูลค่าตามบัญชี

ประเภทการวัดมูลค่า
ตามที�ได้
จัดประเภทใหม่
(ตาม TAS 105 และ
TAS อื�นที� เกี�ยวข้อง)
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน�
ลูกหนี�อน�ื สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่
กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน สุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
หนี� สินทางการเงิ น
เจ้าหนี�อ�นื
เจ้าหนี�คา่ ซือ� เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน สุทธิ
หุน้ กู้
หนี�สนิ อนุพนั ธ์

ตามที�
ตามที� ได้
ตามที�
ปรับปรุงใหม่ จัดประเภทใหม่ ปรับปรุงใหม่ ผลต่าง
(ตาม TFRS 9)
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

4,026
138
2,553

4,026
138
2,105

(448)

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ไม่ได้บนั ทึก

ราคาทุนตัดจําหน่าย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรหรือขาดทุน

51,751

51,751

-

-

352

352

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

577
1,240

529
1,240

(48)
-

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่ าย
ไม่ได้บนั ทึก

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรหรือขาดทุน

34,837
4,787

34,837
4,787

-

-

621

621

4.1.2 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มกิจการมีสนิ ทรัพย์ทางการเงินทีเ� ข้าเงือ� นไขทีต� อ้ งพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึ�น ดังนี�
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี�การค้า
- ลูกหนี�สญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ า
- ลูกหนี�อน�ื
- เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกัน
- สินทรัพย์ทางการเงินอืน� ทีว� ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้ปรับวิธใี นการคํานวณและพิจารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพ ย์
ทางการเงินให้เป็ นไปตาม TFRS 9 และได้รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการด้อ ยค่าของลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อ�ืนในกําไรสะสม
ในงบการเงิน รวมจํานวน 81 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 80 ล้านบาท ผลขาดทุน จากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทางการเงินอืน� เป็ นจํานวนเงินทีไ� ม่มสี าระสําคัญ
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4.1.3 อนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี�ยง
ปั จจุบนั กลุ่มกิจการมีการทําสัญญาอนุ พนั ธ์เพื�อลดความไม่แน่ นอนของกระแสเงินสดในอนาคตทีเ� กิดจากการเปลี�ยนแปลงของ
อัตราดอกเบีย� และอัตราแลกเปลีย� น รวมทัง� ทีเ� กิดจากความผันผวนของราคาค่าไฟฟ้ า โดยสัญญาอนุ พนั ธ์ดงั กล่าวประกอบด้วย
สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย� สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบี�ยล่วงหน้า (Cross currency swap contracts) สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ยต่างสกุลเงิน (Cross currency interest
rate swap contracts ) และสัญญากําหนดราคาค่าไฟฟ้ าคงที� (Electricity swaption contract)
ก่อนวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่ได้รบั รูม้ ูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาอนุ พนั ธ์ในงบการเงิน แต่ได้เปิ ดเผยรายละเอียด
ของสัญ ญาอนุ พ ัน ธ์แ ละมูล ค่ ายุต ิธ รรมที�เกี�ย วข้องในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ทัง� นี� ณ วัน ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กลุ่ มกิจการรับรูม้ ูล ค่ายุตธิ รรมของสัญญาอนุ พนั ธ์ในงบการเงินและได้นําการบัญชีป้องกันความเสี�ยงมาถือปฏิบตั เิ ป็ นครัง� แรก
โดยกลุ่มกิจการเลือกปฏิบตั ติ ามการบัญชีป้องกันความเสีย� งสําหรับสัญญาอนุ พนั ธ์บางสัญญา ซึ�งเข้าเงื�อนไขการเป็ นเครื�องมือ
ป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสดดังทีเ� ปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 7
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่ มกิจการรับรู้รายการปรับปรุงสะสมสําหรับการนํ าการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
เป็ นครัง� แรกจํานวน 4,023 ล้านบาท ซึง� เป็ นการรับรูใ้ นองค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของจํานวน 3,941 ล้านบาท (รวมการรับรู้
ตามวิธ ีส่วนได้เสียจํานวน 683 ล้านบาท) และรับรู้ในกําไรสะสมจํานวน 82 ล้านบาท (รวมการรับรู้ผ่านวิธสี ่วนได้เสียจํานวน
56 ล้านบาท) และกลุ่มกิจการรับรู้รายการปรับปรุงสะสมในส่วนของสัญญาอนุ พนั ธ์ท�กี ลุ่มกิจการไม่ได้นําการบัญชีป้องกัน
ความเสีย� งมาถือปฏิบตั ใิ นงบการเงินรวมจํานวน 433 ล้านบาท ซึง� รับรูใ้ นกําไรสะสม
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีรายการสัญญาอนุ พนั ธ์ซ�งึ รับรูร้ ายการปรับปรุงสะสมสุทธิภาษีในองค์ประกอบอื�น
ของส่วนของเจ้าของและกําไรสะสม ดังต่อไปนี�
งบการเงินรวม
ต้นทุน การป้ องกัน
ในการป้ องกัน ความเสี�ยงใน
ความเสี�ยง กระแสเงินสด
ล้านบาท
ล้านบาท
สัญญาอนุพนั ธ์ท�ีไม่ได้นําการบัญชีป้องกัน
ความเสี�ยงมาถือปฏิ บตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
- สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบี�ยล่วงหน้า
- สัญญากําหนดราคาค่าไฟฟ้ าคงที�
สัญญาอนุพนั ธ์ที�นําการบัญชีป้องกัน
ความเสี� ยงมาถือปฏิ บตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
- สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบี�ยล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย� ต่างสกุลเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
การป้ องกัน
ความเสี� ยงใน
กําไรสะสม กระแสเงินสด
กําไรสะสม
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

-

(143)
(268)

-

-

-

-

(3)
(19)

-

9
-

(27)

(3,021)
(226)

33
9

(631)
-

33
-

(51)
(78)

157
(90)
(3,180)

(68)
(459)

(631)

42
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สัญญาเช่า
กรณี ที�กลุ่มกิ จการเป็ นผูเ้ ช่า
กลุ่มกิจการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิ โดยการรับรูห้ นี�สนิ ตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทีไ� ด้เคยถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่า
ดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 17 (TAS 17) เรือ� งสัญญาเช่า ทัง� นี� หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันทีน� ํ า TFRS 16 มาถือ
ปฏิบตั ิดงั กล่าวจะรับรูด้ ้วยมูลค่าปั จจุบนั ของหนี�สนิ ที�จะต้องชําระ คิดลดด้วยอัตรากู้ยมื ส่วนเพิม� ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
โดยอัตรากูย้ มื ส่วนเพิม� ทีก� ลุ่มกิจการนํามาใช้ในการคิดลดดังกล่าว คือ ร้อยละ 2.36 ถึงร้อยละ 4.85 ต่อปี
กลุ่มกิจการรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ด้วยจํานวนเดียวกับหนี�สนิ ตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วยยอดยกมาของจํานวนเงินค่าเช่า
จ่ายล่วงหน้า หรือ ค่าเช่าค้างชําระทีแ� สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สําหรับสัญญาเช่าทีเ� ดิมกลุ่ มกิจการได้รบั รูเ้ ป็ น สัญญาเช่าการเงินนั น� จะรับรูด้ ้วยมูล ค่าคงเหลือของสิน ทรัพย์ต ามสัญญาเช่า
การเงินและหนี� สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันทีน� ํ า TFRS 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก โดยจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และ
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า ทัง� นี� กลุ่มกิจการจะเริม� นํ าข้อกําหนดของการรับรู้รายการภายใต้ TFRS 16 มาถือปฏิบตั กิ บั รายการ
ดังกล่าวภายหลังวันทีถ� อื ปฏิบตั คิ รัง� แรก
วิธผี ่อนปรนในทางปฏิบตั ทิ กี � ลุ่มกิจการเลือกใช้
น� กับสัญญาเช่าทีก� ลุ่มกิจการมีอยู่ก่อนวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ
�
ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั เิ ป็ นครังแรกนั
ได้เลือกใช้วธิ ผี ่อนปรนในทางปฏิบตั ติ ามมาตรฐานดังนี�
-

ใช้อตั ราคิดลดอัตราเดียวสําหรับกลุ่มสัญญาเช่าสินทรัพย์อา้ งอิงทีม� ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล
พิจารณาว่าสัญญาเช่าเป็ นสัญญาทีส� ร้างภาระหรือไม่ตามการประเมินก่อนนํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิ
ั ญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นสัญญาเช่า
ถือว่าสัญญาเช่าดําเนินงานทีม� อี ายุสญ
ระยะสัน�
ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริม� แรกในการวัดมูลค่าสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ั ญาเช่าหรือยกเลิก
ั ญาให้สทิ ธิเลือกขยายอายุสญ
ั ญาเช่า ในกรณีทีส� ญ
ใช้ขอ้ เท็จจริงทีท� ราบภายหลังในการกําหนดอายุสญ
สัญญาเช่า

กรณี ที�กลุ่มกิ จการเป็ นผูใ้ ห้เช่า
กลุ่มกิจการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิ ซึง� เป็ นการนํามาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 4 เรือ� ง การประเมิน
ว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 17 เรื�องสัญญาเช่า (TAS17) ดังนัน�
ั ญาซื�อขาย
กลุ่ มกิจการจึงได้พจิ ารณาสัญญาต่าง ๆ ใหม่ตามข้อกําหนดของ TFRS 16 และพบว่ารายการรายได้ภายใต้สญ
ไฟฟ้ าของบริษทั ย่อยในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ทเ�ี คยประเมินว่าประกอบด้วยสัญญาเช่าตาม TFRIC 4 และจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่า
ั ญาเช่า โดยพิจารณาจากสิทธิในการ
ดําเนินงานตาม TAS17 นัน� หากประเมินตามข้อกําหนดของ TFRS16 ในเรือ� งการระบุสญ
ั ญาดังกล่าวไม่เข้าเงื�อนไขของสัญญาเช่า ดังนัน� กลุ่มกิจการจึงรับรูร้ ายได้จากสัญญาซื�อ
ควบคุมการใช้สนิ ทรัพย์ จะส่งผลให้สญ
ขายไฟฟ้ าดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 15 เรือ� งรายได้จากสัญญาทีท� าํ กับลูกค้า (TFRS15) ตัง� แต่วนั ที�
1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป โดยแสดงรายการรายได้ดงั กล่าวและต้นทุนที�เกี�ยวข้องรวมอยู่ในรายได้จากการขายและ
บริการและต้นทุนขายและบริการในงบกําไรขาดทุนรวม ตามลําดับ
อย่ างไรก็ต าม การปฏิบ ัติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี�ย วกับ สัญญาเช่า ฉบับ ใหม่น�ี ไ ม่ มีผ ลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินทีน� ําเสนอของกลุ่มกิจการ
30
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นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีทส�ี าํ คัญทีใ� ช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี�
5.1

การบัญชีสาํ หรับงบการเงิ นรวม

5.1.1 บริษทั ย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทัง� หมดที�กลุ่มกิจการมีอํา นาจควบคุม กลุ่ มกิจการมีอํานาจควบคุมเมื�อกลุ่ มกิจการรับหรือมีสทิ ธิ
ในผลตอบแทนผัน แปรจากการเกี�ย วข้อ งกับ ผู้ไ ด้ร บั การลงทุ น และสามารถใช้อํ า นาจเหนื อ ผู้ไ ด้ร ับ การลงทุ น เพื�อ ให้ไ ด้
ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง� แต่วนั ทีก� ลุ่มกิจการมีอํานาจในการควบคุม
บริษทั ย่อยจนถึงวันทีก� ลุ่มกิจการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษทั ย่อยนัน�
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธรี าคาทุนหักค่าเผือ� การด้อยค่า (ถ้ามี)
5.1.2 บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วมเป็ นกิจการทีก� ลุ่มกิจการมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ไม่ถงึ กับมีอํานาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม เงินลงทุน
ในบริษทั ร่วมรับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมบันทึกด้วยวิธรี าคาทุนหักค่าเผือ� การด้อยค่า (ถ้ามี)
5.1.3 การร่วมการงาน
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็ นการดําเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึ�นอยู่กบั สิทธิและภาระผูกพันตาม
สัญญาของผูเ้ ข้าร่วมการงานนัน� มากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน
การดําเนินงานร่วมกัน
การร่วมการงานจัดประเภทเป็ นการดําเนินงานร่วมกันเมือ� กลุ่มกิจการมีสทิ ธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี�สนิ ทีเ� กี�ยวข้อง
กับการร่วมการงานนัน� โดยรับรูส้ ทิ ธิโดยตรงในสินทรัพย์ หนี�สนิ รายได้และค่าใช้จ่ายของการดําเนินงานร่วมกัน และส่วนแบ่ง
ในสินทรัพย์ หนี�สนิ รายได้ และค่าใช้จา่ ยทีร� ่วมกันถือครองหรือก่อขึน� ซึ�งรายการดังกล่าวจะแสดงรวมกับรายการแต่ละบรรทัด
ในงบการเงิน
การร่วมค้า
การร่วมการงานจัดประเภทเป็ นการร่วมค้าเมื�อกลุ่มกิจการมีสทิ ธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนัน� เงินลงทุนในการร่วมค้า
รับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกด้วยวิธรี าคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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5.1.4 การบันทึกเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสีย
กลุ่มกิจการรับรูเ้ งินลงทุนเมื�อเริม� แรกด้วยราคาทุน ซึง� ประกอบด้วยเงินทีจ� ่ายซื�อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน
กลุ่มกิจการจะรับรูม้ ูลค่าภายหลังวันทีไ� ด้มาของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของผูไ้ ด้รบั
การลงทุนตามสัดส่วนทีผ� ู้ลงทุนมีส่วนได้เสีย อยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลง
ภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั น� ซึ�งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื�น กลุ่ มกิจการจะไม่รบั รูส้ ่วนแบ่งขาดทุนที�เกินกว่าส่วนได้เสีย
ในบริษทั ร่วมและการร่วมค้านัน� เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพือ� ชําระภาระผูกพันแทนบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้า
5.1.5 การเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิ จการ
ในกรณี ท�ีก ลุ่ มกิจการยังคงมีอํานาจควบคุ ม บริษัทย่ อย กลุ่ มกิจการปฏิบ ตั ิต่ อรายการกับ ส่ ว นได้เสีย ที�ไ ม่มีอํานาจควบคุม
เช่นเดียวกันกับรายการกับผูเ้ ป็ นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื�อหรือราคาขายจากการเปลีย� นแปลงสัดส่วน
ในบริษทั ย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี าํ นาจควบคุมทีล� ดลงหรือเพิม� ขึน� ตามสัดส่วนทีเ� ปลี�ยนแปลงไปจะถูกรับรู้
ในส่วนของเจ้าของ
ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญหรือยังคงมีการควบคุมร่วม
กําไรหรือขาดทุนทีเ� คยบันทึกไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเฉพาะส่วนทีล� ดลงจะถูกโอนไปยังกําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุน
จากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าจะถูกรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
เมือ� กลุ่มกิจการสูญเสียอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญในเงินลงทุนนัน� เงินลงทุนทีเ� หลืออยู่
จะถูกวัดมูลค่าใหม่ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม ส่วนต่างทีเ� กิดขึน� จะถูกรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนจะกลายเป็ น
มูลค่าเริม� แรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครองทีเ� หลืออยู่เป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
การร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน
5.1.6 รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม
รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัด ออก กําไรทีย� งั ไม่เกิดขึ�นจริงในรายการ
ระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษทั ร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนทีก� ลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
ขาดทุนทีย� งั ไม่เกิดขึ�นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนัน� จะมีหลักฐานว่าเกิดจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทโ�ี อน
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การรวมธุรกิ จ
กลุ่ มกิจการถือ ปฏิบตั ติ ามวิธซี �ือสําหรับการรวมธุรกิจที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดีย วกัน สิง� ตอบแทนที�โอนให้
สําหรับการซื�อธุรกิจประกอบด้วย
-

มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทโ�ี อนไป
หนี�สนิ ทีก� ่อขึ�นเพือ� จ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิม
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของทีอ� อกโดยกลุ่มกิจการ

สินทรัพย์ทร�ี ะบุได้ทไ�ี ด้มา หนี�สนิ และหนี�สนิ ทีอ� าจเกิดขึน� จากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าเริม� แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ� �อื
ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง� กลุ่มกิจการมีทางเลือกทีจ� ะวัดมูลค่าของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุมในผู้ถูกซื�อด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หรือด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิของผูถ้ กู ซื�อ
ผลรวมของมูล ค่าสิง� ตอบแทนที�โอนให้แ ละมูล ค่าของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื�อและมูล ค่ายุตธิ รรมของส่วน
ได้เสียในผูไ้ ด้รบั การลงทุนซึง� ถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีทเ�ี ป็ นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื�อ) ในจํานวนทีเ� กินกว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทร�ี ะบุได้ทไ�ี ด้มาต้องรับรูเ้ ป็ นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทีร� ะบุได้
ทีไ� ด้มา จะรับรูส้ ่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทางตรงทีเ� กีย� วกับการซื�อธุรกิจ
ต้นทุนทีเ� กี�ยวกับการซื�อธุรกิจจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม
การรวมธุรกิจทีด� าํ เนินการสําเร็จจากการทยอยซื�อ
หากการรวมธุรกิจดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื�อ มูลค่าส่วนได้เสียทีผ� ูซ้ �อื ถืออยู่ในผูไ้ ด้รบั การลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกิจ
จะถูกวัดมูลค่าใหม่ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ� �อื กําไรหรือขาดทุนทีเ� กิดขึน� จากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
การเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสิง� ตอบแทนทีค� าดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รบั
การเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสิง� ตอบแทนทีค� าดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รบั ที�รบั รู้ไว้เป็ นสินทรัพย์หรือหนี�สนิ จะรับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน สิง� ตอบแทนทีค� าดว่าจะต้องจ่ายซึง� จัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้าของจะไม่มกี ารวัดมูลค่าใหม่
5.3

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

5.3.1 สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนิ นงานและสกุลเงิ นที� ใช้นําเสนองบการเงิน
รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ที�แ ต่ ล ะบริษ ัท ดํา เนิน งานอยู่ (สกุล เงิน ที�ใ ช้ใ นการดําเนิน งาน) งบการเงินแสดงในสกุล เงิน บาท ซึ�ง เป็ น สกุล เงิน ที�ใ ช้ใ น
การดําเนิ นงานของบริษัทและเป็ นสกุลเงิน ที�ใ ช้นําเสนองบการเงินของกลุ่ มกิจการและบริษัท
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5.3.2 รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเ� ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ� ช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย� น ณ วันทีเ� กิดรายการ
รายการกําไรและรายการขาดทุนทีเ� กิดจากการรับหรือจ่ายชําระทีเ� ป็ นเงินตราต่างประเทศ และทีเ� กิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์
และหนี�สนิ ทีเ� ป็ นตัวเงินซึ�งเป็ นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี�ยน ณ วันสิน� ปี ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรือขาดทุน
เมื�อมีก ารรับรู้รายการกําไรหรือ ขาดทุน ของรายการที�ไ ม่เป็ นตัวเงิน ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จอื�น องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลีย� นทัง� หมดของกําไรหรือขาดทุนนัน� จะรับรูไ้ ว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรูก้ ําไรหรือขาดทุน
ของรายการทีไ� ม่เป็ นตัวเงินไว้ในหรือกําไรขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี�ยนทัง� หมดของกําไรหรือขาดทุนนัน� จะรับรูไ้ ว้
ในกําไรหรือขาดทุนด้วย
5.3.3 กลุ่มกิ จการ
การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของแต่ละบริษ ัทในกลุ่มกิจการ (ที�มใิ ช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที�มภี าวะเงินเฟ้ อ
รุนแรง) ซึง� มีสกุลเงินทีใ� ช้ในการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินทีใ� ช้นําเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ� ช้นําเสนอ
งบการเงินดังนี�
- สินทรัพย์และหนี�สนิ ทีแ� สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันทีใ� นงบแสดงฐานะการเงิน
- รายได้และค่าใช้จา่ ยในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี�ย และ
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนทัง� หมดรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ค่าความนิยมทีเ� กิดหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และการปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี�สนิ ให้เป็ นมูล ค่ายุตธิ รรม
ทีเ� กิดจากการซื�อหน่ วยงานต่างประเทศให้ถอื เป็ นสินทรัพย์และหนี�สนิ ของหน่ วยงานต่างประเทศนัน� และแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด
ณ วันทีใ� นงบแสดงฐานะการเงิน
5.4

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ในงบกระแสเงิน สด เงิน สดและรายการเทีย บเท่าเงินสดรวมถึงเงิน สดในมือ เงิน ฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสัน� อื�นทีม� สี ภาพคล่องสูงซึง� มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีไ� ด้มา

5.5

ลูกหนี� การค้า
ลูกหนี�การค้าแสดงถึงจํานวนเงินทีล� ูกค้าจะต้องชําระซึ�งเกิดจากการขายสินค้าและ/หรือให้บริการตามปกติของธุรกิจ ซึ�งลูกหนี�
โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสินเชือ� 30 วัน ดังนัน� ลูกหนี�การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน
กลุ่มกิจการรับรูล้ ูกหนี�การค้าเมือ� เริม� แรกด้วยจํานวนเงินของสิง� ตอบแทนทีป� ราศจากเงื�อนไขในการได้รบั ชําระ ยกเว้นในกรณีทเ�ี ป็ น
รายการที�มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที�มีนัยสําคัญ กลุ่ มกิจการจะรับรู้ลูกหนี� ด้วยมูล ค่าปั จจุบันของสิ�งตอบแทน และจะ
วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายเนื�องจากกลุ่มกิจการตัง� ใจทีจ� ะรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญา
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5.6

รายงานประจ�ำปี 2563
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เชื�อเพลิ งและวัสดุสาํ รองคลัง

5.6.1 เชื�อเพลิ ง
เชื�อเพลิงประกอบด้วยถ่านหินและนํ� ามันดีเซลและแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ�ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุน
ของเชือ� เพลิงคํานวณโดยวิธถี วั เฉลี�ยเคลื�อนที�
5.6.2 วัสดุสาํ รองคลัง
วัสดุสาํ รองคลังทีไ� ม่เข้าเงือ� นไขตามคํานิยามของทีด� นิ อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื�อวัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย
ราคาทุนของวัสดุสาํ รองคลังคํานวณโดยวิธถี วั เฉลี�ยเคลื�อนที�
ค่าเผือ� สําหรับวัสดุสาํ รองคลังทีใ� ช้สาํ หรับอุปกรณ์เฉพาะในโรงไฟฟ้ าจะตัง� สํารองโดยพิจารณาตามเกณฑ์เฉพาะเจาะจง
ค่าเผือ� สําหรับวัสดุสาํ รองคลังทั �วไปจะตัง� สํารองโดยพิจารณาจากรายงานวิเคราะห์อายุของวัสดุ
5.7

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

5.7.1 การจัดประเภท
ตัง� แต่วนั ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี�ตามลักษณะการวัดมูลค่า
โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริห ารสิน ทรัพ ย์ดงั กล่ าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื�อนไข
ของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย� (SPPI) หรือไม่ ดังนี�
-

รายการทีว� ดั มูล ค่าภายหลังด้วยมูล ค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) หรือ มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือ
ขาดทุน (FVPL) และ
รายการทีว� ดั มูล ค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย (Amortised cost)

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี�ใหม่กต็ ่อเมือ� มีการเปลี�ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์
เท่านัน�
สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ�งไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้) ทีจ� ะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ณ วันทีร� บั รูเ้ ริม� แรกด้วย FVPL หรือ FVOCI ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนทีถ� อื ไว้เพือ� ค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านัน�
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5.7.2 การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ
ในการซื�อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่ มกิจการจะรับรูร้ ายการ ณ วันทีท� ํารายการค้า ซึ�งเป็ นวันที�
กลุ่ มกิจการเข้าทํารายการซื�อหรือขายสินทรัพย์นัน� โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื�อสิทธิในการ
ได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์นนั � สิน� สุดลงหรือได้ถกู โอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสีย� งและผลประโยชน์ทเี� กีย� วข้องกับ
การเป็ นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป
5.7.3 การวัดมูลค่า
ในการรับรู้รายการเมื�อเริม� แรก กลุ่ มกิจการวัดมูล ค่ าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมบวกต้น ทุนการทํารายการ
ซึง� เกีย� วข้องโดยตรงกับการได้มาซึง� สินทรัพย์นนั � สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูล ค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรับรูต้ น้ ทุน
การทํารายการทีเ� กี�ยวข้องเป็ นค่าใช้จา่ ยในกําไรหรือขาดทุน
กลุ่ มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ�งมีอนุ พนั ธ์แ ฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาเข้า เงื�อ นไข
ของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย� (SPPI) หรือไม่
5.7.4 ตราสารหนี�
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี�ขน�ึ อยู่กบั โมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี�สามารถแบ่งได้
เป็ น 3 ประเภทดังนี�
-

ราคาทุนตัดจําหน่ าย: สินทรัพย์ทางการเงินทีก� ลุ่มกิจการถือไว้เพื�อรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ�งประกอบด้วยเงินต้น
และดอกเบีย� เท่านัน� จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย และรับรูร้ ายได้ดอกเบี�ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธี
อัตราดอกเบี�ยที�แท้จริงและแสดงในรายการรายได้อ�นื กําไรหรือขาดทุนจากการตัดรายการและกําไรขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี�ยนจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนและแสดงรวมอยู่ในรายการกําไร (ขาดทุน) อื�น และกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตรา
แลกเปลีย� น ตามลําดับ ส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

-

มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน� (FVOCI): สินทรัพย์ทางการเงินที�กลุ่มกิจการถือไว้เพื�อ ก) รับชําระกระแสเงินสด
ตามสัญญาซึง� ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี�ยเท่านัน� และ ข) เพื�อขาย จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI และรับรูก้ ารเปลี�ยนแปลง
ในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/กําไรจากการด้อยค่า 2) รายได้
ดอกเบี�ยทีค� ํานวณตามวิธอี ตั ราดอกเบี�ยทีแ� ท้จริง และ 3) กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี�ยน จะรับรูใ้ นกําไรหรือ
ขาดทุน เมื�อกลุ่ มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กําไรหรือขาดทุนทีร� บั รูส้ ะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อืน� จะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากําไรหรือขาดทุนและแสดงในรายการกําไร (ขาดทุน) อืน� รายได้ดอกเบีย� จะแสดงในรายการ
รายได้อ�นื ส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

-

มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (FVPL): กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื�นทีไ� ม่เข้าเงื�อนไขการวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหรือขาดทุน ทีเ� กิดจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมจะรับรู้
ในกําไรหรือขาดทุนและแสดงเป็ นรายการสุทธิในกําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื�องมือทางการเงินในรอบระยะเวลา
ทีเ� กิดรายการ
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5.7.5 ตราสารทุน
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ในกรณีทก�ี ลุ่มกิจการเลือกรับรูก้ ําไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุตธิ รรมในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกําไรหรือขาดทุนทีร� บั รูส้ ะสมดังกล่าวไปยัง กําไรหรือขาดทุน
เมือ� มีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทัง� นี� เงินปั นผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจะรับรูใ้ นกําไร
หรือขาดทุน และแสดงในรายการเงินปันผลรับเมือ� กลุ่มกิจการมีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลนัน�
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน ที�วดั มูล ค่าด้วย FVPL จะรับรู้ในรายการ กําไร (ขาดทุน ) อื�น
ในงบกําไรขาดทุน
ผลขาดทุนและการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
5.7.6 การด้อยค่า
ตัง� แต่วนั ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการใช้วิธอี ย่างง่าย (Simplified approach) และวิธกี ารทั �วไป (General approach)
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9 เรือ� งเครื�องมือทางการเงิน (TFRS9) ในการรับรูก้ ารด้อยค่าของลูกหนี� การค้า
ลูกหนี�สญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ าและลูกหนี�อน�ื ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุ
ของสินทรัพย์ดงั กล่าวตัง� แต่วนั ทีก� ลุ่มกิจการเริม� รับรูล้ ูกหนี�การค้า ลูกหนี�สญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ าและลูกหนี�อน�ื
ในการพิจารณาผลขาดทุน ด้านเครดิตที�ค าดว่า จะเกิดขึ�น โดยการใช้วธิ ีอย่ า งง่ าย (Simplified approach) ผู้บ ริห ารได้จดั
กลุ่ มลูกหนี�ตามความเสีย� งด้านเครดิตทีม� ลี กั ษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ� กินกําหนดชําระ อัตราขาดทุนด้านเครดิต
ทีค� าดว่าจะเกิดขึ�นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ ในอดีต รวมทัง�
ข้อมูลและปั จจัยในอนาคตที�อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชําระของลูกหนี� และการใช้วธิ ที ั �วไป (General approach) ผูบ้ ริหาร
พิจารณาใช้วธิ รี ายตัว (Individual assessment) ด้วยวิธกี ารคิดลดกระแสเงินสด (Discounted cashflow) โดยผูบ้ ริหารใช้การ
คิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีจ� ะได้รบั ของลูกหนี�ดว้ ยอัตราดอกเบีย� ทีแ� ท้จริงเดิม
สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื�นทีว� ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย และ FVOCI กลุ่มกิจการใช้วธิ กี ารทั �วไป (General approach)
ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึ�น ซึ�งกําหนดให้พจิ ารณาผลขาดทุนทีค� าดว่าจะเกิดขึ�น
ภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสนิ ทรัพย์ ขึน� อยู่กบั ว่ามีการเพิม� ขึน� ของความเสีย� งด้านเครดิตอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่ และรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตัง� แต่เริม� รับรูส้ นิ ทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
กลุ่มกิจการประเมินความเสีย� งด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิน� รอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการเพิม� ขึ�น
อย่างมีนัยสําคัญนับตัง� แต่การรับรูร้ ายการเมื�อแรกเริม� หรือไม่ (เปรียบเทียบความเสีย� งของการผิดสัญญาทีจ� ะเกิดขึ�น ณ วัน ที�
รายงาน กับความเสีย� งของการผิดสัญญาทีจ� ะเกิดขึ�น ณ วันทีร� บั รูร้ ายการเริม� แรก)
กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน� โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ใ นอนาคตมาประกอบกับ
ประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตทีร� บั รูเ้ กิดจากประมาณการความน่ าจะเป็ นของผลขาดทุนด้านเครดิตถัวเฉลี�ย
ถ่วงนํ� าหนัก (เช่น มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินสดทีค� าดว่าจะไม่ได้รบั ทัง� หมดถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก) โดยจํานวนเงินสดทีค� าดว่า
จะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทัง� หมดและกระแสเงินสดซึ�งกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบั คิดลดด้วย
อัตราดอกเบีย� ทีแ� ท้จริงเมือ� แรกเริม� ของสัญญา
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กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน� โดยสะท้อนถึงปั จจัยต่อไปนี�
- จํานวนเงินทีค� าดว่าจะไม่ได้รบั ถ่วงนํ�าหนักตามประมาณการความน่ าจะเป็ น
- มูลค่าเงินตามเวลา
- ข้อมูลสนับสนุ นและความสมเหตุสมผล ณ วันทีร� ายงาน เกีย� วกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบนั และการคาดการณ์
ไปในอนาคต
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุน จากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
กลุ่ มกิจการจัด ประเภทเงินลงทุน ที�นอกเหนื อจากเงินลงทุ นในบริษัทย่ อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า เป็ นเงินลงทุน เพื�อค้า
เงิน ลงทุ นที�ถือไว้จนครบกํ าหนด เงินลงทุ นเผื�อขาย และเงินลงทุ นทัว� ไป การจัดประเภทขึ�นอยู่ กับจุดมุ่ งหมายขณะลงทุ น
โดยฝ่ ายบริห ารจะเป็ น ผู้กํ าหนดการจัด ประเภทที�เหมาะสมสําหรับเงินลงทุ น ณ เวลาลงทุ น และทบทวนการจัดประเภท
อย่างสมํ�าเสมอ
-

เงินลงทุนเพือ� ค้า คือ เงินลงทุนเพือ� จุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี�ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสัน� และแสดงรวมไว้
ในสินทรัพย์หมุนเวียน

-

เงิน ลงทุนที�ถือไว้จนครบกํ าหนด คือ เงินลงทุนที�มีกําหนดเวลาและผู้บริหารตัง� ใจแน่ วแน่ และมีความสามารถที�จะถือไว้
จนครบกําหนด

-

เงิน ลงทุ นเผื�อขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริมสภาพคล่ องหรือเมื�ออัตราดอกเบี�ย
เปลีย� นแปลง

-

เงินลงทุนทั �วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ� ม่มตี ลาดซื�อขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนทัง� สีป� ระเภทรับรูม้ ูลค่าเริม� แรกด้วยราคาทุน ซึง� หมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมของสิง� ตอบแทนทีใ� ห้ไปเพื�อให้ได้มาซึ�งเงินลงทุนนัน�
รวมทัง� ค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงิน ลงทุนเพื�อค้าและเงินลงทุนเผื�อขายวัดมูล ค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุตธิ รรม รายการกําไรและขาดทุนทีย� งั ไม่เกิดขึ�นจริง
ของเงินลงทุน เพื�อค้ารับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนทีย� งั ไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนเผื�อขายรับรูใ้ นกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
เงิน ลงทุนทีถ� อื ไว้จนครบกําหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธรี าคาทุน ตัด จําหน่ ายตามอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริง หักด้วย
ค่าเผือ� การด้อยค่า
เงินลงทุนทั �วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ� การด้อยค่า
กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผือ� การด้อยค่าของเงินลงทุนเมือ� มีขอ้ บ่งชีว� ่าเงินลงทุนนัน� อาจมีการด้อยค่าเกิดขึน� หากราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผือ� การด้อยค่ารวมไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ในการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมของผลตอบแทนสุทธิทไี� ด้รบั จากการจําหน่ ายเมื�อเปรียบเทียบกับราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนนัน� จะบันทึกรวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุน กรณีทจ�ี ําหน่ ายเงินลงทุนทีถ� อื ไว้ในตราสารหนี�หรือตราสารทุนชนิด
เดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนทีจ� ําหน่ายจะกําหนดโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย� ถ่วงนํ�าหนักของราคาตามบัญชีจาก
จํานวนทัง� หมดทีถ� อื ไว้
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สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือ กลุ่ มสินทรัพย์ทจ�ี ะจําหน่ าย) จะถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถ�ี อื ไว้เพื�อขายเมื�อมูลค่าตามบัญชี
ที�จะได้ร ับคืน ส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั น� มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ในระดับสูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจ�ี ะจําหน่ าย) นัน� จะวัดมูลค่าด้วยจํานวนทีต� �าํ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย
กลุ่ มกิจการรับ รู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับการปรับลดมูล ค่าของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท�จี ะจําหน่ าย) เพื�อให้
เท่ากับมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย กําไรจากการเพิม� ขึ�นในมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์จะรับรูไ้ ด้
ไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมทีเ� คยรับรู้
กลุ่มกิจการจะไม่คดิ ค่าเสือ� มราคาหรือค่าตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจ�ี ะจําหน่าย) ทีถ� อื ไว้เพือ� ขาย

5.9

อสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนของกลุ่ มกิจการส่วนใหญ่ คอื ที�ดนิ และอาคาร ซึ�งกลุ่ มกิจการมีไว้เพื�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า
ระยะยาว หรือจากการเพิม� มูลค่าของสินทรัพย์หรือทัง� สองอย่าง และไม่ได้มไี ว้เพือ� ใช้ในการดําเนินงานในกลุ่มกิจการ
อสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุนรับรูร้ ายการเริม� แรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการและต้นทุนในการกูย้ มื
กลุ่ มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็ น ส่วนหนึ� งของมูล ค่าตามบัญชีข องสินทรัพ ย์ก็ต่อ เมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ ท�ี
กลุ่มกิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนัน� เมื�อมีการเปลีย� นแทนชิน� ส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
กลุ่มกิจการจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนทีถ� กู เปลี�ยนแทนออก
หลังจากการรับรู้เมื�อ เริม� แรก อสัง หาริม ทรัพ ย์เพื�อการลงทุนจะบัน ทึกด้วยวิธีราคาทุน หัก ค่า เสื�อมราคาสะสม และค่า เผื�อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ทีด� นิ ไม่มกี ารหักค่าเสือ� มราคา ค่าเสือ� มราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนอื�น ๆ จะคํานวณตามวิธเี ส้นตรง เพื�อทีป� ั นส่วน
ราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์

5.10 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ทีด� นิ อาคาร และอุปกรณ์รบั รูเ้ มือ� เริม� แรกตามราคาทุน หลังจากนัน� อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสือ� มราคาสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) โดยราคาทุนของทีด� นิ อาคาร และอุปกรณ์ประกอบด้วย ราคาซื�อและต้นทุนทางตรงอื�น ๆ
ทีเ� กีย� วข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพือ� ให้สนิ ทรัพย์นนั � อยู่ในสถานทีแ� ละสภาพทีพ� ร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
รวมทัง� ต้นทุนที�ประมาณในเบื�องต้น สําหรับการรื�อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที�ตงั � ของสิน ทรัพย์ ซึ�งเป็ นภาระผูกพัน
ทีเ� กิดขึน� เมือ� กลุ่มกิจการได้สนิ ทรัพย์นัน� มาหรือเป็ นผลจากการใช้สนิ ทรัพย์นัน� ในช่วงเวลาหนึ�งเพือ� วัตถุประสงค์ต่าง ๆ
ต้น ทุนที�เกิดขึ�นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีข องสิน ทรัพ ย์ห รือ รับรู้แยกเป็ น อีกสิน ทรัพย์ห นึ� ง ตามความเหมาะสม
เมื�อต้นทุนนัน� เกิดขึ�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการ และต้น ทุนดังกล่ าวสามารถวัดมูล ค่า
ได้อย่างน่ าเชื�อถือ มูลค่าตามบัญชีข องชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตัดรายการ สําหรับค่าซ่อ มแซมและบํารุงรักษาอื�น ๆ
กลุ่ มกิจการจะรับรู้ต้นทุนดัง กล่าวเป็ นค่ าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
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ค่าเสื�อมราคาคํานวณโดยวิธเี ส้น ตรงจากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือโดยประมาณ เพื�อลดราคาตามบัญชีข องสิน ทรัพย์
แต่ละชนิดตามอายุการให้ประโยชน์ทป�ี ระมาณการไว้ของสินทรัพย์ ยกเว้นทีด� นิ ซึง� มีอายุการใช้งานไม่จาํ กัด
อาคารและส่วนปรับปรุงทีด� นิ
โรงไฟฟ้ า
สถานีย่อยและระบบส่งพลังงานไฟฟ้ า
ชิน� ส่วนอะไหล่ อุปกรณ์สาํ รองไว้ใช้งานและอุปกรณ์ทใี� ช้ในการซ่อมบํารุง
เครือ� งมือ เครือ� งใช้ในการผลิตและบํารุงรักษา
เครือ� งใช้สาํ นักงาน เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

จํานวนปี
10 ถึง 20
21 ถึง 50
20 ถึง 25
5 ถึง 25
5
3 ถึง 10
5

กลุ่มกิจการได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิน� รอบระยะเวลา
รายงาน
ในกรณีที�ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รบั คืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีค� าดว่า
จะได้รบั คืน
ผลกํ า ไรหรือขาดทุน ที�เ กิดจากการจํา หน่ ายสิน ทรัพย์ค ํานวณโดยเปรีย บเทีย บสิง� ตอบแทนสุท ธิท�ไี ด้รับ จากการจําหน่ า ย
สินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
5.11 ค่าความนิ ยม
ค่าความนิย ม คือ สิง� ตอบแทนที�โอนให้ท�สี ูงกว่า มูลค่ายุตธิ รรมของส่วนแบ่งของกลุ่ มกิจการในสิน ทรัพย์และหนี�สนิ ที�ระบุได้
และหนี�สนิ ที�อาจเกิดขึ�นของบริษัทย่อย การร่วมค้าหรือบริษ ทั ร่วม ณ วันทีไ� ด้มาซึ�งบริษทั ย่อย การร่วมค้าหรือบริษทั ร่วมนัน�
ค่าความนิยมทีเ� กิดจากการได้มาซึง� บริษทั ย่อยจะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม และค่าความนิยม
ที�เกิดจากการซื�อเงินลงทุน ในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมจะแสดงรวมไว้ในเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือบริษทั ร่ วมและจะถูก
ทดสอบการด้อยค่าโดยรวมเป็ นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือบริษทั ร่วม
ค่าความนิยมทีร� บั รูจ้ ะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ� การด้อยค่าสะสม ค่าเผื�อการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมทีร� บั รูแ้ ล้วจะไม่มกี ารกลับรายการ ทัง� นี�มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไรหรือขาดทุน
เมือ� มีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่ วยสินทรัพย์ทก�ี ่อให้เกิดเงินสด โดยทีห� น่ วยนัน�
อาจจะเป็ นหน่ วยเดียวหรือหลายหน่ วยรวมกันซึง� คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ จากการรวมธุรกิจ ทีก� ่อให้เกิดค่าความนิยมเกิดขึ�นและระบุ
ส่วนงานดําเนินงานได้
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5.12 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
5.12.1 สิ ทธิ ในสัญญาซื�อขายไฟฟ้ าและสิ ทธิ ในการใช้สายส่งกระแสไฟฟ้ า
สิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้ าซึง� ได้มาจากการซื�อธุรกิจ จะตัดจําหน่ ายโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุของสัญญาซื�อขายไฟฟ้ า ภายใน
ระยะเวลา 15 ปี ถึง 25 ปี
สิทธิในการใช้สายส่งกระแสไฟฟ้ าเป็ นรายจ่ายเพือ� ให้ได้สทิ ธิในการใช้สายส่งกระแสไฟฟ้ า จะตัดจําหน่ ายโดยวิธเี ส้นตรงตลอด
อายุการให้ประโยชน์ เป็ นเวลา 15 ปี ถึง 25 ปี ซึง� เป็ นไปตามอายุของสัญญาซื�อขายไฟฟ้ า
5.12.2 ค่าใบอนุญาตในการประกอบธุรกิ จโรงไฟฟ้ า
ค่าใบอนุ ญาตในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ าซึ�งได้มาจากการซื�อธุรกิจจะตัด จําหน่ ายโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุของใบอนุ ญาต
ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ าเป็ นระยะเวลา 25 ปี ถึง 35 ปี
5.12.3 สิ นทรัพย์สญ
ั ญาซื�อก๊าซธรรมชาติ (Favourable contract assets)
สินทรัพย์สญ
ั ญาซื�อก๊าซธรรมชาติเกิดจากการทีก� ลุ่มกิจการในฐานะผู้ซ�ือรับรูส้ นิ ทรัพย์ทร�ี ะบุได้ข องผูถ้ ูกซื�อ ซึ�งเป็ นส่วนหนึ�ง
ของการปั นส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันทีซ� �อื ธุรกิจ โดยสินทรัพย์สญ
ั ญาซื�อก๊าซธรรมชาติเกิดจากมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญา
ซื�อก๊าซธรรมชาติของผู้ถูกซื�อทีส� ูงกว่ามูลค่าของการซื�อตามทีร� ะบุไว้ในสัญญาซื�อก๊าซธรรมชาติดงั กล่าว สินทรัพย์สญ
ั ญาซื�อ
ก๊าซธรรมชาติตดั จําหน่ ายตามปริมาณก๊าซธรรมชาติทใี� ช้ในการผลิตไฟฟ้ า
5.12.4 สิ ทธิ ในการประกอบกิ จการขนส่งนํ�ามันทางท่อ
สิทธิในการประกอบกิจการขนส่งนํ� ามันทางท่อซึ�งได้มาจากการซื�อธุรกิจ จะตัดจําหน่ ายโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุของสัญญา
ให้บริการขนส่งนํ� ามันทางท่อซึง� มีอายุประมาณ 40 ปี
5.12.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการจะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เมื�อกลุ่มกิจการสามารถวัดมูลค่าของรายจ่า ยทีเ� กี�ยวข้องได้
อย่างน่ าเชือ� ถือ และมีความเป็ นไปได้ทงั � ทางด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านการค้า และด้านทรัพยากร และมีความสามารถและ
ความตัง� ใจทีจ� ะพัฒนาให้เสร็จสิน� และนํ าสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนนัน� มาใช้งานหรือขาย
ต้นทุนการพัฒนาทีไ� ด้รบั รูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยไปแล้วในงวดก่อนจะไม่บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์ในงวดถัดไป
การทยอยตัดจําหน่ ายรายจ่ายทีเ� กิดจากการพัฒนาทีก� ลุ่มกิจการบันทึกไว้เป็ นสินทรัพย์จะเริม� เมื�อสินทรัพย์นัน� พร้อมใช้งาน
หรือขายด้วยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ทป�ี ระมาณการไว้ของสินทรัพย์

41

บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

309

5.13 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่ มกิจการไม่ตดั จําหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที�มอี ายุการให้ประโยชน์ ท�ไี ม่ทราบได้แน่ น อน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็ น
ประจําทุกปี หรือเมือ� มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทบ�ี ่งชีว� ่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า สําหรับสินทรัพย์อ�นื กลุ่มกิจการ
จะทดสอบการด้อยค่าเมือ� มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทบ�ี ่งชีว� ่าสินทรัพย์ดงั กล่ าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
จะรับรู้เมื�อมูล ค่าตามบัญชีข องสินทรัพย์สูงกว่ามูล ค่าที�ค าดว่าจะได้รบั คืน โดยมูลค่าที�คาดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงจํานวนที�
สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจําหน่ ายและมูลค่าจากการใช้
เมื�อมีเหตุ ให้เชื�อว่า สาเหตุท�ที ําให้เกิดการด้อ ยค่าในอดีตได้ห มดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อ ยค่าสําหรับ
สินทรัพย์อ�นื ๆ ทีไ� ม่ใช่ค่าความนิยม
5.14 สัญญาเช่า
สําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สัญญาเช่า - กรณี ท�ีกลุ่มกิ จการเป็ นผู้เช่า
กลุ่ ม กิจ การรับ รู้สญ
ั ญาเช่ า เมื�อ กลุ่ ม กิจการสามารถเข้า ถึงสิน ทรัพ ย์ ต ามสัญ ญาเช่ า เป็ น สิน ทรัพ ย์สิท ธิก ารใช้แ ละหนี� ส ิน
ตามสัญญาเช่า โดยค่า เช่าที�ชําระจะปั น ส่วนเป็ น การจ่ายชําระหนี� ส ินและต้น ทุน ทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้
ในกําไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี�ยคงทีจ� ากยอดหนี�สนิ ตามสัญญาเช่าทีค� งเหลืออยู่ กลุ่มกิจการ
คิดค่าเสือ� มราคาสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามวิธเี ส้นตรงตามอายุทส�ี นั � กว่าระหว่างอายุสนิ ทรัพย์และระยะเวลาการเช่า
กลุ่ มกิจการปั นส่วนสิง� ตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที�เป็ นการเช่ าและส่วนประกอบของสัญญาที�ไม่เป็ น
การเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทีย บของแต่ละส่วนประกอบ สําหรับสัญญาที�ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาที�เป็ น
การเช่าและส่วนประกอบของสัญญาทีไ� ม่เป็ นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซง�ึ กลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่า โดยกลุ่มกิจการ
เลือกทีจ� ะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็ นส่วนประกอบทีเ� ป็ นการเช่าเท่านัน�
สินทรัพย์และหนี�สนิ ตามสัญญาเช่ารับรูเ้ ริม� แรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั หนี�สนิ ตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่า ดังนี�
-

ค่าเช่าคงที� (รวมถึงการจ่ายชําระคงทีโ� ดยเนื�อหา) สุทธิดว้ ยเงินจูงใจค้างรับ
ค่าเช่าผันแปรทีอ� ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี
มูลค่าทีค� าดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
ราคาสิทธิเลือกซื�อหากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก� ลุ่มกิจการจะใช้สทิ ธิ และ
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการทีก� ลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานัน�

การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้รวมอยู่ในการคํานวณหนี�สนิ ตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการมีความ
แน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สทิ ธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
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กลุ่ มกิจการจะคิดลดค่ าเช่ าจ่า ยข้างต้น ด้วยอัตราดอกเบี�ยโดยนั ย ตามสัญญา หากไม่ สามารถหาอัต ราดอกเบี�ย โดยนั ย ได้
กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกูย้ มื ส่วนเพิม� ของผูเ้ ช่า ซึง� ก็คอื อัตราทีส� ะท้อนถึงการกู้ยมื เพื�อให้ได้มาซึ�งสินทรัพย์ทม�ี มี ูลค่า
ใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสญ
ั ญา และเงือ� นไขทีใ� กล้เคียงกัน
กลุ่มกิจการมีสญ
ั ญาเช่าซึ�งกําหนดค่าเช่าจ่ายผันแปรตามดัชนีหรืออัตรา ซึ�งยังไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
จนกระทัง� ดัชนี ห รือ อัตรานั น� มีผ ลต่ อการจ่ายชําระ กลุ่ ม กิจ การปรับ ปรุ งหนี� สิน ตามสัญ ญาเช่ า ไปยังสิน ทรัพย์ส ิทธิก ารใช้
ทีเ� กีย� วข้องเมือ� การจ่ายชําระค่าเช่าดังกล่าวเปลีย� นแปลงไป
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะรับรูด้ ว้ ยราคาทุน ซึง� ประกอบด้วย
- จํานวนทีร� บั รูเ้ ริม� แรกของหนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
- ค่าเช่าจ่ายทีไ� ด้ชําระก่อนเริม� หรือ ณ วันทําสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจทีไ� ด้รบั ตามสัญญาเช่า
- ต้นทุนทางตรงเริม� แรก
- ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์
ค่าเช่าทีจ� ่ายตามสัญญาเช่าระยะสัน� และสัญญาเช่าสินทรัพย์ทม�ี มี ูลค่าตํ�าจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรง สัญญาเช่าระยะสัน� คือ
สัญญาเช่าทีม� อี ายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ทม�ี มี ูลค่าตํ�าประกอบด้วยอุปกรณ์สาํ นักงาน
สัญญาเช่า - กรณี ท�ีกลุ่มกิ จการเป็ นผูใ้ ห้เช่า
สินทรัพย์ท�ใี ห้เช่ าตามสัญญาเช่าทางการเงิน บันทึกเป็ นลูกหนี� สญ
ั ญาเช่าทางการเงินด้วยมูล ค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที�จ่าย
ตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี�ทย�ี งั ไม่ได้คดิ ลดกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี�จะทยอยรับรูเ้ ป็ นรายได้ทางการเงิน
โดยใช้ว ิธีเงินลงทุ นสุทธิซ�ึงสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที� ต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�ร วมอยู่ในการวัดมูล ค่าลู กหนี� ส ญ
ั ญาเช่า
ทางการเงินเริม� แรกและจะทยอยรับรูโ้ ดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ในการประเมินว่าข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบหรือไม่นั น� กลุ่ มกิจการพิจารณาถึงเนื� อหาสาระ
ที�สํา คัญของข้อ ตกลงนัน� มากกว่ารูปแบบของสัญญา โดยพิจารณาแยกแต่ล ะสัญ ญา กล่ าวคือข้อตกลงเป็ น สัญญาเช่ าหรือ
มีส ญ
ั ญาเช่าเป็ น ส่วนประกอบก็ต่อเมื�อ (ก) การปฏิบตั ิตามข้อตกลงดังกล่าวขึ�นอยู่กบั การใช้สนิ ทรัพย์ท�เี ฉพาะเจาะจง และ
(ข) ข้อตกลงดังกล่าวเป็ นการให้สทิ ธิในการใช้สนิ ทรัพย์ทเ�ี ฉพาะเจาะจงนัน�
หากกลุ่มกิจการพิจารณาและพบว่าข้อตกลงใดเป็ นสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ กลุ่มกิจการจะแยกจํานวนเงิน
ที�จะได้รบั ตามที�ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่ าสิน ทรัพย์ และค่าตอบแทนสําหรับส่วนที�เป็ น
องค์ประกอบอื�น (เช่น ค่าบริการ และต้นทุนของปั จจัยการผลิต) โดยใช้มูล ค่ายุตธิ รรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก รวมทัง� พิจารณา
จัดประเภทสําหรับค่าตอบแทนของสัญญาเช่าสินทรัพย์ดงั กล่าวว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดําเนินงาน
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สัญญาเช่าระยะยาว - กรณี ท�ีกลุ่มกิ จการเป็ นผูเ้ ช่า
สัญญาเช่าระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพย์ซ�งึ ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ความเสีย� งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทัง� หมดถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน ซึง� จะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเ�ี ช่า หรือมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจํานวนเงิน
ทีต� อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า จํานวนเงินทีต� อ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่างหนี�สนิ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
เพือ� ให้ได้อตั ราดอกเบี�ยคงทีต� ่อหนี�สนิ คงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักต้นทุนทางการเงิน
จะบันทึกเป็ นหนี�สนิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย� จ่ายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื�อทําให้อตั ราดอกเบี�ย
แต่ละงวดเป็ นอัตราคงทีส� าํ หรับยอดคงเหลือของหนี�สนิ ทีเ� หลืออยู่ สินทรัพย์ทไ�ี ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคา
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเี� ช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาระยะยาวเพือ� เช่าสินทรัพย์ซง�ึ ผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ บั ความเสีย� งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านัน�
ถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินทีต� อ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิง� ตอบแทนจูงใจทีไ� ด้รบั จากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึก
ในกําไรหรือขาดทุนโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน�
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณี ท�ีกลุ่มกิ จการเป็ นผูใ้ ห้เช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ซง�ึ ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ความเสีย� งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทัง� หมดถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
โดยกลุ่มกิจการในฐานะผูใ้ ห้เช่ารับรูล้ ูกหนี�สญ
ั ญาเช่าการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินทีจ� ะได้รบั ตามสัญญาเช่ าดังกล่าว
ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี�เบื�องต้น กับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี�บนั ทึกเป็ นรายได้ทางการเงินค้างรับ และรับ รูร้ ายได้
จากสัญญาเช่าการเงิน (ดอกเบี�ยรับจากลูกหนี�สญ
ั ญาเช่าการเงิน) ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วธิ เี งินลงทุนสุทธิซ�งึ สะท้อน
อัตราผลตอบแทนคงทีท� ุกงวด การรับรูร้ ายได้เป็ นไปตามนโยบายการบัญชีขอ้ 5.22
สัญญาเช่าสินทรัพย์ซ�งึ ผู้ให้เช่าเป็ นผู้รบั ความเสีย� งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านัน� ถือเป็ น
สัญญาเช่าดําเนินงาน กลุ่มกิจการในฐานะผูใ้ ห้เช่ารับรูส้ นิ ทรัพย์ทใ�ี ห้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานเป็ นทีด� นิ อาคาร และอุปกรณ์
และตัดค่า เสื�อมราคาตลอดอายุ การให้ป ระโยชน์ ข องสินทรัพย์ด ้วยเกณฑ์เดีย วกัน กับรายการที�ดนิ อาคารและอุ ปกรณ์ ข อง
กลุ่มกิจการซึง� มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน การรับรูร้ ายได้เป็ นไปตามนโยบายการบัญชีขอ้ 5.22
5.15 หนี� สินทางการเงิ น
สําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5.15.1 การจัดประเภท
กลุ่ มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื�องมือทางการเงินที�กลุ่มกิจการเป็ นผูอ้ อกเป็ น หนี�สนิ ทางการเงินหรือตราสารทุนโดย
พิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี�
-

หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที�จะต้องส่งมอบเงิน สดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื�นให้กบั กิจการอื�น โดยไม่
สามารถปฏิเสธการชําระหรือเลื�อนการชําระออกไปอย่างไม่มกี ําหนดได้นัน� เครื�องมือทางการเงินนัน� จะจัดประเภทเป็ น
หนี�สนิ ทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชําระนัน� สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเองด้วยจํานวนตราสารทุน
ทีค� งที� เพือ� แลกเปลี�ยนกับจํานวนเงินทีค� งที�
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หากกลุ่ ม กิจการไม่มภี าระผูกพัน ตามสัญญาหรือสามารถเลื�อนการชํ าระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื�องมือ ทาง
การเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน

เงิน กู้ย มื จัดประเภทเป็ นหนี�สนิ หมุนเวียนเมื�อกลุ่มกิจการไม่มสี ทิ ธิอนั ปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชําระหนี�ออกไปอีกเป็ น เวลา
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิน� รอบระยะเวลารายงาน
5.15.2 การวัดมูลค่า
ในการรับรูร้ ายการเมือ� เริม� แรก กลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี�สนิ ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และวัดมูลค่าหนี� สนิ ทางการเงิน
ทัง� หมดภายหลังการรับรูร้ ายการด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
5.15.3 การตัดรายการและการเปลี�ยนแปลงเงือ� นไขของสัญญา
กลุ่มกิจการตัดรายการหนี�สนิ ทางการเงินออกเมื�อภาระผูกพันทีร� ะบุในสัญญาได้มีการปฏิบตั ติ ามแล้ว หรือได้มกี ารยกเลิกไป
หรือสิน� สุดลงแล้ว
หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของหนี�สนิ ทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่ารายการ
ดังกล่าวเข้าเงือ� นไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื�อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรูห้ นี�สนิ ทางการเงินใหม่
ด้วยมูล ค่ายุตธิ รรมของหนี�สนิ ใหม่นัน� และตัดรายการหนี�สนิ ทางการเงินนัน� ด้วยมูลค่าตามบัญชีทเ�ี หลืออยู่ และรับรูส้ ่วนต่าง
ในรายการกําไรหรือขาดทุนอื�นในกําไรหรือขาดทุน
หากกลุ่ มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อ รองเงื�อนไขดังกล่ าวไม่เข้าเงื�อนไขของการตัดรายการ กลุ่ มกิจการจะปรับปรุงมูลค่า
ของหนี�สนิ ทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบีย� ทีแ� ท้จริงเดิม (Original effective interest
rate) ของหนี�สนิ ทางการเงินนัน� และรับรูส้ ว่ นต่างในรายการกําไรหรือขาดทุนอืน� ในกําไรหรือขาดทุน
สําหรับปี สน�ิ สุดก่อนวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินกูย้ มื
เงิน กู้ยมื รับรู้เมื�อเริม� แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสิง� ตอบแทนทีไ� ด้รบั หักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที�เกิดขึ�น โดยเงิน กู้ย มื
วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธอี ตั ราดอกเบี�ยทีแ� ท้จริง ผลต่างระหว่างสิง� ตอบแทน (หักด้วยต้นทุน
การจัดทํารายการทีเ� กิดขึน� ) เมือ� เทียบกับมูลค่าทีจ� ่ายคืนเพือ� ชําระหนี�นัน� จะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยมื
ค่าธรรมเนียมทีจ� า่ ยไปเพื�อให้ได้เงินกู้มาจะรับรูเ้ ป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกู้เมื�อมีความเป็ นไปได้ทก�ี ลุ่มกิจการจะใช้วงเงินกู้
บางส่วนหรือทัง� หมด โดยค่าธรรมเนีย มดังกล่าวจะถู กตัง� พักไว้รอการรับรูเ้ มื�อมีการเบิกใช้เงินกู้ แต่ถา้ หากไม่มหี ลักฐานที�มี
ความเป็ นไปได้ท�ีกลุ่ มกิจการจะใช้วงเงิน กู้บางส่วนหรือ ทัง� หมด ค่าธรรมเนี ย มจะรับรู้เป็ น ค่าใช้จ่ายจ่า ยล่วงหน้ า สํา หรับ
การให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ เี� กีย� วข้อง
เงิน กู้ย มื จัด ประเภทเป็ นหนี�สนิ หมุนเวียนเมื�อกลุ่มกิจการไม่มีสทิ ธิอนั ปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชําระหนี�ออกไปอีกเป็ น เวลา
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิน� รอบระยะเวลารายงาน
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5.16 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยมื ของเงินกูย้ มื ทีก� มู้ าโดยทัวไปและที
�
ก� ู้มาเป็ นการเฉพาะทีเ� กีย� วข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการก่อสร้างสินทรัพย์
ทีเ� ข้าเงือ� นไข (สินทรัพย์ทตี� ้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้พร้อมใช้ได้ต ามประสงค์) ต้องนํ ามารวมเป็ นส่วนหนึ�งของราคาทุน
ของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุนทีเ� กิดจากการนําเงินกูย้ มื ทีก� มู้ าโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกูย้ มื เป็ นราคาทุนของ
สินทรัพย์สน�ิ สุดลงเมื�อการดําเนินการทีจ� าํ เป็ นในการเตรียมสินทรัพย์ทเ�ี ข้าเงื�อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจ� ะใช้ได้ตามประสงค์ได้
เสร็จสิน� ลง
ต้นทุนการกู้ยมื อืน� ๆ รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ� กิดขึน�
5.17 ภาษี เงิ นได้งวดปัจจุบนั และภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ใน
งบกําไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ทเี� กีย� วข้องกับรายการทีร� บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน� หรือรายการทีร� บั รูโ้ ดยตรงไปยัง
ส่วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีทมี� ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีค� าดได้ค่อนข้างแน่ วา่ จะมีผลบังคับ
ใช้ภายในสิน� รอบระยะเวลาทีร� ายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ ในกรณีทก�ี ารนํ า
กฎหมายภาษีไปปฏิบตั ิข�นึ อยู่กบั การตีค วาม กลุ่ ม กิจการจะตัง� ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีท�เี หมาะสมจากจํานวนที�คาดว่า
จะต้องจ่ายชําระแก่หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูเ้ มือ� เกิดผลต่างชัวคราวระหว่
�
างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี�สนิ และราคาตามบัญชีทแ�ี สดงอยู่
ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลต่างชั �วคราวทีเ� กิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี�
-

การรับรู้เริม� แรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี� สนิ ที�เกิดจากรายการทีไ� ม่ใช่ การรวมธุรกิจ และไม่มผี ลกระทบต่อ
กําไรหรือขาดทุนทัง� ทางบัญชีและทางภาษี
ผลต่างชั �วคราวของเงินลงทุนในบริษทั ย่อ ย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าทีก� ลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะ
เวลาของการกลับรายการผลต่างชั �วคราวและการกลับรายการผลต่างชั �วคราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะไม่เกิดขึ�น
ภายในระยะเวลาทีค� าดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษีทม�ี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีค� าดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิน� รอบ
ระยะเวลาทีร� ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนํ าไปใช้เมื�อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ�ี กีย� วข้องได้ใช้ประโยชน์
หรือหนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชําระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอทีจ� ะนํ า
จํานวนผลต่างชั �วคราวนัน� มาใช้ประโยชน์
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สิน ทรัพ ย์ภ าษีเงิน ได้ร อการตัดบัญชีแ ละหนี� ส ิน ภาษีเงิน ได้ร อการตัดบัญ ชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่ อเมื�อ กิจ การมีส ิท ธิต าม
กฎหมายที�จะนํ าสิน ทรัพย์ภ าษีเงิน ได้ข องงวดปั จจุบ ัน มาหัก กลบกับ หนี� ส ิน ภาษีเ งิน ได้ข องงวดปั จ จุบ ัน และทัง� สิน ทรัพ ย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี�ยวข้องกับภาษีเงินได้ท�ปี ระเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี
หน่ วยงานเดียวกันซึง� ตัง� ใจจะจ่ายหนี�สนิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
5.18 ผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มกิจการได้จดั ให้มโี ครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานซึง� ประกอบด้วยโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์เมื�อ
เกษียณอายุ
5.18.1 โครงการสมทบเงิ น
กลุ่มกิจการจัดให้มกี องทุนสํารองเลี�ยงชีพซึง� กําหนดให้มกี ารจ่ายสมทบเข้ากองทุนโดยพนักงานและกลุ่มกิจการ และถูกบริหาร
โดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกําหนดของพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจการไม่มี
ภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุ มานทีจ� ะต้องจ่ายเงินเพิม� เมื�อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุนไม่มี
สิน ทรัพ ย์เพีย งพอที�จะจ่ายให้พ นัก งานทัง� หมดสํา หรับการให้บริการจากพนักงานทัง� ในอดีต และปั จจุบ นั กลุ่ม กิจการรับรู้
เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานในกําไรหรือขาดทุนเมื�อถึงกําหนดชําระ
5.18.2 ผลประโยชน์ เมื�อเกษียณอายุ
กลุ่ มกิจการจัด ให้ม ีผ ลประโยชน์ พ นั ก งานเมื�อ เกษีย ณอายุ เพื�อ จ่ายให้แก่ พ นัก งานตามกฎหมายแรงงาน โดยจํา นวนเงิน
ผลประโยชน์ ท�พี นักงานจะได้รบั จํานวนเงินผลประโยชน์ ที�พนักงานส่วนใหญ่ จะขึ�นอยู่กบั หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี ท�ี
ให้บริการ และค่าตอบแทน
หนี�สนิ สําหรับโครงการผลประโยชน์เมือ� เกษียณอายุจะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที�
สิน� รอบระยะเวลารายงาน หนี� สนิ ผลประโยชน์ พนักงานเมื�อเกษีย ณอายุคํานวนโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวิธี
คิดลดแต่ละหน่ วยทีป� ระมาณการไว้ ซึ�งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์ จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออก
ในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนของหลักทรัพย์รฐั บาลซึ�งเป็ นสกุ ลเงินเดีย วกับสกุล เงินที�จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบ
กําหนดของหลักทรัพย์ใกล้เคียงกับระยะเวลาทีต� ้องชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมือ� เกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ทเ�ี กิดขึ�นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะรับรู้
ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน� ในงวดทีเ� กิดขึ�น
ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรูท้ นั ทีในกําไรหรือขาดทุน
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5.19 ประมาณการหนี� สิน
5.19.1 ประมาณการหนี� สินทั �วไป
กลุ่มกิจการจะบันทึก ประมาณการหนี� สนิ อันเป็ นภาระผูกพัน ในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีจ� ดั ทําไว้ อันเป็ นผล
สืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง� การชําระภาระผูกพันนัน� มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องสูญเสีย
ทรัพยากรออกไปและตามประมาณการทีน� ่าเชือ� ถือของจํานวนทีต� อ้ งจ่าย
5.19.2 ประมาณการหนี� สินค่ารือ� ถอน
กลุ่ มกิจการรับรูป้ ระมาณการหนี� สนิ ค่ารื�อถอนด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการของต้นทุนค่ารื�อถอนที�จะเกิดขึ�น ณ วันสิ�นสุด
สัญญา หนี�สนิ ค่ารื�อถอนทีร� บั รูค้ ดิ มาจากประมาณการต้นทุนค่ารื�อถอนในอนาคต โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลารือ� ถอน
และอัตราเงินเฟ้ อในอนาคต มูล ค่าปั จจุบนั ของประมาณการของต้นทุนค่ารื�อถอนโรงไฟฟ้ าคํานวณโดยใช้อตั ราคิดลดทีป� ระมาณ
ขึน� โดยผูบ้ ริหาร และแสดงเป็ นส่วนหนึ�งของต้นทุนสินทรัพย์
5.20 หุ้นทุนซื�อคืน
กรณีท�บี ริษัทในกลุ่ มกิจการซื�อหุ้น สามัญของบริษัทกลับคืน สิง� ตอบแทนที�จ่ายไปรวมถึงต้นทุน เพิม� เติมที�เกี�ยวข้องโดยตรง
(สุทธิจากภาษีเงินได้) จะรับรูเ้ ป็ นหุน้ ทุนซื�อคืนและแสดงเป็ นรายการหักจากยอดรวมของส่วนของเจ้าของของบริษทั จนกว่าหุน้
ทุน ซื�อคืนดังกล่ าวจะถูกยกเลิกไปหรือจําหน่ ายออกไปใหม่ เมื�อมีการจําหน่ ายหุน้ ทุนซื�อคืนออกไปใหม่ สิง� ตอบแทนใดๆ ที�
ได้รบั จากการนํ าหุน้ ทุนซื�อคืนออกจําหน่ ายใหม่สุทธิจากต้นทุนเพิม� เติมทีเ� กี�ยวข้องโดยตรงสุทธิจากภาษีเงินได้ทเ�ี กี�ยวข้องจะ
แสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของ
5.21 เงิ นอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรูด้ ว้ ยมูลค่ายุตธิ รรมหากกลุ่มกิจการมีความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รบั การอุดหนุ นนัน� และ
จะปฏิบตั ติ ามเงือ� นไขทีก� ําหนดไว้ของเงินอุดหนุ นนัน�
เงิน อุดหนุ น จากรัฐบาลเพื�อชดเชยต้นทุน จะรับรูเ้ ป็ น รายการรอตัดบัญ ชีและจะทยอยรับ รูเ้ ป็ น รายได้ในกําไรหรือขาดทุนตาม
การรับรูต้ น้ ทุนทีเ� กีย� วข้องทีเ� งินอุดหนุ นนัน� จ่ายให้เป็ นการชดเชย
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ� ซื�อสินทรัพย์จะรับรูเ้ ป็ นหนี�สนิ อื�นรวมอยู่ในหนี�สนิ ไม่หมุนเวียนและทยอยรับรูไ้ ปยังกําไรหรือขาดทุน
โดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุทค�ี าดการณ์ไว้ของสินทรัพย์ทเ�ี กีย� วข้อง
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5.22 การรับรูร้ ายได้
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิม� ซึ�งกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื�อคาดว่ามีค วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทจ�ี ะได้รบั
ชําระเมือ� ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
สําหรับสัญญาที�มหี ลายองค์ประกอบทีก� ลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่ มกิจการต้องแยกเป็ น
แต่ละภาระทีต� ้องปฏิบตั ิท�แี ยกต่างหากจากกัน และต้อ งปั น ส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่า วไปยังแต่ละภาระทีต� ้อง
ปฏิบตั ติ ามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรูร้ ายได้ของแต่ละภาระ
ทีต� อ้ งปฏิบตั แิ ยกต่างหากจากกันเมือ� กลุ่มกิจการได้ปฏิบตั ติ ามภาระนัน� แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี�
รายได้จากสัญญาซื�อขายไฟฟ้ า
(ก)

(ข)

รายได้จากสัญญาซื�อขายไฟฟ้ าทีไ� ม่ได้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่า

-

กลุ่มกิจการรับรูร้ ายได้ค่าพลังไฟฟ้ าหรือค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้ าซึ�งเป็ นรายได้สําหรับการดําเนินการในการ
รักษาระดับความพร้อมจ่ายไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าตามทีต� กลงกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ
ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และเป็ นไปตามเงือ� นไขทีร� ะบุในสัญญาซื�อขายไฟฟ้ า เมือ� ได้ให้บริการแก่ลูกค้าตามสัญญาแล้ว
ในกรณี ทก�ี ลุ่มกิจการได้ร บั สิง� ตอบแทนเกินกว่าบริการทีใ� ห้ กลุ่มกิจการจะรับรูส้ งิ� ตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวเป็ น
หนี� สนิ ที�เกิดจากสัญญากับลูกค้า ในทางกลับกัน ถ้ากลุ่มกิจการได้รบั สิง� ตอบแทนน้ อยกว่าบริการทีใ� ห้ กลุ่มกิจการ
จะรับรูส้ งิ� ตอบแทนส่วนตํ�าดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ทเ�ี กิดจากสัญญากับลูกค้า

-

กลุ่ มกิจการรับ รู้รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้ า ณ จุดใดจุดหนึ�ง ของเวลาเมื�อได้โ อนการควบคุมในสิน ค้าให้แ ก่ลูกค้า
ณ จุดส่งมอบ ซึง� การโอนการควบคุมในสินค้าเกิดขึน� เมือ� กลุ่มกิจการได้นําส่งสินค้าไปยังจุดหมายทีล� ูกค้าได้ระบุไว้
ตามสัญญา โดยรายได้จากการขายสินค้าในลักษณะดังกล่าวจะรับรูต้ ามราคาของรายการซึ�งคาดว่าจะมีสทิ ธิได้รบั
สุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด

รายได้จากสัญญาซื�อขายไฟฟ้ าทีจ� ดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่า

-

-

รายได้จากสัญญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ ารับรูโ้ ดยวิธอี ตั ราดอกเบีย� ทีแ� ท้จริงตามระยะเวลาของสัญญา
รายได้จากการให้บริการภายใต้สญ
ั ญาเช่าที�เกี�ยวเนื� องกับสัญญาซื�อขายไฟฟ้ าบางสัญญารับรู้เป็ น รายได้เมื�อได้
ให้บริการแก่ลูกค้าแล้วตามสัญญา โดยรายได้ค่าบริการประกอบด้วยรายได้สาํ หรับการดําเนิน การในการรักษา
ระดับความพร้อมจ่ายไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ า รายได้ค่าบริการอื�นและรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้ าทีไ� ด้รบั จากลูกหนี�สญ
ั ญาเช่า
และเกี�ยวเนื�องกับการใช้สนิ ทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว ในกรณีทก�ี ลุ่มกิจการได้รบั สิง� ตอบแทนเกินกว่าบริการทีใ� ห้
กลุ่มกิจการจะรับรูส้ งิ� ตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวเป็ นหนี�สนิ ทีเ� กิดจากสัญญากับลูกค้า ในทางกลับกัน ถ้ากลุ่มกิจการ
ได้รบั สิง� ตอบแทนน้อยกว่าบริการที�ให้ กลุ่ มกิจการจะรับรู้สงิ� ตอบแทนส่วนตํ�าดังกล่ าวเป็ นสินทรัพย์ท�เี กิดจากสัญญา
กับลูกค้า
กลุ่มกิจการรับรูค้ ่าเช่าผันแปรในกําไรหรือขาดทุนในงวดทีเ� กิดรายการ โดยค่าเช่าผันแปรหมายถึงส่วนของจํานวน
เงินทีจ� ะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าซึ�งไม่ได้กําหนดไว้อย่างคงทีต� ามระยะเวลาทีผ� ่านไปแต่กําหนดให้ข�นึ อยู่กบั ปั จจัย
อืน� เช่น ปริมาณการใช้หรือการผลิต เป็ นต้น
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รายได้จากการให้บริการอืน� ๆ
กลุ่ มกิจการรับ รู้รายได้จากการให้บริการอื�น ๆ สุท ธิจากภาษีมูล ค่า เพิ�มซึ�งกลุ่ม กิจการจะรับรู้รายได้เ มื�อมีค วามเป็ น ไปได้
ค่อนข้างแน่ ทจ�ี ะได้รบั ชําระเมื�อให้บริการ
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการทีม� ลี กั ษณะการให้บริการแบบต่อเนื� องตามวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา
โดยทีไ� ม่ได้คาํ นึงถึงรอบระยะเวลาการชําระเงินตามสัญญา
รายได้ดอกเบี�ย
กลุ่มกิจการรับรูร้ ายได้ดอกเบีย� ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชําระ
รายได้เงิ นปันผล
กลุ่มกิจการรับรูร้ ายได้เงินปั นผลเมือ� เกิดสิทธิทจี� ะได้รบั เงินปั นผลนัน�
5.23 การจ่ายเงิ นปันผล
เงินปั นผลทีจ� า่ ยไปยังผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มกิจการจะรับรูเ้ ป็ นหนี� สนิ ในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซง�ึ ทีป� ระชุมผู้ถอื หุน้ ของบริษทั
ได้อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผล เงินปั นผลระหว่างกาลจะรับรูเ้ มือ� ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
5.24 อนุพนั ธ์และการบัญชี ป้องกันความเสี�ยง
5.24.1 อนุพนั ธ์แฝงและอนุพนั ธ์ที�ไม่เข้าเงื�อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี�ยง
อนุ พ นั ธ์แฝงที�กลุ่มกิจการแยกรับรู้รายการ และอนุ พ นั ธ์ที�ไม่เข้าเงื�อนไขของการบัญชีป้องกันความเสีย� งจะรับรู้เริม� แรกด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรม และจะรับรูก้ ารเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเครือ� งมือทางการเงิน
กลุ่ มกิจการแสดงมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาอนุ พ นั ธ์เป็ นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตามวันครบกําหนดของสัญญา
อนุ พนั ธ์นัน�
5.24.2 การบัญชีป้องกันความเสี�ยง
กลุ่มกิจการรับรูร้ ายการสัญญาอนุ พนั ธ์เมือ� เริม� แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีเ� ข้าทําสัญญาและวัดมูล ค่าต่อมาในภายหลังด้วย
มูล ค่ายุต ิธรรม ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการกําหนดให้สญ
ั ญาอนุ พนั ธ์เป็ นเครื�องมือที�ใช้ป้ องกัน ความเสีย� ง
ดังต่อไปนี�
- การป้องกันความเสีย� งในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนี�สนิ ทีร� บั รูร้ ายการแล้ว หรือสัญญาผูกมัดทีย� งั ไม่ได้รบั รูร้ ายการ
(การป้ องกันความเสีย� งในมูลค่ายุตธิ รรม) หรือ
- การป้องกันความเสีย� งทีเ� กี�ยวกับกระแสเงินสดของรายการสินทรัพย์หรือหนี�สนิ ทีร� บั รูร้ ายการแล้ว หรือรายการทีค� าดการณ์
ทีม� คี วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ในระดับสูงมาก (การป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสด)
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ณ วันที�รบั รู้ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสีย� ง กลุ่ มกิจการมีการจัดทําเอกสาร 1) ที�ระบุความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างเครื�องมือทีใ� ช้ป้องกันความเสีย� งและรายการที�มกี ารป้ องกันความเสี�ยง ซึ�งรวมถึงการเปลี�ยนแปลงในกระแสเงินสดของ
เครื�องมือที�ใช้ป้อ งกันความเสี�ยงที�คาดว่าจะชดเชยการเปลี�ย นแปลงในกระแสเงินสดของรายการที�มกี ารป้ องกันความเสีย� ง
2) เกีย� วกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสีย� งและกลยุทธ์ทน�ี ํามาใช้ในการจัดการกับรายการทีม� คี วามเสีย� ง
กลุ่ มกิจการแสดงมูล ค่ายุตธิ รรมของสัญญาอนุ พนั ธ์ทใ�ี ช้ป้องกันความเสีย� งทัง� จํานวนเป็ นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุ นเวีย น
ตามวันครบกําหนดของรายการทีม� กี ารป้ องกันความเสีย� ง
การป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงิ นสด
กลุ่มกิจการรับรูส้ ่วนทีม� ปี ระสิทธิผลของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาอนุ พนั ธ์ซ�งึ มีการกําหนดและเข้าเงื�อนไข
ของการป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสดในสํารองการบัญชีป้องกันความเสีย� งในกระแสเงินสด ซึ�งรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ
และรับรูก้ ําไรหรือขาดทุนทีเ� กี�ยวข้องกับส่วนทีไ� ม่มปี ระสิทธิผ ลในกําไรหรือขาดทุนทันทีทเ�ี กิดขึ�น ซึ�งแสดงรวมอยู่ในรายการ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเครือ� งมือทางการเงิน
กลุ่มกิจการใช้สญ
ั ญาอนุ พนั ธ์ เช่น สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบี�ยล่วงหน้า (Cross currency swap contracts) เป็ นต้น ในการป้ องกันความเสีย� งของรายการทีค� าดการณ์ (Forecast
transaction) โดยกลุ่มกิจการเลือกกําหนดให้เฉพาะการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปั จจุบนั (Spot component)
เป็ นเครื�องมือที�ใช้ป้อ งกัน ความเสี�ยง กํ าไรหรือ ขาดทุ นจากการเปลี�ยนแปลงในมูล ค่า ขององค์ประกอบราคาปั จจุบนั (Spot
component) สําหรับ ส่วนที�มีป ระสิทธิผ ลจะรับรู้ในรายการการป้ องกันความเสี�ยงกระแสเงินสดในกํ าไรขาดทุนเบ็ด เสร็จอื�น
ซึ�งรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าองค์ประกอบของราคาล่วงหน้า (Forward element) ทีเ� กี�ยวกับรายการ
ทีป� ้ องกันความเสีย� งจะรับรูใ้ นรายการต้นทุนในการป้ องกันความเสีย� งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน� ซึง� รวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ
ในบางกรณี กลุ่มกิจการอาจกําหนดให้การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาอนุ พนั ธ์ (รวมถึงค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตรา
ดอกเบี�ยในสองสกุล (Forward points)) เป็ นเครือ� งมือทีใ� ช้ป้องกันความเสีย� ง ในกรณีน�ี รายการกําไรหรือขาดทุนทีเ� กี�ยวข้องกับส่วน
ทีม� ปี ระสิทธิผลของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาอนุ พ นั ธ์จะรับรู้ในรายการการป้ องกันความเสี�ยงกระแสเงินสด
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ซึง� รวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ
กลุ่มกิจการจะโอนจํานวนทีร� บั รูส้ ะสมในส่วนของเจ้าของดังกล่าวมายังกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกับทีก� ลุ่ มกิจการ
รับรูร้ ายการทีป� ้ องกันความเสีย� งในกําไรหรือขาดทุน
เมื�อเครื�องมือที�ใช้ป้องกันความเสีย� งนัน� สิ�นสุดอายุ หรือยกเลิก หรือเมื�อการป้ องกันความเสีย� งดังกล่าวไม่เข้าเงื�อนไข กลุ่มกิจการ
จะจัดประเภทรายการกําไรหรือขาดทุนและต้นทุนในการป้ องกันความเสีย� งที�สะสมและแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของตามเดิม
จนกระทังเกิ
� ดรายการทีค� าดการณ์ หรือเมื�อรายการทีค� าดการณ์ ไม่คาดว่าจะเกิดอีกต่อไป กลุ่ มกิจการจะจัดประเภทรายการกําไร
หรือขาดทุนและต้นทุนในการป้ องกันความเสีย� งทีส� ะสมและเคยแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของเป็ นกําไรหรือขาดทุนทันที
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กลุ่มกิจการเป็ นคู่สญ
ั ญาอนุ พนั ธ์ซ�งึ ประกอบด้วยสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย
สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี�ยล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบีย� ต่างสกุลเงิน
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นเครือ� งมือทางการเงินทีใ� ช้ในการป้ องกันความเสีย� งทีเ� กิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี�ยน โดยกําหนดอัตราแลกเปลี�ยนในอนาคตทีส� ินทรัพย์หรือหนี�สนิ ที�เป็ นเงินตราต่างประเทศที�จะได้รบั หรือต้องจ่ายชําระ
สัญญาซื�อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้ในงบการเงิน ณ วันทําสัญญา ค่าธรรมเนียมส่วนเกินหรือส่วนลดเกิดขึ�นจาก
การทําสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะตัดจําหน่ายตลอดอายุของสัญญา
สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบี�ยเป็ นเครื�องมือทางการเงินทีใ� ช้ในการป้ องกันความเสีย� งจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ยใน
อนาคต ส่วนต่างที�จะต้องจ่ายหรือที�จะได้รบั จากสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ยรับรู้เป็ นส่วนหนึ� งของต้นทุนทางการเงินหรือ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารเมือ� เกิดรายการ รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ยก่อนกําหนด
จะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
5.25 สัญญาคํา� ประกันทางการเงิ น
กลุ่มกิจการรับรูห้ นี�สนิ ทางการเงินจากสัญญาคํ�าประกันเมื�อกลุ่มกิจการให้การคํ�าประกันทางการเงินทีม� ูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีร� บั รู้
เริม� แรก และรับรูม้ ูลค่าในภายหลังด้วยจํานวนทีส� งู กว่าระหว่าง
-

จํานวนผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึ�นทีค� ํานวณตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9
เรือ� งเครือ� งมือทางการเงิน และ
จํานวนที�ร บั รู้เริ�มแรกหัก ด้วยรายได้ท�ีร ับรู้ต ามการรับ รู้รายได้ภ ายใต้ม าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 15
เรือ� งรายได้จากสัญญาทีท� าํ กับลูกค้า

มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาคํ�าประกันทางการเงินกําหนดจากมูลค่าปั จจุบนั ของผลต่างในกระแสเงินสดระหว่าง ก) กระแสเงินสดตาม
สัญญาของหนี�สนิ ทีเ� กี�ยวข้อง และ ข) กระแสเงินสดทีจ� ะต้องจ่ายชําระในกรณีท�ไี ม่มกี ารคํ�าประกันดังกล่าว หรือการประมาณ
จํานวนเงินทีต� อ้ งจ่ายให้แก่บุคคลภายนอกสําหรับเพือ� โอนภาระผูกพันดังกล่าวออกไป
สัญญาคํ�าประกันทีเ� กีย� วข้องกับเงินกู้ยมื หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�นๆทีไ� ม่ได้รบั ผลตอบแทน มูลค่ายุตธิ รรมจะแสดงรวมเป็ นส่วนหนึ�ง
ของต้นทุนของเงินลงทุน
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การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน
ปัจจัยความเสี�ยงด้านการเงิ น
กิจกรรมของกลุ่ มกิจการมีค วามเสีย� งด้านการเงิน ซึ�งได้แก่ ความเสี�ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ย น
ความเสี�ย งจากอัต ราดอกเบี�ย และความเสี�ย งด้า นราคา) ความเสี�ย งด้านการให้สิน เชื�อ และความเสี�ย งด้า นสภาพคล่ อ ง
แผนการจัดการความเสีย� งของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและบริหารจัดการเพือ� ลดผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานให้อยู่ในระดับทีย� อมรับได้
กลุ่มกิจการมีส่วนงานบริหารการเงินในการจัดการความเสีย� ง โดยนโยบายของกลุ่มกิจการรวมถึงนโยบายความเสีย� งในด้านต่างๆ
ได้ แก่ ความเสี�ย งจากอัตราแลกเปลี�ยนเงิน ตราต่ างประเทศ ความเสี�ย งจากอัตราดอกเบี�ย ความเสี�ยงด้า นการให้ส ินเชื�อ
และความเสี�ยงด้านสภาพคล่ อง ทัง� นี� หลักการในการป้ องกันความเสี�ยงจะเป็ นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการบริษัทอนุ ม ัต ิ
เพือ� สือ� สารและใช้เป็ นเครือ� งมือในการควบคุมส่วนงานบริหารการเงินในทุกกิจการของกลุ่มกิจการ
กลุ่ มกิจการใช้เครื�องมือทางการเงินรวมถึงอนุ พนั ธ์เพื�อลดความไม่แน่ นอนของกระแสเงินสดในอนาคตทีเ� กิดจากการเปลี�ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี�ย อัตราแลกเปลี�ยน และความผันผวนของราคาค่าไฟฟ้ า รวมถึงเพื�อช่ วยในการบริหารสภาพคล่ องของเงินสด
โดยสัญญาอนุ พนั ธ์ดงั กล่าวประกอบด้วย สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้ า สัญญา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี�ยล่วงหน้า (Cross currency swap contracts) สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย
ต่างสกุลเงิน (Cross currency interest rate swap contracts) และสัญญากําหนดราคาค่าไฟฟ้ าคงที� (Electricity swaption
contract)
กลุ่มกิจการไม่อนุ ญาตให้มกี ารใช้เครือ� งมือทางการเงินทีม� ลี กั ษณะเป็ นการเก็งกําไร โดยการทําสัญญาอนุ พนั ธ์ทุกประเภทต้อง
ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการของแต่ละบริษทั ในกลุ่มกิจการก่อน
ในกรณีทเ�ี ป็ นไปตามเงือ� นไขทีเ� กี�ยวข้องทัง� หมด กลุ่มกิจการจะถือปฏิบตั ติ ามการบัญชีป้องกันความเสีย� งเพือ� ลดผลกระทบของ
ความไม่สอดคล้องกันของหลักการรับรูร้ ายการของเครือ� งมือป้ องกันความเสีย� งและรายการทีถ� ูกป้ องกันความเสีย� ง
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6.1.1 ความเสี�ยงจากตลาด
ก)

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน
กลุ่มกิจการมีค วามเสีย� งจากอัตราแลกเปลี�ยนจากธุรกรรมการค้าในอนาคต รายการซื�อขายสินค้าและบริการ เงินลงทุนสุทธิ
ในการดําเนินงานในต่างประเทศ เงินกู้ยมื ในสกุล เงินต่างประเทศ และสินทรัพย์และหนี�สนิ สุทธิซ�งึ เป็ นสกุลเงินที�ไม่ใช่สกุลเงิน
ทีใ� ช้ในการดําเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการ ทัง� นี� สําหรับความเสีย� งจากอัตราแลกเปลี�ยนทีเ� กิดขึ�นจากการประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มกิจการสามารถนํ าผลกระทบทีเ� กิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยนมาใช้ในการคํานวณค่าความพร้อมจ่า ย
และค่ าพลัง ไฟฟ้ าของแต่ล ะเดือนที�เรีย กเก็บจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่วนความเสี�ย งจากอัตรา
แลกเปลีย� นทีเ� กิดจากการประกอบธุรกิจในต่างประเทศกลุ่มกิจการได้รบั กระแสเงินสดรับจากลูกหนี�การค้าเป็ นเงินสกุลเดียวกับ
ภาระหนี�สนิ ส่วนใหญ่ทก�ี ลุ่มกิจการมี (Natural Hedge)
เครือ� งมือทางการเงินทีก� ลุ่มกิจการใช้เพือ� บริหารความเสีย� ง
กลุ่ มกิจการมีแนวทางบริหารความเสีย� งโดยพิจารณาเข้าทําสัญญาอนุ พนั ธ์ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย สัญญาซื�อขาย
เงิน ตราต่างประเทศล่ วงหน้า สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี�ยล่ วงหน้า และสัญญาแลกเปลี�ยนอัตรา
ดอกเบี�ยต่างสกุลเงิน เพือ� ป้ องกันความเสีย� งและภาระผูกพันจากอัตราแลกเปลีย� นทีค� าดการณ์ไว้ และเพือ� จัดการความเสีย� งจาก
อัตราแลกเปลี�ยนที�อาจเกิดขึ�นจากธุรกรรมการค้าในอนาคต รายการซื�อ ขายสิน ค้า และบริการ และการกู้ย มื เงิน ในสกุ ลเงิน
ต่างประเทศ การป้ องกัน ความเสีย� งเหล่านี�มวี ตั ถุประสงค์เพื�อลดผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศต่อสินทรัพย์ หนี�สนิ และกําไรขาดทุนของกลุ่มกิจการ
กลุ่มกิจการกําหนดนโยบายว่าเงือ� นไขของสัญญาอนุพนั ธ์ทใ�ี ช้เป็ นเครือ� งมือป้ องกันความเสีย� งเงินตราต่างประเทศจะต้องเป็ นไป
ในแนวทางเดียวกับความเสีย� งของรายการทีถ� กู ป้ องกันความเสีย� งนัน�
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-

60
4,457
9,687

สัญญาอนุ พนั ธ์ทน�ี ําการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย� ล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย� ต่างสกุลเงิน

5,625
441
8,424
284
44,951
-

สัญญาอนุ พนั ธ์ทไ�ี ม่ได้นําการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย� ล่วงหน้า

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินทีใ� ช้เป็ นหลักประกันทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ าย
ลูกหนี�การค้า สุทธิ
ลูกหนี�สญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ าจากกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อน�ื
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้

ดอลลาร์
สหรัฐ
ล้านบาท

348
-

2,200
4,321

38
101
85
5,042

เยน
ล้านบาท

-

-

298
702
371
-

เปโซ
ฟิ ลิ ปปิ นส์
ล้านบาท

664
-

-

-

พ.ศ. 2563
โครน
สวีเดน
ล้านบาท

4,447
9,099

-

10,840
474
53
8,789
476
46,712
-

ดอลลาร์
สหรัฐ
ล้านบาท

318
-

2,149
4,339

35
122
71
4,787

เยน
ล้านบาท

-

-

84
594
138
-

รายงานประจ�ำปี 2563

55

723
-

-

-

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
เปโซ
โครน
ฟิ ลิ ปปิ นส์
สวีเดน
ล้านบาท
ล้านบาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีความเสีย� งจากอัตราแลกเปลี�ยนจากสกุลเงินทีไ� ม่ใช่สกุลเงินทีใ� ช้ในการดําเนินงานของแต่ละบริษทั ในกลุ่มกิจการทีเ� ป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินซึง� สรุปเป็ นสกุลเงินบาท ดังนี�

ความเสีย� ง
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พ.ศ. 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
สัญญาอนุพนั ธ์ทไ�ี ม่ได้นําการบัญชีป้องกันความเสีย� ง
มาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบีย� ล่วงหน้า

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
ดอลลาร์
เยน
สหรัฐ
ล้านบาท
ล้านบาท

ดอลลาร์
สหรัฐ
ล้านบาท

เยน
ล้านบาท

1,314
23,434
-

5,042

740
24,067
-

4,787

-

4,321

-

4,339

ผลกระทบทีส� าํ คัญจากเครือ� งมือป้ องกันความเสีย� งจากอัตราแลกเปลี�ยนต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการ มีดงั นี�
1. สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เงิ นกู้ยืมระยะยาว
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชี (หนี�สนิ )
จํานวนเงินตามสัญญา
วันครบกําหนด
การเปลีย� นแปลงในมูลค่า ณ ปั จจุบนั (Spot value)
คิดลดของเครือ� งมือป้ องกันความเสีย� ง
ทีค� งเหลืออยู่ตงั � แต่วนั ที� 1 มกราคม
การเปลีย� นแปลงในมูลค่าของรายการทีถ� ูกป้ องกัน
ความเสีย� งสําหรับการกําหนดความมีประสิทธิผล
ของการป้ องกันความเสีย� ง
อัตราแลกเปลี�ยนทีใ� ช้ป้องกันความเสีย� งสําหรับปี
(รวมค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบีย�
ในสองสกุล (Forward points))

สัญญาจ้างงาน
บริการที�ปรึกษา
ด้านเทคนิ คระยะยาว
สกุลเงินเยน
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
สัญญาจ้างงาน
บริการที�ปรึกษา
ด้านเทคนิ คระยะยาว
สกุลเงินโครนสวีเดน
ล้านบาท

(5)
(58)
(81)
60
348
664
30 มิถุนายน พ.ศ. 2573 30 กันยายน พ.ศ. 2569 16 มิถุนายน พ.ศ. 2568

1

14

95

(1)

(14)

(95)

32.73 บาทต่อ 32.43 - 39.20 บาทต่อ
1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
100 เยน

4.17 บาทต่อ
1 โครนสวีเดน
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2. สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี�ยล่วงหน้า
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
เงิ นกู้ยืมระยะยาวสกุลเงิ นดอลลาร์สหรัฐ
ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชี (หนี�สนิ )
จํานวนเงินตามสัญญา
วันครบกําหนด

(283)
3,229
28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(101)
1,228
31 ธันวาคม พ.ศ. 2571
ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2575

71

(121)

(71)

121

1,172 วอน
ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
1.70% - 1.85%

29.50 - 32.73 บาท
ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
1.55% - 2.60%

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเครื�องมือป้ องกันความเสีย� ง
ทีค� งเหลืออยู่ ตัง� แต่วนั ที� 1 มกราคม
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของรายการทีถ� กู ป้ องกันความเสีย� ง
สําหรับการกําหนดความมีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสีย� ง
อัตราแลกเปลี�ยนทีใ� ช้ป้องกันความเสีย� งสําหรับปี
(รวมค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบีย� ในสองสกุล
(Forward points))
อัตราดอกเบีย� ทีป� ้ องกันความเสีย� งสําหรับปี (SWAP rate)
3. สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบี�ยต่างสกุลเงิน

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชี (หนี�สนิ )
จํานวนเงินตามสัญญา
วันครบกําหนด
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเครื�องมือป้ องกันความเสีย� ง
ทีค� งเหลืออยูต่ งั � แต่วนั ที� 1 มกราคม
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของรายการทีถ� กู ป้ องกันความเสีย� ง
สําหรับการกําหนดความมีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสีย� ง
อัตราแลกเปลี�ยนทีใ� ช้ป้องกันความเสีย� งสําหรับปี
(รวมค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบีย� ในสองสกุล (Forward points))
อัตราดอกเบีย� ทีป� ้ องกันความเสีย� งสําหรับปี (SWAP rate)

(546)
9,687
28 ธันวาคม พ.ศ. 2566
(379)
379
1,172 วอน
ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
2.99%
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ดัง ที�แสดงในตารางข้างต้น กลุ่ มกิจการมีค วามเสี�ย งหลักจากการเปลี�ย นแปลงในอัต ราแลกเปลี�ย นระหว่า งเงิน บาทและ
เงิน ดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเงิน บาทและเงินเยน ระหว่างเงิน วอนและเงินดอลลาร์ส หรัฐ และระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐและ
เงินเยน ความอ่อนไหวในกําไรหรือขาดทุนต่อการเปลีย� นแปลงในอัตราแลกเปลีย� นส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงิน
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินเยน และผลกระทบทีม� ตี ่อองค์ประกอบอื�นในส่วนของเจ้าของทีเ� กิดมาจากสัญญาซื�อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบีย� ต่างสกุลเงินทีถ� ูกกําหนดไว้เพื�อป้ องกันความเสี�ยงด้านกระแสเงินสด
ความเสีย� งจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนสกุลเงินอืน� ไม่มสี าระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ

ผลกระทบต่อ
กําไรสุทธิ
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม
ผลกระทบต่อ
องค์ประกอบอื�น
ในส่วนของเจ้าของ
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

(1,289)
914

(205)
203

อัตราแลกเปลี�ยน บาทต่อ 100 เยน - เพิม� ขึน� ร้อยละ 10*
อัตราแลกเปลี�ยน บาทต่อ 100 เยน - ลดลงร้อยละ 10*

(481)
481

28
(28)

อัตราแลกเปลี�ยน วอนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ - เพิม� ขึน� ร้อยละ 10*
อัตราแลกเปลี�ยน วอนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ - ลดลงร้อยละ 10*

(485)
485

56
(54)

อัตราแลกเปลี�ยน ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 100 เยน - เพิม� ขึน� ร้อยละ 10*
อัตราแลกเปลี�ยน ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 100 เยน - ลดลงร้อยละ 10*
* โดยกําหนดให้ปัจจัยอืน� คงที�

678
(700)

-

อัตราแลกเปลี�ยน บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ - เพิม� ขึน� ร้อยละ 10*
อัตราแลกเปลี�ยน บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ - ลดลงร้อยละ 10*

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อ
องค์ประกอบอื�น
กําไรสุทธิ ในส่วนของเจ้าของ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
อัตราแลกเปลี�ยน บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ - เพิม� ขึน� ร้อยละ 10*
อัตราแลกเปลี�ยน บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ - ลดลงร้อยละ 10*

(2,226)
2,226

-

อัตราแลกเปลี�ยน บาทต่อ 100 เยน - เพิม� ขึน� ร้อยละ 10*
อัตราแลกเปลี�ยน บาทต่อ 100 เยน - ลดลงร้อยละ 10*

(504)
504

-

อัตราแลกเปลี�ยน ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 100 เยน - เพิม� ขึน� ร้อยละ 10*
อัตราแลกเปลี�ยน ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 100 เยน - ลดลงร้อยละ 10*
* โดยกําหนดให้ปัจจัยอืน� คงที�

486
(510)
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ความเสี�ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบีย�
ความเสี�ย งจากอัตราดอกเบี�ย ส่ว นใหญ่ ข องกลุ่ มกิจการเกิด จากเงิน กู้ย ืมระยะยาวที�มีอ ัตราดอกเบี�ย ผัน แปร ซึ�ง ส่ งผลให้
กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงจากกระแสเงินสด กลุ่มกิจการมีนโยบายทีจ� ะใช้ส ญ
ั ญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย สัญญาแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี�ยล่วงหน้ า และสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ยต่างสกุลเงิน เป็ นเครื�องมือในการบริหาร
ความเสีย� งดังกล่าวเมือ� จําเป็ น
โดยปกติก ารที�กลุ่มกิจการเข้าทําสัญญากู้ย ืมระยะยาวที�อ ัตราดอกเบี�ยผันแปรและทําสัญ ญาแลกเปลี�ยนเพื�อ ปิ ดความเสี�ย ง
ให้เป็ นอัตราดอกเบี�ยคงที� ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 เงิน กู้ยมื ของกลุ่ มกิจการที�อตั ราดอกเบี�ยผันแปรนัน� อยู่ในสกุล เงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียและสกุลเงินยูโร
ความเสี�ย งจากอัตราดอกเบี�ยของเงิน กู้ย ืม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิน ของกลุ่ มกิจการก่อ นบันทึกผลของสัญญาอนุ พ นั ธ์
มีดงั ต่อไปนี�
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
- ณ อัตราคงที�
- ณ อัตราลอยตัว
รวมเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
หุน้ กู้
- ณ อัตราคงที�
รวมหุน้ กู้

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

5,083
82,316
87,399

7,063
77,678
84,741

33,812
33,812

34,837
34,837

5,042
5,042

4,787
4,787

5,042
5,042

4,787
4,787

การวิเคราะห์ตามวันครบกําหนดได้แสดงไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 24.1.3
เครือ� งมือทางการเงินทีก� ลุ่มกิจการใช้เพือ� บริหารความเสีย� ง
กลุ่ มกิจการเข้าทําสัญญาอนุ พนั ธ์ โดยครอบคลุมร้อยละ 96 ของเงินต้นของเงินกู้ยมื ระยะยาวทีม� อี ตั ราดอกเบี�ยผันแปร โดยอัตรา
ดอกเบี�ยคงทีข� องสัญญาอนุ พนั ธ์ดงั กล่าวมีอตั ราร้อยละ 1.55 ถึง 5.55 และ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี�ยผันแปร
ของเงินกูย้ มื ระยะยาวมีอตั ราอ้างอิงตลาดตามทีก� ล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 24
สัญ ญาอนุ พนั ธ์จะมีการชําระยอดสุทธิของดอกเบี�ยค้างรับหรือค้างจ่ายระหว่าง 90 ถึง 180 วัน ทัง� นี� วันที�ถงึ กําหนดชําระ
ตามสัญญาอนุ พนั ธ์เป็ นวันเดียวกับวันทีถ� งึ กําหนดชําระของดอกเบีย� เงินกูย้ มื ระยะยาว
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ผลกระทบที�สาํ คัญจากเครื�องมือป้ องกัน ความเสีย� งจากอัตราดอกเบี�ย ต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการ
มีดงั นี�
สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชี (สินทรัพย์)
จํานวนเงินตามสัญญา
วันครบกําหนด
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเครื�องมือป้ องกันความเสีย� ง
ทีค� งเหลืออยูต่ งั � แต่วนั ที� 1 มกราคม
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของรายการทีถ� กู ป้ องกันความเสีย� ง
สําหรับการกําหนดความมีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสีย� ง
อัตราดอกเบีย� ทีป� ้ องกันความเสีย� งสําหรับปี (SWAP rate)

1
380
28 ธันวาคม พ.ศ. 2578
1
(1)
2.70%

เงิ นกู้ยืมระยะยาว
สกุลเงินบาท
ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชี (หนี�สนิ )
จํานวนเงินตามสัญญา
วันครบกําหนด
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเครื�องมือป้ องกันความเสีย� ง
ทีค� งเหลืออยู่ ตัง� แต่วนั ที� 1 มกราคม
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของรายการทีถ� กู ป้ องกันความเสีย� ง
สําหรับการกําหนดความมีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสีย� ง
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของรายการทีถ� กู ป้ องกันความเสีย� ง
สําหรับการกําหนดความไม่มปี ระสิทธิผลของการป้ องกันความเสีย� ง
อัตราดอกเบีย� ทีป� ้ องกันความเสีย� งสําหรับปี (SWAP rate)

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ล้านบาท

(2,626)
(2,123)
27,701
30,334
8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง
30 ธันวาคม พ.ศ. 2580
27 สิงหาคม พ.ศ. 2579
(71)

(1,135)

71

1,128

3.60% - 5.55%

7
2.63% - 4.12%
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งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
สกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ล้านบาท
ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชี (หนี�สนิ )
จํานวนเงินตามสัญญา
วันครบกําหนด
การเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ� งมือป้ องกันความเสีย� ง
ทีค� งเหลืออยู่ ตัง� แต่วนั ที� 1 มกราคม
การเปลีย� นแปลงในมูลค่าของรายการทีถ� ูกป้ องกันความเสีย� ง
สําหรับการกําหนดความมีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสีย� ง
การเปลีย� นแปลงในมูลค่าของรายการทีถ� ูกป้ องกันความเสีย� ง
สําหรับการกําหนดความไม่มปี ระสิทธิผลของการป้ องกันความเสีย� ง
อัตราดอกเบีย� ทีป� ้ องกันความเสีย� งสําหรับปี (SWAP rate)

(424)
(1,050)
10,400
23,434
8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง
30 มิถุนายน พ.ศ. 2569
10 มีนาคม พ.ศ. 2568
(64)

(723)

64

716

3.60% - 4.33%

7
2.63% - 4.08%

ผลกระทบทีส� าํ คัญจากเครือ� งมือป้ องกันความเสีย� งจากอัตราดอกเบี�ยต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการจาก
การเข้าทําสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย� ล่วงหน้ า และสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ยต่างสกุลเงิน
ได้เปิ ดเผยรวมไว้ในการป้ องกันความเสีย� งจากอัตราแลกเปลี�ยนดังหมายเหตุฯ ข้อ 6.1.1 ก)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
รายการกําไรหรือขาดทุนจะมีค วามอ่อนไหวต่อ การเพิม� ขึ�นหรือ ลดลงในรายได้ดอกเบี�ยจากเงินสดและเงิน ฝากธนาคารและ
ค่า ใช้จ่ายดอกเบี�ย จากเงิน กู้ย ืม ซึ�งเป็ น ผลมาจากการเปลี�ย นแปลงในอัตราดอกเบี�ย องค์ป ระกอบอื�น ในส่วนของเจ้า ของ
จะเปลี�ยนแปลงไปซึ�งเป็ นผลมาจากการเพิม� ขึ�นหรือลดลงในมูล ค่ายุตธิ รรมของการป้ องกัน ความเสีย� งด้านกระแสเงินสดของ
เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตราดอกเบีย� - เพิม� ขึน� ร้อยละ 0.5*
อัตราดอกเบีย� - ลดลงร้อยละ 0.5*

ผลกระทบต่อ
กําไรสุทธิ
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม
ผลกระทบต่อ
องค์ประกอบอื�น
ในส่วนของเจ้าของ
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

(190)
187

1,642
(1,546)
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งบการเงินฉพาะกิ จการ
ผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อ
องค์ประกอบอื�น
กําไรสุทธิ ในส่วนของเจ้าของ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
อัตราดอกเบีย� - เพิม� ขึน� ร้อยละ 0.5*
อัตราดอกเบีย� - ลดลงร้อยละ 0.5*
* โดยกําหนดให้ปัจจัยอืน� คงที�
ค)

(145)
156

448
(463)

ความเสี�ยงด้านราคา
กลุ่ มกิจการมีค วามเสี�ย งจากการผัน ผวนของราคาถ่ านหิน ซึ�งกลุ่ ม กิจการใช้เป็ น เชื�อ เพลิงในการดํา เนิ น ธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
ในประเทศฟิ ล ิปปิ นส์ ในการบริหารความเสีย� งดังกล่าวกลุ่มกิจการได้ตดิ ตามแนวโน้ มดัชนี ราคาถ่านหินเพื�อวางแผนการซื�อ
ถ่านหินตามปริมาณและราคาทีเ� หมาะสม
นอกจากนี� กลุ่มกิจการมีความเสีย� งจากการผันผวนของราคาตลาดของค่าไฟฟ้ าในประเทศออสเตรเลีย เนื�องจากราคาตลาด
ของค่าไฟฟ้ า (Spot price) ขึ�นกับอุปสงค์และอุปทานในตลาด ในการบริหารความเสีย� งดังกล่าวกลุ่ มกิจการได้เข้าทําสัญญา
กําหนดราคาค่าไฟฟ้ าคงที� (Electricity swaption contract) กับลูกค้าเป็ นระยะเวลา 15 ปี ทัง� นี� กลุ่มกิจการไม่ได้นําการบัญชี
ป้ องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั สิ าํ หรับสัญญาอนุ พนั ธ์ดงั กล่าว กลุ่มกิจการจึงรับรูก้ ารเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญา
อนุ พนั ธ์ในกําไรหรือขาดทุนและแสดงรวมในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเครือ� งมือทางการเงิน
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี�ยนแปลงของดัชนีราคาค่าขายไฟฟ้ าล่ วงหน้าจะมีผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญากําหนด
ราคาค่าไฟฟ้ าคงที� ดังนี�
งบการเงิ นรวม
ผลกระทบต่อ
กําไรสุทธิ
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ดัชนีราคาค่าขายไฟฟ้ าล่วงหน้า - เพิม� ขึน� ร้อยละ 10
ดัชนีราคาค่าขายไฟฟ้ าล่วงหน้า - ลดลงร้อยละ 10
* โดยกําหนดให้ปัจจัย อืน� คงที�

(239)
239
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6.1.2 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ
ก)

การบริ หารความเสี�ยง
กลุ่มกิจการบริหารความเสีย� งด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสีย� ง สําหรับรายการเงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสดและ
เงินลงทุนในตราสารหนี� กลุ่มกิจการจะเลือกทํารายการกับสถาบันการเงินทีไ� ด้รบั การจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื�อถือ
ทีเ� ป็ นอิสระในระดับ A- เป็ นอย่างน้ อย โดยกลุ่ มกิจการได้วางนโยบายจํากัดรายการที�จะเกิดกับสถาบัน การเงิน ใดสถาบัน
การเงินหนึ�งเพือ� ลดความเสีย� งทีจ� ะเกิดขึ�น และจะนํ าเงินส่วนเกินไปลงทุนเฉพาะการลงทุนทีม� คี วามเสีย� งตํ�าจากประสบการณ์
ในอดีตกลุ่มกิจการไม่เคยมีความสูญเสียจากเงินสดและเงินลงทุน
สําหรับการทําธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการขายไฟฟ้ าให้กบั หน่ วยงานรัฐบาล และภาคอุตสาหกรรม ภายใต้เงื�อนไขในสัญญา
ซื�อขายไฟฟ้ าระยะยาวและสัญญาซื�อขายไฟฟ้ าและไอนํ� าระยะยาว ซึง� ลูกค้าของกลุ่มกิจการมีความน่ าเชื�อถือ และมีความเสีย� ง
ด้านเครดิตอยู่ในระดับตํ�า อย่างไรก็ตามผูบ้ ริหารในสายงานที�เกี�ยวข้องทําการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดด้านวงเงิน
เครดิตของลูกค้าทุกรายอย่างสมํ�าเสมอ
เงิน ลงทุนในตราสารหนี� ของกลุ่มกิจการและบริษ ัทเป็ น การลงทุน ที�มคี วามเสีย� งตํ�า กลุ่มกิจการมีการพิจารณาการจัดอัน ดับ
ด้านเครดิตของเงินลงทุนเหล่านัน� อย่างสมํ�าเสมอว่ามีความเสีย� งทีเ� พิม� ขึน� หรือไม่

ข)

หลักประกัน
สําหรับลูกหนี�การค้าบางรายกลุ่มกิจการมีการขอหลักประกัน ในรูปแบบการคํ�าประกัน หรือเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึ�งให้สทิ ธิ
กลุ่มกิจการในการเรียกชําระได้หากคู่สญ
ั ญาผิดนัดตามเงือ� นไขของสัญญา

ค)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
กลุ่มกิจการและบริษทั มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินทีเ� ข้าเงือ� นไขทีต� อ้ งพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่า
จะเกิดขึน� ดังนี�
-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้า
ลูกหนี�สญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ า
ลูกหนี�อน�ื
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงินอืน� ทีว� ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย

ทัง� นี� ผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินทีไ� ม่มสี าระสําคัญ
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6.1.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง
การจัดการความเสี�ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบหมายถึงการดํารงไว้ซึ�งเงินสดและหลักทรัพย์ทม�ี ตี ลาดรองรับอย่างเพียงพอ
ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนทีเ� พียงพอและความสามารถในการปิ ดฐานะความเสีย� ง ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่ มกิจการ
ตัง� เป้ าหมายจะดํารงความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชือ� ให้มคี วามเพียงพอ เนื�องจากลักษณะทางธุรกิจ
ทีม� กี ารเปลี�ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา
ตารางต่อ ไปนี� แ สดงหนี�ส นิ ทางการเงินของกลุ่ ม กิจการตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสัญ ญาซึ�งแสดงด้วยจํานวนเงิน
ตามสัญญาทีไ� ม่ได้มกี ารคิดลดกระแสเงินสด

วันครบกําหนดของหนี� สินทางการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อน�ื
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและ
ดอกเบี�ยจ่าย
หุน้ กูแ้ ละดอกเบีย� จ่าย
รวมหนี� สินทางการเงินที�มิใช่อนุพนั ธ์
สัญญาอนุ พนั ธ์ทไ�ี ม่ได้นําการบัญชีป้องกัน
ความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
- สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาอนุ พนั ธ์ทน�ี ํ าการบัญชีป้องกัน
ความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
- สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศและ
อัตราดอกเบีย� ล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย� ต่างสกุลเงิน
รวมหนี� สินอนุพนั ธ์
รวม

งบการเงินรวม
มูลค่า
รวม
ตามบัญชี
ล้านบาท
ล้านบาท

ภายใน
1 ปี
ล้านบาท

1 - 5 ปี
ล้านบาท

มากกว่า
5 ปี
ล้านบาท

4,365
55

145

405

4,365
605

4,365
528

13,064
88
17,572

64,926
5,054
70,125

20,434
20,839

98,424
5,142
108,536

87,689
5,063
97,645

50
46

143
229

-

193
275

193
241

1,274
40

3,006
155

2,275
55

6,555
250

4,749
144

20
155
1,585

117
394
4,044

387
2,717

524
549
8,346

384
546
6,257

19,157

74,169

23,556

116,882

103,902
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วันครบกําหนดของหนี� สินทางการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อน�ื
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและ
ดอกเบี�ยจ่าย
หุน้ กูแ้ ละดอกเบีย� จ่าย
รวมหนี� สินทางการเงินที�มิใช่อนุพนั ธ์
สัญญาอนุ พนั ธ์ทน�ี ํ าการบัญชีป้องกัน
ความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
รวมหนี� สินอนุพนั ธ์
รวม
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งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
มูลค่า
รวม
ตามบัญชี
ล้านบาท
ล้านบาท

ภายใน
1 ปี
ล้านบาท

1 - 5 ปี
ล้านบาท

มากกว่า
5 ปี
ล้านบาท

512
6

13

18

512
37

512
30

6,715
88
7,321

28,161
5,054
33,228

303
321

35,179
5,142
40,870

33,886
5,063
39,491

588
588

919
919

3
3

1,510
1,510

1,474
1,474

7,909

34,147

324

42,380

40,965

ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีภาระผูก พัน เพื�อการคํ�า ประกัน ตามสัญ ญาเงิน กู้ย ืมระยะยาวกับสถาบัน การเงิน
ของบริษทั ย่อยและการร่วมค้าตามทีก� ล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 40 ทัง� นี� บริษทั จะต้องจ่ายภาระคํ�าประกันดังกล่ าวให้แก่เจ้าหนี�
เงิน กู้ ข องบริษัท ย่ อ ยและการร่ว มค้าในกรณี ที�บริษัท ย่อ ยและการร่ วมค้า ไม่ส ามารถปฏิบ ัติต ามข้อ กํ าหนดและข้อ จํา กัด
บางประการตามทีไ� ด้กําหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยมื ระยะยาวของบริษทั ย่อยและการร่วมค้า ซึ�งเป็ นไปตามระยะเวลาการครบกําหนด
ของการจ่ายคืนเงินต้นตามทีก� ล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 24
อย่างไรก็ตาม ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหารได้ประเมินแล้วว่าบริษัทไม่มคี วามเสีย� งทีจ� ะต้องจ่ายภาระคํ�าประกัน
ดังกล่ าวเนื�องจากบริษัทย่อยและการร่วมค้ามีฐานะการเงินที�ดแี ละสามารถปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและเงื�อนไขตามที�ระบุไว้ใน
สัญญาเงินกู้ยมื ระยะยาวของบริษทั ย่อยและการร่วมค้า
6.2

การบริ หารส่วนของเงินทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนัน� เพื�อดํารงไว้ซ�งึ ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื� อง
ของกลุ่ มกิจการ เพื�อ สร้างผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น และเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ท�มี ีส่วนได้เสีย อื�น และเพื�อดํารงไว้ซ�ึงโครงสร้าง
ของทุนทีเ� หมาะสมเพือ� ลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรือ ปรับโครงสร้างของทุ น กลุ่มกิจการมีแนวทางในการปฏิบตั หิ ลายประการ เช่น การคืน ทุนให้แก่ผู้ถอื หุ้น
การออกหุ้น ใหม่ ซึ�งกลุ่ ม กิจการต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและข้อจํากัดบางประการตามที�ไ ด้กําหนดไว้ในสัญ ญาเงิน กู้ย ืม
ระยะยาวและหุน้ กูต้ ามทีก� ล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 24 และ 25
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่มกี ารเปลี�ยนแปลงกลยุทธ์การบริหารความเสีย� งส่วนของเงินทุน
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ณ วันที� 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีอตั ราส่วนหนี�สนิ สุทธิต่อทุน ดังนี�
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
หนี�สนิ สุทธิ
ส่วนของเจ้าของ (รวมส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม)
อัตราส่วนหนี� สินสุทธิ ต่อทุน
7

111,603
102,834
1.09

103,416
105,106
0.98

งบการเงิ นรวม
ล้านบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
ล้านบาท

223
223

-

569
1,447

553
-

1
2,017

553

อนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี�ยง

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีสญ
ั ญาอนุ พนั ธ์ดงั นี�

สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์หมุนเวียน
สัญญาอนุพนั ธ์ทไ�ี ม่ได้นําการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญากําหนดราคาค่าไฟฟ้ าคงที�
รวมสิ นทรัพย์อนุพนั ธ์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ไม่หมุนเวียน
สัญญาอนุ พนั ธ์ทไ�ี ม่ได้นําการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย� ล่วงหน้า
- สัญญากําหนดราคาค่าไฟฟ้ าคงที�
สัญญาอนุพนั ธ์ทน�ี ํ าการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
รวมสิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ไม่หมุนเวียน
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หนี� สินอนุพนั ธ์หมุนเวียน
สัญญาอนุพนั ธ์ทไ�ี ม่ได้นําการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
- สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญากําหนดราคาค่าไฟฟ้ าคงที�
สัญญาอนุพนั ธ์ทน�ี ํ าการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
รวมหนี� สินอนุพนั ธ์หมุนเวียน
หนี� สินอนุพนั ธ์ไม่หมุนเวียน
สัญญาอนุพนั ธ์ทไ�ี ม่ได้นําการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
- สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาอนุพนั ธ์ทน�ี ํ าการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
- สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย� ล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย� ต่างสกุลเงิน
รวมหนี� สินอนุพนั ธ์ไม่หมุนเวียน
7.1

รายงานประจ�ำปี 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

งบการเงิ นรวม
ล้านบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
ล้านบาท

50
-

-

89
139

89
89

143
241

-

4,660
144
384
546
6,118

1,385
1,385

การจัดประเภทสัญญาอนุพนั ธ์
สัญ ญาอนุ พนั ธ์มไี ว้เพื�อวัตถุประสงค์ในการป้ องกัน ความเสี�ยงเชิงเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพื�อการลงทุนหวังผลกําไร กลุ่ มกิจการนํ า
การบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั สิ าํ หรับสัญญาอนุ พนั ธ์บางสัญญา ซึ�งเข้าเงื�อนไขการเป็ นเครื�องมือป้ องกันความเสีย� ง
ในกระแสเงินสดและกําหนดอัตราส่วนการป้ องกันความเสีย� ง (Hedge ratio) ที� 1:1 โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของรายการ
อ้า งอิงหรือ ตัว แปรความเสี�ย งระหว่ างรายการที�มีก ารป้ อ งกัน ความเสี�ย งกับ เครื�อ งมือ ป้ อ งกัน ความเสี�ย ง อย่ างไรก็ ต าม
หากสัญญาอนุ พนั ธ์ใดไม่เข้าเงื�อนไขของการบัญชีป้องกันความเสีย� ง สัญญาอนุ พนั ธ์นัน� จะถูกจัดประเภทเป็ นรายการถือไว้
เพือ� ค้าสําหรับการบันทึกบัญชี และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาอนุ พนั ธ์เป็ นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตามวันครบกําหนดของรายการทีม� ี
การป้ องกันความเสีย� ง
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ความมีประสิ ทธิ ผลของการป้ องกันความเสี�ยง
กลุ่ มกิจการพิจารณาความมีประสิท ธิผ ลของการป้ องกันความเสี�ยง ณ วันเริ�มต้น ของความสัมพัน ธ์ป้องกันความเสี�ยงและ
ตลอดระยะเวลาทีเ� หลืออยู่ เพื�อพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจของรายการทีม� กี ารป้ องกันความเสีย� งและ
เครือ� งมือป้ องกันความเสีย� ง
ความเสีย� งจากอัตราแลกเปลีย� น
สําหรับการป้ องกันความเสีย� งของรายการทีเ� ป็ นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มกิจการเข้าทํารายการป้ องกันความเสีย� งเมื�อข้อกําหนด
ทีส� าํ คัญของเครื�องมือป้ องกันความเสีย� งและรายการที�มกี ารป้ องกันความเสีย� งมีค วามสอดคล้องเข้าคู่กนั และทําการประเมิน
เชิงคุณภาพถึงความมีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสีย� งดังกล่าว ในกรณีทม�ี คี วามเปลีย� นแปลงในสถานการณ์ทก�ี ระทบต่อ
ข้อกําหนดของรายการทีม� กี ารป้ องกันความเสีย� ง ซึ�งทําให้ข้อกําหนดทีส� ําคัญของเครื�องมือป้ องกันความเสีย� งและรายการทีม� ี
การป้องกันความเสีย� งไม่มคี วามสอดคล้องเข้าคู่กนั อีกต่อไป กลุ่มกิจการจะใช้วธิ กี ารอนุ พนั ธ์เสมือน (Hypothetical derivative)
ในการพิจารณาความมีประสิทธิผล
ในการป้ องกันความเสีย� งของรายการทีเ� ป็ นเงินตราต่างประเทศ ความไม่มปี ระสิทธิผลอาจเกิดจากระยะเวลาการเกิดของรายการ
ทีค� าดการณ์ ทีค� ลาดเคลื�อนไปจากทีค� าดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในความเสีย� งด้านเครดิตของคู่สญ
ั ญา
ความเสีย� งจากอัตราดอกเบีย�
กลุ่มกิจการเข้าทําสัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบี�ยซึง� มีขอ้ กําหนดทีส� าํ คัญคล้ายคลึงกับข้อกําหนดทีส� าํ คัญของรายการทีม� กี าร
ป้ องกันความเสีย� ง เช่น อัตราอ้างอิง วันทีก� ําหนดอัตราใหม่ วันทีถ� งึ กําหนดชําระ วันสิ�นสุดสัญญา และจํานวนเงินทีก� ําหนดไว้
เนื�องจากกลุ่มกิจการไม่ได้ทาํ การป้ องกันความเสีย� งของเงินกู้ยมื ทัง� หมด ดังนัน� รายการทีม� กี ารป้ องกันความเสีย� งจึงได้กําหนด
เป็ นสัดส่วนของรายการเงินกู้ยมื คงค้าง เทีย บกับจํานวนเงินทีก� ําหนดไว้ของสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย และเนื�องจาก
ข้อกํา หนดที�สําคัญ ของรายการที�มกี ารป้ อ งกันความเสีย� งและเครื�องมือ ป้ องกันความเสี�ยงความสอดคล้องเข้าคู่กนั ตลอดปี
จึงสรุปได้ว่ารายการป้ องกันความเสีย� งดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ
กลุ่มกิจการพิจารณาความไม่มปี ระสิทธิผลของสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย โดยใช้วธิ กี ารเดียวกับการพิจารณาความไม่มี
ประสิทธิผลของการป้ องกันความเสีย� งของรายการทีเ� ป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ�งความไม่มปี ระสิทธิผลอาจเกิดจากมูลค่าเครดิต
ของคู่สญ
ั ญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบี�ย ซึ�งไม่สอดคล้องกับเงินกู้ยมื และความต่างในข้อกําหนดทีส� าํ คัญของสัญญาแลกเปลี�ยน
อัตราดอกเบีย� และเงินกู้ยมื
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สํารองการป้ องกันความเสี�ยง
รายการสํารองการป้ อ งกัน ความเสี�ย งประกอบด้ว ยต้น ทุน ในการป้ องกัน ความเสี�ย งและสํารองการป้ องกัน ความเสี�ย งใน
กระแสเงินสด สํารองการป้ องกัน ความเสี�ยงในกระแสเงินสดใช้สําหรับรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนที�เกี�ย วข้อ งกับส่วนที�มี
ประสิทธิผลของการเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาอนุ พนั ธ์ทน�ี ําการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
รายการสํารองการป้ องกัน ความเสี�ยงที�แ สดงอยู่ในองค์ประกอบอื�น ของส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยเครื�องมือ ป้ อ งกัน
ความเสีย� งดังนี�
งบการเงิ นรวม
สํารองการป้ องกันความเสี�ยงในกระแสเงิ นสด
องค์ประกอบ
ต้นทุน ราคาปัจจุบนั
สัญญา
รวม
ในการป้ องกัน ของสัญญา แลกเปลี�ยน สํารองป้ องกัน
อนุพนั ธ์(*) อัตราดอกเบีย�
ความเสี�ยง
ความเสี�ยง(*)
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ยอดต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
บวก: การเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญา
อนุพนั ธ์ทร�ี บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน�
บวก: ต้นทุนการป้ องกันความเสีย� งรอการรับรูท้ ร�ี บั รูใ้ น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน�
หัก: การโอนจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นไปยังกําไรหรือ
ขาดทุนซึ�งแสดงรวมอยู่ใน
- รายได้จากการขายและบริการ
- ต้นทุนขายและบริการ
- ต้นทุนทางการเงิน
หัก: ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(78)

(150)

(3,030)

(3,180)

-

(296)

(1,525)

(1,821)

41

-

-

-

3
(34)

4
24
(46)
(36)
(500)

321
64
(4,170)

4
24
275
28
(4,670)
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บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
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งบการเงินเฉพาะกิ จการ
สํารองการป้ องกัน
ความเสี�ยงในกระแสเงินสด
สัญญาแลกเปลี�ยน
อัตราดอกเบีย�
ล้านบาท
ยอดต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
บวก: การเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาอนุพนั ธ์
ทีร� บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน�
หัก: การโอนจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นไปยังกําไรหรือขาดทุน
แสดงรวมอยู่ในต้นทุนทางการเงิน
หัก: ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(*)

7.4

(631)
(1,150)
363
(1,418)

สัญญาอนุ พนั ธ์ ประกอบด้วย สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบี�ย และสัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย� ต่างสกุลเงิน

รายการที� รบั รู้ในกําไรหรือขาดทุน
รายการที�เกี�ยวข้อ งกับสัญญาอนุ พนั ธ์ท�รี บั รูใ้ นกําไรหรือ ขาดทุน นอกเหนือ จากจํานวนที�รบั รู้จากการโอนสํารองการป้ องกัน
ความเสีย� งมาจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน� ตามตารางทีแ� สดงไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 7.3 มีดงั นี�

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

กําไรสุทธิจากสัญญาอนุพนั ธ์ทไ�ี ม่ได้นําการบัญชีป้องกันความเสีย� ง
มาถือปฏิบตั ซิ ง�ึ แสดงรวมอยู่ในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่า
เครือ� งมือทางการเงิน
ความไม่มปี ระสิทธิผลของสัญญาอนุ พนั ธ์ทน�ี ําการบัญชีป้องกันความเสีย� ง
มาถือปฏิบตั ซิ ง�ึ แสดงรวมอยู่ในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่า
เครือ� งมือทางการเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

1,800

210

(7)

(7)

70

มูลค่ายุติธรรม

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สิ นทรัพย์
สัญญาอนุ พนั ธ์ทไ�ี ม่ได้นําการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย� ล่วงหน้า
- สัญญากําหนดราคาค่าไฟฟ้ าคงที�
สัญญาอนุ พนั ธ์ทน�ี ํ าการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
รวมสิ นทรัพย์
569
1,670
1
2,240

2

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุน
ล้านบาท

2
3

ข้อมูลระดับชัน�
ที� ใช้ในการวัด
มูลค่ายุติธรรม

-

-

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ล้านบาท

-

-

ราคาทุนตัด
จําหน่ าย
ล้านบาท

1
2,240

569
1,670

รวม
ราคาตามบัญชี
ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2563

71

1
2,240

569
1,670

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

งบการเงินรวม

ตารางต่อไปนี�แสดงสินทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมในแต่ละระดับ รวมถึงการแสดงมูลค่ายุตธิ รรมและมูล ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงินในแต่ละประเภท แต่ไม่รวมถึง
รายการทีร� าคาตามบัญชีทว�ี ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ ายใกล้เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรม

8

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หนี� สิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
สัญญาอนุ พนั ธ์ทไ�ี ม่ได้นําการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
- สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาอนุ พนั ธ์ทน�ี ํ าการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
- สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย� ล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย� ต่างสกุลเงิน
รวมหนี� สิน

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

193
241
4,749
144
384
546
6,257

2
2
2
2
2
2

-

-

-

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ล้านบาท
ล้านบาท

2
2

ข้อมูลระดับชัน�
ที�ใช้ในการวัด
มูลค่ายุติธรรม

92,441

-

87,399
5,042

ราคาทุนตัด
จําหน่ าย
ล้านบาท

4,749
144
384
546
98,698

193
241

87,399
5,042

รวม
ราคาตามบัญชี
ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2563

72

4,749
144
384
546
99,018

193
241

87,682
5,079

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

งบการเงินรวม
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หนี� สิน
หุน้ กู้
สัญญาอนุ พนั ธ์ทน�ี ํ าการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
รวมหนี� สิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สิ นทรัพย์
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกัน
สัญญาอนุ พนั ธ์ทไ�ี ม่ได้นําการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย� ล่วงหน้า
รวมสิ นทรัพย์

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

1,474
1,474

2

553
553

2

2

-

-

-

-

-

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ล้านบาท
ล้านบาท

2

ข้อมูลระดับชัน�
ที�ใช้ในการวัด
มูลค่ายุติธรรม

5,042

5,042

51,076

51,076

ราคาทุนตัด
จําหน่ าย
ล้านบาท

1,474
6,516

5,042

553
51,629

51,076

รายงานประจ�ำปี 2563

73

1,474
6,553

5,079

553
54,722

54,169

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
รวม
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท
ล้านบาท
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-

2

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุน
ล้านบาท

2
3

ข้อมูลระดับชัน�
ที� ใช้ในการวัด
มูลค่ายุติธรรม

-

-

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ล้านบาท

-

-

ราคาทุนตัด
จําหน่ าย
ล้านบาท

-

-

รวม
ราคาตามบัญชี
ล้านบาท

74

10
447

398
39

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม

กลุ่มกิจการไม่ได้จดั ประเภทและรับรูส้ นิ ทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงินตามข้อกําหนดของกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย� วกับเครือ� งมือทางการเงินในงบการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สิ นทรัพย์
สัญญาอนุ พนั ธ์ทไ�ี ม่ได้นําการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย� ล่วงหน้า
- สัญญากําหนดราคาค่าไฟฟ้ าคงที�
สัญญาอนุ พนั ธ์ทน�ี ํ าการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
รวมสิ นทรัพย์

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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341

-

2
2
3
2
2
2
2

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุน
ล้านบาท

2
2

ข้อมูลระดับชัน�
ที�ใช้ในการวัด
มูลค่ายุติธรรม

-

-

-

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ล้านบาท

-

-

-

ราคาทุนตัด
จําหน่ าย
ล้านบาท

89,528

-

84,741
4,787

รวม
ราคาตามบัญชี
ล้านบาท

75

3,436
258
183
54
94,462

211
286
58

85,104
4,872

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม

กลุ่มกิจการไม่ได้จดั ประเภทและรับรูส้ นิ ทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงินตามข้อกําหนดของกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย� วกับเครือ� งมือทางการเงินในงบการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หนี� สิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
สัญญาอนุ พนั ธ์ทไ�ี ม่ได้นําการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
- สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญากําหนดราคาค่าไฟฟ้ าคงที�
สัญญาอนุ พนั ธ์ทน�ี ํ าการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
- สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี�ยล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย� ต่างสกุลเงิน
รวมหนี� สิน

บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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-

2

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ล้านบาท
ล้านบาท

2

ข้อมูลระดับชัน�
ที�ใช้ในการวัด
มูลค่ายุติธรรม

-

-

-

-

-

ราคาทุนตัด
จําหน่ าย
ล้านบาท

4,787

4,787

51,751

-

51,751

76

621
5,493

4,872

10
52,711

342

52,359

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
รวม
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท
ล้านบาท

บริษทั ไม่ได้จดั ประเภทและรับรูส้ นิ ทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงินตามข้อกําหนดของกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย� วกับเครือ� งมือทางการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หนี� สิน
หุน้ กู้
สัญญาอนุ พนั ธ์ทน�ี ํ าการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
รวมหนี� สิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สิ นทรัพย์
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกัน
สัญญาอนุ พนั ธ์ทไ�ี ม่ได้นําการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย� ล่วงหน้า
สัญญาอนุ พนั ธ์ทน�ี ํ าการบัญชีป้องกันความเสีย� งมาถือปฏิบตั ิ
- สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
รวมสิ นทรัพย์

บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สนิ ทางการเงินทีว� ดั ด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายต่อไปนี�มมี ลู ค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
งบการเงิ นรวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ าย
- สินทรัพย์ทางการเงินทีใ� ช้เป็ นหลักประกันทีว� ดั มูลค่า
ด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ าย
- ลูกหนี�การค้า
- ลูกหนี�สญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ า
จากกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
- ลูกหนี�อน�ื
- เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกัน
หนี�สนิ ทางการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
- เจ้าหนี�การค้า
- เจ้าหนี�อน�ื
- เจ้าหนี�ค่าซือ� เงินลงทุนในการร่วมค้า
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการอืน�
- หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ าย
- ลูกหนี�อน�ื

หนี�สนิ ทางการเงิน
- เจ้าหนี�อน�ื
- เจ้าหนี�ค่าซือ� เงินลงทุนในการร่วมค้า
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า

มูลค่ายุตธิ รรมแบ่งออกเป็ นลําดับชัน� ตามข้อมูลทีใ� ช้ดงั นี�
ข้อมูลระดับ 1: มูล ค่ายุตธิ รรมของเครื�องมือทางการเงินอ้างอิง จาก ราคาเสนอซื�อขาย ที�อ้างอิงจาก ตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพย์หรือหนี�สนิ อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2: มูล ค่ายุตธิ รรมของเครื�องมือ ทางการเงิน วัดมูล ค่าโดยใช้เทคนิ ค การประเมินมูล ค่า ซึ�งใช้ข้อมูล ที�สามารถสัง เกตได้
โดยตรงหรือโดยอ้อมสําหรับสินทรัพย์หรือหนี�สนิ นัน�
ข้อมูลระดับ 3: มูลค่ายุตธิ รรมของเครื�องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูล ค่าซึ�งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลทีส� ามารถ
สังเกตได้ในตลาด
ในระหว่างปี กลุ่มกิจการไม่มกี ารโอนรายการระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 และระดับ 3 ของลําดับชัน� มูลค่ายุตธิ รรม
8.1

เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที� 2
เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมระดับที� 2 ของสัญญาอนุ พนั ธ์ มีดงั นี�
-

มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ยคํานวณจากอัตราดอกเบี�ยล่วงหน้าซึ�งอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทน
(yield curve) ทีส� งั เกตได้
มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ทีก� ําหนดไว้ในตลาดทีม� กี ารซื�อขายคล่อง
มูล ค่ายุตธิ รรมของสัญญาแลกเปลี�ย นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี�ยล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย
ต่างสกุลเงินคํานวณโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี�ยล่วงหน้าซึ�งอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ทีส� งั เกตได้ และ
อัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีก� ําหนดไว้ในตลาดทีม� กี ารซื�อขายคล่อง
77
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8.2

เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที� 3
การเปลีย� นแปลงของเครือ� งมือทางการเงินระดับ 3 สําหรับปี สน�ิ สุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดงั นี�
งบการเงิ นรวม
สัญญากําหนด
ราคาค่าไฟฟ้ าคงที�
ล้านบาท
ยอดต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กําไรทีร� บั รูใ้ นกําไรขาดทุน
ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
ยอดปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(19)
1,580
109
1,670

ตารางต่อไปนี�สรุปข้อมูลเชิงปริมาณเกี�ยวกับข้อมูลทีไ� ม่สามารถสังเกตได้ทม�ี สี าระสําคัญซึ�งใช้ในการวัดมูล ค่ายุตธิ รรมระดับ 3
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม
มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท
สัญญากําหนดราคาค่าไฟฟ้ าคงที�

1,670

ช่วงของข้อมูล

ข้อมูลที� ไม่สามารถสังเกตได้

0.70%
0.13% - 2.04%
39.40 – 143.60
เหรียญออสเตรเลีย

อัตราการเติบโตของกระแสเงินสด
อัตราคิดลดทีป� รับความเสีย� ง
ดัชนีราคาค่าขายไฟฟ้ าล่วงหน้า

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ความสัมพันธ์ของข้อมูลทีไ� ม่สามารถสังเกตได้กบั มูลค่ายุตธิ รรมแสดงดังต่อไปนี�

ข้อมูลที�ไม่
สามารถสังเกตได้
สัญญากําหนดราคา
ค่าไฟฟ้ าคงที�

อัตราการเติบโตของกระแสเงินสด
อัตราคิดลดทีป� รับความเสีย� ง
ดัชนีราคาค่าขายไฟฟ้ าล่วงหน้า

การเปลี�ยนแปลง
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 10

งบการเงินรวม
การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
การเพิ�มขึน�
การลดลง
ของข้อสมมติ
ของข้อสมมติ
ล้านบาท
ล้านบาท
(121)
(198)
(239)

114
230
239

ขันตอนการประเมิ
�
นมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มกิ จการ
ผู้บ ริห ารของกลุ่ มกิจการได้ว่า จ้างผู้ป ระเมิน อิสระในการคํา นวณมูล ค่ายุ ติธ รรมในแต่ล ะไตรมาสและผู้บริห ารจะหารือกับ
ผูป้ ระเมินอิสระเกีย� วกับกระบวนการประเมินมูลค่าและผลลัพธ์อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง�
ข้อมูลทีไ� ม่สามารถสังเกตได้ทส�ี าํ คัญของลําดับชัน� ของมูลค่ายุตธิ รรมระดับ 3 คือ อัตราคิดลดทีป� รับปรุงความเสีย� งอ้างอิงจาก
อัตราผลตอบแทนในตลาดการเงินประเทศออสเตรเลียปรับปรุงด้วยความเสีย� งด้านเครดิต
78
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ประมาณการทางบัญชีที�สาํ คัญ ข้อสมมติ ฐาน และการใช้ดลุ ยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพืน� ฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปั จจัยอื�น ๆ ซึง� รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ� ชือ� ว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ ขณะนัน�
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่ มกิจการมีการประมาณการทางบัญชีและใช้ข้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องกับเหตุการณ์ ในอนาคต ผลของ
การประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที�เกิดขึ�นจริง ประมาณการทางบัญชีท�สี ําคัญและข้อสมมติฐานทีม� คี วามเสีย� งอย่างเป็ น
สาระสําคัญทีอ� าจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี�สนิ ในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีรายละเอียดดังต่อไปนี�
9.1

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและสัญญาอนุพนั ธ์
มูล ค่ายุตธิ รรมของเครื�องมือทางการเงิน ซึ�งไม่มกี ารซื�อขายในตลาดซื�อขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่า
กลุ่ มกิจการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธกี ารและตัง� ข้อสมมติฐานซึ�งส่วนใหญ่อ ้างอิงจากสถานะของตลาดที�มอี ยู่ ณ วัน สิน� รอบ
ระยะเวลารายงาน รายละเอียดของข้อสมมติฐานหลักทีใ� ช้รวมอยู่ในหมายเหตุฯ ข้อ 7

9.2

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สทุ ธิ ที�เกิ ดจากการซื�อเงิ นลงทุนในการร่วมค้า
กลุ่มกิจการประมาณมูล ค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทเ�ี กิดจากการรวมธุรกิจ โดยอาศัยข้อสมมติฐานซึ�งเกี�ยวข้องกับการใช้
ดุลยพินิจที�สําคัญของผู้บริหาร ข้อสมมติฐานที�สําคัญที�ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ได้แก่ ข้อมูล
ทีเ� กีย� วกับประมาณการราคาขายไฟฟ้ าต่อหน่ วย กําลังการผลิตของโรงไฟฟ้ า ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และโครงสร้างเงินทุน

9.3

การด้อยค่าของค่าความนิ ยม
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทีเ� กิดจากการซื�อธุรกิจผลิตไฟฟ้ าในแต่ละประเทศเป็ นประจําทุกปี โดยกลุ่มกิจการ
ได้เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับมูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืนของหน่ วยสินทรัพย์ทก�ี ่อให้เกิดเงินสด ซึ�งพิจารณา
จากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ มูลค่าจากการใช้คํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดซึ�งอ้างอิงจากประมาณการทางการเงิน
ทีค� รอบคลุมระยะเวลาทีค� งเหลือของสัญญาซื�อขายไฟฟ้ าระยะยาวทีก� ลุ่มกิจการมีในแต่ละประเทศ และประมาณการราคาขายไฟฟ้ า
และกําลังการผลิตตามทีร� ะบุในสัญญาซื�อขายไฟฟ้ า ส่วนอัตราคิดลดคํานวณตามอัตราถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของต้นทุนทางการเงิน
ของแต่ละประเทศ

9.4

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า และสิ นทรัพย์ท�ีเกี�ยวข้อง
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า และสินทรัพย์ทเ�ี กีย� วข้องเมือ� มีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บ่งชีว� ่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืนซึง� คํานวณด้วยวิธมี ลู ค่าจากการใช้หรือวิธมี ูลค่ายุตธิ รรม
หัก ต้น ทุน ในการจําหน่ าย การคํานวณมูลค่ าจากการใช้ต้องอาศัยดุ ลยพินิ จที�สําคัญของผู้บ ริห ารในการประมาณการผล
การดําเนิ น งานในอนาคต ประมาณการกระแสเงิน สด รวมถึงการใช้อัต ราคิด ลดที�เ หมาะสมในการคิด ลดกระแสเงิน สด
ข้อสมมติฐานทีส� ําคัญที�ใช้ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้หรือวิธมี ูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจําหน่ าย ประกอบด้วย ราคา
ขายไฟฟ้ าต่อหน่ วย กําลังการผลิตของโรงไฟฟ้ า อัตราการเติบโต ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที�จะเปลี�ยนแปลงในอนาคต และ
อัตราคิดลดทีใ� ช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
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10

ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน - งบการเงิ นรวม

กลุ่มกิจการมีสว่ นงานทีร� ายงานสองส่วนงาน ประกอบด้วยส่วนงานธุรกิจผลิตไฟฟ้ าและส่วนงานธุรกิจอื�น โดยส่วนงานธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
ทําการผลิต กระแสไฟฟ้ าและจําหน่ ายให้แก่หน่ วยงานรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม ส่วนงานธุรกิจอื�นประกอบด้วยธุรกิจให้บริการ
บํารุงรักษาและเดินเครือ� งจักรโรงไฟฟ้ า ให้บริการด้านวิศวกรรม ธุรกิจเหมืองถ่านหิน และธุรกิจให้บริการขนส่งนํ� ามันโดยระบบขนส่ง
ทางท่อ ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที�นําเสนอให้ผมู้ อี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน
ซึง� พิจารณาว่าคือ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากสัญญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซือ� ขายไฟฟ้ า
ต้นทุนขายและบริการ
ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน
เงินปันผลรับและรายได้อ�นื
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลีย� น
กําไรสุทธิจากการวัดมูลค่าเครือ� งมือทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนที�เป็ นของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม

รายงาน
บทวิเคราะห์
ของฝ่ ายบริ หาร
บาท

ธุรกิ จผลิ ต
ไฟฟ้ า
บาท

รายการ
ปรับปรุง
บาท

ธุรกิ จอื�น
บาท

35,843,401,504
(25,971,676,460)
9,871,725,044
3,229,890,109
(2,399,429,322)
245,595,692
1,791,126,269
(3,478,379,759)
(6,233,899,406)

736,181,358
(594,516,496)
141,664,862
10,619,923
8,049,762
275,331
(66,176,944)
(1,856,937)

36,579,582,862 (5,878,976,830)
- 2,877,064,795
(26,566,192,956) 1,308,343,362
10,013,389,906 (1,693,568,673)
3,240,510,032 (827,820,622)
(2,399,429,322)
790,928,118
253,645,454
607,170,598
1,791,401,600
1,206,875
(3,544,556,703)
931,715,096
(6,235,756,343) 2,015,100,423

(2),(4),(5),(8),(9)

6,234,958,692
9,261,587,319
(173,448,069)
(976,369,908)
8,111,769,342

24,199,474
116,775,471
4,777,487
(17,994,070)
103,558,888

6,259,158,166 (1,421,123,114)
9,378,362,790
403,608,701
(168,670,582)
143,992,683
(994,363,978)
(3,058,623)
8,215,328,230
544,542,761

(1),(5),(6),(7)

8,111,769,342
-

103,558,888
-

8,215,328,230
-

517,702,668
26,840,093
-

ทีด� นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์รวม

49,683,429,282
213,660,077,675

66,684,444 49,750,113,726
777,617,163 214,437,694,838

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้
เมื�อปฏิบตั ติ ามภาระที�ตอ้ งปฏิบตั เิ สร็จสิน�
ตลอดช่วงเวลาที�ตอ้ งปฏิบตั ิตามภาระที�ตอ้ งปฏิบตั ิ
รวมรายได้จากการขายและบริการ

5,015,973,584
30,827,427,920
35,843,401,504

- 5,015,973,584 (3,234,747,293)
736,181,358 31,563,609,278 (2,644,229,537)
736,181,358 36,579,582,862 (5,878,976,830)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

รวม
บาท
(5)
(2),(5),(8),(9)

(4),(8),(9)
(1),(9)
(1),(2),(3),(5),(9)
(2)
(7),(8),(9)
(2),(9)

(5),(6),(9)
(9)

(5)
(3),(5),(9)

30,700,606,032
2,877,064,795
(25,257,849,594)
8,319,821,233
2,412,689,410
(1,608,501,204)
860,816,052
1,792,608,475
(2,612,841,607)
(4,220,655,920)
4,838,035,052
9,781,971,491
(24,677,899)
(997,422,601)
8,759,870,991
8,733,030,898
26,840,093
49,750,113,726
214,437,694,838

(4),(5),(8),(9)
(5),(8),(9)

1,781,226,291
28,919,379,741
30,700,606,032

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลีย� นและต้นทุนทางการเงิน และการด้อยค่าของสินทรัพย์ทเ�ี ป็ นของบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลีย� นและการวัดมูลค่าเครือ� งมือทางการเงินและต้นทุนทางการเงินทีเ� ป็ นของบริษทั ย่อย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลีย� นที�เป็ นของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม
ส่วนเพิม� ราคาขายไฟฟ้ า (Adder)
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 เรือ� งสัญญาเช่า
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและการร่วมค้า
การตัดจําหน่ายสิทธิในสัญญาซือ� ขายไฟฟ้ าระยะยาวและสินทรัพย์ซง�ึ เกิดจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทไ�ี ด้มาจากการซือ� ธุรกิจ
รายการระหว่างกันของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและการร่วมค้า
ส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม
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งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากสัญญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซือ� ขายไฟฟ้ า
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนจากสัญญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซือ� ขายไฟฟ้ า
ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน
เงินปันผลรับและรายได้อ�นื
กําไรสุทธิจากการปิ ดบริษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลีย� น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนที�เป็ นของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม
ทีด� นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์รวม
จังหวะเวลาการรับรู้รายได้
เมื�อปฏิบตั ติ ามภาระที�ตอ้ งปฏิบตั เิ สร็จสิน�
ตลอดช่วงเวลาที�ตอ้ งปฏิบตั ิตามภาระที�ตอ้ งปฏิบตั ิ
รวมรายได้จากการขายและบริการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

รายงาน
บทวิเคราะห์
ของฝ่ ายบริ หาร
บาท

ธุรกิ จผลิ ต
ไฟฟ้ า
บาท

ธุรกิ จอื�น
บาท

39,554,261,808
(28,890,193,566)
10,664,068,242
2,626,618,177
649,112,418
(610,766,408)
2,806,026,012
(3,700,759,398)
(5,722,868,903)

786,543,446
(673,180,448)
113,362,998
10,951,985
(826,059)
(60,155,151)
-

6,899,075,924
13,610,506,064
227,565,798
(1,089,451,397)
12,748,620,465

(2,494,083) 6,896,581,841
60,839,690 13,671,345,754
7,318,362
234,884,160
(20,095,720) (1,109,547,117)
48,062,332 12,796,682,797

(491,604,784)
314,168,073
24,325,111
(8,560,824)
329,932,360

(1),(5),(6),(7)

12,748,620,465
-

48,062,332 12,796,682,797
-

262,552,996
67,379,364

(5)

52,714,762,565
207,647,579,450

66,892,880 52,781,655,445
875,025,205 208,522,604,655

-

8,518,344,192
31,035,917,616
39,554,261,808

รายการ
ปรับปรุง
บาท

40,340,805,254 (9,131,809,308)
- 6,301,947,319
(29,563,374,014) 1,675,625,886
- (532,371,620)
10,777,431,240 (1,686,607,723)
2,637,570,162
257,396,471
649,112,418
(610,766,408)
2,805,199,953 (3,105,080,228)
(3,760,914,549)
870,665,744
(5,722,868,903) 4,469,398,593

- 8,518,344,192 (6,604,372,709)
786,543,446 31,822,461,062 (2,527,436,599)
786,543,446 40,340,805,254 (9,131,809,308)

รวม
บาท
(4),(5),(8),(9)
(5)
(5),(8),(9)
(5)

(4),(8),(9)

(1),(2),(3),(5),(9)
(7),(8),(9)
(2),(9)

(5),(6),(9)
(9)

(3),(5),(9)

31,208,995,946
6,301,947,319
(27,887,748,128)
(532,371,620)
9,090,823,517
2,894,966,633
649,112,418
(610,766,408)
(299,880,275)
(2,890,248,805)
(1,253,470,310)
6,404,977,057
13,985,513,827
259,209,271
(1,118,107,941)
13,126,615,157

13,059,235,793
67,379,364
52,781,655,445
208,522,604,655

(4),(5),(8),(9)
(5),(8),(9)

1,913,971,483
29,295,024,463
31,208,995,946

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลีย� นและต้นทุนทางการเงินทีเ� ป็ นของบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลีย� นและต้นทุนทางการเงินทีเ� ป็ นของบริษทั ย่อย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลีย� นที�เป็ นของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม
ส่วนเพิม� ราคาขายไฟฟ้ า (Adder)
ปฏิบตั ติ ามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 4 เรือ� งการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและการร่วมค้า
การตัดจําหน่ายสิทธิในสัญญาซือ� ขายไฟฟ้ าระยะยาวและสินทรัพย์ซง�ึ เกิดจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทไ�ี ด้มาจากการซื�อธุรกิจ
รายการระหว่างกันของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและการร่วมค้า
ส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม
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ส่วนงานภูมิศาสตร์
ในการนํ าเสนอการจํา แนกส่ว นงานภู มิศ าสตร์ รายได้ต ามส่วนงานแยกตามที�ต ัง� ทางภู ม ิศ าสตร์ข องลู ก ค้า และสิน ทรัพ ย์ถ าวร
(ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์) ตามส่วนงานแยกตามสถานทีต� งั � ทางภูมศิ าสตร์ของสินทรัพย์

ณ วันที� 31 ธันวาคม

ประเทศไทย
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
ประเทศออสเตรเลีย
รวม

รายได้จากการขายและบริ การ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

23,610,260,269 26,304,849,572 26,389,177,897 28,803,498,067
9,094,905,130 10,329,346,318 18,360,056,231 18,694,209,821
872,505,428
876,747,375 5,000,879,598 5,283,947,557
33,577,670,827 37,510,943,265 49,750,113,726 52,781,655,445

ลูกค้าหลักของกลุ่มกิจการ คือ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ซึ�งเกิดจากส่วนงานธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
ซึง� มีรายได้ตามทีเ� ปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 39.1 คิดเป็ นร้อยละ 62.05 ของรายได้ทงั � หมดของกลุ่มกิจการ
11

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที� 31 ธันวาคม

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ� ทวงถาม
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา
เงินลงทุนระยะสันในตั
�
�วสัญญาใช้เงินประเภท
ครบกําหนดภายในสามเดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
1,442,225
3,771,379,290
18,035,666

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

1,665,796
2,209,307,224
571,649,635

10,037
36,775,095
-

10,037
18,317,846
-

13,445,892,489 17,704,925,272
17,236,749,670 20,487,547,927

3,646,114,818
3,682,899,950

4,008,056,988
4,026,384,871

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบี�ยร้อยละ 0.00 ถึงร้อยละ 0.38 ต่อปี (ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี ) และเงิน ลงทุนระยะสัน� ในตั �วสัญญาใช้เงินประเภทครบกําหนดภายในสามเดือนมีอตั ราดอกเบี�ย
ร้อยละ 0.01 ถึง 1.30 ต่อปี (ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ร้อยละ 0.75 ถึง 2.00 ต่อปี )
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สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที�วดั มูลค่าด้วยวิ ธีราคาทุนตัดจําหน่ าย

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จดั ประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนระยะสัน� ไปเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย
วิธรี าคาทุนตัดจําหน่ าย ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ตามทีก� ล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 4
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ ายเป็ นเงินลงทุนในตั �วสัญญาใช้เงินสกุลเงินบาท
จํานวน 1,928 ล้านบาท (ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตั �วสัญญาใช้เงินสกุล เงินบาทจํานวน 138 ล้านบาท) ซึ�งมีอตั ราดอกเบี�ย
ร้อยละ 0.40 ถึงร้อยละ 0.55 ต่อปี (ณ วันที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบี�ย ร้อยละ 1.40 ต่อปี ) และมีระยะเวลาครบกําหนด
เกินกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินหนึ�งปี
งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่ มกิจการมีสนิ ทรัพย์ทางการเงิน ทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ ายประกอบด้วยตั �วสัญญาใช้
เงิน และเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินเหรียญสหรัฐจํานวน 0.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สกุลเงินวอนจํานวน 32,162 ล้านวอน และ
สกุลเงินบาทจํานวน 2,370 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนทัง� สิน� 3,257 ล้านบาท (ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สกุ ลเงินเหรียญสหรัฐ
จํานวน 0.08 ล้านเหรียญสหรัหฐฯ สกุลเงินวอนจํานวน 17,040 ล้านวอน และสกุลเงินบาทจํานวน 319 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนทัง� สิน�
765 ล้านบาท) ซึง� มีอตั ราดอกเบีย� ร้อยละ 0.23 ถึงร้อยละ 0.90 ต่อปี (ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 1.35 ถึง
ร้อยละ 1.80 ต่อปี ) และมีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินหนึ�งปี
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สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที�ใช้เป็ นหลักประกันที�วดั มูลค่าด้วยวิ ธีราคาทุนตัดจําหน่ าย

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จดั ประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนระยะสัน� ทีใ� ช้เป็ นหลักประกันไปเป็ นสินทรัพย์
ทางการเงินทีใ� ช้เป็ นหลักประกันทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ าย ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ตามทีก� ล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 4
งบการเงิ นรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สินทรัพย์ทางการเงินทีใ� ช้เป็ นหลักประกันทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ ายเป็ นเงินสํารองเพื�อใช้
ในการจ่ายชําระคืนเงิน ต้น และจ่ายดอกเบี�ยที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ�งปี จํานวน 931 ล้านบาท (ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
จํานวน 1,952 ล้านบาท) และเงินสํารองในบัญชีทต�ี อ้ งมีไว้ตามเงือ� นไขและข้อกําหนดของสัญญาเงินกูจ้ าํ นวน 2,709 ล้านบาท (ณ วันที�
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 1,981 ล้านบาท) โดยเงิน สํา รองดังกล่าวกันจากรายได้ค่าขายไฟฟ้ าและสามารถเบิกใช้ได้ห ลัง จาก
ได้รบั อนุ มตั จิ ากเจ้าหนี�เงินกู้แล้ว
ทัง� นี� สินทรัพย์ทางการเงินทีใ� ช้เป็ นหลักประกันทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ ายประกอบด้วยเงินฝากสถาบันการเงิน ตั �วสัญญา
ใช้เงิน และเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล สกุลเงินเหรียญสหรัฐจํานวน 15 ล้านเหรีย ญสหรัฐฯ สกุลเงินเยนจํานวน 133 ล้านเยน และ
สกุลเงินบาทจํานวน 3,160 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนทัง� สิน� 3,640 ล้านบาท (ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สกุ ลเงินเหรียญสหรัฐ
จํานวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สกุ ลเงิน เยนจํานวน 128 ล้านเยน และสกุล เงินบาทจํานวน 3,425 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนทัง� สิ�น
3,933 ล้านบาท)
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ลูกหนี� การค้า สุทธิ

ณ วันที�
หมายเหตุ
ลูกหนี�การค้า
ลูกหนี�การค้ากิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
ลูกหนี�การค้ากิจการทีเ� กีย� วข้องกันจากการ
ให้บริการภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ า
หัก ค่าเผือ� ผลขาดทุนทีค� าดว่าจะเกิดขึน�
ลูกหนี�การค้า สุทธิ

39.2
39.2

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

2,029,861,754
1,149,399,466

2,105,002,206
1,529,774,011

-

-

1,655,128,344
(23,398,021)
4,810,991,543

1,969,311,396
(21,285,705)
5,582,801,908

-

-

ลูกหนี�การค้า ณ วันที� 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี�ทค�ี า้ งชําระได้ดงั นี�
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ไม่เกินกําหนด
เกินกําหนดตํ�ากว่า 3 เดือน
เกินกําหนด 3 ถึง 6 เดือน
เกินกําหนด 6 ถึง 12 เดือน
เกินกําหนดเกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ� ผลขาดทุนทีค� าดว่าจะเกิดขึน�
รวมลูกหนี�การค้า สุทธิ
15

4,811,137,977
23,251,587
4,834,389,564
(23,398,021)
4,810,991,543

5,551,246,024
52,841,589
5,604,087,613
(21,285,705)
5,582,801,908

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
-

-

เชื�อเพลิงและวัสดุสาํ รองคลัง สุทธิ

ณ วันที� 31 ธันวาคม
เชือ� เพลิง
วัสดุสาํ รองหลักทีใ� ช้กบั อุปกรณ์อน�ื ทั �วไป
วัสดุสาํ รองทั �วไป
หัก ค่าเผือ� วัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย
เชือ� เพลิงและวัสดุสาํ รองคลัง สุทธิ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
1,133,256,123
1,439,361,353
889,139,911
3,461,757,387
(701,756,379)
2,760,001,008

921,003,452
1,386,048,004
905,660,424
3,212,711,880
(678,792,376)
2,533,919,504

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
-

3,832,526
3,832,526
(3,832,526)
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ลูกหนี� อื�น สุทธิ

ณ วันที� 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
ส่วนที�หมุนเวียน
ลูกหนี�อน�ื กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
ภาษีมลู ค่าเพิม� รอขอคืน
เบีย� ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี�ค่าขายโรงไฟฟ้ า
อืน� ๆ
รวมส่วนทีห� มุนเวียน
ส่วนที�ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี�อน�ื กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
อืน� ๆ
รวมส่วนทีไ� ม่หมุนเวียน

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

39.2

235,886,470
284,854,409
167,742,668
277,500,000
427,487,843
1,393,471,390

204,521,268
440,171,506
109,115,835
382,362,932
1,136,171,541

2,694,518,356
1,198,332
277,500,000
35,084,141
3,008,300,829

824,492,617
17,305,992
33,557,232
875,355,841

39.2

715,813,462
715,813,462

1,085,415,861
422,479,304
1,507,895,165

730,972,134
730,972,134

1,312,323,573
366,048,723
1,678,372,296

2,109,284,852

2,644,066,706

3,739,272,963

2,553,728,137

รวมลูกหนี�อน�ื สุทธิ
17
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เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม และการร่วมค้า

ณ วันที� 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย สุทธิ

17.2

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

17.3

14,010,610,872 14,573,577,102

17.4

82,986,284,076 73,003,702,531 31,842,963,101 31,842,963,101
(384,754,202) (296,549,767) (4,410,000,000) (4,410,000,000)
82,601,529,874 72,707,152,764 27,432,963,101 27,432,963,101

เงินลงทุนในการร่วมค้า
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
เงินลงทุนในการร่วมค้า สุทธิ
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วมและการร่วมค้า สุทธิ

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

- 15,785,180,177 15,785,180,177
- (187,214,955)
(13,070,000)
- 15,597,965,222 15,772,110,177
3,357,625,000

3,357,625,000

96,612,140,746 87,280,729,866 46,388,553,323 46,562,698,278
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17.1 การเปลีย� นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม และการร่วมค้าสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31ธันวาคม
หมายเหตุ
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ - ตามทีร� ายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ - ตามทีป� รับปรุงแล้ว
การเพิม� เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
การลดเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
การซื�อและการเพิม� เงินลงทุนในการร่วมค้า
การด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นจากบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
- กําไรทีย� งั ไม่รบั รูจ้ ากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ� ขายสุทธิจากภาษีเงินได้
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสุทธิ
จากภาษีเงินได้
- การป้ องกันความเสีย� งกระแสเงินสดสุทธิจากภาษีเงินได้
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รายได้เงินปั นผลรับจากบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

87,280,729,866 55,936,321,090
4

17.1.2
17.1.3

(617,143,077)
(89,507,347)
86,663,586,789 55,846,813,743
160,491,375
(431,609,475)
(60,273,867)
13,034,068,324 33,260,278,163
(88,204,434) (296,549,767)
4,838,035,052 6,404,977,057
-

17.5

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
การเพิม� เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
การเพิม� เงินลงทุนในการร่วมค้า
การซื�อเงินลงทุนในการร่วมค้า
การปิดบริษทั ย่อย
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
การด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

17.1.1

5,265,873

10,525,439
(3,493,773)
335,581,731
(1,556,301,441) (2,588,242,969)
(6,193,541,239) (5,448,535,969)
96,612,140,746 87,280,729,866
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
46,562,698,278 93,061,690,851
160,491,375
- 1,427,627,001
- 3,220,000,000
- (48,477,110,949)
(174,144,955)
- (2,830,000,000)
46,388,553,323 46,562,698,278
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17.1.1 การเปลีย� นแปลงทีส� ําคัญของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทีเ� กิดขึน� ในระหว่างปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริษทั ย่อยที� บริ ษทั ถือหุ้นทางตรง
บริษทั ย่อยที ด� าํ เนิ นธุรกิ จผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศไทย
ในระหว่างปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทั รับรูค้ ่าเผือ� การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยสีแ� ห่ง จํานวน 174 ล้านบาท
ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามทีก� ล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 19
17.1.2 การเปลีย� นแปลงทีส� ําคัญของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีเ� กิดขึน� ในระหว่างปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริษทั ร่วมที�บริษทั ถือหุ้นทางอ้อม
Star Energy Geothermal Pte. Ltd. (SEG)
ในระหว่างปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 SEG ได้จดทะเบียนลดทุนเป็ นจํานวน 72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า
จํานวน 2,163 ล้า นบาท) ซึ�ง กลุ่ มกิจการได้ร ับชํ าระเงิน จากการลดทุ น ตามสัดส่วนการลงทุ น เดิมเป็ นจํานวนเงิน ทัง� สิ�น
14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าจํานวน 432 ล้านบาท)
17.1.3 การเปลีย� นแปลงทีส� ําคัญของเงินลงทุนในการร่วมค้าทีเ� กิดขึน� ในระหว่างปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การร่วมค้าที�บริษทั ถือหุ้นทางตรง
บริษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิ รค์ จํากัด (ทีพีเอ็น)
เมือ� วันที� 4 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษทั ได้ลงนามในสัญญาซื�อขายและจองซื�อหุน้ กับบริษทั บิก� แก๊ส เทคโนโลยี จํากัด (บิก� แก๊ส)
เพื�อ ซื�อหุ้นสามัญ ที�ออกและชํา ระแล้วของทีพเี อ็น จํา นวน 7,739,998 หุ้น และจองซื�อหุ้น สามัญเพิม� ทุน ของทีพเี อ็น จํานวน
3,185,000 หุน้ ในมูลค่าทีต� ราไว้หุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 3,220 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีสดั ส่วนการลงทุนใน
ทีพเี อ็นคิดเป็ นร้อยละ 44.6 ต่อมาเมื�อวันที� 25 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษทั ได้ลงนามในสัญญาผูถ้ ือหุน้ กับบิ�กแก๊สและได้จ่าย
ชําระค่าซื�อเงินลงทุนและค่าหุน้ สามัญเพิม� ทุนจํานวน 1,980 ล้านบาทในวัน เดียวกัน และเมื�อวันที� 28 กันยายน พ.ศ. 2563
บริษทั ได้จ่ายชําระค่าซื�อเงินลงทุนในส่วนทีเ� หลือเรียบร้อยแล้ว
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่ มกิจการได้ดําเนินการคํานวณหามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิที�ได้มาและปั นส่วน
ต้นทุนการรวมธุรกิจเสร็จสิน� แล้ว โดยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทร�ี ะบุได้ทไ�ี ด้มามีมูลค่าเท่ากับ 2,635 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่
ประกอบด้วย ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์และสิทธิในการประกอบกิจการขนส่งนํ� ามันทางท่อมูลค่า 814 ล้านบาท และ 1,905 ล้านบาท
ตามลําดับ และมูลค่ายุตธิ รรมของหนี�สนิ ทีร� บั มามีมูลค่าเท่ากับ 405 ล้านบาท กลุ่มกิจการตัดจําหน่ ายสิทธิในการประกอบกิจการ
ขนส่งนํ� ามันทางท่อด้วยวิธเี ส้นตรงตามอายุของสัญญาให้บริการขนส่งนํ� ามันทางท่อซึง� มีอายุประมาณ 40 ปี
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การร่วมค้าที�บริ ษทั ถือหุ้นทางอ้อม
Yunlin Holding GmbH (Yunlin) และบริษทั ย่อย
เมื�อวันที� 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุน้ กับ Taiwan Offshore Holding GmbH (ผูข้ าย)
เพือ� ซื�อสัดส่วนการลงทุนในอัตราร้อยละ 25 ใน Yunlin Holding GmbH (Yunlin) ซึ�งถือสัดส่วนการลงทุน 100% ใน Yunneng
Wind Power Co., Ltd. (Yunneng) ซึ�งเป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานลมขนาด 640 เมกกะวัตต์ ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ทัง� นี�
กลุ่มกิจการได้ดาํ เนินการซื�อเงินลงทุนดังกล่าวเสร็จสิน� แล้วเมื�อวันที� 17 เมษายน พ.ศ. 2563 และได้จ่ายชําระค่าซื�อเงินลงทุน
ดังกล่าวแล้วในวันเดียวกัน
ณ วัน ที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่ มกิจการได้ดําเนินการคํานวณหามูล ค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทไ�ี ด้มาและปั นส่วน
ต้นทุนการรวมธุรกิจเสร็จสิน� แล้ว โดยมูล ค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทร�ี ะบุไ ด้ทไ�ี ด้มาซึ�งมีมูลค่าเท่ากับ 10,320 ล้านบาท
ซึ�งส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด งานระหว่างก่อสร้าง เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ และสิทธิใน
สัญญาซื�อขายไฟฟ้ าซึ�งแสดงรวมในเงินลงทุนในการร่วมค้าและมีมูลค่าเท่ากับ 9,543 ล้านบาท และมูลค่ายุตธิ รรมของหนี�สนิ
ทีร� บั มามีมลู ค่าเท่ากับ 12,023 ล้านบาท กลุ่มกิจการตัดจําหน่ายสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้ าด้วยวิธเี ส้นตรงตามอายุของสัญญา
ซื�อขายไฟฟ้ าทีม� อี ยู่ข อง Yunneng
นอกจากนี�ในระหว่างปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 Yunlin ได้เรียกชําระค่าหุน้ เพิม� ทุน โดยกลุ่มกิจการได้จ่ายชําระค่าหุน้
เพิม� ทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเดิมเป็ นจํานวนเงินทัง� สิน� 812 ล้านบาท
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บริษทั ย่อยที�จดั ตัง� ขึน� ในประเทศไทย
บริษทั ผลิตไฟฟ้ าขนอม จํากัด
บริษทั เอ็กโกเอ็นจิเนียริง� แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
บริษทั เอ็กโก กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากัด
- บริษทั ร้อยเอ็ด กรีน จํากัด
บริษทั เอ็กโก โคเจนเนอเรชั �น จํากัด
บริษทั เทพพนา วินด์ฟาร์ม จํากัด
บริษทั เอสพีพี ทู จํากัด
บริษทั เอสพีพี ทรี จํากัด
บริษทั เอสพีพี โฟร์ จํากัด
บริษทั เอสพีพี ไฟว์ จํากัด
บริษทั ยันฮี เอ็กโก โฮลดิง� จํากัด
- บริษทั โซลาร์โก จํากัด
บริษทั คลองหลวง ยูทลิ ติ �ี จํากัด
บริษทั บ้านโป่ ง ยูทลิ ติ �ี จํากัด
บริษทั ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จํากัด

ประเภทธุรกิ จ

ผลิตไฟฟ้ า
ให้บริการรับจ้าง ซ่อมแซมและรับจ้างเดินเครื�องจักร
ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ าโดยใช้วตั ถุดบิ ธรรมชาติเป็ นเชือ� เพลิง
ผลิตไฟฟ้ าทีใ� ช้เชือ� เพลิงจากแกลบ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลม
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลม

รายละเอียดของการลงทุนในบริษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี�

17.2 เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

99.99
99.99
74.00
80.00
90.00
99.99
99.99
99.99
99.99
100.00
99.99
99.99
90.00

99.99
99.99
74.00
80.00
90.00
99.99
99.99
99.99
99.99
100.00
99.99
99.99
90.00

สัดส่วนของหุ้นสามัญที�ถือ
โดยบริษัทใหญ่
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ

95.00
99.98
-

95.00
99.98
-

สัดส่วนของหุ้นสามัญที�ถือ
โดยกลุ่มกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ

8,005
400
129
892
150
266
301
224
371
5
1,000
2,000
1,532

8,005
400
129
892
150
266
301
224
371
5
1,000
2,000
1,532

1,196
38
80
5
35
15
41
355
104
260
136

รายงานประจ�ำปี 2563
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1,447
74
248
28
29
19
41
404
326
-

วิ ธีราคาทุน
เงิ นปั นผลรับ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

356
เอ็กโก กรุ๊ป

บริษทั เอ็กโก พลัส จํากัด (เอ็กโก พลัส) (จัดตัง� ขึน� ในประเทศไทย)
- New Growth Plus B.V. (จัดตังขึ
� น� ในประเทศเนเธอร์แลนด์)
- Gen Plus B.V. (จัดตังขึ
� น� ในประเทศเนเธอร์แลนด์)
- Phoenix Power B.V. (จัดตังขึ
� น� ในประเทศเนเธอร์แลนด์)
- Millennium Energy B.V. (จัดตังขึ
� น� ในประเทศเนเธอร์แลนด์)
- South Pacific Power Pty Limited (จัดตัง� ขึน� ในประเทศออสเตรเลีย)
- Boco Rock Wind Farm Pty Ltd (จัดตังขึ
� น� ในประเทศออสเตรเลีย)
- New Growth B.V. (จัดตังขึ
� น� ในประเทศเนเธอร์แลนด์)
- Evergreen Power Ventures B.V. (จัดตัง� ขึน� ในประเทศเนเธอร์แลนด์)
- Pearl Energy Philippines Operating, Inc. (PEPOI)
(จัดตัง� ขึน� ใน Cayman Islands ย้ายภูมลิ าํ เนาไปประเทศเนเธอร์แลนด์
และดําเนินงานในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์)
- Quezon Power, Inc. (QPI)
(จัดตัง� ขึน� ใน Cayman Islands ย้ายภูมลิ าํ เนาไปประเทศเนเธอร์แลนด์
และดําเนินงานในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์)
- Quezon Power (Philippines) Limited Co. (QPL)
(จัดตังขึ
� น� ในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์)
- Quezon Management Service Inc. (QMS)
(จัดตังขึ
� น� ใน Cayman Islands ย้ายภูมลิ าํ เนาไปประเทศเนเธอร์แลนด์
และดําเนินงานในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์)
- Mauban Holding Company Inc. (Mauban) (จัดตัง� ขึน� ในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์)
- Greenwing Energy B.V. (จัดตัง� ขึน� ในประเทศเนเธอร์แลนด์)
- Dewei Electricity Generating Company Management Pte. Ltd. (DEGCOM)
(จัดตัง� ขึน� ในประเทศสิงคโปร์)
- EGCO Pearl Co., Ltd. (EGCO Pearl) (จัดตัง� ขึน� ในประเทศไต้หวัน)
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า (หมายเหตุฯ ข้อ 17.1.1)
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย สุทธิ

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

100.00
-

ลงทุนในธุรกิจทีเ� กีย� วกับพลังงาน
ลงทุนในธุรกิจทีเ� กีย� วกับพลังงาน
ลงทุนในธุรกิจทีเ� กีย� วกับพลังงาน
ลงทุนในธุรกิจทีเ� กีย� วกับพลังงาน
ลงทุนในธุรกิจทีเ� กีย� วกับพลังงาน
ลงทุนในธุรกิจทีเ� กีย� วกับพลังงาน
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลม
ลงทุนในธุรกิจทีเ� กีย� วกับพลังงาน
ลงทุนในธุรกิจทีเ� กีย� วกับพลังงาน
ให้บริการรับจ้าง ซ่อมแซมและรับจ้าง
เดินเครื�องจักร
ลงทุนในธุรกิจทีเ� กีย� วกับพลังงาน
ผลิตไฟฟ้ า
ให้บริการการบริหารจัดการ
ลงทุนในธุรกิจทีเ� กีย� วกับพลังงาน
ลงทุนในธุรกิจทีเ� กีย� วกับพลังงาน
ลงทุนในธุรกิจทีเ� กีย� วกับพลังงาน
ลงทุนในธุรกิจทีเ� กีย� วกับพลังงาน

ประเภทธุรกิ จ

-

-

-

-

-

100.00
-

100.00

100.00
100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00

100.00
100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

สัดส่วนของหุ้นสามัญ สัดส่วนของหุ้นสามัญที�ถือ
ที�ถือโดยบริ ษทั ใหญ่
โดยกลุ่มกิ จการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

15,785
(187)
15,598

-

-

-

-

510
-

15,785
(13)
15,772

-

-

-

-

510
-

3,317
3,317

-

-

-

-

1,052
-

รายงานประจ�ำปี 2563
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4,277
4,277

-

-

-

-

1,661
-

วิ ธีราคาทุน
เงิ นปั นผลรับ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
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บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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รายงานประจ�ำปี 2563
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บริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทั ย่อย
ทีถ� อื โดยบริษทั ไม่แตกต่างจากสัดส่วนทีถ� อื หุน้ สามัญ บริษทั ไม่ได้ถอื หุน้ บุรมิ สิทธิของกลุ่มกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ย ืมของบริษัทย่อยดังต่อไปนี� บริษทั ได้นําใบหุน้ สามัญ
ของบริษทั ย่อยดังกล่าว ไปวางเป็ นหลักทรัพย์ค�าํ ประกันสําหรับเงินกูย้ มื ระยะยาวของแต่ละบริษทั ย่อย
-

บริษทั ผลิตไฟฟ้ าขนอม จํากัด
บริษทั โซลาร์โก จํากัด
บริษทั ชัยภูม ิ วินด์ฟาร์ม จํากัด
บริษทั คลองหลวง ยูทลิ ติ �ี จํากัด
บริษทั บ้านโป่ ง ยูทลิ ติ �ี จํากัด

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ยอดรวมของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุมไม่มสี าระสําคัญ

91

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
จากพลังงานความร้อนใต้พภิ พ

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
จากพลังงานความร้อนใต้พภิ พ

ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานนํ�า

ประเภทธุรกิ จ

20.07(ก)

20.00

12.50

20.07(ก)

20.00

12.50

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที� ถือโดยกลุ่มกิ จการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ

3,822
14,574

14,011

7,250

3,502

3,538

6,866

3,607

วิ ธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

535

535

-

-

-

-

-

-

เงิ นปันผลรับ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม

รายงานประจ�ำปี 2563

92

(ก) กลุ่มกิจการมีสดั ส่วนการลงทุนผ่าน Star Phoenix Geothermal JV B.V. (SPGJV) ซึง� เป็ นบริษทั ร่วมของ Phoenix Power B.V. ในสัดส่วนร้อยละ 11.89 และลงทุนผ่าน SEG ในสัดส่วนร้อยละ 8.18
จึงมีผลทําให้กลุ่มกิจการมีสดั ส่วนทางอ้อมใน SEGSD เป็ นสัดส่วนร้อยละ 20.07

บริ ษทั ร่วมที�จดั ตัง� ขึน� ในประเทศเนเธอร์แลนด์
Star Energy Geothermal (Salak - Darajat) B.V. (SEGSD)
และบริษทั ย่อย
รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

บริ ษทั ร่วมที�จดั ตัง� ขึน� ในสาธารณรัฐอิ นโดนี เซีย
Star Energy Geothermal Pte. Ltd. (SEG) และบริษทั ย่อย

บริ ษทั ร่วมที�จดั ตัง� ขึน� ในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด (XPCL)

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม มีดงั ต่อไปนี�

17.3 เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เอ็กโก กรุ๊ป
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ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานนํ�า

ประเภทธุรกิ จ

12.50

12.50

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที�ถือโดยบริ ษทั
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ

3,357
3,357

3,357
3,357

วิ ธีราคาทุน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

-

93

-

เงิ นปันผลรับ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

บริษทั ร่วมทัง� หมดเป็ นบริษทั จํากัดและหุน้ ของบริษทั ร่วมไม่มรี าคาเสนอซื�อขายในตลาด กลุ่มกิจการไม่มหี นี�สนิ ทีอ� าจเกิดขึน� ซึง� เกีย� วข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษทั ร่วม

บริษทั ร่วมที�จดั ตัง� ขึน� ในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด (XPCL)
รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

360
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บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

361
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ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุปสําหรับบริษทั ร่วม
กลุ่มกิจการมีสว่ นได้เสียในบริษทั ร่วมซึง� ไม่มสี าระสําคัญ และได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้วธิ สี ว่ นได้เสีย ดังต่อไปนี�

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมแต่ละรายทีไ� ม่มสี าระสําคัญ
จํานวนรวมของส่วนแบ่งในบริษทั ร่วม:
ผลกระทบจากการนํ ามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก
กําไรสุทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน�
กําไรเบ็ดเสร็จรวม

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

14,011

14,574

(68)
778
(307)
403

873
(722)
151
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การร่วมค้าที�จดั ตัง� ขึ�นในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์
Kalilayan Power Inc. (Kalilayan)
San Buenaventura Power Ltd., Co. (SBPL)

การร่วมค้าที�จดั ตัง� ขึ�นในประเทศไทย
บริษทั กัลฟ์ อิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (จีอซี )ี และบริษทั ย่อย
บริษทั บีแอลซีพ ี เพาเวอร์ จํากัด (บีแอลซีพ)ี
บริษทั พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด (เอ็นอีด)ี
บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากัด (จีพเี อส)
บริษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ จํากัด (ทีพเี อ็น)

รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า มีดงั ต่อไปนี�

17.4 เงินลงทุนในการร่วมค้า

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลงทุนในธุรกิจเกีย� วกับพลังงาน
ผลิตไฟฟ้ า

ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า
ผลิตไฟฟ้ า
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ให้บริการขนส่งนํ�ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ
(ยังไม่เริม� ดําเนินธุรกิจ)

ประเภทธุรกิ จ

49.00*
49.00*

50.00
50.00
66.67*
60.00*
44.60*

49.00*
49.00*

50.00
50.00
66.67*
60.00*
44.60*

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที�ถือโดยกลุ่มกิ จการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ

5,237

13,171
5,252
2,397
822
3,222

4,411

14,291
5,104
2,836
944
3,220

วิ ธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

-

2,481
200
440
93
-

รายงานประจ�ำปี 2563
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-

1,075
2,002
357
73
-

เงิ นปันผลรับ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม
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รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า สุทธิ

การร่วมค้าที�จดั ตัง� ขึ�นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Yunlin Holding GmbH (Yunlin) และบริษทั ย่อย

การร่วมค้าที�จดั ตัง� ขึ�นในสาธารณรัฐเกาหลี
Paju Energy Service Co., Ltd. (Paju)

การร่วมค้าที�จดั ตัง� ขึ�นในสาธารณรัฐอิ นโดนี เซี ย
PT Manambang Muara Enim (MME)

Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC)
E&E Engineering and Service Company Limited (E&E)

การร่วมค้าที�จดั ตัง� ขึ�นในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
Nam Theun 1 Power Company Limited (NT1PC)

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลม
(ยังไม่เริม� ดําเนินธุรกิจ)

ผลิตไฟฟ้ า

เหมืองถ่านหิน

ผลิตไฟฟ้ า
(ยังไม่เริม� ดําเนินธุรกิจ)
ผลิตไฟฟ้ า
ให้บริการรับจ้างซ่อมแซม
และรับจ้างเดินเครือ� งจักร
(ยังไม่เริม� ดําเนินธุรกิจ)

ประเภทธุรกิ จ

25.00*

49.00*

40.00*

35.00*
40.00*

25.00*

-

49.00*

40.00*

35.00*
40.00*

25.00*

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที� ถือโดยกลุ่มกิ จการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ

82,986
(385)
82,601

13,950

23,247

3,932

9,511
10

2,235

73,004
(297)
72,707

-

24,405

5,802

8,915
10

3,066

วิ ธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

5,658
5,658

-

1,789

-

655
-

-

รายงานประจ�ำปี 2563
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5,449
5,449

-

1,499

-

443
-

-

เงิ นปันผลรับ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม
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ผลิตไฟฟ้ า (ยังไม่เริม� ดําเนินธุรกิจ)
ผลิตไฟฟ้ า

ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า
ผลิตไฟฟ้ า
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ให้บริการขนส่งนํ�ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ
(ยังไม่เริม� ดําเนินธุรกิจ)

ประเภทธุรกิ จ

25.00*
35.00*

50.00
50.00
66.67*
60.00*
44.60*

25.00*
35.00*

50.00
50.00
66.67*
60.00*
44.60*

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที� ถือโดยบริ ษทั
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ

3,251
5,570
31,843
(4,410)
27,433

6,673
10,434
1,961
734
3,220

3,251
5,570
31,843
(4,410)
27,433

6,673
10,434
1,961
734
3,220

วิ ธีราคาทุน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

655
3,869
3,869

2,481
200
440
93
-

443
3,950
3,950

1,075
2,002
357
73
-

เงิ นปันผลรับ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ภายใต้เงือ� นไขสัญญาเงินกูข้ องจีพเี อส บริษทั ต้องนํ าใบหุน้ สามัญของการร่วมค้าดังกล่าวไปวางเป็ นหลักทรัพย์ค�าํ ประกันสําหรับเงินกูร้ ะยะยาว

หุน้ ของการร่วมค้าทัง� หมดไม่มรี าคาเสนอซื�อขายในตลาด กลุ่มกิจการไม่มหี นี�สนิ ทีอ� าจเกิดขึ�นทีเ� กี�ยวข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า
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* สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ กําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ รวมทัง� การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการดําเนินงานในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจต่างๆ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ หรือตัวแทนของ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกฝ่ าย

การร่วมค้าที�จดั ตัง� ขึ�นในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
Nam Theun 1 Power Company Limited (NT1PC)
Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC)
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า สุทธิ

การร่วมค้าที�จดั ตัง� ขึ�นในประเทศไทย
บริษทั กัลฟ์ อิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (จีอซี )ี และบริษทั ย่อย
บริษทั บีแอลซีพ ี เพาเวอร์ จํากัด (บีแอลซีพ)ี
บริษทั พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด (เอ็นอีด)ี
บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากัด (จีพเี อส)
บริษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ จํากัด (ทีพเี อ็น)

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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6,011
2,968
8,979
(720)
(720)
18,852
(769)
(769)
26,342

ส่วนที�ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี�สนิ ทางการเงิน
หนี�สนิ ไม่หมุนเวียนอืน�
หนี�สนิ ไม่หมุนเวียนรวม
สิ นทรัพย์สทุ ธิ
19,946
(820)
(820)
28,582

4,145
7,347
11,492
(867)
(1,169)
(2,036)

จีอีซี และบริ ษทั ย่อย
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

ส่วนที�หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
หนี�สนิ ทางการเงินหมุนเวียน
หนี�สนิ หมุนเวียนอื�น
หนี�สนิ หมุนเวียนรวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป

28,676
(1,556)
(1,592)
(3,148)
27,173

405
2,861
3,266
(1,058)
(563)
(1,621)

30,094
(2,597)
(1,326)
(3,923)
25,470

259
3,867
4,126
(4,374)
(453)
(4,827)

NTPC
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

74,147
(24,514)
(9,001)
(33,515)
44,698

4,036
7,164
11,200
(3,381)
(3,753)
(7,134)

75,284
(26,336)
(9,304)
(35,640)
47,062

6,297
5,905
12,202
(1,114)
(3,670)
(4,784)

PAJU
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

121,675
(26,070)
(11,362)
(37,432)
98,213

10,452
12,993
23,445
(4,439)
(5,036)
(9,475)

รายงานประจ�ำปี 2563
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125,324
(28,933)
(11,450)
(40,383)
101,114

10,701
17,119
27,820
(6,355)
(5,292)
(11,647)

รวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงินแบบสรุปสําหรับการร่วมค้าทีม� สี าระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ ข้อมูลทีเ� ปิ ดเผยเป็ นจํานวนทีแ� สดงอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า (ซึง� ไม่ใช่เพียงแค่สว่ นแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้าดังกล่าว)
ซึง� ได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงทีจ� าํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ติ ามวิธสี ่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมและการปรับปรุงเกี�ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและการร่วมค้า
แสดงดังต่อไปนี�

17.4.1 การร่วมค้าทีแ� ต่ละรายมีความสําคัญ

ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุปสําหรับการร่วมค้า

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เอ็กโก กรุ๊ป
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รายได้
ค่าเสือ� มราคาและค่าตัดจําหน่ าย
รายได้ดอกเบีย�
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย�
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
เงิ นปันผลรับจากการร่วมค้า

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

9,839
(528)
41
(8)
3,446
(714)
2,732
(10)
2,722
4,962

13,851
(798)
91
(78)
3,258
(647)
2,611
10
2,621
2,150

จีอีซี และบริ ษทั ย่อย
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท
7,410
(1,342)
26
(411)
3,664
(186)
3,478
193
3,671
1,871

8,271
(1,338)
41
(720)
4,352
(228)
4,124
(1,591)
2,533
1,266

NTPC
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท
24,595
(3,282)
65
(758)
1,939
(310)
1,629
(202)
1,427
3,652

32,488
(3,026)
92
(743)
3,438
(932)
2,506
(1,579)
927
3,059

PAJU
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

41,844
(5,152)
132
(1,177)
9,049
(1,210)
7,839
(19)
7,820
10,485

รายงานประจ�ำปี 2563
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54,610
(5,162)
224
(1,541)
11,048
(1,807)
9,241
(3,160)
6,081
6,475

รวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท
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สิ นทรัพย์สทุ ธิ ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากการนํ ามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก
สิ นทรัพย์สทุ ธิ ณ วันต้นปี - ตามที�ปรับปรุงแล้ว
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันทีซ� �อื เงินลงทุน
กําไรสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
เงินปั นผล
สิ นทรัพย์สทุ ธิ ณ วันปลายปี
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า (ร้อยละ)
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิ จการในการร่วมค้า
ค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของการร่วมค้า

ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุป
28,111
28,111
2,611
10
(2,150)
28,582
50.00
14,291
14,291

28,582
28,582
2,732
(10)
(4,962)
26,342
50.00
13,171
13,171

จีอีซี และบริ ษทั ย่อย
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

(97)
25,373
3,478
193
(1,871)
27,173
35.00
9,511
9,511

25,470
24,203
4,124
(1,591)
(1,266)
25,470
35.00
8,915
8,915

24,203

NTPC
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุป

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(139)
46,923
1,629
(202)
(3,652)
44,698
49.00
21,902
1,345
23,247

47,062

49,194
2,506
(1,579)
(3,059)
47,062
49.00
23,060
1,345
24,405

-

PAJU
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

46,266
1,345
47,611

44,584
1,345
45,929

รายงานประจ�ำปี 2563

100

52,314
49,194
9,241
(3,160)
(6,475)
101,114

52,314
(236)
100,878
7,839
(19)
(10,485)
98,213

101,114

รวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท
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17.4.2 การร่วมค้าทีไ� ม่มสี าระสําคัญ
นอกเหนือจากส่วนได้เสีย ในการร่วมค้าดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยังมีเงินลงทุนในการร่วมค้าทีแ� ต่ล ะรายไม่มสี าระสําคัญ
อีกจํานวนหนึ�ง ซึง� ได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้วธิ สี ่วนได้เสีย มีรายละเอียดดังต่อไปนี�

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในการร่วมค้าแต่ละรายทีไ� ม่มสี าระสําคัญ
จํานวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า:
ผลกระทบจากการนํ ามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก
กําไรสุทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน�
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

36,672

25,096

(448)
679
(867)
(636)

1,555
(539)
1,016

17.5 เงินปั นผลค้างรับจากบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม และการร่วมค้า
การเปลีย� นแปลงของเงินปั นผลค้างรับสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�

หมายเหตุ
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - ตามทีร� ายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - ตามทีป� รับปรุงแล้ว
การประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อย
การประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษทั ร่วม
การประกาศจ่ายเงินปันผลของการร่วมค้า
เงินปั นผลรับจากบริษทั ย่อยและการร่วมค้า
หักกลบเงินปั นผลรับจากบริษทั ย่อยกับ
- การจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวของบริษทั
- ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวของบริษทั
- การเพิม� เงินลงทุนในการร่วมค้าของบริษทั
การตัดจําหน่ายส่วนลด
ราคาตามบัญชีปลายปี
ส่วนทีค� าดว่าจะได้รบั ชําระภายในหนึ�งปี
ส่วนทีค� าดว่าจะได้รบั ชําระเกินกว่าหนึ�งปี
รวมเงินปั นผลค้างรับจากบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วม และการร่วมค้า

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

812,536,403 7,306,566,413 1,039,444,115 7,533,474,125
4
17.2
17.3
17.4

24.1.2

(79,916,038)
- (79,916,038)
732,620,365 7,306,566,413 959,528,077 7,533,474,125
- 3,316,780,206 4,277,093,501
535,103,914
5,658,437,325 5,448,535,969 3,868,903,425 3,949,500,567
(6,407,100,639) (11,942,565,979) (7,003,124,123) (13,060,337,300)
12,728,567
531,789,532

- (280,876,885) (283,013,231)
- (115,242,022) (562,656,546)
- (814,617,001)
12,728,567
812,536,403 758,697,245 1,039,444,115

150,000,000
381,789,532

812,536,403

361,749,043
396,948,202 1,039,444,115

531,789,532

812,536,403

758,697,245 1,039,444,115
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18 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน สุทธิ

ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

มูลค่าตามบัญชี

518,174,085

519,210,182

719,908,547

719,908,547

มูลค่ายุตธิ รรม

982,249,427

961,227,225

1,231,761,058

1,202,965,041

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนของกลุ่มกิจการจํานวน 518 ล้านบาท (ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
จํานวน 519 ล้านบาท) เป็ นที�ดนิ ที�ถอื ครองไว้โดยยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้ในอนาคตหรือ มีไว้ให้เช่าและอาคารที�มไี ว้
ให้บุค คลภายนอกเช่า และที�ดนิ บางส่วนอยู่ระหว่างการใช้พฒ
ั นาเป็ น โครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมในอนาคต ส่วนอสังหาริมทรัพ ย์
เพือ� การลงทุนของบริษทั ซึ�งเป็ นทีด� นิ จํานวน 221 ล้านบาท (ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 221 ล้านบาท) มีวตั ถุประสงค์
เพือ� ให้บริษทั ย่อยแห่งหนึ�งเช่า
มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุนอยู่ในระดับ 3 ของลําดับชัน� มูลค่ายุตธิ รรม ซึ�งผูบ้ ริหารอ้างอิงจากราคาประเมินทุนทรัพย์
ของทางราชการ

102

1,693,957,209
1,693,957,209
1,693,957,209
(16,889,050)
1,677,068,159
1,677,068,159
1,677,068,159

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซือ� สินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
โอนสินทรัพย์ สุทธิ
โอนเปลีย� นประเภทไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุน สุทธิ
ประมาณการหนี�สนิ ค่ารือ� ถอนเพิม� ขึน�
ค่าเสือ� มราคา
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ� มราคาสะสม
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ที�ดิน
บาท

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ� มราคาสะสม
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

19 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

6,208,024,555
(2,461,813,678)
(84,359,973)
3,661,850,904

3,860,203,671
13,456,156
107,667,898
(4,731,981)
(166,413,827)
(148,331,013)
3,661,850,904

6,375,153,875
(2,430,590,231)
(84,359,973)
3,860,203,671

72,615,139,733
(22,970,715,331)
(2,356,710,923)
47,287,713,479

50,531,626,638
235,806,248
(2,378,153)
(313,166)
40,056,504
602,268,487
(2,375,485,163)
(3,576,015)
(1,740,291,901)
47,287,713,479

74,424,587,001
(21,526,488,615)
(2,366,471,748)
50,531,626,638

โรงไฟฟ้ า สถานี ย่อย
อาคารและ และระบบส่งพลังงานไฟฟ้ า
ส่วนปรับปรุงที�ดิน
และชิ� นส่วนอะไหล่
บาท
บาท

631,086,824
(510,235,624)
120,851,200

136,468,952
20,594,351
(792,238)
(38,643)
17,217,200
(51,727,350)
(871,072)
120,851,200

654,377,031
(517,908,079)
136,468,952

เครื�องใช้สาํ นักงาน
เครื�องตกแต่ง และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และ
ยานพาหนะ
บาท

34,171,703
34,171,703

139,096,544
61,627,573
(68,640)
(164,941,602)
(1,542,172)
34,171,703

139,096,544
139,096,544

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รายงานประจ�ำปี 2563
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81,165,490,974
(25,942,764,633)
(2,441,070,896)
52,781,655,445

56,361,353,014
331,484,328
(3,170,391)
(420,449)
(21,621,031)
602,268,487
(2,593,626,340)
(3,576,015)
(1,891,036,158)
52,781,655,445

83,287,171,660
(24,474,986,925)
(2,450,831,721)
56,361,353,014

รวม
บาท

งบการเงินรวม

370
เอ็กโก กรุ๊ป

1,677,068,159
1,677,068,159

1,677,068,159
1,677,068,159

1,677,068,159
1,677,068,159

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซือ� สินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
โอนสินทรัพย์ สุทธิ
จัดประเภทไปเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถอื ไว้เพือ� ขาย สุทธิ
ประมาณการหนี�สนิ ค่ารือ� ถอนเพิม� ขึน�
ค่าเสือ� มราคา
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ� มราคาสะสม
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ที�ดิน
บาท

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ� มราคาสะสม
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

5,236,285,767
(1,647,027,288)
(73,414,224)
3,515,844,255

3,661,850,904
7,862,718
6,143,929
(541)
(158,505,015)
(1,507,740)
3,515,844,255

6,208,024,555
(2,461,813,678)
(84,359,973)
3,661,850,904

68,489,492,651
(22,667,132,570)
(1,419,190,397)
44,403,169,684

47,287,713,479
208,432,087
(19,806)
579,500
(426,251,499)
581,154,211
(2,409,470,600)
(1,239,411,531)
400,443,843
44,403,169,684

72,615,139,733
(22,970,715,331)
(2,356,710,923)
47,287,713,479

โรงไฟฟ้ า สถานี ยอ่ ย
อาคารและ และระบบส่งพลังงานไฟฟ้ า
ส่วนปรับปรุงที�ดิน
และชิ� นส่วนอะไหล่
บาท
บาท

600,288,414
(493,304,671)
106,983,743

120,851,200
30,534,285
(45,308)
(30,448)
1,431,500
(2,335)
(45,926,830)
171,679
106,983,743

631,086,824
(510,235,624)
120,851,200

เครื�องใช้สาํ นักงาน
เครื�องตกแต่ง และอุปกรณ์
คอมพิ วเตอร์ และ
ยานพาหนะ
บาท

47,047,885
47,047,885

34,171,703
21,035,214
(8,154,929)
(4,103)
47,047,885

34,171,703
34,171,703

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รายงานประจ�ำปี 2563
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76,050,182,876
(24,807,464,529)
(1,492,604,621)
49,750,113,726

52,781,655,445
267,864,304
(45,308)
(50,254)
(426,254,375)
581,154,211
(2,613,902,445)
(1,239,411,531)
399,103,679
49,750,113,726

81,165,490,974
(25,942,764,633)
(2,441,070,896)
52,781,655,445

รวม
บาท

งบการเงิ นรวม

เอ็กโก กรุ๊ป
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189,041,766
189,041,766

189,041,766
189,041,766

189,041,766
189,041,766

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซือ� สินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
โอนสินทรัพย์ สุทธิ
ค่าเสือ� มราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ� มราคาสะสม
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ที�ดิน
บาท

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ� มราคาสะสม
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

1,020,676,732
(803,475,332)
(84,359,973)
132,841,427

38,954,534
2,965,000
107,118,998
(16,197,105)
132,841,427

910,592,734
(787,278,227)
(84,359,973)
38,954,534

อาคารและ
ส่วนปรับปรุงที�ดิน
บาท

4,873,672,154
(3,229,036,800)
(1,333,983,855)
310,651,499

311,035,813
(110,574)
(10)
(273,730)
310,651,499

4,903,614,531
(3,258,594,863)
(1,333,983,855)
311,035,813

โรงไฟฟ้ า สถานี ย่อย
และชิ� นส่วนอะไหล่และ
ระบบส่งพลังงานไฟฟ้ า
บาท

246,936,899
(184,908,531)
62,028,368

56,827,710
12,208,326
(503,102)
(28,418)
17,030,000
(23,506,148)
62,028,368

259,633,862
(202,806,152)
56,827,710

เครื�องใช้สาํ นักงาน
เครื�องตกแต่ง และอุปกรณ์
คอมพิ วเตอร์ และ
ยานพาหนะ
บาท

32,680,706
32,680,706

110,150,958
46,678,746
(124,148,998)
32,680,706

110,150,958
110,150,958

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รายงานประจ�ำปี 2563

105

6,363,008,257
(4,217,420,663)
(1,418,343,828)
727,243,766

706,010,781
61,852,072
(613,676)
(28,428)
(39,976,983)
727,243,766

6,373,033,851
(4,248,679,242)
(1,418,343,828)
706,010,781

รวม
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

372
เอ็กโก กรุ๊ป

189,041,766
189,041,766

189,041,766
189,041,766

189,041,766
189,041,766

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซือ� สินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
โอนสินทรัพย์ สุทธิ
จัดประเภทไปเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถอื ไว้เพือ� ขาย สุทธิ
ค่าเสือ� มราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ� มราคาสะสม
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ที�ดิน
บาท

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ� มราคาสะสม
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

923,810,738
(721,697,432)
(73,414,223)
128,699,083

132,841,427
3,250,000
(541)
(7,391,803)
128,699,083

1,020,676,732
(803,475,332)
(84,359,973)
132,841,427

อาคารและ
ส่วนปรับปรุงที�ดิน
บาท

-

310,651,499
(310,651,499)
-

4,873,672,154
(3,229,036,800)
(1,333,983,855)
310,651,499

โรงไฟฟ้ า สถานี ยอ่ ย
และชิ� นส่วนอะไหล่และ
ระบบส่งพลังงานไฟฟ้ า
บาท

211,557,374
(148,309,146)
63,248,228

62,028,368
21,702,921
(9)
(187)
1,431,500
(2,335)
(21,912,030)
63,248,228

246,936,899
(184,908,531)
62,028,368

เครื�องใช้สาํ นักงาน
เครื�องตกแต่ง และอุปกรณ์
คอมพิ วเตอร์ และ
ยานพาหนะ
บาท

43,334,988
43,334,988

32,680,706
15,335,782
(4,681,500)
43,334,988

32,680,706
32,680,706

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รายงานประจ�ำปี 2563

106

1,367,744,866
(870,006,578)
(73,414,223)
424,324,065

727,243,766
37,038,703
(9)
(187)
(310,654,375)
(29,303,833)
424,324,065

6,363,008,257
(4,217,420,663)
(1,418,343,828)
727,243,766

รวม
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

เอ็กโก กรุ๊ป
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บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

374

รายงานประจ�ำปี 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

ในระหว่างปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่มตี น้ ทุนการกู้ยมื ทีบ� นั ทึกเป็ นต้นทุนของสินทรัพย์
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้นําทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ (รวมทีด� นิ อาคาร และอุปกรณ์ ภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ า
ทีถ� ูกจัดประเภทเป็ น ลูก หนี�สญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ า จํานวน 15,116 ล้านบาท) ซึ�งมีราคาตามบัญชีรวมสุทธิ จํานวน
59,889 ล้านบาท ไปจดจํานองและจํานําเพือ� เป็ นหลักทรัพย์ค�าํ ประกันเงินกู้ยมื ระยะยาวตามหมายเหตุฯ ข้อ 24.1 (พ.ศ. 2562 จํานวน
63,561 ล้านบาท)
งบการเงิ นรวม
ก)

การจัดประเภทโรงไฟฟ้ าและอุปกรณ์ของบริษทั ย่อย
เมื�อวันที� 23 กัน ยายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหนึ� งได้มีมติให้เข้าทําสัญ ญาซื�อขายสิน ทรัพย์เพื�อขาย
โรงไฟฟ้ าที�หยุดดําเนินการแล้ว กลุ่มกิจการจึงจัดประเภทอาคารและอุปกรณ์สุทธิสําหรับโรงไฟฟ้ าที�หยุดดําเนินการแล้วของ
บริษทั ย่อยดังกล่าวทีบ� นั ทึกด้วยมูลค่าตามบัญชีสุทธิจํานวน 116 ล้านบาท ซึ�งเป็ นมูลค่าทีต� �ํากว่าราคาขายหักต้นทุนในการขาย
ไปเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถอื ไว้เพื�อขายในงบการเงินรวม ทัง� นี� ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทั ย่อ ยอยู่ระหว่าง
ดําเนินการลงนามในสัญญาซื�อขายสินทรัพย์กบั ผูซ้ �อื ซึง� คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสทีห� นึ�งของปี พ.ศ. 2564

ข)

การด้อยค่าของโรงไฟฟ้ าและสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้ าของบริษทั ย่อยในประเทศไทย
ในระหว่างปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผูบ้ ริหารประเมินข้อบ่งชี�การด้อยค่าของบริษทั ย่อยซึ�งดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
จากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย เนื�องจากใกล้ครบกําหนดระยะเวลาการได้รบั รายได้ส่วนเพิม� ราคาขาย(Adder) ตามที�
ระบุไว้ในสัญญาซื�อขายไฟฟ้ า ส่งผลให้ประมาณการรายได้ในอนาคตของบริษทั ย่อยลดลงอย่างมีสาระสําคัญ ดังนัน� ผูบ้ ริหาร
จึง ทดสอบการด้อ ยค่าของสิน ทรัพ ย์ท�สี ํา คัญ ของบริษัท ย่อยดังกล่ าวซึ�งประกอบด้วยสิน ทรัพ ย์ป ระเภทโรงไฟฟ้ าและสิทธิ
ในสัญญาซื�อขายไฟฟ้ าโดยคํานวณมูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืนด้วยวิธมี ลู ค่าจากการใช้ ในการประเมินมูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืน
ต้อ งอาศัยดุล ยพินิจที�สําคัญ ของผู้บริหารในการระบุหน่ วยสินทรัพ ย์ท�กี ่อให้เกิดเงินสดและการกําหนดข้อ สมมติฐานต่าง ๆ
เช่น ประมาณการราคาขายไฟฟ้ าต่อหน่ วย กําลังการผลิตของโรงไฟฟ้ า ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โครงสร้างเงินทุน อัตรา
การเติบโตและอัตราคิดลดทีใ� ช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
จากการทดสอบการด้อยค่าข้างต้น กลุ่มกิจการรับรูค้ ่าเผื�อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้ าห้าแห่งจํานวน 767 ล้านบาท และสิทธิ
ในสัญญาซื�อขายไฟฟ้ า (แสดงรวมในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน) ของบริษทั ย่อยสามแห่งจํานวน 98 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนรวม
ทัง� นี� ผู้บ ริห ารพิจารณาว่า การด้อ ยค่าของสิน ทรัพ ย์ท�สี ํา คัญของบริษัทย่ อ ยข้างต้น อาจส่ง ผลต่อการด้อ ยค่า เงิน ลงทุน ใน
บริษัท ย่อ ยซึ�งบันทึกด้วยวิธรี าคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริห ารจึงทดสอบการด้อ ยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดังกล่าวและรับรูค้ ่าเผือ� การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยสีแ� ห่งจํานวน 174 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

107

บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

375
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ค)

การด้อยค่าของโรงไฟฟ้ าของบริษทั ย่อยในประเทศออสเตรเลีย
ในระหว่างปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผูบ้ ริหารประเมินข้อบ่งชี�การด้อยค่าของบริษทั ย่อยซึ�งดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
จากพลังงานลมในประเทศออสเตรเลีย เนื�องจากการลดลงของราคาตลาดของค่าไฟฟ้ าส่งผลให้ประมาณการรายได้ค่าขาย
ไฟฟ้ าในอนาคตลดลงอย่างมีสาระสําคัญ ดังนัน� ผู้บริหารจึง ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ทส�ี ําคัญของบริษทั ย่อยดังกล่าว
คือ สิน ทรัพ ย์ ป ระเภทโรงไฟฟ้ า โดยคํา นวณมูล ค่า ที�ค าดว่าจะได้ร ับ คืน ด้วยวิธีมูล ค่ า ยุ ติธ รรมหักต้น ทุ น ในการจําหน่ า ย
ในการประเมินมูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืนต้องอาศัยดุลยพินิจทีส� ําคัญของผูบ้ ริหารในการระบุหน่ วยสินทรัพย์ทก�ี ่อให้เกิดเงินสด
และการกําหนดข้อสมมติฐานต่างๆ เช่น ประมาณการราคาขายไฟฟ้ าต่อหน่ วย กําลังการผลิตของโรงไฟฟ้ า ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน โครงสร้างเงินทุน อัตราการเติบโตและอัตราคิดลดทีใ� ช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
จากการทดสอบการด้อยค่าข้างต้น กลุ่มกิจการรับรูค้ ่าเผือ� การด้อยค่าของโรงไฟฟ้ าจํานวน 472 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการและงบการเงินรวม
เมื�อวันที� 24 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้ล งนามในสัญ ญาซื�อขายสิน ทรัพย์กับกิจการร่วมค้านอกกลุ่มกิจการแห่งหนึ� งเพื�อ
ขายโรงไฟฟ้ าทีห� ยุดดําเนินการแล้วให้กบั กิจการดังกล่าว บริษทั จึงจัดประเภทอาคารและอุปกรณ์สุทธิสาํ หรับโรงไฟฟ้ าทีห� ยุดดําเนินการ
แล้วมูล ค่าตามบัญชีสุทธิจํานวน 311 ล้านบาท ซึ�งเป็ นมูลค่าทีต� �ํากว่าราคาขายหักต้นทุนในการขายไปเป็ น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีถ� อื ไว้เพือ� ขายในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ทัง� นี� บริษทั ได้ดําเนินการขายเสร็จสิน� แล้วในระหว่างปี
20 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุทธิ
งบการเงินรวม

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
เพิม� ขึน� ในระหว่างปี
การตัดจําหน่ าย
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

สิ ทธิ ในสัญญา
ซื�อขายไฟฟ้ าและ
สิ ทธิ ในการใช้
สายส่งกระแสไฟฟ้ า
บาท

ค่าใบอนุญาต
ในการประกอบ
ธุรกิ จโรงไฟฟ้ า
บาท

รวม
บาท

7,109,220,325
(2,970,850,815)
4,138,369,510

270,838,711
(62,014,157)
208,824,554

7,380,059,036
(3,032,864,972)
4,347,194,064

4,138,369,510
2,907,000
(458,072,282)
(249,590,672)
(12,585,844)
3,421,027,712

208,824,554
(14,201,579)
(12,121,309)
182,501,666

4,347,194,064
2,907,000
(472,273,861)
(249,590,672)
(24,707,153)
3,603,529,378

7,100,966,543
(3,430,348,159)
(249,590,672)
3,421,027,712

254,035,954
(71,534,288)
182,501,666

7,355,002,497
(3,501,882,447)
(249,590,672)
3,603,529,378
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งบการเงินรวม
สิ ทธิ ในสัญญา
ซื�อขายไฟฟ้ าและ
ค่าใบอนุญาต
สิ ทธิ ในการใช้สาย ในการประกอบ
ส่งกระแสไฟฟ้ า ธุรกิ จโรงไฟฟ้ า
หมายเหตุ
บาท
บาท
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ - ตามทีป� รับปรุงแล้ว

รวม
บาท

3,421,027,712

182,501,666

3,603,529,378

(68,690,320)
3,352,337,392

182,501,666

(68,690,320)
3,534,839,058

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
เพิม� ขึน� ในระหว่างปี
การตัดจําหน่ าย
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

3,352,337,392
3,573,000
(455,178,953)
(97,914,234)
5,302,668
2,808,119,873

182,501,666
(13,363,894)
14,244,609
183,382,381

3,534,839,058
3,573,000
(468,542,847)
(97,914,234)
19,547,277
2,991,502,254

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

7,036,149,961
(3,880,525,182)
(347,504,906)
2,808,119,873

271,515,648
(88,133,267)
183,382,381

7,307,665,609
(3,968,658,449)
(347,504,906)
2,991,502,254

4

ในระหว่างปี ส �นิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่ มกิจการรับรูค้ ่าเผื�อการด้อยค่าของสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้ าของบริษทั ย่ อย
สามแห่งจํานวน 98 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนรวมตามทีก� ล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 19
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21 ค่าความนิ ยม สุทธิ

ณ วันที� 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

พ.ศ. 2563
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
บาท

10,011,800,065
(1,912,866,250)
8,098,933,815

10,011,800,065
(1,851,816,296)
8,159,983,769

8,098,933,815
(182,971,005)
7,915,962,810

8,159,983,769
(61,049,954)
8,098,933,815

10,011,800,065
(2,095,837,255)
7,915,962,810

10,011,800,065
(1,912,866,250)
8,098,933,815

ค่าความนิยมเกิดจากการซื�อธุรกิจผลิตไฟฟ้ าทัง� ในประเทศไทยและต่างประเทศ ผู้บริหารของกลุ่ มกิจการพิจารณาว่าหน่ วยสินทรัพย์
ทีก� ่อให้เกิดเงินสด (CGU) คือธุรกิจผลิตไฟฟ้ าในแต่ละประเทศ ค่าความนิ ยมจํานวน 9,725 ล้านบาท เกิดจากการซื�อธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
ในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ และส่วนทีเ� หลือ 287 ล้านบาท เกิดจากการซื�อธุรกิจผลิตไฟฟ้ าในประเทศไทย
กลุ่ ม กิจการทดสอบการด้อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย มที�เ กิด จากธุร กิจ ผลิต ไฟฟ้ าในแต่ ล ะประเทศเป็ น ประจํา ทุ ก ปี โดยกลุ่ ม กิจการ
ได้เปรีย บเทียบมูล ค่าตามบัญชีของค่าความนิย มกับมูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืนของหน่ วยสินทรัพย์ทกี� ่อให้เกิดเงินสดซึ�งพิจารณาจาก
การคํานวณมูลค่าจากการใช้ มูลค่าจากการใช้คํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดซึ�งอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินที�คลอบคลุ ม
ระยะเวลาของสัญญาซื�อขายไฟฟ้ าระยะยาวทีก� ลุ่มกิจการมีในแต่ละประเทศ และประมาณการราคาขายไฟฟ้ าและกําลังการผลิตตาม
เงือ� นไขทีร� ะบุในสัญญาซื�อขายไฟฟ้ า
ค่าความนิย มส่วนใหญ่จํานวน 9,725 ล้านบาท สุ ทธิจากค่าเผื�อการด้อยค่าจํานวน 1,830 ล้านบาท เกิดจากการซื�อเงินลงทุนในธุรกิจ
ไฟฟ้ าในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ (Quezon Power (Philippines), Limited Co.) มูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืนคํานวณโดยอ้างอิงมูลค่าจากการใช้
ซึ�งมากกว่ ามูล ค่ าตามบัญ ชีอยู่ ป ระมาณ 3,138 ล้ านบาท โดยมูล ค่า จากการใช้คํานวณจากประมาณการกระแสเงิน สดซึ�ง อ้างอิง
จากประมาณการทางการเงินทีค� ลอบคลุมระยะเวลาคงเหลือของสัญญาซื�อขายไฟฟ้ าระยะยาวเป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยราคาขายไฟฟ้ าและ
กําลังการผลิตเป็ นไปตามเงื�อนไขที�ระบุในสัญญาซื�อขายไฟฟ้ า ส่วนกระแสเงินสดหลังจากปี ท�ี 5 ใช้ประมาณการของราคาขายไฟ
ตามราคาตลาดและประมาณการปริมาณไฟฟ้ าทีจ� ะขายตามกําลังการผลิตของโรงไฟฟ้ า ซึง� ได้รบั การอนุ มตั จิ ากผูบ้ ริหาร และใช้อตั ราคิดลด
ทีร� อ้ ยละ 5.78 ต่อปี หากมีการเพิม� อัตราคิดลดอีกร้อยละ 1.27 ต่อปี จะทําให้มลู ค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืนมีค่าเท่ากับราคาตามบัญชีสุทธิ
อย่ างไรก็ ตาม กลุ่ ม กิจการได้ร ับรู้ผลขาดทุน จากการด้อยค่าของค่ าความนิ ย มจํานวน 183 ล้านบาท เป็ นค่ าใช้จ่ายในการบริหาร
ในงบกํ าไรขาดทุ นรวมสําหรับปี ส�นิ สุ ดวันที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 โดยเป็ นขาดทุน จากการด้อยค่าของค่าความนิย มซึ�งเกิดจาก
การซื�อเงินลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ าในประเทศไทย มูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืนคํานวณด้วยวิธมี ลู ค่าจากการใช้ ซึ�งคํานวณจากประมาณการ
กระแสเงินสดที�อ้างอิงจากประมาณการทางการเงินทีค� รอบคลุ มระยะเวลาที�เหลืออยู่ข องสัญญาซื�อขายไฟฟ้ าระยะยาวเป็ นระยะเวลา
18 ถึง 21 ปี โดยราคาขายไฟฟ้ าและกําลังการผลิตเป็ นไปตามเงื�อนไขทีร� ะบุในสัญญาซื�อขายไฟฟ้ า ซึ�งได้รบั การอนุ มตั จิ ากผู้บริหารและ
ใช้อตั ราคิดลดทีร� อ้ ยละ 6.1 ต่อปี
110
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22 เงิ นกู้ยืมระยะสัน� จากสถาบันการเงิ น
22.1 ยอดคงเหลือเงินกูย้ มื ระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน� เป็ นเงินกู้ย มื ระยะสัน� ในสกุล เงินเหรียญสหรัฐฯของบริษทั ย่อยจากสถาบันการเงินหลายแห่งและเป็ นเงินกู้ยมื
ทีไ� ม่มหี ลักประกัน
การเปลีย� นแปลงของเงินกู้ยมื ระยะสัน� จากสถาบันการเงินสําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
กระแสเงิ นสด
เงินสดรับจากเงินกู้ยมื ระยะสัน�
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน�
การเปลี�ยนแปลงรายการที�มิใช่เงิ นสด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี

37,580,625

121,365,000

6,037,958,133 3,235,241,533
(6,076,958,272) (3,313,028,758)
1,419,514
-

(5,997,150)
37,580,625

22.2 วงเงินกูย้ มื
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบั
�
นการเงินทีย� งั ไม่ได้เบิกใช้จาํ นวน 6,566 ล้านบาท
และ 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็ นวงเงินของบริษทั จํานวน 4,000 ล้านบาท (ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการ
มีวงเงินกู้ยมื ระยะสัน� จํานวน 6,582 ล้านบาท และ 19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็ นวงเงินของบริษทั จํานวน 4,000 ล้านบาท)
23 เจ้าหนี� อื�น
ณ วันที� 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
เจ้าหนี�กจิ การทีเ� กี�ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าจากกิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน
ดอกเบี�ยค้างจ่าย
ภาษีมลู ค่าเพิม� ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
เจ้าหนี�สญ
ั ญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบี�ย
เจ้าหนี�สญ
ั ญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบีย� ล่วงหน้า
อืน� ๆ
รวมเจ้าหนี�อน�ื

39.4
39.4

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

48,032,533
260,847,032
311,161,484
746,011,988
179,397,442
-

46,068,016
170,776,251
546,326,722
633,966,465
211,139,714
96,329,568

44,394,544
95,359,804
-

3,565,806
174,276,070
48,592,981

882,022,539
2,427,473,018

12,012,544
868,078,546
2,584,697,826

467,891,903
607,646,251

350,290,618
576,725,475
111

บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

379

เอ็กโก กรุ๊ป

24 เงิ นกู้ยืมระยะยาว
24.1 เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
24.1.1 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินประกอบด้วยเงินกู้ยมื ดังต่อไปนี�

ณ วันที� 31 ธันวาคม
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
ที� ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี สุทธิ
เงินกูย้ มื สกุลเงินบาท
เงินกูย้ มื สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
เงินกูย้ มื สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย
หัก ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชี

เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น สุทธิ
เงินกูย้ มื สกุลเงินบาท
เงินกูย้ มื สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
เงินกูย้ มื สกุลเงินยูโร
เงินกูย้ มื สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย
หัก ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชี

รวมเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

6,448,240,541
4,354,299,436
324,631,369
(60,621,811)
11,066,549,535

2,509,193,104
3,045,257,918
275,217,637
(75,338,431)
5,754,330,228

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

4,400,000,000
1,742,700,000
(713,852)
6,141,986,148

400,000,000
536,630,693
(550,381)
936,080,312

22,454,338,893 28,902,579,434 6,000,000,000 10,400,000,000
42,256,531,324 46,780,786,303 21,690,806,000 23,530,089,269
8,259,585,008
3,683,152,093 3,681,122,905
(320,903,502) (377,993,401)
(20,805,287)
(29,638,634)
76,332,703,816 78,986,495,241 27,670,000,713 33,900,450,635
87,399,253,351 84,740,825,469 33,811,986,861 34,836,530,947
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เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทั
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทั เป็ นเงินกู้ยมื เงินทีไ� ม่มหี ลักประกัน ซึง� ประกอบด้วยเงินกู้ยมื สกุลเงินบาทจํานวน
10,400 ล้านบาท และสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 776 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 23,434 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 จํานวน
10,800 ล้านบาท และสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 793 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 24,067 ล้านบาท) ดังรายละเอีย ด
ต่อไปนี�
เงินกูย้ มื สกุลเงินบาท
จํานวนคงเหลือ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
(ล้านบาท)

จํานวนคงเหลือ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
(ล้านบาท)

1

4,000

4,000

2

2,400

2,800

3

4,000

4,000

รวม

10,400

10,800

ลําดับที�

อัตราดอกเบี�ยร้อยละ

การชําระคืนเงิ นต้น

THBFIX 6 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
THBFIX 6 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
THBFIX 6 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี

ชําระคืนในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564
ชําระคืนทุกหกเดือน นับจาก
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
ชําระคืนในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2566

กําหนดการ
จ่ายชําระดอกเบี�ย
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน

เงินกูย้ มื สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
จํานวนคงเหลือ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

จํานวนคงเหลือ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

1

100

100

2

40

40

3

200

200

4

186

203

5

200

200

6

50

50

รวม

776

793

ลําดับที�

อัตราดอกเบี�ยร้อยละ

การชําระคืนเงิ นต้น

US LIBOR 6 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
US LIBOR 6 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
US LIBOR 6 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
US LIBOR 6 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
US LIBOR 6 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
US LIBOR 6 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี

ชําระคืนภายในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2565
ชําระคืนภายในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2564
ชําระคืนภายในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2565
ชําระคืนทุกหกเดือน
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568
ชําระคืนภายในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
ชําระคืนภายในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2567

กําหนดการ
จ่ายชําระดอกเบี�ย
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน
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เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทั ย่อย
เงินกู้ยมื ระยะยาวของบริษทั ย่อยเป็ นเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินในสกุลเงินบาทจํานวน 18,503 ล้านบาท สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
จํานวน 771 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 23,177 ล้านบาท สกุลเงินยูโรจํานวน 225 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 8,260 ล้านบาท
และสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียจํานวน 174 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทีย บเท่า 4,008 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 จํานวน 20,612
ล้านบาท สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 854 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทีย บเท่า 25,759 ล้านบาท และสกุ ล เงิน เหรีย ญ
ออสเตรเลียจํานวน 189 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 3,956 ล้านบาท) ดังรายละเอียดต่อไปนี�
เงินกูย้ มื สกุลเงินบาท
จํานวนคงเหลือ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
(ล้านบาท)

จํานวนคงเหลือ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
(ล้านบาท)

1

174

273

2

124

229

3

85

163

4

169

269

5

782

927

6

691

885

7

67

80

8

48

61

9

5,968

6,650

10

1,360

1,483

11

1,591

1,771

12

3,616

3,795

13

3,828

4,026

รวม

18,503

20,612

ลําดับที�

อัตราดอกเบี�ยร้อยละ

การชําระคืนเงิ นต้น

THBFIX 3 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
THBFIX 3 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
THBFIX 3 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
MLR 6 เดือน ลบอัตราส่วน
เพิม� คงทีต� ่อปี
อัตราคงทีต� ่อปี

ชําระคืนทุกสามเดือนนับตัง� แต่
เดือนกันยายน พ.ศ. 2555
ชําระคืนทุกสามเดือนนับตัง� แต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
ชําระคืนทุกสามเดือนนับตัง� แต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
ชําระคืนทุกสามเดือนนับตัง� แต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
ชําระคืนทุกหกเดือนนับตัง� แต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
ชําระคืนทุกสามเดือนนับตัง� แต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
ชําระคืนทุกหกเดือนนับตัง� แต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
ชําระคืนทุกหกเดือนนับตัง� แต่
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
ชําระคืนทุกหกเดือนนับตัง� แต่
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ชําระคืนทุกหกเดือนนับตัง� แต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
ชําระคืนทุกหกเดือนนับตัง� แต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
ชําระคืนทุกหกเดือนนับตัง� แต่
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ชําระคืนทุกหกเดือนนับตัง� แต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

THBFIX 3 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
อัตราคงทีต� ่อปี
THBFIX 6 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
THBFIX 6 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
อัตราคงทีต� ่อปี
THBFIX 6 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
THBFIX 3 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
THBFIX 3 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี

กําหนดการ
จ่ายชําระดอกเบี�ย
ชําระทุกสามเดือน
ชําระทุกสามเดือน
ชําระทุกสามเดือน
ชําระทุกสามเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกสามเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกสามเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกสามเดือน
ชําระทุกสามเดือน
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เงินกูย้ มื สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
จํานวนคงเหลือ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

จํานวนคงเหลือ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

1

55

2

19

3

189

4

23

5

85

6

200

7

200

รวม

771

ลําดับที�

อัตราดอกเบี�ยร้อยละ

การชําระคืนเงิ นต้น

107

อัตราคงทีต� ่อปี

22

อัตราคงทีต� ่อปี

ชําระคืนทุกหกเดือนนับตัง� แต่
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555
ชําระคืนทุกหกเดือนนับตัง� แต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
ชําระคืนทุกหกเดือนนับตัง� แต่
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ชําระคืนทุกหกเดือนนับตัง� แต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
ชําระคืนทุกหกเดือนนับตัง� แต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
ชําระคืนภายในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2566
ชําระคืนภายในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2567

211 LIBOR 6 เดือน บวกอัตราส่วน
เพิม� คงทีต� ่อปี
25
อัตราคงทีต� ่อปี
89 LIBOR 3 เดือน บวกอัตราส่วน
เพิม� คงทีต� ่อปี
200
LIBOR 6 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
200
LIBOR 6 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี
854

กําหนดการ
จ่ายชําระดอกเบี�ย
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกสามเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน

เงินกูย้ มื สกุลเงินยูโร
จํานวนคงเหลือ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
(ล้านยูโร)

จํานวนคงเหลือ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
(ล้านยูโร)

1

225

-

รวม

225

-

ลําดับที�

อัตราดอกเบี�ยร้อยละ

การชําระคืนเงิ นต้น

EURIBOR 6 เดือน บวก
อัตราส่วนเพิม� คงทีต� ่อปี

ชําระคืนภายในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2568

กําหนดการ
จ่ายชําระดอกเบี�ย
ชําระทุกหกเดือน

เงินกูย้ มื สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย
จํานวนคงเหลือ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย)

จํานวนคงเหลือ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย)

1

174

189

รวม

174

189

ลําดับที�

อัตราดอกเบี�ยร้อยละ

การชําระคืนเงิ นต้น

กําหนดการ
จ่ายชําระดอกเบี�ย

อัตราลอยตัวบวกอัตราส่วน
เพิม� ต่อปี

ชําระคืนทุกสามเดือน

ชําระทุกสามเดือน
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เงิน กู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทั ย่อยเป็ นเงิน กู้ย มื ที�มหี ลักประกันโดยการจํานองทีด� นิ อาคาร โรงไฟฟ้ าและ
จํานํ าอุ ปกรณ์ท�ใี ช้ในโรงไฟฟ้ า บริษ ัทย่อ ยต้องกัน เงินสํารองเพื�อการชําระคืน เงินต้น และจ่า ยดอกเบี�ยที�จะครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี โดยเงินสํารองดังกล่าวกันจากรายได้ค่าไฟฟ้ า (ตามทีก� ล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 13) อีกทัง� บริษ ทั ย่อยได้นําสิทธิ
ในสัญญาซื�อขายไฟฟ้ า สัญญาซื�อขายทรัพย์สนิ สัญญาการบํารุงรักษาหลักและกรมธรรม์ประกันภัยไปเป็ นหลักประกันให้กบั
เจ้าหนี�เงินกู้ตามเงื�อนไขของสัญญาเงินกู้ นอกจากนี� บริษทั ย่อ ยต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและข้อจํากัดบางประการตามทีไ� ด้
กําหนดไว้ อาทิเช่น การดํารงอัตราส่วนของหนี�สนิ ต่อส่วนของเจ้าของตามอัตราทีร� ะบุในสัญญา เป็ นต้น
นอกจากนี�ภายใต้สญ
ั ญากูย้ มื เงินระยะยาวของบริษทั ย่อยห้าแห่ง บริษัทย่อยดังกล่าวต้องนําใบหุน้ สามัญไปคํ�าประกันเงินกู้ยมื
ตามทีก� ล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 17.2
24.1.2 การเปลีย� นแปลงของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มกิจการ
การเปลีย� นแปลงของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�

พ.ศ. 2563
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
บาท

ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ

84,740,825,469

86,781,357,598

กระแสเงิ นสด
เงินสดรับจากเงินกู้ยมื ระยะยาว
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ มื

7,873,505,003 20,219,362,773
(5,926,429,386) (19,055,327,830)
(26,245,017)
(40,158,859)

การเปลี�ยนแปลงรายการที�มิใช่เงิ นสด
หักกลบรายการจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวกับ
- เงิ น ปั นผลรั บ จาก
บรษิทัย่อย
- ดอกเบ�ยี รบัจาก
บรษิทัยอ่ย
- เงนิใหก้ยู้มืระยะ
ยาวแก่บรษิทัย่อย
กําไรจากอัตราแลกเปลีย� น
การตัดจําหน่ ายค่าธรรมเนียมในการจัดหา
เงินกูย้ มื รอตัดบัญชี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
34,836,530,947

42,670,217,548

- 7,609,105,000
(400,000,000) (13,615,180,000)
(7,620,100)

-

-

(280,876,885)

(288,515,539)

-

-

(279,228,846)

-

-

-

-

(288,515,539)

(820,103,362) (2,058,736,760)
102,577,642
136,617,698
1,455,123,002 (1,242,289,151)
87,399,253,351 84,740,825,469

(73,108,231) (1,267,274,423)
8,669,876
33,811,986,861

24,314,000
34,836,530,947
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24.1.3 ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินมีดงั ต่อไปนี�
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดเกินกว่า 5 ปี
รวมเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

11,066,549,535 5,754,330,228 6,141,986,148
936,080,312
60,654,517,949 57,435,860,674 27,370,160,374 29,612,510,795
15,678,185,867 21,550,634,567
299,840,339 4,287,939,840
87,399,253,351 84,740,825,469 33,811,986,861 34,836,530,947

24.1.4 วงเงินกูย้ มื
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษทั ไม่มวี งเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีย� งั ไม่ได้เบิกใช้ (ณ วันที�
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทั มีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีย� งั ไม่ได้เบิกใช้จาํ นวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
24.2 เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากกิ จการอื�น สุทธิ
กลุ่ มกิจการมีเงิน กู้ย ืมระยะยาวจากกิจการอื�นเป็ น สกุล เงินเหรีย ญสหรัฐฯ จํานวน 16 ล้านเหรีย ญสหรัฐฯ หรือเทีย บเท่ า
487 ล้านบาท ซึ�งเป็ นเงินส่วนเกินค่าขายไฟฟ้ าทีไ� ด้รบั จากลูกค้าในระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560 และจะต้องจ่ายคืน
ให้กบั ลูกค้าดังกล่าวเป็ นรายปี ตัง� แต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2568
24.2.1 การเปลีย� นแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการอื�นสําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�

หมายเหตุ
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ - ตามทีร� ายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ - ตามทีป� รับปรุงแล้ว
กระแสเงิ นสด
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
การเปลี�ยนแปลงรายการที� มิใช่เงิ นสด
การตัดจําหน่ ายส่วนลด
ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

4

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
บาท
574,315,266
574,315,266

(111,150,396)
22,460,575
1,356,843
486,982,288
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24.2.2 ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการอื�นมีดงั ต่อไปนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
บาท
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมเงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการอื�น สุทธิ

103,471,913
383,510,375
486,982,288

25 หุ้นกู้
รายละเอียดของหุน้ กูแ้ สดงดังต่อไปนี�

หุน้ กู้
หัก ส่วนของหุน้ กูท้ ถ�ี งึ กําหนดไถ่ถอนในหนึ�งปี
หุน้ กู้ สุทธิ

พ.ศ. 2563
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
บาท

5,041,566,080
5,041,566,080

4,786,803,360
4,786,803,360

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
5,041,566,080
5,041,566,080

4,786,803,360
4,786,803,360

การเปลีย� นแปลงของหุน้ กูส้ ามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย� นทีย� งั ไม่เกิดขึ�น
ราคาตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
4,786,803,360
254,762,720
5,041,566,080

5,084,006,560
(297,203,200)
4,786,803,360

หุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ กู้แบบเฉพาะเจาะจงประเภทไม่มหี ลักประกันในสกุลเงินเยนจํานวน 17,120 ล้านเยน ซึ�งมีกําหนดไถ่ถอนเมื�อครบกําหนด
7 ปี ในวันที� 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 หุน้ กู้ดงั กล่าวมีอตั ราดอกเบี�ยคงทีต� ่อปี และมีกําหนดชําระดอกเบี�ยทุกหกเดือน บริษัทต้องปฏิบตั ติ าม
ข้อกําหนดและข้อจํากัดตามทีไ� ด้กําหนดไว้ อาทิ การดํารงอัตราส่วนของหนี�สนิ ต่อส่วนของเจ้าของตามอัตราทีร� ะบุในสัญญา เป็ นต้น
นอกจากนี� บ ริษัท ได้ ล งนามในสัญญาแลกเปลี�ย นเงิน ตราต่ า งประเทศและอัต ราดอกเบี�ย ล่ วงหน้ ากับ ธนาคารพาณิ ชย์แ ห่ ง หนึ� ง
เพือ� ช่วยบริหารความเสีย� งทีเ� กิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนและอัตราดอกเบี�ย สําหรับหุน้ กู้จํานวน 17,120 ล้านเยน ซึ�งแปลงค่า
เป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จํานวน 143 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทีอ� ตั ราดอกเบีย� คงที� ทัง� นี� การทํารายการข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด
ของการบัญชีป้ อ งกัน ความเสี�ย ง เนื� อ งจากการแลกเปลี�ย นเงิน ตราต่า งประเทศไม่ถูก เปลี�ย นเป็ นสกุ ล เงิน ที�ใช้ใ นการดําเนิ น งาน
ของบริษทั ดังนัน� สัญญาดังกล่าวข้างต้นจะรับรูเ้ ป็ นรายการถือไว้เพื�อค้าและรับรูก้ ําไรหรือขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
ในกําไรหรือขาดทุนทันที ซึ�งแสดงรวมอยู่ในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเครือ� งมือทางการเงิน
118
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26 ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจ�ี ะใช้
ประโยชน์ ภายใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจ�ี ะใช้
ประโยชน์ เกินกว่า 12 เดือน
หนี� สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
หนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจ�ี ะจ่าย
ชําระภายใน 12 เดือน
หนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจ�ี ะจ่าย
ชําระเกินกว่า 12 เดือน
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

พ.ศ. 2563
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

31,626,670

31,053,279

-

-

971,233,064
1,002,859,734

598,785,290
629,838,569

-

-

(162,298,474)

(185,902,022)

-

-

(2,806,874,294) (2,867,941,627)
(2,969,172,768) (3,053,843,649)

-

-

(1,966,313,034) (2,424,005,080)

-

-

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี�

หมายเหตุ
ณ วันที� 1 มกราคม
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก
ณ วันที� 1 มกราคม - ตามทีป� รับปรุงแล้ว
เพิม� / (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม� / (ลด) บันทึกโดยตรงไปยัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน�
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม

4

พ.ศ. 2563
บาท

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

(2,424,005,080) (2,916,285,429)

-

-

480,639,892
(1,943,365,188) (2,916,285,429)
(24,677,899)
259,209,271

-

-

39,572,078
13,536,910
(37,842,025)
219,534,168
(1,966,313,034) (2,424,005,080)

-

-
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ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามทีป� รับปรุงแล้ว
เพิม� / (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม� / (ลด) บันทึกโดยตรงไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพิม� / (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม� / (ลด) บันทึกโดยตรงไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย์และหนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี�

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

4

หมายหตุ

291,907,515
291,907,515
(67,653,054)
14,586,374
238,840,835

135,036,097
6,076,995
12,586,771
(131,737)
153,568,126

310,199,206
5,554,126
(23,845,817)
291,907,515

135,036,097

120,004,196
2,450,562
13,536,910
(955,571)
135,036,097

ประมาณการ
ผลขาดทุน
หนี� สิน สะสมทางภาษี
บาท
บาท

96,449,895
(55,106,824)
41,343,071

96,449,895

89,323,538
7,126,357
96,449,895

ค่าเผือ� วัสดุ
สํารองคลัง
ล้าสมัย
บาท

3,703,276,567
(199,395,803)
3,503,880,764

3,703,276,567

3,902,672,370
(199,395,803)
3,703,276,567

493,400,358
493,400,358
(67,129,285)
30,800,097
1,702,509
458,773,679

-

-

ค่าเสื�อมราคา สัญญาอนุพนั ธ์
บาท
บาท

214,887,534
110,112,192
4,994,967
329,994,693

214,887,534

221,399,755
8,676,039
(15,188,260)
214,887,534

อื�น ๆ
บาท

รายงานประจ�ำปี 2563
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493,400,358
4,934,957,966
(273,095,779)
43,386,868
21,152,113
4,726,401,168

4,441,557,608

4,643,599,065
(175,588,719)
13,536,910
(39,989,648)
4,441,557,608

รวม
บาท

งบการเงิ นรวม

เอ็กโก กรุ๊ป
387

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามทีป� รับปรุงแล้ว
(เพิม� ) / ลด ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม� / (ลด) บันทึกโดยตรงไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หนี� สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
(เพิม� ) / ลด ในกําไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

4

579,398,735
579,398,735
(163,904,223)
27,452,202
442,946,714

3,443,723,242
(163,422,984)
3,280,300,258

572,191,629
37,267,257
(30,060,151)
579,398,735

3,443,723,242

3,588,900,364
(145,177,122)
3,443,723,242

ลูกหนี� สญ
ั ญาเช่า
ภายใต้สญ
ั ญา ค่าเสื�อมราคาและ
ซื�อขายไฟฟ้ า
ค่าตัดจําหน่ าย
หมายหตุ
บาท
บาท

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

2,218,926,295
(203,191,723)
3,082,062
2,018,816,634

2,218,926,295

2,623,953,755
(228,091,173)
(176,936,287)
2,218,926,295

615,368,576
(122,226,020)
2,574,066
495,716,622

615,368,576

763,205,520
(96,042,688)
(51,794,256)
615,368,576

การประเมิ น
ผลกระทบ
มูลค่ายุติธรรม
ทางภาษีของ
ของสิ นทรัพย์
ผลต่างจากการ
ที�ได้มาจากการ แปลงค่าฐานภาษี
ซื�อธุรกิ จ
บาท
บาท

8,781,760
8,781,760
388,657,355
3,814,790
24,740,326
425,994,231

-

-

บาท

สัญญาอนุพนั ธ์

3,978,706
12,124,546
15,669,715
1,145,482
28,939,743

8,145,840

11,633,226
(2,754,264)
(733,122)
8,145,840

อื�น ๆ
บาท

รายงานประจ�ำปี 2563
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12,760,466
6,878,323,154
(248,417,880)
3,814,790
58,994,138
6,692,714,202

6,865,562,688

7,559,884,494
(434,797,990)
(259,523,816)
6,865,562,688

รวม
บาท

งบการเงิ นรวม

388
เอ็กโก กรุ๊ป

บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

389

งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
ค่าเผื�อวัสดุสาํ รอง
คลังล้าสมัย
บาท
สิ นทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพิม� / (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เพิม� / (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

62,130,757
62,130,757
62,130,757
(62,130,757)
งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
ค่าเสื�อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่ าย
บาท

หนี� สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
(เพิม� ) / ลด ในกําไรหรือขาดทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
(เพิม� ) / ลด ในกําไรหรือขาดทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

62,130,757
62,130,757
62,130,757
(62,130,757)
-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับรายการขาดทุนทางภาษีทย�ี งั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรูไ้ ม่เกินจํานวนทีเ� ป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
มีกําไรทางภาษีในอนาคตเพีย งพอที�จะใช้ประโยชน์ ท างภาษีนัน� ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่ได้รบั รู้สนิ ทรัพ ย์
ภาษีเงินได้จาํ นวน 948 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 จํานวน 504 ล้านบาท) ทีเ� กิดจากรายการผลขาดทุนทางภาษีสะสม จํานวน 4,742 ล้านบาท
(พ.ศ. 2562 จํานวน 2,518 ล้านบาท) ทีส� ามารถยกไปเพื�อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจํานวน 1,351 ล้านบาท
จะหมดอายุใน พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2562 จํานวน 194 ล้านบาท จะหมดอายุใน พ.ศ. 2563)
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บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

390

รายงานประจ�ำปี 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

27 ประมาณการหนี� สินค่ารือ� ถอน

สําหรับปี สิ�นสุด วันที� 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ประมาณการหนี�สนิ เพิม� ขึน�
ประมาณการหนี�สนิ เพิม� ขึน� - ต้นทุนทางการเงิน
การจ่ายชําระค่ารือ� ถอน
จัดประเภทไปเป็ นเจ้าหนี�อน�ื
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

19 (ก)

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

1,982,621,801 1,375,071,901 115,490,000
581,154,211 602,268,487
65,104,490
50,145,172
(1,304,540)
(115,490,000)
- (115,490,000)
(10,119,609) (44,863,759)
2,501,966,353 1,982,621,801
-

115,490,000
115,490,000

28 หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น

ณ วันที� 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
เงินรับล่วงหน้ าจากกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
เงินรับล่วงหน้ า
เจ้าหนี�สญ
ั ญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบีย� ล่วงหน้า
อืน� ๆ
รวมหนี�สนิ ไม่หมุนเวียนอืน�

39.4

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
746,628,319
-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

791,715,579
501,473,251

-

-

- 172,419,084
45,868,867
59,387,726
792,497,186 1,524,995,640

2,046,871
2,046,871

20,649,926
20,649,926

29 สํารองตามกฎหมาย

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ยอดคงเหลือต้นปี
จัดสรรระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
530,000,000
530,000,000

530,000,000
530,000,000

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
530,000,000
530,000,000

530,000,000
530,000,000

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องตัง� สํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อ ยละ 5 ของกําไรสุทธิหลัง จาก
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า สํารองนี�จะมีมูลค่าไม่น้อ ยกว่าร้อ ยละ 10 ของทุน จดทะเบีย น สํารองตามกฎหมาย
ไม่สามารถจัดสรรได้
123

บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

391

เอ็กโก กรุ๊ป

30 รายได้จากการขายและบริ การ
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

รายได้จากการขายไฟฟ้ า
รายได้จากการให้บริการภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ า
รายได้ค่าบริการ
รวมรายได้จากการขายและบริการ

19,098,122,769 11,501,242,249
10,929,972,091 19,011,182,790
672,511,172
696,570,907
30,700,606,032 31,208,995,946

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
-

-

ตัง� แต่วนั ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการแสดงรายได้จากสัญญาซือ� ขายไฟฟ้ าของบริษทั ย่อยในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ตามทีเ� คยแสดง
รวมในรายได้จากการให้บริการภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ าเป็ นรายได้จากการขายไฟฟ้ าตามทีก� ล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 4.2
31 ต้นทุนขายและบริ การ
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ต้นทุนจากการขายไฟฟ้ า
ต้นทุนการให้บริการภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ า
ต้นทุนค่าบริการ
รวมต้นทุนขายและบริการ

13,266,487,158 9,683,982,325
11,387,014,569 17,513,441,571
604,347,867
690,324,232
25,257,849,594 27,887,748,128

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
-

-

32 เงิ นปันผลรับและรายได้อื�น

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
เงินปันผลรับจากบริษทั ย่อยและการร่วมค้า
ดอกเบี�ยรับ
รายได้ค่าเช่าพืน� ทีแ� ละค่าบริการ
รายได้ส่วนเพิม� ราคาขาย (Adder)*
อืน� ๆ
รวมรายได้อน�ื

17.5

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
260,383,199
42,127,440
1,837,581,224
272,597,547
2,412,689,410

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

- 7,185,683,631 8,226,594,068
584,353,285 2,518,915,936 1,646,731,588
55,065,096
256,324,216
248,037,370
1,990,153,849
265,394,403
240,943,867
21,429,723
2,894,966,633 10,201,867,650 10,142,792,749

* รายได้ส่วนเพิม� ราคาขาย (Adder) เป็ นรายได้ท�ีได้ร บั จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)
124

บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

392

รายงานประจ�ำปี 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

33 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จา่ ยทีร� วมอยู่ในการคํานวณกําไรสุทธิสามารถนํามาแยกตามลักษณะได้ดงั นี�

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ค่าเสือ� มราคาและค่าตัดจําหน่ าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าซ่อมบํารุงรักษาหลักของโรงไฟฟ้ า
ค่าใช้จา่ ยเกีย� วกับพนักงาน

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
3,131,380,018
88,204,434
182,971,005
1,239,411,531
97,914,234
713,147,746
2,170,328,543

3,066,936,298
296,549,767
61,049,954
3,576,015
249,590,672
698,685,835
2,257,494,077

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
34,441,483
174,144,955
552,301,929

39,976,983
2,830,000,000
631,068,971

34 ต้นทุนทางการเงิน

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ดอกเบี�ยจ่าย
ดอกเบี�ยจ่าย - สัญญาอนุ พนั ธ์
ขาดทุน (กําไร) สุทธิจากอัตราแลกเปลีย� น
จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ต้นทุนทางการเงินอืน�
รวมต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
2,361,914,693
1,243,645,596

3,981,212,498
-

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
960,649,397
472,783,337

1,558,505,847
-

351,310,798 (2,998,686,792)
263,784,833
270,944,604
4,220,655,920 1,253,470,310

181,654,489 (2,308,686,575)
39,292,936
83,170,859
1,654,380,159 (667,009,869)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

35 ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

997,422,601
24,677,899
1,022,100,500

1,118,107,941
(259,209,271)
858,898,670

-

-
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ภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจํานวนเงินทีแ� ตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคณ
ู กับภาษีของประเทศ
ทีบ� ริษทั ใหญ่ตงั � อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี�
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

กําไรก่อนภาษี

9,781,971,491 13,985,513,827

7,412,926,169

7,290,114,094

ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีรอ้ ยละ
ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีทใ�ี ช้
ผลกระทบ:
รายได้ทไ�ี ม่ตอ้ งเสียภาษี
ค่าใช้จา่ ยทีไ� ม่สามารถหักภาษี
รายได้ทไ�ี ด้รบั ยกเว้นภาษีหรือรายจ่ายทีม� สี ทิ ธิ
หักได้เพิม� ขึน�
การใช้ขาดทุนทางภาษีซงึ� ยังไม่รบั รู้
ขาดทุนทางภาษีสาํ หรับปี ทไี� ม่ได้บนั ทึกเป็ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ผลต่างของอัตราภาษีในประเทศทีก� ลุ่มกิจการ
ดําเนินกิจการอยู่
ภาษีเงินได้

20
1,956,394,298

20
1,482,585,234

20
1,458,022,819

20
2,797,102,765

(459,832,425) (1,427,604,983) (1,440,225,043) (1,652,725,012)
84,800,419
603,907,945
108,170,679
657,465,655
(917,708,338)
(2,012,433)

(366,759,188)
(464,015,324)

(456,131,932)
-

(462,763,462)

828,928,991
581,563,115
(967,607,010) (1,280,995,411)

305,601,062
-

-

-

-

499,136,998
1,022,100,500

415,699,751
858,898,670

อัตราภาษีเงินทีแ� ท้จริงถัวเฉลี�ยทีใ� ช้สําหรับกลุ่มกิจการและบริษทั คือ อัตราร้อยละ 10.45 และร้อยละ 0.00 ตามลําดับ (พ.ศ. 2562
ร้อยละ 6.14 และร้อยละ 0.00 ตามลําดับ)
36 กําไรต่อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขัน� พื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิท�เี ป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจํา นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ย ถ่วงนํ� าหนักที�ออกและ
ชําระแล้วในระหว่างปี หกั ด้วยจํานวนหุน้ ทุนซื�อคืน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
กําไรสุทธิทเ�ี ป็ นของบริษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย� ถ่วงนํ� าหนัก (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐาน (บาท)

8,733,030,898 13,059,235,793
526,465,000
526,465,000
16.59
24.81

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
7,412,926,169
526,465,000
14.08

7,290,114,094
526,465,000
13.85

กลุ่มกิจการไม่มกี ารออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดทีน� ําเสนอรายงาน ดังนัน� จึงไม่มกี ารนําเสนอกําไรต่อหุน้ ปรับลด
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37 เงิ นปันผลจ่าย
ตามมติทป�ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั เมื�อวันที� 2 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจาก
ผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในอัตราหุน้ ละ 3.25 บาท สําหรับหุน้ จํานวน 526,465,000 หุ้น
เป็ นจํานวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู้ อื หุ้นแล้วเมื�อวันที� 23 เมษายน พ.ศ. 2563 และในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เมือ� วันที� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผูถ้ อื หุน้ รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าว นอกจากนี�ผถู้ อื หุน้
ได้รบั ทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานของหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ ้นละ 3.25 บาท
สํา หรับ หุ้น จํา นวน 526,465,000 หุ้น เป็ น จํานวนเงิน รวม 1,711 ล้านบาท เงิน ปั น ผลดังกล่ าวได้จ่า ยให้แ ก่ ผู้ถ ือ หุ้น แล้ วเมื�อ วัน ที�
16 กันยายน พ.ศ. 2562
ตามมติทป�ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั เมื�อวันที� 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจาก
ผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิน� สุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในอัตราหุน้ ละ 3.00 บาท สําหรับหุน้ จํานวน 526,465,000 หุน้
เป็ นจํานวนเงินรวม 1,579 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วเมือ� วันที� 17 กันยายน พ.ศ. 2563
ตามมติท�ปี ระชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น เมื�อวันที� 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูถ้ อื หุ้นได้อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงิน ปั นผลจากผลการดําเนินงาน
สําหรับงวดหกเดือนสิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในอัตราหุน้ ละ 3.50 บาท สําหรับหุน้ จํานวน 526,465,000 หุ้น เป็ นจํานวน
เงินทัง� สิน� 1,843 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วเมือ� วันที� 26 เมษายน พ.ศ. 2562
ตามมติท�ปี ระชุ มคณะกรรมการของบริษัทเมื�อวันที� 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการได้อนุ ม ตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจาก
ผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิน� สุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ในอัตราหุน้ ละ 3.25 บาท สําหรับหุน้ จํานวน 526,465,000 หุ้น
เป็ นจํานวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วเมือ� วันที� 16 กันยายน พ.ศ. 2562
38 การส่งเสริมการลงทุน
กลุ่มกิจการได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตไฟฟ้ า โดยบริษทั ย่อยสิบแห่ง
ได้รบั สิทธิและประโยชน์ จากการได้รบั ยกเว้นภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทัง� การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไร
สุทธิท�ไี ด้จากการประกอบกิจการที�ได้รบั การส่งเสริมมีกําหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที�เริม� มีรายได้จ ากการประกอบกิจการ ในฐานะ
ทีเ� ป็ นบริษทั ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนเพื�อการอุตสาหกรรม บริษัทย่อ ยทัง� หมดนี�จะต้อ งปฏิบตั ติ ามเงื�อนไขและข้อกําหนดต่างๆ
ตามทีร� ะบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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39

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที�เกี�ยวข้องกัน

บุ ค คลหรือ กิจการที�เ กี�ย วข้อ งกัน กับ บริษัท หมายถึง บุค คลหรือกิจ การที�มีอํา นาจควบคุ ม บริษัท ถูก ควบคุม โดยบริษัทไม่ ว่าจะ
โดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดีย วกัน กับบริษทั รวมถึงบริษทั ทีท� ําหน้าทีถ� อื หุน้ บริษทั ย่อย และกิจการทีเ� ป็ น
บริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันยังรวมความถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ�งถือหุ้นทีม� สี ทิ ธิออกเสียง
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่ างเป็ น สาระสําคัญกับบริษัท ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตลอดทัง�
สมาชิกในครอบครัวที�ใกล้ชดิ กับบุคคลดังกล่าวซึ�งมีอํานาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบตั ติ ามบุคคลดังกล่าวและกิจการทีเ� กี�ยวข้องกับ
บุคคลเหล่านัน�
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลหรือ กิจการที�เกี�ย วข้องกัน แต่ ละรายการ กลุ่ มกิจการคํานึ ง ถึงเนื� อหาของความสัมพัน ธ์
มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ของบริษัทได้แก่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ TEPDIA Generating B.V. ซึ�งเป็ นบริษทั ร่วมทุน
ระหว่าง Tokyo Electric Power Company (TEPCO) และ Diamond Generating Asia, Limited. ซึ�งถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 25.41 และ ร้อยละ
23.94 ตามลําดับ หุน้ ทีเ� หลืออยู่ถอื โดยนักลงทุนทั �วไป
รายละเอียดของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้าได้แสดงไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 17
รายการต่อไปนี�เป็ นรายการทีม� สี าระสําคัญกับกิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน
39.1 รายได้ค่าขายไฟฟ้ า

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

รายได้ค่าขายไฟฟ้ า
- ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

7,026

8,021

-

-

รายได้จากสัญญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ า
- ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

2,877

3,004

-

-

10,930

12,118

-

-

รายได้จากการให้บริการภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ า
- ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
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39.2 ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�นกิ จการที�เกี�ยวข้องกัน

ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

ลูกหนี�การค้า
- ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

1,149

1,530

-

-

ลูกหนี�การค้าจากการให้บริการ
ภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ า
- ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

1,655

1,969

-

-

341
1
342

273
273

2,279
341
2,620

788
273
1,061

532
532

813
813

227
532
759

227
813
1,040

78
78

175
29
204

43
3
46

33
3
36

ลูกหนี�อน�ื - ดอกเบี�ยค้างรับ
- บริษทั ย่อย
- บริษทั ร่วม
- ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

ลูกหนี�อน�ื - เงินปั นผลค้างรับ
- บริษทั ย่อย
- การร่วมค้า

ลูกหนี�อน�ื - อืน� ๆ
- บริษทั ย่อย
- การร่วมค้า
- กิจการทีเ� กีย� วข้องกันอืน�
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39.3 ลูกหนี� สญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ าจากกิ จการที�เกี�ยวข้องกัน สุทธิ

ณ วันที� 31 ธันวาคม

เงิ นลงทุนขัน� ต้นตามสัญญาเช่า
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

ลูกหนี�สญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ า
- ระยะเวลาไม่เกินหนึ�งปี
- ระยะเวลาทีเ� กินหนึ�งปี แต่ไม่เกินห้าปี
- ระยะเวลาทีเ� กินห้าปี
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขัน� ตํ�า

4,211
15,001
33,138
52,350
(34,937)
17,413

4,238
15,862
35,890
55,990
(37,817)
18,173

ลูกหนี�สญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ า
สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�
- จะได้รบั ภายใน 12 เดือน
- จะได้รบั เกินกว่า 12 เดือน

งบการเงิ นรวม
มูลค่าปัจจุบนั ของ
จํานวนเงินขัน� ตํา�
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท
1,467
3,001
12,945
17,413

1,356
3,338
13,479
18,173

1,467
15,946
17,413

1,356
16,817
18,173

39.4 เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�นกิ จการที�เกี�ยวข้องกัน

ณ วันที� 31 ธันวาคม
เจ้าหนี�การค้า
- ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
- กิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี�อน�ื
- บริษทั ย่อย
- การร่วมค้า
เงินรับล่วงหน้า
- การร่วมค้า
- ส่วนทีห� มุนเวียน
- ส่วนทีไ� ม่หมุนเวียน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

5
106
111

8
85
93

-

-

48
48

46
46

44
44

4
4

261
747

171
792

-
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39.5 เงิ นให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

ณ วันที� 31 ธันวาคม

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ� กี�ยวข้องกัน
- บริษทั ย่อย
- ส่วนทีถ� งึ กําหนดรับชําระภายใน 1 ปี
- ส่วนทีถ� งึ กําหนดรับชําระเกินกว่า 1 ปี
- บริษทั ร่วม
- ส่วนทีถ� งึ กําหนดรับชําระภายใน 1 ปี
- ส่วนทีถ� งึ กําหนดรับชําระเกินกว่า 1 ปี

- ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
- ส่วนทีถ� งึ กําหนดรับชําระภายใน 1 ปี
- ส่วนทีถ� งึ กําหนดรับชําระเกินกว่า 1 ปี
รวมเงินให้กยู้ มื ระยาวแก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกัน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

-

-

186
49,659
49,845

1,862
48,658
50,520

7
1,224
1,231

1,231
1,231

7
1,224
1,231

1,231
1,231

1
67
68
1,299

1,231

51,076

51,751

การเปลีย� นแปลงของเงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือต้นปี - ตามทีร� ายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก
ยอดคงเหลือต้นปี - ตามทีป� รับปรุงแล้ว
กระแสเงิ นสด
รับชําระคืนระหว่างปี
การเปลี�ยนแปลงรายการที�มิใช่เงิ นสด
หักกลบรายการรับชําระคืนเงินต้นกับ
การจ่ายดอกเบีย� เงินกูย้ มื ระยะยาวของบริษทั (*)
ยอดคงเหลือปลายปี

หมายเหตุ

4

งบการเงินรวม
ล้านบาท

งบการเงิ น
เฉพาะกิ จการ
ล้านบาท

1,231

51,751

69
1,300

51,751

(1)

(273)

1,299

(402)
51,076
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เมือ� วันที� 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทั และเอ็กโก พลัส ซึง� เป็ นบริษทั ย่อย ได้ลงนามในสัญญากูย้ มื เงินระยะยาวเพือ� ทําการแปลง
ตั �วสัญญาใช้เงินที�ออกโดยเอ็กโก พลัส ให้เป็ น เงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่เอ็กโก พลัส จํานวน 49,094 ล้านบาท เงินให้กู้ยมื
ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบีย� คงทีต� ่อปี ทัง� นี� ผูก้ จู้ ะต้องชําระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ให้กเู้ มื�อผูใ้ ห้กู้เรียกชําระ โดยมีกําหนดชําระคืนเงินต้น
ทัง� หมดภายในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที� 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และดอกเบี�ยมีกําหนดชําระคืนทุกปี ภายในวันทําการสุดท้าย
ของเดือนพฤษภาคม
(* )

ในระหว่างปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทั ได้เรียกให้เอ็กโก พลัส ชําระดอกเบี�ยจ่ายของเงินกู้ยมื ระยะยาว
ให้แก่เจ้าหนี�เงินกูข้ องบริษทั เป็ นจํานวนเงิน 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และให้ทาํ การหักกลบรายการดังกล่าวข้างต้นของบริษทั
กับ เงิน ให้กู้ ยืม ระยะยาวแก่ บ ริษ ัท ย่ อ ย เป็ น จํา นวนเทีย บเท่ า สกุ ล เงิน บาทตามเงื�อ นไขที�ร ะบุ ไ ว้ใ นคํา สัง� ของบริษ ัท
ทัง� นี� สําหรับปี ส�นิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เอ็กโก พลัส ได้จ่ายชําระรายการดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนแล้ว ดังนัน�
บริษัท จึงหักกลบรายการดังกล่าวข้างต้นกับเงิน ให้กู้ย ืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็ นจํานวนเทียบเท่าสกุล เงินบาททัง� สิ�น
402 ล้านบาท

39.6 ดอกเบีย� รับและเงินปันผลรับ

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ดอกเบี�ยรับ
- บริษทั ย่อย
- บริษทั ร่วม
- ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

เงินปั นผลรับ
- บริษทั ย่อย
- การร่วมค้า

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

69
8
77

79
79

2,401
69
2,470

1,504
79
1,583

-

-

3,317
3,869
7,186

4,277
3,950
8,227

39.7 ค่าตอบแทนผู้บริ หารสําคัญ

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ ระยะสัน�
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสําคัญ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท
72
4
76

91
6
97

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท
67
4
71

72
2
74
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ภาระผูกพันและสัญญาที�สาํ คัญ

40.1 ภาระผูกพัน
ก)

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทั มีภาระผูกพันภายใต้ Counter Guarantee และ Standby Letters of Credit
ทีอ� อกในนามของบริษัทซึ�งส่วนใหญ่เพื�อการคํ�าประกันตามสัญญาเงินกู้ยมื ระยะยาวกับสถาบันการเงินของบริษัทย่อย
และการร่วมค้า สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯจํานวน 320 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สกุลเงินยูโรจํานวน 225 ล้านยูโร สกุลเงินเปโซ
ฟิ ลปิ ปิ นส์จาํ นวน 1,209 ล้านเปโซฟิ ลปิ ปิ นส์ สกุลเงินดอลลาร์ไต้หวันจํานวน 2,279 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน สกุลเงินวอน
จํานวน 122,909 ล้านวอน และสกุลเงินบาทจํานวน 3,101 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนทัง� สิ�น 27,802 ล้านบาท (ณ วันที�
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯจํานวน 321 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สกุลเงินเปโซฟิ ลิปปิ นส์จํานวน 887
ล้านเปโซฟิ ลปิ ปิ นส์ สกุลเงินวอนจํานวน 122,909 ล้านวอน และสกุลเงินบาทจํานวน 2,153 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวน
ทัง� สิน� 15,646 ล้านบาท)

ข)

ภายใต้สญ
ั ญาซื�อขายไฟฟ้ าระหว่างบริษทั ย่อยของบริษทั กับกฟผ. ซึ�งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาตัง� แต่ 21 ปี ถึง 25 ปี
บริษัทย่อยเหล่ านัน� ต้องยื�นหนังสือคํ�าประกันที�ออกโดยธนาคารเพื�อประกันการปฏิบตั ติ ามเงื�อนไขในสัญญาเป็ นจํานวน
เงินรวมทัง� สิน� 830 ล้านบาท และจะได้รบั คืนหลักประกันเมื�อครบอายุสญ
ั ญาแล้ว (ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562
จํานวน 813 ล้านบาท)

ค)

บริษัทมีภาระคํ�าประกันให้กบั บริษัทร่วมซึ�งมีฐานะเป็ นผูซ้ �อื ตามสัญญาซื�อขายหุ้นในธุรกิจพลังความร้อนใต้พภิ พในประเทศ
อินโดนีเซีย ในวงเงินไม่เกิน 23.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 724 ล้านบาท) ตัง� แต่วนั ที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จนถึง
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2580 และในวงเงินไม่เกิน 23.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 718 ล้านบาท) ตัง� แต่วนั ที�
1 มกราคม พ.ศ. 2581 จนถึงวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2592 ทัง� นี� เพื�อปลดภาระคํ�าประกันดังกล่าวของบริษทั ในปี พ.ศ. 2592
บริษัทย่อยของบริษัทจะต้องชําระเงินจํานวนรวม 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 2583 ถึง พ.ศ. 2590 ให้ก ับ
Star Energy Group Holding Pte Ltd. ตามสัญญาอีกฉบับทีก� ลุ่มกิจการผูซ้ �อื ได้ลงนามร่วมกันไว้

40.2 สัญญาที�สาํ คัญ
40.2.1 สัญญาซื�อขายไฟฟ้ า
บริษัทย่อ ยหกแห่งได้ทําสัญญาซื�อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. จํานวน 7 ฉบับ โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุระหว่าง 21 ปี ถึง 25 ปี
นับตัง� แต่วนั เริม� ดําเนินการเชิงพาณิชย์ ปริมาณการซื�อขายและราคาซื�อขายให้เป็ นไปตามทีร� ะบุไว้ในสัญญา
บริษทั ย่อยหกแห่งได้ทําสัญญาซื�อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จํานวน 11 ฉบับ ภายใต้ระเบียบการรับ
ซื�อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากโดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 5 ปี และต่อเนื�องครัง� ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ
บริษทั ย่อยแห่งหนึ�งในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ทําสัญญาซื�อขายไฟฟ้ าและสัญญาการใช้ระบบสายส่งไฟฟ้ ากับผูร้ บั ซื�อไฟฟ้ าแห่งหนึ�ง
ในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 25 ปี นับตัง� แต่วนั เริม� ดําเนินการเชิงพาณิชย์
บริษัทย่อยแห่งหนึ�งในประเทศออสเตรเลียได้ทําสัญญาซื�อขายไฟฟ้ ากับผูร้ บั ซื�อไฟฟ้ าแห่งหนึ�งในประเทศออสเตรเลียสัญญา
ดังกล่าวมีอายุ 10 ปี นับจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และสามารถต่อสัญญาได้อกี 5 ปี
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40.2.2 สัญญาซื�อขายเชื�อเพลิ ง
บริษทั ย่อยสีแ� ห่งได้ทาํ สัญญาซื�อขายก๊าซกับบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาตัง� แต่ 21 ปี
ถึง 25 ปี นับตัง� แต่กําหนดการเดินเครือ� งเชิงพาณิชย์ ปริมาณการซื�อขายและราคาก๊าซเป็ นไปตามทีร� ะบุไว้ในสัญญา
บริษทั ย่อยแห่งหนึ�งในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ทําสัญญาซื�อถ่ านหินกับคู่สญ
ั ญาสองราย ภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวบริษัทย่อยจะต้อง
ซื�อถ่านหินทีเ� ป็ นไปตามข้อกําหนดทีร� ะบุไว้ในสัญญา โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุระหว่าง 15 ปี และ 25 ปี ตามลําดับ นับตัง� แต่
วันเริม� ดําเนินการเชิงพาณิชย์
40.2.3 สัญญารับบริการเดิ นเครือ� งและบํารุงรักษา
บริษทั ย่อยแห่งหนึ�งได้ทาํ สัญญาให้บริการเดินเครื�องบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ าและบํารุงเครื�องจักรโรงไฟฟ้ ากับบริษัทย่อยเจ็ดแห่ง
และการร่วมค้าสองแห่งของกลุ่มกิจการ โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุระหว่าง 5 ปี ถึง 6 ปี
บริษัทย่อ ยสองแห่งได้ทําสัญญารับบริการซ่ อมบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ ากับคู่สญ
ั ญาสามราย โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 11 ปี
นับตัง� แต่วนั ที� 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และ 12 ปี นับตัง� แต่วนั ที� 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559
บริษัทย่อยสองแห่งได้ทําสัญญาจ้างงานบริการทีป� รึกษาด้านเทคนิค ระยะยาวสําหรับโรงไฟฟ้ า เพือ� ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์
โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุระหว่าง 6 ปี ถึง 8 ปี นับตัง� แต่วนั ทีก� ําหนดการเดินเครื�องเชิงพาณิชย์ ซึ�งคู่สญ
ั ญาสามารถต่ออายุ
สัญญาออกไปได้อกี นับจากวันครบกําหนด ทัง� นี�ตอ้ งเป็ นไปตามเงือ� นไขทีร� ะบุไว้ในสัญญา
40.2.4 สัญญาความร่วมมือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า
บริษัท ได้ลงนามในสัญ ญาความร่วมมือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนกวางจิ 1 สาธารณรัฐสังคมนิย ม
เวียดนาม ร่วมกับบริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชั �นแนล จํากัด และบริษทั ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดยบริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 30 ปั จจุบนั โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาซึง� มีกําหนดการเริม� ดําเนินเครือ� งเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2568
41

เหตุการณ์ ภายหลังวันที�ในงบการเงิ น

ก)

เมื�อวันที� 11 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษทั ได้ล งนามในสัญญาร่วมดําเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ร่วมกับ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปั จจุบนั โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะเปิ ดดําเนินการได้ภ ายในปี
พ.ศ. 2565 และบริษทั มีภาระผูกพันภายใต้ Letter of Credit ทีอ� อกในนามของบริษทั เพือ� คํ�าประกันเป็ นจํานวน 8 ล้านบาท

ข)

เมื�อวันที� 15 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้จ่ายชําระค่าหุน้ เพิม� ทุนในสัดส่วนการลงทุนเดิม และให้เงินกู้ยมื ระยะยาวแก่
การร่วมค้าแห่งหนึ�งเป็ นจํานวน 17 ล้านยูโร (หรือเทียบเท่า 604 ล้านบาท) และจํานวน 18 ล้านยูโร (หรือเทียบเท่า 648 ล้านบาท)
ตามลําดับ

ค)

เมื�อวันที� 29 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุน้ กับบริษัท AEIF Linden SPV, LLC และ บริษทั
Highstar Capital GP IV, L.P.เพือ� ซื�อสัดส่วนการลงทุนในอัตราร้อยละ 28 ในบริษัท Linden Topco LLC ซึ�งดําเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชันขนาด
�
972 เมกะวัตต์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง� นี� กลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการดําเนินการซื�อขายให้แล้ว
เสร็จ และบริษทั มีภาระผูกพันภายใต้ Standby Letter of Credit ทีอ� อกในนามของบริษทั เพือ� คํ�าประกันให้กบั การดําเนินการซื�อ
ขายเป็ นจํานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 598 ล้านบาท)
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บทรายงานและการวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1. ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย

การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด 19 ได้ ส ่ ง ผลกระทบครั้ ง ใหญ่ ต ่ อ
เศรษฐกิจโลก ท�ำให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ
จากข้อมูลของธนาคารโลก มีการคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจโลกจะหดตัว
ในอัตราร้อยละ 4.3 ในปี 2563 ซึ่งนับเป็นการถดถอยครั้งใหญ่ใน
รอบ 80 ปี ส�ำหรับประเทศไทยซึง่ เป็นประเทศก�ำลังพัฒนา ในปี 2563
คาดว่ า เศรษฐกิ จ จะหดตั ว ร้ อ ยละ 6.0 เนื่ อ งจากการลดลงของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ความถดถอยของเศรษฐกิจและการค้าโลก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตลอดจนภัยแล้ง
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การหดตั ว ของภาคการส่ ง ออกสิ น ค้ า และบริ ก าร
การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ตลอดจนการลงทุนต่างๆ ส�ำหรับปี 2564
คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุน
คือความส�ำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศและ
แรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากมาตรการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่ง
จะส่งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ตลอดจนการเบิกจ่ายภายใต้กรอบ
งบประมาณรายจ่ายและมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ
อย่างไรก็ดแี ม้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะฟืน้ ตัวอย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั มี
ความไม่แน่นอนสูงโดยปัจจัยส�ำคัญของการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจไทย
ปี 2564 ขึ้นอยู่กับการได้มาซึ่งวัคซีนและสถานการณ์การระบาด
ระลอกใหม่ ใ นประเทศไทยซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่ น และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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32,273

32,000

30,342

2562

2561

29,968

30,000
เมกะวัตต

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ไฟฟ้ า ในหลายแง่ มุ ม อาทิ เ ช่ น ความต้ อ งการพลั ง ไฟฟ้ า ลดลง
การปรับแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า การเปลี่ยนโครงสร้างของ
ความต้องการพลังไฟฟ้าซึ่งมาจากภาคครัวเรือนมากขึ้น ความล่าช้า
ในการพัฒนาโครงการ ตลอดจนการชะลอการลงทุนในโครงการต่างๆ
ซึง่ ระดับความรุนแรงของผลกระทบนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สัดส่วนความต้องการ
พลังไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว
รวมถึ ง ระยะเวลาและความเข้ ม งวดในการปิ ด ประเทศ ด้ า น
สถานการณ์ไฟฟ้าปี 2563 ประเทศไทยมีความต้องการพลังไฟฟ้า
สูงสุดสุทธิในระบบ 3 การไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.))
อยู่ที่ระดับ 30,342 เมกะวัตต์ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา
14.14 น. ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 6.0 ซึง่ อยูท่ รี่ ะดับ 32,273 เมกะวัตต์
ในขณะเดียวกันความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิทงั้ ประเทศ ณ เดือน
พฤศจิกายน 2563 มีคา่ เท่ากับ 172,497 กิกะวัตต์ชวั่ โมง ซึง่ มีคา่ ลดลง
จากความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิทงั้ ประเทศ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
ในปี 2562 เป็นจ�ำนวน 6,109 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 3.4
อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ส่ง
ผลต่อทุกภาคธุรกิจโดยเฉพาะการส่งออกและการท่องเที่ยว ส�ำหรับ
ภาคครัวเรือนมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงเมื่อเทียบกับ
ปีก่อน รวมถึงจากมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และ Work
from Home ในช่วงครึง่ ปีแรก โดยมีสถิตคิ วามต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
สุทธิย้อนหลัง ดังแสดงในภาพที่ 1

28,000
26,000
24,000
22,000

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ภาพที่ 1 สถิติความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้า ปี 2561-2563
แหล่งที่มา: ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เอ็กโก กรุ๊ป
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ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ก� ำ ลั ง การผลิ ต ตามสั ญ ญารวมของ
ประเทศไทยในระบบ 3 การไฟฟ้า มีคา่ เท่ากับ 49,608 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น
ก�ำลังการผลิตโดยโรงไฟฟ้าของ กฟผ. จ�ำนวน 16,037 เมกะวัตต์ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 32.3 ของก�ำลังการผลิตตามสัญญารวมของทัง้ ประเทศ
และที่เหลือเป็นของผู้ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ได้แก่
•	ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (ไอพีพี) จ�ำนวน 14,249 เมกะวัตต์ คิดเป็น
ร้อยละ 28.8
•	ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี) จ�ำนวน 9,474 เมกะวัตต์ คิดเป็น
ร้อยละ 19.1
วีเอสพีพี

8%
รับซื้อไฟฟ้า
จาก ตปท.

•	รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ จ�ำนวน 5,721 เมกะวัตต์ คิดเป็น
ร้อยละ 11.5
•	ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (วีเอสพีพี) จ�ำนวน 4,127 เมกะวัตต์
คิดเป็นร้อยละ 8.3
หากพิจารณาก�ำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเอ็กโกที่จ่ายไฟเข้าระบบ 3
การไฟฟ้า เทียบกับก�ำลังการผลิตตามสัญญารวมของประเทศพบว่า
เอ็กโกมีสดั ส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าคิดเป็น จ�ำนวน 3,395 เมกะวัตต์
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของก�ำลังการผลิตตามสัญญารวมของประเทศ
ดังแสดงในภาพที่ 2

กฟผ.

32%

12%

เอ็กโก

6.8%

เอสพีพี

19%
ไอพีพี

29%
ภาพที่ 2 สัดส่วนก�ำลังผลิตติดตั้งรวมในระบบ 3 การไฟฟ้าแยกตามผู้ผลิตในประเทศไทย ปี 2563
แหล่งที่มา: กฟผ. สนพ. และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และ
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (พีดีพี 2018 ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 และวันที่ 20 ตุลาคม 2563
ตามล�ำดับ โดยพีดีพี 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เน้นบทบาทการใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าและเพิม่ สัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกระทรวงพลังงานยังได้ประกาศ
นโยบายโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเพื่อที่จะ
สนับสนุนให้เกิดการลงทุนร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและชุมชนใน
การสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพืน้ ทีห่ า่ งไกล นอกจากนี้
ยังสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

(Solar PV Rooftop) ส�ำหรับภาคประชาชน โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่
9,290 เมกะวัตต์ ภายในปี 2580
ส�ำหรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.
2561-2580 (เออีดีพี 2018) ได้ก�ำหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนรวมไว้ที่ 28,004 เมกะวัตต์ (รวมพลังน�ำ้ ขนาดใหญ่)
ภายในปี 2580 ส�ำหรับสถานภาพการรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ณ เดือนตุลาคม 2563 รวบรวมโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน มีโครงการที่จ่ายไฟเข้าระบบไฟฟ้า (COD) แล้ว
11,971 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�ำนวน 119 เมกะวัตต์หรือ
ร้อยละ 1.0
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2.	ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศเป้าหมายการลงทุน

เอ็กโกเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยมีโอกาสเติบโต
ค่อนข้างจ�ำกัด เอ็กโกจึงได้มีแผนขยายการลงทุนในต่างประเทศที่
อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค อาทิ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย เครื อ รั ฐ
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึง่ เอ็กโก
มีฐานการลงทุนอยู่แล้ว โดยมีสัดส่วนการลงทุนดังแสดงในภาพที่ 3
ส�ำหรับการลงทุนในต่างประเทศนั้น นอกจากการขยายการลงทุน
ในประเทศที่มีการลงทุนอยู่แล้ว เอ็กโกยังมองหาโอกาสในการขยาย
การลงทุนในประเทศอื่นๆ อาทิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา เอ็กโก
จึงติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ไฟฟ้าในแต่ละประเทศอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อหาโอกาสการลงทุนในประเทศเป้าหมาย อย่างไร
ก็ตามแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศเป้าหมายยังไม่ได้
พิจารณาถึงผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งคาดว่า
จะมีการปรับปรุงแผนใหม่หลังจากการระบาดของไวรัสโควิด 19
จบลง ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศที่เป็นเป้าหมายการลงทุน
ของเอ็กโกสรุปได้ดังนี้
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย

สปป.ลาว

10%

3%

2%

เอ็กโก กรุ๊ป

• สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ฟิลิปปินส์)
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของฟิลิปปินส์ลดลงร้อยละ 1.9
จากปีกอ่ นและมีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ อยูท่ ปี่ ระมาณ 25,000 เมกะวัตต์
โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า มีการคาดการณ์
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.4 ต่อปี ทัง้ นี้ ฟิลปิ ปินส์
มีแผนทีจ่ ะขยายก�ำลังการผลิต 50,000 เมกะวัตต์ในอีก 10 ปีขา้ งหน้า
ซึง่ เน้นการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน นอกจากนี้ ฟิลปิ ปินส์มกี าร
ส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนโดยได้ก�ำหนดเป้าหมาย
ก�ำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวมให้ได้ 24,000 เมกะวัตต์
ภายในปี 2572 โดยเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานน�้ำ และพลังงานลม

• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของ สปป.ลาว ลดลงร้อยละ 7.5
จากปีก่อน โดยมีก�ำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 9,200 เมกะวัตต์
โดยก�ำลังการผลิตส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ เนื่องจากมี
ทรัพยากรน�ำ้ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ประกอบกับมีสภาพภูมปิ ระเทศเป็นภูเขา
สปป.ลาว มีการตั้งเป้าหมายเป็นแหล่งพลังงานของเอเชีย (Battery
of Asia) โดยมีสัดส่วนการส่งออกไฟฟ้ามายังประเทศเพื่อนบ้าน
อาทิ ไทยและเวียดนาม มากถึงร้อยละ 65 ของก�ำลังการผลิตทั้งหมด
มีการคาดการณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ
13.2 ต่อปี นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังส่งเสริมการลงทุนในโรงไฟฟ้า
ไทย
พลังน�้ำตลอดจนพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และ
56%
พลังงานลม จากเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์

12%

เกาหลีใต้

17%

ภาพที่ 3	ก�ำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของเอ็กโก
ปี 2563 แยกตามประเทศที่มีฐานธุรกิจ

ปัจจุบนั รัฐบาลไทยได้นำ� เข้าไฟฟ้า สปป.ลาว จ�ำนวน 5,420 เมกะวัตต์
ภายใต้กรอบความร่วมมือในการซื้อขายไฟฟ้าจากรัฐบาล สปป.ลาว
จ�ำนวน 9,000 เมกะวัตต์
• สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย)
อินโดนีเซียมีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิลดลงร้อยละ 7.0
จากปีกอ่ นและมีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 63,000 เมกะวัตต์ โดย
โรงไฟฟ้าฐานในประเทศจะมาจากเชือ้ เพลิงถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ
เป็นหลัก มีการคาดการณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 6.5 ต่อปี จากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ.
2562-2571 อินโดนีเซียมีแผนทีจ่ ะขยายก�ำลังการผลิตเพิม่ อีกจ�ำนวน
56,000 เมกะวัตต์ โดยให้ความส�ำคัญกับพลังงานหมุนเวียนและ
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยภาพรวมของก�ำลัง
การผลิตส่วนเพิ่มส่วนใหญ่มาจากเชื้อเพลิงถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
พลังความร้อนใต้พิภพและพลังน�้ำซึ่งเป็นทรัพยากรหลักของประเทศ

เอ็กโก กรุ๊ป
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• เครือรัฐออสเตรเลีย (ออสเตรเลีย)
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของออสเตรเลียค่อนข้างคงที่
เมื่อเทียบกับปีก่อนและมีก�ำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 62,000
เมกะวัตต์ โดยก�ำลังการผลิตส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มี
อายุ ม ากและโรงไฟฟ้ า พลั ง งานหมุ น เวี ย น ในหลายปี ที่ ผ ่ า นมา
ออสเตรเลียมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังลมและ
ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
ลดน้อยลงจากค่าเฉลี่ยความพร้อมจ่ายที่ลดลง และถูกทดแทนด้วย
การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวัน ทั้งนี้ ออสเตรเลียมี
แนวโน้ ม ความต้ อ งการพลั ง ไฟฟ้ า สู ง สุ ด ค่ อ นข้ า งคงที่ เ นื่ อ งจาก
การอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงและมีระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง ในปีทผี่ า่ นมาออสเตรเลียได้บรรลุเป้าหมายในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 33,000 กิกะวัตต์ชั่วโมงภายใน
ปี 2563 ซึ่งเป็นความท้าทายต่อไปของรัฐบาลในการตั้งเป้าหมายที่
ชัดเจนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อดึงดูดการลงทุน
ใหม่ ออสเตรเลียคาดการณ์ว่าในปี 2573 ออสเตรเลียจะมีโรงไฟฟ้า
พลังงานลมและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา (Solar Rooftop) เพิม่ ขึน้ 2 เท่าจากปัจจุบนั นอกจากนี้ รัฐบาล
ยังสนับสนุนการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)
กับพลังงานหมุนเวียนเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้า

ปัจจุบัน เกาหลีใต้อยู่ระหว่างการร่างแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า
ฉบับที่ 9 ซึง่ คาดว่าจะลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
และโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
โดยมีเป้าหมายในการผลิตถึง 40% ของก�ำลังการผลิตรวมในปี 2577
นอกจากนี้ เกาหลีใต้ยังมีแผนที่จะปลดโรงไฟฟ้าถ่านหินและแทนที่
ด้วยโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

• สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
เกาหลีใต้มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิลดลงร้อยละ 8.9 จาก
ปีกอ่ นและมีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 120,000 เมกะวัตต์ ซึง่ ก�ำลัง
การผลิตส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ทัง้ นี้ มีการคาดการณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเพิม่ ขึน้ ประมาณ
ร้อยละ 1.3 ต่อปี ส�ำหรับตลาดไฟฟ้าของเกาหลีใต้เป็นลักษณะของ
ตลาดที่อิงจากฐานต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า (Cost Based Pool) โดย
มีตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของเกาหลีใต้ (Korea Power Exchange)
เป็นผู้ดูแลระบบอย่างเป็นอิสระ และท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางจัดการ
ค่าใช้จา่ ย (Billing Settlement) ระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ ายไฟฟ้า ตลอดจน
ควบคุมการสั่งการผลิตไฟฟ้าโดยยึดหลักการสั่งการผลิตจากราคา
ต้นทุนต�ำ่ สุดไปยังราคาต้นทุนสูงสุด (Merit Order) นอกจากนี้ รัฐบาล
เกาหลีใต้ได้ตั้งเป้าหมายที่จะขยายก�ำลังการผลิตเป็น 174,000
เมกะวัตต์ภายในปี 2573 โดยมุง่ เน้นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
เหลวและพลังงานหมุนเวียนแทนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและ
นิวเคลียร์ โดยเกาหลีใต้ยังมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 20 ของก�ำลังการผลิตทั้งหมด
ภายในปี 2573 โดยเน้ น การผลิ ต ไฟฟ้ า จากโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยมีเป้าหมายการผลิตเท่ากับ
37,000 เมกะวัตต์ และ 17,000 เมกะวัตต์ ตามล�ำดับ

• สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม)
เวียดนามมีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 48,000 เมกะวัตต์ ซึ่งมี
ถ่านหินและพลังน�้ำเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า และมีการ
คาดการณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.4 ต่อปี ทัง้ นี้
ตามแผนแม่บทพลังงานฉบับที่ 7 (ฉบับปรับปรุง) เวียดนามมีเป้าหมาย
จะขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต เป็ น 130,000 เมกะวั ต ต์ ภ ายในปี 2573
นอกจากนี้ เวียดนามได้มแี ผนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ให้ได้ 48,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 โดยเน้นการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน�้ำและพลังงานลม

• สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ไต้หวันมีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิลดลงร้อยละ 8.9 จาก
ปีที่ผ่านมาและมีก�ำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 45,000 เมกะวัตต์
ซึง่ ก�ำลังการผลิตส่วนใหญ่มาจากเชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน
ไต้หวันมีการประมาณการความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเติบโตร้อยละ
1.5 ต่อปี ทั้งนี้รัฐบาลไต้หวันมีแผนที่จะขยายก�ำลังการผลิตเพิ่มอีก
จ�ำนวน 26,000 เมกะวัตต์ โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติและลดบทบาทการพึ่งพาโรงไฟฟ้าถ่านหิน นอกจากนี้
ไต้หวันได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นประเทศปลอดนิวเคลียร์และเพิ่ม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 20 ของก�ำลัง
การผลิตทั้งหมดภายในปี 2568 หรือคิดเป็นก�ำลังการผลิตที่เป็น
พลังงานหมุนเวียนประมาณ 27,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเน้นการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดยมีเป้าหมายการผลิต
18,000 เมกะวัตต์ และ 6,000 เมกะวัตต์ตามล�ำดับภายในปี 2568

ปัจจุบัน เวียดนามอยู่ในระหว่างการร่างแผนแม่บทพลังงานฉบับที่ 8
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการแทนที่โรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงสะอาด อาทิ พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติเหลว
• สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา)
เมียนมามีก�ำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 5,700 เมกะวัตต์ ซึ่งก�ำลัง
การผลิตส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ โดยก�ำลังการผลิตปัจจุบนั
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าซึ่งมีการประมาณการว่าจะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 ต่อปี อีกทั้งประชากรร้อยละ 60 ของประเทศยังไม่
สามารถเข้าถึงโครงข่ายระบบไฟฟ้าส่วนกลางได้ ส่วนใหญ่พึ่งพา
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การผลิตไฟฟ้าเองจากเครื่องปั่นไฟและพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคา รัฐบาลเมียนมาจึงก�ำหนดเป้าหมายทีจ่ ะเพิม่ อัตราการเข้าถึง
ไฟฟ้าของครัวเรือนเป็นร้อยละ 100 ภายในปี 2573 โดยการเพิ่มการ
เข้าถึงพลังงานในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและยกระดับการผลิตไฟฟ้าทีน่ า่ เชือ่ ถือ
ในพื้ น ที่ เ ขตเมื อ งและเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษผ่ า นการร่ ว มลงทุ น กั บ
หน่วยงานเอกชนระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลมีแผนที่จะขยาย
ก�ำลังการผลิตเป็น 14,000 เมกะวัตต์ในปี 2573 โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหลัก ทัง้ นี้ ไทยได้รว่ ม
ลงนามบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าจากเมียนมาแบบไม่ระบุ
ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า
• ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา)
กัมพูชามีก�ำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 2,200 เมกะวัตต์ โดยใช้
พลังน�้ำและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ มีการ
ประมาณการความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
9.5 ต่อปี โดยรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายจะเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้า
ส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการถึงประชาชนทั่วประเทศภายใน
ปี 2573 และรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ นอกจากนี้ กัมพูชามีแผนที่จะเพิ่มก�ำลัง
การผลิตอีกจ�ำนวน 2,200 เมกะวัตต์ โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังน�้ำและถ่านหิน ปัจจุบัน ไทยได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ
การรับซื้อไฟฟ้าจากกัมพูชาแบบไม่ระบุปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าด้วย

3.	การแข่งขัน

ในภาพรวมของปี 2563 อุตสาหกรรมไฟฟ้าเผชิญความท้าทายใน
หลากหลายแง่มมุ ไม่เพียงแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังรวม
ถึงเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technologies)
อีกด้วย ซึ่งท�ำให้เกิดวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) และโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ ส�ำหรับภาวะการแข่งขันนั้น ในปี 2563 คู่แข่งมุ่งเน้น
การแสวงหาโอกาสและขยายการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจาก
อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตค่อนข้างจ�ำกัด
นอกจากนี้ ในหลายปีทผี่ า่ นมาเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ได้สง่ ผลกระทบอย่างยิง่ ต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าท�ำให้คแู่ ข่งมีการขยาย
การลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับพลังงานเพือ่ กระจายธุรกิจ ถึง
แม้วา่ ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะสูง เอ็กโกก็ยงั สามารถ
เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทายและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผ่านความส�ำเร็จในการลงทุนต่างๆ ดังนี้
•	กลุ่มเอ็กโกประสบความส�ำเร็จในการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25
ในบริษัท หยุนหลิน โฮลดิ้ง จีเอ็มบีเอช จ�ำกัด (Yunlin Holding
GmbH) ซึ่ ง ก� ำ ลั ง ก่ อ สร้ า งโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานลม
นอกชายฝั่ง ก�ำลังการผลิต 640 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบ
ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้น
สมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

รายงานประจ�ำปี 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

•	โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 19.8
เมกะวัตต์ทเี่ อ็กโกถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ 49 ในเขตกังดง กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และ
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งเพิ่มความ
แข็งแกร่งในประเทศที่มีฐานการลงทุนอยู่ ตลอดจนท�ำให้สัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับ
แนวโน้มและทิศทางของโลก
การลงทุนดังกล่าวนอกจากจะสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนแล้ว ยังสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้แก่บริษทั ด้วย ทัง้ นี้ เอ็กโกมีความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดได้เป็นอย่างดี อันเนื่องมาจากปัจจัยความส�ำเร็จแวดล้อม
ต่างๆ อาทิเช่น
• ด้านทรัพยากรบุคคล
ความรูค้ วามเชีย่ วชาญของบุคลากรในบริษทั ประสบการณ์ของคณะ
กรรมการ รวมถึงความสัมพันธ์ทดี่ กี บั พันธมิตรทางธุรกิจ เป็นหัวใจหลัก
ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยบุคลากรของเอ็กโกเป็นบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า คณะ
กรรมการประกอบด้ ว ยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหลากหลายสาขา และ
หลายท่านมีความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานและไฟฟ้าเป็น
ระยะเวลานาน นอกจากนี้ เอ็กโกยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรหรือพนักงานของบริษัทให้สอดคล้องกับทิศทางการลงทุน
ตลอดจนการน�ำระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เข้าประยุกต์ใช้เพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์ของคนในองค์กร
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเป็นการพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากร
ทุกระดับมีความรูค้ วามสามารถและความเชีย่ วชาญรองรับการขยาย
ธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกอย่างต่อเนื่อง
• ความน่าเชื่อถือของเอ็กโก
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เอ็กโกมุง่ มัน่ ทีจ่ ะขยายการลงทุนโดยเลือกลงทุนในโครงการที่
ผ่านเกณฑ์การลงทุน ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความเสี่ยงในระดับที่
ยอมรับได้ ท�ำให้เอ็กโกมีความแข็งแกร่งในด้านสถานะทางการเงินและ
สภาพคล่อง ตลอดจนผลก�ำไรเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้
บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือจากธนาคารและสถาบันการเงินในการ
ปล่อยสินเชื่อเพื่อให้เอ็กโกน�ำไปลงทุนต่อไป
• ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
เนื่องจากการด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดผล
กระทบต่อชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า เอ็กโกจึงด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไป
กับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เริ่มจากชุมชนในพื้นที่รอบ

เอ็กโก กรุ๊ป
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โรงไฟฟ้า นับตัง้ แต่การเปิดเผยข้อเท็จจริงโดยไม่ปดิ บัง และการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ก่อนสร้างโรงไฟฟ้า
ระหว่างก่อสร้าง และเมื่อโรงไฟฟ้าสร้างแล้วเสร็จ นอกจากนี้ เอ็กโก
ยังมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกผ่าน
การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ด�ำเนินการ การสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในระยะยาวด้วยกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ด้วยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

• ด้านนวัตกรรม
เอ็กโกเชื่อว่านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ส�ำคัญ
ที่สุดในการขับเคลื่อนการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อเพิ่มความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และความยั่งยืนในอนาคตให้กับองค์กร
ผ่านการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กร รวมทั้งช่วยส่งเสริม
กระบวนการทางความคิด (Mindset) ด้านความคิดสร้างสรรค์และ
ความคิดเชิงนวัตกรรมให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทซึ่งสามารถน�ำ
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท�ำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
และสร้างความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน

เหตุการณ์ส�ำคัญในปี 2563
1. ความก้าวหน้าของโครงการ

ล้านลิตรในอนาคต ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ
ร้อยละ 59.64 (แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ
64.61) คาดว่าจะด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่
4 ปี 2564

1.1 โรงไฟฟ้าที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
-	โ ครงการโรงไฟฟ้ า เซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง กั ง ดง ของ บริ ษั ท พาจู
เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วสิ จ�ำกัด (พาจู อีเอส) (เอ็กโกถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 49) เป็นโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ตั้งอยู่ที่เขตกังดง
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ขนาดก�ำลังการผลิต
ติดตั้ง 19.80 เมกะวัตต์ โดยจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea
Electric Power Corporation (KEPCO) ซึ่งเป็นผู้รับซื้อ
ไฟฟ้ า รายเดี ย วในเกาหลี ใ ต้ โดยซื้ อ ขายผ่ า นตลาดกลาง
ซือ้ ขายไฟฟ้าของเกาหลีใต้ (Korea Power Exchange, KPX)
นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการจ�ำหน่ายพลังงานความร้อน
และได้รับค่าเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่
ผลิตได้ (Renewable Energy Certificates, REC) ด�ำเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

-	โครงการหยุนหลิน ของ บริษัท หยุนหลิน โฮลดิ้ง จีเอ็มบีเอช
จ�ำกัด (หยุนหลิน) (เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25) เป็น
โรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบ
ไต้หวัน ห่างจากชายฝั่งทะเลตะวันตกของมณฑลหยุนหลิน
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประมาณ 8 กิโลเมตร ขนาดก�ำลังผลิต
640 เมกะวัตต์ มีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff
ซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ ระยะเวลา 20 ปีกับบริษัท ไต้หวัน
พาวเวอร์ จ�ำกัด (Taipower) ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ประมาณร้อยละ 65.25 (แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�ำหนด
ไว้ที่ร้อยละ 70.61) คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
-	โครงการขยายระบบขนส่งน�้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ของ บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิรค์ จ�ำกัด (ทีพเี อ็น)
(เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.60) เป็นโครงการขยาย
ระบบขนส่งน�้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเชือ่ มต่อคลังน�ำ้ มันของบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด
(Thappline) ในจังหวัดสระบุรี ไปยังคลังน�้ำมันขนาด 142
ล้านลิตร ของทีพีเอ็นในจังหวัดขอนแก่น ผ่านท่อขนส่งใต้ดิน
เส้นใหม่ มีระยะทางรวม 342.80 กิโลเมตร ก�ำลังการขนส่ง
5,443 ล้านลิตรต่อปี และสามารถขยายเพิ่มเป็น 7,330

-	โครงการน�้ำเทิน 1 ของ บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 1 จ�ำกัด (เอ็กโก
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25) เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ ตั้งอยู่
บนล�ำน�้ำกะดิ่ง แขวงบอลิค�ำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มี สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า กั บ กฟผ. จ� ำ นวน
514 เมกะวัตต์ และกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite
Du Laos, EDL) จ�ำนวน 130 เมกะวัตต์ ซึ่งสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าทั้งสองฉบับมีอายุสัญญา 27 ปี ด�ำเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 81.63 (แผนการก่อสร้างแล้ว
เสร็จก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 84.77) คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565
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2. การลงทุนในกิจการร่วมค้า

•	วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัท กรีนวิง เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของเอ็กโก ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 25 ในบริษทั Yunlin Holding GmbH (Yunlin, หยุนหลิน)
ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั Taiwan Offshore Holding GmbH
ทั้งนี้หยุนหลินถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท Yunneng Wind
Power Co.,Ltd. (Yunneng) โดย Yunneng ก�ำลังก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง ขนาดก�ำลังการผลิต 640
เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบไต้หวัน ห่างจากชายฝั่งทะเล
ตะวันตกของมณฑลหยุนหลิน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประมาณ
8 กิโลเมตร มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff
ซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ ระยะเวลา 20 ปีกับ Taiwan Power
Company (Taipower) ทั้งนี้ก�ำหนดการเดินเครื่องแบ่งเป็น
2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ขนาดก�ำลังการผลิต 352 เมกะวัตต์ และ
ระยะที่ 2 ขนาดก�ำลังการผลิต 288 เมกะวัตต์ ทัง้ นีก้ ารซือ้ ขายหุน้
ดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

3. เหตุการณ์ส�ำคัญอื่น

•	วันที่ 16 กันยายน 2563 เอ็กโกได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือ
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ1 (กวางจิ1)

เอ็กโก กรุ๊ป

ร่วมกับ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด และ บริษัท
ราช กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30
ร้อยละ 40 และร้อยละ 30 ตามล�ำดับ กวางจิ1 เป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ตัง้ อยูท่ เี่ ขตเศรษฐกิจจังหวัดกวางจิ อ�ำเภอไห่ลาง
ตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขนาดก�ำลัง
การผลิตติดตัง้ 1,320 เมกะวัตต์ (หน่วยละ 660 เมกะวัตต์ จ�ำนวน
2 หน่วย) โดยจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam
Electricity – EVN) ภายใต้สัญญาการซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
ปัจจุบันกวางจิ1 อยู่ระหว่างการพัฒนา (Green-field) และ
การเจรจาสัญญาหลัก คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
ในปี 2568
•	วันที่ 23 สิงหาคม 2563 บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น
จ�ำกัด (เอสซีซ)ี ซึง่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ในกลุม่ บริษทั
กัลฟ์ อิเล็คตริก จ�ำกัด (มหาชน) (จีอีซี) (เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 50) ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีขนาดก�ำลัง
การผลิตตามสัญญา จ�ำนวน 114.45 เมกะวัตต์ ได้ยุติการ
เดินเครื่องและจ�ำหน่ายไฟฟ้าแล้ว หลังจากจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ครบก�ำหนด 21 ปี ตามอายุสัญญากับ กฟผ.

ภาพรวมในการด�ำเนินธุรกิจ
เอ็กโกด�ำเนินธุรกิจโดยลงทุนในบริษัทผู้ผลิต
ไฟฟ้า (PP) บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่
(IPP) บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) บริษัท
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) เหมืองถ่านหิน
(Coal Mining) บริการขนส่งน�้ำมันทางท่อและ
บริการคลังน�ำ้ มัน (Oil Transportation Service)
บริษัทธุรกิจเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา (O&M)
และบริษัทธุรกิจบริการด้านการบริหารจัดการ
โรงไฟฟ้ า (Management Services) ทั้ ง นี้
เอ็กโกลงทุนในกิจการต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทย่อย โดยแบ่งเป็น 2 ธุรกิจ คือ
1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
1.1 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศ ได้แก่
		 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด (บฟข.)
		 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด (เอ็กโก โคเจน)
		 บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จ�ำกัด (อาร์จี)
		 บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด (บีพียู)
		 บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด (เคแอลยู)
		 บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด (ซีดับบลิวเอฟ)
		 บริษัท เอสพีพี ทู จ�ำกัด (เอสพีพี ทู)
		 บริษัท เอสพีพี ทรี จ�ำกัด (เอสพีพี ทรี)
		 บริษัท เอสพีพี โฟร์ จ�ำกัด (เอสพีพี โฟร์)
		 บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จ�ำกัด (เอสพีพี ไฟว์)
		 บริษัท ยันฮี เอ็กโก โฮลดิ้ง จ�ำกัด (ยันฮี เอ็กโก)
		
• บริษัท โซลาร์ โก จ�ำกัด (โซลาร์ โก)
		 บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด (ทีดับบลิวเอฟ)
		 บริษัท เอ็กโก พลัส จ�ำกัด (เอ็กโก พลัส)

IPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
VSPP
VSPP
VSPP
VSPP
Holding Co.
VSPP
VSPP
Holding Co.

เอ็กโก กรุ๊ป
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1.2 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ ได้แก่
			 บริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จ�ำกัด (เคซอน)
			 บริษทั โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม พีทีวาย จ�ำกัด (บีอาร์ดับบลิวเอฟ)

PP
PP

2. ธุรกิจอื่น
2.1 ธุรกิจอื่นในประเทศ ได้แก่
			 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด (เอสโก)

O&M

2.2 ธุรกิจอื่นต่างประเทศ ได้แก่
			 บริษัท เพิร์ล เอนเนอจี้ ฟิลิปปินส์ ออเปอเรติ้ง อิงค์ จ�ำกัด (พีพอย)
			 บริษทั เคซอน เมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส อิงค์ จ�ำกัด (คิวเอ็มเอส)

O&M				
Management Services

2. บริษัทร่วมในธุรกิจผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ

บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล จ�ำกัด (เอสอีจี)
บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล (ซาลัก-ดาราจัท) จ�ำกัด (เอสอีจีเอสดี)
บริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์ จ�ำกัด (เอ็กพีซีแอล)

PP
PP
PP

3. กิจการร่วมค้า โดยแบ่งเป็น 2 ธุรกิจ คือ
1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
1.1 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศ ได้แก่
			 บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จ�ำกัด (มหาชน) (จีอีซี)
			 • บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด (จีซีซี)
			 • บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด (เอ็นเคซีซี)
			 • บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด (เอสซีซี)
			 • บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จ�ำกัด (จีวายจี)
			 • บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จ�ำกัด (จีพีจี)
			 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด (บีแอลซีพี)
			 บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ำกัด (เอ็นอีดี)
			 บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ำกัด (จีพีเอส)

Holding Co.
SPP
SPP
SPP
SPP
IPP
IPP
SPP & VSPP
VSPP

1.2
			
			
			
			
			

PP
PP
PP
PP
PP

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ ได้แก่
บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 2 จ�ำกัด (เอ็นทีพีซี)
บริษัท ซาน บัวนาเวนทูรา พาวเวอร์ จ�ำกัด (เอสบีพีแอล)
บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 1 จ�ำกัด (เอ็นทีวันพีซี)
บริษัท พาจู เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จ�ำกัด (พาจู อีเอส)
บริษัท หยุนหลิน โฮลดิ้ง จีเอ็มบีเอช จ�ำกัด (หยุนหลิน)
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2. ธุรกิจอื่น
2.1 ธุรกิจอื่นในประเทศ ได้แก่
			 บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (ทีพีเอ็น)

Oil Transportation Service

2.2 ธุรกิจอื่นต่างประเทศ ได้แก่
			 บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จ�ำกัด (เอ็มเอ็มอี)
			 บริษทั อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด (อีแอนด์อี)

Coal Mining
O&M

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เอ็กโกมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้ว จ�ำนวน 28 แห่ง คิดเป็นก�ำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วน
การถือหุ้น รวม 5,423 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจ�ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นก�ำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
และตามสัดส่วนการถือหุ้น รวม 321 เมกะวัตต์

รายงานและวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
เอ็กโกได้แสดงรายงานและวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดังนี้
ผลการด�ำเนินงานปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

หน่วย : ล้านบาท

ธุรกิจอืน่
2563

เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

รวม

2563

2562

2562

2563

2562

รายได้รวม

39,072

42,830

747

797

ค่าใช้จ่ายรวม

(36,660) (39,403)

(680)

จ�ำนวนเงิน

%

39,819

43,627

(3,808)

(9%)

(753) (37,340) (40,156)

(2,816)

(7%)

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน)

6,235

6,899

24

(2)

6,259

6,897

(638)

(9%)

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน*

8,647

10,326

91

42

8,738

10,368

(1,630)

(16%)

ขาดทุนจากการด้อยค่า

(2,400)

(611)

-

-

(2,400)

(611)

1,789

293%

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจาก
การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี และการรับรู้รายได้
แบบสัญญาเช่า

6,247

9,715

91

42

6,338

9,757

(3,419)

(35%)

เอ็กโก กรุ๊ป
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หน่วย : ล้านบาท

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
2563

ธุรกิจอืน่

2562

2563

เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

รวม

2562

2563

2562

จ�ำนวนเงิน

%

ผลกระทบจากการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงิน

1,791

-

-

-

1,791

-

1,791

100%

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี และการรับรู้รายได้
แบบสัญญาเช่า

8,038

9,715

91

42

8,129

9,757

(1,628)

(17%)

(173)

228

5

7

(168)

235

(403)

(171%)

7,865

9,943

96

49

7,961

9,992

(2,031)

(20%)

ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
(FX)

246

2,806

8

(1)

254

2,805

(2,551)

(91%)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ก่อนผลกระทบ
จากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

8,111

12,749

104

48

8,215

12,797

(4,582)

(36%)

518

262

-

-

518

262

256

98%

8,629

13,011

104

48

8,733

13,059

(4,326)

(33%)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และการรับรู้รายได้
แบบสัญญาเช่า

ผลกระทบจากการรับรู้รายได้
แบบสัญญาเช่า
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

*	ผลก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ขาดทุนจากการด้อยค่า การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และการรับรู้รายได้
แบบสัญญาเช่า)

เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมที่ชัดเจนของผลการด�ำเนินงาน ผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า และผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน จะไม่ถูกน�ำมารวมในการวิเคราะห์การด�ำเนินการของแต่ละบริษัท
ผลการด�ำเนินงานปี 2563 ของเอ็กโกมีก�ำไรจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 8,738 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน 1,630 ล้านบาท โดยธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าลดลง จ�ำนวน 1,679 ล้านบาท และธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 49 ล้านบาท ตามรายละเอียดในข้อ 4.1 และ 4.2

1.	การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานปกติ ส�ำหรับปี 2563 ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 จ�ำนวน 1,679 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากผลประกอบการที่ลดลงของ พาจู อีเอส บีแอลซีพี ซีดับบลิวเอฟ เคซอน และเอ็นทีพีซี ในขณะที่ผลประกอบการของเอสบีพีแอล
เอ็กพีซีแอล บฟข. และจีพีจี เพิ่มขึ้น ดังนี้
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พาจู อีเอส :

หน่วย : ล้านบาท

2563
รายได้ค่าขายไฟฟ้า

เปลีย่ นแปลง เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

2562

จ�ำนวนเงิน

%

12,052

15,919

(3,867)

(24%)

497

451

46

10%

รายได้รวม

12,549

16,370

(3,821)

(23%)

ต้นทุนขาย

(10,460)

(13,591)

(3,131)

(23%)

(862)

(1,098)

(236)

(21%)

(11,322)

(14,689)

(3,367)

(23%)

1,227

1,681

(454)

(27%)

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน

-	พาจู อีเอส : ผลประกอบการลดลงจ�ำนวน 454 ล้านบาท สาเหตุหลักจากก�ำไรจากการขายไฟฟ้าลดลง เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้า
ลดลง ส่งผลให้อตั ราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยลดลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ น และจ�ำนวนชัว่ โมงเดินเครือ่ งลดลง เนือ่ งจากมีการบ�ำรุงรักษา
ตามแผน
บีแอลซีพี :

หน่วย : ล้านบาท

2563

เปลีย่ นแปลง เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

2562

จ�ำนวนเงิน

%

รายได้ค่าขายไฟฟ้า
- รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP)

1,767

2,478

(711)

(29%)

- รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP)

5,331

5,426

(95)

(2%)

รายได้อื่น

280

209

71

34%

รายได้รวม

7,378

8,113

(735)

(9%)

ต้นทุนขาย

(6,480)

(6,599)

(119)

(2%)

ค่าใช้จ่ายอื่น

(450)

(667)

(217)

(33%)

ค่าใช้จ่ายรวม

(6,930)

(7,266)

(336)

(5%)

448

847

(399)

(47%)

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน

-	บีแอลซีพี : ผลประกอบการลดลงจ�ำนวน 399 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้ค่าไฟฟ้าจากความพร้อมจ่าย (AP) ลดลงตามที่ก�ำหนดไว้
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง

เอ็กโก กรุ๊ป
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ซีดับบลิวเอฟ :

หน่วย : ล้านบาท

2563
รายได้ค่าขายไฟฟ้า

เปลีย่ นแปลง เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

2562

จ�ำนวนเงิน

%

689

865

(176)

(20%)

5

7

(2)

(29%)

รายได้รวม

694

872

(178)

(20%)

ต้นทุนขาย

(328)

(325)

3

1%

ค่าใช้จ่ายอื่น

(181)

(200)

(19)

(10%)

ค่าใช้จ่ายรวม

(509)

(525)

(16)

(3%)

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน

185

347

(162)

(47%)

รายได้อื่น

-	ซีดับบลิวเอฟ : ผลประกอบการลดลงจ�ำนวน 162 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าลดลง เนื่องจากความเร็วลมเฉลี่ยลดลง
เคซอน (รวมพีพอยและคิวเอ็มเอส) :

หน่วย : ล้านบาท

2563
รายได้ค่าขายไฟฟ้า

เปลีย่ นแปลง เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

2562

จ�ำนวนเงิน

%

9,670

10,845

(1,175)

(11%)

5

22

(17)

(77%)

รายได้รวม

9,675

10,867

(1,192)

(11%)

ต้นทุนขาย

(5,100)

(6,106)

(1,006)

(16%)

ค่าใช้จ่ายอื่น

(1,332)

(1,393)

(61)

(4%)

ค่าใช้จ่ายรวม

(6,432)

(7,499)

(1,067)

(14%)

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน

3,243

3,368

(125)

(4%)

รายได้อื่น

-	เคซอน : ผลประกอบการลดลงจ�ำนวน 125 ล้านบาท สาเหตุหลักจากก�ำไรจากการขายไฟฟ้าลดลงเนื่องจากปริมาณการสั่งจ่ายไฟฟ้าจาก
Meralco ลดลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
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เอ็นทีพีซี :

หน่วย : ล้านบาท

2563
รายได้ค่าขายไฟฟ้า

เปลีย่ นแปลง เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

2562

จ�ำนวนเงิน

%

2,545

2,807

(262)

(9%)

8

15

(7)

(47%)

รายได้รวม

2,553

2,822

(269)

(10%)

ต้นทุนขาย

(960)

(983)

(23)

(2%)

ค่าใช้จ่ายอื่น

(324)

(489)

(165)

(34%)

ค่าใช้จ่ายรวม

(1,284)

(1,472)

(188)

(13%)

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน

1,269

1,350

(81)

(6%)

รายได้อื่น

-	เอ็นทีพีซี : ผลประกอบการลดลงจ�ำนวน 81 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าลดลง เนื่องจากปริมาณน�้ำน้อยกว่าช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน อีกทั้งการซ่อมบ�ำรุงเสร็จช้ากว่าก�ำหนด ในขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายลดลง
เอสบีพีแอล :

หน่วย : ล้านบาท

2563
รายได้ค่าขายไฟฟ้า

เปลีย่ นแปลง เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

2562

จ�ำนวนเงิน

%

3,979

1,486

2,493

168%

2

-

2

100%

รายได้รวม

3,981

1,486

2,495

168%

ต้นทุนขาย

(2,481)

(1,021)

1,460

143%

ค่าใช้จ่ายอื่น

(876)

(248)

628

253%

ค่าใช้จ่ายรวม

(3,357)

(1,269)

2,088

165%

624

217

407

188%

รายได้อื่น

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน

-	เอสบีพแี อล : ผลประกอบการเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 407 ล้านบาท จากการเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าเมือ่ วันที่ 26 กันยายน
2562

เอ็กโก กรุ๊ป
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เอ็กพีซีแอล :

หน่วย : ล้านบาท

2563
รายได้ค่าขายไฟฟ้า

เปลีย่ นแปลง เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

2562

จ�ำนวนเงิน

%

1,508

190

1,318

694%

2

-

2

100%

รายได้รวม

1,510

190

1,320

695%

ต้นทุนขาย

(656)

(109)

547

502%

ค่าใช้จ่ายอื่น

(744)

(133)

611

459%

ค่าใช้จ่ายรวม

(1,400)

(242)

1,158

479%

110

(52)

162

312%

รายได้อื่น

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน

-	เอ็กพีซแี อล : ผลประกอบการเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 162 ล้านบาท จากการเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าเมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม
2562
บฟข. :

หน่วย : ล้านบาท

2563

เปลีย่ นแปลง เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

2562

จ�ำนวนเงิน

%

รายได้ค่าขายไฟฟ้า
- รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP)

3,902

3,915

(13)

(1%)

- รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP)

10,456

11,644

(1,188)

(10%)

30

79

(49)

(62%)

รายได้รวม

14,388

15,638

(1,250)

(8%)

ต้นทุนขาย

(12,096)

(13,275)

(1,179)

(9%)

(939)

(1,108)

(169)

(15%)

(13,035)

(14,383)

(1,348)

(9%)

1,353

1,255

98

8%

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน

-	บฟข. : ผลประกอบการเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 98 ล้านบาท สาเหตุหลักจากดอกเบี้ยจ่ายลดลง อีกทั้งราคาเชื้อเพลิงลดลงจึงส่งผลให้รายได้
ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) และต้นทุนขายลดลง
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เอ็กโก กรุ๊ป

จีพีจี :

หน่วย : ล้านบาท

2563

เปลีย่ นแปลง เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

2562

จ�ำนวนเงิน

%

รายได้ค่าขายไฟฟ้า
- รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP)

2,078

2,055

23

1%

- รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP)

1,004

1,582

(578)

(37%)

12

24

(12)

(50%)

รายได้รวม

3,094

3,661

(567)

(15%)

ต้นทุนขาย

(1,641)

(2,245)

(604)

(27%)

ค่าใช้จ่ายอื่น

(373)

(381)

(8)

(2%)

ค่าใช้จ่ายรวม

(2,014)

(2,626)

(612)

(23%)

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน

1,080

1,035

45

4%

รายได้อื่น

-	จีพจี ี : ผลประกอบการเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 45 ล้านบาท สาเหตุหลักจากก�ำไรจากการขายไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากรายได้คา่ ความพร้อมจ่าย (AP)
เพิ่มขึ้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาลดลง เนื่องจากการเลื่อนแผนการซ่อมบ�ำรุง
บริษัทย่อยอื่นๆ ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

หน่วย : ล้านบาท

บีพยี *ู
2563

รายได้ค่าขายไฟฟ้า

เคแอลยู
2562

2563

เอ็กโก โคเจน*

2562

2563

อาร์จี

2562

2563

2562

4,345

4,895

2,239

2,527

1,505

1,731

192

197

7

9

7

7

2

5

1

1

รายได้รวม

4,352

4,904

2,246

2,534

1,507

1,736

193

198

ต้นทุนขาย

(3,762)

(4,173)

(1,905)

(2,118)

(1,403)

(1,564)

(184)

(179)

ค่าใช้จ่ายอื่น

(377)

(410)

(243)

(251)

(82)

(72)

(13)

(17)

ค่าใช้จ่ายรวม

(4,139)

(4,583)

(2,148)

(2,369)

(1,485)

(1,636)

(197)

(196)

213

321

98

165

22

100

(4)

2

รายได้อื่น

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน

*	บีพียูและเอ็กโก โคเจน ผลประกอบการลดลง 108 ล้านบาทและ 78 ล้านบาท ตามล�ำดับ สาเหตุหลักจากก�ำไรจากการขายไฟฟ้าลดลง เนื่องจากผลิตไฟฟ้าให้ IU ลดลง และมีการ
ซ่อมบ�ำรุงตามแผน

เอ็กโก กรุ๊ป
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บริษัทย่อยอื่นๆ ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า (ต่อ) :

หน่วย : ล้านบาท

เอสพีพี ทู
2563

รายได้ค่าขายไฟฟ้า

เอสพีพี ทรี

2562

2563

เอสพีพี โฟร์

2562

2563

เอสพีพี ไฟว์

2562

2563

2562

167

176

172

178

120

128

172

181

-

-

-

-

-

-

1

1

รายได้รวม

167

176

172

178

120

128

173

182

ต้นทุนขาย

(53)

(53)

(50)

(50)

(39)

(39)

(50)

(51)

ค่าใช้จ่ายอื่น

(34)

(35)

(32)

(31)

(26)

(26)

(32)

(33)

ค่าใช้จ่ายรวม

(87)

(88)

(82)

(81)

(65)

(65)

(82)

(84)

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน

80

88

90

97

55

63

91

98

รายได้อื่น

บริษัทย่อยอื่นๆ ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า (ต่อ) :

หน่วย : ล้านบาท

บีอาร์
ดับบลิวเอฟ

ยันฮี เอ็กโก
2562

1,277

1,318

873

877

65

77

-

7

12

6

13

1

1

3,156

3,119

20

1%

รายได้รวม

1,284

1,330

879

890

66

78

3,156

3,119 14,315 15,453 (1,138)

(7%)

ต้นทุนขาย

(318)

(313)

(464)

(418)

(28)

(28)

-

- (8,256) (8,986)

(730)

(8%)

ค่าใช้จ่ายอื่น

(276)

(306)

(285)

(302)

(14)

(17) (7,014) (6,510) (8,428) (8,010)

418

5%

ค่าใช้จ่ายรวม

(594)

(619)

(749)

(720)

(42)

(45) (7,014) (6,510) (16,684) (16,996)

(312)

(2%)

ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการด�ำเนินงาน

690

711

130

170

24

33 (3,858) (3,391) (2,369) (1,543)

(826)

(54%)

รายได้อื่น

2562

2563

2562

2563

เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

รวม

2563

รายได้ค่าขายไฟฟ้า

2563

เอ็กโกและ
เอ็กโก พลัส

ทีดบั บลิวเอฟ

2562

2563

2562 จ�ำนวนเงิน

- 11,127 12,285 (1,158)
3,188

3,168

%

(9%)
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กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมอื่นๆ ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า :

รายได้ค่าขายไฟฟ้า

หน่วย : ล้านบาท

จีอซี *ี
(กิจการร่วมค้า)

เอ็นอีด*ี *
(กิจการร่วมค้า)

2563

2563

2562

เอสอีจเี อสดี***
(บริษทั ร่วม)

เอสอีจ*ี **
(บริษทั ร่วม)

2562

2563

2562

2563

2562

2,169

3,566

920

952

2,000

1,964

1,254

1,219

58

38

1

7

-

-

-

-

รายได้รวม

2,227

3,604

921

959

2,000

1,964

1,254

1,219

ต้นทุนขาย

(1,917)

(3,191)

(234)

(233)

(405)

(413)

(247)

(250)

ค่าใช้จ่ายอื่น

(179)

(195)

(129)

(94)

(1,158)

(1,043)

(751)

(638)

ค่าใช้จ่ายรวม

(2,096)

(3,386)

(363)

(327)

(1,563)

(1,456)

(998)

(888)

131

218

558

632

437

508

256

331

รายได้อื่น

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน

* จีซีซีและเอสซีซี ในกลุ่มจีอีซี ยุติการเดินเครื่องและจ�ำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญากับ กฟผ. แล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 และวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ตามล�ำดับ
** เอ็นอีดี ผลประกอบการลดลง 74 ล้านบาท สาเหตุหลักจากก�ำไรจากการขายไฟฟ้าลดลง เนื่องจากความเข้มแสงลดลง
*** เอสอีจีและเอสอีจีเอสดี ผลประกอบการลดลง 71 ล้านบาทและ 75 ล้านบาท ตามล�ำดับ สาเหตุหลักจากการตัดจ�ำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้เดิม

กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมอื่นๆ ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า (ต่อ) :

รายได้ค่าขายไฟฟ้า

จีพเี อส
(กิจการร่วมค้า)

อืน่ ๆ*
(กิจการร่วมค้า)

2563

2563

2562

เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

รวม

2562

2563

2562

จ�ำนวนเงิน

%

297

274

-

-

6,640

7,975

(1,335)

(17%)

-

-

-

-

59

45

14

31%

รายได้รวม

297

274

-

-

6,699

8,020

(1,321)

(16%)

ต้นทุนขาย

(112)

(93)

-

-

(2,915)

(4,180)

(1,265)

(30%)

ค่าใช้จ่ายอื่น

(34)

(31)

(56)

(18)

(2,307)

(2,019)

288

14%

ค่าใช้จ่ายรวม

(146)

(124)

(56)

(18)

(5,222)

(6,199)

(977)

(16%)

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน

151

150

(56)

(18)

1,477

1,821

(344)

(19%)

รายได้อื่น

*

หน่วย : ล้านบาท

เอ็นทีวันพีซีและหยุนหลินอยู่ระหว่างก่อสร้าง

เอ็กโก กรุ๊ป
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2.	การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานในธุรกิจอื่น

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานในธุรกิจอืน่ ส�ำหรับปี 2563 ในธุรกิจอืน่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี 2562 จ�ำนวน 49 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าในธุรกิจอื่น :

หน่วย : ล้านบาท

เอสโก
(บริษทั ย่อย)
2563

รายได้ค่าขาย

2562

2563

เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

รวม*

2562

2563

2562

จ�ำนวนเงิน

%

-

-

623

418

623

418

205

49%

736

786

-

-

736

786

(50)

(6%)

รายได้อื่น

11

11

4

11

15

22

(7)

(32%)

รายได้รวม

747

797

627

429

1,374

1,226

148

12%

ต้นทุนขาย

(594)

(673)

(547)

(386)

(1,141)

(1,059)

82

8%

ค่าใช้จ่ายอื่น

(86)

(80)

(56)

(45)

(142)

(125)

17

14%

ค่าใช้จ่ายรวม

(680)

(753)

(603)

(431)

(1,283)

(1,184)

99

8%

67

44

24

(2)

91

42

49

117%

รายได้ค่าบริการ

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
*

เอ็มเอ็มอี
(กิจการร่วมค้า)

รวมผลประกอบการของทีพีเอ็นและอีแอนด์อี

ผลการด�ำเนินงานรายไตรมาสประจ�ำปี 2563 แสดงได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2563

2562

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายได้รวม

10,312

10,564

9,830

9,113

10,434

ค่าใช้จ่ายรวม

(9,967)

(9,672)

(8,991)

(8,710)

(9,678) (10,224)

(9,804) (10,450)

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน)

2,012

1,553

2,000

694

2,159

1,643

1,649

1,446

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน*

2,357

2,445

2,839

1,097

2,915

2,594

2,564

2,295

-

-

-

(2,400)

-

-

-

(611)

ขาดทุนจากการด้อยค่า

11,175

10,719

11,299
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หน่วย : ล้านบาท

2563

2562

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจาก
การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี และการรับรู้รายได้
แบบสัญญาเช่า

2,357

2,445

2,839

(1,303)

2,915

2,594

2,564

1,684

357

433

184

817

-

-

-

-

2,714

2,878

3,023

(486)

2,915

2,594

2,564

1,684

(307)

89

(60)

110

46

169

(86)

106

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และการรับรู้รายได้
แบบสัญญาเช่า

2,407

2,967

2,963

(376)

2,961

2,763

2,478

1,790

ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
(FX)

(3,098)

2,016

(805)

2,141

712

1,195

224

674

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ก่อนผลกระทบ
จากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า

(691)

4,983

2,158

1,765

3,673

3,958

2,702

2,464

ผลกระทบจากการรับรู้รายได้
แบบสัญญาเช่า

278

92

109

39

76

(10)

121

75

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

(413)

5,075

2,267

1,804

3,749

3,948

2,823

2,539

ผลกระทบจากการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี และการรับรู้รายได้
แบบสัญญาเช่า
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี

* 	ผลก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และการรับรู้รายได้
แบบสัญญาเช่า)

เอ็กโก กรุ๊ป
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รายงานและวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ฐานะการเงินของกลุ่มเอ็กโก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม (ล้านบาท)
ปี
เปลีย่ นแปลง เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
2563

2562

จ�ำนวนเงิน

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

34,911

35,794

(883)

(2%)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิ) และ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน

96,612

87,281

9,331

11%

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

49,750

52,782

(3,032)

(6%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

33,165

32,666

499

2%

214,438

208,523

5,915

3%

5,224

6,724

(1,500)

(22%)

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ (รวมเงินกู้ยืมระยะยาว
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี)

92,440

89,528

2,912

3%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

13,940

7,164

6,776

95%

111,604

103,416

8,188

8%

102,243

104,491

(2,248)

(2%)

591

616

(25)

(4%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

102,834

105,107

(2,273)

(2%)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

214,438

208,523

5,915

3%

รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
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1. การวิเคราะห์สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ เอ็กโกมีสนิ ทรัพย์รวมจ�ำนวน 214,438
ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จ� ำ นวน 5,915 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 3 โดยมี
รายละเอียดที่ส�ำคัญดังนี้
•	สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลงจ�ำนวน 883 ล้านบาท หรือร้อยละ 2
มีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 3,251 ล้านบาท และลูกหนีก้ ารค้า 772 ล้านบาท ในขณะที่
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
เพิ่มขึ้น 2,492 ล้านบาท
•	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิ) เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
9,331 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่ม
เงินลงทุนในการร่วมค้า อีกทั้งการรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรหลังหัก
เงินปันผลในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
•	ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ลดลงจ�ำนวน 3,032 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6 มีสาเหตุหลักจากค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ นอกจากนี้
กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและ
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิน้ รอบระยะ
เวลารายงาน

เอ็กโก กรุ๊ป

เงินกู้จ�ำนวน 235 ล้านบาท อีกทั้งเคซอนช�ำระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจ�ำนวน 38 ล้านบาท
•	เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 2,912 ล้านบาท
หรือร้อยละ 3 สาเหตุหลักจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวของ
เอ็กโก พลัส เพื่อใช้ในการลงทุนในเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
ในขณะทีม่ กี ารช�ำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวของเอ็กโก บฟข. และ
เคซอน
		
เงินกู้ยืมระยะยาวคงค้างที่เป็นเงินตราสกุลต่างๆ มีดังนี้
-	เงินกูส้ กุลดอลลาร์สหรัฐฯ จ�ำนวน 1,547 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือเทียบเท่า 46,611 ล้านบาท
- เงินกู้สกุลบาท จ�ำนวน 28,902 ล้านบาท
-	เงินกู้สกุลยูโร จ�ำนวน 225 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 8,260
ล้านบาท
-	เงินกู้สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย จ�ำนวน 174 ล้านดอลลาร์
ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 4,008 ล้านบาท
AUD

EUR

9%

2. การวิเคราะห์หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มเอ็กโกมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 111,604
ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จ� ำ นวน 8,188 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 8 โดยมี
รายละเอียดที่ส�ำคัญดังนี้
•	หนี้สินหมุนเวียน ลดลงจ�ำนวน 1,500 ล้านบาท หรือร้อยละ
22 สาเหตุหลักจากการจ่ายช�ำระเจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในการ
ร่วมค้าจ�ำนวน 1,240 ล้านบาท เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีก้ จิ การ
ทีเ่ กีย่ วข้องกันลดลงจ�ำนวน 131 ล้านบาท และจ่ายช�ำระดอกเบีย้

5%

USD

53%
BAHT

33%

ก�ำหนดช�ำระคืนเงินกู้ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

บีอาร์
ซี
ดับบลิว ดับบลิว เคแอลยู
เอฟ
เอฟ

พี
ที
ยันฮี เอสพี
ทู
,
ทรี
,
ดั
บ
บลิว
เอ็กโก โฟร์, ไฟว์ เอฟ

ก�ำหนด
ช�ำระคืน

เอ็กโก

บฟข.

ภายใน 1 ปี

6,142

1,335

311

1,660

325

390

170

452

305

36

-

11,126

27,691

3,983

1,609

-

3,683

1,792

785

1,056

229

85

20,258

61,171

-

6,367

4,472

-

-

1,450

2,662

466

17

50

-

15,484

33,833

11,685

6,392

1,660

4,008

3,632

3,617

1,974

551

171

20,258

87,781

2 - 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

บีพยี ู

เคซอน

เอ็กโก
พลัส

รวม

	หุ้นกู้แบบเฉพาะเจาะจงประเภทไม่มีหลักประกันในสกุลเงินเยน จ�ำนวน 17,120 ล้านเยน ซึ่งมีก�ำหนดไถ่ถอนเมื่อครบก�ำหนด 7 ปี ได้ท�ำ
สัญญาแปลงค่าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จ�ำนวน 143 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เอ็กโก กรุ๊ป
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-	หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 6,776 ล้านบาท หรือร้อยละ 95 สาเหตุหลักจากหนีส้ นิ อนุพนั ธ์ทางการเงินเพิม่ ขึน้ 6,118 ล้านบาท
(ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 9) และประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนเพิ่มขึ้น 519 ล้านบาท
-	ภาระผูกพันและภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง ภาระผูกพันและสัญญา
ที่ส�ำคัญ แล้ว

3. การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มเอ็กโกมีส่วนของผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 102,834 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562 จ�ำนวน 2,273 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 2 โดยมีสาเหตุหลักจากก�ำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 5,024 ล้านบาท ในขณะที่องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
7,272 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมลดลง 25 ล้านบาท

4. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ�ำนวน 17,237 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562 จ�ำนวน 3,251 ล้านบาท
ซึ่งประกอบไปด้วย

หน่วย : ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

11,713

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(9,316)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(5,430)

ก�ำไรจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

(218)

เงินสดลดลงสุทธิ

(3,251)

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 11,713 ล้านบาท จากเงินสดรับจากผลการด�ำเนินงานของเอ็กโกและบริษัทย่อย
-	เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 9,316 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายสุทธิส�ำหรับการลงทุนและลดทุนในบริษัทร่วมและกิจการ
ร่วมค้า 13,842 ล้านบาท และเงินสดจ่ายสุทธิจากสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันที่วัดมูลค่าด้วยวิธี
ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย 2,103 ล้านบาท ในขณะที่ เงินปันผลรับ 6,407 ล้านบาท
-	เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 5,430 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายดอกเบีย้ เงินกูแ้ ละค่าธรรมเนียมทางการเงินจ�ำนวน 3,852
ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 3,325 ล้านบาท ในขณะที่ เงินสดรับสุทธิจากการกู้ยืมและการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
และระยะยาวจ�ำนวน 1,908 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร
2563

2562

เปลีย่ นแปลง เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

28.88

27.60

1.28

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน FX (%)

28.14

26.23

1.91

อัตราก�ำไรก่อน FX (%)

10.18

11.79

(1.61)

ก�ำไรก่อน FX ต่อหุ้น (บาท)

15.12

18.98

(3.86)
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การวิเคราะห์อายุหนี้

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างช�ำระได้ดังนี้

2563
ไม่เกินก�ำหนด

หน่วย : ล้านบาท

เปลีย่ นแปลง เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

2562

จ�ำนวนเงิน

%

4,811

5,551

(740)

(13%)

เกินก�ำหนดต�่ำกว่า 3 เดือน

-

-

-

-

เกินก�ำหนด 3 - 6 เดือน

-

-

-

-

เกินก�ำหนด 6 - 12 เดือน

-

-

-

-

23

53

(30)

(57%)

4,834

5,604

(770)

(14%)

(23)

(21)

(2)

(10%)

4,811

5,583

(772)

(14%)

เกินก�ำหนดเกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้การค้า สุทธิ

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญอื่น
2563

2562

เปลีย่ นแปลง เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
-

งบการเงินรวม

1.09

0.98

0.11

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท

0.61

0.65

(0.04)

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (บาท)
-

งบการเงินรวม

194.21

198.48

(4.27)

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท

127.88

122.86

5.02

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
-

งบการเงินรวม

2.14

2.87

(0.73)

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท

1.29

2.51

(1.22)

6.03

5.44

0.59

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (เท่า)
-

งบการเงินเฉพาะบริษัท

เอ็กโก กรุ๊ป
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แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทไทยชั้นน�ำที่ด�ำเนินธุรกิจพลังงาน
อย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยความใส่ ใ จที่ จ ะธ� ำ รงไว้ ซึ่ ง สิ่ ง แวดล้ อ มและการ
พัฒนาสังคม” เอ็กโกขับเคลือ่ นธุรกิจด้วยกลยุทธ์สำ� คัญตามหลักของ
Balanced Scorecard ครอบคลุมมุมมอง (Perspectives) 4 ด้าน
ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective), มุมมอง
ด้านลูกค้า (Customer Perspective), มุมมองด้านกระบวนการจัดการ
ภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู้
และเติบโต (Learning and Growth Perspective) ซึ่งจะช่วยให้
องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมายองค์กร ตลอดจนสร้างความเติบโต
อย่างยั่งยืนให้บริษัทในอนาคต
เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนและสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
เอ็กโกขยายทิศทางการลงทุนครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ธุรกิจเชื้อเพลิงและระบบสาธารณูปโภค และ
ธุรกิจใหม่ดา้ น Smart Energy Solution ในแผนกลยุทธ์ประจ�ำปี 2564
เอ็กโกได้ตั้งเป้าหมายในการลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20-21 และเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนและ Smart Energy Solution รวมกันประมาณ
ร้อยละ 25 ของก�ำลังการผลิตทัง้ หมดภายในปี 2573 นอกจากนี้ เอ็กโก
ยั ง มุ ่ ง เน้ น การจั ด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ มี ต ้ น ทุ น ในระดั บ ที่ แ ข่ ง ขั น ได้
พร้อมทั้งลดความเสี่ยงทางด้านการเงินเพื่อเพิ่มระดับความสามารถ
ในการแข่งขัน ซึง่ เป็นหนึง่ ในปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของบริษทั พร้อมกับ
ให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการและปรับปรุงโรงไฟฟ้าทีเ่ ดินเครือ่ ง
เชิงพาณิชย์แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและบริหารจัดการโครงการ
โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดภายใต้
งบประมาณที่ ว างไว้ รวมถึ ง การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ

นวัตกรรมในกระบวนการท�ำงานเพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในด้านบุคลากร บริษัทเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ด้านทรัพยากรบุคคล เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากรและเป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง นอกจากนี้ เอ็กโกมีความตั้งใจที่จะยกระดับ
ความยั่งยืนโดยการน�ำหลักปฏิบัติด้านความยั่งยืนมาบูรณาการใน
การท�ำงาน ซึ่งในภาพรวมแล้ว กลยุทธ์องค์กรจะน�ำไปสู่การสร้าง
คุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ส�ำหรับแผนการด�ำเนินงานในอนาคต เอ็กโกได้ตั้งงบลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจไฟฟ้าโดยเข้าลงทุนโครงการใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่างการเจรจา
เพื่อควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ (M&A) ในประเทศเป้าหมาย อาทิ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
ฟิลปิ ปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เครือรัฐออสเตรเลีย
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็น
ตลาดพลังงานขนาดใหญ่ มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง และมีโอกาส
การลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติคอ่ นข้างมาก
นอกจากการลงทุนในธุรกิจหลักด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้า เอ็กโกยังแบ่ง
งบลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจเชื้อเพลิงและ
ระบบสาธารณูปโภคและธุรกิจใหม่ดา้ น Smart Energy Solution เช่น
โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลว
เป็นก๊าซแบบลอยน�้ำ (FSRU), โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ในรูปแบบ Solar Solution Provider และโครงการนิคมอุตสาหกรรม
เอ็ ก โกระยอง การลงทุ น ในอนาคตของเอ็ ก โกจะสอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายในการลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
และเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ Smart
Energy Solution
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ค่าตอบแทนของผูส
้ อบบัญชี
ประจ�ำปี 2563
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวนเงิน
รวม 7,026,900 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัท จ�ำนวน 3,297,400 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อย
รับภาระเอง จ�ำนวน 3,729,500 บาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยมิได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีและบุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ว ่ า จ้ า งส� ำ นั ก งานสอบบั ญ ชี แ ละกิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้บริการอื่น
โดยมีค่าตอบแทน จ�ำนวนเงินรวม 34,620,600 บาท ซึ่งได้จ่าย
ไปแล้ว จ�ำนวน 33,820,600 บาท และคงเหลือที่ต้องจ่ายเมื่อการ
ให้บริการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 800,000 บาท ประกอบด้วย
1.	ส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมา
มี ค ่ า บริ ก ารการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของบั ต ร
ส่งเสริมการลงทุน การสอบทานและรับรองการค�ำนวณอัตราส่วน
ทางการเงิน และการสังเกตการณ์การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงือ่ นไขของการท�ำลายทรัพย์สนิ จ�ำนวนเงินรวม 1,457,400 บาท
ซึง่ ได้บนั ทึกเป็นค่าใช้จา่ ยทางบัญชีในระหว่างปีครบทัง้ จ�ำนวนแล้ว
2.	กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีค่าบริการที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน
ภาษี ข องการลงทุ น ในต่ า งประเทศ และที่ ป รึ ก ษาด้ า นภาษี
และโครงสร้ า งการลงทุ น ในต่ า งประเทศ จ� ำ นวนเงิ น รวม
33,163,200 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว จ�ำนวน 32,363,200 บาท
และคงเหลื อ ที่ ต ้ อ งจ่ า ยเมื่ อ การให้ บ ริ ก ารแล้ ว เสร็ จ จ� ำ นวน
800,000 บาท
ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ้างส�ำนักงานสอบบัญชี
และกิจการที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด
ให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี ไม่ก่อให้เกิดการขัดกัน
ในด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มกี ารตรวจสอบงาน
ของตั ว เอง ซึ่ ง ไม่ ท� ำ ให้ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข าดความเป็ น อิ ส ระและขาด
ความเป็ น กลางในการปฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี จึ ง เสนอและได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
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่
ข้อมูลทัว
่ ไปและข้อมูลส�ำคัญอืน
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
บริษทั

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(ทางตรง+
ทางอ้อม) (%)

10

5,264.65

-

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
ต่อหุน้
(บาท)

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(ทางตรง+
ทางอ้อม) (%)

8,395

10

8,005.02

99.99

ทุนจดทะเบียน มูลค่ต่าอทีหุต่ น้ ราไว้
(ล้านบาท)
(บาท)

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) (เอ็กโก)
ทะเบียนเลขที่
0107537000866
(เลขทะเบียนเดิม คือ บมจ. 333)
หมวดธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุม่ อุตสาหกรรม
ทรัพยากร
ข้อจ�ำกัดการถือหุน้ ต่างด้าว ร้อยละ 44.82
อัตราส่วนการถือหุน้ ของ ร้อยละ 50.01 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
(อัตราส่วน Free Float)
ส�ำนักงานใหญ่
222 อาคารเอ็กโก ชั้น 14, 15
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์ www.egco.com
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
คณะกรรมการบริษัท อีเมล
directors@egco.com
คณะกรรมการตรวจสอบ อีเมล
auditcommittee@egco.com
ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2998 5020 7
อีเมล
cs@egco.com
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2998 5147 8
อีเมล
ir@egco.com

ประกอบธุรกิจโดยการจัด
โครงสร้างแบบ Holding
Company ถือหุ้นใน
บริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบ
ธุรกิจหลักในการผลิต
และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
และธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้า รวมทั้ง
ประกอบธุรกิจในการผลิต
และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า

5,300

บริษัทย่อย
บริษทั
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด (บฟข.)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก ชั้น 12
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2955 0931
โรงไฟฟ้า
112 หมู่ที่ 8
ต�ำบลท้องเนียน อ�ำเภอขนอม
นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ 0 7552 9173
0 7552 9179
โทรสาร 0 7552 8358

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากก๊าซธรรมชาติ

เอ็กโก กรุ๊ป
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บริษัทย่อย (ต่อ)
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (เอสโก)
ให้บริการด้านวิศวกรรม
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก ชั้น 13
เดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษา
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โรงไฟฟ้าและโรงงาน
ส�ำนักงานสาขา 35 ถนนทางหลวงระยอง
สาย 3191 ต�ำบลห้วยโป่ง
อ�ำเภอเมือง ระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3868 2611-4
โทรสาร 0 3868 2823

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
ต่อหุน้
(บาท)

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(ทางตรง+
ทางอ้อม) (%)

400

10

400

99.99

2.99/1

-

2.99/1

100

บริษัท ทวาย อิเล็คตริซิตี้ เจเนอเรติ้ง คัมพานี
เมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (เด็กคอม)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
9 Raffles Place, #26-01
ต่างประเทศ
Republic Plaza,
Singapore 048619

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company) ที่มี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า
ในประเทศเมียนมา

บริษัท นิว โกรทธ์ พลัส จ�ำกัด (เอ็นจีพี)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
Gustav Mahlerlaan 1212,
ต่างประเทศ
1081 LA, Amsterdam,
The Netherlands

ประกอบธุรกิจหลักโดย
29.95/1
46,214.16/1
46,214.16/1
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(1
(1,543,059,337
(Holding Company) ที่มี (1,543,059,337
เหรียญ
เหรียญ
เหรียญ
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน
สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา)
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า
ในต่างประเทศ

100

บริษัท นิว โกรทธ์ จ�ำกัด (นิว โกรทธ์)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
Gustav Mahlerlaan 1212,
ต่างประเทศ
1081 LA, Amsterdam,
The Netherlands

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company) ที่มี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า
ในต่างประเทศ

100

(100,000
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

0.93/1
(30,894
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

(100,000
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

-

0.93/1
(30,894
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)
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บริษัทย่อย (ต่อ)
บริษทั
บริษัท เคซอน เพาเวอร์ อิงค์ จ�ำกัด (คิวพีไอ)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
14th Floor Zuellig Building,
Makati Avenue corner Paseo
ฟิลิปปินส์
de Roxas, Makati City 1225,
Philippines
ส�ำนักงาน
Gustav Mahlerlaan 1212,
เนเธอร์แลนด์ 1081 LA, Amsterdam,
The Netherlands
บริษทั เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลปิ ปินส์) จ�ำกัด (เคซอน)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
14th Floor Zuellig Building,
Makati Avenue corner Paseo
de Roxas, Makati City 1225,
Philippines
โรงไฟฟ้า
Barangay, Cagsiay I,
Mauban, Quezon Province,
Philippines 4330
บริษัท เพิร์ล เอนเนอจี้ ฟิลิปปินส์
ออเปอเรติ้ง อิงค์ จ�ำกัด (พีพอย)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
Barangay, Cagsiay I,
ฟิลิปปินส์
Mauban, Quezon,
Philippines 4330
ส�ำนักงาน
Gustav Mahlerlaan 1212,
เนเธอร์แลนด์ 1081 LA, Amsterdam,
The Netherlands

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
ต่อหุน้
(บาท)

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(ทางตรง+
ทางอ้อม) (%)

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company) ที่มี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า
ในประเทศฟิลิปปินส์

5.99/1

-

5.99/1

100

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากถ่านหิน

ให้บริการเดินเครื่อง
และบ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้าเคซอนและ
โรงไฟฟ้าเอสบีพีแอล

(200,000
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

6,218.79/1

(200,000
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

-

(207,641,268
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

5.99/1
(200,000
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

6,218.79/1

100

(207,641,268
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

-

5.99/1
(200,000
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

100

เอ็กโก กรุ๊ป
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บริษัทย่อย (ต่อ)
บริษทั
บริษัท เคซอน เมเนจเม้นท์
เซอร์วิส อิงค์ จ�ำกัด (คิวเอ็มเอส)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
14th Floor Zuellig Building,
Makati Avenue corner
ฟิลิปปินส์
Paseo de Roxas,
Makati City 1225, Philippines
Gustav Mahlerlaan 1212,
ส�ำนักงาน
เนเธอร์แลนด์ 1081 LA, Amsterdam,
The Netherlands
บริษัท เมาบัน โฮลดิ้ง อิงค์ จ�ำกัด (เมาบัน)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
14th Floor Zuellig Building,
Makati Avenue corner
ต่างประเทศ
Paseo de Roxas,
Makati City 1225, Philippines
บริษัท เอเวอร์กรีน พาวเวอร์
เวนเจอร์ จ�ำกัด (เอเวอร์กรีน)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
Gustav Mahlerlaan 1212,
ต่างประเทศ
1081 LA, Amsterdam,
The Netherlands

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
ต่อหุน้
(บาท)

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(ทางตรง+
ทางอ้อม) (%)

ให้บริการด้านการบริหาร
จัดการโรงไฟฟ้าเคซอน
และโรงไฟฟ้าเอสบีพีแอล

3.26/3

-

3.26/3

100

(5,260,000
เปโซ)

(5,260,000
เปโซ)

ประกอบธุรกิจหลักโดย
4,336.01/3
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company) ที่มี (6,989,056,900
เปโซ)
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า
ในประเทศฟิลิปปินส์

62.04/3

4,196.21/3

(100
เปโซ)

(6,763,715,990
เปโซ)

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company) ที่มี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า
ในประเทศฟิลิปปินส์

29.95/1

0.00/1

0.00/1
(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

(1 เหรียญ
(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา)

100

100
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บริษัทย่อย (ต่อ)
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

บริษทั มิลเลนเนีย่ ม เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มิลเลนเนีย่ ม)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
Gustav Mahlerlaan 1212,
ต่างประเทศ
1081 LA, Amsterdam,
The Netherlands

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company) ที่มี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า
ในต่างประเทศ

0.00/1

บริษัท เซาท์ แปซิฟิค พาวเวอร์ จ�ำกัด (เอสพีพีพี)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
One International Towers,
ต่างประเทศ
Waterman Quay, Barangaroo,
New South Wales 2000,
Australia
Tel.
+61 2 8266 0000
Fax.
+61 2 8286 3128
บริษัท โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม พีทีวาย จ�ำกัด
(บีอาร์ดับบลิวเอฟ)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
One International Towers,
ต่างประเทศ
Waterman Quay, Barangaroo,
New South Wales 2000, Australia
Tel.
+61 2 8266 0000
Fax.
+61 2 8286 3128

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(ทางตรง+
ทางอ้อม) (%)

29.95/1

0.00/1

100

(1 เหรียญ
(1 เหรียญ
(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา)

ประกอบธุรกิจหลักโดย
2,511.61/4
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company) ที่มี (110,366,987
ดอลลาร์
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน
ออสเตรเลีย)
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า
ในประเทศออสเตรเลีย

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานลม

มูลค่าทีต่ ราไว้
ต่อหุน้
(บาท)

22.76/4

2,511.61/4

(1
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย)

(110,366,987
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย)

1,974.12/4

22.76/4

1,974.12 /4

(86,747,980
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย)

(1
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย)

(86,747,980
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย)

100

100

เอ็กโก กรุ๊ป
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บริษัทย่อย (ต่อ)
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
ต่อหุน้
(บาท)

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(ทางตรง+
ทางอ้อม) (%)

บริษัท เจน พลัส จ�ำกัด (เจนพลัส)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
Gustav Mahlerlaan 1212,
ต่างประเทศ
1081 LA, Amsterdam,
The Netherlands

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company) ที่มี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า
ในต่างประเทศ

0.00/1

29.95/1

0.00/1

100

บริษทั ฟีนกิ ซ์ พาวเวอร์ จ�ำกัด (พีพ)ี
(เอ็กโก พลัสเป็นผูถ้ อื หุน้ โดยอ้อม ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
Gustav Mahlerlaan 1212,
ต่างประเทศ
1081 LA, Amsterdam,
The Netherlands

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company) ที่มี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า
ในต่างประเทศ

บริษัท กรีนวิง เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (กรีนวิง)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
Gustav Mahlerlaan 1212,
ต่างประเทศ
1081 LA, Amsterdam,
The Netherlands

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company) ที่มี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า
ในต่างประเทศ

บริษทั

บริษทั เอ็กโก โคเจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด (เอ็กโก โคเจน)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก ชั้น 13
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
โรงไฟฟ้า
222 หมู่ 8 ต�ำบลมาบข่า
อ�ำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0 3863 7051-57
โทรสาร 0 3863 7063

ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
และไอน�ำ้ จากก๊าซธรรมชาติ

(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

0.00/1

(1 เหรียญ
(1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา)

29.95/1

0.00/1

100

(100 เหรียญ
(1 เหรียญ
(100 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา)

0.00/1

29.95/1

0.00/1

100

(100 เหรียญ
(1 เหรียญ
(100 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา)

1,060

10

1,060

80
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บริษัทย่อย (ต่อ)
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
ต่อหุน้
(บาท)

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(ทางตรง+
ทางอ้อม) (%)

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company)
ทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า

175

10

175

74

ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากชีวมวล

180

10

180

70.30

บริษทั เอสพีพี ทู จ�ำกัด (เอสพีพี ทู)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก ชั้น 10
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
โรงไฟฟ้า
160 หมู่ 5 ต�ำบลแสลงพัน
อ�ำเภอวังม่วง สระบุรี 18220

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
(VSPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์

196.7

10

196.7

99.99

บริษทั เอสพีพี ทรี จ�ำกัด (เอสพีพี ทรี)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก ชั้น 10
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
โรงไฟฟ้า
85 หมู่ 3 ต�ำบลท่าคล้อ
อ�ำเภอเบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
(VSPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์

197.5

10

197.5

99.99

บริษทั เอสพีพี โฟร์ จ�ำกัด (เอสพีพี โฟร์)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก ชั้น 10
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
โรงไฟฟ้า
85 หมู่ 3 ต�ำบลท่าคล้อ
อ�ำเภอเบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
(VSPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์

148.7

10

148.7

99.99

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
(VSPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์

198.4

10

198.4

99.99

บริษทั
บริษทั เอ็กโก กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (เอ็กโก กรีน)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
บริษทั ร้อยเอ็ด กรีน จ�ำกัด (อาร์จ)ี
(ถือหุน้ โดย เอ็กโก กรีน ร้อยละ 95)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก ชั้น 13
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
โรงไฟฟ้า
222 หมู่ 10 ต�ำบลเหนือเมือง
อ�ำเภอเมือง ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4351 9825-6
โทรสาร 0 4351 9827

บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จ�ำกัด (เอสพีพี ไฟว์)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก ชั้น 10
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
โรงไฟฟ้า
128 หมู่ 2 ต�ำบลคูเมือง
อ�ำเภอเมืองสรวง
ร้อยเอ็ด 45220

เอ็กโก กรุ๊ป
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บริษัทย่อย (ต่อ)
บริษทั
บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด (ทีดับบลิวเอฟ)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก ชั้น 10
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
โรงไฟฟ้า
555 หมู่ที่ 1 ต�ำบลวะตะแบก
อ�ำเภอเทพสถิต
ชัยภูมิ 36230
บริษัท ยันฮี เอ็กโก โฮลดิ้ง จ�ำกัด (ยันฮี เอ็กโก)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก ชั้น 10
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
บริษัท โซลาร์โก จ�ำกัด (โซลาร์ โก)
(ถือหุ้นโดย ยันฮี เอ็กโกร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก ชั้น 10
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
โรงไฟฟ้า
- สาขา 1
เลขที่ 317, 318 หมู่ที่ 1
ต�ำบลบางตาเถร อ�ำเภอสองพี่น้อง
สุพรรณบุรี 72110
- สาขา 2
เลขที่ 155, 156 หมู่ที่ 17
ต�ำบลบางหลวง อ�ำเภอบางเลน
นครปฐม 73190
- สาขา 3
เลขที่ 157, 158 หมู่ที่ 17
ต�ำบลบางหลวง อ�ำเภอบางเลน
นครปฐม 73190
- สาขา 4
เลขที่ 94, 95 หมู่ที่ 1
ต�ำบลหินมูล อ�ำเภอบางเลน
นครปฐม 73190
- สาขา 5
เลขที่ 96, 97 หมู่ที่ 1
ต�ำบลหินมูล อ�ำเภอบางเลน
นครปฐม 73190
- สาขา 6
เลขที่ 98, 99 หมู่ที่ 1
ต�ำบลหินมูล อ�ำเภอบางเลน
นครปฐม 73190

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
ต่อหุน้
(บาท)

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(ทางตรง+
ทางอ้อม) (%)

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
(VSPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานลม

157.32

100

145.23

90

ลงทุนในกิจการที่ผลิต
กระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

10.01

100

10.01

49

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
(VSPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์

1,650

100

1,650

49

ประเภทธุรกิจ

436

รายงานประจ�ำปี 2563

เอ็กโก กรุ๊ป

บริษัทย่อย (ต่อ)
บริษทั
บริษทั ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด (ซีดบั บลิวเอฟ)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก ชั้น 10
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
โรงไฟฟ้า
190 หมู่ที่ 9 ต�ำบลซับใหญ่
อ�ำเภอซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด (เคแอลยู)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก ชั้น 11
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
โรงไฟฟ้า
1/9 หมู่ที่ 3 ต�ำบลคลองหนึ่ง
อ�ำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด (บีพียู)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก ชั้น 11
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
โรงไฟฟ้า
19/300 หมู่ที่ 19 ต�ำบลท่าผา
อ�ำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110
บริษัท เอ็กโก พลัส จ�ำกัด (เอ็กโก พลัส)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999

บริษัท เอ็กโก เพิร์ล จ�ำกัด (เอ็กโก เพิร์ล)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
8F., No. 560, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd.,
ต่างประเทศ
Xinyi Dist., Taipei City 110,
Taiwan (R.O.C.)

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
ต่อหุน้
(บาท)

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(ทางตรง+
ทางอ้อม) (%)

ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานลม

1,514

100

1,514

90

ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
และไอน�ำ้ จากก๊าซธรรมชาติ

1,000

10

1,000

99.99

ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
และไอน�ำ้ จากก๊าซธรรมชาติ

2,000

10

2,000

99.99

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company) ที่มี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า
ในต่างประเทศ

510

10

510

100

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company) ที่มี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน
ในบริษัทที่ผลิตไฟฟ้า
ในประเทศไต้หวัน

1.02/5

10.69/5

1.02/5

100

(950,000
ดอลลาร์
ไต้หวัน)

(10
ดอลลาร์
ไต้หวัน)

(950,000
ดอลลาร์
ไต้หวัน)

เอ็กโก กรุ๊ป
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กิจการร่วมค้า
บริษทั
บริษัท กัลฟ์ อิเล็คตริก จ�ำกัด (มหาชน) (จีอีซี)
ส�ำนักงาน
87 ชั้นที่ 8 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2654 0155
โทรสาร 0 2654 0156-7
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จ�ำกัด (จีอเี อ็น)
(ถือหุน้ โดย จีอซี ี ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
87 ชั้นที่ 8 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2654 0155
โทรสาร 0 2654 0156-7
บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จ�ำกัด (จีไอพีพี)
(ถือหุ้นโดย จีอีซี ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
87 ชั้นที่ 8 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2654 0155
โทรสาร 0 2654 0156-7
บริษทั กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จ�ำกัด (จีพจี )ี
(ถือหุ้นโดย จีอีซี ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
87 ชั้นที่ 8 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2654 0155
โทรสาร 0 2654 0156-7
โรงไฟฟ้า
64 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านป่า
อ�ำเภอแก่งคอย สระบุรี 18110
โทรศัพท์ 0 3626 2403-9
โทรสาร 0 3626 2402

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
ต่อหุน้
(บาท)

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(ทางตรง+
ทางอ้อม) (%)

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company)
ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) และ
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

14,000

10

13,784.35

50

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company)
ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP)

9,782

10

9,782

50

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company)
ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP)

9,779

10

9,779

50

ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
(IPP) ผลิตและจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ

9,607

10

9,607

50
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กิจการร่วมค้า (ต่อ)
บริษทั
บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด (จีซีซี)
(ถือหุ้นโดย จีอีซี ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
87 ชั้นที่ 8 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2654 0155
โทรสาร 0 2654 0156-7
โรงไฟฟ้า
79 หมู่ที่ 3 ต�ำบลตาเดี่ยว
อ�ำเภอแก่งคอย สระบุรี 18110
โทรศัพท์ 0 3624 6203-4
โทรสาร 0 3624 6531

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
ต่อหุน้
(บาท)

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(ทางตรง+
ทางอ้อม) (%)

ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
และไอน�ำ้ จากก๊าซธรรมชาติ

850

10

850

50

1,241.72

74

1,241.72

50

981.54

76

981.54

50

บริษทั หนองแค โคเจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด (เอ็นเคซีซ)ี
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
(ถือหุน้ โดย จีอซี ี ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
87 ชั้นที่ 8 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
และไอน�ำ้ จากก๊าซธรรมชาติ
ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2654 0155
โทรสาร 0 2654 0156-7
โรงไฟฟ้า
111/11 หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลหนองปลาหมอ
อ�ำเภอหนองแค สระบุรี 18140
โทรศัพท์ 0 3637 3676
โทรสาร 0 3637 3691
บริษทั สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด (เอสซีซ)ี
(ถือหุ้นโดย จีอีซี ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
87 ชั้นที่ 8 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2654 0155
โทรสาร 0 2654 0156-7
โรงไฟฟ้า
745 หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลบางปูใหม่
อ�ำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0 2709 0751
โทรสาร 0 2709 1842

ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
และไอน�ำ้ จากก๊าซธรรมชาติ

เอ็กโก กรุ๊ป
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กิจการร่วมค้า (ต่อ)
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
ต่อหุน้
(บาท)

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(ทางตรง+
ทางอ้อม) (%)

ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากชีวมวล

460

10

460

50

บริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด (บีแอลซีพ)ี
ส�ำนักงาน
เลขที่ 9 ถนน ไอ-แปด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ�ำเภอเมือง ระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3892 5100
โทรสาร 0 3892 5199

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากถ่านหิน

12,010

100

12,010

50

บริษทั ไฟฟ้า น�ำ้ เทิน 2 จ�ำกัด (เอ็นทีพซี )ี
ส�ำนักงาน
Unit 9, Tat Luang Road,
Nongbone Village, P.O. Box
5862, Vientiane, Lao PDR
โทรศัพท์ (856-21) 263 900
โทรสาร (856-21) 263 901

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานน�้ำ

13,477.37/1

2,994.97/1

11,186.21/1

35

บริษทั
บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จ�ำกัด (จีวายจี)
(ถือหุ้นโดย จีอีซี ร้อยละ 100)
ส�ำนักงาน
87 ชั้นที่ 8 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2654 0155
โทรสาร 0 2654 0156-7
โรงไฟฟ้า
80 หมู่ที่ 1 ต�ำบลพร่อน
อ�ำเภอเมือง ยะลา 95160
โทรศัพท์ 0 7325 2721
โทรสาร 0 7325 2722

บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ำกัด (จีพเี อส)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก ชั้น 10
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
โรงไฟฟ้า
- สาขา 1
เลขที่ 11/1, 111, 111/1 หมู่ที่ 11
ต�ำบลดงคอน อ�ำเภอสรรคบุรี
ชัยนาท 17140
เลขที่ 11/1, 11/11 หมู่ที่ 5
- สาขา 2
ต�ำบลตาขีด อ�ำเภอบรรพตพิสัย
นครสวรรค์ 60180
เลขที่ 11, 11/1 หมู่ที่ 2
- สาขา 3
ต�ำบลตาสัง อ�ำเภอบรรพตพิสัย
นครสวรรค์ 60180
เลขที่ 311, 311/1 หมู่ที่ 2
- สาขา 4
ต�ำบลซับสมอทอด อ�ำเภอบึงสามพัน
เพชรบูรณ์ 67160

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
(VSPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์

450,000,000
100
373,500,000
(เหรียญ
(เหรียญ
(เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา)
930

100

930

60
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กิจการร่วมค้า (ต่อ)
บริษทั
บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ำกัด (เอ็นอีดี)
ส�ำนักงาน
เลขที่ 188 หมู่ 3 ต�ำบลวังเพลิง
อ�ำเภอโคกส�ำโรง ลพบุรี 15120
โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าลพบุรโี ซลาร์
โรงไฟฟ้าวังเพลิงโซลาร์
เลขที่ 188 หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลวังเพลิง
อ�ำเภอโคกส�ำโรง ลพบุรี 15120

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
ต่อหุน้
(บาท)

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(ทางตรง+
ทางอ้อม) (%)

ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
และลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

2,304

10

2,283

66.67

1,562.55/2

2.0834/2

390.64/2

40

750,000,000
(พันรูเปีย)

1,000
(พันรูเปีย)

187,500,000
(พันรูเปีย)

5.58/3

6.20/3

5.58/3

(9,000,000
เปโซ)

(10
เปโซ)

(9,000,000
เปโซ)

8,325.97/3

-

8,325.97/3

บริษทั พีที มานัมบัง เมารา อินมิ จ�ำกัด (เอ็มเอ็มอี)
อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100)
กิจการซื้อขายและขนส่ง
ส�ำนักงาน
Gedung Puri Matari 2 Lantai 1,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. H1-H2, ถ่านหิน
Jakarta Selatan 12920
เหมือง
Lawang Kidul and Tanjung Enim,
Muara Enim City,
Sumatera Selatan (South Sumatra)
Province 12920, Indonesia
บริษทั กาลิลายัน พาวเวอร์ อิงค์ จ�ำกัด (กาลิลายัน)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 49)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
62 H. Dela Costa Street,
ต่างประเทศ
Barangay Daungan Mauban,
Quezon Province, Philippines
บริษทั ซาน บัวนาเวนทูรา พาวเวอร์ จ�ำกัด (เอสบีพแี อล)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 49)
ส�ำนักงาน
อาคารเอ็กโก
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
ส�ำนักงาน
62 H. Dela Costa Street,
ต่างประเทศ
Barangay Daungan Mauban,
Quezon Province, Philippines

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company) ที่มี
จุดประสงค์เพื่อการลงทุน
ในบริษัทอื่นที่ผลิตไฟฟ้า
ในประเทศฟิลิปปินส์

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากถ่านหิน

(13,420,331,000
เปโซ)

(13,420,331,000
เปโซ)

49

49
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กิจการร่วมค้า (ต่อ)
บริษทั
บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 1 จ�ำกัด (เอ็นทีวันพีซี)
ส�ำนักงาน
Unit 15, Sithong Road,
Pak Thang Village,
Sikhottabong District, Vientiane
Capital, Lao PDR
โทรศัพท์ +856 (0)21 550 775
โทรสาร +856 (0)21 550 771
บริษัท อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด (อีแอนด์อี)
(ถือหุ้นโดย เอสโก ร้อยละ 40)
ส�ำนักงาน
Lao-Thai Friendship Road,
Thongkang Village,
EDL Training Center Building,
Sisattanak District,
Vientiane Capital, Lao PDR
โทรศัพท์ +856 (0)21 316 758-59
บริษทั พาจู เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วสิ จ�ำกัด (พาจู)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 49)
ส�ำนักงาน
336-234, Hyuam-ro, Paju-eup,
Paju-si, Gyeonggi-do,
P.O. Box: 10839,
Republic of Korea
บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิรค์ จ�ำกัด (ทีพเี อ็น)
ส�ำนักงาน
เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท
วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ห้องเลขที่ 1903-1906
ชั้นที่ 19 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2408 6230-34
โทรสาร 0 2408 6235

ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานน�้ำ

ให้บริการเดินเครื่อง
และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
น�้ำเทิน 1 รวมทั้งโรงไฟฟ้า
และกลุ่มอุตสาหกรรมใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากก๊าซธรรมชาติ
(Imported LNG)
ประกอบธุรกิจ
ให้บริการขนส่งน�้ำมัน
โดยระบบขนส่งทางท่อ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
ต่อหุน้
(บาท)

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(ทางตรง+
ทางอ้อม) (%)

11,994.85/1

2,994.97/1

11,994.85/1

25

(400,500,000
(100
(400,500,000
เหรียญ
เหรียญ
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา)

25.87/7

258.72/7

25.87/7

(8,000
พันล้านกีบ)

(80,000
กีบ)

(8,000
พันล้านกีบ)

15,180

138

15,180

(550
พันล้านวอน)

(5,000
วอน)

(550
พันล้านวอน)

2,450

100

2,450

40

49

44.60
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บริษัทร่วม
บริษทั
บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่
จีโอเทอร์มอล จ�ำกัด (เอสอีจี)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 20)
ส�ำนักงาน
120 Robinson Road #08-01,
Singapore, 068913

บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล
(ซาลัก-ดาราจัท) จ�ำกัด (เอสอีจีเอสดี)
(เอ็กโก พลัสเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 20.07)
ส�ำนักงาน
Herikerbergweg 88
1101 CM Amsterdam,
the Netherlands

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

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
/1.
1 เหรียญสหรัฐอเมริกา (USD) เท่ากับ
/2.
1,000 รูเปีย (Rupiah)		
เท่ากับ
/3.
1 เปโซ (PESO)		
เท่ากับ
/4.
1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
เท่ากับ
/5.
1 ดอลลาร์ไต้หวัน (TWD)
เท่ากับ
/6.
1 วอน (KRW)		
เท่ากับ
/7.
100 กีบ (LAK)		
เท่ากับ

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company)
ที่ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังความร้อนใต้พิภพ
ในประเทศอินโดนีเซีย

ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company)
ที่ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังความร้อนใต้พิภพ
ในประเทศอินโดนีเซีย
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานน�้ำ

29.9497
2.0834
0.6204
22.7569
1.069
0.0276
0.3234

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
ต่อหุน้
(บาท)

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(ทางตรง+
ทางอ้อม) (%)

676.37/1

-

676.37/1

20

(22,583,650
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

0.30/1

(22,583,650
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

-

(10,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

26,861

0.30/1

20.07

(10,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

10

26,861

12.5
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ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
หน่วยงานก�ำกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2033 9999
โทรสาร 0 2033 9660
อีเมล info@sec.or.th
เว็บไซต์ www.sec.or.th
หน่วยงานก�ำกับ
บริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์)
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสาร 0 2009 9991
อีเมล SETContactCenter@set.or.th เว็บไซต์ www.set.or.th

ศูนย์บริการข้อมูล 0 2009 9999

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
หุ้นสามัญและหุ้นกู้
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสาร 0 2009 9991
ศูนย์บริการข้อมูล 0 2009 9999
อีเมล SETContactCenter@set.or.th เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977
3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2844 1000
โทรสาร 0 2286 5050

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
นางจุติมา ตั้งเจริญดี
อายุ 47 ปี
ประวัติการกระท�ำผิด ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.000

ประกาศนียบัตร
- วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ
ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT)
- วุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา
(Forensic Accounting Certificate : FAC)

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจ (บัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2556 - 2562 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง
อายุ 50 ปี
ประวัติการกระท�ำผิด ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 1,000 หุ้น (0.000190)
คุณวุฒิการศึกษา
-	Master of Arts, University of Kansas,
United States of America
- อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
2563 -	Leading Business through Uncertainties
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	Board War Room Series
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 	การเสวนากรรมการอิสระ (ID Forum)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2562 -	การอบรมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ
Thai Law Training
2561 -	การสัมมนาเชิงเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เรื่อง Assist Your BOD in Leading through
Disruption with CG Perspective
		 Deloitt ประเทศไทย
-	การเสวนากรรมการอิสระ (ID Forum)
หัวข้อ Tough Boardroom Situations-Independent
Directors Share Lessons Learned
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2560 -	สัมมนาวิชาการเรื่อง Value Creation and
Enhancement for Listed Companies
with the New COSO 2017
-	หลักสูตร Enterprise Risk Management (ERM)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2559

2558
2557
2556
2549
2548
2547
2540

-	หลักสูตรผูบ้ ริหาร โครงการ EGAT Get Ready Program III
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-	หลักสูตร Board that Make a Difference
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร IT Governance for Directors
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร Corporate Governance for Executives
รุน่ ที่ 3/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
-	หลักสูตร The Leadership Grid
-	หลักสูตร Director Certificate Program รุน่ ที่ 179/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร Effective Minutes Taking รุ่นที่ 4/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร Corporate Secretary Program รุน่ ที่ 13/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	กฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-	กฎหมายและระเบียบปฏิบัติส�ำหรับเลขานุการบริษัท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	Mini-MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 เมษายน 2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท
และเลขานุการบริษัท
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

เอ็กโก กรุ๊ป
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ตามก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมทั้งเพื่อท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
ลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ ดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนี้
•	ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อก�ำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้องสม�่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการ
•	จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
• 	บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุม
คณะกรรมการ
• 	ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.
• 	ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
• 	ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
• 	ดูแลเอกสารส�ำคัญของบริษทั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�ำปี
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร
ในปี 2563 เลขานุการบริษทั ได้เข้ารับการอบรมสัมมนา รับฟังการชีแ้ จงและร่วมให้ความเห็นในเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ดั โดยหน่วยงานก�ำกับดูแลบริษทั
จดทะเบียน สถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อน�ำมาใช้ในการปรับปรุงงานเลขานุการบริษัทและการก�ำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ปี 2563 เอ็กโกและบริษัทย่อยไม่ได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ดังนี้
•	คดีซงึ่ อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของเอ็กโกและบริษทั ย่อยทีม่ จี ำ� นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันสิน้ ปีบญ
ั ชีลา่ สุด
•	คดีที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
•	คดีความที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของเอ็กโก

เอ็กโก กรุ๊ป
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ค�ำย่อ
01

ชือ่ บริษทั

กรีนวิง

บริษัท กรีนวิง เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด

กังดง

โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง

กวางจิ 1

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกวางจิ 1

กลุ่มเอ็กโก

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

กันกุล

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

กาลิลายัน

บริษัท กาลิลายัน พาวเวอร์ อิงค์ จ�ำกัด

คิวพีไอ

บริษัท เคซอน เพาเวอร์ อิงค์ จ�ำกัด

คิวเอ็มเอส

บริษัท เคซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส อิงค์ จ�ำกัด

เคซอน, คิวพีแอล

บริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จ�ำกัด

เคแอลยู

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด

จีพีจี

บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จ�ำกัด

จีพีเอส

บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ำกัด

จีวายจี

บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จ�ำกัด

จีอีซี

บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จ�ำกัด (มหาชน)

จีอีเอ็น

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จ�ำกัด

จีไอพีพี

บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จ�ำกัด

เจนพลัส

บริษัท เจน พลัส จ�ำกัด

ซีดับบลิวเอฟ

บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด

โซลาร์ โก

บริษัท โซลาร์ โก จ�ำกัด

ดีจีเอ

บริษัท ไดมอนด์ เจเนอเรติ้ง เอเชีย

ดีจีเอ ไทยแลนด์

บริษัท ดีจีเอ ไทยแลนด์ จ�ำกัด

ดีจีเอ เอชเค

บริษัท ไดมอนด์ เจเนอเรติ้ง เอเชีย จ�ำกัด

เด็กคอม

บริษัท ทวาย อิเล็คตริซิตี้ เจเนอเรติ้ง คัมพานี เมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ทีดับบลิวเอฟ

บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จ�ำกัด

ทีพีเอ็น

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด

เท็ปเดีย

บริษัท เท็ปเดีย เจเนอเรติ้ง จ�ำกัด

เท็ปโก

บริษัท โตเกียว อิเล็คตริก พาวเวอร์ จ�ำกัด

เท็ปโก อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท โตเกียว อิเล็คตริก เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
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นิว โกรทธ์

บริษัท นิว โกรทธ์ จ�ำกัด

บฟข.

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด

บีพียู

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด

บีแอลซีพี

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด

บีอาร์ดับบลิวเอฟ

บริษัท โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม พีทีวาย จ�ำกัด

พาจู

บริษัท พาจู เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จ�ำกัด

พีพอย

บริษัท เพิร์ล เอนเนอจี้ ฟิลิปปินส์ ออเปอเรติ้ง อิงค์ จ�ำกัด

พีพี

บริษัท ฟีนิกซ์ พาวเวอร์ จ�ำกัด

มิลเลนเนี่ยม

บริษัท มิลเลนเนี่ยม เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด

เมาบัน

บริษัท เมาบัน โฮลดิ้ง อิงค์ จ�ำกัด

ยันฮี เอ็กโก

บริษัท ยันฮี เอ็กโก โฮลดิ้ง จ�ำกัด

โรงไฟฟ้าระยอง

โรงไฟฟ้าระยอง

อาร์จี

บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จ�ำกัด

อี แอนด์ อี

บริษัท อี แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด

เอ็กโก, บริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

เอ็กโก กรีน

บริษัท เอ็กโก กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

เอ็กโก โคเจน

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด

เอ็กโก พลัส

บริษัท เอ็กโก พลัส จ�ำกัด

เอ็กโก เพิร์ล

บริษัท เอ็กโก เพิร์ล จ�ำกัด

เอ็กพีซีแอล

บริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์ จ�ำกัด

เอ็นเคซีซี

บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด

เอ็นจีพี

บริษัท นิว โกรทธ์ พลัส จ�ำกัด

เอ็นทีวันพีซี

บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 1 จ�ำกัด

เอ็นทีพีซี

บริษัท ไฟฟ้า น�้ำเทิน 2 จ�ำกัด

เอ็นอีดี

บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ำกัด

เอ็มเอ็มอี

บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จ�ำกัด

เอสโก

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด

เอสซีซี

บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด

เอ็กโก กรุ๊ป
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ชือ่ บริษทั

เอสบีพีแอล

บริษัท ซาน บัวนาเวนทูรา พาวเวอร์ จ�ำกัด

เอสพีพี ทู

บริษัท เอสพีพี ทู จ�ำกัด

เอสพีพี ทรี

บริษัท เอสพีพี ทรี จ�ำกัด

เอสพีพี โฟร์

บริษัท เอสพีพี โฟร์ จ�ำกัด

เอสพีพี ไฟว์

บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จ�ำกัด

เอสพีพีพี

บริษัท เซาท์ แปซิฟิค พาวเวอร์ จ�ำกัด

เอสอีจี

บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล จ�ำกัด

เอสอีจีเอสดี

บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล(ซาลัก – ดาราจัท) จ�ำกัด

เอเวอร์กรีน

บริษัท เอเวอร์กรีน พาวเวอร์ เวนเจอร์ จ�ำกัด

หยุนหลิน

บริษัท หยุนหลิน โฮลดิ้ง จ�ำกัด

หยุนเหนิง

บริษัท หยุนเหนิง วินด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด

02 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
กกพ.

คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน

กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาค

กพช.

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ก.ล.ต.

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สนพ.

ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

03

สถาบันอืน่

COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

IOD

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

JBIC

Japan Bank for International Corporation
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ค�ำศัพท์เทคนิค

บริษัทย่อย

กิจการที่กลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจควบคุม

บริษัทร่วม

กิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือการที่กลุ่มบริษัท
ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การร่วมค้า

กิจการที่กลุ่มบริษัทมีอ�ำนวจควบคุมร่วมกับผู้ร่วมทุนภายใต้สัญญาการร่วมการงาน การตัดสินใจใน
กิจการที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเห็นชอบโดยผู้ควบคุมร่วมอย่างเป็นเอกฉันท์ และผู้ร่วมทุนมีสิทธิใน
สินทรัพย์สุทธิของการร่วมงาน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
จดทะเบียน การถือหุ้นดังกล่าวนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ผู้มีอ�ำนาจควบคุม

ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการ หรือการด�ำเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับมอบอ�ำนาจ
ตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนั้นได้
ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือ
การด�ำเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามค�ำสั่งของตนในการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือ
การด�ำเนินการของบริษัท
ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการด�ำเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัท
เยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีต�ำแหน่งซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น

พีดีพี

แผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า

วีเอสพีพี

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

เอสพีพี

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ไอพีพี

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระเอกชน

เอ็กโก กรุ๊ป
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สรุปผลการด�ำเนินงาน ปี 2560 - 2563
มิติเศรษฐกิจ
GRI 201-1: DIRECT ECONOMIC VALUE GENERATED AND DISTRIBUTED
PERFORMANCE

Sales and Service Income
Operating costs (Excluding
Employee Remunerations)
Employee wages and benefits
Dividends paid to shareholders
Investment and financial
expenses for lenders
Tax paid to government and local
authorities
Payment for the Power
Development Fund
Philanthropic contributions
Charitable donations
Community investments
Commercial initiatives

UNIT

2560

2561

2562

2563

Baht
Baht

30,223,559,318 38,174,192,131 41,055,022,317 35,990,360,237
20,512,962,193 29,966,151,852 29,663,640,885 26,836,951,163

Baht
Baht
Baht

1,954,105,893
3,553,622,137
3,805,853,260

2,115,617,704
5,000,975,850
4,023,693,045

2,257,494,077
3,553,463,021
3,981,212,498

2,170,328,543
3,290,303,850
2,361,914,693

Baht

1,201,179,751

1,089,771,424

1,575,796,528

1,212,228,961

Baht

84,352,714

103,313,215

100,257,302

99,791,849

472,000,000

16,181,570
218,948,407
N/A

8,799,731
113,652,675
46,546,854

12,480,564
113,209,215
72,993,010

Baht
Baht
Baht
Baht

N/A

GRI 205-2: COMMUNICATION AND TRAINING ABOUT ANTI-CORRUPTION POLICIES AND PROCEDURES
PERFORMANCE

UNIT

2560

2561

2562

2563

Governance body members that
the organization’s anti-corruption
policies and procedures have been
communicated to
Governance body members
that have received training on
anti-corruption
Business partner that anti-corruption
policies and procedures have been
communicated to
Employees that anti-corruption
policies and procedures have
been communicated to
Employees that have received
training on anti-corruption

Persons

15

15

15

15

%

100

100

100

100

Persons

N/A

1

1

0

%

N/A

7

7

0

%

100

100

100

100

Persons

187

187

171

66

%

20

17

21

7

Persons
%

78
4

150
13

191
22

66
7
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GRI 205-3: CONFIRMED INCIDENTS OF CORRUPTION AND ACTIONS TAKEN
PERFORMANCE

Confirmed incidents of corruption
and bribery

UNIT

2560

2561

2562

2563

Cases

0

0

0

0

GRI 206-1: LEGAL ACTIONS FOR ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR, ANTI-TRUST, AND MONOPOLY PRACTICES
PERFORMANCE

UNIT

2560

2561

2562

2563

Total number of legal actions for
anti-competitive behavior, anti-trust,
and monopoly practices and their
outcomes

Case

0

0

0

0

GRI 405-1: DIVERSITY OF GOVERNANCE BODIES AND EMPLOYEES
PERFORMANCE

UNIT

Number of governance bodies by age group
- Under 30 years
Persons
Percentage
- 30 – 50 years
Persons
Percentage
- Over 50 years
Persons
Percentage

2560

2561

2562

2563

MALE

FEMALE

MALE

FEMALE

MALE

FEMALE

MALE

FEMALE

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2

0
0

1

13
11

0

1

7
2

87

0

12

0

2

7
2

93

0

12

0
2

2

10

93

3
87

Supply Chain Management
GRI 308-1: NEW SUPPLIERS THAT WERE SCREENED USING ENVIRONMENTAL CRITERIA
PERFORMANCE

UNIT

2560

2561

2562

2563

Percentage of new suppliers that
were screened using environmental
criteria

%

30.23

41.37

100

100

GRI 414-1: NEW SUPPLIERS THAT WERE SCREENED USING SOCIAL CRITERIA
PERFORMANCE

UNIT

2560

2561

2562

2563

Percentage of new suppliers that
were screened using social criteria

%

30.23

41.37

100

100

เอ็กโก กรุ๊ป
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Reliable Power Supply
G4-PR5: CUSTOMER SATISFACTION SURVEY RESULTS REPORTED FOR ORGANIZATION
PERFORMANCE

Target
Customer Satisfaction Survey
Data Coverage

UNIT

2560

2561

2562

2563

%
%
% of Revenue

90.00
92.21
54

90.00
93.30
63

90.00
92.42
87

90.00
93.43
87

G4-EU1: INSTALL CAPACITY BY PRODUCTION PRIMARY ENERGY SOURCE
PERFORMANCE

Coal
Nuclear
Natural Gas
Oil
Hydro (> 10 MW)
Wind
Other Renewable
Installed Capacity
Net Energy Capacity
Transmission Loss as a % of total
Energy

UNIT

%
%
%
%
%
%
%
MW
GJ
%

2560

2561

2562

2563

27
22
22
22
0
0
0
0
57
65
65
65
0
0
0
0
0
0
0
0
11
9
9
9
5
4
4
4
1,887
2,265
2,265
2,265
38,874,641
46,716,204
50,283,910
45,888,116
N/A (transmission of electricity is beyond EGCO’s operations)

G4-EU 30: AVERAGE PLANT AVAILABILITY FACTOR

Coal
Natural Gas

%
%

82.54
95.94

80.00
92.32

89.96
97.05

88.10
97.88

IF-EU-550A.1: NUMBER OF INCIDENTS OF NON-COMPLIANCE WITH PHYSICAL
AND/OR CYBERSECURITY STANDARDS OR REGULATIONS
PERFORMANCE

Number of incidents of
non-compliance with physical
and/or cybersecurity standards
or regulations

UNIT

2560

2561

2562

2563

Number of
incidents

0

0

0

0
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G4-EU11: AVERAGE PLANT EFFICIENCY
UNITS

INSTALLED CAPACITY
(MW)

AVERAGE EFFICIENCY
(%)

MAIN FUEL SOURCE

KEGCO

2

970

51.07

Gas

EGCO Cogen

1

117

43.11

Gas

KLU

1

122

42.21

Gas

BPU

2

256

43.75

Gas

Quezon

1

502.5

36.02

Coal

RG

1

9.9

16.08

Biomass

THERMAL PLANTS

มิติสังคม
GRI 102-8: INFORMATION ON EMPLOYEES AND OTHER WORKERS
PERFORMANCE

UNIT

2560
MALE

FEMALE

2561
TOTAL

MALE

FEMALE

2562
TOTAL

MALE

FEMALE

2563
TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

Total employee by employee type
Total Employees

Persons

966

362 1,328 1,046 315 1,361 1,112 311 1,423 1,094 323 1,417

- Permanent Employee Persons

727

227

954

858

259 1,117 926

271 1,197 859

267 1,126

- Outsource

Persons

217

132

349

161

52

213

129

34

163

189

52

241

- S taff under O&M
Agreement and/or
Service Agreement

Persons

22

3

25

27

4

31

57

6

63

46

4

50

- Thailand

Persons

561

200

761

668

222

890

650

219

969

661

225

886

- Oversee

Persons

166

27

193

190

37

227

276

52

271

198

42

240

Total employee by area

เอ็กโก กรุ๊ป
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GRI 401-1: NEW EMPLOYEE HIRES AND EMPLOYEE TURNOVER
PERFORMANCE

UNIT

2560

2561

2562

2563

MALE

FEMALE

TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

New Employee hired by age group
Total New Hire

Persons

57

17

74

43

25

68

88

23

111

52

19

71

- Below 30 years old

Persons

45

12

57

17

22

39

47

18

65

33

17

50

- 30 - 50 years old

Persons

10

5

15

23

2

25

40

5

45

16

2

18

- Over 50 years old

Persons

2

0

2

3

1

4

1

0

1

3

0

3

Total New Hire Rate

%

7.84 7.49 7.76 5.01 9.65 6.09 9.50 8.49 9.27 6.05 7.12 6.31

Turnover of permanent employee by age group
Total permanent
employee turnover

Persons

31

10

41

19

13

32

39

20

59

36

13

49

- Below 30 years old

Persons

14

7

21

6

7

13

12

9

21

15

1

16

- 30 - 50 years old

Persons

14

3

17

9

6

15

13

2

15

7

7

14

- Over 50 years old

Persons

3

0

3

4

0

4

14

9

23

14

5

19

Total employee
turnover rate

%

4.26 4.41 4.30 2.21 5.02 2.86 4.21 7.38 4.93 4.19 4.87 4.35

Voluntary employee
turnover rate

%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

3.14 2.62 3.02

GRI 401-3: PARENTAL LEAVE
PERFORMANCE

UNIT

2560

2561

2562

2563

MALE

FEMALE

TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

Employee taken
parental leave

Persons

4

2

6

8

3

11

17

2

19

19

6

25

Employee returned
to work after parental
leave

Persons

4

2

6

10

4

14

17

2

19

19

5

24
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GRI 404-1: AVERAGE HOURS OF TRAINING PER YEAR PER EMPLOYEE
PERFORMANCE

2560
MALE

2561

2562

2563

FEMALE

TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

339

1,175

734

147

881

971

527

1,498

160

89

249

Training by Employee Type
- Executive

836

- Middle Management 5,882 2,066 7,947 1,632 1,318 2,950 3,929 1,866 5,794 2,898 1,668 4,566
- F irst-Level
Management

11,485 1,986 13,471 3,078 2,323 5,401 3,818 2,181 5,998 2,554 2,805 5,359

- E mployee
69,937 9,115 79,051 18,692 6,026 24,717 17,148 6,463 23,611 10,556 5,562 16,118
(Non-Management)
Total Training Hours

88,139 13,505 101,644 24,135 9,814 33,949 25,865 11,036 36,901 16,168 10,123 26,291

Training by Topics
- E nvironment,
Health and Safety

22,622 2,309 24,931 8,561 1,637 10,197 6,119 1,317 7,436 4,590 1,194 5,784

- C ode of Conduct

-

-

-

65

3

68

0

51

51

113

178

291

- A nti-Corruption

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117

72

189

-O
 thers

65,518 11,196 76,713 15,509 8,174 23,684 19,746 9,669 29,415 11,348 8,679 20,027

Total Training Hours
by Topics

88,139 13,505 101,644 24,135 9,814 33,949 25,865 11,036 36,901 16,168 10,123 26,291

Average Training Hours by Employee Types (Hour/person/year)
- Executive

26.00 42.20 29.68 40.78 24.50 36.71 60.69 105.30 71.31 10.00 17.80 11.86

- Middle Management 53.07 77.20 59.20 34.72 57.30 42.14 95.82 84.80 91.97 67.40 79.40 71.34
- F irst-Level
Management

36.88 34.88 36.14 36.21 41.48 38.30 42.42 38.94 41.08 31.15 46.74 37.74

- E mployee (non22.06 23.23 22.31 26.40 34.63 28.02 22.01 34.38 24.42 14.70 30.73 17.93
management Level)
Total Average Training 25.68 29.63 26.62 28.28 37.40 30.39 27.93 40.72 30.83 18.82 37.91 23.35
Hours
Average Training Hours by Topic
- E nvironment,
Health and Safety

13.52

5.70

12.00

9.98

6.32

9.13

6.61

4.86

6.21

4.20

3.70

4.08

- Code of Conduct

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.10

0.55

0.21

- A nti-Corruption

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.11

0.22

0.13

- Others

39.16 27.64 36.92 18.30 31.08 21.26 21.32 35.87 24.62 10.37 26.87 14.13

Total Average training 52.68 33.34 48.91 28.35 37.41 30.45 27.93 40.72 30.83 14.78 31.34 18.55
hours
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GRI 404-3: PERCENTAGE OF EMPLOYEES RECEIVING REGULAR PERFORMANCE
AND CAREER DEVELOPMENT REVIEWS
2560

PERFORMANCE

MALE

- E xecutive
- Middle Management
- F irst-Level
Management
- Employee
(Non-Management)

FEMALE

2561
TOTAL

MALE

FEMALE

2562
TOTAL

MALE

2563

FEMALE

TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

GRI 405-1: DIVERSITY OF EMPLOYEES (PERMANENT EMPLOYEES ONLY)
PERFORMANCE

UNIT

2560
MALE

Total employee by employee category
- E xecutive
Persons 17
%
77
-M
 iddle
Persons 44
Management
%
75
- F irst-Level
Persons 81
Management
%
63
- E mployee (NonPersons 585
management level)
%
79

2561

2562

2563

FEMALE

TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

5
23
15
25
47
37
160
21

22
100
59
100
128
100
745
100

18
75
47
67
85
60
708
80

6
25
23
33
56
40
174
20

24
100
70
100
141
100
882
100

16
76
41
65
90
62
779
81

5
24
22
35
56
38
188
19

21
100
63
100
146
100
967
100

16
76
43
67
82
58
718
80

5
24
21
33
60
42
181
20

21
100
64
100
142
100
899
100

LABOR PRACTICES
PERFORMANCE

Employees
represented by an
independent trade
union
- Labor Union
- Welfare Committee
Percentage of
employee under
supervision of the
welfare committee/
Labor union

UNIT

2560

2561

2562

2563

MALE

FEMALE

TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL

Persons

-

-

-

113

21

134

113

21

134

116

24

140

Persons
Persons
%

-

-

100

109
4

15
6

124
10
100

109
4

15
6

124
10
100

101
15

15
9

116
24
100
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Occupational Health and Safety Performance
GRI 403-9: WORK-RELATED INJURIES
PERFORMANCE

UNIT

2560

2561

2562

2563

- Employees

Cases

0

0

0

0

- Contractors

Cases

0

0

0

0

Rate of fatality

Cases/Million hours

0

0

0

0

Fatality

High-consequence work-related Injury
- Employees

Cases

0

0

0

0

- Contractors

Cases

0

0

0

0

Cases/Million hours

0

0

0

0

- Employees

Cases

0

0

1

1

- Contractors

Cases

0

1

1

5

Cases/Million hours

0

0.16

0.33

0.96

Rate of high-consequence
work-related injury
Recordable work-related injury

Rate of recordable
work-related injury

Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)
- Employees

Cases/Million hours

0.00

0.00

0.00

0.00

- Contractors

Cases/Million hours

0.00

0.25

0.00

0.75

- Employees

Cases/Million hours

0.00

0.00

0.45

0.44

- Contractors

Cases/Million hours

0.00

0.25

0.26

1.26

Injury Frequency Rate (IFR)
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มิติสิ่งแวดล้อม
GRI 302-1: ENERGY CONSUMPTION WITHIN THE ORGANIZATION
PERFORMANCE

UNIT

2560

2561

2562

2563

GJ

80,348,844

93,704,049

99,664,665

92,163,764

- Coal

GJ

29,769,911

25,215,135

28,548,751

21,642,335

- Gas

GJ

50,362,998

68,266,718

70,936,554

70,380,899

- Other: Diesel oil, Gasoline

GJ

215,935

222,196

179,360

140,531

B:	Renewable Fuel consumed: Biomass

GJ

1,236,642

1,118,660

1,226,128

1,311,891

C:	Electricity, heating, cooling and steam
purchased for consumption

GJ

41,873

47,407

38,962

68,441

D:	Electricity, heating, cooling and steam
sold

GJ

38,874,641

46,716,204

50,283,910

45,888,116

- Electricity

GJ

38,722,752

44,552,249

48,059,288

43,753,368

- Steam

GJ

151,889

2,163,955

2,224,622

2,134,748

GJ

42,752,718

48,153,912

50,645,845

47,655,981

MWh

11,004,699

13,223,341

14,237,198

13,312,704

A: Non-renewable fuel consumed

Total energy consumption (A+B+C-D)
Generation
Total electricity and steam generation

GRI 302-3: ENERGY INTENSITY
PERFORMANCE

Energy intensity within organization

UNIT

2560

2561

2562

2563

GJ/MWh

3.88

3.64

3.56

3.58

GRI 305: GREENHOUSE GAS EMISSIONS (GHGs)
PERFORMANCE

UNIT

2560

2561

2562

2563

GRI 305-1: Direct (Scope 1) GHG emissions

ton CO2e

5,828,891

6,664,845

7,034,130

6,529,416

GRI 305-2: Energy indirect (Scope 2) GHG
emissions

ton CO2e

6,762

8,670

7,127

10,474

GRI 305-4: GHG emissions intensity
(Scope 1)

ton CO2e/
MWh

0.53

0.50

0.49

0.49
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GRI 303-3: WATER WITHDRAWAL
PERFORMANCE

Total water withdrawal from all areas
- Surface water
(Incl. Water from rivers, lakes)
- Fresh water (≤1,000 mg/L TDS)
- Other water (>1,000 mg/L TDS)
- Ground Water
- Fresh water (≤1,000 mg/L TDS)
- Other water (>1,000 mg/L TDS)
- Seawater
- Fresh water (≤1,000 mg/L TDS)
- Other water (>1,000 mg/L TDS)
- Third-party water: Municipal water
suppliers or other water utilities
- Fresh water (≤1,000 mg/L TDS)
- Other water (>1,000 mg/L TDS)
Total water withdrawal from water
stress areas
Recycled water

UNIT

2560

2561

2562

2563

m
m3

1,203,249,635
1,203,223,412

1,132,021,128
4,884,040

1,214,665,915
4,816,148

1,229,830,129
5,373,643

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

N/A
N/A
25,230
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
993

4,884,040
0
34,980
N/A
N/A
1,126,110,005
0
1,126,110,005
992,103

4,816,148
0
31,083
N/A
N/A
1,208,701,639
0
1,208,701,639
1,117,044

5,373,643
0
19,887
19,887
0
1,223,274,898
0
1,223,274,898
1,161,701

m3
m3
m3

993
0
0

992,103
0
0

1,117,044
0
0

1,161,701
0
0

m3

148,653

157,382

146,698

135,010

3

GRI 303-4: WATER DISCHARGE
PERFORMANCE

Total water discharge to all areas
- Surface water
- Ground water
- Seawater
- On-site storage
Total water discharge by water type
- Fresh water (≤1,000 mg/L TDS)
- Other water (>1,000 mg/L TDS)

UNIT

2560

2561

2562

2563

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

1,201,789,992
534,758,777
0
667,031,215
0

1,127,340,300
806,253
17,539
1,126,502,145
14,363

1,209,779,948
572,692
19,559
1,209,041,300
146,397

1,224,580,409
500,265
69,078
1,223,995,990
15,076

534,758,777
667,031,215

838,155
1,126,502,145

738,648
1,209,041,300

584,419
1,223,995,990

GRI 303-5: WATER CONSUMPTION
PERFORMANCE

Water consumption
(Water withdrawal - Water Discharge)

UNIT

2560

2561

2562

2563

m

1,459,644

4,680,829

4,885,967

5,249,720

3
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GRI 305-7: NITROGEN OXIDES (NOx), SULFUR OXIDES (SOx), AND OTHER SIGNIFICANT AIR EMISSIONS
PERFORMANCE

-

NOx emissions
SOx emissions
TSP
Mercury emissions
SF6 emissions

UNIT

2560

2561

2562

2563

Tons
Tons
Tons
Tons
Tons

6,385
4,047
782
0.0000
0.0000

6,746
5,945
524
0.0072
0.1000

7,649
6,661
584
0.0087
0.0000

7,010
6,379
295
0.0037
0.0000

GRI 306-2: WASTE BY TYPE AND DISPOSAL METHODS
PERFORMANCE

Hazardous waste
Total hazardous waste
- Landfill
- Reuse
- Recycling
- Recovery
- Incineration
- On-site storage
- Other
Non-hazardous waste
Total non-hazardous waste
(excluding ash)
- Landfill
- Reuse
- Recycling
- Recovery
- Incineration
- On-site storage
- Composting
- Other
Non-hazardous waste (ash only)
Ash
- Landfill
- Recycling
- Other (Donated)

UNIT

2560

2561

2562

2563

Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons

221
161
42
14
3

111
65
24
19
3
-

116
16
24
16
25
25
11

152
44
9
45
12
16
27

Tons

2,741

1,574

3,148

3,854

Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons

943
606
1,193

910
604
57
-

986
1,347
3
74
71

2,179
876
0.03
70
-

Tons
Tons
Tons
Tons

45,771
17,151
28,620
0

44,029
14,189
29,840
0

44,667
13,561
31,106
0

52,163
12,797
25,676
13,689
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GRI 306-3: SIGNIFICANT SPILLS
PERFORMANCE

Number of significant spills
Total volume of significant spills

UNIT

2560

2561

2562

2563

Number

0

0

0

0

Litres

0

0

0

0

GRI 307-1: NON-COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL LAWS AND REGULATIONS
PERFORMANCE

UNIT

2560

2561

2562

2563

Total number of violations of legal
obligations/regulations

Cases

0

0

0

0

- Significant fines

Baht

0

0

0

0

- Non-monetary sanctions

Cases

0

0

0

0

- C ase brought through dispute
resolution mechanisms

Cases

0

0

0

0

เอ็กโก กรุ๊ป
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การรับรองข้อมูลตามเกณฑ์ GRI
Global Reporting Initiative: Core Standards
GLOBAL REPORTING INITIATIVE

PAGE/WEBSITE/NOTES

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
ORGANIZATIONAL PROFILE

GRI 102-1
GRI 102-2

Name of the organization
Activities, brands, products, and services

GRI 102-3

Location of headquarters

GRI 102-4
GRI 102-5
GRI 102-6
GRI 102-7

Location of operations
Ownership and legal form
Markets served
Scale of the organization

GRI 102-8

Information on employees and other workers

GRI 102-9

Supply chain

GRI 102-10

Significant changes to the organization and its
supply chain

GRI 102-11

Precautionary principles or approach

GRI 102-12

External initiatives

GRI 102-13

Membership of associations

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (P.30)
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
(P.18)
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
(P.33-42)
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (P.17)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ (P.30-32)
แผนที่การลงทุน (P.32)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ (P.30)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ (P.30)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ (P.30)
การสร้างคุณค่าของกลุ่มเอ็กโก
(P.66-67)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.454)
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(P.138-141)
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดโครงสร้าง
กรรมสิทธิ์หรือห่วงโซ่อุปทานของ
กลุ่มเอ็กโกอย่างมีนัยส�ำคัญในปี 2563
ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง (P.56-65)
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (P.17)
กลุ่มเอ็กโกกับการพัฒนาเป้าหมาย
ที่ยั่งยืน (P.76-79)
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆ
ของกลุ่มเอ็กโก (P.248-250)

STRATEGY

GRI 102-14

Statement from senior decision-maker

สารจากประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (P.13)

EXTERNAL
ASSURANCE
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PAGE/WEBSITE/NOTES
ETHICS AND INTEGRITY

GRI 102-16
GRI 102-17

Values, principles, standards, and norms of
behavior
Mechanisms for advice and concerns about
ethics

การก�ำกับดูแลกิจการ (P.218)
การก�ำกับดูแลกิจการ (P.234-241)

GOVERNANCE

GRI 102-18

Governance structure

GRI 102-19

Delegating authority

GRI 102-20

Executive-level responsibility for economic,
environmental, and social topics
Effectiveness of risk management processes

GRI 102-30
GRI 102-31

Review of economic, environmental,
and social topics

โครงสร้างองค์กร (P.28-29)
โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
(P.165-179)
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
(P.68-73)
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
(P.68)
ปัจจัยความเสี่ยงและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง (P.56-65)
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
(P.68-73)

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

GRI 102-40

List of stakeholder groups

GRI 102-41

Collective bargaining agreements

GRI 102-42

Identifying and selecting stakeholders

GRI 102-43

Approach to stakeholder engagement

GRI 102-44

Key topics and concerns raised

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
(P.69-73)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.457)
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
(P.68-73)
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
(P.68)
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
(P.70-73)

REPORTING PRACTICE

GRI 102-46

Entities included in the consolidated financial
statements
Defining report content and topic boundaries

GRI 102-47

List of material topics

GRI 102-48
GRI 102-49

Restatements of information
Changes in reporting

GRI 102-45

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (P.17)
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (P.17)
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
(P.68-74)
ล�ำดับประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
(P.75)
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (P.17)
ทบทวนหัวข้อที่เป็นสาระส�ำคัญของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

เอ็กโก กรุ๊ป
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GRI 102-50
GRI 102-51
GRI 102-52
GRI 102-53
GRI 102-54
GRI 102-55
GRI 102-56

PAGE/WEBSITE/NOTES

Reporting period
Date of most recent report
Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report
Claims of reporting in accordance with the GRI
Standards
GRI content index
External assurance

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (P.17)
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (P.17)
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (P.17)
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (P.17)
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (P.17)
การรับรองข้อมูลตามเกณฑ์ GRI (P.463)
การรับรองจากหน่วยงานภายนอก
(P.470)

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and its boundary
Evaluation of the management approach

ทุกบท
ทุกบท
ทุกบท

GRI 200: ECONOMIC PERFORMANCE
ECONOMIC VALUE

GRI 201-1

Direct economic value generated and
distributed

สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.451)

ANTI-CORRUPTION

GRI 205-2

Communication and training about
anti-corruption policies and procedures

GRI 205-3

Confirmed incidents of corruption and actions
taken

การก�ำกับดูแลกิจการ – หลักปฏิบัติ 2
(P.220-221)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.451)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.452)

ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

GRI 206-1

Legal actions for anti-competitive behavior,
anti-trust, and monopoly practices

สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.452)

GRI 300: ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
ENERGY

GRI 302-1

Energy consumption within the organization

GRI 302-3

Energy intensity

GRI 302-4

Reduction of energy consumption

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(P.106-107)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.459)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.459)
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(P.106-107)

EXTERNAL
ASSURANCE
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EXTERNAL
ASSURANCE

WATER AND EFFLUENTS

GRI 303-1
(2018)
GRI 303-2
(2018)
GRI 303-3
(2018)

Integrations with water as a shared resource

การจัดการน�้ำและน�้ำเสีย (P.111-112)

Management of water discharge-related
impacts
Water withdrawal

การจัดการน�้ำและน�้ำเสีย (P.111-112)

GRI 303-4
(2018)

Water discharge

GRI 303-5
(2018)

Water consumption

การจัดการน�้ำและน�้ำเสีย (P.111-112)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.460)
การจัดการน�้ำและน�้ำเสีย (P.111-112)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.460)
การจัดการน�้ำและน�้ำเสีย (P.111-112)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.460)

BIODIVERSITY

GRI 304-1
GRI 304-2
GRI 304-3

Operational sites owned, leased, managed in,
or adjacent to, protected areas and areas of
high biodiversity value outside protected areas
Significant impacts of activities, products, and
services on biodiversity
Habitats protected or restored

การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
(P.113-119)
การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
(P.113-119)
การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
(P.113-119)

EMISSIONS

GRI 305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

GRI 305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

GRI 305-4

GHG emissions intensity

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(P.98-100)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.459)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(P.98-100)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.459)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(P.98-100)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.459)

(303-3a)
(303-4a)
(303-5a)
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Reduction of GHG emissions

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(P.98-100)
Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and การจัดการสิ่งแวดล้อม (P.109-110)
other significant air emissions
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.461)
EFFLUENTS AND WASTE

GRI 306-1

Waste discharge by quality and destination

การจัดการสิ่งแวดล้อม (P.110)

GRI 306-2

Waste by type and disposal methods

GRI 306-3

Significant spills

การจัดการสิ่งแวดล้อม (P.110)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.461)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.462)

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

GRI 307-1

Non-compliance with environmental laws and
regulations

การจัดการสิ่งแวดล้อม (P.108)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.462)

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

GRI 308-1

New suppliers that were screened using
environmental criteria

GRI 308-2

Negative environmental impacts in the supply
chain and actions taken

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(P.138-141)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.452)
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(P.138-141)

GRI 400: SOCIAL PERFORMANCE
EMPLOYMENT

GRI 401-1

New employee hires and employee turnover

GRI 401-2

Benefit provided to full-time employees that
are not provided to temporary or part-time
employees
Parental leave

GRI 401-3

บุคลากรของกลุ่มเอ็กโก (P.120-122)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.455)
บุคลากรของกลุ่มเอ็กโก (P.125-126)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.455)

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI 403-1
GRI 403-2

Occupational health and safety management
systems
Hazard identification, risk assessments, and
incident investigation

ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
(P.130-131)
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
(P.130-131)
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GRI 403-3

Occupational health services

GRI 403-4

Worker participation, consultation, and
communication on occupational health and
safety
Worker training on occupational health and
safety
Promotion of worker health

GRI 403-5
GRI 403-6
GRI 403-7
GRI 403-8
GRI 403-9

ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
(P.132-134)
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
(P.132-134)
Prevention and mitigation of occupational health ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
and safety impacts directly linked by business (P.130-131)
relationships
Workers covered by an occupational health and ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
safety management system
(P.130-131)
Work-related injuries
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
(P.131)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.458)

GRI 404-2
GRI 404-3

Average hours of training per year per
employee
Programs for upgrading employee skills and
transition assistance programs
Percentage of employees receiving regular
performance and career development reviews

สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.456)
บุคลากรของกลุ่มเอ็กโก (P.123-125)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.457)

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

GRI 405-1

Diversity of governance bodies and employees สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.457)
HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

GRI 412-1
GRI 412-2

Operations that have been subject to human
rights reviews or impact assessments
Employee training on human rights policies or
procedures

การเคารพสิทธิมนุษยชน (P.128-129)
การเคารพสิทธิมนุษยชน (P.128-129)

LOCAL COMMUNITIES

GRI 413-1
GRI 413-2

Operations with local community engagement,
impact assessments, and development
program
Operations with Significant actual and potential
negative impacts on local communities

EXTERNAL
ASSURANCE

ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
(P.130-131)
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
(P.130-137)

TRAINING AND EDUCATION

GRI 404-1

เอ็กโก กรุ๊ป

กลุ่มเอ็กโกร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน (P.142-158)
กลุ่มเอ็กโกร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน (P.142-158)

(403-9a and 403-9b)
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SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

GRI 414-1

GRI 414-2

New Suppliers that were screened using social การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
criteria
(P.138-141)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.452)
Negative social impacts in the supply chain
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
and actions taken
(P.138-141)
PUBLIC POLICY

GRI 415-1

Political contributions

การก�ำกับดูแลกิจการ - การเข้าร่วมเป็น
สมาชิกองค์กรต่างๆ ของกลุ่มเอ็กโก
(P.248-249)
CUSTOMER PRIVACY

GRI 418-1

Substantiated complaints concerning breaches การบริหารความน่าเชื่อถือและ
of customer privacy and losses of customer
ความพึงพอใจของลูกค้า (P.104-105)
data
SOCIOECONOMIC COMPLIANCE

GRI 419-1

Non-compliance with laws and regulations in
the social and economic area

กลุ่มเอ็กโกร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน (P.142-158)

G4 SECTOR DISCLOSURE: ELECTRIC UTILITIES

G4-PR5

G4-EU1

G4-EU11

G4-EU30

SASB IFEU-550a. 1

Customer satisfaction survey results reported
for organization

การบริหารความน่าเชื่อถือและ
ความพึงพอใจของลูกค้า (P.104-105)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.453)
Installed capacity, broken down by primary
แผนที่การลงทุน (P.32)
energy source and by regulatory regime
เสถียรภาพและความสามารถ
ในการผลิตไฟฟ้า (P.102-104)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.453)
Average generation efficiency of thermal plants แผนที่การลงทุน (P.32)
by energy source and by regulatory regime
เสถียรภาพและความสามารถ
ในการผลิตไฟฟ้า (P.102-104)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.454)
Average plant availability factor by energy
เสถียรภาพและความสามารถ
source and by regulatory regime
ในการผลิตไฟฟ้า (P.102-104)
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.453)
Number of incident of non-compliance with
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
physical and/or cybersecurity standards or
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (P.95-97)
regulations
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560-2563
(P.453)

EXTERNAL
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*$'$.'*.0- .2$/#$)/# 0./$)$'$/4 +*-/!*-/# ' )-4 -спсп
#$...0-) // ( )/#. )+- +- !*-' /-$$/4 ) -/$)"0'$*(+)4 $($/ $)*-) 2$/#
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Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by ' /-$$/4 ) -/$)"0'$*(+)4 $($/ 
җҘ /* +-*1$  $) + ) )/ ..0-)  *) /#  )1$-*)( )/' ) .*$' $.'*.0- . 2$/#$) $/. 0./$)$'$/4
 +*-/спсп(“the Report”) against the assurance criteria below to a limited level of assurance and at the materiality
*!/# +-*! ..$*)'%0" ( )/using LR’s verification +-* 0- .LR’s verification procedure is based on current best
+-/$.  ) 0. . /#  +-$)$+' . *! рппп җсппчҘ Ҋ $)'0.$1$/4Ѷ (/ -$'$/4Ѷ - .+*).$1 ) .. ) - '$$'$/4 *!
+ -!*-() /)+-* .. . !$) $) тпппѵ
0- ..0-)  )"" ( )/ covered fourteen of EGCO’s operations and activities in Thailand, Australia and
#$'$++$) . )/#- .0.$$-4*(+)$ .).+ $!$''4/# !*''*2$)"- ,0$- ( )/.ѷ
•  1$ 2$)"2# /# -/# . ' /  )1$-*)( )/').*$'$.'*.0- .2$/#$)/#  +*-/#1 /& )*0)/*!
 0./$)$'$/4 +*-/$)"/)-.җспрчҘѶ)/# )
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*$'ѷуптҊшѶуптҊш
Our assurance engagement excluded EGCO’s operations and activities outside Thailand except only for 0 5*)
*2 - җ#$'$++$) .Ҙ $($/  *ѵ ) ** *& $) -( /4 /ѵ  / '.* 3'0  /#  / ) $)!*-(/$*) *!
EGCO’s suppliers, contractors and any thirdҊ+-/$ .( )/$*) $)/#  +*-/ѵ
LR’s responsibility is only to EGCO. LR disclaims any liabi'$/4 *- - .+*).$$'$/4 /* */# -. . 3+'$)  $) /#  )
footnote. EGCO’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information
2$/#$)/#  +*-/)!*-($)/$)$)" !! /$1 $)/ -)'*)/-*'.*1 -/# .4./ (.!-*(2#$#/#  +*-/$. -$1 ѵ
'/$(/ '4Ѷ/#  +*-/#. )++-*1 4Ѷ)- ($)./# - .+*).$$'$/4*!ѵ

’s Opinion

Based on LR’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that EGCO has not:
•  //# - ,0$- ( )/.*1
• $.'*. - '$' / ) $)!*-(/$*) !*-/# . ' /  )1$-*)( )/').*$' $.'*.0- . .)* --*-. *-
*($..$*).2 -  / / 
• *1 - ''/# $..0 ./#/- $(+*-/)//*/# ./& #*' -.)-  -.*!/#$. +*-/ѵ
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+-*! ..$*)'%0" ( )/*!/# 1 -$!$ -ѵ
*/ ѷ#  3/ )/*! 1$ ) Ҋ"/# -$)"!*-'$($/ ..0-)  )"" ( )/$.' ../#)!*-- .*)' ..0-)  )"" ( )/ѵ $($/ 
..0-)  )"" ( )/.!*0.*)""- "/ /-/# -/#)+#4.$''4# &$)".*0- //.$/ .ѵ*). ,0 )/'4Ѷ/# ' 1 '*!..0-) 
*/$)  $)  '$($/  ..0-)  )"" ( )/ $. .0./)/$''4 '*2 - /#) /#  ..0-)  /#/ 2*0' #1   ) */$)  #  - .*)' 
..0-)  )"" ( )/ )+ -!*-( ѵ

’s a++-*#

’s ..0-)  )"" ( )/. -  --$  *0/ $) *-)  2$/# *0- 1 -$!$/$*) +-* 0- ѵ  #  !*''*2$)" /.&.
/#*0"#2 - 0) -/& ).+-/*!/#  1$ ) "/# -$)"+-* ..!*-/#$...0-)  )"" ( )/ѷ
1

GHG quantification is subject to inherent uncertainty.
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Assessing EGCO’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were
+/0- *-- /'4ѵ $/#$./#-*0"#- 1$ 2$)"*0( )/.)..*$/ - *-.ѵ
Reviewing EGCO’s process for identifying and determining material is.0 ./**)!$-(/#//# -$"#/$..0 .2 $)'0 $)/# $- +*-/ѵ $/#$.4# &$)"/#//#  +*-/*1 - . /*-.+ $!$$..0 .ѵ '.*- 1$ 2 
whether business decisions made by EGCO’s management were informed and if any opportunities have b )
- / /#/*)/-$0/ /*2-..0./$)'  1 '*+( )/ѵ
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$)$1$0''*/$*).
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•
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).0-  /#/ /#*.  (/ -$' $..0 . 2#$# -  +-$*-$/$.  . #$"# $)!*-( EGCO’s .0./$)'   1 '*+( )/
+').ѵ
•
 .+*).$1 ) ..ѷ
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On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited
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- ! - ) ѷ упппрчсчхптсх
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA),)/# $-- .+ /$1 
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บร�ษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)
222 อาคารเอ็กโก ชั้น 14, 15 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 0 2998 5000 โทรสาร 0 2998 5999
www.egco.com

