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editor’s talk

 ในปี 2556 เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับจากสาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรเติบโตสูงสุด
ในกลุ่มทรัพยากร (Thailand Corporate Brand Raising Stars 2013) ซึ่งมีตัวเลขเติบโต 
อยู่ที่ 317.54% 

 และเมือ่ช่วงเดอืนพฤศจกิายน และธันวาคม 2556 โรงไฟฟ้าโซลาร์ โก ท่ีจงัหวดันครปฐม
และสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้เริ่มทะยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
ผลิตไฟฟ้ารวม 57 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานทดแทนที่เอ็กโกพยายามผลักดัน
มาตลอด เนื่องจากเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

	ส�าหรับก้าวต่อไปในปี	2557	เอ็กโก	กรุ๊ป ยังคงขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ 
พัฒนาโครงการใหม่ๆ และเข้าซื้อโครงการจากผู้ผลิตไฟฟ้าท้ังในไทยและต่างประเทศ  
โดยเฉพาะการขยายสู่ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ซึ่งจะด�าเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตามปรัชญาขององค์กรที่เชื่อว่า ประสิทธิภาพของการด�าเนินธุรกิจย่อมเกิด
จากความร่วมมือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และน�าไปสู่ความส�าเร็จของธุรกิจที่ยั่งยืนได้ในที่สุด 

Life ฉบับเดือนมีนาคม 2557 นี้จึงขอน�าเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณ ‘สหัส ประทักษ์นุกูล’ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณ ‘วรวิทย์ โพธิสุข’  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนา
ธุรกิจในประเทศ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่า เอ็กโก กรุ๊ป ก�าลังเติบโตไปสู่ทิศทางใด 

	 เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน..เพื่อชีวิต
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10
“โซลาร์ โก” มอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้ อบต.บางตาเถร จ.สุพรรณบุรี

บริษัท โซลาร์ โก จ�ากัด น�าโดย กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ คุณสหัส ประทักษ์นุกูล และ  
นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู ้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลยันฮี ร่วมกันมอบรถพยาบาล 
ฉกุเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ เพ่ือใช้ส�าหรบั 
กู้ชีพ กู้ภัย และช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย 
หรือได้รับอุบัติเหตุในพ้ืนที่ อบต. บางตาเถร  
อ . ส อ ง พ่ี น ้ อ ง  จ . สุ พ ร ร ณ บุ รี  โ ด ย มี  
คณุบัญชา สนุทรีเกษม นายก อบต. บางตาเถร  
เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556  
ที่ผ่านมา ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ไทรเขียว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 

news update
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news update

ผู้บริหารเอ็กโก กรุ๊ป ร่วมงาน “สานสัมพันธ์ กลุ่ม กฟผ.”  

ผู้บริหารเอ็กโก กรุ๊ป น�าโดย กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณสหัส 
ประทักษ์นุกูล ร่วมงาน “สานสัมพันธ์ กลุ่ม กฟผ.” ที่จัดขึ้นเพื่อ 
สานสัมพันธ์และเสริมสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างผู้บริหารของ 
กฟผ. และบริษัทในเครือ กฟผ. ให้เกิดความใกล้ชิดกันย่ิงขึ้น  
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคาร RATCH ชั้น 8 
ถนนงามวงศ์วาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. และบริษัท 
ในเครือ กฟผ. ร ่วมงาน ได้แก่ คุณสุนชัย ค�านูณเศรษฐ์  

ผู้ว่าการ กฟผ., คุณพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (RATCH), 
คุณธนา พุฒรังษี  กรรมการผู ้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ.  
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด  (EGATi), คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร 
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อีแกทไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด (EDS),  
คุณวัฒนา หลายเพ่ิมพูน รองผู้จัดการใหญ่ อาวุโส รักษาการ 
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น จ�ากัด (DCAP)
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เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลบูธนิทรรศการดีเด่นด้านกิจกรรม
 และด้านการบริการ จากงาน SET in the City 2013

news update

ชยัภมู ิวนิด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอก็โก ลงนามซือ้ขายไฟฟ้ากับ 
กฟผ. ก�าลงัการผลิต 90 เมกะวตัต์

เมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2556 บริษัท 
ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ากัด ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป  
ถือหุ้นร้อยละ 90 ได้ลงนามสญัญา ซือ้ขาย 
ไฟฟ้ากับ กฟผ. โดยมีก�าลังการผลิต
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ 
ทั้งนี้ “ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม” เป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม ท่ีตั้งอยู่ในจังหวัด
ชยัภูม ิมกี�าหนดการเดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์ 
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยได้รับเงิน
สนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
กิจการพลังงาน จ�านวน 3.50 บาทต่อ 
กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี 

เอ็กโก กรุ๊ป น�าโดย คุณธงชัย โชติขจรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงินบริษัทย่อย เข้ารับรางวัล 
จากการออกบธูนิทรรศการในงานมหกรรมการลงทนุครบวงจร 
แห่งปี “SET in the City กรงุเทพมหานคร 2013” ภายใต้แนวคดิ  
“เปิดมมุมอง เพ่ือโอกาสการลงทนุ” ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมติรกว่า 100 องค์กร จาก
คณุจรมัพร โชตกิเสถียร กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ โดย เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับ 2 รางวัล
ใหญ่ ได้แก่ บูธนทิรรศการดเีด่นด้านกิจกรรม และบธูนิทรรศการ
ดีเด่นด้านบริการ ท้ังน้ี รางวัลดังกล่าวได้รับการพิจารณาจาก
แบบสอบถามที่ประเมินโดยผู้เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 21-24 
พฤศจิกายน 2556 ที่รอยัล พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เอ็กโก กรุ๊ป เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ “โซลาร์โก”

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมพิธีมอบรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 5

news update

เอ็กโก กรุ๊ป น�าโดย คุณวาสนา วงศ์พรหมเมฆ ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และทีมงานจาก 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีมอบรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 5 
ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ เพ่ือประกาศเกียรติคุณ 
และเชดิชเูกียรตบุิคคลผูเ้ป็นต้นแบบและท�าคุณประโยชน์แก่สงัคม 
ซึ่งจัดโดยบริษัท ทีวีบูรพา จ�ากัด และเอ็กโก กรุ๊ป ได้สนับสนุน

คณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารเอ็กโก กรุ ๊ป น�าโดย  
คุณสหัส ประทักษ์นกูุล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ได้ไปเย่ียมชม 
และฟังบรรยายสรุปเก่ียวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
“โซลาร์โก” ได้แก่ โรงไฟฟ้าไทรเพชร 1 ไทรเพชร 2 อ.บางเลน 
จ.นครปฐม และโรงไฟฟ้าไทรเขยีว อ.สองพ่ีน้อง จ.สพุรรณบรุี  
ในโอกาสที่โรงไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา 

 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ “โซลาร์โก” ประกอบ
ด้วยโรงไฟฟ้าท้ังหมด 6 โรง มีก�าลังการผลิตตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า 57 เมกะวัตต์ โดย 3 โรงแรก ได้แก่ โรงไฟฟ้า 
ไทรใหญ่ 1 ไทรใหญ่ 2 และไทรเพชร 3 อ.บางเลน จ.นครปฐม 
ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

มาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556  
ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย
คุณวาสนา ได้เป็นผู้แทนบริษัท มอบทุนเกื้อหนุนความดี ในสาขา
รางวัล “เยาวชนต้นแบบ” ให้แก่เยาวชนคนดี พร้อมกันนี้ บริษัทยัง
ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
ในงานครั้งนี้ด้วย
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บฟข. ลงนามสัญญาข้อตกลงทางการเงินกับ JBIC
เพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4

พนักงานโรงไฟฟ้าระยอง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557

news update

เมือ่วันท่ี 11 ธันวาคม 2556 บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม 
จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลง
ทางการเงินกับธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JBIC และธนาคารพาณิชย์
ทัง้ไทยและต่างชาต ิโดยมมีลูค่ารวมท้ังสิน้ 622 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ขนอมหน่วยท่ี 4 ก�าลังผลิตติดต้ัง 970 เมกะวัตต์ 
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจะก่อสร้างบนพื้นที่
ว่างของโรงไฟฟ้าขนอมเดิม โดยคาดว่าจะสามารถ
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ใน
วันที่ 19 มิถุนายน 2559

โรงไฟฟ้าระยอง ในกลุ่มเอ็กโก น�าโดย  
คุณสาธิต ถนอมกุล ผู ้ช ่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการโรงไฟฟ้า และ 
คณุประพันธ์ น้อมน�าชยั ผูจ้ดัการฝ่ายบ�ารงุ
รักษา พร้อมพนักงานโรงไฟฟ้าระยอง ได้
เข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” กับ
กลุ่มโรงไฟฟ้าในจังหวัดระยอง โดยจัด 
ซุ ้มกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนวัดห้วยโป่ง
และโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพท่ี 42 ซึ่ง 
มคีณุฮมิ จริฐัพิกาลพงศ์ ประธานกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน โรงเรยีนวัดห้วยโป่ง  
ให้เกียรติเป็นประธานในงาน เมื่อวันที ่
10 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา
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เอ็กโก กรุ๊ป ยึดมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับกำรธ�ำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนำสังคม  ดังวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่ำ “เป็นบริษัทไทยชั้นน�ำที่ด�ำเนินธุรกิจ
ไฟฟ้ำอย่ำงย่ังยืนในประเทศไทยและภูมิภำคเอเซียแปซิฟิก ด้วยควำมใส่ใจท่ีจะ
ธ�ำรงไว้ซ่ึงส่ิงแวดล้อมและกำรพัฒนำสังคม” ในฐำนะผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนชั้นน�ำ 
ของประเทศ เอ็กโก กรุ๊ป ด�ำเนินธุรกิจภำยใต้แผนกลยุทธ์ 3 แนวทำง ได้แก ่ 
1) กำรแสวงหำโอกำสในกำรลงทุน โดยพัฒนำโครงกำรใหม่และเข้ำซื้อโครงกำร
จำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนท้ังในประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียน 2) กำรบริหำร
โครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงและพัฒนำให้แล้วเสร็จตำมเวลำท่ีก�ำหนด  และ  
3) กำรบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำท่ีมีอยู ่ในปัจจุบันให้เดินเครื่องได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสงูสุด   ควบคู่ไปกับกำรบรหิำรจดักำรทีมี่ธรรมำภบิำล รบัผิดชอบ
ต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งที่สร้ำงควำมยั่งยืนให้กับสังคมส่วนรวม

เหล่ำน้ีเป็นส่ิงที่ ‘คุณสหัส ประทักษ์นุกูล’ ในฐำนะกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
เอ็กโก กรุ๊ป ค�ำนึงถึงอยู่เสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อควำมมั่นคงทำงธุรกิจ  

เติบโตก้ำวไกลไปกับ 
เอ็กโก กรุ๊ป
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EGCO Group focus

ผลการด�าเนินงานในปีท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร	 เป็นไปตาม
ที่คาดการณ์ไว้หรือไม่

ในปี 2556 เอ็กโก กรุ ๊ป ประสบความส�าเร็จในการขยาย 
การลงทุน ท้ังภายในประเทศและภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก โดย 
ผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น  

ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจ			ได้แก่
การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในประเทศ โดยมีการ 

ลงนาม 2 สัญญา ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด  (เอ็กโก
ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99) ได้ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ 
กฟผ. จ�านวน 930 เมกะวัตต์ โดยมอีายุสญัญาระยะยาว 25 ปี  ท้ังนี้
โครงการโรงไฟฟ้าขนอมเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรธีรรมราช   และบรษิทั ชยัภมู ิ วินด์ฟาร์ม จ�ากัด  
(โครงการชยัภูม ิวนิด์ฟาร์ม) ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่อก็โกถือหุ้นร้อยละ 90 
ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 90 เมกะวัตต์  
โครงการชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่ต้ังอยู่ใน
จังหวัดชัยภูมิ  

การลงทุนเพิ่มเติมในต่างประเทศ 1 แห่ง ได้แก่ การซื้อหุ้น
ทั้งหมดในบริษัท โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม  ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังงานลมขนาดก�าลังผลิตติดต้ัง 113 เมกะวัตต์ ต้ังอยู ่ที่ 
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย  

ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาโครงการและบริหาร
โครงการก่อสร้าง

ส�าหรับในปีท่ีผ่านมามีโครงการโรงไฟฟ้าที่เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้น
อยู่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ “บึงสามพัน” จังหวัดเพชรบูรณ์  โครงการ 
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ “เอ็นอีดี” ส่วนขยาย จังหวัดลพบุรี  โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม “เทพพนา” ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ
และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ “โซลาร์  โก” ซึง่ประกอบ
ด้วยโรงไฟฟ้าจ�านวน 6 แห่ง ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ผลประกอบการประจ�าปี	2556
ส�าหรบัผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2556 ถอืได้ว่าดกีว่าเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้ โดยในรอบปีบัญชีน้ี เอ็กโก กรุ๊ป มีก�าไรจากการ 

ด�าเนินงาน (ไม ่รวมก�าไรทางบัญชีท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการ 
ร่วมค้า ค่าตัดจ�าหน่ายส่วนที่ตีราคาสินทรัพย์เพ่ิมของบริษัท  
เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จ�ากัด และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) 
จ�านวน 7,605 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จ�านวน 1,545 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.50  มีสินทรัพย์รวมจ�านวน 
130,937 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 20,548 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 18.61 เมื่อเทียบกับปี 2555 

ท้ังนี้ ในปี 2556 เอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศท่ีเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วจ�านวน 20 โรง ซึ่ง 
คิดเป็นก�าลังผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม
จ�านวน 4,518 เมกะวัตต์ โดยมีก�าลังผลิตท่ีจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ  
กฟผ. เป็นจ�านวน 3,879.86 เมกะวัตต์ เมือ่เทยีบกับก�าลงัการผลติ 
ติดตั้งรวมของประเทศที่จ�าหน่ายให้กับ กฟผ. ที่ 33,681.02  
เมกะวัตต์ จะคดิเป็นร้อยละ 11.52 นอกจากนี ้เอก็โกยังมโีรงไฟฟ้า
ที่ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าแก่ กฟภ. ซึ่งมีก�าลังการผลิตรวมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นรวมจ�านวน 82.41 เมกะวัตต์
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เป็นบริษัทไทยชั้นน�ำที่ด�ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำ
อย่ำงยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภำค

เอเซยีแปซฟิิก ด้วยควำมใส่ใจท่ีจะธ�ำรงไว้ 
ซึ่งสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำสังคม

เอ็กโกได้วางแผนการลงทุนของปี	2557	รวมท้ังนโยบายและ
กลยุทธ์การลงทุนปี	2557	ไว้อย่างไรบ้าง

เอ็กโก กรุ๊ป ได้วางแผนกลยุทธ์ด้านการลงทุนส�าหรับปี 2557 ไว้ 
2 ระยะคือ  แผนการลงทุนระยะสั้นและแผนการลงทุนระยะยาว   
ส�าหรับแผนการลงทุนระยะสั้นน้ัน จะมุ่งเน้นในการมองหาโอกาส
ในการซื้อสินทรัพย์ที่เดินเครื่องแล้วเพ่ือช่วยให้บริษัทรับรู้รายได้
ทนัทีหรอืในระยะเวลาอันสัน้  ในขณะเดยีวกันส�าหรบัแผนการลงทุน
ระยะยาว เอ็กโกจะมุ่งเน้นการหาโอกาสในการลงทุนในโครงการ 
Greenfield เพ่ือสร้างรายได้ในระยะยาว  โดยหากเป็นการลงทุน
ในต่างประเทศ บริษัทจะพยายามใช้ประโยชน์จากโครงการที่มีอยู่
แล้ว เพื่อขยายโอกาสการลงทุน  

ส�าหรบัโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างซึง่จะต้องดแูลอย่างใกล้ชดิ
ให้สามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้มีอยู่ทั้งหมด 8 โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าขยะจีเดค โครงการพลังงานลม 
โบโคร็อค ในประเทศออสเตรเลีย โครงการขนอม 4  โครงการผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็ก 3 โครงการ  โครงการชัยภูมิ วินฟาร์ม และโครงการ
พลังน�้าไซยะบุรี 

สิ่งที่อยากจะฝากส�าหรับผู้ถือหุ้น
ความส�าเร็จท้ังมวลท่ีผ่านมาเป็นผลมาจากการสนับสนุนของ

ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ท้ังผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม  
ทีเ่ก้ือกูลให้เอก็โก กรุป๊ สามารถด�าเนนิธุรกิจได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
และก้าวหน้ามาเป็นล�าดับ  ในนามของผู้บริหาร และพนักงาน  
เอก็โก กรุป๊ ขอให้ผูถื้อหุ้นมคีวามมัน่ใจว่าผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน 
จะร่วมมือในการน�าพาบริษัทไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ต้ังไว ้
คือ “เป็นบริษัทไทยชั้นน�าท่ีด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างย่ังยืนใน

ประเทศไทยและภูมภิาคเอเซยีแปซฟิิก ด้วยความใส่ใจทีจ่ะธ�ารงไว้ 
ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและ
ผู ้สนับสนุนทุกท่านท่ีได้ให้ความไว้วางใจและความร่วมมือ
กับบริษัทด้วยดีเสมอมา ซึ่งถือเป็นก�าลังใจให้ผู ้บริหารและ
พนักงานทุกคนที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ สร้าง 
ผลตอบแทนท่ีดีต ่อผู ้ ถือหุ ้น ด ้วยการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
การด�าเนินงานท่ีมีจริยธรรมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทกุภาคส่วน  อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุท้ังต่อ เอก็โก กรุป๊ และ 
สังคมไทยของเรา เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืนเคียงข้างกัน 
ตลอดไป 

egcogroup    13egcogroup    13



สรุปผลการด�าเนินงาน

financial highlight

ปี 2556
ในปี 2556 เอ็กโก กรุ ๊ป ได้ด�ำเนินกลยุทธ์ในกำรแสวงหำโอกำสกำรลงทุนใน 

โครงกำรใหม่ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะกำรขยำยสู่ภูมิภำค 
เอเชียแปซิฟิกโดยมีเป้ำหมำยในกำรหำผลตอบแทนท่ีดีจำกกำรลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
มีกำรบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำท่ีมีอยู ่ในปัจจุบันให้เดินเครื่องตำมปกติและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด รวมท้ังบริหำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง  
ให้เสร็จตำมเวลำที่ก�ำหนดและตำมงบประมำณที่วำงไว้

1.	โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ

วันที่ รายละเอียด

1 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการบงึสามพัน  จงัหวัดเพชรบรูณ์เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โครงการท่ี 4 ของบรษิทั 
จ-ีพาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด (จพีีเอส) (เอก็โก กรุป๊ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 60) มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภท
ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากกับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) และได้รบัเงนิสนับสนุน (Adder) จากกองทนุ
พัฒนาไฟฟ้า ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) จ�านวน 8 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
เป็นระยะเวลา 10 ปี เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โครงการเอ็นอีดี 8 เมกะวัตต์ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนขยายจากโครงการเดิม ของ
บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ากัด (เอ็นอีดี) (เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33) มีสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากกับ กฟภ. และได้รับเงิน Adder จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
สกพ. จ�านวน 8 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 บรษิทั เทพพนา วินด์ฟาร์ม จ�ากัด (เทพพนา) (เอก็โก กรุป๊ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 90)    เป็นโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังงานลม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากกับ 
กฟภ. และได้รบัเงนิ Adder จากกองทนุพัฒนาไฟฟ้า สกพ. จ�านวน 3.50 บาทต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง เป็นระยะ
เวลา 10 ปี ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มต้นจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 และ 
วันที่ 16 ธันวาคม 2556

บรษิทั โซลาร์  โก จ�ากัด (โซลาร์  โก) (เอก็โก กรุป๊ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49)  เป็นโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ 
จ�านวน 6 โครงการ รวมก�าลงัการผลติ 57 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในพ้ืนท่ีจงัหวัดนครปฐมและจงัหวัดสพุรรณบรุ ีมี
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากกับ กฟภ. และได้รบั Adder จากกองทนุพัฒนาไฟฟ้า 
สกพ. จ�านวน 8 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์

โดยเหตุการณ์ส�าคัญในช่วงปี	2556	ที่ผ่านมาสรุปได้	ดังนี้	
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2.	การซื้อสินทรัพย์ของโครงการใหม่

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เอก็โก กรุป๊ ซือ้หุ้นท้ังหมดในบรษิทั โบโค รอ็ค วินด์ฟาร์ม (โบโค รอ็ค) (เอก็โก กรุป๊ ถือหุ้นทางอ้อมในสดัส่วน 
ร้อยละ 100) จากบริษัท Asia Pacific Renewables Limited ซึ่ง โบโค ร็อค เป็นโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังงานลม ขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง 113 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า15 ปีกับบริษัท Energy Australia Pty Ltd. คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 

3.	การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด (บฟข.) (เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) ได้ลงนามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยท่ี 4 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
จ�านวน 930  เมกะวัตต์   โดยมอีายุสญัญา 25 ปี นบัต้ังแต่วนัเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์ ทัง้น้ีโครงการโรงไฟฟ้า 
ขนอมหน่วยท่ี 4 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช คาดว่าจะ 
เริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2559  

วันที่ 17 ธันวาคม 2556 บรษิทั ชยัภมู ิวินด์ฟาร์ม จ�ากัด (ชยัภมู)ิ (เอก็โก กรุป๊ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 90) เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานลม  
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 90 เมกะวัตต์ และได้ 
รับเงิน Adder จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สกพ. จ�านวน 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี 
คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2559  

4.	ขายหุ้นในกิจการร่วมค้า

วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เอก็โก กรุป๊ ลงนามสัญญาขายหุ้นท้ังหมดในบรษิทั โคแนล โฮลดิง้ คอร์เปอเรชัน่ (โคแนล) ในสดัส่วนร้อยละ 40  
ให้แก่บริษัท Alson Consolidated Resources, Inc. (ACR) โดยโคแนลเป็นบริษัทร่วมทุนของเอ็กโก กรุ๊ป 
ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและบ�ารุงรักษาในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

วันที่ 21 ตุลาคม 2556 เอ็กโก กรุ๊ป ลงนามสัญญาขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท แอ็บโซลูท  เพาเวอร์ พี จ�ากัด (เอพีพีซี) ในสัดส่วน
ร้อยละ 50 ให้แก่บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด โดยเอพีพีซีเป็นกิจการร่วมค้าของเอ็กโก ตั้งอยู่ที่จังหวัด
ระยอง ประกอบธุรกิจหลักในการผลิต จ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้ทุกชนิด ทุก
ประเภทที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
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financial highlight

	 ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง	
	 (ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2556)

 บริษัท	จีเดค	จ�ากัด	(จีเดค) (เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50) เป็น
โรงไฟฟ้าท่ีด�าเนนิการผลติกระแสไฟฟ้าจากขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ ขนาด
ก�าลังผลิตติดตั้ง 6.7 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในต�าบลควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากกับ กฟภ. และ
ได้รับเงิน Adder จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สกพ. จ�านวน 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 95 คาด
ว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายน 2557

 โครงการไซยะบุรี	 ของบริษัท	 ไซยะบุรี	 เพาเวอร์	 จ�ากัด	 (ไซยะบุรี)	 
(เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 12.50) เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบฝายน�้าล้น 
ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 
1,225 เมกะวัตต์ ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 20.02 คาดว่าจะ
เริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562  

	 โครงการโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยท่ี	 4	 ของ	 บฟข. (เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99) เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม มีสัญญาขาย
ไฟฟ้าให้กับ กฟผ. จ�านวน 930 เมกะวัตต์ ตัง้อยู่ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวัดนครศรธีรรมราช 
ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 22.80 คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2559

	 โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการพัฒนา	
	 (ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2556)

 บริษัท	บ้านโป่ง	 ยูทิลิตี้	 จ�ากัด	 (บ้านโป่ง) (เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 100 ) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จ�านวน  2 โครงการ (โครงการ 
เอสเค โคเจน และโครงการทีพี โคเจน) ซึง่ด�าเนนิการผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
และไอน�้า  ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งในแต่ละโครงการประมาณ 125  เมกะวัตต์ 
ตัง้อยู่ในต�าบลท่าผา อ�าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบรุ ีแต่ละโครงการมสีญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้ากับ กฟผ. 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและ 
ไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม เป็นระยะเวลา 20 ปี  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการท�า
รายงานศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม และเตรียมการด้านวิศวกรรมและจัดหา
เครื่องจักรเพ่ือพัฒนาโครงการ คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือน
มิถุนายน 2559
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	 บริษัท	 คลองหลวง	 ยูทิลิตี้	 	 จ�ากัด	 (คลองหลวง) (เอ็กโก กรุ๊ป 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม 
จ�านวน 1 โครงการ (โครงการทีเจ โคเจน) ซึง่ด�าเนนิการผลติและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้าและไอน�า้  ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 110  เมกะวัตต์  
ตั้งอยู่ในต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม 
และการคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า คาดว่าจะเริม่ต้นเดนิเครือ่ง 
เชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2560

 บริษัท	ชัยภูมิ	วินด์ฟาร์ม	จ�ากัด	(ชัยภูมิ)	(เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 90) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 90 เมกะวัตต์ 
และได้รับเงิน Adder จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สกพ. จ�านวน 3.50 บาท
ต่อกิโลวัตต์ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึง่ขณะน้ีอยู่ระหว่างการคัดเลอืก
ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ใน
เดือนธันวาคม 2559

	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2556	เอ็กโก	กรุป๊	มีโรงไฟฟ้าท่ีเดนิเครือ่งแล้วจ�านวน	20	แห่ง	
คิดเป็นก�าลงัการผลติตามสญัญาและตามสดัส่วนการถือหุ้น	รวม	4,518	เมกะวตัต์	โดย
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.	ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเป็นจ�านวน	3,879.86	เมกะวตัต์	 
คิดเป็นร้อยละ	11.52	ของก�าลังการผลิตทั้งประเทศจ�านวน	33,681.02	เมกะวัตต์

	 สรุปผลการด�าเนินงาน	ปี	2556	ของเอ็กโก	กรุ๊ป	มีก�าไร	(ไม่รวมก�าไรทางบัญชี
ท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ	 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท	 บริษัทย่อยและ
กิจการร่วมค้า	ค่าตดัจ�าหน่ายส่วนท่ีตรีาคาสนิทรพัย์เพิม่ของบรษัิท	เคซอน	เพาเวอร์	 
(ฟิลิปปินส์)	จ�ากัด	และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)	จ�านวน	7,605	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก
ปี	2555	จ�านวน	1,545	ล้านบาท

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556	กลุ่มเอ็กโก	กรุ๊ป	ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบญัชใีหม่	ซึง่มีผลบงัคับใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ต้นในหรอืหลงัวนัท่ี	
1	มกราคม	พ.ศ.	2556	โดยมาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบต่อตัวเลขผลประกอบ
การคือ	มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	เรื่องภาษีเงินได้	และมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่	 21	 (ปรับปรุง	 2552)	 เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ 
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หรือ โครงการเกษตรชีวภาพเพื่อชุมชน
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

CSR for all
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จุดแรกเริ่มของโครงการเกษตรชีวภาพเพื่อชุมชนที่โรงไฟฟ้าขนอมน�าเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบโรงไฟฟ้านั้น เริ่มขึ้นเมื่อปี 2550 ด้วย

เจตนารมณ์และปณิธานท่ีต้องการสืบสานแนวคิดด้านเกษตร
ย่ังยืนด้วยการท�าเกษตรชีวภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันท่ี  
4 ธันวาคม 2540 อันเป็นหนทางท่ีจะท�าให้ประชาชน

พอมีพอกิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจดีขึ้นในที่สุด 
นอกจากนี้ ยังเป ็นการผลิตท่ีเป ็นมิตรกับผู ้ผลิต  
ผู ้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เพราะช่วยอนุรักษ์ 
สภาพแวดล้อมทั้งทางดินและทางน�้าได้อีกทางหนึ่ง

โรงไฟฟ้าขนอมเล็งเห็นว่าโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
และแหล ่งเรียนรู ้ ในชุมชน โดยมีนักเรียนเป ็น 

เมลด็พันธ์ุทีด่แีละสือ่กลางในการใช้และส่งต่อองค์ความรู ้
ไปยังคนในครอบครัวและชุมชน เพ่ือขยายผลแนวคิด

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการด�าเนินชีวิตตามแนวทาง
การเกษตรแบบธรรมชาติให้เป็นรูปธรรมในทุกพ้ืนที่ชุมชน

ที่นักเรียนอาศัยอยู่ โรงไฟฟ้าขนอมจึงได้สนับสนุนแนวทาง 
ดังกล่าวผ่านโครงการเกษตรชีวภาพเพ่ือชุมชน ในพ้ืนที่โรงเรียน

ต่างๆ  ของอ�าเภอขนอม เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ประจ�าต�าบล  

วันนี้จะพำ
ทุกท่ำนลงใต้ไปเยี่ยมชม

โครงกำรเกษตรชีวภำพเพื่อ
ชุมชนของพี่ๆ โรงไฟฟ้ำขนอม
ในกลุ่มเอ็กโก ที่ใช้พลังของ

เยำวชนเปลี่ยนแปลงชุมชนและ
สังคมรอบข้ำงให้ดีขึ้น 

ได้อย่ำงน่ำสนใจ
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โดยสนบัสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรยีน ด้วยกิจกรรม
การปลกูพืช ปลกูผกั เลีย้งสตัว์ และงานท�าความสะอาดทีป่ราศจาก
สารเคมี โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้การพัฒนาวิถีชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ อันจะน�าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนรู้จักการวางแผนงานและการจัดการอย่างเป็นระบบ
ท�าให้มีสภาพสังคมท่ีดีและมีการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลส�าเร็จของโครงการท่ีเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่ง คือ การ
ปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือโครงการอาหารกลางวันของเด็ก
นักเรียน ผ ่านกระบวนการเรียนรู ้ ร ่วมกัน โดยมี พ่ีๆ จาก 
โรงไฟฟ้าขนอมเป็นผู ้ถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้แก่เด็กนักเรียน 
ทุกโรงเรียน เรื่องการท�าการเกษตรแบบชีวภาพและข้อมูลเทคนิค
การผลิต อาทิ การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์แห้ง การท�าและขยาย EM  
(Effective Microorganisms) การท�าฮอร์โมนยอดพืช การท�า
น�้ายาก�าจัดศัตรูพืช ไล่แมลง การท�าอาหารส�าหรับเลี้ยงปลา 
ติดตั้งระบบน�้าประปาและระบบไฟฟ้า ส�าหรับรดน�้าแปลงผัก 
ในการน้ี ต้องอาศัยพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจจากคณะคร ู
และน้องๆ นักเรียนทุกโรงเรียน ท่ีช ่วยกันน�าสิ่งที่ได ้เรียนรู  ้

ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ในโรงเรียนของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปี 2556 ที่ผ่านมา มีจ�านวนโรงเรียนในอ�าเภอขนอมเข้าร่วม
โครงการเกษตรชีวภาพเพ่ือชุมชนจ�านวน 11 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านวัดใน โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง โรงเรียนบ้านเปร็ต  
โรงเรียนบ้านควนทอง โรงเรียนขนอมพิทยา โรงเรียนวัดบ้าน
ท่าม่วง โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคู โรงเรียน 
บ้านท่าน้อย โรงเรียนวัดกระดังงา และโรงเรียนอุดมปัญญาจารย์  
ตลอดท้ังปีสามารถปลูกผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง ผักกาดฮ่องเต้  
ผักกาดฮ่องกง ผักบุ้ง ผักคะน้า ถ่ัวฝักยาว แตงกวา มะละกอ  
ได้รวมทั้งสิ้น 6,447 กก.

นอกจากจะท�าให้เด็กๆ ได้บริโภคผักปลอดภัยเพ่ือสุขภาพ
ท่ีแข็งแรงแล ้ว ผักที่ทางโรงเรียนปลูกได ้ส ่วนที่ เหลือจาก 
การน�ามาท�าเป็นอาหารกลางวัน โครงการฯ ยังได้จ�าหน่าย
ให้กับชุมชนเพ่ือน�าเงินที่ได้ไปจ้างครูช ่วยสอน จ้างนักการ 
หรือน�าไปท�ากิจกรรมของโรงเรียน เป็นการพ่ึงพาตนเองของ
โรงเรียนอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้น ยังนับเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจยิ่ง  
เมื่อเทศกาลกินเจประจ�าปี 2556 ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้บริจาค 
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กำรรู้จักวำงแผนงำนและ
กำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 

ท�ำให้มีสภำพสังคมที่ดี 
และมีกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงมี

ควำมสุขตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

ผกัปลอดสารพิษให้แก่ศาลเจ้าบุน้เถ้าก๋ง อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 
จ�านวน 1,800 กก. มูลนิธิเมตตาสงเคราะห์ และศาลเจ้าเฉินกงถัน 
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จ�านวน 1,700 กก. มูลนิธิมุทิตาจิตธรรม
สถาน อ.เมอืง จ.สรุาษฎร์ธาน ีจ�านวน 1,647 กก. รวมทัง้สิน้ 5,147 
กก. เรียกได้ว่าทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจในผลบุญทันตา

วันน้ีเมล็ดพันธุ์น้ันค่อยๆ เติบโตเป็นต้นกล้าและเริ่มเห็น
ผลเป็นรูปธรรม เราเชื่อว ่าการสนับสนุนบ�ารุงเลี้ยงดูอย่าง
ต่อเน่ือง จะท�าให้กล้าน้อยแข็งแกร่งขึ้น พร้อมท่ีจะยืนหยัด
พ่ึงพาตนเอง และยังประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคม
รอบข ้าง บนพ้ืนฐานแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ซึ่งเป ็นหนทางน�าพาสังคมไทยไปสู ่การพัฒนาที่ 
ยั่งยืนอย่างแท้จริง

การปลูกฝังแนวความคิดดีๆ ให้กับเด็กนั้นเปรียบเสมือน 
การหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนพ้ืนดินอันอุดมสมบูรณ์ เมล็ดพันธุ ์
นั้นย่อมเติบใหญ่ เป็นต้นไม้ท่ีงดงาม และยังประโยชน์ต่อ 
สรรพชีวิตอย่างไม่รู้จบ 
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พลังงานแสงอาทิตย์	เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่มี
ความสะอาดปราศจากมลพิษ	ซึ่งเวลานี้ถูกน�ามาใช้อย่าง
แพร่หลายทั่วโลก	เป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง	

สามารถน�ามาใช้ได้ไม่หมดสิ้น	โดยเฉพาะการน�า
พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้า

การน�าพลังงานแสงอาทิตย ์มาใช ้
ประโยชน์ อาจจ�าแนกได้ 2 ประเภทหลักๆ 
ได้แก่ การผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
และการผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อนจาก 
แสงอาทิตย ์  ซึ่ งการผลิตไฟฟ ้าด ้วย 
แสงอาทิตย์ที่สามารถน�ามาใช้ได้อย่าง 
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ประเทศไทย คือ การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) 

Solar Cell
เซลล์แสงอาทติย์เป็นอปุกรณ์ทางไฟฟ้า

ท�าจากสารก่ึงตัวน�า ท�าหน้าท่ีเปลี่ยน
พลังงานแสงเป็นไฟฟ้าโดยตรง อาศัย
กระบวนการโฟโตโวตาอิก (Photovoltaic 
Effect) ซึ่งเกิดจากความต่างศักย์ไฟฟ้า
ภายในสารก่ึงตัวน�ามีค่าแตกต่างกัน เมื่อ
ได้รบัแสงท่ีมพีลงังานมากพอ จะท�าให้เกิด
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ เกิดเป็น
พลังงานไฟฟ้า

 ปัจจบุนัมโีรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
เกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น เพ่ือสอดรับ
กับนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทน
ของภาครัฐ ซึ่ งป ัจจุบัน เอ็กโก กรุ ๊ป  
ในฐานะผู ้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ ่
แห่งแรกของไทย ได้ขยายการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหลาย
พ้ืนที่ในประเทศไทย ซึ่งในฉบับน้ีเราขอ
แนะน�าข้อมูลเก่ียวกับโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ‘โซลาร์	โก’

เอ็กโก กรุ๊ป 
เสริมพลังงานแสงอาทิตย์

เพิ่มพลังงานทดแทน

talk tell told
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โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
โซลาร์	โก

โครงการฯ ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม และอ�าเภอสองพ่ีน ้อง 
จั ง ห วั ด สุ พ ร ร ณ บุ รี  ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ�านวน 6 โรง  
รวมก�าลงัผลติรวม 57 เมกะวัตต์ ใช้เทคโนโลยี 
เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึก (Polycrystalline)  
โดยโครงการนีม้สีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว 
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโครงการผู้ผลิต 
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power  
Producer - VSPP) ทัง้น้ี โครงการฯ ประกอบด้วย 
โรงไฟฟ้าขนาด 9.5 เมกะวัตต์ จ�านวนทั้งสิ้น 
6 โรง โดยตั้งอยู่ที่ อ�าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม 5 โรง และอีก 1 โรงที่อ�าเภอ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามล�าดับดังนี้ 

เอ็กโก กรุ๊ป ในฐำนะผู้ผลิตไฟฟ้ำ
เอกชนรำยใหญ่แห่งแรกของไทย 
ได้ขยำยกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ในหลำยพื้นที่ใน
ประเทศไทย ซึ่งในฉบับนี้เรำขอแนะน�ำ
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ำพลังงำน 
แสงอำทิตย์ ‘โซลำร์ โก’

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ “ไทรเพชร” 
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โรงไฟฟ้าไทรใหญ่ 1, 2 และไทรเพชร 1, 2, 3 ตั้งอยู่ที่อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
โรงไฟฟ้าไทรเขียว ตั้งอยู่ที่อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ‘โซลาร์ โก’  
ผ่าน บรษิทั ยันฮ ีเอก็โก โฮลดิง้ จ�ากัด ในสดัส่วนร้อยละ 49 เพ่ือพัฒนาโครงการฯ ดงักล่าว 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ‘โซลาร์ โก’ มีการรับรู ้รายได้ท่ีแน่นอน
จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว อีกท้ังเป็นกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมจากภาค
รัฐโดยได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จ�านวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี
และการลงทุนดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นไปตามเป้าหมายของเอ็กโก กรุ ๊ป 
ในการขยายธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุน
เรื่องพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด น่ีคือส่วนหน่ึงในความรับผิดชอบของ 
เอ็กโก กรุ๊ป ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

•	โรงไฟฟ้า	‘ไทรใหญ่	1’	
 บนพื้นที่ 214 ไร่ 
 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 

•	โรงไฟฟ้า	‘ไทรใหญ่	2’ 
 บนพ้ืนท่ี  203  ไร่  

 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

•	โรงไฟฟ้า	‘ไทรเพชร	1’ 
 บนพื้นที่  165  ไร่ 

 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
 วันที่ 16 ธันวาคม 2556

•	โรงไฟฟ้า	‘ไทรเพชร	2’	
 บนพื้นที่  206  ไร่ 

 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
 วันที่ 16 ธันวาคม 2556

•	โรงไฟฟ้า	‘ไทรเพชร	3’ 
 บนพ้ืนท่ี  213  ไร่  

 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

•	โรงไฟฟ้า	‘ไทรเขียว’	
 บนพื้นที่  175  ไร่ 

 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
 วันที่ 16 ธันวาคม 2556
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จุดเด ่นของ	 โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์		“โซลาร์	โก”

ในการด�าเนินการลงทุนในโครงการฯ 
เอ็กโก กรุ๊ป ได้บริหารความเสี่ยงทั้งในด้าน 
การประเมนิพลงังานไฟฟ้าท่ีผลติได้  การใช้ 
อปุกรณ์ท่ีมคุีณภาพสงู เช่น แผงโซล่าร์เซลล์
(PV Modules) ของบริษัท REC Modules 
อุปกรณ์แปลงแรงดันกระแสไฟฟ้าจาก
กระแสตรงเป็นกระแสสลับ (Inverter) 
ของบริษัท SMA และหม้อแปลงไฟฟ้า 
(Transformer) จาก บริษัท ถิรไทย

 โครงการฯ  ก ่ อสร ้ าง ได ้ภายใน 
กรอบเวลาที่ก�าหนด ไม่ล่าช้าและสามารถ

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึก	
(Crystalline	Solar	Cells)	คืออะไร	
คือเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดหน่ึงซ่ึงมีความ
แตกต่างกันตามชนิดของสารกึ่งตัวน�า  
(Semiconductor Material) เช ่น  
ซิลิกอนและแกเล่ียม อาร์เซไนด์ เป็นต้น  
เซลล์แสงอาทิตย์ผลึกซิลิกอนมีกรรมวิธี 
ในการผลิตหลายวิธี จึงมีให้เลือกใช้งาน 
ตามความ เหมาะสมขึ้ นอยู ่ กั บราคา 
และวัตถุประสงค ์การใช ้ งาน ได ้แก ่  
แบบผลกึเดีย่ว (Monocrystalline silicon  
cells) แบบผลึก (Polycrystalline  
silicon cells) แบบแผ่นบางหลายผลึก  
(Polycrystalline thin film silicon  
cells) เป็นต้น เซลล์แสงอาทิตย์ในกลุ่มน้ี 
ได้รับการยอมรับในเชิงพาณิชย์และมี
ประสิทธิภาพ 10-15 เปอร์เซ็นต์

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทติย์

ควบคุมเงินลงทุนการก่อสร้างให้อยู่ใน 
งบประมาณ โดยว่าจ้างผู้รับเหมาภายใต้
การประมูลที่มีการคัดเลือกอย่างละเอียด

 นอกจากน้ี จากเหตุการณ์น�้าท่วม 
ในปี 2554 ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ให้ 
บริษัท Team Consulting Engineering 
and Management ท�าการศึกษาการเกิด 
น�้าท่วมโดยใช้ข้อมูลสถิติย้อนหลัง 100 ปี  
และได้ร่วมออกแบบระบบป้องกันน�้าท่วม 
กับท่ีปรกึษาด้านเทคนคิ Mott MacDonald  
Thailand ท�าให้เกิดความมั่นใจได้ว ่า  
เมื่อเกิดน�้าท ่วมขึ้นมา จะไม่ส ่งผลต่อ 
การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าของโครงการฯ  

กระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

แบบก่อสร้างระบบป้องกันน�้าท่วม

Solar PV Modules

Solar Radiation

Inverters Transformer

Grid Connection
(Real Energy Output)
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ในการขนส่งเสาและ
เครื่องกังหันลม รวมท้ัง

เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้
ในการติดตั้งเครื่องกังหันลม  

แ ล ะ โ ร ง ไ ฟ ฟ ้ า พ ลั ง ง า น ล ม 
ส ่วนใหญ่จะอยู ่ในพ้ืนที่ที่มีผู ้ ใช ้

ไฟฟ้าค่อนข้างน้อยและจะผลิตไฟฟ้า 
ในช่วง Off-Peak เป็นส่วนใหญ่ ต ่างจาก 

โรงไฟฟ้าพลังงานแ ส ง อ า ทิ ต ย ์ ที่ จ ะ อ ยู ่ ไ ด ้ แ ท บ ทุ ก พ้ื น ที่ 
ในประเทศไทย เพราะประเทศเราอยู ่ในเขตเส้นศูนย์สูตร 
มีความเข้มของแสงอาทิตย์ไม่ต่างกันมาก โรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทติย์ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็ไม่ค่อยมปัีญหา
นอกจากนั้นยังสามารถออกแบบระบบให้แผงโซล่าร์เซลล์หมุน
ตามแสงอาทิตย์ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นอีกด้วย

 
ประเทศไทยมีแผนจะใช้

พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำง
เลือกให้ได้ถึง 25% ในปี 2564 ระยะเวลำอกีไม่

ถึง 10 ปี เอก็โก กรุป๊ ในฐำนะผูผ้ลิตไฟฟ้ำและผูน้�ำ
ในด้ำนพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก เล็งเห็น

ลู่ทำงหรือวำงแผนเพื่อกำ้วสู่ตลำดพลังงำนน้ีไว้อยำ่งไร 
กำรลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้ำนมีแนวโน้มไปใน
ทิศทำงไหน ปัจจัยใดบ้ำงที่ส่งผลกระทบ ฯลฯ ดูเหมือน
ค�ำถำมเหล่ำน้ีจะช่วยให้เหน็ก้ำวต่อไปของเอก็โก กรุป๊ 

ในอนำคตได้ ในฐำนะรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
สำยงำนพัฒนำธุรกิจในประเทศ ‘วรวิทย์ 

โพธิสุข’ มีีค�ำตอบให้ทุกค�ำถำม

ในการลงทุนพลังงาน 
แ ส ง อ า ทิ ต ย ์ ห รื อ
พลังงานลมมีสมมุติฐาน
ต่างกันอย่างไร
 โรงไฟฟ้าพลังงานลมเป็น 
โ ร ง ไ ฟ ฟ ้ า ซึ่ ง ต ้ อ ง อ ยู ่ ใ น พ้ื น ท่ี
ที่ เ ห ม า ะ ส ม  คื อ  ต ้ อ ง เ ป ็ น ท� า เ ล
ที่มีลมแรงพอและสม�่าเสมอ พ้ืนที่แบบน้ีมี
ไม่มาก ส่วนใหญ่จะอยู ่แถบที่ราบสูงและมักจะเป็นพ้ืนท่ี
ป่าหรือป่าต้นน�้า เน่ืองจากการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมยังเป็นเรื่องใหม่ในประเทศเรา ฉะนั้นเรื่องระเบียบหรือ
กฎหมายก็ยังไม ่ชัดเจนในหลายๆ เรื่อง อย ่างเช ่นจะตั้ง 
โรงงานไฟฟ้าพลังงานลมในพ้ืนที่ป่าหรือป่าลุ ่มน�้า ก็ไม่ง่าย
ในการขอใบอนุญาต ต้องมีการลงทุนด้านการตัดถนนเพ่ือใช้

พลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลือกในประเทศไทย
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 ขนาดการลงทุนต่อเมกะวัตต์ระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
และพลังงานแสงอาทิตย์น้ันพอๆ กัน แต่พลังงานแสงอาทิตย์ม ี
ความแน่นอนในการผลติไฟฟ้ามากกว่า ช่วยลดการลงทนุโรงไฟฟ้า
ในช่วงพีคที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงซึ่งเป็นช่วงที่ต้นทุนการผลิตสูงได้  
 ส่วนโรงไฟฟ้าพลงังานลมอยู่ระหว่างพัฒนา Low Wind Speed 
Technology ทีส่ามารถผลติไฟฟ้าได้มากทีค่วามเรว็ลมต�า่ ซึง่การ
ออกแบบใบพัดจะยาวขึน้เกือบ 60 เมตร จากเดมิประมาณ 55 เมตร  
และเสาจะสูงขึ้นประมาณ 120 เมตร จากเดิมประมาณ 100 เมตร 
การผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานลมจะผลิตได้ดีในฤดูหนาวประมาณ  
4 เดือน ประกอบกับต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการบ�ารุงรักษา
หลายๆ ด้าน เช่น Gearbox ใบพัด และใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่
ใช้ในการซ่อมบ�ารุง
 ด้านพ้ืนที่ต่อเมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้
มากกว่าประมาณ 15 ไร่ต่อ 1 เมกะวัตต์ ส่วนลมอาจจะใช้เพียง 
1-2 ไร่ แต่ได้ถึง 2-3 เมกะวัตต์ แต่จะเป็นพื้นที่ที่เข้าไปพัฒนาได้
ยากกว่า จะเป็นพ้ืนที่ป่าอุทยานแห่งชาติหรือพ้ืนที่ ส.ป.ก. เป็น 
ส่วนใหญ่

เหตุใดจึงก�าหนดการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนไว้เพียง	 300	
เมกะวัตต์ก่อน
 เอ็กโกตั้งเป้าที่สะท้อนความเป็นไปได้ สามารถท�าได้จริง 
พลังงานทดแทน ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน 
ทางเลอืก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ประกอบด้วยพลงังาน
แสงอาทิตย์และพลงังานลมอยู่ประมาณ 3,200 เมกะวตัต์ ประกอบ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ ซึ่งครึ่งหนึ่ง
ของพลังงานที่ได้จากแสงแดดเป็นเทคโนโลยีท่ียังไม่เหมาะสม 
กับเมืองไทย คือ Solar Thermal ซึ่งจะน�าความร้อนจาก 
แสงอาทิตย์มาผลิตไอน�้าเพ่ือผลิตไฟฟ้า แต่ความเข้มของ
แสงอาทิตย์ในประเทศเราไม่ได้สูงขนาดนั้น จึงจะเหลือเพียง 
ประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ที่สามารถพัฒนาได้ ส่วนพลังงานลม 
ประมาณ 1,200 เมกะวัตต์และมีการขยายเพิ่มอีก 600 เมกะวัตต์  
เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้ว รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,800 เมกะวัตต์  
ณ ปี 2564 หรือประมาณปีละ 280 เมกะวัตต์
 เอก็โก กรุป๊ ตัง้เป้าพลงังานทดแทนไว้ที ่300 เมกะวัตต์ภายใน
ปี 2559 ก็จะอยู่ท่ีประมาณ 10% ของส่วนแบ่งตลาด ถือว่า 
ค่อนข้างสูงพอสมควร ซึ่งน่าจะท�าถึงเป้าได้ภายในปี 2559 เพราะ
ตอนน้ีก็ได้ประมาณ 280 กว่าเมกะวัตต์แล้ว ส�าหรับเงินลงทุน
ทั้งหมดตามเป้าหมายก็จะประมาณ 20,000 ล้านบาทแล้ว

 ส่วนจะขยายต่อให้มากกว่า 300 เมกะวัตต์หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่
กับนโยบายของรัฐบาลด้วย เพราะการลงทุนในด้านพลังงาน
ทดแทนนีจ้ะต้องมเีงนิอดุหนุนจากภาครฐั หากลงทนุโดยเอกชนเอง 
ผลตอบแทนจะไม่คุ้มกับการลงทุน เพราะเป็นพลังงานที่ใช้เงิน
ลงทุนสูง แต่สถานการณ์ตอนน้ียังไม่มีนโยบายใหม่ๆ ออกมา 
สนับสนุนการลงทุนนี้

แล้วระยะยาวอย่างแผนอนุรกัษ์พลงังาน	20	ปี		(พ.ศ.	2554	-	2573)	 
เกี่ยวข้องอย่างไร
 แผนอนุรักษ์พลังงานฯ น้ันเป็นคนละส่วนกับแผนพลังงาน 
ทดแทนฯ  แผนการอนรุกัษ์พลงังานฯ น้ันเป็นแผนเก่ียวกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโรงงานไฟฟ้าด้านการผลิต หรือการใช้พลังงาน
อย่างประหยัดมากกว่า ในส่วนที่ เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความส�าคัญจริงๆ 
ก็จะมองไปท่ีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ เป็นหลัก ส่วนแผน
อนรุกัษ์พลงังานฯ เอก็โก กรุป๊ จะพยายามให้โรงไฟฟ้าทีด่�าเนินการ
อยู่สามารถเดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

ประเทศที่เจริญแล้วส่วนใหญ่
ก็จะกระจำยกำรใช้เชื้อเพลิง 
เช่น ถ่ำนหินประมำณ 30%, 
ก๊ำซธรรมชำติ 30% พลังน�้ำ 
30% เป็นต้น
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เอ็กโกมีแผนการลงทุนทั้งในไทยและประเทศเพ่ือนบ้านภายใน	
2-3	ปีนี้อย่างไรบ้าง
 การลงทุนในประเทศเอ็กโกจะยึดตามแผนพัฒนาก�าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ซึ่งก�าลังจะมีแผนฉบับใหม่ ซึ่งกระทรวง
พลงังานก�าลงัจดัเตรียมท�า PDP 2014 แล้วให้รฐับาลใหม่มาอนุมตัิ
แผนนี ้ซึง่การผลติไฟฟ้าในประเทศเราทีแ่น่นอนก็คอื การส่งเสรมิให้
เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างหลากหลาย เพราะตอนนี้ไทยเรามุ่งไปที่
พลงังานจากก๊าซธรรมชาตถึิง 70% ถึงอย่างไรก็ต้องมโีรงไฟฟ้าทีใ่ช้
เชื้อเพลงถ่านหินเข้ามา เพื่อให้เกิดทางเลือก ไม่ขึ้นกับเชื้อเพลิงใด
เชื้อเพลิงหนึ่ง เพราะจะท�าให้เกิดความไม่มั่นคงในการใช้พลังงาน
ในประเทศ ประเทศที่เจริญแล้วส่วนใหญ่ก็จะกระจายการใช ้
เชื้อเพลิง เช่น ถ่านหินประมาณ 30%, ก๊าซธรรมชาติ 30%,  
พลังน�้า 30% เป็นต้น
 หากเราพ่ึงก๊าซมากเกินไป ค่าไฟฟ้าก็จะสูง และจะกระทบ
ต่อประเทศเพราะไฟฟ้าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม เมื่อ
ค่าไฟฟ้าสูงจะไม่ค่อยมีใครมาลงทุนในประเทศ ไทยไม่สามารถ
แข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ อย่างเวียดนามจะมีท้ังโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิและนวิเคลียร์ในอนาคต สว่นมาเลเซีย ทัง้ๆ ที่เปน็ประเทศ 
ที่ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แต่เขาก็พัฒนาโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเพิ่มขึ้นอีกหลายๆ แห่ง 
 ฉะน้ันถึงแม้ว่าแผน PDP 2014 ยังไม่ออกมา ก็สามารถ 
คาดการณ์ได้ว่าโรงไฟฟ้าที่น่าจะอยู่ในแผนก็คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ซึ่งเอ็กโกเองก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะ
เอ็กโกมีโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ในประเทศไทยและที่ฟิลิปปินส์ด้วย
 ส่วนการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านก็จะเป็นในรูปของการ
ลงทุนเพ่ือท่ีจะน�าไฟฟ้ากลับมาใช้ในประเทศ ถ้าเทียบกับการ
ลงทุนในประเทศแล้ว การลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านจะมีต้นทุน
สูงกว่าเน่ืองจากมีความเสี่ยงสูงกว่า ฉะน้ันการจะน�าเข้าไฟฟ้า
จากประเทศเพื่อนบ้านจะต้องดูประเทศที่มีแหล่งพลังงานอยู่ใน 
ประเทศนั้นๆ เป็นหลักและจะได้ประโยชน์สูงสุด
 อย่างการลงทุนในพลังน�้าก็สามารถสร้างเขื่อนไฟฟ้าแล้วน�า
ไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ น�้านั้นมาตามธรรมชาติ เท่ากับว่าไม่ต้องเสีย
ค่าเชื้อเพลิง เหมือนการซื้อประกันราคาเชื้อเพลิงในอนาคต ไม่ว่า 
เชื้อเพลิงอื่นๆ ในอนาคตจะมีราคาเปลี่ยนแปลงอย่างไร พลังงาน
ที่ได้จากน�้าก็ไม่ขึ้นราคา เมื่อน�ากลับมาใช้ในประเทศก็จะเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศ ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานอื่นๆ  
ในประเทศเพ่ือนบ้านก็ไม่ง่าย เนื่องจากความเสี่ยงสูง ดังน้ันการ
ลงทุนในประเทศอาจจะคุ้มกว่า

การเจรจาต่อสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระยอง	 และ
ขนอม	มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
 ตอนน้ีคือต้องรอทางกระทรวงพลังงาน เอ็กโกเสนอการต่อ
อายุสัญญาไปตั้งแต่ปี 2554 และก็ได้ส่งจดหมายทวงถามความ 
คืบหน้าไปอีก แต่เมื่อถึงเวลาแล้วหากไม่มีการต่อสัญญา เอ็กโก 
ก็มแีผนจะย้าย Gas Turbine ซึง่ยังใช้งานได้ด ีไปใช้ทีป่ระเทศพม่า
 ส่วนของขนอมน้ัน เนื่องจากภาคใต้ยังต้องการไฟฟ้าเพ่ิม 
อีกมาก คือ ก�าลังการผลิตไฟฟ้ายังไม่เพียงพอต้องน�าไฟฟ้าจาก
ภาคกลางลงมาเสริม โรงไฟฟ้าขนอมก็ยังมีแนวโน้มที่จะเตรียมไว้
เป็นไฟฟ้าส�ารอง แม้จะหมดอายุสญัญาก็ยังเห็นความจ�าเป็นว่าจะ
บ�ารงุรกัษาไว้เพ่ืออนาคต เมือ่ภาคใต้ต้องการไฟฟ้าเพ่ิม การไฟฟ้า
ฝ่ายผลติต้องการไฟฟ้าเมือ่ใด เอก็โกก็พร้อมท่ีจะขายให้  โรงไฟฟ้า
ขนอมก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้ทันที 
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ที่มาจาก : หนังสือเพาะภูมิการเงิน โดย : กาญจนา หงษ์ทอง

ปกติเป็นคนที่ชอบอสังหาริมทรัพย์ พอมีโอกาสก็จะ
คอยดูที่ดินอยู่ตลอด ในทัศนะของคุณคิดว่าที่ดินใน
ต่างจังหวัด รวมถึงในกรุงเทพฯ ที่ยังมีอนาคตหรือ

น่าลงทุนหรือไม่ หุ้นเราสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้หรือไม่
จากการสนทนากับผูท้ีล่งทนุในพวกอสงัหารมิทรพัย์มาหลายๆ 

ท่าน พวกเขาเชื่อว่า การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น 
ที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม พวกเขาบอกว่า ส�าหรับเรื่องพวกนี ้
“ฉลาด”	 อย่างเดียวไม่พอ	 “โฉลก”	 เป็นตัวแปรหนึ่ง ท�าแล้ว 
ถูกโฉลกก็รุ่ง แต่ถ้าไม่ถูกโฉลก ท�าเท่าไรก็เจ๊ง

	“ประสบการณ์”	และความรอบรู ้เป็นสิง่ส�าคญั พูดแบบบ้านๆ 
คือ รู้จริง เชี่ยวชาญ ช�่าชองซะอย่าง ลงทุนอะไรก็รุ่ง

ส�าหรับคอนโดมิเนียมที่คุณคิดจะซื้อเพ่ือปล่อยเช่า ถ้าเป็น 
ในอดีต แทบไม่ต้องคิดเลย คนที่คิดจะเก็บก�าไรก็ยังอยู ่ใน
ภาวะซื้อง่ายขายคล่อง คนคิดจะปล่อยเช่าก็ง่าย สมมติกู้เงิน
ซื้อคอนโดมิเนียมในราคาล้านบาท ผ่อนเดือนละ 8,000 บาท  
ปล่อยเช่าเดือนละ 5,000 บาท เพิ่มเงินของตัวเองอีก 3,000 บาท 
เดินตามสูตรนี้ไม่กี่ปีพอหมดหนี้ คราวนี้ก็สบายๆ

ยุคน้ีถ้าคนจะซื้อเพ่ือปล่อยเช่า ต้องคิดหนักหน่อย แม้จะ 
บอกว่าเป็นคอนโดมิเนียมอยู่ติดแนวรถไฟฟ้าก็เถอะ แต่ตอนนี้ไม่
หมูเหมือนเมื่อก่อน

ตอนนี้หันไปทางไหน ก็มีแต่คนซื้อคอนโดมิเนียมริมรถไฟฟ้า
เพ่ือปล่อยเช่าเยอะมาก แต่ปัญหา คือ หาคนเช่ายากเหลือเกิน  
ลดราคาก็แล้ว แต่งห้องให้อินเทรนด์จูงใจก็แล้ว เรียกว่าตอนน้ี
ตลาดไม่เป็นใจให้พวกคนที่คิดจะต่อยอดเงินด้วยวิธีน้ี ซื้อแล้ว 
เกิดภาวะ “ติดมือ”	ปล่อยเช่าก็ยาก ปล่อยขายยิ่งยากกว่า

ประเด็นหนึ่งท่ีให้เกิดภาวะแบบน้ี นอกเหนือจากเป็นเพราะ 
มีคอนโดมิเนียมผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดแล้ว ยังเป็นเพราะพวก 

ไม่ทรำบว่ำ มีควำมเห็นเกีย่วกับกำร 
ลงทุนด้วยกำรซื้อคอนโดมิเนียม 

เพือ่ปล่อยเช่ำอย่ำงไรบ้ำง คดิว่ำน่ำจะยงัพอ
สร้ำงผลตอบแทนที่ดีอยู่หรือไม่ พอดีมีเงิน
เหลืออยูพ่อประมำณ แต่ไม่อยำกฝำกแบงก์
แล้ว รวมถึงที่ดินด้วย

ซื้อคอนโดปล่อยเช่าและที่ดิน...
ยังพอไปได้อีกหรือไม่

money talk
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ผู้บริหารโครงการคอนโดมิเนียมจับมือแบงก์ ไฟเขียวให้ผู้ซื้อกู้เงิน 
ได้เกือบร้อยเปอร์เซน็ต์ ถ้าคอนโดมเินียมราคาล้านบาท เราก็ต้องมี
เงินก้อนสัก 1.5-2 แสนบาทเอาไว้ดาวน์ ที่เหลือกู้แบงก์

แต่พอโครงการแข่งกันมากเข้า แถมให้กู้อกี คราวน้ีคนทีเ่คยเช่า
ก็เร่ิมคิดว่า ถ้าเป็นแบบน้ีซื้อเลยไม่ดีกว่าหรือ ไม่ต้องเก็บเงินก้อน
ไว้ดาวน์ ก็เข้าอยู่ได้เลย นี่คือประเด็นหนึ่งที่ท�าให้คนเช่าน้อยลง

แต่ก็ใช ่ว ่าตลาดคอนโดมิเนียมปล่อยเช ่าจะถึงทางตัน 
เพราะบางจุดที่มีผู้เช่าล้นอย่างกลุ่มต่างชาติก็น่าจะยังพอไปได้  
จึงต้องวนกลับมาสู่ประเด็นเรื่องของ “ท�าเล” ซึ่งเป็นหัวใจของ
อสังหาริมทรัพย์

นอกจากน้ี ก็คงเป็นเรือ่งท่ีต้องท�าการบ้านมากขึน้ พยายามเรยีนรู ้
ว่าที่ไหนน่าจะไปรอด ท่ีไหนสุ่มเสี่ยง ซึ่งจุดนี้ “ประสบการณ์”	 
จะช่วยท�าให้ง่ายข้ึน โดยรวมๆ ปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมยังพอ 
ไปได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดขึ้นกับท�าเล ท่ีถึงจุดนี้อาจต้องใช้ค�าว่า  
ท�าเลทองเท่านั้นถึงจะพอหายใจทั่วท้องได้

โอกาสมีอยู ่เสมอในตลาดค้าที่ ดิน แต่ก็ไม่ใช ่ว ่าซ้ือแล้ว 
จะมีก�าไรตลอด บางคนชอบซื้อที่ดินผืนถูกๆ เพราะคิดว่าซื้อ
อนาคตอกีสกั 10-20 ปี ราคาคงขยับไปข้างหน้า แต่พอเอาเข้าจรงิๆ  
แล้วต้องบอกว่า ที่ดินบางหย่อม บางผืนก็ไม่เป ็นแบบน้ัน  
เพราะเป็นที่ดินที่ไม่มีอนาคต

การซื้อที่แพงแต่มีอนาคตยังดีกว่าซื้อที่ราคาถูกแต่ไม่มีอนาคต 
บางทีอาจจะเห็นว่าที่ผืนน้ันแพงมาก แต่ถ้าอยู่ท�าเลดีเหลือเกิน 
ก็ยังคุ้มที่จะลงทุน ดีกว่าเอาเงินไปจมปลักกับที่ดินที่ไม่มีอนาคต

ส�าหรับในกรุงเทพฯ ถ้ายึดเอาแนวรถไฟฟ้าเป็นหลัก เรียกว่า 
ถ้ามองแค่เรื่องที่ดิน ยึดตรงนี้เป็นหลัก น่าจะยังพอไปได้ แต่ราคา
คงแพงเอาเรื่องอยู่

ส่วนท่ีดินในต่างจังหวัด ยึดแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลัก ไปท่ีไหน 
ราคาที่ดินก็มีแต่ขยับข้ึนเรื่อยๆ อย่างพวกหัวหิน ชะอ�า เขาใหญ่ 
จะเห็นว่าราคามีแต่ขึ้นกับขึ้น แต่ที่ก�าลังมาแรงหน่อยก็เห็นจะเป็น
พวกวังน�้าเขียว สวนผึ้ง น่าน

มีข ้อคิดว ่า อย่าเลือกที่ไกลเกิน พอจะไปดูแลก็ล�าบาก  
นานเข้าก็ปล่อยท้ิงร้าง ควรจะเลือกที่ไม่ไกลเกิน ขับรถไปมาหาสู่
ได้สบายๆ ถึงขายไม่ได้ บั้นปลายจะไปปลูกบ้านพักตากอากาศไว้
ก็ไม่เสียหลาย 

“ฉลำด” อย่ำงเดียวไม่พอ “โฉลก” 
เป็นตัวแปรหนึ่ง ท�ำแล้วถูกโฉลกก็
รุ่งแต่ถ้ำไม่ถูกโฉลกท�ำเท่ำไรก็เจ๊ง
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ไม่ว่ำคุณจะด�ำเนินธุรกิจเล็กๆ แบบโฮมออฟฟิศหรือจะเป็นบริษัทขนำดใหญ่ หรือแม้แต่เป็นพนักงำน
คนหนึง่ของบรษัิทก็ตำม คณุสำมำรถเปล่ียนแปลงบรษัิทของคณุหรอืทีค่ณุสงักัดอยูไ่ด้ ซึง่อำจท�ำลำย
ส่ิงแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว ให้กลำยเป็นบริษัทท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยวิธีง่ำยๆ เช่น กำรลด 
ของเสียหรือกำรประหยัดทรัพยำกร ฯลฯ แน่นอนว่ำมันจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและยังลดต้นทุน
ในธุรกิจของคุณด้วย ถ้ำคุณท�ำได้ องค์กรของคุณก็ท�ำได้
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การเลือกซัพพลายเออร์
คณุควรรู้จกัซพัพลายเออร์ของคณุให้ดทีีส่ดุ และเลอืกสนบัสนุน 

ซัพพลายเออร์ท่ีมีการจัดการองค์กรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เช ่น เมื่อซัพพลายเออร ์ส ่งของให ้บริษัทคุณแล ้ว หีบห ่อ 
และบรรจภุณัฑ์ต่างๆ เหล่าน้ันสามารถน�ากลบัไปใช้ใหม่ได้หรอืไม่  
หากใช่ คุณก็ควรพิจารณาเจ้าน้ีเป็นอนัดบัต้นๆ และหากท่ีต้ังอยู่ใกล้ 
หรืออยู่ในละแวกเดียวกับบริษัทของคุณ ก็จะท�าให้ลดการใช ้
พลังงาน ซึ่งสามารถลดต้นทุนของบริษัทคุณได้อีก น่ีก็เท่ากับว่า 
บริษัทของคุณได้ช่วยโลกอีกทางหนึ่งแล้ว

การสื่อสารในองค์กร
จากท่ีต้องพิมพ์ทุกอย่างลงกระดาษส่งเป็นจดหมายไปยังแผนก

ต่างๆ ให้เปลี่ยนเป็นการสื่อสารด้วยอีเมล์แทน ลดการใช้แฟกซ์
ให้น้อยท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การสื่อสารด้วยอีเมล์นอกจาก
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้สะดวกโดยไม่ต้องเปลืองกระดาษแล้ว 
ก็ยังรวดเร็วทันใจกว่าด้วย

การใช้พลังงาน
วิธีง ่ายๆ ท่ีรณรงค์กันมาตลอดแต่มักละเลย ซึ่งวิธีน้ีช่วย

ประหยัดพลังงานได้ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนท่ีส่วนรวมอย่างใน
ส�านักงานของบริษัทย่อมมักจะถูกปล่อยปละละเลยได้ง่าย หาก 
ผูบ้รหิารและผูร่้วมงานทกุคนร่วมมอืกันตระหนกัถึงพลงังานท่ีต้อง
สูญเสียไปแต่ละวินาที ซึ่งอาจหมายถึงจ�านวนผลก�าไรหรือโบนัส
ประจ�าปีก็อาจช่วยจูงใจให้ร่วมมือกันได้

ค่านิยมในงานเอกสาร
 ในการท�างานเอกสารมค่ีานิยมหนึง่ทีท่�าให้สิน้เปลอืงทรพัยากร

โดยใช่เหตุก็คือ การใช้เอกสารบนกระดาษเพียงด้านเดียวแล้ว
ทิ้งพ้ืนท่ีด้านหลังไว้เป็นท่ีว่าง ลองคิดดู หากส�านักงานของคุณใช้
เอกสารต่างๆ ทั้งสองด้านของกระดาษ นั่นหมายความว่า บริษัท
คุณจะประหยัดทรัพยากรกระดาษลงได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว

การใช้ทรัพยากรน�้า
ในห้องน�้าของส�านักงานเรามักจะเห็นสต๊ิกเกอร์รณรงค์เรื่อง 

การรกัษาความสะอาดเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับการใช้ทรพัยากรน�า้ 
ต้องร่วมมือร่วมใจ รณรงค์เรื่องการประหยัดเช่นกัน น�้าเพียง
หนึ่งหยดต่อวินาทีที่คุณเพิกเฉยโดยไม่ย่ืนมือไปปิดให้สนิทน้ัน  
ในหนึ่งปีบริษัทคุณจะเสียน�้าไปเปล่าๆ มากถึงหมื่นลิตร

เครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์ประจ�าส�านักงาน
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อเครื่องใช้หรือเฟอร์นิเจอร์ประจ�า

ส�านักงานใหม่ ลองดูความเป็นไปได้ท่ีจะน�าของเก่ามาซ่อมแซม
หรือตกแต่งใหม่ให้ดูดีด้วยไอเดียเก๋ๆ อาจจะท�าให้ส�านักงานของ
คุณได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งแน่นอนว่าจะสามารถ
ประหยัดงบในการจัดซื้อและลดขยะได้อีกด้วย 
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วิถีชีวิต 
ประวัติศาสตร์ 

ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม

outing
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สพุรรณบรุเีป็นจงัหวดัท่ีมีการสบืทอดวถีิชวีติและวฒันธรรมมายาวนาน	และมเีรือ่งราวของอดีต
ที่น่าสนใจ	มีหลักฐานทางโบราณคดีอายุไม่ต�่ากว่า	3,500	ปี	ทั้งยุคหินใหม่	ยุคสัมฤทธิ์	ยุคเหล็ก	
จงัหวดัสพุรรณบรุจีงึมสีถานทีน่่าสนใจให้ท่องเทีย่วและมภีมูปัิญญาวถีิชวีติให้ศกึษามากมาย	อาทิ	
ตลาด	โบราณสถาน	สถานที่ท่องเทีย่วตามธรรมชาต	ิหรอืพื้นที่ท�าเกษตรกรรม	ฯลฯ

Most Attractive 
Sightseeing
 เมื่อพูดถึงสถานท่ีท่องเที่ยวอันดับต้นๆ 
ในจงัหวดัสพุรรณบรุ ีทีน่กัท่องเทีย่วจะนกึถึง 
และต้องไปให้ได้หากมาเยือน ได้แก่
	 ตลาดร้อยปีสามชุก เป็นตลาดชุมชนที่
ได้รบัรางวัลมรดกโลก ประเภทอนรุกัษ์มรดก
วัฒนธรรม แห่งเอเชียแปซิฟิก จากองค์การ 
ยูเนสโกมาแล้ว 
 นอกจากความงดงามทางสถาปัตยกรรม 
มนต์เสน่ห์ของตลาดสามชุกก็คือ อาหาร 
การกินและสินค้าที่หลากหลาย
 บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป็นบึงน�้า
ธรรมชาติพ้ืนท่ีประมาณ 2,700 ไร่ ได้รับ
ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ และในป ี
พ.ศ. 2541 ได้รับการจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่
มีความส�าคัญระดับชาติ มีโซนสวนสัตว์ให้
นกัท่องเทีย่วได้ศกึษาและสมัผสัอย่างใกล้ชดิ  
ท้ังสัตว์ปีก สัตว์บกและสัตว์น�้า เป็นสถานที่ 
พักผ่อนหย่อนใจอันดับต้นๆ ของจังหวัด
สุพรรณบุรีเลยก็ว่าได้

egcogroup    35



 วัดป่าเลไลยก์ เป็นวัดส�าคัญคู่บ้าน 
คู่เมืองของจังหวัด ปรากฏเป็นสถานที่หนึ่ง
ในวรรณคดีเรื่อง ‘ขุนช้าง-ขุนแผน’ ด้วย 
หากมาเยือนสุพรรณบุรีแล้วไม่ได้มากราบ
ไหว้หลวงพ่อโตก็เหมือนยังมาไม่ถึง
 พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ ์มังกร  
จุดเด่นอยู่ที่รูปปั้น ระฆังยักษ์ และน�้าตก
ขนาดใหญ่ บริเวณภายนอกอาคาร ส่วน
ภายในจดัแสดงประวัตศิาสตร์ของจนีในรปู
แบบแปลกตาทั้งภาพ แสง สี เสียง รวม 18 
ห้อง ก่อตัง้ขึน้เพ่ือเฉลมิฉลองความสมัพันธ์
ทางการทูตระหว่างไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539
 หอบรรหาร-แจ่มใส เป็นจุดชมวิว
ของจงัหวดั ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงสพุรรรณบรุี  
รายรอบไปด้วยสวนดอกไม้ หากมาในช่วง
กลางวันจะเห็นบ้านเรอืนสิง่ก่อสร้าง สายน�า้ 
และความเป็นไปรอบๆ เมืองอย่างชัดเจน 
แต่ถ้าเป็นช่วงเย็น อาทติย์ก�าลงัลบัขอบฟ้า  
แสงไฟจากบ้านเรือนเริ่มส่องสว่างก็จะได้
บรรยากาศที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเสน่ห์ของ
หอแห่งนี้

Unseen Place and 
Sightseeing
 หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตั้งขึ้นเพื่อ
อนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวนาและภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษ เป็นสถานที่ให้ความรู้และ
การศึกษาด้านการเกษตรกรรมแบบดัง้เดมิ 
รวมไปถึงการก ่อสร ้างบ้านเรือนแบบ 
เรียบง่าย โดยจัดขึ้นเป็นโปรแกรมให ้
ผู ้สนใจเลือกศึกษาได้ เช ่น โปรแกรม
สุพรรณสัญจร ‘ย ้อนอดีตวิถีชี วิตไทย’ 
5 วัน 4 คืน หรือ โปรแกรมสุพรรณสัญจร 
ย้อนอดีตวิถีไทย (one day trip)
 สวนหินธรรมชาติพุหางนาค เป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีหินธรรมชาติ

outing
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ดึกด�าบรรพ์อายุนับหมื่นล้านปี และสวนป่าไม้โบราณอายุนับ 1,000 ปี  
นักวิชาการโบราณคดีและประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่ามนุษย์ยุคโบราณน�า
หินมาวางซ้อนกันไว้ เพ่ือเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์ิเมื่อกว่า 
2,000 ปีก่อน
	 เขื่อนกระเสียว เป็นเขื่อนดินท่ีมีความยาวมากท่ีสุดในประเทศไทย เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญ่ ทั้งปลานิล ปลาม้า ปลาบึก และกุ้ง ซึ่งขึ้นชื่อ
ว่าเป็นกุ้งที่มีรสชาติดี นอกจากนั้นจุดตั้งแคมป์ริมเขื่อน ยังได้ชื่อว่าเป็นจุดชม
อาทิตย์ตกที่งดงามที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรี
	 อุทยานแห่งชาติพุเตย เป็นชายป่าผืนสุดท้ายของป่าห้วยขาแข้ง มี 
จดุสนใจเป็นถ�า้ น�า้ตกและวถีิชวิีตของชาวกระเหรีย่งชนกลุม่น้อยท่ีอาศยัมากว่า  
200 ปี สภาพโดยทัว่ไปเป็นเทือกเขาสงูตดิต่อกันสลบัซบัซ้อนเป็นป่าดบิชืน้ สตัว์
ที่มีเป็นจ�านวนมากในพื้นที่ ได้แก่ เลียงผา นกเงือก ชะนี ลิงลม ฯลฯ เหมาะกับ
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและการผจญภัยเป็นอย่างยิ่ง 

หำกมำเยือนสุพรรณบุรีแล้ว
ไม่ได้มำกรำบไหว้หลวงพ่อโต
ก็เหมือนยังมำไม่ถึง
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TASTY TIME
The Heart Made Cafe`
สดจำกฟำร์ม ใส่ควำมอร่อยจำกใจ

eat in

นาทีน้ีใครไม่รู้จักคาเฟ่ เล็กกะทัดรัด นามว่า Farm 
to Table Organic Café ขอบอกเลยว่าเอาต์ และ
หลังจากร้านใหม่ได้ย้ายมาอยู่ตรงบล็อกเล็กๆ ของ
อาคารพาณิชย์เก่าแก่ทรงโคโลเนียล บนถนนอัษฎางค์  
ย่านปากคลองตลาด เพียง 8 เดือน ลูกค้าทยอยเข้าร้าน
แน่นทุกว่ีวัน “เราตั้งใจเสิร์ฟเมนูจานอร่อยให้ลูกค้าจาก
สิง่ท่ีเราเลอืกกินกันในบ้าน และท่ีตัง้ใจท�าร้านแบบนี ้คอื  
ท�าเท่าที่มี ท�าเท่าที่พอ เท่าที่เราพอใจค่ะ” ค�าพูดสั้นๆ 
ของคุณจอย	 ‘จิรภัทร	 เจียรรุ่งแสง’ หนึ่งในเจ้าของ  
เริ่มต้นเล่าด้วยความน่าสนใจ กว่าจะกลายเป็นพ้ืน 
เติมเต็มความอบอุ ่น และทลายก�าแพงความเป็น 
คนแปลกหน้าในย่านบ้านใกล้เรือนเคียง ไม่ใช่เรื่องง่าย 
 ทว่าก็ไม่ใช่เร่ืองยาก คุณจอยเล่าต่อว่า ความสขุของร้านนี้  
คอื การทีเ่ป็นเดก็ปากคลองตลาดมาโดยก�าเนิด วันหนึง่ที ่
มีร้านอยู่ในระแวกบ้าน ท�าให้ได้พูดคุยกับเพ่ือนบ้าน 
มากขึ้น ที่เห็นมาตั้งแต่เด็ก จากคนหนุ่มสาว กระทั่ง 
แต่งงานมีครอบครัว บางบ้านกลายเป็นเถ้าแก่ เป็น 
เจ้าของร้าน จูงลูกจูงหลานเดินเข้ามากินอาหารที่นี่ “มัน
รูส้กึดมีากๆ เลย บ้านเราสนกุ อบอุน่ คุ้นเคย แถมยังท�าให้ 
สั ม พั น ธ ภ า พ ใ น บ ้ า น มี เ รื่ อ ง คุ ย กั น ม า ก ขึ้ น ด ้ ว ย  
”King Cabbage เป็นชื่อของฟาร์มออร์แกนิกใน 
จังหวัดเชียงราย ท่ีครอบครัวเจียรรุ่งแสง ด�าเนินธุรกิจ 
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เรำตั้ งใจเสิร ์ฟเมนู
จำนอร่อยให้ลูกค้ำ
จำกสิ่งที่เรำเลือกกิน
กันในบ้ำน และทีต้ั่งใจ
ท�ำร้ำนแบบนี้ คือ ท�ำ
เท่ำท่ีมี ท�ำเท่ำท่ีพอ 
เท่ำที่เรำพอใจค่ะ
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Make It Happen 
• Farm to Table Organic Cafe ตั้งอยู่บนถนนอัษฎางค์ 
 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 
 เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น. 
 โทร. 0-2115-2625, 08-1868-9942
• การเดินทางใช้ถนนอัษฎางค์ มุ่งหน้าปากคลองตลาด 
 ร้านฟาร์ม ทู เทเบิ้ล ออร์แกนิก คาเฟ่ อยู่เลียบคลองหลอด 
 ข้างตลาดส่งเสริมเกษตรไทย ส�าหรับที่จอดนั้น 
 ลูกค้าต้องหาที่จอดรถเอง

eat in

มาตั้งแต่รุ ่นคุณพ่อ มีส ่วนผสมของ 3 พ่ีน ้อง ที่มี	 จิ๊บ	 
‘จิราภา	 เจียรรุ่งแสง’	 น้องสาวซึ่งถนัดเรื่องการออกแบบ  
ตกแต่ง ดีไซน์ และเจ๊ียบ	 ‘พรรณสุนันท์	 พินิจพิชิตกุล’  
ถนัดเรื่องการพรีเซนต์ ประสานงาน และช่วยคิดเมนูอาหาร  
ทั้งยังมีกัลยาณมิตร รวมถึง Helplive coffee กลุ่มคริสเตียน 
ทีม่โีปรเจกต์เก่ียวกับกาแฟและการแบ่งปันเงนิ 5 บาทต่อกาแฟ 
หนึ่งแก้ว บริจาคเป็นหน่ึงในมื้ออาหารส�าหรับเด็กบนดอย  
ทั้งหมดนี้กลายเป็นความลงตัวเบื้องต้นของฟาร์ม ทู เทเบิ้ล

ผักสดต่างๆ ที่ปลูกเอง ส่งตรงจากฟาร์มมาสู่เมนูอาหาร 
จานอร่อย ที่มาจากรสมือของคนในบ้าน ซึ่งชอบกิน ผลัด
แบ่งกันชิม กระท่ังบรรจงเสิร์ฟวางบนโต๊ะต้อนรับลูกค้า โดย
มีเมนูแนะน�าอย่างแซนด์วิชทูน่า สลัดผักออร์แกนิก พร้อม 
น�้าสลัดฟักทอง ข้าวหน้าแกงกะหรี่ ข้าวไก่อบซอสเสาวรส  
ข้าวหมกูระเทยีม กินคูกั่บเครือ่งดืม่รสด ีเช่น ชาเขยีวป่ัน ไอศกรมี 
โฮมเมดหลากรส อาทิ แครอท ครีมชีสมะเขือเทศเชอร์เบท 
ใบข้าวอ่อน มันหวานชาเขียวช็อกโกแลตมะม่วง และเสาวรส 
แล้วแต่ว่าฤดกูาลไหนมพืีชผลอะไรออกมา ค�าขอบคุณทีไ่ด้รบั
จากลกูค้าซึง่แวะมายังคาเฟ่เลก็ๆ เป็นรอยยิม้ง่ายๆ ทีส่มัผสัได้  
“ขอโทษท่ีเราท�าร้านแค่เล็กๆ	 เพราะถ้ามากไปกว่าน้ี	 
เราคงเหนื่อย	แล้วเครียด	แล้วไม่สนุก	แล้วก็ไม่อยากท�า” 
ถ้า...ใครพอจะเข้าใจในความเลก็ๆ และอบอุน่ ถ้อยทถ้ีอยอาศยั 
จะเชิญมานั่งเล่น กินของสดๆ อร่อยๆ จากฟาร์ม และจาก 
ความสุข ก็ขอเอ่ยชวนครั้งต่อไป ต่อไป และต่อไปละกัน 
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 บำงช่วงจงัหวะของชีวิตก็ต้อง
ใช้ควำมอดทนอดกล้ัน ท้ังยงัต้อง 
ร วบรวมก� ำ ลั ง ใ จ เพื่ อ ใ ช ้ ใ น 
กำรต่อสู ้ กับอุปสรรคท่ีก�ำลัง
ถำโถมเข้ำมำส่ิงทีท้่ำทำยก็คือเรำ
จะผ่ำนมันไปแบบท่ีเรยีกว่ำ “พลิก
วิกฤติเป็นโอกำส”หรือจะปล่อย
ให ้อุปสรรคอยู ่ เหนือเรำและ 
ยอมแพ้มัน

 ค ร อ บ ค รั ว ข อ ง  “ เ บ น จ า มิ น ”  
นักหนังสือพิมพ์หนุ่มก็ก�าลังเข้าสู่ช่วงชีวิต 
ที่ว ่าน้ีเช่นกัน เนื่องจากการจากไปของ 
ภรรยาและภาระที่ต้องดูแลลูกท้ังสองคน 
เขาต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยตัดสินใจ 
ลาออกจากงานแล้วหันเหชีวิตออกจาก 
เมืองไปสู่ชีวิตที่เงียบสงบ

 แต่สิ่งที่ท�าให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปจาก
เดมิอย่างสิน้เชงิก็คอื บ้านท่ีเขาตดัสนิใจซือ้ 
บนเน้ือที ่18 เอเคอร์หลงัน้ันเป็นสวนสตัว์เก่า  
ทีข่าดการดแูลเน่ืองจากขาดผูม้ปีระสบการณ์ 
ในการบริหารสวนสัตว์และปัจจัยส�าคัญ  
คือ เงินทุนผู ้ เข ้าชมก็น ้อยลงเรื่ อยๆ  
และใกล้ปิดตัวเต็มที
 แ ม ้ จ ะ มี แ ร ง ส นั บ ส นุ น ข อ ง ค น 
ในครอบครัวและก�าลังใจจากคนในชุมชน 
ที่ลึกๆ แล้วต้องการให้สวนสัตว์แห่งนี ้
ด�าเนนิกิจการต่อไป แต่ด้วยข้อจ�ากัดต่างๆ  
เขาต้องตัดสินใจว่าจะบริหารสวนสัตว์นี ้

We Bought A Zoo
ผู้ก�ากบัฯ: คาเมรอน โครว์
นักแสดง: แมตต์ เดม่อน, 
สการ์เลต็ โจแฮนสนั

ต่อไปหรอืไม่ พร้อมๆ กับต้องประคบัประคอง 
จิตใจของตนเองและรักษาความอบอุ ่น
ภายในครอบครัว บททดสอบของชีวิต 
อันหนักอึ้งครั้งนี้ เขาจะผ่านมันไปอย่างไร
 “We Bought A Zoo” สร ้างจาก 
เรื่องจริงของ “เบนจามิน มี” ถ่ายทอดเป็น 
ภาพยนตร์โดยฝีมือการก�ากับภาพยนตร ์
ของ “คาเมรอน โครว์” เจ้าของผลงาน 
“Jerry Maguire”  ซึ่งเป็นหนังท่ีตรึงตรา 
ตรึงใจของใครหลายคนมาแล้ว  

We Bought A Zoo
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นิทานเรื่องน้ีมีข้อคิดเป็นคติแฝงอยู่ว่า อันภาระธุระที่หนักน้ัน 
ถ้าได้รู้จักแบ่งปันจัดสรรหน้าท่ีกันท�าให้ถูกต้องแล้ว ก็จะกลาย
เป็นของเบาท�าง่าย การงานที่จะให้ประโยชน์สูงมากนั้น ทุกๆ คน
อาจหาท�าได้ด้วยก�าลังแขนของตน และโชคใหญ่ที่เปรียบเหมือน
ก้อนทองทีม่อียู่ แต่ก็จะต้องเริม่ท�าความเพียร คุย้เขีย่แสวงหาจาก 
แผ่นดินอันนี้เอง เมื่อได้ทรัพย์เกิดจากแผ่นดินนี้แล้ว ก็จะต้องรู้จัก
แบ่งออกเป็นส่วนๆ ไม่เช่นนั้นได้มาก็เหมือนไม่ได้ เช่น ได้มาเล่น 
การพนันหมดไป ก้อนทองอันหมายถึงทรัพย์น้ัน ทุกคนจึงอาจ
แสวงหาให้พบที่แผ่นดินภายในอุ้งแขนนี้

ค�าไทยก็มีว่า	 “ทรัพย์ในดิน	 สินในน�้า” อีกอย่างหน่ึง ภาระ
ในจิตใจ แม้จะเป็นเรื่องที่ดี น�าประโยชน์ที่เปรียบเหมือนก้อนทอง
เหมือนกัน ถ้าใจแบกไว้ไม่รู้จักแบ่ง แจกแจงจัดหน้าท่ีปฏิบัติให้
เบา ก็จะเป็นเครื่องหนักใจ คนเราเป็นทุกข์จนถึงเป็นโรคประสาท

มโีดยไม่แบก
ในชำดกก้อนทองได้เล่ำไว้ว่ำ มีชำวนำคนหน่ึงออกไปไถนำเก่ำ ในวันหน่ึง ครั้งไถไปก็ไป
สะดดุตดิสิง่หนึง่ ทีแรกคดิว่ำคงเป็นดินแขง็หรอืก้อนหิน เม่ือตรวจดก็ูได้พบว่ำเป็นก้อนทอง 
แท่งใหญ่ถนัด ยำวถึงสี่ศอก จึงหมกดินซ่อนไว้ที่เก่ำก่อน ตกเวลำค�่ำปลอดคน ได้คุ้ยดิน 
ท่ีกลบไว้ พยำยำมยกเพื่อจะน�ำไปบ้ำน แต่ก็ยกไม่ขึ้น จึงได้ตรองหำวิธี ในท่ีสุดได้คิดว่ำ  
จะแบ่งออกเป็นสี่ส่วน คือ เพื่อใช้เล้ียงปำกท้องส่วนหน่ึง เพื่อเก็บส�ำรองไว้ส่วนหนึ่ง  
เพ่ือใช้ลงทุนประกอบกำรงำนส่วนหน่ึง เพื่อท�ำบุญส่วนหน่ึง จึงได้แบ่งออกเป็นสี่ส่วน  
ทองแท่งใหญ่นั้นก็หำยหนักกลำยเป็นเบำ ชำวนำก็น�ำไปบ้ำนได้โดยง่ำย

เพราะความหนักใจดังนี้มีมิใช่น้อย คือ มีแต่สุมเรื่องเข้ามา ไม่รู้จัก
แบ่งเบาให้แก่ตนเอง

อีกอย่างหน่ึง ก้อนทองในใจ คือ ทรัพย์ของคนตระหน่ีเหนียว
แน่น หมายถึง ก้อนทองท่ียกไม่ขึน้ เพราะหนกัมากเกินก�าลงั ทรพัย์
ของคนตระหนีม่ากน้ัน แม้จะน้อยกห็นกัมากหยิบยกไม่ขึน้ ตกว่ามี
เหมอืนไม่ม ีไม่เกิดประโยชน์แก่ตนแก่ผูอ้ืน่ ท�าให้เจ้าของกลายเป็น
โสมเฝ้าทรัพย์ เศรษฐีโสมดังน้ีก็มีอยู่ เพราะไม่อาจแบ่งเก็บ แบ่ง
ใช้ให้เป็นประโยชน์ อีกอย่างหนึ่ง ก้อนทองในจิตใจ ก็คือความดี
ที่บุคคลรู้จักแบ่งเบากิเลสในใจออกไปเสีย ประกอบกระท�าขึ้น ไม่
บรรทกุ โลภ โกรธ หลง ไว้ในใจให้มากนัก คอยแบ่งออกไปก่อสร้าง
บุญกุศล คือ ทาน ศีล ภาวนา อบรมจิตใจให้ชื่นบาน ผ่องใส และ
ให้มีปัญญาที่บริสุทธิ์
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พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในชาดกนี้เป็นสุภาษิตว่า 

“นรชน	มีใจชื่นบาน	อบรม
กุศลกรรมเพื่อบรรลุความเกษม
จากเครื่องประกอบทุกข์	
ด้วยจิตที่ชื่นบาน	ก็พึงบรรลุ
ถึงความสิ้นเครื่องประกอบทุกข์
ทั้งปวงได้	 โดยล�าดับ”	

ค�าส�าคัญของ
พระพุทธภาษิตนี้ค�าหนึ่ง	คือ	
“เครื่องประกอบทุกข์”

นึกดูถึงเรือนหลังหนึ่งๆ จะเป็นเรือนขึ้นมาได้ ก็ต้อง
มีเครื่องประกอบต่างๆ ท่ีนายช่างน�ามาประกอบเข้า  
ความทุกข์แต่ละอย่างท่ีเกิดแก่จติใจก็เหมอืนกัน จะต้อง
มีเครื่องประกอบหลายอย่าง

ถ้าจะตั้งปัญหาว่า ใครเป็นผู้ประกอบเรือนทุกข์ใจ  
ถ ้าตอบทางโลกก็จะต ้องตอบว ่า  คนน้ันคนนี้ที ่
ไม่ชอบกัน เป็นต้น แต่ถ้าตอบตามทางธรรมของ
พระพุทธเจ้าก็ตอบได้ว่า “นายช่างผู ้ประกอบเรือน
ทุกข์ใจก็คือ ตัณหาวัฑฒกี นายช่างตัณหา” กล่าวคือ  
ความดิ้นรนทะยานอยากในจิตใจของตนเอง ท่ีเกิดขึ้น 
แล้วก็ยึดถือรวบเอาเข ้ามาไว ้ นี้แหละท่ีต ้องรู ้จัก 
แบ่งรื้อออกไปเสียน้อยหรือมาก ด้วยปัญญาในธรรม
ของพระพุทธเจ้า จึงจะได้ความเบาใจ เป็นสุขสงบใจ 

จากหนังสือ :  ส่องโลกส่องธรรม
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก
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Cooling Down 
FrOm   InsIde

ไม่ใช่เพียงฤดูฝนเท่ำนั้นที่จะท�ำให้เรำไม่สบำยกันได้ง่ำยๆ ในฤดูร้อนก็ท�ำให้ร่ำงกำยป่วยไข้
ได้ไม่แพ้กัน เพรำะร่ำงกำยเกิดภำวะขำดน�้ำและเกลือแร่เนื่องจำกเสียเหงื่อในปริมำณมำก 
จะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่ำงกำย ฉะนั้นกำรคลำยควำมร้อนให้แก่ร่ำงกำยไม่ได้ท�ำให้

เรำรู้สึกเย็นสบำยเพียงเท่ำนั้น แต่ยังมีผลต่อสุขภำพที่ดีของเรำด้วย

44    Jan - Mar 201444    Jan - Mar 2014



•	สร้างสมดุลน�้าในร่างกาย
การด่ืมน�้าให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย สามารถลดความร้อนและปรับ 

สมดุลของอุณหภูมิในร่างกายของเราได้ ส�าหรับผู้ท่ีขาดน�้าไม่มากนัก อาการที่สังเกตได้ 
เบื้องต้นจะมีอาการกระหายน�้า ริมฝีปากจะแห้ง ผิวหนังแห้ง อาจมีอาการอ่อนเพลีย 
จนหลับ ปัสสาวะน้อยลง ไม่มีแรงและปวดศีรษะ

เมือ่ร่างกายขาดน�า้มากข้ึนถึงขัน้รนุแรง จะรูส้กึกระหายน�า้อย่างมาก เริม่กระวนกระวาย  
สับสน ปากและผิวหนังจะแห้งมาก ไม่มีเหงื่อ ไม่รู้สึกปวดปัสสาวะหรือปัสสาวะออก 
น้อยมาก ตาโหล ชีพจรเต้นเร็ว หายใจเร็ว มีอาการเซื่องซึมกระทั่งหมดสติ

•	ผัก	ผลไม้	สมุนไพร	ให้ฤทธิ์เย็น
การบริโภคผัก ผลไม้ และสมุนไพร โดยค�านึงถึงฤทธิ์เย็นตามหลักแพทย์แผนโบราณ  

ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะท�าให้ความร้อนในร่างกายของเราลดลง นอกจากนั้นยังได้สรรพคุณ
เพ่ิมเติมจากพืชเหล่าน้ันอีกด้วย ในบรรดาพืชจ�าพวกแตงจะมีฤทธ์ิเย็น มีน�้าเป็น 
ส่วนประกอบมากถึง 95% จึงสามารถทดแทนน�้าในร่างกายท่ีสูญเสียไปจากสาเหตุ
อุณหภูมิสูงขึ้นได้เป็นอย่างดี เช่น ในแคนตาลูปจะมีสารเบตาแคโรทีน มีคุณสมบัติใน
การต้านอนุมูลอิสระ ช่วยปกป้องร่างกายจากผลกระทบของรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตด้วย  
ผลไม้ตระกูลเบอร์รีก็่ช่วยลดอาการอกัเสบและช่วยถอนพิษจากการเผาไหม้ของแสงแดด
ได้เป็นอย่างดี

 ผลไม้ที่ออกฤทธ์ิเย็น ท่ีเหมาะส�าหรับน�ามาปรุงเป็นอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งช่วย 
กระตุ้นให้เจริญอาหารและช่วยลดอาการครั่นเนื้อครั่นตัวเพราะความร้อนได้ ได้แก่ 
มะม่วง, แตงโม, มะเฟือง, ลูกตาล, แตงไทย, ระก�า, ลองกอง, ลางสาด, ชมพู่, กระท้อน,  
ส้มโอ, ลิ้นจี่, สับปะรด, แห้ว, อ้อย, มังคุด, กล้วย, ลูกพรุน, องุ่น, มันแกว เป็นต้น

 ผกัและสมนุไพรทีอ่อกฤทธ์ิเย็น ได้แก่ มะระ, สะระแหน่, ชะอม, ถัว่เขยีว, ผกักาดขาว, 
ผักกาดหอม, ปวยเล้ง, แตงกวา, ต�าลึง, ฟักเขียว, ผักบุ้ง, หัวไชเท้า, กระจับ, บร็อกโคลี, 
กะหล�่าดอก, หน่อไม้ฝรั่ง, มันเทศ, มันฝรั่ง, มะตูมสุก, กระเจี๊ยบแดง, เก๊กฮวย, ว่านหาง
จระเข้, รากบัว, ว่านกาบหอย, ใบบัวบก, พริกไทย, อบเชย ลูกผักชี, ขมิ้น เป็นต้น

 
•	ท�าจิตใจให้สงบเย็น
 ผลการวิจัยของบรรดานักวิชาการพบว่า สาเหตุหนึ่งของความเจ็บป่วยส่วนใหญ่ที่ 

เกิดข้ึนกับร่างกายน้ัน เป็นผลมาจากความผิดปกติและความทุกข์กังวลที่เกิดขึ้นกับ
จิตใจ ดังนั้นก่อนที่จะมีการรักษาโดยวิธีทางการแพทย์หรือยา ให้ลองขจัดความกังวลใจ 
ให้หมดไปจากจิตใจเสียก่อน

 ร่างกายและจติใจมคีวามสมัพันธ์แนบแน่นจนแยกกันไม่ออก อารมณ์แปรปรวน ความ
หวาดกลัว ความทุกข์กังวล ล้วนส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งสิ้น

 การท�าจิตใจให้สงบนิ่ง มีสติ ไม่แปรปรวนไปตามสิ่งเร้ารอบตัว แม้อุณหภูมิภายนอก
ร้อนแต่ภายในจิตใจสงบก็ช่วยบรรเทาคลายร้อนลงไปได้ไม่น้อย 
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Horoscope

Taurus (ราศีพฤษภ)
14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน

คุณต้องระวังปัญหาท่ีเข้ามาอย่าง

กะทันหัน คุณจะได้รับผลประโยชน์ 

มีส่ิงดีๆ เข้ามา ได้เล่ือนระดับจากเดิมขึ้นมาอีก 

สักหน่อย เป็นการเริ่มต้นในส่ิงท่ีดีกว่าเดิม งาน 

ของคุณยังมีบางอย่างที่ไม่ลงตัว และเวลาคุณ

ท�างานก็มักคิดถึงเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ กังวลกับ 

เรื่องเงิน กลัวเข้าเนื้อตัวเอง ท�าให้งานที่ออกมาอาจ

ไม่ได้ผลที่ดีเต็มร้อย ควรท�าบุญกับคนที่ใช้ความคิด 

มากๆ หรือท�าบุญกับคนที่มีความละเอียดอ่อน

Arie (ราศีเมษ)
13 เมษายน - 13 พฤษภาคม

คุณค่อนข้างเบ่ือหน่ายและเหน่ือย 

ไม่อยากท�าอะไร รู ้สึกเหมือนไม่มี

อะไรใหม่ๆ ท่ีเข้ามาท้าทายความสามารถของคุณ 

ได้อย่างเต็มท่ี คุณต้องการจะลงทนุ อยากน�าเงินทีมี่ 

อยู่ไปใช้ให้เกิดผล แต่ไม่อยากลงทุนที่มีความเส่ียง 

ตอนนี้ โอกาสที่ คุณต้องการยังไม่เป ็นของคุณ  

ก็จ�าเป็นต้องรอคอยต่อไปอีก คุณควรท�าบุญให้

กับคนท่ีเคยท�าผิดพลาด คนที่เคยขี้โกง หรือเห็น

แต่ประโยชน์ส่วนตน หากเขาเคยท�าร้ายคุณก็ควร

อโหสิให้กับเขา

Capricorn (ราศีมังกร) 
16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์

คุณจัดการกับส่ิงต่างๆ ที่ เข ้ามา

ไม่ค่อยได้ เป็นเพราะคุณช้าเกินไป  

ท�าไม่ทันกับโอกาสท่ีก�าลังเข้ามา คุณค่อนข้าง 

ปล่อยปละละเลย ไม่ใส่ใจกับเรื่องใดๆ เป็นพิเศษ  

ความเฉย ความเรื่อยๆ ของคุณ ท�าให้สิ่งต่างๆ ที่จะ 

เข้ามาล่าช้าตามไปด้วย ต้องระมัดระวังปัญหา 

ทีเ่กดิข้ึนอย่างกะทันหนักับงานของคุณ เม่ือมปัีญหา 

เกิดขึน้อย่างกะทนัหนักับงานของคุณ คุณต้องตัง้สติ 

ให้มากๆ ก็จะดีข้ึนเอง ควรท�าบุญให้กับเด็กที่ม ี

ความคิดสร้างสรรค์ โดยอาจบริจาคอุปกรณ์ 

วาดเขียนให้กับเด็กด้อยโอกาส

Aquarius (ราศีกุมภ์) 
13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม

คุณจะได้รับโอกาสดีๆ ในเร่ืองงาน 

ย่ิงหากการท�างานของคุณเป็นการ

ท�างานที่เกี่ยวข้องกับการท�าบุญ หรือเป็นองค์กร

ที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้ว งานของคุณจะ 

ย่ิงส่งเสริมคุณ หรือหากงานของคุณไม่เกี่ยวข้อง 

กับองค ์กรการกุศล ก็ควรหาเวลาไปท�าบุญ  

จะเป็นการส่งเสริมคุณในเร่ืองการงานมากกว่า

ควรท�าบุญกับคนท่ีผิดหวัง  คนที่ เศร ้า  ไม ่มี 

ความสุข ใครก็ตามที่เสียใจ หากคุณสามารถให ้

ค�าแนะน�าท่ีท�าให้เขาสบายใจได้กถื็อว่าเป็นการท�าบุญ

ช่วยเหลือเขาแล้ว

Gemini (ราศีเมถุน) 
14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม

มีการเร่ิมต้นมิตรภาพท่ีดี พบปะ

เพื่อนฝูง ซึ่งจะส่งเสริมคุณได้อย่าง

มาก การท�างานร่วมกันหรือมีกิจกรรมร่วมกัน

จะก่อให้เกิดผลส�าเร็จ และสร้างความรู้สึกดีๆ ให ้

เกดิขึน้ระหว่างคุณกับเพือ่นด้วย คุณต้องการลงทนุ

เพิ่มรายได้ เพิ่มความมั่นคงให้กับตัวเอง แต่เอา 

เข้าจริงแล้ว กลับท�าไม่ได้อย่างที่คาดหวังเอาไว ้

มีงานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ๆ ที่น่าสนใจส�าหรับ 

คุณเข้ามา คุณพร้อมที่จะเรียนรู้ พร้อมจัดการ 

ส่ิงใหม่ๆ โดยไม่รู ้สึกเหน่ือย ควรท�าบุญโดยต่อ

ต้านการใช้อ�านาจในทางท่ีไม่เป็นธรรม หรือการใช ้

ความฉลาดในการหาช่องทางท�าสิ่งที่ผิด

ดวงประจ�ำเดือน มกรำคม - มีนำคม 2557

Pisces (ราศีมีน) 
14 มีนาคม – 12 เมษายน

คุณมักไม่ได้รับการยอมรับหรือ 

ส่งเสริมจากผูใ้หญ่เท่าท่ีควร คุณต้อง 

แสดงออกให้ผู้ใหญ่เห็นว่าคุณมีความรับผิดชอบ 

และมีผลงานท่ีดี แล้วเขาจะให้การยอมรับคุณเอง 

คุณไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในเร่ืองเงิน

เท่าไร มีปัญหากบัญาติพีน้่อง งานของคุณมีปัญหา 

คุณไม่ควรเข้าไปจดัการกับปัญหาน้ันในช่วงนี ้เพราะ

การจัดการของคุณจะไม่ได้รับการยอมรับ คุณจะ

ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นคนเดียว คนอื่นๆ จะโบ้ย 

ให้คุณท้ังหมด คุณควรท�าบุญหากคุณเหน็ว่าวดัหรอื

องค์กรใดต้องการเงินเพื่อสร้างส่ิงก่อสร้างหรือน�า

ไปใช้ในโครงการ คุณก็ควรสนับสนุน
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Sagittarius (ราศีธนู) 
16 ธันวาคม – 15 มกราคม

คุณคาดหวงัถงึความส�าเร็จบางอย่าง 

คุณต้องค่อยๆ ท�า ค่อยๆ สร้าง 

ทศิทางการเงินยังเป็นแบบเดมิๆ ท่ีท�าให้คุณเบือ่จนไม่

อยากจะท�าอะไรต่อไป การคาดหวงัถงึความก้าวหน้า

ทางการเงิน การได้รับต�าแหน่ง ได้รับการยอมรับยัง

ไม่เป็นความจริง คุณจัดสรรงานของคุณเองได้ยาก

ล�าบาก รวมทั้งหากมีปัญหาอะไรเกิดข้ึน คุณก็มัก

ลนกับมันจนจัดการแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ คุณควร

ท�าบุญโดยการให้การส่งเสริมอาชีพที่เป็นงานฝีมือ 

ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตนในการท�า

Virgo (ราศีกันย์)
17 กันยายน – 16 ตุลาคม

ได้รับโอกาสดีๆ โดยท่ีคุณไม่ทันได้

คิด เป็นสิ่งดีๆ ที่เข้ามาหาคุณ เหมาะ

ที่จะจับฉลาก หรือเสี่ยงโชคแบบเล่นๆ โอกาสจะเป็น

ของคุณ คุณต้องมั่นใจในตัวเอง ต้องแสดงออก

ถึงความสามารถ ซ่ึงคุณจะประสบความส�าเร็จ  

งานของคุณกลับ ไม ่มีความมั่ นคง เท ่ า ไรนัก  

ผลประโยชน์ที่คุณต้องการในเร่ืองงาน ยังไม่เข้ามา 

อย่างที่คาดหวัง ควรท�าบุญให้กับคนท่ีไม่ค่อย 

มีโอกาส

Cancer (ราศีกรกฏ)
15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม

คุณไม่ค่อยสนใจเร่ืองการเก็บออม 

หรือการสร ้างความม่ันคงให ้กับ 

ตัวเอง ด้านการเงินมีคนคอยเข้ามาสนับสนุน 

คุณค่อนข้างมาก และคุณก็มักใช้จ่ายเงินของคุณ

ไปกับการเที่ยว กิน งานของคุณมีเร่ืองท่ีน่ากดดัน  

เร่ืองที่อึดอัดเกิดขึ้น อาจต้องโดนทวงงาน หรือ

จดัการงานไม่ได้ คิดงานไม่ออก จนเกิดอาการเครียด 

อย ่างที่ คุณหลีกเ ล่ียงสถานการณ์ดังกล ่าว 

ไม่ได้เลย ควรท�าบุญกับคนท่ีเอาใจใส่คนอื่น คนท่ี 

ช่วยเหลือบริการ

Scorpio (ราศีพิจิก)
16 พฤศจกิายน – 15 ธันวาคม

ไม่ว่าจะมองไปทางไหน คุณก็เห็นแต่

ส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เข้าท่ีเข้าทาง คุณ

ต้องการเข้าไปจดัการมนัให้เป็นหมวดหมูใ่ห้สวยงาม 

บางเรื่องแม้จะไม่ใช่หน้าที่ของคุณ แต่คุณก็เข้าไป

จัดการกับมันอย่างเต็มท่ี และคุณท�าได้เป็นอย่างดี 

คุณรูส้กึเบือ่หน่าย งานของคุณต้องระมดัระวงัความ

ขดัแย้ง ความเข้าใจทีไ่ม่ตรงกนัจะพาให้เร่ืองราวเล็กๆ 

กลายเป็นเร่ืองใหญ่โตได้ง่ายๆ ควรท�าบุญให้กับคนท่ี

อยู่ภายใต้ความกดดัน

Libra (ราศีตุลย์)
17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน

คุณเอาใจใส่ในภาระหน้าท่ีของคุณ

มาก พร้อมจดัการกับสิง่ต่างๆ อย่าง

ไม่ย่อท้อ ซึ่งเป็นข้อดีท่ีส่งเสริมคุณ ท�าให้คุณได้รับ

การยอมรับจากคนอื่นด้วย คุณให้ความส�าคัญกับ

เร่ืองเงินมาก มองอะไรก็สามารถตีค่ามันออกมา

เป็นค่าของเงินได้ตลอด จนบางคร้ังก็ไม่เป็นผลดี 

เน่ืองจากท�าให้คุณหมกมุ่นจนไม่ค่อยมีความสุขกับ

สิ่งอื่นๆ ที่อยู่รอบตัวของคุณ คุณฉลาดแต่ก็อาจใช้

ความฉลาดไปในทางที่ผิด ควรท�าบุญโดยการให้ใน

ส่ิงที่ขาด อาจเป็นการท�าบุญให้กับคนรอบข้างคุณ

ในสิ่งที่เขาจ�าเป็นต้องมีแต่ขาดก็ได้

Leo (ราศีสิงห์) 
17 สิงหาคม - 16 กันยายน

คุณมีความเชื่อมั่ น ในตัว เอง มี 

ความคดิเป็นของตวัเอง คณุเชื่อโดย

บริสุทธิ์ใจว่าส่ิงคุณคิดน้ันเป็นส่ิงที่ถูกต้องท่ีสุดแล้ว 

ต้องระวังเรื่องเงิน หากมีปัญหา มีข้อแย้งกับใครใน

เร่ืองผลประโยชน์ คุณมักจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ 

คนอื่น การตัดสินให้กับคนอ่ืนมักเต็มไปด้วยอคติ 

งานของคุณมีความไม่สมบูรณ์แบบ เช ่น คุณ

ต้องการท�าโปรเจ็กต์ยักษ์ใหญ่ แต่ขาดสปอนเซอร์ 

และคุณก็ไม่รู้ว่าจะจดัการกับมนัอย่างไร ควรท�าบญุ

ประเภทท�าบุญให้กับเด็กที่ถูกท�าแท้ง หรือท�าบุญกับ

มูลนิธิเพื่อนหญิงทั้งหลาย
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Qบริษัทจะจัดประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีเมื่อใด?

Qผู้ถือหุ้นจะได้รับรายงานประจ�าปีและหนังสือเชิญประชุม 
ผู้ถือหุ้นเมื่อใด?

Qหากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้จะต้องด�าเนินการ
อย่างไร?

หน้านี้มี
ค�ำตอบ

Aเนื่องจากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัท เอ็กโก กรุ๊ป จึง
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธ์ิออก

เสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้  ในกรณีทีไ่ม่สามารถเข้าประชมุ
ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมากับหนังสือเชิญประชุม 
ผู ้ถือหุ้นหรือสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของ 
เอ็กโก กรุ๊ป www.egco.com  โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จ�าเป็นต้องเป็น 
ผู้ถือหุ้นของ เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ 
ผูร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยก
การลงคะแนนเสียงได้ โดยปกติ เอ็กโก กรุ๊ป จะเสนอชื่อกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
 ในการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูล
ในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนพร้อมน�าหลักฐานมาแสดงตามที่
ก�าหนดไว้ 

Aพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 

และข้อบังคับบริษัทข้อ 29 ก�าหนดว่า 
บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน 
4 เดือน นบัแต่วันสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัท ทั้งนี้ โดยปกติ เอ็กโก กรุ๊ป 
จะจัดประชุมผู ้ถือหุ้นประมาณเดือน
เมษายนของทุกปี ทั้งนี้ การประชุม 
ผูถ้อืหุน้เป็นเหตกุารณ์ส�าคญัของบรษิทั 
ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้พบกับกรรมการและ 
ผู้บริหารของ เอ็กโก กรุ๊ป 

Aเอ็กโก กรุ๊ป ประกาศวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี  และจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ

รายงานประจ�าปีให้ผูถื้อหุน้ได้ประมาณสิน้เดอืนมนีาคมหรอืต้นเดอืน
เมษายน ซึง่ เอก็โก กรุป๊ จะน�าหนังสอืเชญิประชมุผูถื้อหุ้นแผยแพร่บน
เว็บไซต์ประมาณ  1  เดือนก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้มเีวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อน
ได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 

FAQ
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โครงการพบปะ
ผู้บริหาร 

ครั้งที่ 1/2557 
แถลงผลประกอบการ

ประจ�าปี 2556

งานสัมมนาครูต้นแบบ 
โครงการ พลังงาน

เพื่อชีวิต ลดโลกร้อน
 ด้วยวิถีพอเพียง

calendar

calendar activities
ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก กรุ๊ป (มีนาคม-พฤษภาคม 2557)

หมายเหตุ	ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมตามความเหมาะสม 
และท่านสามารถตรวจสอบสถานที่จัดงานต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.egco.com

ค่ายเยาวชน
เอ็กโก ไทยรักษ์ป่า

รุ่นที่ 43

มีนาคม
ก�าหนดวันปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้น 
เพื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี 2557

เมษายน
การประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2557

พฤษภาคม
จ่ายเงินปันผลจาก

ผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลัง
ของปี 2556
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เราจะไม่เติบโตขึ้น
หากทุกสิ่งที่เจอนัน้เป็นเรื่องง่าย

แต่เราจะเติบโตขึ้น
เมื่อเราได้เผชิญหน้ากับ

ความท้าทาย
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We don’t groW 
When things are easy. 

We groW When We face 
challenges.



หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
222 หมู่ที่ 5 อาคาร เอ็กโก ชั้น 14, 15 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ (66) 2998-5146-8 | โทรสาร (66) 2955-0956 | E-mail: ir@egco.com
ที่ตั้ง : 13๐52’12.18๐N, 100๐34’3.56๐Ewww.egco . com


