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editor’s talk

กว่า 2 ทศวรรษของ เอ็กโก กรุ๊ป เราด�าเนินธุรกิจด้วยแนวทางการด�าเนินงานท่ีชัดเจน  
มกีารบรหิารสนิทรพัย์อย่างมปีระสทิธิภาพ อกีทัง้มกีารปฏิบตัต่ิอสงัคมอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
เราไม่เคยมองว่าทุกวิกฤติเป็นอุปสรรค เอ็กโก ประสบผลส�าเร็จทางด้านผลก�าไร การเพิ่มขึ้น
ของมลูค่าหลกัทรพัย์ รวมถึงการเจรญิเตบิโตข้ึนของบรษิทัอย่างต่อเนือ่งทกุปี ซึง่รายละเอยีด
เหล่านี้สามารถติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ คุณสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ใน “EGCO Group focus” และบทสัมภาษณ์ ดร. สกุล พจนารถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ ใน “Inside Expert” ใน Life ฉบับนี้

เราเชื่อว่า ความส�าเร็จของธุรกิจ ย่อมเกิดจากความร่วมมือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มิตรภาพ
ที่แท้ย่อมเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานแห่งความจริงใจต่อกัน ผลประกอบการท่ีดีและก�าไรเป็นเพียง
ปลายทางสุดท้าย ที่จะจัดสรรแบ่งปันต่อกันด้วยความยุติธรรม เมื่อทุกสิ่งสอดประสานด้วย
หลักคุณธรรม ความก้าวหน้าย่อมเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน 

	 เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน..เพื่อชีวิต
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เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดงาน โครงการพบปะ 
ผู ้บริหารและงานแถลงข่าวสื่อมวลชน  
ครั้งที่ 1/2557 ณ โรงแรม The St. Regis 
Bangkok เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 และ 
วันท่ี 7 มีนาคม 2557 ตามล�าดับ เพ่ือ
รายงานและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน 
ทางการเงินของกลุ ่มเอ็กโก ในรอบปี 
2557 รายงานความคืบหน้าและการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ และทิศทางการ
ด�าเนนิธุรกิจของบริษทัฯ โดยเปิดโอกาสให้ 
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ รวมถึงนักข่าว  
ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ

โครงการพบปะผู้บรหิารและงานแถลงข่าวส่ือมวลชน

news update

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557

เอ็กโก กรุ๊ป จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในการจัดงานครั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยมีผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นจ�านวนมาก 
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โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอก็โก ลงนามสัญญาซือ้ขายน�า้มันดีเซล
กับบรษิทั เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

คณุสหสั ประทักษ์นุกูล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ร่วมเป็น 
สักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายน�้ามันดีเซล 
ระหว่าง บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด ในกลุ ่ม 
เอก็โก น�าโดย คณุชาญกิจ เจยีรพันธ์ุ กรรมการผูจ้ดัการ  
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ  
เอ็กโก กรุ ๊ป และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 
จ�ากัด น�าโดย คุณอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ กรรมการ
บริหาร ธุรกิจน�้ามันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม ส�าหรับการ
ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยท่ี 4 จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปริมาณไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย 
930 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้อง 
สายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก 

เอ็กโก กรุ๊ป ผนึกก�าลัง สนพ. และ สพฐ. มอบแผงโซลาร์เซลล์ 6 โรงเรียนดีเด่น
โครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”

พลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานใน
พิธีมอบรางวัลโรงเรียนดีเด่น ประจ�าปี 2556 ภายใต้โครงการ 
“พลงังานเพ่ือชวิีต ลดโลกร้อน ด้วยวถีิพอเพียง” ซึง่จดัโดยบรษิทั 
ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และ 2 หน่วยงาน
ภาครัฐ ได้แก่ ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กระทรวงพลังงาน และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาธิการ โดยมอบแผงโซลาร์เซลล์ 
ให้ 6 โรงเรียนดีเด่น ที่สามารถบูรณาการการอนุรักษ์พลังงาน
และส่ิงแวดล้อมอย่างรอบด้าน มุ่งส่งเสริมศักยภาพและเชิดชู 
“ครู” และ “โรงเรียน” ซ่ึงเป็นต้นทางส�าคัญของการศึกษา  
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของ “เยาวชน” และสร้างจิตส�านึก 
ในการใช้ชวีติอย่างเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ด้วยการใช้ทรพัยากร
และพลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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เอ็กโก กรุ๊ป พาเยาวชนเรียนรู้ธรรมชาติ ผ่านวิถีชีวิต “คนต้นน�้า”
ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า ปีที่ 17

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ผนึกก�าลัง
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลท่ีเอ็กโก กรุ ๊ป  
ก่อต้ังและสนับสนุนการด�าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ป่าต้นน�้า และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  
สานต่อโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรกัษ์ป่า ปีท่ี 17” ภายใต้
แนวคิด “คนเลก็ในป่าใหญ่...เรยีนรูเ้พือ่อยูร่่วมกันอย่างเก้ือกูล” 
ด้วยการพาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ จ�านวน 59 คน สัมผัสประสบการณ์ตรงใน

การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ เริ่มตั้งแต่การเดินป่า 
ศึกษาธรรมชาติบนเส้นทางกิ่วแม่ปาน เพื่อเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ
และความสัมพันธ์ในธรรมชาติ ตลอดจนสัมผัสการใช้ชีวิตของ 
“คนต้นน�้า-ชาวปกาเกอะญอ” ซึ่งมีวิถีชีวิตเรียบง่ายและพ่ึงพา
ธรรมชาติอย่างเก้ือกูล เพ่ือปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ณ อุทยานแห่งชาติ 
ดอยอินทนนท ์  และหมู ่บ ้านสันดินแดง อ�าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-29 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา
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คุณพนมวรรณ  ตะก่ี ผู้จัดการส่วนบริการ 
และผูป้ฏบิตังิานโรงไฟฟ้าขนอม ร่วมกิจกรรม 
Big Cleanning Day อ�าเภอขนอม ครั้งท่ี 
1/2557 ท�าความสะอาดชายหาดบรเิวณหาด
คอเขา ตลอดแนวชายหาด ในพื้นที่เทศบาล
ต�าบลอ่าวขนอม อ�าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 
โดยม ีคณุนยิม ดวงส้ม นายอ�าเภอขนอมเป็น
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

กิจกรรม Big Cleaning Day อ�าเภอขนอม
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คุณพนมวรรณ ตะก่ี ผู ้จัดการส่วนบริการโรงไฟฟ้าขนอม กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรมค่ายเยาวชน  
“บ้านเรา ก็บ้านเขา (ด้วย)” เมื่อวันท่ี 12-14 มีนาคม 2557 บริเวณอ่าวท้องหยี ต�าบลขนอม อ�าเภอขนอม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าขนอม ท้ังน้ีมี คุณไมตรี พรหมพิชิต  
นายกเทศมนตรีต�าบลอ่าวขนอม ปลัดอ�าเภอขนอม และเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโรงแยกก๊าซขนอม รวมทั้งเยาวชน 
อาจารย์ และผู้ปกครองเข้าร่วมประมาณ 70 คน 

อบรมค่ายเยาวชน “บ้านเรา ก็บ้านเขา (ด้วย)”

คุณชาญกิจ เจียรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้าขนอม เป็นประธานเปิดขบวนรณรงค์ประเด็นสุขภาพ ประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่  
20 มีนาคม 2557 ณ โรงไฟฟ้าขนอม ต�าบลท้องเนียน อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี คุณเกษมสันต์ ชูคง สาธารณสุข
อ�าเภอขนอม ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) อ�าเภอขนอม จ�านวนประมาณ 200 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ 

พิธีเปิดกิจกรรมขบวนรณรงค์ประเด็นสุขภาพ ประจ�าปี 2557
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EGCO Group focus

เจาะกลยุทธ์ เอ็กโก กรุ๊ป 
วันนี้เดินหน้าอย่างไร
ให้มั่นคงและยั่งยืน

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ข้อจ�ากัดในประเทศและการแข่งขันท่ี
เข้มข้นมากขึ้น วันนี้ เอ็กโก กรุ๊ป มีกลยุทธ์และแนวทางการด�าเนินงานในสถานการณ์
ปัจจุบันอย่างไร เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง และเพื่อให้บรรลุ
พันธกิจท่ีจะต้องสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร คุณสหัส ประทักษ์นุกูล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป มีค�าตอบให้ทุกค�าถาม

 วันนี้ เอ็กโก กรุ๊ป มองสถานการณ์ธุรกิจไฟฟ้า ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างไร
 การลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศนัน้ มกีารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดูแลก�าลงัการผลติร้อยละ 50 ส่วน

ทีเ่หลอืจะเป็นของผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน รวมถึงการซือ้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ซึง่ทีผ่่านมา มกีารจดัประมลู IPP ไปแล้ว โอกาสในการขยาย
ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศของเรา จึงมีไม่มากนัก โอกาสที่ยังมีอยู่บ้างส่วนใหญ่จะเป็นด้านพลังงานหมุนเวียน 

ส�าหรับตลาดต่างประเทศ เนื่องจากโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน การที่จะเข้าไปขยายตลาดใน 
ประเทศนั้นๆ เราต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ ระเบียบ การแข่งขัน และบริบทต่างๆ ซึ่งในหลายประเทศยังมีโอกาสอยู่มาก 
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EGCO Group focus

 จากสถานการณ์ปัจจุบัน กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของ  
เอ็กโก กรุ๊ป คืออะไร เหมือนหรือแตกต่างจากเดิมหรือไม่

 เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าพัฒนากิจการให้เจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ 3 ด้านหลัก ได้แก่ 
การเดนิเครือ่งโรงไฟฟ้าในกลุม่บรษิทัให้มปีระสทิธิภาพสงูสดุ การ
บริหารจัดการงานโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้
แล้วเสร็จตามก�าหนด และการแสวงหาโอกาสในการลงทุนอย่าง
ต่อเน่ือง กลยุทธ์ดังกล่าวได้ด�าเนินการอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
ตัง้แต่ปี 2554 และเหน็ผลเป็นรปูธรรมมาโดยล�าดบั โดยเป้าหมาย
ส�าคัญของกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้าน คือ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ให้กับองค์กร ด้วยการแสวงหาโอกาสการลงทุนเพ่ือการเติบโต
ในระยะยาว ท้ังโครงการที่เริ่มต้ังแต่ก่อสร้าง (Greenfield) และ
โครงการทีส่ามารถรบัรูร้ายได้ทันที รวมทัง้การเตบิโตในระยะกลาง
และระยะสั้นจากโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง  
ท่ีส�าคัญ คือ การบริหารโรงไฟฟ้าท่ีเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 
ท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ของ
บริษัทในปัจจุบัน

 ใน Portfolio ของ เอก็โก กรุป๊ วันน้ี มีโรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่ง
เชิงพาณิชย์แล้วกี่แห่ง และแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างไร

 ณ สิน้ไตรมาสแรกของปีน้ี เอก็โก กรุป๊ มโีรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่ง
แล้วจ�านวน 20 แห่ง คิดเป็นปริมาณก�าลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อ
ขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมประมาณ 4,518 เมกะวัตต์  
ซึง่ในจ�านวนน้ี เราจ�าหน่ายไฟฟ้าภายในประเทศ โดยจ่ายไฟให้กับ 
กฟผ. กฟภ. และลกูค้าทีเ่ป็นนคิมอตุสาหกรรม ประมาณ ร้อยละ 12  
ของก�าลังการผลิตทั้งประเทศ

ส�าหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า จัดประเภทโรงไฟฟ้าออกเป็น 4 กลุ่ม
ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) ธุรกิจผูผ้ลติ
ไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี) ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (วีเอสพีพี) 
ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ โดยโรงไฟฟ้าเหล่านี้มีเทคโนโลยี 
การผลิตไฟฟ้าแตกต่างกันไป ทั้งพลังน�้า พลังความร ้อน  
พลงัความร้อนร่วม พลงัแสงอาทิตย์ พลงังานลม และในโรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อน ยังมกีารใช้เชือ้เพลงิแตกต่างกัน เช่น แกลบ ก๊าซธรรมชาติ  
ถ ่านหิน หรือยางพารา ซึ่งการท�าให ้โรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง 
เดินเคร่ืองอย่างมปีระสทิธิภาพสงูสดุ ต้องอาศยัความรูค้วามเข้าใจ
ที่แตกต่างกัน

 เอ็กโก กรุ๊ป มีหลักการและแนวทางอย่างไรในการบริหาร 
โรงไฟฟ้าให้เดนิเครือ่งอย่างมีประสทิธภิาพ ซึง่แน่นอนว่าเป็นส่วน
ที่ส่งผลถึงผลประกอบการในปัจจุบันของบริษัท 

 หลักการส�าคัญที่ส่งผลต่อผลประกอบการ คือ มุมมองด้าน
การเงิน ซึ่งเราจะต้อง บริหารจัดการให้มีการใช้เชื้อเพลิงน้อย
ที่สุด แต่ผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด เพื่อให้ได้รายได้สูงที่สุด พร้อม
กันน้ี เราเพ่ิมมุมมองด้านชุมชนด้วย รวมท้ังมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจในผลการด�าเนินงานและ
ประสิทธิภาพสูงสุดของโรงไฟฟ้า

ด้านการเงิน เนื่องจากโรงไฟฟ้าของเอ็กโก กรุ๊ป จะมีสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่ก�าหนดราคาค่าไฟฟ้าไว้แล้ว รายได้ส่วน
หนึ่งของโรงไฟฟ้าจะมาจากค่าความพร้อมจ่าย (AP : Availability 
Payment) ซึ่งเราจะต้องบริหารจัดการบ�ารุงรักษาให้เครื่องพร้อม
จ่ายไฟฟ้ามากกว่าในสญัญาซือ้ขาย และรายได้เพ่ิมอกีส่วนหนึง่มา
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จากค่าเชื้อเพลิง (EP : Energy Price) ซึ่งเราจะต้องใช้เชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้าหนึ่งหน่วยให้น้อยที่สุด หรือน้อยกว่าที่ระบุ
ในสญัญาซือ้ขาย ซึง่ต้องอาศยัความรูค้วามเข้าใจในหัวใจของการ
ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีต่างๆ หากเราท�าได้ก็จะส่ง
ผลให้บริษัทได้ก�าไรมากขึ้น และยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่อง
การลดใช้ทรัพยากรและการลดผลกระทบด้วย 

ด้านชุมชน เพ่ือให้การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่าง 
ต่อเนื่องและมั่นคง เราให้ความส�าคัญกับการยอมรับของชุมชน
ในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ โดยตระหนักเสมอว่าเราเป็นสมาชิกหนึ่ง
ในชุมชนน้ัน จะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วม
กับชุมชนอย่างเก้ือกูล ด้วยการพยายามลดความเสี่ยงท่ีจะ 
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องคนในชมุชน ควบคู่ไปกบัการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ร่วมกับชมุชน เพ่ือให้เขาเชือ่มัน่ 
ในความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า รวมทั้งไว้วางใจและให้โอกาสเรา
ที่จะได้ท�าประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้ ก็จะต้องมีการสื่อสาร
ระหว่างกันอย่างสม�่าเสมอ บนพ้ืนฐานของความใส่ใจและจริงใจ
ต่อชุมชน 

และสดุท้าย เรามีการบรหิารจัดการความเสีย่ง โดยก�าหนด
มาตรการป้องกัน ท้ังในส่วนที่เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า 
เช่น การรกัษาค่าอตัราการใช้ความร้อน (Heat Rate) ให้เป็นไปตาม
ที่ระบุในสัญญา รวมถึงการขาดแคลนน�้าดิบและเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมดน้ีเรามีสายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ 
ท�าหน้าที่ในการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

ทีส่�าคญั คอื เราตระหนกัดว่ีา การท่ีโรงไฟฟ้าของเอ็กโก กรุป๊ 
ทุกแห่งสามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ 
ไม่ได้ส่งผลดีต่อผลประกอบการของบรษัิทเท่าน้ัน แต่ยังส่งผล 
ต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศด้วย เพราะมีส่วน
ท�าให้การจ่ายไฟฟ้าของประเทศเป็นไปอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน

 จากสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีผนัผวนในปัจจบุนั ส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป หรือไม่

 แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนัจะมคีวามผนัผวน แต่การด�าเนิน
ธุรกิจของ เอ็กโก กรุ๊ป มิได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจแต่
อย่างใด เนื่องจากธุรกิจหลักของ เอ็กโก กรุ๊ป คือ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
ซึ่งเราจะด�าเนินธุรกิจ โดยมีการท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
กับผู้ซื้อไฟฟ้า โดยธุรกิจโรงไฟฟ้าไอพีพี จะมีรายได้ที่แน่นอนจาก 
ค่าความพร้อมจ่าย (AP : Availability Payment) ซึง่เป็นค่าตอบแทนที่

ท่ีส�าคัญ คือ การบริหาร 
โรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์ทีมี่อยูใ่ห้
มีประสทิธภิาพสงูสดุ ซ่ึงจะส่งผลต่อรายได้
ของบริษัทในปัจจุบัน

โรงไฟฟ้าได้เป็นรายเดอืนในการรกัษาระดบัความพร้อมจ่ายไฟฟ้า 
เพื่อพร้อมที่จะผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามที่ระบบต้องการ ส่วนโรงไฟฟ้า 
เอสพีพีนั้น ลูกค้าหลักประมาณร้อยละ 90 ของก�าลังการผลิต 
คือ กฟผ. และร้อยละ 10 จะเป็นลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม จึงมี 
ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทน้อยมาก 

 การเปิดเสรีอาเซียนในปีหน้า จะส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของบรษิทัหรอืไม่ และมองโอกาสใน การขยายธรุกิจไว้อย่างไรบ้าง 

 เมื่อเปิด AEC (Asian Economic Community) การขยาย
ธุรกิจในภมูภิาคอาเซยีน ก็คงจะเป็นเรือ่งธรรมดาของทกุบรษิทั วนั
นี้เราไม่ได้มองโอกาสเฉพาะในอาเซียน แต่มองพ้ืนที่การท�าธุรกิจ
ที่ใหญ่ขึ้นถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เราได้
แสวงหาและเปิดตลาดใหม่ไปล่วงหน้าแล้ว เช่น ธุรกิจผลติไฟฟ้าที่
ฟิลิปปินส์ ธุรกิจเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย การพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมในออสเตรเลีย ทั้งเพื่อขยายการเจริญเติบโต
และเพ่ือสร้างฐานการลงทุนในประเทศนัน้ๆ ในปีน้ีเราจะเน้นไปท่ี
ตลาดส�าคัญท่ีมีฐานและมคีวามคุ้นเคยอยูแ่ล้ว คือ ฟิลปิปินส์ 
อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย

การท่ีเราเริ่มขยายธุรกิจในต่างประเทศมาก่อน ย่อมเป็น
โอกาสที่คนของเราจะได้เรียนรู ้การบริหารและท�างานแบบ  
Cross-Culture และ Borderless หรือไร้พรมแดน ซึ่งแน่นอน
ว่า นับจากนี้ต่อไป เอ็กโก กรุ๊ป ต้องพัฒนาบริษัทให้ประสบ 
ความส�าเร็จในระดับนานาชาติ และยกระดับจากการเป็น 
Local Company สู่การเป็น Regional Company ซึ่งผมเชื่อว่า
จะเป็นอีกก้าวของการเติบโตที่ส�าคัญของ เอ็กโก กรุ๊ป ในอนาคต
อันใกล้นี้ 
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financial highlight

ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557)

บริษัท รายละเอียด

บริษัท จีเดค จ�ากัด (จีเดค) (เอก็โกถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50) เป็นโรงไฟฟ้าทีด่�าเนินการผลติกระแสไฟฟ้าจากขยะ ขนาด
ก�าลงัผลติตดิตัง้ 6.70 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในต�าบลควนลงั อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา มสีญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากกับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) และได้รบัเงนิ
สนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
(สกพ.) จ�านวน 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี ด�าเนินการก่อสร้างใกล้ 
แล้วเสร็จและก�าลงัเตรยีมงานส�าหรบัการทดลองเดนิเครือ่งระบบต่างๆ ของโรงไฟฟ้า คาดว่าจะ 
เริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2557

โครงการไซยะบุรี ของบริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์ จ�ากัด 
(ไซยะบุรี)

(เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 12.50) เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบฝายน�้าล้น ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) จ�านวน 1,220 เมกะวัตต์ ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 23.17 คาดว่า
จะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562

บริษัท โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม (โบโค ร็อค) (เอก็โกถือหุ้นทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 100) เป็นโรงไฟฟ้ากังหันลมในรฐันิวเซาท์เวลส์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง 113 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 15 ปี กับ
บรษิทั Energy Australia Pty Ltd. ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ประมาณร้อยละ 47.77 คาดว่า 
จะเริ่มต้นเดินเครื่องในเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

โครงการโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 
ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด (บฟข.)

(เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
ตัง้อยู่ในเขตพ้ืนทีจ่งัหวัดนครศรธีรรมราช มสีญัญาขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. จ�านวน 930 เมกะวตัต์  
เป็นระยะเวลา 25 ปี ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 29.10 คาดว่าจะเริ่มต้น 
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2559

สรุปผลการด�าเนินงานเดือน
มกราคม-พฤษภาคม 2557

 ตลอดระยะเวลา 5 เดือนกว่าๆ ในปีน้ี เอ็กโก 
ได้ด�าเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายในการสร้างความ 
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเหตุการณ์ส�าคัญใน
ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสรุป
ได้ดังนี้
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โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557)

บริษัท รายละเอียด

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด 
(บ้านโป่ง)

 (เอก็โกถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม จ�านวน 2 โครงการ (โครงการเอสเค 
โคเจน และโครงการทีพี โคเจน) ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง
ในแต่ละโครงการประมาณ 125 เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ในต�าบลท่าผา อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แต่ละ
โครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าและไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการท�ารายงานศึกษา

บรษัิท คลองหลวง ยทิูลติี ้จ�ากดั 
(คลองหลวง) 

(เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม จ�านวน 1 โครงการ (โครงการ  
ทเีจ โคเจน) ซึง่ผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�า้ ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 110 เมกะวัตต์  
ตั้งอยู่ในต�าบลคลองหน่ึง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 
90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน�้ากับลูกค้า
อุตสาหกรรม และการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ใน
เดือนมิถุนายน 2560

บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม 
จ�ากัด (ชัยภูมิ) 

(เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ได้ลงนาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 90 เมกะวัตต์ และได้รับเงิน Adder จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สกพ. 
จ�านวน 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2559

• การลงทุนในบริษัทใหม่

 เมือ่วันที ่6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เอก็โกได้ช�าระเงนิค่าหุ้นจ�านวน 
147 ล้านเปโซ เทยีบเท่ากับ 105 ล้านบาท เพ่ือลงทนุในสดัส่วนร้อยละ  
49 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดในบริษัท ซาน บัวนาเวนทูรา พาวเวอร์  
ลิมิเต็ด (เอสบีพีแอล) เพ่ือด�าเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใน
ประเทศฟิลิปปินส์
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 เอ็กโก มีโรงไฟฟ้าท่ีเดินเครื่องแล้ว
จ�านวน 20 แห่ง คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและ
ตามสดัส่วนการถอืหุ้น รวม 4,518 เมกะวัตต์ โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ 
กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นจ�านวน 3,880 เมกะวัตต์ คิดเป็น
ร้อยละ 12 ของก�าลังการผลิตทั้งประเทศจ�านวน 32,629 เมกะวัตต์
 ผลการด�าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ของเอ็กโก สิ้นสุด ณ วัน
ที่ 31 มีนาคม 2557 มีก�าไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX) 
และภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชจี�านวน 1,869 ล้านบาท ลดลงจากช่วง
เวลาเดยีวกนัของปีก่อนจ�านวน 124 ล้านบาท โดยธุรกิจผลติไฟฟ้าลดลง
จ�านวน 147 ล้านบาท และธุรกิจอืน่เพ่ิมขึน้จ�านวน 23 ล้านบาท 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 กลุ่มเอ็กโกได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยมาตรฐาน
การบัญชีท่ีมีผลกระทบต่อตัวเลขในงบการเงิน คือ การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินว่า 
ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ

• การประกาศจ่ายเงินปันผล
 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 
2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง
ของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท โดยเอ็กโกได้จ่ายเงินปันผลให้
ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการค�านวณภาษี
เงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร ดังนี้

เงินปันผล 
จำ�นวน (บ�ท) จ่�ยจ�กกำ�ไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมด�

0.83 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 เครดิตภาษีคืนได้

0.11 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 10 เครดิตภาษีคืนได้

2.31 ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่ได้รับเครดิตในการคำานวณภาษีเงินปันผล

รวม 3.25 บ�ทต่อหุ้น
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มูลนิธิไทยรักษ์ป่า 

    “รักษ์ต้นน�้ำ
ต้นธำรชีวิต”
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Life ฉบับน้ี ขออาสาพาทุกท่านไปรู้จักกับ “มูลนิธิไทยรักษ์ป่า” ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณ
กุศลที่เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าอย่างยั่งยืน  
ตามเจตนารมณ์ของบรษัิทท่ีจะตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ท่ีได้ทรงชีน้�าให้พสกนิกรดูแลอนุรกัษ์ป่าไม้ต้นน�า้
ล�าธารให้มีความสมบูรณ์พร้อม ซ่ึงจะน�าไปสู่การมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอ�านวยประโยชน์ 
ต่อทกุชวิีตอย่างยัง่ยนื โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะเป็นหลักพึง่พงิอนัถาวรต่ออาชพีเกษตรกรรม 
ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของคนไทยทั้งประเทศ

เอก็โก กรุป๊ ได้ก่อตัง้ “มลูนิธไิทยรกัษ์ป่า”  
ขึ้น เ พ่ือให ้สานต ่อโครงการอนุรักษ  ์
ป่าต้นน�้าอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยทุน 
เริม่ต้นจ�านวน 10 ล้านบาท ได้จากเงนิซ่ึงน�าขึน้ 
ทูลเกล้าถวายสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

จากโครงการอนุรักษ์ป่า สู่การก่อตั้งมูลนิธิฯ
เอ็กโก กรุ ๊ป เริ่มงานอนุรักษ์ป่าต้นน�้า ตั้งแต่ปี 2539 หรือ 

หลังจากก่อตั้งกิจการได้ราว 4 ปี โดยได้ร่วมมือกับกรมป่าไม้ใน
ขณะน้ันริเริ่มโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน�้า ณ อุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์ เพราะเลง็เหน็ว่าเป็นป่าต้นน�า้ทีอ่ยู่สงูสดุของประเทศไทย
และเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารที่ส�าคัญ คือ แม่น�้าปิง จึงเป็นพื้นที่ที่มี
ความส�าคญัท้ังทางระบบนเิวศและความหลากหลายทางธรรมชาติ 
รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคัญ ต่อมาในปี 2545 ซึ่งเป็น
ปีที่บริษัทด�าเนินธุรกิจครบ 10 ปี เอ็กโก กรุ๊ป ได้ก่อต้ัง “มูลนิธิ 
ไทยรักษ์ป่า” ขึ้นเพ่ือให้สานต่อโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าอย่าง
จรงิจงัและย่ังยืน โดยทุนเริม่ต้นจ�านวน 10 ล้านบาท ได้จากเงนิซึง่น�า
ขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิด 
พระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานคืนเพื่อให้จัดตั้งมูลนิธิฯ โดยมุ่งเน้นงานสนับสนุนการ
อนุรกัษ์ป่าต้นน�า้และความหลากหลายทางชวีภาพ ร่วมกับภาครฐั  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพ้ืนท่ีป่าต้นน�้าที่ส�าคัญของ
ประเทศไทย 

ป ั จจุบันมูลนิ ธิ ฯ  ด� า เ นินงานภายใต ้บันทึกข ้ อตกลง
ความร่วมมือกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
โดยได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรี พล.อ.อ. ก�าธน สินธวานนท์ 
เป็นประธานกรรมการอ�านวยการมลูนิธิ และคณุสหัส ประทกัษ์นกูุล  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ
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ส่งเสริมคนต้นน�้า
ในโครงการหมู่บ้านไทยรักษ์ป่า

หนึ่งในการด�าเนินงานส�าคัญของมูลนิธิฯ คือ โครงการหมู่บ้าน
ไทยรักษ์ป่า ด้วยความร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความ
เข้มแขง็ในการอนุรกัษ์ผนืป่าตามภมูปัิญญาให้กับชมุชนคนต้นน�า้ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขา หรือชนเผ่า หรือกลุ่มชาติพันธุ์ ควบคู่ไป
กับการพัฒนาคณุภาพชวิีตให้ชมุชนพ่ึงพาตนเองได้บนวิถีพอเพียง 
ด้วยแนวคิด “คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้” 

งานที่มูลนิธิฯ ด�าเนินการ เริ่มตั้งแต่การศึกษาและท�าความ
เข้าใจกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยส�ารวจปัจจัยส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ารงชีวิตและการใช้ประโยชน์จากป่า เพื่อน�าไปสู่การประชุม
ท�าความเข้าใจและผลักดันให้เกิดกลไกของชุมชนในการอนุรักษ ์
ป่าต้นน�้า ทั้งเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับการดูแลป่า กิจกรรมอนุรักษ์ 

และบทลงโทษต่างๆ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชวิีตให้ชมุชนมคีวามเป็นอยู่ท่ีด ีพอเพียง และมัน่คง เช่น การพัฒนา
ไฟฟ้าพลังงานน�้าขนาดเล็กมาก การพัฒนาระบบประปาภูเขา  
การส่งเสริมและสนับสนุนผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งเป็น 
อาชีพเสริมที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน เป็นต้น

ปัจจุบันมีชุมชนคนต้นน�้าในโครงการหมู่บ้านไทยรักษ์ป่า รวม  
9 หมู่บ้าน ครอบคลุม 3 ลุ่มน�้า ประกอบด้วย ชุมชนในลุ่มน�้า 
แม่ยะ-แม่ปอน ได้แก่ บ้านสันดินแดง บ้านห้วยวอก บ้านกลาง 
บ้านฮากเกี๊ยะ บ้านห้วยหลวง ลุ่มน�้าแม่อวม ได้แก่ หมู่บ้านตีนผา  
หมูบ้่านป่าตงึ และลุม่น�า้แม่แจ่มตอนบน ได้แก่ หมูบ้่านโป่งสะแยน 
หมู่บ้านสบแม่ผาปู ครอบคลุมผืนป่าต้นน�้าท่ีชุมชนร่วมกันดูแล 
ประมาณ 70,000 ไร่
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สร้างจิตส�านึกรักษ์ป่า 
ด้วยการศึกษาธรรมชาติ

มูลนิธิฯ ยังท�างานด้านการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ป่าต้นน�า้ และงานสร้างจติส�านึกรกัษ์ป่าให้เกิดขึน้ในใจผูค้น เพราะ
เชือ่ว่าเป็นหนทางทีจ่ะรกัษาทรพัยากรธรรมชาตไิว้ได้อย่างยืนยาว
ที่สุด โดยได้ร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติ และองค์กรท่ีท�างานด้าน
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้เป็น
ห้องเรียนธรรมชาติ ส�าหรับเยาวชนและผู้สนใจศึกษาระบบนิเวศ
ป่าต้นน�า้ โดยจดัท�าทางเดนิเท้า ป้ายสือ่ความหมายธรรมชาต ิคูม่อื
ศึกษาธรรมชาติในเส้นทาง รวมทั้งสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจน 
ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน  
เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง 

ทุกวันน้ี มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้มีส่วนร่วมพัฒนาและดูแล 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติก่ิวแม่ปาน เส้นทางศึกษาป่าเมฆบน 
ดอยอินทนนท์ ซึ่ง เอ็กโก กรุ ๊ป ได้ร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติ 
ดอยอินทนนท์ ริเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี 2540 โดยได้ซ่อมบ�ารุงทาง
เดินเท้าและป้ายสื่อความหมายธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า คลิกที่ www.thairakpa.org  
หรือติดต่อ ส�านักงานกรุงเทพฯ 
อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2998 5000, 0 2998 5999
โทรสาร : 0 2955 0956-9 

ส�านักงานเชียงใหม่ 
เลขที่ 110/6 หมู่ที่ 5 ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-329378, 053-329379
โทรสาร : 053-329380

ได้จัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้บริการแก่
เยาวชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ โดยมีผู้ใช้บริการเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติแห่งนี้ ปีละมากกว่า 20,000 คน

นอกจากน้ี มูลนิธิฯ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติน�้าตกมณฑาธาร ร่วมกบัอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  
เพ่ือให้เป็นเส้นทางศึกษาป่าเมืองส�าหรับเยาวชนและผู้สนใจ  
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557 

ปัจจบุนั มลูนิธิไทยรกัษ์ป่า ได้รบัประกาศจากกระทรวงการคลงั 
ให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ล�าดบัที ่752 และเดนิหน้าท�างานอนุรกัษ์
ป่าต้นน�า้อย่างเข้มแขง็ โดยม ีเอก็โก กรุป๊ สนบัสนุนการด�าเนนิงาน
ของมูลนิธิไทยรักษ์ป่าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือร่วมพิทักษ์รักษาป่าไม้
ต้นน�้าล�าธาร ซึ่งถือเป็นมรดกทางธรรมชาติ ให้คงอยู่ถึงรุ่นลูก 
รุ่นหลานของเราตลอดไป 
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ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงที่หลายประเทศเลือกใช้ เป็น
เชื้อเพลิงท่ีมีแหล่งส�ารองอยู่มากในเกือบ 100 
ประเทศในทุกภูมิภาคของโลก ส่วนใหญ่ถ่านหิน
ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับผลิตไฟฟ้าในหลาย
ประเทศ

ซึง่ในฉบบัน้ี เอ็กโก กรุป๊ ขอแนะน�าโรงไฟฟ้าเคซอน ซึง่ด�าเนินการ 
โดย บริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จ�ากัด (เคซอน) ด�าเนิน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง เอ็กโกลงทุนโดยอ้อม
ในเคซอนผ่านบริษัท นอร์ธ โพล อินเวสท์เมนท์ จ�ากัด (นอร์ธ โพล) 
และ เอ็กโก บีวีไอ ในสัดส่วนร้อยละ 98
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โรงไฟฟ้าเคซอน 
โรงไฟฟ้าเคซอน ต้ังอยู่ท่ีเมืองเคซอน 

บนเกาะลูซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มี
ขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง 502.5 เมกะวัตต์ 
โดยเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ต้ังแต่เดือน
พฤษภาคม 2543 เคซอนได้ท�าสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าจ�านวน 460 เมกะวัตต์ และ
จ�าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตได้ท้ังหมดให้แก่ 
Manila Electric Company (MERALCO) 
ซึ่งเป็นผู ้ค ้าไฟฟ้าปลีกเอกชนรายใหญ่
ที่สุดในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ป ี  
โดยใช้ถ ่านหินคุณภาพดีที่น�าเข ้าจาก
ประเทศอินโดนีเซียเป็นเชื้อเพลิงหลัก การ
ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเคซอนเป็นส่วน
หนึ่งท่ีช ่วยเสริมเสถียรภาพและความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้าบนเกาะลูซอนซ่ึงมี
ประชากรมากท่ีสุด และมีระบบไฟฟ้าที่

โรงไฟฟ้าเคซอนเป็นส่วนหนึง่
ท่ีช่วยเสริมเสถียรภาพและ
ความม่ันคงของระบบไฟฟ้า
บนเกาะลูซอนซ่ึงมีประชากร
มากท่ีสุด และมีระบบไฟฟ้า
ท่ีใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์

 รางวัลโรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งและบ�ารงุ
รักษาดีเลิศในเอเชีย โดย Asia Power  
ในปี 2549

  รางวัลบรษิทัทีด่แูลสิง่แวดล้อมดเีย่ียม
โดย Asia Power ในปี 2550

  รางวัล CSR ด้านการดแูลสิง่แวดล้อม
ดีเยี่ยม จากหอการค้าอเมริกา ในปี 2550

นอกจากนี้  ในการบริหารจัดการ  
โรงไฟฟ้าเคซอนจะให้ความส�าคัญเป็น
พิเศษในการตรวจสอบและวิเคราะห์ 
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงทั้งก่อนและ
หลังการผสมถ่านหินจากท้ัง 2 แหล่งให้ 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีโรงไฟฟ้าก�าหนดไว้ 
ก่อนน�าเข้าสูก่ระบวนการผลติกระแสไฟฟ้า
อย่างเหมาะสม 

ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อีกด้วย
ในรอบปี 2556 โรงไฟฟ้าเคซอนผลิต

และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ MERALCO  
ในปริมาณ 2,825.95 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง 
โดยมค่ีาเฉลีย่ความพร้อมในการเดนิเครือ่ง
ตลอดทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 90.33 

โรงไฟฟ้าเคซอนมีสถิติการเดินเครื่อง
และความปลอดภัยท่ีดีเย่ียม และยังได้ 
รับรางวัลและการยกย่องในเรื่องความ 
รับผิดชอบต ่อสิ่ งแวดล ้อมและสังคม
จากหน่วยงานต่างๆ ในฟิลิปปินส์ เช่น  
กรมแรงงานและการจ้างงานของฟิลปิปินส์ 
ศูนย์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
องค์กรความปลอดภัยในการท�างานของ
ฟิลิปปินส์ และส�านักงานความปลอดภัย
ในการท�างานโลก สาขาฟิลิปปินส์ โดยมี
รางวัลที่ได้รับ อาทิ 
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เต่า Green Sea เต่า Hawksbill

การปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
โรงไฟฟ้าเคซอนได้ร ่วมกับพนักงานและชุมชน 

รอบข้างจัดเก็บบันทึกข้อมูลสัตว์ที่พบในพ้ืนท่ี โดย
ท�าการบันทึกขนาด น�้าหนัก และจ�านวนที่พบ พร้อม
ทั้งน�าส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือตรวจสอบสายพันธุ์และสถานภาพเทียบเคียงกับ
รายการชนิดพันธุ์สัตว์ท่ีมีความเส่ียงต่อการถูกคุกคาม
หรือสูญพันธุ์ของ IUCN (IUCN Red List Species) และ 
CITES Listed ทั้งนี้ เมื่อด�าเนินการลงบันทึกข้อมูลพร้อม
ตรวจสอบสายพันธุ์และสถานภาพของสัตว์นั้นๆ แล้ว  
ได้ด�าเนินการปล่อยคืนสู ่ธรรมชาติในพ้ืนที่ตามเดิม  
เพือ่รกัษาจ�านวนประชากรสตัว์ในพ้ืนทีไ่ม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อความหลากหลายทางชวีภาพ ทัง้น้ี ในปี 2556 พบสตัว์
ทีอ่ยู่ในรายการ IUCN และ CITES ได้แก่ เต่า Green Sea 
Turtle เต่า Hawksbill ซึ่งทั้ง 2 ชนิด จัดอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่มี
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
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การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเล
โรงไฟฟ้าเคซอน ส�ารวจสภาพแวดล้อมและจ�านวนประชากรพืชและสัตว์ใต้ทะเลท่ี

มีความส�าคัญต่อระบบนิเวศหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง เช่น ปะการัง 
และหอยมือเสือขนาดใหญ่ เพ่ือจัดท�าบัญชีข้อมูลและด�าเนินการติดตามผลทุกๆ 3 ปี 
ตลอดจนในเวลาที่มีสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมช่วงฤดูมรสุมท่ีรบกวนการอยู่รอดของ
พืชและสัตว์ดังกล่าว โรงไฟฟ้าเคซอน หน่วยงานร่วมด�าเนินการ และชุมชนในพ้ืนที่  
จะร่วมกันเคลื่อนย้ายพืชและสัตว์เฉพาะที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงไปไว้
ในพ้ืนทีท่ี่เหมาะสมต่อการอยู่รอดเพ่ือช่วยปกป้องและรกัษาความสมบรูณ์ของระบบนเิวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพใต้ท้องทะเลต่อไป 

สัตว์ทะเลที่พบในพื้นที่โรงไฟฟ้าเคซอน
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รูปแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

รูปแสดงกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าเคซอน

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
(Clean Coal Technology)
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด คอื เทคโนโลยี

ที่ พัฒนาเ พ่ือดูแลป ัญหาสิ่ งแวดล ้อม
ท้ังหมดที่ เ กิดจากการใช ้ถ ่ านหินมา 
ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ ้ า  โ ด ย เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต ่ ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการท�าเหมือง การจัดการ
ถ่านหินก่อนน�ามาใช้ และการลดหรือ
ก�าจัดมลพิษที่เกิดขึ้น ตลอดจนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเผาไหม ้ เ พ่ือการ 
ผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเผาไหม้เพื่อผลิตไฟฟ้า

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด มุ่งเน้นเพ่ือ
ก�าจัดหรือลดมลภาวะเพ่ือน�าถ่านหินมาใช้
เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยท่ีสดุ โดยการ
ตดิตัง้อปุกรณ์ก�าจัดก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์
ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 90-95 ขณะเดยีวกัน
ก็ลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ด้วย รวม
ทั้งต้องมีระบบไฟฟ้าสถิตท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงเอาไว้ดักจับฝุ่น และต้องมีระบบระบาย
ความร้อน โดยใช้น�้าหล่อเย็นจึงสามารถ
ลดท้ังมลพิษและกากของเสีย รวมทั้งเพ่ิม
พลงังานความร้อนทีไ่ด้จากการเผาถ่านหนิ
ได้อีกด้วย 

ที่มา : www.eppo.go.th

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน

เคร�่องแปลงไฟฟา
(Transformer)

เคร�่องกำเนิดไฟฟา
(Generator)

ไอน้ำ

ไอน้ำ

สงกระแสไฟฟาเขาสูระบบ
การจายไฟฟา

หมอไอน้ำ
(Boiler)

เคร�่องบดละเอียด
(Coal Pulverizer)

ยุงถาน
(Coal Bunker)

เคร�่องควบแนน
(Condenser)

ระบบ
Cooling
System

กังหันไอน้ำ
(Turbine)
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ลานกองถานหิน

รถบรรทุกถานหิน
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ดร.สกุล พจนารถ | 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
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ส�าหรับ เอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งด�าเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษัทโฮลดิ้ง (Holding) ที่ลงทุนใน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานท่ีเก่ียวเนื่อง การบริหารสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ ซึ่งหมายถึง 
โรงไฟฟ้าและธุรกิจต่างๆ ที่ลงทุนไปน้ัน จึงถือเป็นหัวใจส�าคัญของการบริหารธุรกิจเพ่ือ
ให้ได้ผลประกอบการท่ีดีในแต่ละปี Inside Expert ฉบับนี้ เราได้พูดคุยแบบเจาะลึกกับ  
ดร.สกุล พจนารถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์  
ถึงหลักการและแนวทางการบริหารสินทรัพย์เชิงรุกของ เอ็กโก กรุ๊ป เพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร 

 ปัจจุบัน ใน Portfolio เอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้ำที่เดินเครื่องเชิงพำณิชย์แล้วทั้งในและต่ำงประเทศกว่ำ 20 แห่ง มีหลักคิดและ
กลยุทธ์กำรบริหำรสินทรัพย์เหล่ำนี้อย่ำงไร

หลักการ คือ เราต้องบริหารสินทรัพย์ให้เป็นไปตามพันธะผูกพันให้ได้ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด (Operation) เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีดีที่สุด (Profit) การบริหารจัดการองค์กร ท้ังงานด้านบุคลากร (HR)  
การก�ากับดูแลกิจการและธรรมาภิบาลท่ีดี (CG) ตลอดจนการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ทั้งหมดนี้ต้องเป็นไปตาม 
พันธะผูกพันที่มีข้อตกลงกันกับทุกฝ่าย แต่การบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้น คือ ท�าอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ดีขึ้นกว่า
ที่เป็นอยู่เดิม นี่คือหลักการง่ายๆ แต่ก็ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

บริหารสินทรัพย์เชิงรุก 
สร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
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 จำกหลักกำรดังกล่ำว เอ็กโก กรุ๊ป มีวิธีในกำรบริหำร
จัดกำรสินทรัพย์อย่ำงเป็นรูปธรรมอย่ำงไร 

การวางโครงสร้างองค์กร ออกแบบระบบและขั้นตอน
การด�าเนินงาน เพื่อการดูแล ติดตาม ประเมินผล และแก้ไข
ปัญหาอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที

เราให้ความส�าคัญตั้งแต่การวางโครงสร้างองค์กร โดยจัดให้
หน่วยงานด้านแผนงานและบรหิารสนิทรพัย์อยู่ในสายงานเดยีวกัน 
หน้าท่ีและขั้นตอนหลักของทีมบริหารสินทรัพย์ คือ การดูแล 
ปรับปรุง ติดตาม ประเมินผล กรณีมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้น ก็จะ
น�าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ผูบ้รหิารตดัสนิใจ ถ้าประเดน็
ใดผ่านการเห็นชอบ ก็น�าไปปฏิบัติและด�าเนินการ โดยการบริหาร
สนิทรัพย์จะดแูลทกุด้าน ทัง้ด้านเทคนคิ การเงนิ การบรหิารจดัการ
องค์กร เรียกว่าเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทและสินทรัพย์แต่ละตัว 
ซึ่งในแต่ละสินทรัพย์จะมีการวางแผนรายปี และติดตามประเมิน
ผลเป็นรายเดือน เพ่ือให้มั่นใจว่า Performance ด้านต่างๆ โดย
เฉพาะด้านรายได้เป็นไปตามแผนหรือไม่ 

การบริหารสินทรัพย์แบบเชิงรุก (Proactive Portfolio  
Management)

นอกจากนั้น เรายังเน้นการบริหารสินทรัพย์แบบ Proactive 
เหมอืนกับการลงทุนในหุน้ ซึง่แต่ละปีก็จะมหีุน้ทีด่กัีบหุน้ทีไ่ม่ดเีป็น
ปกติ เพียงแต่ในการด�าเนินธุรกิจไฟฟ้านั้น เราจะมีข้อมูลล่วงหน้า 
ที่สามารถน�ามา Forecast และเห็นแผนการเดินเครื่องและซ่อม
บ�ารุงของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง เพ่ือประเมินรายได้และก�าไรใน
แต่ละปีได้ หลักการของ Proactive Portfolio Management  
จึงเป็นการเข้าใจแผนงานในภาพรวมและปรับแก้ไขปัญหา
ล่วงหน้า ซึ่งฝ่ายแผนงานและฝ่ายบริหารสินทรัพย์จะท�างาน 

ร่วมกันในจุดนี้ เช่น ถ้าเรามีสินทรัพย์ 10 ตัว และมองเห็นแล้วว่า
ตัวที่ 1-3 จะต้องซ่อมบ�ารุงในปีหน้าพร้อมกัน ซึ่งจะท�าให้เกิดค่า
ใช้จ่ายในการซื้ออะไหล่ เกิดการสูญเสียรายได้ชั่วขณะจากการ
หยุดท�างาน และมีผลต่อรายได้ในภาพรวมของธุรกิจ เราสามารถ
น�ากลยุทธ์ในการบริหารจัดการสินทรัพย์มาใช้ได้ เช่น การเลื่อน
ก�าหนดการซ่อมบ�ารุงของสินทรัพย์บางตัวที่สามารถรอได้ จากท่ี
ต้องซ่อมในปีเดียวกัน ก็เลื่อนเป็นปีถัดไป เพ่ือให้ผลประกอบการ
โดยรวมของกลุม่บรษิทัไม่ตกหรอืตกลงเลก็น้อย หรอืหากปีใดไม่มี
สนิทรพัย์ต้องซ่อมบ�ารงุเลย เราจะรูว่้าผลประกอบการในปีน้ันจะดี
เป็นพิเศษ ดังน้ัน ถ้าสามารถเลือ่นการซ่อมสนิทรพัย์บางตวัไปอยู่ใน
ปีทีไ่ม่มแีผนการซ่อมบ�ารงุโรงไฟฟ้าใดเลย ผลประกอบการทีด่มีาก
ในปีน้ันอาจจะถูกดงึลงมาเลก็น้อย แต่ในท้ายท่ีสดุ ผลประกอบการ 
โดยรวมในแต่ละปีจะยังสามารถเป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่า
เป้าหมายได้

จัดสรรทีมงาน แบ่งความรบัผดิชอบชดัเจน เตรยีมความ
พร้อม เสรมิสร้างความรูค้วามเชีย่วชาญ เพือ่รองรบัการขยาย
ตัวของธุรกิจในอนาคต

    การบรหิารจดัการสนิทรพัย์ท่ีดียิง่
ขึน้ไปกว่าน้ัน คือ ท�าอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ 
ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิม
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เป็นบริษัทคนไทย มีทีมปฏิบัติการที่เป็นคนไทยดูแลด้านการเดิน
เครือ่งและทางเทคนิคทัง้หมดของโรงไฟฟ้าทีก่ระจายอยู่ท่ัวประเทศ  
ทีมบริหารสินทรัพย์ก็จะดูแล Performance ว่าสินทรัพย์ตัว
นี้สามารถท่ีจะสร้างรายได้เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้หรือไม่  
มีประเด็นปัญหาอะไรที่จะต้องเข้าไปปรับปรุงแก้ไขหรือสนับสนุน
หรือไม่ ซึ่งการส่ือสารและการร่วมมือกันบนบริบทของสังคมและ
สภาพแวดล้อมเดียวกันนั้น ท�าได้ง่ายและรวดเร็วกว่า

ส่วนตลาดในต่างประเทศ นอกจากความแตกต่างด้าน
ภูมิศาสตร์แล้ว บริบทอื่นๆ ทั้งภาษา สภาพแวดล้อม กฎระเบียบ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ชุมชน ความเชื่อทางศาสนา การติดต่อราชการ 
ภาษ ีเป็นสิง่ท่ีเราต้องเรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจ ถึงแม้จะเป็นบรษิทั
ของเรา และมีทีมผู้บริหารท่ีเป็นคนของเรา แต่ก็เป็นชาวต่างชาติ 
ท�าให้เกิดช่องว่างทางการส่ือสารอยู่บ้าง เราก็ต้องส่งคน ส่งทีม
เข้าไปประกบใกล้ชิด ให้เข้าใจในงาน คน และบริบทที่แตกต่าง
กันอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะให้มีความเป็นเน้ือเดียวกัน ระหว่าง
ทีมงานของเราและทีมงานในต่างประเทศ จึงให้ความส�าคัญ
ด้าน “ความเข้าใจ” ระหว่างกัน ให้เขารู้สึกว่าเราดูแลและเข้าใจ
เขา การบริหารนี้จึงไม่ใช่แค่บริหารตัวสินทรัพย์ ต้องบริหาร
บุคลากร และบริหารความสัมพันธ์ ด้วย

ส�าหรับส่ิงที่แตกต่างกันอยู่บ้างจะมีเรื่อง การบริหารจัดการ
ด้านการเงิน ซึ่งเก่ียวข้องกับรายรับท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 
โดยต้องพิจารณาช่วงระยะเวลาที่มีอัตราแลกเปล่ียนที่เหมาะสม 
เพ่ือให้การน�าเงินกลับมายังประเทศไทยเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท เช่น ถ้าช่วงใดท่ีค่าเงินบาทแข็ง เมื่อแปลงเงินที่เราได้จาก
ต่างประเทศแปลงมาเป็นเงินบาทก็จะน้อย อาจบริหารจัดการ
โดยเลือกเกบ็เงินเอาไว้ก่อนเพือ่น�าไปลงทุนเพิ่ม (Reinvest) ก็เป็น 
อีกหนึ่งแนวทางที่จะท�าให้เกิดประโยชน์ได้ 

ด้านการจัดสรรทีมงาน เราแบ่งทีมบริหารสินทรัพย์เป็น  
4 หน่วยย่อย ตามลกัษณะของธุรกจิ ประเภทเชือ้เพลงิท่ีโรงไฟฟ้าใช้
ในการผลติไฟฟ้า และภูมภิาค โดยกลุม่ท่ี 1: ดแูลธรุกิจโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน ในประเทศไทยและธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ กลุ่มที่ 2: 
ดูแลธุรกิจน�้าในประเทศไทยและโรงไฟฟ้าพลังน�้า ใน สปป.ลาว 
กลุ่มที่ 3: ดูแลธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable 
Energy) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และกลุ่มที่ 4: ดูแล
ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือให้พนักงานมี
ขอบเขตความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน ม ีKnow-How และ Knowledge 
เชิงลึกในขอบเขตหน้าที่ที่เขารับผิดชอบได้เต็มที่ 

นอกจากนั้น ยังวางตัวบุคลากร ให้แต่ละทีมมีผู้เชี่ยวชาญ
ในเร่ืองน้ันๆ โดยเฉพาะ มีการจัด Knowledge Sharing เพ่ือให้
ทุกทีมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงกว้าง เพราะอาจมีโอกาส
หมุนเวียนงาน หรือมีโรงไฟฟ้าอื่นๆ เพ่ิมเข้ามาในขอบเขตที่
พนกังานรบัผดิชอบ ท้ังหมดนี ้นอกจากเพ่ือประโยชน์ในการบรหิาร
สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อมบุคลากรส�าหรับรองรับการเติบโตทางธุรกิจใน
อนาคต ซึ่งมีแนวโน้มว่าเราจะต้องมุ่งไปในต่างประเทศมากขึ้น

 ถ้ำมองในแง่ควำมแตกต่ำงและควำมยำกง่ำยของกำร
บริหำรสินทรัพย์ภำยในและภำยนอกประเทศ โดยเฉพำะ
สินทรพัย์ในต่ำงประเทศ ซึง่แน่นอนว่ำบรบิทต่ำงๆ ไม่เหมอืนกบั
บ้ำนเรำ เอ็กโก กรุ๊ป มีวิธีบริหำรจัดกำรอย่ำงไร

ความจริงแนวทางหลักในการบริหารสินทรัพย์ทั้งใน
และต่างประเทศไม่แตกต่างกัน เพียงแต่การบริหารตลาด
ในประเทศสามารถท�าได้ง่ายและรวดเร็วกว่า เนื่องจากเรา
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ที่มาจาก : หนังสือเพาะภูมิการเงิน โดย : กาญจนา หงษ์ทอง

ตอนนี้ก�าลังอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัว เงินเดือนแต่ละเดือนที่ได้มาเดือนละ 4.5 
หมื่นบาท ผ่อนบ้านเดือนละ 1.5 หมื่นบาท ผ่อนรถเดือนละ 1.2 หมื่นบาท ที่เหลือ

ก็ใช้จ่ายรายเดือน ส่วนนี้เป็นค่าน�้า ค่าไฟ  2,000 บาท ค่าโทรศัพท์มือถือ เดือนละ 1,000 
บาท ค่าน�้ามันรถ 5,000 บาท ค่าเคเบิลทีวี 1,000 บาท ค่าฟิตเนสเฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาท
นอกนั้นก็หมดเงินไปกับการซื้อพวกแมกกาซีนผู ้หญิงและท ่องเ ท่ียว เดือนละ 
3-4 เล่ม นี่ขนาดไม่ได้เป็นพวกบ้าช๊อปปิ้ง แต่ละเดือนก็ใช้แบบพอดีเป๊ะ อยากออมเงินบ้าง 
แต่ไม่เหลือไว้ให้ออมเลย

money talk

ผ่อนทั้งบ้านทั้งรถ...
ใครว่าออมเงินไม่ได้
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การผ่อนบ้านก็เท่ากับเป็นการออมทางอ้อม เพียง
แต่ไม่เห็นเป็นตัวเลขโชว์ในบัญชีเท่าน้ันเอง แต่เชื่อ
เถอะว่าลึกๆ แล้ว คุณก็มีความสุขทางใจอยู่ ท่ีเมื่อ

ผ่อนหมดก็ได้บ้านเป็นสมบัติชิ้นโต
 คุณคงก�าลังอยู่ในภาวะที่อึดอัดเล็กๆ กับสถานการณ์ทางการ
เงิน แต่ไม่ถึงกับตึงเครียด เพราะยังไม่ถึงขั้นติดลบ แต่ก็ไม่อุ่นใจ 
เพราะรู้สึกแห้งแล้งเงินออม ก็น่าอึดอัดอยู่ เพราะยอดหน้ีสินปูด
ออกมานิดหน่อย ตามสูตรของการจัดการเงินทองส่วนบุคคล การ
เป็นหนีบ้้าน ไม่ควรผ่อนเกินเดอืนละ 30 เปอร์เซน็ต์ของรายได้ ส่วน
หนี้รถไม่ควรผ่อนเกินเดือนละ 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้
 แต่คณุผ่อนบ้านเดอืนละประมาณ 33 เปอร์เซน็ต์ ผ่อนรถเดอืนละ  
26 เปอร์เซ็นต์ เกินไปอย่างละนิดอย่างละหน่อย เบ็ดเสร็จแล้ว
ผ่อนทั้งสองอย่างก็ประมาณ 59 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือน ซึ่ง
ตามปกติ ไม่ว่าคุณจะผ่อนอะไรก็แล้วแต่ ไม่ควรเกินเดือนละ 50 
เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ไม่อย่างนั้นจะรู้สึกอึดอัดกับภาระหนี้เกินไป
“มีหนี้ก็ออมได้” ไม่ใช่ทฤษฎี แต่ลงมือปฏิบัติได้จริง แต่จะเอาเงิน
ทีไ่หนเหลอืไปออมกันล่ะ ค�าถามนีอ้าจก�าลงัผดุขึน้กลางใจบางท่าน
 ง่ายนิดเดียว โดยการหารายได้พิเศษ ถ้าเหลียวซ้ายแลขวา ยัง
ไม่รูจ้ะท�าอะไรมาเพ่ิมเงินในกระเป๋า ก็ลองเหลยีวมามอง “ค่าใช้จ่าย” 
ในเมื่อไม่เหลือรายได้ให้ออม ก็ไปตัดจากค่าใช้จ่ายแทน
 อันดับแรก ลองสอบถามโปรโมชั่นค่าโทรศัพท์มือถือ อาจช่วย
ให้จ่ายเงนิน้อยลงถึงเท่าตวัเลยทเีดยีว ค่าเคเบลิอาจตดัได้หมด ถ้า
คุณใช้ชีวิตในที่ท�างานซะส่วนใหญ่ บางคนกลับถึงบ้าน แค่เปิดทีวี

ยังไม่ค่อยได้เปิดดเูลย ถ้าตดัได้จะประหยัดได้อกีประมาณ 1,000 บาท
 ค่าฟิตเนสย่ิงตัดได้สบาย สาวๆ หลายคนเสียเงินค่าฟิตเนส 
ส่วนใหญ่มักเล่นไม่คุ้มกับเงินท่ีเสีย ถูกเพ่ือนชวนบ้าง เคล้ิมตอน
ถูกหว่านล้อมให้สมัครบ้าง พอเอาเข้าจริงๆ ก็ยุ่งและสาละวนกับ
งาน ได้แต่มองตาละห้อยตอนขับรถผ่านฟิตเนส ลองถามตัวเองดู 
ซึง่คณุอาจจะเล่นคุม้ค่าเงนิก็ได้ แต่ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ข้างต้น  
ยกเลิกแล้วเอาเงินไปออมดีกว่า วันไหนมีเวลาว่างจริงๆ หรือนึก
ครึ้มอยากยืดเส้นยืดสาย ขับรถไปสวนสาธารณะใกล้บ้าน แล้ววิ่ง
ให้เต็มเหนี่ยวไปเลย ได้ทั้งเหงื่อ แถมเงินในกระเป๋าก็ยังอยู่
 มาถึงตรงนี้ ถ้ารื้อปรับขยับค่าใช้จ่าย คุณอาจจะมีเงินเหลือ
ไว้ออมหลายพันบาทแล้ว ไม่น้อยเลย ถ้ายังไม่พอ ก็ยังขยับได้อีก 
ไม่ว่าจะเป็นค่าน�้ามัน ที่ถ้าเข้าเมืองลองจอดรถไว้ชานเมือง มานั่ง
รถไฟใต้ดนิ หรอืรถไฟฟ้าบ้าง อาจจะประหยัดได้อกีนิดหน่อย หรอื
ลดจ�านวนการซือ้แมกกาซนีผูห้ญิงและท่องเทีย่วจากทีซ่ือ้เดอืนละ 
3-4 ฉบบัลง แล้วเลอืกเล่มทีเ่ราชอบจรงิๆ ซึง่คงช่วยประหยัดไปได้
ไม่เยอะนัก แต่พอผสมผสานกันแล้ว ก็อาจจะเป็นเงนิก้อนย่อมๆ ได้
นี่ยังไม่นับอีกหลายเรื่องท่ีลดละเลิกได้ เช่น เรื่องกาแฟ บางคน
อาจซื้อกาแฟดื่มเช้าบ่ายวันละ 2 แก้ว ตีซะว่าต้องจ่ายวันละ 100 
บาท ค�านวณจาก 20 วันท่ีต้องไปท�างาน เท่ากับว่าคุณต้องจ่าย
เดือนละ 2,000 บาท เพื่อซื้อกาแฟ แต่ถ้าลดกาแฟลงเหลือวันละ
แก้วเดียว คุณจะประหยัดเงินได้เดือนละ 1,000 บาท เก็บเงินได้ 
ปีละ 12,000 เลยทีเดียว
 เป็นหนี้ก็มีเงินออมได้ 

มีหนี้ก็ออมได้
ไม่ใช่ทฤษฎี

แต่ลงมือปฏิบัติได้จริง
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go green

การเลือกใช้ “หลอดไฟ” เป็นวิธีการง่ายๆ ในการช่วยประหยัด
พลังงานไฟฟ้า เพราะเแต่ละบ้านมีหลอดไฟกันไม่น้อยกว่า 5-10 
หลอด จากหลอดไส้ (Tungsten) ในอดีต ซึ่งกินไฟมากที่สุด มาถึง 
หลอดฟลอูอเรสเซนต์ (Fluorescent) และหลอดฮาโลเจน (Halogen)  
ท่ีกินไฟน้อยกว่าในปัจจุบัน แต่ไม่ว่าแบบไหนก็ยังมีการปล่อย
ความร้อนออกสูบ่รรยากาศ และมอีายุการใช้งานทีไ่ม่ค่อยทนทาน
มากเท่าที่ควร จึงน�ามาสู่ LED (Light Emitting Diode) หลอดไฟ
นวัตกรรมใหม่ที่ก�าลังมาแรงท่ีสุดในขณะนี้ เพราะมันถูกพัฒนา
ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาข้อด้อยจากหลอดไฟอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

หลอดไฟ LED นัน้ผสานเข้ากับงานดไีซน์ได้มากกว่าทีห่ลอดไฟ 
ทั่วไปเคยท�าได้ (อันเนื่องมาจากข้อจ�ากัดด้านขนาด ความร้อน 
และการส่องสว่าง) ท�าให้เราได้เห็นหลอดไฟและโคมไฟในรปูทรงท่ี
หลากหลายมากขึน้ อาท ิLED Strip ทีก่�าลงันยิมใช้ประดบัตกแต่ง
บ้าน รวมถึงงานอีเวนท์ต่างๆ ซึง่ภายนอกหุม้ด้วยซลิโิคนจงึสามารถ
ดดัและตดัความยาวได้ตามต้องการ ท้ังยังกันน�า้อกีด้วย ตอบโจทย์
ทั้งดีไซน์ แถมยังประหยัดพลังงานแบบนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ LED 
จะกลายเป็นหลอดไฟแห่งอนาคตอย่างแท้จริง

นอกเหนอืไปจากน�า้มันแล้ว พลังงานท่ีคนท้ังโลกพยายามประหยดัมากท่ีสดุก็คอื “ไฟฟ้า” เพราะในปัจจบัุน
พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังคงใช้น�้ามันในการผลิต ดังนั้นการประหยัดไฟฟ้าจึงเปรียบเสมือนการช่วย
ประหยัดน�้ามันอีกทางหนึ่ง

LED 
The FuTure

 oF LighT

EDGE LED Full LED

RGB LED
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Benefits of LeD
- โดยปกตหิลอด LED จะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟธรรมดา 

(หลอดฮาโลเจน) ประมาณ 80%
- อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000-100,000 ช่ัวโมง หรือ

ประมาณ 5-10 ปี ซึ่งเท่ากับ 50 เท่าของหลอดไฟธรรมดา
- หลอด LED มีไอปรอทน้อยมากจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม ท้ังยังปล่อยความร้อนออกมาน้อยจึงช่วยลดการ
ท�างานของเครื่องปรับอากาศได้

- หลอด LED มีความทนทานต่อการสั่นสะเทือนมากกว่า จึง
เหมาะส�าหรับหลอดไฟที่ต้องการให้เปิดปิดบ่อยครั้ง เพราะหลอด
จะไม่ขาดหรือเสียง่าย

- หลอด LED มีหลายสีให้เลือกใช้ เพราะใช้หลักการผสมสีของ
แสงสีแดง เขียว น�้าเงิน เหลือง ขาวแบบ Warm white และขาว
แบบ Daylight ซึ่งบางประเภทสามารถผสมสีได้ถึง 16.7 ล้านสี
เลยทีเดียว

- พิพิธภัณฑ์ลูฟ กรุงปารีส ใช้ LED ในการให้แสงสว่างต่องาน 
ศิลปะ เนื่องจากคุณสมบัติ LED ที่สามารถควบคุมคุณภาพ 
แสงสว่าง ไม่ให้มีส่วนผสมของแสงที่เป็นอันตรายต่องานศิลปะ 
เช่น แสงอินฟราเรด หรือแสงอัลตราไวโอเลต

WHAt is LeD tV?
  นอกจากหลอดไฟ LED แล้ว ปัจจุบัน ‘LED TV’ ยังเป็นอีกหนึ่ง

นวัตกรรมทีเ่ราคุ้นหคุู้นตาไม่แพ้กัน ซึง่ค�าจ�ากัดความและข้อดีของ 
LED TV สามารถสรุปให้เข้าใจง่ายๆ ได้ว่า LED TV คือ LCD TV ที่
เปลีย่นจากหลอด CCFL เป็นหลอด LED ในการก�าเนดิแสง โดยยัง
ใช้ Liquid crystal ผลกึแขง็ก่ึงเหลวคอยบดิตวัเพ่ือให้แสง Backlight  
ส่องผ่านไปยัง Color filter ทั้ง 3 สี ในการสร้างสีในแต่ละพิกเซล 
ซึ่งข้อดีของ LED TV ก็คือ กินไฟน้อย แต่กลับให้สีสันท่ีชัดเจน 
และมีความสว่างสูง ให้สีด�าท่ีด�าสนิท มีอัตราการตอบสนอง
รวดเร็ว ทั้งน้ี LED TV ยังมีแยกไปอีก 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
 
EDGE LED ซึ่งจอจะมีความบางท่ีมากเป็นพิเศษ, Full LED  
(Direct LED) หน้าจอจะมหีลอด LED วางอยู่เตม็แผง ขนาดอาจจะ
ไม่บางเท่าแบบอื่น แต่ความคมชัดจะมีเหนือกว่า และ RGB LED 
ใช้หลอด LED แม่สีทั้ง 3 คือ R (สีแดง) G (สีเขียว) B (สีน�้าเงิน)  
แยกเป็น 3 หลอด หลอดละ 1 ส ีมาเรยีงกันเป็นกลุม่ ท�าให้การแสดง
ผลภาพและสีชัดเจนมีมิติมากกว่า แต่ราคาก็สูงกว่าเช่นกัน 

LED Strip ภายนอกหุ้ม
ด้วยซิลิโคนจึงสามารถ
ดัด และตัดความยาว
ได้ตามต้องการ ทั้ง
ยังกันน�้าได้ นิยมใช้
ประดับตกแต่งบ้าน 
และงานอีเวนท์ต่างๆ

Abyss โคมไฟที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์ The 
Abyss แบรนด์ Kundalini ซึ่งข้อต่อโพลีคาร์บอเนตที่ซ่อนไฟ LED ไว้ด้านใน
สามารถดัด บิดเกลียวได้ตามชอบใจ
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เมืองร้อยเกาะ
สุราษฏร์ธานี
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองท่ีอุดมสมบูรณ์
ท้ังทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียว 
นอกจากนี้ยังมีผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทาง 
การเกษตรท่ีเป ็นท่ีรู ้จัก เช ่น ไข ่ เค็มไชยา  
หอยนางรม เงาะโรงเรียน และที่ลืมไม่ได้ คือ 
ฉายา “เมืองร้อยเกาะ” ดังที่ปรากฏในค�าขวัญ
ของจังหวัด

Paradise island
จะมีเกาะสักก่ีแห่งในโลกท่ีได้รับการขนานนามว่า “เกาะสวรรค์”  

ประเทศไทยเราโชคดีที่มีเกาะสวยงามอยู่หลายแห่งที่ได้รับการยกย่อง 
เช่นนี้ และหมายรวมถึง เกาะเต่า เกาะนางยวน และเกาะสมุย ที่ไม่มีใคร
กล้าปฏิเสธถึงชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

Heaven of turtle
เกาะเต่าก็นับเป็นเกาะที่ได้ชื่อว่า เป็นจุดหมายปลายทางของนัก

ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากเป็นเกาะท่ีมีธรรมชาติสวยงามและอุดม
สมบรูณ์ มแีนวปะการงัท้ังน�า้ตืน้และน�า้ลกึทีม่ขีนาดใหญ่และสวยงาม อนั
เป็นทีอ่ยู่อาศยัของปลาหลากหลายชนดิ จดุด�าน�า้รอบเกาะเต่าท่ีน่าสนใจ  
ได้แก่ กองหินชุมพร กองหินใต้น�้าขนาดใหญ่ ห่างจากเกาะเต่าไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยู่ค่อนข้างจะ
ห่างไกลจากชายฝั่ง ท�าให้สภาพน�้าค่อนข้างใส จึงกลายเป็นแหล่งด�าน�้า 
ดูปะการังที่มีความหลากหลาย และสามารถด�าน�้าได้ทั้งน�้าลึกและ 

สัตว์น�้าบริเวณเกาะเต่า
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น�้าต้ืน มีความลึกสูงสุดประมาณ 30-40  
เมตร ตื่นตาต่ืนใจไปกับดอกไม้ทะเล 
ปะการังด�า ปลาหูช้าง ปลาสาก และอีก
มากมาย เกาะเต่ามีชื่อเสียงจากการเป็น
แหล่งสอนด�าน�้าท่ีโด ่งดังไปท่ัวโลก มี
หลักสูตรด�าน�้าลึกมากมายหลายระดับ 
จุดด�าน�้าแบบสน็อคเก้ิลท่ีมีหมู ่ปะการัง
ที่สมบูรณ์ของเกาะเต่า คือ เกาะฉลาม  
แหลมเทียน อ ่าวตะโหนด อ ่าวม ่วง  
อ่าวเทียนออก และอ่าวลึก

นอกจากธรรมชาติ ท่ีสวยงามแล ้ว  
เกาะเต่ายังถือเป็นสวรรค์ของเต่าอีกด้วย 
ด้วยความที่เป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลจึงยัง 
เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ท่ีน่ี
จึงเต็มไปด้วยเต่าที่มาหาแหล่งวางไข่เป็น
จ�านวนมาก อนัเป็นทีม่าของชือ่ “เกาะเต่า” 
นัน่เอง ปัจจบุนัเกาะเต่าเป็นต�าบลหนึง่ของ
อ�าเภอเกาะพะงนั จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีและ
ยังมเีกาะนางยวน ท่ีมชีือ่เสยีงไม่แพ้กันและ
อยู่ไม่ห่างกันอีกด้วย

nang Yuan, 
Blissfully Yours
เกาะนางยวนชวนรื่นรมย์ แน่นอนว่า

พดูถึงเกาะเต่าแลว้กต็อ้งกล่าวต่อถงึความ
งดงามอนัน่ามหัศจรรย์และเป็นสวรรค์แห่ง
การพักผ่อนของเกาะนางยวน ซึง่ได้รบัการ
ยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 ของโลก เกาะนางยวน 
ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ 3 เกาะ ถูกเชื่อม
เข ้าหากันด ้วยสันทรายสีขาว ตัดกับ 
น�า้ทะเลสฟ้ีาใส จนกลายเป็นอ่าวส่วนตวัถึง 
3 อ่าว บรเิวณรอบเกาะยังมแีนวปะการงัและ
ปลาการ์ตูนตัวน้อยใหญ่ แหวกว่ายระเริง
ไปกับเกลียวคลื่นให้ได้ชื่มชม ย่ิงถ้าขึ้นไป
มองจากจดุชมวิวกจ็ะได้เหน็ความงามของ
เกาะนางยวนชัดเจน คล้ายๆ ทะเลแหวก
ในจังหวัดกระบี่ หลายๆ คนจึงไม่พลาดท่ี 
จะเก็บภาพเป็นที่ระลึก เพราะสวยงาม
และเป็นทีจ่ดจ�า ซึง่จากเกาะนางยวนน้ี ยัง
สามารถมองเห็นเกาะเต่าได้อีกด้วย ส่วน
ใหญ่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะนิยมมา

 เก�ะน�งยวน

นอนอาบแดดกันที่สันทรายที่สวยงามแห่ง
นี้ นอกจากนี้ บนยอดเขายังมีจุดชมวิวอีก
หลายจดุตลอดเส้นทาง และยังสามารถขึน้
ไปเก็บภาพ หรอืชมพระอาทติย์ขึน้และตก
ได้บนหาดเดียวกัน นับเป็นจุดเด่นอันหา
ยากและถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ
เกาะนางยวน

การไปเท่ียวเกาะเต่าและเกาะนางยวน
นั้น ควรจะต้องมีเวลาอย่างน้อย 2-3 วัน 
เพราะระยะทางท่ีอยู่ใกล้กัน จะสามารถ
ท�าให้คุณเท่ียวได้รอบๆ เกาะอย่างเต็มอิ่ม 
และย่านทีพั่กใหญ่ทีส่ะดวกในการเดนิทาง
มีไว้บริการ อาทิ อ่าวแม่หาด หาดทรายรี 
และอ่าวโฉลกบ้านเก่า แต่ถ้าใครทีว่างแผน
ไว้ว่าอยากจะสมัผสัความงามในธรรมชาติ
ตอนกลางวันแล้วโหยหาบรรยากาศแฮงค์
เอาท์ กินอาหารดีๆ  พักหรูๆ  แบบหลายตวั
เลอืก ก็สามารถเดนิทางไปเท่ียวต่อและพัก
ทีเ่กาะสวรรค์อกีบรรยากาศทีแ่ตกต่าง นัน่
ก็คอื “เกาะสมยุ” 

Photo : David Sim
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Colors of sunset 
พูด ถึง เกาะสมุยแล ้ วไม ่กล ่ าว ถึง  

หาดเฉวง คงไม่ได้ เพราะท่ีน่ีเขาโด่งดัง
จนฝรั่งเรียกกันติดปาก หาดเฉวงเป็น
ชายหาดท่ีมีชื่อเสียงที่สุดของเกาะสมุย  
มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร จุดเด่น
อยู่ตรงท่ีสะดวกและมีองค์ประกอบครบ 
ทุกอย ่างที่จะให ้นักท ่องเท่ียวมาแล้ว 
พักผ่อนได้ยาว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายมี
ลกัษณะขาวสะอาด และมห้ีองพักไว้บรกิาร
นักท่องเท่ียวจ�านวนมาก เป็นชายหาดที ่
นักท ่องเ ท่ียวชอบมาเล ่นน�้ าทะเล ม ี
หาดทรายขาว น�้าทะเลใส ระดับน�้าไม่ลึก
มากนัก และท่ีส�าคญั หาดเฉวงแห่งนียั้งเป็น
แหล่งรวมของสถานบันเทิงมากมาย ไม่ว่า
จะเปน็ผับบารร์ิมชายหาด มีทัง้บรรยากาศ
ดีๆ  จบิเครือ่งดืม่เคล้าเสยีงคลืน่ ฟังดนตรสีด  
ซึ่ ง ที่ นี่ ขึ้ น ชื่ อ เ รื่ อ ง ด น ต รี  นั ก ด น ต ร ี
จากทั่วสารทิศต่างลงเกาะมาขับกล่อม
กันที่นี่มากมายหลากหลายแนว และท่ี

ส�าคัญนอกจากหาดเฉวงแล้ว ไม่ไกลกัน
ก็คือ หาดละไม ซึ่งเดินทางเพียงไม่ก่ีนาที 
ทว่า ระหว่างทางเนืองแน่นไปด้วยร้านรวง
บรรยากาศดีๆ มากมาย ที่ส�าคัญ ยังแย่ง
กันอวดโฉมด้วยสีสันตกแต่งท่ีหลากหลาย 
อย่างนีจ้ะไม่ให้เรยีกว่าเป็นสวรรค์และสสีนั
หลังพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างไรกัน  

Treat Yourself 

Sleep ให้รางวัลกับชีวิตกับการพักผ่อนให้
คลายเหนื่อย ที่ “ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท” 
บนแหลมหนัน ที่มีการออกแบบรีสอร์ทให ้
ใกล้ชิดธรรมชาติ 

See  เ ม่ือตื่นเช ้ามายังสามารถเดินชม
ทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด
อย่างหินตาหินยายได้อย่างง่ายดาย

Eat ถ ้าอยากทานอาหารหลากเมนูและ
สัมผัสรสชาติพ้ืนถิ่น แนะน�า “ร้านอาหาร
เสบียงเล” บรรยากาศดี การันตีเรื่องรสชาติ
และความแปลกใหม่ และยังอยู่ใกล้หินตา 
หินยายอีกด้วย 

Shop ถ้าตารางเที่ยวเหมาะเจาะตรงกับวัน
อาทิตย์ ห้ามพลาดกับถนนคนเดิน “ละไม
ใจดี” ในย่านหาดละไม ที่จะเริ่มคึกคักตั้งแต่
บ่ายๆ ไปจนสี่ทุ่ม เที่ยงคืน ให้คุณได้ละลาน
ตาไปกับสินค้าทั้งพื้นถิ่น งานศิลปะ และอื่นๆ 
อีกมากมาย

ห�ดเฉวงย�มคำ่�คืน
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อิ่มท้อง
แลทะเล ที่
เสบียงเล

eat in

ขึ้นชื่อว่า ‘ทะเล’ นอกจากความสวยงามที่เราสัมผัสได้ด้วย
ตาแล้ว อาหารทะเลสดใหม่ท่ีผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถันก็
สร้างความสุขทางกายและใจได้เช่นเดียวกัน

เมือ่มาถึงชมุชนชาวประมงเก่าแก่อย่างเกาะสมยุ ต้องลยุชมิอาหารทะเลให้ถึงถ่ิน ซึง่
ร้านที่นักท่องเท่ียวต่างพากันเทคะแนนว่ารสชาติถูกล้ิน แต่ไม่ท้ิงกล่ินต้นต�ารับครัวสมุย
แท้ๆ ก็คือ เสบียงเล เพราะที่นี่ขนวัตถุดิบจากทะเลสดใหม่ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา จากเรือ
ชาวประมงทุกวัน

เสบียงเล เป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนหาดละไม ชายหาดท่ีสวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง
บนเกาะสมุย และใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง “หินตาหินยาย” แม้จะเป็น
หน้าร้อน แต่ลมทะเลจากที่พัดเข้ามาในตัวร้านที่เปิดโล่งให้ความรู้สึกเย็นสบายอย่างไม่
น่าเชื่อ เมื่อมองออกไปที่ริมหาด ภาพของน�้าทะเลสีฟ้าใสตัดกับหาดทรายขาวสะอาดตา 
อีกทั้งต้นมะพร้าวที่ขึ้นอยู่เรียงราย เหมือนกับเราก�าลังนั่งมองภาพจากโปสการ์ดอย่างไง
อย่างงั้น เรียกว่าได้ทั้งอิ่มท้องและอิ่มตาไปพร้อมๆ กันเลย หากอิ่มแล้วจะลงมาเดินย่อย
ริมหาดหรือเดินชิลบนสะพานไม้ที่ทอดไปในทะเลก็ได้บรรยากาศดี
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ย�าเสบียงเล

ที่ เสบียงเล ขึ้นชื่อว่ามีอาหารพื้นบ้าน
ชาวสมยุแท้ๆ ซึง่หารบัประทานทีอ่ืน่ได้ยาก 
รวมไปถึงอาหารทะเล และอาหารไทยใน
สูตรของเสบียงเลเอง ซึ่งมีรสชาติแบบคน
ใต้ผสมอยู่ ส่วนเรื่องคุณภาพอาหารบอก
ได้ค�าเดียวว่า “สด” ส่วนเรื่องรสชาตินั้นก็
ไม่ท�าให้ผิดหวัง เพราะแต่ละจานเข้มข้น 
จัดจ้าน ตามแบบอาหารใต้แท้ๆ เริ่มที่เมนู
ประจ�าร้าน “ย�าเสบียงเล” จานเด็ดเรียก 
น�้าย่อย ครบเครื่องด้วยอาหารทะเลสดๆ  
ทั้งกุ้ง หมึก ปลากะพง หอยเชลล์ คลุก
เคล้าเข้ากับน�้าย�าซีฟู้ดสูตรเฉพาะรสชาต ิ
จัดจ้าน โรยหน้าด้วยหอมเจียว เพ่ิมความ
มันด้วยถ่ัวลิสงคั่วหอมๆ ตักเพลินทุกค�า  
ต่อด้วย “หอยนางรมสด” ตัวโตๆ ที่เสิร์ฟ
มาพร้อมเครือ่งเคยีงครบชดุท้ังยอดกระถิน 
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หอมเจยีว กระเทยีม น�า้พรกิเผา และน�า้จิม้ซฟู้ีด ส่งเข้าปากพร้อมๆ 
กันแบบเต็มปากเตม็ค�า ยังม ี“แกงกะทิเน้ือป”ู อกีหน่ึงเมนพ้ืูนบ้าน
ที่หาทานได้ในแทบภาคใต้ของไทย เนื้อปูก้อนโตๆ ในน�้าแกงกะทิ
เข้มข้น หอมกลิ่นเครื่องแกงท่ีอัดแน่นไปด้วยสมุนไพรนานาชนิด 
รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม พักจากของทะเลบ้าง “หมูค่ัวเคย”  
เน้ือหมูสามชั้นติดมันก�าลังดี ห่ันมาเป็นชิ้นพอดีค�า แล้วน�าไป 
ผัดกับกะปิเคยจนได้กลิ่นหอมและรสกะปิเข ้าเน้ือ รสชาต ิ
หวานๆ เค็มๆ แอบกัดพริกสดที่ผัดมาพร้อมในจานเพิ่มรสชาติได้
อย่างครบรส

นอกจากน้ี เสบยีงเล ยังมเีมนทูีน่่าสนใจอกีมากมาย โดยเฉพาะ
อาหารทะเลสดๆ ตามฤดกูาล อาทิ ย�าหอยเจาะ, หมกึไข่ต้มน�า้ด�า,  
วายคั่ว, ย�าไข่หอยเม่น หรือแกงคั่วเห็ดหลุบ เป็นต้น เรียกว่า  
ใครท่ีต้องการสัมผัสธรรมชาติ อิ่มท้องกับอาหารทะเลสดๆ 
คณุภาพเย่ียม หรอืแม้แต่อยากลิม้ลองอาหารพ้ืนเมอืงหาทานยาก  
เสบียงเล มีทุกสิ่งที่ต้องการ

Make It Happen 
เสบียงเล 438/82 ม.1 ต�าบลมะเรต็ อ�าเภอเกาะสมุย สรุาษฎร์ธานี 84310
เวลา เปิดทุกวัน 10.00-24.00 น.
โทร. 077-962 333, 077-233 082, 081-538 7045

   “ย� า เส บียง เล”  
จ า น เ ด็ ด เ รี ย ก น�้ า ย ่ อ ย  
ครบเครื่องด้วยอาหารทะเล
สดๆ ทั้งกุ้ง หมึก ปลากะพง 
หอยเชลล์ คลุกเคล้าเข ้า
กับน�้าย�าซีฟู ้ดสูตรเฉพาะ
รสชาติจัดจ้าน

หมูคั่วเคย
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life motion

ในปี ค.ศ. 2020 เมื่อมนุษย์ไม่นิยม
กีฬาชกมวยอกีต่อไป เพราะการใช้หุ่นเหลก็ 
สู้กันนั้นสร้างความสะใจได้มากกว่า ท�าให้
นักมวยเก่าอย่าง “ชาร์ลี เคนตัน” (ฮิวจ์ 
แจ็คแมน) ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการพา 
หุน่ยนต์ของเขาไปดวลกบัคูแ่ข่งเพือ่ล่าเงนิ
รางวัล แต่ความดื้อดึงและประมาทของ 
ชาร์ลีมักท�าให้เขาพ่ายแพ้อยู่บ่อยครั้ง เมื่อ
หุ่นตัวแรกพังไป เขาก็แค่ “ทิ้ง” แล้วท�าทุก
วิถทีางเพ่ือให้ได้เงนิมาซือ้หุน่ตวัใหม่ ชาร์ลี
ได้มีโอกาสดูแล “แม็กซ์” (ดาโกต้า โกโย)  
ลูกชายของเขาที่ เกิดกับแฟนเก่าที่ เ พ่ิง 
เสียชีวิต โดยได้เงินค่าเล้ียงดูจากป้าแท้ๆ 
ของแม็กซ์ที่ไม่สะดวกจะดูแลหลานรักใน
ช่วงเวลาสั้นๆ แต่น่ันก็ท�าให้ชาร์ลีได้เงิน
มาซื้อหุ่นยนต์จากตลาดมืดแล้วน�าไปใช้
ต่อสู้ ด้วยความประมาท เขาแพ้ และเลือก
ที่จะ “ท้ิง” แล้วโยนความผิดให้กับสิ่งรอบ
ข้างเช่นเคย ไม่ต่างอะไรกับตอนทีเ่ขา “ทิง้” 

แม็กซ์ ลูกชายไว้กับภรรยาเมื่อครั้งวัยรุ่น
“Real Steel” หรอื “ศกึหุน่เหลก็ก�าป้ัน

ถล่มปฐพี” ออกฉายเมื่อปี ค.ศ. 2011 เป็น
หนังแอ็คชั่นดราม่าท่ีให้ข้อคิดไปพร้อมๆ 
กับความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกท่ีค่อยๆ ปรับตัว 
เข ้าหากัน การกล้าที่จะยอมรับความ 
พ่ายแพ้ หรือการต่อสู้ของหุ่นยนต์ท่ีแลก
หมัดกันอย่างหนักหน่วง เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ชัยชนะอันย่ิงใหญ่ แม้สุดท้ายจะไม่ใช่
ชัยชนะบนเวทีการแข่งขัน หากแต่เป็นการ
ชนะจิตใจตนเองและคนรอบข้าง

นอกจากจะสะท้อนเรื่องราวครอบครัว
อย่างเข้มข้นแล้ว อีกมุมหนึ่ง “Real Steel”  
ยั งแฝงแง ่คิดในเรื่ อ งของมนุษย ์ กับ
เทคโนโลยี เรื่องของการแทนท่ีมนุษย์ด้วย
จักรกล ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือรุ่น
ใหม่ หากรู้จักยอมรับและปรับตัวเข้ากับ
กระแส รู้ให้ทันในเรื่องราวของเทคโนโลยี 

ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมความเป็น
มนุษย์ผู้ท�าหน้าที่ “ควบคุม” เครื่องจักรกล
ทั้งหลาย เช่นเดียวกับ “อะตอม” หุ่นยนต์
รุ่นเก่าที่สองพ่อลูกใช้ต่อสู้จนประสบความ
ส�าเร็จ ส่ิงที่ท�าให้มันแข็งแกร่งเกินกว่าหุ่น
รุ่นใหม่นั้น เพราะมันถูกบังคับด้วยมนุษย์
ที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง เด็ดเด่ียว และไม่ยอม
แพ้ มันจึงสามารถเทียบชั้นกับ “ซุส” หุ่น
เพชฌฆาตท่ีเป็นดั่งบอสใหญ่ของเรื่องได ้
จักรกลหรือเทคโนโลยี เป็นเพียงเครื่องมือ
เพ่ือช่วยพัฒนาให้โลกเจริญก้าวหน้า แต่
โลกคงจะไม่สวยงามหากมนุษย์ใช้งาน
เครื่องมือเหล่าน้ีอย่างไร้ซึ่งคุณธรรมใน
จิตใจ 

ความแข็งแกร่งที่แท้จริง
SteelReal
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happy-life

เมื่อพูดโดยจันทรคติก็พูดว่า ตั้งแต่แรมค�่าหนึ่งเดือน 11 จนถึง
กลางเดือน 12 เป็นฤดูทอดกฐินหรือเป็นจีวรกาลดังกล่าว และวัน
เข้าพรรษาก็ว่า ตั้งแต่แรมค�่าหนึ่งเดือน 8 ถ้ามีสอง 8 ก็เดือน 8 
หลัง แต่ถ้าเข้าพรรษาหลัง ก็เข้าต้นเดือนที่สองของฤดู ไปออกเอา
สุดเดือนที่สี่ของฤดูทีเดียว

การเข้าพรรษาหลัง คงอยู่จ�าพรรษาในฤดูฝนหรือวัสสานะฤดู
นัน่แหละ แต่จ�าพรรษาไปจนหมดฤดฝูนทีเดยีว ออกพรรษาก็พอดี
สิ้นฤดูฝน ไม่มีเวลาแห่งฤดูฝนเหลืออยู่ที่จะเป็นจีวรกาล ที่ได้ตรัส
อนุญาตไว้เป็นพิเศษ และไม่ได้รับกฐิน เพราะเวลาที่จ�าพรรษาอยู่

เข้าพรรษา
วันเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์มี 2 วัน คือ วันเข้าพรรษาต้น 1 วัน เข้าพรรษาหลัง 1 วัน  
โดยปกติพระภิกษุย่อมเข้าจ�าพรรษาต้น แต่เม่ือมีเหตุขัดข้องท่ีจะเข้าจ�าพรรษาต้นไม่ได้  
ก็ย่อมเข้าจ�าพรรษาหลัง ซึ่งช้าออกไปอีก 1 เดือน เพราะเป็นธรรมเนียมตามที่พระพุทธเจ้า
ทรงบัญญัติไว้ในพระวินัย ให้พระภิกษุหยุดอยู่จ�าพรรษาในฤดูฝน 3 เดือน ในหน่ึงปีมี  
3 ฤดู คือ เหมันตะ (ฤดูหนาว) คิมหะ (ฤดูร้อน) วัสสานะ (ฤดูฝน) ฤดูหนึ่งมี 4 เดือน  
เฉพาะวัสสานะฤดูนั้น วันเข้าพรรษาต้น คือ วันตั้งต้นฤดู ไปออกพรรษาเอาสุดเดือนที่สาม
ของฤดู ยังเหลือเดือนที่สุดแห่งฤดูอีกหนึ่งเดือน ซึ่งมีพระพุทธานุญาตให้เดือนที่สุดนี้เป็น
จีวรกาล (กาลเป็นที่ท�าจีวรเปลี่ยนชุดเก่า) การทอดกฐินก็ทอดกันในเดือนที่สุดนี้

นัน้เขาทอดกฐนิกันแล้ว ออกพรรษาก็พอดหีมดฤดกูฐนิ จงึไม่ได้รบั
อานิสงส์กฐินตามที่ได้ตรัสอนุญาตผ่อนผันพระวินัยบางข้อไว้ เพื่อ
สะดวกในการท�าจีวรเปลี่ยนชุดเก่าของตน  แต่ถึงเช่นนั้นก็อาจท�า
จีวรเปลี่ยนชุดเก่าของตนได้

ได้มีท่านผู้ใหญ่วิจารณ์ว่า การเข้าพรรษาน่าจะมีเพียงวันเดียว 
วันเข้าพรรษาต้นหมายถึงในปีปกติ ส่วนวันเข้าพรรษาหลัง หมาย
ถึงในปีมีอธิกมาส การเข้าพรรษาได้มีพระพุทธานุญาต ให้อนุวัตร
ตามพระราชาท้ังหลาย ท่านได้วิจารณ์ว่า น่าจะหมายถึงว่า เมื่อ
ทางบ้านเมืองเพ่ิมอธิกมาส ก็ต้องเล่ือนวันเข้าพรรษาไป เหมือน 
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ดังที่เพ่ิมแปดสองแปด ก็ไปเข้าแปดหลัง แต่ในพระวินัย  
ได้อธิบายเหมือนอย่างที่เข้าใจกันว่า ปีหน่ึงมีวันเข้าพรรษา  
2 วัน ดงักล่าวข้างต้น และข้อส�าคญัวนัเข้าพรรษาท่ีสองน้ันยัง
คงอยู่ในฤดูฝนนั่นเอง ก็เรียกว่าอยู่จ�าพรรษาได้จริง

ส่วนเรือ่งทอดกฐนิ ตลอดถึงอานิสงส์กฐนินัน้ เก่ียวแก่การ
ท�าจีวรดังกล่าว แม้อยู่จ�าพรรษาหลังก็อาจท�าจีวรของตนได้
ตามพระวินัย จึงไม่ขัดข้องด้วยเหตุไร

ฤดูเข้าพรรษาน้ี เป็นฤดูที่พักบ�าเพ็ญสมณธรรมกันอย่าง
เต็มที่ แม้ในบัดน้ีก็เป็นฤดูบวชเรียนกันเป็นพิเศษ กล่าวได้
ว่าเป็นฤดูแห่งการปฏิบัติในทาน ศีล ภาวนา หรือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา โดยแท้ 

ฤดูเข้าพรรษา เป็นฤดูการ
ปฏิบัติในทาน ศีล ภาวนา  
หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา

egcogroup    43



health

ภัยร้อน... ภัยร้าย

อุณหภูมิท่ีก�าลังสูงขึ้นในโลกใบน้ี... 
ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ อีกต่อไปแล้ว เม่ือ
ความร้อนเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค
ร้ายต่างๆ มากมาย ทั้งยังท�าลาย
สุขภาพและระบบของร่างกายของเรา
อย่างไม่รู้ตัว โรคภัยไข้เจ็บที่ยังไม่เป็น
ท่ีรู ้จักปรากฏให้ได้ยินอยู่บ่อยครั้ง  

Heat 
Stroke
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“ฮทีสโตรค” (Heat Stroke) เป็นอกีโรคหนึง่ท่ีมผีลมาจากสภาวะ
อากาศที่ร้อนขึ้น โรคนี้มีชื่อภาษาไทยในหลายๆ ชื่อว่า โรคลมร้อน 
โรคลมแดด โรคอณุหพาต ิฟังจากชือ่แล้ว คณุอาจเข้าใจว่าคอืโรค
ท่ีเมื่อผู้ป่วยเจอแดดร้อนแล้วเป็นลมหมดสติไป ความจริงแล้ว
อาการของฮีทสโตรคร้ายแรงกว่านั้นมาก หากเป็นขั้นรุนแรงอาจ
ถึงแก่ชีวิตได้ สาเหตุของการเกิดโรคนั้นยังไม่มีความชัดเจน โดย
ปกตแิล้วร่างกายของมนษุย์สามารถทนกับอณุหภูมท่ีิ 42 องศาได้ 
นานถึง 8 ชั่วโมง ร่างกายจะสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งที่สามารถท�าให้
เซลล์มคีวามทนต่อความร้อนได้ แต่ร่างกายของผูป่้วยฮทีสโตรคจะ
ไม่สามารถปรับตัวเพ่ือระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ตาม
ปกติ บางรายอาจเหงื่อไม่ออกหรือออกน้อยมาก บางรายก็อาจมี
เหงื่อออกแต่ถึงอย่างนั้นร่างกายก็ยังคงร้อนขึ้นอยู่ดี  

อาการของ “ฮีทสโตรค”
• มีอาการกระหายน�้าอย่างมาก 
• ใบหน้าแดงก�่า ชีพจรเต้นเร็ว หายใจลึกผิดปกติ 
• อุณหภูมิในร่างกายพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ทะลุ 40 องศาเซลเซียส
• สติสัมปชัญญะเริ่มหลุดลอย บางรายอาจเห็นภาพหลอน 
• อาเจียน หมดสติในที่สุด

อาการที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น
• อวัยวะภายในล้มเหลว ตับวาย หรือไตวายเฉียบพลัน 
• การสลายตัวของกล้ามเนื้อลายท�าให้หมดเรี่ยวแรง 
• กระเพาะอาหารมีเลือดออก หัวใจวายเพราะระบบ  

   หมุนเวียนเลือดผิดปกติ 

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะฮีทสโตรคนั้น ได้แก่ นักกีฬาที่โหมฝึก 
ซ้อมกลางแจ้งทั้งท่ีร่างกายไม่พร้อม ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมี 
ความดันไม่ปกติ คนอ้วนซึ่งมีไขมันที่เป็นตัวสะสมความร้อน  
คนสูงอายุและเด็กเล็กท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ รวมถึงผู้ป่วยที่
ต้องนอนตดิเตยีงอยู่ตลอดเวลา เราอาจเคยได้ยินข่าวของชาวยุโรป
ทีเ่สยีชวิีตเนือ่งจากอากาศร้อน นัน้ก็เป็นภาวะของโรคฮทีสโตรคท่ี
เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับความร้อน นอกจากน้ัน เราต้องไม่ลืม 
เจ้าสัตว์เล้ียงมีขนต่างๆ ท่ีเส่ียงต่อภาวะฮีทสโตรคได้เช่นกัน โดย
เพราะสัตว์ที่มีขนยาว เจ้าของจึงควรจัดหาพัดลมเย็นๆ เครื่อง
ปรับอากาศ รวมถึงที่อยู่ที่มีอากาศถ่ายเทที่ดีให้เจ้าเพื่อนสี่ขาด้วย

การรักษาฮีทสโตรคน้ันถือเป็นการรักษาแบบฉุกเฉิน หลักการ
คือ ท�าให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงให้ทันเวลาโดยต้องไม่รีบ
ร้อนจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นการน�าผู้ป่วยไปอยู่ในท่ีที่มีเครื่องปรับ
อากาศ การฉีดพรมน�้าตามร่างกาย ดังน้ันการป้องกันตัวเองจาก
ภาวะเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นมากกว่า ซึ่งได้แก่

• ควรดื่มน�้าให้มากๆ ป้องกันการสูญเสียน�้า 
• ผู้ที่ออกก�าลังกายกลางแจ้งไม่ควรหักโหมมากเกินไป 
• งดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลล์  

หมั่นดูแลสุขภาพของตัวคุณในหน้าร้อนให้ดี ก่อนท่ีโรค  
“ฮีทสโตรค” จะถามหา 

egcogroup    45



Horoscope

Taurus (ราศีพฤษภ)
14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน

ระวังการเข้าไปเก่ียวข้องกับการท�า

อะไรทีไ่ม่โปร่งใส จะท�าให้เกดิปัญหาได้  

การใช้เวลาในช่วงการคืนมากๆ เช่น การเท่ียว 

กลางคืนหรือการท�างานในเวลากลางคืนช่วงน้ีก็

ไม่เป็นผลดีกับคุณอีกด้วย ต้องระวังปัญหาความ 

ขัดแย้งในเร่ืองการเงิน แม้จะเป็นเร่ืองเล็กก็ตาม  

ต้องจดัการให้เดด็ขาด คุณจดัการกบังานของตวัเอง 

ได้ดี มีความรู ้ ความสามารถ ทุ ่มเทให้กับงาน 

ใครๆ ก็ต ่างยอมรับในความสามารถของคุณ  

ควรท�าบุญกับคนจรจัด คนท่ีไร้ที่อยู่อาศัยก็จะช่วย

ส่งเสริมคุณ

Arie (ราศีเมษ)
13 เมษายน - 13 พฤษภาคม

คุณเป็นคนมีความสามารถ แต่ช่วงนี้

รู้สึกเหน่ือยล้า รู้สกึว่าใครๆ กท้ิ็งภาระ

ความรับผิดชอบให้กับคุณคนเดยีว ท�าให้ไม่อยากจะ

รับผิดชอบอะไร คุณมคีวามคิดทีจ่ะสร้างความม่ันคง

ในเร่ืองการเงนิของตัวเอง แต่เป็นความคิดซ่ึงควรจะ

ท�าให้เป็นความจริงได้แล้ว เพราะหากคิดอย่างเดียว

ก็จะไม่เป็นจริงสักที คุณมีความคิดดีๆ ฉลาดที่จะ 

จัดการสร้างผลงานให้กับตัวเอง แต่ต้องระวัง 

ความคิดน้ันอาจท�าให้เดือดร้อนได้ ซ่ึงไม่ควรท�า  

เพราะจะไม่เป็นผลดีในระยะยาว ควรจะท�าบุญโดย

การบริจาคเงิน หรือให้ความช่วยเหลือกับคนที่

ต้องการลงทุนสิ่งใหม่ๆ จะช่วยส่งเสริมคุณได้ดี

Capricorn (ราศีมังกร) 
16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์

คุณเป็นคนคิดมาก ไม่สบายใจกับ

ความผิดพลาดที่เกิดข้ึน ท้ังที่เป็น

เพียงเร่ืองราวเล็กน้อยท่ีคนอื่นแทบจะมองไม่เห็น 

แต่คุณกลับเก็บเอามาทับถมตัวเอง ท�าให้ไม่ยอม

เร่ิมต้นอะไรใหม่ๆ คุณใช้จ่ายเงินไปกับการดูแล 

เทคแคร์ความรู้สึกของคนอื่น ซ่ึงการใช้จ่ายใน 

ครั้งน้ีไม่ค่อยจะส่งเสริมให้ผลอย่างที่คุณคาดหวัง

เอาไว้ คุณก�าลังคาดหวังโอกาสท่ีจะส่งเสริมให ้

คุณประสบความส�าเร็จ แต่อย่างไรก็ตามโอกาส

น้ันยังไม่เข้ามาหาคุณ แต่คุณก็ไม่ควรจะหมดหวัง 

ต้องพยายามต่อไป ควรท�าบุญผ้าห่อศพ ท�าบุญ

โลงศพ จะช่วยลดเรื่องราวที่ไม่ดีที่จะเข้ามาหาคุณ

Aquarius (ราศีกุมภ์) 
13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม

หากมีการเปล่ียนแปลงอะไรในช่วงน้ี 

การเปล่ียนแปลงน้ันจะส่งเสริมคุณ

ได้เป็นอย่างดี โอกาสท่ีจะสร้างรายได้ให้กับตัวเอง 

ในเร่ืองการเงิน แม้ว่าโอกาสนั้นจะไม่ใช่โอกาสที่จะ

สร้างความส�าเร็จให้กับคุณง่ายๆ แต่เป็นทิศทาง

ที่คุณเดินไปด้วยตัวเอง ซึ่งก็จะส่งเสริมคุณได้เป็น

อย่างดี งานของคุณไม่ราบร่ืนนัก เน่ืองจากความ 

ขัดแย้งระหว่างคุณกับผู้ร่วมงานจะเป็นอุปสรรค 

กับการท�างาน ควรท�าบุญโดยการสนับสนุน

โครงการดีๆ ที่มีการเริ่มต้นใหม่ การเข้าไปเกี่ยวข้อง

กบัการสร้างอะไรใหม่ๆ จะส่งเสริมคุณได้เป็นอย่างดี

Gemini (ราศีเมถุน) 
14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม

คุณมีความอ่อนโยน พร้อมที่จะ

ดูแลคนอื่น หากคุณต้องการมี

บุตรในเดือนนี้ก็มีโอกาส คนท่ีมีลักษณะเป็นแม่จะ 

ส่งเสริมคุณได้ มีปัญหาเก่าๆ เกิดขึ้นกับการเงิน

ของคุณ แม้ว่าปัญหาเหล่าน้ันจะเป็นปัญหาเล็กๆ  

คุณก็เหน่ือยท่ีจะรับมือ เพราะรู้สึกว่าเคยจัดการ

มาซ�้าแล้วซ�้าเล่าก็ยังไม่สามารถท�าได้สักที งาน 

ของคุณประสบความส�าเร็จเพราะความพยายาม 

ของคุณ แม้ว่าจะเกิดปัญหาอุปสรรค แต่ก็พร้อมจะ

อยู่สู้ต่อ ควรท�าบุญกับการก่อสร้างส่ิงต่างๆ เช่น 

การท�าบุญสร้างสาธารณประโยชน์

ดวงประจ�ำเดือน เมษำยน - มิถุนำยน 2557

Pisces (ราศีมีน) 
14 มีนาคม - 12 เมษายน

คุณต้องการสร ้างความมั่นคง 

ต้องการสร้างส่ิงดีๆ ให้กับตัวเอง 

แม้ทุกส่ิงทุกอย่างเหมือนจะลงตัวอยู่แล้ว แต่ก็ยัง 

ไม่หยุดสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเอง พร้อมจะ

เส่ียงและเหน่ือยเพื่อท่ีจะมีอนาคตที่ดีมากข้ึน งาน

จะไม่ไดร้บัการส่งเสรมิจากผู้ใหญ่เท่าไหร่นกั รวมทัง้ 

ตัวคุณเองก็ไม่สร้างสรรค์อะไรให้เป็นช้ินเป็นอัน 

บางทีก็ไม่ได ้รับผิดชอบกับส่ิงที่ เป ็นหน้าท่ีของ 

ตัวเองอย่างเต็มที่เท่าไหร่นัก ควรจะท�าความดี

โดยการให้โอกาส ให้ความหวังคนอื่น จุดประกาย 

เร่ืองดีๆ ให้กับคนอื่น ก็เหมือนเป็นการจุดประกาย

เรื่องดีๆ ให้กับตัวเอง
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Sagittarius (ราศีธนู) 
16 ธันวาคม - 15 มกราคม

คุณมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีสามารถ

ส่งเสริมให้คุณประสบความส�าเร็จได ้

แต่คุณไม่ยอมเอาความคิดดีๆ ที่มีอยู่มาสร้างความ

ส�าเร็จ การท�าสัญญาในเรื่องการเงินของคุณใน 

เดือนนี้ไม่ค่อยดี คุณต้องคิดพิจารณาให้ดีก่อนท่ี

จะท�าอะไรลงไป คุณจะได้รับการส่งเสริมในเรื่องงาน

จากเจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่มีความอ่อนโยน เขาจะ 

ส่งเสริมให้คุณประสบความส�าเร็จได้ ควรท�าบุญ

เกีย่วกบัการให้การศกึษากบัเดก็ๆ ให้โอกาสให้อาชพี 

หรือช่วยเหลือเด็กฝึกงาน จะส่งเสริมคุณได้อย่างดี

Virgo (ราศีกันย์)
17 กันยายน - 16 ตุลาคม

มีอุปสรรคหลายอย่างเข้ามาท�าให้

คุณเหนื่อยล้าและท้อแท้จนไม่อยาก

จะจัดการกับอะไร สิ่งที่คาดหวังเอาไว้อาจต้องหยุด

โครงการไว้ช่ัวคราว จนกว่าที่จะจัดการกับส่ิงต่างๆ 

ให้ได้ก่อน คุณต้องการสร้างโอกาสให้กับตัวเอง

ในเร่ืองการเงิน แต่โอกาสที่คาดหวังเอาไว้ยังไม่ใช่

โอกาสของคุณ ต้องพยายามต่อไป งานของคุณ

ได้รับโอกาสดีๆ จากความสามารถ ท�าให้ได้รับการ

ยอมรับจากท่ีท�างาน ควรท�าบุญให้กับคนที่เหน่ือย

กับการท�างาน สนับสนุนอาชีพของคนท�างานท่ี

ต้องใช้แรง

Cancer (ราศีกรกฏ)
15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม

มกีารเปล่ียนแปลง การจดัสรรสิง่ใหม่  

แต่การเปล่ียนแปลงน้ีไม่ประสบความ

ส�าเร็จอย่างท่ีคิดเอาไว้ เนื่องจากช่วงน้ียังไม่เหมาะ

ท่ีจะเปลี่ยนแปลงอะไร คุณต้องระวังการคาดหวัง 

ผลประโยชน์ในเรือ่งการเงิน เพราะย่ิงคาดหวงัเท่าไหร่ 

ก็ย่ิงเกิดความผิดพลาดมากข้ึนเท่านั้น งานของ

คุณต้องจัดการกับส่ิงต่างๆ คุณมีความสามารถ 

กระตือรือร้น พร้อมท่ีจะจัดการกับเร่ืองต่างๆ  

คุณท�าได้จนใครๆ ก็ต้องยอมรับในความสามารถ 

อาจท�าบุญส่งเสริมอาชีพให้กับเด็ก ซึ่งจะส่งเสริม

คุณได้ในเดือนนี้

Scorpio (ราศีพิจิก)
16 พฤศจิกายน - 15 ธนัวาคม

คุณเหน่ือยกับการจัดการกับส่ิง

ต่างๆ ต้องจดัการกับเรือ่งราวใหญ่ๆ 

กับส่ิงท่ีจัดการได้ยาก แม้จะพยายามจัดการแต่

ความไม่พร้อมหลายๆ อย่างท�าให้จัดการไม่ได้  

คุณมีความเชื่อม่ันท่ีจะจัดการกับการเงินหาก

ต้องการอะไรสักอย่าง ก็พร้อมท่ีจะทุ่มทุน มีวิธี

เก็บเงินในแบบของคุณท่ีคุณทุ่มเทอย่างเต็มที่ มี

การเร่ิมต้นสิ่งใหม่ๆ ในการจัดการงานของตัวเอง 

ควรท�าบุญโดยการช่วยเหลือเพื่อนท่ีก�าลังล�าบาก 

จะส่งเสริมคุณได้

Libra (ราศีตุลย์)
17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน

คุณต้องระวังการคาดหวังอะไรใน

ช่วงน้ี เหมือนมีคนมากลั่นแกล้งให้

ผิดพลาด ควรท�าใจให้สบายๆ จะเป็นการส่งเสริม 

ตัวคุณ การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในเร่ืองเงิน  

การจัดสรรบัญชีเพื่อแก้ไขปัญหาการเงินยังไม่

สามารถท�าได้อย่างราบรื่น มีปัญหาหลายสิ่งที่ต้อง

จัดการแก้ไขก่อน งานของคุณประสบความส�าเร็จ

ตามท่ีตัวเองต้องการ การท�างานที่เกี่ยวข้องกับ 

ของเก ่าในอดีตจะส่งเสริมคุณได้ดี ท�าให ้งาน 

ประสบความส�าเร็จได้ ควรท�าบุญกับวัด ศาสนา  

สิ่งดีๆ ที่ได้ท�าเอาไว้จะส่งเสริมคุณได้

Leo (ราศีสิงห์) 
17 สิงหาคม - 16 กันยายน

คุณต้องระมัดระวังหลายส่ิงหลาย

อย่าง เพราะอาจท�าอะไรท่ีจะเกิด

ความผิดพลาด สร้างปัญหาให้กับตัวเอง คุณมี

อสิระทีจ่ะจดัการกับการเงนิตัวเอง จนบางทีอสิระนัน้

ก็ท�าให้ไม่สบายใจ คุณเหนื่อยกับการจัดการกับงาน

ของตัวเอง รู้สึกว่า ถึงจะจัดการไปเท่าไหร่ก็เหน่ือย

เปล่า ภาระหน้าท่ีในตอนนี้มากมายจนไม่อยากจะ

รับภาระอะไรในเรือ่งงาน ควรท�าบุญโดยการส่งเสริม

การศกึษาคนอืน่ การท�าบญุกบัโรงเรียน สถานศกึษา 

หรือวัดวาอาราม
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หน้านี้มี
ค�ำตอบ

Qหากต้องการได้รับเอกสารของบริษัทจะต้องด�าเนินการ
อย่างไร

Aเอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดให้มีแบบรายการเพื่อขอรับเอกสารที่ส�าคัญ 
เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ หลักการก�ากับดูแลกิจการเป็น

เอกสารแนบในรายงานประจ�าปี ผู ้ถือหุ ้นจึงสามารถกรอกแบบ
รายการดังกล่าวและส่งให้เลขานุการบริษัทเพ่ือขอรับข้อมูลได้ 
นอกจากนั้น ยังสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท 

Qผูถ้อืหุน้จะสามารถดขู้อมลูของบรษิทัทาง
เว็บไซต์ได้ที่ไหน

Aผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลของบริษัทได้ทาง
เว็บไซต์ www.egco.com 

Qหากต้องการไปเย่ียมชมโรงไฟฟ้าของเอ็กโก กรุ๊ป จะต้องท�า
อย่างไร 

Aเอก็โก กรุป๊ เปิดรบัสมคัรผูร่้วมโครงการเป็นประจ�าในวันประชมุ
ผู้ถือหุ้นและทางเว็บไซต์ www.egco.com  ซึ่งจะประกาศ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วมโครงการเย่ียมชมโรงไฟฟ้าที่เว็บไซต์ของ
บริษัท www.egco.com ตามวันที่ก�าหนด พร้อมโทรศัพท์แจ้งผลกับ 
ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมโครงการ 

FAQ

48    Apr - JuN 2014



calendar activities
ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557)

calendar

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมตามความเหมาะสม 
และท่านสามารถตรวจสอบสถานที่จัดงานต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.egco.com

เอ็กโกจ่ายเงินปันผลให้
กับผู้ถือหุ้นส�าหรับ
ผลประกอบการ
ครึ่งปีหลังของปี 

2556

พฤษภาคม
โครงการพบปะผู้บริหาร 

ครั้งที่ 2/2557 
แถลงผลประกอบการ
ไตรมาส 1/2557

 สิงหาคม
ร่วมงาน Thailand 
Focus 2014 : 
Connecting to

 New Investment 
Frontiers 

“เทศกาลวันรักเลหนอม 
รักสิ่งแวดล้อม”

 โดยโรงไฟฟ้าขนอม
ในกลุ่มเอ็กโก ณ หาดในเปร็ต 

อ�าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช

กรกฎาคม - สิงหาคม
กิจกรรม Energy for Life

 On Tour # 2 ภายใต้โครงการ
พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน

 ด้วยวิถีพอเพียง

โครงการเยี่ยมชม
โรงไฟฟ้า โซลาร์ โก
จังหวัดนครปฐม
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EvEry onE minutE 

you spEnd in planning

will savE you at much morE 

timE in ExEcution.

ทุกหนึ่งนาที
ที่คุณใช้ในการวางแผน 

จะช่วยให้คุณประหยัดเวลามากขึ้น

ในการด�าเนินการ
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หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (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


