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editor’s talk
ล่วงเข้าสู่ช่วงปลายปีเช่นน้ี ย่อมเป็นเสมือนสัญญาณของการส่งท้ายปีเก่าและเตรียมตัว

ต้อนรับปีใหม่ท่ีก�าลังจะมาถึง ส�าหรับเอ็กโก กรุ๊ป น่ีคือช่วงเวลาส�าคัญแห่งปีท่ีสามารถสะท้อน
ได้ถึงภาพของความส�าเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา 

Life ฉบับเดือนธันวาคม 2557 ถือเป็นฉบับพิเศษฉบับหนึ่งที่ทีมงานทุกคนมีความตั้งใจ 
อย่างย่ิงในการคัดสรรและรวบรวมหลากหลายเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ส�าคัญของเอ็กโก กรุ๊ป  
ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงปี พ.ศ. 2557 ไม่ว่าจะเป็นความส�าเร็จของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ 
เอก็โก กรุ๊ป ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การได้รบัรางวัลส�าคญัจากหน่วยงานต่างๆ ซึง่นบัเป็น
เกียรตยิศ ศกัดิศ์ร ีและความภาคภมูใิจอนัย่ิงใหญ่ของเอก็โก กรุป๊ และบคุลากรในองค์กรทกุคน รวม
ถึงการแนะน�าโรงไฟฟ้าทัง้หมดของเอก็โก กรุป๊ ทีม่อียู่ในปัจจบุนั ซึง่ทุกเรือ่งราวเหล่าน้ี ล้วนได้รบัการ 
เรยีบเรยีงเน้ือหาอย่างครบถ้วนละเอยีดรอบด้าน และจะท�าให้ผูอ่้านทีเ่ป็นผูถื้อหุ้นของเอก็โก กรุป๊ 
ได้สมัผสักับความเคลือ่นไหวและพัฒนาการทีไ่ม่หยุดย้ังของเอก็โก กรุป๊ ได้อย่างใกล้ชดิมากย่ิงขึน้

นอกจากเรื่องราวที่น่าสนใจตลอดปี 2557 แล้ว เรายังจะเห็นเป้าหมายและกลยุทธ์ 
การด�าเนินงานของเอ็กโก กรุ๊ป ในปี 2558 จากคุณสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่  
ในคอลัมน์  EGCO Group Focus พร้อมการถ่ายทอดประสบการณ์และรายละเอียดที่น่าสนใจ
ของการปิดดีลโรงไฟฟ้าใหม่ และโครงการต่างๆ ของเอ็กโก กรุ๊ป จากคุณปิยะ เจตะสานนท์  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ในคอลัมน์ Inside Expert อีกด้วย

ทั้งหมดนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงความส�าเร็จที่ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และ
ความส�าเรจ็เหล่านีน่ั้นเองท่ีจะแปรเปลีย่นเป็นผลตอบแทนอย่างคุม้ค่าเพ่ือคนืกลบัสูผู่ถื้อหุ้นทุกคน

เอ็กโก กรุ ๊ป หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ความส�าเร็จท่ีเกิดขึ้นของเราทั้งในวันนี้และอนาคต  
จะกลายเป็นพลงัผลกัดนัทีจ่ะเสรมิสร้างความเชือ่มัน่ให้กับผูถื้อหุ้น และจะเป็นดัง่ของขวญัล�า้ค่า
จากใจของเราชาวเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มที่สดใสในปีใหม่นี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

	 เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน..เพื่อชีวิต
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ ๊ป 
ผู ้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
แห ่ งแรกของไทย น� า โดย  
น า ย ส หั ส  ป ร ะ ทั ก ษ ์ นุ กู ล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับ
รางวัล “Investors’ Choice 
Award  ประจ� าป ี  2557”  
ในฐานะบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้
รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 100 คะแนนเต็ม 
ต่อเนื่องกัน 6 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2557 จาก 

เอก็โก กรุป๊ คว้ารางวลั Investors’ Choice Award ประจ�าปี 2557
ได้คะแนนประเมินประชมุผู้ถอืหุ้นเต็ม 100 ต่อเนือ่ง 6 ปี

เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2557 ประเภท “ดีเด่น”

 ดร. สกุล พจนารถ รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหาร
สินทรัพย์ เป็นผู้แทนเอ็กโก กรุ๊ป เข้ารับ
รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2557 
(Sustainability Report Award) ประเภท 
“ดีเด่น”  ซึ่งจัดโดย CSR Club สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับส�านักงาน
คณะกรรมการก�า กับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์  
เมื่อวันพุธที่  12 พฤศจิกายน 2557  
ทีผ่่านมา ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิิติ์
 ท้ังนี ้เอก็โก กรุ๊ป เป็น 1 ใน 15 บรษิทั ทีไ่ด้
รบัรางวัลระดบัดเีด่น      ส�าหรบัรางวัลรายงาน
ความยั่งยืน ประจ�าปี 2557 ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ 
CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
จัดโครงการประกวดรางวัลรายงานความ
ย่ังยืนขึ้น เพ่ือช่วยยกระดับการเปิดเผย
ข้อมลูด้าน CSR และการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์และบรษิทัท่ีอยู่นอกตลาดหลกัทรพัย์ และปีน้ียัง
ได้มกีารขยายการด�าเนนิโครงการให้ครอบคลมุการเข้าร่วมของภาพธุรกิจในประเทศอืน่ๆ 
เพ่ือสนบัสนุนให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนในเชงิเศรษฐกิจและสงัคมในระดบัภมูภิาค ให้ร่วม
ส่งรายงานความยั่งยืนเพื่อการพิจารณารางวัลในปีนี้ด้วย 
 ซึ่งในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนส่งรายงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 64 บริษัท

เรว็ๆ นี ้ณ หอประชมุศาสตราจารย์
สั ง เ วียน  อินทร วิชั ย  อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทัง้น้ี ในปี 2555 เอก็โก กรุป๊ เคย
ได้รับรางวัล Investors’ Choice 
Award ซึ่งจัดขึ้นเป ็นครั้งแรก  
ในฐานะบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ได้
รับคะแนนประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  

100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องกัน 4 ปี ตั้งแต่ปี  
2552-2555 รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่า 
เอก็โก กรุป๊ เป็นองค์กรท่ีให้ความส�าคญัต่อ
ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (ท่ี 3 จากขวา)  
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ในพิธีมอบรางวัล Investors’ Choice 
Award ครัง้ที ่2 ประจ�าปี 2557 ซึง่จดัข้ึนเมือ่
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โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า (รอบที่ 2)

เอ็กโก กรุ๊ป จัดโครงการเยี่ยมชมการด�าเนินงานบริษัทจดทะเบียน 
(Company Visit)  ในปีนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้พานักลงทุนที่ได้รับการ
คดัเลอืกรายชือ่จากการรบัสมคัรในวันประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 
1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 และรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าโซลาร์ โก ซึ่งตั้งอยู่ 
ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 กิจกรรมประกอบ
ด้วย รบัฟังบรรยายสรปุข้อมลูและตอบข้อซกัถามจากผูบ้รหิารของ
โรงไฟฟ้าโซลาร์ โก จากนั้นเข้าเย่ียมชมบริเวณรอบโรงไฟฟ้ารวม 
ทั้งห้องปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า

news update

เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัล CSR Recognition 2014 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

การด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยให้ความ
ส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างสมดุลท้ัง
ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัท
ภิบาล 

ในพิธีมอบรางวัล CSR Recognition 
2014  ได ้ รั บ เ กียรติ จากคุณวาสนา  
วงศ์พรหมเมฆ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทน
บริษัท เข ้ารับรางวัลจาก คุณภัทธีรา  
ดิลกรุ ่ง ธีระภพ ประธานอนุกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 
2557 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส�าหรับรางวัล CSR Recognition และ 
CSR Awards มีขั้นตอนการพิจารณา

รางวัลในกระบวนการเดียวกัน บริษัทที่ได้
รับรางวัล CSR Recognition เป็นบริษัทที่
ผ่านเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ของการประกวด 
CSR Awards และในจ�านวนนี้มี 21 บริษัท
ที่มีความโดดเด่นได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง
รางวัล CSR Awards ในเวที SET Awards 
2014 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติเพ่ือ
ยกย่องบรษิทัจดทะเบยีนท่ีมคีวามโดดเด่น
ในการบรูณาการความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด�าเนิน
ธุรกิจและเป็นต้นแบบท่ีน่ายกย่องของการ
พัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนให้แก่องค์กรอ่ืน 
โดยเอ็กโก กรุ๊ป เป็น 1 ใน 21 บริษัทที่ได้
รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล CSR Awards 
2014 ด้วย

เอ็กโก กรุ ๊ป เป็น 1 ใน 45 บริษัท 
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ์ ที ่
ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล CSR 
Recognition 2014 ซึง่จดัขึน้ต่อเนือ่งเป็นปี
ที่ 3 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และเป็น
ก�าลังใจแก่บริษัทฯ ท่ีมีความมุ ่งมั่นใน
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มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี 2014

โครงการพบปะผู้บริหาร

เอ็กโก กรุ๊ป ได้ร่วมออกบูธงานมหกรรมการลงทุน
ครบวงจรแห่งปี SET in the City ระหว่างวันที่ 20-23 
พฤศจกิายน 2557 ณ สยามพารากอน ในงานน้ีสถาบนั
การเงนิชัน้น�ากว่า 100 สถาบนัมาร่วมออกบธูและยังม ี
หัวข้อสัมมนาเรื่องการลงทุนท่ีน่าสนใจอีกมากมาย 
ส�าหรับบูธของ เอ็กโก กรุ๊ป ได้มีเจ้าหน้าที่บรรยายสรุป
ข้อมลูและตอบข้อซกัถามเก่ียวกับธุรกิจของบรษิทัจาก
นักลงทุนภายในงานอีกด้วย

เอ็กโก กรุ ๊ป ได้จัดงาน โครงการพบปะ 
ผู ้บริหาร ครั้ง ท่ี  4 ณ โรงแรมสุโขทัย 
กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 
เพ่ือรายงานและวิเคราะห์ผลการด�าเนิน
งานทางการเงินของ เอ็กโก กรุ๊ป ไตรมาส
ที่ 3 ปี 2557 รายงานความคืบหน้าและ
การลงทนุในโครงการต่างๆ และทศิทางการ
ด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ โดยเปิดโอกาสให้
นกัลงทนุและนกัวเิคราะห์ ได้ซกัถามข้อมลู
ต่างๆ ของบริษัทฯ
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เอ็กคอมธารารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจ�าปี 2557

บริษัท เอ็กคอมธารา จ�ากัด น�าโดย  
คุณพรชัย องค์วงศ์สกุล ผู้จัดการท่ัวไป 
เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous 
Award ประจ�าปี 2557 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน  
ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงาน
มุ ่งสู ่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล ้อมและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างย่ังยืน  
จากผู ้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม โดย
มี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี เมื่อ 
วัน ท่ี  21  ตุลาคม 2557  ที่ ผ ่ านมา  
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศนูย์แสดงนทิรรศการ 
ไบเทค บางนา

มูลนิธิไทยรกัษ์ป่า รบัรางวลัผู้ช่วยเหลือราชการ
กรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพนัธุพ์ชื

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการด�าเนินงานเพ่ือ 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน�า้บนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ น�าโดย 
คุณวาสนา วงศ์พรหมเมฆ (กลาง) กรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า และ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป  
รับมอบโล่รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธ์ุพืช สาขาการส่งเสรมิและการพัฒนา ประจ�าปี 2557 จาก คณุนิพนธ์ 
โชติบาล (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
โดยได้รบัเกียรตจิาก คณุธีรภัทร ประยูรสทิธิ อธิบดกีรมป่าไม้  (ที ่3 จากซ้าย)  
ร่วมเป็นสกัขพียาน ในโอกาสวันสถาปนากรมอทุยานแห่งชาตฯิ ซึง่จดัขึน้
เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
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เอ็กโก กรุ๊ป มอบแผงโซลาร์เซลล์ให้โรงเรียนดีเด่น
ภายใต้โครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป น�าโดยคุณจณิน วัฒนปฤดา (ท่ี 3 จากซ้าย)  
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร น�าแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 3.5 กิโลวัตต์ ไปมอบให้แก่โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 โรงเรียนดีเด่น ประจ�าปี 2556 ภายใต้โครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลก

ร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” เพ่ือต่อยอดการเรียนรู้ด้านการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
ส�าหรับชุมชน ตลอดจนเพ่ือผลิตไฟฟ้าส�าหรับใช้ในโรงเรียน โดย
มีคุณสุวัฒน์ พงศ์สุวรรณ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อ�านวยการโรงเรียน
เทพสถิตวิทยา เป็นผู้แทนโรงเรียนรับมอบ และคุณเดช เสนาะค�า  
(ขวาสุด) ปลัดอ�าเภอเทพสถิต ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ น้ี  
ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าเทพพนา  
วินด์ฟาร์ม ในเอ็กโก กรุ๊ป จังหวัดชัยภูมิ 

โครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” จัดขึ้น
โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ
เอก็โก กรุป๊ ส�านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวง
พลังงาน และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  
โดยมุง่เน้นการท�างานร่วมกับ “คร”ู และ “โรงเรยีน” ซึง่เป็นต้นทางในการให้การศกึษา โดยน้อมน�าปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาด�าเนินการ 3 ปี (2556-2558)

 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ�ากัด (ESCO) น�าโดยคุณวิชญะ 
ประเสริฐลาภ กรรมการผู ้จัดการ รับ
รางวัล Performance Excellence Award 
ประเภทผู ้ให้บริการ จากคุณประพันธ์  
ลิขิตวัชรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  
บีแอลซีพี พาวเวอร์ จ�ากัด (BLCP) ใน
ฐานะที่ ESCO บริษัทผู้ให้บริการงานบ�ารุง
รักษาชั้นน�าของประเทศไทย มีสัญญาใน
การให้บริการบ�ารุงรักษาระยะยาวให้กับ 
BLCP ในอปุกรณ์ท่ีส�าคญั ได้แก่ กังหนัไอน�า้ 
หม้อน�้า และระบบโม่ถ่านหิน เป็นต้น เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ในงาน  

ESCO ได้รับรางวัล Performance Excellence Award จาก BLCP

2nd BLCP Suppliers Day โดยได้เชิญ 
คู ่ค้าที่มีธุรกรรมกับ BLCP มาร่วมงาน 
เ พ่ือเป ็นการพบปะคู ่ค ้า แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และรับฟังวิสัยทัศน์และ
นโยบายของ BLCP ในโอกาสนี้ BLCP ได้

มอบรางวัล Performance Excellence 
Award ให้กับคู่ค้าท่ีเป็นประเภทผูใ้ห้บรกิาร 
จ�านวน 5 ราย และประเภทผู้จ�าหน่าย
สินค้า 4 รายด้วย
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 การลงทุนในบริษัทใหม่
 เอก็โก กรุป๊ ไม่เคยหยุดน่ิงในการมองหาโอกาส

การลงทุนใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือสร้างความเจริญ
เติบโตให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับการ
ลงทุนในสองประเทศเมื่อกลางปี 2557 ที่ผ่านมา

25 มิถุนายน 2557 เอ็กโก กรุ๊ป ได้ลงนามใน
สัญญาการซื้อขายหุ้นกับ AES Phil Investment 
Pte. Ltd. เพ่ือลงทุนทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 
40.95 ใน บริษัท มาซินลอค พาวเวอร์ พาร์ทเนอร์  
(เอ็มพีพีซีแอล) ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ขนาดก�าลังผลิต 315 เมกะวัตต์ จ�านวน 2 หน่วย 
รวมเป็น 630 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดซัมบาเลส 
บนเกาะลซูอน สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ เอม็พีพีซแีอล 
มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ Meralco กลุม่ผูจ้�าหน่าย
ไฟฟ้ารายย ่อยและกลุ ่มลูกค ้าอุตสาหกรรม 
ประมาณร้อยละ 70 20 และ 10 ของก�าลังการ
ผลิตตามล�าดับ ซึ่งการซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้แล้ว
เสร็จและมีการลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นในวันที่ 
15 กรกฎาคม 2557

ถัดมา 30 กรกฎาคม 2557 เอก็โก กรุป๊ ได้ลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 20 ใน บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี  
จีโอเทอร์มอล จ�ากัด (เอสอีจี) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพในสาธารณรฐั
อนิโดนเีซยี มกี�าลงัการผลติตดิตัง้รวม 227 เมกะวตัต์  
ประกอบด้วย 2 หน่วย หน่วยท่ี 1 ขนาด 110  
เมกะวัตต์ และหน่วยท่ี 2 ขนาด 117 เมกะวัตต์ โดย
ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าอนิโดนเีซยี หรอื PT PLN 
(Persero) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว

	 ตลอดช่วงระยะเวลา	 1	 ปี	 ของปี	 2557 
	ที่ผ่านมา	เอ็กโก	กรุ๊ป	ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของการเป็นบรษัิทท่ีด�าเนินธรุกิจผลติไฟฟ้าอย่าง
ย่ังยืน	 มีท้ังการควบคุมดูแลการผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าท่ีเดินเครื่องแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ	
นอกจากน้ัน	 โครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างก็มี
ความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงาน	พร้อมท้ังมี
การเพ่ิมเติมโครงการใหม่ๆ	 เข้ามายังเอ็กโก	กรุ๊ป	
อย่างต่อเน่ือง	 นับเป็นอีกหน่ึงปีที่	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	
ด�าเนินธุรกิจลุล่วงตามเป้าหมาย	 และเพื่อให้เห็น
เป็นรูปธรรม	 EGCO	Group	 Focus	 ฉบับนี้	 
เราจึงได้รวบรวมเหตุการณ์ส�าคัญในรอบปีท่ี
ผ่านมาเป็นบทความให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบ 
พอสังเขป	ดังนี้

กับเหตุการณ์ส�าคัญในรอบปีที่ผ่านมา
EGCO Group
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 ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 ในส่วนของโรงไฟฟ้าที่เอ็กโก กรุ ๊ป 

เข ้าไปถือหุ ้นอยู ่แล ้ว การท�าสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ารายใหม่ๆ ก็ถือเป็น
ความส�าเร็จอีกก้าวหน่ึง โดยในวันที่ 30 
พฤษภาคม 2557 บริษทั ซาน บวันาเวนทูรา  
พาวเวอร์ จ�ากัด ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นทาง
อ้อมในสัดส่วนร้อยละ 49 ได้ลงนามใน
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหินแห่งใหม่ท่ีจะพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ใน
เมืองมาอูบาน จังหวัดเคซอน สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ขนาดก�าลังผลิต 455 เมกะวัตต์ 
กบั Manila Electric Company (Meralco) 
เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่เริ่มเดิน
เครื่องเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงานของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก่อน จึง
จะมีผลบังคับใช้

 รางวัลแห่งความส�าเร็จ
 เอก็โก กรุป๊ ได้รบัการประเมนิคณุภาพ

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คะแนนเต็ม 
100 คะแนน ต่อเน่ืองกัน 6 ปี (2552 - 2557) 

เป็นผลให้ได้รับรางวัล Investors’ Choice 
Award ในฐานะองค์กรท่ีให้ความส�าคัญ
กับผูถื้อหุ้นอย่างเข้มแขง็ รางวัลเกียรตยิศน้ี 
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภายใต้ 
“โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิ์” ซึ่งได้รับความ
ร่วมมอืจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ทีส่นับสนนุให้สมาคมฯ จดัส่งอาสา
พิทักษ์สิทธ์ิ ไปเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ข้อระเบียบต่างๆ ท่ีเห็นชอบ 
ร่วมกันระหว่าง ก.ล.ต. และ ตลท.

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปีน้ี 
เอ็ ก โก  กรุ ๊ ป  ได ้ รั บ  ราง วัล  CSRI  
Recognition 2014 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบ
ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่แสดงความ
มุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต ่อเนื่อง 
และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่น 
ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�าปี 2557 
ในงาน SET Awards 2014 ซึ่งจัดขึ้น

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ร่วมกับวารสารการเงินธนาคารและยัง 
ได้รบัรางวัล รายงานความย่ังยืนดเีด่น หรอื 
Sustainability Report Award เป็นรางวัล
ทีม่อบให้แก่บรษิทัจดทะเบยีนทีผ่่านเกณฑ์
มาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

นอกจากน้ี อาคารเอก็โก ส�านกังานใหญ่  
ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่แวดล้อม ให้เป็นส�านกังานท่ีเป็นมติรกับ
ส่ิงแวดล้อมและยึดหลักการใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างคุ้มค่า ในระดับดีเย่ียม 
ภายใต้โครงการส�านักงานสีเขียว (Green 
Office) จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม 

รางวัลต่างๆ ที่ได้รับในปีนี้  เป็นผล
สะท้อนถึงการยอมรับในการด�าเนินงาน
ของเอ็กโก กรุ ๊ป ในด้านต่างๆ นับเป็น 
ก�าลังใจท่ีส�าคัญท่ีจะท�าให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนมุ ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้
ดีย่ิงๆ ขึ้นไป เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อ 
ผู้ถือหุ้น และเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะร่วมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประเทศชาติ และ
สังคมของเราตลอดไป
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เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงแสวงหาโครงการลงทุนใหม่ๆ หรือการเข้าไปร่วมทุน
กับโครงการท่ีด�าเนินการอยู่แล้ว เพื่อท่ีจะขยายก�าลัง

การผลิตและสร้างรายได้เพิ่มจากแหล่งที่มาของก�าไรใหม่ และเพื่อที่จะ 
บรรลุเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

ท้ายสุดนี้  คุณสหัส ประทักษ์นุ กูล  
ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าว 
ทิ้งท้ายถึงอนาคตของเอ็กโก กรุ๊ป ไว้อย่าง
น่าสนใจว่า “ในช่วงระยะเวลาน้ี เอก็โก กรุป๊  
ยังมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา 8 
โครงการ ซึ่งโครงการเหล่านี้ จะเข้ามาจ่าย
ไฟฟ้าและเพ่ิมขนาดของเอ็กโก กรุ๊ป ให้
ใหญ่ขึ้นและเพ่ิมรายได้อย่างสม�่าเสมอให้
กับเอ็กโก กรุ๊ป โครงการดังกล่าว ได้แก่ 
โครงการจีเดค ขนาด 6.5 เมกะวัตต์ ใช้ขยะ
เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
แล้วในปี 2557 ต่อจากนั้นในปี 2558 ยังมี
โครงการโบโครอ็ค ขนาด 113 เมกะวัตต์ ซึง่
เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมเริ่มเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์ ในขณะทีปี่ 2559 โครงการขนอม 4 
ซึง่มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�านวน 930 
เมกะวัตต์ เข้ามาเสริม ทั้งน้ี ยังมีโครงการ
ทีพี โคเจนเนอเรชั่น โครงการเอสเค โคเจน
เนอเรชัน่ โครงการทเีจ โคเจนเนอเรชัน่ ซึง่มี
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า กับ กฟผ. โครงการละ  
90 เมกะวัตต์ และโครงการไซยะบุรี ซึ่ง
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 
1,220 เมกะวัตต์จะทยอยเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์ในปี 2560 และ 2562 ตามล�าดับ 
นอกจากโครงการเหล่านี้  เอ็กโก กรุ ๊ป  
ยังคงแสวงหาโครงการลงทุนใหม่ๆ หรือ
การเข้าไปร่วมทุนกับโครงการที่ด�าเนินการ

อยู่แล้ว เพ่ือที่จะขยายก�าลังการผลิตและ
สร้างรายได้เพ่ิมจากแหล่งท่ีมาของก�าไร
ใหม่ และเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายในการ
สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

ในนามคณะผู้บริหารในฐานะตัวแทน
ของพนักงานและบริษัทในเครือของ 
เอ็กโก กรุ๊ป ขอส่งความสุขในช่วงเทศกาล
ขึ้นปีใหม่ 2558 อ�านวยพรไปยังทุกท่าน  
ขออ�านาจคุณพระศรี รัตนตรัย  และ 
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้

ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข  
ค ว า ม ส� า เ ร็ จ  คิ ด ห วั ง สิ่ ง ใ ด ข อ ใ ห ้
สมปรารถนา พร้อมสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดปี และตลอดไป” 

ฉบับหน้า EGCO Group Focus จะ
สมัภาษณ์คณุสหสั ประทักษ์นุกูล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เพ่ือเจาะลึกในรายละเอียด
ถึงอนาคตและความท้าทายของเอก็โก กรุป๊ 
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ แล้วพบกัน
ใหม่ฉบับหน้าค่ะ 
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financial highlight

ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557)

บริษัท รายละเอียด

บริษัท จีเดค จ�ากัด (จีเดค) (เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50) เป็นโรงไฟฟ้าที่ด�าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ ขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง  
6.70 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในต�าบลควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) จ�านวน 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี ด�าเนินการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ 
และได้ผ่านการเดินเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบไฟฟ้าของ กฟภ. แล้วเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เพ่ือจะเริ่มต้นเดิน
เครื่องเชิงพาณิชย์

บริษัท โบโค ร็อค 
วินด์ฟาร์ม (โบโค ร็อค) 

(เอก็โก กรุป๊ ถอืหุน้ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100) เป็นโรงไฟฟ้ากังหนัลมในรฐันวิเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลยี ขนาดก�าลงั
ผลิตติดตั้ง 113 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 15 ปี กับเอนเนอยี่ ออสเตรเลีย (Energy Australia Pty Ltd.)  
ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 93.52 คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 

โครงการโรงไฟฟ้าขนอม
หน่วยที่ 4 ของ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม 
จ�ากัด (บฟข.)

(เอก็โก กรุป๊ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99) เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวัดนครศรีธรรมราช  
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�านวน 930 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ด�าเนิน
การก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 37.90 โดยมีก�าหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2559

โครงการไซยะบุรี 
ของบริษัท ไซยะบุรี 
เพาเวอร์ จ�ากัด (ไซยะบุรี)

(เอก็โก กรุป๊ ถือหุ้นในสดัส่วน ร้อยละ 12.50) เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้แบบฝายน�า้ล้น (Run off River) ในสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 1,220 เมกะวตัต์ ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็ประมาณร้อยละ 35.43 
คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562

สรุปผลการด�าเนินงานเดือน
กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2557

ตลอดระยะเวลา 5 เดือนกว่าๆ ในปีนี ้
เอก็โก กรุป๊ ได้ด�าเนินธรุกิจโดยมีเป้าหมาย
ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยเหตุการณ์ส�าคัญในช่วง 
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 
ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
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โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557)

บริษัท รายละเอียด

บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม 
จ�ากัด (ชัยภูมิ)

(เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงนามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 90 เมกะวัตต์ และได้รับเงิน Adder จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สกพ. จ�านวน 3.50 บาทต่อกิโล
วัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2559

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ 
จ�ากัด (บ้านโป่ง)

(เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จ�านวน 2 โครงการ คือโครงการเอสเค โคเจน  
และ โครงการทีพี โคเจน ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งในแต่ละโครงการประมาณ 
125 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในต�าบลท่าผา อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แต่ละโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน  
90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี คาดว่าจะเริ่มต้นงานก่อสร้างได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2557 และจะเริ่มต้น 
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ 
จ�ากัด (คลองหลวง) 

(เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม จ�านวน 1 โครงการ คือ โครงการ ทีเจ โคเจน  
ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งประมาณ 110 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในต�าบลคลองหนึ่ง 
อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี คาดว่า 
จะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2560

การลงทุนในบริษัทใหม่

วันที่ เหตุการณ์ส�าคัญ

15 กรกฎาคม 2557 กลุม่บรษิทัลงทุนทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 40.945 ใน บรษิทั มาซนิลอ็ค พาวเวอร์ พาร์ทเนอร์ (เอม็พีพีซแีอล) โดยผ่านการถือหุ้น 
ในสัดส่วนร้อยละ 44.54 ในบริษัท มาซิน เออีเอส จ�ากัด (มาซินเออีเอส) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในเอ็มพีพีซีแอล เอ็มพีพีซีแอล 
เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาดก�าลังผลิต 315 เมกะวัตต์ จ�านวน 2 หน่วย รวมเป็น 630 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัด 
ซมับาเลส บนเกาะลซูอน สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ เอม็พีพีซแีอลมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ Manila Electric Company (Meralco) 
กลุ่มผู้จ�าหน่ายไฟฟ้ารายย่อยและกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 70 20 และ 10 ของก�าลังการผลิต ตามล�าดับ 

30 กรกฎาคม 2557 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ใน บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี จีโอเทอร์มอล จ�ากัด (เอสอีจี) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 227 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย  
2 หน่วย หน่วยที่ 1 ขนาด 110 เมกะวัตต์ และหน่วยที่ 2 ขนาด 117 เมกะวัตต์ โดยขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย หรือ 
PT PLN (Persero) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว

ณ วันที ่30 กันยายน 2557 เอก็โก กรุป๊ มโีรงไฟฟ้าท่ีเดนิเครือ่งแล้ว จ�านวน 
22 แห่ง คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการ 
ถือหุ้น (ก�าลังการผลิตฯ) รวม 4,805 เมกะวัตต์ โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. 
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นจ�านวน 3,880 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 11 ของ
ก�าลังการผลิตทั้งประเทศจ�านวน 34,953 เมกะวัตต์

ผลการด�าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ของเอ็กโก กรุ๊ป  สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
กันยายน 2557 มกี�าไรก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น (FX) และภาษเีงนิ
ได้รอการตัดบัญชี จ�านวน 2,150 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนจ�านวน 73 ล้านบาท โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้าลดลงจ�านวน 71 ล้านบาท ใน
ขณะที่ธุรกิจอื่นลดลงจ�านวน 2 ล้านบาท 

ทัง้น้ี ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 เอก็โก กรุป๊ ได้ปฏิบตัติามมาตรฐาน
การบัญชใีหม่ ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ต้นในหรอืหลงั
วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยมาตรฐานการบญัชทีีม่ผีลกระทบต่อตวัเลขใน
งบการเงนิ คอื การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 4 เรือ่งการ
ประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่ และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ
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ชวนเด็กไทยเสริมความรู้ สนุกคิดเรื่อง “พลังงานไฟฟ้า” กับเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าตัวจริง

เพราะเยาวชนเป็นวัยต้นทางของการเรยีนรู ้การปลูกจติส�านึกด้านพลังงานและสิง่แวดล้อม
จะเกิดขึน้ได้และคงอยูอ่ย่างยัง่ยืน มีรากฐานส�าคญัอยูท่ี่การสร้างความรูค้วามเข้าใจในเรือ่ง
น้ีตั้งแต่วัยเด็ก น่ีจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ “พลังงานเพ่ือชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถ ี
พอเพียง” ซ่ีงจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
เอ็กโก กรุ๊ป ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการท�างานร่วมกับ “ครู” และ 
“โรงเรียน” ซึ่งเป็นต้นทางในการให้การศึกษา โดยน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาด�าเนินการ 3 ปี (2556-2558)

EnErgy for LifE on Tour
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ดร.สกุล พจนารถ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ 
เอ็กโก กรุ ๊ป เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย  
เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นใส่ใจด�าเนินธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ 

ดร.สกุล พจนารถ

พี่ๆ จากโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกอธิบายกระบวนการผลิตไฟฟ้า

ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจน
ร่วมดแูลสิง่แวดล้อมให้ย่ังยืน โดยมุง่หวังที่
จะเป็นองค์กรที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า
ต่อสังคม บนพ้ืนฐานของศักยภาพและ
ความสามารถที่องค์กรมีอยู่

“ส�าหรับโครงการ “พลังงานเพ่ือชีวิต 
ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” นี้ เรามี
เจตนารมณ์ทีจ่ะส่งเสรมิการเรยีนรูพ้ลงังาน
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการเผยแพร่ความรู ้
ด้านการผลิตไฟฟ้า ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู ้ของเยาวชน เพ่ือให้เยาวชน
สามารถคิด วิเคราะห์ ถึงที่มาของสิ่งต่างๆ 
ในชีวิตประจ�าวัน อันน�าไปสู ่การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
สนองต่อนโยบายภาครัฐในเรื่องการสร้าง
ความเข้าใจด้านพลังงานให้แก่ประชาชน 
โดยมีหัวใจหลักในการด�าเนินงานอยู่ท่ี
การน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้” ดร.สกุล กล่าว

ภายใต้โครงการดงักล่าว เอก็โก กรุป๊ ได้
จดักิจกรรม “Energy for Life on Tour ปีท่ี 2”  
ซึ่งเป็นการน�านิทรรศการเคลื่อนท่ีพร้อม
ทั้งเกมที่สอดแทรกความรู ้ด้านพลังงาน
ไฟฟ้าไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าใน
กลุ่มเอ็กโกร่วมเป็นอาสาสมัครให้ความรู้
แก่น้องๆ ด้วย

นิทรรศการในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 
Energy for Life Wonderland การรวมพล
ฮีโร่เด็กไปช่วยกู้วิกฤตโลกร้อน ด้วยความ
เชื่อที่ว่าพลังเล็กๆ ก็สามารถช่วยเปลี่ยน
โลกได้ ซึ่งน้องๆ เยาวชนจะได้ร่วมเรียนรู้
และร่วมคิดไปใน 6 สถานีความรู้ ได้แก ่
สถานีที่ 1 วิกฤตโลกร้อน สถานีที่ 2 มารู้จัก
พลังงานกันเถอะ สถานีที่ 3 เลือกกินเลือก
ใช้กับ LCA สถานีที ่4 พลงังานชวิีต หนทาง
สู่ความยั่งยืน สถานีที่ 5 เปิดวงจรความคิด
สูก่ารเรยีนรูพ้ลงังานเพ่ือชวิีต และสถานีที ่6 
บอกความคิดให้โลกรู้ เพื่อสื่อสารความคิด
จากเด็กและเยาวชนสู่สังคม 

หลังจากท่ีได้เรียนรู้และสนุกคิดไปกับ
นิทรรศการทั้ง 6 สถานีแล้ว เด็กๆ ก็จะได้
มาร่วมกันลับสมองประลองความสามารถ
ในกิจกรรมการแข่งขนัตอบค�าถาม Energy 
for Life Quiz เพ่ือทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเรือ่งพลงังานและสิง่แวดล้อม ตลอด
จนเกร็ดความรู ้ ท่ีได้มาจากนิทรรศการ 
รวมทั้งทักษะการน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน ซึ่งการแข่งขันตอบค�าถามน้ีก็
ท�าให้น้องๆ ลุ้นกันสุดตัว ว่าเพ่ือนคนเก่ง
ตัวแทนห้องจะคว้าคะแนนให้ทีมตัวเองได้
มากน้อยแค่ไหน 

น้องสรยา กัลยา ชั้น ม.2 โรงเรียน 
ศรีมงคลวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน
โรงเรยีนทีอ่ยู่ใกล้เคยีงกับโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ “บึงสามพัน” ในกลุ่มเอ็กโก 
เล่าความรู้สึกหลังเข้าร่วมกิจกรรมว่า “การ
เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ได้ท้ังความสนุกและ
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ความรู ้มากเลยค่ะ โดยเฉพาะจากฐาน  
“มารู้จักพลังงานกันเถอะ” ท�าให้หนูรู ้ว่า
ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันน้ี มีท่ีมาจากไหน 
และมีข้ันตอนการผลิตอย่างไร เชื้อเพลิงท่ี
น�ามาผลิตไฟฟ้าก็มีทั้งแบบใช้แล้วหมดไป
และพลงังานหมนุเวยีน กว่าเราจะได้ไฟฟ้า
มาใช้น่ีไม่ง่ายเลยค่ะ ต้องผ่านกระบวนการ 
หลายๆ กระบวนการ ต่อจากน้ีไปก็จะ
พยายามเตือนตัวเองให้รู ้จักใช้ไฟฟ้าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เปิดไฟ ไม่เปิดทีวี
ทิ้งไว้ ถ้าไม่ใช้”

น้องฝ้าย - อญัญิกา มะโนเครอื ชัน้ ม.2  
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล จังหวัดล�าปาง 
1 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า

“ดีใจท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม Energy for 
Life on Tour กิจกรรมสนุกมากค่ะ มีฐาน
ความรู้มากมายให้พวกหนูได้เรียนรู้และ
สามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ�ากัดให้คุ้มค่ามากที่สุด เช่น การเลือกกิน
เลือกใช้สิ่งของต่างๆ โดยการน�าแนวคิด 
LCA (Life Cycle Assessment) หรือการ
ประเมนิวัฏจกัรชวีติผลติภณัฑ์มาวิเคราะห์ 
ย่ิงตอนท่ีมาร่วมแข่งขันตอบค�าถามช่วง 
Energy for Life Quiz ในข้อทีใ่ห้เรยีงล�าดบั
กระบวนการในการได้เนื้อสัตว์มาบริโภค 
ท�าให้หนูได้รู้ว่าเราควรจะเลือกกินเนื้อสัตว์
ทีป่ล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยๆ โลกเราจะได้
ร้อนน้อยลงด้วย” 

นอกจากความประทับใจของน้องๆ 
เยาวชนที่ได้ร่วมกิจกรรม Energy for Life 
on Tour แล้ว พ่ีๆ จากโรงไฟฟ้าในกลุ่ม
เอ็กโก ก็ได้มาบอกเล่าความรู้สึกท่ีได้มา
ร่วมขบวนเป็นอาสาสมัครให้ความรู ้แก่
น้องๆ ด้วย

คุณอ�านาจ คล้ายตระกูล พนักงาน
เทคนิคอาวุโส ผู้ดูแลโรงไฟฟ้า “เทพพนา 
วินด์ฟาร์ม” จังหวัดชัยภูมิ ในกลุ่มเอ็กโก 

เกมขดลวดไฟฟ้า สื่อการเรียนรู้ “ไฟฟ้ามาจากเชื้อเพลิงอะไรบ้าง” 

น้องฝ้าย - อัญญิกา มะโนเครือ คุณอ�านาจ คล้ายตระกูล

นิทรรศการในปีน้ีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Energy 
for Life Wonderland การรวมพลฮีโร่เด็กไป
ช่วยกู้วิกฤตโลกร้อน ด้วยความเชื่อที่ว่าพลังเล็กๆ 
ก็สามารถช่วยเปลี่ยนโลกได้
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ชวนคิดวิเคราะห์ถึงที่มาของสิ่งต่างๆ 
ในชีวิตประจ�าวัน

กล่าวว่า “ดีใจที่ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ให้ความรู้เรื่องพลังงานแก่น้องๆ โรงเรียน
อนุบาลเทพสถิต และโรงเรียนตรีประชา
พัฒนศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ครับ โรงเรียน
ทั้งสองเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้า
เทพพนา วินด์ฟาร์ม อยู่แล้ว การอธิบาย
ข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้า ผมก็เลยยก
ตัวอย่างโรงไฟฟ้าเทพพนา วินด์ฟาร์ม 
ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมให้น้องๆ ได้
รู้จักมากขึ้นว่ามีขั้นตอนในการผลิตไฟฟ้า
อย่างไร แม้จะใช้พลังงานจากธรรมชาติ

ซึ่งเป็นพลังงานหมุมเวียนมาผลิตไฟฟ้า 
ผมก็เน้นย�้าน้องๆ เสมอว่าการใช้พลังงาน 
โดยเฉพาะไฟฟ้านัน้ เราต้องใช้อย่างรูค้ณุค่า 
และใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด” 

อีกหน่ึงความรู ้สึกจาก คุณศุภิสรา  
คชรตัน์ เจ้าหน้าท่ีพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 
เอ็กโก กรุ๊ป “วันนี้ได้มาให้ความรู้น้องๆ ที่
โรงเรยีนปลวกแดงพิทยาคม จงัหวัดระยอง 
ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าระยองในกลุ่ม
เอ็กโก ให้รู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่
สุดค่ะ โดยเราใช้สื่อในการเรียนรู้เพ่ือให้

ปั่นจักรยานไฟฟ้า เลือกกิน
เลือกใช้กับ LCA

น้องๆ เข้าใจกระบวนการผลิตไฟฟ้าและ
ที่มาที่ไปของไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น เช่น การ์ตูน
แอนิเมชั่นไฟฟ้า เกมทดสอบแรงหมุนใน 
โรงไฟฟ้า ซึง่น้องๆ ก็สนกุและให้ความสนใจ 
ซักถามกันมาก นอกจากเราจะให้ความรู ้
แก่น้องๆ แล้ว ตัวเราในฐานะอาสาสมัคร
ก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะ เพราะได้น�าความรู้
ด้านการผลิตไฟฟ้าที่องค์กรเรามี มาเผย
แพร่ให้ทกุคนเขา้ใจและตระหนกัในการใช้ 
ที่ส�าคัญยังช่วยย�้าเตือนให้เรารู้จักใช้ไฟฟ้า
อย่างรู้คุณค่าด้วย” 

ทดสอบความรู้กับ Energy for Life Quiz 

น้องๆ ร่วมกันเขียน
ความตั้งใจที่จะร่วม
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

คุณศุภิสรา คชรัตน์
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มากกว่าความเชื่อมั่น คือความไว้วางใจ 
In Egco We TrusT

โรงไฟฟ้ามาซินลอคโรงไฟฟ้ามาซินลอค

โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าเคซอน เพาเวอร์
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จากวิสัยทัศน์ของเอ็กโก กรุ๊ป ท่ีว่า “เราจะเป็นบริษัทไทยชั้นน�าท่ีด�าเนินธุรกิจไฟฟ้า 
อย่างย่ังยืนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ด้วยความใส่ใจท่ีจะธ�ารงไว้ซึ่ง 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” ซึ่งปัจจุบันเอ็กโก กรุ๊ป ได้ด�าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา
กว่า 2 ทศวรรษ นับแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2535 และก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2538  
เอ็กโก กรุ๊ป มีการประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company โดยการถือหุ้นในบริษัท
อื่นๆ ดังนั้น รายได้หลักของเอ็กโก กรุ๊ป มาจากเงินปันผลในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า 
ซ่ึงประกอบธุรกิจสอดคล้องกับแผนธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟ้าทีมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 

ในฉบับน้ี เราจงึขอน�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับโรงไฟฟ้าของเอก็โก กรุป๊ เพือ่ให้ทุกคนได้เห็นถึง 
ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

โรงไฟฟ้าพัฒนาพลังงานธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพัฒนาพลังงานธรรมชาติ

โซลาร์ โก เทพพนา วินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าเคซอน เพาเวอร์

egcogroup    21



talk tell told

โรงไฟฟ้า สัดส่วนการถือหุ้น
ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น
โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว
โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (ไอพีพี)
โรงไฟฟ้าระยอง  100.00%  1,174.99  1,174.99
โรงไฟฟ้าขนอม 2 และ 3  100.00%  748.20  748.20
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เพาเวอร์ (บีแอลซีพี)  50.00%  1,346.50  673.25
โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น (จีพีจี)  50.00%  1,468.00  734.00

 รวม  4,737.69  3,330.44
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (เอสพีพี)
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น (เอ็กโก โคเจน)  80.00%  112.18  89.74
โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน (ร้อยเอ็ดกรีน)  70.30%  8.80  6.19
โรงไฟฟ้ากัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น (จีซีซี)  50.00%  108.63  54.32
โรงไฟฟ้าสมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น (เอสซีซี)  50.00%  114.45  57.23
โรงไฟฟ้าหนองแค โคเจนเนอเรชั่น (เอ็นเคซีซี)  50.00%  121.30  60.65
โรงไฟฟ้ากัลฟ์ ยะลากรีน (จีวายจี)  50.00%  20.20  10.10
โรงไฟฟ้าพัฒนาพลังงานธรรมชาติ (เอ็นอีดี)  33.33%  63.00  21.00

 รวม  548.56  299.23
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (วีีเอสพีพี)
โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทู (เอสพีพี ทู)  100.00%  8.00  8.00
โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทรี (เอสพีพี ทรี)  100.00%  8.00  8.00
โรงไฟฟ้าเอสพีพี โฟร์ (เอสพีพี โฟร์)  100.00%  6.00  6.00
โรงไฟฟ้าเอสพีพี ไฟว์ (เอสพีพี ไฟว์)  100.00%  8.00  8.00
โรงไฟฟ้าจี-พาวเวอร์ ซอร์ซ (จีพีเอส)  60.00%  26.00  15.60
โรงไฟฟ้าเทพพนา วินด์ฟาร์ม (เทพพนา)  90.00%  6.90  6.21
โรงไฟฟ้าโซลาร์ โก (โซลาร์ โก)  49.00%  57.00  27.93

 รวม  119.9  79.74
โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ
โรงไฟฟ้ามาซินลอค (เอ็มพีพีซีแอล)  40.95%  589.00  241.20
โรงไฟฟ้าเคซอน เพาเวอร์ (เคซอน)  98.00%  460.00  450.80
โรงไฟฟ้าสตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ (เอสอีจี)  20.00%  227.00  45.40
โรงไฟฟ้าน้�าเทิน 2 เพาเวอร์ (เอ็นทีพีซี)  35.00%  1,023.00  358.05

 รวม  1,710.00  1,095.45
รวมก�าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาของโรงไฟฟ้า
ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 

 7,705.15  4,804.86

เอ็กโก กรุ๊ป แบ่งประเภทโรงไฟฟ้าเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

* ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2557
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นอกจากโรงไฟฟ้าท่ีเดนิเครือ่งและโครงการ
ที่อยู ่ระหว ่างการก ่อสร ้างและพัฒนา 
ดังกล่าว เอ็กโก กรุ ๊ป ยังคงแสวงหา 
โครงการลงทุนใหม่ๆ หรือการเข้าร่วมทุน
กับโครงการท่ีด�าเนินการอยู่แล้ว เพ่ือที่จะ
ขยายก�าลังการผลิตและสร้างรายได้เพ่ิม 
เ พ่ือท่ีจะบรรลุ เป ้าหมายในการสร ้าง 
ผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

โรงไฟฟ้า สัดส่วนการถือหุ้น
ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น

โรงไฟฟ้าจีเดค (จีเดค)  50.00%  6.50  3.25

โรงไฟฟ้าโบโคร็อค วินด์ฟาร์ม (โบโคร็อค)  100.00%  113.00  113.00

โรงไฟฟ้าขนอม 4 (ขนอม 4)  100.00%  930.00  930.00

โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม (ชัยภูมิ)  90.00%  90.00  81.00

โรงไฟฟ้าเอสเค โคเจนเนอเรชั่น (เอสเค โคเจน)  100.00%  107.00  107.00

โรงไฟฟ้าทีพี โคเจนเนอเรชั่น (ทีพี โคเจน)  100.00%  113.00  113.00

โรงไฟฟ้าทีเจ โคเจนเนอเรชั่น (ทีเจ โคเจน)  100.00%  106.00  106.00

โรงไฟฟ้าไซยะบุรี เพาเวอร์ (ไซยะบุรี)  12.50%  1,280.00  160.00

รวมก�าลังการผลิตไฟฟ้าของโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา

 2,745.50  1,613.25

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา ดังนี้

เราจะเป็นบริษัทไทยชั้นน�า
ที่ด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก 
ด้วยความใส่ใจที่จะธ�ารงไว้
ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม
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คุณปิยะ เจตะสานนท์  | 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน
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กว ่า 20 โครงการ เรา
สามารถ “ลงทุนแบบไม่เพิ่มทุน” 
มาตลอด 20 ปี โดยการน�ารายได้ 
ในรู ปของ เ งิ นป ันผลจากทุก
โครงการมาลงทุนให้คุ้มค่าท่ีสุด 
ในขณะเดียวกันยังสามารถจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ด้วย

 บทบาทหน้าที่และภารกิจหลักของสายงานบัญชีและการ
เงินคืออะไร

หน้าที่หลัก คือ ‘การหาเงิน’ ‘การใช้เงิน’ ‘บริหารเงิน’ และ 
‘การบริหารความเสี่ยง อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน’ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าของเอ็กโก กรุ๊ป 
เรามีสัดส่วนการลงทุนเป็นหน้ี 3 ส่วน ต่อ ทุน 1 ส่วน ในทุกๆ ปี 
คณะกรรมการบริษัทจะอนุมัติโครงการที่จะลงทุน และในระหว่าง
ปีอาจมีโครงการที่ไม่ได้วางแผนไว้เกิดขึ้นมาด้วย ซึ่งจุดนี้เป็น
โจทย์ท่ียากว่า เราจะหาเงินเพ่ือมาสนับสนุนโครงการให้เพียงพอ
และตรงตามก�าหนดเวลาอย่างไร เป็นหนา้ทีข่องเราทีจ่ะสนบัสนุน
สายพัฒนาธุรกิจ เมือ่เขาหาโครงการมาได้ เราต้องหาเงนิมาให้เขา
ด�าเนินโครงการต่อไปได้เช่นกัน

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง  
ท้ังการปรับปรุงโรงไฟฟ้าเดิม หรือการลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
ซึ่งในแต่ละโครงการล้วนผ่านกระบวนการวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยง และความคุ้มค่า
มาอย่างละเอยีดถีถ้่วน หน่ึงในขัน้ตอนส�าคญัท่ีจะท�าทุกโครงการเกิดขึน้ได้ตามท่ีคาดหวัง คอื 
“การหาแหล่งเงินทุน” ซึ่งคุณปิยะ เจตะสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี
และการเงิน ผู้อยู่เบื้องหลังการท�างานเหล่านี้ ให้เกียรติมาร่วมแชร์ประสบการณ์พร้อมเผย
เทคนิคสร้างความประทับใจให้บรรดาแหล่งเงินทุนท่ีมีส่วนท�าให้เอ็กโก กรุ๊ป ประสบความ
ส�าเร็จมาถึงทุกวันนี้

เบื้องหลังความส�าเร็จ
การเติบโตของเอ็กโก กรุ๊ป ตลอด 20 ปี
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 ขั้นตอนการลงทุนโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นอย่างไร
การลงทุนโรงไฟฟ้าเริ่มแรกต้องได้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

ก่อน เมื่อทางสายงานพัฒนาธุรกิจได้สัญญาน้ีมา จะมาเจรจา
หาผู้รับเหมาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เสร็จขั้นตอนดังกล่าวแล้ว  
สายงานการเงินจะเป็นผู้ช่วยหาเงินเพ่ือมาสนับสนุนโครงการ 
ดังกล่าวในการจ่ายค่าอุปกรณ์ต่างๆ ต่อมาจะเป็นขั้นตอนการท�า
หนังสือชี้ชวนไปยังธนาคารต่างๆ เพ่ือเข้ามาเป็นเจ้าหน้ีเงินกู้ใน
การปล่อยกู้ให้แก่โครงการ เมื่อได้รับข้อเสนอต่างๆ จากธนาคาร 
เราจะพิจารณาเลือกธนาคารที่อ�านวยผลประโยชน์สูงสุดให้แก่
โครงการ เสร็จสิ้นการคัดเลือกตัวแทนแล้ว ธนาคารจะเข้ามาดูใน
รายละเอียดของโครงการ (Due Diligence) จากนั้นจึงท�าสัญญา
เงินกู้ระหว่างผู้กู้กับธนาคารนั้นๆ 

 ในส่วนของเงินทุนของเอ็กโก กรุ๊ป หามาจากไหน
เอ็กโก กรุ๊ป เคยเพ่ิมทุนเมื่อครั้งเข้ามาในตลาดหลักทรัพย ์

ครั้งแรกเพ่ือซื้อโรงไฟฟ้าระยองจาก กฟผ. ต่อมา มาจากการซื้อ 
โรงไฟฟ้าขนอม และตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ทกุโครงการกว่า 20 โครงการ 
เราสามารถ “ลงทุนแบบไม่เพ่ิมทนุ” มาตลอด 20 ปี โดยการน�ารายได้ 
ในรปูของเงนิปันผลจากทกุโครงการมาลงทุนให้คุม้ค่าท่ีสดุ ในขณะ
เดียวกันยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ด้วย ซึ่งตาม
นโยบาย คือ ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรในปีนั้นๆ จากนโยบาย
การลงทุนที่ผ่านมา เราจะพยายามรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน 
ไม่ให้เกนิข้อก�าหนดของธนาคารทีย่อมรบัเราได้ สดัส่วนหนีส้นิของ
เอ็กโก กรุ๊ป ต่อทุนจะต้องไม่เกิน 3 ต่อ 1 ซึ่งในปัจจุบันยังไม่เกิน

 ประทับใจการปิดดีลครั้งไหนเป็นพิเศษ
ความจริงประทับใจทุกโครงการ เพราะแต่ละโครงการก็มี

ความยากง่าย และมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่าง
โรงไฟฟ้ามาซินลอค ซึ่งเป็นโครงการท่ี “มิได้อยู่ในแผน” เมื่อ
เราไปเจรจามาได้ ความท้าทายท่ีทางผู้บริหารมอบให้ คือ “การ
หาเงินจ�านวน 450 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าของ
หุ้นภายใน 2 เดือนข้างหน้า” ในการกู้เงิน เราย่อมอยากได้เงิน
กู้ระยะยาว ดอกเบี้ยถูก แต่ด้วยข้อจ�ากัดในด้านของจ�านวนเงินที่
ต้องการนั้นสูงมาก ประกอบกับระยะเวลาอันสั้น ท�าให้ต้องไปหา
แหล่งเงินกู้จากธนาคารทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบเงินกู้
ระยะสัน้ (bridge loan) ก่อน เมือ่โครงการส�าเรจ็จงึค่อยไปหาเงนิกู้
ระยะยาวมารไีฟแนนซ์ในส่วนนีแ้ทน สาเหตทุีต้่องไปหาแหล่งเงินกู้ 
จากธนาคารต่างประเทศด้วยเน่ืองในด้านของ Single Lending 
Limit ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ขอให้ม่ันใจว่าเราพยายามท�า
ก�าไรให้เพิม่ขึน้ในทุกๆ ปี โดยการ
หาโครงการใหม่ๆ ภายใต้การลงทุน
ทีเ่หมาะสม เพือ่ให้ทัง้ธนาคารและ 
ผูถื้อหุ้นได้รบัประโยชน์สงูสดุ
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 เอ็กโก กรุ๊ป สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธนาคารอย่างไร 
โดยเฉพาะกับธนาคารต่างประเทศ

ในการซื้อขายไฟฟ้า ธนาคารจะประเมินถึงความเสี่ยงเป็น
อนัดบัแรก หากเรามสีญัญากับ กฟผ. ปัญหาในเรือ่งความน่าเชือ่ถือ 
มักไม่เกิดข้ึน ในด้านต่างประเทศหากเรามีสัญญาซื้อขายกับ
หน่วยงานท่ีมีความน่าเชื่อถือ มีสัญญาระยะยาว ประกอบกับมี
ผลตอบแทนที่แน่นอน ธนาคารมักจะเชื่อมั่นและปล่อยกู้ให้ โดย
ปัจจุบันเรามีพันธมิตรท่ีเป็นธนาคารในต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
จากการออกประชาสมัพันธ์บรษิทั (Road Show) เป็นประจ�าทุกปี  
อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ และประเทศฟิลิปปินส์ 
เป็นต้น เพ่ือให้ข้อมลูบรษิทั พร้อมทัง้สร้างความเชือ่มัน่ รวมถึงแรง
จูงใจในการชี้ชวนให้นักลงทุนต่างๆ เข้ามาลงทุนกับเรา 

 ในปี 2558 เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงมีการลงทุนในโครงการ
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร

ในปีหน้า เอ็กโก กรุ๊ป ยังมีอีกหลายโครงการ ทั้งโครงการใหม่
ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น และโครงการเดิมที่ก�าลังขยายตัว ซึ่งหน้าที่ของ
สายงานบัญชีและการเงิน คือ การหาเงินมาเพ่ือท�าให้โครงการ
เหล่านั้นด�าเนินต่อไปได้ โดยยังคงนโยบายหลีกเลี่ยงการเพ่ิม
ทุนเช่นเดิม พร้อมกับยึดมั่นในนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40 แม้ในอนาคตตลาดทนุ หรอืดอกเบีย้
อาจเพ่ิมสงูขึน้ และภาระของเราย่อมเพ่ิมสงูขึน้ก็ตาม เราจะหาวิธี
บริหารเงิน และบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อไม่ให้กระทบ
กับธนาคารและผู้ลงทุน 

ขอให้มั่นใจว่าเราพยายามท�าก�าไรให้เพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี โดย
การหาโครงการใหม่ๆ ภายใต้การลงทุนที่เหมาะสม เพ่ือให้ท้ัง
ธนาคารและผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ท้ังนั้นเราจะไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ หากขาดความร่วมมือ ทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง ท่ีผ่านมาต้องขอบคุณทุกท่าน ทั้งผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
และสถาบันการเงินต่างๆ ที่ไว้วางใจและมีส่วนสนับสนุนให้ 
เอ็กโก กรุ๊ป เติบโตอย่างต่อเนื่องมาเป็นล�าดับ 
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ที่มาจาก : หนังสือเพาะภูมิการเงิน โดย : กาญจนา หงษ์ทองmoney talk

ปัจจุบัน อายุ 50 ปี ท�างานธนาคารแห่งหนึ่ง เงินเดือนประมาณ 7 หมื่นบาท ตอนนี้มีเงินเก็บ
อยู่ประมาณหน่ึง แต่ค�านวณไปล่วงหน้าตอนเกษยีณ น่าจะมเีงนิสกั 5 ล้าน (ไม่รวมสนิทรพัย์พวก
บ้านและรถยนต์) เอาไว้ใช้ แต่ละเดือนมีภาระหนี้ต้องผ่อนบ้านเดือนละประมาณ 2 หมื่นบาท อีก 

2 ปีคงผ่อนหมด ก็หวังว่าจะสบายตัวข้ึน เงินที่กันไว้ใช้จ่ายรายเดือนรวมทุกสิ่งอย่างประมาณ 1.5 หมื่นบาท ท�า
ประกันสุขภาพไว้ฉบับเดียว ไม่แน่ใจว่าแบบนี้สุขภาพการเงินเป็นยังไงบ้าง

เช็คสุขภาพการเงินง่ายๆ
แบบไหนดี
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ส�าหรับการเช็คสุขภาพ
ทางการเงิน อะไรไม่ส�าคัญ
เท่าเงินที่จะสะสมไว้ใช้ใน

บั้นปลาย

การใช้ชีวิตมีแผน มีเป้าหมาย เมื่อไม่ได้ตาม 
เป้าหมายก็อย่าไปเร่งรดัตวัเองจนเกินไป ช้าบ้างก็ได้ 
เอาแบบพอล�าพังถ้าเป็นสุขภาพกายเราคงเช็คกัน

ไม่ยาก แค่ไปโรงพยาบาลตรวจความดนั ตรวจเลอืด ตรวจภายใน 
หาความไม่ชอบมาพากลของกลไกในเรอืนกาย ประเดีย๋วก็รูผ้ล แต่
ก็ใช่ว่าเรื่องสุขภาพการเงินจะเช็คยากเสียเมื่อไร

 มีค�าถามท่ีต้องถามตัวเองอยู่ไม่ก่ีเรื่องที่พอจะฉายให้เห็นได้
ว่า สุขภาพการเงินของเราง่อนแง่นหรือแข็งแรง เริ่มจากต้องถาม 
ตัวเองก่อนว่า แต่ละเดือนคุณมีภาระค่าผ่อนหรือเช่าบ้านเท่าไร 
เพราะค่าใช้จ่ายตรงส่วนน้ี ตามสูตรของการจัดการเงินทอง  
ไม่ควรเกิน 30 เปอร์เซ็นต์ของรายได้หลังหักภาษี ไม่ว่าจะเช่าหรือ
ซื้อก็ตาม

 เมื่อดูจากเงินที่ต้องผ่อนรายเดือนอยู่ท่ีเดือนละ 2 หมื่นบาท ก็
จัดว่ายังไม่เยอะเกิน

 อกีค�าถามหนึง่ คอื แต่ละเดอืนคณุมหีนีท้ีต้่องจ่ายเท่าไร ไม่ว่า
จะเป็นหนีบ้้าน หน้ีรถ หนีบ้ตัรเครดติ และหนีทุ้กประเภท เบด็เสรจ็
แล้ว ไม่ควรเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของรายได้

 กรณีนี้ดูเหมือนจะรอดตัวไป เพราะมีหนี้ก้อนโตๆ คือหนี้บ้าน
แค่อย่างเดียว

 ถัดมาส�ารวจดซูว่ิา คณุมเีงนิส�ารองฉกุเฉนิก่ีเดอืนของค่าใช้จ่าย 
รายเดือน สูตรส�าเร็จท่ีรับรู้กันในวงกว้าง คือ คุณควรจะมีเงิน
ส�ารองติดบัญชีสักประมาณ 6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือน เงิน
ส�ารองตรงนีส้�าคญั จะมมีากหรอืน้อยกว่็ากันไป แต่ของให้ม ีปกติ

ถ้าเป็นชีวิตสาวโสดประเภทตัวคนเดียว จะมีแค่ 3 เดือน ก็น่าจะ
พอรับหน้ากับเรื่องฉุกละหุกในชีวิตได้แล้ว แต่ถ้าเป็นคนที่มีลูก  
มีภาระ ตุนไว้สัก 6 เดือนติดไว้ในบัญชี น่าจะอุ่นใจกว่า

 อีกเรื่องหนึ่งที่หมอการเงินมีไว้เช็คสุขภาพการเงิน คือ ได้ท�า
ประกันชีวิตและประกันสุขภาพเอาไว้บ้างหรือยัง หากชีวิตคุณ
มีประกันเอาไว้คอยรับมือกับส่ิงไม่คาดฝันแล้ว ก็จัดว่าเป็นผู้ที่มี
สุขภาพการเงินที่ดีในระดับหนึ่ง

 แต่ก็ยังไม่ใช่ท้ังหมด เพราะถ้าดีจริง วงเงินคุ้มครองก็จะต้อง
ครอบคลุมภาระในอนาคตได้ เช่น ถ้าใครมีลูกท่ีต้องเรียน ก็ควร
จะท�าประกันเพ่ือให้รองรับการศึกษาของลูกไปจนจบ เผ่ือว่าคุณ
ปุบปับเป็นอะไรไป ลูกจะได้มีเงินเรียนไปอย่างตลอดรอดฝั่ง

 บางคนอาจจะบอกว่ามปีระกันสขุภาพเอาไว้แล้ว แต่ลองย้อน
กลับไปดูว่ามีรายละเอียดของวงเงินคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล
อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเดี๋ยวนี้โรคภัยหน้าตาแปลกใหม่
มาให้ชาวโลกได้ท�าความรู้จักอีกมากมาย การท�าประกันสุขภาพ
ในยุคนี้ จึงควรท�าให้ครอบคลุมโรคร้ายหน้าตาใหม่ๆ ด้วย

 ส�าหรบัการเชค็สขุภาพทางการเงนิ อะไรไม่ส�าคญัเท่าเงินทีจ่ะ
สะสมไว้ใช้ในบัน้ปลาย อย่าลมืว่า เงนิทองของเราต้องรบราอยู่กับ
เงนิเฟ้ออยูต่ลอด ใน 10 ปข้ีางหน้า ค่าของมนัอาจจะลดลงมามาก 
ระหว่างนี้คงต้องหาทางที่จะต่อยอดเงินออมที่มีอยู่ในหน้าตัก ให้
ออกดอกออกผลไปเรือ่ยๆ แล้วแต่ว่าจะเอาเงนิไปลงทุนไว้ตรงไหน

 โดยรวมแล้วจดัว่าสขุภาพทางการเงนิของคณุยังพอไปไหวอยู่ 
ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะหนี้ และมีอนาคตที่ไม่ล�าบาก 
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go green

องค์ประกอบหลักส�าหรับปาร์ตี้สุดอีโค 
 1. การเลือกสถานท่ี บ้านน่าจะเป็นค�าตอบที่ดีที่สุด 

นอกจากจะประหยัดเรื่องค่ายใช้จ่ายแล้วยังสามารถควบคุม
ปัจจัยอื่นๆ ได้อีก เลือกมุมใดมุมหนึ่งของบ้านที่ให้ความรู้สึกโปร่ง
โล่ง สบายๆ ยิ่งถ้าเป็นช่วงปลายปี-ต้นปีบ้านเราอากาศค่อนข้างดี 
ลองเลอืกมมุสวนหรอืสนามหญ้าหน้าบ้านหรอืหลงับ้าน น่าจะช่วย
ประหยัดไฟ ประหยดัแอร์ไปได้มากอยู่ แนะน�าว่า หากใช้พ้ืนทีเ่ชือ่ม
ต่อระหว่างในบ้านและนอกบ้านได้อย่างกลมกลนื ก็จะช่วยในเรือ่ง
การจัดตกแต่งพื้นที่ให้ดูสวยงาม ได้ทั้งความสะดวกในการเตรียม
อาหาร และบรรยากาศดีๆ ใกล้ชิดธรรมชาติควบคู่กันไป

  

นับตัง้แต่ปลายปีน้ีข้ามไปจนถึงต้นปีหน้า เป็นช่วงเวลา
แห่งเทศกาลเฉลิมฉลอง และสิ่งที่จะมาควบคู่กันไม่
เคยขาดก็คือ “งานปาร์ตี้” ซึ่งส่วนใหญ่ปาร์ตี้เหล่านี้
จะจัดเต็มแบบไม่ค�านึงถึงความสิ้นเปลืองกันเลย วิธี
ง่ายๆ ทุกครั้งที่จัดปาร์ต้ีลองน�าไอเดียอีโคท่ีน�ามา
ฝากกันในวันนี้ไปลองใช้ ทั้งประหยัดงบและไม่ท�าให้
โลกเดือดร้อนนับว่าเป็นแนวคิดรักษ์โลกสุดบรรเจิด
เลยทีเดียว

Let’s get theEco Party
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 2. พร็อพและของตกแต่ง คิดไว้
เลยว่าของประดับตกแต่งสวยๆ ไม่จ�าเป็น
ต้องแพง หรือถ้าของปีท่ีแล้วยังมีอยู ่ก็ 
ไม่จ�าเป็นต้องซือ้ใหม่ท้ังหมด ลองน�าสิง่ของ
ท่ีมีอยู่มาจัดตกแต่งใหม่ หรืออาจจะลอง 
ครเีอทของเหลอืใช้ในบ้าน อาท ิกระดาษห่อ
ของขวัญ ริบบิน้จากกระเช้าของช�าร่วย หรอื
เชือกผูกลัง น�ามาประดิษฐ์เป็นของตกแต่ง
ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว ่าจะเป็น 
เชิงเทียนจากแก้วใสห่อกระดาษสี แจกัน
ดอกไม้จากลังไม้เก่า หรือโคมไฟแขวน
ต้นไม้ท�าจากหมวกแฟนซีปีที่แล้ว เป็นต้น

  
 3. อาหารและเครื่องดื่ม ควร 

หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง แล้วลอง
หันมาเสิร์ฟน�้าที่สามารถท�าได้ง่ายๆ แจก
จ่ายดืม่กันได้เป็นจ�านวนมาก เช่น มอ็กเทล 
สมุนไพร แทนน�้าอัดลมหรือเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ ท่ียังแถมสุขภาพดีให้อีกด้วย 
ในส่วนของการตระเตรียมอาหาร จ�าเป็น
ทีส่ดุต้องทราบจ�านวนเพ่ือนฝงูทีม่าร่วมงาน
คร่าวๆ อาหารจะได้ไม่เหลือและสิ้นเปลือง
โดยใช่เหตุ และควรเลือกเมนูท่ีไม่เน้นการ
ปรงุมาก เพ่ือประหยัดทัง้เวลา และพลงังาน 

  
 4. การเสร์ิฟและภาชนะ หลกีเลีย่ง

การใช้กล่องโฟมหรือจานกระดาษ เพราะ
จะสิ้นเปลืองท้ังเงินทองและทรัพยากร ให้
ใช้จานชามท่ีมีอยู่ แต่อาจเลือกประเภท
ที่เป็นเมลามีน เพ่ือป้องกันการแตกหัก 
เสียหายได้ดี ในส่วนการเสิร์ฟหรือวิธีการ
จัดวางอาหารก็ส�าคัญ แทนที่จะตักแบ่ง
เป็นจานชามเยอะๆ มาเสิร์ฟบนโต๊ะ ควร
ใช้เป็นการจัดวางในภาชนะตรงส่วนกลาง 
แล้วให้เพ่ือนๆ เดนิมาตกัทานสไตล์บปุเฟต์ 
หรือค็อกเทล ทั้งสะดวก สวยงาม และ 
ไม่ต้องล้างจานชามกองโตเมื่อจบงาน 
อีกด้วย 

Light Ideas
เราลืมบรรยากาศปาร์ตี้ท่ามกลางแสงจันทร์และแสงเทียน
หรือยัง? ความโรแมนติก และบรรยากาศแห่งมิตรภาพ 

บทสนทนาออกรสระหว่างเพือ่นๆ หรอืครอบครวั ทีห่นึง่ปีได้เจอ
กันแค่หนึ่งหน ลดความอึกทึกด้วยการหยิบกีตาร์มาบรรเลง  
ร่วมร้องเพลง พูดคุย แทนการเปิดเพลงโหวกเหวกที่แทบจะ 
ไม่ได้ถามสารทุกข์สุกดิบกันเลย ปล่อยให้เทียนไขท�าหน้าที่จุด

บรรยากาศในค�่าคืนให้อบอุ่น เลือกวางในขวดโหลใสที่ทน
ความร้อน วางตามจุดต่างๆ ได้ความโรแมนติกแบบ 

ไม่แต่งแต้ม แถมประหยดัพลงังานได้ดอีกีด้วย
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Wonderful
การเดินทางมาเยือนของ “ฤดูหนาว” ในแต่ละปีนั้น ก็เปรียบ
เสมือนสัญญาณการเริ่มต้นครั้งใหม่ของฤดูกาลท่องเท่ียว
ท่ีอบอวลไปด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก โดยเฉพาะ
การได้สดูกล่ินอายสดชืน่ของสายหมอกบางเบายามเช้าและ
สัมผัสกับลมหนาวเย็นยะเยือกที่พัดโชยมาอย่างร่าเริง

ช่วงเวลาปลายปีแบบน้ี เชื่อได้เลยว่านักเดินทางหลายคนก็คงก�าลังวางแผนและเตรียมตัวแพคกระเป๋าเพ่ือออกเดินทางท่องเท่ียว
กันอีกครั้ง ซึ่งหนึ่งในจุดหมายปลายที่กลายเป็นไฮไลต์ส�าหรับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนั่นก็คือ การเที่ยวชมความงดงามแปลกตา
ของ “ทะเลหมอก” ที่นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจและจะมีให้เห็นกันอย่างเต็มที่ในช่วงฤดูหนาวนั่นเอง ดังนั้น 
ในฉบับนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลจุดเท่ียวชมทะเลหมอกชื่อดังของเมืองไทยมาให้คุณผู้อ่านได้อัพเดทเป็นทางเลือกส�าหรับทริป 
ท่องเที่ยวของคุณที่ก�าลังจะมาถึง เอาเป็นว่าถูกใจที่ไหนก็อย่าลืมปักหมุดแล้วเตรียมตัวลุยกันได้เลย 
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 2. ยอดโมโกจ ูอทุยานแห่งชาตแิม่วงก์ จังหวดัก�าแพงเพชร ส�าหรับขาเที่ยวที่ชอบลุย 
ในแบบแอดเวนเจอร์ ขอแนะน�าจุดชมทะเลหมอกสุดเท่อย่าง “ยอดเขาโมโกจู” ซึ่งเป็น 
ยอดเขาที่สูงที่สุดล�าดับที่ 6 ของเมืองไทย ด้วยความสูง 1,964 เมตร จากระดับน�้าทะเล
ปานกลาง ต้ังอยู่ในเขตอทุยานแห่งชาตแิม่วงก์ โดยมพ้ืีนท่ีครอบคลมุผนืป่าตะวนัตกในเขต  
2 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก�าแพงเพชร และได้รับการยอมรับจาก 
นักเดินป่าระยะไกลท้ังขาประจ�าและขาจรว่าเป็นเส้นทางเดินป่าที่โหดและทรหดที่สุด 
เนือ่งจากต้องใช้เวลาในการเดินทางเข้าไปถึง 5 วนั 4 คืน แต่ท้ังนีก็้ถือว่าเป็นความเหนือ่ยท่ี
คุม้ค่ามากกับการได้ขึน้ไปชมวิวทะเลหมอกทีส่วยมหศัจรรย์อย่างท่ีสดุ ด้วยภาพของทะเล
หมอกสีขาวโพลนที่ลอยปกคลุมผืนป่าอยู่เบื้องหน้า พร้อมกับการได้ดื่มด�่ากับทัศนียภาพ
ที่กว้างใหญ่สุดสายตาของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

การเดินทาง : จากตัวเมืองก�าแพงเพชร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ก�าแพงเพชร-
นครสวรรค์) ถึงกิโลเมตรที่ 338 แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1117 (ไป อ�าเภอ
คลองลาน) พอถึงกิโลเมตรที่ 65 ก็เล้ียวขวาไปตามเส้นทางคลองลาน-อุ้มผางอีก  
16 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองก�าแพงเพชร 66 กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ท่ี : อทุยานแห่งชาตแิม่วงก์ โทร. (055) 719010-1  
หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านักงานสุโขทัย โทร. (055) 616228-9 

 1. ผาชูธง อุทยานแห่งชาติภูหิน 
ร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ภาพทิวทัศน์
แบบพาโนรามาทีแ่สนจะอลงัการของทะเล
หมอกสีขาวท่ีปกคลุมไปทั่วผืนป่าเขียวขจี
ท่ีอยู่เบื้องล่างของ “ผาชูธง” ถือเป็นภาพ
ความงดงามท่ีน่าประทับใจในความรู้สึก
ของนักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้มาเย่ียมเยือน
สถานที่แห่งน้ี โดยพิกัดของผาชูธง จะต้ัง
อยู่ห่างจากบริเวณลานหินปุ่มประมาณ 
500 เมตร ซึง่ในอดตีนัน้ พ้ืนท่ีบรเิวณผาชธูง
เคยเป็นสถานที่ที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
จะข้ึนไปชูธงแดงที่มีสัญลักษณ์รูปค้อน
เคยีว ในทุกๆ คร้ังท่ีรบชนะทหารของรฐับาล 
ลักษณะของผาแห่งน้ีเป็นหน้าผาสูงชัน
ท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบได้
แบบ 360 องศา และกลายเป็นจุดชมวิว
ทะเลหมอกท่ีมีความสวยงามไม่แพ้ท่ีอื่นๆ 
เลยทีเดียว 

การเดินทาง : จากตวัเมอืงพิษณุโลกไป
ตามเส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก ระยะทาง 
68 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านแยง จากนั้น
เลีย้วซ้ายเข้าสูอ่�าเภอนครไทย ระยะทาง 29 
กิโลเมตร และเดินทางต่อด้วยรถสองแถว
ประมาณ 28 กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  
อุทยานแห ่งชาติ ภู หินร ่องกล ้า  โทร. 
(055)356607 และ (055)233527 หรือ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส�านักงานพิษณุโลก โทร. (055)25 9907, 
(055)252742-3 หรือ Call Center 1672

ผาชูธง

ยอดเขาโมโกจู
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 3. ภูทอก เชียงคาน จังหวัดเลย 
อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงคานประมาณ 
7-8 กิโลเมตร “ภูทอก” นับเป็นจุดชมวิว
ทะเลหมอกที่ขึ้นชื่อที่สุดของเชียงคาน ซึ่ง
นอกจากจะได้ชมทะเลหมอกที่สวยงาม
แบบเต็มๆ ตาแล้ว ก็ยังจะได้ชมวิวของ
เทือกเขาสลับซับซ้อนที่มองเห็นได้ไกลสุด
สายตา แถมยังสามารถมองเห็นแก่งคุดคู้ 
ภูหมอน ผาแบ่น และสายน�้าโขงที่ไหล
ทอดตัวยาวไปกับเมืองเชียงคาน ตลอด
จนมองเห็นประเทศลาวได้อย่างชัดเจน 
ซึ่งเหมาะอย่างย่ิงส�าหรับผู้ท่ีหลงใหลการ 
ถ ่ายภาพในมุมกว้าง โดยจุดเด ่นของ
ทะเลหมอกท่ีน่ีจะมีลักษณะเป ็นกลุ ่ม

ก้อนปกคลุมอย่างหนาแน่นไปท่ัวทั้งเมือง
เชยีงคาน ถึงแม้พระอาทิตย์จะขึน้แล้วแต่ก็
ไม่สามารถมองเหน็ดวงอาทิตย์ได้ ทีส่�าคญั
คือ นักท่องเที่ยวยังสามารถสัมผัสและเดิน
ลุยหมอกได้อย่างใกล้ชิดมากกว่าจุดชม
ทะเลหมอกที่อื่นๆ อีกด้วย

การเดินทาง : จากเมืองเชียงคาน ใช้
เส้นทางหลวงหมายเลข 211 ทางไปอ�าเภอ
ปากชม และเมื่อผ่านแยกแก่งคุดคู้ ไม่ไกล
จะมทีางแยกขวามอื (สงัเกตป้ายสถานีทวน
สัญญาณ 483) ก็จะถึงภูทอก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  
เทศบาลต�าบลเชยีงคาน โทร. (042)822288

 4. ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่
บรเิวณหมูบ้่านทับเบกิ ต�าบลวงับาล อ�าเภอ
หล่มเก่า “ภทัูบเบกิ” ได้ชือ่ว่าเป็นยอดเขาท่ี
สงูทีส่ดุของจงัหวดัเพชรบรูณ์ และเป็นหนึง่
ใน Unseen Thailand และเน่ืองจากเป็น
ยอดเขาสงูท่ีสดุ อกีทัง้ยังปลกูแต่กะหล�า่ปล ี
ทั่วทั้งหุบเขา ท�าให้ไม่มีต้นไม้ใหญ่มา
บดบังทัศนียภาพ จึงท�าให้สามารถชมวิว 
ทะเลหมอกได้รอบด้านแบบ 360 องศา 
และหากโชคดีกว่าน้ัน ในบางวันของช่วง
เช้าก็จะมีทะเลหมอกขนาดใหญ่ลอยอยู่
รอบๆ และกินอาณาบริเวณกว้างอยู่ทาง
ด้านทิศตะวันออกติดกับอ�าเภอหล่มเก่า 
ซึ่งจะเป็นภาพท่ีสวยงามตระการตามาก
เป็นพิเศษ

ภูทอก
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 5. หาดส้มแป้น จังหวัดระนอง ได้ยินชื่อ “หาดส้มแป้น” ก็อย่าเพิ่งแปลกใจ เพราะที่
นี่คือจุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของภาคใต้เลยทีเดียว ตั้งอยู่ในบริเวณ
เหมืองดินขาว ต�าบลหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ 8 
กิโลเมตร เป็นแหล่งชมทะเลหมอกทีถื่อเป็น “Unseen in Ranong” ทีม่คีวามสวยงามท่ีสดุ 
โดยนักท่องเทีย่วสามารถขึน้ไปเท่ียวชมทะเลหมอกและวิวทวิทัศน์ทีส่วยงามของเมอืงหาด
ส้มแป้นได้ท่ีบรเิวณจดุชมววิ 360 องศา โดยมมุท่ีสวยท่ีสดุจะอยู่ทางทิศตะวันออกเป็นมมุ
แบบพาโนรามา ส่วนทางด้านทิศตะวันตกจะมีแนวเทือกเขาสีเขียวเป็นฉากหลัง มีหมอก
ซึ่งลอยตัวต�่าและปกคลุมไปทั่วทั้งต�าบล และจะสลายตัวประมาณ 08.00 น. นอกจากนี้
ยังมีมุมอื่นๆ ที่สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาภูเก็ตที่สลับซับซ้อนและเป็นเส้นกั้นระหว่าง
ฝั่งทะเลอันดามันกับฝั่งทะเลอ่าวไทยอีกด้วย 

การเดินทาง : จากถนนเพชรเกษมบริเวณแยกบ่อน�้าร้อนไปตามถนนสายระนอง-
หาดส้มแป้น ประมาณ 7 กิโลเมตร ส�าหรับการเดินทางขึ้นไปชมทะเลหมอกแนะน�าว่าใช ้
รถโฟร์วีลหรือขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี : ส�านักงานเหมือง MRD โทร. (077)862440 
หรือติดต่อ คุณพรศักดิ์ แก้วถาวร โทร. 081-956-2112 และ อบต.หาดส้มแป้น โทร. 
(077)812059, 082-534-7535  

TIPS TO GO 
• จุดชมวิวทะเลหมอกโดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนเทือกเขาท่ีสูงชัน ดังนั้นรถยนต์โฟร์วีลจึงเป็น 
ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ส่ิงส�าคัญที่สุดคือผู้ขับขี่ต้องมีทักษะในการ 
ขับรถบนที่สูงชันในระดับหนึ่ง และต้องมีการตรวจเช็คสภาพของรถให้มีความพร้อมมากที่สุด 
โดยเฉพาะระบบไฟส่องสว่าง ระบบเบรก และยางรถยนต์ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทางนั่นเอง
• ช่วงเวลาของการเทีย่วชมทะเลหมอกท่ีดีท่ีสุดคอืตัง้แต่เวลาประมาณ 6-7 โมงเช้า เพราะหมอก
จะมีปรมิาณมากและมีความสวยงามมากทีสุ่ด อย่าลืมเตรยีมอปุกรณ์เครือ่งกันหนาวให้ครบชุด 
เพราะอากาศในช่วงเช้าของฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิลดลงมากกว่าปกติ
• หากเป็นไปได้ ควรตรวจสอบสภาพเส้นทางและสภาพอากาศของพืน้ท่ีทีเ่ราจะไปชมทะเลหมอก
ล่วงหน้าก่อนก็จะเป็นการดี เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวอย่างถูกต้องและไม่พลาดที่จะได้ชมทะเล
หมอกสวยๆ แบบเต็มตาอย่างที่ตั้งใจไว้

ภูทับเบิก

หาดส้มแป้น

การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ถึง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านตัวเมืองแล้วมุ่ง
หน้าไปทางอ�าเภอหล่มสัก ก่อนถึงแยก
พ่อขุนประมาณ 10 กิโลเมตร ให้เลีย้วซ้าย
เข้าทางเลีย่งเมอืงสาย 21 แล้วขบัรถต่อไป
อีกประมาณ 6-7 กิโลเมตร ถึงสี่แยกกก
โอให้เลี้ยวซ้ายไปทางพิษณุโลก จากนั้น
ตรงไปประมาณ 1-2 กิโลเมตร ถึงสี่แยก
ไฟแดง ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนสาย 2372 
ตรงไปประมาณ 13-15 กิโลเมตร จะมี
ป้ายบอกทางไปภูทับเบิก-ภูหินร่องกล้า 
ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหลวงหลายเลข 
2331 ไปภูทับเบิก จากนั้นขับไปตามเส้น
ทาง ระยะทางประมาณ 17.7 กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
:องค์การบริหารส่วนต�าบลวังบาล โทร. 
(056)747532, (056)917110
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จะมีสักกีค่รั้งที่เราจะมีโอกาส
ได้ทานอาหารรสเลิศในรั้ว 
ในวัง... The Garden of 
Dinsor Palace ร้านอาหาร
บรรยากาศดีที่ ต้ั งอยู ่ ใน  
“วังดินสอ”  วัง เก ่ าแก ่ ที่
มีอายุกว่า 80 ปี โดยวังแห่ง
น้ีตกทอดสืบเชื้อสายมาทาง 
หม่อมเจ้าดาราทอง หรือ
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
พีรพงศ์ภาณุเดช ต�านาน 
สุดยอดนักแข่งรถยุคแรกๆ 
ของเ มืองไทย โดยผู ้สืบ 
เชื้อสายรุ ่นป ัจจุ บันได ้น�า
วังดินสอมาปรับปรุงบาง
ส่วนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย 
ดัดแปลงให้เป็นร้านอาหาร
โดยยังคงเน้นสไตล์วินเทจ
ผสมผสานกับความเป ็น 
วังเก่าได้อย่างลงตัว

The Garden of Dinsor Palace
เพลินตา เพลินใจ ในวัง
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The Garden of Dinsor Palace  
ตั้งอยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท 59 และ 61 หาก
ไม่อยากฝ่ารถติดก็สามารถเดินทางด้วย
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีเอกมัย แล้วเดิน
ย้อนกลับข้ึนไปไม่ไกลนัก เมื่อมาถึง “วัง
ดินสอ” เพียงก้าวแรกท่ีเดินผ่านประตูรั้ว
เข้าไป ความวุ่นวายภายนอกก็จางหายไป
ในทันที เรียกว่าแม้จะอยู่ริมถนนสุขุมวิท
ใจกลางแหล่งธุรกิจของกรุงเทพฯ แต่เมื่อ
เข้ามาที่น่ีจะเสมือนหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่ง 
เป็นเพราะสวนสวยร่มร่ืนที่โอบล้อมตัวเรา 
เหล่าแมกไม้น้อยใหญ่นับร้อยนับพันถูก
ตัดตกแต่งเป็นอย่างดี ช่วยขับเน้นให้ตัววัง
สไตล์วินเทจย่ิงดูโดดเด่นงดงาม เชิญชวน
ให้เราอยากเข้าไปส�ารวจด้านใน

ภายในพ้ืนทีท้ั่งหมดของ The Gardens 
of Dinsor Palace แบ่งออกเป็นร้าน
อาหารทั้งสิ้น 4 ร้านด้วยกัน ประกอบ
ด้วย RendezVouz ร ้านอาหารสไตล์
ฝรัง่เศส, Napoleon ร้านกาแฟและเบเกอรี,่  
ASPEN Steak House ร้านสเต็กสไตล์
อเมริกัน และสุดท้าย Gabriel’s Bistro & 
Grille ร้านอาหารบรรยากาศหรู ตกแต่ง
แนว Cosmopolitan Bistro มีทั้งไวน์และ
เบียร์ต่างๆ อิมพอร์ตมาจากทั่วโลก โดย
เราสามารถเลือกน่ังโซนไหนก็ได้ เพราะ
อาหารจากทุกร้านจะมาเสิร์ฟให้ถึงที่ ซึ่งที่
นั่งบรรยากาศดีๆ มีทั้งแบบ Indoor และ 
Outdoor แน่นอนว่าช่วงนีอ้ากาศเย็นสบาย 
สวนสวยด้านนอกมักถูกจับจองเต็มก่อน
เสมอ โดยเฉพาะบริเวณริมน�้าที่มีละออง
จากสายน�้าพุกระเซ็น พร้อมกับหงส์ขาวท่ี
แหวกว่ายในสายน�า้แวะเวยีนมาทักทายอยู่
เนืองๆ ส่วน Indoor ก็มีมุมให้ลิ้มรสอาหาร

พร้อมเสพงานจติรกรรมทรงคณุค่า เรยีกว่า
ได้ครบทุกรสสัมผัสเลยทีเดียว 

เมื่อเลือกที่นั่งได้แล้ว ก็ถึงเวลาของ
ความอร่อยท่ีเรารอคอย ซึ่ง “เชฟออทัม” 
ผู้ดีไซน์และสร้างสรรค์เมนูอันหลากหลาย
ของร้านเป็นคนจัดการให้เราด้วยตัวเอง
ในวันน้ี เริ่มต้นด้วย Grilled Asparagus 
& Chevre Salad สลัดหน่อไม้ฝรั่งย่างกับ
ชีสนมแพะ ที่ได้ทั้งความกรอบหอมของ 
หน่อไม้ฝรัง่ และความสดของผกัสลดัหลาก
ชนิด ซึ่งที่นี่ปลูกเองในแบบออร์แกนิก เมื่อ
ทานคู่กับชีสนมแพะเน้ือนุ่มท�าให้ทุกค�า
รับรู้ได้ถึงความสดชื่นแตกต่างจากสลัดที ่
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Make It Happen 
ที่ตั้ง: อยู่ระหว่าง สุขุมวิท 59 และ 61 

โทรศัพท์: 0-2714-2112
เวลาเปิด-ปิด: 10.00 – 23.00 น.

HE CHEF: “ เชฟออทัม” เชฟมาก
ประสบการณ์จากเมอืงซแีอตเติล ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผู้สร้างสรรค์อาหารทุกจาน
จากหัวใจ เธอเคยเข้าแข่งขันท�าอาหาร
กับเชฟกระทะเหล็กระดับแนวหน้าของ
อเมริกา โดยเปลี่ยนสถานท่ีแข่งขันไป
เรื่อยๆ จากฝั่งตะวันตกของอเมริกาไป 
ชิงแชมป์ที่นิวยอร์ค และสามารถคว้า
ต�าแหน่งท่ีสามมาครอง เธอเดินทาง 
ท่องโลกเพ่ือลิ้มลองอาหารและเรียนรู้
ศิลปะการท�าอาหารในประเทศต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น ประเทศไอร์แลนด์, สกอตแลนด์, 
ออสเตรีย, อติาล,ี สเปน, ฝร่ังเศส, องักฤษ, 
จาไมกา, เม็กซิโก, มาเลเซีย, พม่า, ลาว 
และรัฐต่างๆ ในอเมริกา ก่อนจะมาหลง
รักเสน่ห์ของประเทศไทย และสร้างเสน่ห์
แห่งอาหารให้ลูกค้า The Gardens of 
Dinsor Palace ประทับใจมาถึงปัจจุบัน 
ซึ่งการปลูกผักปลอดสารพิษ และการ 
เพาะเ ห็ด เอง เ พ่ือมาปรุ งอาหารให ้
ลู ก ค ้ า  ก็ เ ป ็ น แ น ว คิ ด ท่ี น ่ า ท่ึ ง ข อ ง 
เชฟสาวคนนี้นี่เอง

เคยทานมา จานท่ีสอง Crispy Skin 
Salmon & Brandade Cake แซลมอนย่าง 
ทานคู่กับเค้กมันบด รสสัมผัสนุ่มเบาของ
ไวท์ซอสเข้าเนื้อกับแซลมอนที่สุกก�าลังดี 
แถมมลีูกเล่นทีห่นงักรอบอร่อย กดัแต่ละที 
จึงได้ท้ังความกรอบนุ่มอร่อย จานต่อ
มา Seared Foie Gras & Pineapple 
Gastrique ฟัวกราส์ราดซอสสับปะรด  
ฟัวกราส์ขนาดพอเหมาะนาบบนกระทะ
จนได้ผิวหน้ากรอบนิดๆ ตัดกับเนื้อในที่นุ่ม
ละลายในปาก ย่ิงทานคู่กับซอสสับปะรด
ความรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ จานสุดท้าย 
Red Wine Braised Beef Short Ribs 
ซี่โครงตุ๋นไวน์แดง จานหลักที่ไม่หนักอย่าง
ท่ีคิด เพราะแค่ใช้ส้อมจิ้มเบาๆ เนื้อก็หลุด
จากซี่โครงอย่างง่ายดาย ไม่ต้องหนักใจว่า
จะเค้ียวยังไงให้ยุ่ย เนื้อท่ีฉ�่าด้วยไวน์แดง  
เข้มข้นประทับใจเป็นที่สุด แน่นอนว่าถ้า
ไม่มีของหวานปิดท้าย คงจะไม่เป็นมื้อ
ชาววังที่สมบูรณ์แบบ Pancake Passion 
Fruit ของหวานเรียบง่ายแต่โดนใจทุกค�า 
ด้วยเน้ือแป้งนุ่มๆ หอมๆ เข้ากันดีกับซอส
เสาวรสหวานอมเปรี้ยว ทานคู่กับกาแฟ
หรือชายิ่งเพิ่มรสชาติให้มื้อนี้ไม่มีวันลืม 
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“อย่าให้ใครมาบอกว่าลูกท�านัน่ท�าน่ีไม่ได้...
แม้แต่พ่อ! เม่ือลูกมีความฝันลูกต้องปกป้อง
และคว้ามันมาให้ได้”

ข้อคดิทีไ่ด้อย่างชดัเจนจากภาพยนตร์ฟีลกู๊ดอย่าง The Pursuit 
of Happyness คือไม่ว่าคณุจะตกต�า่อย่างไร หากไม่ยอมก้มหัวให้
กับอุปสรรค เลอืกท่ีจะพยายามทกุวิถีทาง แทนท่ีจะมานัง่คร�า่ครวญ 
อย่างไรเสียก็ต้องมีวันที่ดีกว่า... The Pursuit of Happyness เรื่อง
จริงของวีรบุรุษนักขายในอเมริกา ท่ีถูกน�ามาสร้างเป็นภาพยนตร์
ที่ให้ก�าลังใจอย่างทรงพลัง กับชีวิตท่ีแสนยากล�าบาก รุมล้อมไป
ด้วยปัญหาหนี้สินรอบตัวของ คริส การ์ดเนอร์ (วิล สมิธ) ซ�้าเติม
ด้วยภรรยาคู่ใจกลับมาเลิกรา ท้ิงลูกชาย (จาเดน คริสโตเฟอร์ 
ไซร์ สมิธ) ไว้ให้คริสเลี้ยงแต่ล�าพัง (ทว่าเขาเป็นคนยื่นค�าขาดที่จะ
เลี้ยงลูกเอง) ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต�่า พ่อหม้ายลูกติดที่ตั้ง
ปณิธานไว้ว่าจะไม่ทิ้งลูกเหมือนท่ีตนถูกกระท�ามาก่อน เป็นแรง
ผลกัดนัให้เขาสูยิ้บตาแม้จะต้องกระเตงลกูชายตวัน้อยออกเร่ร่อน
เหมอืนคนจรจดั ทว่า ครสิก็มวีธีิสอนให้ลกูให้เหน็คณุค่าของตวัเอง
และไม่ยอมแพ้กับสิ่งใดๆ รวมถึงความฝันกับประโยคที่ว่า “อย่า

ให้ใครมาบอกลูกว่า...ลูกท�านั่นท�าน่ีไม่ได้...แม้แต่พ่อ! เมื่อลูกม ี
ความฝัน...ลูกต้องปกป้องมัน และคว้ามันมาให้ได้” 

ไหวพริบบวกกับความมุ ่งมั่นหาหนทางใหม่ๆ การบริหาร 
ความคิดและเวลาอย่างดี จากแค่นักขายเครื่องสแกนกระดูกที่ 
ขายยากขายเย็น เขาจึงมุ ่งมั่นสู่การเป็นโบรกเกอร์ ในบริษัท
หลักทรัพย์ยักษ์ใหญ่ มันสมองบวกกับกลเม็ดการขายและ 
แรงขับเคลื่อนจากความรักลูก เป็นแรงฮึดมหาศาลที่น�าพาคริส
ไปสู่การเป็นสุดยอดนักขายที่ประสบความส�าเร็จที่สุดคนหนึ่งใน
ประวตัศิาสตร์อเมรกิา...ไม่ได้มอีะไรให้ตคีวามมาก ทว่า เรยีบง่าย 
อย่างที่คริสเคยบอกไว้ในบทสนทนาหนึ่งคือ “ถ้าผมท�าอะไรไม่ได้ 
ผมจะบอกเองว่าไม่ได้ แต่ผมจะไม่หยุดพยายามที่จะหาค�าตอบ
มันและท�าทุกอย่างให้ส�าเร็จ” ดังน้ัน เมื่อคริสท�าได้ เราทุกคนก็
ต้องท�าได้เช่นเดียวกัน 

The Pursuit of Happyness

ผู้ก�ากบัภาพยนตร์: Gabriele Muccino
แนว/ประเภท: Drama
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ก�าลังใจ เป็นข้อส�าคัญท่ีจะอุปการะให้เกิดความส�าเร็จกิจท่ีจะท�าท้ังปวง  
เหตุที่จะท�าให้เสียก�าลังใจมีมาก ดังที่ทราบกันอยู่ แต่ทางตรงกันข้าม เหตุที่
ท�าให้เกิดก�าลังใจก็มีมากเช่นเดียวกัน มิใช่ว่าจะมีแต่เหตใุห้เสยีก�าลังใจเท่าน้ัน 
จึงควรคิดค้นหาให้พบเหตุแห่งก�าลังใจ

ก�ำลังใจสู่ควำมส�ำเร็จ
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ธรรมทีพ่ระพุทธเจ้าตรสัสอนให้ปฏบิตัอิบรมจติใจ ล้วนเป็นเหตุ
ให้เกิดก�าลังใจ เช่น ศรัทธาความเชื่อในผู้อื่นที่ควรเชื่อ และความ
เชื่อในตนเอง เมื่อมีความเชื่อสองอย่างน้ีประกอบกันตามส่วน  
ก็เป็นก�าลังใจส�าคัญประการหนึ่ง

ความวางใจเป็นอุเบกขา ในนินทา และสรรเสริญ คือ ไม่ถือ
เสียงซุบซิบหรือเซ็งแซ่ในทางต่างๆ เป็นใหญ่ แต่ถือประโยชน์ตน
เป็นประมาณ หมายความว่า ด�าเนินทางรักษาประโยชน์ของตน
ไว้ ใครจะว่าอย่างไรไม่ถือเป็นส�าคัญ เพราะถ้าไปถือเป็นส�าคัญ
เข้า ก็จะเสื่อมประโยชน์ จะท�าให้ใจระทมย่อท้อเพราะนินทา  
ให้ใจก�าเรบิเสบิสานเพราะสรรเสรญิ นบัว่าเป็นเหตใุห้เสยีก�าลงัใจ
ด้วยกัน วางใจเป็นอเุบกขาในเรือ่งน้ีได้จงึเป็นก�าลงัใจประการหนึง่

ความปลงใจลงในกรรมและผลของกรรม โดยก�าหนดคิดว่า
เป็นไปตามกรรมที่แต่ละคนได้ท�าไว้ ตนเองก็มีกรรมเป็นของของ
ตน ไม่ได้ท�าไว้ในชาตินี้ก็ควรเชื่อว่าได้ท�าไว้ในอดีตชาติ ทุกคนจึง
ต้องเผชิญบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ อยู่บ่อยๆ ที่ตนเองไม่ชอบใจ 
ปรารถนา แต่ก็ต้องพบต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น เมื่อเป็น
ดังน้ีก็ต้องยอมเผชิญ ถือว่าเป็นกรรมและผลของกรรม จึงต้อง
ปฏิบตัไิปตามกรรมวบิาก คอืท�าไปตามกระบวนเรือ่งท่ีเกดิขึน้ด้วย
สติปัญญาเต็มที่ ไม่หลีกเลี่ยงย่อท้อ ความปลงใจลงในกรรมและ
ผลของกรรม จึงเป็นก�าลังใจประการหนึ่ง

ความคดิให้เหมอืนอดตี คอืล่วงไปแล้ว เหตกุารณ์ทัง้ปวงพร้อม
ทั้งอายุล่วงไปโดยล�าดับ ถึงเรื่องที่ก�าลังเกิดขึ้นก็จักล่วงไปทั้งหมด 
จักมอดไปเหมือนเถ้าถ่านที่หมดไฟแล้ว ฉะนั้นในขณะเผชิญเรื่อง
คิดว่าเหมือนกับเรื่องท่ีล่วงไปแล้ว จะท�าให้จิตใจรู้สึกเป็นปกติ 
เพราะเท่ากับเห็นความดับสนิท ความคิดให้เหมือนอดีตจึงเป็น
ก�าลังใจประการหนึ่ง

ความเห็นทางออก หมายถึงสตปัิญญาทีเ่หนอืกว่า เหน็ทางออก
จากข้อขดัข้องในทกุทางด้วยวิธีทีไ่ม่เป็นทุกข์ เป็นก�าลงัใจประการ
หนึ่ง

ความไม่แพ้ต่อเหตกุารณ์แม้จะรนุแรงจติใจเผชญิได้อย่างเยือก
เย็นสุขุมรอบคอบ ไม่กลัวกล้าอย่างทหารหาญ พระเจ้าอุเทนเมื่อ
ถูกพระเจ้าจัณฑปัชโชตจับไปเป็นเชลยทรงถูกขู่ว่าจะประหาร
จึงตรัสว่า “ทรงเป็นเชลยแต่ร่างกาย แต่จิตใจไม่เป็นเชลย  
ราชศัตรูจึงเป็นใหญ่แต่ทางกาย ไม่เป็นใหญ่แห่งจิต จะท�า
อะไรแก่ร่างกายก็ท�าไปเถิด” ความมีใจหาญดังนี้เป็นก�าลังใจ
ส�าคญัรวมความว่า คนฉลาดย่อมรูวิ้ธีเสรมิก�าลงัให้แก่จติใจ คนโง่
เท่านั้นที่นอนเสียก�าลังใจ ไม่รู้จะแก้ไขใจของตนอย่างไร 

จากหนังสือ ชีวิตลิขิตได้
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก

ความเห็นทางออก 
หมายถึงสติปัญญา

ที่เหนือกว่า เห็นทางออก
จากข้อขัดข้องในทุกทาง

ด้วยวิธีที่ไม่เป็นทุกข์ 
เป็นก�าลังใจประการหนึ่ง
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Eat Clean (อที คลีน) หรอืทีเ่รานิยมพดูกันว่า “กินคลีน” คอือะไร 
มันคือการเลือกรับประทานอาหารเพื่อลดน�้าหนัก หรือล้างพิษ 
กันแน่ แท้จริงแล้วมันครอบคลุมแทบจะทุกอย่างเพราะ 
การกินคลีนก็คือการกินแบบรักษาสุขภาพอย่างหน่ึง ซึ่งมี 
คอนเซ็ปต์หลักก็คือการทานอาหารที่มีการผ่านกรรมวิธีน้อย
ท่ีสดุ ปรงุแต่งน้อยท่ีสดุ เน้นไปท่ีความเป็นธรรมชาตขิองวัตถุดบิ
ให้มากที่สุด 

HOW TO 
EAT CLEAN
มากินคลีนเพื่อสุขภาพและหุ่นสุดฟิตแอนด์เฟิร์มกันเถอะ
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การกินคลีนหากจะได้ผลต้องรู้จักท�าอาหารด้วยตัวเองเพราะ
ไว้ใจอาหารนอกบ้านได้ยาก แถมแม่ครัวก็คงอดไม่ได้ที่อยากท�า
อาหารอร่อยๆ รสแซ่บๆ ให้เราทาน และถ้าขืนไปก�ากับมากๆ ดี
ไม่ดีจะโดนขว้างตะหลิวเอา! ดังนั้นมาดูอาหารที่ควรมีติดครัว
กันไว้สักหน่อยดีกว่า อย่างเช่น เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน เช่น เน้ืออกไก่  
เน้ือหมชูิน้ ปลาทนู่ากระป๋องในน�า้แร่ ผกัผลไม้สดๆ คาร์โบไฮเดรต
ที่ไม่ขัดสีอย่าง ขนมปังโฮลวีต ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ส่วนน�้ามันก็
ควรเป็นน�้ามันพืช อาทิ น�้ามันมะกอก น�้ามันดอกทานตะวัน ที่หา
ได้ง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ต ส่วนเครื่องปรุงท่ีพอจะช่วยให้กินคลีน
ได้อย่างมีรสชาติมากขึ้น ได้แก่ มะนาว เลมอน เกลือ พริกไทป่น 
พริกข้ีหนูสด หากมีของเหล่าน้ีในตู้ก็ไม่ต้องกลัวการกินอาหาร
สุดสะอาดอีกต่อไป ส่วนอาหารต้องห้ามของชาวคลีนน้ันก็ได้แก่
อาหารแปรรูปทุกชนิด ขนมถุง แฮม ของดอง ของแช่แข็ง อาหาร
กระป๋องยกเว้นทูน่าในน�า้แร่ อาหารไขมนัอิม่ตวัมากๆ อย่างเช่น ชสี 
ขาหมู แฮมเบอร์เกอร์ อาหารปรุงรสอย่างอาหารเค็มจัดที่ปรุงด้วย
ซอีิว๊ น�า้ปลา เต้าเจีย้ว ผงชรูส รวมทัง้อาหารและเครือ่งดืม่หวานๆ ท่ี
เราก็รูกั้นดอียู่แล้วว่าไม่ดต่ีอสขุภาพเลย หากจะปรงุรสอาหารคลนี  
ควรใช้เกลอืบรสิทุธ์ิเพียงเลก็น้อย ใส่พรกิไทป่นเข้าไปเป็นเพ่ือนกัน
อีกหน่อยก็พอจะบรรเทาได้อยู่

สิ่งท่ีคุณจะได้รับหลังการกินคลีนอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ก็
คือระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นเพราะกากใยจากผักผลไม้ ผิวพรรณที่
เปล่งปลั่งจากวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ท่ีไม่สูญเสียไปจากการ
แปรรูป รูปร่างท่ีเพรียวข้ึนเพราะไขมันต�่าและโปรตีนสูง การ
กินเกลือน้อยลงยังช่วยให้รูปร่างเฟิร์มขึ้นเพราะร่างกายจะไม ่
บวมน�า้ หากควบคูไ่ปกับการออกก�าลงักายด้วยแล้ว ย่ิงได้หล่อสวย 
เพอร์เฟ็คต์กันแน่นอน  

Clean Yoghurt
เตรียมโยเกิร์ตหวานน้อยไว้ 1 ถ้วย จากนั้น
ใส่เน้ือผลไม้สดหวานฉ�า่อย่างมะม่วง เบอร์รี ่
ต่างๆ  ทับทิม หรือกล้วยฝานลงไป น�าไป
แช่เย็นในตู้เย็นสักครู่ จากน้ันน�าออกมา 
คลุกเคล้าแล้วโรยด้วยธัญพืชอบแห้ง 
ไม่ปรุงรส หรืออาจเป็นซีเรียลรสจืดก็ได้ 
รบัรองว่าอร่อยไม่แพ้ขนมเค้กก้อนโตเลยล่ะ

Whole Wheat Lover
น�าแผ่นขนมปังโฮลวีตไปย่างในกะทะด้วย 
ไฟอ่อนๆ แล้วน�าขึน้ไปพัก จากน้ันฉกีอกไก่
เป็นชิน้ๆ แล้วย่างด้วยไฟอ่อนๆ ทอดไข่ดาว 
สกุตามชอบ จากน้ันแปะชิน้ไก่และทบัด้วย 
ไข่ดาวลงบนขนมปัง โรยด้วยพริกไทยป่น 
เ พียงเ ล็กน ้อย อาจเติม ผักย ่างหรือ 
มะเขือเทศย่างเพ่ือความกลมกล่อมสัก 
เล็กน้อย เท่านี้ก็อิ่มท้องแบบคลีนๆ แล้ว
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Taurus (ราศีพฤษภ)
14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน

คุณจะจัดการกับงานของตัวเองได้

เป็นอย่างดี ยิ่งมีเร่ืองเข้ามา คุณ

จะเร่งรีบจัดการในระยะเวลาส้ันๆ คุณก็ยิ่งท�าได้ดี

จนประสบความส�าเร็จ การเงินมีเร่ืองต้องจัดการ 

ต้องตัดสินใจ แม้ว่าคุณจะไม่ค่อยมั่นใจกับข้อมูลที่มี  

ไม่ค่อยม่ันใจกับการตัดสินใจของตัวเอง แต่การ

ตดัสนิใจของคณุจะท�าไดด้ ีมองเห็นเส้นทาง ทศิทาง

ที่ดีท่ีจะส่งเสริมตัวเองในเร่ืองงาน คุณตัดสินใจกับ

เส้นทางเหล่านั้นได้เลย เม่ือมีความคิด ความหวังที่

จะสร้างความมัน่คงท่ีจะเปล่ียนแปลงงานของตัวเอง

ให้ไปในทางทีด่ย่ิีงขึน้ กส็ามารถท�าได้เลย ควรท�าบุญ

กับโครงการในพระราชูปถัมภ์

Arie (ราศีเมษ)
13 เมษายน - 13 พฤษภาคม

คุณอยากหยุดพักผ่อนจากเร่ือง

ต่างๆ มากมาย และไม่พร้อมที่จะรับ

อะไรใหม่ๆ ท่ีเข้ามานัก เพราะว่ายังเหน่ือยล้ากับส่ิง

ท่ีต้องรับมือก่อนหน้าน้ี คุณจะได้รับการส่งเสริม

ให้ประสบความส�าเร็จจากความสามารถ การใช้

ทักษะ ประสบการณ์ ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เป็นการ

ท�าให้งานของคุณไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิม ส่ิงไหนท่ีเคย

วางแผนว่าจะท�า ตอนน้ีก็ลงมือได้เลย ควรท�าบุญ

กับผู้หญิงท่ีมีความเด็ดขาด หากเจ้านายผู้หญิง 

ชวนคุณไปท�าบุญ ก็ควรท�าร่วมกับเขา

Capricorn (ราศีมังกร) 
16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์

ไม ่ว ่าจะมีเ ร่ืองราวใดๆ คุณก็จะ

จัดการกับมันได้เป็นอย่างดี คุณ

มีความม่ันคง ทุกอย่างดูมั่นคงลงตัวดีอยู ่แล้ว  

ช่วงน้ีคุณไม่จ�าเป็นต้องเครียด คุณยังได้รับเร่ือง 

ผลประโยชน์จากครอบครัว เช่น กิจการครอบครัว 

การขายท่ีดินในครอบครัว เร่ืองงานไม่ใช่งานที่ช้ีน้ิว

ส่ังอย่างเดียว ต้องควบคุมงานเอง ต้องทุ่มเทกับ

งานอย่างมาก แต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะคุณก็

พอใจกับงานท่ีคุณท�า ควรท�าบุญในสถานที่ที่คุณ

คุ้นเคย ท�าบุญกับคนที่คุณคุ้นเคย เช่น การท�าบุญ

อุปกรณ์การเรียนในโรงเรียนที่คุณเคยเรียน

Aquarius (ราศีกุมภ์) 
13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม

คุณภูมิใจในการรับมือกับเร่ืองที่

จัดการได้ยาก บางทีมันก็ท�าให้คุณ

กล้าๆ กลัวๆ แต่เมื่อลองค�านวณความสามารถที่มี

อยู่แล้ว ก็เห็นว่ามีโอกาสที่จะจัดการได้ส�าเร็จ การ

เงนิมเีร่ืองทีไ่ม่ค่อยด ีควรน�าเงินไปท�าบญุท่ีเกีย่วข้อง

กบัผูเ้สยีชีวติ ผู้ป่วย จะลดอทิธพิลท่ีไม่ค่อยดใีนเร่ือง

เงินได้ งานของคุณเป็นงานท่ีต้องตัดสินใจ ต้อง

จัดการกับสิ่งต่างๆ ด้วยตัวของคุณเอง ซึ่งคุณจะ

ไม่แน่ใจในการตัดสินใจน้ัน แต่เม่ือตัดสินใจแล้วคุณ

ก็จะมั่นใจมากขึ้นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ควรท�าบุญ

งานศพ ท�าบุญเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต

Gemini (ราศีเมถุน) 
14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม

มีโอกาสท่ีดีเข้ามา คุณจะไม่ปล่อย

ให้โอกาสดีๆ จากคุณไปง่ายๆ มีวิธี

รับมือกับโอกาสเหล่านั้น แต่ต้องประคับประคอง

มันให้ดี ต้องรับผิดชอบกับส่ิงท่ีท�าอยู่ให้มากข้ึน

กว่าเดิม การเงินเต็มไปด้วยโอกาส เห็นแสงสว่าง 

มีอนาคตท่ีสดใสได้ไม่ยากนัก การงานมีความคืบ

หน้ามากข้ึน ประสบความส�าเร็จเป็นทีน่่ายินด ีเพราะ

ความพยายามของตวัเองในอดตีท�าให้ประสบความ

ส�าเร็จในตอนนี ้ควรท�าบญุกบัคนทีมี่ความพยายาม 

หรือท�าบุญกับโครงการท่ีดูเหมือนจะประสบความ

ส�าเร็จได้ยาก หรือจิตอาสาในเร่ืองท่ีท�าได้ยากๆ 

เช่น พัฒนาชุมชน

ดวงประจ�ำเดือนมกรำคม - มีนำคม 2558

Pisces (ราศีมีน) 
14 มีนาคม - 12 เมษายน

คุณมีอิสระ ท�าตามใจตัวเองได้  

เห็นว่าส่ิงใดถูกต้องคุณก็จัดการไป

ตามนั้นได้เลย มีความสุขกับสถานการณ์การเงิน

ของตัวเอง ไม่ต้องดิ้นรนให้เหนื่อย เครียดและเสีย

สุขภาพจิต งานของคุณสามารถใช้ความฉลาดใน

การจัดการกับสิ่งต่างๆ ได้ คุณจะได้รับการยอมรับ

เน่ืองจากความสามารถของคุณ ควรท�าบญุกับคนที่ 

ต้องประสบปัญหาต่างๆ เนื่องจากปัญหาต่างๆ  

ที่เข้ามาท�าให้เขาไม่สบายใจ ท�าให้เขาท้อแท้และหมด

ก�าลังใจ ควรไปให้ความหวังคนเหล่านั้น
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Sagittarius (ราศีธนู) 
16 ธันวาคม - 15 มกราคม

คุณอยากท� าอ ะ ไ รด ้ วยตั ว เอง 

ต้องการอสิระ คุณมเีวลาก็หาโอกาส

ไปท่องเที่ยว จะท�าให้มีความสุขมากเลยทีเดียว การ

เงินมีการเร่ิมต้นส่ิงใหม่ๆ คุณคิดที่จะสร้างสรรค์

อะไรใหม่ๆ อยู่แล้ว ก็ควรใช้โอกาสนี้เป็นการเริ่มต้น 

งานค่อนข้างจะติดอยู่กับเร่ืองเก่าๆ เพราะไม่อยาก

เหนือ่ย จงึท�าสิง่ต่างๆ ตามความต้องการของตัวเอง 

มากกว่าท่ีจะเร่ิมต้นนับหน่ึงใหม่ ควรท�าบุญที่

เก่ียวข้องกบัการมอบโอกาสให้คนทีต้่องการโอกาส

Virgo (ราศีกันย์)
17 กันยายน - 16 ตุลาคม

คุณมีจินตนาการ มีความใส่ใจใน

ตัวของเพื่อนๆ หรือผู้คนรอบข้าง  

คุณต้องการให้ความช่วยเหลือ และบริการให้คน

อื่นๆ ให้ได้รับความสะดวกสบาย มิตรภาพและ

ความมีน�้าใจสร้างเสน่ห์ให้กับคุณ การเงินช่วงนี้เป็น

ไปในทิศทางที่เรื่อยๆ แต่มั่นคง จะมีรายได้จากความ

สามารถของคุณเองซ่ึงเป็นความสามารถท่ีไม่ได้มี

ใครมาลอกเลียนแบบง่ายๆ นั่นท�าให้การเงินมีความ

มั่นคง แต่คุณก็ไม่ได้เร่งรีบที่จะจัดการกับการเงินให้

เข้ามามากเกินไปจนท�าให้เสียเครดิต งานของคุณ

เป็นไปในทางทีอ่ยากให้เป็น ไม่จ�าเป็นต้องฟังค�าแนะน�า 

ค�าคัดค้านจากใคร มั่นใจในตัวเอง ควรท�าบุญให้กับ

คนยากจน คนท่ีไม่สามารถจัดสรรชีวิตของตัวเอง

ให้ได้ลงตัวเท่าไหร่นัก

Cancer (ราศีกรกฏ)
15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม

คุณมีภาพลักษณ์ที่ดี หลายสิ่งหลาย

อย่างมีความลงตวัมากกว่าเดมิ ท�าให้

ม่ันคงมั่นใจในส่ิงท่ีมีจนไม่จ�าเป็นต้องสนใจอะไร  

การเงินยังมีเร่ืองที่เป็นปัญหา มีเร่ืองที่ท�าให้ไม่ค่อย

สบายใจ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหญ่โต เป็นความ

ผดิพลาดเลก็น้อย แต่คุณให้ความส�าคัญกบัมนัมาก

จนท�าให้เกิดความเครียด คุณจัดการกับงานของ 

ตัวเองได้ดี การร่วมงานกับผู้ใหญ่ที่มีภาพลักษณ์ที่

ดี มีความคิดสร้างสรรค์ก็จะส่งเสริมคุณได้ดี ควร

ท�าบุญท่ีเกีย่วข้องกับภาพลกัษณ์ท่ีด ีเช่น การท�าบุญ

ร่วมกับดารา นักแสดงในโครงการต่างๆ

Scorpio (ราศีพิจิก)
16 พฤศจิกายน - 15 ธนัวาคม

คุณจดัการกับส่ิงต่างๆ ทีเ่ข้ามาช่วงน้ี 

ได้เป็นอย่างดี ส่ิงท่ีเข้ามาจะเข้ามา

ถูกเวลากับความคิด กับความสามารถของคุณ

พอดี ท�าให้ไม่ใช่เร่ืองยากที่จะจัดการกับส่ิงต่างๆ 

การเงินมีความมั่นคงอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องดิ้นรน 

ไม่จ�าเป็นต้องแสวงหาเพิ่มเติมให้เหนื่อย คุณยังได้

รับการสนับสนุนจากผู้ชายที่มีความม่ันคงในเร่ือง

เงินได้อีกต่างหาก งานเกี่ยวข้องกับข้อตกลงต่างๆ 

คุณต้องตัดสินใจและศึกษาข้อมูลให้ดี เพื่อให้การ

ตัดสินใจเป็นผลดีต่อการท�างานมากท่ีสุด ควร

ท�าบุญที่เกี่ยวข้องกับการให้ก�าลังใจ ยังมีคนที่เสีย

โอกาสเพราะความเสียใจ ความไม่มั่นใจในตัวเอง 

คุณสามารถให้ก�าลังใจให้เขามองเห็นทิศทางใหม่ๆ 

มองเห็นความสามารถของเขาได้

Libra (ราศีตุลย์)
17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน

คุณเป็นคนมีความเด็ดขาดในการ

จัดการกับส่ิงต่างๆ คุณต้องเข้าไป

เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเก่ง ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้า เป็น

เจ้านาย ซึง่คนทีม่ลัีกษณะดงักล่าวจะส่งเสริมคุณได้

ด ีหากมปัีญหาอะไรก็สามารถขอค�าแนะน�าจากเขาได้ 

การเงินเกีย่วข้องกับการเดนิทาง การติดต่อส่ือสาร 

เมื่อมีสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นปัจจัยจะท�าให้การเงินเดิน

หน้าไปได้เร็วข้ึน คุณต้องการพักผ่อน นอกจากนี้

หากคุณสามารถเก่ียวข้องกับงานที่เก่ียวกับความ

สงบหรือจัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสมาธิก็จะ

ส่งเสริมคุณได้เป็นอย่างดี ควรท�าบุญด้วยการให้

โอกาสคนอื่น การมอบค�าแนะน�าที่ดี ที่ท�าให้คนอื่นๆ 

มองเห็นทิศทางที่ดี

Leo (ราศีสิงห์) 
17 สิงหาคม - 16 กันยายน

คุณต้องเจอกับเร่ืองที่จัดการยาก 

เป็นเร่ืองท่ีต้องใช้ฝีมือค่อนข้างมาก 

แต่คุณมัน่ใจว่ามขีองดอียู่กบัตัว รูว่้ามีความสามารถ

แค่ไหน ก็สามารถจัดการได้เป็นอย่างดี ท�าให้คุณ

เป็นที่ยอมรับ การเงินจะได้มาจากงานท่ีมีความ

มั่นคง เงินจากงานพิเศษต่างๆ ในตอนนี้จะมีน้อย

ลง เนื่องจากมีภาระหน้าที่ท่ีค่อนข้างจะม่ันคงอยู่

แล้ว การงานมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วม

งาน หรืออาจมีผู้ติดต่องานที่รู้สึกถูกชะตามากเป็น

พเิศษ ก่อให้เกดิความสัมพนัธ์ท่ีด ีท�าให้งานของคุณ

ราบรื่นมากขึ้น ควรท�าบุญที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วม

งาน หุน้ส่วนบริวารของคุณ จะช่วยแก้ปัญหาในเร่ือง

การจัดสรรที่ไม่ลงตัว การแบ่งหน้าที่ที่ไม่ลงตัว การ

ขัดแข้งขัดขากันได้
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หน้านี้มี
ค�ำตอบ

Qหากไม่ได้รบัจดหมายข่าว (Newsletter) จะต้อง
ด�าเนินการอย่างไร

A เอ็กโกได้จัดท�าจดหมายข่าวเป็นรายไตรมาส  
หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับจดหมายข่าว กรุณาติดต่อ

หน่วยงานนักลงทนุสมัพันธ์ทางโทรศพัท์ 0 2998 5145-8  
หรือทาง e-mail: ir@egco.com เพ่ือขอรับเอกสาร ซึ่ง
โดยปกติผู้ถือหุ้นจะได้รับจดหมายข่าวเป็นประจ�า หาก 
ไม่ได้รับทางไปรษณีย์ ผู้ถือหุ้นควรด�าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของที่อยู่ของท่านกับ TSD หรือ บริษัท
สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ได้โดยตรง

FAQ

DID YOu KnOw

Due Diligence คือการตรวจสอบและ
ประเมินทรพัย์สินตลอดจนหนีสิ้นของบรษิทั
ว่ามีมูลค่าถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีและ
มีอยู่จริง

Qขอทราบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

Aพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท 
ข้อ 41 ก�าหนดให้จ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ 

คณะกรรมการบริษัทลงมติแล้วแต่กรณี   โดยปกติเอ็กโกจะพยายามจ่ายเงินปันผลให้ 
เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท�าได้ โดยก�าหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับ 
ผลประกอบการครึ่งปีแรกและจ่ายผลประกอบการครึ่งปีหลัง ประมาณเดือนกันยายนและ
พฤษภาคมตามล�าดับ 

Qกรณีท่ีผู ้ถือหุ ้นไม่ได้รับเงินปันผล หรือมีเงินปันผล
ค้างจ่าย กรุณาติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ TSD ตามที่อยู่ดังนี้

Aการตดิต่อด้วยตนเอง : เลขที ่62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ชั้น 1 หรือ ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 ไปรษณย์ี : เลขท่ี 62  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 หรือ ช้ัน 4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110  
อีเมล์ : TSDCallCenter@set.or.th โทรศัพท์ :  0 2229 2888
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calendar activities
ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก มกราคม - มีนาคม 2558)

calendar

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมตามความเหมาะสม 
และท่านสามารถตรวจสอบสถานที่จัดงานต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.egco.com

มกราคม 
กิจกรรม “เปิดบ้านพลังงานเพื่อชีวิต” 

ทัศนศึกษาเรียนรู้ที่มาของไฟฟ้า  
เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ส�าหรับ

เยาวชนที่ชนะการประกวดโครงงาน
นักเรียน ประจ�าปี 2557 ภายใต้
โครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต 

ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”

มีนาคม
ก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียน

พักการโอนหุ้น เพื่อผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558

ค่ายเยาวชน
เอ็กโกไทยรักษ์ป่า 
จังหวัดเชียงใหม่

กุมภาพันธ์
J.P. Morgan’s 

Thailand Conference 
Days 2015

โครงการพบปะผู้บริหาร 
(Analyst Briefing) 

ครั้งที่ 1/2558

รายงานผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี 2557 

ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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If you run 
you stand a chance 
of losing, but if you 

don’t run you’ve 
already lost.

- Barack obama -



ถ้าคุณวิ่ง คุณมีโอกาสแพ้ 
แต่ถ้าคุณไม่วิ่งเลย 

คุณได้แพ้ไปเรียบร้อยแล้ว
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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


