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25 ปี เอ็กโก กรุ๊ป 
บนเส้นทางความส�าเร็จ



	 ในวัย	25	ปี	หากเป็น	‘มนุษย์’	ถือว่าเข้าสู่เบญจเพส	เพิ่งผ่านพ้นวัยรุ่นเข้า
สู่วัยผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว	ก�าลังกายและก�าลังใจเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น	พร้อมที่
จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้เช่นเดียวกับ	เอ็กโก	กรุ๊ป	ตลอดระยะเวลา	25	ปีที่ 
ผ่านมา	 เราได้ส่ังสมความรู้	 ความช�านาญ	 ในการพัฒนาองค์กรมาโดยตลอด	 
ด้วยเป้าหมายทีม่ใิช่เพยีงเพือ่ความเจรญิก้าวหน้าขององค์กร	และการตอบแทน
ผลก�าไรต่อผูถ้อืหุน้ตามสญัญาเท่านัน้	หากแต่เอก็โก	กรุป๊	เราค�านงึถงึการพฒันา
ด้านพลังงานของประเทศควบคู่ไปกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน	
และสังคม

	 แน่นอนว่า	การที่องค์กรหนึ่งจะสามารถด�าเนินธุรกิจมาจนถึง	25	ปี	 โดย
มีการเติบโตขึ้นเป็นล�าดับอย่างเป็นรูปธรรม	ย่อมต้องมีเรื่องราวอันน่าสนใจ 
ให้ติดตามไม่มากก็น้อย	ซึ่ง	Life	ฉบับนี้เราจึงขอรวมรวบเรื่องราวทุกแง่มุมของ 
เอก็โก	กรุป๊	ตลอด	25	ปีทีผ่่านมา	เพือ่ให้ทกุท่านได้สมัผสักบัความเป็นมาของเอก็โก 
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง	ผ่านบทสัมภาษณ์	คุณสมบัติ	ศานติจารี	ประธานกรรมการ	
และ	คุณชนินทร์	 เชาวน์นิรัติศัย	 กรรมการ	 รักษาการ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ในคอลัมน์	EGCO	Group	Focus	พร้อมด้วยบทสรุปเหตุการณ์ส�าคัญๆ	ตลอด	
25	ปีของเอ็กโก	กรุ๊ป	ผ่านทางคอลัมน์	Talk	Tell	Told

	 นอกจากนี้ 	 Life	 ยังได ้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา	 เสริมคอลัมน์ที่ 
น่าสนใจใหม่ๆ	 เข้ามา	 เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์อย่างเต็มอิ่ม	อาทิ	 คอลัมน์	 
Sustainable	Growth	อัพเดทโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	รวมถึงโครงการส�าคัญ
อื่นๆ	ของเอ็กโกที่ก�าลังจะมีขึ้นในอนาคต	คอลัมน์	Life	Around	The	World	กับ
การน�าเสนอข่าวสารด้านพลังงานจากทุกมุมโลก	พร้อมคอลัมน์ที่น่าสนใจอื่นๆ	
อกีมากมาย	เชญิพลกิหน้ากระดาษเพือ่เข้าไปสมัผสัความเปลีย่นแปลงได้เลยค่ะ	

	 เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน..เพื่อชีวิต
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4 News
เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

	 	เอ็กโก	 กรุ๊ป	 โดย	คุณพันทิพา	 
มลูศาสตร์	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
สายงานกลยทุธ์และบรหิารสนิทรพัย์	เป็น 
ผู ้แทนองค ์กร	 เข ้ารับโล ่ 	 Thai land	 
Su stainability	 Investment	 (THSI)	
หรือการผ่านเกณฑ์การประเมินให้เป็น	 
“หุ้นยั่งยืน”	ต่อเนื่องเป็นปีที	่2	ซึ่งจัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยมี 
คณุเกศรา	มญัชุศรี	กรรมการและผูจ้ดัการ	 
ตล าดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย	
เป็นผู ้มอบโล่รางวัล	 ในพิธีมอบรางวัล
ด ้ านความยั่งยืน	 คร้ังที่ 	 2	 เมื่อวันที	่ 
16	กุมภาพันธ์	2560	ที่ผ่านมา	ณ	อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 ส�าหรับการประกาศผล	Thailand	
Sustainability	Investment	(THSI)	หรือ	
“รายชือ่หุ้นยัง่ยนื”	น้ี	สะท้อนว่าเอก็โก	กรุ๊ป	 

เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีความ
โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และ
บรรษัทภิบาล	 (ESG:	 Environment,	
Social,	 Governance)	 มีการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม	มีกระบวนการบริหารจัดการ
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร	 ซ่ึงใน
ปีนีเ้พิม่การพจิารณาเรือ่งผลประกอบการ
ด้วย	โดยมบีรษิทัทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิ
ด้านความยั่งยืนและได้รับคัดเลือกให้อยู่
ใน	“รายชื่อหุ้นยั่งยืน”	ทั้งหมด	51	บริษัท
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	 เอก็โก	กรุป๊	ร่วมออกบธูในงาน	SET	in	The	City	
2017	มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี	 ซึ่งจัดโดย
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ภายใต้แนวคดิ	“เหน็
ทุกโอกาส	 เข้าถึงทุกการลงทุน”	ณ	รอยัล	พารากอน	 
ฮอลล์	 ชั้น	 5	 ศูนย์การค้าสยามพารากอน	 เมื่อวันที่	
23	 -	 26	มีนาคม	2560	ที่ผ่านมา	 โดยบูธของเอ็กโก
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ	ผลการด�าเนินงานที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง	ความส�าเร็จในป	ี2559	ข้อมูลทางการ
เงนิทีส่�าคญั	และความรบัผดิชอบต่อสงัคม	นอกจากนี	้ 
ยังมีกิจกรรมให้ผู้สนใจได้ร่วมสนุก	 เพื่อท�าความรู้จัก
และเข้าใจการด�าเนนิธรุกจิของเอก็โก	กรุป๊	มากยิง่ขึน้	 
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างด	ี

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมออกบูธในงาน 
SET in The City 2017
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	 ผู้บริหารและพนักงานเอ็กโก	กรุ๊ป	 
ร ่วมเป ็นเจ ้าภาพต้อนรับผู ้ถือหุ ้นใน
งานประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น	 ประจ�าปี	
2560	 (AGM	 2017)	 ซึ่งจัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์	 เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นมีความ
เชื่อมั่น	 สามารถติดตามการบริหาร
จัดการของฝ่ายบริหาร	 และมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในเรื่ องส� าคัญของ

เอ็กโก กรุ๊ป จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2560

บริษัท	 ส�าหรับงานในป ีนี้มี ผู ้ถือหุ ้น 
เข้าร่วม	 จ�านวน	 1,517	คน	แบ่งเป็นมา
ด้วยตนเอง	423	คน	และมอบฉันทะ	1,094	
คน	 โดยมีผู้ถือหุ ้นให้ความสนใจลงช่ือ 
เย่ียมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ลพบุรี 	 โซลาร ์ 	 ชมข ้อมูลบริ เวณโซน
นิทรรศการ	 และสอบถามข ้อมูลใน 
หลากหลายแง่มมุ	โดยงานดงักล่าวจดัขึน้
อย่างมปีระสทิธภิาพ	ราบร่ืน	และสามารถ
เสนอผลการด�าเนินงานต่อผู ้ถือหุ ้นได้ 
ครบถ้วน	เมื่อวันพุธที่	19	เมษายน	2560	
ที่ผ่านมา	ณ	ห้องวิภาวดีบอลรูม	โรงแรม
เซ็นทารา	แกรนด์	 แอท	 เซ็นทรัลพลาซา	
ลาดพร้าว



	 เอก็โก	กรุป๊	ประกาศความส�าเรจ็ใน
การโอนหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
ใต ้ พิภพ	 “ซาลัก” 	 และ	 “ดาราจัท”	 
ในประเทศอินโดนี เซีย 	 ในสัดส ่ วน 
ร้อยละ	20.07
	 คณุชนนิทร์	เชาวน์นริตัศิยั	กรรมการ
รักษาการ	 กรรมการผู ้ จัดการใหญ	่ 
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 กล่าวว่า	 “บริษัทร่วมทุน
ระหว ่ า ง เอ็ ก โก 	 กรุ ๊ ป 	 กลุ ่ มบริษั ท	
สตาร์	 เอนเนอร์ยี่	 และกลุ ่มบริษัทเอซี	 
เอนเนอร์ยี่	 ได้โอนหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนใต้พภิพ	“ซาลกั”	และ	“ดาราจทั”	 
ในประเทศอินโดนีเซีย	จากบริษัทในเครือ
ของเชฟรอนทั้งหมด	

เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศความส�าเร็จ 
โอนหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพในอินโดนีเซีย

	 โดยสดัส่วน	การลงทุนของเอก็โก	กรุป๊	คดิเป็นร้อยละ	20.07	
เมื่อวันที่	 31	 มีนาคม	 2560	 การลงทุนครั้งนี้เป็นไปตามแผน	
กลยุทธ์ของเอ็กโก	กรุ๊ป	 ในการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”
	 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพทั้ง	 2	 โรงดังกล่าว	 
ตั้งอยู่ในจังหวัดชวาตะวันตก	ประเทศอินโดนีเซีย	ประกอบด้วย
หน่วยการผลิตไฟฟ้าและไอน�้า	 ซ่ึงมีก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวม
ทั้งส้ิน	 402	 เมกะวัตต์	 และก�าลังการผลิตไอน�้ารวมทั้งส้ิน	 235	 
เมกะวัตต์	 (เทียบเท่า)	 โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน�้า 
ระยะยาวกับการไฟฟ้าประเทศอินโดนีเซีย	(PLN)

เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ได้จัดงาน	 โครงการพบปะ
ผู ้บริหาร	 คร้ังที่ 	 2/2560	 ณ	 โรงแรม	
Sofitel	 Bangkok	 Sukhumvit	 เมื่อวัน
ที่	 25	 พฤษภาคม	 2560	 เพื่อรายงาน
และวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานทางการ
เงินของกลุ่มเอ็กโกไตรมาสที่	 1	ปี	 2560	 
ตลอดจนรายงานความคบืหน้าการลงทนุ
ในโครงการต่างๆ	และทิศทางการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทในอนาคต	 พร้อมทั้ง 
เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุน
ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ	ของบริษัท

โครงการ
พบปะผู้บริหาร
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 ย้อนกลับไปเม่ือ	 25	 ปีที่แล้ว	 
แนวโน้มความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ารวมถึงโรงไฟฟ้าในประเทศไทย
เป็นอย่างไร?
 
	 ผมต้องเรียนว่า	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 มี

ประสบการณ์ที่หลากหลายมากในช่วง
ระยะเวลา	 25	ปีที่ผ่านมา	 อย่างในช่วง
ปี	 พ.ศ.	 2535	 ถือได้ว่าประเทศไทยมี
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เติบโต
มากกว่า	10%	ต่อปี	และบางช่วงก็สูงถึง	
12%	ต่อปี	เรียกได้ว่าในช่วงนั้น	โรงไฟฟ้า
แต่ละแห่งต้องเดินเครื่องท�างานไม่ได้ 
หยุดเลย	 ต่อมาในช่วงหลังจากวิกฤต
เศรษฐกจิท่ีเกดิขึน้ในปี	พ.ศ.	2540	แนวโน้ม 
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าก็ลดลง 
ไปบ้าง	 เพราะส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัทีท่�าให้เศรษฐกจิ
มีอัตราในการเติบโตเพียง	2-3%	ซึ่งตรงนี้
สอดคล้องกบัหลกัการทีว่่า	ความต้องการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับ

	 ในวาระโอกาสแห่งการครบรอบ	25	ปีของการก่อตั้ง	บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	
จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือ	 ‘เอ็กโก	กรุ๊ป’	ของพวกเรา	และของผู้ถือหุ้นทุกคน	Life	 
จึงอยากย้อนร�าลึกถึงความเป็นมาของเอ็กโก	กรุ๊ป	นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน	 
ผ่านมุมมองผู ้ที่มีบทบาททางด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยยุคต้นๆ	
คุณสมบัติ	ศานติจารี	ประธานกรรมการ	บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	 (มหาชน)	
ซึ่งได้ให้เกียรติร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังที่น่าสนใจ	อันสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญา
และแนวคิดในการด�าเนินธุรกิจของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 นับตั้งแต่ก้าวแรก	 ซึ่งเป็น 
จุดเริ่มต ้นของความเจริญก้าวหน้า	 น�าความมั่นคงอย่างยั่งยืนมาสู 	่ 
‘เอ็กโก	กรุ๊ป’	จวบจนทุกวันนี้

พลังแห่งความส�าเร็จที่ยั่งยืน
Achievement of the Energy

ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท

ในการลงทุนผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

เพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ

สภาวะเศรษฐกิจด้วย	และพอช่วงปี	พ.ศ.	
2543	 -	 2544	ความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าก็กลับมาเติบโตใหม่อีกครั้ง	 โดย
เฉลี่ยประมาณ	5-7%	

 ความเป็นมาและแนวคิดในการ
ก่อตั้ง	‘เอ็กโก	กรุ๊ป’	เป็นอย่างไร?

	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ก่อตั้งขึ้นก็เนื่องมา
จากนโยบายของรัฐในปี	พ.ศ.	2535	โดย 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการ
แปรรปูรฐัวสิาหกจิของรฐับาล	และส่งเสรมิ 

ให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการ
ลงทุนผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	 เพ่ือลด
ภาระการลงทุนของภาครัฐ	 หลังจากนั้น
ก็ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นมหาชน	
เมื่อปี	 พ.ศ.	 2537	 โดยใช้ช่ือว่า	 บริษัท	
ผลิตไฟฟ้า	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และต่อมา
ได้จดทะเบียนหุ้นเอ็กโกเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย	 (ตลท.)	 ในปี	 พ.ศ.	 2538	
เรียกได้ว่าเอ็กโก	 กรุ๊ป	 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย
เลยก็ว่าได้	 ภายหลังก็เริ่มมีบริษัทผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายอื่นๆ	เข้ามาอีกมากมาย
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คุณสมบัติ ศานติจารี 
ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 
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	 ปัจจุบัน	เอ็กโก	กรุ๊ป	ประกอบธุรกิจ
ในลักษณะ	 Holding	 Company	 โดย 
การถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ๆ	ดงันัน้รายได้หลกั
ของเอก็โก	กรุป๊	มาจากเงนิปันผลในบรษิทั
ย่อยและกิจการร่วมค้า	ซึ่งประกอบธุรกิจ
สอดคล้องกับแผนธุรกิจของเอ็กโก	 กรุ๊ป	
ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ที่มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับลูกค้าทั้งใน
ประเทศและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	
ตลอดจนธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับ
การผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า	โดยโรงไฟฟ้า
ต่างๆ	 ในกลุ่มเอ็กโก	สามารถผลิตไฟฟ้า
จากเชือ้เพลงิหลากหลายประเภท	ทัง้ก๊าซ
ธรรมชาติ	ถ่านหิน	ชีวมวล	ขยะ	พลังงาน
น�้า	 พลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานลม	
และพลังงานความร้อนใต้พิภพ	เพื่อเป็น 
ส่วนหนึง่ในการเสริมสร้างความมัน่คงทาง
ด้านพลังงานให้กับประเทศนั่นเอง

	 เอก็โก	กรุ๊ป	ก่อตัง้ขึน้ตามนโยบาย
แปรรูปรฐัวสิาหกจิของรฐับาล	เพือ่ลด
ภาระการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ	 ในฐานะที่ท่าน
เติบโตมากับ	 กฟผ.	 และได้เห็นถึง 
จุดก�าเนิดของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 มาตั้งแต่
แรกเริ่ม	 มุมมองของท ่านท่ีมีต ่อ	 
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ในช่วงเวลาน้ัน	 (พ.ศ.	
2535)	เป็นอย่างไร?

	 ผมคิดว ่าการถือก�าเนิดขึ้นของ	 
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 เป็นเรื่องท่ีดีส�าหรับภาครัฐ	 
เพราะเราจะได ้ เห็นการแข ่งขันของ
ภาคเอกชนมากขึ้น	 ตัวองค์กรก็จะมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น	
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าก็ถูกลง	ต้องบอกว่า 
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 โชคดีที่ เราเกิดขึ้นมาใน
ช่วงแรกๆ	 จึงท�าให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ	 
ในการท�าธุรกิจอย่างรอบด้าน	ตัวผมเอง
ซึ่งมาจาก	กฟผ.	ก็ได้น�าเอาประสบการณ์

ต่างๆ	จากการบริหารงานตรงนั้นมาปรับ
ใช้ในการบริหารงานที่	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ด้วย	
ปัจจุบันนี้	 ถือว่าเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ค่อนข้าง 
มีความพร้อมสมบูรณ์แบบ	 เพราะที ่
ผ่านมาเราได้สั่งสมความรู ้และความ
สามารถในการดูแลโรงไฟฟ้า	และความ
สามารถด้านการลงทนุในต่างประเทศมา
มากพอสมควร

	 ตลอดระยะเวลา	25	ปีที่ผ่านมา
ที่ท่านเฝ้าติดตามความเป็นไปของ 
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ท่านมองเห็นอุปสรรค
รวมถึงโอกาสและศักยภาพในด้าน

ใดบ้าง	 ที่เป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนให้	 
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 เติบโตอย่างยั่งยืนและ
ประสบความส�าเรจ็มาจนถงึปัจจบุนันี้

	 แน่นอนว่าตลอดระยะเวลาของ 
การด�าเนินงานที่ผ่านมา	 ก็มีทั้งโอกาส
และอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นระยะๆ	อย่างใน
แง่ของโอกาส	 การที่เรามีผู้ร่วมทุนจาก
ต่างประเทศ	 ตรงน้ีก็เป็นโอกาสที่ดีที่เรา 
จะได้รับความรู ้ในด้านต่างๆ	 ที่ เป ็น
ประโยชน์	 รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ	 ใน
ด้านการลงทุนจากผู้ร่วมทุนของเรา	ส่วน
ในแง่ของอุปสรรคอาจจะเกิดขึ้นได้บ้าง
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ในบางครัง้	เช่น	อปุสรรคในด้านการลงทนุ
ในประเทศที่มีปัจจัยมาจากข้อก�าหนด 
ของภาครัฐ	 ซึ่งเราก็ต้องพยายามปรับตัว
และหาทางออกให้ดทีีส่ดุ	แต่ไม่ว่าจะเป็น
โอกาสหรืออุปสรรคทีผ่่านเข้ามา	ทัง้หมดนี้
ผมมองว่าคือการเรียนรู้	คือประสบการณ์
ที่มีค่า	 และเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้องค์กร 
มกีารพฒันาและก้าวไปข้างหน้าอยูเ่สมอ	

	 ย้อนกลับไปในช่วงที่เอ็กโก	กรุ๊ป	
ก่อตัง้ขึน้ใหม่ๆ	กระแสในตอนน้ันเป็น
อย่างไรบ้าง?

	 ถือว ่ากระแสตอบรับดีมากนะ
ครับ	 เพราะว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปใน
ตอนต้นว่า	 เน่ืองจากเราเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายแรกของประเทศไทย	เราก็เลย
ค่อนข้างจะได้เปรียบตรงที่ในตอนนั้นม ี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงู	การแข่งขนัน้อย	
และเงื่อนไขการแข่งขันค่อนข้างดี	พอมา
ช่วงหลงัๆ	ทีม่ผีูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายอืน่ๆ	 
เข้ามาในตลาดมากข้ึน	การแข่งขนักส็งูขึน้	 
เง่ือนไขต่างๆ	 ก็เข้มงวดขึ้น	 ปัจจุบันนี้	 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยไม่ค่อย
สดใส	 การเติบโตต�่า	 ก�าลังผลิตที่ได้รับ
สัญญาแล้วรอเข้าระบบอยู่อีกมาก

	 ในอนาคต	เอ็กโก	กรุ๊ป	มีมุมมอง
หรือมีการวางแผนการด�าเนินงานใน
ทิศทางใดบ้าง?

	 ส�าหรับเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 เรามีการ
วางแผนงานของเราในแต่ละช่วงอยู่แล้ว	 
แต่ในขณะเดียวกันเราก็มองไปข้างหน้า
ถึงธุรกิจอื่นๆ	 ที่เกี่ยวเนื่องด้วย	 อย่างใน
ตอนนี้	 เอ็กโกมีโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 
ทีถ่อืว่าสมบรูณ์แบบ	ซึง่เราทัง้เป็นเจ้าของ
เองและบริหารเอง	 เพราะฉะนั้นเราก็
จะมีความรู้ในการบริหารโรงไฟฟ้าใน

อย่างย่ังยืน	 เราไม่เพียงแต่จะค�านึงถึง 
ผลประกอบการทางการเงนิเท่านัน้	เรายงั 
ใส ่ใจต ่อการรักษาส่ิงแวดล ้อมและ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
	 ในฐานะที่เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 เติบโตมา
อย่างยาวนานถึง	25	ปี	ผมก็อยากฝากถึง
น้องๆ	พนกังานทกุท่านว่า	ในโลกปัจจบุนันี	้ 
ธรุกจิการผลติไฟฟ้าต่างกม็กีารแข่งขนักนั
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	 เพราะฉะนั้นเรา
ก็ต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมอยู่เสมอ	
เราต้องพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถ
มากขึ้น	เข้มแข็งมากขึ้น	แล้วก็กว้างขวาง
รอบรู้ให้มากขึ้น	เพื่อให้ก้าวทันทั้งในด้าน
การแข่งขันทางธุรกิจและด้านเทคโนโลย ี
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปทกุวนั	และท่ีส�าคญั
คือเราต้องมีความตระหนักในพันธกิจ 
ที่เรามีร่วมกันนั่นคือ	 ความมุ่งมั่นที่จะ
เติบโตอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างมูลค่าให้
แก่ผู้ถือหุ้น	ความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า
ที่เชื่อถือได้	 และการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สงัคมและใส่ใจต่อชมุชนและสิง่แวดล้อม

ต่างประเทศ	 ซ่ึงถือเป็นศักยภาพที่ดีใน
ด้านหนึ่งของเรา	 ดังนั้นในอนาคต	 เรา
ก็อาจจะเปิดแนวทางธุรกิจใหม่ในการ
รับจ้างบริหารโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ
ก็เป็นได้	 แต่เราก็คงต้องมีการสั่งสม
ประสบการณ์และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในด้านทรัพยากรบุคคลให้มากขึ้นด้วย	 
นี่คือตัวอย่างของแผนงานหนึ่งที่เรามอง
เอาไว้	 นอกจากนั้นเราก็คงต้องแสวงหา
โอกาสอื่นๆ	 ที่เก่ียวเนื่องกับภาคไฟฟ้า	
เช่น	ระบบ	Battery	Energy	Storage	และ 
คงยังแสวงหาโอกาสอื่นๆ	 ทั้งในประเทศ
และในแถบภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกอกีด้วย	

	 ในโอกาสครบรอบ	25	ปีของเอ็ก
โก	กรุ๊ป	ท่านอยากจะฝากอะไรทิ้งท้าย
ส�าหรับบุคลากรในองค์กรบ้าง?

	 ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ผ่านม า	 
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 มีความมุ ่งมั่นเสมอมาใน 
การด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา

ไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรอื

อปุสรรคทีผ่่านเข้ามา 

ทัง้หมดนีผ้มมองว่า

คอืการเรยีนรู้  

คอืประสบการณ์ทีม่ค่ีา  

และเป็นสิง่ส�าคญั

ท่ีท�าให้องค์กร

มกีารพฒันาและ

ก้าวหน้าไปข้างหน้าเสมอ
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คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย 
กรรมการ รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
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	 ตลอด	25	ปีที่ผ่านมา	นอกเหนือ
จากการเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าแล้ว	
“ภาพสะท้อน”	บุคลิกของเอ็กโก	 กรุ๊ป	
ต่อคนส่วนใหญ่	เป็นอย่างไร?

	 นับตั้ งแต ่ก ่ อนที่ ผมจะเข ้ ามา
รับต�าแหน ่งกรรมการผู ้จัดการใหญ่ 
ทีบ่รษิทัแห่งนี้	ผมมมีมุมองต่อเอก็โก	กรุป๊	 
ว่าเป็นบริษัทที่มีช่ือเสียงและภาพลักษณ์
ที่ดี	 เนื่องจากเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 มีโรงไฟฟ้า 
หลากหลายป ร ะ เ ภท 	 ทั้ ง ใ น แล ะ 
ต ่างประเทศ 	 มีประสบการณ ์และ 
ความช�านาญในการบริหารจัดการธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างดี	 ตลอดจนการม ี
ผู ้บริหารและพนักงานที่มีความเป ็น 
มืออาชีพ	 มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่
ยอมรับ	 ด้วยเหตุปัจจัยนี้เองจึงสะท้อน
ภาพความส�าเร็จตลอด	 25	ปีของบริษัท	
ผ่านมายงัผลการด�าเนนิงานและราคาหุน้ 
ของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	 
ในตอนนัน้เมือ่ผมรูว่้าจะได้มารบัต�าแหน่ง
ทีส่�าคญัในบรษิทันี	้ผมจงึรูส้กึตืน่เต้นและ
เห็นว่านี่คือ	 โอกาสที่ท้าทายในการที่จะ
ได้เข้ามาดูแลหนึ่งในบริษัทชั้นน�าของ
ประเทศไทยอย่างเอ็กโก	กรุ๊ป

	 น อ ก เ ห นื อ จ า ก ก า ร ส ร ้ า ง 
ผลก�าไรให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ท่านมีมุมมอง 
ต ่อการสร ้ า งวัฒนธรรมองค ์ กร 
ให้มปีระสทิธภิาพ	โดยใช้	Core	Values	
อย่างไร?

	 ส� าหรับผม	 ผมมองว ่ า 	 Core	 
Values	 หรือ	 ค่านิยมองค์กร	 จะเป็น 
สิ่งหนึ่งที่ช่วยขับเคล่ือนองค์กรแห่งนี้ให้
มีการพัฒนาและเติบโตได้อย่างมั่นคง	 
อีกทั้งในอนาคตอันใกล้นี้	 ผู้บริหารระดับ
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่หลายท่าน
ของเรา	 ซึ่งเป็นก�าลังหลักที่ส�าคัญของ
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา 
จะเกษียณอายุงาน	 จึงเป ็นที่มาของ
แนวคิดเรื่อง	 Core	 Values	 เพ่ือให ้
พนักงานของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ทั้งรุ่นปัจจุบัน
และรุ่นใหม่ๆ	 ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 
ขององค์กร	 มีความเชื่อและมีพฤติกรรม 
มุ ่งเน้นที่ถูกต้องต่อบริษัท	 รวมทั้งคน
ภายนอกจะ ได ้ ม อ ง เ ห็ นภ าพขอ ง 
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ในแบบเดียวกัน	 เพราะ 
สิ่งเหล่านี้คือหัวใจของการที่ท�าให้บริษัท
เติบโตมาตลอด	 25	 ปี	 Core	 Values	 
จึงเป ็นเรื่องของความเชื่อมโยงและ
การถ่ายทอดพฤติกรรมที่ดีจากรุ ่นสู่รุ ่น	 

ให้พนักงานรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเติบโต
ตามอย่างรุ ่นพี่	 ผมเชื่อว่าการปลูกฝัง
พนักงานของเราให ้มีพฤติกรรมการ
ท�างานที่ดีและถูกต้องตามแบบอย่าง
ที่ดีของผู้บริหารจะส่งผลให้เอ็กโก	 กรุ๊ป	 
มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน

	 กล่าวถึง	 Core	 Values	 ที่ท่าน
มอบให้เป็นนโยบายของเอ็กโก	 กรุ๊ป	
ในปัจจุบัน

	 ดังที่ เกริ่นไปแล้วข้างต้น	 Core	 
Values	คอื	พฤติกรรมมุง่เน้นของพนกังาน
ในองค์กรทีค่วรส่งเสรมิให้มกีารส่งต่อจาก
รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง	 อันจะน�ามาซึ่งความส�าเร็จ
ขององค์กร	 ส�าหรับ	Core	 Values	 ของ 
เอ็กโก	กรุ๊ป	มีอยู่ทั้งหมด	5	ตัว	คือ
	 3.1.	 Teamwork	 (การท�างาน
เป็นทีม):	 ทุกเป้าหมายขององค์กรจะ
ส�าเร็จลุล่วงได้	 ต้องอาศัยการท�างานเป็น
ทีม	พนักงานของเราทุกคนควรใช้ความ
รู ้ความสามารถที่มีอย่างเต็มศักยภาพ	 
มีการแบ่งปันข้อมูลความรู้แก่กัน	 มีการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและ
ช่วยเหลอืเกือ้กลู	ร่วมมือร่วมใจกนัท�างาน
ให้ส�าเร็จ

	 เมื่อมีโอกาสได้มองย้อนกลับ
ไปถึงท่ีมาของเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ท�าให้
เราสัมผัสได้ถึง	 “Core	Values”	 ท่ี 
คณุชนินทร์	เชาวน์นิรตัศิยั	กรรมการ	
รักษาการ	กรรมการผู้จัดการใหญ	่ 
เ คยกล ่ า ว ไ ว ้ อย ่ า ง ชั ด เ จนว ่ า	 
จะเป็นส่ิงที่ช ่วยขับเคลื่อนองค์กร 
ให้มีการพัฒนาและเติบโตได้อย่าง
มั่นคง	 ซ่ึงในวาระที่ เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 
ครบรอบ	 25	 ปี	 เราจึงถือโอกาส
พู ดคุ ยกั บคุณช นินทร ์ อี กครั้ ง	 
ถึงความส�าคัญของ	Core	Values	 
ที่ได้ปลูกฝังเป็น	DNA	ของชาวเอ็กโก
ไปเรียบร้อยแล้ว

ให้พนกังานรุน่ใหม่ได้เรยีนรูแ้ละเตบิโต

ตามอย่างรุน่พี ่ผมเชือ่ว่าการปลกูฝัง

พนกังานของเราให้มพีฤตกิรรม

การท�างานทีด่แีละถกูต้องตามแบบอย่างทีด่ี 

ของผูบ้รหิารจะส่งผลให้เอก็โก กรุป๊ 

มีความเจรญิก้าวหน้าต่อไปอย่างยัง่ยนื
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	 3.2.	 Result-Oriented	 (มุ่งผลส�าเร็จ
ของงาน):	พนักงานของเราต้องท�างานอย่าง
มืออาชีพ	รู้ลึก	รู้จริง	เชี่ยวชาญและรับผิดชอบ 
ในงานที่ท� า 	 ชอบการท�างานที่ท ้ าทาย	
ท�างานในเชิงรุก	 มีความพยายามทุ่มเทใน
การท�างาน	 เพื่อมุ ่งสร้างผลงานที่เป็นเลิศ	 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท�างาน	 รักใน 
งานที่ท�า	 เพราะจะส่งผลให้งานที่ออกมามี
คุณภาพดีตามไปด้วย	
	 3.3.	 Innovation	 (คิดเชิงนวัตกรรม):	
ในเมื่อโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู ่
ตลอดเวลา	ดงันัน้	“อย่ากลวัการเปลีย่นแปลง”	
พนักงานของเราจึงควรต้องก้าวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่
เสมอ	 รู้จักค้นคว้า	 เรียนรู้	 ปรับปรุง	 พัฒนา
ผลงานและกระบวนการท�างานให ้ดีขึ้น	 
มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ต้อง
พยายามคิดนวัตกรรมใหม่ๆ	ที่เป็นประโยชน	์
เพื่อมาช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืน
	 3.4.	 Ethics	 &	 Integrity	 (ซื่อสัตย์	
โปร่งใส):	ภาพลักษณ์ที่ดีและความเช่ือมั่น
ต่อองค์กรจะเกิดขึ้นได้	 ก็ต่อเมื่อพนักงานของ
เราท�างานโดยยึดมั่นในความถูกต้อง	มีความ
ซ่ือสัตย์	 โปร่งใสในการท�างาน	 ซึ่งรวมไปถึง
การมีพฤติกรรมการท�างานที่ดีต้องมีระเบียบ
วินัยในการท�างาน	 ตรงต่อเวลาและเคารพ 
กฎระเบียบขององค์กร	
	 3.5.	 Stakeholder	 Concern	 (ใส่ใจ 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี):	ด้วยความทีเ่อก็โก	กรุป๊ 
เราเป็นบริษัทมหาชน	ดังนั้นเราจึงต้องปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม	อีกทั้ง
ให้ความใส่ใจรับผิดชอบต่อทั้งสังคม	 ชุมชน	
และสิ่งแวดล้อม	อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากมุ่งเน้น
ในประเด็นน้ี	 คือเร่ืองของการมี	 “จิตอาสา”	
ผมอยากให้พนักงานของเรามีจิตอาสา	 รู้จัก 
เสียสละ	 และมีความร ่วมมือร ่วมใจกัน 
ท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม	

	 เพราะเหตุใด	Core	Values	นี้	จะเป็นส่วนส�าคัญที่จะ
ท�าให้เอ็กโก	กรุ๊ป	เติบโตอย่างยั่งยืน

	 ผมเชื่อว่า	ความเชื่อใด	หรือพฤติกรรมใดที่เคยท�าแล้วเป็น
ส่ิงที่ดีและท�าให้องค์กรเจริญก้าวหน้าก็ควรท�าต่อไป	 เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้น	Core	Values	 จะเป็นส่ิงหนึ่งที่
จะช่วยให้พนักงานของเรามีพฤติกรรมมุ่งเน้นและการประพฤติ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม	ซึ่งหากพนักงานทุกคนมีพฤติกรรม
มุ่งเน้นดังกลา่วแล้ว	กจ็ะช่วยผลักดนัใหเ้อ็กโก	กรุ๊ป	ประสบความ
ส�าเร็จตามพันธกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การทีเ่อก็โก	กรุป๊	มนีโยบายทีจ่ะขยายธรุกจิออกไปยงัต่างประเทศ
มากขึน้	ไม่ว่าพนกังานของเราไปปฏบิตังิานอยูท่ีใ่ด	Core	Values	
ก็ยังเป็นส่ิงหนึ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยว	หล่อหลอมพนักงานขององค์กร 
เราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน	 อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้เกิด 
การก�ากับดูแลที่ดีอีกทางหนึ่งด้วย

	 ฝากถึงผู้ถือหุ้นในโอกาสครบรอบ	25	ปีของบริษัท

	 ด้วยแนวคิดการมี	Core	Values	ของเอ็กโก	กรุ๊ป	นี้	ผมจึง
ขอให้ความเชือ่มัน่แก่ผูถ้อืหุน้ทกุท่านว่า	แนวคดินีจ้ะท�าให้บรษิทั
ของเรายงัคงสามารถเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื	ด้วยพฤตกิรรมทีด่จีาก
รุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่รุ่นน้อง	และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น	จนกลายเป็น
วฒันธรรมองค์กรทีม่คีวามเข้มแขง็	และน�ามาซึง่ความส�าเรจ็ของ
บริษัท	ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านวางใจได้ว่า	ความส�าเร็จเช่นนี้จะไม่
หยดุอยูเ่พยีงแค่	25	ปีน้ีอย่างแน่นอน	ไม่ว่าทางข้างหน้าในอนาคต
จะเป็นอย่างไร	แต่เอ็กโก	กรุ๊ป	ของเราจะยังคงยืนหยัด	มุ่งมั่นใน
การด�าเนินธุรกิจ	และเติบโตไปข้างหน้าด้วยทุกย่างก้าวที่มั่นคง	
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นตลอดไป	
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คุณนิวัติ	อดิเรก
รองกรรมการผู ้ จัดการ
ใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ	
CLMV

“ดีใจที่ได ้เห็นเอ็กโกเจริญ
เติบโตมาครบ	 25	 ปี	 และ
ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ความเจริญเติบโตไปพร้อม
กับเพ่ือนร่วมงานที่ดี	 ด้วย
ความซื่อสัตย์	 ทุ ่มเท	 และ
ที่ส�าคัญคือไม่ยอมแพ้ต ่อ
อุปสรรคต่างๆ”

ดร.	สกุล	พจนารถ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์

“ผมเริม่ต้นท�างานกบัเอก็โกมาตัง้แต่ยคุแรกๆ	
ตั้งแต่มีเพียงแค่โรงไฟฟ้าระยอง	 จนกระท่ัง
ในปีที่	 25	 ธุรกิจของเอ็กโกเริ่มขยายธุรกิจไป
ลงทุนยังต่างประเทศในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ	 ไม่ว่าจะเป็นในประเทศออสเตรเลีย	
หรือในประเทศฟิลิปปินส์	 ผมในฐานะคน
ท�างานกับเอ็กโกยุคแรกๆ	รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหน่ึงของ”ความส�าเร็จ”	 ของเอ็กโกใน 
วันนี้	 และผมเช่ือมั่นว่าด้วยกระบวนการคิด	
การวางแผน	การท�างานเป็นทมี	(Teamwork)	
ของพนักงานเอก็โกทกุคน	จะส่งผลให้อนาคต
ธุรกจิของ	“เอก็โก”	เตบิโต	ก้าวต่อไปด้วยความ
มั่นคงและยั่งยืน”

คุณปิยะ	เจตะสานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายงานบัญชีและการเงิน

“ผมเป็นหนึ่งในทีมงานรุ่นแรก
ที่เริ่มก่อตั้งเอ็กโกมา	 รู้สึกภูมิใจ
ที่ เห็นเอ็กโกเติบโตมาจนถึง 
ทุกวันนี้	ผมเชื่อว่า	เอ็กโก	เป็นที่
รู้จักและยอมรับแล้วในหลายๆ	
หน่วยงาน	 และเป็นองค์กรที่มี
ความน่าเชื่อถือ	 ซึ่งก็เกิดจาก
ความร่วมแรงร่วมใจของพวกเรา
ชาวเอ็กโกทุกคน”
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คุณวรวิทย์	โพธิสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่
สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ

“ตั้งแต่มาร่วมปฏิบัติงานกับเอ็กโกหลังจากที่	 กฟผ.	 ได้จัดตั้งบริษัทเอ็กโก 
มาไม่กี่ปี	 ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง	ปัญหา	 อุปสรรคและวิกฤตต่างๆ	 ใน 
เอ็กโก	 รวมถึง	 กฟผ.	 ได้ขายหุ้นส่วนหนึ่งให้กับบริษัทต่างประทศเข้ามา 
ร่วมทนุ	และร่วมก�ากบักจิการบรษิทั	และในบางครัง้กเ็สนอผูบ้รหิารระดบัสงู 
เข้ามาท�างานในเอ็กโก	 ซึ่งเอ็กโกได้มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี	้ 
จึงอยากให้เอ็กโกมคีวามยัง่ยนืในการเจรญิเตบิโตตลอดไป	บทเรยีนทีส่�าคญั
ที่พวกเราควรตระหนัก	และขอฝากไว้ก่อนจะเกษียนอายุคือ
	 -	 ผู้บริหารระดับสูงต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล	 ถึงจะน�าเอ็กโกสู่ความ 
เจรญิก้าวหน้ารุง่เรอืงได้ตลอดไป	พร้อมทัง้ต้องกล้าตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัๆ	 
และรับผิดชอบในสิ่งที่ตัดสินใจ
	 -	 พนักงานต้องมีจิตส�านึกความเป็นเจ้าของและทุ่มเทเพ่ือให้งาน 
ที่รับผิดชอบส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
	 -	มีการปรับองค์กรให้ทันต่อการท�าธุรกิจและการลงทุนต่างๆ”

คุณจอห์น	พาลุมโบ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

“EGCO	has	reached	an	impressive	milestone	
in	its	25th	Anniversary.	From	its	start	as	the	first	
IPP	in	Thailand,	it	has	evolved	into	a	regional	
power	 player	with	 thriving	 businesses	 in	
Thailand	 and	 throughout	 Southeast	 Asia.	
EGCO	 has	 had	 the	 good	 fortune	 to	 be	
blessed	 with	 strong	 shareholders	 and	
leaders	with	 vision	 as	well	 as	 dedicated	
staff	 that	have	 together	 relentlessly	driven	
the	 company	 forward	with	 the	 twin	 goals	
of	 continually	 improving	 the	business	and	
endeavoring	 to	 be	 a	 force	 for	 good	 the	
power	sector.”
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สรุปผลการด�าเนินงานไตรมาสที่ 1
ปี 2560 ของเอ็กโก กรุ๊ป

18

	 ณ	 สิ้นไตรมาสที่ 	 1 	 ป ี 	 2560	 
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 มีก�าไรก่อนผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยน	 (FX)	 และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี	 และค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์	 จ�านวน	 1,777	 ล้านบาท	 
มาจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า	 1,728	ล้านบาท	
และธุรกิจอื่น	49	ล้านบาท

Financial Highlight

	 ดังนั้น	ก�าไรจากผลการด�าเนินงาน
ในไตรมาสที่	1	ของป	ี2560	เมื่อเทียบกับ
ปี	2559	ลดลง	226	ล้านบาท	หรือลดลง	
11%	โดยก�าไรจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าลดลง	
193	ล้านบาท	และลดลงจากธุรกิจอื่น	33	
ล้านบาท
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พ.ศ. 2535

•	 เริ่มขายหุ้นเอ็กโกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 ก่อตั้ง	บริษัท	เอ็กโก	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	

	 (เอสโก)	เพื่อให้บริการในงานด้านเดินเครื่องบ�ารุงรักษา	

	 วิศวกรรม	และก่อสร้าง

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2537

•	 โรงไฟฟ้า	นอร์ธเทิร์น	มินดาเนา	เพาเวอร์,	เวสเทิร์น	มินดาเนา		

	 เพาเวอร์	และ	เซาท์เทิร์น	ฟิลิปปินส์	เพาเวอร์	(โคแนล)	

	 บนเกาะมินดาเนา	ประเทศฟิลิปปินส	์

•	 เอ็กโกเข้าร่วมลงทุนใน	บริษัท	เอ็กคอมธารา	จ�ากัด	

	 เพื่อผลิตและจัดจ�าหน่ายน�้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค	

	 (กปภ.)	ในพื้นที่ของจังหวัดราชบุร	ีและจังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2545

•	 โรงไฟฟ้า		กัลฟ์	โคเจนเนอเรชั่น	

	 (จีซีซี	)

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2551

•	 โรงไฟฟ้า	เอ็กโก	โคเจน	

•	 โรงไฟฟ้าชีวมวล	ร้อยเอ็ด	กรีน	ซึ่งใช้แกลบ

	 เป็นเชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทย

•	 โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	1-3

พ.ศ. 2539

•	 โรงไฟฟ้าถ่านหิน	บีแอลซีพ	ีหน่วยที	่1	

•	 โรงไฟฟ้า	กัลฟ์	ยะลา	กรีน

•	 โรงไฟฟ้า	กัลฟ์	พาวเวอร์	เจเนอเรชั่น	หน่วยที่	1

•	 โรงไฟฟ้าถ่านหิน	บีแอลซีพ	ีหน่วยที	่2•	 โรงไฟฟ้า	กัลฟ์	พาวเวอร์	เจเนอเรชั่น	หน่วยที	่2	

•	 โรงไฟฟ้าถ่านหิน	เคซอน	พาวเวอร์	ประเทศฟิลิปปินส์

•	 โรงไฟฟ้าพลังงานน�า้	น�้าเทิน	2	เพาเวอร์

•	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ลพบุรี	โซลาร์	(เอ็นอีดี)	

•	 โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่	1	สิ้นสุดอายุสัญญา

•	 เอ็กโกเข้าร่วมลงทุนในบริษัท	Covanta	Philippines		

	 Operating,	Inc.	ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	เพิร์ล		

	 เอนเนอจี้	ฟิลิปปินส	์ออเปอเรติ้ง	อิงค์	จ�ากัด	(พีพอย)		

	 ซึ่งด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการในงานด้านเดิน	

	 เครื่องบ�ารุงรักษา	วิศวกรรม	และก่อสร้าง

•	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เอสพีพี	2,	เอสพีพี	3,	เอสพีพี	4	และ	เอสพีพี	5	

•	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ดงคอน,	โรงไฟฟ้าตาขีด	และโรงไฟฟ้าตาสัง	(จีพีเอส)

•	 เอ็กโกเข้าร่วมลงทุนโครงการเหมืองถ่านหิน	บริษัท	ทีพี	มานัมบัง	เมารา	อีนิม	จ�ากัด	

	 (เอ็มเอ็มอี)	ประเทศอินโดนีเซีย	

•	 เอ็กโกเข้าร่วมลงทุนใน	บริษัท	Intergen	Management	Service	s	(Philippines),	

	 LTD		ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	เคซอน	เมนเนจเม้นท	์เซอร์วิส	จ�ากัด	(คิวเอ็มเอส)	

	 ซึ่งท�าหน้าที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าระยะยาวกับโรงไฟฟ้าเคซอน

•	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	บึงสามพัน	(จีพีเอส)

•	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	วังเพลิง	โซลาร์	(เอ็นอีดี)	

•	 โรงไฟฟ้าพลังงานลม	เทพนา	วินด์ฟาร์ม	

•	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	โซลาร์โก	

•	 ขายโรงไฟฟ้านอร์ธเทิร์น	มินดาเนา	เพาเวอร์,	เวสเทิร์น		

	 มินดาเนา	เพาเวอร์	และ	เซาท์เทิร์น	ฟิลิปปินส	์เพาเวอร์		

	 (โคแนล)	บนเกาะมินดาเนา	ประเทศฟิลิปปินส์

•	 โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ	จีเดค	

•	 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้ภิภพ	สตาร์	

	 เอเนอร์ยี่	ประเทศอินโดนีเซีย	

•	 โรงไฟฟ้าพลังงานลม	โบโค	ร็อค	วินด์ฟาร์ม	

	 ประเทศออสเตรเลีย	

•	 โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน	มาซินลอค	

	 ประเทศฟิลิปปินส์	

•	 โรงไฟฟ้าระยองสิ้นสุดอายุสัญญา

•	 โรงไฟฟ้า	หนองแค	

	 โคเจนเนอเรชั่น	(เอ็นเคซีซี)	

•	 โรงไฟฟ้า	สมุทรปราการ	

	 โคเจนเนอเรชั่น	(เอสซีซี)

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

•	 ขายหุ้น	บริษัท	เอ็กคอมธารา	จ�ากัด	ให้แก่

	 บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 ในเครือ	อีสท	์วอเตอร์	กรุ๊ป
พ.ศ. 2559

1925 ปี เอ็กโก กรุ๊ป 
บนเส้นทางความส�าเร็จ

•	 จดทะเบียนก่อตั้ง	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	 จ�ากัด	

โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	

ตามนโยบายการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ	และส่งเสรมิ

ให้ภาคเอกชนมีบทบาทลงทุนผลิตและจ�าหน่าย

ไฟฟ้าเพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ

•	 โรงไฟฟ้าระยอง	 ท�าให้เอ็กโกเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน	

รายใหญ่	(ไอพีพี)	รายแรกของประเทศไทย

•	 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	 ในชื่อ	 บริษัท	

ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อระดมทุนโดยการเสนอ

ขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป

•	 เอ็กโกเข้าร่วมลงทุนใน	 บริษัท	 จัดการและ	

	 พัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	 จ�ากัด		

	 (มหาชน)	(อีสท์	วอเตอร์)

•	 โรงไฟฟ้า	ขนอม	หน่วยที่	2-3	สิ้นสุดอายุต่อสัญญา

•	 โรงไฟฟ้า	ขนอม	หน่วยที่	4	

•	 โรงไฟฟ้าพลังงานลม	ชัยภูมิ	วินด์ฟาร์ม	

•	 ลงทุนในระบบแบตเตอรี่เก็บส�ารองไฟฟ้า	ประเทศฟิลิปปินส์



25 ปี เอ็กโก กรุ๊ป 
บนเส้นทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
และการยอมรับจาก
หน่วยงานต่างๆ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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ปี	2540
•	ริเริ่มโครงการ	

“ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” 
ปี	2545
•	จดทะเบียนจัดตั้ง	“มูลนิธิไทยรักษ์ป่า” 
องค์กรสาธารณกุศลที่ท�างานสนับสนุน

และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		

และผืนป่าต้นน�้าล�าธารของประเทศ

อย่างยั่งยืน

มูลนิธิไทยรักษ์ป่าร่วมกับอุทยานแห่งชาติ

ดอยอินทนนท	์พัฒนา	“เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติกิ่วแม่ปานและอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น”	
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท	์จ.เชียงใหม่

ปี	2548
•	โครงการ	“Forest: The Circle of Life 
รักษ์ต้นน�้าด้วยผืนป่า”	น�าพนักงาน	เยาวชน	
และประชาชนทั่วไป	ร่วมกันปลูกต้นไม้	

ณ	อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	จ.เชียงใหม	่

ต้นก�าเนิดของแม่น�้าสายส�าคัญของประเทศ

สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

และผืนป่าต้นน�้าล�าธารของประเทศอย่างยั่งยืน
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ปี	2558
•	มูลนิธิไทยรักษ์ป่าร่วมกับอุทยานแห่งชาติ

ดอยสุเทพ-ปุย	พัฒนา	“เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติน�้าตกมณฑาธาร”	อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย	จ.เชียงใหม่

ป	ี2559
•	มอบรางวัลเชิดชู	20	โรงเรียน

ต้นแบบ	และ	18	ครูต้นแบบ

	ในโครงการ	“พลังงานเพื่อชีวิต 
ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”

•	ร่วมกับส�านักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน	และ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ	ส่งเสริม

การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ให้กับเยาวชน	ภายใต้โครงการ	“พลังงาน 
เพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”	

ปี	2553
•	ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	

กระทรวงพลังงาน	ริเริ่มโครงการ	

“หนึ่งป่าต้นน�้า หนึ่งต้นก�าเนิด
พลังงาน”	ภายใต้โครงการ
เฉลิมพระเกียรต	ิลดโลกร้อน	

ถวายพ่อ	เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า

พลังน�้าขนาดเล็กระดับชุมชน

ในพื้นที่ป่าต้นน�้า	จ.เชียงใหม่	

ปี	2550
•	ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	

ริเริ่มโครงการ	“ลดโลกร้อน ด้วยวิถี
พอเพียง”	เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน

•	ริเริ่มโครงการ	“Green Learning 
เพาะความคิดปลูกจิตอนุรักษ์”	เพื่อ
สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ควบคู่ไปกับการปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเด็กปฐมวัยและนักเรียน

ระดับประถมศึกษา	

•	ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	

อ�าเภอขนอม	และโรงไฟฟ้าขนอม	

ในกลุ่มเอ็กโก	ริเริ่มโครงการ	“สร้างบ้าน
ใหม่ใต้ทะเล”	เพื่อพัฒนาแนวประการัง

เทียมโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์	ส�าหรับเป็น

แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้าในทะเล	

ฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ทะเล	และส่งเสริม

แหล่งประมงบริเวณชายฝั่ง	

ปี	2555
•	ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	

กระทรวงพลังงาน	และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยพัฒนา	

“อาคารศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด 
โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย”	จ.สุราษฎร์ธานี	ภายใต้โครงการต้นแบบ
เกาะพลังงานสะอาด	



ด้านการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ
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ปี	2545
•	ได้รับคัดเลือกเป็น	“บริษัทที่มีการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี อันดับ 1 ในกลุ่มสาธารณูปโภค
ของไทย”	โดยนิตยสาร	Euromoney

ปี	2550
•	รางวัล	“ประกาศเกียรติคุณ
คณะกรรมการแห่งปี ระดับดีเด่น”	
และ	“ประกาศเกียรติคุณพิเศษส�าหรับ

คณะกรรมการที่มีผลงานดีต่อเนื่อง”	

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	(IOD)

ปี	2548
•รางวัล	“ผู้น�าด้านการรายงานการก�ากับดูแล
กิจการยอดเยี่ยม”	ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่
โดดเด่นด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการ

การก�ากับดูแลที่ด	ี15	ข้อ	ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

ปี	2554
•	โครงการโรงไฟฟ้า	“ลพบุรี โซลาร์” 
ได้รับ	“ใบรับรองมาตรฐานมงกุฏไทย”	

ในฐานะผู้ด�าเนินโครงการ	CDM	

(Clean	Development	Mechanism)	

หรือกลไกการพัฒนาที่สะอาดและ

ท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ปี	2555
•	รางวัล	“บริษัทจดทะเบียนด้าน
การรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม”	
และ	“บริษัทจดทะเบียนด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น”	

จากงาน	SET	Awards	2012	

ปี	2556
•	รางวัล	“Thailand Corporate Brand 
Rising Stars 2013”	หรือองค์กรที่มี	
มูลค่าแบรนด์เติบโตสุงสุดในกลุ่มทรัพยากร	

ซึ่งจัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญช	ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ร่วมกับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน	

	และ	Settrade.com

•	รางวัล	“บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงาน 
บรรษัทภิบาลที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง 3 ปี”	
จากงาน	SET	Awards	2013	



23

ปี	2558
•	รางวัล	“ASEAN Corporate 
Governance Awards”	ใน
ฐานะ	1	ใน	50	บริษัทจดทะเบียน

ในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับ

ผลการประเมินด้านการก�ากับ

ดูแลกิจการในระดับสูงสุด	

(TOP50	ASEAN	PLCs)

ปี	2559
•	รางวัล	“Investors’ Choice Award” 
จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2559	โดยได้รับ

คะแนนเต็ม	100	คะแนน	ต่อเนื่องกันเป็นปี

ที่	8	จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ปี	2557
•	รางวัล	“บริษัทจดทะเบียนด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ระดับดีเด่น” 
จากงาน	SET	Awards	2014

•	“ประกาศนียบัตร ESG100”	ในฐานะ
บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นใน

การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	

จากสถาบันไทยพัฒน์

•	รางวัล	“Thailand Sustainability 
Investment (THSI)”	หรือการผ่าน
เกณฑ์ประเมินให้เป็น	“หุ้นยั่งยืน”	
ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	

และบรรษัทภิบาล	ต่อเนื่องเป็นปีที่	2	

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	เอสโก	ในกลุ่มเอ็กโก	รับ	“ประกาศนียบัตร 
รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” 

•	เอ็กโก	รับ	“ประกาศนียบัตรรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต” 

•	รางวัล	“โครงการส�านักงานสีเขียว 
ระดับดีเยี่ยม”	จากกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม



	 ตลอดระยะเวลา	3	 เดือน	 ในปีนี	้ 
เ อ็ ก โก 	 กรุ ๊ ป 	 ไ ด ้ ด� า เ นิ นธุ รกิ จ 
โดยมีเป้าหมายในการสร้างความ
เจริญเติบโตอย ่างต ่อเนื่อง	 โดย
เหตกุารณ์ส�าคญัในช่วงเดอืนมกราคม
ถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสรุปได้	ดังนี้

ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)

บริษัท รายละเอียด

บริษัท	คลองหลวง	ยูทิลิตี้	
จ�ากัด

(เอก็โก	กรุป๊	ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ	99.99)	เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม	จ�านวน	1	โครงการ	
คือ	 โครงการทีเจ	 โคเจน	 ซ่ึงผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า	 ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	 
115	 เมกะวัตต์	 ตั้งอยู่ในต�าบลคลองหนึ่ง	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 มีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับ	 กฟผ.	 จ�านวน	 90	 เมกะวัตต์	 เป็นระยะเวลา	 25	ปี	 และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจ�านวน	 
12	เมกะวตัต์	และสญัญาซือ้ขายไอน�า้จ�านวน	13	ตนัต่อชัว่โมงกบัลกูค้าอตุสาหกรรม	เป็นระยะเวลา	
7	ปี	 ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	 99.09	 (แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ 
ร้อยละ	99.45)	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน	2560

บริษัท	บ้านโป่ง	ยูทิลิตี	้
จ�ากัด

(เอก็โก	กรุป๊	ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ	99.99)	เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม	จ�านวน	2	โครงการ	คือ	
โครงการเอสเค	โคเจน	และโครงการทีพี	โคเจน	ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า	ขนาด
ก�าลังการผลิตติดตั้งในแต่ละโครงการ	125	เมกะวัตต์	ตั้งอยู่ในต�าบลท่าผา	อ�าเภอบ้านโป่ง	จังหวัด
ราชบุรี	แต่ละโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จ�านวน	90	เมกะวัตต์	เป็นระยะเวลา	25	ป	ี
และมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจ�านวน	40	เมกะวตัต์	และสญัญาซือ้ขายไอน�า้จ�านวน	100	ตนัต่อชัว่โมง
กับลูกค้าอุตสาหกรรม	 เป็นระยะเวลา	 20	ปี	 ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	 93.18	
(แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	 94.34)	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ใน
เดือนตุลาคม	2560

เดือนมกราคม – มีนาคม 2560
สรุปเหตุการณ์ส�าคัญในช่วง
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	 เหตุการณ์ส�าคัญอื่น
	 เมือ่วนัที	่31	มนีาคม	2560	เอก็โก	กรุป๊	และบรษิทัร่วมทนุ	กลุม่บรษิทัสตาร์	เอนเนอร์ยี ่
และกลุม่บรษิทั	เอซ	ีเอนเนอร์ยี	่ได้ด�าเนนิการเข้าซือ้และโอนหุน้โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน 
ใต้พิภพจากบริษัทในเครือของเชฟรอนเสร็จสิ้นแล้ว	โดยเอ็กโก	กรุ๊ป	จะเข้าถือหุ้นโดยอ้อม
ในโครงการดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ	 20.07	 โครงการดังกล่าวประกอบด้วย	หน่วยการ
ผลิตไอน�้าและแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ	 “ซาลัก”	 (Salak)	และ	 “ดาราจัท”	 (Darajat)	 
ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชวาตะวันตก	ประเทศอินโดนีเซีย	โดยมีก�าลังการผลิตไอน�า้รวม	235	เมกะวัตต์	 
(เทียบเท่า)	และก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวม	402	เมกะวัตต์
	 ดังนั้น	 วันที่	 31	 มีนาคม	 2560	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 จึงมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้ว	 จ�านวน	 26	 แห่ง	 
คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น	รวม	4,249.75	เมกะวัตต์

บริษัท รายละเอียด

โครงการโรงไฟฟ้า	
มาซินลอค	หน่วยที่	3	
ของ	บริษัท	มาซินลอค	
พาวเวอร์	พาร์ทเนอร์	
(เอ็มพีพีซีแอล)

(เอก็โก	กรุป๊	ถือหุน้ทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ	49)	เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหนิทีใ่ช้เทคโนโลยี	supercritical	 
ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	 335	 เมกะวัตต์	 ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้ามาซินลอค	 
หน่วยท่ี	 1-2	 ขนาด	 630	 (2x315)	 เมกะวัตต์	 ในปัจจุบัน	 ที่จังหวัดแซมบาเลส	บนเกาะลูซอน	
สาธารณรัฐฟิลปิปินส์	ซ่ึงได้ท�าพธิวีางศลิาฤกษ์โรงไฟฟ้าและเริม่การก่อสร้างในวนัที	่3	มนีาคม	2559	
และมกีารทยอยลงนามในสญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้าทีม่กี�าลงัไฟฟ้าตามสญัญารวม	119	เมกะวตัต์	และ
ได้ยืน่ต่อคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังานของฟิลปิปินส์เพือ่พจิารณาอนมุตัแิล้ว	โดยมเีป้าหมาย
การท�าสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ	85	ของก�าลังไฟฟ้าตามสัญญารวมก่อนก�าหนดวัน
เดินเครื่องเชิงพาณิชย	์ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	31.40	(แผนการก่อสร้างแล้ว
เสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	34.32)	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์กลางปี	2562	

โครงการเอสบีพีแอล	ของ	
บริษัท	ซาน	บัวนาเวนทูรา	
พาวเวอร์	จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	49)	เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี	supercritical	ขนาด
ก�าลงัการผลติตดิตัง้จ�านวน	500	เมกะวตัต์	ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเมาบนั	จงัหวดัเคซอน	สาธารณรฐัฟิลปิปินส์	
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับทาง	Manila	Electric	Company	 (MERALCO)	จ�านวน	455	 เมกะวัตต์	
เป็นระยะเวลา	20	ปี	ซึ่งสามารถขยายอายุสัญญาเพิ่มได้อีก	5	ปี	โดยด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ประมาณร้อยละ	39.35	(แผนการก่อสร้างแล้วเสรจ็ก�าหนดไว้ทีร้่อยละ	30.59)	คาดว่าจะเริม่ต้นเดนิ
เครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	2562

โครงการไซยะบุร	ีของ
บริษัท	ไซยะบุร	ีเพาเวอร์
จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	12.50)	เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�า้แบบฝายน�้าล้น	(Run-of-River)	 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ	 กฟผ.	 จ�านวน	 1,220	 
เมกะวัตต	์ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	77.74	(แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนด
ไว้ที่ร้อยละ	75.61)	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	2562

25
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CSR for all

เอ็กโก กรุ๊ป มอบ 25 ทุนอาชีวศึกษา
โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” 

ในโอกาสครบรอบ 25 ปี

ดร.	โชติชัย	เจริญงาม		คุณพงศธร	คุณานุสรณ์	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	
และคุณชนินทร์	เชาวน์นิรัติศัย	กรรมการ	รักษาการ	กรรมการผู้จัดการใหญ	่และนักเรียนทุนอาชีวศึกษา	รุ่นที	่1	
ภายใต้โครงการ	“โรงไฟฟ้าพี	่โรงเรียนน้อง”
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	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 จัดพิธีมอบ	 “ทุนอาชีวศึกษา	 รุ่นที่	 1”	ภายใต้
โครงการ	 “โรงไฟฟ้าพี	่ 	 โรงเรียนน้อง”	จ�านวน	25	ทุน	ในโอกาส
ครบรอบ	 25	 ปี	 ของการก่อตั้งบริษัท	 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่
จะมีส่วนร่วมดูแลและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 ในทุกที่ที่
เข้าไปด�าเนินกิจการ	 การมอบทุนการศึกษานี้มอบให้แก่เยาวชน
ที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ ่มเอ็กโก	 
ปีละ	 25	ทุน	 เป็นเวลา	 5	ปี	 ระหว่างปี	 2560-2564	 เพ่ือศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 จนจบการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 	 โดยมุ่งหวังที่จะม ี
ส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
ในกลุ่มเอ็กโก		
	 “เอ็กโก	กรุ๊ป	 ให้ทุนการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาในระดับ	
ปวช.	จนถึง	ปวส.	ใน	6	สาขา	ได้แก่	สาขาวิชาช่างยนต์	ช่างกล
โรงงาน	ช่างไฟฟ้าก�าลัง	 ช่างอิเล็กทรอนิกส์	 ช่างซ่อมบ�ารุง	 และ
แมคคาทรอนิกส์		โดยบริษัทให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง	5	ปี		ทุนละ	 
320,000	บาท	 	 ในระดับ	ปวช.	ปีละ	 60,000	บาท	และระดับ	
ปวส.		ปีละ	70,000	บาท		โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก 

คณุชนนิทร์มอบทนุการศกึษาให้แก่เยาวชนทีไ่ด้รบัทนุอาชีวศกึษา	
รุ่นที่	1	ภายใต้โครงการ	“โรงไฟฟ้าพี	่โรงเรียนน้อง”

คุณชนินทร์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมอบทุนอาชีวศึกษาในครั้งนี้

น้องๆ	ตัง้ใจฟังพีวิ่ทยากรจากโรงไฟฟ้าวงัน้อยให้ความรูเ้กีย่วกบัระบบ
ควบคุมโรงไฟฟ้า

พี่วิศวกรจากโรงไฟฟ้าลพบุรี	 โซลาร์	 ให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

	 ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาที่จะ
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนรอบ 
โรงไฟฟ้า	เพือ่ให้เตบิโตเป็นคนทีม่คีณุภาพ	เป็นก�าลงัส�าคญั
ของชุมชนที่ตนอาศัยอยู ่	 และเป็นส่วนส�าคัญของการ 
ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	



การมอบทุนอาชีวศึกษา	 รุ ่นที่	 1	 เป็นหนึ่งในการด�าเนินงานภายใต้โครงการ	 
“โรงไฟฟ้าพี	่โรงเรยีนน้อง”	ซ่ึงจดัขึน้เนือ่งในโอกาสครบรอบ	25	ปี	ของการก่อตัง้บริษทั	 
เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า	 ระยะเวลาด�าเนินโครงการ	
5	ปี	ระหว่างป	ี2560	–	2564
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ผู ้ อ� านวยการและคณะครู จากโรง เ รี ยนรอบโรง ไฟฟ ้ า	 
ในการคัดสรรนักเรียนที่เรียนดี	 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 และ
มีความประพฤติดี	 เข้ารับการพิจารณารับทุน”	 คุณชนินทร์	 
เชาวน์นิรัติศัย	 กรรมการ	 รักษาการ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	
บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	เอ็กโก	กรุ๊ป	กล่าว
	 นอกจากนั้น	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ยังน�าเยาวชนไปเรียนรู ้เรื่อง
ไฟฟ้า	ณ	โรงไฟฟ้าวังน้อย	จ.อยุธยา	ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	 และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรี	 โซลาร	์
จ.ลพบรุ	ีในกลุ่มเอก็โก	รวมถงึเยีย่มชมนทิรรศการศนูย์การเรยีนรู้	 
Green	Education	ภายในโรงไฟฟ้าลพบุรี	 โซลาร์	 ด้วย	 เพื่อให้
เยาวชนเข้าใจเร่ืองไฟฟ้าและได้รบัแรงบนัดาลใจเพือ่การประกอบ
อาชีพในอนาคต

	 นายรัฐธรรมนูญ	 สุทธิประเสริฐ	
หรอื	“น้องดวิ”	นกัเรยีนโรงเรยีนวดัมาบข่า	 
อ.	นิคมพัฒนา	จ.	 ระยอง	 เล่าความรู้สึก 
ในวันที่ได้รับทุนว่า	 “พ่ีๆ จากโรงไฟฟ้า 
เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น มาแนะแนวให้
ความรู้และน�าทุนดีๆ มาแจ้งที่โรงเรียน
ครับ พอทราบผล ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้รับ
ทุน ยิ่งวันนี้ที่ได้มารับทุนเองรู้สึกดีใจและ
ตืน่เต้นมากครบั ทัง้การรบัทนุและทีจ่ะได้
ไปดูโรงไฟฟ้าของจริง ผมอยากขอบคุณ
พ่ีๆ ทีมงานทุกคนที่น�าทุนดีๆ แบบนี้มา
ให้พวกเรา ท�าให้ช่วยแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัวผมได้มาก และขอบคุณคุณครู
ที่ช่วยประสานงานให้โดยตลอดครับ”

นายรัฐธรรมนูญ	สุทธิประเสริฐ	หรือ	“น้องดิว”	
นักเรียนโรงเรียนวัดมาบข่า	อ.	นิคมพัฒนา	จ.	ระยอง

ผู ้ บ ริ ห า ร 	 ที ม ง า น
และน้องๆ	 นักเ รียน
ทุนอาชีวศึกษา	 รุ ่นที่	 
1	 ภายใต ้ โครงการ	
“โรงไฟฟ้าพี่	 โรงเรียน
น้อง”	ถ่ายภาพที่ระลึก
ร ่วมกัน	 ณ	 บริ เวณ
หน้าอาคารที่ท�าการ 
โรงไฟฟ้าลพบุร	ีโซลาร์
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	 นางสาวอุมา	 จ้อยทองมูล	 หรือ	 
“น ้ องนิ ” 	 นั ก เ รี ยนโรง เ รี ยนวัด โพธิ	์
อ.บางเลน	จ.นครปฐม	 เล่าถึงความรู้สึก
ที่ได้รับทุน	 “หนูทราบข่าวทุนอาชีวศึกษา
จากพี่ โรงไฟฟ ้าเข ้าไปบอกคุณครูที่
โรงเรียน และคุณครูแนะน�าให้หนูสมัคร
ค่ะ พอรู้ว่าได้ทุน หนูดีใจมาก เพราะจะ
ได้ช่วยแบ่งเบาภาระแม่ แม่ต้องท�างาน 
คนเดียวเพื่อท่ีจะเลี้ยงหนูและพี่กับน้อง 
ถ้าไม่ได้ทุนหนูคงไม่มีโอกาสเรียนสูง
ขนาดนี้ ขอขอบคุณพี่ๆ ที่ให้โอกาสและ
มอบทุนนี้ให้หนูศึกษาต่อจนจบ ปวส. 
หนูจะตั้งใจเรียนให้สมกับที่ได้ทุน และ
จะเรียนต่อจนจบปริญญาค่ะ นอกจาก
นั้น ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสเข้ามาดู
โรงไฟฟ้าของจริง พี่ๆ ที่โรงไฟฟ้าเล่า 
เกีย่วกบักระบวนการผลติไฟฟ้า บอกว่าที่
โรงไฟฟ้าลพบุรี โซลาร์ วางแผงโซลาร์
โดยท�ามุมเอียง 10 องศา ท�าให้สามารถ
รับแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งวัน และยังได้
อธิบายเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์ประเภท
ต่างๆ ด้วยค่ะ”

	 คุณครูเดือนดารา	พลแสน	 คุณครู
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา	 อ.	 เดชอุดม	 
จ.	อุบลราชธานี	กล่าวว่า	“ทนุอาชีวศึกษา 
ภายใต้โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียน
น้อง” เป็นทุนระยะยาว ซึ่งเป็นประโยชน์
กับเด็กๆ อย่างมาก เพราะเป็นการเพิ่ม
โอกาสให ้ เด็กได ้ เรียนต ่อในระดับที ่
สูงขึ้นไป คุณครูและนักเรียนรู ้สึกยินด ี
ที่มีผู ้ใหญ่มาสนับสนุนให้นักเรียนได ้
เรียนต่อ ขอขอบคุณทีมงาน และผู้บริหาร
เอ็กโก กรุ๊ป ที่ช่วยส่งเสริมด้านการศึกษา
และให้โอกาสน้องๆ เป็นการตอบแทน
สงัคมทีถ่อืว่าเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะ”

	 ทุนการศึกษา		พร้อมการเดินทาง	2	วัน	1	คืน	ได้เปิดโอกาส	ประสบการณ์ใหม่	และ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนทั้ง	25	คน	ซึ่งจะเป็นก�าลังส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาประเทศในอนาคต	การสนับสนุนนี้ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของเอ็กโก	กรุ๊ป	 
ทีไ่ด้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งทีจ่ะมส่ีวนร่วมดแูลและพฒันาชมุชนในทกุทีท่ีเ่ข้าไปด�าเนนิ
กิจการ	

นางสาวอุมา	จ้อยทองมูล	หรือ	“น้องนิ”	
นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์	อ.บางเลน	จ.นครปฐม

คุณครูเดือนดารา	พลแสน	คุณครูโรงเรียน
ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา	อ.	เดชอุดม	จ.	อุบลราชธานี

น้องๆ	เพลิดเพลินกับ
การเรียนรู้เร่ืองพลังงาน
ในศูนย์การเรียนรู	้
Green	Education
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ไปกับค่ายเยาวชนเอ็กโก
ไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 49
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	 ด้วยตระหนกัว่า	การปลกูความคดิอนรุกัษ์
และการรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ	 ต้อง
เร่ิมที่เยาวชน	 ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญท่ีจะดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต	 บริษัท	
ผลิตไฟฟ้า	 จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือ	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	
ได้จดัโครงการ	“ค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ป่า”	 
โดยร่วมมือกับมูลนิธิไทยรักษ์ป ่า	 องค์กร
สาธารณกศุลซึง่เอก็โก	กรุป๊	ก่อตัง้และสนบัสนนุ
การด�าเนินงาน	 และอุทยานแห่งชาติดอย 
อนิทนนท์	อบรมเยาวชนไปแล้ว	48	รุน่	รวมกว่า	 
3,000	คน
	 เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
ในหลวง	 รัชกาลที่ 	 9	 ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทย
รักษ์ป่า	 รุ่นที่	 49	 ในปีนี้	 จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด	 
“เดินป่าต้นน�้าตามรอยพ่อ”	 โดยพาเยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 58	 คน	 จากทั่วประเทศ	

ไปเรียนรู้หลักการทรงงานของในหลวง	รัชกาลที่	 9	 
ในพื้นที่ดอยอินทนนท์	เป็นเวลา	7	คืน	8	วัน
	 ไฮไลท์ส�าคญัของการเรยีนรูห้ลกัการทรงงาน
ของในหลวง	 รัชกาลที่	 9	 คือ	 หมู่บ้านหนองหล่ม	
และบ้านขนุกลาง	ทีใ่นหลวง	รชักาลที่	9	เคยเสดจ็ฯ	
พร้อมทรงแนะน�าให้ชุมชนปลูกต้นกาแฟและพืช
เมืองหนาวทดแทนฝิ่น	 อันเป็นหลักการทรงงานที่
ส่งเสริมให้	 “คนกับป่า	 อยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน”	
โดยผนืป่าทีเ่คยเสือ่มโทรมได้รบัการฟ้ืนฟดูแูล	และ
ส่วนหนึ่งกลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและท่องเที่ยว	
ที่สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน	
	 นอกจากนี้ 	 การส ่งเสริมและถ ่ายทอด 
องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญให้แก่เกษตรกรชาวเขา 
นบัเปน็อกีขัน้ตอนทีม่ีความส�าคญั	เยาวชนทัง้หมด
จงึได้มโีอกาสไปสมัผสัตวัอย่างงานด้านการอนรุกัษ์
ของชุมชน	ณ	สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์	ที่มีการ
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ของป่า	 ชนิดของหิน	ดิน	ต้นไม้	 เพ่ือค้นหาความ
หมายของป่าต้นน�้า	 แหล่งที่มาของน�้า	 สิ่งช้ีวัด 
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่ล้วนเชื่อมโยงถึงกัน
และให้ข้อคิดเป็นคติสอนใจในเรื่องการอยู่อาศัย
อย่างเกื้อกูลของสิ่งมีชีวิต	
 นางสาว	วรกมล	พรมอุทิศ	รร.จุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย	จ.เพชรบุรี	สะท้อนความรู้สึกที่ได้
เป็นส่วนหน่ึงของค่ายว่า	 “จากการเดินป่าต้นน�้า
ตามรอยพ่อท�าให้ได้เห็นถึงความส�าคัญของป่า
มากยิ่งขึ้น	 เข้าใจมากขึ้นว่าท�าไมในหลวง	รัชกาล
ที	่9	ถึงพยายามที่จะดูแลรักษาป่า	รักษาน�้า	และ
ยงัเหน็ความส�าคญัของชวีติความเป็นอยูข่องพีน้่อง 
ชาวเขา	มกีารน�าเอาพชืเศรษฐกจิไปให้ชาวเขาปลกู
แทนฝิ่น	 เพื่อให้มีอาชีพที่มั่นคง	 มีชีวิตความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้นและหันมาช่วยกันรักษาป่า	 ความตั้งใจ
หลังจากนี้	 หนูก็จะน�าความรู้ที่ได้รับจากค่ายนี้ไป 
เผยแพร่ให้แก่เพ่ือนๆ	น้องๆ	 ที่โรงเรียน	 เพื่อให้
เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของป่าและ
ทรพัยากรธรรมชาต	ิหนจูะลงมอืท�าโดยเริม่ทีต่วัเอง	
ซึ่งหนูเชื่อว่าทุกคนจะเห็น	เข้าใจ	และท�าตาม	เพื่อ
วันข้างหน้าของเราที่ดีขึ้น”

ถ่ายทอดความรูด้้านการเกษตรแผนใหม่	สนบัสนนุ
การวางแผนการผลิตและการตลาด	 การจัดการ
ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว	 การจัดจ�าหน่ายและ
การแปรรูปผลผลิต	รวมทั้งยังได้เข้าไปเรียนรู้ใน
โครงการหลวงบ้าน	 ผาหมอนใหม่	 สัมผัสสวน 
มะเขือเทศที่มีการผลิตตามระบบการจัดการ
คุณภาพมาตรฐาน	 GAP	 เพื่อให้ได้ผลิตผลที่
ปลอดภัย	ปราศจากศัตรูพืช	และมีคุณภาพเป็นที่
พึงพอใจของผู้บริโภค	
	 นอกจากการได้ไปเรียนรู้หลักการทรงงาน 
ในพื้นที่อินทนนท์ของในหลวง	รัชกาลที่	9	เยาวชน
ทัง้	58	คน	ยงัเดนิเท้าเข้าสูป่่าใหญ่ในเส้นทางศกึษา
ธรรมชาติกิ่วแม่ปาน	 ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	ผ่านการเรียนรู้จากฐานต่างๆ	ทั้งโครงสร้าง

บ้านแม่กลางหลวง

บ้านขุนกลาง
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	 ในขณะที่	นายอภิวิชญ์	อ๋องไล	รร.ขนอมพิทยา	จ.นครศรีธรรมราช 
สะท้อนความรู้สกึท่ีได้รับจากค่ายว่า	“รูส้กึประทบัใจทีไ่ด้เดนิป่าและตามรอยเส้น
ทางท่ีในหลวง	รชักาลท่ี	9	เคยเสด็จฯ	ท�าให้ผมได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจว่าท�าไมพระองค์
ท่านต้องเดนิทางไกลกว่า	10	กโิลเมตร	เข้าไปยังพืน้ทีท่รุกนัดาร	ผมจะน�าสิง่ทีไ่ด้
เรยีนรูจ้ากค่ายไปปฏบิตั	ิโดยใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างประหยดั	อนรุกัษ์แหล่ง
น�้าโดยไม่ทิ้งขยะลงแม่น�้าล�าคลอง	 รวมทั้งน�าประสบการณ์ไปบอกต่อเพ่ือนๆ	 
ท่ีโรงเรียน	 รวมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ	 ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตเพ่ือให้คนอื่นๆ	 
ได้เห็นคุณค่าของป่ามากขึ้น
	 การตระหนักในคุณค่าและความส�าคัญของธรรมชาติ	 โดยเฉพาะ
ป่าต้นน�้านั้น	 เปรียบเสมือนแสงเทียนที่ได้ถูกจุดขึ้นแล้วในใจของเยาวชน	 
หวังว่าแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นนี้	 จะเป็นแสงที่คอยกระตุ้นเตือนใจให้เยาวชน 
ยึดมั่นเดินตามรอยอนุรักษ์ของพ่อต่อไป 



เลอืกขนาดแอร์	(BTU)	ให้พอดกีบัขนาดห้อง
ล�าดับแรกเราควรจะทราบขนาดของห้องที่
จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศเสียก่อน	 เพื่อให้
ได้ความเย็นที่เหมาะสม	 เพราะถ้าเครื่องปรับ
อากาศที่มีขนาดใหญ่เกินไป	 ระบบท�าความ
เย็นจะสูงมากไป	 การควบคุมความชื้นไม่ดี	
แต่ถ้าซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเกินไป	
การท�าความเย็นก็ไม่เพียงพอ	 และเครื่องก็
ต้องท�างานตลอดเวลา	อายุการใช้งานก็จะสั้น	 
ดังนั้นควรเลือกเคร่ืองปรับอากาศให้เหมาะกับ
ขนาดของห้อง	โดยทัว่ไปส�าหรบัห้องขนาดพืน้ที่	
16	 ตารางเมตร	 ฝ้าเพดานสูงประมาณไม่เกิน	
2.50	เมตร	ควรเลอืกเคร่ืองปรบัอากาศประมาณ	
12,000	BTU	-	16,000	BTU	หรือห้องที่มีขนาด
พื้นที่อยู่ที่ประมาณ	25	ตารางเมตร	ก็ควรเลือก
เคร่ืองปรบัอากาศที	่18,000	BTU	-	20,000	BTU	
เพิ่มขึ้นไปตามล�าดับ	เป็นต้น	

ปฏเิสธไม่ได้ว่าเครือ่งปรบัอากาศเป็นอปุกรณ์ทีม่ปีระจ�าเกอืบทกุบ้าน
หรือทุกออฟฟิศในปัจจุบัน	ด้วยอากาศที่ร้อนขึ้นทุกปี	การใช้งานก็
เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว	อีกทั้งยังเป็นอุปกรณ์ไฟฟา้ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ในสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปอื่นๆ	ดังนั้น	
หลายครอบครัว	หรือส�านักงานต่างๆ	ล้วนประสบปัญหาค่าไฟฟ้า
ท่ีเพิม่มากขึน้	วันนีเ้ราจงึขอน�าเสนอวธิกีารใช้งานเครือ่งปรบัอากาศ
ให้คุ้มค่า	และประหยัดค่าไฟให้ได้มากที่สุดมาฝากกัน
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ประหยัดไฟด้วยแอร์



เลือกแอร์เบอร์	5	
หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องค่า
ไฟ	 ในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ	 
หนึ่ ง ส่ิ งส� าคัญที่ ต ้ องพิจารณาก็คื อ	
ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน	 
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	 ได้ท�าการทดสอบเครื่องปรับ
อากาศในท ้องตลาดและจัดระดับ
ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน	 
เบอร ์	 3	 (ประสิทธิภาพต�่า)	 เบอร ์	 4	
(ประสิทธิภาพปานกลาง)	 และเบอร์	 5	 
( ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพสู ง ) 	 ซึ่ ง เ ป ็ น ร ะ ดับ
ความประหยัดไฟฟ้าสูงสุดที่ออกโดย
กระทรวงพลังงานหรือพูดง่ายๆ	 ก็คือ	
แอร ์ เบอร ์ 	 5	 มักจะมีราคาแพงกว ่า
เล็กน ้อย	 แต่มันจะสามารถช่วยคุณ
ประหยัดเงินค่าไฟได้ในระยะยาวนั่นเอง	 

อีกวิธีในการช่วยลดค่าใช้จ ่าย
ส�าหรับห้องที่มีการเปิดแอร์	 นั่น
ก็คือการขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
ไม่จ�าเป็นออกไป	อย่างเช่น	ตู้เย็น	 
เคร่ืองท�าน�้าร ้อน	 หม้อหุงข ้าว	
เคร่ืองชงกาแฟ	 กาต้มน�้าไฟฟ้า	
รวมทั้งการเปิดไฟมากเกินความ
จ�าเป็น	 คือสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้
อุณหภูมิห ้องสูงขึ้นและท�าให ้
เคร่ืองปรับอากาศต้องท�างาน
หนักขึ้นด้วย	 ดังนั้นชิ้นไหนไม่
จ�าเป็น	 จึงควรย้ายออกจากห้อง	
สิ่งเล็กๆ	น้อยๆ	 เหล่านี้	 ก็ล้วนส่ง
ผลให้เครื่องปรับอากาศของคุณ
ท�างานหนักข้ึน	 ส่งผลให้มีการใช้
พลังงานที่มากขึ้นและค่าไฟก็จะ
เพิ่มขึ้นตามมาด้วยนั่นเอง

ติดตั้งในต�าแหน่งที่เหมาะสม	
เรียกว่าเป็นเรื่องส�าคัญไม่แพ้สองข้อ
ที่ผ ่านมา	 ส�าหรับต�าแหน่งการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ	 เพราะหากอยู ่ใน
ต�าแหน่งที่ เหมาะสมแล้วจะสามารถ
ลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้มากเลย
ทีเดียว	 โดยต�าแหน่งที่เหมาะสมในการ
ติดต้ังแอร์ภายในบ้าน	 ก็คือบริเวณที่
สามารถกระจายลมได้ทั่วถึงทั้งห ้อง	
ไม่มีสิ่งกีดขวาง	 และไม่ควรติดตั้งใน
มุมอับ	 หลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณ
ที่ใกล้กับประตู	 หน้าต่าง	 หรือพัดลม 
ดูดอากาศเพราะจะท�าให้อากาศเย็น
ภายในถูกความร้อนภายนอกไหลเข้ามา 
แทนที่ ได ้ ง ่ าย 	 อย ่าติดชิดผนังที่ รับ 
แดดจัด	หรือทิศตะวันตก	เพราะจะท�าให้
แอร์ท�างานหนัก	 ยิ่งเป็นห้องนอนที่ต้อง
อยู ่อาศัยในช่วงเย็นด้วยแล้ว	 ยิ่งควร 
หลีกเลี่ยงต�าแหน่งดังกล่าว	 
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	 หากคณุเป็นคนหนึง่ทีรู่ส้กึอยูต่ลอด
เวลาว่า...	 ดอกเบี้ยท�าให้เงินในกระเป๋า
ของคุณไม่ออกดอกออกผลอย่างที่ใจคิด	
ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปหาทางเลือก
ใหม่ๆ	บ้างดีไหม
	 ส�าหรับผู้ลงทุนมือใหม่หรือหลายๆ	
คนทีส่นใจลงทนุ	แต่ยงัจบัต้นชนปลายไม่
ถกู	ไม่รูจ้ะลงทนุอย่างไร	ไม่รูจ้ะเริม่ต้นตรง
ไหน	ลองเริ่มจาก	 “รู้จักตัวเอง”	 ให้ลึกซึ้ง 
ขึ้นอีกนิด	 ถามตัวเองให้แน่ใจก่อนว่า	 
“เป้าหมาย”	 การลงทุนของคุณคืออะไร	
ลงทุนเพ่ือบ้ันปลายชีวิต	 เพื่อลดหย่อน
ภาษี	 เพ่ือเอาชนะเงินเฟ้อ	 หรือเพ่ือท�า
ก�าไร	ฯลฯ
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	 ยคุตกต�า่ของดอกเบีย้...กลายเป็น	“ฝันร้าย”	ของชมรมคนพสิมยัดอกเบีย้	ใครทีเ่คย	“ฝันหวาน”	เพราะได้นอนกอด
ดอกเบี้ยเงินฝากสูงราวๆ	14%	-	16%	ต่อปี	อย่างเมื่อ	20	ปีก่อน	อาจต้อง	“ฝันค้าง”	เมื่อตื่นมาเจอโลกแห่งความเป็นจริง
ที่ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ด�าดิ่งลงไปเกือบถึง	0%	หักลบกับอัตราเงินเฟ้อแล้วติดลบด้วยซ�้าไป

วางแผนการลงทุน



	 จากนั้นค่อยพิจารณา	“เงื่อนไข”	ใน
การลงทุนว่าคุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหน 
ต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่	 มีเงินลงทุน
มากน้อยเพียงใด	 หรือมีข้อจ�ากัดเรื่อง
ระยะเวลาหรือไม่	 เพราะสิ่งเหล่านี้แหละ
ที่จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีว่า...	 ทาง
เลือกการลงทุนแบบไหนที่จะเหมาะกับ
คุณมากที่สุด
	 เมื่อรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้ว	คราวนี ้
ก็ถึงเวลา	 “รู ้จักเครื่องมือ”	 กันเสียท	ี 
ค�าว่า	 “เคร่ืองมือ” 	 ในที่นี้ก็หมายถึง  
“ทางเลือกการลงทุน”	นั่นเอง	ยิ่งทุกวันนี้
มทีางเลอืกการลงทุนหลากประเภท	หลาย
สายพันธุ์	 ทั้งหุ้นสามัญ	พันธบัตร	 หุ้นกู้	 
กองทุนรวม	ทองค�า	อสังหาริมทรัพย์	และ
อื่นๆ	 อีกมากมาย	 แถมแต่ละประเภท
ต่างก็มีรายละเอียดและความซับซ้อน
ที่แตกต่างกันออกไป	ความเข้าใจเกี่ยว
กับคุณสมบัติเฉพาะตัว	ความเสี่ยง	และ 
ผลตอบแทน	 ตลอดจนข้อดีข้อเสียของ 
ทางเลือกต่างๆ	 จึงเป็นส่วนส�าคัญที่จะ
ช่วยให้คุณจัดสรรเงินลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม	 และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้	 เช่นว่า...	 คุณมีเงินลงทุนอยู่ก้อน
หนึ่ง	 อยากได้ผลตอบแทนสูงหน่อย	 รับ
ความเสี่ยงได้เยอะเพราะอายุแค่	 28	 ปี	
ถ้าโจทย์เป็นแบบน้ี	“หุน้”	อาจเป็นค�าตอบ
ของคณุ	แต่ถ้าคณุบอกว่าอยากเสีย่งน้อย
หน่อย	 ผลตอบแทนไม่ต้องสูงมากก็ได	้
“พันธบัตร”	หรือ	 “หุ้นกู้”	 ก็อาจจะเหมาะ
กับคุณมากกว่า

	 เอาเป็นว่า...	เลือกลงทนุในแบบ
ที่คุณพอใจก็แล้วกัน	 เพราะนั่นคือ 
เงินของคุณ	 คุณจึงต้องใส่ใจในทุก 
รายละเอียด

	 สุดท้าย	 นอกจากรู้จักตัวเองและ
รู ้จักเครื่องมือในการลงทุนแล้ว	 ก็ต้อง	
“รู ้จักจังหวะลงทุน”	 ด้วย	 เพราะการรู ้
และเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ	 ไม่ว่าจะ
เป็นเศรษฐกิจ	การเมือง	 สังคม	จิตวิทยา
มวลชน	หรือปัจจัยอื่นๆ	ที่มีผลกระทบต่อ
ทิศทางการลงทุน	 จะท�าให้คุณสามารถ
ก�าหนดกลยุทธ์การลงทุนในภาวะตลาด
ที่แตกต่างกัน	 รวมถึงสามารถโยกย้าย
เงินลงทุนไปยังทางเลือกอื่นๆ	 ที่ ให ้ 
ผลตอบแทนดีกว่าในแต่ละช่วงเวลาได้
อย่างเหมาะสมด้วย	สิ่งส�าคัญอย่างหนึ่ง
ที่ลืมไม่ได้เลย	 ก็คือ	 ในโลกนี้ไม่มีอะไร 
ได้มาฟรีๆ 	ดอกผลจากการลงทุนทีง่อกเงย
กว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับ	 “ความเสี่ยง”	
ที่ เพิ่มขึ้นแต ่คุณสามารถจัดการกับ 
ความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการ	 “จัดสรร 
เงินลงทุน”	(Asset	Allocation)
	 ไปในทางเลือกการลงทุนหลายๆ	
ประเภท	 ดังกฎเหล็กการลงทุนที่ว ่า	 
“Don’t put all eggs in one basket”
	 แปลง่ายๆ	คือ	“อย่าใส่ไข่ทั้งหมด
ไว้ในตะกร้าใบเดียว”	 ซึ่งบรรดาผู้ลงทุน
ทั้งหลาย	ทั้งผู้ลงทุนชั้นเซียนหรือมือใหม ่
น่าจะคุ ้นเคยกันดีและท่องจ�าได้ขึ้นใจ
เพราะไม่ว ่าจะต�าราหรือคัมภีร ์ลงทุน
เล่มไหนก็ย�้านักย�้าหนาว่าให้	 “กระจาย 
ความเสี่ยง”	(Diversification)

	 เหตุผลที่ไม่ควรทุ่มเงินไปกับการ
ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป	
เพราะหากผลลพัธ์ไม่เป็นไปตามทีค่าดไว้	 
คุณอาจสูญเสียเงินทั้ งหมดในคราว
เดยีวกนั	แต่หากคณุรูจ้กัจดัสรรการลงทนุ
อย่างเหมาะสม	 โดยพิจารณาถึงความ
สัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคา
ที่แตกต่างกัน	 การขาดทุนจากการลงทุน
ประเภทหนึง่	อาจถกูชดเชยด้วยก�าไรจาก
การลงทุนอีกประเภทหนึ่ง	 ซึ่งนอกจาก
จะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้ว	 ยังช่วย
ให้คุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ไม่ขี้เหร่ 
จนเกินไปด้วย	
	 อย่างไรก็ตาม	 การกระจายความ
เสี่ยงต้องตั้งอยู่บน	“ความพอดี”	ทุกวันนี้
มีผู้ลงทุนจ�านวนไม่น้อยที่มุ่งมั่นกระจาย
ความเส่ียงอย่างตั้งอกตั้งใจและจริงจัง
จนล�้าเส้นความพอดี	 มีหุ้นตัวเล็กตัวน้อย
ซุกไว้จนนับไม่ถ้วน	หรือหว่านซื้อกองทุน
เยอะเป็นดอกเห็ด	แทนที่จะช่วยกระจาย
ความเสีย่งในการลงทนุได้	กลบักลายเป็น
ไม่สามารถดูแลพอร์ตได้อย่างทั่วถึง	และ
อาจส่งผลร้ายกับเงินลงทุน
	 ทางทีด่.ี..	ควรเดนิบนทางสายกลาง	
หาความพอดบิพอดใีห้พอร์ตการออมและ
การลงทุนของตัวคุณเอง	เพียงแค่นี้ก็ช่วย
กรองความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแล้ว 

ที่มา	:	เว็บไซต์เงินทองต้องวางแผน	โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณมีเงินลงทุนอยู่ก้อนหนึ่ง อยากได้ผล

ตอบแทนสูงหน่อย รับความเสี่ยงได้เยอะ

เพราะอายุแค่ 28 ปี ถ้าโจทย์เป็นแบบนี้ 

“หุ้น” อาจเป็นค�าตอบของคุณ
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 อันตรายจากสารเคมี
	 ในบางพ้ืนที่ของชายฝั่งทะเลหรือบริเวณปากแม่น�้าที่มีมลภาวะ
หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยอย่างเห็นได้ชัด	โดยเฉพาะในบริเวณ
ทีเ่ป็นสถานทีต่ัง้ของโรงงานอตุสาหกรรมทีม่กัปล่อยน�า้เสยีออกมา	โดย
ไม่ผ่านการบ�าบัดที่ได้มาตรฐานเพียงพอ	ทั้งโลหะหนักอย่างแคดเมี่ยม	
สารปรอท	สารตะกั่ว	หรือสารเคมีที่เราไม่รู้จักอีกมากมาย	มีสิทธิ์ที่จะ
เล็ดลอดออกไปสู่สภาพแวดล้อมได้	 สัตว์ทะเลที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ก็จะ
ได้รับสารพิษนั้นเข้าไป	จากนั้นเมื่อโดนจับมาท�าเป็นอาหารจานโปรด 
ของเรา	เราเองก็จะได้รบัอานสิงค์จากสิง่เหล่านัน้เตม็ๆ	ส่วนความเช่ือทีว่่า 
ไม่ควรบริโภคอาหารทะเลในช่วงหน้าฝน	ก็ด้วยสาเหตุที่ว่าส่ิงสกปรก
จากชายฝั่งจะถูกน�า้ฝนชะล้างลงทะเลนั่นเอง

	 อันตรายจากเชื้อโรค
	 อนัตรายจากเชือ้โรคนัน้กน่็ากลวัไม่น้อยไปกว่ากนั	เรามกัพดูเสมอ
ว่าสตัว์ทะเลนัน้ไม่มเีชือ้โรคเพราะอยูใ่นน�า้เคม็	เราเลยพากนันกึว่าสตัว์
ทะเลนั้นแสนจะสะอาดและบริสุทธิ์	ถูกหลักอนามัยยิ่งกว่าอาหารชนิด
ใดในโลก	 โดยหารู้ไม่ว่ามีจุลินทรีย์อีกมากมายที่อาศัยอยู่ในทะเลมา
ตั้งแต่ก่อนเราจะเกิดเสียอีก	ส่วนพยาธิที่เคยเชื่อกันว่าไม่มีอยู่ในทะเล
นั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึง	 เอาล่ะ	ทางที่ดีเรามารู้จักกับเหล่าเชื้อโรคที่มักติด
มากับอาหารทะเลกันก่อนดีกว่า
	 เชื้ออหิวาห์เทียม	 หรือ	 วิบริโอ	 พาราฮีโมไลติคัส	 (Vibrio	 
Parahaemolyticus)	 พบได้ทั้งในน�้าทะเลและอาหารทะเล	 เช่น	
ปลา	ปูม้า	 ปูทะเล	หอย	 กุ้ง	 กั้ง	 ปลาหมึก	 นอกจากนี้ยังพบเชื้อนี้ใน
อาหารยอดฮิตอย่าง	 เช่น	หอยแครงลวก	ปลาดิบ	ย�าหอยแครง	ปูดอง	 
หอยดอง	เป็นต้น	

	 ว่ากนัว่าใครเกดิมาแพ้อาหารทะเลนัน้
ช่างแสนโชคร้าย	 เพราะชีวิตจะต้องพลาด
กับเมนูเลิศรสหลากหลายรายการ	ทั้งกุ้ง	
หอย	ป	ูปลา	และสัตว์ทะเลหลายชนิด	ทว่า	
มอียู่หลายครัง้ท่ีเราพบว่าคนทีเ่ป็นสายแขง็
ด้านซฟีูด้ป้ิงย่างเช่นนัน้	กลบัเอาตวัไม่รอด
เสียเอง	ทั้งนี้เพราะอาหารทะเลนั้นแอบแฝง
ไปด้วยพิษร้ายท่ีมองไม่เห็นและยังร้ายแรง
เกินกว่าที่เราจะคาดคิดเสียด้วย	โดยความ
เจ็บป่วยทีเ่กดิจากการกนิอาหารทะเลทีพ่บ
ได้ง่ายที่สุดคืออาการ	 ‘อาหารเป็นพิษ’	ที่
อาจเกิดจากสิ่งที่แฝงอยู่ในอาหารทะเลซ่ึง
อาจแบ่งได้เป็นสองสาเหตุใหญ่

ภัยอันตรายจาก
อาหารทะเลสุดโปรด
ที่คุณอาจไม่เคยนึกถึง
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	 พยาธนิานาชนดิ	มพียาธจิ�านวนไม่น้อยทีอ่าศยัอยใูนทะเลได้อย่างสบายใจ	
เราสามารถพบปะกับพยาธติวัแบน	พยาธติวัตดื	และพยาธติวัจีด๊ในปลาทะเลได้
เช่นเดียวกับปลาน�้าจืดเลย	นอกจากนี้ยังพบได้ในสัตว์จ�าพวกหอยอีกด้วย
	 แบคทีเรียอันตราย	 บางทีเชื้อโรคบางชนิดก็ไม่ได้เกิดจากในทะเล	 
แต่เกิดจากการเก็บรักษาระหว่างการขนส่งนั่นเอง	 เมื่อปล่อยไว้นานจนอาหาร
ทะเลทีไ่ม่สดหรอืไม่ได้รบัการแช่แขง็ทีถ่กูต้อง	แบคทเีรยีบางชนดิจะเจรญิเตบิโต
ได้อย่างสนุกสนาน	พร้อมสร้างสารฮีสตามีน	(Histamine)	ออกมาเป็นของขวัญ
ให้ชีวิตอันสุขสบายของตน	ซึ่งสารตัวนี้ก็ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษอย่าง
รุนแรงได้เช่นกัน

	 อาการที่เกิดจากสารพิษและเชื้อโรคในอาหารทะเล	
	 อาการยอดฮิตเหล่านี้มักปรากฏขึ้นภายในเวลาไม่ถึง	 10	 ชั่วโมง	 โดย 
บางรายอาจมีอาการเฉียบพลันหลังได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกาย	ซึ่งถ้าหากมี
อาการเหล่านี้	คุณก็แน่ใจได้เลยว่า	Jackpot	ตกมาถึงคุณแล้วแน่นอน!
	 •	ปวดท้อง	คลื่นไส	้อาเจียน	ท้องร่วงเฉียบพลัน	
	 •	รู้สึกวิงเวียนหรือปวดศีรษะ	
	 •	ใจสั่น	หนาวสั่น	
	 •	อาจหน้ามืดเป็นลมได้

	 ทางรอดจากอาหารทะเลเป็นพิษ
	 ปรุงให้สุกเสมอ	แม้ในบางเมนูอาหารทะเลที่สดหรือดิบ
จะเลิศรสมากกว่า	อาทิเช่น	หอยนางรม	หอยแครง	หรือสัตว์
จ�าพวกกุ้ง	แต่หากเกดิอาการขึน้มาเมือ่ไหร่	คุณจะเสียใจที่กนิ
มันเข้าไปเลยล่ะ
	 เลอืกร้านค้าทีไ่ด้มาตรฐาน	ไม่ว่าคณุจะปรงุอาหารทะเล
เองหรือสั่งเมนูโปรดมารับประทาน	ควรดูก่อนว่าเป็นร้านที่ได้
มาตรฐานหรือไม่	มีการจัดเก็บอาหารทะเลอย่างไร
	 อาจจะดูมากเกินไปหน่อย	 แต่เราอยากให้คุณติดตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเเวดล้อมในทะเลอยู่เสมอ	 เพื่อจะได้รู้ว่า
หากต้องการรับประทานอาหารทะเลในช่วงนั้น	จะมีโอกาสได้
รับสารพิษอันตรายหรือเปล่า
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Happy Life

อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด
	 อยูก่บัปัจจุบันให้ได้และอยูใ่ห้ดทีีส่ดุ	คือ	เคลด็ลบัส�าคญัในการเอาชนะปัญหา
และอุปสรรคทั้งปวง	งานแม้จะใหญ่	ภาระแม้จะมาก	แต่จะส�าเร็จหรือปลดเปลื้อง
ได้ก็ต่อเมื่อเราท�าวันนี้ให้ดีท่ีสุด	 เพราะวันน้ีเป็นวันเดียวเท่านั้นที่เราสามารถ
เปลี่ยนแปลงอะไรได้	 ไม่ใช่เมื่อวานหรือวันพรุ่งนี	้ แต่จะว่าไปแล้ว	ช่วงเวลาเดียว
เท่านั้นที่เราสามารถท�าสิ่งดีๆ	ให้เกิดขึ้นได	้คือวินาทีนี	้หรือขณะนี้เท่านั้น	เพราะ
แม้แต่วนิาทหีน้า	นาทีหน้า	หรอืชัว่โมงหน้ากย็งัเป็นอนาคตอยู่	ไม่อยูใ่นวสิยัทีเ่รา
จะท�าอะไรได้
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	 การอยู ่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด	 จึง
หมายถึงการท�าส่ิงที่ก�าลังท�าอยู่ในแต่ละ
ขณะให้ดีที่สุด	ด้วยใจที่จดจ่อเต็มร้อย	ไม่
กังวลกับสิ่งอื่นใด	นอกจากท่ีก�าลังท�าอยู	่
ทั้งไม่พะวงกับอดีตหรืออนาคต	 พูดเช่นนี้
ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรวางแผน	การ
วางแผนเป็นสิ่งที่ต้องท�า	แต่เมื่อวางแผน
ไว้แล้วว่าวันนี้ควรท�าอะไร	 ก็ควรจดจ่อ
อยูก่บังานของวนันี	้ยกงานของวนัหน้าให้
เป็นเรือ่งของอนาคต	ไม่ควรเอามาครุน่คดิ
ให้หนักใจเปล่าๆ	 ต่อเมื่อวันหน้ามาถึง	 
จึงค่อยลงมือปลุกปล�า้กับงานส่วนนั้น

	 งานแม้จะมาก	ปัญหาแม้จะเยอะ	
แต่หากแยกงาน	 หรือปัญหานั้นเป็น
เรื่องๆ	 แล้วท�าทีละเรื่อง	 ขณะเดียวกัน 
ก็ซอยแต่ละเรื่องเป ็นส ่วนๆ	 โดยท�า
ทีละส่วน	 งานก็จะหมดไปได้ไม่นาน	 
อย่าลืมว่าเวลากินเลี้ยงโต๊ะจีน	แม้อาหาร
จะมีหลายอย่าง	 เราก็ต้องกินทีละอย่าง	
แมข้นมเค้กหรอืพซิซา่จะอร่อยแสนอรอ่ย	
แต่เราก็ต ้องตัดแบ่งและกินเป็นค�าๆ	 
มิใช่หรือ	 ไม่มีใครที่สวาปามทั้งจานได ้
ในคราวเดียว

	 แม้แต่ของที่เอร็ดอร่อย	 เรายังต้อง
จดัการทลีะอย่างทลีะส่วน	นบัประสาอะไร
กับส่ิงที่เป็นเสมือนยาขมอย่างงานการ
และปัญหา	 เรายิ่งจ�าเป็นต้องซอยให้เล็ก
ลง	และจัดการทีละส่วนๆ

	 หากจดจ่อใส่ใจกับงานที่ก�าลังท�า
อยู่	 โดยไม่พะว้าพะวงถึงส่ิงอื่น	นอกจาก
งานจะได้ผลดีแล้ว	 คนท�าก็ยังมีความสุข
อีกด้วย	 อย่างน้อยก็ไม่ทุกข์เหมือนเดิม	
ทั้งนี้เพราะจิตใจโปร่งเบาขึ้น	 ไม่มีความ
กังวลมารบกวน	การท�างานอย่างมีความ
สขุจงึมใิช่เรือ่งยาก	ทัง้ๆ	ทีย่งัมปัีญหาและ
ภาระให้ต้องสะสางอีกมากก็ตาม

	 ไม่เพียงจะหาความสุขได้จากงาน
เท่านั้น	หากเราสามารถอยู่กับปัจจุบัน	ก็
ไม่ยากที่จะหาความสุขได้จากที่นี่และ
เดี๋ยวนี้	ในยุคเศรษฐกิจถดถอย	แม้ทรัพย์
สมบัติจะหดหายไปมาก	แต่สิ่งที่เหลืออยู่
ก็สามารถให้ความสุขแก่เราได้	 อาจจะ
มากกว่าเดิมด้วยซ�้า	 ขอเพียงแต่เรารู้จัก
ชื่นชมสิ่งเหล่านั้นบ้าง

ที่มา หนังสือสุขแท้ด้วยปัญญา
พระไพศาล วิสาโล



16	ธันวาคม	–	15	มกราคม	
(ราศีธนู)
ต้องระมัดระวังความขัดแย้งเรื่องเล็กๆ	
น้อยๆ	ที่ไม่มีใครให้ความส�าคัญ	จะกลาย
เป็นตัวขัดขวางความส�าเร็จของคุณ	ต้อง
ระงับปัญหาแต่เนิ่นๆ	 	การสื่อสารเป็นสิ่ง
ส�าคัญที่ต้องใส่ใจ	ต้องใจเย็นอธิบายให้
กับคนที่ไม่เข้าใจซ่ึงอาจจะยากซักหน่อย	
แต่ก็จะช่วยลดความขัดแย้งได้	 ปัญหา
การเงินไม่ดีแต่ก็ไม่ได้แย่มาก	 ช่วงนี้คุณ
ต้องเข้มแข็งและมีก�าลังใจที่ดีเพื่อผ่าน
ปัญหานี้ไปสู่ความส�าเร็จ	การท�างานควร
ท�าเป็นทีมมากว่าลุยเดี่ยว	ควรท�าบุญกับ
ศาสนา	 วัด	 โดยเฉพาะศาสนสถานที่อยู่
ห่างไกล

Horoscope
ดวงประจ�าเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2560

13	กุมภาพันธ	์–	13	มีนาคม	
(ราศีกุมภ์)
ต้องอดทนต่อสถาณการณ์ช่วงนี้	มีเรื่องที่
สร้างความอึดอัด	ไม่สบายใจ	ต้องอดทน
ท�าในสิ่งที่ไม่อยากท�า	 สิ่งเหล่านี้ท�าให้
คุณเครียด	ดังนั้นควรรู้เท่าทันตัวเองและ
พยายามปล่อยวางจะท�าให้สบายใจขึ้น	
การเงินมีความราบรื่นแต่ก็ต้องพยายาม
พัฒนาการเงิน	 จึงจะสร้างผลประโยชน ์
มากกว่านี้	 งานก้าวหน้าได้ดีเพราะความ
เป็นผูน้�า	ความเดด็ขาด	หากมปัีญหาเรือ่ง
งานกจ็ะได้รบัความช่วยเหลอืจากหวัหน้า	 
ควรท�าบุญเกี่ยวกับกฎหมาย	 หรือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

13	เมษายน	–	13	พฤษภาคม	
(ราศีเมษ)
คุณใส่ใจค้นคว้า	 หาความรู้ใหม่ๆ	 ช่วงนี้
จะมีกิจกรรมเก่ียวกับการศึกษา	 อบรม	
สัมมนา	 รวมทั้งฝึกฝนส่ิงต่างๆ	 เรื่องเงิน
มีปัญหาอุปสรรค	แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้องรีบ
จัดการทุกอย่างในช่วงนี้	 รอให้ปัญหา
คล่ีคลายไปเอง	 ควรตั้งสติให้ดี	 ท�าเท่าที่
ท�าได้	 ไม่ต้องรีบเร่ง	 การท�างานมีความ
ชัดเจน	 มองเห็นผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้น	 สิ่ง
ที่ได้วางระบบเอาไว้จะส่งเสริมให้งาน
มีความลงตัว	 ควรท�าบุญตามโอกาส	 
ตามความเหมาะสมแต่ต้องพยายามให้
มากพอด้วยเช่นกัน

16	มกราคม	–	12	กุมภาพันธ	์
(ราศีมังกร)
คุณมีเสน่ห์จากความละเอียดอ่อน	 นุ่ม
นวล	ความเอาใจใส่ผู้อื่น	ช่างจินตนาการ	
ท�าให้น่าคบ	คุณหนักแน่น	สุขุมรอบคอบ	
เป็นที่พึ่งให ้กับคนอื่นๆ	 ได้	 จะได้รับ 
ผลประโยชน์จากโครงการระยะสั้น	 แม้ 
ไม่มากแต่ก็สร้างความภูมิใจให้กับคุณ
มาก	 งานจะต้องตัดสินใจและพึ่งความ
เด็ดขาด	 และก็สามารถตัดสินใจแก้
ปัญหาได้ดี	 ดังนั้นการจัดการกับงานให้
เกิดความส�าเร็จจึงไม่ใช่เรื่องยาก	 ควร
ท�าบุญร่วมกับคนรัก	 จะเสริมดวงซึ่งกัน
และกัน

14	มีนาคม	–	12	เมษายน	
(ราศีมีน)
ต้องระวงัความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้อย่าง
ตั้งตัวไม่ทัน	 ท�าให้ต้องเสียเครดิตเสีย
ความมั่นใจในตัวเองได้ง่าย	 ต้องตรวจ
สอบทุกอย่างก่อนจะตัดสินใจ	 การเงิน
ราบรื่น	 มักจะใช้จ่ายกับการซ้ือเส้ือผ้า
เครื่องประดับ	 เรื่องที่เสริมความมั่นใจ
และบคุลกิภาพทีด่ใีห้กบัตวัเอง	งานมกีาร
เปลี่ยนแปลง	 ถึงแม้ไม่ได้เต็มใจในการ
เปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่สามารถหลีกเล่ียง
ได้	 ควรท�าบุญเกี่ยวกับการสูญเสีย	 เช่น
ท�าบุญโลงศพ	ช่วยงานศพ

14	พฤษภาคม	–	13	มิถุนายน	
(ราศีพฤษภ)
ช่วงนี้โดดเด่นในการสร้างมิตรภาพกับ
เพื่อนฝูงหรือผู้คนทั่วๆ	ไปที่เข้ามา	ได้เจอ
กับคนที่มีทัศนคติใกล้เคียงกันซึ่งถือเป็น
ความสัมพันธ์ที่ดี	 การเงินต้องเคลียร์ค่า 
ใช้จ่ายหนี้สินเก่าๆ	 ให้เรียบร้อย	การงาน 
ไม่ค่อยลงตัวเพราะการวางแผน	 การ
จัดการหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ
และเพ่ือนไม่ตรงกัน	 หากมีเวลาแก้ไข
เปล่ียนแปลงระบบนี้ได้งานก็จะประสบ
ความส�าเร็จได้	 ควรท�าบุญกับวัด	 หรือ
โครงการที่มีก�าหนดการที่มีเป้าหมาย
ชัดเจน
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14	มิถุนายน	–	14	กรกฎาคม	
(ราศีเมถุน)
ต ้ อ ง เ ห น็ ด เ ห น่ื อ ย กั บ ก า ร จั ด ก า ร
สถานการณ์และปัญหาทีเ่กดิขึน้	พยายาม
ดิ้นรนสู่ความส�าเร็จ	 มองหาหนทางใน
การสร้างโอกาส	 และคุณก็ได้พบกับ
โอกาสท่ีน่าสนใจท�าให้มคีวามหวงัมากขึน้	 
ควรวางแผนการเงินให้รอบคอบรัดกุม	
ตั้งเป้าหมายในการสร้างการจัดการการ
เงินให้ชัดเจน	การงานไปด้วยดีหากต้อง
เกี่ยวข้องหรือประสานงานกับเพื่อนร่วม
งาน	ลูกค้า	เพราะคุณมีไมตรีแสดงความ
จรงิใจ	ควรท�าบญุกบัองค์กร	หรอืทีท่�างาน
คุณเอง

17	สิงหาคม	–	16	กันยายน	
(ราศีสิงห์)
คณุมเีป้าหมายทีช่ดัเจน	ไปถึงจดุมุง่หมาย
ได้เร็วขึ้น	 และสนุกกับการพัฒนาความ
สามารถไปเรื่อย	 การเงินยังไม่ชัดเจน	
รายได้ที่เข้ามาไม่ได้มากมายนัก	แต่ก็มี
ความคาดหวังต่อความส�าเร็จในวันหน้า	 
เริ่มมองเห็นทิศทางจึงท�าให้มีก�าลังใจ 
มากขึ้น	 การท�างานจะสร้างโอกาสให้
กับคุณ	มีเรื่องราวดีๆ	 เกิดขึ้นโดยไม่คาด
คิด	 ควรท�างานตามหน้าที่ไปเรื่อยๆ	 จะ
เป็นผลดีมาก	 ควรท�าบุญโดยช่วยเหลือ
คนที่ประสบปัญหาชีวิต	 เช่นเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัคร

17	ตุลาคม	–	15	พฤศจิกายน	
(ราศีตุลย์)
คุณท้อแท้	 อยากจะหลีกหนีปัญหาและ
ละทิ้งภาระหน้าที่ของตัวเอง	 ต้องคอย
รักษาก�าลังใจของตัวเองให้ดี	 เพราะจะ
มีป ัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย	
อย่ากดดันตัวเองให้เวลาช่วยจัดการ	
การเงินเต็มไปด้วยอุปสรรคเช่นกัน	 ต้อง
อดทนรอให้เวลาบรรเทาอุปสรรคเหล่านี้	 
การท�างานต้องท�าร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
จรงิใจและใส่ใจ	จะท�าให้ได้รบัการยอมรบั
จากเพื่อนร่วมงาน	งานส�าเร็จออกมาเป็น
ที่น่าพึงพอใจ	ควรท�าบุญกับเพื่อนๆ	หรือ
ทัวร์ท�าบุญร่วมกัน

15	กรกฎาคม	–	16	สิงหาคม	
(ราศีกรกฎ)
คุณมีรากฐานความมั่นคงแข็งแรงที่แลก
มาด้วยความทุ่มเท	 จึงไม่ต้องกังวลต่อ
ปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น	 ต้องรักษา
สถานภาพท่ีดีให้นานที่สุด	 การเงินมี
ป ัญหาเกิดขึ้นบ้าง	 เป็นเรื่องของการ
บริหารจัดการท่ีคุณไม่สนใจ	 เช่น	การท�า
บัญชี	 หรือจ่ายหนี้บัตรเครดิต	 การงาน
เหมาะที่จะเริ่มต้นงานใหม่	 โครงการใหม่	
หากเป็นงานเดิมควรน�าแนวคิดใหม่ๆ	 
มาประยุกต์ใช้จะท�าให้ต่อยอดในอนาคต
ได้	 ควรท�าบุญกับเพื่อนๆ	 นอกจากจะ 
เสริมดวงแล้วยังเสริมความสัมพันธ์ได้

17	กันยายน	-16	ตุลาคม	
(ราศีกันย์)
คุณมีกิจกรรมหรือมีการเข้าไปเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับเพื่อนๆ	ไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยว	
ท�างาน	ร่วมกัน	สถานการณ์ต่างๆ	จะสร้าง
เสรมิมติรภาพทีด่	ีไม่ควรท�าอะไรคนเดยีว	
การเงินมีการใช้จ่ายเรื่อยๆ	ต้องมีการเก็บ
อย่างจริงจัง	 งานได้รับการยอมรับจาก 
ทีท่�างาน	ทกุคนพร้อมจะสนบัสนนุ	ปัญหา
ที่เข้ามามีคนคอยช่วยดูแลอยู่มากมาย 
ทั้ งที่บ ้ านและที่ท� างาน	 ควรท�าบุญ
เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์	 เข ้าร ่วม 
โครงการใหม่ๆ	เกี่ยวกับเด็ก	

16	พศจิกายน	–	15	ธันวาคม	
(ราศีพิจิก)
ช่วงนี้ต้องระวังโรคภัยที่เรื้อรังเพราะชอบ
นอนดกึ	ท�าให้การรกัษาสขุภาพไม่เป็นไป
ตามแผนเท่าไหร่	 การจัดการกับการเงิน
ต้องใช้ความทุ่มเท	และมั่นใจในตัวเอง	มี
เป้าหมายการเงินที่เด่นๆ	เช่น	ลงทุน	งาน
ใหม่ๆ	ประเด็นใหม่ๆ	 ที่คนอื่นไม่ค่อยให้
ความส�าคัญจะส่งเสริมความส�าเร็จและ
โอกาสทีด่ใีห้กบัคณุ	แต่ต้องจบัประเดน็นัน้ 
ได้ก่อนใคร	 จะกลายเป็นผู้ชนะในทันที	
ควรท�าบญุในนามตวัเอง	ท�างานจติอาสา
ใช้แรงกายในการท�าบุญ

43



Life 
around 
the 
world

	 “อาเซียน”	 ถือเป็นภูมิภาคที่ก�าลัง
มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ	 แม้ว่าอาเซียนจะ
มีจ�านวนประชากรรวมกันประมาณ	600	
ล้านคน	หรือคิดเป็นร้อยละ	8.1	ของโลก	
อกีทัง้ในแง่ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
กลุม่อาเซยีนมสีดัส่วนการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกเพียงร้อยละ	 3.5	 ของโลก	ซึ่งเป็น
สดัส่วนเพียงเลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัภมูภิาค 
อ่ืนๆ	 ของโลก	 แต่กลุ ่มอาเซียนก็ได้มี
ความพยายามท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
(CO2)	 โดยการประชุมรัฐภาคีกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (United	
Nations	 Framework	 Convention	 on	
Climate	Change	 –	UNFCCC)	สมัยที่	
21	(COP	21)	ณ	กรุงปารีส	ตั้งแต่ปลายป	ี 
2558	 กลุ ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบรรดา	190	ประเทศ	 
ตั้งเป ้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอย่างจริงจัง	และคาดว่าจะสามารถ
จ�ากดัปรากฏการณ์โลกร้อนภายในปี	พ.ศ.	
2643	ให้ต�า่กว่า	2-2.7	องศาเซลเซียส	โดย
เทียบกับก่อนยุคอุตสาหกรรม	
	 โดยแต ่ละประเทศในภูมิภาค
อาเซียนได้มีการก�าหนดแผนการลดการ
ปลดปล่อย	CO2	ภายในปี	 2573	 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

อาเซียนรวมพลัง ลดการปล่อย CO2
สภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไปอนัเนือ่งมาจากการเพิม่ขึน้ของ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศอย่างต่อเนื่องนั้น	เป็น
สิ่งที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญและเห็นความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการ 
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

	 1.ประเทศไทย	 ได้มีการตั้งเป้าหมายในการลด	CO2	 ให้
ได้ร้อยละ	 20-25	 ภายในปี	 2573	 โดยการเพ่ิมก�าลังการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ	 20	 รวมท้ังปรับปรุง
ประสทิธภิาพในการผลติไฟฟ้า	และส่งเสริมการประหยดัพลงังาน
โดยคาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ถึงร้อยละ	 30	
ภายในป	ี2579	เมื่อเทียบกับป	ี2553
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	 2.	ประเทศฟิลิปปินส์	ได้มีการตั้ง
เป้าหมายในการลด	CO2	ให้ได้ถึงร้อยละ	
70	 ซ่ึงถือเป็นจ�านวนที่สูงที่สุดในบรรดา
ประเทศในกลุ่มอาเซียน	แต่การลด	CO2	
นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข	 การรับเงินอุดหนุน
และการถ่ายทอดเทคโนโลยภีายใต้ความ
ร่วมมือของนานาชาติ	 โดยจะมีการเพิ่ม
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนขึ้นร้อย
ละ	37	ภายในปี	2579	และบรโิภคพลงังาน
ในทุกภาคส่วนลงคิดเป็นร ้อยละ	 10 

	 3.	 ประเทศสิงคโปร์	 มีการตั้ง 
เป้าหมายในการลด	CO2	 ให้ได้ร้อยละ	
36	ภายในปี	2573	สาเหตุทีท่�าให้สงิคโปร์
ลด	CO2	 ได้น้อยเนื่องจากข้อจ�ากัดของ
สภาพภูมิประเทศ	 ท�าให ้ขาดแคลน
พลังงานหมุนเวียน	และมีการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลเป็นหลัก	แต่จะมุ่งเน้นไปที่การใช้
มาตรการประสิทธิภาพพลังงาน	และใช้
เทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อย	CO2	แทน

	 4.	 ประเทศอินโดนีเซีย	 ได้มีการ
ตั้งเป้าหมายในการลด	CO2	 ลงร้อยละ	
29	 แต่จะเพ่ิมเป้าหมายเป็นร้อยละ	 41	
เมื่อได้รับเงินสนับสนุนและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือของสากล	
โดยมแีผนการเพิม่สดัส่วนการใช้พลงังาน
หมุนเวียนร้อยละ	23	ในปี	2568	และน�า
ขยะภายในประเทศมาผลิตเป็นพลังงาน

	 5.	 ประเทศมาเลเซีย	 ได้มีการ
ตั้งเป้าหมายการลด	CO2	ลงร้อยละ	35	
แต่จะเพิ่มเป้าหมายเป็นร้อยละ	45	หาก
ได้รับเงินสนับสนุนเช่นเดียวกับประเทศ
อินโดนีเซีย	 มาตรการท่ีจะท�าให้บรรลุ
เป้าหมาย	คือ	เพิ่มการใช้พลังงานที่ไม่ใช ่
เชื้อเพลิงฟอสซิล	 และมีการสนับสนุน 
การลงทุนด ้านงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสีเขียว
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	 6.	ประเทศเวียดนาม	ได้มีการ
ตั้งเป้าหมายการลด	CO2	 ลงร้อยละ	 
8	 แต่จะเพิ่มเป้าหมายเป็นร้อยละ	
25	 หากได้รับเงินสนับสนุนเช่นเดียว
กับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย	
โดยเวียดนามมีแผนในการพัฒนา
เทคโนโลยีจากพลังงานหมุนเวียน
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการประหยัด
พลังงานในประเทศ	 และมีการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในประเทศด้วย

7.	ประเทศกมัพชูา	ได้มกีารตัง้เป้าหมาย
การลด	CO2	 โดยแยกเป็นรายภาค	คือ	
ภาคพลังงานร้อยละ	 16	 ภาคการผลิต
ร้อยละ	 7	 และภาคการขนส่งร้อยละ	 3	
ในส่วนของภาคพลังงานมีแผนส่งเสริม
ประสิทธิภาพพลังงานและการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนเพื่อใช ้ผลิตไฟฟ้า	 
อีกทั้งยังตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ป่าร้อยละ	 60	
ในปี	2573

8.	 ประเทศบรูไน	 ได้มีการตั้งเป้าหมาย
การลด	CO2	 โดยการเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าร้อย
ละ	10	 ในปี	 2578	 โดยเน้นไปที่พลังงาน
แสงอาทิตย์	 และมีการลดการบริโภค
พลังงานในภาพรวมลงร้อยละ	 63	 ใน
ปี	 2578	 ในภาคขนส่งจะลดการปล่อย	 
CO2	จากรถยนต์ในช่วงเวลาเร่งด่วนให้ได้
ร้อยละ	40	ในปี	2578
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•	ข้อเสนอของไทยในการ
ประชุมรัฐภาคี	COP21

ในการประชุมรัฐภาค	ี(COP21)	
แต่ะละประเทศจะมีการเสนอ	
Intended	Nationally	 
Determined	Contributions	 
(INDCs)	หรือการแสดงความ
ตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	โดยข้อมูล
ที่น�าเสนอจะต้องมีความ
ชัดเจน	โปร่งใส	และเข้าใจได้
ง่าย	โดยประเทศไทย	กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	ได้มีการเตรียม
ความพร้อมและจัดท�า	INDC	
ของประเทศ	โดยเน้นในเรื่อง
ของพลังงาน	คมนาคมขนส่ง	
อุตสาหกรรม	เกษตร	
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินและป่าไม้	และการจัดการ
ของเสีย	รวมถึงภาคส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	ได้แก่	เกษตร	
ทรัพยากรธรรมชาต	ิสาธารณสุข	
การจัดการภัยธรรมชาต	ิเป็นต้น

9.	ประเทศเมียนมาร์	ไม่ได้มีการตั้งเป้า
หมายการลด	CO2	แต่มีแผนในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานน�า้เพิ่มขึ้น	ในป	ี2573	
โดยตั้งเป้าหมายให้มีก�าลังการผลิตที่	
9,400	เมกกะวัตต์	และมีการน�าพลังงาน
หมุนเวียนอื่นๆ		มาผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติม

10.	 ประเทศลาว	 เป็นอีกหนึ่งประเทศ
ที่ไม่มีการตั้งเป้าหมายในการลด	 CO2	
แต่จะเพิ่มสัดส่วนในการใช้พลังงาน
หมุนเวียนเป็นร้อยละ	30	จากการบริโภค
พลังงานทั้งหมดภายในปีที่ผ่านมา	และ
เพ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�้าเพื่อ
ขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยตั้ง 
เป ้าหมายก�าลังการผลิตไว ้ที่ 	 5,500	 
เมกกะวัตต์ในปี	2563

แม้เป้าหมายในการลดการปล่อย	CO2	และ
มาตรการต่างๆ	ทีแ่ต่ละประเทศตัง้ขึน้นัน้จะ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับศักยภาพ	 เงื่อนไข
และสภาพแวดล้อมของประเทศ	 แต่จาก
เป้าหมายของแต่ละประเทศท�าให้เห็นว่า	
เรื่องของโลกร้อนไม่ใช่ความรับผิดชอบ
ของประเทศใดประเทศหนึ่งในโลก	แต่เป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกๆ	ประเทศ	
ในส่วนของเอ็กโกนั้น	 การที่เรามีพันธมิตร
ด้านพลังงาน	ทั้งพลังงานทดแทน	พลังงาน
หมุนเวียน	และพลังงานด้านอื่นๆ	ในหลาย
ประเทศอาเซียน	 ถือเป็นโอกาสที่ดีให้เรา
ได้วางแผนธุรกิจในระยะยาวอย่างเป็น 
รูปธรรมอีกด้วย	
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จะติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	TSD	ได้อย่างไร?

	 ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	TSD	ได้
ตามที่อยู่ดังนี้
	 •	การตดิต่อด้วยตนเองและไปรษณย์ี:	93	ถนนรชัดาภเิษก	แขวงดนิแดง		เขตดนิแดง	 
	 	 กรุงเทพฯ	10400
	 •	อีเมล์:	TSDCallCenter@set.or.th
	 •	 โทรศัพท์:	0	2009	9000

fAQ

การโอนหุ้น	ต้องท�าอย่างไรบ้าง?

หากท่านต้องการจดทะเบยีนโอนหุน้ให้กบัผูอ้ืน่	ท่านสามารถยืน่ค�าขอโอนหุน้ได้ที	่TSD	
พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
	 1.	 แบบค�าขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นที่	TSD	ก�าหนด
	 2.	 ใบหุ้นที่ต้องการโอน	ซึ่งผู้โอนและผู้รับโอนได้ลงนามด้านหลังใบหุ้น
	 3.	 เอกสารประกอบเพิม่เตมิตามแต่กรณ	ี(โปรดดเูรือ่งเอกสารประกอบทีใ่ช้ในการ
	 	 ติดต่อ	TSD)	
	 4.	 บัตรประจ�าตัวประชาชน(ตัวจริง)ของผู้โอนและผู้รับโอน	พร้อมส�าเนา
	 	 ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับเงินคืนทุน	ต้องน�าไปยื่นภาษีหรือไม่?

	 เงนิคนืทนุเป็นเงนิได้ตามมาตรา	40	(4)	(ฉ)	ตามประมวลรษัฎากร	จ�านวนเงนิได้จะ
ค�านวณจากส่วนต่างระหว่างราคาทีผู่ถ้อืหุน้ได้หุน้นัน้มา	(ต้นทนุ)	กบัเงนิคนืทนุทีผู่ถ้อืหุน้
ได้รับจากบริษัท	โดยมีอัตราภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายดังนี้	
	 •	บุคคลธรรมดา	:	อัตราก้าวหน้าของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
	 •	นิติบุคคลต่างประเทศและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในไทย:	15%	
	 •	นิติบุคคลไทย	:	-	
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Calendar-life
ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก กรุ๊ป 

มิถุนายน-ตุลาคม 2560

June

June-July

august

June-
OCtOber

เดือนมิถุนายน 2560

•	โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์	ณ	จังหวัดลพบุรี	ส�าหรับ
ผู้ถือหุ้น

•	พิธีส่งมอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง	จังหวัด
นครศรีธรรมราช	โดยเอ็กโก	กรุ๊ป	ร่วมกับ
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า	และกรมอุทยานแห่งชาติ	
สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช

เดือนสิงหาคม 2560

•	โครงการพบปะนักวิเคราะห์	ครั้งที่
3/2560	แถลงผลประกอบการประจ�า
ไตรมาสที่	2/2560

เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560

•	กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม	โครงการ	“โรงไฟฟ้าพี	่
โรงเรียนน้อง”

เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2560

•	กิจกรรมพัฒนาสาธารณูปโภค 
ส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน	โครงการ	 
“โรงไฟฟ้าพี	่โรงเรียนน้อง”



eGCO for 
fun
ร่วมสนุก ลุ้นรับรางวัลไปกับ EGCO

ค�ำถำม :
เอก็โก จดัตัง้บรษิทัขึน้เมือ่ใด ( ว / ด /ป ) และโรงไฟฟ้าใดเป็นโรงไฟฟ้าแรกของเอ็กโก

ค�าตอบ

ชื่อผู้ถือหุ้น :

ที่อยู่ :

กติกาลุ้นรับของรางวัล
 • เพียงตอบค�าถามให้ถูก แล้วส่งค�าตอบผ่านทาง
   http://investor-th.egco.com/magazine.html 
  หรือ ทางไปรษณีย์  (ตามที่อยู่ด้านล่าง ) 
 • หมดเขตส่งค�าถามในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
 • ทางบริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.egco.com 
  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560

กรุณาจ่าหน้าซองถึง 

ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่ : 222 อาคารเอ็กโก 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กทม. 10210
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The whole world steps aside for the man 
who knows where he is going.

โลกทั้งโลกเปิดทางให้กับคนที่รู้ว่าตัวเองจะเดินไปทางไหน
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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) 2998-5147, 5149 & 5019
โทรสาร (66) 2998-5999
E-mail: ir@egco.com
ที่ตั้ง : 13๐52’12.18๐N, 100๐34’3.56๐E

www.egco . com




