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ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
ต่อการถึงแก่กรรมของ

คณะกรรมการบรษิทั คณะผู้บรหิารและพนกังาน เอ็กโก กรุป๊

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่



C O N T E N T S

 ปีทีผ่่านมาถอืเป็นอกีหนึง่ปีแห่งความส�าเรจ็ของเอก็โก กรุป๊ ทัง้ด้าน
ธรุกจิและการเงนิ เราได้ขยายการลงทนุไปต่างประเทศมากข้ึน และ 
ต่อยอดไปยงัธรุกจิพลงังานทีเ่กีย่วเนือ่ง รวมทัง้ยงัแสวงหาโอกาส 
การลงทนุในธรุกจิใหม่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิหลัก ส�าหรบัปี 2563 น้ี 
เป็นอีกปีทีเ่อ็กโก กรุป๊ พร้อมเดนิหน้าสอดรบักบัสถานการณ์ปัจจุบัน 
โดยได้ปรับวิสัยทัศน์รับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจพลังงาน  
นั่นคือ “เป็นบริษัทไทยช้ันน�าที่ด�าเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน  
ด้วยความใส่ใจที่จะธ�ารงไว้ซ่ึงส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาสังคม”  
ซึง่สามารถอ่านรายละเอยีดได้ในคอลัมน์ EGCO Group Focus  
ในส่วนของ Financial Highlight ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562  
ทีผ่่านมา ยงัเป็นปีแรกที ่ เอก็โก กรุป๊ มีก�าไรจากการด�าเนินงาน 
ทะลหุมืน่ล้านอกีด้วย 

 นอกจากนี ้เอก็โก กรุ๊ป ยงัให้ความส�าคญักบัการเป็นสมาชิกทีด่ ี
ของสงัคม และใส่ใจต่อชมุชนและสิง่แวดล้อม ซึง่ล่าสดุ เอก็โก กรุ๊ป 
โดยมลูนธิไิทยรกัษ์ป่า ได้ร่วมมอืกบัอทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์
ปรบัปรงุเส้นทางศกึษาธรรมชาตกิิว่แม่ปาน เพือ่รักษาระบบนเิวศ 
ป่าเมฆและพร้อมส่งเสรมิจติส�านกึรกัษ์ป่าต้นน�า้อย่างยัง่ยนื 

 Life ฉบับที่ 35 เรามีการเปลี่ยนแปลงรูปเล่มวารสารให ้
เหมาะสมกับผู้อ่านมากข้ึน พร้อมให้ทุกท่านรับรู ้ทุกข่าวสาร 
ความเคล่ือนไหวของเอก็โก กรุป๊ ค่ะ

 สดุท้ายนีใ้นนามตัวแทนคณะกรรมการบรษิทั คณะผูบ้รหิารและ
พนกังาน เอก็โก กรุป๊ ขอแสดงความเสยีใจและอาลยัอย่างสุดซ้ึง 
ต่อการจากไปของนายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ อดีตกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ คณะผูบ้ริหารจะด�าเนนิธรุกจิต่อไปตามกลยุทธ์และ 
แผนงานทีต่ัง้ไว้

05 NEWS UPDATE
โครงการพบปะผู้บริหาร
เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมทริป TBCSD ปลูกป่าชายเลน 
ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าสู่ธรรมชาติ

06 EGCO GROUP FOCUS 
เอก็โก กรุ๊ป ปรบัวิสยัทัศน์ 
รบัการเปลีย่นแปลงในธรุกจิพลงังาน

08 FINANCIAL HIGHLIGHT
สรปุผลการด�าเนนิงานเอก็โก กรุป๊ ปี 2562

09 CSR FOR ALL
เอก็โก กรุ๊ป โดยมลูนธิไิทยรกัษ์ป่า 
จบัมอื อุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์
ปรบัปรงุเส้นทางศกึษาธรรมชาตกิิว่แม่ปาน 
มุง่รกัษาระบบนเิวศป่าเมฆ 
พร้อมส่งเสรมิจติส�านกึรกัษ์ป่าต้นน�า้อย่างยัง่ยืน
 

11 FAQ
ผูถ้อืหุ้นประเภท NVDRs จะได้รบัเงนิปันผล 
เหมอืนผู้ถือหุน้สามญัหรอืไม่?
หากผู้ถอืหุน้มคีวามประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ
พาผูถ้อืหุ้นเย่ียมชมโรงไฟฟ้า จะสามารถสมคัร
ผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

สลลิ ตริะวัฒน์
 บรรณาธกิาร
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โครงการพบปะผูบ้รหิาร
เอ็กโก กรุ๊ป จัดงานโครงการพบปะผู้บริหาร 
คร้ังที ่ 1/2563 เพือ่รายงานผลการด�าเนนิงาน

ทางการเงนิของกลุม่เอก็โก ประจ�าปี 2562 ความคบืหน้า
และการลงทุนในโครงการต่างๆ รวมทั้งทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2563 โดยเปิดโอกาสให ้
นักวิเคราะห์สอบถามค�าถามเกี่ยวกับบริษัทในแง่มุม 
ต่างๆ ทางระบบ Video Conference เมือ่วันที ่6 มนีาคม 
2563 ณ อาคารเอก็โก 

ประกาศรายช่ือผู้โชคดทีีร่่วมเล่นเกมในวารสาร life ฉบบัที ่34
รบัรางวัล กล่องข้าวรกัษ์โลก จ�านวน 50 รางวัล
ท่านสามารถตรวจสอบรายชือ่และหมายเลขตดิตามพสัดไุปรษณย์ีไทย

ได้ทีห่น้าเว็บไซต์  https://investor-th.egco.com/home.html

เอก็โก กรุป๊ ร่วมทรปิ TBCSD ปลูกป่าชายเลน 
ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น�า้ สู่ธรรมชาติ

เอ็กโก กรุป๊ ในฐานะสมาชกิขององค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันา
อย่างย่ังยืน หรือ TBCSD ซึ่งมีภารกิจหลักในการสร้าง

จิตส�านึกและขับเคลื่อนภาคธุรกิจของประเทศไทยไปสู่การพฒันา
อย่างยัง่ยนื ได้เข้าร่วมกจิกรรม TBCSD Trip “ร่วมใจปลกูป่า  
คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ” โดยมีพนักงานเอ็กโก กรุ๊ป ร่วมปลูกป่า 
ชายเลน ปล่อยพันธุ์ปลาและปูสู่ธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ ์
ป่าชายเลนและแหล่งอนุบาลสัตว์น�้า ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีท่ีช่วยลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มออกซิเจนให้กับโลก อีกทั้ง 
ยงัช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างพนกังานขององค์กรสมาชกิ 
TBCSD เม่ือวนัที ่ 7 กมุภาพนัธ์ 2563 ณ อุทยานสิง่แวดล้อม
นานาชาติสรินิธร อ.ชะอ�า จ.เพชรบรุ ี
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เอก็โก กรุป๊ 
ปรบัวิสัยทศัน์ 

รบัการเปล่ียนแปลง
ในธุรกิจพลังงาน 
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*ให้สมัภาษณ์ไว้ ณ วันท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563

ปีที่ผ่านมานับเป็นอีกปีของความท้าทาย 
ในอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า การเปลีย่นของ
เทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ส่งผลต่ออตุสาหกรรม
ไฟฟ้าทั่วโลก ในขณะที่การเติบโตของ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศยังคงมีจ�ากัด 
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในประเทศมีการ
เปลีย่นแปลง โดยผูใ้ช้ไฟฟ้าหนัมาผลติไฟฟ้า
ใช้เองและมีผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเกิดขึ้น
มากมาย รวมทัง้ปรมิาณไฟฟ้าส�ารองมมีาก  
สิง่เหล่านีล้้วนเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้บรษัิท
ไฟฟ้าต้องปรบัตวั เปลีย่นวกิฤตให้เป็นโอกาส 
และเตรียมพร้อมส�าหรับทุกสถานการณ์  
เอก็โก กรุป๊ กเ็ช่นเดยีวกนั โดยรายละเอยีดของ
การด�าเนนิงานทัง้หมดในปี 2562 และทศิทาง
การด�าเนนิงานของ เอก็โก กรุป๊ ในปี 2563 
เป็นอย่างไร นายจกัษ์กรชิ พบิลูย์ไพโรจน์ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอก็โก กรุป๊ ได้ให้
ข้อมลู*กบั Life Magazine 

ผลการด�าเนนิงานของเอก็โก กรุป๊ ในปี 2562 เป็นอย่างไร
	 ปี	 2562	 ถือเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความส�าเร็จของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ด้านธุรกิจ 
ได้ขยายการลงทุนไปต่างประเทศมากขึน้	โดยขยายฐานธรุกจิในเกาหลใีต้ต่อเน่ือง	
ด้วยการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชือ้เพลงิ	 “กงัดง”	 ขนาดก�าลงัผลติ	 
19.8	เมกะวัตต์	ซึง่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	ผ่านบรษิทั	พาจ	ูเอน็เนอร์ยี	่เซอร์วสิ	จ�ากัด	
(พาจ	ูอเีอส)	ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่อก็โก	กรุป๊	ถอืหุน้อยูใ่นสดัส่วนร้อยละ	49	รวมทัง้
การเข้าไปลงทุนในไต้หวันเป็นครั้งแรก	 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
นอกชายฝ่ังทะเล	“หยนุหลนิ”	ขนาดก�าลังผลติ	640	เมกะวตัต์	ซึง่อยูร่ะหว่าง
การก่อสร้าง	ด้วยการซือ้หุน้ร้อยละ	25	ในบรษิทั	หยนุหลนิ	โฮลดิง้	จเีอ็มบีเอช	
จ�ากดั	 โดยคาดว่าการซือ้ขายหุน้จะแล้วเสร็จในไตรมาสที	่ 1	 ปี	 2563	 ทัง้น้ี	 
ขึน้อยูกั่บความส�าเรจ็ของการท�ารายการตามทีก่�าหนดไว้ตามเงือ่นไข	ซึง่รวมถึง
การได้รับความเหน็ชอบจากหน่วยงานรฐับาลไต้หวนั

	 นอกจากนี	้ เอก็โก	 กรุป๊	 ยงัได้ขยายการลงทนุจากธรุกจิไฟฟ้าไปยงัธรุกิจ
พลงังานทีเ่กีย่วเนือ่ง	 โดยลงทุนในโครงการขยายระบบการขนส่งน�า้มนัทางท่อ 
ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ในเส้นทางจากจังหวัดสระบุรีถึงขอนแก่น	 
ผ่านบรษิทั	 ไทย	 ไปป์ไลน์	 เนต็เวร์ิค	 จ�ากดั	 (TPN)	 ในสดัส่วนร้อยละ	 44.6	 
ซึง่ธุรกจิท่อส่งน�า้มนัเป็นธรุกจิทีใ่ห้ผลตอบแทนทีดี่ในระยะยาว	 และโครงการ 
ดงักล่าวถอืเป็นโครงการขนาดใหญ่ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากภาครัฐ	มคีวามส�าคญั
ต่อเศรษฐกจิของประเทศ	สร้างความมัน่คงด้านการจดัหาพลงังาน	เอือ้ต่อนโยบาย
การเก็บส�ารองน�า้มนัส�าเรจ็รปูในคลงัส่วนภมูภิาค	 รองรับการขยายตวัในการใช้
น�า้มนัของพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืรวมถงึภมูภิาคอาเซยีน	 และยงัช่วย 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง
พลงังานของภมูภิาคอกีด้วย

พธิวีางศิลาฤกษ์คลงัน�า้มนั บรษิทั ไทย ไปป์ไลน์ เนต็เวิร์ค จ�ากดั

การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชือ้เพลงิกงัดงในเกาหลใีต้
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มปัีจจัยใดอกีบ้างทีช่่วยส่งเสรมิการด�าเนนิธุรกิจ
ของเอก็โก กรุป๊ ให้ประสบความส�าเรจ็
	 นอกจากเรื่องการลงทุนและการเงินแล้ว	 สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้
องค์กรขบัเคลือ่นไปได้ตามวสัิยทศัน์	 กค็อื	 การเตรยีมความพร้อม
ภายในองค์กร	 เป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาองค์กร	 คือ	 เรามุ่งสู่ 
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม	 โดยได้ก�าหนด 
ให้การเรียนรูแ้ละการพัฒนาเป็นหนึง่ในกลยทุธ์ขององค์กรในปี	2563	
เอก็โก	กรุป๊	ให้ความส�าคัญต่อการสร้างความแขง็แกร่งด้านทรพัยากร
บคุคล	พร้อมกบัน�าเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมมาประยกุต์
ใช้ในกระบวนการท�างาน	 ตลอดจนยกระดับด้านความย่ังยืนและ 
การก�ากบัดแูลกจิการทีดี่

 “ผมเชือ่มัน่ว่าการท�างานเป็นทมี มุง่ผลส�าเรจ็ของงาน การคดิ
เชงินวตักรรม มคีวามซ่ือสตัย์ โปร่งใส และใส่ใจต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี  
ซึง่เป็นค่านยิมองค์กร (Core Value) 5 ประการของเอ็กโก กรุป๊ 
จะท�าให้บุคลากรทุกคนเดินทางไปถึงเป้าหมาย 
เพือ่ประโยชน์ต่อองค์กร ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ร่วมกนัได้” นายจกัษ์กรชิ กล่าวทิง้ท้าย   

โรงไฟฟ้าซานบวันาเวนทูรา ประเทศฟิลปิปินส์  

โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ไซยะบุร ีใน สปป.ลาว

	 ในขณะเดยีวกนั	 ยังประสบความส�าเรจ็ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
“ไซยะบุรี”	 ใน	 สปป.ลาว	 และโรงไฟฟ้า	 “ซานบัวนาเวนทูรา”	 
ในฟิลปิปินส์	ซึง่เริม่เดินเครือ่งเชงิพาณิชย์ในไตรมาสที	่4	ปี	2562	
เป็นผลให้ปัจจุบนั		เอก็โก	กรุป๊	มโีรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์
เพิม่ขึน้เป็น	28	แห่ง	รวมก�าลงัผลิตประมาณ	5,475	เมกะวตัต์		

ผลประกอบการปี 2562 เตบิโตตามเป้าหมายหรอืไม่ อย่างไร
	 ด้านการเงนิ	ปี	2562	เรยีกได้ว่าเป็นปีแห่งความภาคภมูใิจของ
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 เนื่องจากผลประกอบการดีกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด	 
โดยมีก�าไรจากการด�าเนินงาน	 (ไม่รวมผลกระทบจากอัตรา 
แลกเปลีย่น	ภาษเีงนิได้รอตดับญัช	ีการด้อยค่าของสนิทรพัย์	และ
การรับรูร้ายได้แบบสญัญาเช่า)	 จ�านวน	 10,368	 ล้านบาท	 และ 
มสีนิทรพัย์รวม	208,523	 ล้านบาท	 เพิม่ขึน้จากปี	2561	จ�านวน	
2,095	 ล้านบาท	 สะท้อนให้เห็นว่าเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ไม่เพียงมีการ 
ด�าเนนิงานทีเ่หน็เป็นรปูธรรมเท่านัน้	แต่ตวัเลขผลประกอบการกเ็ป็น
อกีสิง่หนึง่ทีย่นืยนัการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งของบริษทั	 นอกจากนี	้ 
ปี	 2562	 ราคาหุน้เอก็โกยงัท�าสถิตใิหม่	 ขึน้ไปแตะระดบัสงูสดุที่ 
ราคา	396	บาท	หากเปรียบเทยีบราคาหุน้ตัง้แต่ต้นปีจนถึงปลายปี	
เอก็โก	กรุป๊	สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ได้สงูสดุถงึ	50%	
นบัเป็นอีกหนึง่ความส�าเรจ็ของบรษิทัในปีทีผ่่านมา	

เอก็โก กรุป๊ มทิีศทางการด�าเนนิธุรกิจในปี 2563 อย่างไร
	 ปัจจุบนัเราอยู่ในยุคทีเ่ทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	
อตุสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยมกีารเตบิโตทีจ่�ากดั	เอก็โก	กรุป๊	 
จงึมองเหน็โอกาสการท�าธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง	 ทีใ่ช้ความสามารถและ
ความเช่ียวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าของเราไปต่อยอดได้	 รวมถึง 
มีโอกาสที่เปิดกว้างมากกว่าพื้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาค 
เอเชยีแปซฟิิก	ซึง่เอก็โก	กรุป๊	มศีกัยภาพและความพร้อมทีจ่ะเข้าไป
ลงทนุได้
	 ดังนัน้	เอก็โก	กรุป๊	จงึขยายขอบเขตการด�าเนนิธรุกิจ	โดยมุ่งเน้น
การผลิตและให้บริการด้านพลังงาน	 ครอบคลุมการผลิตไฟฟ้า	 
ซ่ึงยงัคงเป็นธรุกจิหลกัของบรษิทั	 อกีทัง้ยงัแสวงหาโอกาสในธรุกจิ 
ทีเ่กีย่วเนือ่ง	ได้แก่	การจดัหาเชือ้เพลงิ	และการให้บริการด้านพลงังาน	
เพือ่เพิม่มลูค่าและส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิในภาพรวม	 ตลอดจน 

เปิดกว้างเรื่องพ้ืนที่การลงทุน	 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการ 
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 นั่นคือ “เป็นบริษัท 
ไทยช้ันน�าที่ด�าเนินธุรกิจพลังงานอย่างย่ังยืน ด้วยความใส่ใจ 
ทีจ่ะธ�ารงไว้ซึง่สิง่แวดล้อมและการพฒันาสงัคม”	 เพราะนอกจาก
การรักษาอัตราการเติบโตของก�าไรอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสร้าง 
ผลตอบแทนทีส่ามารถแข่งขนัได้แล้ว	เอก็โก	กรุป๊	ยงัมุง่ด�าเนินธรุกิจ
อย่างยัง่ยืน	ด้วยความใส่ใจต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	และผูม้ส่ีวนได้เสีย	
บนพืน้ฐานของหลกัการก�ากบักจิการทีด่	ี ซึง่เป็นสิง่ทีบ่รษิทัยึดม่ัน 
มาตลอดในการด�าเนนิธรุกจิมากว่า	27	ปี
	 นอกจากนี	้เอก็โก	กรุป๊	ยงัได้ปรบัพนัธกจิขององค์กรให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ดังกล่าว	 เพ่ือรองรับการเติบโตอย่างย่ังยืนด้วย	 
โดยพนัธกจิส�าคญัทีเ่รายดึถอืม	ี3	ประการ	ได้แก่	ความมุง่มัน่เตบิโต
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น	 มีความเชื่อถือได ้
ในการผลิตและให้บริการด้านพลังงาน	 และการเป็นสมาชิกที่ดี 
ของสงัคมและใส่ใจต่อชมุชนและสิง่แวดล้อม	
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F I N A N C I A L  H I G H L I G H T

	 ผลการด�าเนนิงานปี	 2562	 เอก็โก	 กรุป๊	 เตบิโตอย่าง 
ต่อเนือ่ง	โดยมรีายได้รวมทัง้สิน้	43,627	ล้านบาท	และมกี�าไร
จากการด�าเนนิงาน	ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน	ภาษี
เงินได้รอการตดับญัช	ี การด้อยค่าของสนิทรพัย์และการรับรู้
รายได้แบบสญัญาเช่า	จ�านวนทัง้สิน้	10,368	ล้านบาท	ลดลง
จากปีก่อนจ�านวน	13,004	ล้านบาท	

สรปุผลการด�าเนนิงาน เอก็โก กรุป๊ ปี 2562

	 อย่างไรกต็าม	หากไม่รวมก�าไรจากการขายเงนิลงทนุ	จ�านวน	14,177	
ล้านบาท	เอก็โก	กรุป๊	มกี�าไรจากการด�าเนนิงานปกต	ิเพิม่ขึน้จากปีก่อน	
จ�านวน	 1,173	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 13	 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
ผลการด�าเนินงานของธุรกิจไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น	 จ�านวน	 1,377	 ล้านบาท	 
จากการรบัรูผ้ลประกอบการของพาจ	ู อเีอส	 โดยการเข้าซือ้หุน้ทางอ้อม 
ในสดัส่วนร้อยละ	49	 เมือ่วนัที	่ 15	มกราคม	2562	และจากการเริม่ 
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าซานบัวนา- 
เวนทรูา	เมือ่วนัที	่26	กนัยายน	2562	รวมทัง้ผลประกอบการทีเ่พิม่ขึน้
ของเอ็กโก	โรงไฟฟ้าเคซอน	โรงไฟฟ้าขนอม	และโรงไฟฟ้าแก่งคอย	2

สัดส่วนรายได้ประจ�าปี 2562

ก�าไรจากการด�าเนนิงานปกติ 
(หน่วย : ล้านบาท)

* ไม่รวมบรษิทัโฮลดิง้ (Holding Company)

* ไม่รวมก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน

ธรุกจิอืน่โรงไฟฟ้าต่างประเทศ
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เอก็โก กรุป๊ โดย มลูนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกศุล
ซ่ึงก่อตัง้และสนับสนุนการด�าเนนิงานโดย เอก็โก กรุป๊  
เพือ่การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้และความหลากหลาย
ทางชวีภาพในพืน้ทีส่�าคญัของประเทศให้เกดิความย่ังยนื  
จับมืออทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ กรมอทุยานแห่งชาติ 
สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื และกลุ่มมคัคเุทศก์ท้องถิน่ ปรบัปรงุ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาต ิ
ดอยอนิทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ หลังเปิดให้บรกิาร
เส้นทางฯ มากว่า 20 ปี เพือ่รกัษาระบบนเิวศป่าเมฆ  
1 ใน 3 แห่งของประเทศ ซ่ึงเป็นป่าต้นน�า้ส�าคญัในพืน้ที่
สงูสดุของประเทศไทย ควบคูก่บัการปลูกจติส�านึกรกัษ์ป่า
ต้นน�า้อย่างยัง่ยนืแก่เยาวชน ประชาชน และนักท่องเทีย่ว 
โดยได้จดัพธิส่ีงมอบเส้นทางฯ กิว่แม่ปาน ทีป่รับปรงุใหม่ 
ให้แก่กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธ์ุพชื เมือ่วนัที่ 
12 กุมภาพนัธ์ 2563 ทีผ่่านมา

	 เอก็โก	กรุป๊	ตระหนกัถงึความส�าคญัของทรพัยากรธรรมชาติ	
และก�าหนดให้การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน 
และสิง่แวดล้อม	 เป็นหนึง่ในพนัธกจิขององค์กรต้ังแต่เริม่ด�าเนิน
กจิการ	ในปี	2545	ได้ก่อตัง้มลูนธิิไทยรกัษ์ป่า	ด้วยเจตนารมณ์
ทีจ่ะสนบัสนนุการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้และความหลากหลาย
ทางชวีภาพในพืน้ทีป่่าต้นน�า้ส�าคญัของประเทศให้เกดิความย่ังยืน	
ซึ่งการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบ
นเิวศป่าต้นน�า้	 เป็นหนึง่ในภารกจิทีม่ลูนธิไิทยรกัษ์ป่าได้สานต่อ
การด�าเนนิงานจากเอก็โก	กรุป๊	มาอย่างต่อเน่ือง

	 กิว่แม่ปานเป็นป่าเมฆและป่าต้นน�า้ส�าคญัในพืน้ทีส่งูสุดของ
ประเทศไทย	 เป็นต้นก�าเนิดแม่น�้าปิง	 ที่ไหลรวมเป็นแม่น�้า
เจ้าพระยา	 มคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู	 และเป็นเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติที่ได้รับความนิยมล�าดับต้นๆ	จากนักท่องเที่ยว
ทัง้ในและต่างประเทศ	ในแต่ละปีมนีกัท่องเทีย่วไม่ต�า่กว่า	2	แสนคน	
เดนิทางมาศกึษา	 ท่องเทีย่ว	 ชมความงามของ
ธรรมชาตป่ิาเมฆและป่าต้นน�า้แห่งนี้

 พธีิส่งมอบเส้นทางศกึษาธรรมชาตกิิว่แม่ปาน

มุง่รกัษาระบบนเิวศป่าเมฆ  
พร้อมส่งเสรมิจิตส�านกึรกัษ์ป่าต้นน�า้อย่างยัง่ยนื 

เอก็โก กรุป๊  
โดยมลูนธิิไทยรกัษ์ป่า

จับมอื อช.ดอยอนิทนนท์
ปรบัปรงุเส้นทางศึกษาธรรมชาตก่ิิวแม่ปาน

 จดุชมววิกิว่แม่ปาน

 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้ข้อมูลป่าต้นน�้าและการดูแลรักษา

ทรพัยากรธรรมชาตใินเส้นทางฯ
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 ทางเดนิยกระดบั หรอื บอร์ดวอล์ค  

บนเส้นทางฯ กิว่แม่ปานทีป่รบัปรงุใหม่

 ป้ายสือ่ความหมายธรรมชาติ

	 “กิว่แม่ปานเป็นเส้นทางศกึษาธรรมชาตแิห่งแรกทีเ่อก็โก	 กรุ๊ป	
ร่วมกบักรมป่าไม้	 บกุเบกิขึน้ในปี	 2540	 เพือ่ให้เป็นแหล่งเรยีนรู ้
ป่าต้นน�า้ของประเทศ	 และปี	 2550	 มลูนธิไิทยรกัษ์ป่าได้พฒันา 
เส้นทางฯ	ให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้	ปัจจบุนัสภาพเส้นทางฯ	และระบบนเิวศ
มกีารเปลีย่นแปลง	 ทัง้จากสภาพภมูอิากาศ	 และการรองรบัผูค้น	 
จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงเส้นทางฯ	 ร่วมกับอุทยานแห่งชาต ิ
ดอยอนิทนนท์	 ภายใต้แนวคดิลดผลกระทบต่อระบบนเิวศ โดย 
ยงัคงความกลมกลนืกับธรรมชาต ิให้มคีวามปลอดภยั มมีาตรฐาน 
และส่งเสรมิการเรยีนรู	้ตามทีเ่คยด�าเนนิการมาตลอด” นายธงชยั 
โชตขิจรเกยีรติ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรหิารองค์กร 
เอก็โก กรุป๊ และกรรมการมลูนิธไิทยรกัษ์ป่า	กล่าวถงึทีม่าของการ
ปรบัปรงุเส้นทางฯ

	 ในขณะที	่นางสาวมานนย์ี พาทยาชวีะ ผูจ้ดัการส่วนมลูนิธิ 
เอ็กโก กรุป๊ และเลขาธกิารมูลนธิไิทยรกัษ์ป่า	 เล่าว่า	 “ปัจจบุนั 
เส้นทางฯ	 กิ่วแม่ปานมีประเด็นด้านผลกระทบต่อระบบนิเวศนั้น	
ท�าให้การปรับปรุงคร้ังนี้	 มูลนิธิฯ	 ให้ความส�าคัญกับการลด 
ผลกระทบเพือ่ความยัง่ยนืของระบบนเิวศเป็นล�าดบัแรก	 ด้วยการ
ส�ารวจระบบนิเวศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน	 และสรุปร่วมกันท�า 
ทางเดินยกระดับ	หรอื	บอร์ดวอล์ค	โดยใช้เขม็เหล็กเจาะเฉพาะจดุ 
เป็นฐานราก	ซึง่เป็นวธิทีีส่่งผลกระทบต่อระบบนเิวศน้อยทีส่ดุ	รวมถงึ
ใช้แผ่นไม้เนื้อแข็งเป็นทางเดิน	 เพื่อความกลมกลืนกับธรรมชาต	ิ 
ซึง่ทางเดนิยกระดบันี	้ช่วยลดการเดินบนพืน้ดนิโดยตรง	แก้ปัญหา
หน้าดินแน่นแข็ง	ทีท่�าให้น�า้ไม่ซมึผ่านไปยังใต้ดนิ	อนัเป็นสาเหตขุอง
น�้าท่วมขังและการชะล้างหน้าดินซึ่งมีแร่ธาตุต่างๆ	 เม่ือฝนตก	
นอกจากนัน้ยงัช่วยเปิดพืน้ทีใ่ห้พชืพนัธุต่์างๆ	 เตบิโต	 คลมุดนิได้	 
และเป็นทางผ่านส�าหรบัสตัว์ขนาดเล็กด้วย”

	 นอกจากการปรับปรงุเส้นทางฯ	แล้ว	มลูนธิิฯ	ยงัได้จดัท�าป้าย
ส่ือความหมายธรรมชาติใหม่ตลอดเส้นทาง	 ตั้งแต่การทบทวน
ประเดน็และข้อความในการสือ่ความหมาย	การเปลีย่นวสัดขุองป้าย
ให้มคีวามทนทานต่อสภาพอากาศทีม่คีวามช้ืนสงูมากขึน้	ตลอดจน
ร่วมกบัอทุยานฯ	พฒันาแอปพลเิคชนัส�าหรบัการลงทะเบยีนจองควิ
และเดนิในเส้นทางฯ	 ซึง่จะอ�านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเทีย่ว	 
ลดความแออดั	 อกีทัง้สอดคล้องกบัการเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรมของ 
นกัท่องเทีย่วในปัจจบุนัอีกด้วย

 “เอก็โก กรุป๊ และมลูนธิไิทยรักษ์ป่า มุ่งหวงัให้การปรบัปรงุ
เส้นทางฯ กิ่วแม่ปานนี้ เป็นต้นแบบของความร่วมมือจาก 
ทกุภาคส่วน เพือ่ความยัง่ยนืของระบบนเิวศอย่างแท้จรงิ เพราะ
การอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง  
แต่เป็นหน้าทีข่องทกุคนทีจ่ะร่วมกนัรกัษาให้กิว่แม่ปานเป็นมรดก
ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู ่เพ่ือส่งต่อคณุค่าของป่าเมฆและห้องเรยีน
ธรรมชาตป่ิาต้นน�า้แห่งนีจ้ากรุน่สูรุ่่นต่อไป” 

 แอปพลเิคชันรกัษ์ป่า ส�าหรับการลงทะเบยีนจองควิและเดนิในเส้นทาง
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จุดประสงค ์หลักของการลงทุนใน 
NVDRs คือ เพ่ือกระตุ้นการซื้อขาย 
ในตลาดหุน้ไทย การลงทนุใน NVDRs  
ผูล้งทนุได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางการเงนิ 
เช่น เงนิปันผล และสทิธใินการซ้ือหุ้น
เพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้น
สามญัของบรษิทัจดทะเบยีน ดงัน้ัน ผูถื้อ 
NVDRs จะได้รับเงินปันผลโครงสร้าง
เดยีวกบัผูถ้อืหุน้สามญั แต่จะไม่มสีทิธ ิ
ลงมตใินการประชมุผูถ้อืหุน้

ผู ้ถือหุ ้นสามารถย่ืนใบสมัครได้ที่บูธนักลงทุนสัมพันธ์ในงานประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ประจ�าปี หรอื ลงทะเบยีนท่ีหน้าเวบ็ไซต์ http://investor-th.egco.com/
หลงัจากนัน้บรษิทัจะด�าเนนิการสุม่รายชือ่ และประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิท์ีไ่ด้เข้าร่วม
โครงการดงักล่าวผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ต่อไป 

ผูถื้อหุ้นประเภท NVDRs 
จะได้รบัเงินปันผลเหมอืน 
ผูถื้อหุ้นสามญัหรอืไม่?

ตดิต่อ : ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ์ บรษัิท ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) 
 222 อาคารเอก็โก ชัน้ 14, 15 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรงุเทพฯ 10210

บรกิารสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิเก่ียวกับบรษัิทฯ

หากผูถื้อหุ้นมคีวามประสงค์ในการเข้าร่วม
โครงการพาผูถื้อหุ้นเย่ียมชมโรงไฟฟ้า  
สามารถสมคัรผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

เวบ็ไซต์ www.set.or.th/contactcenter      โทรศัพท์ 02-009-9999

บรกิารสอบถามข้อมลูการถือครองหลักทรพัย์ บรกิาร e-Dividend แก้ไขช่ือ-ท่ีอยู่ผูถื้อหลักทรพัย์ แก้ไขเช็คปันผล 
ดอกเบีย้หุน้กู้ บรกิารโอนหุน้ และขอรบัใบหุน้

ตดิต่อ : SET Contact Center
อาคารตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-998-5150, 5151, 5152, 5153       โทรสาร 02-998-5999      E-mail: ir@egco.com



www.egco.com

เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน...เพื่อชีวิต




