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 นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกเกิดความผันผวนจากโรคโควดิ-19 อกีทัง้
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตต่ิางๆ ส่งผลให้เกดิความไม่แน่นอน และเราทกุคนไม่อาจหลีกเล่ียง 
ผลกระทบจากวกิฤตต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ได้ ดงันัน้ สิง่ส�าคญัทีส่ดุในการรบัมอืกบัวกิฤตต่างๆ คอื  
การเตรียมความพร้อมในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 Life ฉบบันี ้ ได้รบัเกยีรตจิาก ดร.กมัปนาท บ�ารงุกจิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน
กลยทุธ์และบรหิารสนิทรัพย์ รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอก็โก กรุป๊ มาเผยถึงแผนการ
บริหารงานและวิธีการรับมือกับวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับ 
ผลกระทบบ้าง แต่กยั็งสามารถด�าเนนิธรุกจิได้อย่างต่อเนือ่งท่ามกลางวกิฤต และยังคงมุง่มัน่ 
ขยายขอบเขตการด�าเนนิธรุกจิ รวมถงึแสวงหาโอกาสการลงทนุใหม่ โดยจะเหน็ได้ว่า เราประสบ
ความส�าเรจ็ในการซือ้หุน้ 25% ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมนอกชายฝ่ังทะเล ‘หยนุหลิน’ 
ประเทศไต้หวนั โดยการซือ้หุน้ดงักล่าวได้เสรจ็สิน้สมบรูณ์แล้ว เมือ่วนัที ่ 17 เมษายน 2563  
ทีผ่่านมา 

 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงาน ไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 ของเอ็กโก กรุ๊ป สามารถตดิตามได้จาก
คอลมัน์ Financial Highlight นอกจากนี ้ในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคม เอก็โก กรุป๊ เล็งเห็น
ความส�าคญัต่อการมส่ีวนร่วมยบัยัง้การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 และมคีวามห่วงใยในสุขภาพ 
อนามยัและความปลอดภยัของประชาชนทกุคน โดยเฉพาะบคุลากรทางการแพทย์ จงึได้สนบัสนุน
ทนุทรพัย์และอุปกรณ์การแพทย์ดแูลผูป่้วย อีกทัง้ได้ช่วยเหลอืภาคสงัคมในการบรรเทาปัญหา 
และสนบัสนนุภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ นอกจากนัน้ ในคอลมัน์ Life+  
ยงัมเีรือ่งราวน่ารูเ้กีย่วกบับทเรยีนจากโรคระบาดโควิด-19 มาฝากท่านผูอ่้านอกีด้วย
 ท้ายสดุนี ้เอ็กโก กรุป๊ ขอร่วมส่งก�าลงัใจให้แก่ทุกคน ทกุหน่วยงาน และทกุภาคส่วนของประเทศ 
และหวงัว่าคนไทยทกุคนจะผ่านพ้นวกิฤตโควดิ-19 ไปด้วยกนัโดยเรว็ทีส่ดุ

ร่วมสนกุลุ้นรบั ‘หมวกหน้ากากป้องกันละอองฝอยและสารคัดหล่ัง’ 
เพยีงตอบแบบสอบถาม ทีห่น้า https://investor-th.egco.com หรอื สแกน QR Code
ตัง้แต่วนันี ้ถึง 30 กรกฎาคม 2563 เท่านัน้

เงือ่นไขกจิกรรม
1. สุ่มผู้โชคดีจ�านวน 300 ท่าน 300 รางวัล
2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่หน้า https://investor-th.egco.com
3. ของรางวัลจะจัดส่งตามชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ตามที่ท่านให้ไว้

สลลิ ตริะวัฒน์
บรรณาธกิาร
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Q: เอก็โก กรุป๊ มแีผนการบรหิารงาน เพ่ือจดัการความเสีย่ง
หรอืภาวะวกิฤตหรอืไม่ อย่างไร

A: ในการด�าเนนิธุรกิจ เอก็โก กรุป๊ มกีารจดัท�าแผนการบริหาร
ความต่อเน่ืองทางธรุกจิ (Business Continuity Plan - BCP) เพือ่
รองรับความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ และมกีารทบทวนแผน BCP 
ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัอยูเ่สมอ เพือ่ให้มัน่ใจว่าสามารถ
ด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่งตลอดห่วงโซ่ธรุกจิ และโรงไฟฟ้าทัง้ 28 แห่ง
ในกลุม่เอก็โก ทัง้ในและต่างประเทศ สามารถเดนิเคร่ืองเชงิพาณิชย์
และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างราบร่ืน 

Q: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 และ 
ภยัแล้งในปัจจบุนั เอก็โก กรุป๊ ได้เตรยีมมาตรการรบัมอืกบัวกิฤต
ดงักล่าวอย่างไรบ้าง 

A: ท่ามกลางวกิฤตทีเ่กดิข้ึน ผมมองว่าเราโชคดทีีม่กีารเตรียม
ความพร้อมล่วงหน้า ด้วยการจัดท�าแผน BCP ทั้งส�าหรับ 
ส�านกังานใหญ่ และโรงไฟฟ้าต่างๆ ในกลุม่เอก็โก 

เอก็โก กรุป๊  
ชูแผนบรหิาร 

ฝ่าวิกฤต 2563 
มัน่ใจธุรกิจ 

เดนิหน้าต่อเนือ่ง

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและความ 
ไม่แน่นอนทัง้ทางสังคมและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ต่างๆ ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่อาจหลีกเลีย่งได้ การเตรยีมความ
พร้อมในการบรหิารจดัการความเสีย่งหรอืภาวะวกิฤต
จึงเป็นหนทางที่จะท�าให้ธุรกิจด�าเนินต่อไปได้อย่าง 
ต่อเนือ่ง Life ฉบบันี ้ ได้รบัเกยีรตจิาก ดร.กมัปนาท  
บ�ารงุกิจ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ์
และบรหิารสนิทรพัย์ รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
เอก็โก กรุป๊ มาเผยถงึแผนการบรหิารงานและวธิกีาร
รบัมอืกบัวกิฤตต่างๆ ทีเ่กดิข้ึนในปัจจบุนั ทัง้การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
และสถานการณ์ภยัแล้ง ให้เราได้ตดิตามกนั

ดร.กมัปนาท บ�ารงุกจิ  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ์และบรหิารสนิทรพัย์  

รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอ็กโก กรุป๊
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ส�าหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
เอก็โก กรุป๊ ได้แบ่งมาตรการออกเป็น 3 ระดบัด้วยกนั กล่าวคอื 
ระดบัที ่1 กรณีพบผู้ติดเชือ้ในประเทศไทยจากคนสูค่น และยงัไม่มี
ผูเ้สยีชีวิต ระดบัที ่2 กรณพีบผูต้ดิเชือ้ในประเทศไทยในวงกว้างและ
มผีูเ้สยีชวีติจากการแพร่ระบาด และระดบัที ่ 3 กรณพีบผูต้ดิเชือ้ 
ในส�านักงานหรือโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ  
ใช้มาตรการอยู่ในระดบัที ่2 เท่านัน้ อนัเป็นผลมาจากความร่วมมอื
และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของทกุคน ทีร่่วมกนัลดโอกาสการแพร่
กระจายของโรคโควิด-19 และสนองต่อนโยบายของรฐับาล ‘อยูบ้่าน 
หยดุเชือ้ เพือ่ชาต’ิ โดยบริษทัฯ ให้พนกังานท่ีประจ�าอยูท่ีส่�านกังานใหญ่ 
กรงุเทพฯ ปฏิบติังานจากทีพ่กัอาศัย (Work From Home) โดย
สนบัสนนุเครือ่งมอื อปุกรณ์ ซอฟต์แวร์ และระบบการท�างานทาง
ออนไลน์เต็มรปูแบบ เพือ่ให้เกดิการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
ลดความเสีย่งในการปฏสิมัพนัธ์ของพนกังานให้มากทีส่ดุ นอกจากนี้ 
บรษัิทฯ ยงัได้จัดท�าประกนัภยัคุม้ครองการตดิโรคโควดิ-19 แบบกลุม่ 
ส�าหรับพนักงานทุกคนด้วย เพราะความปลอดภัยของพนักงาน 
คอืสิง่ท่ีบรษิทัฯ ให้ความส�าคัญเป็นอนัดบัแรก

ในขณะทีส่ถานการณ์ภยัแล้งนัน้ บรษัิทฯ ได้ตดิตามสถานการณ์
และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก 
ทีด่�าเนนิการอยูใ่นพืน้ทีท่ี่ได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีประสบภยัแล้ง 
พร้อมทัง้มกีารวางแผนบรหิารจดัการน�า้ในกระบวนการผลติไฟฟ้า
อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้กระบวนการผลติเป็นไปอย่างราบรืน่และ
เกิดความคุม้ค่ามากทีส่ดุ เช่น การน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่ การกกัเก็บน�า้
ในบ่อเกบ็น�า้ส�ารอง และด�าเนนิการจดัหาแหล่งน�า้ส�ารองเพิม่เติม 
เป็นต้น เรามัน่ใจว่าปรมิาณน�า้ทีม่อียูจ่ะเพียงพอต่อการเดนิเครือ่งของ
โรงไฟฟ้าต่างๆ ในกลุม่เอก็โก

  เราขอเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมของประเทศในการบรรเทาปัญหา 
และสนบัสนุนภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ  
เพือ่ให้คนไทยทกุคนผ่านพ้นวกิฤตโรคโควิด-19 ไปด้วยกนั

Q: วกิฤตครัง้น้ีมีผลกระทบต่อภาพรวมการด�าเนนิธรุกจิของ 
เอก็โก กรุป๊ หรอืไม่ อย่างไร

A: ในภาพรวม เอก็โก กรุ๊ป ยงัคงด�าเนนิธุรกจิอย่างต่อเน่ือง 
ตามแผน BCP เพือ่รองรบัสถานการณ์ต่างๆ ส�าหรับการจ�าหน่าย
ไฟฟ้า แม้ว่ารายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญา 
ซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว แต่บริษทัฯ กไ็ด้รับผลกระทบบ้างในระยะส้ัน  
อนัเนือ่งมาจากการส่ังการผลติไฟฟ้า (Dispatch) น้อยลง ตามความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศทีล่ดลง นอกจากนี ้ยงัมกีารเลือ่นแผน 
การบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าบางโรงในต่างประเทศออกไปเป็นช่วง 
ครึง่ปีหลังของปี 2563 เนือ่งจากข้อจ�ากดัเรือ่งการเดนิทางและการ
ขนส่งอปุกรณ์ซ่อมบ�ารงุ อย่างไรกต็าม การเลือ่นแผนดงักล่าวจะมี
การประเมนิและบรหิารจดัการอย่างรอบคอบ เพือ่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อประสทิธภิาพและรายได้ของโรงไฟฟ้าน้อยทีส่ดุ

“บรษิทัฯ ยงัคงมุง่มัน่ขยายขอบเขตการด�าเนนิธรุกจิ ทัง้ด้าน 
การผลติและให้บรกิารด้านพลงังาน ครอบคลมุการผลติไฟฟ้า ซ่ึงยัง
คงเป็นธรุกจิหลกัของบรษิทัและแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ในธรุกจิ
พลงังานทีเ่กีย่วเนือ่ง เพือ่เพิม่มูลค่าและส่งเสริมการด�าเนนิธรุกจิ 
ในภาพรวม ตลอดจนเปิดกว้างเรือ่งพืน้ทีก่ารลงทนุทีไ่ม่ได้จ�ากดัอยู่ใน
ประเทศไทยและภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก เราจงึมัน่ใจว่า เอก็โก กรุ๊ป 
จะเตบิโตได้อย่างต่อเนือ่ง” ดร.กมัปนาท กล่าวทิง้ท้าย

หลงัจากวกิฤตผ่านไป สิง่ทีเ่หลอืไว้จะเป็นบทเรยีนให้ทกุองค์กร
ต้องวางแผนและปรับตัวรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
ทัง้จากปัจจัยภายในและปัจจยัภายนอก อนัจะน�ามาซึง่การสร้าง
วฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งทีเ่ข้มแขง็ต่อไป
ในอนาคต  

Q: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เอก็โก กรุป๊ 
มส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุภาคสงัคมอย่างไร

A: เอก็โก กรุป๊ เล็งเหน็ความส�าคญัต่อการมส่ีวนร่วมยบัยัง้ 
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เรามคีวามห่วงใยในสขุภาพอนามยั
และความปลอดภัยของประชาชนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคลากรทางการแพทย์ท่ีเป็นด่านหน้าในการท�าหน้าท่ีดูแลรักษา 
ผูป่้วย โดยร่วมบริจาคทนุทรพัย์และจดัหาอปุกรณ์ทางการแพทย์ 
ทีจ่�าเป็น เพือ่ให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างคล่องตวั
และมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ผ่านการสนบัสนนุในรปูแบบต่างๆ 
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F I N A N C I A L  H I G H L I G H T

	 ผลการด�าเนินงานส�าหรับไตรมาสท่ี	 1	 ปี	2563	 เอก็โก	กรุป๊	 
มรีายได้รวมทัง้สิน้	10,312	ล้านบาท	และมกี�าไรจากการด�าเนนิงาน	
(ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น	ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช	ี
การด้อยค่าของสนิทรพัย์	 การวดัมลูค่าเครือ่งมอืทางการเงนิ	 และ
การรับรูร้ายได้แบบสญัญาเช่า)	 จ�านวน	2,357	 ล้านบาท	มาจาก
ธรุกจิผลติไฟฟ้า	2,347	 ล้านบาท	และ	ธรุกจิอืน่ๆ	 10	 ล้านบาท	 
เมือ่เทยีบกบัไตรมาสที	่ 1	 ปี	2562	 เอก็โก	กรุป๊	มกี�าไรจากการ
ด�าเนนิงานลดลงจ�านวน	558	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	19	โดยมสีาเหตหุลัก
จากความต้องการไฟฟ้าในประเทศฟิลปิปินส์ลดลง	 เนือ่งจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	 และโรงไฟฟ้าเคซอนมกีารหยดุซ่อม
บ�ารงุรกัษาตามแผนงานของโรงไฟฟ้ามากกว่าปีก่อน		อกีทัง้รายได้
ของโรงไฟฟ้าไซยะบรุทีีน้่อยกว่าปกต	ิ จากภาวะภัยแล้งทีส่่งผลให้
ปรมิาณน�า้ทีใ่ช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าลดลง	อย่างไรกต็าม	บรษัิท
มีการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากการเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ของ 

สรปุผลการด�าเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ปี 2563

โรงไฟฟ้าซานบวันาเวนทรูา	 เมือ่วนัที	่ 26	 กนัยายน	 2562	 และ 
ผลประกอบการท่ีเพิม่ข้ึนของโรงไฟฟ้าน�า้เทิน	2	จีพจีี	และ	พาจ	ูอีเอส
 ในขณะทีม่กี�าไรสทุธจิ�านวน	 -413	 ล้านบาท	 ลดลงจ�านวน	
4,162	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	111	เมือ่เทยีบกบัไตรมาสที	่1	ปี	2562	
เนื่องจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	 (FX)	 จ�านวน	 
3,098	 ล้านบาท	 โดยมีสาเหตุหลักจากการแปลงมูลค่าหนี้ใน 
สกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐเป็นสกลุบาทด้วยอตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัส้ินงวด
บญัชีนัน้	ๆ	เทยีบกบัวนัสิน้งวดบญัชทีีผ่่านมา	ดงันัน้	การขาดทนุ
จากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเพียงการรับรู้การขาดทุนทางบัญชี
เท่าน้ัน	ซึง่ไม่กระทบกระแสเงนิสดและยงัไม่เกดิขึน้จรงิ	ส�าหรับหนี้
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้น	 เอ็กโกได้มีการบริหารและป้องกัน
ความเสีย่งโดยวิธ	ี“Natural	Hedge”	ซึง่เป็นการบรหิารค่าใช้จ่ายให้
เป็นเงนิสกลุเดยีวกนักบัรายได้	ท�าให้ลดผลกระทบจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลีย่นและมข้ีอด	ีคอืเป็นการบรหิารความเสีย่งทีไ่ม่มี
ค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายน้อย	 เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องมือทาง 
การเงนิในการบริหารความเสีย่ง
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สัดส่วนรายได้ ไตรมาสที ่1 ปี 2563 ก�าไรจากการด�าเนนิงานปกติ 
ไตรมาสที ่1 ปี 2563 (หน่วย : ล้านบาท)
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N E W S  U P D A T E

โครงการพบปะนกัวิเคราะห์ 
เอ็กโก กรุ๊ป จัดโครงการพบปะนักวิเคราะห์  
ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานผลการด�าเนินงาน 

ประจ�าไตรมาส 1 ปี 2563 ความคืบหน้า การลงทุน 
ในโครงการต่างๆ และทศิทางการด�าเนนิธรุกจิของบริษัท
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
โดยเปิดโอกาสให้นกัวเิคราะห์สอบถามค�าถามเก่ียวกบับริษัท
ในแง่มุมต่างๆ ผ่านทางระบบ Online Conference  
เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเอก็โก 

เอก็โก กรุป๊ ของดการจัดกิจกรรมพาผูถื้อหุน้เย่ียมชมโรงไฟฟ้า ประจ�าปี 2563
เพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เอก็โก กรุป๊ ปิดดลีซือ้หุน้ 25%
“วินด์ฟาร์มนอกชายฝ่ังทะเล” 
ในไต้หวัน

เอ็กโก กรุ ๊ป เผยความส�าเร็จปิดดีลซ้ือหุ ้น  
25% เสรจ็สมบรูณ์ ในบริษทั หยนุหลนิ โฮลดิง้ 

จเีอม็บเีอช จ�ากดั ซึง่ถือหุน้ทัง้หมดในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล “หยุนหลิน” ก�าลังผลิต 
640 เมกะวัตต์ ในไต้หวัน โดยการซื้อขายหุ้นได้ 
เสรจ็สมบรูณ์ เมือ่วนัที ่17 เมษายน 2563

 “หยนุหลนิ” เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิในลกัษณะ
โฮลดิง้ ถอืหุน้ทัง้หมดในบรษิทั หยนุเหนงิ วนิด์ พาวเวอร์ 
จ�ากัด ในไต้หวัน ซึ่งก�าลังก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า  
“หยุนหลนิ” ต้ังอยูบ่รเิวณช่องแคบไต้หวนั ห่างจากชายฝ่ัง
ทะเลทางตะวันตกของมณฑลหยุนหลิน ในไต้หวัน  
เป็นระยะทางประมาณ 8 กโิลเมตร และครอบคลมุพ้ืนที่
ทัง้หมดประมาณ 90 ตารางกโิลเมตร ทัง้นี ้ โครงการ 
มกี�าหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 
2 ระยะ ได้แก่ โครงการระยะที ่1 ก�าลงัผลติ 352 เมกะวตัต์ 

มีก�าหนดแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และ
โครงการระยะที ่ 2 ก�าลงัผลิต 288 เมกะวตัต์ มกี�าหนดแล้วเสรจ็และจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบในไตรมาสที ่3 ปี 2564 
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เอก็โก กรุป๊ ร่วมเคยีงข้างบคุลากรทางการแพทย์และ
คนไทย ฝ่าวกิฤตโควดิ-19 เดนิหน้าบรจิาคทนุทรพัย์
และจดัหาอปุกรณ์ทางการแพทย์ทีจ่�าเป็นในการดแูล
และรักษาผู้ป่วย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย ์
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
พร้อมร่วมเป็นก�าลังสนบัสนนุทกุภาคส่วน เพือ่บรรเทา
ผลกระทบโควดิ-19 ให้แก่ประชาชน 

สนบัสนนุทนุทรพัย์ 
และอุปกรณ์การแพทย์ดูแลผูป่้วย

เอก็โก กรุป๊ 
เดนิหน้าสู้โควิด-19 

เคียงข้างบคุลากรทางการแพทย์ 

	 ดร.กัมปนาท	 บ�ารงุกิจ	 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	 สายงาน
กลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์	 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
เอก็โก	 กรุป๊	 เปิดเผยว่า	 เอก็โก	 กรุป๊	 เลง็เหน็ความส�าคญัต่อการ 
มส่ีวนร่วมยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	และมคีวามห่วงใย 
ในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนในสังคม	 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเป็นด่านหน้าในการ 
ท�าหน้าทีดู่แลรกัษาผู้ป่วย	 ซึง่หลงัจากทีบ่ริษัทฯ	 บรจิาคเงนิจ�านวน	 
15	ล้านบาท	เพือ่สนบัสนนุโรงพยาบาลทีเ่ป็นศนูย์หลกัในการรกัษา
ผูป่้วยโควิด-19	จ�านวน	24	แห่งทัว่ประเทศ	เพือ่น�าไปจดัซือ้อปุกรณ์
ทางการแพทย์และเวชภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องในการรักษาผูป่้วยก่อนหน้านี้
แล้วนัน้	

 	 บริษัทฯ	 ได้เดินหน้าบริจาคทุนทรัพย์และ
ระดมความช่วยเหลือ	 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเน่ือง	 
ผ่านความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ	ดงันี้

สนบัสนุนกองทุนนวตักรรม	คณะวศิวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	สร้างหุน่ยนต์และอปุกรณ์สนบัสนุนการแพทย์	ภายใต้
โครงการ	 ‘CU-RoboCOVID’	 เพือ่ช่วยเหลอืบคุลากรทางการแพทย์	
ให้สามารถดแูลรกัษาผูป่้วยได้อย่างปลอดภยัมากขึน้	โดยบรจิาคเงนิ
สนบัสนนุ	1,000,000	บาท

ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 จัดท�า 
เตียงเคลือ่นย้ายผูป่้วยแรงดนัลบ	(Negative	Pressure	Mobile	Bed)	
จ�านวน	30	เตยีง	ภายใต้งบประมาณ	2,000,000	บาท

บรจิาคหลอดไฟ	UVC	จ�านวน	1,000	หลอด	มลูค่ากว่า	700,000	
บาท	ผ่านกระทรวงสาธารณสขุ	เพือ่สนบัสนนุกลุ่ม	SOS	to	Medical	
Staff	in	COVID-19	Fight	จดัท�าตูอ้บฆ่าเชือ้หน้ากากอนามยั	ด้วยแสง	
UVC	จ�านวน	250	ตู	้เพือ่ส่งมอบแก่โรงพยาบาลทัว่ประเทศ

C S R  F O R  A L L
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ร่วมกบั	กฟผ.	ซึง่เป็นหน่วยงานในก�ากบัของกระทรวงพลงังาน	
สนบัสนนุงบประมาณ	15,000,000	บาท	ในการจดัหาแอลกอฮอล์
ภายใต้โครงการ	 ‘พลงังานร่วมใจสูภ้ยัโควดิ-19’	 ให้แก่โรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลทัว่ประเทศกว่า	 9,800	 แห่ง	 เพือ่น�าไปใช้
ท�าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ	 และใช้ป้องกันการแพร่
กระจายของเชือ้โรคให้แก่ประชาชน

บรจิาคเงนิช่วยเหลอืโรงพยาบาลศนูย์ในภมูภิาคต่างๆ	ทัง้ในพืน้ที่
ที่เอ็กโก	 กรุ๊ป	 มีโรงไฟฟ้าด�าเนินการ	 และในจังหวัดที่มีจ�านวน 
ผู้ป่วยสูงเป็นล�าดับต้นๆ	 ของประเทศ	 พร้อมสนับสนุนอุปกรณ ์
ทางการแพทย์	 ได้แก่	 หน้ากากอนามยั	 N95	 จ�านวน	 900	 ช้ิน	 
ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากบรษิทั	เอสเค	อแีอนด์เอส	จ�ากัด	พนัธมิตร
ของเอก็โก	กรุป๊	และผูถ้อืหุน้ร่วมในโรงไฟฟ้าพาจ	ูประเทศเกาหลีใต้	

สนบัสนนุหน้ากากปกป้องใบหน้าเพือ่ป้องกนัละอองฝอยและ 
สารคดัหลัง่	(Face	Shield)	จ�านวน	7,000	ชิน้	และหน้ากากอนามยั
แบบผ้า	จ�านวน	6,000	ชิน้	 แก่โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	และชมุชนทีอ่ยูร่อบโรงไฟฟ้า
ในกลุม่เอ็กโก

 “เอ็กโก กรุ๊ป ขอเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมของประเทศในการ
บรรเทาปัญหาและสนบัสนนุภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ อย่างเตม็
ความสามารถ ตามวสิยัทศัน์ ‘เป็นบรษิทัไทยชัน้น�าทีด่�าเนนิธรุกจิ
พลังงานอย่างย่ังยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธ�ารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม 
และการพฒันาสงัคม’ หรอื ‘Energy for Life’ 
เพ่ือให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19  
ไปด้วยกนั” ดร.กมัปนาท กล่าวทิง้ท้าย 

		 ในขณะเดียวกัน	 โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกท่ีด�าเนินการอยู่ใน
ภูมิภาคต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 ยังได้จัดส่งความช่วยเหลือไปยัง 
โรงพยาบาลศนูย์ตามภมูภิาค	หน่วยงานด้านสาธารณสขุระดบัชมุชน	
รวมถงึชุมชนทีอ่ยู่รอบโรงไฟฟ้าในกลุม่เอก็โก	ในรปูแบบต่างๆ	ได้แก่	
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1 ชีวิตไม่แน่นอน 
วันนี้กินอยู่อย่างพระราชา พรุ่งนี้ฟ้าผ่า
เปรีย้งลงมาว่าไม่ต้องไปท�างานแล้ว สิน้เดอืน 
ไม่มเีงนิเดอืนอกีต่อไป ทกุๆ วนัต้องใช้ชวีติ
อย่างมีสติเสมอ

2 สุขภาพเรา ปัญหาโลก
ปัญหาสขุภาพไม่ใช่ปัญหาของเราคนเดยีว
อีกต่อไปแล้ว ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่ง 
สขุภาพของเราจะส่งผลต่อชวีติเพือ่นบ้าน 
กระทบต่อคนท่ีอยู่ห่างไกลออกไปนับ 
พนักโิลเมตร 

3 เช็กข่าวก่อนแชร ์
พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนมานานแล้วว่า
อย่าเช่ือสิ่งใดง่ายๆ ต้องไตร่ตรองให้
รอบคอบ แต่ดูเหมือนยิ่งในยามวิกฤต 
เราจะย่ิงเชื่อสิ่งที่บอกต่อๆ กันมาง่าย 
เหลือเกิน ใครส่งภาพส่งข่าวอะไรมาก็
พร้อมจะกดแชร์ต่อโดยไม่ทนัคดิ ซึง่เป็น
เรื่องที่ผิดอย่างยิ่ง และอาจส่งผลร้าย
มากกว่าทีเ่รารูก็้ได้

4 พลังของเงินออม 
คนส่วนใหญ่เลอืกออมเงนิในหลายรปูแบบ 
ที่ดิน ทองค�า ประกันชีวิต หุ้นกู้ 
กองทุน และอื่นๆ แน่นอนว่า 
การกระจายความเสีย่งนัน้เป็น

เรือ่งด ีแต่ ณ วนันีค้งต้องบอกว่าอย่าลืม 
ออมเงนิในรปูแบบของเงนิสดไว้ด้วย

5 อย่าบูลลี่ใคร 
โรคภัยไข ้ เจ็บอาจรักษาให ้หายได ้  
แต่การดถูกูเกลยีดชังคนอืน่ โดยเฉพาะ
คนทีค่ดิไม่เหมอืนเรานัน้ไม่อาจรกัษาให้
หายขาดได้ เราต้องระวงัความคดิตวัเอง
อย่างย่ิงท่ีจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
แห่งการข่มเหงรังแกผู้อื่นทั้งทางวาจา 
และกาย

6 วันนี้เท่านั้นส�าคัญที่สุด 
หลายคนไม่ทันตั้งตัวเมื่อคนใกล้ชิด 
ตดิโรคโควดิ-19 อาจเสยีใจทีไ่ม่ได้ท�าดกีบั
คนท่ีรักในวันที่เขายังอยู่ ต่อให้มีโควิด 
อกีกีค่รัง้ ถ้าเรายงัไม่ตระหนกัถงึความ
ส�าคญัของกนัและกนั ทกุครัง้ทีเ่ราสูญเสยี 
เราก็ต้องบ่นเสยีดายเสยีใจทกุครัง้ไป

7 สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วดีเสมอ 
โรคโควดิ-19 อาจท�าให้คนตายนบัแสน  
แต่ในขณะเดียวกันกลับช่วยเยียวยา
ธรรมชาตใิห้ฟ้ืนขึน้มา น�า้ในคลองเวนสิ 
ประเทศอิตาลี กลับมาใสสะอาด 

เทือกเขาหิมาลัยปรากฏให้เห็น
ชั ด เจนในประ เทศอิน เดี ย 
เพราะสภาพอากาศปลอดโปร่ง
จากมลพิษ คงต้องช่วยกัน 
คดิว่าเราจะช่วยกนัดแูลรกัษา
ธรรมชาตใิห้สวยงามเฉกเช่นนี้
ต่อไปได้อย่างไร ทีม่า : www.politico.com, www.azcentral.com

เรือ่งทีจ่ะเปล่ียนแปลงไปหลัง
โรคโควิด-19

1  Hygiene is Highly Concerned การระวงั 
และดูแลเร่ืองความสะอาดจะมาเป็น 
อันดับ 1 นิสัยล้างมือจะอยู่คู่การใช้ชีวิต 
ไปอกีนาน เจลและหน้ากากอนามยัจะเป็น
สนิค้าตดิอนัดบัขายดไีปอกีเป็นเวลาหลายปี
2  Keep Conference Call วธีิการท�างาน
ในองค์กรจะเปลี่ยนไป การเดินทางข้าม
ประเทศเพื่อไปประชุมทางธุรกิจจะลด 
น้อยลง การท�างานจากที่บ้านจะได้รับ 
การพจิารณาให้ปฏบิตักัินมากขึน้ และอาจ
กลายเป็นปัจจยัส�าคญัในการลดต้นทนุด้าน
การคมนาคมของหลายบรษัิท
3  Social Distance 
Sometime สงัคมจะเว้น
ระยะห่างต่อกนัไปอกีสักพกั 
และป้องกนัตวัเองเมือ่ต้อง 
อยูใ่นพืน้ท่ีแคบกบัคนหมูม่าก
4  Earn More Skills คอร์สออนไลน์  
คลปิฮาวทตู่างๆ จะเป็นทีต้่องการมากขึน้ 
ทัง้ด้วยต้องการท�าเองเป็น และเพือ่ท�าเป็น
อาชพีเสรมิสร้างรายได้หลายๆ ทาง
5  Voice Assistance ในด้านของ
เทคโนโลยี การส่ังงานด้วยเสียงจะถูก
พฒันามากขึน้ เพือ่หลีกเลีย่งการสมัผสัต่อ
อปุกรณ์ต่างๆ เช่น ประตู ลฟิต์ คย์ีบอร์ด 
เป็นต้น  
6  Plan B of Everything โลกจะไม่พึง่พา
กลุ่มเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งจนเกินไป 
ทกุธรุกจิ ทุกสนิค้า และบรกิาร จะต้องมี 
การมองหาทรพัยากรส�ารอง พลงังานส�ารอง 
เรียกได้ว่าแผนส�ารองคือสิ่งส�าคัญส�าหรับ
ทกุองค์กรและทกุคน
7  Boomers Go Online อตุสาหกรรม
บนัเทงิออนไลน์ส�าหรบัคนยคุเบบีบ้มูเมอร์
จะยงัคงด�าเนนิต่อไป เพราะพวกเขาค้นพบ
โลกใบใหม่หลังจากที่อาจปฏิเสธมานาน 
ช้อปปิ ้งออนไลน์ ดูซีรีส์ ดูคลิปข�าขัน  
เล่นเกมออนไลน์ เป็นต้น
8  The Winner is the Giver ธรุกิจที ่
ยอมขาดทนุเพือ่ให้ความช่วยเหลอืแก่สงัคม
ในภาวะวิกฤตจะได้รับการจดจ�าและได้ใจ 
ผู้บริโภค เมื่อเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติ  
จะฟ้ืนตัวเรว็ เนือ่งจากได้แรงสนบัสนนุจาก
ทัง้กลุม่ลกูค้าเดมิและลกูค้าใหม่   

หลังจากโรคโควดิ-19 หายไป เราอาจหลงลมืความรูส้กึในวันท่ีเราต้องอยูอ่ย่าง
หวาดระแวง ถกูจ�ากดัด้านเสรีภาพ ขาดสภาพคล่องด้านการเงนิ อยูด้่วยความกลวั
ปะปนไปกบัความหวงัริบหรี ่ ทัง้ทีจ่รงิแล้วเหรยีญมสีองด้านเสมอ โรคโควดิ-19  
กเ็ช่นกนั แม้จะทิง้บาดแผลไว้ให้ แต่ในขณะเดยีวกนัก็ฝากบทเรยีนทีเ่ราควรจดจ�า
และระลกึไว้เสมอ

L I F E +

บทเรยีนจากโรคโควิด-19
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F A Q

การขอตรวจสอบว่าเงนิปันผลทีจ่ะได้รบั รบัเป็นเช็คหรอืโอน
เข้าบัญช ีผูถื้อหุน้สามารถตดิต่อกับ TSD 3 ช่องทาง ดงัน้ี

1.	 ติดต่อด้วยตัวเองที่	 TSD	 Counter	 Services	 ชั้น	 1	 
อาคาร	B	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2.	ตดิต่อ	SET	Contact	Center	โทรศพัท์	66(0)2-009-9999

3.	กรณผีูถื้อหุน้เป็นสมาชกิ	Investor	Portal	สมาชกิสามารถ
ตรวจสอบได้เองจากระบบ	เมนเูอกสารส่งออก

ตดิต่อ :	ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ์	บรษัิท	ผลติไฟฟ้า	จ�ากดั	(มหาชน)	
	 222	อาคารเอ็กโก	ชัน้	14,	15	ถนนวภิาวดีรงัสติ	แขวงทุง่สองห้อง	เขตหลักสี	่กรงุเทพฯ	10210

บรกิารสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิเก่ียวกับบรษัิทฯ

เวบ็ไซต์	www.set.or.th/contactcenter						โทรศัพท์	66(0)2-009-9999

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

ตดิต่อ :	SET	Contact	Center
อาคารตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	93	ถนนรชัดาภเิษก	เขตดนิแดง	กรงุเทพฯ	10400

โทรศพัท์	66(0)2-998-5150,	5151,	5152,	5153						โทรสาร	66(0)2-998-5999					E-mail:	ir@egco.com

ข้ันตอน 
การขอตรวจสอบ
วิธีการ
รบัเงินปันผล

ถ้าผูถื้อหุ้นมคีวามประสงค์ท่ีจะขอหนงัสือรบัรอง
การถือหลักทรพัย์ จะมข้ัีนตอนอย่างไรบ้าง
1.	ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดในแบบค�าขอพิมพ์เอกสารส�าหรับผู้ถือหลักทรัพย์	 ในช่อง	
หนงัสอืรบัรองการถอืครองหลกัทรพัย์	 โดยระบวุนัทีท่ีต้่องการให้รับรองยอดหุน้	 ลงนาม
โดยผูถ้อืหุน้	หรอืกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม	แล้วแต่กรณี

2.	แนบเอกสารประกอบทีล่งนามรบัรองส�าเนาถกูต้องทกุฉบบั	พร้อมช�าระค่าธรรมเนยีมการขอพมิพ์เอกสาร
(รายการเอกสารประกอบ	และวธิกีารช�าระค่าธรรมเนยีมฯ	โปรดอ่านด้านหลังของแบบค�าขอพิมพ์เอกสาร
ส�าหรับผูถ้อืหลักทรพัย์)

3.	พิมพ์แบบค�าขอพิมพ์เอกสารส�าหรับผู้ถือหลักทรัพย์	 จากนั้นผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์และ 
ยืน่เอกสารข้างต้น	ไปยงั	TSD	ด้วยตนเอง	หรือทางไปรษณย์ี

การด�าเนนิการดังกล่าว	จะใช้ระยะเวลา	3	วันท�าการ	หลงัจาก	TSD	ได้รบัเอกสารครบถ้วน



www.egco.com

เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน...เพื่อชีวิต




