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 ในสถานการณ์ปัจจบุนั ยคุ New Normal นี ้ใครทีส่ามารถปรบัตวัให้เข้ากบัความเปลีย่นแปลง
ได้เร็วทีส่ดุ นับว่าก้าวน�าผูอ้ืน่ไปหน่ึงก้าวแล้ว

 Life ฉบบันีภ้ายใต้แนวคดิ New Normal, New Challenge นัน้ มเีร่ืองราวท่ีน่าสนใจมาฝาก
ท่านผูอ่้านเช่นเคย ส�าหรบั EGCO Group Focus ได้รบัเกยีรตจิากคุณเทพรตัน์ เทพพิทกัษ์ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอก็โก กรุ๊ป ซึง่เข้ารับต�าแหน่งเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 ทีผ่่านมา 
ท่านมุง่มัน่ทีจ่ะสานต่อการด�าเนนิธรุกจิของเอ็กโก กรุป๊ ตามวสิยัทศัน์ “เป็นบรษิทัไทยชัน้น�า 
ทีด่�าเนนิธุรกิจพลงังานอย่างยัง่ยนื ด้วยความใส่ใจทีจ่ะธ�ารงไว้ซึง่สิง่แวดล้อมและการพฒันาสังคม” 
มุง่เสริมความแขง็แกร่งในธรุกจิผลติไฟฟ้า ต่อยอดไปสูก่ารลงทนุไปยงัธรุกจิพลงังานทีเ่ก่ียวเนือ่ง 

 ส�าหรับผลการด�าเนนิงาน 6 เดอืนแรก ปี 2563 ของเอ็กโก กรุป๊ สามารถตดิตามได้จาก
คอลมัน์ Financial Highlight และเพือ่ต้อนรบัวถิใีหม่ในการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสังคม 
เอก็โก กรุป๊ พร้อมรบัมอืสถานการณ์โควดิ-19 ด้วยการยกการ์ดสงูเฝ้าระวงัไม่ให้กลบัมาระบาดซ�า้ 
นอกเหนอืจากการปฏบัิติตามมาตรการอย่างเคร่งครดัแล้ว เรายงัพฒันา “นทิรรศการเสมอืนจรงิ
ศนูย์เรยีนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม (Virtual Exhibition)” ให้ทกุท่านร่วมเยีย่มชมนทิรรศการจากทกุที ่
ทกุเวลา ผ่านคอมพวิเตอร์ แทบ็เล็ต และสมาร์ทโฟน นอกจากนัน้ ในคอลมัน์ Life+ มาอปัเดต 
5 เทรนด์จดับ้านสไตล์ New Normal และรูจั้กเทคโนโลยใีหม่ๆ เพือ่เตรยีมตัวไว้ก่อนเดนิทาง 
ท่องเทีย่วในยคุนี้

 เอก็โก กรุ๊ป ขอส่งก�าลงัใจให้ทกุท่านก้าวผ่านวกิฤตในครัง้นี ้และบริษทัจะยงัคงมุง่มัน่แสวงหา
โอกาสการลงทนุในธรุกจิใหม่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิหลกั เพือ่สร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนื สร้างความ
มัน่ใจแก่ผูล้งทนุทุกท่านอย่างต่อเนือ่งต่อไป

กิจกรรมร่วมสนกุลุ้นรบั “กล่องข้าวรกัษ์โลก”
เพยีงตอบค�าถามทีห่น้า https://investor-th.egco.com หรอื Scan QR Code
ตัง้แต่วนันี ้ถึง 31 ตุลาคม 2563 เท่านัน้

เงือ่นไขกจิกรรม
1. สุ่มผู้โชคดีจ�านวน 100 ท่าน ที่ตอบค�าถามถูกต้อง
2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่หน้า https://investor-th.egco.com
3. ของรางวัลจะจัดส่งตามชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ตามที่ท่านให้ไว้

สลลิ ตริะวัฒน์
บรรณาธกิาร
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เปิดวิสัยทศัน์ซอีีโอใหม่

เทพรตัน์
เทพพทิกัษ์  

ผู้กุมบังเหียนเอ็กโก กรุ๊ป 
เดินหน้าสู่ความท้าทายในยุค

กรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้า
รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ.
ผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ กฟผ.
ผู้อ�านวยการฝ่ายบ�ารุงรักษาเครื่องกล กฟผ.
ผู้จัดการใหญ่ บจ.อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Electricity Industry Management and Technology 
มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ สกอตแลนด์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การท�างาน 

การศึกษา
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ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ส่งผลให้พฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าเปลีย่นแปลงไป มกีารเพิม่ขึน้
ของความต้องการใช้ไฟฟ้าจากภาคครัวเรือน และการน�า
นวตักรรมต่างๆ มาใช้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประหยดั
พลงังาน ซึง่ส่งผลให้บริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานและ
ไฟฟ้า ต้องปรับตัวและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ 
มากยิง่ขึน้ อย่างไรกต็าม การใช้ไฟฟ้าจากภาคอุตสาหกรรม
และภาคธรุกิจยังไม่สามารถกลบัคนืสูภ่าวะปกตไิด้ในเรว็วนั 
จึงส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศลดลง และ
ปริมาณส�ารองในระบบเพิ่มสูงขึ้น อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
มกีาร Diversify มากข้ึน เกดิการลงทนุในธรุกจิ Smart 
Energy Solution เพือ่เตรียมรับมอืการ Disruption ของ
อตุสาหกรรม สิง่เหล่านีล้้วนเป็นทัง้โอกาสและความท้าทาย
ในการด�าเนนิธรุกิจของเอก็โก กรุป๊ Life ฉบบันี ้ได้รบัเกยีรติ
จาก นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
เอก็โก กรุป๊ ซ่ึงเพิง่ได้รบัการแต่งตัง้ให้มาด�ารงต�าแหน่ง 
เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 ท่ีผ่านมา มาเผยถงึวสิยัทศัน์
ในการขบัเคล่ือนเอก็โก กรุ๊ป และทิศทางการด�าเนนิธรุกจิ
ของบรษัิทท่ามกลางสถานการณ์ทีท้่าทายในยคุ New Normal 
ให้เราได้ติดตามกัน

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป ต่อจากนี ้
จะเป็นอย่างไร
	 เอก็โก	กรุป๊	มุง่มัน่ขยายขอบเขตการด�าเนนิธุรกจิทัง้ด้านการผลิต
และให้บริการด้านพลังงาน	 ครอบคลุมธุรกิจไฟฟ้า	 ซึ่งยังคงเป็น 
ธรุกจิหลัก	ทัง้โรงไฟฟ้าทีใ่ช้เชือ้เพลงิฟอสซิลและพลงังานหมนุเวยีน	
โดยเปิดกว้างเรื่องพื้นท่ีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ	 รวมทั้ง
แสวงหาโอกาสการลงทนุใหม่ในธรุกจิพลงังานทีเ่กีย่วเนือ่ง	 ได้แก่	
ธุรกิจเช้ือเพลิงและระบบสาธารณูปโภค	 โดยได้เริ่มลงทุนใน
โครงสร้างพืน้ฐานด้านเชือ้เพลงิ	(Fuel	Infrastructure)	ซึง่เป็นธรุกจิ
ต้นน�า้ทีช่่วยสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัธรุกจิหลกั	 เช่น	 โครงการขยาย
ระบบขนส่งน�า้มนัทางท่อไปยงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 เป็นต้น	
และธรุกจิ	Smart	Energy	Solution	ในฐานะผูใ้ห้บรกิารด้านนวัตกรรม
พลังงานอย่างครบวงจร	 เช่น	 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
เอก็โกระยอง	 ให้เป็น	 Smart	 Industrial	 Estate	 ซึง่อยูร่ะหว่าง 
การจัดท�า	EIA	โดยคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในปี	2563	และการพฒันา
โครงการโซลาร์	ในรปูแบบ	Solar	Solution	Provider	ซึง่อยู่ระหว่าง
การเจรจากบัลูกค้าอตุสาหกรรมและอาคารพาณชิย์	เป็นต้น

 “เอก็โก กรุป๊ ยงัคงมุ่งเน้นเสรมิความแขง็แกร่งในธรุกจิไฟฟ้า 
อาทิ การให้บริการ Operation and Maintenance (O&M)  
การแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ อย่างครบวงจร (Solution 
Provider) ซึง่เป็นความเชีย่วชาญของบรษัิท โดยการบรหิารพอร์ต
โรงไฟฟ้าในกลุม่ด้วยการกระจายเชื้อเพลิงที่หลากหลาย  
ทัง้ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหนิ ชวีมวล พลงังานน�า้ พลงังานแสงอาทติย์ 
พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเซลล์เช้ือเพลิง  
ในขณะเดียวกัน บริษัทยังเดินหน้าขยายการลงทุนไปยังธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานทั้งต้นน�้าและปลายน�้าแบบครบวงจร 
เพือ่เพิม่มลูค่าและส่งเสริมการด�าเนนิธรุกจิในภาพรวม ซึง่มุง่ม่ัน 
จะสร้างการเตบิโตให้เอก็โก กรุป๊ ได้อย่างต่อเนือ่ง
และยั่งยืน”	นายเทพรัตน์	กล่าวทิ้งท้าย	  

เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงมุ่งเน้น
เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจไฟฟ้า

ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของบริษัท ในขณะเดียวกัน 
บริษัทยังเดินหน้าขยายการลงทุนไปยังธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานทั้งต้นน�้าและปลายน�้า

แบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่า
และส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจในภาพรวม

ซึ่งจะสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในโอกาสที่ ได้รับการแต่งตั้งให้มาด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ ขอทราบถึงวิสัยทัศน์
ในการขับเคล่ือน เอ็กโก กรุ๊ป
	 จรงิๆ	แล้ว	เอก็โก	กรุป๊	เป็นบรษิทัผลติไฟฟ้าทีมี่ความแขง็แรง
อยูแ่ล้ว	ในฐานะซอีโีอใหม่	ผมมองเป้าหมายเรือ่งการมาต่อยอดและ 
สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับเอ็กโก	 กรุ๊ป	 โดยใช้จุดแข็ง 
และศกัยภาพทีเ่อก็โก	กรุป๊	มอียูแ่ล้วในการขยายการลงทนุทัง้ธรุกจิ
ผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง	 รวมทั้งแสวงหาโอกาส
ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเชื้อเพลิงและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม	
เพ่ือให้สามารถเติบโตต่อเน่ืองและแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจ 
และอตุสาหกรรมไฟฟ้าในปัจจบัุน	 การแข่งขนัของธรุกจิไฟฟ้าในวนันี้
สงูขึน้กว่าเมือ่ก่อน	เราจึงเปิดรับโอกาสทีก่ว้างขึน้	ไม่ท�าเฉพาะด้าน 
การผลติไฟฟ้าเท่านัน้	และไม่จ�ากดัอยูแ่ต่ในประเทศไทยหรอืภมูภิาค
เอเชียแปซิฟิกแล้ว	 ส�าหรับการเติบโตมองว่าต้องอยู่ในเกณฑ ์
ที่สามารถเทียบเคียงหรือดีกว่าอัตราเฉลี่ยในห้วงเวลาต่างๆ 
ถ้าเศรษฐกจิดี	ตวัเลขเหล่านีต้้องสงูตาม	ทีส่�าคัญเราต้องแข่งขนัได้
ในอตุสาหกรรมท่ีเราอยู่
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F I N A N C I A L  H I G H L I G H T

	 ผลการด�าเนินงานของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ครึ่งปีแรกโตตามเป้า	 
โดยเอก็โก	กรุป๊	มรีายได้รวมทัง้สิน้	20,588	ล้านบาท	และมกี�าไร
จากการด�าเนินงาน	 (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน	 
ภาษเีงินได้รอการตดับญัช	ีการด้อยค่าของสนิทรพัย์	การวัดมลูค่า
เครือ่งมอืทางการเงนิ	 และการรบัรูร้ายได้แบบสญัญาเช่า)	 จ�านวน	
4,802	ล้านบาท	เมือ่เทยีบกบั	6	เดอืนแรก	ปี	2562	เอก็โก	กรุป๊	
มกี�าไรจากการด�าเนนิงานลดลง	จ�านวน	707	ล้านบาท	หรือร้อยละ	13	

โดยมีสาเหตุหลักจากความต้องการไฟฟ้าใน
ประเทศฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ลดลงจากการ 
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	อกีทัง้โรงไฟฟ้าเคซอน
และโรงไฟฟ้าพาจู	 อีเอส	 หยุดซ่อมบ�ารุงรักษา 

สรปุผลการด�าเนนิงาน 6 เดอืนแรก ปี 2563 ของเอก็โก กรุป๊

ตามแผนงานของโรงไฟฟ้า	 และรายได้ของโรงไฟฟ้าไซยะบุร ี
ทีน้่อยกว่าปกต	ิจากภาวะภยัแล้งทีส่่งผลให้ปริมาณน�า้ทีใ่ช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าลดลง	 ขณะทีบ่รษิทัมกีารรบัรู้รายได้เพิม่ขึน้จากการ 
เริม่เดนิเคร่ืองเชงิพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าซานบวันาเวนทูรา	เมือ่วนัที่	
26	 กนัยายน	 2562	 และผลประกอบการทีเ่พิม่ขึน้ของโรงไฟฟ้า 
น�า้เทิน	2
	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทยังมีศักยภาพทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง	 
ซึง่สะท้อนจากอัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้	(Debt	to	Equity	
Ratio)	อยูท่ี่	1.19	เท่า	ในขณะเดยีวกนั	คณะกรรมการบรษิทัมมีติ
ให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนนิงานงวด	6	เดอืนแรก
ของปี	2563	ในอตัราหุน้ละ	3	บาท	ในวนัท่ี	17	กนัยายน	2563 

สัดส่วนรายได้ 6 เดอืนแรก ปี 2563 ก�าไรจากการด�าเนนิงานปกติ
6 เดอืนแรก ปี 2563 (หน่วย : ล้านบาท)

* ไม่รวมบรษิทัโฮลดิง้ (Holding Company)

ลดลง
707 ล้านบาท

(13%)

5,509

4,802

ธรุกิจอืน่

โรงไฟฟ้า
ต่างประเทศ

โรงไฟฟ้า IPP
ในประเทศ

โรงไฟฟ้า SPP ในประเทศ

โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน
ในประเทศ

6M/25636M/2562

34%

15%

5%

3%

43%
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N E W S  U P D A T E

เอก็โก กรุป๊ จัดงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ�าปี 2563 แบบวิถีปกติใหม่ 

เอก็โก	กรุป๊	จดังานประชมุสามัญผู้ถือหุน้	ประจ�าปี	
2563	 (AGM	 2020)	 เพื่อสร้างความเช่ือม่ัน 

ในการด�าเนนิธรุกิจของบริษทัให้แก่ผูถ้อืหุน้	และมส่ีวนร่วม
ในการขับเคลื่อนและติดตามการบริหารจัดการของ 
ฝ่ายบริหาร	 โดยงานในปีนี้	 จัดขึ้นภายใต้สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	ด้วยการก�าหนดแนวปฏบัิติ
เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ 
อย่างเคร่งครัด	 อาทิ	 การเว้นระยะห่างทางกายภาพ	 
การตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกาย	การฆ่าเชือ้	การให้บรกิาร 
เจลแอลกอฮอล์	และการลงชือ่เข้าร่วมงานผ่านแพลตฟอร์ม
ไทยชนะ	 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของหน่วยงาน 

โครงการพบปะนกัวิเคราะห์
และงานแถลงข่าวส่ือมวลชน

เอก็โก	กรุป๊	จดังานโครงการพบปะนกัวเิคราะห์
และงานแถลงข่าวสือ่มวลชน	 ครัง้ที	่ 3/2563	 

เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของกลุ ่มเอ็กโก 
ประจ�าไตรมาสที	่2	ปี	2563	ความคืบหน้าและการลงทนุ 
ในโครงการต่างๆ	และทศิทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	
โดยเปิดโอกาสให้นกัวเิคราะห์และสือ่มวลชนสอบถาม
ค�าถามเกี่ยวกับบริษัทในแง ่มุมต ่างๆ	 เม่ือวันที ่
26	 สิงหาคม	 2563	 ณ	 โรงแรมโซฟิเทล	 กรุงเทพ	
สขุมุวิท	

รายช่ือผู้โชคดท่ีีร่วมเล่นเกมในวารสาร Life ฉบบัท่ี 36
รบัรางวลั “หมวกหน้ากากป้องกนัละอองฝอยและสารคดัหลัง่” จ�านวน 300 รางวลั

ที่เก่ียวข้อง	 ตลอดจนรักษาสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นและ 
ผูจ้ดังานตลอดการประชุมฯ	เมือ่วนัที	่20	กรกฎาคม	2563	
ณ	 ห้องวิภาวดีบอลรูม	 โรงแรมเซ็นทารา	 แกรนด์	 แอท 
เซน็ทรัลพลาซา	ลาดพร้าว	

ผูถ้อืหุน้สามารถรบัชมวดิโีอบนัทกึการประชมุ	AGM	2020
ย้อนหลงัได้	โดย	Scan	QR	Code	

ผูถ้อืหุน้สามารถรบัชมวดิโีอบนัทกึการประชมุ	
โครงการพบปะนกัวเิคราะห์	ครัง้ที	่3/2563

ย้อนหลงัได้	โดย	Scan	QR	Code

ท่านสามารถตรวจสอบรายชือ่และหมายเลขตดิตามพสัดไุปรษณีย์ไทย
ได้ทีห่น้าเวบ็ไซต์	https://investor-th.egco.com/home.html
หรอื	Scan	QR	Code
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“นทิรรศการเสมอืนจรงิศูนย์เรยีนรู้โรงไฟฟ้าขนอม”

	 ก่อนอืน่ขอย้อนกลบัไปทีต่วัสถานทีต้่นทาง	นัน่คอื	ศนูย์เรยีนรู ้
โรงไฟฟ้าขนอมกันก่อน	 โดยศูนย์เรียนรู้ฯ	 แห่งนี้พัฒนามาจาก 
โรงไฟฟ้าขนอม	 หน่วยที	่ 1	 ซึง่ท�าหน้าทีผ่ลิตไฟฟ้าเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2524	-	2554	และ
ปัจจุบนัหมดสัญญาการเดินเครือ่งเชิงพาณชิย์แล้ว	 โรงไฟฟ้าขนอม	
หน่วยที	่1	มชีือ่เรยีกอกีอย่างว่า	“โรงไฟฟ้าเรือลอยน�า้”	เพราะเป็น
โรงไฟฟ้าแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีก่อสร้างบนเรือ
ขนาดใหญ่	ถกูประกอบส�าเร็จรปูจากประเทศญีปุ่น่	แล้วใช้เรอืลากจูง
มาทีป่ากน�า้ขนอม	อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช

 “เอ็กโก กรุป๊ ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญในธรุกจิไฟฟ้า ตระหนกัถึง

ความส�าคญัของการส่งเสรมิการเรยีนรูด้้านพลงังานและสิง่แวดล้อม

ในเยาวชน ซึง่เป็นวยัต้นทางทีจ่ะเติบโตไปเป็นก�าลงัส�าคญัในการ

พัฒนาชมุชน สงัคม และประเทศ ตามความเชือ่ทีว่่า “ต้นทางด ี

จะก่อก�าเนดิผลลพัธ์ปลายทางทีด่”ี และภายใต้แนวคดิ “หยดุโรค 

ไม่หยุดเรยีนรู”้ ดงัน้ัน เอ็กโก กรุป๊ จงึมุง่มัน่หาแนวทางส่งเสริม

การเรียนรู้รูปแบบใหม่แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการน�า

เทคโนโลยีและระบบออนไลน์มาสนบัสนนุการเรยีนรู”้ นายธงชยั 
โชติขจรเกยีรต	ิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	 สายบรหิารองค์กร	
เอก็โก	กรุป๊	เล่าถงึทีม่าของการพัฒนา	Virtual	Exhibition	ขึน้มา

 ส�าหรับนิทรรศการเสมือนจริงนี้จะพาไป
ท�าความรู้จักและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโลก 
ของพลงังาน	ความเป็นมาของไฟฟ้า	กระบวนการ
ผลติไฟฟ้า	 การรกัษาสิง่แวดล้อม	 การอยูร่่วมกนั

ของโรงไฟฟ้าและชมุชน	ตลอดจนแหล่งเรยีนรูข้องชมุชนใน	อ.ขนอม	
จ.นครศรธีรรมราช	 กบั	 7	 โซนนทิรรศการ	 พร้อมกนันี	้ ระหว่าง 
การเข้าชมในแต่ละโซน	 ยังมีเกมสนุกลับสมองที่ช่วยทบทวน 
ความรู้และกระตุน้การคิดวเิคราะห์อกีด้วย	แต่ละโซนจะมอีะไรบ้าง	
ตามเรามาดไูฮไลต์กนัเลย

โซนที่ 1 ค้นพบเปลี่ยนโลก
	 น�าเสนอความรู้เรื่องการค้นพบไฟฟ้าโดยนักวิทยาศาสตร์ 
คนส�าคัญ	 จุดเริ่มต้นการมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย	 การเดินทาง 
ของไฟฟ้าผ่านระบบการส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ามาสูบ้่านเรอืน	
นอกจากนี	้ยงัจะได้สนกุสนานไปกบัเกมตวัน�าไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
มหาสนุก	 เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ก่อนที่จะได้ท�าความรู้จักกับ 
เรือ่งราวอืน่ๆ	ในโรงไฟฟ้าเรอืลอยน�า้แห่งน้ี	

C S R  F O R  A L L

ต้อนรบัวถิใีหม่ในการเรยีนรู ้ พร้อมกับการรบัมอืสถานการณ์โควดิ-19 ด้วยการยกการ์ดสงูเฝ้าระวงัไม่ให้กลบัมา 
ระบาดซ�้า ดังนั้น พื้นที่ออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี แม้แต่การเยี่ยมชม 
นทิรรศการหรอืพพิิธภัณฑ์ก็สามารถท�าได้จากทีบ้่านแล้ว หนึง่ในนัน้คอื “นทิรรศการเสมอืนจรงิศนูย์เรยีนรู้ 
โรงไฟฟ้าขนอม (Virtual Exhibition)” ทีพ่ฒันาโดย บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) หรอื 
เอก็โก กรุป๊ ทีม่อบพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้รือ่งพลงังานไฟฟ้าและสิง่แวดล้อมให้แก่เยาวชนและผูส้นใจ 
เข้าถงึได้ทกุทีท่กุเวลา ผ่านคอมพวิเตอร์ แทบ็เลต็ และสมาร์ทโฟน เพยีงคลกิไปทีเ่วบ็ไซต์ 
www.egco.com/khanomlearningcenter 

เรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าวิถีใหม่ผ่าน
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โซนที่ 5 รักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นมากกว่าหน้าที่
	 มาร่วมเรยีนรูก้ระบวนการจดัการสิง่แวดล้อมของโรงไฟฟ้าขนอม
และความส�าคัญของการสร้างสมดุลพลังงาน	 ที่โซนนี้จะท�าให้ได้ 
เรยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกบัของเสยีท่ีเกดิจากการผลติไฟฟ้า	และวิธกีาร
ก�าจดัอย่างถูกต้อง

โซนที่ 6 บ้านของเรา 

	 โซนนี้ตกแต่งให้เป็นสะพานตามแบบสะพานไม้ยุคดั้งเดิม	 
ซึง่เมือ่ข้ามจากโรงไฟฟ้ากจ็ะเข้าสูช่มุชนขนอม	ทีพ่าทกุคนไปเรียนรู้ 
วถิชีวีติความเป็นอยู	่ ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของชาวขนอม	
ผ่านค�าบอกเล่าของตัวแทนชุมชนหลากหลายอาชีพ	 โดยมีเกม 
สดุสนุกในชือ่	 “จบัคู่วถิชีวิีตของขนอม”	 ให้ได้ท�าความรู้จกัทบทวน
วถิชีีวติของขนอมไปพร้อมกนั

โซนที่ 7 แหล่งเรียนรู้อ�าเภอขนอม
	 โซนสดุท้ายนีจ้ะช่วยให้รูจ้กัอ�าเภอขนอมมากขึน้ผ่าน	 “แผนที่
แหล่งเรยีนรูอ้�าเภอขนอม”	ซึง่เอ็กโก	กรุป๊	ลงพืน้ท่ีร่วมกบัเยาวชน
และชมุชนขนอม	ช่วยกนัเลือกจดุเรียนรูต่้างๆ	มารวมไว้เป็นแผนที่
แหล่งเรยีนรูอ้�าเภอขนอม	โดยในนทิรรศการเสมอืนจรงินีไ้ด้ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมผ่านการน�าเสนอโดยใช้สื่อที่จัดท�าโดยเยาวชนและ
ชุมชนในพื้นท่ี	 ท�าให้ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมแห่งนี้	 เป็นพื้นที ่
แห่งการเรียนรู้และเชื่อมโยงชุมชนขนอมเข้าด้วยกัน	 นอกจากนี้ 
ยังได้ร่วมลุ้นกันว่ารู้จักขนอมดีแค่ไหน	 ผ่านเกม	 “แฟนพันธุ์แท้ 
อ�าเภอขนอม”	ด้วย

	 เรยีกได้ว่าศนูย์เรยีนรู้โรงไฟฟ้าขนอมในรูปแบบ	Virtual	Exhibition	
เป็นการพาเราไปร่วมเปิดโลกพลงังานไฟฟ้าทีส่่งตรงถงึบ้าน	 หรอื
หากใครยังชมไม่จุใจ	 ขอเชิญเดินทางลงใต้ไปสัมผัสสถานที่จริง 
ด้วยตนเองทีศ่นูย์เรยีนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม	อ.ขนอม	จ.นครศรธีรรมราช	
ที่พร้อมเปิดรับผู้เข้าชม	 ด้วยมาตรการคัดกรองและป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ที่มั่นใจได้และปลอดภัยส�าหรับ 

ทุกคน	 โดยสามารถลงทะเบียนจองคิวเข้าชม 
ล่วงหน้า	หรอืตดิตามข้อมลูเกีย่วกบัศนูย์เรียนรู้
โรงไฟฟ้าขนอมเพิม่เตมิได้ที่	
Facebook Fanpage: 
Khanom Learning Center 

โซนที่ 2 ย้อนอดีตโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1
	 หลงัจากเต็มอิม่กับความรูเ้พือ่สร้างความเข้าใจพืน้ฐานกนัไปแล้ว	
โซนนีจ้ะพาย้อนอดตีไปยังจดุเริม่ต้นของโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที	่ 1	
จากภาพประวัติศาสตร์การมาถงึของโรงไฟฟ้าเรอืลอยน�า้	พร้อมชม
ห้องควบคุมการท�างานของโรงไฟฟ้า	 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศูนย์
บัญชาการที่ส�าคัญท่ีสุดของโรงไฟฟ้าเลยก็ว่าได้	 ปิดท้ายโซนนี ้
ยังมีเกม	 “ลากจูงโรงไฟฟ้าเรือลอยน�้า”	 ท่ีให้ทุกคนได้ลองลาก 
โรงไฟฟ้าเรือลอยน�้าจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางไปสู่ท่าเรือขนอม	
จ.นครศรธีรรมราช	จะเป็นอย่างไรต้องไปทดลองในโซน	2	นี้

โซนที่ 3 เราผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร 

	 โซนนีจ้ะได้เรยีนรูก้ระบวนการผลติไฟฟ้าจากเครือ่งผลติไฟฟ้า
กงัหันไอน�า้	ซึง่เป็นหวัใจส�าคัญของโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยท่ี	1

โซนที่ 4 ป่า เขา ทะเล คือเสน่ห์ของขนอม 
	 จุดแวะพกัชมทศันยีภาพทีส่วยงามรอบโรงไฟฟ้า	ธรรมชาต	ิและ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าขนอม	ทีอ่ยูร่่วมกนัอย่างกลมกลนื	จดุนีห้ากมา
จังหวะดีๆ	 จะมองเห็น	 “โลมาสีชมพู”	 แห่งท้องทะเลขนอมด้วย 
ทีโ่ซนนีม้าร่วมสนกุไปกบัเกม	 “พาน้องกลบับ้าน”	 ทีช่วนเยาวชน 
มาส�ารวจสรรพสตัว์น้อยใหญ่รอบโรงไฟฟ้า	
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1 Sanctuary-like Space 
การมีพืน้ทีโ่ล่ง หรอืมมุหน่ึงในบ้านท่ีคณุจะจัดสรรไว้ให้เป็นห้องส�าหรับท�ากจิกรรมใด
กไ็ด้ อาท ิเล่นโยคะ ต้ังโฮมเธยีเตอร์ มมุไหว้พระ งบีหลบักลางวนั หรอืนัง่อ่านหนงัสอื

2 Home Office
ปรบัเปลีย่นพืน้ท่ีภายในบ้านให้เป็นห้องท�างาน เหมาะส�าหรบัคนทีมี่แนวโน้มว่าจะต้อง
ท�างานจากบ้านมากข้ึน อาจจดัสรรมมุเฉพาะทีใ่กล้สญัญาณ Wi-Fi ให้พร้อมส�าหรับ
การประชุมวิดีโอคอล กบัโต๊ะเก้าอีพั้บได้แบบเคลือ่นทีไ่ปมมุใดกไ็ด้

3 Separate Room
อีกหนึ่งเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นคือ การจัดให้มีพื้นที่แยกส่วน ซึ่งอาจจะเป็นห้องเล็กๆ  
เผื่อไว้ส�าหรับในกรณีที่มีสมาชิกในบ้านป่วย อาจต้องแยกตัวหรือกักบริเวณ เป็น  
Home Quarantine ท่ีปลอดภัยส�าหรบัทกุคน

4 Greenery Corner
เพราะออกไปข้างนอกน้อยลง ผูค้นจงึต้องหาธรรมชาตมิาไว้ในบ้าน การมพีืน้ทีส่เีขยีว
ในบ้านช่วยให้ความรูส้กึผ่อนคลายเหมอืนได้ออกไปสดูอากาศนอกบ้านบ้าง

5 Storage Space
การช้อปป้ิงออนไลน์ทีแ่สนสะดวกสบายและรวดเรว็
จะยิง่เพ่ิมปรมิาณข้าวของขึน้โดยคณุไม่รูต้วั ดงันัน้
ผูค้นจะต้องจดัสรรห้องเกบ็ของไว้เก็บสมัภาระ กล่อง 

ของใช้ หรอืแม้กระทัง่ของทีย่งัไม่มี
เวลาใช้กนัมากข้ึน

ส่ิงทีต้่องใส่ใจประจ�ำบ้ำน
ยุค NEW NORMAL

เพราะบ้านกลายเป็นพื้นที่ที่เราต้องอยู่
มากกว่าท่ีอืน่ มสีิง่ของ หรอืเฟอร์นเิจอร์
อะไรบ้างที่เราควรใส่ใจเลือกเป็นพิเศษ  
เพ่ือสร้างความสขุให้ตวัเรา พร้อมมสีขุภาพ
ทีด่เีมือ่อยูบ้่าน 
1  ต้นไม้ โดยเฉพาะต้นไม้ฟอกอากาศ 
เพิม่สเีขียวและเพิม่ความสบายตาสบายใจ  
2  เครื่องสุขอนามัย พร้อมรับมือกับ 
ทุกสภาวะด้วยเจลล้างมือ ทิชชูเปียก 
แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามยั  
3  เครื่องนอน ลงทุนกับที่นอน หมอน 
ผ้าห่ม เพื่อให ้การนอนหลับของเรา 
มปีระสทิธภิาพมากขึน้
4  เก้าอีโ้ต๊ะเพือ่สขุภาพ ต้องหาแบบท่ีน่ัง
สบายไม่ท�าร้ายหลงั เพือ่ช่วยถนอมร่างกาย
ของเรา
5  งานศิลปะเก๋ๆ บ้านที่มีงานศิลปะ
ประดับบนฝาผนงั ให้ความรูส้กึผ่อนคลาย
มากกว่าผนงัโล่งๆ 

เมือ่บ้านไม่ใช่แค่บ้านอกีต่อไป แต่ต้องกลายเป็นทัง้
ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ รสีอร์ท ทีท่�างาน ฟิตเนส 
บ้านมีความหมายมากขึ้น บ้านเป็นได้มากกว่า 
ที่คุณเคยคิด แนวคิดน้ีส่งผลไปยังการเลือกซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านที่คุณต้องการให้มี
ฟังก์ชนัใช้งานให้เกดิประโยชน์มากทีสุ่ด มาดกูนัว่า
เทรนด์จัดบ้านแบบไหนทีต่อบสนองความต้องการ
ในยคุ New Normal ได้ครบครนัมากทีสุ่ด

L I F E +

เทรนด์
จัดบ้ำนสไตล์ 

NEW NORMAL

ทีม่า : www.dwell.comทีม่า : www.italianbark.com, 
www.hydeliving.co.id



F A Q
หำกบญัชีเงินฝำกธนำคำรทีเ่คยสมคัร
รบัเงินปันผล (e-Dividend) ปิด  
หรอืไม่ Active แล้ว จะได้รบัเงินปันผลอย่ำงไร

ในทกุอตุสาหกรรมย่อมมีเทคโนโลยใีหม่เกดิขึน้อยูเ่สมอ เพือ่ปรบัตวั 
ให้เข้ากบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และ 
ลดต้นทนุทางธุรกจิ ในวงการอตุสาหกรรมท่องเทีย่วกเ็ช่นเดียวกนั 

ปรบัตวัเทีย่วยุคใหม่ 
เทคโนโลยีทีต้่องรูจั้กไว้ก่อนเดนิทำง

1 Chatbot
ระบบตอบค�าถามอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน หรือ
โรงแรม หากคุณมีข้อสงสัย เพียงใส่ข้อความสั้นๆ ท่ีเป็น
คย์ีเวร์ิด เช่น ราคา การจอง หรอืวนัที ่เพยีงเท่าน้ีระบบก็จะ
ส่งข้อมลูให้คณุอย่างละเอยีด
 

2 Voice Search
เป็นการสั่งระบบเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์หรือ AI ภายในห้องพัก 
ของโรงแรม เช่นเดียวกับสิริ (Siri)  
ในระบบไอโฟนท่ีรับค�าสั่งเป็นผู้ช่วย 
ได้ทกุอย่าง ซึง่แกดเจ็ตทีเ่ป็นตวักลาง
เชือ่มต่อ Voice Search ทีโ่ด่งดังมากๆ 
และได้รับการยอมรับจากโรงแรมหร ู

ในอเมริกาอย่างมาก เช่น Amazon Echo เพยีงดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันให้เช่ือมต่อกับอุปกรณ์ คุณก็สั่งงานทุกอย่าง 
ได้เลย ทัง้เปิดผ้าม่าน เปิดโทรทศัน์ เปิดระบบท�าน�า้อุน่ และ
อ่านหนงัสอืเสยีง เป็นต้น

3 Energy Management
โรงแรมหลายแห่งตดิตัง้ระบบเซนเซอร์แทบทกุระบบ โดยเฉพาะระบบไฟ 
เพือ่ช่วยประหยดัพลงังานและให้คณุรูส้กึถงึความสะดวกสบายโดยไม่ต้อง
ออกแรงหรอืออกค�าสัง่ ดังนัน้ หากคณุเข้าห้องน�า้โดยไม่เปิดไฟ แต่นัง่ 
ไปสกัห้านาท ี ไฟเปิดเองก็ไม่ต้องตกใจ เพราะหลายโรงแรมตัง้เซนเซอร์ 
ให้จบัพฤตกิรรมลกูค้า แล้วอ�านวยความสะดวกอตัโนมตั ิ

4 Mobile Everything
เมื่อมือถือเป็นมากกว่าแค่ท�าการจองสายการบินหรือโรงแรมออนไลน์ 
เพราะนอกจากจะมบีรกิาร Mobile Check-in ในส่วนของโรงแรมแล้ว  
ยงัม ี Mobile Key ให้มอืถอืเป็นกญุแจไขเข้าห้องของคณุได้ด้วย เช่น 
โรงแรมในเครอืฮลิตนั หรือสตาร์วูด เป็นต้น 

5 AR / VR Experience
ปัจจุบันประสบการณ์ก่อนเข้าพักล�้าหน้าไปมาก เพราะไม่ต้องเข้าพัก 
กส็ามารถได้รบัประสบการณ์จากโรงแรมแบบเสมือนจรงิ  เช่น สกีรีสอร์ท
ในแคนาดา ทีใ่ห้ลูกค้าสามารถทดสอบความชนัของเนนิหมิะ เพือ่ดวู่า
ภเูขาทีส่กรีสีอร์ทนัน้ ให้ความรูส้กึพงึพอใจหรอืไม่ ถ้าใครชอบก็กดจอง  
แต่ถ้ารูส้กึว่ายังเร้าใจไม่พอ กส็ามารถหาโรงแรมอืน่ทีถ่กูใจต่อไปได้  

L I F E +

ทีม่า : www.ces.tech, www.hospitalitytech.com

บริกำรสอบถำมข้อมูลกำรถือครองหลักทรัพย์ บริกำร e-Dividend 
แก้ไขชื่อ-ที่อยู่ผู้ถือหลักทรัพย์ แก้ไขเช็คปันผล ดอกเบี้ยหุ้นกู้ 
บริกำรโอนหุ้น และขอรับใบหุ้น
ตดิต่อ : SET Contact Center

  อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
  93 ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

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

บริกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ
ตดิต่อ : ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บรษัิท ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)

  222 อาคารเอ็กโก ชัน้ 14, 15 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงทุง่สองห้อง 
  เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 

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

TSD จะออกเป็นเชค็และน�าส่งให้แก่ผูถื้อหุน้
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแทน ทั้งน้ี TSD  
จะด�าเนินการหลังจากได้รับแจ้งจาก
ธนาคารว่าไม่สามารถโอนเงินปันผลเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ ้นได้
เนือ่งจากบญัชปิีด หรือไม่ Active แล้ว 
ซึ่งข้ันตอนดังกล่าวใช้เวลาประมาณ  
1 สปัดาห์นบัจากวนัจ่ายเงนิปันผล
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www.egco.com

เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน...เพื่อชีวิต
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