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 เป็นเรือ่งน่ายินดทีีส่ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในประเทศไทย ได้คลีค่ลาย 
ลงบ้างแล้ว แต่ยงัคงต้องเฝ้าระวงักนัอย่างต่อเนือ่ง เพราะการระบาดระลอกใหม่ยงัคงกระจายวงกว้าง
ในอกีหลายประเทศทัว่โลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สงัคมและชวีติของทกุคนอย่างหลกีเล่ียงมิได้ 
  Life ฉบบันีภ้ายใต้แนวคดิ “รกุขยายพอร์ตต่อเนือ่ง พร้อมขบัเคลือ่นสูค่วามยัง่ยืนระดบัโลก
กับสมาชิก DJSI ครั้งแรก” แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจต้องปรับตัวและหากลยุทธ์ต่างๆ มารับมือ 
พร้อมน�าพาองค์กรให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื เช่นเดียวกบัเอก็โก กรุป๊ ทีย่งัคงด�าเนนิธรุกจิได้อย่างต่อเน่ือง 
โดยคอลมัน์ EGCO Group Focus ได้รบัเกียรตจิาก นายประสทิธิ ์เลาหวิรภาพ ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สายบรหิารโครงการ มาเล่าถงึการบรหิารจัดการในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ามกลาง
สถานการณ์โควดิ-19 ให้ส�าเรจ็ลลุ่วง พร้อมฝากข้อคิดท่ีสามารถน�าไปปรับใช้ในชวีติประจ�าวนั 
ได้อีกด้วย 
 และต้องไม่พลาดตดิตามคอลมัน์ News Update ในปีนีเ้อก็โก กรุป๊ เป็นบรษิทัผลติไฟฟ้าไทย
รายแรกทีไ่ด้รบัคดัเลอืกให้เป็นสมาชกิดัชนคีวามยัง่ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Indices - DJSI) ในกลุม่ดชันตีลาดเกดิใหม่ (Emerging Markets Index) ประเภทอตุสาหกรรม
สาธารณปูโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ประจ�าปี 2563 ตอกย�า้การด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื 
ต่อเน่ืองในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย
 ด้านคอลมัน์ CSR for All น�าเสนอความมุง่มัน่ในการลดก๊าซเรือนกระจก เตรียมพร้อม 
เข้าสูส่งัคมคาร์บอนต�า่ โดยได้ร่วมปลกูจติส�านกึและส่งเสรมิให้ครแูละเยาวชนของโรงเรยีนรอบ
โรงไฟฟ้ามส่ีวนร่วมอนุรักษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนอย่างเป็นรปูธรรมและขยายผล 
สูช่มุชนในระยะยาว นอกจากนัน้ ทกุท่านสามารถตดิตามผลการด�าเนนิงาน 9 เดอืนแรก ปี 2563 
ของเอ็กโก กรุ๊ป ได้จากคอลมัน์ Financial Highlight อกีเช่นเคย
 ส�าหรับคอลัมน์ Life+ มาอัปเดต 5 เทคโนโลยี ปี 2021 ตอบรับไลฟ์สไตล์ Digizen 
มาดกัูนว่าในปีหน้า โลกของเราจะพัฒนาก้าวไกลไปมากน้อยแค่ไหน
 สดุท้ายนี ้ เอก็โก กรุป๊ ขอส่งก�าลงัใจให้ทกุท่านก้าวข้ามสูช่่วงเวลาใหม่ด้วยความเข้มแขง็  
เรียนรูว้กิฤตจากปีทีผ่่านมาและสร้างเป็นบทเรยีนอนัมค่ีาทีจ่ะใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวติ 
ให้สว่างไสวและประสบความส�าเรจ็ต่อไป
 เอ็กโก กรุ๊ป จะอยู่เคียงข้างผู้ลงทุนทุกท่าน สร้างธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืนคู่สังคมไทย 
สวสัดปีีใหม่ 2564 ค่ะ

กิจกรรมร่วมสนกุลุ้นรบั “ถุงผ้าม้วนพบัได้”
เพยีงตอบค�าถามที ่https://investor-th.egco.com หรือ สแกน QR Code
ตัง้แต่วนันี ้ถึง 31 มกราคม 2564 เท่านัน้

เงือ่นไขกจิกรรม
1. สุ่มผู้โชคดีจ�านวน 100 ท่าน 100 รางวัลที่ตอบค�าถามถูกต้อง
2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ https://investor-th.egco.com
3. ของรางวัลจะจัดส่งตามชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ตามที่ท่านแจ้งไว้

สลลิ ตริะวัฒน์
บรรณาธกิาร
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เอก็โก กรุป๊ 
ฝ่าวิกฤตโควิด-19 

ลุยเดนิเครือ่งโรงไฟฟ้าใหม่ต่างประเทศ  
รุกขยายพอร์ตต่อเนื่อง

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ในประเทศจะคลีค่ลายลงแล้ว แต่การระบาดระลอกใหม่ 
ยังคงกระจายวงกว้างในอีกหลายประเทศทั่วโลก และ 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และการด�าเนนิชวีติของ
ประชาชนอย่างหลกีเล่ียงไม่ได้ ทกุธรุกจิต้องปรบัตัวและ 
หากลยทุธ์ต่างๆ มารบัมอืและน�าพาองค์กรให้ผ่านวกิฤตนี้
ไปให้ได้ เช่นเดียวกบัเอก็โก กรุป๊ ทีย่งัคงด�าเนนิธรุกจิ 
ได้อย่างต่อเน่ืองตามแผนการบริหารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ 
(Business Continuity Plan - BCP) และสามารถเดินเครือ่ง
เชงิพาณชิย์โรงไฟฟ้าใหม่ในต่างประเทศได้อกี 1 แห่งตามแผน 
Life ฉบบัน้ี ได้รบัเกยีรตจิาก นายประสทิธิ ์ เลาหวริภาพ  
ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารโครงการ เอ็กโก กรุป๊ 
มาเล่าถงึการบรหิารจดัการในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ามกลาง
สถานการณ์โควดิ-19 ให้ส�าเรจ็ลลุ่วงและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ได้ตามก�าหนดให้เราได้ตดิตามกนั

นายประสทิธิ ์เลาหวริภาพ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรหิารโครงการ เอก็โก กรุป๊ 

ในปี 2563 เอก็โก กรุป๊ มีโรงไฟฟ้าใดบ้างทีก่่อสร้างแล้วเสรจ็
และสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้

ประสทิธิ์ ในปี 2563 เอก็โก กรุป๊ ประสบความส�าเรจ็ในการก่อสร้าง
และเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์โรงไฟฟ้าเพิม่อกี 1 แห่งในต่างประเทศ 
ได้แก่ โรงไฟฟ้าเซลล์เชือ้เพลงิ “กงัดง” ในเกาหลใีต้ ขนาดก�าลงั 
การผลิตติดตั้ง 19.8 เมกะวัตต์ ด�าเนินการโดยบริษัท พาจู  
เอ็นเนอร์ย่ี เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้น 49%  

ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้า 
เข้าระบบแล้ว เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2563 โดยจะ
เริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ของปีนี้เป็นต้นไป  

ในขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าจะมีรายได้จากการจ�าหน่ายพลังงาน 
ความร้อน และจะได้รับค่าเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมนุเวยีนทีผ่ลติได้ด้วย (Renewable Energy Certificate - REC) 
นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั ่งทะเล  
“หยนุหลนิ” ในไต้หวนั ก�าลังการผลิต 640 เมกะวตัต์ ซึง่เอก็โก 
ถอืหุน้ 25% ทีย่งัอยูร่ะหว่างก่อสร้างโครงการระยะที ่ 1 คาดว่า 
จะสามารถทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตัง้แต่ช่วงปลายปีนีเ้ป็นต้นไป 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่ และเอ็กโก กรุ๊ป มีเทคนิค
และวิธีการในการบริหารจัดการอย่างไร

ประสทิธิ์ ส�าหรบัโรงไฟฟ้ากงัดง เรยีกได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าทีแ่ทบจะไม่มี
ปัญหาหรอืไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เพราะได้วางแผนการก่อสร้างและ
การบรหิารจดัการทีดี่ตัง้แต่ต้น มกีารเร่งส่ังซือ้อปุกรณ์หลกัท่ีใช้เวลา
ผลตินานตัง้แต่ช่วงเร่ิมก่อสร้าง ท�าให้สามารถจดัส่งมาได้ครบก่อน
ก�าหนด อกีท้ังยงัเน้นการประกอบท่อต่างๆ ทีโ่รงงาน ซึง่ท�าได้เร็ว
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มากกว่าการท�างานบนบก ซึ่งจะส่งผลต่อการท�างานทุกขั้นตอน 
แม้ว่าอุปกรณ์หลกัจะมคีวามคล้ายคลึงกนักต็าม อกีทัง้การก่อสร้าง
ในทะเลยังต ้องค�านึงถึงผลกระทบต ่อสิ่ งมีชีวิตในน�้ าและ 
สภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่างจากบนฝ่ังด้วย โดยได้จดัท�ารายงานวเิคราะห์ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental Impact Assessment - EIA) 
ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มโครงการ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ด�าเนินงานตามข้อก�าหนดมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด เช่น  
ในขัน้ตอนของการตอกฐานรากแบบเสาเดีย่ว (Monopile) ต้องเปิด
ฟองอากาศรอบๆ บรเิวณพืน้ที ่เพ่ือเป็นก�าแพงเสยีงไม่ให้ไปกระทบ
กบัปลาและสตัว์น�า้ในบรเิวณดงักล่าว เป็นต้น

ความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงานมีอะไรบ้าง
ประสทิธิ์ ส�าหรบัความเสีย่งในขณะปฏบิตังิานแบ่งเป็นปัจจยัทีค่วบคมุได้

และควบคุมไม่ได้ โดยปัจจัยหลักที่ควบคุมไม่ได้ของการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง ได้แก่ สภาพภมูอิากาศ ส�าหรบัโรงไฟฟ้ากงัดง
ในช่วงฤดหูนาวจะมอีากาศหนาวเยน็และหมิะตกหนักมาก จนอาจ
ไม่สามารถท�างานได้ ในขณะทีโ่รงไฟฟ้าหยนุหลนิซึง่พืน้ทีก่่อสร้าง
อยูก่ลางทะเลกจ็ะมช่ีวงมรสมุทีม่คีล่ืนลมแรงเช่นกนั
 ปัจจยัทีเ่ราควบคมุได้คอืการผลติวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ การขนส่ง
อุปกรณ์ในการก่อสร้าง เช่น กังหันลม เสา Monopile หรือ 
เซลล์เชือ้เพลิง เป็นต้น ซึง่มผีลกบัความส�าเร็จของโครงการ ทัง้นี้
ด้วยการวางแผนและควบคมุงานทีด่ขีองทมีงาน ท�าให้โรงไฟฟ้ากงัดง
สามารถเริม่เดินเครือ่งเชงิพาณชิย์ได้ก่อนก�าหนด
 “หัวใจส�าคัญที่ท�าให้งานหรือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าส�าเร็จได ้
ด้วยดนีัน้ นอกจากจะมกีารวางแผนทีด่แีล้ว การมวีนิยัและความ 
มุง่มัน่ของทมีงานกถ็อืเป็นปัจจัยส�าคญัทีช่่วยผลกัดนัให้ทกุอย่าง
ด�าเนินไปได้ด้วยความเรยีบร้อย” นายประสทิธิ ์กล่าวทิง้ท้าย  

หัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้งำน
หรือกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำส�ำเร็จได้ด้วยดีนั้น 

นอกจำกจะมีกำรวำงแผนที่ดีแล้ว 
กำรมีวินัยและควำมมุ่งมั่นของทีมงำนก็ถือเป็น

ปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยผลักดันให้ทุกอย่ำง
ด�ำเนินไปได้ด้วยควำมเรียบร้อย

และควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า เพื่อลดการติดตั้งในพื้นท่ีก่อสร้าง 
นอกจากนี้ ยังมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19  
อย่างเคร่งครัด โดยมาตรการหลักของโครงการคือการจ�ากัด 
การเข้า-ออก โดยอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าท่ีและทีมงานของ 
ผูร้บัเหมาทีจ่�าเป็นต้องเข้ามาท�างานในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าเท่านัน้
 ในขณะทีโ่รงไฟฟ้าหยนุหลนิ ได้รบัผลกระทบมากกว่า เนือ่งจาก
โครงการก่อสร้างเป็นพืน้ทีเ่ปิดและมผีูเ้กีย่วข้องจากหลายประเทศ 
ที่ประกาศใช้มาตรการ Lockdown เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด 
อย่างไรกต็าม อปุกรณ์หลกัต่างๆ ของโครงการสามารถผลติและ 
จดัส่งได้ตามแผน โดยคาดว่าโรงไฟฟ้าหยนุหลนิ โครงการระยะที ่1 
จะสามารถก่อสร้างและทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ต้ังแต่ช่วงปลายปีน้ี
เป็นต้นไป

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมนอกชายฝ่ังทะเล “หยนุหลนิ” ในไต้หวนั

โรงไฟฟ้าเซลล์เชือ้เพลิง “กงัดง” ในเกาหลใีต้

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งยากกว่า
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนบกหรือไม่ อย่างไร

ประสทิธิ์ การก่อสร้างกังหันลมนอกชายฝั่งมีปัจจัยท่ีต้องค�านึงถึง 
จากคลืน่ ลมมรสมุ หรอืสภาพแวดล้อมอืน่ๆ ทีไ่ม่อาจคาดเดาได้ 
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เอก็โก กรุป๊ จับมอื กฟผ. อนิเตอร์เนช่ันแนล 
และราช กรุป๊ ลงนามสัญญา JDA พฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1

เอก็โก กรุป๊ ร่วมกบั บรษิทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั 
และ บรษัิท รำช กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) ลงนำมสญัญำ Joint 

Development Agreement (JDA) เพือ่ร่วมกันพฒันำโครงกำร 
โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกวำงจิ 1 ประเทศเวียดนำม เมื่อวันที่ 
16 กนัยำยน 2563

 โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนกวำงจ ิ1 ตัง้อยูท่ี่อ�ำเภอไห่ลำง 
จงัหวัดกวำงจ ิ ประเทศเวยีดนำม โดย กฟผ. อนิเตอร์เนช่ันแนล  
ถอืหุ้น 40% เอก็โก กรุป๊ 30% และ รำช กรุ๊ป 30% ตำมล�ำดบั 
มกี�ำลงักำรผลติติดตัง้ 1,320 เมกะวตัต์ (จ�ำนวน 2 หน่วยๆ ละ 

โครงการพบปะนกัวิเคราะห์
เอก็โก กรุป๊ จดัโครงกำรพบปะนกัวิเครำะห์ ครัง้ที ่4/2563 
เพื่อรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มเอ็กโก 

ประจ�ำไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ควำมคืบหน้ำและกำรลงทุนใน 
โครงกำรต่ำงๆ และทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อวันที่  
20 พฤศจกิำยน 2563 ณ โรงแรม ด ิโอกรุะ 
เพรสทีจ กรงุเทพฯ 

บรษัิท ไทย ไปป์ไลน์ เนต็เวร์ิค จ�ำกดั (TPN) ซ่ึงเอก็โก 
ถอืหุ้นในสดัส่วน 44.6% ได้ลงนำมในสญัญำเงนิกู ้เพือ่ใช้

ในกำรพฒันำและก่อสร้ำงโครงกำรขยำยระบบขนส่งน�ำ้มนัทำงท่อไปยัง
ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื กบัธนำคำรกรงุเทพ จ�ำกดั (มหำชน) 
และ China Development Bank วงเงนิกู้รวมจ�ำนวน 7,800 ล้ำนบำท 
เป็นระยะเวลำ 14 ปี เมือ่วนัที ่21 กนัยำยน 2563

 โครงกำรขยำยระบบขนส่งน�ำ้มันทำงท่อไปยงัภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
มรีะยะทำงรวม 342.8 กโิลเมตร และมกี�ำลงักำรขนส่งต่อปีอยู่ที่ 
5,443 ล้ำนลิตร ซ่ึงสำมำรถขยำยเพิ่มเป็น 7,330 ล้ำนลิตร  
ในอนำคต ทัง้นี ้ ระบบท่อขนส่งจะเชือ่มต่อคลงัน�ำ้มนัของ บริษัท 
ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด (Thappline) ในจังหวัดสระบุรี  
ไปยังคลงัน�ำ้มนัขนำด 142 ล้ำนลติร ของ TPN ในจงัหวดัขอนแก่น 
โดยคำดว่ำจะเริม่ด�ำเนินกำรในไตรมำสที ่4 ปี 2564 

660 เมกะวัตต์) เป็นโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินประเภทซับบิทูมินัส  
ทีใ่ช้เทคโนโลยแีบบ Ultra-Supercritical ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
และมีประสิทธิภำพสูงสุดในปัจจุบัน เพื่อจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ 
กำรไฟฟ้ำเวยีดนำม (Vietnam Electricity - EVN) ภำยใต้สญัญำ
กำรซือ้ขำยไฟฟ้ำระยะยำว ปัจจบุนัโครงกำรอยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำ 
และกำรเจรจำสญัญำหลกัของโครงกำร โดยมกี�ำหนดเริม่เดนิเครือ่ง
เชงิพำณชิย์ในปี 2568 

ผูถ้อืหุน้สำมำรถรบัชมวดิโีอบนัทกึกำรประชมุ 
โครงกำรพบปะนกัวเิครำะห์ ครัง้ที ่4/2563 

ย้อนหลงัได้ โดย Scan QR Code

เอก็โก กรุป๊ ปิดดลีเงินกู้ “โครงการขยายระบบ
ขนส่งน�า้มนัทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื”



 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรอื เอก็โก กรุป๊ ขึน้แท่นสูก่ารเป็นบรษัิทพลงังานชัน้น�าระดบัโลก โดยเป็น
บริษัทไฟฟ้าไทยรายแรกท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones 
Sustainability Indices - DJSI) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประเภท
อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ประจ�าปี 2563 เป็นปีแรก ตอกย�้าการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย

 การได้รบัคัดเลอืกเป็นสมาชกิ DJSI เป็นสิง่ทีย่นืยนัว่า เอก็โก กรุป๊ มมีาตรฐานการพฒันาด้านความย่ังยนื
ของบรษิทัเทยีบเท่ามาตรฐานระดบัโลกและเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล ตลอดจนสะท้อนถงึความมุง่มัน่ของ
บริษัทในการด�าเนนิธุรกิจพลงังานอย่างย่ังยืน ด้วยความใส่ใจทีจ่ะธ�ารงไว้ซึง่สิง่แวดล้อมและการพฒันาสงัคม 
ตามวิสัยทัศน์ “Energy for Life” ซึ่งนับเป็นความส�าเร็จท่ีเกิดจากการผลักดันและการสนับสนุน 
ในเชิงนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั การขบัเคลือ่นของผูบ้ริหาร ความร่วมมอืของพนกังานทกุคนในองค์กร 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

 DJSI จัดท�าขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Global และ SAM เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นดัชน ี
ทีก่องทนุต่างๆ จากทัว่โลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างองิในการพิจารณาการลงทนุ โดยบริษทัที่ได้รับการรบัรอง DJSI 
จะสามารถสร้างผลตอบแทนทีด่แีละย่ังยืนให้แก่นกัลงทนุ รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี

เอก็โก กรุป๊ คว้า “DJSI” ส�าเรจ็  
ข้ึนแท่นบรษัิทพลังงานช้ันน�าระดบัโลก
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	 ล่าสดุ	บรษัิท ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) หรอื	เอก็โก กรุป๊ 
พร้อมด้วยโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอก็โก	ได้แก่	โรงไฟฟ้าขนอม	โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์เอสพพี	ี ท	ู เอสพพี	ี ทร	ี เอสพพี	ี โฟร์	 และ 

เอสพีพ	ีไฟว์	รวมทัง้โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า	จ�านวน	
10	โรงเรียน	จาก	3	ภมิูภาค	และมลูนธิไิทยรักษ์ป่า 
ร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ	 ในฐานะที่ม ี
ส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ภายใต	้

“โครงการสนบัสนนุกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก (Low Emission 
Support Scheme - LESS)”	 จดัโดย	 องค์การบรหิารจดัการ 
ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)	ภายในงาน	“ร้อยดวงใจ	ร่วมใจ
ลดโลกร้อน	 ประจ�าปี	 2563”	 เพือ่สร้างความตระหนกัให้เกดิการ
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	และยกย่องผูท้�าความดโีดยการมอบ
ใบประกาศเกยีรตคิณุ	(Letter	of	Recognition:	LOR)	โดยผ่าน
กระบวนการวเิคราะห์และประเมินทางเทคนคิวชิาการ	 และน�ามา
ผนวกกับแนวคิดการให้การสนับสนุนจาก	 “ผู้ให้”	 ในภาคธุรกิจ	 
ไปสู	่“ผูร้บั”	ในชมุชนและสงัคม
	 ในปีนี้	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 มีผลรวมของการลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจก	 จ�านวน	 33,989	 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	 
(tCO2e)	 และผลรวมการตรวจนับปริมาณการกักเก็บคาร์บอน 
ของต้นไม้รอบบรเิวณโรงเรียนทีเ่อก็โก	กรุป๊	และมลูนธิไิทยรักษ์ป่า
ให้การสนบัสนนุ	จ�านวน	5,120	tCO2e	จากการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ	
ได้แก่	การมอบทนุสนบัสนนุการด�าเนนิโครงการทีส่่งเสรมิการสร้าง
ความตระหนักและมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงเรยีนรอบโรงไฟฟ้า	เช่น	โครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	
ประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 และประเภทการ
จดัการของเสยี	 โครงการกกัเกบ็คาร์บอนจากกจิกรรมนบัจ�านวน
ต้นไม้และวดัขนาดต้นไม้	 เพือ่ค�านวณปรมิาณการกกัเกบ็คาร์บอน
ของต้นไม้ในโรงเรยีน	เป็นต้น	

C S R  F O R  A L L

เพราะเชือ่ว่าการปลกูจติส�านกึอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นรากฐานส�าคญัในการพฒันา
เยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทางที่จะเป็นพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสังคมในอนาคตทุกมิติ  
รวมทัง้เตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคมคาร์บอนต�า่ 

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นลดก๊าซเรือนกระจก
ปลูกจิตส�านกึเยาวชนลดโลกร้อน

งานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจ�าปี 2563
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สู่ชุมชน โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมส่งเสริม 

ให้นักเรียนดูแลสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องที่บ้านและหมู่บ้านของตนเอง 

ต่อไปด้วย” 
	 ในขณะทีม่ลูนธิไิทยรักษ์ป่า	องค์กรสาธารณกศุลทีเ่อ็กโก	กรุป๊	
ก่อต้ังและสนบัสนนุการด�าเนนิงาน	ด้วยพันธกจิในการอนรุกัษ์และ
ฟ้ืนฟูป่าต้นน�า้ในพืน้ทีส่�าคัญของประเทศให้เกิดความย่ังยนื	ร่วมกับ
โรงเรียนในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	 จดัต้ังชมรมสิง่แวดล้อมในแต่ละ
โรงเรยีน	 ผ่านโครงการเครอืข่ายเยาวชนไทยรกัษ์ป่า	 เพือ่ส่งเสริม 
ให้เยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและท�ากิจกรรม
ด้านส่ิงแวดล้อม	โดยจดักจิกรรมการตรวจนบัการกกัเก็บคาร์บอน
ของต้นไม้ในโรงเรยีน	 เพือ่สร้างความตระหนกัถึงคณุค่าของต้นไม้ 
ทีเ่ป็นแหล่งกกัเกบ็คาร์บอนไดออกไซด์ทีส่�าคญั	 ซึง่ในปีนีมี้ผลรวม
การตรวจนบัปรมิาณการกกัเกบ็คาร์บอนของต้นไม้รอบบรเิวณโรงเรียน
เครอืข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า	11	โรงเรียน	จ�านวน	4,681	tCO2e

 “เอ็กโก กรุป๊ มุง่มัน่ด�าเนนิธรุกิจพลงังานอย่างยัง่ยนื ตลอดจน

การดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า รวมทั้งมีส่วนร่วม

บรรเทาปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศอย่าง

ต่อเนื่อง ด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในทกุด้าน รวมท้ังขยายผลการด�าเนินงานเพือ่ร่วมลดก๊าซเรอืนกระจก

ไปยังผูมี้ส่วนได้เสยี โดยเฉพาะการปลกูจติส�านกึและส่งเสรมิให้ครู

และเยาวชนของโรงเรยีนรอบโรงไฟฟ้ามส่ีวนร่วมอนรุกัษ์พลงังาน

และสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนอย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลสูชุ่มชน

ในระยะยาว และเตรียมความพร้อมเข้าสูส่งัคมคาร์บอนต�า่อย่างเป็น

รปูธรรม” นายประพนัธ์ น้อมน�าชยั ผูจ้ดัการกลุม่บรหิาร SPP  
เอก็โก กรุป๊	กล่าวถงึนโยบายของบริษทัในการดูแลสิง่แวดล้อม
	 ในขณะที	่ นางอมัพร จนัทร์ด�ารงค์ ตวัแทนครจูากโรงเรยีน 
บ้านซบัไม้แดง จ.เพชรบูรณ์ เล่าถงึการส่งโครงการเข้าร่วมการรบัรอง	
LESS	ว่า	“ครแูละนกัเรยีนได้ร่วมกนัพัฒนาโครงการ “พลงังานมค่ีา 
พฒันาสิง่แวดล้อม ลดโลกร้อนในโรงเรียน” เพือ่ปรับปรุงการคดัแยก

และลดขยะในโรงเรยีน รวมทัง้การรไีซเคลิอย่างเป็นระบบ จดุเริม่ต้น

มาจากการเข้าค่ายเยาวชนโรงไฟฟ้าพี ่ โรงเรยีนน้อง ปีที ่ 3 ของ 

เอก็โก กรุ๊ป และได้กลับไปทบทวนการด�าเนินงานของโรงเรยีน และ

ร่วมกันจัดท�าแผนที่คาร์บอนของโรงเรียน ต่อมาจึงได้ทบทวน

หลกัสตูร บรูณาการและน�าความรูจ้ากการอบรมมาพฒันาโครงการ

ดงักล่าวให้เป็นระบบมากขึน้ สิง่ส�าคญัคอืความร่วมมอืของทกุคน 

ในโรงเรยีน ทัง้การแยกขยะ การต่อยอดขยะเหลือใช้สูส่ิ่งประดษิฐ์ 

และการเกบ็ข้อมลูเพือ่ค�านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ในโรงเรียนให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น จนสามารถน�าโครงการ 

เข้าร่วมรบัรองกบั LESS ในปีนีไ้ด้ คณะท�างานได้ขยายการด�าเนนิงาน

	 ส�าหรับการด�าเนินการของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก	 ด้านการ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของโรงไฟฟ้า	 เอสพีพี	 ทู	 
เอสพีพ	ีทร	ี เอสพีพ	ี โฟร์	และเอสพพี	ี ไฟว์	ได้รับการประเมนิว่า
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ได้รวมกันจ�านวน	 
33,972	 tCO2e	และด้านการกกัเกบ็คาร์บอนจากพืน้ทีส่เีขยีวของ 
โรงไฟฟ้าขนอม	จ�านวน	276	tCO2e
	 ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นส่ิงที่กระทบต่อชีวิตมนุษย์ทุกคน 
อย่างหลีกเลีย่งไม่ได้	ดงันัน้	ถงึเวลาแล้วทีท่กุคนไม่ว่า
เดก็หรอืผูใ้หญ่	ทกุหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน
ต้องช่วยกนัคนละไม้คนละมอืเพือ่พยงุโลกของเรา 

ผูบ้รหิารเอก็โก กรุป๊ และตวัแทนโรงเรยีนรอบโรงไฟฟ้า 

รบัมอบใบประกาศเกยีรตคิณุ

ตวัแทนมลูนธิไิทยรกัษ์ป่า

โรงเรยีนบ้านซบัไม้แดง แกปััญหาขยะ ลดการปล่อยคาร์บอนในโรงเรยีน

นกัเรยีนร่วมกจิกรรมวัดขนาดต้นไม้ตรวจนบัการกักเกบ็คาร์บอน 
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	 ผลการด�าเนินงานของเอ็กโก	กรุ๊ป	9	เดือนแรกปี	2563	มรีายได้ 
รวมท้ังสิ้น	 30,706	 ล้านบาท	 และมีก�าไรจากการด�าเนินงาน 
(ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น	ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช	ี
การด้อยค่าของสนิทรพัย์	 การวดัมลูค่าเครือ่งมอืทางการเงนิ	 และ
การรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า)	 จ�านวน	 7,641	 ล้านบาท	 ทั้งนี้ 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบั	9	เดอืนแรก	ปี	2562	เอก็โก	กรุป๊	มกี�าไร 
จากการด�าเนนิงานลดลง	 จ�านวน	 432	 ล้านบาท	 หรอืร้อยละ	 5	 
โดยมีสาเหตุหลักจากการหยุดซ่อมบ�ารุงรักษาตามแผนงานของ 
โรงไฟฟ้าเคซอนและโรงไฟฟ้าพาจู	 อีเอส	 รายได้ค่าไฟฟ้าจาก 
ความพร้อมจ่าย	 (AP)	 ของโรงไฟฟ้าขนอมและโรงไฟฟ้าบีแอลซพีี

ลดลงตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
การยุติการเดินเครื่องและจ�าหน่ายไฟฟ้าตาม
สัญญากับ	 กฟผ.	 ของโรงไฟฟ้าประเภท	 SPP	

สรปุผลการด�าเนนิงาน 
9 เดอืนแรก ปี 2563 ของเอก็โก กรุป๊

จ�านวน	2	แห่ง	ได้แก่	โรงไฟฟ้ากลัฟ์	โคเจนเนอเรช่ัน	ขนาด	109.60	
เมกะวตัต์	เมือ่วนัที	่3	กนัยายน	2562	และโรงไฟฟ้าสมทุรปราการ	
โคเจน	ขนาด	114.45	 เมกะวัตต์	 เมือ่วนัที	่ 23	สงิหาคม	2563	 
รวมถงึความเรว็ลมทีใ่ช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชัยภูมิ	
วนิฟาร์ม	น้อยกว่าช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน
	 แต่อย่างไรกต็าม	 บรษิทัมกีารรับรูผ้ลประกอบการจากการเร่ิม
เดินเครือ่งเชงิพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าซานบวันาเวนทรูา	 ขนาด	 455	
เมกะวัตต์	 เมือ่วนัที	่ 26	 กนัยายน	 2562	 และโรงไฟฟ้าไซยะบรุ	ี
ขนาด	1,280	เมกะวัตต์	เมือ่วนัที	่29	ตลุาคม	2562	นอกจากนี	้
เอก็โก	 กรุป๊	 ยงัมศีกัยภาพทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง	 ซึง่สะท้อนจาก
อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้	 (Debt	 to	 Equity	 Ratio) 
อยูท่ี่	1.13	เท่า 

สัดส่วนรายได้ 9 เดอืนแรก ปี 2563 ก�าไรจากการด�าเนนิงานปกติ 
9 เดอืนแรก ปี 2563 (หน่วย : ล้านบาท)

ลดลง 
432 ล้านบาท 

(5%)

8,073

7,641

9M/25639M/2562

* ไม่รวมบรษิทัโฮลดิง้ (Holding Company)

ธรุกจิอืน่

โรงไฟฟ้า
ต่างประเทศ

โรงไฟฟ้า IPP ในประเทศ

โรงไฟฟ้า SPP ในประเทศ
โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน

ในประเทศ

34%

14%

5%

3%

44%
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ในยคุทีป่ระชากรโลก (Citizen) อยู่ในโลกดิจทิลั (Digital) 
มากข้ึนเรือ่ยๆ เทคโนโลยพัีฒนารุดหน้าไปอย่างรวดเรว็ 
มาดูกันว่าในปี 2021 น้ี โลกของเราพัฒนาก้าวไกล 
ไปมากน้อยแค่ไหน

เทคโนโลยี ปี 2021 
ตอบรบัไลฟ์สไตล์ DIGIZEN

1 Cashierless
ใครทีช่อบไปเดนิช้อปป้ิงต้องเตรยีมตวั
ให้พร้อมกับระบบซื้อสินค้าในซูเปอร์-
มาร์เกต็ทีไ่ม่ต้องพกเงนิ	ไม่ต้องจ่ายบตัร	
แค่หยิบสนิค้าข้ึนมา	ทางร้านจะมกีล้อง
สแกนบาร์โค้ด	บอกราคา	แล้วกต็ดัเงนิจากบญัชเีราได้เลย

2 Healthy Gadget
อปุกรณ์สวมใส่เพือ่สขุภาพ	เพยีงไม่กีปี่	เรามี
อปุกรณ์ใหม่ๆ	เพือ่สุขภาพ	มาให้ทดลองใช้กนั
อยูต่ลอดเวลา	ทัง้นาฬิกา	สายรดัข้อมอื	แว่นตา	
หรือเรียกอีกอย่างว่า	 Wearable	 Device	 
คอยตรวจสอบการท�างานของร่างกายตลอดเวลา	
ทัง้อตัราการเต้นของหวัใจ	ไขมนัสะสม	น�า้ตาล
ในเลือด	 ใครเป็นสายรักสุขภาพต้องซ้ือหา 
มาไว้

4 E-sports Game
ชาวเบบี้บูมเมอร์เลือกที่จะโหลดแอปพลิเคชันเก่ียวกับเกม	 หรือ	
E-sports	Streaming	มากถงึ	82%	ในช่วงปีทีผ่่านมา	โดยการแข่งขนั
กีฬาแต่ละทัวร์นาเมนต์จะมีเงินรางวัลส�าหรับผู้ชนะ	 ที่ส�าคัญคือ	
ถ่ายทอดสดออนไลน์ไปทั่วโลกอีกด้วย	 ดังนั้น	 ไม่ว่าในชีวิตจริง 
จะสงูวยัหรอืรุน่เยาว์แค่ไหน	 แต่ถ้าในโลกออนไลน์ฟิตซ้อมอย่างดี	
คุณก็สามารถเป็นนักกีฬามืออาชีพระดับโลกได้	 นี่คือเสน่ห์ของ	
E-sports	Game	

5 Smart Wallet
กระเป๋าสตางค์ทีม่าพร้อมระบบ
รักษาความปลอดภัยและ
พาวเวอร์แบงค์	 ตอบโจทย์คนขี้ลืม
และบรรดาคนติดโซเชียลฯ	 เพราะมี
กล้องตดิอยูด้่านในกระเป๋า	สามารถตดิตาม
ทีอ่ยูไ่ด้หากโดนขโมย	รวมทัง้เป็นพาวเวอร์แบงค์
ให้คนใช้โทรศพัท์ชาร์จแบตฯ	 ได้อกีด้วย	 บางเบา	 
แต่เป่ียมไปด้วยคณุภาพ  

L I F E +

ทีม่า	:	www.volterman.com

บริการสอบถามข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ บริการ e-Dividend 
แก้ไขชื่อ-ที่อยู่ผู้ถือหลักทรัพย์ แก้ไขเช็คปันผล ดอกเบี้ยหุ้นกู้ 
บริการโอนหุ้น และขอรับใบหุ้น
ตดิต่อ : SET Contact Center

		อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
		93	ถนนรชัดาภเิษก	เขตดนิแดง	กรุงเทพฯ	10400

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

บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ
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

ประกาศรายช่ือผู้โชคดทีีร่่วมเล่นเกมในวารสาร 
Life ฉบบัที ่37

ท่านสามารถตรวจสอบรายชือ่และหมายเลข
ติดตามพสัดไุปรษณีย์ไทย	ได้ทีเ่วบ็ไซต์	
https://investor-th.egco.com/home.html	
หรอื	Scan	QR	Code

รบัรางวลั 
“กล่องข้าวรกัษ์โลก”  
จ�านวน 100 รางวลั

3 Virtual 
Live Concert

ไม่ต้องแย่งชิงหรือเบียดเสียด
กันในฮอลล์อีกต่อไป	 เม่ือ
คอนเสิร์ตของศิลปินทั่วโลก 
จะเดินสายและเปิดให้ผู ้ชม 
ซ้ือตั๋วและชมผ่านออนไลน	์ 
รวมไปถงึนทิรรศการงานศลิปะ	
หรืออเีวนต์อืน่ๆ	 อกีมากมาย	 
ที่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก 
กไ็ปร่วมงานได้พร้อมเพรยีงกนั
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www.egco.com

เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน...เพื่อชีวิต
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