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จากนโยบายและเป้าหมายดังกล่าวกลุ่มเอ็กโกจึงได้ทบทวนทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจ และประกาศความตัง้ใจในการมุง่สูส่งัคมคาร์บอนต�า่  
ภายใต้แนวคิด “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive 
Sustainable Growth” โดยต้ังเป้าหมายระยะยาวสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 และเป้าหมาย 
ระยะกลาง มุ่งลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ 
หน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) ร้อยละ 10 
ภายในปี 2573

เพ่ือเดนิหน้าสูท่ศิทางดงักล่าว กลุม่เอก็โกด�าเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 
4I: Invest, Increase, Improve และ Innovate ผ่านการลงทุน 
ในธุรกิจใหม่ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการเน้นเทคโนโลยีพลังงาน
สะอาดและการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ โดยมคีวามส�าเรจ็ 
ในปี 2564 ซึ่งสะท้อนผ่านการขยายการลงทุนในสหรัฐอเมริกา 
ได้ส�าเร็จ 2 โครงการ โดยซื้อหุ ้นสัดส่วนร้อยละ 28 ในโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติ “ลินเดน โคเจน” ก�าลังผลิต 972 เมกะวัตต์ และ 
การลงทุนร้อยละ 17.46 ใน “เอเพก็ซ์ คลนี เอน็เนอร์ยี โฮลดิง้” ซึง่เป็น 
ผู้น�าการพัฒนา การขาย และการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โครงการ
พลังงานสะอาดในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังลงทุน 
ร้อยละ 24 ในสตาร์ทอัพ “เพียร์ พาวเวอร์” เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม
บล็อกเชนซื้อขายพลังงาน ตลอดจนก้าวสู ่บทบาทใหม่ในฐานะ  
“ผู้จัดหาและน�าเข้าแอลเอ็นจ”ี เพ่ือบรหิารต้นทนุเชือ้เพลงิโรงไฟฟ้า
ในกลุ่มเอ็กโกอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น กลุ ่มเอ็กโกไม่เคยหยุดนิ่งท่ีจะแสวงหาโอกาสใหม่
อยู่เสมอ ด้วยการลงนามร่วมด�าเนินการกับการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม 
เอ็กโกระยองให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสีเขียว (Smart &  
Green Industrial Estate) รองรับการลงทุนของอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทุน
ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  
ส�าหรับการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ กลุ่มเอ็กโกได้ร่วมกับ 
กฟผ. และราช กรุ๊ป จดทะเบียนจัดต้ัง “อินโน พาวเวอร์” เพ่ือยก
ระดบังานวิจยันวัตกรรมสูก่ารต่อยอดเชงิพาณิชย์ เสรมิความแข็งแกร่ง 

สารจากประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในเวทีการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ผู้น�ากว่า 130 ประเทศ 
ให้ความส�าคัญและได้ร่วมก�าหนดเป้าหมายเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมสนับสนุนด้วยการประกาศ
เป้าหมายบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และบรรลุการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2608

ของธุรกิจ Smart Energy Solution และลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยี Solid 
Oxide Fuel Cell (SOFC) กับ กฟผ. Bloom Energy และ ATE  
โดยร่วมพัฒนาการใช้ไฮโดรเจนมาผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเป็น
อีกหน่ึงแหล่งเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ด้านการผลิตไฟฟ้า ที่จะช่วย
สนับสนุนการลดคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย และการ 
เปลี่ยนผ่านสู่การใช้ไฮโดรเจน เพ่ือบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutral 
ให้ส�าเร็จ 

แม้ท่ามกลางความผนัผวนของสถานการณ์ การด�าเนนิงานในปี 2564  
ของกลุ่มเอ็กโก ยังคงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ  
ได้รบัการจัดอันดบัเครดติองค์กรจากทรสิเรทต้ิงทีร่ะดบั “AA+” และ
แนวโน้มอันดับเครดิต “คงท่ี (Stable)” สะท้อนผลการด�าเนินงาน 
ดีเย่ียม การลงทุนที่หลากหลาย และสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง และ
ได้รับรางวัล “Rising Star Sustainability Awards” ในกลุ่มรางวัล 
Sustainability Excellence จากเวที SET Awards 2021

ส�าหรับการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน ในปี 2564 บริษัทได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow 
Jones Sustainability Indices - DJSI) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่  
(Emerging Markets Index) ประเภทสาธารณูปโภคไฟฟ้า 
(Electric Utilities) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ได้รับการคัดเลือกจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อ “หุ ้นย่ังยืน”  
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 และได้รบั “รางวลัเกียรตคุิณการเปิดเผยข้อมูล
ความย่ังยืน” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 จากสถาบนัไทยพัฒน์ อกีท้ังรางวัล
ชนะเลิศ “UN Women 2021 Thailand WEPs Awards” สาขา 
ความโปร ่งใสและการรายงาน  จากองค์การเพ่ือสตรีแห่ง
สหประชาชาต ิร่วมกับสหภาพยุโรป ซึง่แสดงจดุยืนด้านการเสรมิสร้าง 
ศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ
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ด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนด
คุณสมบัติของกรรมการชุดย่อย ทบทวนและปรับปรุงอ�านาจและ
หน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้ครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน ส่งผลให้มีการปรับปรุงกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องกัน อีกทั้งเพ่ือให้การก�ากับดูแล
กิจการด้านต่างๆ เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวน
และปรับปรุงนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การรับเรื่องร้องเรียน การก�าหนด  
No Gift Policy นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบคุคล ซึง่การด�าเนนิงานด้านนี ้มผีลให้บรษิทัได้รบัคะแนน
ประเมนิการก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนไทย (CGR) ในระดบั
ดีเลิศ โดยได้คะแนนรวม 97 คะแนน จากการส�ารวจโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ควบคูไ่ปกับการด�าเนนิธุรกิจ กลุม่เอก็โกให้ความส�าคัญกับการใส่ใจและ
มีส่วนร่วมดแูลชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อมมาโดยตลอด ท่ามกลาง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มเอ็กโกยังคงเคียงข้างบุคลากร
ทางการแพทย์และคนไทย โดยสนบัสนุนการด�าเนินงานของทัง้ภาครฐั 
และภาคเอกชนในการรับมือและบรรเทาสถานการณ์โควิด-19  
อย่างต่อเน่ือง โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แก่โรงพยาบาล โรงเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสาธารณสุขชุมชน ท้ังในพ้ืนที่ที่กลุ่มเอ็กโก 
ด�าเนินการ และในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การด�าเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีนและศูนย์พักคอยผู้ป่วย รวม
มลูค่ากว่า 23 ล้านบาท ซึง่หากรวมการมส่ีวนร่วมบรรเทาสถานการณ์ 
ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า  
55 ล้านบาท โดยหวังให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวกิฤตครัง้น้ี 
ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด

ด้านชุมชน ด�าเนินโครงการเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
รอบโรงไฟฟ้าในทุกพ้ืนท่ี รวมจ�านวน 79 โครงการ ด้านสังคม ส่งเสรมิ 
การเรยีนรู้อย่างต่อเน่ืองผ่านการจดัมหกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์ โดย
ศูนย์เรยีนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม ภายใต้แนวคิด “นวตักรรมวทิย์ พลกิโลก”  
ตลอดจนจัดท�า “หลักสูตรครูพลังงานออนไลน์” เพ่ือส่งต่อความรู้ 
ด้านพลงังานไฟฟ้าและการอยู่ร่วมอย่างเกือ้กูลกับชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อม  
ให้แก่เยาวชน ครูอาจารย์ และประชาชน สอดคล้องกับแนวทาง 

การพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม 
ได้รับรางวัลระดับประเทศ “Museum Thailand Awards 2021” 
ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม จากสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้แห่งชาติ และรางวัลระดับภูมิภาค “Asia 
Responsible Enterprise Awards 2021” ด้าน Investment in People 
จากสถาบัน Enterprise Asia

ด้านส่ิงแวดล้อม กลุ่มเอ็กโกยังคงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้อง
และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และป่าต้นน�้า  
โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลซึ่งก่อตั้งและสนับสนุน 
การด�าเนินงานโดยกลุม่เอก็โก ได้ส่งมอบเส้นทางศกึษาธรรมชาตอ่ิางกา  
ในอทุยานแห่งชาตดิอยอินทนนท์ จ.เชยีงใหม่ ท่ีปรบัปรงุแล้วเสรจ็
ให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ระบบนเิวศป่าพรภูุเขาทีส่งูทีส่ดุของไทย โดยการด�าเนินงานต่างๆ ของ
กลุม่เอก็โกและมลูนิธิไทยรกัษ์ป่า มส่ีวนร่วมในการลดก๊าซเรอืนกระจก 
กว่า 2,890,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และกักเก็บก๊าซ 
เรือนกระจกประมาณ 180,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ความส�าเร็จที่เกิดข้ึนตลอดปี 2564 เกิดจากการผลักดันและการ
สนับสนุนในเชิงนโยบายของคณะกรรมการบริษัท การขับเคลื่อน
ของผู้บริหาร ความร่วมมือของพนักงานในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วน ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน 
เพ่ือก้าวผ่านช่วงเปล่ียนผ่านด้านพลังงาน และมุ่งสนับสนุนให้เกิด
สงัคมคาร์บอนต�า่ เพ่ือสร้างผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาวให้แก่ผูถื้อหุน้  
และร่วมสร้างอนาคตที่สมดุลต่อสังคมโดยรวม

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณ 
ผูถื้อหุ้น ผูร่้วมทนุ คูค้่า ลกูค้า ชมุชน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่าน ส�าหรบั
การสนับสนุนอย่างดีย่ิงที่ให้กับกลุ่มเอ็กโกมาโดยตลอด กลุ่มเอ็กโก 
ให้ค�ามั่นว่าจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายกุลิศ สมบัติศิริ 
ประธานกรรมการ
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