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editor’s talk

จากจุดเล็กๆ ที่เรียกว่ามิตรภาพ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหน สถานการณ์ใด มิตรภาพเหล่านั้นจะงดงามเสมอ แล้วใน 
วันหนึ่งมันจะผลิดอกออกผลด้วยความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และถ้อยทีถ้อยอาศัย กลายเป็นความร่วมมือและพลัง
ผลักดัน ที่สามารถจะสร้างสรรค์หรือเปลี่ยนแปลงส่ิงต่างๆ ให้ดีขึ้น ตั้งแต่ในระดับประเทศไปจนถึงระดับโลก 
ได้เลยทีเดียว
 ส�าหรับในระดบัภมูภิาค มติรภาพก�าลงัจะเกดิขึน้เป็นความร่วมมอืเช่นกนั เหลอืเวลาอกีไม่ถงึ 2 ปี ประเทศไทย
กจ็ะเป็นส่วนหนึ่ง่ของประชาคมอาเซยีน แต่ผูค้นส่วนใหญ่มกัเข้าใจว่า มคีวามร่วมมอืด้านเศรษฐกจิเพยีงเท่านัน้ 
ซึ่งได้ยินกันจนคุ้นเคยว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
 แต่แท้จรงิแล้ว ประชาคมอาเซยีนนัน้มคีวามร่วมมอืหลกัๆ ถงึ 3 ด้านด้วยกนัคอื ความร่วมมอืในด้านการเมอืง
และความมั่นคง ความร่วมมือในด้านสังคมและวัฒนธรรม และความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ 
 Life ฉบับนี้จึงน�าเสนอรายละเอียดของความร่วมมือแต่ละด้าน ว่ามีความส�าคัญอย่างไรและต้อง 
เตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง พร้อมบทสัมภาษณ์พิเศษของคุณจรัมพร โชติกเสถียร ในฐานะกรรมการและ 
ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความพร้อมของ
ตลาดหลักทรัพย์ในการส่งเสริมนักลงทุน
 และเนือ่งจาก Life ฉบบัที ่7 นีเ้ป็นฉบบัแรกประจ�าปี 2556 จงึได้รบัเกยีรตจิาก ดร.พรชยั รจุปิระภา ประธาน
กรรมการ เอ็กโก กรุ๊ป มาฉายภาพให้เราเห็นทิศทางของ เอ็กโก กรุ๊ป จะก้าวต่ออย่างไรในปีนี้ และการวางแผน
เพื่อจะก้าวต่อในปีถัดไป
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news updatenews update

เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดงาน โครงการพบปะผู้บริหารและงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมสุโขทัย  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2555 เพื่อรายงานและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานทางการเงินของกลุ่มเอ็กโก ในรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน  ปี 2555 รายงาน
ความคบืหน้าและการลงทนุในโครงการต่างๆ และทศิทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ  โดยเปิดโอกาสให้นกัลงทนุและนกัวเิคราะห์ 
รวมถึงนักข่าวได้ซักถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ

โครงการพบปะผู้บริหารและงานแถลงข่าวสื่อมวลชน
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news update

เอ็กโก กรุ๊ป จัดโครงการเยี่ยมชมการด�าเนินงานบริษัทจดทะเบียน (Company Visit)   
ในปีนี ้เอก็โก กรุป๊ ได้พานกัลงทนุทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกรายชือ่จากการรบัสมคัรในวนัประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 และรับสมัครผ่านทางเว็ปไซต์
ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลพบุรี โซลาร์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ จังหวัดลพบุรี 
รอบที่ 2 และ 3 เมื่อวันที่ 12 และ 13 ธันวาคม 2555 กิจกรรมประกอบด้วย รับฟังบรรยาย
สรปุข้อมลูและตอบข้อซกัถามจากผูบ้รหิารของโรงไฟฟ้าลพบรุ ีโซลาร์ จากนัน้เข้าเยีย่มชม
บริเวณห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ Green Education ของโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้ารางวัล “CSR-DIW” ปี 2555 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้าโล่รางวัลจากโครงการ 
ส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน หรือ CSR-DIW ปี 2555 ประเภท 
“CSR-DIW Continuous Award” ส�าหรบัโรงงานอตุสาหกรรม
ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง 
ต่อเนือ่ง จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
การได้รับรางวัล CSR-DIW ประจ�าปี 2555 สะท้อนถึงความ
มุ่งมั่นในการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าขนอม ในการอยู่ร่วม
กับชุมชนอย่างเกื้อกูลกัน ทั้งในมิติของด้านสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจควบคู่กัน โดยมี นายฐานิทธ์ิ กาลัญกุล (กลาง)  
ผู้จัดการฝ่ายบ�ารุงรักษา บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด เป็น 
ผูแ้ทนโรงไฟฟ้าขนอม เข้ารบัรางวลัในงานสมัมนาสรปุผลงาน
และมอบรางวัลแก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ 
ณ ศนูย์การแสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพค เมอืงทองธานี

โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
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news update

เอ็กโก กรุ๊ป ได้ร่วมออกบูธงานมหกรรม
การลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 
ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2555 ณ 
สยามพารากอน  ในงานนี้สถาบันการเงิน
ชั้นน�ากว่า 100 สถาบันมาร่วมออกบูธและ
ยงัมหีวัข้อสมัมนาเรือ่งการลงทนุทีน่่าสนใจ
อีกมากมาย ส�าหรับบูธของเอ็กโกกรุ๊ปได้
มีเจ้าหน้าที่บรรยายสรุปข้อมูลและตอบ 
ข้อซักถามเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทจาก 
นักลงทุนภายในงานอีกด้วย

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ ่มเอ็กโก น�าโดย 
คุณชาญกิจ เจียรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ 
เป็นประธานเปิดโครงการ “เพ่ิมประชากร
สัตว์น�้าจืดและพัฒนาบ่อผุด” ประจ�าปี  
2555 โดยร่วมกับชุมชนในพื้นที่ปล่อย 
สตัว์น�า้ ณ อ่างเกบ็น�า้คลองบ้านกลาง หมู ่4  
ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  
เมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2555 โดยมี  
นายนิยม ดวงส้ม นายอ�าเภอขนอม ผู้น�า
ชุมชน ชุมชน อาจารย์ และนักเรียนจาก
โรงเรียนรอบๆ อ่างเก็บน�้า เข้าร่วมกิจกรรม
กว่า 800 คน

มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี 2012

ขนอมเปิดโครงการ “เพิ่มประชากรสัตว์น�้าจืดและพัฒนาบ่อผุด”
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news update

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) หรอื เอก็โก กรุป๊ ผนกึก�าลงักบั 
2 หน่วยงานภาครฐั ได้แก่ ส�านกังานนโยบาย และแผนพลงังาน 
(สนพ.) กระทรวงพลังงาน และส�านักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาธกิาร พร้อมด้วยองค์กร
พัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม คือ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือส่งเสริมการ
เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “พลังงาน 
เพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” มุ่งเผยแพร่ความรู้ด้าน
การผลิตไฟฟ้าแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นต้นทางของอนาคต 
สงัคมไทย โดยเน้นการท�างานร่วมกบั “โรงเรยีน” และ “คร”ู  ซ่ึงเป็น 
ต้นทางของการเรียนรู้ ด้วยการเปิดวงจรความคิดสู่การเรียนรู ้
เร่ืองไฟฟ้าอย่างรอบด้าน จนถึงการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และ

การเปล่ียนแปลงด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ือปลูกจิตส�านึกสู่การมีวิถี
ชีวิตที่พอเพียงและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยมี พลต�ารวจโท ดร.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์  ผู้ช่วยรัฐมนตรี 
ประจ�ากระทรวงพลังงาน (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 
ลงนามบันทึกข ้อตกลงโครงการความร ่ วมมือฯ  โดยมี  
คุณสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป (ที่ 2  
จากขวา) คุณสุเทพ เหล่ียมศิริเจริญ  ผู้อ�านวยการส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน (ที่ 2  
จากซ้าย) พร้อมด้วย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อ�านวยการ 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ขวาสุด) และ คุณพจมาน พงษ์ไพบูลย์  
ทีป่รกึษา ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
กระทรวงศึกษาธิการ (ซ้ายสุด) ร่วมในพธิลีงนามและเปิดโครงการ 
ความร่วมมือฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค 

เอ็กโก กรุ๊ป ผนึกก�าลัง 3 หน่วยงาน
จัดโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม
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news update

เอ็กโก กรุ ๊ป ร ่วมสนับสนุนโครงการ 
“คนค้นคน อวอร์ด” ซึ่งด�าเนินการโดย
บริษัท ทีวีบูรพา จ�ากัด ต่อเนื่องเป็น 
ปีที่ 4 โดยโครงการได้ประกาศผลและ 
มอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชู เกียรติ 
บคุคลผูเ้ป็นต้นแบบและท�าคณุประโยชน์ 
แก่ส่วนรวม ใน 9 สาขาด้วยกัน โดยมี  
คุณจณิน เอี่ยมสอาด ผู ้จัดการฝ่าย
สื่อสารองค์กร เป็นผู ้แทนองค์กรใน 
การมอบรางวัลให้แก่ “เยาวชนต้นแบบ” 
เมือ่วนัศกุร์ที ่14 ธนัวาคม 2555 ทีผ่่านมา  
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย

เอก็โก กรุป๊ โดยทมีชมุชนสมัพนัธ์ และพนกังานโรงไฟฟ้า
ระยองได้ร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน เทิดพระเกียรติ  
5 ธันวา มหาราช” กับชุมชนห้วยโป่ง 1 และ 2 ชุมชน
ตลาดห้วยโป่ง โดยเริ่มปั่นจักรยานจากวัดห้วยโป่งผ่าน
บริเวณชุมชนห้วยโป่งเข้าสู่โรงไฟฟ้าระยอง ตลอดจน 
เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าระยอง เพื่อแสดงออกถึงความ 
จงรักภักดีและความสามัคคีภายในชุมชนฯ โดยมี  
คุณณรงค์ สุขล้น ประธานชุมชนห้วยโป่ง 2 ให้เกียรติ
เป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา

รอรูปก่อนนะ

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” 

เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุน “คนค้นคน อวอร์ด ครั้งที่ 4”
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EGCOGroup focus

ลักษณะเฉพาะโดดเด่นที่ท�าให้ เอ็กโก กรุ๊ป  
ต ่ าง ไปจากผู ้ผลิต ไฟฟ ้ า เอกชนทั่ว ไป 
ก็คือความตระหนักถึงความยั่งยืนของ 
สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม ดังปณิธาน 
ที่ว่า ‘ธ�ารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา 
สังคม’ โดยตั้งเป้าลดผลกระทบจากการ
ด�าเนนิกิจการ ด้วยการด�าเนนิงานครอบคลมุ
ใน 3 ด้าน ได้แก่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาการ 
เ รี ยนรู ้ แล ะสร ้ า งจิตส าธารณะส� าหรับ 
เยาวชน และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตส�าหรับชุมชน

ผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิต

ElEctricity:

for
EnErgy

ขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสในการลงทุนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก ่
ผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย สร ้างเสริมศักยภาพในการ 
แข่งขัน รวมทั้งรักษาระดับรายได้และส่วนแบ่งตลาดให้อยู่ในฐานะ 
บริษัทชั้นน�าด้านพลังงานให้ได้ด้วย
 การจะพัฒนากิจการให้ก้าวหน้ามั่นคงได้ย่อมต้องเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์ต่างๆ ด้านบุคลากร  ตลอดจนการศึกษาภาวะตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส เพื่อก�าหนด
แผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม
 เหล่านี้เป็นส่ิงที่ ‘พรชัย รุจิประภา’ ในฐานะประธานกรรมการ  
กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ค�านึงถึง
อยู่เสมอ ทั้งนี้ก็เพ่ือความมั่นคงทางธุรกิจและความย่ังยืนของการ 
ใช้พลังงานนั่นเอง
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บรรดาอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 
มันเป็นส่วนประกอบการท�างาน แต่ตัวจริง
ในการท�างานคือพนักงาน ดังนั้นเมื่อเขา
ท�างานเหนื่อย เราต้องดูแลเหมือนพี่น้อง 

นี่คือแนวคิดในการรักษาพนักงาน
ใหท้�างานต่อไป

EGCOGroup focus

ผลประกอบการในปีที่ผ ่านมาเป ็น
อย่างไร อยู่ในเกณฑ์ที่พอใจหรือเป็น
ไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่
ปีที่ผ่านมามันดีกว่าที่คาดเพราะว่าต้ังแต่ 
ปี 2554 เรามีการลงทุนโครงการด้าน
พลังงานทดแทนเยอะ อย่างพวกพลังงาน 
แสงอาทิตย์หรือไปเทคโอเวอร์บริษัทที่ 
เขาท�าอยู่แล้ว มันก็มีรายได้กลับเข้ามา

ต้องเข้าใจก่อนว่าบริษัทไฟฟ้าพวกนี้เวลา
ลงทุนไปนั้น ระยะเวลาท่ีจะเก็บผลนั้น 
ยาวก็คือ 25 ปี พอครบช่วงแล้วไม่ม ี
โรงไฟฟ้าใหม่เข้ามามันก็จะตก แต่อย่าง
ของเอ็กโกเองช่วงก่อนนี้มีหลายโรง อย่าง
โรงไฟฟ้าที่ระยองหรือที่ขนอมก�าลังจะ 
หมดสัญญา ขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าเก่า 
กจ็ะประสทิธภิาพไม่ด ีการไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ
ก็ไม่สั่งไฟฟ้าจากเรา รายได้ก็จะตก ใน
บทบาทผู้บริหารก็ต้องดูว่ารายได้มันตกลง
ไปขนาดไหนแล้วก็แก้ปัญหา

แนวคิดในการแก้ปัญหาเรื่องรายได้
คืออะไร
การวางแผนโครงการโรงไฟฟ้านั้นตั้งแต่ 
คิดริเริ่ม ได้สัมปทานจนได้ก่อสร้างโรงงาน
อย่างน้อยๆ ต้องใช้เวลา 3-4 ปี ทีนี้พอ
ถึงจุดที่รายได้จะลดลงเราต้องพยายาม
หารายได ้ เสริมขึ้นมา อย ่างที่ เ ราไป
เทคโอเวอร์โรงไฟฟ้าเคซอนที่ฟิลิปปินส์ 
มนักจ็ะท�าให้รายได้เราเพิม่ขึน้ อย่างไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ก็เร็ว ประมาณสัก  
1-2 ปี ก็จะเริ่มจ่ายไฟได้

ผู้บริหารและพนักงานของเอ็กโกที่ท�า ก็คือ
การหาโครงการมาเพ่ิม นอกจากนั้นก็ไป
ซือ้หุน้ของโครงการทีด่�าเนนิการอยูแ่ล้ว ซึง่
ได้ผลตอบแทนเร็ว เรายังต้องวางแผนล่วง
หน้าต่อไปในระยะยาว 

อย่างเช่น เรารู้ว่าที่ขนอมจะหมดสัญญา 
เราก็ต้องไปเจรจากับรัฐบาลที่จะขอท�า
โครงการต่อ หรอือย่างทีร่ะยองก�าลงัจะหมด 
สัญญาเราก็เตรียมตัวที่จะเข้าไปประมูล

การเพิ่มหรือขยายโรงงานนั้นย่อมมี
เสียงต่อต้าน มีแนวคิดในการรับมือ
ปัญหานี้อย่างไร
คอืโครงการพลงังานนีเ่ป็นตวัร้ายเลย เพราะ
ไปลงที่ไหนไม่มีใครอยากคุยด้วย ผมก ็
เข้าในมุมของชาวบ้าน เราถึงพยายามจะ
ท�าให้เป็น Energy for life คือทุกคนต้องใช้
พลังงาน มันแทรกเข้าไปอยู่ในชีวิตเรา แต่
เราจะจัดการกับมันอย่างไรที่จะให้ทุกคน
บอกว่า การได้มาซึง่พลงังานมนัไม่ได้สร้าง
ปัญหา เราถึงมุ่งเน้นไปที่พลังงานทดแทน 

อย่างที่เราท�าพลังงานแสงอาทิตย์ และ 
ต่อไปเราจะท�าเรื่องลม นอกจากนั้นเราก็
ยงัพยายามสร้างต้นแบบทีจ่ะไปแก้ปัญหา
เรื่องขยะ เพราะขยะผลิตไฟฟ้าได้ ผลิต
พลังงานได้ แม้จะมีปัญหาเรื่องการจัดการ 
เราก�าลังศึกษาความเป็นไปได้อยู่โดยการ
เก็บสถิติว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหน พวกนี้
จะท�าเพื่อสิ่งแวดล้อม

ในขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าของเราเอง  
เราต้องอยูก่บัชาวบ้านให้ได้ อย่างโรงไฟฟ้า
ที่ขนอมเปิดให้ชาวบ้านเข้ามาดูเลย 

มปีระเทศใดอกีบ้างทีจ่ะเข้าไปลงทนุเพิม่
มันอยู ่ ในแผนของเรา ที่จะพยายาม 
โกอินเตอร ์  เราไปลงทุนที่ฟ ิ ลิปป ินส ์ 
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ในลาวก็อยู่ในช่วง
เจรจา มีบางโครงการเราก็ลงทุนไปแล้ว
อย่างน�้าเทิน 2 เราก็ลงทุนไปแล้ว

เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเอ็กโกขยายธุรกิจ
ออกไป ในประเทศรอบๆ ประเทศเรานั้น
ค่อนข้างชื่นชมประเทศเรา เราท�าตัวอย่าง
ไว้ดใีนบ้านเรา คอืเราอยูใ่กล้ชดิกบัชาวบ้าน  
ผลตอบแทนส่วนหนึ่งที่ได้เราก็ต้องย้อน
กลับไปให้ประชาชนในพื้นที่ 
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ในไทยเองเราก็เน้น มีโครงการใหญ่ๆ ที่จะ
ลงทุนอยู่ 2-3 โครงการ ก็คือ IPP โรงไฟฟ้า
ทีข่นอมและพลงังานทดแทนในบ้านเราเอง 
ที่เราก้าวเข้าไปคือเรื่องถ่านหิน เพราะที่
ผ่านมาแหล่งหลกัๆ ของเราจะเป็นพลงังาน
น�้า ก๊าซ และที่เราก�าลังท�าอยู่ที่อินโดนีเซีย
คือเหมืองถ่านหิน 

แนวคิดในการรักษาพนักงานหรือ 
ผู้บริหารให้ท�างานต่อไปเป็นอย่างไร
เมื่อเขาท�าเหนื่อยเราต้องให้ เราดูแล
พนักงานเหมือนอย่างพี่น้อง ผมคิดว่า
พวกบรรดาอปุกรณ์ เครือ่งมอื อาคารอะไร
ต่างๆ มันเป็นส่วนประกอบ แต่ตัวจริงคือ
พนกังาน เจ้าหน้าที ่เราก�าลงัขยายตวัเยอะ 
เรายังต้องการคนอีกเยอะที่จะมาท�างาน

ต้องหาวิธีที่จะท�าอย่างไรจะให้ท�างาน
อย่างมีความสุข สนุกกับงาน อย่างหนึ่ง
ก็คือบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมดี มีทิวทัศน์
ให้มองเขียวๆ มันสร้างบรรยากาศในการ
ท�างาน 

เราจะค�านงึถงึเรือ่งค่าตอบแทน บรรยากาศ 
การท�างาน สร้างความรักในงานที่ท�า 
ในขณะเดียวกันก็พยายามจะบอกว่า  
พวกคุณก�าลังท�างานส�าคัญของประเทศ 
เราท�างานผลิตไฟฟ้าได ้มากเท ่าไหร ่
ผลสุดท้ายมันก็กลับไปสู่ประเทศ กลับไป 
ที่ เศรษฐกิจของประเทศเรา ก�าไรเป็น 
ส่วนหนึง่แต่เบือ้งหลงักค็อืเราก�าลงัพฒันา
ประเทศ
 
มกีารบรหิารจดัการส่วนใดทีต้่องการ 
จะพฒันาปรบัปรงุให้มปีระสทิธิภาพยิง่
ขึ้นบ้างหรือไม่
ก็มี อย่างหน่ึงคือเรื่องบุคคล คือขาดคน 
เพราะงานของเราขยายออกไปรวดเร็ว ไป 
ในต่างประเทศอะไรต่างๆ แต่คนไทยไม่ 
ค่อยชอบไปอยู่ต่างประเทศ การสร้างคน 

จึงเป็นเรื่องส�าคัญ เมื่อเราจะโกอินเตอร ์
เราต้องรู้เท่าทันด้วย 

อย่างเราจะไปแข่งในออสเตรเลีย อเมริกา 
ญ่ีปุ ่นหรือตลาดอื่นๆ ซึ่งตรงจุดนั้นการ
แข่งขันสูง เพราะฉะนั้นเราต้องมีคนที่จะ
เข้าไปได้และแข่งกับเขาทัน เรื่องปัญหา 
อุปสรรคอื่นๆ เรื่องกฎระเบียบตรงนั้น 
ไม ่ค ่อยเท ่าไหร ่  เราแก้ได ้สามารถ
ประสานงานได้

เพราะฉะนั้นการบริหารงานในเอ็กโก
เองต้ังแต่ผมลงมา บอร์ด กรรมการ
ทั้งหลาย จนกระทั่งถึงเพรสซิเดนท์ 
รองฯ ทั้งหลายและพนักงาน ข้อมูล
จะเชื่อมถึงกันหมด คุยกันเฮฮากัน
อย่างพีก่บัน้อง ทีน่ีจ่ะไม่เหน็ความเป็น 
เจ้าขุนมูลนาย

ข้อความถึงผู้ถือหุ้น
ขอให้มัน่ใจในทมีผูบ้รหิาร ว่าเราจะดแูล 
เงินทุนที่ท ่านลงทุนมาให้ดีที่สุดเท่าที่
จะท�าได้ ในขณะเดียวกันเรื่องของความ
ก้าวหน้าซึ่งส่วนนี้มันก็จะสะท้อนเป็นภาพ 
แผนงาน โครงการ เป็นกลยุทธ์ที่เราจะท�า
ในธุรกิจ

อีกประเด็นหนึ่งที่ เราท�าก็คือเรานึกถึง
เศรษฐกิจ นึกถึงประเทศ เอ็กโกเองก ็
เป ็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ เป ็นส่วน
หนึ่งของประเทศเหมือนกัน เพราะฉะนั้น 
ท่านผู้ถือหุ้นเอง ผู้ที่มาลงทุนในเอ็กโกเอง
ก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่าท่านได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศชาติ เราถือว่าเรา 
เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ไม่ใช่ 
เป็นการลงทุนเพื่อเอาผลตอบแทนหรือ 
ก�าไรอย่างเดียว ขอให้เชื่อใจ เราพยายาม
ให้เอ็กโกพัฒนาพลังงานเพื่อชีวิต เพื่อ 
สิ่งแวดล้อมจริงๆ 
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financial highlight
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กลุ่มเอ็กโกได้ด�าเนินกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียนมากขึ้น ตลอดจนลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ หรือที่มี
อยู่ในธรรมชาติ ได้แก่ พลังน�้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล เป็นต้น โดย
มีเป้าหมายในการหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการบริหารจัดการโครงการ 
ทีม่อียูปั่จจบุนั ตลอดจนการสรรหาโครงการทีม่คีณุภาพและให้ผลตอบแทนทีด่ใีนอนาคต และอยูใ่น
ระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดในฐานะบริษัทช้ันน�าทางด้านพลังงาน 
และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานให้กับกลุ่มเอ็กโกอย่างต่อเนื่อง 

สรุปผลการด�าเนินงาน ปี 2555 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เอ็กโก มีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่อง
แล้วจ�านวน 20 โรง โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
เป็นจ�านวน 3,862 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 12 ของก�าลัง 
การผลิตทั้งประเทศจ�านวน 32,600 เมกะวัตต์

ผลการด�าเนินงานของ กลุ่มเอ็กโก ส�าหรับปี 2555 นั้น มีก�าไร
ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและก�าไรทางบัญชีที่ 
เกิดจากการรวมธุรกิจ จ�านวน 6,060 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2554 จ�านวน 759 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า
จ�านวน 625 ล้านบาท และธุรกิจอื่นจ�านวน 134 ล้านบาท

ก�าไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ส�าหรับปี 2555 ใน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจากปี 2554 จ�านวน 625 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการที่เพ่ิมขึ้นของ บริษัท  
เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จ�ากัด บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์  
เจเนอเรชั่น จ�ากัด  บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ากัด  
และโรงไฟฟ้าระยอง ในขณะที่ผลประกอบการของ บริษัท 
ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด  
บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จ�ากัด (มหาชน)  ลดลง

ก�าไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ส�าหรับปี 2555 ใน
ธรุกจิอืน่ เพิม่ขึน้จากปี 2554 จ�านวน 134 ล้านบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัจากผลประกอบการทีเ่พิม่ขึน้ของ บรษิทั เอก็โก เอน็จเินยีริง่ 
แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด บริษัท เอ็กคอมธารา จ�ากัด และอื่นๆ
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ ปี 2555 ปี 2554
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม) (เท่า)  0.61  0.25

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (งบเฉพาะบริษัท) (เท่า)  0.40   0.23

  ก�าไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท)  6,060 **  5,301

  ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท)    6,797 **  4,990
  ก�าไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนต่อหุ้น (บาท)    11.51 **  10.07

  อัตรากระแสเงินสดจากการด�าเนินงานต่อหุ้น (บาท)  4.69   6.08

  อัตรามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  128.28  110.13

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)    10.84 **    8.85

  อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  5.50   5.25

  ราคาปิดต่อก�าไรต่อหุ้น - กระดานไทย (เท่า)    11.70 **  10.15

  ราคาปิดต่อก�าไรต่อหุ้น - กระดานต่างประเทศ (เท่า)    11.39 **  10.23

* ก�าไร/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยรวมต้นทุนทางการเงินของ เอ็กโกและบริษัทย่อย และส่วนแบ่งก�าไรจากกิจการร่วมค้า
**ไม่รวมก�าไรทางบัญชีที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียร้อยละ 52.125 ในบริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จ�ากัด ที่เอ็กโกถือไว้
 ก่อนที่จะมีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 45.875 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี จ�านวน 4,182 ล้านบาท
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จากแนวคิด
‘พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง’

ครูต้นแบบ

Csr for all
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 เสียงร้องเพลงประหยัดพลังงานอย่าง
เจื้อยแจ้วนี้ดังมาจาก ‘สุจิตรา เพียศรีหนุ่ย’ 
คุณครูจากโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว หน่ึงในบรรดาคุณครูกว่า 
150 คน จาก 64 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่ง
ก�าลังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิธี
สอนเด็กๆ ให้รู้จักประหยัดพลังงาน ในการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต ้โครงการ 
‘พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถ ี
พอเพยีง’ ซ่ึงจัดข้ึนโดยความร่วมมอืระหว่าง 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ  
เอ็กโก กรุ ๊ป, สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) และส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการ
ผลักดันและส่งเสริม ‘ครูต ้นแบบ’ ที่มี 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานและวิถี
พอเพยีง เพือ่ท�าหน้าทีถ่่ายทอดวถิพีอเพยีง
ในบริบทท้องถิ่น ภายใต้การใช้พลังงาน

อย่างยั่งยืน โดยได้เปิดตัวโครงการฯ อย่าง
เป็นทางการไปเมื่อเร็วๆ นี้
 ดร.สกุล พจนารถ รองกรรมการ 
ผู ้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และบริหาร 
สินทรัพย์ เอ็กโก กรุ๊ป เล่าถึงที่มาที่ไปของ
โครงการ ‘พลังงานเพ่ือชีวิต ลดโลกร้อน  
ด้วยวิถีพอเพียง’ ว่าเป็นโครงการที่ต่อยอด 
มาจากโครงการลดโลกร ้อน ด ้วยวิถี 
พอเพียง ที่ เอ็กโก กรุ ๊ป และสถาบัน 
ส่ิงแวดล้อมไทยร่วมด�าเนินการต่อเนื่อง
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มากว่า 4 ปี โดยยังคงเดินตามเส้นทาง 
การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบผ่านครู แต่
เพิ่มมิติการเรียนรู้พลังงานอย่างรอบด้าน  
โดยมุ่งเปิดวงจรความคิดของเยาวชนไทย
ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงที่มาและคุณค่า
ของพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า 
 นับตั้ งแต ่ เชื้อ เพลิง กระบวนการ 
ผลิตไฟฟ้าจนถึงการใช้พลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความส�าคัญกับ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้บริบทชุมชน 
มากยิ่งขึ้น โดยเปิดให้โรงไฟฟ้าในกลุ่ม 
เอก็โกซึง่กระจายอยูต่ามภมูภิาคต่างๆ  เป็น 
แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
ในท้องถิ่นด้วยดร.สกุล พจนารถ

 การอบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือผลักดัน
และส่งเสริม ‘ครูต้นแบบ’ อย่างเข้มข้นนี้  
จัดขึ้นเป็นเวลา 3 คืน 4 วัน โดยเก็บตัว
เหล่าคณาจารย์กว่า 150 คนที่มาจาก
หลากหลายท้องถิน่ในแต่ละภมูภิาค ให้มา 
เข้าคอร์สเรียนรู้และร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป 
ซึ่งอัดแน่นไปด้วยความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
เพ่ือชีวิตจากผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษา 
ด้านพลังงาน และด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
ในหวัข้อต่างๆ อาท ิการจดัการชัน้เรยีนเพือ่
พัฒนาผู้เรียนให้ได้ความรู้คู ่ส่ิงแวดล้อม 
พร้อมคุณธรรม เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู ้
พลังงานทางตรงและพลังงานแฝง เช่น  
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์  (L i fe Cycle  

ความรู้ที่ลงมือท�าจริง 
เป็นการพัฒนา
พฤติกรรมด้าน
พลังงาน สิ่งแวดล้อม 
และวิถีชีวิตพอเพียง
ให้เกิดการเรียนรู้ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
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Assessment : LCA) และเครื่องมือวัด
ปรมิาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ทรพัยากร 
ของโรงเรียน Green Map สู่ Sufficiency  
Map  หรือแผนที่วิถีพอเพียง และแผนการ 
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น
 รวมท้ังยังมีเวทีเสวนา ‘จับเข่าคุยกัน
ฉันท์พี่น้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน
ด้วยวิถีพอเพียง’ ตลอดจนการศึกษาดูงาน 
พร้อมรับฟังสถานการณ์พลังงานและการ
จดัการพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ ทีศ่นูย์
การเรียนรู้ greeNEDucation โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรี โซลาร์ จังหวัด

ลพบรุ ีซึง่เป็นหนึง่ในโรงไฟฟ้าทีเ่อก็โก กรุป๊  
ร่วมบริหารจัดการ
 ด้าน ดร.จ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้
อ�านวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
กล่าวว่า ความรู้ที่น�ามาอบรมประกอบการ
ลงมือท�าจริงให้กับคุณครูทั้งหลายนั้น เป็น
แนวคิดและกระบวนการพัฒนาโรงเรียน
ทั้งระบบ ซึ่งจะบ่มเพาะพฤติกรรมด้าน
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตพอเพียง
ให้ปฏิบัติได้จริง ส่ังสมประสบการณ์ และ
เกิดการเรียนรู ้ให้กับครูและนักเรียนได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 โดยเครื่องมือส�าคัญในการเรียนรู้ที่เรา 

น�ามาแบ่งปันความรู้กับคุณครู อาทิ การ 
สร้างแผนที่วิถีพอเพียง หรือ Sufficiency 
Map (S Map) ซึ่งเป็นการจัดท�าแผนที่ 
Green Map โดยการส�ารวจชุมชนใน 
มมุมองด้านสิง่แวดล้อมและศลิปวฒันธรรม
ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของวิถีชุมชน  
ต ่อยอดด ้วยการน ้อมน�าพระราชด�าริ 
เศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วย ‘3 ห่วง  
2 เงื่อนไข’ มาประยุกต์ใช้ สามารถน�าไปสู ่
การบู รณาการในหลักสูตรการศึกษา 
ท้องถิ่น ซึ่งช่วยเชื่อมโยงแผนที่ชุมชนสู ่ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของท้องถ่ินและ 
การพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม 
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 “กจิกรรม S Map นีด่มีาก ท�าให้เราเหน็ 
ภาพกว้างของชุมชนเราชัดเจนขึ้น เห็นวิถี
ชีวิต ศิลปะท้องถิ่น วัฒนธรรมของชุมชน
ที่มีมายาวนาน เห็นทรัพยากรในท้องถิ่น
ของเรา และการดึงหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
ซึ่งเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ มาใช้ควบคู่
กันด้วย คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ 
ความรู้และคุณธรรม 
 ท�าให้เราได้แนวคิดดีๆ ไปบูรณาการ
หรือปรับใช้ในหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น 
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาค
กลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคใต้  

มีหลักสูตรเฉพาะท้องถิ่นของตัวเอง เด็กๆ
ในท้องถิ่นเหล่านั้นจะได้เรียนรู้ท้องถิ่นของ
ตัวเอง รู้ว่าอะไรมีคุณค่าควรรักษาไว้ อะไร
ที่ควรแก้ไขปรับปรุง น�าไปพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นของเขาให้ย่ังยืนได้อีกนาน และ
ช่วยลดโลกร้อนอกีด้วย” คณุครณูรงค์ เรอืง
วลิยั  โรงเรยีนบญุเรอืงวทิยาคม จ.เชยีงราย  
ช่วยบอกเล่าตามความรู้สึกให้ฟัง
 คุณครูนริสา ประจวบอิน จากโรงเรียน
มัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุรี เล่าเสริมว่า 
“อีกกิจกรรมหนึ่งท่ีได้ประโยชน์มาก คือ  
มี โ อ ก า ส ไ ป ดู ง า น ที่ ศู น ย ์ ก า ร เ รี ย น รู ้  
greeNEDucation โรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ลพบุรี โซลาร์ ท�าให้เราได ้

เรียนรู้ว่าประเทศไทยก็มีพลังงานสะอาด
ทีเ่ป็นมติรกบัชมุชนและสิง่แวดล้อมอย่างดี 
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งการที่เราใช้
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่
ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
หรือก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของ 
โลกร้อนได้อีกด้วย 
 มนัตอบโจทย์ค�าว่า ‘พลงังานเพือ่ชวีติ’ 
ว่าทกุวนันีเ้ราต้องใช้พลงังานในทกุรปูแบบ 
เพราะนวัตกรรมความเจริญมันมาอยู่แล้ว 
ถ้าเราไม่มีพลังงานจะท�าอย่างไร ในด้าน 
การศึกษา เนื้อหาความรู ้ก็อยู ่ ในสื่อ 
อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ วันหนึ่งถ้ามัน 
หมดไปชีวิตเราก็ชะงัก ในด้านสุขภาพ 
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เราใช้ไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ ช่วยลด 

การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  
หรอืก๊าซเรอืนกระจก 

ที่เป็นสาเหตุของ
โลกร้อนได้

ดร.จ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ถ้าเราก�าลังคลอดลูก ไฟดับ ผ่าตัด ไฟดับ  
นั่งรถ น�้ามันหมดอยู ่กลางทางอาหาร 
การกนิ หงุข้าวแก๊ซหมด เชื้อเพลิงไม่มีแล้ว 
 เพราะฉะนั้น ทุกคนต้องลดการใช้
พลังงาน เพราะเป็นเร่ืองของตัวเองแล้ว 
เวลาสอนเราจงึต้องย�า้ให้เหน็เรือ่งชวีติจรงิ 
มาคุย อย่าไปคุยไกลเลย อย่าดีแต่พูด 
ต ้องท�า ซ่ึงโครงการนี้ดีมาก ถ ้าเวลา
ประเมินแล้วเห็นว่ามันมีการพัฒนาขึ้น  
กใ็ห้โครงการพลงังานเพือ่ชวีติ ลดโลกร้อน 
ด้วยวิถีพอเพียงน้ี เดินทางต่อ 3 ปี 5 ปี  
ไปเรื่อยๆ อย่างนี้ก็ถือว่าถูกทาง”
 ความมุ่งมั่นของหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน 
สิ่งแวดล้อม ในการร่วมกันขยายฐาน

องค์ความรู้ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม  
ให้แพร่หลายในแวดวงครผููส้อนสิง่แวดล้อม
ของประเทศไทย ซึ่ งจะร ่วมเดินทาง 
สูเ่ส้นทางการบรูณาการความรูจ้ากโครงการ  
“พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถ ี
พอเพียง” อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอีก 
3 ปีนับจากนี้ เชื่อว่าจะเป็นแรงผลักดัน 
ให้คุณครู ผู ้เป็นต้นทางของการพัฒนา 
มีเครื่องมือและเครือข่ายในการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนพลังความรู ้นี้สู ่เพ่ือนครู
ด้วยกัน 
 และทีส่�าคญัทีส่ดุคอื ถ่ายทอดสูเ่ยาวชน  
อนาคตของสังคมเรา ให้ตระหนักถึงการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน 
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เดิมทีการตั้งประชาคมอาเซียนนั้นก�าหนดให้ตั้งขึ้นในปี 2563 แต่ต ่อมาได ้
ตกลงเลื่อนก�าหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558 ซึ่งถือเป็นการยกระดับความร่วมมือ
ของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้างความร่วมมือ โดยมีพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งทั้งทาง
กฎหมายและองค์กรรองรบัการด�าเนนิการ เพ่ือเข้าสูเ่ป้าหมายดังค�าขวัญของอาเซยีน
ที่ว่า ‘หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม’ 

One VisiOn, One identity, 
One COmmunity

ประชาคมอาเซียน

ASEAn‘S BriEf Story 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต ้  หรือ The Association of  
South East Asian Nations ใช้ตัวย่อว่า  
ASEAN ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ  
เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศ 
ผู ้ก ่อตั้ งแรกเริ่มเพียง 5 ประเทศคือ  
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
และไทย 
 ต่อมาในปี 2527 บรูไนก็ได้เข้าเป็น 
สมาชิกตามด้วยเวียดนามในปี 2538  
ต่อมาปี 2540 ลาวและพม่าเข้าร่วม และ 
สุดท้ายปี 2542 กัมพูชาก็ได้เข ้าร ่วม 
เป ็นสมาชิกล�าดับที่  10 จึงท�าให ้ใน 
ปัจจบุนัอาเซยีนเป็นกลุม่เศรษฐกจิภมูภิาค 
ขนาดใหญ่ มีประชากรเกือบ 500 ล้านคน

ASEAn community 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่  9  
ที่อินโดนี เซีย เมื่อ  7 ตุลาคม 2546 
ผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกัน 
ที่จะจัดต้ังประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบ
ด้วย 3 เสาหลักคือ

1. ประชาคมการเมอืงความมัน่คงอาเซยีน  
(ASEAN Security Community – ASC)
มีวัตถุประสงค ์ที่จะท�าให ้ประเทศใน
ภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาใน
ภูมิภาคโดยสันติวิธีและยึดมั่นในหลัก
ความมั่นคงรอบด้าน โดยใช้ข้อตกลงและ
กลไกของอาเซียนที่มีอยู่แล้วในการเพ่ิม
ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
ภายในภูมิภาค รวมทั้งเผชิญหน้ากับภัย 
คุกคามใหม่ๆ เช่น การก่อการร้ายการ
ลักลอบค ้ายาเสพติด การค ้ามนุษย ์ 
อาชญากรรมข้ามชาติและการขจัดอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง 
 มกีารรเิริม่กลไกใหม่ๆ ในการเสรมิสร้าง 
ความมั่นคงและก�าหนดรูปแบบใหม ่
ส�าหรับความร่วมมือด้านนี้ ซึ่งรวมถึงการ
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ก�าหนดมาตรฐานการป้องกันการเกิด 
ข้อพิพาท การแก้ไขข้อพพิาท และการสร้าง
เสริมสันติภาพภายหลังการยุติข้อพิพาท 
 สุดท้ายคือการส่งเสริมความร่วมมือ
ทางทะเล ท้ังน้ีความร่วมมือเหล่านี้จะให้
อิสระประเทศสมาชิกอย่างเต็มที่ ในการ
ด�าเนินนโยบายการต่างประเทศ ความ
ร่วมมือทางทหารกับประเทศนอกภูมิภาค  
รวมถึงทางการทหารด้วย

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN 
Economic Community – AEC)
มีวัตถุประสงค์เพื่อท�าให้ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่งและ
สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย
มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล�้าทางสังคมภายใน 
ปี 2558 
 โดยให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการ
ผลติเดียว (single market and production  
base) ด้วยการรเิริม่กลไกและมาตรการใหม่ๆ 
ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจ 
ที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือแก่

ชนบท การขจัดความยากจน ส่ิงแวดล้อม
การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข  
โรคเอดส์ และเยาวชนเป็นต้น เป็นกลไก
ส�าคญัเพือ่การบรรลจุดุมุง่หมายและรองรบั
การเป็นประชาคม
 จะเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ การสร้าง
ประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร, แก้ไข 
ผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจ, ส่งเสริมความยั่งยืน
ของสิ่ งแวดล ้อมและการจัดการดูแล 
ส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้อง, ส่งเสริมความ
เข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า 
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
รวมทัง้การรบัรูข่้าวสารซึง่เป็นรากฐานทีจ่ะ
น�าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

AEc BluEprint
เมื่อปี 2550 อาเซียนได้จัดท�าพิมพ์เขียว 
เพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงาน
ด้านเศรษฐกจิให้เหน็ภาพรวมในการมุง่ไปสู่ 
AEC ซึง่ประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกจิใน 
ด้านต่างๆ พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 
ในการด�าเนินมาตรการต่างๆ จนบรรล ุ
เป้าหมายในปี 2558 
 รวมทั้งการให้ความยืดหยุ ่นตามที่
ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้า ซึ่งใน
อนาคต AEC อาจจะเป็นอาเซยีน+3 โดยจะ 
เพิม่ประเทศ จนี เกาหลใีต้ และญีปุ่น่ เข้ามา
อยูด้่วย และต่อไปกจ็ะมกีารเจรจา อาเซยีน
+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ ่น 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดียต่อไป
 และเพื่อสร้างพันธสัญญาระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก อ า เ ซี ย น จึ ง ก� า ห น ด 
ยทุธศาสตร์การก้าวไปสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ 
อาเซียน ที่สาคัญดังนี้

ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน เพ่ือลด
ช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศ
เหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนได้อย่างราบรื่น 
 โดยจะมีการพัฒนาความร่วมมือใน
นโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค 
ตลาดการเงนิและตลาดทนุ การประกนัภยั 
และภาษีอากร การพัฒนาโครงสร ้าง 
พื้นฐานและการคมนาคม ด้านกฎหมาย
 

การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยวการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการยกระดับ
การศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. ประชาคมสงัคมและ วฒันธรรมอาเซยีน 
(ASEAN Socio-Cultural Community - 
ASCC)
มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร ้าง 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน 
 โดยมแีผนปฏบิตักิารประชาสงัคมและ 
วัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความ 
ร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือ
ด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนา
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เป้าหมายส�าคัญของการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจอาเซียน คือ การสร้างภูมิภาค

ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง 
และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
เป ็นยุทธศาสตร ์ส�าคัญของการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ท�าให้อาเซยีน
มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดย
อาเซียนได้ก�าหนดกลไกและมาตรการ
ใหม่ๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด�าเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว 
เร่งรัดการรวมกลุ ่มเศรษฐกิจในสาขาที่
มีความส�าคัญล�าดับแรก อ�านวยความ
สะดวกการเคลือ่นย้ายบคุคล แรงงานฝีมอื 
ผู้เชี่ยวชาญและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลไกสถาบันในอาเซียน โดยมีการ
เคลือ่นย้ายสนิค้า บรกิาร การลงทนุ เงนิทนุ
และแรงงานฝีมืออย่างเสรี
 ทั้งนี้ได้ก�าหนด 12 สาขาอุตสาหกรรม
ส�าคัญล�าดับแรกอยู่ภายใต้ตลาดและฐาน
การผลติเดยีวกนัของอาเซยีนได้แก่ เกษตร 
ประมง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ 
การขนส่งทางอากาศ สุขภาพ e-ASEAN 
ท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ รวมทั้งความ 
ร่วมมอืในสาขาอาหาร เกษตรและป่าไม้ด้วย 
 การเป็นตลาดสินค้าและบริการเดียว
จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการ
ผลิตในภูมิภาค และเสริมสร้างศักยภาพ
ของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตของโลก และเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่
อุปทานโลก 
 โดยประเทศสมาชิกได้ร่วมกันด�าเนิน
มาตรการต่างๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถแข่งขันของอาเซียน ได้แก่ ยกเลิก 
ภาษีศุลกากรให้หมดไป ทยอยยกเลิก
อุปสรรคทางการค้าทีม่ใิช่ภาษ ีปรบัประสาน 
พิธีการด้านศุลกากรให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและง่ายขึ้น ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุน
ธุรกรรม เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี  
นกัลงทนุอาเซียนสามารถลงทนุได้อย่างเสรี

ในสาขาอตุสาหกรรมและบรกิารทีป่ระเทศ
สมาชิกอาเซียนเปิดให้ เป็นต้น

ภมูภิาคทีม่คีวามสามารถในการแข่งขนัสงู
เป้าหมายส�าคัญของการรวมกลุ ่มทาง
เศรษฐกจิของอาเซยีน คอื การสร้างภมูภิาค
ทีม่คีวามสามารถในการแข่งขนัสงู มคีวาม 
เจรญิรุง่เรอืงและมเีสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 
ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก
คือ นโยบายการแข่งขัน, การคุ ้มครอง
ผู้บริโภค, สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน, มาตรการ
ด้านภาษีและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องน�า
กฎหมายและนโยบายการแข่งขนัมาบงัคบั
ใช้ภายในประเทศ เพือ่ท�าให้เกดิการแข่งขนั
ที่เท่าเทียมกันและสร้างวัฒนธรรมการ
แข่งขันของภาคธุรกิจที่เป็นธรรม น�าไปสู่
การเสริมสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคในระยะยาว

ภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่
เท่าเทียมกัน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันนั้น
จะต้องมีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม  และความริเริ่มในการ 
รวมกลุ่มของอาเซียน (Initiatives for 
ASEAN Integration: IAI) ความริเริ่มนี ้

อ้างอิงข้อมูลจาก :  การศึกษาการสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ACE Fact Book www.thai-aec.com

มจีดุมุง่หมายเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาใน
ระดับ SME 
 นอกจากนั้นยังเสริมสร้างการรวมกลุ่ม
ของกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ให้
สามารถด�าเนินการตามพันธกรณีและ
เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัของ
อาเซียน รวมทั้งเพื่อให้ประเทศในอาเซียน
ทุกประเทศได้รับประโยชน์จากการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจด้วย

ภูมิภาคที่ มี การบู รณาการเข ้ า กับ
เศรษฐกิจโลก
อาเซียนอยู่ในท่ามกลางสภาพแวดล้อม 
ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกันและมีเครือข่าย 
กับโลกสูง คือมีตลาดที่ พ่ึ งพากันกับ
อุตสาหกรรมระดับโลก ดังนั้นเพื่อให ้
ภาคธุรกิจของอาเซียนสามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดระหว่างประเทศ เป็นผู้ผลิต
ของโลก รวมทั้งท�าให้ตลาดภายในยัง
คงรักษาความน่าดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศอยู ่ได้นั้น อาเซียนจึงต้อง 
มองออกไปนอกภูมิภาค
 โดยจะบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
ในมาตรการการจดัท�าเขตการค้าเสร ี (FTA)  
และความเป ็นหุ ้นส ่วนทางเศรษฐกิจ 
อย่างใกล้ชิดกับประเทศนอกอาเซียน  
และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่
อุปทานโลกด้วย 
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กว่าสองปีแล้วที ่‘จรมัพร โชตกิเสถยีร’ อยูใ่นต�าแหน่งกรรมการและ
ผูจั้ดการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่เป็นสองปีอนัโชกโชน
และเต็มไปด้วยวิกฤตต่างๆ รอบด้านที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการ
ลงทุน ทว่าจากประสบการณ์ท�างานด้านต่างๆ ท่านยังคงบริหาร
งานและดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปด้วยความราบร่ืน โดยได้
มีการจัดการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ รองรับปริมาณธุรกิจที่เติบโต
อย่างก้าวกระโดด การเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้ทัดเทียมกับตลาดโลก และ
การเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจในภูมิภาค 

และสิง่ทีน่่าสนใจทีส่ดุส�าหรบันกัลงทนุคงไม่พ้นเรือ่งแนวโน้มใน
อนาคต ความพร้อมด้านต่างๆ ในการซ้ือขายของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และอกีมากมายหลายข้อสงสยั และนีค่อืบทสมัภาษณ์ซึง่จะเรยีก
ว่าเป็นสาส์นจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส่งตรงถงึนกัลงทนุทกุท่านเลย
ก็ว่าได้
 
ปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้าหมายอะไรไว้บ้าง
 หน้าทีข่องตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในปีนีจ้ะท�าไปตามแผนงานทีเ่รา
วางไว้ตามสโลแกนทีว่่า ‘สานโอกาสการลงทนุ เพือ่คุณ เพือ่ธุรกจิ’ 
คือเราเป็น Matchmaker ให้คนซ้ือกบัคนขายได้เจอกนั 
 เรามกีลุม่ลกูค้าใหญ่ๆ อยูส่องกลุม่ กลุม่หนึง่คอืนกัลงทนุ เรา
กต้็องมผีลติภณัฑ์ทีต่อบโจทย์นกัลงทนุได้ มหีุน้ดีๆ  ให้ มหีุน้เลก็  

มหีุน้ใหญ่ มหีุน้ปันผลด ีรวมทัง้ผลติภณัฑ์อืน่ๆ ทีห่ลากหลายตาม
ความต้องการ เช่น Future Option, ETF 
 กลุม่ทีส่องกค็อืบรษิทัจดทะเบยีน หน้าทีข่องตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
คอืท�าอย่างไรให้เขาระดมทนุด้วยต้นทนุทีต่�า่สดุ การหาเงนิด้วย
ต้นทุนที่ต�่าที่สุด ความหมายก็คือเสียหุ้นไปหุ้นเดียวแต่ได้เงิน
มาก หุน้นัน้ P/E ต้องสงู ถ้าคณุมคีวามสามารถในการท�าก�าไร 
หนึง่ล้านจากหุน้ทีค่ณุถอือยู ่และม ีP/E ที ่15 เท่า กเ็ท่ากบัระดม
ทนุได้สบิห้าล้าน 
 ถ้าตลาดไหนไม่เป็นทีน่่าสนใจ สมมตุ ิP/E อยูท่ี ่ 10 เท่า ด้วย
จ�านวนหุ้นที่เท่ากัน บริษัทนั้นท�าก�าไรหนึ่งล้าน ถ้าต้องการเพิ่ม
ทนุเพือ่ไปขยายโรงงานกไ็ด้เงนิแค่สบิล้าน แต่ถ้าเกดิอยูใ่นตลาด
ด ีP/E 20 เท่า บรษิทัเดยีวกนัจะได้เงนิไปยีส่บิล้าน ซึง่หุน้กเ็ท่าๆ 
กนั จะเหน็ได้ว่าเป็นหน้าทีข่องตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะท�าอย่างไรให้ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่น่าสนใจจนกระทั่งบริษัทที่เข้ามา 
จดทะเบยีนเขาสามารถระดมทนุได้ด้วยต้นทนุต�า่ทีส่ดุ นีค่อืภารกจิ
หลกัของตลาดหลกัทรพัย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ไทยจะท�าให้น่าสนใจมากขึ้นอย่างไร
 มอียูส่องปัจจยั หนึง่คอืบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่บรษิทัจดทะเบยีน
ไทย เราพสิจูน์แล้วว่ามศีกัยภาพในการท�าก�าไรสงู จ่ายปันผลสงู ใน
ภาวะวกิฤตต่างๆ มากมายตัง้แต่ปี 2005 เป็นต้นมา ตัง้แต่ ซาร์ส  

prESidEnt 
จรัมพร โชติกเสถียร

SEt 
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โครงสร้างพืน้ฐานของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพือ่เพิม่ความแขง็แกร่งมัน่คง 
เราเปลีย่นระบบซือ้ขายใหม่เป็นระบบชัน้น�าระดบัสากลทีท่นัสมยั 
และรองรบัปรมิาณการซือ้ขายมากๆ ได้ เหน็จากเมือ่เดอืนมกราคม
ปรมิาณการซือ้ขายเพิม่ขึน้กว่าหกสบิเปอร์เซน็ต์จากปีทีแ่ล้ว เฉลีย่สาม
หมืน่สองพนัล้านกลายเป็นห้าหมืน่กว่าล้านบาทต่อวนั แต่กท็�างานได้ 
ราบรืน่ไม่มปัีญหาอะไรเพราะว่าเราได้ทดสอบกนัอย่างดใีนปีทีแ่ล้วร่วม
กบับรษิทัหลกัทรพัย์ทกุบรษิทั เท่ากบัว่าตอนนีเ้รามเีครือ่งไม้เครือ่งมอื
ใหม่เอีย่มเรยีบร้อยแล้ว ในอนาคตเราจงึไม่ต้องมาปวดหวัทีต้่องปรบั
ระบบอะไรทีจ่ะให้รองรบัปรมิาณธรุกจิ เวลาทีโ่อกาสทางธรุกจิมาถงึ
กส็ามารถรองรบัได้ทนัท ีและเชือ่ว่าโอกาสยงัมอียูอ่กีมาก

เมื่อเริ่ม AEC จะส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และการลงทุน
อย่างไรบ้าง
 แน่นอนว่าจะมกีารเชือ่มโยง การเคลือ่นย้ายทรพัยากรและเงนิทนุ
กนัภายในภมูภิาค จะท�าให้เกดิเป็นตลาดขนาดใหญ่ขึน้มา จดุนีถ้้าไทย
รกัษาการเจรญิเตบิโตไว้ ภายใน 10-15 ปี ไทยจะกลายเป็นประเทศ
ศนูย์กลางของอาเซยีน
 บรษิทัจดทะเบยีนไทยจะท�าอย่างไรให้ผูล้งทนุในภมูภิาคสนใจ จะ
ท�าอย่างไรทีจ่ะดงึดดูให้เขามาลงทนุกบัเรา ซึง่นีส่�าคญัเพราะปัจจบุนั
ตลาดหลกัทรพัย์ไทยมนีกัลงทนุสองกลุม่ใหญ่ๆ คอืนกัลงทนุไทยกบั
สถาบนัต่างประเทศ  ส่วนใหญ่สองกลุม่จะมมีมุมองการลงทนุไปใน
คนละทางกนัเสมอ เมือ่กลุม่หนึง่ขาย อกีกลุม่หนึง่เข้ามาซือ้ ซึง่เป็นสิง่
ทีด่เีพราะช่วยให้สภาพคล่องของไทยดมีาก เพราะหากมมุมองเหมอืน
กนั เมือ่อยากขายกจ็ะขายทัง้คู ่เมือ่อยากซือ้กจ็ะซือ้ทัง้คู ่กไ็ม่เกดิการ
ซือ้ขาย ไม่มสีภาพคล่อง
 แต่ถามว่ามนีกัลงทนุสองกลุม่กบัสามกลุม่อะไรจะดกีว่ากนั ก็
น่าจะมกีลุม่ทีส่ามทีใ่หญ่สกัหน่อย นัน่กค็อือาเซยีนนีแ่หละ ผมเชือ่
ว่านกัลงทนุในอาเซยีนไม่เหมอืนคนไทยและไม่เหมอืนพวกทีม่าจาก
มหานครนวิยอร์ค ลอนดอน กต้็องท�าให้กลุม่นีส้นใจเรามากขึน้ บางที
นกัลงทนุไทยขาย ต่างประเทศกข็าย นกัลงทนุอาเซยีนอาจจะซือ้กไ็ด้ 
เพราะรอบการลงทนุต่างกนั หากมหีลายกลุม่ทีม่รีอบการลงทนุต่างกนั
มนักจ็ะช่วยให้เกดิสภาพคล่องทีด่ี

จากที่ไทยเราได้ไปช่วยประเทศในอาเซียนเปิดตลาด ตอนนี้
ตลาดทุนเหล่านี้มีความพร้อมรับการลงทุนแค่ไหน
 เราพยายามให้ตลาดใหม่ๆ มโีครงสร้างพืน้ฐานและกฎเกณฑ์
คล้ายๆ เรา จะเชือ่มโยงกนักจ็ะง่าย เขาซือ้เราได้ เราซือ้เขาได้ ใน
ด้านภาคตลาดทนุกเ็ริม่มกีารเชือ่มโยงกนัผ่านความร่วมมอืระหว่าง
ตลาดหลกัทรพัย์อาเซยีนแล้ว 

ไข้หวัดนก สนึาม ิปฏวิตั ิวกิฤต เลห์แมน บราเธอร์ น�า้ท่วม ฯลฯ แต่ไม่
ว่าจะเจอวิกฤตอะไร กย็งัมคีวามสามารถในการท�าก�าไรสงูตลอด นีคื่อ
จดุแข็งของบรษิทัจดทะเบยีนไทย
 สองคือ โอกาสที่ค่อนข้างดีมาก เพราะในเชิงภูมิศาสตร์ 
ประเทศไทยจะอยูต่รงกลางในบรรดากลุม่ประเทศลุม่แม่น�า้โขง เช่น 
พม่า ลาว เวยีดนาม และกมัพชูา จะตดิต่อค้าขายกนักต้็องผ่านเรา 
แม้ประเทศเราจะเป็นประเทศทีไ่ม่ได้โตเรว็นกั GDP อยูท่ี ่ 4-5% ซึง่
ถอืว่าธรรมดามาก แต่การทีเ่ราอยูท่่ามกลางประเทศรอบบ้านทีเ่ติบโต 
เรว็มาก เราจะได้รบัผลดตีรงนีด้้วย
 ท�าอย่างไรให้เราได้โอกาสและใช้โอกาสนีใ้ห้เป็นประโยชน์มาก
ทีส่ดุ เราวางต�าแหน่งตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไว้ว่า จะเป็นตลาดเพือ่การ
เติบโตของธรุกจิในประเทศต่างๆ เหล่านี ้ ธรุกจิในภมูภิาคจะต้องมา
ใช้ตลาดหลกัทรพัย์ไทยในการระดมทนุเพราะตลาดทนุประเทศอืน่ๆ
แถบนีใ้นขณะนีย้งัไม่พฒันาเท่าเรา ซึง่ปีทีแ่ล้วเราได้ปรบัเกณฑ์รบั 
หลกัทรพัย์ทีเ่ป็นโฮลดิง้ คอืจะเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทยแต่มี
ธรุกจิในประเทศอ่ืนในภมูภิาค หากธรุกจิพวกนีอ้ยากเพิม่ทนุเพือ่ขยาย
โรงงานกส็ามารถมาระดมทนุและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ไทย
ได้ ท�าให้เรากจ็ะกลายเป็นศนูย์กลางในการระดมเงนิทนุของภมูภิาค 
 สิ่งที่เป็นส่วนต่อยอดมาจากปีที่แล้วก็คือ เราได้ปรับเปลี่ยน

เมื่อเปิดเสรีแล้ว รั้วประเทศกลาย
เป็นรั้วของอาเซียน เมื่อรั้วไม่มี 
ใครๆ ก็เดินมาแข่งกับเราได้ 
อันที่จริงเราก็เดินไปแข่งกับเขาได้
แต่เรายังไม่ค่อยมองไปถึงจุดนั้น 
มักจะตีกรอบอยู่อย่างเคยท�า
ในปัจจุบัน



 เรามโีครงการ ASEAN Trading Link เพือ่สนบัสนนุการเปิดเสรี
การเคลือ่นย้ายเงนิทนุ มนัเป็นการเพิม่บทบาทและความสามารถ
การแข่งขนัในตลาดทนุโลก เราเตรยีมออกดัชนใีหม่ส�าหรบัหลกัทรพัย์
อาเซยีน เช่น พวก Broad-based ASEAN Index, ASEAN Star Index 
และ Sectorial Index เพือ่เป็นฐานส�าหรบัการออกกองทนุต่างๆ

ในอีกด้านหนึ่งคาดว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร  
ควรจะรับมืออย่างไร
 เราอยูภ่ายใต้ความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก เราควบคุมไม่ได้ เรา
จงึต้องเข้าใจความเปลีย่นแปลง แล้วเตรยีมพร้อมว่าจะรบัมอืกบัมนั
อย่างไร เพราะหลายเร่ืองกม็ผีลกระทบต่อนกัลงทนุไทย เหตกุารณ์
พวกนีม้มีาทกุวนั วนัหนึง่ขึน้ วนัหนึง่ลง ความเปลีย่นแปลงต่างๆ มนั
จะรวดเรว็
 ส่วนเรื่องของการพัฒนาระยะปานกลางนั้น อุปสรรคของ
ประเทศไทยทัง้ประเทศคอื เรายงัมองอยูภ่ายใน แต่ไม่ได้คิดถงึว่าเมือ่
เปิดเสรีแล้ว ร้ัวประเทศกลายเป็นรัว้ของอาเซยีน เมือ่รัว้ไม่ม ีใครๆ กเ็ดนิ
มาแข่งกบัเราได้ อนัทีจ่ริงเรากเ็ดนิไปแข่งกบัเขาได้แต่เรายงัไม่ค่อยมอง
ไปถึงจดุนัน้ มกัจะตกีรอบอยูอ่ย่างเคยท�าในปัจจุบัน
 บุคลากรของไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เตรยีมส�าหรบัออกไปท�างานใน
ต่างประเทศ ภาษาองักฤษกเ็ป็นอปุสรรค เพราะฉะนัน้ผมว่ามนัเป็น
เรือ่งของทัง้ประเทศ AEC อกีสองสามปีนีเ้ราจะเตรยีมพร้อมอย่างไร 
ธรุกจิของเราเก่งในประเทศ คนอืน่เข้ามาแข่งกบัเราล�าบาก แต่พอรัว้
เปิดแล้ว พดูกนัคนละภาษา เราแข่งกบัเขาจะล�าบากขึน้ ฉะนัน้การ 
เตรยีมความพร้อมเป็นความท้าทายของทัง้ธรุกจิหลกัทรพัย์ไทย ทัง้
บริษทัต่างๆ ในประเทศไทย

มีการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนได้สู่สายตานักลงทุนต่าง
ชาติอย่างไรบ้าง 
 ปีนีเ้ราจะเดนิสายพบผูค้งทนุทัง้ทีเ่ป็น Outbound และ Inbound  
และจะเน้นที่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กไปพบผู ้ลงทุน 

ต่างประเทศ เพือ่ท�าให้นกัลงทนุต่างชาตเิหน็ศกัยภาพของบรษิทัเหล่านี้ 
ซึง่กค็าดว่าจะเป็นผลติภณัฑ์ทางเลอืกใหม่ๆ ทีผู่ล้งทนุจากต่างประเทศ
จะเข้ามาลงทนุ
 นอกจากนีเ้รายงัมโีครงการ Investor Relation (IR) Training เพือ่
ทีจ่ะเตรยีมความพร้อมให้แก่บรษิทัจดทะเบยีนทีจ่ะไปพบนกัลงทนุ 
ต่างประเทศ ทัง้ด้านการเตรยีมข้อมลูและตอบค�าถามของนกัลงทนุ จะ
ช่วยเพิม่โอกาสได้มาก 

investor FYi 
ตามภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปลายปี 2555 จนถึงปัจจุบัน มีระดับราคาและมูลค่าการซื้อขายเพ่ิมสูงมาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

มีมาตรการในการดูแล ซึ่งหากพบว่าการซื้อขายในหลักทรัพย์ใดผันผวนในลักษณะการเก็งก�าไรสูงมากและอาจมีแนวโน้มท�าให้การซื้อขายผิดปกติ 

จึงมีมาตรการให้สมาชิกด�าเนินการให้ลูกค้าทุกรายที่ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องวางเงินสดทั้งจ�านวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์ (Cash Balance) 

และไม่ให้ซื้อด้วยวิธีการกู้ยืมเงิน (Margin)

 นอกจากนี้ยังมีมาตรการประกาศ Trading Alert List ให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายและมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

โดยขอให้บริษัทจดทะเบียนช่วยชี้แจงพัฒนาการส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงแนะน�าให้ผู้ลงทุนศึกษาและติดตามข้อมูลพื้นฐานของบริษัทและใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตาม

เกณฑ์ Cash Balance และ Trading Alert List 
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เงินก้อนสุดท้ายในชีวิต... 

มีเงินก้อนประมาณ 8 
ล้านบาท อยากรู้ว่าช่วง
หลังเกษียณ เราน่าจะ

ยังสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปต่อยอด
ลงทุนอะไรได้บ้าง  ไม่อยากให้เงินนิ่ง
อยู่ที่เดิม

money talkmoney talk

เงินเก็บก้อนนี้ถือว่าไม่น้อย
เลยที เดียวส�าหรับ เงิน  8  
ล้านบาท

 คนที่พาชีวิตเดินมาถึงจุดนี้ยังมีเรื่องให้
ขบคิดมากมายทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องการ
บริหารเงินก้อนสุดท้ายในชีวิต เป็นศิลปะที่
ผู้สูงวัยหลายคนต้องค�านึงถึง
 ก่อนจะไปพดูกนัถงึเรือ่งทีว่่า จะเอาเงนิ
ก้อนนีไ้ปต่อยอดได้ยงัไงบ้าง กย็งัมเีรือ่งของ
การบรหิารภาระและค่าใช้จ่ายทีส่�าคญัพอๆ 
กับเรื่องบริหารเงินลงทุนเช่นกัน

 นึกดูว่าเมื่อ 365 วันเป็นวันที่เราไม่มี
รายได้ แต่เป็นวันที่มีค ่าใช้จ ่ายทุกวัน 
ถ้าจัดการได้อย่างไม่ลงตัว เห็นทีจะแย่
แน่นอน ร้อยทั้งร้อยมักจะคิดไปในทาง
เดยีวกนัว่า ตอนแก่คงไม่ค่อยได้ใช้เงนิอะไร
เท่าไหร่ เพราะไม่อยากได้อยากมีแล้ว ไม่
ต้องเตรียมเงินไว้เยอะก็ได้ ตอนนี้ใช้เดือน
ละ 3 หมื่นบาท พอแก่ก็คงเหลือสักเดือน
ละ 1.5 หมื่นบาท
 พอเอาเข้าจริงๆ แล้ว เราไม่ได้ใช้เงิน
น้อยลงสักเท่าไหร่ จริงอยู่ค่าใช้จ่ายด้าน
เส้ือผ้าอาภรณ์อาจจะพร่องลงไปบ้าง แต่
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจะเข้ามาแทนที่  
ผู้เกษียณบางคนยังมีภาระหนี้สินคาราคา
ซังไว้ให้สะสางอีก บางคนต้องส่งลูกหลาน
ให้เรียนหนังสือ บางคนญาติพ่ีน้องเห็นมี
เงินก็ตั้งท่าจะมาหยิบยืม
 ส�าหรับเงิน 8 ล้านบาท ก้อนแรกน่า
จะจัดสรรไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
เอาไว ้ส�าหรับใช ้จ ่ายรายเดือนจึงควร 
เบิกถอนสะดวก ใส่ไว้เป็นรายปี หากคิดว่า
จะใช้เดอืนละ 3 หมืน่บาท กใ็ส่เอาไว้ในส่วน
นี้สัก 3.6 แสนบาท คนแก่โรคภัยถามหา
ง่าย เงินส่วนนี้ก็เผ่ือเอาไว้ส�าหรับเบิกถอน
มาจ่ายยามเจบ็ไข้ได้ป่วยด้วย ซึง่เงนิก้อนนี้ 
หวงัดอกผลไม่ได้ แต่มไีว้เพือ่ความคล่องตวั
และสะดวกสบายในการใช้จ่าย
 อีกก้อนคือเงินที่ควรจะจัดสรรไว้ใน
บัญชีเงินฝากประจ�า ก้อนนี้หวังดอกผลได้

ลงทุนอะไรดี
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คาถาของนักลงทุน 
วัยเกษียณ อยู่แค่ว่า 

อยู่ให้ห่างจากความเสี่ยง  
เลี่ยงให้ไกลจากความโลภ

บ้าง แต่ไม่มาก แต่ถงึอย่างไรกค็วรจะมตีดิ
เอาไว้บ้าง
 สมัยก่อน คนวัยเกษียณมักจะเอาเงิน
ทั้งก้อนท่ีมี ใส่ไว้ในบัญชีเงินฝากประจ�า 
เพ่ือเก็บเกี่ยวดอกผลเอาไว้กินใช้รายเดือน 
แต่สมัยน้ีหวังพึ่งดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า
อย่างเดียวคงต้องใช้ค�าว่า ไม่พอยาไส้ จึง
ควรมองหาช่องทางอ่ืนๆ ที่ไม่โลดโผนเกิน
ไปส�าหรับคนวัยนี้
 ถ้าเป็นที่นิยมกันหน่อย เห็นจะเป็น
พวกกองทุนตราสารหนี้  ที่ไปลงทุนใน 
ต่างประเทศ ซึ่งก็มีให้เลือกหลากหลาย 
เช่น พวกกิมจิบอนด์ รัสเซียบอนด์ หรือไม่
ก็เป็นจ�าพวกพันธบัตรออมทรัพย์ ที่ออก
โดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ดอกผลไม่ได้เบ่งบานขนาด
ท�าให้กลายเป็นเศรษฐีในชั่วพริบตา แต่
ยังดีกว่าฝากธนาคาร ยังไงก็เอาไว้ใช้จ่าย
รายเดือนได้
 เราอาจคนในวัยหลังเกษียณหลายคน
ยังสนุกสนานกับการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่ง
ดเูหมือนจะเป็นเร่ืองผดิกฎการลงทนุ เพราะ
คนวัยนี้ไม่ควรมาเสี่ยงภัยในตลาดหุ้น ซ่ึง
จริงๆ แล้วไม่ผิด เพียงแต่ขอให้ดูหน้าตัก
ของตัวเองเป็นหลัก รู้จักตัวเองว่าหัวใจวูบ
เหวี่ยงตามดัชนี้หุ้นแค่ไหน
 หลายคนกลายเป็นเซยีนหุน้วยัเกษยีณ 
เพราะเลือกหุ้นพื้นฐานดีมีเงินปันผลเอาไว้
เกบ็เกีย่วกนิยามชรา แต่ไม่แนะน�าหากไม่มี
ประสบการณ์ เพราะหุ้นไทยแปลกตรงที่
เคลือ่นไหวอยูบ่นแกนของอารมณ์มากกว่า
เหตุผล บ่อยครั้งจึงขึ้นลงอย่างไม่มีเหตุผล
 เอาเป็นว่า ถ้าชอบพอหุน้ ยงัมใีจให้การ
ลงทุนแบบกึ่งเสี่ยงกึ่งลุ ้น ก็ลงทุนแบบ 

หอมปากหอมคอ อย่าให้เกนิ 10 เปอร์เซน็ต์
ของเงินก้อนนี้
 แต่ถ้าไม่มีใจให้หุ้น ยังมีทางเลือกอีก
มากมาย เช่น ลงทุนซ้ือทองค�าแท่งเก็บ
สะสมเอาไว้ เพราะแนวโน้มราคาทองค�า ซึง่
บรรดานักวิเคราะห์หลายคนมองข้ามชอต
ไปถึง 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์กันแล้ว
 น อ ก จ า ก นี้  ยั ง มี พ ว ก ก อ ง ทุ น
อสังหาริมทรัพย์ ผลตอบแทนก็ประมาณ 
6-8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถเข้าไปถามหา
ตามสาขาของธนาคารพาณิชย์ดูได้

 ก า ร ล ง ทุ น ต ้ อ ง ล ง ทุ น ใ ห ้ ถู ก จ ริ ต  
ชอบพันธบัตรก็ซ้ือพันธบัตร ไม่ชอบหุ้น
ก็ฝากเงินกับธนาคารต่อไป คาถาของ 
นักลงทุนวัยเกษียณอยู่แค่ว่า “อยู่ให้ห่าง
จากความเสีย่ง เลีย่งให้ไกลจากความโลภ” 
เพราะคนวยันีไ้ม่เหมาะจะเสีย่ง พลาดไม่ได้ 
แล้ว ถ้าพลาดก็หมายถึงเงินที่สะสมมา
ตลอดชีวิตหมดหน้าตัก
 ท่องคาถานี้ไว้ รับรองว่าจะถนอมเงิน
ก้อนนี้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแน่นอน  

ที่มา : หนังสือเพาะภูมิการเงิน (กรุงเทพธุรกิจ)
ผู้เขียน : กาญจนา หงษ์ทอง
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go green

 สิง่ส�าคญัอย่างหน่ึงในความสมัพนัธ์ไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครวั เพือ่นฝงูหรอืคูร่กั นัน่กค็อืการสือ่สาร 
ยิ่งพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันมากขึ้นก็ยิ่งจะท�าให้เข้าใจกันมากขึ้น แน่นอนว่าการสื่อสารที่ดีที่สุดคือ 
การพบปะกันต่อหน้า สื่อสารกันด้วยน�้าเสียง แววตาและสัมผัส แต่หากมีความจ�าเป็นบางอย่างในชีวิต
เทคโนโลยีช่วยให้เราใกล้กันได้
 ทว่าเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอาจท�าให้การส่ือสารเราเปล่ียนไป และรวมถึงทรัพยากรท่ีจ�าเป็นต่อ 
การสื่อสารก็จะถูกใช้ไปมากขึ้น การก�าจัดอุปกรณ์ต่างๆ ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเลี่ยงไม่ได้  
บางทีอาจเริ่มที่ตัวเรา ด้วยการสื่อสารเท่าที่จ�าเป็นและน�าค�าแนะน�าเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันก็อาจจะช่วยได้

Ecoconnecting

ส่งข้อความ
หากเป็นไปได้ให้ส่งข้อความในอุปกรณ์พกพา 
หรือโทรศัพท์มือถือแทนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ 
โดยเฉพาะข้อความสั้นๆ จะช่วยประหยัด
พลังงานได้ เพราะการส่งข้อความหรืออีเมล
จากคอมพิวเตอร์น้้น ใช้ไฟมากกว่าถึง 30 เท่า
เลยทีเดียว

คอมพิวเตอร์
การใช ้คอมพิวเตอร ์พกพาแทนที่ จะใช ้
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพราะจะใช้พลังงานน้อย
กว่าถงึครึง่ต่อครึง่ นัน่หมายถงึเงนิทีจ่ะสญูเสยี
ไปต่อปีก็จะลดไปครึ่งหนึ่งเช่นกัน หากจ�าเป็น
ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ไว้เสมอๆ ควรจัดการ 
ตั้งค่าระบบจัดการพลังงานในเครื่อง มันจะ
ช่วยให้คณุประหยดัเงนิได้มากกว่าสองพนับาท 
ต่อปี แค่ตั้งเวลาพักและปิดหน้าจอเมื่อไม่ได้
ใช้งาน เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยประหยัด
ได้เยอะ
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Ecoconnecting
หูฟัง
อาจจะเห็นว ่าสะดวกสบายเวลาที่ ใช ้ 
หูฟังแบบไร้สายกับโทรศัพท์ แต่เพราะมัน
ใช้แบตเตอรี่จึงไม่น่าสนับสนุน แต่ละปี
แบตเตอรี่ขนาดเล็กประมาณเม็ดกระดุม
มีการซื้อขายกันมากกว่า 350 ล้านตัน ซึ่ง
ใช้กับหูฟังจ�าพวกนี้ ภายในมีทั้งสารปรอท 
ตะกัว่และสงักะส ีหากก�าจดัไม่ถกูวธิจีะเป็น
พิษต่อทั้งแหล่งน�้าและอากาศ

ดาวน์โหลด
ในช่วงที่การใช้งานแผ่นดิสก์แพร่หลาย
แต่ละปีจะมีแผ่นดิสก์ออกส่งท้องตลาด
ประมาณสามหมื่นล้านแผ่นคิดเป็นพ้ืนที่
ก็สามารถน�ามาห่อหุ ้มโลกได้ทั้งใบ ทุก
วันนี้แผ่นดิสก์เริ่มใกล้สูญพันธุ์เต็มทีแล้ว 
เนือ่งจากนกัสร้างสรรค์และผูผ้ลติให้บรกิาร
ดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ แทนที่จะท�าให้อยู่ใน
รูปแบบแผ่นดิสก์ 
 
แต่หากจ�าเป็นต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ใน
แผ่นจริงๆ ก็ให้เลือกเป็นแผ่นบลูเรย์ซึ่งมี
ความจุมากกว่าแผ่นดิสก์แบบเก่า (DVD) 
ถึง 5 เท่า และนอกจากนั้นส่วนประกอบ
ครึ่งหนึ่งของแผ่นบลูเรย ์นั้นท�ามาจาก
กระดาษ นั่นหมายความว่าง่ายต่อการ
รีไซเคิลมากกว่าแผ่นดิสก์ธรรมดาด้วย 

สมาร์ทโฟน
ไม่ใช่แค่คุณสมบัติต ่างๆ ที่สมาร์ทโฟนมี
เท่าน้ัน คุณควรเลือกสมาร์ทโฟนที่ไม่มีสาร
เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วย หรือไม่ก็ได้
ลดสารที่เป็นอันตรายลงแล้ว สารเหล่านั้น
ก็เช่นจ�าพวกสารตะกั่ว ซึ่งจากวิธีก�าจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์แบบฝังกลบจะแพร่กระจาย
สารพิษให้ปนเปื้อนแหล่งน�้าผิวดิน หากบด
หรือเผาก็จะเป็นการปล่อยสารพิษสู่อากาศ
ได้ ซึ่งปัจจุบัน 40% ของตะกั่ว และ 70% ของ
โลหะหนักในที่กลบฝังขยะล้วนมาจากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ตามสถติแิล้วคนทีท่�างานผ่านระบบอนิเตอร์เนด็ 
ความเร็วสูงจะท�างานได้มากกว่าคนที่ใช ้
อินเตอร์เน็ตแบบต่อสายมากกว่าถึงสองเท่า 
เนื่องจากต้องใช้เวลาโหลดมากกว่า สิ่งที่ตาม
มาคือเสียเวลา เสียเงิน และเสียพลังงานไป
โดยใช่เหตุ 
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มุมหย่อนใจในเกาะลันตา
10
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ธรรมชาติที่รายล้อมเกาะลันตาเพชรเม็ดงามแห่งอันดามัน ทะเลราบเรียบสีคราม
เข้มในยามเทีย่งวนั มองเหน็ป่าโกงกางโขดหนิสดี�าไกลๆ เรอืหาปลาสแีดงฉานชดัเจน 
ระยะทางจากฝั่งบ้านหัวหินข้ามไปยังหมู่เกาะลันตาใช้เวลาไม่มากนัก
 เกาะลันตามีหาดทรายด้านตะวันตกหันหน้าสู่ทะเลอันดามันมีความสวยงาม
นิยมเป็นที่เล่นน�้าของนักท่องเที่ยว หาดทรายสีขาวตลอดแนว น�้าทะเลใสเหมาะ
ส�าหรับพักผ่อนเล่นน�้า นอนอาบแดดบนชายหาด ขณะที่ด้านตะวันออกจะหันหน้า
เข้าหาแผ่นดินเป็นเส้นทางไปสู่หมู่บ้าน ตอนกลางของเกาะจะมีถ�้า นักท่องเที่ยว 
นิยม เดินป่า นั่งช้าง เที่ยวถ�้าหรือเล่นน�้าตก ชึ่งจะได้บรรยากาศผจญภัยไปอีกแบบ 
 ทว่าการเยือนเกาะลันตาครั้งนี้จะเน้นไปยังสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้สมกับ
เป็นช่วงหยุดพักการท�างานในช่วงฤดูร้อนของปี รวบรวมไว้ 10 ที่ด้วยกัน
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1. ประภาคารแหลมโตนดจุดชมวิวสุด
ปลายเกาะ ท่ีน่ันเหมาะอย่างยิ่งกับการไป
ชมพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น ทั้ง
ยังมีจุดเดินชมวิวตามเส้นทางธรรมชาติ
มองเห็นเกาะน้อยใหญ่และท้องทะเล
อนัดามนัสดุสายตา ตดิต่อ อทุยานแห่งชาติ
เกาะลันตา โทร. 08 4441 0673

2. เดินเท่ียวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และ
โครงสร ้างอาคารบ้านเรือนเก่าที่บ ้าน 
ศรีรายาชุมชนชาวจีนดั้งเดิมที่ตั้งรกราก
อยู ่บนเกาะ มีเกสท์เฮ้าส์ราคาย่อมเยา 
ร้านอาหารครัวลันตาใหญ่ 2 คาเฟ่ ร้าน
จ�าหน่ายของที่ระลึกสุดฮิปและพิพิธภัณฑ์
ชมุชนเกาะเรยีนรูท้ีม่าชาวลนัตา เปิดตัง้แต่ 
08.00-16.00 น.

3. NOON Sutset viewpoint เป็นอีก
หนึ่งชมวิวแห่งใหม่ที่ดีที่สุดในยามนี้ เปิด
เป็นร้านอาหารหลายสไตล์ทั้งไทยและ
ยุโรปพร้อมเปิดสอนท�าอาหาร พลบค�่า
บาร์เล็กๆ จะคอยขับกล่อมคุณและคนรัก 
ให ้ตกอยู ่ ในภวังค ์ที่ สุดจะโรแมนติก  
www.noonlanta.com โทร. 08 1963 1925

4. ในช่วงโลซ์ซีซั่นประมาณหลังเดือน
เมษายนเป็นต้นไป สภาพของลมทะเล
และพ้ืนที่หาดกว้างบริเวณหาดคลองดาว
เหมาะกับการเล่นกีฬาทางน�้า อาทิ เรือใบ 
ไคท์เซร์ิฟ โดยทมีผูฝึ้กสอนมอือาชพี ตดิต่อ
สอบถามได้ที่ แผนกกีฬาทางน�้า คอตต้า 
ลันตา โทร 0 7566 8186

5. ทุกๆ เช้าหากเบื่ออาหารแบบเดิมๆ ของ
โรงแรม รีสอร์ท ต้องลองงัดตัวออกมาจาก
ความจ�าเจเดิมๆ ไปลองเดินตลาดหาของ 
อร่อยๆ ขนมจีนปักษ์ใต้สูตรเด็ดมากว่า 
20 ปี ร้านพื้นบ้านเล็กๆ ตรงถนนคนเดิน
ศาลาด่าน มีน�้าพริกน�้าแกงหลากหลายกิน 

กับไก่ทอดร้อนๆ รับรองต้องยกนิ้ว (หยุด
วันอาทิตย์) 

6. ชวนชิมไอศครีมรสชาติโฮมเมดจากพ่ี
น้องสดุตสิต์ชาวฝรัง่เศสซึง่มาตัง้รกรากเปิด
ร้านบนเกาะลันตาที่ร้าน shanti shanti มี
สองสาขาคอืทีห่าดคลองนนิแต่ถ้าอยากได้
บรรยากาศสุดบรรเจิดต้องไปที่สาขาบ้าน
เก่า เดินไปอีกประมาณ 800 เมตร อยู่ถัด
จากร้านเจอนั่นเจอนี่ 

7. ปลีกตัวจากความสะดวกสบายมา
ลองนอนพักโฮมสเตย์ชาวบ้านประมงบน 
เกาะปอ ท�าหน ้าที่ รับแขกอาคันตุกะ 
ชาวต่างชาติมานักต่อนัก นอนชิวไกวเปล
บ้านริมหาด อิ่มอร่อยกับอาหารพ้ืนบ้าน
และลองออกเรือหาปลา กุ้งปูกับพ่อบ้าน
อีกความรู้สึกใหม่ที่ได้รับราวกับเพ่ือนหรือ
ญาติสนิทถามหาบังแอ๊ะบนเกาะก็เป็นที่
รู้กัน 
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8. แวะชิมกาแฟและอาหารหลากเมนูที่ 
Drunken sailors ที่หาดบากันเตียง จะ
นั่งกินไปนอนไปบน Bean Bag สุดนุ่ม
หรือนอนไกวเปลญวนพร้อมกับหนังสือดีๆ 
สักเล่มเป็นอีกหนึ่งทางเลือกพักผ่อนของ 
นักเดินทางที่อยากจมอยู ่กับเวลาชิวๆ 
อย่างนั้น 
 
9. เดินเล่นทอดหุ่ยออกก�าลังกายพักผ่อน
สบายๆ ริมหาดหลายหลายแห่งบนเกาะ 
อาทิ หาดคอกวาง หาดคลองดาว หาด 
พระแอะ หาดคลองนิน หาดคลองโขง หาด
บากันเตียง หาดคลองจากหรือที่อ่าวนุ้ยซึ่ง
ให้อีกบรรยากาศที่เงียบสงบที่ส�าหรับคุณ
ไปนั่งหย่อนความสุขในวันพัก
 
10. หากถามหาโมงยามแห่งความเงียบ
สงบหนึ่งในสถานที่ปลดเปลื้องความ
วุ่นวายให้ชีวิตแห่งการพักผ่อน คอตต้า 
ลันตาจะมอบความเป็นส่วนตัวกับรางวัล
ของธรรมชาตกิบัมมุ SUNSET ทกุยามเยน็
ทีห่าดคลองดาว เช้า บ่าย ค�า่ตะวนัโพล้เพล้
อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารหลากหลายสไตล์
พร้อมเสิร์ฟให้คุณชิมไปพร้อมกับวิวรับลม 
ทะเลสดุประทบัใจ www.cottalanta.com   

การเดินทาง
การเดินทางโดยเครื่องบินนั้นสามารถเลือก
ได้ว่าจะลงที่ท่าอากาศยานตรัง โดยจะมีสาย
การบินแอร์เอเชียและนกแอร์ หรือหากลงที่
ท่าอากาศยานจังหวัดกระบี่ จะมีสายการบิน 
แอร์เอเชีย, นกแอร์, การบินไทยและเร็วๆ นี้
จะมีบางกอกแอร์ร่วมเปิดเส้นทางด้วย
 
การเช่ารถยนต์จากสนามบนิกระบีจ่ะได้ราคา
ถูกกว่าเช่าบนเกาะ แต่สะดวกและประหยัด
คือเช่ามอเตอร์ไซค์เที่ยวบนเกาะลันตา ส่วน
ใครทีต้่องการไปด�าน�า้สามารถจองเรือได้จาก
โรงแรมที่พักจะมีเรือจากบริษัททัวร์ที่หน้า
หาดศาลาด่านไปรอรับถึงหน้าที่พัก แต่ถ้า
ต้องการสนับสนุนเรือหัวโทงสามารถติดต่อ
เช่าเรือได้โดยตรงจากชาวประมงพื้นบ้าน 
ราคาตามแต่ตกลง
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แม้ไม่ได้มีพื้นเพมาจากทางใต้ แต่หลายคนก็มักจะติดใจอาหาร
ปักษ์ใต้ได้ง่ายๆ ด้วยรสชาติที่จัดจ้านเผ็ดร้อนถูกปากคนไทย 
และกล่ินเครื่องเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ หากจะท�าความเข้าใจ
วฒันธรรมอาหารปักษ์ใต้อาจต้องศกึษาต้ังแต่เรือ่งภูมศิาสตร์และ
ประวัติศาสตร์ ความลึกซึ้งของอาหารท้องถิ่นนั้นอยู่ตรงนี้เอง

บ้านขมิ้น 
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ภาคใต้ของไทยมีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขา ทะเลและป่า  
อากาศค่อนข้างชุ ่มชื้นตลอดทั้งปี ลักษณะอาหารปักษ์ใต้ได้รับวัฒนธรรมจาก 
แขกที่เป็นชาวอินเดีย ศรีลังกา เข้ามาค้าขายโดยผ่านช่องแคบกระบ่ี อีกพวกหนึ่ง 
คือวัฒนธรรมจากมาเลเซีย ปีนัง ท�าให้อาหารภาคใต้มีทั้งเครื่องขมิ้น เช่น แกงเหลือง  
แกงไตปลา ปลาทอดขมิน้ ข้าวซอยไก่ เป็นต้น
 ด้วยเหตุผลนี้เองขมิ้นจึงเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมอาหารปักษ์ใต้ได้ชัดเจน 
ร้านอาหารปักษ์ใต้ ‘บ้านขมิน้’ จงึดงึเอกลกัษณ์นีข้ึ้นมาเป็นจุดขาย 
 ไม่เพียงเท่านั้นเพราะการตกแต่งร้านบ้านขมิ้นก็โดดเด่นไม่แพ้กัน เนื่องจาก 
บรรยากาศภายในร้านถูกออกแบบมาให้รู ้สึกราวกับว่าก�าลังรับประทานอาหาร 
อยู่ในร้านอาหารสุดคลาสสิคสไตล์ฝรั่งเศส ที่ส�าคัญมีวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 
ส่งตรงมาจากภาคใต้ เรียกว่าใส่ใจกันตั้งแต่วัตถุดิบไม่ให้เสียชื่อคนใต้เลยทีเดียว
  ส�าหรับเมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาดคือ ข้าวย�าน�้าบูดู ขนมจีนน�้ายาปู ผัดเห็ดเเครงกุ้งสด 
และเเกงส้มปลากะพงหน่อไม้ดอง นอกจากนี้ทางร้านยังมีมุม coffee & cake ไว้บริการ
ท่านที่ต้องการตบท้ายด้วยของหวานตัดรสเผ็ดร้อน ซึ่งเพ่ิมอรรถรสในการรับประทาน
อาหารได้อีกเป็นเท่าตัว 

อาหารปักษ์ใต้
	 โดยปกตชิาวใต้กนิข้าวเจ้าเป็นอาหาร
หลัก	 ส่วนกับข้าวมักจะเป็นแกงและมีรส
จัดมาก	เช่น	เผ็ดร้อน	เปรี้ยว	เค็ม	แม้ว่า
ภาคใต้จะมีมะพร้าวมากแต่แกงพื้นเมือง
ของทางภาคใต้ไม่นยิมแกงใส่กะท	ิอาหาร
ส่วนมากใช้ปลาและสตัว์ทะเลเป็นวตัถดิุบ	
ส่วนเนื้อสัตว์ประเภทอื่น	เช่น	หมู	เป็ด	ไก่	
จะไม่ค่อยได้รับความนิยม
	 แกงที่นับว่าขึ้นชื่อเป็นที่รู ้จักของ
คนทั่วไปจนถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
ชาวภาคใต้	คือ	แกงส้ม	แกงเหลือง	แกง
ไตปลาหรือแกงพุงปลาซึ่งมีรสเผ็ดและ
เคม็จดั	ขนมจนีน�า้ยาของภาคใต้กจ็ะแตก
ต่างจากภาคอื่นตรงท่ีใช้ขมิ้นใส่ในน�้ายา
และรสค่อนข้างจดั	และอาหารทางภาคใต้ 
ส่วนใหญ่จะกนิร่วมกบัผกัสด	ผกัประจ�าถิน่ 
เช่น	แตงกวา	สะตอ	ลูกเนียง	เม็ดเหลียง 
เป็นต้น	
	 อาหารว่างได้แก่	 ข้าวเหนียวหน้า
ต่างๆ	เช่น	ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง	ข้าวเหนียว
หน้าแกงคั่วกุ ้งสด	 ไส้กรอกข้าว	 ขนม
ค้างคาวทอด	 รวมไปถึงอาหารชนิดหนึ่ง
ซึ่งเป็นที่นิยมในจังหวัดสงขลา	 เรียกว่า	
‘เต้าคั่ว’	หรือ	‘สลัดทะเลสาบ’
	 ของหวานของภาคใต้มักท�ามาจาก
แป้งและน�้าตาลเป็นหลัก	 อย่างขนมของ
เทศกาลเดือนสิบ	ได้แก่	ขนมลา	ขนมโค	
ข้าวต้มลูกโยนห่อด้วยใบ้พ้อ	ขนมเจาะหู	 
ฯลฯ	 ส่วนผลไม้ก็เป ็นผลไม้ที่มีตาม
ฤดกูาล	เช่น	ทเุรยีน	เงาะ	มะม่วงหิมพานต์	
ขนุน	จ�าปาดะ	ลูกหยี	เป็นต้น	

บ้านขมิน้ เปิดบรกิารทกุวนั ตัง้แต่ 10.30 น. - 23.00 น. โทรศพัท์ 0-2399-4126 
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ทว่ากรกฎาคม ปี 1914 คือจุดเริ่มต้นของ
สงครามโลกครั้งท่ี 1 มันเกิดจากความ
ขัดแย้งและนโยบายแบบจักรวรรดินิยม
ของมหาอ�านาจในยุโรปทั้งหลาย ได้แบ่ง
เป็นยุโรปสองฝ่ายคือ ฝ่ายสัมพันธมิตร มี
ศูนย์กลางอยู่ที่อังกฤษ ฝรั่งเศสและรัสเซีย 
และฝ่ายมหาอ�านาจกลางซึ่งศูนย์กลาง
อยู่ที่เยอรมัน ออสเตรีย-ฮังการีและอิตาลี 
ทั้งสองฝ่ายเปิดฉากรบกันโดยมียุโรปเป็น
สมรภูมิ
 บรรยากาศสงครามปกคลุมไปทั่วทุก
หย่อมย่าน กระทั่งพื้นที่ภายในจิตใจ ผู้คน
ล้วนหวาดกลัวและหดหู่ ความสัมพันธ์ 
ระหว่างอลัเบร์ิตและม้าของเขากไ็ม่ต่างกนั 
สงครามพรากม้าของเขาเข้าสูก่องทหารม้า

และเข้าสู่สมรภูมิรบในที่สุด
 สงครามไม่เคยปราณีใคร แม้แต่ส่ิงมี
ชวีติอย่างม้า ชะตากรรมของมนัไม่ต่างจาก
ทหารหนสีงคราม แล้วแต่ชะตากรรมจะน�า
ไป ทว่าตลอดเส้นทางที่มันได้เหยียบย�่าไป
นั้นได้เกิดเมล็ดพันธุ์ของมิตรภาพงอกงาม
ขึ้นราวปาฏิหาริย์
 อีกด้านหนึ่งเด็กหนุ ่มอัลเบิร ์ตยังคง
เฝ้าตามหาที่จะพบม้าของเขาอีกครั้งด้วย
ความหวัง ทว่าเขาจ�าต้องเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของสงครามครั้งนี้ เพ่ือตามหา
มิตรภาพในความคิดค�านึงระหว่างเขากับ
ม้า เพราะส�าหรับเขาแล้วไม่มีส่ิงใดจะตัด
ความสัมพันธ์นี้ได้ขาด แม้จะแลกมาด้วย
ชีวิตก็ตาม 

War 
HorSE

 ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความหวังถึง
มติรภาพ ยงัต้องการสนัตแิละความสงบสขุ 
สิ่ งมหัศจรรย ์ทั้ งหลายก็ เกิดขึ้นได ้ทุก
เมื่อ หากมนุษย์ทุกคนยังคงเช่ือมั่นและ 
มีความหวัง แม้ในโลกความจริงอาจม ี
ความผิดหวังเจืออยู่บ้างก็ตาม  

life motion

ปี 1914 สิง่มชีวีติน้อยๆ ตัวหนึง่ลมืตาดโูลกในฟาร์มเลก็ๆ ทีเ่มอืงเดวอน ประเทศ
อังกฤษ โดยมีเด็กหนุ่มนามว่าอัลเบิร์ตเฝ้าดูอยู่ห่างๆ อย่างอยากรู้อยากเห็น  
ความผูกพันระหว่างอัลเบิร์ตและม้าตัวหนึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่วินาทีนั้น

War Horse
ผูก้�ากบัฯ:	สตเีฟน	สปีลเบร์ิก
นกัแสดง:	เจเรมี	่เออร์วนิ,	
เอม็มลิี	่วตัสนั,	เดวดิ	เทอร์วลิส์
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อันความดีนั้น ย่อมเป็นอาภรณ์ เป็นอิสริยยศของคนดี เพราะคนดีย่อมเห็นว่า ความดีนี้แหละ
เป็นยศอันยิ่งใหญ่ และย่อมพอใจประดับความดีเป็นอาภรณ์ กล่าวได้ว่า

“ความดีนั้น เป็นอิสริยาภรณ์ของคนดี”

ความดีนั้นเกิดจากกรรมที่ดี ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “คนเป็นคนดีก็เพราะกรรม เป็นคนถ่อมก็
เพราะกรรม” ฉะนั้นเมื่อละเลิกกรรมที่ไม่ดี ท�ากรรมที่ดีที่ชอบ...ก็ได้เป็นคนดีแล้ว

แต่คนที่ท�ากรรมชั่วผิด แม้จะได้รับบัญญัติว่าดีอย่างไร ก็หาชื่อว่าเป็นคนดีไม่ ผู้ที่รู้และค้านเป็นคนแรกก็
คือตนนั่นแหละ เว้นไว้แต่จะมีตาใจบอดด้วยความหลงตนไปอย่างยิ่งนั้นแหละจึงจะไม่รู้

ความดีที่จะให้ส�าเร็จการชนะนั้น ก็ต้องใช้ปัญญาค้นหา คือวิธีชนะที่จะไม่ต้องเบียดเบียนใคร 
เป็นความดีชั้นตรี ถ้าเป็นการชนะชนิดที่เกื้อกูลเขา ท�าให้เขากลับเป็นคนดี ก็นับว่าเป็นความดีชั้นโท

ส่วนความดีชั้นเอกก็คือ “ความดีที่ชนะความชั่วของตนเอง”

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระคติธรรม

happy-life
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ความหวั่นไหวแห่งจิต 
ย่อมเป็นโทษอย่างย่ิง 

เมื่อเกิดแก่ผู้ใด

ที่มาจาก หนังสือ ตนอันเป็นที่รักยิ่งของตน ผู้แต่ง สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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EyEs TEndEr 
Loving CarE

health

“ดวงตาเป็นดั่งหน้าต่างของหัวใจ” คงไม่มีใครซึ้งกับค�าพูดที่ออกจะเชยนี้ได้เท่ากับหนุ่มสาว
ผูป้ระสานสายตาโดยบงัเอญิ มนัก่อเกดิเป็นมิตรภาพเล็กๆ ส่ือผ่านดวงตาได้อย่างไม่น่าเชือ่ 
ยิ่งไปกว่านั้นดวงตายังเป็นอวัยวะที่ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตแทบจะตลอดเวลาที่เราตื่น 

จากสถิติพบว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์จ�านวนมากกว่าร้อยละ 50  
มีอาการปวดตา ตามัว ตาแห้ง สายตาล้า ปวดศีรษะ คนที ่
ต้องท�างานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ต้องท�างาน 
กลางแจ้งแสงแดดจัด หรือแม้แต่คนที่ต้องขับรถกลางคืนบ่อยๆ 
ดวงตาต้องปะทะกับไฟแฟลชจากกล้องถ่ายรูปบ่อยๆ ล้วนเป็น
เหตุให้ดวงตาต้องท�างานหนักทั้งสิ้น 
 
การดูแลรักษาดวงตาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไปตลอด
อายุขัยของเราย่อมต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ดวงตา และการปรับพฤติกรรมการใช้ดวงตาไปพร้อมกัน คือทั้ง
บ�ารุงรักษาสายตาจากภายในและป้องกันอันตรายต่อสายตา
จากภายนอก ก็จะท�าให้เราใช้ดวงตาคู่นี้ได้อีกนานเท่านาน

สารอาหารจ�าเป็น
วิตามินเอ
เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันมีหน้าที่ช่วยในการมองเห็น การ
เจริญเติบโตของกระดูก การแบ่งตัวของเซลล์ การกระตุ ้น 
ภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค ช่วยท�าให้ผิวหนังมีความแข็งแรง  
เป็นตัวซ่อมแซมผิวตา
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 ดูโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ และควรนั่งห่างจาก 
จอโทรทศัน์ประมาณ 5 เท่าของขนาดโทรทศัน์ จดัวางคอมพวิเตอร์
ให้เหมาะสม โดยให้มรีะยะห่างระหว่างจอภาพกบัตวัเราประมาณ 
50-70 เซนติเมตร และไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต�่าเกินไป

 ปรับความสว่างของห้องให้เหมาะสม หากมีแสงจ้าจาก
หน้าต่างควรใช้ม่านเพ่ือกรองแสงให้ผ่านเพียงบางส่วนและ 
ไม่ให้เข้าตาโดยตรง ในการพิมพ์เอกสารควรเลือกใช้ตัวอักษร
ขนาดใหญ่ และปรับความเข้มของตัวอักษรให้มากขึ้น
 
  ไม่ควรจ้องมองดวงอาทิตย์หรือดวงไฟเป็นเวลานานๆ รวมถึง 

คลื่นแม่เหล็กจากเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย เช่น เตาไมโครเวฟ  
เครื่องถ่ายเอกสาร สแกนเนอร์ ฯลฯ
 
  ควรสวมแว่นตาทุกครั้งที่ต้องออกไปสัมผัสกับแสงแดด ขับขี่

ยานพาหนะ หรือท�ากิจกรรมต่างๆ ที่มีโอกาสเส่ียง เช่น การ
ลงเล่นน�้าในสระว่ายน�้า ควรสวมใส่แว่นตาว่ายน�้าทุกครั้ง เพ่ือ 
ป้องกันคลอรีนหรือเศษผงเข้าตา
 
 เวลาที่เศษผงเข้าตา ห้ามขย้ีตาเด็ดขาด ควรล้างตาด้วยน�้า

สะอาดหรือหยอดน�้ายาล้างตาแทน และไม่ควรใช้ผ้าเช็ดหน้า 
แว่นตา ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื่น
 
  ก่อนนอนให้ชโลมด้วยน�้าอุ่นเพื่อความผ่อนคลาย และไม่ควร

เปิดไฟนอนเนือ่งจากดวงตาจะไม่ได้พกัผ่อนเตม็ที ่และเมือ่ตืน่นอน 
ให้ชโลมดวงตาด้วยความเย็นเพื่อให้กล้ามเนื้อตากระชับ

 ควรไปตรวจวัดสายตาเป็นประจ�า อย่างน้อยปีละครั้ง 

ร่างกายจะได้วติามนิเอจากอาหารจ�าพวกผลไม้สส้ีมหรอืเหลอืง 
เช่น ฟักทอง แครอท มะละกอ มะม่วงสกุ ฯลฯ จ�าพวกผกัใบเขยีว 
เช่น ผักต�าลึง ผักบุ้ง ผักโขม ผักกวางตุ้ง ฯลฯ หากขาดวิตามินเอ
จะมอีาการคนัตา ตาแห้งและอกัเสบ มองไม่เหน็ในเวลากลางคนื 
ผมแห้ง ผิวแห้งและหยาบ ติดเชื้อได้ง่าย 

ลูทีน (Lutein) และ ซีแซนทีน (Zeaxanthin)
สารสองตัวนี้อยู่ในจุดรับภาพของดวงตา มีหน้าที่ช่วยกรองแสง
หรือป้องกันรังสีที่จะท�าให้เกิดอันตรายต่อดวงตา ช่วยปกป้อง 
ไม่ให้เซลล์ของจอประสาทตาถูกท�าลาย เราสามารถได้จาก 
อาหารจ�าพวกพืชผักผลไม้ที่มีสีเขียวเข้มและสีเหลือง เช่น  
ผักคะน้า ผักปวยเล้ง ผักโขม และข้าวโพด
 
นอกจากน้ีสารทั้งสองยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรค
ต้อกระจก (Cataracts) โรคกระจกตาเสือ่ม (AMD) มะเรง็เต้านม 
และโรคหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 อ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ และถือหนังสือห่าง 

จากดวงตาประมาณ 1 ฟตุ ไม่ควรอ่านหนงัสอืตดิต่อกนัเป็นเวลา 
นานๆ ควรพักสายตาประมาณ 30-45 นาที 

 เมื่อรู้สึกปวดเมื่อยตาให้กรอกดวงตาไปมา แต่ควรหลับตา
ประมาณ 20-30 นาที ใช้อุ้งมือครอบที่ดวงตา แล้วนึกถึงภาพ 
สิ่งของสีสดใส เช่น ดอกไม้สีแดง เหลือง การจินตนาการภาพ 
จนเห็นวัตถุที่ชัดเจน จะช่วยให้สายตาดีขึ้น
 

  egcogroup 45



HOrOsCOpE

Taurus (ราศีพฤษภ) 
14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน

เป็นช่วงที่คุณไม่ได้แสดงออกหรือ

จัดการอะไรเป็นเรื่องเป็นราว เพราะ

ท่ีผ่านมาคุณคิดว่าท�ามามากพอแล้ว จึงอยาก

อยู่เฉยๆ บ้าง ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอ่ืนบ้าง 

เรื่องงานอาจกลายเป็นสิ่งที่ท�าลายความสัมพันธ์

ของคุณกับเพื่อนร่วมงานได้ หากเคืองอะไรกัน

อยูก่ร็บีเคลยีร์ให้ชดัเจน ความรกัมเีรือ่งทีค่ณุไม่ได้

คาดคิด เมื่อเกิดอะไรขึ้นมาคุณต้องตั้งสติ เตรียม

ตัวแก้ไขปัญหาให้ดีด้วย ควรท�าบุญโดยให้ความรู้ 

ให้โอกาสกับคนที่ยังท�าอะไรไม่ส�าเร็จให้เขาได้มอง

เห็นโอกาสใหม่ๆ บ้าง 

Aries (ราศีเมษ) 
13 เมษายน - 13 พฤษภาคม

คณุเหน็โอกาสทีจ่ะได้รบัผลประโยชน์

ใหญ่ๆ หรือค่าตอบแทนบางอย่างที่

ท�าให้คุณเชื่อว่ามันจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณ

ได้ไม่น้อย คุณต้องการความก้าวหน้าในเรื่องงาน 

มองไปที่อนาคต ไม่อยากย�่าอยู่กับที่ แม้ว่าตอนนี้

ทุกอย่างจะลงตวั และคณุกม็คีวามสขุกบังานดแีล้ว 

คุณกับคนรักไม่ค่อยโรแมนติกกัน ต่างคนต่างใช้

ชีวิตของตัวเอง คุณคิดว่าแค่ให้ใจกันก็พอแล้ว 

ไม่ต้องให้ของขวัญให้ส้ินเปลือง ควรท�าบุญโดย

การช่วยเหลือคนล�าบาก คนระดับที่ต้องแก่งแย่ง

แข่งขันกัน หรือคุณอาจให้ค�าแนะน�าดีๆ ให้ก�าลังใจ

กับบุคคลเหล่านั้นก็ได้ 

Capricorn (ราศีมังกร) 
16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์

คุณสามารถน�าความสามารถ

เฉพาะบุคคลของคุณไปสร้างผล

ประโยชน์ให้ตัวเอง และยังได้รับการยอมรับนับถือ

จากบุคคลต่างๆ อีกด้วย ซึ่งถือเป็นการสร้างงาน

ต่องาน การท�าอะไรที่ไม่โปร่งใสสักเท่าไหร่ในงาน

ไม่ได้ส่งเสริมคุณ แต่กลับท�าให้คุณต้องเจอปัญหา 

ดังนั้นคุณควรป้องกันด้วยการท�าตัวให้โปร่งใส ไม่

ว่าเรือ่งอะไรเข้ามาคณุต้องมหีลกั มีกรอบของคณุ 

ไม่ควรคิดวิธีลัดสักเท่าไหร่ บางทีคนรักยังไม่ดูแล

เอาใจใส่ การไปไหนมาไหนร่วมกันไม่ค่อยมี คุณ

ควรท�าบุญให้กบัการรณรงค์เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อม 

โครงการรักษ์โลกทั้งหลายจะช่วยเหลือคุณจาก

เรื่องราวไม่ดีได้ 

Aquarius (ราศีกุมภ์) 
13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม

การเดนิทางจะท�าให้คณุเหนือ่ยกว่า

ปกต ิรวมทัง้ความคาดหวงัเรือ่งผล

ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับจากการเดินทางก็อาจ

ไม่เป็นจริง มีความคลาดเคลื่อนบ้าง คุณมีความ

สามารถในการสร้างเงินและผลประโยชน์ให้กับตัว

คณุด้วยการเร่งงาน การท�างานด้วยความรวดเรว็ 

เม่ือคดิอยากท�าอะไรแล้วคณุกต้็องรบีท�าทนัทแีล้ว

จะประสบความส�าเร็จ ควรท�าบุญโดยการให้ความ

รักให้ความเมตตากับผู้ที่ขาดความรัก เพียงแค่

ก�าลังใจของคุณไม่ต้องมากมาย ก็ท�าให้เขาเหล่า

นั้นมีความสุขมากกว่าเดิมมากแล้ว

Gemini (ราศีเมถุน) 
14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม

คุ ณ ไ ม ่ ต ้ อ ง ก า ร อ ยู ่ ใ น ก ร อ บ 

ต้องการเป็นอิสระ ต้องระวังว่าจะ

เสียเงินไปกับบุคคลที่ดูมีฐานะดี ดูเป็นคนอ่อนโยน 

เขามีความรู้ ความคิดและบุคลิกภาพที่ดี เพ่ือนๆ 

ในที่ท�างานที่ดูมีมนุษยสัมพันธ์ดักับคุณ แต่คุณ

ไม่มีทางรู้ว่าเขาคิดอะไร ความเป็นเพ่ือนจึงไม่ได้

เกิดจากความจริงใจ แต่มีวาระซ่อนเร้น ความรัก

จะท�าอะไรก็ไม่เด็ดขาด จึงมีปัญหาที่ต้องเคลียร์  

ควรท�าบญุโดยการบรจิาคสิง่ของ รวมทัง้การมอบ

วิธีคิดให้คนอื่นมีความสุข

ดวงประจ�ำเดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2556

Pisces (ราศีมีน) 
14 มีนาคม - 12 เมษายน

คุณสามารถรับมือกับปัญหาที่

เข้ามา แม้เป็นปัญหาที่ไม่คาดคิด

มาก่อน แต่เพราะความมีไหวพริบของคุณท�าให้

คุณรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เสมอ มุมมองที่ไม่

เหมือนใคร พลิกแพลงสถานการณ์ได้ตลอดเวลา 

คุณจะได้เงินจากการพิสูจน์ความสามารถของ 

ตัวเอง คุณต้องแข่งขัน แสดงตัว จึงจะได้รับความ

ส�าเร็จอย่างที่ต้องการ ความรักของคุณอาจ

มีปัญหาซึ่งจะเกิดจากผู ้ไม่หวังดีให้ข้อมูลผิดๆ  

กับคุณ ท�าให ้คุณแสดงออกผิดๆ กับคนรัก 

ควรท�าบุญด ้วยการสร ้างสิ่ งก ่อสร ้าง เป ็น

สาธารณประโยชน์
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Sagittarius (ราศีธนู)
16 ธันวาคม - 15 มกราคม

จะท�าอะไรตอนนี้ก็ยังลงตัวอย่าง

ที่เคยท�ามา สิ่งที่คุณก�าลังท�าอยู ่

ในระยะนี้อาจไม่ส�าเร็จตามเวลาที่คุณต้องการ  

คุณจะได้รับการยอมรับและได้ผลประโยชน์อย่าง

ที่ต้องการ คุณมักมุ่งช่วยเหลือคนอื่น การท�าบุญ

ในเรื่องต่างๆ อาจมีภารกิจในเรื่องการท�าบุญมาก 

ควรท�าบุญกับผู้ที่เจอปัญหาในชีวิต หรือเพียงแค่

คุณให้ก�าลังใจเขา แนะน�าช่องทางดีๆ ให้กับเขา  

แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการท�าบุญที่ดีมาก

Virgo (ราศีกันย์)
17 กันยายน - 16 ตุลาคม

คุณต้องการลงทุน น�าเงินหรือสิ่ง 

ที่มีอยู่ไปสร้างให้เกิดประโยชน์กับ

ตัวคุณ คุณท�าแล้วไม่ต้องรอหวังผล คุณคาดหวัง 

ความก้าวหน้าด้านการเงิน รางวัลบางอย่างเอาไว้  

แต่ในวันนีส้ิง่ทีค่ณุหวังอยูน่ัน้ดูจะเป็นเรือ่งทีไ่ม่ง่าย 

ช่วงนี้คุณไม่ค่อยสนใจงาน คุณต้องการความ

อิสระ ไม่ต้องทนอยู่ในเกณฑ์ คุณต้องการสร้าง

ความรักให้มั่นคง แต่กลับยังมีบางสิ่งบางอย่างที่

ยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ในระยะนี้ ควรท�าบุญให้กับ

องค์กรการกศุล รวมทัง้ท�าบญุกบัพระ หรอืกบัวัด

ที่สง่างามก็จะส่งเสริมคุณเช่นเดียวกัน

Cancer (ราศีกรกฏ)
15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม

คณุต้องเดนิทาง ตดิต่อประสานงาน  

การเดินทางจะเป็นสื่อให้คุณได้พบ

ความส�าเร็จ คุณและเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือกัน

ดี แค่มองตาก็เข้าใจว่าควรท�าอะไร การท�างานจะ

ท�าให้คุณพบมิตรภาพ เจอเพื่อนที่ถูกชะตา ความ

รักไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดการณ์ทุกอย่าง แต่

ก็ไม่ได้ล้มเหลว ควรท�าบุญโดยการบริจาคเงิน 

หรือมอบสิ่งของท�าบุญกับอสังหาริมทรัพย์ให้กับ

วัดหรือองค์กร

Scorpio (ราศีพิจิก) 
16 พฤศจกิายน - 15 ธนัวาคม

คุ ณ ใ ห ้ ค ว า ม ส� า คั ญ กั บ ค ว า ม 

ผิดพลาดของตนจนเกิดเป็นความ

เสียใจ ควรมองความส�าเร็จแล้วชื่นชมกับมันบ้าง 

เก็บความผิดพลาดเป็นบทเรียน เรื่องงานคุณ

ไม่ค่อยใส่ใจจะท�าอะไรใหม่ๆ มักใช้เวลาไปกับการ

ตอบสนองความต้องการ ความสะดวกสบาย

ให้กับตัวเองมากกว่า ความสะดวกสบายให้กับ 

ตวัเองมากกว่า ความรกัคณุกม็โีอกาสได้รบัความ

ส�าเร็จอย่างที่คุณต้องการมาตลอด ควรท�าบุญ

ให้กับองค์กรที่เกี่ยวกับผู้หญิง หรือที่มีผู้หญิงเก่ง  

เป็นชื่ออยู่ในนั้นก็ได้เช่นเดียวกัน

Libra (ราศีตุลย์)
17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน

คุณพยายามจัดการทุกอย่างให้

ลงตัว ระวังจะท�าอะไรที่ เสียหาย

เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ อาจเป็นเพราะความ 

ผดิพลาด ความไม่รู ้การได้รบัข้อมูลท่ีคลาดเคลือ่น 

ดงันัน้ระวังไว้ก่อนก็ไม่เสยีหาย งานของคณุ คณุวาง 

ตัวดี ความดูดีของคุณกลายเป็นหน้าเป็นตาให้กับ

แผนกให้กับสายงานทีคุณท�าอยู่ จะจัดการหรือ

ไปติดต่องาน ใครๆ ก็ยอมรับในบุคลิกและความ

สามารถของคุณ คนรักของคุณเก่งเรื่องการ

จัดการต่างๆ ดังนั้นหากคุณมีเรื่องอะไรก็สามารถ

ปรกึษาเขาได้ ควรท�าบญุให้กบัผูท่ี้มีความผดิปรกติ

ในสมอง จะเป็นการส่งเสริมคุณในช่วงนี้อีกด้วย

Leo (ราศีสิงห์)
17 สิงหาคม - 16 กันยายน

คุณไม่ควรใช้อ�านาจในการจัดการ

เรื่องราวใดๆ ในช่วงนี้ เพราะการ

จัดการของคุณไม่ได้ก่อผลดี ระวังเรื่องเงินจะ

ท�าให้คุณสูญเสียความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน อย่าคิด

แต่ประโยชน์ของตัวเอง คุณไม่สนใจงานเท่าไหร่ 

ไม่ว่าจะมงีานเข้ามาคณุกย็งัเฉยชา ไม่กระตอืรอืร้น 

ไม่อยากท�า คุณและคนรักก�าลังเริ่มต้นสร้างความ

มั่นคงแต่อะไรๆ อาจยังไม่ได้ชัดเจนนัก ควรท�าบุญ

กับองค์กรหรือบุคคลที่มีลักษณะแคล่วคล่อง

ว่องไว เป็นคนเก่ง
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Qอยากทราบก�าหนดการ
จ่ายเงินปันผล?

Qหากไม่ได้รับเงินปันผลจะท�าอย่างไร?

Qอยากทราบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของเอ็กโก?

FAQ

หน้านี้มี
ค�ำตอบ

A เอ็กโกมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ โดยอัตรา
การจ่ายเงินปันผลจะเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัท   ปัจจุบันเอ็กโก

ได้ก�าหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิงบการเงิน
รวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือในจ�านวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม�่าเสมอหากไม่มีเหตุ
จ�าเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการ
จ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระส�าคัญ
โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่าก�าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

Aพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน 
จ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 

และข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ก�าหนด
ให้จ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือน 
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นหรือ
คณะกรรมการบริษัทลงมติแล้วแต่
กรณี   โดยปกติเอ็กโกจะพยายาม
จ่ายเงินปันผลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะ
สามารถท�าได ้  โดยก�าหนดการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับ 
ผลประกอบการครึ่งปีแรกและจ่าย
ผลประกอบการครึง่ปีหลงั ประมาณ
เดือนกันยายนและพฤษภาคมตาม
ล�าดับ 

Aกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล หรือมีเงินปันผลค้างจ่าย กรุณาติดต่อ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ TSD ตามที่อยู่ดังนี้

การติดต่อด้วยตนเอง

และไปรษณีย์
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 1 หรือ ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กทม. 10110

อีเมล์ TSDCallCenter@set.or.th

โทรศัพท์ 0 2229 2888

เพือ่สอบถามว่ามเีอกสารตคีนืไปยงั TSD หรอืไม่ หากมเีอกสารตคีนื ให้แจ้งความ
ประสงค์ขอรับเอกสารได้ด้วยตนเองหรือมอบอ�านาจได้ แต่หากไม่มีเอกสารตีคืน 
ให้ขอรายละเอียดเลขที่เช็ค จ�านวนเงิน วันที่จ่ายเงินปันผล ที่สูญหาย และน�า 
รายละเอยีด ดงักล่าวนัน้ไปแจ้งความ พร้อมน�าใบแจ้งความมาตดิต่อที ่ TSD เพือ่
ขอออกเช็คเงินปันผล พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
แบบค�าขอออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นฉบับใหม่แทนฉบับที่สูญหาย
 บันทึกแจ้งความของสถานีต�ารวจ
 ส�าเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง
 เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี หรือ
 ติดต่อสอบถามได้ที่ TSD Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2229 2888 
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calendar

calendar activities
ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก  (มีนาคม-พฤษภาคม 2556)

หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมตามความเหมาะสม 
และท่านสามารถตรวจสอบสถานที่จัดงานต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.egco.com

มีนาคม
ค่ายเยาวชน

เอ็กโกไทยรักษ์ป่า 
จังหวัดเชียงใหม่ก�าหนดวันปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้น
 เพื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี 2556โครงการ
พบปะผู้บริหาร 
ครั้งที่ 1/2556 

แถลงผลประกอบการ
ประจ�าปี 2555

เมษายน
การประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2556

พฤษภาคม
จ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด�าเนินงาน
ครึ่งปีหลังของ

ปี 2555
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ทุกๆ วันอาจจะไม่ใช่วันที่ด ี
แต่มันก็มีสิ่งดีๆ บางสิ่งเกิดขึ้นใน
ทุกๆ วัน
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Every day may not be good, but there is something good in every day.
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หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
222 หมู่ที่ 5 อาคาร เอ็กโก ชั้น 14, 15 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ (66) 2998-5146-8 | โทรสาร (66) 2955-0956 | E-mail: ir@egco.com
ที่ตั้ง : 13๐52’12.18๐N, 100๐34’3.56๐ewww.egco . com


