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editor’s talk

อาจกล่าวได้ว่าเบื้องหน้าของความส�าเร็จที่ย่ิงใหญ่ของเอ็กโก กรุ๊ป ในวันนี้ ล้วนมีที่มาจาก 
เบื้องหลังซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในหลายๆ ด้าน หนึ่งในน้ันก็คือ “การพัฒนาธุรกิจ” ที่เป็น
เสมือนฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืน ดังเช่น
ความส�าเร็จล่าสุดในการขยายธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป สู่ฟิลิปปินส์กับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
“มาซินลอค” ซึ่งนับเป็นหนึ่งในโครงการขยายการลงทุนสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของเอ็กโก กรุ๊ป

โรงไฟฟ้าถ่านหินมาซินลอค คือโครงการขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าแห่งที่ 2 ของ เอ็กโก กรุ๊ป ใน
ฟิลิปปินส์ ซึ่งถือเป็นความส�าเร็จที่ต่อเนื่องมาจากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าแห่งแรกน่ันคือ 
โรงไฟฟ้าเคซอน โดยในปัจจบุนั โรงไฟฟ้าเคซอนได้กลายเป็นโครงการทีป่ระสบความส�าเรจ็และ
สร้างผลก�าไรอย่างสงูให้กบัเอก็โก กรุป๊  ทัง้น้ี โรงไฟฟ้าถ่านหนิมาซนิลอคจะเป็นอกีหนึง่บทพสิจูน์
ทีแ่สดงให้เห็นถึงศกัยภาพของการบรหิารจดัการและการพัฒนาธุรกิจทีไ่ม่หยุดย้ังของเอก็โก กรุป๊  
ซึ่งจะน�าไปสู่การต่อยอดความส�าเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต

Life ฉบับเดือนกันยายน 2557 นี้ จึงขอน�าเสนอหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับฟิลิปปินส์ 
อาทิ บทสัมภาษณ์ของคุณจอห์น พาลุมโบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ 
ต่างประเทศ 1 ที่ได้ร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดท่ีน่าสนใจของการร่วมทุนครั้งล่าสุดของเอ็กโกใน 
โรงไฟฟ้าถ่านหินมาซินลอค หรือจะเป็นคอลัมน์ talk tell told ที่พาไปท�าความรู้จักกับโรงไฟฟ้า
ถ่านหินมาซินลอค รวมถึงบทสัมภาษณ์พิเศษ จาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้กล่าวถึงทิศทางการเติบโตของธุรกิจผลิตไฟฟ้าไทยในฟิลิปปินส์ไว ้
อย่างน่าสนใจ 

และนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของเอ็กโก กรุ๊ป ในวันนี้ ว่าเราจะยังคงเดินหน้าอย่างเต็มก�าลัง
เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป   

	 เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน..เพื่อชีวิต
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news update

 เอ็กโก กรุ ๊ป ได้จัดงาน โครงการพบปะผู้บริหารและงาน
แถลงข่าวสื่อมวลชน ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม The Okura Prestige  
Bangkok เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2557 เพ่ือรายงานและ
วิเคราะห ์ผลการด�าเนินงานทางการเงินของเอ็กโก กรุ ๊ป  

ในรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน  ปี 2557 รายงานความคืบหน้า
และการลงทุนในโครงการต่างๆ และทิศทางการด�าเนินธุรกิจของ 
บรษิทัฯ โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ รวมถึงนกัข่าว
ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ

โครงการพบปะผู้บรหิารและงานแถลงข่าวส่ือมวลชน

เอก็โก กรุป๊ ขยายฐานการลงทนุในฟิลิปปินส์ต่อเน่ือง 
ซือ้หุน้โรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด 630 เมกะวตัต์  

 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เอ็กโก กรุ๊ป ได้ซื้อขายและโอนหุ้นโดยทางอ้อมของบริษัท  
มาซินลอค พาวเวอร์ พาร์ทเนอร์ จ�ากัด หรือ เอ็มพีพีซีแอล (Masinloc Power Partners 
Co.Ltd. - MPPCL) ในสัดส่วนร้อยละ 40.95 จากบริษัท เออีเอส ฟิล อินเวสเม้นท์ จ�ากัด  
(AES Phil Investment Pte. Ltd.,) ซึง่จดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร์ เสรจ็สมบรูณ์แล้ว เมือ่วันที่ 
15 กรกฎาคม 2557 พร้อมกันน้ีได้มกีารลงนามในสญัญาผูถื้อหุน้ในวันเดยีวกัน โดยการซือ้ขาย
และโอนหุ้นครั้งนี้มีมูลค่า 453 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 14,750 ล้านบาท ส่งผล 
ให้ปัจจบุนัโรงไฟฟ้ามาซนิลอคถือหุน้โดยเออเีอส ในสดัส่วนร้อยละ 51 เอก็โก กรุป๊ ร้อยละ 40.95 
และบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation - IFC) ร้อยละ 8.05

 โรงไฟฟ้าถ่านหิน “มาซินลอค” มีขนาดก�าลังการผลิต 630 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัด 
ซัมบาเลส บนเกาะลูซอน มีสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับมะนิลา อิ เล็กทริค คัมปานี  
(Manila Electric Company - Meralco) ซ่ึงเป็นผู้จ�าหน่ายไฟฟ้ารายใหญ่ของฟิลิปปินส์  
ตลอดจนผู้จ�าหน่ายไฟฟ้ารายย่อย และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ
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news update

โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

 เอ็กโก กรุ ๊ป จัดโครงการเย่ียมชมการด�าเนินงานบริษัท
จดทะเบียน (Company Visit)  ในปีน้ี เอ็กโก กรุ ๊ป ได้พา
นักลงทุนท่ีได้รับการคัดเลือกรายชื่อจากการรับสมัครในวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2557 และรับสมัครผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท โดยผู ้ถือหุ้น 

ได้เข้าเย่ียมชมโรงไฟฟ้าโซลาร์ โก ซึ่งตั้งอยู่ ณ จังหวัดนครปฐม 
เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมประกอบด้วย รับฟัง 
บรรยายสรุปข ้อมูลและตอบข ้อซักถามจากผู ้บริหารของ 
โรงไฟฟ้าโซลาร์ โก จากน้ันเข้าเย่ียมชมบริเวณรอบโรงไฟฟ้า 
รวมทั้งห้องปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า

สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร : รายการ “มันนี่ ทอล์ค”

เมื่อ วันท่ี  4 กันยายน 2557 คุณสหัส ประทักษ ์นุ กูล 
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ของเอ็กโก กรุ ๊ป ได้ร ่วมบันทึกเทป
รายการ “มันน่ี ทอล์ค” โดยรายดังกล่าวได้ออกอากาศเมื่อวันที่  

11 กันยายน 2557 เวลา 22.30 น. และวันที่ 12 กันยายน 2557  
ทางช่องทรวิูชัน่ส์ TNN 2 และ วันที ่14 กันยายน 2557 เวลา 10.00 
และ 17.00 น. ทาง money channel 
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มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จัดโครงการ “อนุรักษ์ไม้หมายเมือง ครั้งที่ 7”
สืบสานงานอนุรักษ์ต้นไม้ท้องถิ่นเมืองเชียงใหม่

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า 
จ�ากัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการด�าเนิน
งานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน�้า น�าโดย คุณสุวพันธ์ ฉ�่าเฉลิม 
(ท่ี 3 จากซ้าย) กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิไทยรักษ์ป่า และ 
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่-บัญชี เอ็กโก กรุ ๊ป ผนึกก�าลัง 
หน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านต้นเกว๋น และ
องค์กรเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ร่วมกันปลูก “ต้นมะเกว๋น” หรือ 
ต้นตะขบป่า ต้นไม้เอกลักษณ์ท้องถ่ินของชุมชนบ้านต้นเกว๋น 
ต�าบลหนองควาย อ�าเภอหางดง จงัหวัดเชยีงใหม่ ในงาน “อนรุกัษ์ 

ไม้หมายเมือง ครั้งท่ี 7” ณ วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) โดย 
ได้รับเกียรติจาก เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็น
ประธานในงานเมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ “อนุรักษ์ไม้หมายเมือง ครั้งที่  7” จัดขึ้นโดยมี 
เป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินและ 
มคีวามส�าคญัทางประวัตศิาสตร์ของเมอืงเชยีงใหม่ ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวให้กับเมือง ตลอดจนปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนและคนใน 
ท้องถ่ินเห็นความส�าคัญของการดูแลและรักษาต้นไม้ที่เป็น
เอกลักษณ์ประจ�าท้องถิ่น
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 โ รงไฟฟ ้าระยอง ในกลุ ่ม เอ็กโก  
จัดโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโก รุ่นท่ี 12  
ภายใต้แนวคิด “เยาวชนในโรงไฟฟ้าเชิง
นิเวศน์” โดยน�าเยาวชนรอบโรงไฟฟ้า
ระยองและรอบโครงการ “ทีเจ โคเจน” 
จงัหวัดปทมุธานี ซึง่ก�าลงัศกึษาอยู่ในระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีท่ี 4 จ�านวน  
59 คน มาร่วมเข้าค่ายครัง้นี ้เพ่ือให้เยาวชน
ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ในโรงไฟฟ้าเชิงนิเวศน์ อย่างโรงไฟฟ้า
ระยอง ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้เก่ียวกับต้นก�าเนิดไฟฟ้าและระบบ
นิเวศของกลุ่มโรงไฟฟ้า และปลูกจิตส�านึก
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการอยู ่
ร่วมกันอย่างเก้ือกูลระหว่างโรงไฟฟ้ากับ
ชมุชน โดยโครงการค่ายเยาวชนเอก็โก รุน่ท่ี 
12 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน 2557 
รวม 4 วัน 3 คืน ณ โรงไฟฟ้าระยอง และ
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อ�าเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง 

โรงไฟฟ้าระยอง จัดโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโก รุ่นที่ 12 
ในแนวคิด “เยาวชนในโรงไฟฟ้าเชิงนิเวศน์”
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กิจกรรม Energy for Life On Tour ภายใต้โครงการ 
“พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”

เอก็โก กรุป๊ จดักิจกรรม Energy for Life On Tour ปีท่ี 2 ภายใต้ 
โครงการ “พลังงานเพ่ือชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”* 
ชวนอาสาสมคัรพนกังานไปร่วมถ่ายทอดความรูเ้รือ่งพลงังานและ
กระบวนการผลติไฟฟ้า กับเยาวชนใน 30 โรงเรยีน จาก 60 โรงเรยีน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือเสริมให้เด็กและเยาวชนของโรงเรียน 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ อันจะน�าไปสู่การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยผ่านกิจกรรม
ให้ความรูท่ี้ชวนน้องๆ มาค้นหาขมุทรพัย์ความรูช่้วยวิกฤตโลกร้อน
ในนิทรรศการ Energy for Life Wonderland พร้อมท้ังเปิดเวท ี
ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมตอบค�าถาม ประลองความรู ้  

Energy for Life Quiz โดยเริ่มออนทัวร์ไปยังโรงเรียนในภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคเหนอื ระหว่างเดอืน
สิงหาคม - กันยายน และภาคใต้ ในเดือนพฤศจิกายน 

* โครงการความรว่มมือระหว่างเอ็กโก กรุ๊ป ส�านกังานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ 
ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนให้เยาวชนใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู ้คุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และขยายผลไปยงัชมุชน โดยมรีะยะการด�าเนนิโครงการ  
3 ปี (2556-2558)
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EGCO Group focus

ความมุ่งม่ันในการหาโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ท่ีเดินเครื่องแล้วเพื่อช่วยให้บริษัท 
รบัรูร้ายได้ทันทีหรอืในระยะเวลาอนัส้ัน เป็นหน่ึงในกลยทุธ์ด้านการลงทุนเพือ่การสร้าง
ความเจรญิเตบิโตอย่างต่อเน่ืองของเอก็โก กรุป๊ ซึง่ล่าสุดเอก็โก กรุป๊ ประสบความส�าเรจ็ 
ในการซื้อหุ้นโดยทางอ้อมของบริษัท มาซินลอค พาวเวอร์ พาร์ทเนอร์ จ�ากัด หรือ 
เอ็มพีพีซีแอล เจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหิน “มาซินลอค” ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ี
มีประสิทธิภาพสูงและมีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีเย่ียม เป็นความส�าเร็จอย่าง 
ต่อเนื่องนับจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเคซอนที่ให้ผลตอบแทนสูงแก่เอ็กโก กรุ๊ป มาตลอด
ระยะเวลาหลายปีก่อนหน้านี้ แต่แนวทางการด�าเนินงานของ “มาซินลอค” จะเป็น
อย่างไร หนึง่ในทมีบรหิารคนส�าคญัของเอก็โก กรุป๊ คุณจอห์น พาลมุโบ รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 1 จะมาให้ค�าตอบ 

“มาซินลอค” 
ก้าวใหม่แห่งการเติบโต
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คุณจอห์น พาลุมโบ | 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 1
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EGCO Group focus

 แนวโน้มเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์
ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร และ 
ส่งผลกระทบอย่างไรต่อเอ็กโก กรุ๊ป

 ฟิลิปปินส์มีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วที่ประมาณ ร้อยละ  
6-7 ต่อปีในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ซึง่ส่งผลให้
ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็
ตามไปด้วย ซึ่งเอ็กโก กรุ ๊ป และบริษัท  
ในเครือเป็นผู้น�าตลาดท่ีมีศักยภาพในการ
ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้น 
ดังกล่าว

 ความส�าเร็จของโรงไฟฟ้าเคซอน 
 มีส่วนช่วยให้เอ็กโก กรุ๊ป เห็นถึงแนวทาง
การขยายธุรกิจมาสู ่โรงไฟฟ้าถ่านหิน  
“มาซินลอค” ได้ง่ายขึ้นหรือไม่

 โรงไฟฟ้าเคซอน มีผลการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นเลิศ 
รวมท้ังทีมงานฝ่ายปฏิบัติการที่มากด้วย
ประสบการณ์ ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้
เคซอนเป็นโครงการที่ประสบความส�าเร็จ
และสร้างก�าไรอย่างสูงให้กับเอ็กโก กรุ๊ป 
ในตลาดฟิลิปปินส์ เราคาดว่าโรงไฟฟ้า 
เคซอนจะด�าเนินงานต ่อไปอีกหลาย
ทศวรรษ เพ่ือที่จะให้บริการกระแสไฟฟ้า
ที่มีราคาถูก และมีคุณภาพเชื่อถือได้แก่ 
ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์

ผมเชื่อว่าเหตุผลหนึ่งท่ีท�าให้ผู้บริหาร
ของมาซินลอคเลือกเอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้ร่วม
ทุนพันธมิตรทางธุรกิจ เพราะเรามีปรัชญา
การท�างานร่วมกัน ในการให้บริการกระแส
ไฟฟ้าที่มีราคาถูกแก่ผู้บริโภค บนพ้ืนฐาน
ของความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยทั้งสองบริษัทต่างเคารพในวิถี
การท�างานและผลงานของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่ง
จะท�าให้เราเป็นทีมท่ีมีศักยภาพสูงในการ
ผสานความร่วมมือกันในอนาคต

 ข้อดีของโรงไฟฟ้าถ่านหินคืออะไร 
จริงหรือไม่ที่ เอ็กโก กรุ๊ป สามารถ เล็งเห็น 
ถึงแนวโน้มที่โรงไฟฟ้ามาซินลอคจะสร้าง 
รายได้ให้กับบรษัิทนับตัง้แต่วันท่ีลงนามใน
สัญญาร่วมทุน

 แต่เดิมมาซินลอค คือโรงไฟฟ้าที่
เป็นกิจการของรัฐและด�าเนินงานโดยรัฐ  
ด้วยเหตุน้ี โรงไฟฟ้าแห่งน้ีจึงถูกสร้าง
ขึ้ น ภ า ย ใ ต ้ ม า ต ร ฐ า น สู ง ทั้ ง ใ น ด ้ า น
ประสิทธิภาพการใช้งานที่เป็นเลิศและ
ความพรั่งพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ (โดย
กลุ่มบริษัทมิตซูบิชิ) นับตั้งแต่ AES เข้า
ซื้อกิจการ คณะผู้บริหารของมาซินลอค
ยังคงรักษามาตรฐานสูงสุดในการด�าเนิน
งานและบริหารงานโรงไฟฟ้าแห่งนี้เช่น
เดิม เราทราบดีว่ามาซินลอคได้ท�าสัญญา
จ�าหน่ายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้ซื้อหลายราย 
ซึ่งสัญญาเหล่าน้ีได้สร้างรายได้ที่แน่นอน
ให้กับมาซินลอค จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง นอกจาก
น้ี มาซินลอคยังสามารถจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าส่วนหน่ึงให้กับตลาดกลางซื้อขาย
ไฟฟ้า (Wholesale Electricity Spot  

Market) ซึง่ถือเป็นการทดสอบตลาดทีเ่ป็น
ทางเลือกใหม่ส�าหรับการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าต่อไปในอนาคตของมาซินลอค

*การซื้อหุ้นของเอ็กโก กรุ๊ป ในโรงไฟฟ้า
มาซินลอค เสร็จสิ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 
2557

 ปัจจุบันโรงไฟฟ้าถ่านหินมาซินลอค 
ด�าเนินธุรกิจรูปแบบใด และมีบริษัทใดเป็น
ลูกค้าส�าคัญบ้าง

 โรงไฟฟ้ามาซินลอคเป็นฐานการ
ผลิตไฟฟ้าหลักเพ่ือรองรับความต้องการ
พลงังานไฟฟ้าบนเกาะลซูอนของฟิลปิปินส์ 
ลูกค้าส�าคัญได้แก่ Meralco ผู้จัดจ�าหน่าย
ไฟฟ้ารายใหญ่ของฟิลิปปินส์ รวมท้ังกลุ่ม
ผู ้จัดจ�าหน่ายไฟฟ้าขนาดเล็กตลอดจน 
ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ ดังที่
ทราบกันดี Meralco ยังเป็นคู่สัญญาที่ได้
รับสิทธ์ิผูกขาดการซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
เคซอน และถือเป็นพันธมติรทางธุรกิจระยะ
ยาวท่ีมคีณุภาพและศกัยภาพสงูท้ังส�าหรบั
มาซินลอคและเคซอน
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 โรงไฟฟ้าถ่านหิน “มาซินลอค”  
มีจุดเด่นใดบ้างที่ท�าให้ เอ็กโก กรุ๊ป สนใจ 
ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

 ท้ังมาซนิลอคและเคซอนเป็นโรงไฟฟ้า 
ถ ่านหินท่ีใช ้ เทคโนโลยีและเชื้อเพลิง
ประเภทเดียวกัน ซึ่งลักษณะที่เหมือนกัน
นี้ท�าให้เราสามารถประสานความร่วมมือ
กันได้ดี ด้วยความหวังร่วมกันที่จะเพ่ิม
ผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนา
ความสามารถ เพ่ือที่จะให้บริการลูกค้า
รายส�าคัญของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน เรายังคงเดินหน้าแสวงหาช่องทาง

ใหม่ๆ ที่จะส่งเสริมให้โรงไฟฟ้ามาซินลอค
และเคซอนได้ท�างานร่วมกัน นอกจากนี้ 
ยังจะร่วมมือกันพัฒนาโครงการใหม่ๆ ใน
ฟิลิปปินส์อีกด้วย

 เอ๊กโก กรุ๊ป มองโอกาสทางธุรกิจใน
อนาคตของโรงไฟฟ้าถ่านหินมาซินลอค
ไว้อย่างไร

 โรงไฟฟ้ามาซินลอคเป็นธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าท่ีมีศักยภาพทางธุรกิจสูงซึ่งได้กลาย
มาเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจในระดับภูมิภาค
ของเอ็กโก กรุ ๊ป เรามีความมุ ่งมั่นที่จะ

ท�าให้ธุรกิจของเราเตบิโตในตลาดทีถื่อว่ามี
ศกัยภาพสงูสดุแห่งหน่ึงในเอเชยีตะวันออก 
เฉียงใต้ นอกจากนี้ เรามิได้มีเป้าหมาย 
เพียงแค่ขยายธุรกิจการผลิตไฟฟ้ามา
สู ่ฟิลิปปินส์ โดยให้ความส�าคัญเฉพาะ 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เช่น เคซอนและ 
มาซินลอคเท่าน้ัน แต่ยังสนใจท่ีจะลงทุน
ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และน�าเสนอ
บริการเสริมอื่นๆ ที่มีบทบาทส�าคัญกับ
ความปลอดภยัและความมัน่คงในการผลติ
พลังงานไฟฟ้าของฟิลิปปินส์ 

แต ่ เ ดิมมา ซินลอค คือ 
โรง ไฟฟ ้ า ท่ี เป ็น กิจการ
ข อ ง รั ฐ แ ล ะ ด� า เ นิ น ง า น

โดยรัฐ ด้วยเหตุนี้ โรงไฟฟ้าแห่งน้ีจึง
ถูกสร้างขึ้นภายใต้มาตรฐานสูงท้ังใน
ด้านประสิทธิภาพการใช้งานท่ีเป็นเลิศ
และความพรั่งพร้อมของ
อุปกรณ์ต่างๆ
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financial highlight

โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557)

บริษัท รายละเอียด

บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม 
จ�ากัด (ชัยภูมิ)

(เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงนามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�านวน 90 เมกะวัตต์ และได้รับเงิน Adder จากกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (สกพ.)  จ�านวน 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2559

ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557)

บริษัท รายละเอียด

บริษัท จีเดค จ�ากัด (จีเดค) (เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50) เป็นโรงไฟฟ้าที่ด�าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ ขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง 6.70 
เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในต�าบลควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) และได้รบัเงนิสนบัสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ
กิจการพลังงาน (สกพ.) จ�านวน 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี ด�าเนินการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ และก�าลัง
เตรียมงานส�าหรับการทดสอบการเดินเครื่องระบบต่างๆ เพื่อจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

บริษัท โบโค ร็อค 
วินด์ฟาร์ม (โบโค ร็อค) 

(เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100) เป็นโรงไฟฟ้ากังหันลมในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ขนาด 
ก�าลังผลิตติดตั้ง 113 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 15 ปี กับบริษัท Energy Australia Pty Ltd. ด�าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 79.42 คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

โครงการโรงไฟฟ้าขนอม
หน่วยที่ 4 ของ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม 
จ�ากัด (บฟข.)

(เอ็กโก กรุ ๊ป ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�านวน 930 เมกะวัตต์ เป็นระยะ
เวลา 25 ปี ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็ประมาณร้อยละ 32.50 โดยมกี�าหนดการเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์ในเดอืนมถุินายน 2559

โครงการไซยะบุรี 
ของบริษัท ไซยะบุรี 
เพาเวอร์ จ�ากัด (ไซยะบุรี)

(เอก็โก กรุป๊ ถือหุ้นในสดัส่วน ร้อยละ 12.50) เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้แบบฝายน�า้ล้น (Run off River) ในสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�านวน 1,220 เมกะวัตต์ ด�าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 30.85 คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562

สรุปผลการด�าเนินงานเดือน
มิถุนายน-สิงหาคม 2557

ตลอดระยะ เ วลา  3  เดื อน  ในป ี น้ี  
เอก็โก กรุป๊ ได้ด�าเนินธรุกิจโดยมีเป้าหมาย 
ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยเหตุการณ์ส�าคัญในช่วง
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคมท่ีผ่าน
มาสรุปได้ ดังนี้
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การลงทุนในบริษัทใหม่

วันที่ เหตุการณ์ส�าคัญ

30 พฤษภาคม 2557 บริษัท ซาน บัวนาเวนทูรา พาวเวอร์ จ�ากัด ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 49 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิแห่งใหม่ทีจ่ะพัฒนา ซึง่ต้ังอยู่ในเมอืงมาอูบาน จงัหวัดเคซอน สาธาณรฐัฟิลปิปินส์ ขนาด
ก�าลังผลิต 455 เมกะวัตต์ กับ Manila Electric Company (Meralco) เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์ อย่างไรก็ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานของ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก่อน จึงจะมีผลบังคับใช้

25 มิถุนายน 2557 เอก็โก กรุป๊ ได้ลงนามในสัญญาการซือ้ขายหุน้กับ AES Phil Investment Pte. Ltd. เพ่ือลงทุนทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 40.95 
ใน บริษัท มาซินลอค พาวเวอร์ พาร์ทเนอร์ (เอ็มพีพีซีแอล) ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาดก�าลังผลิต 315 เมกะวัตต์ 
จ�านวน 2 หน่วย รวมเป็น 630 เมกะวัตต์ ตัง้อยู่ท่ีจงัหวัดซมับาเลส บนเกาะลซูอน สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ เอม็พีพีซแีอลมสีญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้ากับ Meralco กลุม่ผูจ้�าหน่ายไฟฟ้ารายย่อยและกลุม่ลกูค้าอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 70 20 และ 10 ของก�าลงั
การผลิต ตามล�าดับ ซึ่งการซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้แล้วเสร็จและมีการลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ณ วันที ่30 มถุินายน 2557 เอก็โก กรุป๊ มโีรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งแล้ว จ�านวน 
20 แห่ง คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการ 
ถือหุ้น (ก�าลังการผลิตฯ) รวม 4,518 เมกะวัตต์ ซึ่งหากรวมการซื้อหุ้นใน 
เอ็มพีพีซีแอลจะท�าให้เอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้ว จ�านวน 21 
แห่ง คิดเป็นก�าลังการผลิตฯ 4,759 เมกะวัตต์ โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นจ�านวน 
3,880 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 11 ของก�าลังการผลิตท้ังประเทศจ�านวน 
34,179 เมกะวัตต์

ผลการด�าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ของเอ็กโก กรุ๊ป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มถุินายน 2557 มีก�าไรก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น (FX) และภาษเีงนิได้ 
รอการตัดบัญชี จ�านวน 2,566 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนจ�านวน 456 ล้านบาท โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจ�านวน 469 ล้านบาท 
ในขณะที่ธุรกิจอื่นลดลงจ�านวน 13 ล้านบาท 

ทัง้น้ี ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 เอก็โก กรุป๊ ได้ปฏิบตัติามมาตรฐาน
การบัญชใีหม่ ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ต้นในหรอืหลงั
วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยมาตรฐานการบญัชทีีม่ผีลกระทบต่อตวัเลขใน
งบการเงนิ คอื การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 4 เรือ่งการ
ประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่ และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ

• การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุม

ครั้งท่ี 8/2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก
ของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท โดยเอ็กโกจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 19  กันยายน 2557

เงินปันผล จำ�นวน (บ�ท) จ่�ยจ�กกำ�ไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมด�

0.41 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 เครดิตภาษีคืนได้

0.12 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 10 เครดิตภาษีคืนได้

2.47 ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่ได้รับเครดิตในการคำานวณภาษีเงินปันผล

รวม 3.00 บ�ทต่อหุ้น

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ 
จ�ากัด (บ้านโป่ง)

(เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จ�านวน 2 โครงการ (โครงการเอสเค โคเจน และ
โครงการทพี ีโคเจน) ซึง่ผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�า้ ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ในแต่ละโครงการประมาณ 125  
เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในต�าบลท่าผา อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แต่ละโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�านวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและไอน�า้กับลกูค้าอตุสาหกรรม 
เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการท�ารายงานศึกษา

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ 
จ�ากัด (คลองหลวง) 

(เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม จ�านวน 1 โครงการ (โครงการ ทีเจ โคเจน) 
ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งประมาณ 110 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในต�าบลคลองหนึ่ง  
อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�านวน 90  
เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและไอน�า้กับลกูค้าอตุสาหกรรม และการคดัเลอืก 
ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2560
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CSR for all

โรงไฟฟ้าใกล้โรงเรียน 
กับโครงการ

พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน 
ด้วยวิถีพอเพียง
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ด้วยเจตนารมย์ของเอ็กโก กรุ๊ป ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและ
สังคม บนพื้นฐานของความรู้และศักยภาพท่ีองค์กรมีอยู่ จึงได้ร่วมมือกับ ส�านักนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ริเริ่มโครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน  
ด้วยวิถีพอเพียง” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
โดยมุง่เน้นการท�างานร่วมกบั “คร”ู และ “โรงเรยีน” ซึง่เป็นต้นทางในการให้การศึกษา ควบคู่
ไปกับการปลูกฝังจิตส�านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรท่ีอยู่รอบตัวอย่างรู้คุณค่าและ 
มีประสิทธิภาพ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ�านวนกว่า 60 โรงเรียนทั่วประเทศ  

วันน้ีเราขอพาไปรู้จักกับโรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพ 
ท่ี 134 จังหวดัลพบรุ ีหน่ึงในโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการ และ
พูดคุยถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้

“โรงเรียนผมอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าแค่นี้เองครับ” ด.ช.กัสมัณท์  
เกิดฉาย วัย 10 ขวบ พูดคยุกับเรา ขณะทีก่�าลงัเดินส�ารวจห้องต่างๆ ใน
โรงเรยีนพร้อมกับกลุม่เพ่ือน “สายตรวจมนุษย์ไฟฟ้า และสายตรวจ 
ต�ารวจน�้า” เพ่ือดูว่ามีจุดไหนท่ีเพ่ือนๆ ลืมปิดน�้าหรือปิดไม่สนิท 
หรือไฟดวงไหนไม่ได้ใช้งานแล้ว ก็จะดูแลปิดน�้าปิดไฟเพ่ือช่วย
โรงเรียนประหยัดพลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าตาม 
ที่ครูได้สอนในห้องเรียน

“ความรู้เก่ียวกับพลังงานที่พวกเราได้มา ส่วนใหญ่ก็มาจาก 
โรงไฟฟ้า” ครชูาญ ชาล ีครภูาควชิาวทิยาศาสตร์ จากโรงเรยีน
บ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ 134 จังหวัดลพบุรี เล่าว่า “เรารู้จัก 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรี โซลาร์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าหน่ึง
ที่เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมถือหุ้น มานานกว่า 4 ปีแล้ว เพราะอยู่ห่างจาก
โรงเรียนเพียง 1 กิโลเมตร โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนระดับชั้น
อนุบาล - ป.6 มีนักเรียน 121 คน และครู 10 คน ชุมชนโดยรอบ

ของโรงเรียนท�าอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ เมื่อ
ก่อนนี้ คนในชุมชน แม้กระทั่งครูเอง เรารู้จักโซลาร์เซลล์ท่ีติดอยู่
บนเครื่องคิดเลขเท่าน้ัน แต่พอมีโรงไฟฟ้าเกิดข้ึน ก็น�าความรู้มา
ให้เราด้วย ไม่ว่าจะเป็นการน�าแผงโซลาร์เซลล์จริงๆ มาให้เราได้
ลองต่อไฟใช้จริง เชิญวิทยากรที่มีความช�านาญเรื่องโซลาร์เซลล์
มาให้ความรูใ้นโรงเรยีน รวมถึงพาไปศกึษาดงูานในโรงไฟฟ้าด้วย 
ก็ท�าให้ทั้งครู นักเรียน และชุมชนมีความรู้มากขึ้น”

“เรารูจ้กัโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบรุ ีโซลาร์ ซึง่เป็น
โรงไฟฟ้าหนึ่งที่เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมถือหุ้น มานานกว่า 4 ปีแล้ว 
เพราะอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียง 1 กิโลเมตร
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CSR for all

ครูชาญ เล่าเสริมว่า “ปัจจัยส�าคัญในการท�างานของครูและ
โรงเรียน คือ กระบวนการมีส่วนร่วม ความเป็นกัลยาณมิตร และ
การใช้ใจท�างานร่วมกัน เราเริม่จากการน�าความรูจ้ากแหล่งเรยีนรู้
ต่างๆ ในชมุชนมาบรูณาการ และท�าเป็นหลกัสตูรท้องถิน่ “พลงังาน
เพ่ือชีวิต บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง” โดยจัดท�าฐานการเรียนรู้ 
9 ฐาน ซึ่งใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โรงเรียน
เราใช้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงเรียน 3 ส่วน คือ 
ไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน พัดลมโซลาร์เซลล์ในห้องเรียน และ
ปั๊มน�้าเพ่ือการเกษตรภายในโรงเรียน เราต้องการให้เด็กเห็นภาพ
กระบวนการชัดเจนว่า แสงแดดสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
จริงๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้เด็กน�าไปใช้ต่อที่บ้าน และขยายผลต่อ
ไปยังชมุชนของตนเอง ปัจจบุนัชมุชนรอบๆ โรงเรยีนได้เห็นตวัอย่าง
การด�าเนินงานของโรงเรียน และหันมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อ
ผลิตไฟฟ้าใช้ในบ้านตนเองเกือบ 20 หลังคาเรือนแล้ว” 

นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านเขาเตียนฯ ยังได้น�าแนวคิดเรื่อง
การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ เข้ามาบูรณาการในฐานการ 
เรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนอีกด้วย เพ่ือให้นักเรียน
ได้เรียนรู ้ว ่า สิ่งของแต่ละอย่างที่ใช้ มีการใช้พลังงานหรือมี 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างไรบ้าง และท�าอย่างไรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยกิจกรรมอีกอย่างหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือ การน�า
วัฒนธรรมประเพณีที่ทรงคุณค่าในท้องถ่ินอย่าง “ล�าตัด” มาเป็น
กิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกหัดและแสดงความสามารถด้วย โดย
เนื้อร้องล�าตัดก็ได้สอดแทรกเรื่องการอนุรักษ์พลังงานเข้าไปด้วย

ครูชาญเล่าต่อว่า เมื่อ 1 ปีท่ีผ่านมา โรงเรียนบ้านเขาเตียนฯ 
ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลก
ร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” โดยมีการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียน 
ทั้งระบบ ทั้งการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู ้
เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน และการขยายผลสู่ชุมชน

“กจิกรรมหลกัของโครงการจะมุง่เน้นไปที ่“คร”ู ในการขบัเคลือ่น
ความรู้ไปสู่ “นักเรียน” และขยายผลไปสู่ “ชุมชน” โดยส่งเสริม
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้
คร ูเพ่ือเป็นต้นแบบในการบรูณาการแนวคดิเข้าไปในกระบวนการ
เรยีนรูท้ัง้ระบบของโรงเรยีน ผ่านการปฏิบตังิานจรงิระหว่างครแูละ
นักเรียน เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม และเชื่อมโยงแนวคิดเข้ากับวิถี
ชมุชน นกัเรยีนสามารถน�าสิง่ท่ีครสูอนไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจ�า
วัน จนกลายเป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน” 
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“เรื่องพลังงานทดแทนเน้นย�้า  โรงเรียนหนูท�าอยู่หลายที่
ใช้โซลาร์เซลล์ทั้งตรงนั้น ตรงนี้  มีหลายที่จะบอกให้
ปั๊มน�้ารดพืชผักเบ็ดเสร็จ   ใช้รดเห็ดเรือนเพาะช�า
หลอดไฟฟ้าตอนมืดค�่า   ใช้ประจ�าเน้นปลอดภัย
มีพัดลมโซลาร์เซลล์ใช้ทุกห้อง  เพื่อให้พี่น้องเห็นเป็นตัวอย่าง
ไม่ต้องง้อไฟฟาง    ให้เป็นตัวอย่างน�าไปใช้ ...”

ท่อนหนึ่งของเพลงล�าตัด “พลังงานเพ่ือชีวิต” ขับขานโดย 
น้องอัฟกัน หรือ ด.ช. กัสมัณท์ เกิดฉาย หนึ่งในทีมสายตรวจมนุษย์
ไฟฟ้า และสายตรวจต�ารวจน�้า ของโรงเรียนบ้านเขาเตียนฯ นั่นเอง 
และน่ีนับเป็นหนึ่งบทพิสูจน์ของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเป็น
ประโยชน์ระหว่างโรงไฟฟ้า โรงเรียน และชุมชน โดยน�าความรู้และ
ประสบการณ์ในการท�าธุรกิจผลิตไฟฟ้ามาแบ่งปันให้เป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน ซึ่งจะน�าไปสู่การมีส่วนร่วมของสังคมในการ 
ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
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talk tell told

โรงไฟฟ้า
มาซนิลอค
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ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงท่ีมีแหล่งส�ารอง
อยูม่ากในเกือบ 100 ประเทศในทกุภมิูภาค
ของโลก และเป็นเชื้อเพลิงที่หลายประเทศ
เลือกใช้ส�าหรับผลิตไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่

ซึ่งในฉบับน้ีเอ็กโก กรุ ๊ป ขอแนะน�า 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน “มาซินลอค” ซึ่งด�าเนิน
การโดยบริษัท มาซินลอค พาวเวอร์  
พาร์ทเนอร์ จ�ากัด หรือ เอ็มพีพีซีแอล 
ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยใช้ถ ่านหิน 
เป็นเชือ้เพลิง เอก็โก กรุป๊ ลงทนุโดยอ้อมใน 
เอม็พพีซีแีอลผ่านบรษัิท Gen Plus B.V.  
(“Gen Plus”) ในสัดส่วนร้อยละ 40.95 
โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมในเอ็มพีพีซีแอล ได้แก่ 
บริษัท เออีเอส ฟิล อินเวสเม้นท์ จ�ากัด 
(AES Phil Investment Pte Ltd)  
หรือ เออีเอส ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
51 และบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ  
(International Finance Corporation 
- IFC) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.05
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โรงไฟฟ้ามาซินลอค ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดั
ซัมบาเลส บนเกาะลูซอน สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ มีขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง 315 
เมกะวัตต์ จ�านวน 2 หน่วย รวมเป็น 630 
เมกะวัตต์ เป ็นโรงไฟฟ้าถ ่านหินท่ีใช ้
เทคโนโลยี Subcritical Pulverized Coal 
เดิมโรงไฟฟ้าถ่านหิน “มาซินลอค” เป็น
ทรัพย์สินของรัฐบาลฟิลิปปินส์ เริ่มเดิน
เคร่ืองเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2541 ส�าหรับหน่วยที ่1 และเดอืนธนัวาคม 
2541 ส�าหรบัหน่วยที ่2 โดยเออเีอสประมลู
ซื้อโรงไฟฟ้าแห่งน้ีจากภาครัฐภายใต้
โครงการแปรรปูของรฐับาลในปี 2551 และ
ได้ปรับปรุงโรงไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
โดยมกีารบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าด้วยความ
ปลอดภัยและมีความสัมพันธ์กับชุมชน 
ที่ดีเยี่ยมมาโดยตลอด

โรงไฟฟ ้ามาซินลอคได ้ท�าสัญญา 
ซือ้ขายไฟฟ้ากับ Manila Electric Company  
(Meralco) ซึ่งเป็นผู้จัดจ�าหน่ายไฟฟ้าราย
ใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กลุ่ม 
ผู ้จัดจ�าหน่ายไฟฟ้ารายย่อยและกลุ ่ม
ลูกค้าอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 70 
20 และ 10 ของก�าลังการผลิต ตามล�าดับ 
ภายใต ้สัญญาซื้อขายไฟฟ ้าทั้ งระยะ 
ปานกลางและระยะยาว การเดนิเครือ่งของ 
โรงไฟฟ้าใช้ถ่านหินคุณภาพดีท่ีน�าเข้าจาก
ประเทศอินโดนีเซีย จีน และ ออสเตรเลีย
เป็นเชื้อเพลิงหลัก การผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้ามาซินลอคเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วย
เสริมเสถียรภาพและความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้าบนเกาะลูซอนซึ่งมีประชากร 
มากที่สุด และมีระบบไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดใน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อีกด้วย

talk tell told

Luzon

Masinloc 

Quezon PowerMetro
Manila

Visayas

Mindanao

รูปภาพที่ตั้งโรงไฟฟ้ามาซินลอคซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
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โรงไฟฟ้ามาซินลอคมีสถิติการเดินเครื่อง 
และความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม 
ได้รับรางวัลและการยกย่อง 

ในเรื่องความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ภาพโรงไฟฟ้ามาซินลอค อีกหนึ่งมุม

ในรอบปี 2556 โรงไฟฟ้ามาซนิลอคผลติ
ไฟฟ้าในปรมิาณ 4,036 ล้านกิโลวัตต์ชัว่โมง 
เพ่ือจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Meralco กลุ่ม 
ผูจ้ดัจ�าหน่ายไฟฟ้ารายย่อยและกลุม่ลกูค้า
อุตสาหกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมใน
การเดนิเครือ่งตลอดทัง้ปีคดิเป็นร้อยละ 92 

โรงไฟฟ้ามาซินลอคมีสถิติการเดิน
เครื่องและความปลอดภัยที่ดีเย่ียม ได้
รั บ ร า ง วั ล แ ล ะ ก า ร ย ก ย ่ อ ง ใ น เ รื่ อ ง 
ความรับผิดชอบต ่อสิ่ งแวดล ้อมและ
สังคมจากหน่วยงานต่างๆ ใน สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ เช ่น กระทรวงแรงงานของ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ศูนย์ความปลอดภัย
และอาชวีอนามยั องค์กรความปลอดภยัใน
การท�างานของ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รวม
ทั้งรางวัลในด้านประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
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รางวัล Edison Award ให้โดย  
The Edison Electric Institute ในปี 
2554  รางวัลน้ีจะมอบให้กับธุรกิจที่มี
ความโดดเด่น สร้างสรรค์นวตักรรมล�า้สมยั 
และมีส่วนช่วยในด้านความก้าวหน้าของ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
โดยทีมกรรมการผู้พิจารณาตัดสินมาจาก
ผู้บริหารระดับสูงท่ีเกษียณอายุแล้ว รวม
ถึงอดีตประธาน EEI

รางวัล Asian Power Award 
การให้รางวัล Asian Power จัดข้ึนทุกปี
แก่บริษัทท่ีประสบความส�าเร็จสูงสุดใน
อุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง
ในปี 2554 AES Philippines ได้รับรางวัล
ในสามประเภทดังนี้

• ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนแห่งปี 
 (รางวัลเหรียญทอง)
• โรงไฟฟ้าที่สามารถปรับปรุง
 ประสิทธิภาพได้ดีที่สุดในเอเชีย
 (รางวัลเหรียญทอง)
• โรงไฟฟ้าทีม่กีารเดนิเครือ่งและบ�ารงุ
 รักษาดีที่สุดในเอเชีย 
 (รางวัลเหรียญเงิน)

ติด 1 ใน 10 อันดับสูงสุดของ 
โรงไฟฟ้าในโลก ในปี 2554 จัดโดย 
POWER Magazine โรงไฟฟ้ามาซินลอค
ได้รับการยอมรับจาก POWER Magazine 
ให้เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าถ่านหินชั้นน�าของ
โลกในปี 2554 จากการเป็นผู้น�าในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมซึ่งสร้าง
แรงบันดาลใจในการพัฒนาอุตสาหกรรม
พลังงานต่อไป

รางวัล Safety Recognition  
Award ปี 2554 ได้รับรางวัลจาก
กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ The Bureau 
of Working Conditions (ในสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์)

talk tell told

รางวลั Silver Safety Award ปี 2554 ได้รบัรางวลัจาก The Safety and Health  
Association of the Philippine Energy Sector, Inc. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน

นอกจากนี ้ในการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้ามาซนิลอคในด้านการจดัการด้านสิง่แวดล้อม 
สขุภาพ และความปลอดภัย โรงไฟฟ้ามาซนิลอค ได้ด�าเนนิการตรวจสอบการปล่อยมลพิษ
อย่างต่อเนือ่ง ท้ังน้ี การจดัการด้านสิง่แวดล้อมของโรงไฟฟ้ามาซนิลอคอยู่ในระดบั Surpass  
Philippines World Bank Standard โดยให้ความส�าคัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงทั้งก่อนและหลังการผสมถ่านหินจากทั้ง 3 แหล่งให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่โรงไฟฟ้าก�าหนดไว้ ก่อนน�าเข้าสู่กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า
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ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด 
โดยการติดตั้งอุปกรณ์ก�าจัดก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ให้ได้อย่างน้อย 90-95% ขณะ
เดียวกันก็ลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์
ด้วย รวมทั้งต้องมีระบบไฟฟ้าสถิตท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงเอาไว ้ดักจับฝุ ่น และ
ต้องมีระบบระบายความร้อน โดยใช ้
น�้าหล่อเย็น จึงสามารถลดทั้งมลพิษและ
กากของเสยี รวมทัง้เพ่ิมพลงังานความร้อน
ที่ได้จากการเผาถ่านหินได้อีกด้วย 

ที่มา : www.eppo.go.th

เคร�่องแปลงไฟฟา
(Transformer)

เคร�่องกำเนิดไฟฟา
(Generator)

ไอน้ำ

ไอน้ำ

สงกระแสไฟฟาเขาสูระบบ
การจายไฟฟา

หมอไอน้ำ
(Boiler)

เคร�่องบดละเอียด
(Coal Pulverizer)

ยุงถาน
(Coal Bunker)

เคร�่องควบแนน
(Condenser)

ระบบ
Cooling
System

กังหันไอน้ำ
(Turbine)
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ลานกองถานหิน

เร�อบรรทุกถานหิน

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean 
Coal Technology)

เทคโนโลยีถ่านหนิสะอาด คอื เทคโนโลยี
ที่ พัฒนาเพ่ือดูแลป ัญหาสิ่ งแวดล ้อม
ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้ถ่านหินมาผลิต
ไฟฟ้า โดยเริ่มตั้งแต่การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท�าเหมอืง การจดัการถ่านหินก่อนน�า 
มาใช้ และการลดหรอืก�าจดัมลพิษทีเ่กิดขึน้  
ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
เผาไหม้เพื่อผลิตไฟฟ้า

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด มุ่งเน้นเพ่ือ
ก�าจัดหรือลดมลภาวะเพ่ือน�าถ่านหินมา

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงไฟฟ ้ามาซินลอค 
อ ยู ่ ใ น ร ะ ดั บ  S u r p a s s  
Philippines World Bank 
Standard โดยจะให้ความ
ส� าคัญเป ็นพิ เศษ ในการ 
ตรวจสอบและวิเคราะห์ค่า
ความร้อนของเชื้อเพลิง
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ปัจจัยส�าคัญประการหน่ึงคือ รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ด�าเนินการ
ตามที่ประธานาธิบดีอากีโนได้หาเสียงไว้ว่าจะด�าเนินนโยบาย
รัฐบาลตาม Daang Matuwid หรือ “Straight path towards 
good governance” (มรรคาท่ีถูกต้องเพ่ือให้มีธรรมาภิบาลท่ี
ดี) โดยนับตั้งแต่เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ได้
ด�าเนินนโยบายที่แน่วแน่ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

Light Up 
The Philippines

สาเหตุส�าคัญ คือ ฟิลิปปินส์มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าร้อยละ 7 เป็นเวลาต่อเนื่อง
กัน 2 ปีแล้ว ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และสูง
เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียรองลงมาจากจีน

ท�าไม ‘ฟิลิปปินส์’ ถึงโดดเด่นขึ้นมาก
ในเวทีการค้าอาเซียน รวมทั้งเอเชีย   
บทความโดย ฯพณฯ ประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ประพฤติมิชอบในวงราชการ รวมท้ังการประกาศให้ข้าราชการ
ประพฤตติวัเป็นผูร้บัใช้ประชาชนและเลกิการท�าตวัเป็นอภสิทิธ์ิชน
อยู่เหนือกฎหมายข้อบังคับต่างๆ นอกจากนั้น ยังให้มีการด�าเนิน
งานอย่างโปร่งใสโดยเฉพาะอย่างย่ิงการประมูลงานของทาง
ราชการในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
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   ฟ ิ ลิปป ินส ์มีการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจมากกว่าร ้อยละ 
7 เป็นเวลาต่อเน่ืองกัน 2 ปีแล้ว  
ซึ่ ง เป ็นอัตราการ เติบ โตทาง
เศรษฐกิจท่ีสงูทีส่ดุในกลุ่มประเทศ
อาเซียน และสูงเป็นอันดับท่ี 2  
ในเอเชียรองลงมาจากจีน

1. ฯพณฯ ประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย 
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (ซ้าย) 
และภริยา (คุณซานดร้า วาเลนเชีย ประศาสน์วินิจฉัย) (ขวา) 
กับ ฯพณฯ Benigno Simeon Cojuangco Aquino, the 3rd 
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (กลาง)

2. ฯพณฯ ประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย 
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (ซ้าย) 
และภริยา (คุณซานดร้า วาเลนเชีย ประศาสน์วินิจฉัย) 
(กลาง) กับคุณ W. Scott Thompson ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
Fletcher School of Law and Diplomacy (ขวา)

3. ฯพณฯ ประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย 
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (ขวา)
และ คุณ Benedicto Cabrera ศิลปินแห่งชาติของฟิลิปปินส์
ด้าน Visual Arts (Painting) (ซ้าย)

1
2

3
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แม้ว่าการด�าเนินการยังไม่เห็นผลที่
ชัดเจนแต่ก็ท�าให้ประชาชนมีความหวังว่า
รัฐบาลฟิลิปปินส์จะท�างานเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม มากกว่าจะท�าเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้ใกล้ชิด อย่าง
รัฐบาลที่แล้วๆ มา อีกทั้งยังท�าให้นักธุรกิจ
และนักลงทุนก็มคีวามมัน่ใจมากขึน้ในเรือ่ง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม (level playing 
field) และกล้าตัดสินใจท่ีจะลงทุนหรือ
ขยายกิจการมากขึ้น

ป ัจจัยส� าคัญอีกประการห น่ึงคือ 
นโยบายของรฐับาลฟิลปิปินส์ทีส่่งเสรมิการ
ลงทุนจากต่างประเทศโดยให้ความส�าคัญ
กับการลงทุนในการพัฒนาโครงสร ้าง
พ้ืนฐาน การเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร การพัฒนาพลังงาน และการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ซึ่งดึงดูดใจให้มี
การลงทุนเพ่ิมขึ้นมากในเรื่องการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาพลังงาน
ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนา
พลงังานทางเลอืก เช่น พลงังานแสงอาทติย์ 
พลังงานจากกระแสลม และพลังงานจาก
ความร้อนใต้พิภพ

ปัจจัยส�าคัญประการสุดท้ายที่อยาก
จะกล่าวถึง คือ การด�าเนินการของรัฐบาล
ฟิลิปปินส์อย่างมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ จน
ท�าให้ได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ 
(credit rating) ขึ้นเป็นอันดับเหมาะสมกับ
การลงทุน (investment grade) จากบรษิทั
จัดอันดับความน่าเชื่อถือต่าง ๆ ท้ัง S&P, 
Moody’s และ Fitch โดยเมือ่เรว็ๆ นีก็้ได้รบั
การปรับอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือของเกาหลีใต้ซึ่ง
เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในฟิลิปปินส์ด้วย

การด�าเนินการของรัฐบาล
ฟิลิปปินส์อย่างมุ่งมั่นในการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศจนท�าให้
ได้รับการปรับอันดับ

ความน่าเชื่อถือ (credit rating) 
ขึ้นเป็นอันดับเหมาะสมกับการ
ลงทุน (investment grade)
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อย่างไรก็ดี การเติบโตทางเศรษฐกิจ

นี้ยังกระจุกตัวอยู่ในด้านการค้าและการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยยังไม่มีผล
เป็นการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ท�าให้
ไม่กระตุ้นก�าลังซื้อในภาพรวม

ฟิลิปปินส์เคยมีแผนพัฒนาพลังงาน
ที่ผิดพลาดในช่วงทศวรรษที่ 1980 ท�าให้
เกิดการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอย่าง
หนักจนถึงขนาดท่ีต้องลดวันท�างานเหลือ
เพียง 4 วันต่อสัปดาห์ในช่วงต้นทศวรรษที่ 
1990 เน่ืองจากไม่มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอ 
สถานการณ์ทีเ่ลวร้ายดงักล่าวท�าให้รฐับาล
ต้องปรบัเปลีย่นนโยบายโดยยอมให้เอกชน
เข้ามาลงทุนผลิตไฟฟ้าภายใต้การก�ากับ
ดูแลของภาครัฐ และมีการออกกฎหมายที่
ก�าหนดราคาค่าไฟฟ้าอย่างเอื้อประโยชน์
แก่ผู ้ลงทุน จึงสามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าได้ส�าเร็จ

อย่างไรก็ดี นโยบายดังกล่าวท�าให้
อัตราค่าใช้ไฟฟ้าของฟิลิปปินส์อยู ่ใน
อันดับสูงเป็นล�าดับต้นๆ ของเอเชีย ดังนั้น 
การเติบโตด้านการค้าและการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์จึงมีความต้องการใน
การใช ้ไฟฟ้าเ พ่ิมมากขึ้น การเข ้ามา 
ร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าในฟิลปิปินส์จงึน่าจะ 
เป็นการลงทุนในจังหวะที่ดีอย่างยิ่ง  
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ที่มาจาก : หนังสือเพาะภูมิการเงิน โดย : กาญจนา หงษ์ทองmoney talk

เกษียณเร็ว
แบบไม่เครียด
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บ้านหลังใหญ่จะท�าให้คุณ
ต้องผ่อนธนาคารเยอะ 

คุณยังต้องเตรียมเงินไว้
ส�าหรับดูแลรักษาอีกไม่น้อย

ตั้งใจมาต้ังแต่ตอนอายุราว 30 ปีว่าอยากจะ
เกษียณตัวเองสักตอนอายุ 40 ปี จากนั้นจะออก
ไปใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวบ้าง นั่งสมาธิบ้าง หรือ

ท�าอะไรในแบบท่ีตัวเองอยากท�า ตอนนี้อายุ 38 ปีแล้ว ส�ารวจ
สถานการณ์ทางการเงินท้ังหมด ดูท่าว่าชีวิตท่ีวาดหวังไว้ อาจจะ
ยังไม่เป็นจริง แผนชีวิตและแผนการเงินที่วางไว้ส่อเค้าว่าอาจจะ
พลาดเป้า เพราะบ้านคงผ่อนไม่หมดทันก่อนอายุ 40 ปี ตอนนี้มา
นั่งคิดว่า ไม่น่าซื้อบ้านหลังใหญ่เกินไปเลย ท�าให้ต้องมาผ่อนหนัก
เกินไป ทั้งที่ก็อยู่คนเดียว รถก็ยังผ่อนไม่หมด เพราะเพ่ิงเปล่ียน
ใหม่ แต่ท้ายที่สุดก็ไม่เครียด ไม่เร่งรัดตัวเองดีกว่า พร้อมเมื่อไรก็
เกษียณเมื่อนั้น

การใช้ชีวิตมีแผน มีเป้าหมาย เมื่อไม่ได้ตาม 
เป้าหมายก็อย่าไปเร่งรัดตัวเองจนเกินไป ช้าบ้าง
ก็ได้ เอาแบบพอดีๆ ดีกว่า แต่ทุกครั้งที่มีแผนและ

เป้าหมาย และไม่เป็นอย่างที่ตั้งไว้ สิ่งหนึ่งที่ต้องท�า คือ มานั่งรีวิว 
จะได้เห็นปัญหาและอุปสรรคที่ท�าให้แผนเราล่ม

ทกุวนัน้ีมจีดุอ่อนหลายอย่างทีท่�าให้แผนเกษยีณเรว็ของหลาย
ต่อหลายคนล่มคามือ ประเด็นท่ีพบบ่อย คือ เรื่องกู้เงินซื้อบ้าน  
ซึ่งตรงกับปัญหาที่บอกว่าคงผ่อนบ้านให้หมดไม่ทัน 40 เพราะซื้อ
บ้านหลังใหญ่เกินไป ทั้งที่อยู่คนเดียว พอบ้านใหญ่ ราคาแพง ค่า
งวดการผ่อนก็ต้องสงูตามไปด้วย ย่ิงพยายามเร่งเคลยีร์หน้ีให้หมด
ก่อน 40 คราวนี้ก็ต้องยิ่งผ่อนหนัก

“นกน้อยท�ารังแต่พอตัว” คนคิดเกษียณเร็วต้องนึกถึงจุดนี้
เข้าไว้ ต่อให้บ้านหลังใหญ่แค่ไหน คุณก็นอนได้ห้องเดียวอยู่ดี 
นอกจากบ้านหลงัใหญ่จะท�าให้คณุต้องผ่อนธนาคารเยอะ คณุยัง
ต้องเตรียมเงินไว้ส�าหรับดูแลรักษาอีกไม่น้อย

ทั้งหมดน้ี ถ้าคุณไม่มีแผนเกษียณเร็วอยู่ในมือคงไม่เป็นไร 
ค่อยๆ ผ่อนไปตามน�้า แต่ถ้าในมือก�าแผนเกษียณเร็วเอาไว้ รู้ไว้
เถอะว่านี่แหละ จุดอ่อนที่รบกวนแผนเกษียณเร็วของคุณ

อกีเรือ่งหน่ึง คอื ผ่อนรถ นีก็่เป็นอกีอย่างหนึง่ท่ีฉดุแผนเกษยีณ
เร็วของหลายคนแท้งมานักต่อนัก เพราะชีวิตที่ต้องการเกษียณ
เร็ว ไม่ควรสะสมหนี้ หรือหาหนี้ใส่ตัว บางคนคิดแต่จะเปลี่ยนรถ 
คันใหม่อยู่วันยังค�่า พอผ่อนคันเก่าหมด ผ่อนคันใหม่ต่อ หนี้เลย 
ไม่หมดซะที แบบนี้ถือว่าบั่นทอนแผนเกษียณเร็วเช่นกัน

นอกจากหนี้บ้าน หนี้รถ หนี้หน้าไหนก็ไม่ควรอยู่ในสารบบของ 
คนคดิจะเกษยีณเรว็ทัง้นัน้ ของสะสมของคนคดิเกษยีณเรว็จงึควร
เป็นเงินออม ไม่ใช่หนี้ และสิ่งท่ีควรท�ามากท่ีสุด คือ ออมให้เร็ว
ทีส่ดุและมากท่ีสดุเท่าทีจ่ะท�าได้ กรณีเป็นพนกังานบรษิทันอกจาก 
รายได้ประจ�าท่ีหาได้ คุณอาจต้องมองหางานมาท�าเพ่ือเพ่ิม 
รายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ในแง่มุมของการลงทุน คนคิดเกษียณเร็วต้องแบ่งเงินก้อนที่
เส่ียงมากและเส่ียงน้อยให้บาลานซ์ทีเดียว เพราะถ้าคิดแต่จะมี 
ผลตอบแทนมากท่ีสดุอย่างสดุโต่ง ก็อาจต้องลงทุนท่ีเสีย่งเยอะไป 
ซึ่งถ้าพลาดข้ึนมาอาจจะท�าให้แผนเกษียณเร็วล้มระเนระนาดได้ 
จากท่ีคิดว่าจะเกษียณตอนอายุ 40 คราวน้ีอาจจะเล่ือนไปอย่าง
ไม่มีก�าหนดจริงๆ ดังนั้น กระจายความเสี่ยงเป็นดีที่สุด

ยังมีรายละเอียดอีกหลายอย่าง ที่คนคิดเกษียณเร็วพึงปฏิบัติ 
เป็นต้นว่า ควรจะระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายในระดับหน่ึง แต่ก็
อย่าให้ถึงกับเสยีรสชาตอินัหอมหวานในการด�าเนินชวิีตปัจจบุนัไป

ความลบัอย่างหนึง่ของคนเกษยีณเรว็ ทีส่ามารถพุ่งเข้าเส้นชยัท่ี
วาดหวงัไว้ได้ คอื ควรจะหาใครสกัคนท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ เพ่ือสร้าง
แรงขบัให้คณุเดนิตามแผนและบรรลเุป้าหมายได้เหมอืนอย่างเขา

แผนเกษียณเร็วจะล่ม หรือล้ม เครียดไปก็เท่านั้น แต่ก็อย่าถึง
กับละเลยหรอืท้ิงขว้างแผนการเงินทีเ่คยจดัระเบยีบมาเป็นอย่างด ี
เป็นใช้ได้ จะเกษียณเร็วหรือเกษียณช้า อย่างน้อยชีวิตน้ีเราได้
เกษียณแน่นอน 
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ปัจจุบันพลังงานที่เราใช้กันอยู่ คือ พลังงานฟอสซิล อันหมายถึง
น�้ามันดิบ ท่ัวโลกมีส�ารองอยู่ 1,048 พันล้านบาร์เรล ในไทยมีส�ารองเพียง 71.4 ล้านบาร์เรล ใช้ได้อีก

ประมาณ 20 ปี
ถ่านหิน ทั่วโลกมีส�ารองอยู่ 984 พันล้านตัน ในไทยมี 1,373 ล้านตัน ใช้ได้อีกประมาณ 70 ปี
ก๊าซธรรมชาติ ทั่วโลกมีส�ารอง 5,502 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ในไทยมีส�ารอง 33 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต 

ใช้ได้อีกประมาณ 30 ปี 
รู้หรือไม่ สถิติล่าสุดประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66 ล้านคน เราใช้พลังงานไปมูลค่าปีละ 1,697,986 

ล้านบาท เป็นการน�าเข้าไป 1,178,000 ล้านบาท ซึ่งวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานที่ง่ายที่สุดคือ “ลดการใช้” 
หรือ “ใช้เท่าที่จ�าเป็น”
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• ปิดไฟที่ไม่ใช้ 1 ดวงต่อ 1 คน ถ้าท�าได้เพียง 0.1% 
ของการใช้ไฟฟ้าในประเทศ จะประหยัดเงินได้ปีละ 
1,698 ล้านบาท
• ปิดไฟสแตนด์บาย ถ้าคนไทย 2.5% ของประเทศ 
ช่วยกันปิดไฟสแตนด์บายจะประหยัดได้ปีละ 2.4 ล้านบาท
• ตู้เย็น ค่าไฟฟ้าจะขึ้นตามจ�านวนการเปิด-ปิด การตั้ง
อุณหภูมิสูงเกินค่าก�าหนด จะเพิ่มค่าไฟฟ้า 27 บาท/เดือน
• กระติกน�้าร้อน หากต้มน�้า 1 ชั่วโมงทุกวัน จะเสียค่าไฟฟ้า 
58.5 บาท/เดือน แต่หากต้มน�้าแค่ครึ่งกระติกจะ
ประหยัดไป 46%
• เครื่องปรับอากาศ หยุดใช้แอร์วันละ 1 ชั่วโมง จะประหยัด
เดือนละ 126.90 บาท 1 ล้านเครื่องก็ได้ 126.9 ล้านบาท

ที่มา: กระทรวงพลังงาน

วิธีประหยัดพลังงานง่ายๆ ของหนุ่มสาวออฟฟิศยุคใหม่
1. ลดการใช้ลิฟต์ คุณเป็นคนหน่ึงที่ต้องรีบร้อนข้ึนออฟฟิศ

มาเพ่ือตอกบัตรก่อนแล้วค่อยลงลิฟต์ไปซื้ออาหารเช้าหรือกาแฟ
หรือเปล่า? ถ้าใช่... นั่นหมายความว่าคุณก�าลังใช้ไฟฟ้าสิ้นเปลือง
โดยการกดลิฟต์ซ�้าแล้วซ�้าเล่า ลองตื่นให้เช้าขึ้นสิ คุณจะได้มีเวลา
จัดการธุระทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนจะกดลิฟต์ขึ้นมาเข้างาน
ได้ทันเวลา และเดี๋ยวน้ีลิฟต์ท่ีทันสมัยก็มักออกแบบมาโดยแยก 
ชั้นคู่และชั้นค่ีออกจากกัน บางตึกก็แบ่งโซนเพ่ือไม่ให้ลิฟต์ต้อง 
หยุดถ่ีๆ ซึง่ท�าให้สิน้เปลอืงพลงังานมาก เพราะค่าไฟจะเพ่ิมขึน้ตาม
แรงออกตัวและแรงเบรกของลิฟต์

2. ลดการใช้เคร่ืองปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศท่ีอ�านวย
ความสะดวกสบายให้เราทุกวันนี้มาจากการระบายความร้อน
ในห้องออกไปทางพัดลม เมื่อลมร้อนๆ ไปสู่อากาศข้างนอกก็
ท�าให้อุณหภูมินอกห้องสูงขึ้น ถ้าอยากให้คุ้มค่าก็ควรจะรอให้ 
เพ่ือนร่วมงานมาเยอะๆ ก่อนแล้วค่อยเปิด ส�าหรับออฟฟิศที่เปิด
เครื่องปรับอากาศเย็นจนต้องใส่เสื้อกันหนาว แนะน�าว่าลองเพ่ิม
อณุหภมูเิครือ่งปรบัอากาศให้สงูขึน้กว่าเดมิสกั 1-2 องศาเซลเซยีส 
จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงเดอืนละ 120 บาท หน่ึงปีก็ประหยัด
ได้ถึง 1,440 บาทต่อเครื่อง (ในกรณีเครื่องปรับอากาศเครื่องเล็ก) 
และในช่วงที่ไม่มีคนอยู่ก็ควรปิดเครื่องปรับอากาศ

3. ลดการใช ้น�้ ามัน มีหลายคนที่มี เหตุต ้องใช ้บริการ 
รถสาธารณะเน่ืองจากรถเสีย อย่างรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้า
ใต้ดิน MRT ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “สบายขึ้นเยอะเลย ไม่
ต้องบ่นว่ารถตดิ” หรอื “ไม่ต้องล�าบากกับการวนหาท่ีจอดรถนานๆ 
ซึ่งเป็นการเสียเวลาอีกต่างหาก” การประหยัดน�้ามันอย่างการใช ้
บรกิารรถสาธารณะ นอกจากจะช่วยลดปรมิาณก๊าซพิษในอากาศ
แล้วยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย

4. ปิดสวิตซ์และดึงปลั๊ก ก่อนกลับบ้านอย่าลืมปิดเครื่องและ
ดึงปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ฯลฯ ออกด้วย 
เพราะการเสียบปลั๊กท้ิงไว้ หรือปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ยัง
อยู่ในโหมดแสตนบาย ก็เท่ากับว่ากระแสไฟฟ้ายังคงต้องเดินอยู่
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�าให้สิ้นเปลืองเช่นกัน

การประหยัดพลังงาน เป็นหนทางเดียวท่ีจะช่วยให้ทุกคนมี
พลงังานใช้อย่างพอเพียง และพลงังานทางเลอืกใหม่เป็นสิง่ทีต้่อง
มองหา เพื่อทดแทนพลังงานที่ก�าลังจะหมดไป 
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วัดเชียงมั่น

เที่ยวตามรอยบุญ...เชียงใหม่
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Make A Wish
เมื่อพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อแน่ว่า

ร้อยทั้งร้อยก็ต้องรู้จักและคุ้นเคยกันอย่าง
แน่นอน เพราะเชียงใหม่นับเป็นเมืองใหญ่
ที่มีความส�าคัญของภาคเหนือมาตั้งแต่
คร้ังอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะชื่อเสียง
ในด้านการท่องเท่ียวซึ่งเป็นที่เลื่องลือถึง
ขั้นที่เรียกได้ว่าติดอันดับเมืองน่าเที่ยวแห่ง
หนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ กล่าวกันว่าเสน่ห์
ของเมืองเชียงใหม่น้ันมีมากมายหลาย
ด้านจนไม่สามารถจะบรรยายได้หมดใน
พ้ืนท่ีอันจ�ากัด ซึ่งวัดวาอารามต่างๆ ท่ีมี
อยู่นับพันแห่งท่ัวทั้งจังหวัดก็คือหน่ึงใน 
มนต์เสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ท่ีล้วนเต็มไป
ด้วยเอกลกัษณ์ความงามเฉพาะตวัในด้าน
สถาปัตยกรรม รวมถึงเร่ืองราวความเป็นมา
ที่น่าสนใจและควรค่าแก่การศึกษาทั้งสิ้น   

ส�าหรับคนท่ีไม่มีเวลามากนักในการ

หลีกหนีชีวิตที่เร่งรีบและวุ่นวายในเมืองใหญ่ แล้วออกเดินทางไปค้นหาความสุขและความ
สงบท่ีแท้จรงิให้กับร่างกายและจติใจ ภายใต้เส้นทางท่องเทีย่วตามรอยบญุ ณ เมืองเชยีงใหม่ 
ดินแดนซึ่งเป็นเสมือนหัวใจแห่งล้านนาที่รุ่งเรืองไปด้วยศรัทธาอันแรงกล้าแห่งพุทธศาสนา
มายาวนานนับร้อยปี

ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ แต่อยากสัมผัส
กับความงดงามของวัดต่างๆ ในแบบฉบับ
ศลิปะล้านนาแท้ๆ แนะน�าว่าในเขตตวัเมอืง 
เทศบาลนครเชยีงใหม่ก็มวัีดต่างๆ มากมาย
ทีน่่าสนใจให้เลอืกแวะไปเย่ียมชม ซึง่เหมาะ
มากส�าหรับคนท่ีชอบเดินทางไหว้พระ 
และท�าบุญตามวัดต ่างๆ โดยเฉพาะ
โปรแกรมการไหว้พระ 9 วัดที่หลายคน 
ชื่นชอบและยังถือเป็นความเชื่อที่สืบทอด
ของคนไทยมาช้านานว่า หากใครสามารถ
ท�าได้เช่นน้ีแล้ว ก็จะบังเกิดความเป็น 
สิริมงคลแก่ชีวิตของผู ้ น้ันและน�ามาซึ่ง
ความสุขความเจริญในชีวิต ว่าแล้วก็เพ่ือ
ไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราจึงได้คัดสรรวัด 
นามมงคลชือ่ดงัของเมอืงเชยีงใหม่ จ�านวน 
9 วัด เพ่ือให้เป็นอีกหน่ึงไอเดียทริปเที่ยว
ตามรอยบุญส�าหรับคนที่ก�าลังวางแผนจะ
มาเท่ียวชมวัดในตัวเมืองเชียงใหม่ รับรอง

ว่าทรปิน้ีใช้เวลาไม่นานและเดนิทางสะดวก
ง่ายดายภายในวันเดียวจริงๆ   

เริ่มต้นกันที่ “วัดหมื่นเงินกอง” ตั้งอยู่
ที่ ถนนสามล้าน ต�าบลพระสิงห์ โดยเป็น
วัดที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์มังราย ด้วย 
รปูแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนเมอืงแบบล้านนา 
ในย ่านสามล ้านอันเป ็นที่ พักขุนนาง 
ชั้นสูง หมื่นเงินกองเป็นชื่อของอ�ามาตย์
ท่านหนึ่งในรัชกาลของพญากือนา ท่ีได้
โปรดให้ไปอาราธนาพระสุมนเถระท่ีกรุง
สุโขทัยให้มาเผยแพร่ศาสนาในล้านนา จึง
สันนิษฐานว่ามหาอ�ามาตย์ท่านนี้สร้างวัด
นี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่ตนเอง ส่วน
วัดที่สองคือ “วัดชัยพระเกียรติ” ตั้งอยู่
ที่ ถนนราชด�าเนิน ต�าบลศรีภูมิ โดยตัววัด
และพระประธานในวิหาร พระมหาเทวี 
จิระประภาทรงสร้างเพ่ือเป็นอนุสาวรีย์
ถวายแด่สมเด็จพระชัยราชาธิราชกษัตริย์
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outing
ในวงศ์สวุรรณภมู ิซึง่ภายในวิหารมขีองเก่า 
ของโบราณทั้งพระพุทธรูปและเครื่องใช้ 
ในสมัยก ่อน มาต ่อกันด ้วยวัดที่สาม  
“วดัดวงดี” ตัง้อยู่ท่ี ถนนพระปกเกล้า ต�าบล
ศรีภูมิ วัดนี้เดิมชื่อว่า วัดต้นหมากเหนือ  
สนันษิฐานว่าสร้างขึน้หลงัจากพญามงัราย 
สร ้ าง เมือง เชี ยงใหม ่แล ้ ว  ลั กษณะ
ข อ ง วิ ห า ร แ ล ะ โ บ ส ถ ์ เ ป ็ น พ้ื น เ มื อ ง 
แบบล้านนา และมีลวดลายแกะสลักไม้
ประดับสถาปัตยกรรมทีง่ดงามมาก ส�าหรบั
วัดที่สี่คือ “วัดเชียงม่ัน” ต้ังอยู ่ที่ถนน 
ราชภาคินัย ต�าบลศรีภูมิ ซึ่งวัดแห่งนี้นับ
เป็นวัดแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่เลยก็ว่า
ได้ คนทั่วไปเชื่อว่าการมากราบไหว้พระ
ที่วัดแห่งนี้ก็เพ่ือให้ชีวิตประสบแต่ความ
มั่นคงตลอดไป มิให้เกิดอุปสรรคใดๆ ขึ้น
แก่งาน และเพ่ือให้ตนเองมอีายุมัน่ขวัญยืน 
นั่นเอง

มาถึงวัดแห่งท่ีห้า ซึง่ก็คอื “วดัชยัมงคล” 
ตัง้อยู่ที ่ถนนเจริญประเทศ ต�าบลช้างคลาน 
ส�าหรับวัดน้ีเป็นวัดที่ตั้งอยู ่ริมแม่น�้าปิง 
สร้างข้ึนราวสมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์
นครเชียงใหม่ ในสมัยที่เชียงใหม่ถูกพม่า
ปกครอง ซึ่งลักษณะของเจดีย์วัดชัยมงคล
จะเป็นศลิปะแบบพม่ามอญ ต่อกันด้วยวัด
ท่ีหก “วดัเชยีงยืน” ตัง้อยู่ท่ี ถนนมณีนพรตัน์ 
วัดโบราณแห ่ง น้ีมี โบสถ ์แปดเหลี่ยม 
ท่ีเก่าแก่ด้วยรูปแบบศิลปะพม่า ภายใน
ประดษิฐานพระพุทธรูปพม่า โดยพญามงัราย 
ได้สร้างวัดเชียงยืนตามความหมายว่า 
“ยั่งยืน” และห้ามผู้หญิงเข้าตามความเชื่อ 
ของชาวล้านนาที่มีความเชื่อว่าสถานที่
ประกอบพิธีทางศาสนาหรือพิธีส�าคัญๆ 
เป ็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่ต ้องการความ
สะอาดบริสุทธ์ิ ส�าหรับวัดที่เจ็ดคือ “วัด 
ดับภัย” ตั้งอยู่ที่ ถนนสิงหราช ต�าบลศรีภูมิ 
ตามต� านานกล ่ าวว ่ า เมื่ อพญาอภัย 
ล้มป่วยรักษาอย่างไรก็ไม่หาย จึงได้ตั้งจิต
อธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อดับภัยอาการ

วัดพระพุทธบาทสี่รอย

ป่วยจึงหายไป วัดแห่งน้ีมีบ่อน�้าอยู่หน้า
วิหาร ซึ่งเชื่อว่าเป็นบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ ต่อกัน
ด้วยวัดท่ีแปด “วัดลอยเคราะห์” ตั้งอยู่ที่ 
ถนนลอยเคราะห์ ต�าบลช้างคลาน เป็นวัด
เก่าแก่ท่ีมีอายุราว 500 ปีและเป็นวัดท่ีม ี
รูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมแบบพ้ืนเมือง
ของชาวล้านนา ภายในวัดมพีระพุทธรปูปาง 
ถวายเนตรและพระเจ้าทันใจประดษิฐานอยู่ 

และก็มาถึงวัดที่เก้านั่นคือ “วัดหมื่นล้าน” 
ตั้งอยู่ที่ ถนนราชด�าเนิน ต�าบลศรีภูมิ สร้าง
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2005 สมัยพระเจ้าติโลกราช 
ผู้ก่อตั้งคือหมื่นโลกสามล้านขุนพลแก้ว
คู่บัลลังก์ของพระเจ้าติโลกราช โดยวัดน้ี
มีความเชื่อส�าหรับผู้ท่ีมากราบไหว้ว่าจะ
ท�าให้ได้โชคลาภ ได้เงินทองถึงหมื่นล้าน
และท�าให้ครอบครัวมีฐานะที่มั่นคง 
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Refresh Body & Soul 
Sleep พักผ่อนสบายๆ ในบรรยากาศร่มรืน่ ภายใต้รปูแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยทีโ่รงแรม 
“บ้านไทย วิลเลจ” กับท�าเลที่แสนสะดวกบน ถนนท่าแพ ซึ่งถือเป็นย่านใจกลางเมืองเชียงใหม่
ที่มีที่พักให้เลือกมากมาย 
See นอกเหนือจากวัดนามมงคล 9 วัดที่เราแนะน�าไปข้างต้น ยังมีวัดที่น่าสนใจที่เปิดให ้
นกัท่องเทีย่วได้เข้าไปนมัสการพระประธานในยามค�า่คนือกีด้วย อาท ิวดัพันเตา ทีมี่วหิารหลวง
สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง และวัดพระสิงห์ ที่มีความงดงามตามแบบฉบับศิลปะล้านนา
Eat เตมิความสขุให้กับจติใจด้วยการไหว้พระขอพรแล้ว ก็อย่าลมืเตมิพลงัดีๆ  ให้กับร่างกายด้วย
เมนูเพื่อสุขภาพ แนะน�าร้าน “The Salad Concept” ปากซอย 13 นิมมานเหมินทร์ ที่โดดเด่น 
ด้วยเมนูสลัดผัดสดปลอดสารพิษที่มีให้เลือกทานคู่กับน�้าสลัดสูตรโฮมเมดหลากหลายสูตร  
Shop ขาช้อปตัวจริงต้องไม่พลาด “ถนนคนเดินท่าแพ” ซ่ึงจะมีทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา  
17.00 - 22.00 น. ซ่ึงทีน่ีจ่ะมีสินค้ามากมายให้เลอืกช้อป โดยเฉพาะสินค้าหัตถกรรมพ้ืนเมือง 
แถมในทุกอาทิตย์ก็จะมีวงดนตรีทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ มาขับกล่อมเสียงสะล้อ ซอซึง ให้เราได้
ฟังเพลินๆ ระหว่างเดินช้อปอีกด้วย

The Power of Faith
หลงัพักเหนือ่ยจากการตระเวนไหว้พระ

ขอพรวัดนามมงคลทั้ง 9 วัดในเขตตัวเมือง
นครเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว อยากชวน
คุณมาปิดท้ายทริปเท่ียวตามรอยบุญกัน
ที่ “วัดพระพุทธบาทสี่รอย” อีกหน่ึงจุด
หมายปลายทางส�าคัญของทริปน้ีที่เหล่า
พุทธศาสนิกชนไม่ควรพลาด ซึ่งวัดแห่งนี้
เป็นวัดที่ชาวเชียงใหม่รู้จักกันมานานและ
ต่างเลื่อมใสศรัทธาในความศักด์ิสิทธ์ิของ
รอยพระพุทธบาทท่ีมีความเชื่อกันว่า หาก 
ผู ้ ใดได ้มากราบไหว ้บูชาก็มักประสบ 
โชคลาภและบรรลุเป ้าหมายตามที่ใจ
ปรารถนา ส�าหรับวัดพระพุทธบาทสี่รอย 
ตั้งอยู่ท่ี อ�าเภอแม่ริม ซึ่งคนท่ีจะเดินทาง
ไปยังวัด แนะน�าให้ใช้เส้นทางเชียงใหม่-
แม่ริม จากน้ันให้สังเกตป้ายข้างทาง 
จะมีป ้ายบอกทางไปวัดพระพุทธบาท 
สี่รอย ระยะทาง 32 กิโลเมตร ขับตรงไป
เรื่อยๆ จนถึง ต�าบลสะลวง เลี้ยวซ้ายไป
ตามถนนลาดยางจนถึงวัดสันป่าตึง จะมี
ลกูศรชีท้างไป ให้เลีย้วซ้าย จากน้ันก็จะเจอ 
เส ้นทางบังคับ พอพ้นเขตหมู ่บ ้านสัก 
เล็กน้อยก็จะเข้าเขตแม่ริมใหม่ซึ่งจะเป็น

ถนนลูกรัง ระยะทางที่วิ่งมาตามถนนลาดยางอันขรุขระนั้นประมาณ 14 กิโลเมตร และ
หลังจากน้ันจะลุยขึ้นเขาอีกประมาณ 18 กิโลเมตรก็จะพบกับวัดพระพุทธบาทสี่รอย ซึ่ง
แน่นอนว่ากิจกรรมที่ไม่ควรพลาดก็คือ การกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทส่ีรอยท่ีมี
ความเก่าแก่มากที่สุดและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย แถมท้ายอีกนิดว่าหลังจาก
ท่ีได้กราบนมัสการรอยพระพุทธบาทส่ีรอยเสร็จแล้ว อย่าลืมแวะไปชมความงดงาม
ของวิหารหลวง ซึ่งตั้งอยู่อีกฟากหน่ึง โดยภายในวิหารหลวงจะประดับประดาไปด้วย
แก้วสีทองอร่ามระยิบระยับไปทั่ววิหาร ส่วนบริเวณตรงกลางมีลูกนิมิตลูกใหญ่แขวน
ไว้ เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ท�าพิธีปิดทองลูกนิมิต นับเป็นการจบทริปเที่ยวตามรอยบุญ 
อย่างสมบูรณ์แบบที่ชวนให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันไปถ้วนหน้าเลยทีเดียว 
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eat in

ลิ้มรสอาหารฟิลิปปินส์ในบ้านหลังเล็ก
 หากเอ่ยถึงอาหารนานาชาตทิีค่นไทยคุน้เคยกันดี 
คงจะหนีไม่พ้นอาหารญี่ปุ่น จีน อิตาลี อเมริกัน ฯลฯ 
แต่ส�าหรบั “อาหารฟิลิปปินส์” น้อยคนท่ีจะรูว่้า จะหา
ทานได้ที่ไหน

แพนซิท
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Little Home บ้านหลังเล็กที่เสิร์ฟความอร่อยมายาวนานกว่า  
60 ปี จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ก่อนจะขยับขยายกลายเป็นร้านอาหาร
กว่า 20 สาขาในปัจจุบัน และเพ่ือให้เข้าถึงความเป็นต�านาน  
Eat in จึงขอพาทุกท่านมาสัมผัสกลิ่นอายของยุคอดีต ที่ “สาขา
วรจักร” บ้านหลังแรกของ Little Home

ย้อนไปในปี พ.ศ. 2493 คุณเนเน็ต ศิริสัมพันธ์ สาวฟิลิปปินส์
ภรรยาคุณมงคล ศิริสัมพันธ์ ได้เปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าข้ึน แต่
ด้วยความที่มีฝีมือในการท�าอาหารและเบเกอรี่ (คุณเนเน็ต จบ
มหาวิทยาลัยการเรือน ที่ประเทศฟิลิปปินส์) ทุกครั้งที่มีงาน
ส�าคัญเธอมักจะท�าเค้กไปให้เป็นของขวัญเสมอ จนมีผู้ติดใจใน
รสชาติ เธอจึงตัดสินใจเปิดเป็นร้านข้ึนท่ีหน้าบ้านริมถนนวรจักร 
และขยับขยายเป็นร้านอาหารและเบเกอรี่อย่างจริงจังในปี  
พ.ศ. 2494 เป็นต้นมา

Little Home สาขาวรจกัร แห่งนีอ้บอวลไปด้วยความคลาสสกิ
แบบบ้านฝรั่งยุคเก่า ตัวร้านสีส้มอิฐตัดกับประตูหน้าต่างสีขาว ดู
สะดดุตา ส่วนด้านในโต๊ะเก้าอีส้ไตล์เรยีบง่าย กับโซฟาหนงัตัวใหญ่
ถูกจดัไว้ตามมมุท่ามกลางแสงไฟสลวั ให้ความรูส้กึคุน้เคยเหมอืน
ร้านอาหารทีค่ณุพ่อคณุแม่พามาทุกวันหยุดเมือ่ครัง้ยังเดก็ ซึง่ภาพ
ที่เห็นอยู่ ณ ตอนน้ีก็ไม่ต่างกัน หลายโต๊ะท่ีเป็นพ่อแม่ลูก คุณตา
คุณยาย นั่งทานอาหารและพูดคุยกัน ดูน่ารักอบอุ่นเหมือนเคย

ส่วนเมนูท่ีอยากแนะน�า คืออาหารฟิลิปปินส์ที่หาทานได้ยาก

ในปัจจุบัน เริ่มด้วย ผัดบะหมี่ฟิลิปปินส์ เส้นบะหมี่หนานุ่มถูกผัด
อย่างเข้าเครื่อง รสชาติเข้มข้น เลือกจับคู่ได้ระหว่าง ปลา หรือ กุ้ง  
ส่วน แพนซทิ เมนพ่ีูน้องกับผัดบะหม่ีฟิลปิปินส์เพราะเป็นสไตล์
หมี่ผัดเหมือนกัน แต่ด้วยเส้นที่เล็ก เหนียวนุ่ม และรสชาติที่เบา
กว่าหน่อย เหมาะกับคนที่ชอบรสชาติกลมกล่อม ทานง่าย ส่วน
เมนูถัดไปเป็น ซินิกัง ซุปท่ีเต็มไปด้วยพืชผักนานาชนิด หน้าตา
คล้ายแกงเลียงบ้านเรา แต่รสชาติออกเปรี้ยวเผ็ดคล้ายต้มย�า  
ที่ส�าคัญคืออร่อยมาก ย่ิงได้ทานกับกุ้งตัวโตๆ แบบน้ีย่ิงเพ่ิม
รสชาติความอร่อย ต่อด้วยอาหารประจ�าชาติขึ้นชื่อของฟิลิปปินส์  
อโดโบ ทีเ่สร์ิฟมาพร้อมข้าวและสลดั ความเข้มข้น กลมกล่อมของ
น�้าซุปที่ซึมเข้าไปในเนื้อไก่และหมูสามชั้น ไม่ว่าจะกัดค�าไหนก็ได้
กล่ินหอมของเครื่องเทศ และความอร่อยบนปลายล้ินทุกค�า เมื่อ
หมดของคาวก็ต้องปิดท้ายด้วยของหวานฟิลปิปินส์อย่าง มาม่อน 
เค้กเนือ้เบา นุม่ หอมเนย โรยหน้าด้วยชสีรสเข้มข้น ทานคูกั่บกาแฟ
ร้อนหรือเย็นสักแก้ว รับรองฟิน

นอกจากอาหารฟิลปิปินส์แล้ว ที ่Little Home ยังมอีาหารไทย  
อาหารยุโรป และเมนูแพนเค้กขึ้นชื่อให้เลือกอีกหลายรายการ 
แต่ที่ต้องไม่พลาดคือ เดินมาที่มุมเบเกอรี่แล้วเลือกช้อปเบเกอรี่ 
ชื่อดังของร้านอย่าง เลดี้ฟิงเกอร์ ครีมโคน เอแคลร์ หรือจะเป็น 
ขนมเค้กหน้าต่างๆ โดยเฉพาะ เค้กมะพร้าว ทีไ่ม่ว่าใครมาเป็นต้อง
ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปแทบทุกคน

อโดโบ
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eat in

Make It Happen 
ลิตเติ้ลโฮม สาขาวรจักร (ส�านักงานใหญ่)

99-101 ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

โทรศัพท์ 0 2224 7803-5
www.littlehome.co.th 

เปิดวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 7.00-18.00 น.

Little Home เริ่มต้นขึ้นที่บ้านไม้โบราณบนถนนวรจักร ซึ่งเดิม 
เป็นที่ตั้งบ้านพักอาศัยและร้านทองของ หลวงสุวรรณมณีกิจ  
ช่างทองหลวงในสมัยรัชกาลท่ี 5 ซึ่งมีศักด์ิเป็นคุณทวดของ 
คุณอภิชาต หว่ังหลี จนปรับมาเป็นร้านเบเกอรี่ในปี 2494  
โดยเริ่มจากฝีมือปลายจวักของสะใภ้คนเก่งชาวฟิลิปปินส์

คณุตา (มงคล ศริิสมัพันธ์) ถูกส่งไปเรยีนทีฟิ่ลปิปินส์ พบรกัและ
แต่งงานกับคณุยาย (เนเน็ต ศริสิมัพันธ์) ซึง่เป็นชาวฟิลปิปินส์ ท่าน
มคีวามสามารถด้านตดัเย็บ เมือ่กลบัมาเมอืงไทยก็เปิดร้านตดัเสือ้ 
มีลูกค้าเป็นสาวในสังคม คุณหญิง คุณนาย บรรดาเพื่อนๆ คุณตา  
โดยช่วงวนัเทศกาลอย่างปีใหม่ คุณยายท่านเป็นคนท�าอาหารอร่อย
ก็ท�าขนมแจกลูกค้า เป็นพวกขนมฝรั่ง ขนมอบ ขนมเค้ก ทุกคน 
ก็ชอบมาก ท่านก็เลยท�ามาเรื่อยๆ จนตัดสินใจเปิดเป็นร้านขึ้น

ร้านเบเกอรี ่ร้านอาหารฝรัง่ ซึง่นบัเป็นสิง่แปลกใหม่ในสมยันัน้ 
หาทานยาก ไม่ได้พบเหน็ได้มากมายเหมอืนปัจจบุนัน้ี Little Home 
นับเป็นเจ้าแรกๆ พอเปิดเป็นร้านก็ได้รับความนิยมมาก เพราะ
ในช่วงเวลาน้ันคนไทยเริ่มนิยมส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศ  

มีนักเรียนนอกกลับมาเยอะ เขาก็รู้จักกับอาหารฝรั่งเป็นอย่างดี  
และประจวบกับยุคสงครามเวียดนาม ที่บ้านเรามีพวกทหาร
อเมรกัิน มชีาวต่างชาตเิข้ามาเยอะ ก็เลยได้ลกูค้าเยอะตามไปด้วย

จากวันนั้นมาถึงวันนี้ Little Home กลายเป็นธุรกิจประจ�า
ตระกูล ส่งต่อผ่านถึงลูกหลานมา 3 รุ่นแล้ว โดยปัจจุบันจากร้าน
ดั้งเดิมเป็นร้านเบเกอรี่เล็กๆ เพียงร้านเดียว ขยับขยายออกมาเป็น
ร้านอาหารแบบเต็มตัว บริการอาหารไทยและต่างประเทศหลาก
หลายชนิด เสริมขึ้นจากเมนูขนมฝรั่งสูตรต้นต�ารับ ซึ่งตอนนี้ Little 
Home มสีาขาทัง้ในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวัดกว่า 20 สาขาแล้ว 

มาม่อน

ผัดบะหมี่ฟิลิปปินส์

ซินิกัง
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life motion

นอกเหนือไปจากงานด้าน
ภาพอันน่าประทับใจ ทั้งภาพ
ความฝันสุดแอ๊คชั่น หรือ
แม้แต่ภาพบรรยากาศจริง
ท่ีถ่ายทอดความงดงามและ 
ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได ้
อย่างตระการตา THE SECRET  

LIFE OF WALTER MITTY ยังมีเนื้อหาที่

แฝงไว้ด้วยเรื่องราวดราม่าของคนตัวเล็กๆ 
ท่ีไม่ต่างจากคนเมืองหลายล้านคนบนโลก
ใบนี้ ซึ่งมีวิถีชีวิตวนเวียนอยู่กับการท�างาน 
เพื่อหวังที่จะมีเงิน มีคนรัก และมีความสุข
ในบั้นปลาย

วอลเตอร์ มิตต้ี (เบน สติลเลอร์)  
หนุม่ใหญ่ผูด้แูลฝ่ายภาพของนิตยสาร LIFE  

ท่ีมีชื่อเสียงเรื่องการบันทึกประวัติศาสตร์
ทั่วโลกด้วยภาพถ่าย และตีพิมพ์มานาน
กว่าศตวรรษ ซึ่งก�าลังจะปิดตัวลง! เพ่ือ
เปลี่ยนไปเป็นนิตยสารออนไลน์ ทีมงาน
ตัดสินใจอ�าลานิตยสารฉบับสุดท ้าย
ด้วยภาพปกฝีมือ ฌอน โอ’คอนเนล 
(ฌอน เพนน์) ช่างภาพแถวหน้าที่ยัง
คงจะใช้กล้องฟิล ์มในการบันทึกภาพ 
แต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อฟิล์มหมายเลข 25  
ที่ต้องใช้ลงปกนิตยสารได้หายไป และเป็น 
ความรับผิดชอบของวอลเตอร ์  มิตตี้  
เขาจึงต้องตามหาฌอนผู้ซึ่งไม่ใช้โทรศัพท์
มือถือ มันจึงเป็นกลายเป็นการผจญภัย 
ครั้ ง ย่ิ ง ใหญ ่ของชายหนุ ่ มพ นักงาน 
บริษัทธรรมดาๆ ที่เคยแต่ผจญภัยอยู่ใน 
โลกความฝันของตัวเอง...

การบีบตัวเองให้อยู่ในโลกแคบๆ ด้วย
ความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝัน

ผู้ก�ากบัภาพยนตร์: Ben Stiller
แนว/ประเภท: Adventure, Comedy, Drama

“อย่าให้ใครมาบอกว่าคุณไม่ส�าคัญ”
MITTY

T H E  S E C R E T  L I F E  O F  W A L T E R

ขึ้น ทั้งๆ ท่ีจริงแล้ว การท่ีเราใช้ชีวิตอยู่ใน
พ้ืนที่สุขสบาย (Comfort Zone) น้ันอาจ
จะอนัตรายกว่าการออกไปพบเจอสิง่ใหม่ๆ  
ก็เป็นได้ ดังค�าที่ว่า “Your comfort zone 
will kill your passion - พ้ืนท่ีสุขสบาย
ของคุณน่ันแหละจะฆ่าความกระตือรือร้น
ของคุณ”

แม้วอลเตอร์ มติต้ีจะเป็นเพียงพนักงาน
ธรรมดา ท่ีก�าลังหลงรักคนท่ีไม่น่าเป็น
ไปได้ ใฝ่ฝันว่าอยากออกไปผจญภัยใน
โลกกว้าง แต่ทุกวันยังเผชิญกับการโดน 
ดูถูกเหยียดหยาม แต่เมื่อเขา “กล้า” ที่จะ  
“ก ้าวออกไป” ไม ่ว ่าจะเจออุปสรรค 
ขวากหนามแค่ไหน ถ้ายังคงมุง่มัน่ เชือ่และ
รักในสิ่งที่ท�า ต่อให้คุณเป็นเพียงจุดเล็กๆ 
แต่คุณก็คือ ‘คนส�าคัญ’ เพราะความ
ส�าเร็จทั้งหลายทั้งปวง เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆ  
ที่สมบูรณ์แบบมารวมกัน 
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ในค�าสอนเรื่องอนัตตา มีผู้ยังไม่อาจเข้าใจได้อยู่ไม่ใช่น้อย เพราะรู้สึกว่า 
ตัวเรามีอยู่ จะให้เห็นว่าไม่ใช่เราน้ันเห็นยังไม่ได้ คิดเท่าไร ก็คงเห็นว่าตัว
เราอยู่น่ันเอง ค�าสอนเรื่องน้ีเป็นเรื่องส�าคัญในพระพุทธศาสนา จนถึงได้
มีค�ากล่าวว่า ค�าสอนเรื่องอนิจจัง (ไม่เที่ยง) ทุกขัง (เป็นทุกข์) มีในลัทธิ
ศาสนาเก่ากว่าทั้งหลายมาแล้ว แต่ค�าสอนเรื่อง อนัตตา มีเป็นพิเศษเมื่อ
พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้น�ามาสอนเท่านั้น ฉะนั้น ก็น่าจะท�าความเข้าใจ
ว่า ท่านสอนให้พิจารณาในเรื่อง “อนัตตา” นี้ว่าอย่างไร

ก่อนอ่ืน พึงเข้าใจถ้อยค�า และความหมายของค�าก่อน อนตัตา แปลว่า มใิช่อตัตา ค�าว่า อตัตา หมายถึง ตน คอื
ตวัเรา จงึแปล อนัตตา ให้ชดัยิง่ขึน้อกีว่า มใิช่ตนหรอืมใิช่ตวัเรา ตลอดถึงมใิช่ของเรา ปัญหาจงึมต่ีอไปว่า อะไรเป็น
อนตัตา มใิช่ตวัเรา คอื ตวัเรามใิช่ตวัเรา หรอือะไรมใิช่ตวัเรา ทางพิจารณาเรือ่งนี ้มใิช่ท่านสอนให้พิจารณาว่า ตวั
เรามใิช่ตวัเรา แต่ท่านสอนให้พิจารณาสิง่ใดสิง่หนึง่ทีม่เีกิดดบัเป็นธรรมดา ยกตวัอย่างเช่น เงนิและอ�านาจเป็นสิง่
ทีม่เีกิดดบั แต่ก็ยังเป็นสิง่ภายนอก สูส้ิง่ภายในไม่ได้ สิง่น้ีคอื “ชวีติ” เป็นสิง่ทีต้่องเกิดดบั และสิง่ทีเ่ป็นสือ่น�าชวิีต
ให้สมัพันธ์กับโลก คอื อายตนะภายในหรอืสือ่สมัพันธ์ภายใน กับอายตนะภายนอกหรอืสือ่สมัพันธ์ภายนอก ระบุ
เป็นคูท่ีส่มัพันธ์กัน คอื ตา-รปู หู-เสยีง จมกู-กลิน่ ลิน้-รส กาย-สิง่ท่ีกายถูกต้อง มนะ (ใจ) - เรือ่งท่ีใจคดิ สิง่เหล่านี้ 
เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างจิตใจของบุคคลกับโลก ตอนนี้เอง ตัวเราได้ออกเต้นแสดงไปตามสื่อสัมพันธ์เหล่านี ้
หัวเราะบ้าง ร้องไห้บ้าง ท�าดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ทุกๆ สิ่งดังกล่าวต้องเกิดดับทั้งนั้น ท่านสอนให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้
เองตามที่เป็นจริง คือ เกิด-ดับ เมื่อเห็นเกิด-ดับของสิ่งที่เกิด-ดับ ก็จะเห็นอนัตตา เพราะจะเห็นว่า ถ้าสิ่งเหล่านั้น
เป็นอัตตา ตัวเราแล้ว ตัวเราก็จะต้องเกิด-ดับ ตัวเราที่เคยออกไปเต้นเป็นสุข เป็นทุกข์วุ่นวายอยู่กับสิ่งทั้งหลาย
ดังกล่าว ก็จะถอนตัวออกไปเอง เหมือนอย่างถอนตัวออกจากกระท่อมที่ถูกไฟไหม้ นี้ก็คือ “ความปล่อยว่าง”

ตัวเราอยู่ที่ไหน
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อนัตตาจึงมีอยู่ในทุกๆ สิ่ง ที่คนปล่อยว่างโดยปกติ เช่น จะ
ให้อะไรแก่ใคร ถ้ายังมีอัตตาอยู่ในสิ่งท่ีให้ คือยังยึดถืออยู่ว่า 
ตัวเรา-ของเรา ก็ย่อมจะเกิดมัจฉริยะ (ตระหน่ี) ให้ใครไม่ได้  
ต่อเมื่อสละใจออกไปได้ จึงให้ได้ เมื่อสละให้ไปแล้วก็สิ้นอัตตา  
ตวัเรา-ของเราในสิง่น้ัน หลกัปฏิบตัใินอนตัตาอย่างสามญั ย่อมมอียู่
ในกรณีท่ัวไปเช่นน้ี แต่หลกัปฏิบตัทิางปัญญาน้ัน คอื ตวัเรา-ของเรา  
มันเข้ายุ่งเก่ียวเดือดร้อนอยู่ในสิ่งใด ก็พิจารณาให้ประจักษ์ความ
จรงิของสิง่นัน้ว่าเกิด-ดบั เหน็ความเกิด-ดบัขึน้เมือ่ใด ตัวเรา-ของเรา 
ในสิ่งนั้นก็หมดไป ฉะนั้นทางปฏิบัติในเรื่องอนัตตา จึงมิใช่สอนให้
ตั้งต้นปฏิเสธตัวเองว่าไม่มี ซึ่งไม่อาจปฏิบัติได้

ตัวเราจะมีหรือไม่?
ตวัเราหรอืใครเป็นผูป้ฏบิตัหิรอืพจิารณาให้เห็นอนัตตา?
ใครเป็นผู้เห็น?
สิ่งเหล่าน้ัน มิใช่ตัวเรา-ของเรา แต่ตัวเราก็มีอยู่น่ันเอง 

เป็นแต่มิใช่สิ่งเหล่านั้นเท่านั้นมิใช่หรือ?

ปัญหาเหล่าน้ีไม่ต้องค�านึงถึง ไม่จ�าต้องสร้างข้อท่ีไม่ควรเป็น
ปัญหาเหล่าน้ัน เพราะเป็นความจริงท่ีจะเห็นได้จากการปฏิบัติ
ไปโดยล�าดับ 

จากหนังสือ ส่องโลกส่องธรรม 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก

จะให้อะไรแก่ใคร ถ้ายังมี
อัตตาอยู่ในสิ่งที่ให้ คือยัง
ยึดถืออยู่ว่าตัวเรา-ของเรา 
ก็ย่อมจะเกิดมัจฉริยะ 
(ตระหนี่) ให้ใครไม่ได้ ต่อเมื่อ
สละใจออกไปได้ จึงให้ได้ 
เมื่อสละให้ไปแล้วก็สิ้นอัตตา
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yogurt

health

สุดยอดอาหารต้านโรค
หน้าหนาว

โรคที่มาพร้อมกับอากาศหนาวนั้นมีอยู่มากมาย แต่ยังมีอาหารวิเศษ (ที่รู้จักกันดี) ที่ต่อสู้
รักษาโรคได้ เรามาดูกันว่ามีอาหารชนิดใดที่เป็นคู่ปรับมือหนึ่งของบรรดาโรคร้ายเหล่านั้น

Magic Food
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yogurt

โยเกิร์ต vs. เชื้อราในช่องคลอด
ย่ิงอยู่ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง บวกกับ
การต้องนั่งโต๊ะอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับ
อากาศเป็นเวลานาน อาจท�าให้เชื้อราใน
ช่องคลอดก่อตัวขึ้นได้ ซึ่งท�าให้เกิดอาการ
น่าร�าคาญต่างๆ ตามมา ทั้งอาการคัน 
ตกขาว กลิ่นไม่พึงประสงค์ ในโยเกิร์ตมี
จลุนิทรย์ีทีด่ต่ีอร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นแลคโต
บาซิลลัส หรือ สเตรปโตคอคคัส นอกจาก
จะดูแลเราโดยปกป้องล�าไส้และกระเพาะ
อาหารของเราแล้ว ยังช่วยต่อสูกั้บเจ้าเชือ้รา 
ที่ว่านั้นได้ชะงัดเลยทีเดียว

จมูกข้าวสาลี vs. สิวหน้าหนาว
ใครว่าอากาศร้อนจะท�าให้เกิด “สิว” ได้
อย่างเดยีว อากาศหนาวๆ ก็ท�าให้เราเป็นสวิ
ได้ไม่แพ้กัน ยิ่งหากมีความเครียดร่วมด้วย
แล้ว ไขมันจะย่ิงอุดตันบนใบหน้าได้ง่าย 
จมูกข้าวสาลีเป็นส่วนท่ีเล็กที่สุดของข้าว
สาลทีีอ่ยู่ตรงหัวของเมลด็ข้าวทีจ่ะหลดุและ
งอกออกเป็นต้นใหม่ สังกะสีในจมูกข้าว 
ยังช่วยป้องกันโรคของต่อมลูกหมาก และ
ช่วยลดการเกิดสิวได้อีกด้วย และหาก 
รับประทานพร้อมกับวิตามินซีร่างกายจะ
ยิ่งดูดซึมสารอาหารในจมูกข้าวได้ดียิ่งขึ้น

งาด�า vs. ผิวแห้งตึง
เมื่อผิวของเราต้องปะทะกับอากาศหนาว
มากๆ ก็อาจท�าให้แห้งตึง ขาดความชุ่มชื้น 
และแตกลอก เกิดอาการแสบๆ คันๆ ท่ี
ใบหน้าได้ แต่อาการเหล่าน้ีสามารถแก้
ได้ด้วยงาด�า ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วย
บ�ารุงผิวพรรณได้อย่างดีเย่ียม งาด�าช่วย
ชะลอความแก่ และท�าให้ผวิพรรณท่ีแห้งตึง 
กลับมาเปล่งปลั่งสดใส ทั้งยังช่วยสร้าง
ภูมิคุ้มกันและซ่อมแซมผิวได้อีกด้วย

หัวหอม vs. ไข้หวัด
อากาศเย็นช่วยกระตุ้นให้อาการของโรค
ภูมิแพ้เกิดขึ้นได้ง่าย ในหอมหัวใหญ่นั้นมี
สารส�าคัญที่เรียกว่า “เคอร์ซีทีน” ช่วยแก้
อาการหอบหืดและอาการแพ้ต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี หอมหัวใหญ่มีสารต่อต้านอนุมูล
อิสระสูงปรี๊ด แต่หากไม่ชอบรสชาติเผ็ดๆ 
แล้วละก็ ลองน�าหัวหอมมาทุบให้แหลก
แล้วใส่ลงไปในน�า้อุน่ เพียงแค่กลิน่ทีร่ะเหย
ออกมาก็สามารถช่วยรักษาอาการของ 
ไข้หวัด คดัจมกู ลดน�า้มกูได้แล้ว มหัศจรรย์
จริงๆ เลย! 

น�้าขิง vs. อาการเจ็บคอ
เมื่อลมหนาวพัดมา หลายๆ คนจะเริ่ม
มีอาการเจ็บคอ ไอ และมีเสมหะ น�้าขิง
อุ่นๆ สามารถช่วยให้คุณผ่อนคลายในช่วง
อากาศหนาวได้ ทั้งยังมีคุณสมบัติในการ
รักษาอาการเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อโรค โดย
น�้าขิงจะมีสารที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคหวัด แม้แต่
ไอระเหยของมันยังช่วยท�าลายไวรัสหวัดที่
หลบอยู่ในทางเดินหายใจได้ นอกจากนั้น 
ขงิยงัช่วยลดกลิน่ปาก แก้อาการปากเหมน็
ได้อีกด้วย 
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Horoscope

Taurus (ราศีพฤษภ)
14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน

ในช่วงน้ีคุณจ�ำเป็นต้องตั้งสติตัวเอง

เอำไว้ให้ดี เพรำะจะเกิดปัญหำบำง

อย่ำงขึน้กะทันหนั คุณจะจดักำรกบัปัญหำนัน้ได้หรอื

เปล่ำอยู่ท่ีตัวคุณ ไม่ว่ำจะเจออะไรก็ไม่ควรใจร้อน 

ค่อยๆ คิดอย่ำงมีสติ แล้วปัญหำนั้นจะผ่ำนพ้นไป

ได้ เร่ืองเงินยังมีควำมผิดพลำดบำงอย่ำง ซึ่งไม่ใช ่

เร่ืองรำวควำมผิดพลำดใหญ่โตอะไร แต่คุณกลับ

กังวลกับมันมำก จนท�ำให้คุณรู้สึกไม่ดี กำรงำน

มีเร่ืองที่ต้องกลับไปแก้ไข บำงคร้ังคุณก็นึกอยำก

เปล่ียนแปลงส่ิงท่ีได้เคยท�ำลงไป แต่ก็รู ้ดีว ่ำไม่

สำมำรถเป็นอย่ำงทีต้่องกำรได้ ควรท�ำบญุให้กบัคน

ยำกคนจน คนที่ขำดควำมมั่นคงในชีวิต

Arie (ราศีเมษ)
13 เมษายน - 13 พฤษภาคม

คุณมีทุกส่ิงพร้อมตำมท่ีต้องกำร แต่

ช่วงนีค้วำมคิดของคุณไม่หยุดอยูกั่บ

ส่ิงที่มี ยังต้องกำรพัฒนำตัวเอง มีเป้ำหมำยท่ีสูง

กว่ำเดิม และกำรไปสู่เป้ำหมำยของคุณต้องเสียสละ 

ควำมสุขที่มีอยู่ตอนน้ี เรื่องเงินมีปัญหำรบกวนใจ

อยู่ รู้สึกได้ถึงควำมอึดอัด มีคนมำทวงเงิน หรือมำ

ยืมเงิน ทั้งที่คุณไม่เต็มใจจะช่วยเหลือ กำรงำนไปได้

สวย เพรำะคุณรู้สึกดีกับสิ่งที่ตัวเองท�ำ ไม่ว่ำจะเจอ

เร่ืองรำวใดๆ คุณก็จัดกำรกับมันได้ ควรท�ำบุญท่ี

เกี่ยวข้องกับเรื่องรำวเก่ำๆ วัดเก่ำแก่

Capricorn (ราศีมังกร) 
16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์

คุณค ่อนข ้ำงกังวลใจกับควำม 

ผิดพลำดต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้งที่เป็น

เร่ืองเล็ก แต่คุณให้ควำมส�ำคัญกับมันมำกเกิน

ไป จนท�ำให้ไม่มีควำมสุขท่ีจะท�ำอะไรต่อไป กำรเงิน

ถือเป็นเร่ืองของโชคลำภ เพรำะช่วงน้ีจะมีโอกำส

ทำงกำรเงินเข้ำมำหำได้ง่ำยๆ กำรงำนมีเร่ืองที่

ท�ำให้ท้อแท้ คุณมองเห็นปัญหำแล้วเกิดควำมกลัว 

ไม่กล้ำจัดกำร ท้ังท่ีควำมจริงก็ไม่ได้หนักหนำ ควร

จะลองสู้ดูก่อนที่จะมำน่ังหมดหวัง ควรท�ำบุญโดย

กำรให้ก�ำลงัใจคนทีห่มดหวงักระตือรือร้น ก็จะท�ำให้ 

คุณเองดีขึ้นด้วยเช่นกัน

Aquarius (ราศีกุมภ์) 
13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม

คุ ณ ส ำ ม ำ ร ถ จั ด ก ำ ร กั บ ภ ำ ร ะ

หน้ำที่ของตัวเองได้เป็นอย่ำงดี มี

อะไรที่ต้องจัดกำรก็จัดกำรกับมันได้หมด แต่ไม่

ได้ครอบคลุมทุกเรื่อง แต่ก็ถือว่ำสำมำรถผ่ำน 

เรื่องรำวต่ำงๆ ไปได้ กำรงำนจะได้รับกำรยอมรับ 

ส่ิงท่ีได้เร่ิมต้นท�ำไปสักระยะเร่ิมออกดอกออกผล 

ส่งเสริมคุณ เร่ิมสร้ำงควำมส�ำเร็จในระยะแรกให้ได้

ภูมิใจ ได้มีควำมสุขกับน�้ำพักน�้ำแรงของตัวเองแล้ว 

ควรท�ำบญุโดยกำรให้โอกำส ให้ควำมหวงั ให้ก�ำลังใจ

ผูอ้ืน่ กำรช้ีน�ำแนวทำง กำรแนะน�ำ จะส่งเสริมคุณได้ดี

Gemini (ราศีเมถุน) 
14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม

คุณสนใจภำพลักษณ์ของตัวเอง 

จนกำรวำงท่ำของคุณบำงคร้ังก็

เกินจริงบ้ำง ต้องระมัดระวังกำรติดต่อกับคนท่ีดูดี 

มีบุคลิกภำพท่ีดี ไม่ควรจะเช่ือทุกอย่ำง เพรำะกำร

แสดงออกของเขำอำจไม่ได้เป็นไปตำมควำมจริง คุณ

เร่ิมคิดที่จะเปล่ียนแปลงงำน ต้องกำรควำมมั่นคง 

หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงท่ีหวังไว้ สถำนกำรณ์

ทุกอย่ำงจะเป็นไปในทำงท่ีดีกว่ำน้ี แต่ในช่วงน้ียัง

ไม่ควรตัดสินใจเปลี่ยนงำน หรือวิ่งเข้ำหำงำนใหม่

ที่คิดว่ำดีกว่ำ เพรำะไม่ได้เป็นอย่ำงที่คุณคิดเอำไว้ 

ควรท�ำบุญกับอนุสรณ์นักรบ หรือองค์กรทหำร จะ 

ส่งเสริมคุณได้ดี

ดวงประจ�ำเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2557

Pisces (ราศีมีน) 
14 มีนาคม - 12 เมษายน

คุณมีควำมสำมำรถท่ีจะรับมือกับ

ส่ิงต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำงดี จน

ท�ำให้รู้สึกเบ่ือ อยำกเร่ิมต้นท�ำส่ิงใหม่ๆ อยำกจะ

ลงทนุแต่ก็ยังไม่มีกำรลงมือท�ำเป็นเร่ืองเป็นรำว คุณ

สนุกกับกำรท�ำงำน พร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คุณ

ท�ำงำนโดยไม่ได้รู้สึกว่ำงำนเป็นงำน เป็นภำระหน้ำที่ 

ควำมกระตือรือร้นจะส่งเสริมกำรเงินของคุณให้

กระตือรือร้นมำกกว่ำเดิม ควรท�ำบุญให้กับองค์กร

ที่ขำดเงินสนับสนุนจนท�ำให้ด�ำเนินกำรติดขัด ล่ำช้ำ
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Sagittarius (ราศีธนู) 
16 ธันวาคม - 15 มกราคม

ช่วงนี้คุณยังไม่มีวิธีกำรจัดกำรกับ

ควำมม่ันคงของตัวเองเท่ำไหร่ มีสิ่ง

ที่ต้องกำร แต่กลับไม่มีแนวทำงที่ชัดเจน กำรจัดกำร

ส่ิงต่ำงๆ ในกำรเงินยังจัดกำรได้ค่อนข้ำงยำก ย่ิง

เม่ือเกิดปัญหำเฉพำะหน้ำข้ึน ก็ย่ิงจัดกำรกับมัน 

ไม่ได้ ควำมคำดหวงัทีจ่ะได้รับกำรยอมรับในเร่ืองงำน

ช่วงนี้ยังไม่เป็นควำมจริง ยังไม่ใช่โอกำส ต้องอดทน

รอ พยำยำมต่อไปแล้วโอกำสดีๆ  จะเข้ำมำหำคุณเอง 

ควรท�ำบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ท�ำบุญให้กับเด็กด้อย

โอกำส หรือเด็กที่ถูกจับมำท�ำงำน

Virgo (ราศีกันย์)
17 กันยายน - 16 ตุลาคม

ช่วงน้ีคุณสนใจเร่ืองรำวควำมสวย

ควำมงำมมำกเป็นพิเศษ ต้องกำร

สร้ำงภำพลักษณ์และให้ควำมสนใจกับบุคลิกภำพ

ของตัวเองมำกขึ้น ซ่ึงเป็นกำรลงทุนท่ีดี เพรำะจะ

ส่งเสริมให้คุณได้รับกำรยอมรับจำกคนอื่นๆ มำก

เป็นพเิศษ กำรเงนิเป็นกำรน�ำเงินเก่ำมำใช้ หรือเข้ำไป

เกีย่วข้องกับของเก่ำๆ คุณค่อนข้ำงกลุ้มใจและกังวล

กับเรื่องงำน ทั้งๆ ที่ควำมจริงไม่มีอะไรซีเรียสขนำด

นั้น ปัญหำที่เกิดข้ึนเป็นเร่ืองรำวเล็กๆ น้อยๆ คุณ

กลับไปให้ควำมสนใจกับควำมผิดพลำดมำกกว่ำ

ควำมส�ำเร็จ ควรท�ำบุญกับคนที่ถูกหลอก กับคนที่

พลำดโอกำส

Cancer (ราศีกรกฏ)
15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม

คุณมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มองโลกใน

แง่ดี ไม่ว่ำจะเกิดอะไรก็ยังมองเห็นแง่

มุมดท่ีีสำมำรถใช้กบัตัวเองได้เสมอ คุณจะมคีวำมสุข 

กับส่ิงเหล่ำน้ัน กำรเงินต้ังอยู่บนควำมไม่แน่นอน 

หลำยส่ิงหลำยอย่ำงที่คำดหวังและเตรียมกำรเอำ

ไว้กลับไม่เป็นอย่ำงที่หวัง คุณจะได้รับกำรส่งเสริม

สนับสนุนจำกผู้ใหญ่ คนที่มีวุฒิภำวะ นอกจำกนี้คน

เหล่ำนั้นก็ต่ำงให้ควำมสนใจ ให้กำรยอมรับคุณเป็น

อย่ำงด ีคุณมีควำมรับผดิชอบมำกขึน้ ท�ำให้มโีอกำส

ดีๆ เข้ำมำหำคุณ ควรท�ำบุญเกี่ยวกับองค์กรที่ผดุง

ควำมยุติธรรม จะส่งเสริมคุณได้ดี

Scorpio (ราศีพิจิก)
16 พฤศจิกายน - 15 ธนัวาคม

คุณต้องระวังกำรใช้อ�ำนำจในกำร

จัดกำรกับส่ิงต่ำงๆ มักจะไม่ได้รับ

กำรยอมรับจำกคนอื่น หรือหมำยถึงอ�ำนำจที่เคย

ได้รับกลับมีกำรเปล่ียนแปลง ท�ำให้ไม่สบำยใจ กำร

เงินถูกใช้จ่ำยไปแบบตำมใจ จนบำงทีจัดกำรได้ยำก 

คุณขยันท�ำงำน ใส่ใจกับภำระหน้ำที่ของตัวเองเต็ม

ร้อย ไม่ได้มองว่ำมนัเป็นงำนท่ีเป็นภำระ มองเหน็เป็น

เร่ืองสนุกๆ ที่สำมำรถเรียนรู้จำกเร่ืองรำวเหล่ำนั้น 

ได้ ท�ำให้คุณใส่ใจและเต็มที่กับงำนโดยไม่กังวลเรื่อง

ควำมเหน็ดเหน่ือย ควรท�ำบุญโดยกำรให้โอกำส 

คนอื่น มอบโอกำส มอบทิศทำงที่ดี

Libra (ราศีตุลย์)
17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน

ควำมกังวลในเร่ืองเล็กน้อย ท�ำให้

คุณไม่มีควำมสุข และไม่กล้ำเร่ิมต้น

ส่ิงใหม่ ต้องใช้จ่ำยเงินไปกับเรื่องเก่ำๆ ช่วงนี้คุณ

สนใจของเก่ำ ใช้เงินไปกับกำรหำซ้ือของเก่ำ หรือ

อำจเป็นกำรใช้หนีใ้นสิง่ท่ียืมเงินในอนำคตมำใช้ เรือ่ง

งำนไม่ควรให้ควำมส�ำคัญกับควำมรูส้กึส่วนตัวมำก

นัก เพรำะบำงทีส่ิงท่ีรู้สึกโดยไม่มีเหตุผลมำรองรับ 

คนอื่นๆ ก็ไม่สำมำรถท่ีจะเข้ำใจกำรกระท�ำของคุณ

ได้ กำรท�ำอะไรแบบตำมอำรมณ์จะท�ำให้เกิดควำม

ผิดพลำดข้ึนได้ง่ำยๆ ควรท�ำบุญกับส่ิงที่เก่ียวข้อง

กับโครงกำรหลวง

Leo (ราศีสิงห์) 
17 สิงหาคม - 16 กันยายน

คุณมีควำมม่ันคงดีอยู ่ แล ้ว  จะ

จัดกำรอะไรก็สำมำรถจัดกำรได้

อย่ำงคล่องแคล่ว แต่คุณกงัวลเร่ืองรำวต่ำงๆ มำกไป

หมด จนบำงทีคนอื่นๆ ก็มองว่ำเป็นพวกคิดเล็กคิด

น้อย ด้วยควำมคิดมำกท�ำให้ไม่สำมำรถมีควำมสุข

กับสิ่งต่ำงๆ ได้เต็มที่ ในเรื่องกำรเงิน เมื่อมีโอกำสที่

ดีเข้ำมำ คุณพร้อมที่จะรับมือ พร้อมจะลุย พร้อมจะ

เส่ียง และในท่ีสดุกป็ระสบควำมส�ำเรจ็ งำนของคุณจะ

มีปัญหำเกิดขึ้นอย่ำงกะทันหัน โดยไม่ได้เตรียมกำร

รับมือ ไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้น คุณควรต้ังสติให้ดีท่ีสุด 

ค่อยๆ จดักำรแล้วทกุอย่ำงจะดเีอง ควรท�ำบญุเกีย่ว

กับคนไข้ คนป่วย คนที่ต้องพักฟื้น
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หน้านี้มี
ค�ำตอบ Qผู้ถือหุ้นประเภท  NVDRs จะได้รับเงินปันผลเหมือน 

ผู้ถือหุ้นสามัญหรือไม่

Aจดุประสงค์หลกัของการลงทุนใน NVDRs เพ่ือกระตุน้การ
ซื้อขายในตลาดหุ้นไทย การลงทุนใน NVDRs ผู้ลงทุนได้

รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการ
ซื้อหุ้นเพ่ิมทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจด
ทะเบียน ดังนั้น ผู้ถือ NVDRs จะได้รับเงินปันผลโครงสร้างเดียว
กับผู้ถือหุ้นสามัญ แต่จะไม่สิทธิลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น 

Qหากต้องการได้รับจดหมายข่าว (Newsletter)  
จากบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง 

ด�าเนินการอย่างไร 

A ท่านสามารถขอรับจดหมายข่าว (Newsletter)  
โ ด ย แ ส ด ง ค ว า ม จ� า น ง ค ์ ไ ด ้ ท่ี  e - m a i l :  

ir@egco.com ทั้งน้ี เมื่อมีจดหมายข่าวฉบับใหม่ออก 
ทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งให้ท่านทราบทาง
อี-เมล์  

FAQ

DiD You Know

ฟอสซิล (Fossil) คือซากของส่ิงมีชีวิต 
ในอดีต ทีถ่กูทับถมและปรากฏเป็นร่องรอย 
ในช้ันหิน แต่ส�าหรับซากพืชซากสัตว์ที่
ทับถมกันนับล้านปีใต้ท้องทะเลหรือพื้นดิน 
ลึก แรงอัดของเปลือกโลกและความร้อน
ใต้ผิวโลก จะแปรเปล่ียนสถานะให้เป็น  
ทัง้ของแขง็ ของเหลว และก๊าซ ได้แก่ ถ่านหิน 
น�้ามัน และก๊าซธรรมชาติ หรือเรียกว่า  
เ ช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) ซึ่ง
เป ็นแหล ่งพลังงานส�าคัญในการผลิต 
ก�าลังไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน

Qขอทราบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

Aบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของก�าไร
สุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือในจ�านวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม�่าเสมอ

หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต  
หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระส�าคัญ 
โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่าก�าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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calendar activities
ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก (กันยายน - ธันวาคม 2557)

calendar

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมตามความเหมาะสม 
และท่านสามารถตรวจสอบสถานที่จัดงานต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.egco.com

ตุลาคม
โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

โซลาร์ โก รอบสอง

โครงการพลังงานเพื่อชีวิต
ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง

กิจกรรมการประกวด
โครงงานนักเรียน
ประจ�าปี 2557

จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจาก 

ผลการด�าเนินงาน

โครงการพลังงานเพื่อชีวิต 
ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง 
กิจกรรมเสริมความรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

“Energy for Life 
On Tour”

พฤศจิกายน
โครงการพบปะผู้บริหาร 

ครั้งที่ 4/2557 
และแถลงผลประกอบการไตรมาส 

3/2557

งาน  
“SET in the City 

2014” สยามพารากอน 
กรุงเทพมหานคร

กันยายน 
ปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นเพื่อสิทธิ
ในการรับเงินปันผล

ระหว่างกาล
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Good things 
can come from 

unexpected 
places. 



บางครัง้สิ่งดีๆ 
ก็อาจมาจากที่ซ่ึงคุณคาดไม่ถึง
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หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (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


