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ต่อจากปก  

เรื่องจากปก

เมือ่ทกุภาคส่วนร่วมมอืร่วมใจกนัแล้ว
ก็อยู่ทีป่ระชาชนต้องปรบัวธิคีดิ และมองคนอืน่
อย่างเข้าใจในเหตผุลความจ�าเป็นให้มากขึน้

นับแต่การเสด็จสวรรคตของพระ 
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-
พลอดลุยเดช ซึง่คนไทยทุกคนต่าง
อยู่ในความโศกเศร้า และร่วมกัน
แสดงความอาลยัไว้ทกุข์
 แต่กลบัมเีรือ่งดราม่าเกดิขึน้และ
อาจกลายเป็นชนวนสร้างความแตก 
แยกรุนแรงในสังคมไทยได้ นั่นคือ
เรื่องการสวมใส่เสื้อผ้าเพื่อแสดง
ความอาลยัไว้ทกุข์ ซึง่กลายเป็นประ 
เด็นร้อนในโลกออนไลน์ ว่ามีการ
ต�าหน ิต่อว่า ใช้ถ้อยค�ารนุแรงกบัผูท่ี้
ไม่ได้ใส่เสือ้สดี�าหรอืขาว ท�านองว่า
ไม่มคีวามจงรกัภกัด ี พร้อมกบัค�า-
ถาม “คนไทยหรอืเปล่า”
 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เรื่องนี้จะ
ลกุลามบานปลาย ต้องชมรฐับาลที่
เข้ามาแก้ปัญหาได้ทนัต่อเวลา เม่ือ
ศนูย์บญัชาการติดตามสถานการณ์ 
(ศตส.) ได้น�าเรื่องนี้เข้าสู ่ที่ประ-       
ชุมแล้วประกาศให้ประชาชนทุกคน
ทราบ เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัเิกีย่ว
กบัการแต่งกายเพือ่แสดงความอาลยั
ไว้ ทกุข์
 ผลการประชุมดังกล่าวระบุ
ว่าการทีส่วมใส่เสือ้ผ้าสีด�าและสี
ขาวเพือ่แสดงความอาลยัไว้ทกุข์ 
อาจมปัีจจัยทีอ่าจท�าให้ประชาชน 
หลายคนไม่สามารถท่ีจะหาชุด 

โอกาสโก่งราคาซ�า้เตมิประชาชน
 จากการประชุมร่วมกนัระหว่างผู้
บริหารกระทรวงพาณิชย์ สมาคม
อุตสาหกรรมเคร่ืองนุง่ห่มไทย สมา 
คมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย และผู้
ประกอบการห้างค้าปลกี ได้ข้อสรปุ
ร่วมกนัว่าจะมกีารผลติเสือ้สดี�าเพิม่
เพือ่ให้เพยีงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน และจ�าหน่ายในราคาเดมิ
ไม่ปรบัเพิม่ราคา
 ขณะเดยีวกนัรฐับาลจะน�าเสือ้สี
ด�าจ�าหน่ายผ่านห้างค้าปลีกทั่วประ 
เทศให้ประชาชนในราคาถกูเพือ่ช่วย
เหลอืผูม้รีายได้น้อยตัง้แต่วนัที ่ 21-
23 ตลุาคมนี ้ นอกจากนี ้ ยงัได้รบั
ความร่วมมือจากผู้ประกอบการสิ่ง
ทอ และผ้าผนื จดัท�ารบิบิน้สดี�าเพือ่
แจกจ่ายให้ประชาชนฟรอีกีด้วย และ
ยังมีค�าเตือนไปยังผู้ประกอบการท่ี
ฉวยโอกาสโก่งราคาจะมีความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยราคาสนิค้าและ
บรกิารมโีทษจ�าคกุไม่เกนิ 7 ปี หรอื
ปรบัไม่เกนิ 140,000 บาท หรอืทัง้
จ�าทัง้ปรบั

เสือ้ผ้าสดี�าหรอืสขีาวล้วนได้ ซึง่
อาจจะเกดิจากปรมิาณทีเ่สือ้ ผ้า
ดงักล่าวทีม่อียูใ่นตลาดปัจจบุนัมี
จ�านวนน้อยไม่เพยีงพอต่อความ
ต้องการ ท�าให้หาซื้อค่อนข้าง
ยากล�าบาก รวมถึงปัจจยัทางด้าน
เศรษฐกิจไม่เอื้ออ�านวย จึงขอ  
ให้ทุกคนมองที่เจตนาของแต่   
ละคนทีจ่ะร่วมถวายความอาลยั 
เพราะฉะนัน้แต่ละคนสามารถท่ี
จะเลอืกสวมใส่เสือ้ผ้าสพีืน้แทน
เสือ้ผ้าชดุสดี�าและสขีาวได้ โดย
ไม่ให้มีสีฉูดฉาดหรือมีลวดลาย
มากนัก รวมท้ังสามารถประดับ
โบและรบิบ้ินสขีาวหรอืสดี�าได้
 ผลการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็น
ทางออกที่ดีให้ประชาชนและน่าจะ
ช่วยบรรเทาปัญหาการกระทบกระ 
ท่ังในหมู่ประชาชนลงได้เป็นอย่าง
มาก
 นอกจากผลประชุมดงักล่าวแล้ว 
รัฐบาลยังมีมาตรการช่วยเหลือประ 
ชาชนโดยเข้ามาควบคุมราคาการ
จ�าหน่ายเส้ือสีด�าเพือ่ไม่ให้ผูค้้าฉวย

 ในส่วนของกระทรวงการคลัง  
ได้ขอความร่วมมือจากธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสนิ และธนา-
คารกรุงไทย ซึ่งได้รับลงทะเบียน
โครงการรับสวัสดกิารแห่งรฐัของ ผูม้ี
รายได้น้อย 8 ล้านราย ให้พจิารณา
จัดท�าเสื้อสีด�า หรือริบบิ้น ติดเส้ือ
แจกผูม้รีายได้น้อยทีล่งทะเบยีนไว้
 นอกจากภาครัฐแล้วยังมีประ-
ชาชนจติอาสาจ�านวนมากทีไ่ด้จดัท�า
เสือ้สดี�า หรอืรบิบิน้ตดิเส้ือแจกจ่าย
ให้กบัประชาชน
 จะเหน็ว่าทกุภาคส่วนได้ร่วมกนั
เพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อรักษา
บรรยากาศแสดงความอาลยัไว้ทกุข์
ไม่ให้เกดิเป็นความขดัแย้งในสงัคม
ซึง่อาจเกดิจากเหตผุลความจ�าเป็นที่
แตกต่างกนั
 เมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจ
กนัอย่างเตม็ทีแ่ล้ว กอ็ยูท่ีป่ระชาชน
บางส่วนที่ต้องปรับวิธีคิด และมอง
คนอ่ืนอย่างเข้าใจในเหตุผลความ
จ�าเป็นที่แต่ละคนมีให้มากข้ึน ซึ่ง
ภาครัฐได้ประกาศเป็นแนวทางให้
ปฏิบตัไิว้อย่างชดัเจนแล้ว
 สงัคมจะสงบสขุเป็นน�า้หนึง่
ใจเดยีวกนัได้ หากยดึหลกั “เคร่ง 
ครดัทีต่น ผ่อนปรนคนอืน่”
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ไม่มีฉลาดเลย เอาทุกข์มาไว้ในอกในใจ 
ระทมขมขืน่ ร�าพงึร�าพนั ร�า่ไห้วติกลงกงัวล
ว่า จะหมดทีพ่ึง่อะไรอย่างนี ้อนันีเ้ขาเรยีก
ว่าเป็นคนไว้ทกุข์แบบเลือ่นเป้ือน 
 ขอย�า้ว่า เราจะหมดทีพ่ึง่ได้อย่างไร พระพทุธ 
เจ้ากส็อนว่า ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน  แล้วเรากส็วด
มนต์ พระรตันตรยั พระพทุธ พระธรรม พระ
สงฆ์เป็นทีพ่ึง่ของเรา  แล้วจะมาบอกว่าหมดที่
พ่ึง เสยีภูมิชาวพทุธจรงิๆ 
 การไว้ทุกข์อีกระดับหนึ่งก็คือ ไว้ทุกข์แบบ
เลือ่นระดบั อนันีห้มายความว่าฉลาดมาก ไว้
ทกุข์ให้กบัไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณ์คอื อาการ 3 
อย่างที่มีลักษณะประจ�าโลกเรา อนิจจัง อนิจ
ลกัษณะ ความไม่เทีย่ง ทกุขลกัษณะ ความคงทน
อยู่ไม่ได้ อนตัลกัษณะ ความไม่เป็นตวัตนถาวร
นรินัดร์ตลอดกาล มสีภาพเกดิขึน้ ตัง้อยูด่บัไป 
ไม่ว่าจะร่างกายของพระพทุธเจ้า พระวรกายของ
พระราชาทัง้หลาย ล้วนแต่สวรรคต ผ ุเน่า เผา
เสยีไม่รูก้ีร้่อยกีพ่นัองค์แล้ว 
 ฉะนั้น การไว้ทุกข์ให้ไว้ที่ไตรลักษณ์ 
เรยีกว่าไว้อาลยัแก่ไตรลกัษณ์ จะท�าให้เรา
ฉลาด จะท�าให้เลือ่นระดบัในการไว้ทกุข์ ว่า 
จะต้องไม่เทีย่ง ไม่ว่าสงัขารของใครจะอยูไ่ม่
ได้ใน จะไพร่สามญัชน พระราชา พระมหา
กษตัรย์ิ จกัรพรรด ิล้วนแต่อยูใ่นไตรลกัษณ์
ทัง้สิน้  ถ้าเราเลือ่นระดบัไว้ทกุข์แบบนี ้เรา
จะไม่ทุกข์เกินเลยแล้วเราจะทุกข์เป็นด้วย 
จะเอาทกุข์นัน่แหละมาสอนให้เรารูส้กึลกึซึง้
ต่อไตรลกัษณ์มากขึน้ เราจะได้อทุานบ้าง นี่
แหละอนจิจงั นีไ่งทกุขงั นีพ่ระไตรลกัษณ์  
 เมื่อเขาจะร้องอุทานว่าเกิดอะไรข้ึน โอ้ย 
อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา พทุโธ ธมัโม สงัโฆ อนจิจัง 
ทกุขงั อนตัตา ชาวพทุธต้องรูจ้กัอทุานเรือ่งนีบ้้าง 
ที่พ่ึงของเราคือพระรัตนตรัย ส่ิงที่เราต้องพิ-    
จารณาเป็นประจ�าคอื ไตรลกัษณ์ อนจิจงั ทกุขงั 
อนตัตา เราต้องร้องว่า ไม่ว่าใครกต้็องเป็นแบบ
นี ้เหมือนตวัเรา ตวัท่าน กายท่าน กายเรา ต้อง
เน่า ต้องเผา ต้องเป่ือย ถ้าพจิารณาอยูเ่รือ่ยๆ
ตามทีพ่ระพุทธสอนเราในเรือ่งน้ี บุญทีสุ่ดเลย
มนษุย์เราทีเ่กดิมาเป็นเมอืงพทุธนี่  
 พระพทุธเจ้าบอกว่า ท�าบญุอะไรกไ็ม่ได้บญุ
สงูเท่ากบัเจรญิอนจิจสญัญา เจรญิความรู ้ความ
ไม่เทีย่ง คอืพระองค์ไม่จากเรา เราก็ต้องจากพระ 
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In Brief : ย่อความ

พระสติปัญญาที่พระองค์ท่านให้ไว้
กบัพวกเรา เราจะตอ้งขับเคลือ่นกัน
ต่อไปเพ่ือความเจริญของประเทศ
ไทย ถ้าพระองค์ท่านรูว่้าพวกเราท�า
อย่างนี้ด้วยวิถีจิตวิญญาณ พระองค์
ท่านก็จะไม่เสียดายร่างกายที่จะ
ผ ุเน่า เผา เสยีไป  

อาตมาพดูถงึสถานการณ์ช่วงนีว่้า คนไทยอย่า
ให้ความโศกเศร้าเข้าครอบง�าจนกระทัง่เราสญู
เสยีสตปัิญญา ซึง่จติแพทย์ จติเวชกไ็ด้ประกาศ
ออกมาแล้วว่า เป็นห่วงคนไทยช่วงนีม้าก เพราะ
รับแต่สือ่ทีม่ข่ีาวความโศกเศร้า ซึง่สือ่กต้็องเสนอ
ไปตามมมุทีไ่ปท�ามาไปถ่ายทอดจากคนโน้นคน
น้ีทีม่คีวามเศร้า ไม่มสีดชืน่เบกิบาน 
 ยิง่เป็นช่วงทีโ่ทรทศัน์ทกุช่อง มโหรสพต่างๆ
ต้องหยดุต้องงดรายการบนัเทงิสนกุสนานเป็น
เวลา 1 เดอืน ถ้าคนต้องอยู่ในอารมณ์โศกเศร้า 
1 เดือนเต็มๆสภาพจิตจะเป็นอย่างไร เพราะ
ฉะน้ันจติแพทย์จงึได้บอกว่า ขอให้สือ่ช่วยเสนอ
มมุมองทีค่รึง่ทางได้มัย้ เอาเรือ่งโศกเศร้าสกัครึง่
หน่ึง เรือ่งทีด่งีาม อย่าไปพูดร�าพึงร�าพันเพ้อพก
ว่าเราหมดทีพ่ึง่แล้ว  
 ตามหลกัศาสนาเราก็สวดกนัทกุวนั “พทุ-
ธัง สรณงั คจัฉาม ิธมัมงั สรณัง คัจฉามิ 
สงัฆงั สรณงั คจัฉาม”ิ แล้วเราหมดทีพ่ึง่ได้
อย่างไร ยงัมคี�าสอนว่า “อตัตาห ิอตัโนนาโถ” 
อกี ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน ดงันัน้ ใครทีช่อบพดู
ร�าพึงร�าพนั วิตกกังวลว่าตวัเองหมดทีพ่ึง่ ไร้ทีพ่ึง่ 
ขาดทีพ่ึง่ เราจะพึง่ในหลวงอย่างเดยีวได้อย่างไร
ล่ะ ค�าสอนของพระพทุธเจ้ากส็อนไว้แล้วว่าพึง่ตวั
เองบ้าง จะให้พระองค์ท่านอยูเ่ป็นทีพ่ึง่ตัง้แต่อายุ 
18 ปีท่านครองราชย์จนอายุจะ 90 อยู่แล้วยังจะ
พึ่งพระองค์ท่านอีกหรือ ไม่สงสารพระวรกาย
พระองค์ท่านบ้างหรอื  
 เอาล่ะสรุปว่าอย่างน้ี โศกเศร้าได้ แต่อย่าเกนิ 
50 ได้มัย้ ถ้าเกนิ 50 ปี เดีย๋วจะต้องเป็นคน
โรคจิต โรคประสาทแน่นอน 
  อกีอย่างหนึง่การไว้ทกุข์กต้็องไว้ให้เป็น ตอน
นีอ้าตมาว่า เรือ่งเชือ่ถอืการไว้ทกุข์  ใส่ชดุด�า จน
เสือ้ผ้าชดุด�าขาดตลาด ราคากแ็พงขึน้ กอ็ยาก
จะฝากบอกว่า การเชือ่เรือ่งไว้ทกุข์สกั 3 ระดบั 
อธบิายส้ันๆ “ไว้ทกุข์แบบเลือ่นลอย ไว้ทกุข์
แบบเลือ่นเป้ือน ไว้ทกุข์แบบเลือ่นระดบั” 
ขอให้เราศกึษาเรยีนรูเ้รือ่งนีก้นับ้าง 
 เลือ่นลอยกค็อื กระแสเขามายังไง ถ้าใส่ชดุ
ด�า เรากต้็องใส่ชดุด�า ท�าหน้าเศร้า เรากเ็ศร้า 
พดูง่ายๆ เลือ่นลอยไปตามเขา
 ส่วนเล่ือนเป้ือนนีซ่น่ิากลวั คือ ไว้ทกุข์
แบบจรงิๆจังๆเลย ทกุข์กนัจนกระทัง่สขุ-
ภาพจติย�า่แย่ไปเลย ทกุข์จนกระทัง่ไว้ทกุข์

ทุกข์แบบเลื่อนระดับ

องค์ จะเป็นอยูอ่ย่างนีแ้หละ ท่านเกดิก่อน ท่าน
ก็ต้องจากไปก่อน บางทเีดก็ก็จากก่อนท่านกม็ี 
อายไุม่ทนัมากกจ็ากก่อน พระราชาอายมุากกม็ี 
เพราะฉะนัน้ อย่าเศร้าโศก อย่าให้ทกุข์ครอบง�า
จนสติปัญญาหายหมด ถูกความทุกข์ครอบง�า
หมดเพราะมัวแต่ไว้ทกุข์  
 ที่ส�าคัญที่สุดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรา
เป็นทกุข์ ยิง่หลวงพ่อพทุธทาสเคยประกาศว่า  
เราไม่ได้เกดิมาเพือ่เป็นทกุข์ ท่านว่าอย่างนีเ้ลย  
เพราะฉะน้ัน ใครเป็นทกุข์มาก ระวงัน่ะโรคจติ 
ซมึเศร้า ว้าเหว่ เปล่าเปลีย่ว เพราะเราไปรูส้กึว่า
เราไม่มทีีพ่ึง่แล้ว กต้็องฟังหมอ ฟังจติแพทย์บ้าง  
และกต้็องฟังธรรมะ ค�าเตอืนบ้าง 
 เสยีดายพระเมืองไทยมีเป็นแสนรปู  ไม่
รีบออกมาเตอืนชาวพุทธทีอ่ยูใ่นสภาวะเศร้า
โศก ต้องให้จิตแพทย์น�าร่องออกมาเตือน
ก่อน ยงัไงสือ่กข็อให้ช่วยแสดง ช่วยน�าข่าว
ว่า แม้พระวรกายของพระองค์จากเราไปอยู่
ในพระบรมโกศ แต่โครงการพระราชด�าริ 
ฝายน�า้ แก้มลงิ อะไรต่างๆ ฯลฯ เราจะให้
เข้าไปอยูใ่นพระบรมโกศด้วยหรอื ของดีๆ
ทีท่่านคดิ ท่านท�า ท่านด�ารไิว้เนีย่ พวกเรา
อยูน่อกโกศ ไม่ควรจะเอาโครงการทีพ่ระองค์
ท่านด�ารเิอาไว้ในโกศด้วย พระสตปัิญญาที่
พระองค์ท่านให้ไว้กบัพวกเรา เราจะต้องขบั
เคลื่อนกันต่อไปเพื่อความเจริญของประ 
เทศไทย ถ้าพระองค์ท่านรูว่้าพวกเราท�าอย่าง
น้ีด้วยวิถีจิตวิญญาณ พระองค์ท่านก็จะไม่
เสยีดายร่างกายทีจ่ะผ ุเน่า เผา เสยีไป หาก
สิง่ทีพ่ระองค์ท่านคดิไว้ ท�าไว้ พวกเราสาน
ต่อกนั อย่าให้โครงการพระราชด�ารดิีๆ ของ
พระองค์ท่านเข้าไปอยูใ่นพระบรมโกศหมด  
 เจรญิพร



ตลาดหุ้นไทยยังมีแรงซื้อ
ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประ       
ธานกรรมการบริหาร บริษัท
หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศ 
ไทย) จ�ากัด หรอื KTBST เปิด
เผยถึงทิศทางตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ 
(17-21 ต.ค.) ว่า ต้องดวู่านกัลงทนุ
สถาบนัในประเทศจะยงัคงซือ้หุน้ต่อ
หรอืไม่ แต่หากพจิารณาเฉพาะการ
ซือ้กลบัของนกัลงทนุส่วนใหญ่ทีข่าย
หุน้ออกไปก่อนหน้านี ้ดชันฯี มโีอ-
กาสทีจ่ะกลบัขึน้ไปอยูแ่ถวๆ 1,500-
1,521 จดุ ได้ภายในสปัดาห์นี ้อย่าง 
ไรกด็ ียงัมตีวัแปรอืน่ๆทีต้่องตดิตาม
ไม่ว่าจะเป็น แรงซือ้-ขายของนกัลง 
ทนุสถาบนัในประเทศและต่างประ 
เทศ ซึง่ประเมนิว่าในสปัดาห์นีน้�า้
หนักในฝั่งซื้อน่าจะมีแรงมากกว่า 
ด้านทศิทางเศรษฐกจิไทย หากการ
บรหิารประเทศยงัคงเดนิหน้าต่อไม่
เกิดการสะดุดซึ่งตามที่คาดการณ์
กนัไว้คอืตัง้แต่ไตรมาสที ่4 เป็นต้น
ไป สิ่งที่รัฐบาลท�ามาตลอดจะเร่ิม
เห็นผลที่ชัดมากขึ้นโดยเฉพาะการ
ลงทนุขนาดใหญ่ ทัง้นี ้ มองว่าหุน้
กลุม่ทีอ่งิกบัการลงทนุภาครัฐหลายๆ
ตวั ทัง้ผูร้บัเหมาก่อสร้าง หรอืธรุกจิ
ที่เกี่ยวเน่ืองกัน ยังมีแนวโน้มที่ดี 
ส่วนอีกปัจจัยคือการประชุม ECB 
ในวนัที ่20 ต.ค. จะเป็นวนัประชมุ
นโยบายการเงนิของธนาคารกลาง
ยโุรป ซึง่เคยมกีารคาดไว้ก่อนหน้า
นีว่้า ECB อาจระบถุงึเงือ่นเวลาทีจ่ะ
ใช้ QE หากที่ประชุมไม่ได้มีนโย
บายลด QE ลง คาดจะเป็นบวกต่อ
ตลาดหุน้
 อย่างไรกด็ ีKTBST มองตลาด
หุ้นในสัปดาห์นี้เป็นไปในทางบวก 
หุน้ทีจ่ะเป็นเป้าหมายของนกัลงทนุ
สถาบนัฯไม่ว่าจะซือ้คนืหรอืซือ้เพิม่ 
จะเป็นหุน้ทีน่กัลงทนุกลบัเข้ามาเกง็
ก�าไรได้ ส่วนใหญ่จะเป็นหุน้ล�าดบั
ต้นๆใน SET 100 แต่แรงซือ้ทีจ่ะเข้า
มาต่อเน่ืองหรือไม่ขึ้นอยู่กับความ
มัน่ใจของนกัลงทนุต่อทศิทางตลาด
หุน้หรอืเศรษฐกจิว่าจะเดนิหน้าต่อ
ไปได้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่จะสงัเกตได้

จากค่าเงินบาทหากแข็งค่าจะเป็น
บวก โดยมองกรอบดชันใีนสปัดาห์
นีว่้า หากวนัแรกของสปัดาห์ดชันยีงั
เดนิหน้าต่อจะมโีอกาสสงูทีจ่ะพลกิ
ขึน้ไปเล่นในกรอบ 1,506-1,521 จดุ 
 “หุน้ทีแ่นะน�าในสปัดาห์นี ้ ได้ 
แก่ หุน้ทีม่กีาร Rebound ตามตลาด
ได้แก่ AOT, BBL, PTT, IVL, BJC 
หุ้นกลุ่มส่งออกหรือรายได้อิงดอล  
ล่าร์ได้แก่ BANPU, KCE หุน้รบัผล
บวกการลงทนุ-ใช้จ่าย ภาครฐัได้แก่ 
UNIQ, ITD, SCI และหุน้ทีม่ปีระ 
เดน็บวกอืน่ๆ เช่น SUSCO, SLP”
 ด้าน นายวรตุม์ ศวิะศรยิานนท์ 
กรรมการผู ้จัดการสายงานวิจัย 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท์ จ�ากดั 
กล่าวว่า ตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้จะ   
ยังคงผันผวนจากตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรฐัฯ ทีอ่อกมาดคีอื ยอดค้าปลกี
และตัวเลขเงินเฟ้อด้านผู้ผลิต แต่
ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคของมหา-
วทิยาลยั Michigan ทีล่ดลง ในขณะ
ทีต่วัเลขเงนิเฟ้อด้านผูผ้ลติและด้าน
ผูบ้รโิภคของจนีกอ็อกมาดทีัง้คู ่ ส่ง
ผลให้ตลาดยังคงคาดการขึ้นดอก 
เบีย้ของ Federal Reserve ในเดอืน
ธ.ค.นี ้อยูใ่นระดบัสงูมาก อย่างไรก็
ดี ECB ซึ่งมีก�าหนดการประชุม      
ในวันพฤหัสนี้ คาดว่าก�าลังมีการ 
เตรียมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม
เติม แต่น่าจะรอดูการประชุมของ 
Federal Reserve ในเดอืนธนัวาคม
ก่อนจงึจะด�าเนนิการใดๆต่อไป
 ด้านปัจจัยภายในประเทศนั้น 
ยังคงรอดูสถานการณ์ โดยให้ติด 

ตามตวัเลขผลประกอบการไตรมาส 
3 ซึง่น่าจะออกมาดตีามคาดการณ์ 
ด้าน Technical มีกรอบระยะสั้น
ทางเทคนิคที่กว้างมาก กล่าวคือ 
Falling gap ด้านบนท่ี 1,501 ซึง่
จ�าเป็นที ่SET Index ต้องขึน้ไปปิด 
และ Rising gap ด้านล่างที ่1,412 
ซึง่จ�าเป็นต้องลงไปปิด จงึเป็นเหตุ
ให้ตลาดยังจะผันผวนตราบเท่าที่ 
gaps ทัง้สองยงัไม่ได้รบัการปิด
 ส�าหรับภาพรวมของนักลงทุน
ต่างชาติ ยังคงซื้อสุทธิที่ประมาณ 
1.3 แสนล้านบาท นกัลงทุนรายย่อย
ขายสทุธปิระมาณ 1 แสนล้านบาท 
และนักลงทุนสถาบันในประเทศ
ขายสทุธ ิประมาณ 5 หมืน่กว่าล้าน
บาท อย่างไรกด็ ี กลยทุธ์ในการลง 
ทนุในช่วงนีอ้าจแบ่งได้เป็น 3 กรณี 
ได้แก่ กรณแีรก ในระยะสัน้ ลงทนุ
โดยการจบัสญัญาณทางเทคนิคหา
หุน้ทีม่ ี Falling gap ทีเ่ปิดไว้เพยีง
ด้านเดียวซึ่งจ�าเป็นต้องขึ้นไปปิด
โดยไม่ม ี rising gap ให้ต้องลงไป
ปิด กรณทีี ่2 เลอืกลงทนุในหุน้ทีม่ี
อัตราเงินปันผลจ่ายสูง โดยหาก
ราคาหุน้ปรบัลดลง Yield จะขยาย 
และกรณีที่ 3 หากเป็นนักลงทุน
ระยะยาว ประมาณ 12 เดอืนข้างหน้า 
คาดว่า เศรษฐกจิโลก และเศรษฐกจิ
ไทยฟ้ืนตวัชดัเจน กแ็นะน�าเลอืกหุน้
ทีม่ ีTheme ชดัเจน เช่น หุน้โครง 
สร้างพื้นฐานและหุ้นเกี่ยวกับการ
ท่องเทีย่ว เป็นต้น
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วรตุม์ ศวิะศรยิานนท์ 

KTBST มองตลาดหุน้ไทย
ยังมีแรงซื้อแต่ต้องจับตา
ปัจจัยทั้งในและต่างประ
เทศ ด้าน “เอเชยี เวลท์”
ชี้ตลาดหุ้นยังคงผันผวน
จากเหต ุFederal Reserve
มีโอกาสสูงท่ีจะขึ้นดอก
เบีย้ในเดอืน ธ.ค. แนะจบั
ตาการซือ้ขายหุน้ของกลุม่
ต่างๆ   

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,900.00 บาท

 ขาย 21,000.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,527.00  บาท

 ขาย   21,000.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,253.46  ขาย 1,254.23
ลอนดอน ซื้อ 1,253.15  ขาย 1,254.65

ภาวะหุน้  17  ตลุาคม  2559 

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%
 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.62%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

35.69

39.565

44.88375

4.6788

0.35345

25.762

-0.27 1,477.34 
  59,965.59
-5.21 2,104.44 
  44,160.57
-4.09 939.76 
  38,164.44
+8.01 542.42 
  1,538.82

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,587.79 -14.36

2,264.00 +17.61

2,344.40 +33.89

1,740.57 -6.05 

2,285.98 +20.56

2,647.19 +24.52

1,187.37 +2.22

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

 5,139.05 

8.57

16,128.94 

26.90

32,008.20 

53.38

3,778.06 

6.30

21,700.48 

36.19

28,193.47 

47.02

1,360.98

-5,571.54

3,814.73

เศรษฐกิจ
ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 17 ฉบับที่ 4432 (957) วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559



เศรษฐกิจ

แคมเปญใหม่ : นายฐานพล 
มานะวฒุเิวช ผูอ้�านวยการฝ่ายลกูค้า
สัมพันธ์และบริหารความสุขลูกค้า 
บมจ. ทร ู คอร์ปอเรชัน่ และ นาย
พทิกัษ์ รชักจิประการ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ บมจ. พทีจี ีเอน็เนอย ีร่วมจดั
แคมเปญส่งความสขุ...สดใหม่ทุกวนั
ให้ตลอดทั้งปี โดยลูกค้าทรูรับ
ส่วนลดน�า้มนัสงูสดุ 50 สตางค์/ลติร 
พร้อมส่วนลดอืน่ๆทีป๊ั่มพทีทีัว่ไทย

นายสภุคั ศวิะรกัษ์ กรรมการผู้
จัดการใหญ่และประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร ธนาคาร ซไีอ-
เอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
เปิดเผยถึงผลการด�าเนินงานของ
กลุม่ธนาคารในช่วง 9 เดอืนแรก
ของปี 2559 (สิน้สดุวนัที ่30 กนั-
ยายน 2559) ว่า ทางธนาคารมรีาย
ได้จ�านวน 9,693.3 ล้านบาท เพิม่
ขึน้ 418.8 ล้านบาท หรอื 4.5% 
เมือ่เปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัปี 
2558 สาเหตหุลกัเกดิจากการเพิม่
ขึน้ของรายได้ดอกเบีย้สทุธ ิ19.1% 
และรายได้ค่าธรรมเนยีมและบร-ิ
การสทุธ ิ8.2% ในขณะทีร่ายได้อืน่
ลดลง 42.7% ก�าไรจากการด�าเนนิ
งานก่อนหักหน้ีสงสยัจะสญูเพิม่ขึน้ 
10.6% เป็นจ�านวน 4,382.1 ล้าน
บาท เนือ่งจากการด�าเนนิงานทีม่ี
การควบคมุต้นทนุทีด่ขีึน้ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานลดลง  
0.02% รายได้จงึเพิม่ขึน้ อย่างไร
กต็าม ก�าไรสทุธลิดลงจ�านวน 48.2 
ล้านบาท หรอื 5.7% เป็นจ�านวน 
798.3 ล้านบาท เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับงวดเดียวกันสาเหตุหลักเกิด  
จากส�ารองหนีส้งสยัจะสญูเพิม่ขึน้ 
16.7% 
 อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบ
ผลการด�าเนนิงานงวด 9 เดอืน ปี 
2559 และ 2558 พบว่า รายได้
ดอกเบีย้สทุธเิพิม่ขึน้ 1,178.3 ล้าน
บาท หรือ 19.1% เป็นผลจากการ
ลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 23.8% 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
สทุธเิพิม่ขึน้ 92.3 ล้านบาท หรอื 
8.2% ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่ม   
ขึ้นของรายได้ธุรกรรมเช่าซื้อและ
สญัญาเช่าทางการเงนิและค่าธรรม 
เนียมจากการจัดจ�าหน่ายหน่วย
ลงทุนและรายได้จากการด�าเนิน
งานอืน่ลดลง 851.8 ล้านบาท หรอื 
42.7% ส่วนใหญ่เกดิจากธรุกรรม
บรหิารเงนิ
 ส่วนด้านค่าใช้จ่ายในการด�า-
เนนิงานนัน้เมือ่เทียบกบัช่วงเดยีว 

ซไีอเอม็บีฯโชวกํ์าไรเกอืบ800ลา้น

กนักบัปีทีแ่ล้วพบว่า ลดลงจ�านวน 
0.9 ล้านบาทหรอื 0.02% สาเหตุ
หลกัมาจากการลดลงของค่าใช้จ่าย
เกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอปุกรณ์ 
สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
เกีย่วกบัพนกังาน อตัราส่วนค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงานต่อรายได้
จากการด�าเนนิงานงวด 9 เดอืนปี 
2559 อยูท่ี ่54.8% ลดลงเมือ่เทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปี 2558 อยูท่ี่ 
57.3% เป็นผลจากการปรับปรุง
แผนการบรหิารจดัการเพือ่ควบคมุ
ค่าใช้จ่ายทีด่ผีนวกกบัรายได้ทีเ่พิม่
ขึน้ 
 ทัง้นี ้อตัราส่วนรายได้ดอกเบีย้
สทุธต่ิอสนิทรพัย์เฉลีย่ (Net Inter-
est Margin-NIM) อยู่ที่ร้อยละ 
3.76 ส�าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2559 
ในขณะทีง่วด 9 เดอืน ปี 2558 อยู่
ที ่ 3.16% เป็นผลจากการบรหิาร

ต้นทนุทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้
 ส่วนเงนิให้สินเช่ือสุทธจิากราย
ได้รอตดับัญชี (รวมเงนิให้สินเช่ือ
ซึ่งค�้าประกันโดยธนาคารอื่นและ
เงินให้สินเช่ือแก่สถาบันการเงิน) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 ของ
กลุม่ธนาคารอยูท่ี ่205.2 พนัล้าน
บาท เพิม่ขึน้ 3.1% เมือ่เทยีบกบั
เงินให้สินเชื่อช่วงเดียวกันกับปีที่
ผ่านมา กลุม่ธนาคารมเีงนิฝาก (รวม
ตั๋วแลกเงินหุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์
ทางการเงนิบางประเภท) จ�านวน 
216.7 พนัล้านบาท ลดลง 0.8% 
จากสิน้ปี 2558 ซึง่มจี�านวน 218.4 
พนัล้านบาท อตัราส่วน ทัง้นี ้สนิ
เชื่อต่อเงินฝาก (The Modified 
Loan to Deposit Ratio) ของกลุม่
ธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 94.7% จาก 
91.1% ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558
  ด้านเงินกองทุนรวมของกลุ่ม
ธนาคาร ณ สิน้วนัที ่30 กนัยายน 
2559 มจี�านวน 38.1 พนัล้านบาท 
คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวม
ต่อสนิทรพัย์เสีย่งร้อยละ 16.2 โดย
เป็นอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 
ร้อยละ 10.8
  นายสุภคั กล่าวถงึสนิเชือ่ทีไ่ม่
ก่อให้เกดิรายได้ (NPLs) ว่า อยูท่ี่ 
9.1 พนัล้านบาท อตัราส่วนสนิเชือ่
ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ต่อเงนิให้สนิ
เชือ่ทัง้สิน้ (NPL ratio) อยูท่ี ่4.2% 
เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบั ณ วนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2558 อยูท่ี ่3.1% เนือ่ง 
จากความสามารถในการช�าระหนี้
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ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย แจง
ผลงานรอบ 9 เดอืน ปี 59
รายได้ทะลุ 9.6 พันล้าน
ขณะทีก่�าไรสทุธลิดลงโดย
อยูท่ี ่798.3 ล้านบาท เหตุ
ต้องส�ารองหนีส้งสยัจะสญู
เพิม่ ระบสุนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้
เกดิรายได้ (NPLs) อยู่ท่ี
9.1 พนัล้าน

สุภัค ศิวะรักษ์ ของลกูหนีล้ดลงอนัเกดิจากสภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกจิโดยรวมยัง
คงอ่อนแอ 
 ทัง้นี ้อตัราส่วนค่าเผือ่หนีส้งสยั
จะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณ-
ภาพ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
อยูท่ี ่81.6% ลดลงจากสิน้ปี 2558 
ซึง่อยูท่ี ่106.5% 
 ส่วนเงนิส�ารองของกลุม่ธนา-      
คาร ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
อยูท่ีจ่�านวน 7.4 พนัล้านบาท ซึง่
เป็นส�ารองส่วนเกินตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยจ�านวน 
2.8 พนัล้านบาท
 “ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย ยังคง
มาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ และ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่
รัดกุมขึ้น ตลอดจนได้มีแนวทาง
เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามหนี้ 
การด�าเนนิการดแูล และการแก้ไข
ลูกหนีท้ีถู่กผลกระทบดงักล่าวอย่าง
ใกล้ชดิ” 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 17 ฉบับที่ 4432 (957) วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 17 ฉบับที่ 4432 (957) วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กีฬา

เป๊ป กวาร์ดิโอลา นายใหญ่ทีม “เรือใบสี
ฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ หวังซิว สามแต้ม 
ในเกมแชมเปียนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม ที่
ต้องออกไปเยอืนทมีบาร์เซโลน่า อดตีทมี
เก่าของเขา ที่คัมป์นู วันพุธที่ 19 ตุลาคม 
ที่จะถึงนี้   
 หลงัจากทีเ่กมล่าสุด แมนฯ ซติี ้ท�าได้เพยีง
ออกไปเสมอกับกลาสโกว์ เซลติก มาได้นั้น 
ท�าให้ทมีพวกเขามแีต้มตามหลงัทมีบาร์เซโล- 
น่า จ่าฝูง อยู่ 2 แต้มของกลุ่มซี 
 และหากว่าเกมในวันพุธที่จะถึงนี้ แมนฯ 
ซิตี้ พลาดท่าพ่ายต่อทีมบาร์เซโลน่า นั่นก็เท่า 
กับว่าท�าให้ทีมเซลติก และโบรุสเซีย มึนเชน
กลดับคั มโีอกาสเขยบิเข้าใกล้อนัดบัทีส่องมาก

ขึ้น แต่ส�าหรับ กวาร์ดิโอลา เขาไม่สนุกแน่ๆ
หากจะคิดเช่นนี้ แม้แต่จะคิดว่าผลการแข่งขัน
จะออกมาเสมอกัน 
 กวาร์ดิโอลา ท่ีคว้าแชมป์แชมเปียนส์ ลีก 
มา 2 สมัย  กับทีมบาร์เซโลน่า กล่าวว่า “”ผม
ไม่คิดว่า ผลเสมอในเกมหน้านี้ จะเป็นผลการ
แข่งขันที่ดี แน่นอน มันดูยุ่งนิดหน่อยส�าหรับ
ผลเสมอที่กลาสโกว์ เราต้องการแต้มจากบาร์
เซโลน่า ทั้งในเกมที่นั่นและที่นี่ด้วย ซึ่งอาจจะ
รวมไปถึงผลที่เยอรมนีด้วย” 
 “เรายงัเหลอือกี 4 เกม เราต้องการชยัชนะ 
2 นดั เราต้องการ 6 แต้ม นัน่คอืก้าวต่อไป เรา
ไปท่ีน่ันเพ่ือชัยชนะน่ีคือเป้าหมายแรกที่เรา
ต้องท�า” นายใหญ่เรือใบสีฟ้า กล่าว  

โลกกีฬา

เป๊ป กวาร์ดิโอลา นายใหญ่ทีม “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 

‘โจชวั’ชน‘คลติซ์โก้’

‘เมอร์เรย์’ม่ันขึน้มอื1 

เผยชือ่กปัตนัปลายปี 

เอดด้ี เฮร์ิน โปรโมเตอร์ชัน้น�า กล่าวยืนยัน
ว่า จะมกีารเปิดแถลงข่าวอย่างแน่นอนช่วง 
2-3 วนันี ้ส�าหรบัการพบกนัระหว่าง แอน-
โธนี ่โจชวั จากสหราชอาณาจกัร กบั วลาดิ
เมียร์ คลิตซ์โก้ นักชกจากรัสเซีย โดย 
เฮร์ิน ให้รายละเอยีดเพิม่เตมิว่า “การพบ
กนัระหว่าง โจชวั กบั คลติซ์โก้ จะพบกนัที่
สนามกีฬา เมืองแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
ความ จ ุ21,000 คน พร้อมกบับอกว่า ทกุ
อย่างไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของสญัญา เรือ่งราย
ได้ จบสิน้แล้ว ตดิปัญหาเรือ่งการถ่ายทอด
เลก็น้อย 

แอนดี ้เมอร์เรย์ นกัหวดชาวสกอตแลนด์ 
มีความมั่นใจว่า ตนเองจะสามารถขึ้นอัน 
ดบัมอื 1 ของโลกได้ในปีนี ้หลังจากล่าสดุ
เขาเพิ่งจะคว้าแชมป์เซี่ยงไฮ้ มาสเตอร์ส      
โอเพน โดยเอาชนะ โรแบร์โต้ เบาตสิต้า     
อากสั นกัหวดจากสเปน โดยขณะนี ้เมอร์-
เรย์ มคีะแนนตามหลงัโนวคั ยอโควชิ มอื 1 
ของโลกอยู ่195 คะแนน “ผมเชือ่ว่าผมจะ
อยู่ที่นั่น ผมมั่นใจว่าผมจะท�าได้จริงๆ”          
เมอร์เรย์ กล่าว “ผมอาจจะไม่มีประสบ-
การณ์ที่อยู่ตรงนั้น แต่ผมจะท�าให้ดีท่ีสุด 
เมือ่โอกาสมาถงึผมแล้ว” 

พอล แม็คกินเลย์ อดีตกัปตันทีมไรเดอร์ 
คัพ คาดว่า ทีมจากยุโรป จะประกาศให้
ดาร์เรน คลาร์ก เป็นกัปตันทีมคนต่อไป 
ช่วงปลายปีนี้ แม้ว่าตามรายงานข่าวจะ     
มี 2 คนที่เป็นคู่แข่งในต�าแหน่งกัปตันทีม
คอื โธมสั บยีอร์น จากเดนมาร์ก กบั เปเด
รียก แฮร์ริงตัน จากไอร์แลนด์ “เราจะมี
การแต่งตั้งกัปตันทีมคนใหม่ ช่วงคริสต์-
มาส ปีนี้ แม็คกินเลย์ กล่าว “เราเสียใจที่
เราพ่ายในปีนี้ แต่เราจะแข็งแกร่งขึ้น มี 5 
คนที่มีโอกาสจะเป็นกัปตันทีมเรา แต่ส�า-
หรับผม ดาร์เรน ดูจะเหมาะที่สุด” 

‘เปป๊’หวังซวิชัยท่ี‘คมัปน์’ู

‘เหลยีง เวนโบ’ขอบคณุ‘รอนนี’่
เหลียง เวนโบ กล่าวขอบคุณ รอนนี่ โอ- 
ซัลลิแวน ในเกมที่เขาพลิกสถานการณ์
เอาชนะ จัดด์ ทรัมป์ มาได้ 9-6 ในการ
แข่งขนัรายการโครลั องิลชิ โอเพน ส่งผล
ให้เขาเป็นสนุกเกอร์จากเอเชีย คนที่ 4 ที่
สามารถคว้าแชมป์รายการจัดอันดับต่อ
จากเจมส์ (ต๋อง) วัฒนา, ดิง จุนฮุย และ 
มาร์โกะ ฟู  
 “ผมมีความสุขมาก ช่วงสองเฟรมสุดท้าย 

ตัง้ใจมาก และได้เบรกดีๆ ถงึ 2 ครัง้ สนกุเกอร์ 
เป็นเกมทีย่าก หากว่าคณุไม่สนกุกบัมนั คณุก็
จะเล่นได้ไม่ด ีจดัด์ ท�าให้ผมกดดนัเหมอืนกัน 
แต่เมื่อผมน�าไป 8-6 เกม ผมก็มั่นใจมากขึ้น 
ทั้งนี้ ทั้งนั้น ผมต้องขอบคุณ รอนนี่ โอ ซัล-     
ลิแวน เพราะผมฝึกซ้อมและกินข้าวกับเขาทุก
วนั ผมได้เรยีนรูอ้ะไรมากมายจากเขาช่วง 2 ปี
ทีผ่่านมา เขาเป็นเพือ่นทีด่สี�าหรับผม” เวนโบ 
กล่าวด้วยรอยยิ้ม 
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ทางรถไฟญี่ปุ่น-อังกฤษ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ญ่ีปุ ่นและรัสเซียเตรียมแผน 
“เมกะโปรเจกต์” ก่อสร้างทางรถ 
ไฟข้ามทวปีเชือ่มต่อจากญ่ีปุน่ถึง

แล้ว โดยเส้นทางสายนี ้ เป็นทาง
รถไฟยาวที่สุดในโลกในปัจจุบัน    
มคีวามยาว 9,289 กโิลเมตร จาก
กรงุมอสโกถงึวลาดวิอสตอ็ก เมอืง
ท่าติดมหาสมุทรแปซิฟิกในภาค
ตะวนัออกไกลของรสัเซยี 
 ส่วนของเส้นทางท่ีเตรยีมขยาย
ต่อ เริม่จากเมอืงคาบารอฟค์ข้าม
ช่องแคบทาร์เทรีด้วยสะพานหรือ
ไม่กอ็โุมงค์ลอดใต้ทะเลระยะทาง 7 
กโิลเมตร สูเ่กาะซาคาลนิ 
 ทัง้นี ้ เมืองคาบารอฟค์ ซ่ึงอยู่
ทางตอนเหนือของวลาดิวอสต็อก 
มีเส้นทางเชื่อมกับวลาดิวอสต็อก
อยูแ่ล้ว 
 จากน้ัน กก่็อสร้างเส้นทาง
ต่อจากช่องแคบทาร์เทรวีกลง
ใต้สุดของเกาะซาคาลิน ก่อน
ข้ามช่องแคบลาเปรสุ (โซยะ) 
ด้วยสะพานหรือไม่ก็อุโมงค์
ลอดใต้ทะเลระยะทาง 42 ก-ิ
โลเมตร สูเ่กาะฮอกไกโด ทาง
ตอนเหนอืสดุของญีปุ่น่  
 ส่วนเส้นทางอีกด้านไม่มีจุด      
ทีต้่องก่อสร้าง เนือ่งจากมเีส้นทาง
เชือ่มต่ออยูแ่ล้ว จากกรงุมอสโกเข้า
ประเทศเบลารสุ โปแลนด์ เยอร-

มนี เบลเยียม ฝรั่งเศส และข้าม
ช่องแคบทีฝ่รัง่เศสสูอ่งักฤษ
 โครงการนี้ รัสเซียเป็นฝ่าย
เสนอญีปุ่่นตามแผนเพิม่ความร่วม
มือทางการค้าและการพัฒนา
เศรษฐกจิระหว่างกนั 
 รสัเซยีมองว่า หากเส้นทาง
รถไฟสายประวัติศาสตร์สาย
ใหม่แห่งนีเ้กดิขึน้ ไม่เพยีงเป็น
ช่องทางขนส่งสินค้าท่ีส�าคัญ 
แต่จะเป็นเส้นทางเพ่ิมจ�านวน
นักท่องเที่ยวทั้งในญี่ปุ่นและ
รัสเซีย อีกทั้งจะเป็นเส้นทาง
ติดต่อสัมพันธ์ของประชาชน
นานาชาตด้ิวย
 ทางญ่ีปุ่น ทัง้ภาครฐั และเอก 
ชน แสดงความสนใจโครงการนี้ 
โดยผูน้�าญีปุ่น่ได้แต่งตัง้คณะกรรม 
การระดบักระทรวงท�าหน้าทีศ่กึษา
ความเป็นไปได้อย่างจริงจัง ขณะ
บรษิทัรายใหญ่ญีปุ่่นหลายค่ายก็มี
แผนร่วมมอืกบัรฐับาล
 ประธานาธบิดวีลาดเิมยีร์ ป-ู
ติน แห่งรัสเซีย มีก�าหนดเยือน
ญีปุ่น่เดอืนธนัวาคมนี ้คาดว่าโครง 
การนีจ้ะเป็นประเดน็ส�าคญัหนึง่ ที่
ท้ัง 2 ฝ่ายจะหารือกันเพื่อหาข้อ
สรปุถงึความเป็นไปได้ในการด�า-
เนนิงาน
 แม้โครงการนีจ้ะไม่เก่ียวโยงกับ
ประเทศไทยโดยตรง แต่เป็นความ
เคลื่อนไหวน่าสนใจในแง่ความ
พยายามเพิ่มเส้นทางติดต่อสัม-
พนัธ์ของประชาคมโลก 
 เป็นเส้นทางที่จะเปิดมิติ
ใหม่ท้ังด้านการค้า และการ
ท่องเทีย่วของโลก

 
 

In Brief : ย่อความ

ญี่ปุ ่นและรัสเซียเตรียม
แผน “เมกะโปรเจกต์” 
ก่อสร้างทางรถไฟข้าม
ทวีปเชื่อมต่อจากญี่ปุ ่น
ถึงอังกฤษ เป็นเส้นทาง
รถไฟยาวทีส่ดุในโลกสาย
ใหม่ เป้าหมายเพื่อเปิด
มติใิหม่ทัง้ด้านการขนส่ง
สินค้าและการท่องเที่ยว   

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

อาเรนด์ ฟาน ดัม เสนอภาพนี้ใน nytsyn.com สะท้อนตุรกี
อนุญาตให้รัสเซียวางท่อส่งก๊าซใหม่ 2 ท่อเข้าตุรกีเพื่อขายก๊าซ
ให้ชาติยุโรปตะวันตก ก�าหนดแล้วเสร็จอีก 3 ปี  

 

องักฤษ เป็นเส้นทาง “อเนกประ 
สงค์” สายใหม่ คล้ายเส้นทาง
สายไหมยคุใหม่ ทีท่อดยาวจาก
จนีไปยโุรป และแอฟริกา ซึง่จนี
อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ
 แผนของญีปุ่น่และรสัเซยี เป็น
โครงการขยายต่อเส้นทางรถไฟ
ทรานส์-ไซบีเรีย (Trans-Sibe-
rian Railway) ของรสัเซยี ทีม่อียู่

ข้อมูลภาพ siberiantimes.com
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085854-AOM-180116-01

เหมาะทำรานกาแฟ รานสเตก รานอาหาร
ติดตอ 09-5854-6656, 08-1912-1581

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

0824898-AOM-120216-01
โทร. 0-2373-1136, 08-6644-2290, 08-2489-8844
สนใจติดตอ 83 ซ.รามคำแหง 136 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240

รับสมัครโฟรแมน วุฒิขั้นต่ำปวช. กอสราง
(ควบคุมงานสรางอาคาร 5 ช้ัน อยูลำลูกกา คลอง 7 จ.ปทุมธานี)

รับสมัครแมบาน ทำงานบาน (อยูรามคำแหง)

• ตองการคนมีประสบการณ
• อายุไมเกิน 50 ป มีที่พักใหฟรีทั้ง 2 ตำแหนง

	 	 รายได้	:	เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่านํ้ามัน+ค่าคอมมิชชั่น 
ต่างจังหวัด รายได้	 45,000-55,000	บาท
กรุงเทพฯ	 รายได้	 25,000-35,000	บาท

สนใจติดต่อ วีเทค      โทร.08-1683-0168

รับสมัคร
 เซลส์แมนติดต่อร้านค้า

•	กรุงเทพฯ	1	คน	•	ต่างจังหวัด	1	คน

ต้องมีประสบการณ์ติดต่อร้านค้าประเภทเครื่องครัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

081683-OM-010816

DLJCO-AOM-100516-01

• เพศชาย/หญิง
• มีประสบการณ
• สามารถทำงานลวงเวลาได

สนใจติดตอ
บริษัท ดี.แอล.เจ.คอมเมอรเชี่ยล จำกัด

เลขที่ 42-45 ซอยบรมราชชนนี 39
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.10170

หมายเหตุ : ถามีที่พักใกลที่ทำงาน
 จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

รับสมัครดวน!
ชางเย็บ-ชางพง

จำนวนมาก

โทร. 0-2880-7835-7
089002-OM-230916-01

ที่ดิน
ถมแลว
สนใจติดตอ T. 08-9002-8928

ขาย
 โครงการสวัสดิการ มก. (นนทรี 2)

คลอง 6 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

150 ตร.ว.

085070-AOM-190416-01

สนใจโทร. 08-5070-0069,
08-2350-5192, 0-2990-9007

ทำเลดีติดเทสโกโลตัส รังสิตคลอง 3 ใกลฟวเจอรพารครังสิต
ตกแตงเรียบรอยพรอมอยู เหมาะทำออฟฟศหรือบริษัท

(เจาของขายเอง)

ราคา 6.5 ลาน (พรอมโอน)
2 คูหา 3.5 ชั้น 35.01 ตารางวา

ขายอาคารพาณิชย (หมูบานสถาพร)
089502-AOM-070316-01

• ติดตอรานคาทั่วไป • อายุ 25-45 ป  • มีประสบการณขายสินคา
 คอนซูเมอรจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน 14,000 บาท 
• เบี้ยเลี้ยง 1,000-1,100 บาท/วัน • คาคอมมิชชั่น 1 %

รับสมัครเซลสแมน
ตางจังหวัด

ติดตอ  เลขที่ 458/367 ถนนเพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร. 08-9502-7031 คุณฟา

081900-OM-020816-01

อยู่แถวแม็คโครบางบอน
สนใจติดต่อ คุณเปิ้ล โทร.08-1900-2444

แม่บ้าน
รับสมัครด่วน

• ท�ำงำนบ้ำนทั่วไป ซัก-รีดได้ • ไปเช้ำ เย็นกลับ
• เงินเดือน 9,000 บำท

08149901-OM-280716-01

•	 บริการจัดส่งพนักงาน
•	 พนักงานดูแลผู้ป่วย+ผู้สูงอายุ
•	 พนักงานแม่บ้าน+แม่ครัว
•	 พนักงานพี่เลี้ยงน้องเล็ก-
	 น้องแรกคลอด
•		คนสวน-คนขับรถ
•		รับฝากดูแลผู้ป่วย-ประจ�าศูนย์ฯ
•	 	โดยพนักงานที่มีประสบการณ์

รับสมัครพนักงำนทุกต�ำแหน่ง 
ติดต่อ ศูนย์พระคุณ 136  ดอนเมือง

เบอร์โทร. 081-4886185
02-5651998

รับสมัคร ช่างซอย (หญิง บุคลิกดี) 1 คน

ช่างสระ 1 คน ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

ร้านอยู่ สีลม ติดถนนใหญ่ หยุดอาทิตย์ 

 

02233-OM-060716

ง.ด.12,000+%...................(ช่างซอย)
โทร. 0-2233-0508............คุณอู๊ด
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ขายอาคารพาณิชย

ดำเนินสะดวก 3.5 ชั้น
ริมถนนใหญ สมุทรสงคราม-บางแพ
ทำเลดี กวาง 5 เมตร x 16 เมตร 
พื้นที่ 34.1 และ 34.5 ตร.ว.
พื้นที่ใชสอย 244 ตร.ม. 3 หองน้ำ

สนใจติดตอ คุณอัญรินทร  09-9978-2987

ราคาเพียง 

3.8 ลาน
เทานั้น

ขายที่ดินสวย
ทำเลดี มีหลายแปลง

ติดตอ
เบอรโทร. 09-9978-2987

จ.สมุทรสงคราม
ใกลดอนหอยหลอด

เจาของขายเอง *4 ไร
23 ตร.ว. ต.บางแกว 
ที่หัวมุมถนน 2 ดาน
หางจากพระราม 2

เพียง 2 กม.
*10 ไร 2 งาน 85 ตร.ว.

ต.บางจะเกร็ง
 ติดถนนใหญ 140 เมตร

099978-OM-130916-01

081311-AOM-030516-01
สนใจติดตอ โทร. 08-1311-8188

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน
02234-AOM-180116-01

โทร. 0-2234-4477, 08-1830-6130, 0-2234-6161

เงินเดือน 9,000-12,000 บาท มี O.T.
ติดตอ รานทีเอ็นอารการพิมพ 151,153,155
ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง สี่พระยา บางรัก

ชางตีธง, ชางพับ-เก็บเลม
รับสมัครรับสมัครรับสมัคร

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต
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สังคม

มคีวามแขง็แกร่งทางด้านเศรษฐกจิ 
และเป็นแหล่งก�าเนิดบริษัทชื่อดัง
ระดบัโลกมากมาย อาท ิพพิิธภณัฑ์
บะหมี่นิชชิน เพื่อได้ศึกษาถึงการ
มองเห็นโอกาสทางธุรกิจสามารถ
เกิดขึน้ได้ทกุเมือ่ แม้ในภาวะหลงั
สงครามกต็าม นอกจากนีย้งัได้พา
คณะผู้อบรมเดินทางไปยังพิพิธ-
ภัณฑ์อุตสาหกรรมมิตซูบิชิ เพื่อ
เยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของอาณา-
จกัรมติชบูชิ ิและศกึษาการด�าเนนิ
ธรุกจิของกลุม่บรษิทัมติซบูชิ ินอก 
จากนี้ยังได้น�าคณะผู้อบรมไปชม
ความล�้าสมัยของเทคโนโลยีด้าน
การแพทย์ CYBERDYNE STU-
DIO ศนูย์รวมเทคโนโลยแีละนวตั-
กรรมความก้าวหน้าของชดุหุน่ยนต์ 
หรอื Power Suite ซึง่จะช่วยฟ้ืน
การเคลื่อนไหวของผู้พิการได้โดย
วิธีการใช้เซ็นเซอร์จับสัญญาณ

นับว่า “Ultra Wealth” (อัลตร้า 
เวลท์) เป็นอกีหนึง่หลกัสตูรเข้มข้น
เน้นบรหิารการลงทนุแบบองค์รวม 
360 องศา ทัง้ด้านอสงัหารมิทรพัย์ 
หุ้น ทองค�า รวมไปถึงพระเครื่อง 
ส�าหรบันกัธรุกิจระดบัทอ็ปของเมอืง
ไทย 
 ล่าสุด ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ 
กรรมการบริหารหลักสูตรอัลตร้า 
เวลท์ พร้อม ชชัวาลย์ เจยีรวนนท์ 
และ สพุร วธันเวคนิ น�าคณะผูเ้ข้า
อบรม รุน่ 2 เดนิทางไปประเทศ
ญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงาน เปิดวิสัย
ทัศน์ และค้นหาไอเดียใหม่ๆ ณ 
เมอืงโยโกฮาม่า ประเทศญ่ีปุ่น ตลอด 
5 วนัเตม็
 ดร.ศุภชยั สขุะนนิทร์ กรรม 
การบรหิารหลกัสตูรอัลตร้า เวลท์ 
กล่าวว่า ครัง้นีไ้ด้จดัไปดงูานทีป่ระ 
เทศญีปุ่น่ เนือ่งจากเป็นประเทศที่

‘อลัตรา้ เวลท’์พานกัธรุกจิดงูานญีปุ่น่

ไฟฟ้าจากคลืน่สมอง เพือ่สัง่การให้
แขนขาขยับได้ รวมถึงการพาไป
ศกึษาดงูานที ่ JAXA เป็นสถานที่
วจิยัและพฒันาเกีย่วกบัอวกาศ ซึง่
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคน  
ในประเทศและทิศทางธุรกิจ รวม
ถึงไลฟ์สไตล์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
 พลอยกาญจน์ โพธพิมิพา-
นนท์ หนึ่งในนักธุรกิจที่เข้าร่วม
เป็นนกัเรยีน อลัตร้า เวลท์ กล่าว
ว่า การเดนิทางมาดงูานทีป่ระเทศ
ญี่ปุ ่นครั้งนี้ได้ท�าให้เห็นว่าชาว
ญีปุ่่นสามารถน�าไอเดยีทีด่เูหมอืน

ธรรมดา  แต่สามารถสร้างธรุกจิให้
ยิ่งใหญ่ระดับโลกได้ เช่น การไป
เยอืนพพิธิภณัฑ์บะหมีน่ชิชนิ ท�าให้
เห็นว่าเขามองธุรกิจในระยะไกล 
คอืก้าวล�า้ไปมากๆและท�าให้รูว่้าธรุ 
กิจเกิดได้เพียงเรารู้จักมองโอกาส
ให้ออกค่ะ
 ด้านเพือ่นร่วมรุน่อกีคน เกรยีง-
ไกร กาญจนะโภคนิ กล่าวว่าการ
มาทรปิทศันศกึษาครัง้นี ้ ท�าให้ได้
รู้จักเพื่อนๆในรุ่นมากข้ึน เพราะ
ต้องอยู่ด้วยกันตลอด 5 วัน ซึ่ง
ท�าให้ได้มโีอกาสแลกเปล่ียนความ
คดิ แนวคดิเร่ืองการลงทนุต่างๆซึง่
คอร์สเรยีนของอลัตร้า เวลท์แต่ละ
คอร์สจะมีหัวข้อสอนท่ีน่าสนใจ 
เป็นการเปิดกว้างให้มองตลาดใน
มมุทีก่ว้างขึน้ ไม่ได้จ�ากดัอยูเ่ฉพาะ
ในกรอบ
 ส่วน พักตร์พไิล ทวสีนิ เผย
ว่าเคยมาเรยีนทีญ่ีปุ่น่เป็นเวลา 1 ปี
ก็รู้สึกช่ืนชอบความมีระเบียบของ
ชาวญี่ปุ่น และพอได้มาดูงานใน
ครัง้นี ้ กย็ิง่ท�าให้เหน็ถงึความขยนั 
และความรับผิดชอบของชาวญี่-  
ปุน่ ในการสร้างประเทศซึง่เป็นสิง่
ส�าคัญ รวมถึงได้เห็นวิสัยทัศน์ใน
การท�าธรุกจิ
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สังคม

พทิกัษ์ รชักจิประการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บมจ.พทีจี ี เอน็เนอย ีและ ฐานพล มานะวฒุเิวช ผูอ้�านวยการฝ่ายลกูค้า
สมัพนัธ์และบรหิารความสขุลกูค้า บมจ.ทร ู คอร์ปอเรชัน่ เปิดแคมเปญ
มอบสทิธพิเิศษและประสบการณ์ความสขุ...สดใหม่ให้กบัลกูค้าทรู 

ศศิวรรณ นวลศรี ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ 
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) แถลงข่าว เปิดตัวแบรนด์แอม
บาสเดอร์คนล่าสุด ของหัวกะทิแท้ 100 % ตราอร่อยดี-เชฟชุมพล แจ้ง
ไพร และเปิดตัว TVC ใหม่ล่าสุด ที่ร้านอาหารวิวาเรียม 

สมเกยีรต ิปินตาธรรม ประธาน บรษิทั เอน็เอส บลสูโคป (ประเทศไทย) 
จ�ากัด จัดนิทรรศการ “50th Years Colorbond Steel Profile 
Exhibition” โดยมี อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 

สุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เมธิน เลอสุมิตร
กลุ ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั มุง่พฒันา อนิเตอร์แนชชัน่แนล 
จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “Pigeon Baby Wipe Mini Concert 
Daddy Hero By สิงโต น�าโชค” ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

สลลิาพร กองทองมณโีรจน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ม ีอนิฟินิ
ตี ้(ประเทศไทย) จ�ากดั จดักจิกรรม Brain & Eyes Exhibition by I-DEE 
@ Udon Thani โดยม ี สมบษัร ถริะสาโรช  แบรนด์แอมบาสเดอร์,         
ศรเทพศรทอง กองทองมณโีรจน์ และ สธุาวลัย์ ตราช ูร่วมงาน 

สรรพสิทธิ ์ฟุง้เฟ่ืองเชวง ผู้อ�านวยการฝ่ายคอร์ปอเรต มาร์เกตติง้ บรษิทั 
เอพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) เปิดงาน ‘AP THINK THINGS   
เอพีคิดให้คุณ...อยู่’ นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องใช้
ภายในบ้าน ที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ

บมจ.กรงุไทย-แอกซ่าประกนัชวีติ จดัอบรมหลกัสตูร “โครงการอบรม
การวางแผนทางการเงินปี 2” โดยดร.อุกฤษฏ์ ศรีดโรมนต์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาช่องทางจัดจ�าหน่าย เพื่อให้
ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินการออมการวางแผนงบการเงิน 

เบน เตชะอบุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอป
เมนท์ จ�ากดั (มหาชน) จดังาน “เจนเทลิแมน ไนท์ 2016” โดยม ีอาสา 
สารสิน, สดาวุธ เตชะอุบล, ดนัย สรไกรกิติกูล, คาน บาเรา ร่วมงาน 
ที่โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ เจริญกรุง 64 
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สังคม

สิริพร ใจสะอาด ผู้อ�านวยการสายงาน สายงานโฆษณาและลูกค้าสัม-
พันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน Beauty 
Hall x Lingerie Salon : Maison Mademoiselle พร้อมมอบสิทธิ
พิเศษส�าหรับสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ธนัยาภทัร์ ธญัอมรเวโรจน์ ผูบ้รหิารแบรนด์ อลัโด้ ประจ�าประเทศไทย 
จัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี  “ALDO10Years Anniversary Fashion 
Extravaganza” โดยมี เมทินี กิ่งโพยม, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, มรกต 
กิตติสาระ, ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ร่วมงาน

ศรศกัดิ ์แสนสมบตั ิอธบิดกีรมเจ้าท่า เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ
อบรมหลกัสตูรการจดัระเบยีบคนโดยสาร และการบรหิารสถานการณ์
ฉุกเฉินเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญใน
ด้านความปลอดภัยการเดินเรือและรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

วริตัน์ เหลอืงอร่าม ผูอ้�านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายด�าเนนิงาน-กรงุเทพฯ บรษัิท 
ศรอียธุยา เจนเนอรลั ประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) มอบสนิไหมทดแทน 
ประกนัภยัเครือ่งอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์  ให้แก่ บรษิทั กรงุเทพโทรทศัน์และ
วิทย ุจ�ากดั จากเหตกุารณ์อปุกรณ์ UPS System เกดิความเสยีหาย 

พศิาล รชักจิประการ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อาม่า มารนี จ�ากดั 
(มหาชน) พร้อมด้วย นางศรณัยา กระแสเศยีร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
เซจแคปปิตอล จ�ากดั ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ แถลงข่าวการเตรยีม
ความพร้อมเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ 

มร.แมทเธยีส ฮอฟรชิเตอร์ ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาธรุกจิ บรษิทั รกัษา
ความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จ�ากัด เครือโอซีเอส 
กรุป๊ จากองักฤษ ร่วมออกบูธ๊ในงานการประชมุวชิาการ บมจ.กรงุเทพ
ดสุติเวชการ ประจ�าปีพทุธศกัราช 2559 ทีโ่รงแรมอนิเตอร์คอนตเินนตลั 

กติศิกัดิ ์นวลจนัทร์ฉาย รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่งานเทคโนโลยี
และพฒันาความยัง่ยนื บมจ. ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม) และ ชาญ- 
เสมสวสัดิ์ นายอ�าเภอสว ี ท�ากจิกรรมเก็บขยะชายหาดภายใต้โครงการ 
“รกัษ์ทะเล  รกัษ์ชายหาด” บรเิวณหาดทรายร ีอ�าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร 

ดร.บญุทอง บวัหอม และคณะจากสถาบนัวจิยัการเกษตรและป่าไม้แห่งชาติ 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เข้าเยีย่มชมและรบัฟังแนวทางการ
บรหิารจดัการงานวจิยัของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) โดยมี 
รศ.ดร.จนัทร์จรสั เรีย่วเดชะ รองผอ.ด้านการสือ่สารสงัคม สกว.ให้การต้อนรบั 


