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ต่อจากปก  

เรื่องจากปก

ผู้ที่จะมาร่วมงาน ควรแต่งกายสีด�า สุภาพ
และสวมรองเท้าสุภาพ

ครบ 7 วันของการเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดลุยเดช คลืน่มหาชน
จ�านวนมากยังคงหลั่งไหลไปเข้า
ถวายสักการะ แสดงความอาลัย 
ภายในศาลาสหทยัสมาคม ในพระ 
บรมมหาราชวัง แม้บางช่วงจะมี  
ฝนตกลงมาแต่ประชาชนก็ไม่ได้
ย่อท้อ
 เรื่องดีๆชุ่มชื่นหัวใจมีให้เห็น
มากมายโดยรอบพระบรมมหา 
ราชวัง เมื่อมีประชาชนจิตอาสา
จ�านวนมากได้ร่วมกันท�าความดี
เพือ่ถวายพ่อหลวงของปวงชนชาว
ไทย โดยน�าอาหาร น�้าดื่ม ลูกอม 
ยาดม มาแจกจ่ายกับประชาชนที่
เดินทางมาถวายความอาลัย ใน
ขณะที่ประชาชนในต่างจังหวัด
จ�านวนมากแม้ไม่ได้เดินทางมาที่
ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรม
มหาราชวัง แต่มีหลายที่มีการจัด
ท�าบญุ แจกอาหาร ฯลฯ เพือ่ถวาย

ข่าวสารทางราชการ อย่าเชือ่ อย่า
แชร์ข ่าวท่ีปรากฏในเครือข ่าย
สังคมออนไลน์ท่ีไม่มีท่ีมาท่ีไป
อย่างถูกต้อง เพ่ือป้องกันการเข้า 
ใจผิด
 ส�าหรบัความคบืหน้าในด้าน
อืน่ๆ ทีป่ระชมุองคมนตรเีลอืก
นายธานนิทร์ กรยัวเิชยีร องค 
มนตรี ท�าหน้าท่ีประธานองค 
มนตร ีแทนพล.อ.เปรม ตนิส-ู
ลานนท์ ประธานองคมนตร ี ท่ี
ต้องท�าหน้าท่ีผู้ส�าเร็จราชการ
แทนพระองค์เป็นการชั่วคราว 
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญมาตรา 24 ที่ระบุ
ไว้ว่าเมื่อประธานองคมนตรี
เป็นผู้ส�าเร็จราชการแทนพระ 
องค์ จะต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่

เป็นพระราชกุศล
 ส�าหรับการเปิดให้ประชาชน
ถวายสักการะพระบรมศพพระ-
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-
พลอดุลยเดช ในวันที ่28 ตุลาคม
นี ้ทุกฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องได้เตรียมความ
พร้อมไว้หมดแล้ว
 ส่วนความขัดแย้งจากความ
เห็นต่างทางความคิดที่ยังปรากฏ
เป็นระยะนั้น รัฐบาลโดย พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ-
มนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ให้โฆษก
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีออก
มาวิงวอนอีกคร้ัง ให้ทุกฝ่ายใช้
ความอดกลั้น หากพบเห็นการ  
กระท�าผิดให้แจ้งเจ้าหน้าทีด่�าเนนิ
การตามกฎหมาย และขอให้ฟัง

ประธานองคมนตร ีและมาตรา 
25 ให้คณะองคมนตรีเลือก  
องคมนตรมีาเป็นประธาน เมือ่
พล.อ.เปรม พ้นจากต�าแหน่งผู้
ส�าเรจ็ราชการฯ กจ็ะกลบัสูต่�า-
แหน่งประธานองคมนตรีโดย
อตัโนมตัโิดยไม่ต้องมกีารโปรด
เกล้าฯ
 ขณะทีก่ารสบืราชสนัตตวิงศ์ยงั
รอให้ถงึจงัหวะเวลาทีเ่หมาะสม รอ
ให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระ 
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปร-  
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สัก
ระยะก่อน ซึง่น่าจะเป็นไปตามกรอบ
เวลาที่นายกรัฐมนตรีปรารภไว้คือ 
1-2 สัปดาห์
 ด้านการจัดงาน รวมพลังพสก
นิกรชาวไทยเพื่อพ่อหลวง ในวัน
เสาร์ที ่22 ตลุาคมนี ้เวลา 13.00 น. 
ณ บริเวณถนนหน้าพระลาน ก�า 
แพงพระบรมมหาราชวงั พ.อ.วนั-
ชนะ สวัสดี หรือ “ผู้พันเบิร์ด” ยืน 
ยันไม่มีการยกเลิกตามข่าวลือ
 งานดังกล่าวผู้ร่วมงานจะ
ร่วมกนัร้องเพลงสรรเสรญิพระ
บารมีถวายแด่ในหลวง ร่วม   
กบัวงออเคสตร้า 100 ชิน้ จาก 
Siam Philharmonic Orchestra 
และคอรสั 100 คน เพือ่ท�าการ
อดัเสยีงสด และบนัทกึภาพถ่าย
ท�า น�าไปฉายทกุโรงภาพยนตร์
ท่ัวประเทศ และสถานโีทรทศัน์
ต่างๆ ซึ่งจะเป็นการรวมพลัง
กนัเปล่งเสียงเพ่ือสดดุพีระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-
พลอดุลยเดช พระองค์ผู้เป็น
ที่รักและเคารพสักการะของ
ปวงชนชาวไทย โดยผู้ที่จะมา
ร่วมงานควรแต่งกายสีด�า สุภาพ 
และรองเท้าสภุาพ



ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนไทยทัง้
แผ่นดิน การใส่เสื้อสีด�าหรือสีขาวที่
แสดงความอาลยัไว้ทกุข์ กลับกลายเป็น
ประเดน็ร้อนและลกุลามไปทัว่พร้อมกบั
ความโกรธแค้นและเกลียดชัง เพียง
เพราะบางคนไม่ใส่เสือ้สดี�าหรอืสขีาว
 ทัง้ทีบ่างคนอาจไม่มเีสือ้ด�าหรอื
ขาวใส่ได้ทุกวัน และถูกเข้าใจผิด
จากคนทีข่าดสติว่าไม่จงรกัภกัด ีแม้ 
แต่ผู ้มีปัญหาทางจิตไม่ปรกติยัง
กลายเป็นเหยือ่ความไม่มสีติ 
 ขณะที่ “ขบวนการล่าแม่มด” 
ออกมาไล่ล่าผูค้นในสงัคมออนไลน์ โดย
อ้างความจงรกัภกัดแีละค�าถามว่า “เป็น
คนไทยหรือเปล่า?” ท้ังท่ีผู้ตกเป็น
เหยือ่ไม่ได้กระท�าผดิเลย   
 การแสดงความอาลยัไว้ทกุข์ต่อ “ใน 
หลวงรัชกาลท่ี 9” แทนทีค่นทัง้แผ่นดนิ
จะเป็น “น�า้หนึง่ใจเดยีวกนั” และลดละ
เลกิความขดัแย้งเพือ่สร้าง “ความสา-
มคัคปีรองดอง” จงึอาจเป็น “น�า้ผึง้หยด
เดยีว” ท�าให้ความขดัแย้งลกุลามบาน
ปลายจนยากจะแก้ไข 
 “โลกวันน้ีวันสุข” จงึขึน้ปก “ขาด 
แคลนเสื้อด�า..แต่อย่าขาดแคลน   
สต”ิ เพราะตราบใดทีส่งัคมไทยยงั
ไม่หลุดพ้นจากการแบ่งพวก แบ่ง
ฝ่าย แบ่งสไีด้ ความสามคัคีปรอง 
ดองกไ็ม่เกดิ!

อย่าขาดแคลนสติ!
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

แล้ว เราดูเรื่องเก่าๆ เราไม่ได้ยินมาครบถ้วน
กระบวนท�า เช่น ผูช้าย 2 คนไม่นกึว่าพระองค์จะ
มาขดุบงึใหญ่ให้มนี�า้ใช้ยามหน้าแล้งและเกบ็น�า้ไว้
ป้องกนัน�า้ท่วมไปจดุอืน่ๆ ดแูล้วหลายจดุหลาย
แห่ง หลายเขือ่น หลายสระ หลายบงึ หลายแก้ม
ลงิ เราเอาตรงนีม้าขบัเคลือ่นกนัดกีว่า อย่ามวัเอา
สดี�ามาข่มกนัเลย 
 เรามานัง่เกลยีดกนัเพราะเรือ่งเสือ้ผ้าสนีัน้สนีี้ 
อาตมาดใีจว่าสีเหลอืงกส็งบ สีแดงกส็งบ มาโผล่สี
ด�าจนได้ หยดุเถอะ อย่างทีท่่านนายกรฐัมนตรพีดู
ไว้ดทีีสุ่ดแล้ว เสียใจได้ แต่อย่าเสียหน้าที ่ ถ้าเสยี
หน้าทีเ่ท่ากบัเสยีธรรมะ เพราะธรรมะแปลว่าหน้าที่  
 อาตมาจะท�าถวายเป็นพระราชกศุล 1 ปี
เต็มๆ ใครไว้ทกุข์ 1 ปี แต่อาตมาจะรกัษา
พระราชด�ารเิต็มที ่1 ปี คอืใครจะมาท�าบญุ
วดัสวนแก้ว ถ้าไม่ท�าเรือ่งน�า้ตามทีพ่ระองค์
ตรสัว่า “น�า้คอืชวีติ” อาตมาจะไม่รบับญุเลย  
ใครถวายส่วนตัวกไ็ม่รบั 1 ปี ถ้าไม่ตรงกบัที่
ในหลวงตรสั ถ้าจะท�าต้องท�าเรือ่งน�า้ เรือ่ง
คนชรา เรือ่งสมัมาชพี แต่จะเอาน�า้เป็นหลกั 
ตอนนีส้ัง่แทง็ก์มาแล้ว 9 ลกู จะท�าให้ทีสุ่ด
ของทีส่ดุ ลองมาท�ากนัเถอะ มาดวู่าเราจะท�า
กนัอย่างไรให้น�า้ได้เหลอืกนิเหลอืใช้  ไม่มคี�า
ว่าขาดแคลน แห้งแล้ง 
 ขาดน�้าเราอยู่ไม่ได้นะ ขาดไฟยังพออยู่ได้ 
เพราะฉะน้ันเรามาท�าในสิ่งท่ีพระองค์ให้ความ
ส�าคญัไว้ทีส่ดุ อย่าทะเลาะกนัเรือ่งสเีสือ้ หรอืไว้
ทกุข์กนัแบบเกนิเหตจุนเป็นทกุข์ หวังใจว่าคนไทย
ทัง้ผอง เพือ่นพีน้่องไทยทัง้หลาย จะเอาความสญู
เสยีของพระองค์ท่านมาเป็นพลงัสามคัคขีบัเคลือ่น
โครงการพระราชด�ารต่ิางๆให้อยูก่บัพวกเรา โดย
เฉพาะเรือ่งน�า้ 
 เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

นึกว่าท่ีผ่านมาสแีดง สเีหลอืง เงยีบสงบด ีไม่ออก
มาราว ี ท้ังนกหวีด มอืตบ เท้าตบ แต่กลบัม ี“สี
ด�า” ข้ึนมาท�าให้เกดิความตงึเครยีด ทะเลาะเบาะ
แว้ง จะฆ่ากนั เกลยีดกนั เพราะไม่ใส่สดี�าเหมอืน
ตัวเอง อย่างที่อาตมาพูดว่า ท�าให้ทุกข์กันแบบ
เลือ่นเป้ือน เลือ่นลอยมากไปแล้ว ให้กลบัมาเลือ่น
ระดบัสตปัิญญา ไว้ทกุข์ต้องไม่เพิม่ทกุข์  
 ถ้าเราฉลาดไว้ทกุข์กใ็ห้เป็นสถานการณ์แห่ง
การรวมหลอมความสามคัคปีรองดอง ไม่ใช่ใครไม่
ใส่สีเดียวกับตัวเองก็เที่ยวไปข่มขู่ ต่อว่าต่อขาน
จนถงึขัน้ท�าร้ายกนัน้ันไม่ถูก อย่างน้ีเรียกว่าผิดร้าย
แรง ผดิอย่างยิง่ ผดิทัง้ศลีทัง้ธรรม และผดิทาง
กฎหมาย 
 ทางสงัคมเราบอกว่าเหน็ต่างได้ แต่อย่าท�าร้าย
กัน คุณจะชุดอะไร เขาไม่ใส่อะไร บางทีต้องดู
เหตุผล บางทเีขาอยากใส่เหมอืนเรา แต่ไปหาซือ้
ไม่ได้ หรอืฐานะไม่สามารถจะหาซือ้ได้ ท�าไมเรา
ต้องไปบงัคบั ข่มเหงเขาอย่างนัน้ ตกลงว่าเรารกั
ในหลวงกนัแบบไหน ถ้ารกัในหลวงจรงิ ในหลวง
ต้องการให้เราอยู่กนัแบบสามคัคีปรองดอง แล้ว
เราจะท�าให้พระองค์สบายพระทยัเรือ่งอะไร
 อนัดบัหนึง่เลยคือเรือ่งความปรองดองสามคัคี 
สองให้มนี�า้กนิน�า้ใช้ ยามแล้งกมี็น�า้ท�าการเกษตร
ได้ ยามน�า้ท่วมกส็ามารถเอาโครงการแก้มลงิมาช่วย  
 อาตมาดูรายการพระราชกรณียกิจในหลวง

รักษาพระราชด�าริ1ปี         
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คาดดชันี1,460-1,490จดุ
น.ส.วลิาสนิ ีบญุมาสงูทรง ผู้อ�า-
นวยการฝ่ายวเิคราะห์ บรษิทั หลัก 
ทรพัย์ โกลเบลก็ จ�ากดั หรอื GBS 
เปิดเผยถึงทิศทางตลาดหุ้นไทยว่า 
ภาวะตลาดหุน้ไทยยงัคงมีความกงัวล
จากค่าเงนิบาทอ่อนค่ากดดัน Fund 
Flow ไหลออก นักลงทุนต่างชาติ
พลิกเป็นขายสุทธิในเดือนตุลาคม    
นี้ ประกอบกับนายสแตนลีย์ ฟิส-  
เชอร์ รองประธานธนาคารกลางสหรฐั
กล่าวเตือนถึงอันตรายว่าอัตราดอก 
เบี้ยต�่าสามารถน�าไปสู่ภาวะเศรษฐ 
กิจถดถอยทีร่นุแรงและยาวนาน แต่
ทว่าตลาดยงัคงมปัีจจยับวกหลายตวั
ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของราคาน�า้มันปรับ
ตวัขึน้ยนืเหนอื 50 ดอลลาร์/บาร์เรล 
จากคาดการณ์ว่ากลุม่โอเปกจะได้ข้อ
ตกลงปรบัลดก�าลงัการผลติในการประ 
ชมุ 30 พฤศจกิายน รวมถงึทีป่ระชุม
คณะรฐัมนตรมีแีนวโน้มออกมาตร-
การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิให้เกดิความ
ต่อเนื่องในช่วงปลายปีเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจและภายในเดือนตุลาคม 
และกระทรวงการคลังเตรียมยื่นไฟ   
ลิง่กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนา 
คตของไทย (ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์) 
   อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยที่ต้อง  
จบัตาหลายๆประการ ได้แก่ หุน้กลุม่
แบงก์ทยอยแจ้งผลการด�าเนนิงานใน
ช่วง Q3/2559 ภายใน 21 ตลุาคม 
คาดก�าไรของธนาคารส่วนใหญ่มแีนว
โน้มฟ้ืนตวัจากไตรมาสทีแ่ล้วจากการ
ตัง้ส�ารองหนีส้ญูลดลง วนัที ่ 17-21 
ตลุาคม โครงการผลติไฟฟ้าจากขยะ
ชมุชน จ�านวน 100 เมกะวตัต์ ก�าหนด
ให้ยืน่ค�าร้องและข้อเสนอขอขายไฟ-
ฟ้า วนัที ่20 ตลุาคม ธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานสรุป
ภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) ก�า
หนดดีเบตรอบปธน.สหรัฐครั้งที่ 3 
จบัตาว่าทรมัป์จะดงึคะแนนเสยีงเพ่ิม
ได้หรอืไม่ จากผลส�ารวจคะแนนนิยม
ล่าสดุ “ฮลิลาร”ี ยงัน�า “ทรัมป์” ที่ 
48% ตอ่ 37% และธนาคารกลาง
ยโุรป (ECB) ประชมุนโยบายการเงนิ
และแถลงมตอิตัราดอกเบ้ียหลงัการ
ประชมุซึง่มปีระเดน็จบัตาว่าจะขยาย
วงเงนิ QE ทีม่กี�าหนดสิน้สดุในเดอืน

มีนาคม 2560 หรือไม่
 ด้าน นายชัยยศ จวิางกรู ผูอ้�า-
นวยการฝ่ายวิเคราะห์ บล.โกลเบลก็ 
กล่าวถงึภาวะตลาดหุน้ไทยสปัดาห์นี้
ว่าถกูแรงกดดันจากแรงขาย Foreign 
ที่เป็น Net Sell ตั้งแต่ต้นเดือน
ตลุาคมราว 7.4 พันล้านบาท รวมถงึ
ความกงัวลว่า FED อาจปรับข้ึนดอก 
เบีย้ในเดือนธันวาคม อย่างไรกต็าม 
คาดว่าแรงซือ้เก็งก�าไรงบไตรมาส 3/ 
2559 จะช่วยพยงุไม่ให้ดัชนีอ่อนตวั
ลงแรงดงันัน้ประเมนิว่า SET จะแกว่ง
ตัวผันผวนโดยมีกรอบเคลื่อนตัวที่ 
1,460-1,490 จดุ
   “ส�าหรับการลงทนุแนะน�าซือ้เก็ง
ก�าไรแบบ Selective Buy ได้แก่ หุน้
กลุม่ทีค่าดว่างบไตรมาส 3/2559 จะ
เตบิโตขึน้ แนะน�า KCE, CPALL, 
SPALI, ANAN, BEAUTY, GFPT, 
FSMART, TPCH, WICE และ 
ACAP รวมถงึกลุม่ส่งออก (อาหาร
และอิเล็กทรอนิกส์) ได้รับอานิสงส์
จากเงนิบาทอ่อนค่า และ BANPU 
ได้อานิสงส์จากราคาถ่านหินขึ้นท�า 
High ในรอบ 4 ปี ล่าสุด 90.9 
ดอลลาร์/ตนั”
 นายสุทธิพงษ์ ศรีพรประเสริฐ 
นักวิเคราะห์การลงทนุ บล.โกลเบลก็ 
กล่าวถงึแนวทางการลงทนุในทองค�า
ว่า ในสปัดาห์ทีผ่่านมาราคาทองค�า
มีการแกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบ
เป็นลกัษณะของการพกัตวัหลงัราคา
ปรบัลงแรงในช่วงก่อนหน้า โดยราคา
ยังคงได้รับแรงกดดันจากความกังวล
ว่าเฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้ในปีนีห้ลงั

โกลด์แมน แซคส์ระบวุ่า เฟดมโีอกาส
มากขึน้ทีจ่ะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ใน
การประชุมเดือนธันวาคม ทัง้นี ้นกั
วเิคราะห์คาดว่าเฟดมโีอกาสเพิม่มาก
ข้ึนสู ่75% จากเดิมที ่65% ในการ
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในการประชมุ
เดือนธันวาคม
 ขณะที่ นายสแตนลีย์ ฟิสเชอร์ 
รองประธานเฟดได้ออกมาเตือนว่า
อัตราดอกเบี้ยต�่าอาจน�าไปสู่ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงและยาว 
นานและส่งผลกระทบต่อเสถยีรภาพ
ทางการเงินสวนทางกับถ้อยแถลง
ของ นางเจเน็ต เยลเลน ประธาน
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ทีก่ล่าวว่า
เฟดอาจต้องผลักดันเศรษฐกิจด้วย
การใช้อตัราดอกเบีย้ทีร่ะดบัต�า่ ส่งผล
ให้ความกังวลต่อแนวโน้มการปรับ
ขึน้ดอกเบีย้ของเฟดทีอ่าจเกดิขึน้ในปี
นีย้งัคงเป็นปัจจยัทีส่ร้างแรงกดดนัต่อ
ราคาทองค�า
 ส�าหรับแนวโน้มราคาทองโลก
ด้านเทคนิคนั้น มองว่าราคาพักตัว
ออกด้านข้างหลังปรับลงแรงและส่ง
ผลให้เส้น 5 วันแกว่งตวัเป็นเส้นนอน
เป็นสญัญาณบวกต่อการพกัฐานหลงั
ราคาลงมาจบรูปแบบลง ROUN-
DING TOP การเริม่วกกลบัขึน้มายนื
เหนือเส้น 5 วัน ขณะทีค่่าสญัญาณ 
RSI มีภาวะขายมากและเริม่ปรบัขึน้
เป็นสัญญาณบวก เพิ่มแรงหนุนต่อ
ราคาให้มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น โดยมี
แนวรบั 1,240-1,235 เหรยีญต่อทรอ
ยออนซ์ และแนวต้าน 1,275-1,280 
เหรียญต่อทรอยออนซ์

 
In Brief : ย่อความ

วิลาสินี บุญมาสูงทรง

“โกลเบล็ก” มองหุ ้นไทย
ได้แรงบวกจากหลายปัจจัย 
ทัง้แนวโน้มราคาน�า้มนัปรับ
ตัวขึน้-การขบัเคล่ือนเศรษฐ
กิจภาครัฐ-การเก็งก�าไรผล
ประกอบการใน Q3 หนุน
ดชันแีตะ 1,460-1,490 จุด
ด้านราคาทองค�ายังเจอแรง
กดดันจากความกังวลเฟด
ปรบัขึน้ดอกเบีย้ในปีน้ี

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,850.00 บาท

 ขาย 20,950.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,481.00  บาท

 ขาย   20,950.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,261.30  ขาย 1,262.10
ลอนดอน ซื้อ 1,261.30  ขาย 1,262.10

ภาวะหุน้  19  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) 

35.19

39.05875

44.7125

4.615

0.3492

25.49575

+8.74 1,486.28 
  58,923.67
+9.70 2,110.48 
  43,331.28
+2.54 940.21 
  36,500.00
+7.91 557.82 
  2,591.80

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,582.40 +1.75

2,310.19 +29.67

2,386.96 +33.44

1,747.23 +8.48

2,331.68 +30.43

2,695.75 +40.64

1,197.56 +7.25

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

6,964.14 

11.82

15,914.91 

27.01

29,058.77 

49.32

3,790.46 

6.43

18,472.71 

31.35

29,498.68 

50.06

3,173.67

-2,557.80

-439.91

เศรษฐกิจ
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เศรษฐกิจ

ซื้อ-ขาย : นางเกศรา มัญชุศรี 
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลัก 
ทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นาย
ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ mai ร่วมการซือ้
ขายวันแรกในตลาดฯ ของ บมจ. ซี- 
ลคิ คอร์พ ร่วมด้วย นายเอก สุวฒัน-
พมิพ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ 
นายณรงค์ สวัุฒนพิมพ์ รองประธาน
กรรมการ บมจ.ซีลิค คอร์พ โดย
มลูค่าราคา IPO 812 ล้านบาท 

นายสรุยินัต์ โคจรโรจน์ รองกรรม 
การผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าท่ีด้านปฏิบตักิาร บรษิทั 
ศคิรินทร์ จ�ากดั (มหาชน) (SKR) 
เปิดเผยว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2559 เมือ่วนัที ่19 ตุลาคม 
2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออก
หุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 25,009,415 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ    
6.50 บาท เพือ่เสนอขายแบบเฉพาะ
เจาะจงต่อบุคคลจ�ากัด (Private 
Placement) ให้บริษัท ศิครินทร์ 
หาดใหญ่ โฮลดิง้ จ�ากดั (SHH) ใน
ราคาหุน้ละ 59 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 
1,475,555,485 บาท เพือ่เป็นการตอบ 
แทนการที ่SHH โอนกิจการท้ังหมด
ให้แก่บริษัท ซ่ึงประกอบด้วยหุ้น
สามญัของ บรษิทั โรงพยาบาล ศ-ิ    
ครนิทร์ หาดใหญ่ จ�ากดั (SKHY) 
คดิเป็นสดัส่วน 82.34% ของหุน้ท้ัง 
หมดของ SKHY พร้อมรบัโอนสิน-
ทรพัย์ หนีส้นิ สทิธ ิหน้าทีแ่ละภาระ
ผกูพนัธ์ทัง้หมดของ SHH และภาย
หลงัการบัโอนกจิการแล้วเสรจ็ SKR 
จะถือหุ ้นโดยตรงใน SKHY สัด 
ส่วน 94.11% โดยปัจจบุนั SKR ถอื
อยูใ่น SKHY จ�านวน 5,886,792 
หุน้ คดิเป็น 11.77%
 นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้  
ถือหุ้นยังได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน
จ�านวน 6 ล้านหุน้ จดัสรรให้ผูถ้อื   
หุน้เดมิ (RO) ในอตัราส่วน 20 หุน้
เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ โดยเสนอขายใน
ราคาหุน้ละ 25 บาท คาดว่าจะได้รบั
เงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้จ�านวน 
150 ล้านบาท โดยจะน�าไปใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความ
สามารถทางการแข่งขันและขยาย
การลงทนุ เพือ่สร้างความยัง่ยนืใน
การประกอบธรุกจิให้บรกิารทางการ
แพทย์ทีเ่ป็นธรุกจิหลกั อนัจะก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นต่อ   
ไปในอนาคต
 “คาดว่าภายในไตรมาสที ่4/59 
กระบวนการรบัโอนกิจการและการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจะ

SKRขยายฐานเจาะตลาดสขุภาพ

สามารถด�าเนนิการแล้วเสรจ็ทัง้หมด 
จากนัน้โรงพยาบาล ศคิรนิทร์ หาด 
ใหญ่ (SKHY) จะมสีถานะเป็นบรษิทั
ย่อยของ SKR ซึง่จะท�าให้แผนการ
ขยายกจิการโรงพยาบาลไปสูจ่งัหวดั
สงขลาและจังหวัดใกล้เคียงจนถึง
ระดบัภมิูภาคเป็นไปได้อย่างรวดเรว็ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
เป็น ศนูย์กลางบรกิารสุขภาพนานา 
ชาต ิหรอื Medical Hub รองรับลกูค้า
ต่างชาต ิ อาทิ อนิโดนีเซยีและมาเล 
เซยี เป็นต้น”
 อย่างไรก็ดี จากการการเข้าท�า
รายการในครั้งน้ีจะท�าให้ SKR 
สามารถขยายกจิการโรงพยาบาลไป
สูจ่งัหวดัสงขลาและจงัหวดัใกล้เคยีง 
ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่มีความ
ส�าคัญแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดภาค  
ใต้ได้อย่างรวดเรว็ ประกอบกบัการท่ี
ในปัจจบัุน SKR ได้มีการลงทนุใน
หุ้นของ SKHY อยู่แล้วในสัดส่วน 
11.77% ท�าให้เข้าใจถงึศกัยภาพและ

ความเชี่ยวชาญในการด�าเนินธุรกิจ
ของ SKHY เป็นอย่างด ีนอกจากนัน้ 
SKHY เพิ่งได้รับการรับรองมาตร 
ฐานโรงพยาบาลระดับสากล (The 
Joint Commission International : 
JCI) จงึเลง็เหน็ว่าสามารถให้ความ
ร่วมมอืกบั SKHY ในการให้บรกิาร 
การบรหิารจดัการ การใช้เทคโนโลยี 
และบคุลากรทางการแพทย์ รวมถงึ
การใช้ประสบการณ์ของ SKR เพือ่
วางกลยทุธ์การตลาดทีเ่หมาะสม ซึง่
จะท�าให้ SKR และ SKHY สามารถ
ประกอบธรุกจิโรงพยาบาลเอกชนได้
อย่างมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ อัน
จะน�ามาซึง่รายได้และผลตอบแทนที่
เตบิโตอย่างต่อเนือ่งในอนาคต
 นายสรุยินัต์ กล่าวว่าการเข้าลง 
ทนุเพิม่เตมิใน SKHY ครัง้นี ้ถอืว่า
เป็นการตดัสนิใจเข้าลงทนุในทรพัย์ 
สนิทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตได้อกี
มาก โดยอาคารผูป่้วยของ SKHY ณ 
ปัจจบุนัเป็นอาคาร 12 ชัน้ มขีนาด
พืน้ทีใ่ช้งานได้ 35,800 ตารางเมตร 
พร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ได้ก่อ 
สร้างไว้รองรับการให้บริการผูป่้วยได้
สงูสดุถงึ 400 เตยีง ซ่ึงปัจจบุนัได้เปิด
ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยในจ�านวน 120 
เตยีง ทีส่�าคญั SKHY ยงัมศีนูย์คลนีกิ
ที่สามารถให้บริการทางการแพทย์
เฉพาะทางได้หลายด้าน เช่น ศนูย์
โรคกระดกูและข้อ ศนูย์ผูม้บีตุรยาก 
และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกาย 
ภาพบ�าบดั เป็นต้น นอกจากนี ้การ
ที ่SKHY เพ่ิงได้รับการรับรองมาตร- 

 
In Brief : ย่อความ

ผูถ้อืหุน้ SKR ไฟเขยีวแผน
เทคโอเวอร์ รพ.ศิครินทร์
หาดใหญ่ พร้อมเพิ่มทุน
ให้ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 6
ล้านหุ้น ตุนเงิน 150 ล้าน
บาทพร้อมเดินหน้าขยาย
ฐานธุรกิจลุยเจาะตลาด
สุขภาพโซนภาคใต้รอง 
รับลกูค้าต่างประเทศหวงั
ขึ้นแท่นเป็น รพ.ชั้นน�า
ระดับนานาชาติ

สุริยันต์ โคจรโรจน์

ฐานโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) 
โดยเป็นมาตรฐานทีอ่ยูใ่นการก�ากบั
ดแูลของ The Joint Commission 
ซึ่งเป็นสถาบันอิสระของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาทีไ่ด้รบัการยอมรับใน
ระดับสากลให้ท�าหน้าที่รับรองคุณ 
ภาพสถานพยาบาลว่าได้มาตรฐาน
หรือไม่ มาตรฐาน JCI เป็นทีย่อมรบั
และเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติโดย
เฉพาะชาวยโุรปและอเมรกิา การได้
มาตรฐาน JCI จะสร้างความน่าเชือ่
ถือและสร้างเชือ่มัน่แก่ผูป่้วยทีม่าเข้า
รับการรักษาภายในโรงพยาบาล 
โดยจะช่วยดงึดดูผูป่้วยต่างชาตใิห้เข้า
รบัการรกัษาใน SKHY และยงัเป็น
ส่วนช่วยให้ SKHY สามารถเพิ่ม
อัตราค่ารักษาพยาบาลในระดับท่ี
เหมาะสมกับมาตรฐานที่ได้รับอีก
ด้วย
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กีฬา

“ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด กลบั
มาสูเ่ส้นทางมัน่ใจอกีครัง้ หลงัจากทีพ่วกเขา
ไม่แพ้ทมีใดเลยมา 5 เกมติดต่อกนั ล่าสดุ 
สามารถออกไปยนัเสมอกบัทมี “หงส์แดง” 
ลเิวอร์พลู มาได้แบบไม่มสีกอร์ ท่ีสนามแอน
ฟิลด์ เมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมา ส่งให้ ซลาตัน    
อบิราฮมิโมวชิ กองหน้าตวัเก๋าของทมีมองว่า
ขอเวลาอกีนดิเพ่ือให้ทมีลงตัว แล้วทกุอย่าง
จะง่ายขึน้   
 ในวนัอาทติย์จะถงึนี ้โชเซ มรูนิโญ่ กนุซอืใหญ่ 
จะพาทมีแมนฯ ยไูนเตด็ พบกบัทมี “สงิโตน�า้เงนิ
คราม” เชลซ ีทมีเก่าของเขา ทีส่แตมฟอร์ด บริดจ์ 
ซึง่โดยส่วนตัวของอบิราฮมิโมวิช มองว่า ยงัไม่ได้
ต้องคดิอะไรมากเพราะยงัเป็นช่วงต้นฤดูกาล และ
เขามองว่าปรชัญการท�าทมีของมูรินโญ่ก�าลงัส่งผล 
ออกมาแล้ว “ฤดูกาลยงัอกียาว” อบิราฮิมโมวิช กล่าว 

“ผมเหน็มีหลายทมีกส็ญูเสยีแต้มในช่วงเวลาเดยีว 
กัน ในแต่ละสปัดาห์อะไรก็เกิดข้ึนได้ แต่สิง่ทีส่�าคญั
ทีส่ดุกคื็อ ชัยชนะ และการข้ึนสูต่�าแหน่งจ่าฝงู” 
 “ผมหมายความว่า หากว่าคุณเอาชนะได้ 2 
นดั คณุกม็โีอกาสขึน้อนัดบัหนึง่ได้ นีค่อืส่ิงทีเ่รา
ต้องท�า เราต้องการเกบ็ชยัชนะ เพือ่ขึน้จ่าฝงู แต่
มันยังอีกไกล ฤดกูาลน้ี จากเกมล่าสดุกบัลเิวอร์พลู 
ผมยอมรบัว่ามนัเป็นเกมทีย่ากเกมหนึง่ โดยเฉพาะ
ครึง่เวลาหลงั เราต้องต่อสูอ้ย่างหนกั และเราได้
แต้มมาในทีส่ดุ เราต้องการเวลาอกีนดิเดียว เพือ่
ให้ทมีลงตวั และเมือ่นัน้ทกุอย่างจะง่ายขึน้” อบิรา
ฮมิโมวิช กล่าว 
 วันพฤหสันี ้(20 ต.ค.) อิบราฮมิโมวชิ กบัเพือ่น
ร่วมทมีของเขา จะเปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ด ต้อนรบั
การมาเยอืนของเฟเนอร์บาห์เช่ ทมีดงัจากตรุก ีใน
ศกึยโูร ป้า ลกี  

โลกกีฬา

ซลาตัน อิบราฮิมโมวิช กองหน้าตัวเก๋าของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

ฉลองนกักฬีาโอลิมปิก 

‘วสูแนม’ฮอล ออฟ เฟรม 

ลุ้นนกักรฑีาแห่งปี 

สหราชอาณาจักร จัดเฉลิมฉลองความ
ส�าเรจ็นกักฬีาโอลมิปิกและพาราลมิปิก ที่
จตุรสั ทราฟัลกา กลางกรงุลอนดอน เมือ่
ต้นสปัดาห์ท่ีผ่านมา ท่ามกลางประชาชนที่
ร่วมเฉลมิฉลองร่วมหมืน่คน หลังจากทีท่มี
ประสบความส�าเร็จจากการแข่งขนั ด้วยการ
คว้ามาได้ 67 เหรยีญทอง ทีเ่มอืงรโิอ เดอ 
นาไจโร ประเทศบราซลิ มากกว่า 2 เหรยีญ
จากการแข่งขนัในปี 2012 ทีก่รงุลอนดอน 
ทีต่นเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั และส�าหรบั
บรรดานักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลจะได้มี
โอกาสเข้าเฝ้าท่ีพระราชวงับคักิง้แฮมด้วย 

เอยีน วสูแมน นกักอล์ฟ ชาวเวลส์ วยั 58 
ปี อดตีแชมป์มาสเตอร์ส ถกูบนัทกึชือ่ไว้ใน
ฮอลล์ ออฟ เฟรม พร้อมกับ เดวิส เลิฟ 
กัปตันทีมสหรัฐอเมริกา ชุดแชมป์ไรเดอร์ 
คพั ปีล่าสดุ เม่ือต้นเดอืนทีผ่่านมา นอกจาก
นี ้เฮนรี ่ลองเฮร์ิสต์ นกัเขยีนและคอมเมน-  
เตเตอร์ ทีเ่สยีชวิีตเม่ือปี 1978 เมก มลั-   
ลอน และโลเรนา โอชวั กไ็ด้รบัเกยีรตคิรัง้นี้  
เหมือนกัน “ผมรู้เป็นเกียรติมากท่ีได้เป็น
ส่วนหนึง่ของฮอลล์ ออฟ เฟรม” วสูแนม ได้
เผยความรูส้กึ   

โม ฟาราห์, ยเูซยีน โบลต์ และคาสเตอร์     
เซเมนย่า ได้รบัการคาดหมายว่า จะได้รบั
รางวลันกักฬีาแห่งปี หลงัจากที ่ฟาราห์ ยัง
สามารถครองเหรียญทองวิ่งระยะ 5,000 
และ 10,000 เมตร ในการแข่งขันกีฬา
โอลมิปิก ทีเ่มอืงรโิอ ทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม 
ฟาราห์ อาจจะต้องช่วงชงิกบัโบลต์ นกัวิง่
ลมกรดจากจาไมก้า ทีค่ว้าเหรยีญทองโอ-
ลมิปิก มาได้ 9 สมยัแล้ว ขณะที ่คาสเตอร์ 
เซเมนย่า คาดว่าจะได้ยอดเยี่ยมฝ่ายหญิง 
ส�าหรับการประกาศนกักรฑีายอดเย่ียมประ 
จ�าปี ทัง้ประเภทชายและหญิง จะประกาศที่
โมนาโก เดอืนธนัวาคม ทีจ่ะถงึนี้ 

‘อิบรา’เชื่อทีมกำาลังลงตัว

‘เฮียม’ูโดน‘เอฟเอ’สอบสวน
โชเซ มรูนิโญ่ ผูจ้ดัการทมีชาวโปรตกุสี ของทมี 
“ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ได้รบัการ
สอบสวนจากทางสมาคมฟุตบอลองักฤษ (เอฟ
เอ) ต่อกรณทีีเ่ขาให้สัมภาษณ์ว่า อนัโธน่ี เทย์
เลอร์ ผูต้ดัสินในเกมทีท่มีแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ 
บกุออกไปเสมอกับทมี “หงส์แดง” ลเิวอร์พลู 
แบบไม่มีสกอร์ทีแ่อนฟิลด์ เมือ่วันจันทร์ทีผ่่าน
มาว่า “ต้องพบกบัความยากล�าบาก” 
 มูรนิโญ่ ให้สมัภาษณ์ว่า การแต่งตัง้เทย์-  

เลอร์ ซ่ึงเป็นคนแมนเชสเตอร์ เท่ากบัว่า เป็น  
การโยนความกดดนัใส่เขา จากเรือ่งราวดงักล่าว 
มรูนิโญ่ มเีวลาถงึวันศุกร์ในการให้ข้อมูลกบัทาง
เอฟเอ 
 “มนัอาจจะเป็นเรือ่งทีเ่กิดข้ึนในโซเชยีล หรอื
ว่า จากแฟนบอลได้ แต่ส�าหรบัผูจั้ดการทมีทีรู่้
เรือ่งเหล่านีด้ ี เขาควรจะโดนลงโทษจากเอฟเอ 
บ้าง” ฮาวเวร์ิด เวบ็บ์ อดตีผูต้ดัสนิช้ันน�าของ
องักฤษ กล่าวกบับบีซีี  



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 17 ฉบับที่ 4434 (959) วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

จนีรกุคบื‘ศกึชงิหว้งอวกาศ’

ต่างประเทศ

จีนประสบความส�าเร็จอีกก้าว
ด้านการพัฒนาโครงการส�ารวจ
อวกาศ หลงัส่งยานเสนิโจว 11 
(Shenzhou 11) พร้อมนกับนิ 
2 นาย ขึน้ไปปฏบิตัภิารกจิบน

ร่วมมอืกบัจนี ขณะรสัเซยีเป็นพนัธ 
มิตรกับสหรัฐในโครงการอวกาศ
มานาน
 จนีระบวุ่า ด�าเนนิโครงการอว-
กาศ ด้วยจุดประสงค์เพื่อความ
ก้าวหน้าด้านการทหาร พาณิชย์ 
และวทิยาศาสตร์ เป็นจดุประสงค์
แนวสนัตภิาพ 
 อย่างไรก็ตาม องค์การนา
ซ่าและประเทศตะวันตกส่วน
หนึง่ แสดงความวติกกบัความ
รดุหน้าของจนี หวัน่จนีจะ “ผกู 
ขาด” ห้วงอวกาศ และใช้เป็น
ฐานอาวุธท�าสงครามกับประ 
เทศคูอ่ริ
 ทัง้นี ้ สถานอีวกาศนานาชาติ
ของสหรฐัและรสัเซีย จะหมดอายุ
การใช้งานในปี 2024 ปัจจบุนัยัง
ไม่มแีผนรองรบั ซึง่ช่วงเวลาทีเ่หลอื 
หากสหรฐัและรสัเซยีแก้ปัญหาไม่
ได้ กจ็ะไม่มสีถานอีวกาศเป็นของ
ตนเอง
 ท�าให้จีนเป็นประเทศเดยีว
ที่มีสถานีอวกาศ นั่นหมายถึง
จีนเป็นชาติมหาอ�านาจด้าน
อวกาศเตม็รปูแบบ
 ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนั้น
จรงิ บางฝ่ายถงึขัน้มองว่า สหรฐัจะ
ตกเป็นรองจีนอย่างไม่ต้องสงสัย 
กรณจีนีประกาศสงคราม 
 เพราะจีนได้เปรยีบท่ีมฐีาน
ทีม่ัน่อยูบ่นอวกาศ 

 
 

In Brief : ย่อความ

จีนประสบความส�าเร็จใน
การส่งยานพร้อมนกับนิขึน้
ไปปฏบิตัภิารกจิบนอวกาศ 
โดยเป็นพัฒนาการส่วน
หนึ่งของโครงการส�ารวจ
อวกาศ ดวงจันทร์ และ
ดาวองัคาร สร้างความวติก
ให้สหรัฐท่ีหว่ันว่า จีนจะ 
“ผกูขาด” ห้วงอวกาศ และ
ใช้เป็นฐานท่ีมั่นด้านการ
ทหาร

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เว็บไซต์ sputniknews.com ล้อเลียนนางฮิลลารี คลินตัน ตาม
ข้อมูลที่เว็บไซต์ WikiLeaks เปิดโปงว่า เคยเสนอให้สหรัฐล้อม
กรอบจีนด้วยระบบป้องกันขีปนาวุธ 

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

อวกาศ ขณะสหรฐัวติกว่าจนีจะ
ครองห้วงอวกาศ และใช้เป็น
ฐานท�า “สงครามจากนอกโลก” 
 จีนส่งยานเสินโจว 11 พร้อม
นกับนิ จิง้ ไห่เผงิ และ เฉนิ ตง ขึน้
สู่ห้วงอวกาศ จากศูนย์อวกาศจ่ิว
เฉวยีน ในทะเลทรายโกบ ีมณฑล
กานซ ูเมือ่วนัจนัทร์ที ่17 ตลุาคม
ทีผ่่านมา โดยเป็นการส่งยานอว-
กาศพร้อมนกับนิครัง้ที ่6 ของจนี 

 นักบินอวกาศทั้ง 2 มีก�า-
หนดการปฏิบัติภารกิจอยู ่ที่
ห้องปฏบิตักิารอวกาศเทยีนกง 
2 เป็นเวลา 33 วนั โดยใช้เวลา 
30 วนั ด�าเนนิการทดลองด้าน
การแพทย์ ฟิสกิส์ และชวีวทิยา 
นบัเป็นการปฏบิตัภิารกจินอก
โลกยาวนานที่สุดของนักบิน
อวกาศจนี
 ส�าหรับโครงการในอนาคตที่
ส�าคัญส่วนหนึ่งของจีนต่อจากนี้ 
ได้แก่ แผนส่งยานหุน่ยนต์ไปส�า-
รวจซีกด้านมืดของดวงจันทร์ ซ่ึงอยู่
ตรงข้ามกบัโลก ในปี 2018 จากนัน้
จะส่งนักบินอวกาศไปส�ารวจในปี 
2030 มองกนัว่าเป็นแผนยดึครอง
ดวงจนัทร์ของจนี
 อกีโครงการคอืแผนส่งยาน
ไปส�ารวจดาวองัคารในปี 2020 
ซึ่งเป็นปฏิบัติการแข่งกับองค์ 
การนาซ่าของสหรัฐโดยตรง 
และในปี 2022 จนีจะส่งสถานี
อวกาศขนาดใหญ่น�า้หนกั 20 
ตนั ขึน้สูว่งโคจร
 เหตุผลท่ีจีนด�าเนินโครงการ
อวกาศเพียงล�าพัง เนื่องจากชาติ
มหาอ�านาจทางอวกาศอย่างสหรฐั 
ออกกฎหมายห้ามองค์การนาซ่า

ข้อมูลภาพ : Space.com
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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

ใหเชา…
โกดัง

โกดัง…
ใหเชา
โกดัง…
ใหเชา

KODUNG-OM-171016-01

107 ตร.ว. กวาง 24 เมตร
ลึก 19 เมตร หัวมุม
ติดถนน 2 ดาน ถ.โชคชัย 4
เขตลาดพราว กทม.

เชา 39,000 บาท/เดือน

ทาวนโฮม
3 ชั้น 27.1 ตร.ว. 4 นอน 3 น้ำ
ม.ศุภาลัยพารควิลล 
พรอมเฟอรฯ SB ประตูรีโมต
ซ.รามอินทรา 23 ถ.รามอินทรา
เขตบางเขน
กทม. ขาย 4.6 ลานบาท

198 ตร.ว. ถ.สุขาภิบาล 5
แยก 10 ซอย 5 หัวมุม
ติดถนน 2 ดาน เขตบางเขน 
กทม.

เชา 39,000 บาท/เดือน

ขาย

 

ติดตอ 08-9651-5974
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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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ธดิา ด�ารงวเิศษพาณชิย์ ร่วมกจิ-
กรรม 
 สนัธษิณ์ วฒันกลุ รองกรรม 
การผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริหาร
สินทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ จ�ากดั 
(มหาชน) กล่าวว่า ทัง้นี ้BAM ตระ 
หนกัดถีงึความส�าคัญของเดก็ๆและ
การส่งต่อโอกาสให้พวกเขาอยูเ่สมอ 
เพราะเดก็ๆ ทกุคนต่างมคีวามฝัน 
มีโลกแห่งจินตนาการท่ีหลากหลาย 
และรอคอยการเติมเต็มฝันนั้นให้
เป็นจรงิ BAM จงึขอเป็นส่วนหนึง่ที่
จะเติมเต็มความฝันของพวกเขาให้
เป็นจรงิด้วยการจดัโครงการ “เตมิ
ฝัน ปันน�า้ใจ กับ BAM ปีที ่9” ตอน 
“เปิดโลกแห่งการเรยีนรู ้ สูใ่ต้ท้อง
ทะเล@SEA LIFE Bangkok Ocean 

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพ
พาณิชย์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื BAM 
ตอกย�า้นโยบายในการด�าเนนิธรุ-
กรรมควบคู่ไปกับการช่วยเหลือ
สังคม โดยได้จัดโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับน้องๆเยาวชนใน
สังคมอย่างต่อเนือ่ง
 ล่าสดุ จดักจิกรรม “เตมิฝัน ปัน
น�า้ใจ กบั BAM ปีที ่9” ตอน “เปิด
โลกแห่งการเรยีนรู ้ สูใ่ต้ท้องทะเล 
@ SEA LIFE Bangkok Ocean 
World” เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้ห้
กบัน้องๆเยาวชน โดยจะพาน้องๆ 
จากมลูนธิิสร้างสรรค์เดก็จ�านวน 30 
คน ไปสมัผสักบัสตัว์ในโลกใต้ทะเล
แบบใกล้ชิด พร้อมชมภาพยนตร์ 
4D โดยมนีกัแสดงสาว แพร-ณฎัฐ

BAMสานต่อ‘เติมฝัน ปันนำ้าใจ ปีที่9’ 

World” ก้าวสูโ่ลกแห่งจนิตนาการ
ทีส่ามารถเหน็และสมัผสัได้จรงิ เพือ่
ให้พวกเขาได้มีโอกาสเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ
ทีไ่ม่มีอยู่ในหนงัสือเรียน และรู้จกั
โลกทีแ่ตกต่างมากขึน้
 โดยปีนี ้BAM จะพาเดก็ๆจาก
มลูนธิสิร้างสรรค์เดก็ จ�านวน 30 
คน ไปผจญภยักบัโลกใต้ทะเล ท�า 
ความรู้จักกับสัตว์น�้าหลากหลาย
ชนดิในอทุยานสตัว์น�า้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ บนพืน้ 
ทีก่ว่า 10,000 ตารางเมตร ซึง่สถาน
ทีแ่ห่งนีจ้ะท�าให้เดก็ๆสามารถสมั-
ผัสและเรียนรู้โลกใต้ทะเลได้อย่าง
ใกล้ชดิ
 ในงานน้องๆจะมีโอกาสวาด
ภาพระบายสีสัตว์ในโลกใต้ทะเล

ตามจนิตนาการของพวกเขาว่าเป็น
อย่างไร พร้อมข้อความอธบิาย โดย
ภาพวาดของน้องๆกจ็ะมโีอกาสได้
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในแทง็ก์โลกใต้
ทะเล Amazing Creations ซึง่จะ
ท�าให้โลกจนิตนาการของเด็กๆนัน้
สนุกสนานมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้
คณะผูบ้รหิาร ดารา พี่ๆ จาก BAM 
และเดก็ๆยังจะได้ร่วมชมภาพยนตร์ 
4D เรือ่ง The Lost World ด้วยกนั
อกีด้วย 
 อย่างไรกต็าม นอกจากโครง-
การ “เตมิฝัน ปันน�า้ใจ กบั BAM” 
แล้ว บรษิทัยงัมโีครงการช่วยเหลอื
สงัคมอกีมากมาย อาท ิการมอบทนุ
การศกึษาทีแ่จกทนุให้กับเด็กๆท่ัว
ประเทศ จ�านวน 1,000 ทนุ ทนุละ 
3,000 บาท ด�าเนนิมาเป็นปีท่ี 9 
แล้ว และการส่งเสริมเรื่องสุขภาพ
ของประชาชน จงึได้เดนิหน้ามอบ
อุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยา-
บาลทัว่ประเทศอกีด้วย 

สังคม
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สมใจ วฒุพิธุนนัท์ กรรมการมลูนธิสิายธาร ในความอปุถมัภ์เครอืเบทา
โกร มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
การเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดย
ม ีผศ.ดร.มณฑล แก่นมณ ีคณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร เป็นผูรั้บมอบ 

มานิตย์ บุญประเสริฐ ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก เครือข่ายผู้แทน
จ�าหน่าย บจก.เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง แถลงข่าว เอสซีจี 
โฮมโซลูช่ัน ยกระดบัการให้บรกิารแบบครบวงจรพฒันากลยทุธ์การให้
บริการรูปแบบ VIP Approach ดูแลบ้านของลูกค้าเสมือนบ้านของเรา 

คณะผูบ้รหิารและพนกังาน บรษิทั ไทยสมทุรประกนัชวีติ จ�ากัด (มหา-
ชน) ร่วมท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์จ�านวน 10 รูป และร่วมร้องเพลงสรร 
เสริญพระบารมี พร้อมร่วมสวดมนต์ และตั้งจิตภาวนาเพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มนตร ีพวงทอง กรรมการบรหิาร บรษิทั โฟโต้ไฟล์ จ�ากดั จดังานฉลอง 
“ครบรอบ 25 ปีโฟโต้ไฟล์” พร้อมจับมือกับพันธมิตร 8 แบรนด์ชั้นน�า
ของโลกทางด้านเทคโนโลยีภาพร่วมเปิดตัว 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้
ลูกค้าได้เปิดประสบการณ์ใช้งานจริงก่อนใคร ในงานโฟโต้ไฟล์แฟร์ 

พญ.นลนิ ีไพบลูย์ ประธานกรรมการ บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนูติี้ 
จ�ากดั เข้าร่วมพธิมีอบโล่แสดงความขอบคณุจาก พลโทชมุพล เป่ียมสมบรูณ์ 
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ในโอกาสทีใ่ห้การสนบัสนนุด้านสือ่-อปุกรณ์ช่วย
สอนเพือ่ฝึกปฏบิตัวิชิาการบรกิารแพทย์ฉกุเฉนิ และการดแูลผูบ้าดเจบ็

ประภสัสร สภุาพ ผูช่้วยรองประธาน ฝ่ายพฒันาและสือ่สารองค์กร กลุม่
บรษิทั ไฮเออร์ ประเทศไทย ให้เกยีรตเิป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ เรือ่ง 
“วฒันธรรมการท�างานกบัคนจนี และการเตรยีมความพร้อมเพือ่การฝึกงาน” 
แก่นกัศกึษา คณะบรหิารธรุกจิและการจดัการ ม.ราชภฏัอบุลราชธานี 

คณะนกัเรยีนกลุม่ The Lionheart Society โรงเรยีนนานาชาตฮิาร์โรว์ 
มอบคอมพวิเตอร์ทีไ่ด้จากการขอรบับรจิาคจากผูป้กครอง เพือ่ส่งต่อไปยงั
ค่ายผูอ้พยพลีภ้ยัแม่ลา อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ใช้ประกอบการ
ศกึษาของเดก็ ซึง่เป็นหนึง่ในโครงการทีไ่ด้กระท�าต่อเนือ่งมาต้ังแต่ปี 2012 

มร.ไบรอัน สมิธ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีผู่บ้รหิาร 
บมจ.อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชวีติ น�าคณะผูบ้รหิารพร้อมด้วยพนกังาน 
ร่วมถวายความอาลยัต่อองค์พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุย-
เดช เพือ่เป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
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เกษสดุา ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท มอบ
ขนมไหว้พระจนัทร์ เอส แอนด์ พี แก่สมาคมแม่บ้านทหารบก โดยมี 
เบญจวรรณ สทิธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นผูร้บัมอบ เพือ่
ส่งต่อและเป็นก�าลงัใจให้กบัก�าลงัพลในการปฏบิตัภิารกจิเพือ่ประเทศชาติ 

เมทนิ ี พศิทุธิส์นิธพ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายจดัซือ้กลุม่สนิค้า
อาหารสด และบรหิารจดัซือ้ บรษิทั เซน็ทรลั ฟูด้ รเีทล จ�ากดั ร่วมกบั 
ไกรสร กองฉลาด รองผูว่้าราชการจงัหวดัเพชรบรูณ์ จดังาน กรนีมาร์เกต็ 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ ครัง้ที ่2 ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา เวสต์เกต 

ชลธิศ สรุสัวด ีอธิบดกีรมป่าไม้ เป็นประธานในพธีิส่งมอบต้นไม้จากโครงการ 
“โรบนิสนัท�าด ีเพือ่แม่ ปลกูป่า 5 ปี 50,000 ต้น” ถวายเป็นพระราชกศุล
แด่สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ พร้อมมอบหนงัสือชมเชย  
ให้แก่ “โรบนิสนั” ในฐานะผูช่้วยเหลอืราชการกรมป่าไม้ ประจ�าปี 2559  

สมฤด ีชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บ้านป ูจ�ากดั (มหาชน) 
และกรรมการ บรษิทั บ้านป ูเพาเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) จดังานแถลงข่าว
การน�าเสนอข้อมลูบรษิทัฯ ในฐานะเป็นผูน้�าธรุกจิไฟฟ้าในระดบัภมูภิาค 
พร้อมเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ ให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก 

รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาค
สนาม มจธ. และ คุณศิริโชติ สิงห์ษา รองประธานบริหาร บริษัท         
เอบีบี จ�ากัด ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการส่งเสริมและพัฒ-    
นาการเรียนรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

องอาจ ปัณฑุยากร กรรมการผู้จัดการ และ ธราธร รัตนศรีทอง รอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลล่า จ�ากัด (มหาชน) น�าเสนอข้อมูลราย
ละเอยีดหลกัทรพัย์แก่นกัลงทนุเพือ่เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
ที่โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ปีเตอร์ บีธอส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮุค (HOOQ) น�าทีม
ผู้บริหาร ประกาศเปิดตัวแอพพลิเคชันเวอร์ชั่นใหม่และอัพเดทฟีเจอร์
ใหม่แบบผสมผสานในรปูแบบฟรเีมียม (Freemium) โดยม ีเป้ อารกัษ์ 
อมรศุภศิริ และ แพตตี้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา ร่วมงาน

สมชยั สจัจพงษ์ ปลดักระทรวงการคลงั เดนิทางตรวจเยีย่มจดุให้บรกิาร
ประชาชนของกระทรวงการคลงั เพือ่ให้บรกิารประชาชนผูม้าร่วมงานใน
พระพธิธีรรมสวดพระอภธิรรมพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร-
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรเิวณหน้าส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลเก่า  


