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6ข้อลดขัดแย้ง
การขดัแย้งทางความคดิ การใช้ความรนุแรงกบัคนเห็นต่างท่ีถกูตแีผ่ผ่านทางเครอืข่ายสังคมออนไลน์เริม่ลด
น้อยลงตามล�าดบั หลงัรฐับาลส่งสญัญาณไม่ให้การสนบัสนนุ และร้องขอให้ด�าเนนิการตามขัน้ตอนกฎหมาย 
ส่วนใครทีย่งัรูส้กึหงดุหงดิเมือ่ได้เหน็ ได้ยนิการแสดงออกทีไ่ม่ตรงกบัความคดิตนเอง อธบิดกีรมสขุภาพจติ
มีค�าแนะน�า 3 ข้อคดิ และ 3 ข้อพงึระวงัให้น�าไปใช้เป็นแนวทางปฏบิตัเิพือ่ลดความเครยีด ลดความขดัแย้ง 
สร้างสงัคมแห่งความรูร้กัสามคัคตีามพระราชด�ารสัของพ่อหลวง อ่านต่อ 2
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ต่อจากปก  

เรื่องจากปก

การใช้ความรนุแรงไม่เกดิประโยชน์อะไร
เป็นการท�าลายชือ่เสียงของประเทศ
ท�าลายสถาบันทีค่นไทยเคารพรัก

บรรยากาศความขัดแย้งจากความ
เหน็ต่างเริม่คลีค่ลายไปในทศิทางที่
ดีขึ้น หลังรัฐบาลส่งสัญญาณชัด-
เจนว่าไม่สนบัสนนุให้ใช้ความรนุ-
แรงต่อคนที่ถูกมองว่ามีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม ขอให้เป็นเรือ่งของเจ้า
หน้าท่ีทีจ่ะด�าเนนิการตามกฎหมาย
 ที่ส�าคัญประชาชนบางส่วนที่
สนบัสนนุให้ใช้ความรนุแรงต่อคน
เห็นต่างก่อนหน้านี้เริ่มตระหนัก
ว่าการใช้ความรนุแรงไม่เป็นผลดต่ีอ
ประเทศโดยรวม ส่งให้ภาพลกัษณ์
ของประเทศเสียหายเพราะภาพ 
คลปิวดิโีอ ทีเ่ผยแพร่ผ่านเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์นัน้ถกูน�าไปเผยแพร่
ทัว่โลก
 พล.ท.สรรเสรญิ แก้วก�าเนดิ 
โฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 
ย�้าชัดเจนอีกครั้งว่า พล.อ.ประ-
ยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ไม่ต้องการให้ดงึ   
สถาบนัลงมาอยูท่่ามกลางความขดั
แย้ง เหน็ต่าง พร้อมร้องขอทกุภาค
ส่วนไม่น�าเสนอข่าว ภาพ และเสยีง
เหตกุารณ์ทีอ่าจกระตุน้ให้ผูค้นเกิด
ความรู้สึกไม่พอใจและใช้ก�าลังเข้า
ท�าร้ายกัน จนท�าลายภาพลักษณ์
ประเทศ
 ขณะเดียวกันมีค�าแนะน�าจาก 
น.ต.นพ.บญุเรอืง ไตรเรอืงวร-
วัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้
แนะน�า 3 ข้อคดิเพือ่ให้คนไทยรวม
พลงัความจงรกัภักด ีผ่านพ้นความ
เศร้าโศก ก้าวสูก่ารสร้างสรรค์สิง่ดี
งามประกอบด้วย
 1.ความเศร้าโศกเสยีใจเป็นเรือ่ง
ปรกต ิไม่ควรปิดกัน้การแสดงออก
 2.ต่างคนต่างความคดิ จึงควร

 2.ระวัง เร่ืองความเหน็ต่าง ควร
ปฏบิตัต่ิอกนัอย่างมสีต ิและเคารพ
ซึง่กนัและกนั ไม่มองว่าคนทีก่ระท�า
ไม่เหมอืนตนเองเป็นคนไม่ด ี หลกี
เลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจ
ก่อให้เกดิความขดัแย้ง น�าไปสูค่วาม
รนุแรงในสงัคม ทัง้ระหว่างบคุคล
และสือ่สงัคม อาจใช้วธินีิง่เสยี ตลอด
จนสือ่สงัคมไม่ส่งต่อสือ่ทีส่ร้างความ
โกรธ
 3.ระวัง การใช้อารมณ์และโทษ
ผูอ้ืน่ เพราะจะมแีต่ผลเสยี ท�าลาย
ชือ่เสยีงของประเทศ ผูท้ีเ่กีย่วข้องจงึ

เปิดใจกว้าง ยอมรบัฟังซึง่กนัและกนั
 3.เวลาทีเ่ศร้าโศกเสยีใจ อาจจะ
มหีลายๆเหตกุารณ์เกิดขึน้ จงึควร
มองด้วยเหตแุละผล
 นอกจากนีย้งัให้ พงึระวงั 3 ข้อ 
ดงัต่อไปนี้
 1. ระวงั อย่าให้รูส้กึผดิหวงัมาก
เกนิไป ให้ใช้วธิเีล่าถงึประสบการณ์
ท่ีดี ข้อคิดที่ได้จากพระองค์ท่าน 
การสบืสานพระราชปณธิาน และดู 
แลช่วยเหลอืคนทีม่คีวามเศร้ารนุ-
แรง ด้วย 3 ส. คอื สอดส่องมองหา 
ใส่ใจรบัฟัง ส่งต่อเชือ่มโยง

ต้องเตรยีมพร้อมทีจ่ะป้องกนัความ
ขัดแย้งและความรุนแรง โดยป้อง 
กนัไม่ให้เกดิการรวมตวัของฝงูชนท่ี
มีอารมณ์ และไม่น�าผู้ต้องหามา
เผชญิกบัฝงูชน เป็นต้น
 ท้ังการส่งสัญญาณจากรัฐบาล
และค�าแนะน�าของกรมสุขภาพจิต 
เชือ่ว่าจากนีไ้ปภาพความขัดแย้ง ใช้
ความรุนแรงกบัผูเ้หน็ต่างทางความ
คดิน่าจะลดน้อยลง โดยมภีาพของ
ความรูร้กัสามคัคตีามพระราชด�ารสั
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภมูพิลอดลุยเดชเข้ามาแทนที่
 การใช้ความรนุแรงนอกจาก
ไม่เกิดประโยชน์อะไร ยังเป็น 
การท�าลายชือ่เสยีงของประเทศ 
ท�าลายสถาบันท่ีคนไทยเคารพ
รกัทัง้ทางตรงทางอ้อมอกีด้วย





วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม เวลา 13.00 น. 
บริเวณถนนหน้าพระลาน ก�าแพงพระ 
บรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง 
เป็นอีกวันที่จะเห็นประชาชนไทยนับ
หมื่นนับแสนคนมาร่วมกันร้องเพลง 
“สรรเสรญิพระบารม”ี เพือ่ร่วมน้อม
ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วม
แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
 ที่ส�าคัญจะมีการบันทึกภาพประ 
วัติศาสตร์ที่แสดงถึงความรักอันยิ่ง
ใหญ่ ความผูกพัน และความอาลัย 
ของประชาชนไทยที่มีต่อในหลวง
รชักาลที ่9 จดัท�าเป็นภาพยนตร์และ
วดิีทศัน์ส�าหรับฉายในโรงภาพยนตร์
ทั่วประเทศและสถานีโทรทัศน์ช่อง
ต่างๆ
 การเตรียมการถ่ายท�าภาพยนตร์
ครั้งนี้ จะเป็นการบันทึกเสียงเพลงที่
ประชาชนขับร้องสดร่วมกับวงดนตรี 
Siam Phiharmonic Orchestra 
และคอรัส 100 คน โดย “สมเถา สุ-
จริต” ควบคุมการบรรเลงและถ่ายท�า
ภาพยนตร์โดย “ม.จ.ชาตรีเฉลิม 
ยุคล” ใช้กล้องถึง 25 ตัว เครน 3 ตัว 
และโดรนถ่ายมุมสูงอีก 2 ตัว
 ประชาชนที่จะร่วมกิจกรรมต้อง
เดินทางไปถึงมณฑลพิธีท้องสนาม
หลวง ประมาณ  10.00 น. เพือ่ซกัซ้อม
ความเข้าใจ แต่งกายด้วยชดุสภุาพสดี�า
และน�าเทียนสีขาวไปด้วย
 ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ที่ประชา-
ชนไทยจะแสดงพลังความจงรัก
ภักดต่ีอในหลวงรชักาลที ่9 ให้ขจร
ขจายไปทั่วโลก ต้องการรายละ-
เอยีดเพิม่เติมสอบถามได้ที่ โทร-
ศัพท์ 08-9949-5629
 

พลังที่ยิ่งใหญ่!

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เมื่อทราบว่า พล.ต.อ.อัศวินได้เล่ือนขึ้นมา
เป็นผู้ว่าฯกทม.ก็อาจจะเป็นผลงานของท่าน
เองท่ีท�าความดี ความตั้งใจ ช่วยจัดระเบียบ
อะไรของกทม. เราก็ไม่ได้ท�าพิธีอะไร
 ก็ให้ก�าลังใจท่านให้แก้ปัญหาต่างๆ
ของประชาชน จะได้มคีวามสะดวกสบาย
และปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มา
กันจากต่างจังหวัดจ�านวนมาก ก็ขอฝาก
ผ่านท่านผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ว่า ถ้าที่พัก
ในกรุงเทพฯไม่พอก็ให้มาพักที่วัดสวน
แก้วได้ทางวัดรับได้ประมาณ 500 คน 
มาได้เลย ถือว่าเป็นการถวายพระราช
กุศลร่วมกัน 
 พวกเรามาช่วยๆกัน ที่พักที่ไหนไม่พอก็
มาวัดสวนแก้ว ไม่ว่าจะจากเหนือ อีสาน ใต้ 
มาได้เลย ไม่เก็บค่าที่พัก อย่างเมื่อวันที่ 19 
ตุลาคมที่ผ่านมา ก็มีชาวนครศรีธรรมราชมา
พกัประมาณ 50 คน ถ้ามาน้อยๆกใ็ห้พกัห้อง
แอร์เลย แต่ถ้ามามากก็เป็นพัดลม เป็นห้อง
ใหญ่ น�า้ท่าอาบได้สบาย ไม่ต้องเสียค่าที่พัก 
ค่าน�้า ค่าไฟก็ไม่เก็บ  ขอให้มาได้เลย ทางวัด
สวนแก้วพร้อมจะอ�านวยความสะดวก
 อาตมากับผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ ก็เคย
ร่วมให้เอาคนตกงานมาฝึกอาชีพหลาย
ครั้ง ตั้งแต่ยุคพล.ต.จ�าลอง ศรีเมือง ก็
ส่งมาเรือ่ย หลายผูว่้าฯกทม. อะไรต่างๆ 
หรือบรรเทาเรื่องขยะล้นบ้านล้นเมือง 
ล้นกรุงเทพฯ ถ้าท่านผู้ว่าฯอัศวิน อยาก
จะเคลียร์เรือ่งขยะ ทีว่ดัมีคนเยอะ ถ้าจดั
ช่วงเดอืนเมษายน ช่วงหน้าแล้งทีแ่ห้งๆ 
เอาขยะในกทม.มารวมมาที่สนามหลวง
อย่างท่านผู้ว่าฯกทม.คนก่อนๆ ก็ยินดี  
ถ้าจะท�าทางวัดจะได้ให้คนที่ไร้อาชีพได้
ประกอบการงาน ยังไงก็ขอให้ก�าลังใจ
ท่านผู้ว่าฯกทม.ตั้งใจท�างานและเข้าตา
รัฐบาลคสช.ต่อไป
	 เจริญพร

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

 
In Brief : ย่อความ

ขอฝากผ่านท่านผู้ว่าฯกทม.คนใหม่
ถ้าที่พักในกรุงเทพฯไม่พอก็ให้มา
พกัทีว่ดัสวนแก้วได้ ทางวดัรบัได้ประ
มาณ 500 คน ถอืว่าเป็นการถวายพระ
ราชกศุลร่วมกนั

ขณะที่พวกเราอยู่ในช่วงเวลาของความโศก
เศร้า แต่ก็อาจมีคนที่เศร้าเพิ่มขึ้นคือ ม.ร.ว. 
สุขุมพันธุ์ บริพัตร ท่ีถูกคสช.(คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ) ปลดออกจากต�าแหน่งผู้
ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผุ้ว่าฯกทม.) 
และตั้ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้
ว่าฯกทม.ขึ้นท�าหน้าที่เป็นผู้ว่าฯกทม.แทน  
 อดตีผูว่้าฯกทม.กบ็อกว่า ท่านท�าใจได้ ไม่
ทกุข์ไม่ร้อน กข็ออนโุมทนาทีท่่านท�าใจได้ ถอื
เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ คนเรานี่เสียอะไรไปก็อย่า
เสยีใจ อย่าเสยีอารมณ์ แม้จะเสยีต�าแหน่งเสยี
หน้าที่ แต่ถ้าเราไม่เสียสติปัญญา ก็คงไม่ถึง
กบัร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวร เป็นทกุข์แทบเป็น
แทบตายอย่างนี้ก็แย่
 เอาล่ะ คสช.คงไม่เลือกคนผิด เพราะ
พล.ต.อ.อัศวิน ก็เป็นคนท�างาน นึกถึงท่านก็
มาคิดถึงเมื่อหลายปีท่ีแล้ว ตอนนั้นท่านยัง
เป็นต�ารวจอยู่สบ.10 หรืออะไรเนี่ย ท่านเคย
มาที่วัดสวนแก้ว มาท�าบุญ แล้วก็บอกว่า 
หลวงพ่อช่วยเสรมิดวง ช่วยดดูวงให้หน่อยไม่
ได้หรือ  
 จ�าได้ว่าตอนนั้น พล.ต.อ.อัศวินต�าแหน่ง
ไม่เลื่อนไม่ขึ้นเลยตั้งหลายปี คนอื่นที่เป็นรุ่น
น้องได้เลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่งแซงหน้า 
พล.ต.อ.อัศวินก็เลยถามว่า หลวงพ่อมีวิธีที่
ท�าให้เคลื่อนขึ้นได้มั้ย  ก็บอกไปว่า เอาอย่าง
นีแ้ล้วกนั ท�างานไปเรือ่ยๆ สกัวนัหนึง่เขาเห็น
ผลงาน เดี๋ยวเขาคงเลื่อนขึ้นมาบ้างแหละ แม้
จะช้าหน่อย พูดอะไรท�านองแบบนั้น 
 อาตมาบอกให้ท่านตั้งใจท�างาน อย่าท้อ 

ผู้ว่ากทม.คนใหม่

ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 17 ฉบับที่ 4435 (960) วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 17 ฉบับที่ 4435 (960) วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ประชาคมตลาดเกิดใหม่ หรือ
กลุม่บรกิส์ (BRICS) ส่งท้ายการ
ประชุมสุดยอดประจ�าปี 2016 
ด้วยการย�้าจุดยืนต่อต้านการ

จดัขึน้เมือ่ 15-16 ตลุาคมทีผ่่านมา 
ทีป่ระเทศอนิเดยี
 ส�าหรับการรวมตัวของกลุ ่ม
บริกส์ เดมิทีมจีดุประสงค์เพ่ือสร้าง
อ�านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ เรียกว่า
เป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 
สถานะของประเทศยังอยู่ในกลุ่ม
ก�าลงัพฒันา
 แต่ต่อมาได้เพ่ิมแนวทาง
ความร่วมมือครอบคลุมทัง้ด้าน
การเมืองและสังคม หวังคาน
อ�านาจการเมืองระดับโลกกับ
กลุม่ จ7ี (G 7) ซึง่ประกอบด้วย
สหรฐั แคนาดา ฝรัง่เศส เยอรมนี 
อติาล ีญีปุ่น่ และสหราชอาณา 
จกัร
 การประชมุคร้ังนี ้มกีารกล่าวถงึ
ประเดน็ทางเศรษฐกจิเพยีงคร่าว ๆ 
ว่า ได้บรรลุข้อตกลงที่จะร่วมกัน  
ผลักดันเศรษฐกิจโลกท่ีอยู่ในภาวะ
ซบเซา ให้กลบัสูภ่าวะปรกตโิดยเรว็ 
และเตรียมจัดตั้งส�านักจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ถอืทางเศรษฐกจิ (Ra-
ting Agency) 
 ส่วนวาระส�าคัญของการหา 
รือ คือมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการก่อการร้าย กลุม่

หัวรุนแรง และการก่อความ
รนุแรงทกุรปูแบบ โดยระบวุ่า
กลุม่เหล่านี ้เป็นภยัคกุคามสัน-
ตภิาพ เสถยีรภาพ และการพฒั-
นาเศรษฐกจิโลก
  นอกจากน้ันยงัมองว่า ฝ่ายสนบั 
สนนุ ไม่ว่าจะเป็นการสนบัสนนุด้าน
การเงนิ อาวุธ อปุกรณ์เครือ่งใช้ และ
สถานท่ีฝึก ก็ถอืเป็นภยัคกุคามทีร้่าย
แรงไม่แตกต่างกนั
 กลุ่มบรกิส์มองว่า แก๊งอาชญากร 
แก๊งค้ายาเสพติด และแก๊งฟอกเงิน
จากธุรกิจนอกกฎหมาย คือแหล่ง
ทีม่าส�าคญัของเงนิกลุม่ก่อการร้าย 
 หน้าทีข่องสมาชกิกลุม่บรกิส์ คอื
การร่วมมอืกนัตดิตามและก�าจดัแก๊ง
เหล่านี ้ควบคูไ่ปกบัการปราบปราม
การก่อการร้าย
 ในบทสรุป กลุม่บรกิส์ยนืยนั
จะเพ่ิมระดับความร่วมมือใน
เรือ่งนี ้ทัง้ระดบัทวภิาค ีและระ 
ดบันานาชาต ิโดยจะด�าเนนิการ
ตามเกณฑ์กฎหมายระหว่างประ 
เทศ และหลกัสทิธมินษุยชน
 ส�าหรบัสมาชกิกลุม่บรกิส์ ล้วน
เป็นประเทศ “บิก๊” ท้ังขนาดพืน้ที่
ของประเทศ และจ�านวนประชากร 
หากสามารถหาจุดรวมพลังกันได้
อย่างเป็นรูปธรรม จะเป็นกลุม่ประ 
เทศทีท่รงอ�านาจน่าย�าเกรงไม่น้อย
ไปกว่ากลุม่ จ7ี
 อย่างไรก็ตาม ปฏญิญาของ
กลุม่จากการประชมุครัง้นี ้ มอง
ภาพรวมแล้วยังเป็นภาคทฤษฎี
แบบลอยๆ ทีค่ล้ายจะส่งผลถึง
ภาคปฏบิตัจิรงิค่อนข้างน้อย
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กลุ่มบริกส์ ซึ่งประกอบ
ด้วย 5 ชาติ คือบราซิล 
รสัเซยี อนิเดยี จนี และ
แอฟรกิาใต้ ประกาศหลงั
การประชุมสุดยอด จะ
ร่วมมือกันปราบปราม
การก่อการร้าย และการ
ก่อความรุนแรงทุกรูป
แบบ รวมทั้งก�าจัดฝ่าย
สนบัสนนุกลุม่ก่อการร้าย

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

คริส “รอย” เทย์เลอร์ แห่ง heraldsun.com.au สะท้อนความ
เสียดายท่ีบริษัทฟอร์ดยุติกิจการในออสเตรเลียหลังด�าเนินงาน
มา 19 ปี เหตุจากยอดขายรถในออสเตรเลียตกต�า่

 

ก่อการร้าย การก่อความรนุแรง
ทุกรปูแบบ และแสดงความมุง่
มั่นที่จะร่วมมือกันตัด “ท่อน�้า
เลีย้ง” ของกลุม่ภยัคุกคามโลก
กลุม่นี้ 
 การประชุมสดุยอดครัง้ที ่8 ของ
กลุม่บรกิส์ ซึง่ประกอบด้วยเขตเศรษฐ 
กจิตลาดเกดิใหม่ 5 ชาต ิคอืบราซลิ 
รสัเซยี อนิเดยี จีน และแอฟรกิาใต้ 

ข้อมูลภาพ : News18.com



‘SQ-TPRIME REIT’เขา้ตลาดฯ
นายศาศวตั ศริสิรรพ์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั สหกล 
อิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ SQ เปิดเผยว่า บริษัทประ-
สบความส�าเร็จกับการเปิดจองซื้อ 
หุ้น SQ วันแรกเม่ือวันศุกร์ที่ 14 
ตุลาคมที่ผ่านมาหุ้นไอพีโอจ�านวน 
380 ล้านหุน้ ราคาหุน้ละ 3.20 บาท 
ถูกจองซื้อจนหมดตั้งแต่ วันแรก 
กอปรกบัการตอบรบัจากการส�ารวจ 
ความต้องการซื้อหลักทรัพย์จาก 
นักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) 
สูงถึง 7 เท่า จึงส่งผลให้หุ้นที่มีไม่
พอจ�าหน่ายให้กับผู้สนใจจองซ้ือได้
ทุกคน ส�าหรับท่านท่ีพลาดโอกาส
ในการจองซื้อ ผมขอแจ้งให้ทราบ
ว่า SQ จะเข้าท�าการซื้อขายหลัก
ทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในวันพุธท่ี 26 
ตุลาคมท่ีจะถงึน้ี ในหมวดบรกิารรบั
เหมาก่อสร้าง
 “นกัลงทนุให้ความสนใจหุน้ไอ
พโีอของ SQ โดยบรษิทัถอืว่าประสบ
ความส�าเร็จเกินความคาดหมาย 
ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะจากการเดนิสาย
โรดโชว์ให้ข้อมลูกบันกัลงทนุสถาบนั
และนักลงทุนรายย่อยน้ัน ช่วยสร้าง
ความเข้าใจและความมัน่ใจให้กบันัก
ลงทุน”
 ส�าหรับผลประกอบการครึ่งปี
แรกของปี 2559 บรษิทัมรีายได้จาก
การให้บรกิารขุด-ขนดนิและถ่านหนิ
ให้กบัโรงไฟฟ้าถ่านหนิแม่เมาะ และ
โรงไฟฟ้าหงสา ประเทศสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว รวมทัง้
สิน้ 1,354 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 61% 
เม่ือเทียบกับรายได้จากการให้บริ-
การ 841 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดยีว 
กนัของปีก่อน ด้านก�าไรสทุธิ ครึง่ปี
แรกของปี 2559 บริษัทมีก�าไรสุทธิ
รวมทั้งสิ้น 135 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
136% เมื่อเทียบกับก�าไรสุทธิ 57 
ล้านบาท ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปี
ก่อน ในส่วนของแบ็กลอ็ก (ปรมิาณ
งานที่ยังไม่รับรู ้รายได้) ณ วันท่ี 
30 มถินุายน 2559 บรษิทัมีปริมาณ
งานคงเหลือในมือจากทั้ง 3 โครง 

การ อนัได้แก่ โครงการเหมอืงแม่-
เมาะ โครงการที ่7 และ 8 โครงการ
เหมอืงหงสา รวม 36,442 ล้านบาท
 ด้าน นายสุชาติ เจียรานุสสติ 
กรรมการบริหาร บริษัท เอสซีซีพี 
รีทส์ จ�ากัด ในฐานะผู้จัดการกอง
ทรัสต์ (REIT Manager) กล่าวว่า 
หลังจากเปิดจองซ้ือหน่วยทรัสต์    
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม 
พรอ็พเพอร์ต ีหรอื TPRIME REIT 
ที่เสนอขายมีจ�านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 
547,500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย
ที ่10 บาทต่อหน่วย ปรากฏว่ากระ 
แสตอบรบัจากค่อนข้างด ี โดยได้รบั
ความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจ�านวน
มาก ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้
ลงทุนในศักยภาพของอสังหาริม-
ทรัพย์ท่ีจะเข้าลงทุน คือ โครงการ    
เมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ และโครงการเอ็ก
เชน ทาวเวอร์ มูลค่ารวมสองโครง 
การไม่เกนิ 7,220 ล้านบาท
 “หลังจากได้เปิดให้จองซื้อเมื่อ
ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้  
รับความสนใจจากผู ้ลงทุนท่ีมอบ
ความไว้วางใจให้ เอสซีซีพี รีทส์ ใน
ฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ในการ
บริหารกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี ผู ้     
จัดการกองทรัสต์มีแผนในการน�า
หน่วยทรสัต์เข้าจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เร็วๆนี้ โดยมีชื่อย่อ
หลักทรัพย์คือ “TPRIME” เพื่อ    

เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปได้มี
โอกาสเข้ามาลงทุนผ่านตลาดหลัก
ทรพัย์ฯ และเพิม่สภาพคล่องในการ
ซื้อขายหน่วยทรัสต์” นายสุชาติ 
กล่าว
 ส�าหรับ TPRIME REIT มีจุด 
แขง็ทีส่�าคญัคอื ตัง้อยูต่ามแนวเส้น
ทางคมนาคมหลักในเขตศูนย์กลาง
ย่านธุรกจิ (Central Business Di-
strict : CBD) โดยโครงการเอก็เชน 
ทาวเวอร์ เชือ่มต่อโดยตรงกบัรถไฟ
ฟ้าบทีเีอสสถานอีโศก และรถไฟฟ้า
ใต้ดินสถานีสุขุมวิท ส่วนโครงการ   
เมอร์ควิรี ่ทาวเวอร์ เชือ่มต่อโดยตรง
กบัรถไฟฟ้าบทีเีอส สถานชีดิลม จงึ
ถือเป็นท�าเลที่ดี ส่งผลให้ที่ผ่านมา
สามารถสร้างรายได้ทีค่่อนข้างสม�า่-
เสมอทั้งจากค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน
และพืน้ทีร้่านค้า
 นอกจากนี้ ผู ้เช่าอาคารทั้ง 2 
โครงการประกอบธุรกิจในหลาก
หลายอุตสาหกรรม และมคีวามเข้ม
แขง็ทางการเงนิ ช่วยลดความเสีย่งที่
จะเกดิปัญหาแม้ในสภาวะเศรษฐกจิ
ชะลอตวัส่วนทีมผูบ้ริหารอสงัหารมิ-
ทรัพย์ก็มีประสบการณ์ มีความรู ้
ความสามารถสงูอีกด้วย และทีส่�าคญั
คูแ่ข่งในตลาดมน้ีอย เนือ่งจากโอ-
กาสทีจ่ะสร้างตกึอาคารส�านกังานใน
บรเิวณใกล้เคยีงต้องใช้เวลานานพอ
สมควร และท่ีส�าคัญราคาทีด่นิอยูใ่น
ระดบัสงูอกีด้วย
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ศาศวัต ศิริสรรพ์

“สหกลอิควิปเมนท์” เผย
กระแสตอบรับล้นหุ้นไอ-
พโีอจ�าหน่ายหมดตัง้แต่วนั
แรกทีเ่ปิดจองซือ้ พร้อมเดนิ
หน้าเข้าเทรดพุธที ่26 ต.ค.
นี้ ด้าน “TPRIME REIT” 
ลุยน�าหน่วยทรัสต์เข้าซื้อ-
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายใต้ชือ่ “TPRIME” เลง็
น�าเงินลงทุน 2 โครงการ
อสงัหาฯ มลูค่ารวม 7.2 พนั
ล้านบาท

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,950.00 บาท

 ขาย 21,050.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,527.00  บาท

 ขาย   21,050.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,272.00  ขาย 1,272.80
ลอนดอน ซื้อ 1,272.00  ขาย 1,272.80

ภาวะหุน้  20  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) 

35.13

38.9325

44.66125

4.6075

0.34933

25.452

+6.45 1,492.73 
  51,214.62
+10.22 2,120.70 
  36,801.40
+4.31 944.52 
  31,506.63
+5.43 563.25 
  2,504.96

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,590.74 +8.34

2,321.57 +11.38

2,409.75 +22.79

1,756.71 +9.48

2,345.12 +13.44

2,711.88 +16.13

1,202.41 +4.85

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

 6,144.06 

12.00

13,801.01 

26.95

26,035.46 

50.84

4,936.17 

9.64

12,577.50 

24.56

28,965.24 

56.56

1,207.89

1,223.51

-2,929.77

เศรษฐกิจ
ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 17 ฉบับที่ 4435 (960) วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559



เศรษฐกิจ

โรดโชว์ : นายปรีชา ส่งวฒันา ประ 
ธานกรรมการบริหาร นายเบญจ์- 
เยีย่ม ส่งวฒันา ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ 
เอ๊าท์เลท จ�ากดั (มหาชน) หรอื FN 
ร่วมกบัคณะผูบ้ริหารบริษทั แอสเซท 
โปร เมเนจเม้นท์ จ�ากดั และ บรษิทั
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด 
(มหาชน) น�าเสนอข้อมูลแก่นกัลงทนุ
และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

นายสมัมา คตีสนิ  ผูอ้�านวยการ
ศนูย์ข้อมลูอสงัหารมิทรพัย์ หรอื 
REIC เปิดเผยว่า ภาพรวมโครงกา
รอสังหาฯที่เปิดตัวใหม่ทั้งแนวราบ
และสงูช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 
น้ันมจี�านวนรวมทัง้สิน้ 313 โครงการ 
จ�านวน 70,100 หน่วย โดยโครงการ
จดัสรรเปิดถงึ 215 โครงการ กว่า 3.3 
หมืน่หน่วย ขณะทีค่อนโด เปิดเพยีง 
98 โครงการ กว่า 3.7 หม่ืนหน่วย 
คาดว่าถึงสิ้นปีนี้จะมีการเปิดโครง 
การใหม่รวมทั้งสิ้นประมาณ 9.4 
หมื่นหน่วย แบ่งเป็นจัดสรร 4.2 
หมืน่หน่วย และคอนโด 5.2 หม่ืน
หน่วย เนือ่งจากผูป้ระกอบการมกีาร
เลื่อนเปิดโครงการใหม่ในไตรมาส
สุดท้ายออกไปโดยเฉพาะโครงการ
คอนโดทีค่าดว่าจะเลือ่นไปปีหน้าถงึ 
4,000 หน่วย ซึง่ถอืว่าเป็นการเปิด
ตวัคอนโดทีน้่อยสดุในรอบ 6-7 ปี 
อย่างไรกด็ ีส�าหรบัภาพรวมสนิเชือ่ที่
อยูอ่าศยัปีนีค้าดว่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 
5.9 แสนล้านบาท
 ด้าน ดร.โสภณ พรโชคชยั ประ 
ธานกรรมการบรหิาร ศนูย์ข้อมูลวจิยั
และประเมนิค่าอสงัหาริมทรพัย์ไทย 
บรษิทั เอเจนซี ่ ฟอร์ เรียลเอสเตท 
แอฟแฟร์ส จ�ากดั หรอื AREA กล่าว
ถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์   
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมี   
การเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วง 9 
เดือนแรกของปี 2559 เมื่อเปรียบ
เทียบกบั 9 เดอืนแรกปี 2558  ว่ามี
จ�านวนโครงการทีเ่ปิดใหม่รวม 311 
โครงการ (ลดลง-5%) มีจ�านวน
หน่วย ขายรวม 71,841 หน่วย (ลด
ลงประมาณ-14%) มีมูลค่ารวม 
245,387 ล้านบาท (-25%) และมี
ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงจาก 
3.885 ล้านบาท เป็น 3.416 ล้าน
บาท (-12%) โดยกลุม่ทีอ่ยูอ่าศยัท่ี
เปิดขายมากสดุ คอือาคารชดุจ�านวน 
36,097 หน่วย (50%) รองลงมาคือ
ทาวน์เฮาส์ 20,409 หน่วย (28%) 
และอนัดบั 3 คอืบ้านเดีย่ว 8,727 
หน่วย (12%) 

 ส�าหรับภาพรวมของอสังหา-   
ริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริ-
มณฑลมีการเปิดตัวโครงการใหม่
ก่อนส้ินไตรมาส 3 พบว่าในเดือน
กนัยายนมจี�านวนโครงการเปิดขาย
ใหม่ท้ังหมด 40 โครงการ มจี�านวน
หน่วยขายรวมท้ังหมด 7,966 หน่วย 
และมมีลูค่าการพฒันาโครงการรวม 
36,381 ล้านบาท  เพิม่ขึน้จากเดอืน
สิงหาคม จ�านวน 2 โครงการ และมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา
จ�านวน 5,890 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ 
ประมาณ 19% แต่ทว่าจ�านวนหน่วย
ขายกลับลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
จ�านวน 472 หน่วย หรอืลดลงประ 
มาณ 6% เนือ่งจากส่วนใหญ่ทีเ่ปิด
ขายเป็นบ้านแนวราบทีม่รีาคาปาน
กลางถงึระดบัราคาสงู เช่นเดยีวกบั
เดือนสิงหาคม โดยลักษณะการ
พัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่
อาศยัท้ังหมด

 ทัง้นี ้หากพจิารณาถงึผูป้ระกอบ
การท่ีเปิดตวัโครงการใหม่ในเดอืนน้ี 
จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลัก 
ทรพัย์ (มหาชน) จ�านวน 11 บรษิทั 
เช่น บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท, 
บมจ.ชวีาทยั, บมจ.เมเจอร์ ดเีวลลอ็ป
เม้นท์, บมจ.แสนสริิ เป็นต้น ในด้าน
ท�าเลที่ตั้ง จะพบว่าในเดือนก.ย.มี
โครงการท่ีเปิดตัวใหม่จะอยู่ในเขต
เมอืงชัน้ในจ�านวน 8 โครงการ ชัน้
กลางและส่วนต่อขยายของเมือง 
จ�านวน 22 โครงการ  นอกจากนีย้งั
มีอีก 10โครงการที่อยู่ในพื้นที่รอบ
นอกซึ่งเป็นย่านชุมชน เช่น ถนน
บางกรวย-ไทรน้อย, ถนนเศรษฐกจิ, 
ถนนรงัสติ-ล�าลกูกา เป็นต้น
 อย่างไรกด็ ี หากเทยีบภาพรวม 
อสงัหาฯทีเ่ปิดใหม่ในเดอืนก.ย.ปีนี้
กบัช่วงเดยีวกนักบัปี 2558 จะพบว่า
มีจ�านวนโครงการเปิดใหม่เท่ากัน 
แต่มีจ�านวนหน่วยขายลดลง 1,781 
หน่วย (-18%) มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 92 
ล้านบาท (0.3%) แต่มีราคาขาย
เฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 3.723 
ล้านบาท เป็น 4.567 ล้านบาท (23%) 
ซ่ึงน่ันหมายถึงราคาขายสินค้าปีน้ี
แพงขึ้น  อย่างไรก็ตาม ในเดือน
กนัยายนนี ้ ศนูย์ข้อมลูฯได้พบโครง 
การอสังหาริมทรัพย์ที่รอเปิดขาย
ใหม่ในอนาคตอกี 382 โครงการ ซึง่
จะต้องด�าเนนิการส�ารวจต่อไปมกีาร
เปิดขายจรงิหรอืไม่
 ดร.โสภณ กล่าวเพิ่มเติมถึงการ 
เปิดโครงการใหม่ในปี 2559 ว่า คาด
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REIC ระบ ุ9 เดอืนอสังหาฯ
เปิดตวักว่า 7 หมืน่หน่วย ช้ีปี
59 แจ้งเกดิเพยีง 9.4 หมืน่
หน่วย ด้าน AREA เผย
เดอืนก.ย. อสงัหาฯเปิดใหม่
ในเขตกทม.และปรมิณฑล
ผดุต่อเนือ่งรวม 40 โครง
การ แต่ทัง้ปีคาดว่าหน่วย
ขายลดลง 14% ส่วนมลูค่า
การพัฒนาจะลดลง 25%สัมมา คีตสิน

ว่าในปีนีจ้ะมยีอดเปิดตวัลดลง กว่า
ปี 2558 อย่างแน่นอน โดยใช้เกณฑ์
จาก 9 เดือนแรกของปี 2559 เป็น
เกณฑ์  แต่เดมินัน้คาดว่าในไตรมาส
ที ่4 ของปี 2559 จะมโีครงการเกดิ
ใหม่อกีมาก แต่ภายใต้สถาน การณ์
ปัจจุบัน การเปิดตัวใหม่น่าจะชะ-   
ลอหรือเลือ่นการเปิดตวัออกไป ดงั
นัน้ประมาณการณ์ว่าในปี 2559 นี้ 
จ�านวนหน่วยขายทีอ่ยูอ่าศยัใหม่จะ
ลดลง 14% มลูค่าการพฒันาจะลด
ลง 25% ราคาเฉลี่ยจะลดลง 12% 
แต่คาดว่าในปี 2560 สถานการณ์จะ
กระเตือ้งขึน้เท่ากบัปี 2558 ทีผ่่าน
มา นอกจากนี้ราคาที่ดินก็อาจจะ
เพิม่ในอตัราทีต่�า่ลงบ้าง จากแต่เดิม
ร้อยละ 4-5% ต่อปี เพราะอปุสงค์ใน
การซ้ือที่ดินเป็นธนาคารที่ดินเพื่อ
การพฒันาโครงการจะลดลงไปด้วย 
เพราะต่างกจ็ะระมดัระวงัความเส่ียง
และรดัเขม็ขดัมากขึน้

ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 17 ฉบับที่ 4435 (960) วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 17 ฉบับที่ 4435 (960) วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เวย์น รนูีย์่ กองหน้ากปัตันทมี “ปิศาจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็ และทมี “สงิโตค�าราม” 
อังกฤษ แสดงความมุ่งม่ันให้ โชเซ มูรินโญ่ ผู้
จัดการทีมว่า เขายังสามารถลงเล่นให้กับทีมได้
ทุกๆเกม โดย รนูีย์่ ไม่ได้ลงเป็น 11 ตวัจรงิให้กบั
ทีม ตัง้แต่เกม EFL ทีเ่อาชนะนอร์ธแฮมตนั มา
ได้ และถกูดร็อปในทีมชาตอัิงกฤษ เกมท่ีเสมอกบั 
สโลวเีนีย 
 “ผมคดิว่านีค่อืเกมฟตุบอล” รนูีย์่ กล่าว “ลอง
สังเกตด ูผมมเีรือ่งราวมากมายในชวิีตนกัเตะของ
ผม น่ีกคื็อเรือ่งใหม่ของผม แต่แน่นอน ผมต้องการ
ท่ีจะลงเล่น”
 “ผมต้องท�างานของผมอย่างหนกั และพยา-
ยามกลบัสู่ทมีให้ได้ และโอกาสกจ็ะกลบัมาหาผม 
ผมรูเ้รือ่งน้ีดี มนัขึน้กบัตวัผมเอง ส�าหรบัผมแล้ว 
ผมคิดว่าผมยังสามารถลงเล่นได้ทุกเกม แต่นั่น  
คือการตัดสินใจของผู้จัดการทีม และผมต้อง
เคารพการตดัสนิใจนัน้ แต่ผมพร้อมเสมอเมือ่ต้อง 
การผม” 
 “มนัไม่ใช่ผมทีจ่ะมายอมรับว่าผมสามารถลง
เล่น 25 เกมใน 1 ฤดกูาล หลายคนอาจจะคดิแบบ
น้ี แต่ไม่ใช่ผมแน่นอน ผมจะอายคุรบ 31 สปัดาห์
หน้า ผมยังมีเวลาเหลือเฟือให้กับเกมฟุตบอล”     
รน่ีูย์ เสรมิ 
 รูนี่ย์ ถูกสลับต�าแหน่งในช่วงระยะหลัง ใน
ต�าแหน่งผูเ้ล่นกองหน้ากบักองกลาง พร้อมกบัการ
มาของซลาตนั อบิราฮมิโมวิช และปอล ป๊อกบา 
ยิง่ท�าให้หลายคนคาดว่า เขาต้องพบกบัปัญหาที่
จะเล่นเป็นตวัจรงิของทมี เป็นทีท่ราบกนัดแีล้วว่า 
ป๊อกบา ย้ายมาร่วมทมีด้วยค่าตวัแพงทีส่ดุในโลก 

แต่กย็งัโดนวจิารณ์ถงึฟอร์มการเล่นทียั่งไม่เปร้ียง
ปร้างสมค่าตวั แต่รนูีย์่ กล่าวในเรือ่งนี ้ “ป๊อกบา 
เป็นผู้เล่นที่วิเศษ ผมคิดว่าเขาท�างานหนักและ
ท�าได้ดด้ีวย แน่นอน มนัอาจจะต้องใช้เวลาในการ
ปรับตัว ผมคิดว่าเขาจะฉายแสงให้เราเห็นใน
ฤดกูาลนี”้ 

โลกกีฬา

เวย์น รูนี่ย์ กองหน้าของทีมแมนเชสเตอร์ 
ยูไนเต็ด และทีมชาติอังกฤษ 

โอลมิปิกแข่งโซนเสีย่ง 

บาร์เซโลน่าเตง็จ๋า 

‘สปาร์ก’เสยีชวีติ 

โธมสั บาค ประธานโอลมิปิกสากล กล่าว
ให้สัมภาษณ์ว่า มคีวามเป็นไปได้ทีก่ารแข่ง 
ขนักฬีาบางชนดิของโอลมิปิก 2020 อาจจะ
ต้องแข่งขนัทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื พืน้ 
ท่ีอนัตราย ทีเ่คยเกดิแผ่นดนิไหว คลืน่สนึา
ม ิ และการรัว่ของสารกมัมนัตภาพรงัส ีเมือ่
ปี 2011 โดยก่อนหน้านี ้ทางฝ่ายจดัการแข่ง 
ขนัของโตเกียว บอกว่าสนามการแข่งขนักฬีา
ชนดิต่างๆจะอยูไ่ม่เกนิ 8 กโิลเมตรจากหมู่ 
บ้านนกักีฬา แต่จากความพยายามทีต้่องการ
ตัดงบประมาณ ส่งผลให้การแข่งขันหลาย
ประเภทกฬีาต้องย้ายไปแข่งนอกเมอืง

“บาร์ซ่า” บาร์เซโลนา ถกูปรบัราคาขยบั
ขึน้เตง็แชมป์ แชมเป้ียนส์ ลกี ฤดกูาลนี ้หลงั
จากทีไ่ล่ถล่มทีม “เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชสเตอร์ 
ซติี ้ 4-0 เมือ่คนืวนัพธุทีผ่่านมา โดย ไล-
โอเนล เมสซี ่ ท�าแฮตทรคิในเกมนี ้ ก่อนที่ 
เนย์มาร์ จะส่งท้ายไปอกี 1 ประต ูและจาก
ชยัชนะอนัล้นพ้นในเกมนีส่้งให้บาร์เซโลนา 
ถกูบ่อนการพนนัถกูกฎหมาย ยกให้เป็นเตง็
แชมป์ในราคา 11/4 ขณะที ่แมนฯ ซติี ้ราคา
ขยบัไปที ่11/1 ส่วนทมี “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล 
ขยบัราคามาเป็น 28/1 หลงัจากทีถ่ล่มทมีลู
โดโกเรตส์ มา 6-0

แกรี ่สปาร์ก อดตีนายทวารทมี “ยงูทอง” 
ลดีส์ ยไูนเตด็ เสยีชวีติด้วยวยั 71 ปี จากการ
ประกาศของทางสโมสร โดย สปาร์ก ลงเล่น
ให้กบัลดีส์ มากกว่า 500 นดั และช่วยทมี
คว้าแชมป์ดวิชิัน่ ปี 1969 “นบัว่าเป็นเรือ่งที่
เศร้าส�าหรบัสโมสรของเรา ทีจ่ะประกาศว่า 
แกร่ี สปาร์ก ได้เสยีชวีติลง ด้วยวยั 71 ปี” 
ถ้อยแถลงของสโมสรมใีจความว่า “นกัเตะ
ทุกคน คณะผู้บริหาร และทีมงาน ที่ลีดส์ 
ยไูนเตด็ รูส้กึเสยีใจเป็นอย่างมาก และพวก
เราจะอยูเ่คยีงข้างกบัครอบครวัของแกรี ่ ใน
ช่วงเวลาทีย่ากล�าบากแบบนี”้ 

‘รนูีย่’์ประกาศผมยงัไมจ่บ

‘ม้าน�า้’มเีรือ่งต้องเรยีนรู้
อลนั พาร์ดวิ อดตีผูจ้ดัการทมี “ม้าน�า้” นวิ-
คาสเซลิ กล่าวว่า แนวทางของสโมสรขณะทีเ่ขา
คมุเป็นเรือ่งทีผ่ดิ และไมค์ แอชลย์ี เจ้าของสโมสร 
จะต้องได้รับบทเรียนบางบทเรียน พาร์ดิว ใช้
เวลาอยูก่บัทมีนวิคาสเซลิ เป็นเวลา 4 ปี ก่อนที่
จะลาออกมาร่วมทีมคริสตัล พาเลซ ช่วงต้นปี 
2015
 พาร์ดวิ เคยพาทมีนวิคาสเซลิ จบอนัดบั 5 
ในพรเีมยีร์ลีก แต่สัมพันธภาพชองเขากบัแฟน
บอลสโมสรไม่สูด้นีกั ท�าให้ทมีมผีลงานทีแ่ย่ลง 

ซึง่กนุซอืวยั 55 ปี เคยเรยีกร้องบอร์ดสโมสรให้
ลงทนุในตวัผูเ้ล่นมากกว่านี ้ “ช่วงเวลานัน้ มนั
เป็นช่วงเวลาทีไ่ม่มคีวามสมดลุเอาเสยีเลย มนั
ยากทีจ่ะได้ผลการแข่งขนัทีด่ ีเมือ่คณุไม่คดิว่านกั
เตะที่คุณซื้อมามันเหมาะกับสิ่งที่คุณต้องการ
จรงิๆ นัน่มส่ีวนต่อทมีนดิหน่อย แต่ผมรูส้กึแย่
มากทีน่วิคาสเซลิ เร่ืองของการเงนิมาเป็นอนัดบั
แรก ต่อจากนัน้คอืเรือ่งของเทคนคิ ผมคดิว่า ผู้
บรหิารจะต้องได้เรยีนรูบ้ทเรยีนทีผ่่านมา โดย
เฉพาะในเรือ่งของเกมฟตุบอล” 

ข้อมูลภาพ : www.sportinglife.com
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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

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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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.

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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สังคม

ความเชีย่วชาญยิง่ขึน้ถอืเป็นการยก
ระดบัด้วยการอบรมเรือ่งทีเ่ราเชีย่ว-
ชาญเป็นพเิศษ คือ การบ�ารงุรกัษา
เครื่องปรับอากาศท่ีใช้สารท�าความ
เยน็ R32
 โครงการแอร์ดดี ี เฟส 2 จะใช้
เวลา 18 ชัว่โมง ซึง่เป็นหลกัสตูรท่ีเรา
ได้เขยีนขึน้ใหม่และได้รบัการอนมุตัิ
หลกัสูตรแล้ว โดยจะมกีารคดัเลอืก
ช่างท่ีมีประสบการณ์ ใน 3 จงัหวัด 
ซึง่มสีาขาของไดกิน้อยูท่ีน่ัน่ คอื สง-
ขลา ขอนแก่น และเชยีงใหม่ เข้ารบั
อบรม เพราะเอือ้ต่อการอบรม และ
การประสานกบัสาขาของกรมพฒันา
ฝีมอืแรงงานแต่ละสาขา เราจะรบัช่าง
แอร์จาก 3 จงัหวดัดงักล่าว จงัหวัด
ละ 20 คน ในแต่ละรอบ โดยจัด

บรษิทั สยามไดกิน้เซลส์ จ�ากดั ผูน้�า
นวัตกรรมด้านระบบปรบัอากาศได
กิน้ จบัมอื กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 
จดัอบรมหลกัสตูร “ช่างแอร์ดดี ีเฟส 
2” ป้ันช่างเทคนคิเครือ่งปรบัอากาศ
ยกระดบัเชีย่วชาญเรือ่งสารท�าความ
เยน็ R32 มอบโอกาสความก้าวหน้า
ในอาชพี และต่อยอดสูก่ารสร้างธรุ-
กจิ อบรมทัง้ทฤษฎแีละปฏบิตั ิ เข้ม
ข้น 18 ชัว่โมง คดัผูอ้บรม สงขลา 
ขอนแก่น และเชยีงใหม่ รวม 120 คน 
อบรมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
พร้อมรับวุฒิบัตร รับรองจากกรม
พฒันาฝีมอืแรงงาน 
 บัณทิต ศรีวัลลภานนท์ กรรม 
การผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้น
เซลส์ จ�ากดั เปิดเผยว่า เม่ือปีท่ีแล้ว 
(ปี 2558) เราได้จบัมอืกบักรมพฒั-
นาแรงงานและฝีมอื จัดโครงการ ช่าง
แอร์ดีดี เฟส 1 โดยการฝึกอบรม
อาจารย์ของกรมพฒัน์ฯแต่ละจงัหวดั 
เพื่อให้อาจารย์ไปอบรมช่างแอร์อีก
ทอดหนึ่ง เรียกว่า TRAIN THE 
TRAINNER โดยเริม่ทีจ่งัหวดัสมทุร 
ปราการ แล้วขยายไปอกี 13 จงัหวดั 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งประสบ
ความส�าเร็จอย่างสงู ในปีนี ้(ปี 2559) 
เราได้สานต่อความส�าเร็จด้วยโครง 
การ ช่างแอร์ดดี ี เฟส 2 เพือ่อบรม
ช่างแอร์ทีม่ปีระสบการณ์แล้ว ให้มี

‘ไดกิน้’สานตอ่‘ชา่งแอรด์ดี ีป ี2’

อบรมจงัหวัดละ 2 รอบ เพือ่ยกระดบั
ช่างแอร์ผ่านโครงการนี ้ รวมทัง้สิน้ 
120 คน โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ
 การเข้ารับการอบรมเราได้เปิด
กว้าง โดยไม่จ�ากดัว่าจะเป็นช่างของ
เคร่ืองปรับอากาศย่ีห้อไหน จะใช้
เวลา 3 วัน วันแรกจะเป็นทฤษฎี และ
วันที่สองจะเป็นเวิร์กช็อป ในวันที่     
3 จะเป็นการทดสอบมาตรฐานฝี-  
มอืแรงงานแห่งชาต ิ เพือ่ท�าการทด 
สอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ
ช่างเครือ่งปรบัอากาศระดบั 1 เพือ่
ให้ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริง และจะ
เน้นในเรือ่งของ R32 โดยผูผ่้านการ
อบรม จะได้รับวุฒิบตัรจากกรมพฒั-
นาฝีมอืแรงงานและไดกิน้ และใบรบั
รองมาตรฐานฝีมือแรงานแห่งชาติ 

เครือ่งปรบัอากาศระดบั 1 จากกรม
พฒันาฝีมอืแรงงาน เพือ่รบัรองการ
ผ่านมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ
 ในเฟสแรกเราได้ปูพื้นความรู้
เรือ่งแอร์ ส�าหรบัโครงการช่างแอร์ดี
ด ี เฟส 2 ถือเป็นการยกระดับฝีมอื
ของช่างแอร์ทีร่บัการอบรมอย่างเข้ม
ข้น 18 ชั่วโมง โดยจะมีการลงมือ
ปฏิบตั ิสอบ ให้คะแนน ตามมาตร-
ฐานการทดสอบของกรมพฒันาฝีมอื
และแรงงาน จากนั้นจะท�าการทด 
สอบมาตรฐานฝีมอืแห่งชาตใินสาขา
ช่างเครือ่งปรบัอากาศระดับ 1
 ปัจจบุนั ประเทศไทย ได้มเีรือ่ง
ของค่าแรงขั้นต�่าที่ก�าหนดชัดเจน 
และจะมช่ีางระดบัฝีมอื ในสาขาต่างๆ 
ทัง้หมด 40 สาขา ซึง่ช่างแอร์เป็น 1 
ใน 40 สาขา ท่ีต้องมีการสอบให้ผ่าน
ระดบัฝีมอื 1-3 เมือ่สอบผ่าน จะได้
รับอัตราเงินเดือนที่สูงข้ึน และยัง
สามารถต่อยอดสูก่ารสร้างธรุกจิ ซึง่
เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้สนับ 
สนนุและมอบโอกาสท่ีดียิง่ข้ึนให้กบั
ช่างแอร์
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เนตรนภางค์ ธรีะวาส รองประธานเจ้าหน้าทีส่ายการพาณชิย์ และบรกิาร
ลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ากัดมอบรางวัลบัตรโดยสารสาย
การบนิไทยสมายล์ให้แก่ผูโ้ชคดทีีร่่วมงาน “คลองผดงุสขุใจ คมนาคม เชือ่ม
ไทย เชือ่มโลก” ทีต่ลาดคลองผดงุกรงุเกษม บรเิวณข้างท�าเนยีบรฐับาล 

ทพ.วสัสะ วชัรากร แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านการล้างล�าไส้ พร้อมด้วยคณะ
แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลยนัฮ ีจดังานเผยแพร่ความรูเ้รือ่ง “ดท๊ีอกซ์” 
ทางเลอืกใหม่ของคนรุน่ใหม่ คนวัยท�างาน ทีร่กัสขุภาพ พร้อมแนะน�า 
ศนูย์ล้างล�าไส้ รพ.ยนัฮ ีให้เป็นทีรู่จ้กัแก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

อ่อนอุษา ล�าเลียงพล, ปารเมศร์ รัชไชยบุญชัย, ประนิน วิสุทธิพล และ 
รติ พันธุ์ทวี ร่วมเปิดงานประกาศผลรางวัล Adman Awards & 
Symposium ครั้งที่ 13 พร้อมทั้งให้การต้อนรับ ประวิทย์ มาลีนนท์ 
และ วินิจ สุรพงษ์ชัย ที่ได้รับรางวัล Hall Of Fame ของปีนี้ 

มร.โรนัลด์ ลาเวเทอร์ Corporate CEO โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ ลง
นามในบนัทกึข้อตกลงประกาศความร่วมมอืครัง้ส�าคญักบัโรงพยาบาล
ชัน้น�าในทกุภมูภิาค 36 แห่ง เพือ่ผนกึก�าลงัยกระดบัคณุภาพการรกัษา
และสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน 

ทพ.ศริเิกยีรต ิเหลยีงกอบกจิ ผูแ้ทนผูจ้ดัการกองทนุสนบัสนนุการสร้าง
เสรมิสขุภาพ สสส.พร้อมด้วย สนัต ิแสงระว ีผูอ้�านวยการส�านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ท�าพิธีเปิดและด�าเนิน
กิจกรรม โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี 2 

ซังโดลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด 
(มหาชน) เข้ารับรางวลัในโครงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์ 
รปัชัน่ในองค์กร ในงาน “Ethical leadership: Combating corruption 
Together” ที่โรงแรมดุสิตธานี  

พิรุณโรจน์ ไกรสุรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ 
จ�ากัด พาลูกค้าผู้โชคดีบินลัดฟ้าเที่ยวญี่ปุ่น พิชิตยอดฟูจิ ในกิจกรรม 
“Duo Go FUJI บนิลดัฟ้า ท้าฝ้าแดด” กจิกรรมไฮไลท์ประจ�าปี ทีช่วน
สาวกโปรวาเมดมาถ่ายเซลฟี่อัพลงโซเชียล ที่ประเทศญี่ปุ่น 

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสขุ น�าคณะผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าทีก่รม สบส. ท�าบญุตกับาตร 
พระสงฆ์ และแสดงความอาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช โดยยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที 
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เทพชยั หย่อง สมาคมนกัข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทย และ พมิลพรรณ ศริ-ิ
วงศ์วานงาม ผูอ้�านวยการ ด้านสือ่สารองค์กรและประชาสมัพนัธ์การตลาด 
บมจ.ทร ู คอร์ปอเรช่ัน ร่วมมอบเกยีรตบิตัรแก่นกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ
อบรมเชงิปฏบิตักิาร“นกัข่าวสายฟ้าน้อย” รุน่ที ่14 

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (สจล.) ต้อนรบัคณะอาจารย์และ
นักศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยี คิวชูแห่งญี่ปุ่น ที่เดินทางมาร่วมวิจัย
นวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ในประเทศไทย พร้อมมอบประกาศนียบัตร

พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช อดตีรองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาต ิมอบ
โล่ประกาศเกยีรตคิณุ ให้แก่ แมะด๊ะ มะแตฮะ เจ้าหน้าทีร่กัษาความ
ปลอดภยั บรษิทั รกัษาความปลอดภยั พซีเีอส และ ฟาซลิติี ้เซอร์วสิเซส 
จ�ากดั ทีพ่บเหน็เงนิสดจ�านวน 350,000 บาท และส่งคนืเจ้าของ 

สราวุฒิ เล้าประเสริฐ ประธานชมรมเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบ
จัดการ พร้อมด้วย นายภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จ�ากัด ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน 
Intelligent Warehouse 2017 ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด 

ระเฑยีร ศรมีงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บตัรกรงุไทย จ�ากดั 
(มหาชน) ร่วมกบั นร่ืนวด ีสวุรรณมงคล อธบิดกีรมบงัคบัคด ีจดัสมัมนา
ให้ความรู้ในหัวข้อบริหารการเงินและสร้างวินัยทางการเงินให้กับสมา 
ชิกบัตรเครดิตเคทีซี ที่โรงแรม S31 

จริฏัฐ์ รุง่สนิเดชาพฒัน์ ประธานกรรมการ บรษิทั หมอจฬุา จ�ากดั และ 
บริษัท จุฬา ออริจิ้น จ�ากัด ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดประกวด
ทูตกิจกรรมของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจ�า
ปี 2559  พร้อมกันนี้น�าผลิตภัณฑ์ ไปแนะน�าให้กับน้องๆ 

ประวชิ จรรยาสทิธกิลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ศนูย์การค้าจงัซลีอน ป่า
ตอง ภเูกต็ ร่วมกบั รศ.ดร.กฤษณะเดช เจรญิสธุาสนิ ีผูอ้�านวยการศนูย์ความ
รูเ้ฉพาะด้านนเิวศวทิยาพยากรณ์และการจดัการ ร่วมกนัสร้างปะการงัเทียม 
และปล่อยพนัธุส์ตัว์น�า้กว่า 10,000 ตวั เพือ่อนรุกัษ์และขยายพนัธุส์ตัว์น�า้ 

สมชาย หาญหิรัญ ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธานในพธิมีอบ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม “โครงการ
พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมแปรรปูการเกษตร
ในภมูภิาค” ตามนโยบาย โครงการ OPOAI ประจ�าปี 2559 


