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ถวายบังคมพระบรมศพ
เตรยีมรับมอืคล่ืนมหาชนเข้าถวายบงัคมหน้าพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ทีพ่ระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั โดยจัดระเบียบให้เข้าเป็นรอบ ย�า้ให้แต่งกายสุภาพเหมาะ
สม สภุาพสตรสีวมเสือ้สดี�า กระโปรงสดี�ายาวคลมุเข่า รองเท้าหุม้ส้น สภุาพบรุษุควรสวม เสือ้แขนยาว กาง
เกงสแลก็ รองเท้าหุม้ส้น สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงมรีบัสัง่ พสกนกิรทีเ่ดนิทาง
มาถวายสกัการะพระบรมศพ และลงนามแสดงความอาลยั ทีศ่าลาสหทยัสมาคม ในพระบรมมหาราชวงั เป็น
แขกของพระองค์ ต้องท�าให้พสกนกิรได้รบัความสะดวกสบายทีส่ดุ ได้รบัสิง่ทีด่ทีีส่ดุ อ่านต่อ 2
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ต่อจากปก  

เรื่องจากปก

ทรงรบัสัง่ว่าอาหารพระราชทาน  
ต้องด ีอร่อย ปรับเปลีย่นเมนู

ตามความเหมาะสมในแต่ละวนั

กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมสงบ 
(กอ.รส.) แจ้งเลื่อนเปิดให้ประ    
ชำชนเข้ำถวำยบังคมหน้ำพระ 
บรมศพพระบำทสมเด็จพระปร    
มนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช ทีพ่ระ 
ที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท ในพระ 
บรมมหำรำชวัง จำกก�ำหนดเดิม
ในวนัที ่28 ตลุำคม 2559 ไปเป็น
วันที่ 29 ตุลำคม 2559 เริ่มตั้งแต่
เวลำ 09.00-16.00 น. เนื่องจำก
วันที่ 28 ตุลำคม มีพระรำชพิธี 
อำจจะท�ำให้ประชำชนมีเวลำเข้ำ 
ไปถวำยบังคมพระบรมศพน้อย
 ทั้งนี้จะจัดระเบียบให้ประชา 
ชนเข้าถวายบังคมหน้าพระบรม
ศพเป็นรอบรอบละ 100 คน โดย
มีค�าแนะน�าให้ประชาชนที่จะเข้า
ถวายบังคมหน้าพระบรมศพภาย 
ในพระบรมมหาราชวัง ให้แต่ง
กายถูกต้องเหมาะสมและสุภาพ 
โดยสุภาพสตรีควรเสื้อสีด�า กระ 
โปรงสีด�ายาวคลุมเข่า รองเท้าหุ้ม
ส้น สุภาพบุรุษควรสวม เสื้อแขน
ยาว กางเกงสแล็ก รองเท้าหุ้มส้น
 ด้านกระทรวงมหาดไทยได้สรปุ
ยอดการด�าเนนิการจดักจิกรรมลง
นามแสดงความอาลัย และการจดั
กิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพฯ 
ข้อมูล ณ วันที ่24 ตุลาคม 2559 
มียอดสะสมการลงนามแสดงความ
อาลัย ตั้งแต่วันที่ 14-23 ตุลาคม 
ทั้งสิ้น 2,944,934 ราย กิจกรรม
สวดอภิธรรม มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 
177,142 คน ท�าบญุตกับาตร 31,514
คน และกจิกรรมอืน่ๆ 28,989 คน
 ส�าหรบัประชาชนท่ีเดนิทางมา
ถวายสกัการะพระบรมศพ และลง
นามแสดงความอาลัย ที่ศาลา

อาหารกลางวัน เวลา 11.30 น. 
จ�านวน 5,000 ชดุ และอาหารเยน็ 
เวลา 15.30 น. จ�านวน 5,000 ชดุ
 ทั้งน้ีสมเด็จพระบรมโอรสำธิ
รำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ทรงมี
รับสั่งว่ำ พสกนิกรที่มำเป็นแขก
ของพระองค์ ต้องท�ำให้พสกนิกร
ได้รับควำมสะดวกสบำยที่สุด ได้
รับส่ิงที่ดีที่สุด และทรงรับส่ังว่ำ
อำหำรพระรำชทำน ต้องดี อร่อย 
ปรับเปลี่ยนเมนูตำมควำมเหมำะ
สมในแต่ละวัน เช่น ข้ำวขำหมู-
ตรอกซุง ข้ำวแกงต่ำงๆ ก๋วยเตี๋ยว 
ซ่ึงจะน�ำมำจำกร้ำนท่ีมีช่ือเสียง 2 
เจ้ำๆ ละ 2,500 ชุด แจกร่วมไป

สหทัยสมาคม ในพระบรมมหา-
ราชวัง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าฯ 
ให้หน่วยทหารมหาดเลก็ราชวลัลภ
รกัษาพระองค์ ในสมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุ-
มาร น�าอาหาร ขนม ผลไม้ และ
น�้าดืม่พระราชทานมาแจกจ่ายให้
ประชาชน โดยตัง้อยูบ่รเิวณทศิใต้
ของท้องสนามหลวง ใกล้พระบรม
มหาราชวัง
 ส�าหรับอาหารพระราชทานมี 
3 เวลา ประกอบด้วย อาหารเช้า 
เวลา 07.30 น. จ�านวน 5,000 ชดุ 

กบัน�ำ้ดืม่และน�ำ้สมุนไพรทีเ่ตรยีม
ไว้ 500 ลิตร เช่น น�้ำเก๊กฮวย 
กระเจี๊ยบ พร้อมขนมจำกร้ำนที่มี 
ช่ือเสียง และขนมจำกร้ำนสวัสดิ 
กำรข้ำรำชบรพิำรในพระองค์ เช่น 
ซำลำเปำนพเก้ำ ตลอดจนผล-   
ไม้ต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังจัดแพทย์
อำสำมำให้บริกำรพสกนิกรที่มำ
อีกด้วย
 ขณะเดียวกัน สมเด็จพระ
เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีได้พระราชทานลอง 
กองให้ 3 จุดแจกอาหารของ
มูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยาม
ยาก สภากาชาดไทย มลูนธิร่ิวม
กตัญญู และโรงเรียนจิตรลดา 
เพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชนที่
เดินทางมาร่วมแสดงความ
อาลยัเมื่อวันที่ 24  ตุลาคมที่
ผ่านมาด้วย



เรื่อง “เซตซีโร่” ยังมั่วไปมามั่วมา 
แมแ้ต่โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรม-
นูญ (กรธ.) จะยืนยันว่าไม่มี “ตั้ง

ธง” ล้างไพ่พรรคการเมือง แต่ต้อง 
การแค่ท�าให้พรรคการเมอืงเป็นของ
ประชาชนจรงิๆและสมาชกิพรรคทกุ
คนมีส่วนร่วมในการบริหารพรรค 
 อย่างไรกต็าม เม่ือร่างพ.ร.บ.ประ 
กอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการ 
เมือง ยังไม่ออกมาประกาศใช้ ประ 
เดน็พรรคการเมืองกอ็าจม ี“เซอร์-

ไพรส์” ส�าหรับพรรคเล็กๆหรือ
พรรคเกิดใหม่!
 ส่วนประเด็น “องค์กรอิสระ” 
ที่ “สปท.” บางคนเสนอให้ “เซต

ซโีร่” โดยอ้างให้ค�านงึถงึคณุสมบตัิ
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ
นั้นๆว่าสอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึง
ศาลรฐัธรรมนญู มทีัง้ฝ่ายทีเ่ห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย 
 ประเด็น “องค์กรอิสระ” ที่เป็น
ปัญหำคือ “ตัวบุคคล” มำกกว่ำ
องค์กร เพรำะกระบวนกำรสรรหำ
ที่มำจำกคนไม่กี่คนคือไม่ยึดโยงกับ
ประชำชน ท�ำให้ “องค์กรอสิระ” ถกู
มองว่ำเป็นเครื่องมือทำงกำรเมือง
ของ “ระบบอุปถัมภ์” และเป็นหนึ่ง
ในวิกฤตบ้ำนเมือง  
 เพราะมีปัญหาตั้งแต่ต้นน�้า

ยันปลายน�้า บกพร่องทั้งจริย-

ธรรมและคุณธรรม!

เซตซีโร่!

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

กัน รูจ้กัเว้นจงัหวะ ต้องถือว่าเป็นเพราะพระ
บารมทีีท่�าให้ด้ามขวานทองของเรายงัไม่เสยี
ไป  
 ตอนท้ายน้ี อาตมากอ็ยากจะฝากบอกว่า  
ภาพและบรรยากาศต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้อง
สนามหลวงหรอืพระบรมมหาราชวงักด็ ี ประ 
ชาชนยังไปกันอย่างเนืองแน่น เป็นลมบ้าง  
อาหารไม่พอบ้าง ความจรงิเป็นเพราะคนไป
กันมากมาย คนแน่นไปหมด 
 บางคนมาเล่าให้อาตมาฟังว่า เอาอาหาร
ไปก็เหลือ เพราะคนเข้ามาเอาไม่ได้ ไม่ใช่ 
คนมากจนท�าไม่พอ กลายเป็นว่าของเหลือ 
เพราะคนเข้ามาเอาไม่ได้  
 ตอนน้ีอาตมาก็มีคนมาติดต่อเข้ามา 
หลังจากทราบว่าอาตมาประกาศว่าให้
มาพักที่วัดสวนแก้วช่วงงานพระมหา
บรมศพ  ใครจะมาพกัทีว่ดัจะไม่เก็บค่า 
น�า้ ค่าไฟ คอืฟรหีมด แถมยงัมีคนจะเอา
อาหารมาเลี้ยงที่นี่อีกด้วย 
 ดังนั้น ขอให้ทรำบกันทั่วไป ทั้งภำคใต้ 
ภำคอีสำน ภำคเหนือ และภำคตะวันออก 
ใครที่มำไกลๆ แล้วหำที่พักค้ำงคืนที่กรุง-
เทพฯ ไม่ได้ กใ็ห้มำทีว่ดัสวนแก้วเลย ไม่ต้อง
เสยีค่ำใช้จ่ำย แถมยงัมคีนเอำอำหำรมำเลีย้ง
อีกด้วย ถ้ำไม่มีคนเอำอำหำรมำเลี้ยง ทำง
วัดก็จะเลี้ยงให้เป็นเวลำ 1 เดือน  
 กข็อฝากผ่านคอลมัน์นีว่้า เราจะช่วย
กันให้ถึงที่สุดเท่าที่จะช่วยได้ เพราะ
นานๆเหตกุารณ์แบบนีจ้ะเกดิขึน้สกัครัง้
หนึ่ง ท�าให้พระองค์ท่านสบายพระทัย  
ไม่ให้ใครล�าบาก อดอยาก มากันเยอะ
แค่ไหนก็ได้ ให้บอกต่อๆไปว่าวัดสวน
แก้วมีที่พัก มีอาหาร ค่าน�้า ค่าไฟก็ไม่
เสีย
  เจริญพร

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

 

ใครที่มาไกลๆแล้วหาที่พักค้างคืน
ที่กรุงเทพฯไม่ได้ ก็ให้มาที่วัดสวน
แก้วเลย ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แถม
ยังมีคนเอาอาหารมาเลี้ยงอีกด้วย  

พูดถึงการเป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่างที่ดี แม้
เราจะเคยชิน จะหลงติดอะไรก็ตาม ถ้าเรา
สามารถสลัด ละ ลด เลิกได้ก็ถือว่าเป็นต้น
แบบเป็นตัวอย่างที่ดีได้  
 อย่างในหลวงท่านก็เคยทรงพระโอสถ
มวน หรือพูดง่ายๆว่าสูบบุหรี่ พระองค์ก็ลด 
ละเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาด เพ่ือเป็นต้นแบบ 
เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนไทยทั้งชาติ ท่าน
เป็นตวัอย่างว่าสมยัวยัรุน่เคยตดิ เคยสบู แต่
ก็เลิกได้ เพื่อชาติ เพื่อบ้านเมือง เพื่อพ่อเพื่อ
แม่ เพื่อพี่เพื่อน้อง 
  เอาอย่างๆนี้ ถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็
ให้นึกถึงในหลวงว่า ท่านเลิกได้เพราะ
อะไร เพื่อเป็นตัวอย่างว่าติดได้ก็เลิกได้ 
พวกที่ติดแล้วไม่รู้จักเลิกนี่ ต้องคิดถึง
ในหลวงเป็นต้นแบบ  
 พูดถึงในหลวงเป็นต้นแบบแล้ว ยังมีที่  
ภำคใต้ คือท่ำนบอกเรื่องเขำ้ถึง เขำ้ใจ พัฒ-
นำพดูให้เข้ำใจง่ำยๆว่ำ กำรทีด้่ำมขวำนทอง
ยังไม่หลุดและยงัอยูเ่หนยีวแน่นจนถึงทกุวนั
นี้ เพรำะพระรำชด�ำรัสที่ให้เขำ้ใจเขำ้ถึงและ
พัฒนำพื้นที่ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
  ภาพรวมสถานการณ์ชายแดนภาตใต้
ตอนนี้ พูดง่ายๆว่า ยังสามารถรักษาด้าม
ขวานไว้อยู่ ถึงจะมีความรุนแรงในบางช่วง 
แต่ช่วงทีเ่สด็จสวรรคต เหตกุารณ์ต่างๆก็รูส้กึ
จะเงยีบไปเลย หรอืมีน้อยมาก แสดงว่าพวก
ที่ก่อความไม่สงบก็ไว้อาลัยในหลวงเหมือน

ทรงเป็นต้นแบบที่ดี

ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 17 ฉบับที่ 4437 (962) วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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LHFundแนะกองทุนอสังหาฯ
นายมนรฐั ผดงุสทิธิ ์กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ จ�ากดั หรอื LHFund เปิด
เผยว่า จากปัจจยัหนนุทีม่าจากการ
บรโิภคภาคเอกชน การลงทนุภาค
รัฐและเงินเฟ้อที่อยู ่ในระดับต�่า 
ท�าให้มกีารประเมนิภาพรวมเศรษฐ 
กิจของไทยในปีนี้และปีหน้าโดย
คาดการณ์ว่าจะมีอัตราเติบโตต่อ
เนือ่งอยู่ที ่ 3-3.5% อย่างไรกต็าม
ในด้านปัจจัยต่างประเทศยังคงมี
ความเสีย่งทีต้่องระวงั ไม่ว่าจะเป็น 
การที่ธนาคารกลางสหรัฐ มีแนว
โน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วง
ปลายปีนี้ ขณะที่กลุ่มประเทศใน
สหภาพยุโรป เช่น ประเทศฝรัง่เศส
และเยอรมนั ทีเ่ตรยีมเลอืกตัง้นายก
รฐัมนตรคีนใหม่ ประเทศองักฤษที่
จะบังคับใช้ Article 50 ในเดือน
มนีาคมปีหน้าเพ่ือเริม่ต้นการเจรจา
ต่อรองทางการค้ากบัประเทศต่างๆ
ภายในก�าหนดระยะเวลา 2 ปี ส่วน
ประเทศญี่ปุ่นนั้นคาดว่าภาพรวม
เศรษฐกจิจะได้รบัผลดจีากเงนิเยน
ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงในปีหน้า
หากธนาคารกลางสหรฐั ประกาศ
ขึน้อัตราดอกเบีย้ในเรว็ๆนี้ 
 ส�าหรับภาพรวมการลงทุนใน
ตลาดหุ้นของไทยนัน้ หากเป็นการ
ลงทนุในระยะสัน้จะต้องเพิม่ความ
ระมดัระวงัในกรณทีีด่ชันปีรบัขึน้สงู
กว่า 1,500 จดุ ซึง่จะส่งผลให้มค่ีา 
PE (Price-Earnings Ratio) อยูท่ี่ 
15 เท่า อย่างไรกต็าม หากเป็นการ
ลงทนุระยะยาวในตลาดหุ้นไทยยงั
คงมคีวามน่าสนใจ จากค่า PE ของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ในปีหน้าทีจ่ะปรบัลดลงเหลอื 13.5 
เท่า เนื่องจากคาดว่าในปี 2560 
ตลาดหุน้ไทยจะมอีตัราก�าไรต่อหุน้
เตบิโตสงูถงึ 12-15% ขณะทีบ่รษิทั
จดทะเบยีนขนาดกลางและเลก็น่า
จะมีก�าไรต่อหุ้นเตบิโตได้ 20-30% 
 ทัง้น้ีนักลงทนุทีต้่องการจดัพอร์ต
ให้มคีวามผนัผวนต�า่ ควรพจิารณา
กระจายการลงทุนในกองทุนที่มี   

นโยบายลงทนุในกองทนุรวมอสงั-
หารมิทรพัย์ ทรสัต์เพือ่การลงทนุ
ในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) หรอื
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ซ่ึง
ข้อมลูจาก Bloomberg ณ วนัที ่19 
ตลุาคม 2559 มกีารจ่ายเงนิปันผล
เฉลีย่ในอตุสาหกรรม 5.54% ต่อปี 
และมีค่าเปรียบเทียบการเปลี่ยน 
แปลงระหว่างราคากองทุนรวม
อสังหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพือ่การลง 
ทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 
และการเคลือ่นไหวของดชันตีลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค่า
เบต้า) ต�า่อยูท่ี ่0.422 เท่า (ข้อมลู
จาก Bloomberg ณ วันที ่ 21/10/ 
2557–20/10/2559) ในขณะที่
อตัราผลตอบแทนรวมของดชันกีอง 
ทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ และทรสัต์ 
REITs ในไทย จากต้นปีนีถ้งึวนัที่ 
6 ตลุาคมทีผ่่านมา ให้ผลตอบแทน 
19.07% ถอืว่าอยูใ่นอตัราทีด่เีมือ่
เปรยีบเทยีบกบัผลตอบแทนการลง 
ทุนในดัชนีผลตอบแทนรวมของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
ในช่วงเวลาเดยีวกนัอยูท่ี ่ 21.28% 
ทีม่คีวามผนัผวนสงูกว่า นอกจากนี้ 
จากการศกึษาการปรบัขึน้ดอกเบีย้
ของธนาคารกลางสหรัฐ ในช่วง
ก่อนปี 2551 ทีเ่กดิวกิฤตแฮมเบอร์ 
เกอร์ และหลงัปี 2552 เป็นต้นมา 
พบว่าดชัน ีREIT ประเทศในเอเชยี
ยงัคงปรบัตวัขึน้ได้   

 นายมนรัฐ กล่าวว่า LHFund มี
ความเชี่ยวชาญการลงทุนภายใต้
กลยุทธ์ Asset Allocation ที่จัด
สดัส่วนการลงทนุในสนิทรพัย์ประ 
เภทต่างๆตามนโยบายของกองทนุ 
เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนท่ีดี   
ให้แก่นักลงทุน ซึ่งเรามองว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริม-
ทรพัย์และ REITs ในช่วงนี ้มแีนว
โน้มได้รบัปัจจยับวกจากค่าเช่าและ
ราคาอสังหาริมทรัพย์ท่ีคาดว่าจะ
ปรบัข้ึนได้อกีในอนาคต ช่วยเพิม่
โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในการ
ลงทนุ
 “ปัจจุบนั LHFund อยูร่ะหว่าง
เปิดขาย IPO กองทนุเปิด แอล เอช 
ไทย พรอ็พเพอร์ตี ้แอนด์ อนิฟรา 
สตรคัเจอร์ เฟล็กซิเบ้ิล (LHPROP-
INFRA) ตั้งแต่วันนี้-26 ตุลาคม 
2559 ซึ่งเป็นกองทุนผสมที่มีนโย
บายลงทุนในกองทุนรวมอสังหา 
รมิทรพัย์ ทรสัต์REITs กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานและตราสารหนี้
ในประเทศไทย โดยสามารถปรับ
สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์    
ดังกล่าวตั้งแต่ 0-100 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ซึ่งการ
ก�าหนดสดัส่วนการลงทุนในแต่ละ
หลักทรพัย์ LHFund จะพจิารณา
จากสภาวะตลาดในแต่ละช่วงแบบ
ยืดหยุ่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
กองทนุ”    
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มนรฐั ผดงุสทิธิ์ 

LHFund ชี้ตลาดหุ้นไทย
ยังน่าลงทุนในระยะยาว
หลงัค่า PE ในปีหน้าปรบั
ลดเหลอื 13.5 เท่า แนะนกั
ลงทุนระยะยาวให้กระ
จายความเสี่ยงลงทุนใน
กองทุนอสังหาฯ REITs 
กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน ชี้รับเงินปันผล
สม�า่เสมอ เตอืนนกัลงทนุ
ระยะสัน้เพิม่ความระมดั
ระวัง 

เศรษฐกิจ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,950.00 บาท

 ขาย 21,050.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,572.00  บาท

 ขาย   21,050.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,261.90  ขาย 1,262.80
ลอนดอน ซื้อ 1,261.90  ขาย 1,262.80

ภาวะหุน้  21  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) 

35.37

38.945

44.74375

4.6375

0.34983

25.4945

+7.64 1,500.37 
  48,511.96
+8.72 2,129.42 
  33,097.99
+2.49 947.01 
  25,973.13
+2.42 565.67 
  1,894.24

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,593.50 +2.76

2,341.88 +20.31

2,439.10 +29.35

1,763.96 +7.25

2,367.10 +21.98

2,720.17 +8.29

1,203.68 +1.27

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

 5,047.76 

10.41

14,159.24 

29.19

24,856.68 

51.24

3,712.13 

7.65

14,706.45 

30.32

26,091.85 

53.78

1,335.63

-547.22

-1,235.18
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ตลาดหุ้นผันผวนแต่ยังมีโอกาส

เศรษฐกิจ

มอบเงนิ : ดร.รกัษ์ วรกจิโภคำทร 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร ธนำคำร
เพ่ือกำรส่งออกและน�ำเข้ำแห่ง
ประเทศไทย (EXIM BANK) เป็น
ผู ้แทนธนำคำรมอบเงินบริจำค
จ�ำนวน 99,999 บำท ให้แก่ ผูช่้วย
ศำสตรำจำรย์สพุตัรำ ลลีำภวิฒัน์ 
กรรมกำรบริหำรและเลขำนุกำร
มลูนธิริำมำธบิดฯี เพือ่สมทบทนุ
ก่อสร้ำงสถำบันกำรแพทย์จักรี-  
นฤบดนิทร์ 

ดร.วนิ อดุมรชัตวนชิย์ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท หลัก
ทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) 
จ�ากดั หรอื KTBST เปิดเผยว่า จาก
ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนเข้าสู่
ไตรมาสสดุท้ายของปี 2559 ยงัคงมี  
ปัยจยั ต่างประเทศได้แก่ เรือ่งการขึน้
ดอกเบี้ยของสหรัฐ มาตรการกระ   
ตุน้เศรษฐกจิของยโุรปกบัญีปุ่น่ ราคา
น�า้มนั รวมไปถงึเรือ่ง BRExit ท่ีเริม่
กลับมาพูดถึงอีกซึ่งปัจจัยดังกล่าวมี
ผลต่อกระแสเงนิลงทนุในเอเชยีรวม
ท้ังไทย ส่งผลให้การลงทนุในช่วงไตร 
มาส 4 มคีวามผนัผวนต่อเน่ือง ดงั
นัน้จงึต้องใช้ความระมดัระวงัในการ
ลงทุนให้มาก
  ขณะท่ีปัจจัยในประเทศยังคง
ต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นด้านการ 
เมอืง อาท ิ การเลอืกต้ังหลงัจากรบั
ร่างธรรมนญูแล้ว ด้านเศรษฐกจิ การ
ลงทุน-การบรโิภคอาจชะลอตัวลงไป
บ้างเนือ่งจากอยูใ่นช่วงของการประ 
กาศการไว้อาลัย รวมถึงเรื่องการ
ลงทุนจากภาครัฐที่จะส่งผลต่อการ
เตบิโตของเศรษฐกิจ หากการบรหิาร
ประเทศยงัคงเดนิหน้าต่อไม่เกดิการ
สะดดุ การลงทนุการใช้จ่ายภาครฐัฯ 
เป็นไปตามแผนเดมิ การฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกิจก็จะด�าเนินต่อไปตามที่
คาดการณ์กนัว่า ตัง้แต่ไตรมาสท่ี 4 
เป็นต้นไป สิง่ทีร่ฐับาลท�ามาตลอด 
จะเริม่เหน็ผลทีช่ดัมากขึน้ โดยเฉพาะ
การลงทนุขนาดใหญ่ ซึง่มองว่า หุน้
กลุ่มทีอ่งิกบัการลงทนุภาครฐัหลายๆ
ตวั ทัง้ผูร้บัเหมาก่อสร้าง หรอืธรุกจิ
ทีเ่กีย่วเนือ่งกนั ยงัมแีนวโน้มท่ีดี 
 อย่างไรกต็ามเมือ่พจิารณาด้าน
ปัจจยัพืน้ฐานแล้วบรษิทัจดทะเบียน
ของไทยยงัมคีวามแขง็แกร่งซึง่จะเหน็
ได้ว่าผลประกอบของบริษัทจดทะ-
เบียนไตรมาสที่ 2 เติบโตเพิ่มข้ึน 
5.7% ส่วนไตรมาสที ่3 คาดว่าจะมี
การเติบโตลดลงจากไตรมาสที่ 2 
ประมาณ 4% อนัเป็นผลมาจากก�าไร
ของบรษิทัในกลุม่น�า้มนัทีล่ดลง ด้าน
ผลประกอบการของบริษัทในตลาด

จนถงึวนัท่ี 20 ตุลาคมท่ีผ่านมา ก�าไร
ของ 12 บรษัิทท่ีส่งงบแล้ว รวม 4.8 
หมื่นล้านบาท ขยายตัว 13.48% 
YoY และ 4.39% QoQตวัแปรทีจ่ะ
มีผลต่อตลาดหุ้นในระหว่างวัน จะ
เป็นเรื่องค่าเงินบาท (เทียบกับเงิน
สกลุเอเชยี)
 “มองว่าดัชนส้ิีนปีนีจ้ะปิดทีร่ะดบั 
1,580 จดุ และในปี 2560 คาดว่า
กรอบดชันีจะอยูท่ี่ 1,392-1,650 จดุ 
โดยหุ้นที่ยังน่าลงทุน ได้แก่ กลุ่ม
อปุโภคบรโิภค เช่น CPALL, BJC 
และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตจาก
การลงทุนของรัฐบาล เช่น STEC 
ตลาดหุน้ไทยจงึยงัน่าลงทนุและยังมี
จังหวะให้เข้าลงทุนได้ โดยเฉพาะ
ส�าหรับผู้ท่ีต้องการลงทุนเพื่อวาง 
แผนภาษี”
  อย่างไรกด็ล่ีาสดุทาง บล.KTBST 
จงึร่วมกบั บรษัิท หลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน (บลจ.) วรรณ จ�ากดั ออก 

“กองทนุเปิด วรรณ กองทนุคณุธรรม 
(ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว (ONE-
SHARIAHLTF)” ส�าหรบัผูท้ีต้่องการ
ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีระยะ
ยาวและต้องการวางแผนภาษใีนช่วง
ปลายปีโดยเฉพาะนกัลงทนุชาวไทย
มสุลมิ 
  ด้านนายอิสเรศ มะหะหมัด ผู้
อ�านวยการฝ่าย Islamic Wealth 
Management KTBST กล่าวว่า 
“กองทนุเปิดวรรณ กองทนุคณุธรรม 
(ชะรอีะห์) หุน้ระยะยาว” เป็นช่อง
ทางการลงทุนหน่ึงท่ีส�าคัญของชาว
มสุลมิทีต้่องการวางแผนภาษใีนช่วง
ปลายปี ปัจจบุนัมนีกัลงทนุทีเ่ป็นชาว
ไทยมสุลมิมาลงทนุกบั KTBST Is-
lamic Wealth Management เพิม่
ขึ้นเน่ืองจากต้องการบริหารจัดการ
เงนิลงทนุรวมถงึการวางแผนภาษี
  โดยกองทุนจะลงทุนตามหลัก
ศาสนาอสิลามโดยม ี“คณะกรรมการ
ชะรอีะฮ์” คอยก�ากบัดแูลในการคดั
เลอืกหุ้นท่ีจะลงทุนให้ได้ตามหลกัชะ
รอีะห์ หรอืหลกัทรพัย์อืน่ทีไ่ม่ขดักบั
หลกัศาสนาอสิลาม อาท ิธุรกจิทีไ่ม่
เกีย่วข้องกบั สรุา สิง่มนึเมา คาสโิน 
การพนนัดอกเบีย้ ซึง่เหมาะส�าหรบั 
1. ผูท่ี้ต้องการลงทุนในหุ้นท่ีผ่านการ
คดัเลอืกตามหลกัศาสนาอสิลาม  
  2. นกัลงทนุทีต้่องการลงทนุใน
หุ ้นพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการ
เตบิโต โดยเฉพาะหุน้ในกลุม่ Real 
Sector และไม่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์และธุรกิจบันเทิง

 
In Brief : ย่อความ

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) 
เผยการลงทุนช่วงปลายปี
ยังมีโอกาสแม้ยังมีปัจจัย
กระทบท�าตลาดผันผวน
พร้อมจับมือบลจ.วรรณ
ออกกองทุนเปิด “วรรณ 
กองทุนคุณธรรม (ชะรี-
อะห์) หุน้ระยะยาว” รบัดี
มานด์นักลงทุนชาวไทย
มุสลิมที่เตรียมวางแผน
ภาษี 

อสิเรศ มะหะหมัด

ต่างๆตวัอย่างหุน้ทีค่าดว่า จะลงทนุ 
เช่น SCC, Robins, BJC, PTT, TU, 
BDMS, RJH, CPN, AOT, BTS ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นหุ้นท่ีอยู่ใน SET50 
Index เพือ่สร้างโอกาสผลตอบแทน
ที่ดีกว่าตลาดในภาวะตลาดขาขึ้น 
และ 3.เหมาะกบันักลงทนุชาวมสุลมิ
ที่ต้องการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี
รายได้บคุคลธรรมดา
  “ในช่วงเทศกาลวางแผนภาษี
ปลายปีน้ี จงึขอแนะน�า “กองทนุเปิด
วรรณ กองทนุคณุธรรม (ชะรอีะห์) 
หุน้ระยะยาว” ส�าหรบัการลงทนุเพือ่
วางแผนภาษแีละสร้างผลตอบแทน
ทีด่ใีนระยะยาว ซึง่คาดว่าน่าจะได้รบั
ความสนใจอย่างดีจากพี่น้องนัก
ลงทนุชาวไทยมสุลมิ ทัง้นีก้องทนุจะ
เปิดขาย IPO ในวันที ่26 ต.ค.-18 
พ.ย. 2559 นี ้ ลงทนุขัน้ต�า่ 5,000 
บาท” 
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กีฬา

ปีเตอร์ เชค นายทวารทีม “ปืนใหญ่” 
อาร์เซนอล มีความเชื่อว่า อาร์แซน เวงเกอร์ 
ผู้จัดการทีม จะอยู่กับทีมต่อไป หากว่าปีนี้    
เขาสามารถพาลูกทีมคว้าความส�าเร็จมาสู่
สโมสรได้ 
 นายทวารของทีม ยืนยันว่านักเตะในทีม
จะไม่เข้าไปวุ่นวายกับอนาคตของเวงเกอร์ แต่
ก็ยอมรับว่า หากปีนี้ เวงเกอร์ น�าพาความ
ส�าเร็จมาสู่ทีมได้อีกครั้ง มีโอกาสสูงเหลือเกิน
ทีส่โมสรแห่งนี ้จะเกบ็รกัษากนุซอืชาวฝรัง่เศส
ผู้นี้ อยู่ในทีมต่อไป 
 “แน่นอน หากว่าเราสามารถรักษาสถาน 
การณ์ของทมีและเกบ็ชยัชนะไปเรือ่ยๆเราเดนิ
สู่เส้นทางที่ถูกต้อง เชื่อว่า ทุกคนจะมีความ
สุข” เชค กล่าว “เรารู้ดี พวกเขาปล่อยให้เรื่อง
นีเ้ป็นเรือ่งของเวลเกอร์ กบัสโมสร พวกเราท�า

เพียงแสดงความมุ่งมั่น มีสมาธิในแต่ละวันที่
ผ่านไป ผมต้องเอาชนะเกมให้มากที่สุดเท่าที่
จะท�าได้ นี่แหละคือเป้าหมายหลักของเรา” 
 ขณะที่อาร์เซนอล ต้องการวัดผลงานของ 
เวงเกอร์ ด้วยความส�าเร็จของทีม แต่ส�าหรับ
เชค แล้ว เขาเชื่อว่า เวงเกอร์ มีอิทธิต่อความ
ส�าเร็จของทีม ช่วงที่ผ่านมามาก “เขาเข้ามา
เปลีย่นแปลงสโมสร และมีผลต่อประวตัศิาสตร์
สโมสรอย่างมาก ส่ิงท่ีเขาท�า คือการเปลี่ยน 
แปลงสโมสร ตัง้แต่เขามาอยูก่บัทมีเมือ่ปี 1996 
นีค่อืประวตัศิาสตร์ของสโมสร เพราะคณุไม่ได้
เหน็ผูจ้ดัการทมีคนไหน ทีอ่ยูก่บัทมีนานขนาด
นี้ แน่นอน เราผิดหวังที่ได้แต้มเดียวจากเกม
ล่าสุด (เสมอมิดเดิลสเบรอ 0-0) แต่แนวทาง
การเล่นของเกมมนัยงัไปในทศิทางทีด่ ีผมเชือ่
ว่า เขาจะอยู่กับเราต่อไป” เชค กล่าว 

โลกกีฬา

ปีเตอร์ เชค นำยทวำรเบอร์หนึ่ง ของทีมอำร์เซนอล 

‘เจ้าสอง’รบัเซอร์ไพรส์ 

PGA Tourเพิม่เกาหลีใต้ 

วิจยัลกูโหม่งอนัตราย 

เจ้าสอง ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข 
แชมป์เดนมาร์ก ซูเปอร์พรีเมียร์ ยอมรับ
ว่า ตัวเองเซอร์ไพรส์กับแชมป์รายการ       
นี้ เพราะตัวเองเล่นดีตลอดทัวร์นาเมนต์ 
พร้อมถวายแชมป์นีก้เ็พือ่พระมหากษตัรย์ิ
ของคนไทย ซึ่งในระหว่างการรับรางวัล
แชมป์ เจ้าสองได้ถือพระบรมฉายาลักษณ์
ของในหลวงไว้มือหนึ่ง อีกมือหนึ่งถือป้าย
รางวลั ท�าให้เจ้าสอง ต้องวางถ้วยแชมป์ไว้
กบัพืน้ สร้างความสงสยักบัแฟนแบดมนิ-
ตัน ไม่น้อย ก่อนที่จะได้รับความกระจ่าง
ว่า บุคคลที่ทนงศักดิ์ถือภาพอยู่ที่มือซ้าย 
ยิ่งใหญ่กว่าโทรฟี่นั้นแบบเทียบกันไม่ได้
เลย

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั U.S. PGA 
ประกาศว่า จะมีการเพิ่มสนามแข่งขันที่
เกาหลีใต้ ในการแข่งขันฤดูกาลหน้า โดย
การแข่งขันสนามดังกล่าว จะมีขึ้นระหว่าง
วันที่ 19-22 ตุลาคม 2017/18 โดยจะมีผู้
เล่นร่วมแข่งขัน 78 คน รวมกับผู้เล่นชั้น
น�าจากรายการ FexEX Cup อีก 60 คน 
แต่จะมีประกาศสนามอีกครั้ง ถือเป็นประ 
วัติศาสตร์หน้าใหม่ ที่การแข่งขันกอล์ฟ 
PGA จะมีการแข่งขันที่เอเชีย 

นกัวจิยัจาก University of Stirling เผย
ผลงานวจิยัว่า การโหม่งบอลของบรรดานกั
เตะท้ังหลาย จะส่งผลต่อการท�างานของนกั
เตะคนนัน้ๆในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงหลงัจาก
ทีม่กีารโหม่ง โดยนกัวจิยัชีว่้า การโหม่งบอล
จะมีผลต่อการท�างาของนักเตะบ้าง เมื่อมี
การโหม่งถงึ 20 ครัง้ โดยผลทีอ่อกมา กคื็อ 
จะมีผลต่อการท�าให้ประสทิธภิาพความทรง
จ�า จะลดน้อยลง ประมาณ 41% ถงึ  67%  
โดยผลที่เกิดขึ้น จะเกิดข้ึนเป็นระยะเวลา
ช่ัวคราว แต่ในระยะเวลายาว ถอืเป็นการไม่
ดีต่อสมองอย่างแน่นอน 

‘เชค’เชื่อ‘เวงเกอร’์อยูป่นืตอ่ 

‘ผ’ีเตง็แชมป์ฮวบหลงัพ่าย
หลงัจากที ่“ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูน-
เตด็ ของโฆเซ่ มูรินโญ่ ออกไปพ่ายทีม “สิงโต
น�า้ เงินคราม” เชลซี ด้วยสกอร์ 4-0 คารัง
สแตมฟอร์ด บริดจ์ ล่าสุด บ่อนรับแทงพนัน
อย่างถูกต้องตามกฎหมายของอังกฤษ ปรับ
ราคาเต็งแชมป์ของแมนฯ ยไูนเตด็ อยู่ที ่20/1 
และหากจบอันดับ 1 ใน 4 อยู่ที่ 11/8 ขณะที่
ตวั มรูนิโญ่ เอง กม็รีาคาอยูท่ี ่20/1 ทีม่โีอกาส
โดนเด้งออกจากต�าแหน่งผู้จัดการทีม ด้วย 

ขณะท่ีชัยขนะของเชลซี ส่งให้ราคาเต็งแชมป์
ของพวกเขา อยูท่ี ่6/1 ขณะทีแ่มนเชสเตอร์ ซติี้ 
ที่ไล่ตีเสมอเซาแธมป์ตัน ถูกปรับราคาอยู่ที่ 
11/8  
 โดยแมนฯ ซิตี้ กลับขึ้นจ่าฝูงอีกครั้ง เมื่อ
ผลต่างประตูได้เสียดีกว่า อาร์เซนอล ที่เสมอ
กับมิตเดิลสเบรอ แบบไม่มีสกอร์ และลิเวอร์-
พลู ทีเ่อาชนะทมีเวสต์บรอมวิช มาได้ 2-1 เมือ่
เกมวันเสาร์ที่ผ่านมา 

   www.sportinglife.com 
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ประธานาธบิดีโรดรโิก ดเูตอร์เต 
แห่งฟิลิปปินส์ ยงัคงเดนิเกม “แรง” 
กบัสหรัฐ “พีใ่หญ่” ท่ีอยู่เคยีงข้าง

  ดเูตอร์เตหยอดค�าหวานเอาใจ
เจ้าภาพจีนว่า เป็นช่วงเวลาเบ่ง
บานใหม่ของความสัมพนัธ์ระหว่าง 
2 ประเทศ แถมด้วยอีกหนึ่ง “ค�า
หวาน” ว่า “ผมเป็นคนเชื้อสาย
จีน”  
 ด้านประธานาธบิดสี ีจิน้ผงิ 
ผู้น�าจีน ได้เพิ่มระดับมิตรไม-
ตรีท่ีดูเตอร์เตยื่นมา ด้วยการ
พูดว่า “เราเป็นบ้านพ่ีเมือง
น้อง และเป็นพี่น้องสายเลือด
เดียวกัน” 
 การเยือนจีนของดูเตอร์เต 
เป็นการฟ้ืนความสมัพนัธ์ครัง้ใหม่
กับจีน หลังเกิดความขุ่นเคืองกัน
ค่อนข้างรุนแรง จากปัญหาแย่ง
อ้างกรรมสิทธิ์หมู่เกาะสแปรทลี
ในทะเลจีนใต้ โดยขัดแย้งกันมา 
3 ปี ยังหาข้อยุติไม่ได้
 ทั้งนี้ ด้านผู้น�าทั้ง 2 ได้ตกลง
กันว่า “ขอเว้นวรรคปัญหาหมู่
เกาะสแปรทลีไว้ก่อน” หันมาจับ
มือกันแก้ปัญหาอย่างอื่นดีกว่า 
 ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ถือว่าดูเตอร์เตและคณะประสบ
ความส�าเร็จในการเยือนจีนครั้งนี้ 
ซึ่งดูเตอร์เตพูดตรงไปตรงมาตาม

สไตล์ทีถ่นดัว่า “จีนเป็นความหวงั
ทางเศรษฐกจิหนึง่เดยีวของฟิลปิ-
ปินส์” 
 จนีและฟิลปิปินส์เซน็สญั-
ญาการค้าการลงทุนระหว่าง
กนั ในการเยอืนจนีของดเูตอร์
เตครั้งนี้ มูลค่า 13,500 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (472,500 ล้าน
บาท)
 อีกหนึ่งสีสันด้าน “ฝีปาก” 
ของดูเตอร์เตที่พูดระหว่างเยือน
จนี คอืการประกาศว่าจะ “Sepa-
rate” จากสหรฐั สร้างความฮอืฮา
อย่างกว้างขวาง ขณะบางส่วนสง 
สัยว่า ผู้น�าฟิลิปปินส์จะท�าตามที่
พูดจริงหรือ
 หลังกลับจากจีนถึงบ้าน ดู
เตอร์เตแก้ข้อสงสัยของหลาย
ฝ่ายว่า ไม่มแีผนตดัความสมั-
พนัธ์ทางการทตูกบัสหรฐัเพราะ
ถ้าท�าอย่างนัน้กไ็ม่เป็นผลดต่ีอ
ประเทศ 
 แต่มีแผน “แยกตวั” ด้านนโย-
บายต่างประเทศกับสหรัฐ โดยจะ
ไม่เดินตามสหรัฐเหมือนรัฐบาลที่
ผ่านมา 
 ดเูตอร์เตกล่าวว่า “Separate” 
หมายถึง “แยกตัว” ไม่ใช่ “ตัด
ความสัมพันธ์”
 นั่นคือท่าทีของดูเตอร์เตที่
มีต่อสหรัฐ ซึ่งร้อนระอุมาต้ัง 
แต่สหรฐัต�าหนกิารปราบปราม
ยาเสพติดและอาชญากรของ
ดูเตอร์เตว่า เป็นปฏิบัติการที่
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

 
 

In Brief : ย่อความ

ประธานาธิบดีโรดริโก ดู
เตอร์เต แห่งฟิลปิปินส์ หนั
ไปฟ้ืนความสมัพนัธ์กบัจนี 
และหว่านล้อมจีนให้มา
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ขณะเดียวกันก็ย�้าแผนตี
จากสหรัฐ โดยประกาศว่า
จะ “แยกตวั” จากประเทศ
ที่เป็น “พ่ีใหญ่” มานาน

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

แฮรี แฮร์ริสัน แห่ง scmp.com แซวว่า “นี่มันละครเพลงชัดๆ” 
กรณีผู้น�าจีนพูดกับผู้น�าฟิลิปปินส์ว่า “เราเป็นพ่ีน้องสายเลือด
เดียวกัน” (ทั้งที่มีปัญหาแย่งหมู่เกาะกันต่อเนื่อง) 

 

ฟิลิปปินส์มายาวนาน 70 ปี ล่าสุด
ระหว่างเยอืนจนี ผู้น�าวยั 71 ปี แห่ง
แดนตากาลอ็ก ประกาศ “แยกตวั” 
จากสหรฐั
 ประธานาธิบดโีรดรโิก ดเูตอร์
เต เป็นผู้น�าฟิลิปปินส์คนแรกใน
รอบ 5 ปี นับจากปี 2011 ที่เดิน
ทางเยือนจีน โดยใช้เวลาเยือน 4 
วัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 

(ข้อมูลภำพ reuters.com)

ฟิลิปปินส์‘เปลี่ยนไป’



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 17 ฉบับที่ 4437 (962) วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

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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02 422 8222

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4437 (962) วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

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.

081923-OM-181016-01

ชางเย็บ
เสื้อเชิ้ตชาย

ราคาดี
มีงานตลอด

ชางเย็บ
เสื้อเชิ้ตชาย

ราคาดี
มีงานตลอด

คุณบูลย 08-1923-5628, 08-1868-9819
ที่อยู 3/82 ม.บานแกววิลลา 1 ถ.ลาดพราว วังหิน 70 ลาดพราว กรุงเทพฯ

จายงานนอกจายงานนอก

(ขอมีประสบการณ
เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล)

081923-OM-181016-01

ชางเย็บ
เสื้อเชิ้ตชาย

ราคาดี
มีงานตลอด

ชางเย็บ
เสื้อเชิ้ตชาย

ราคาดี
มีงานตลอด

คุณบูลย 08-1923-5628, 08-1868-9819
ที่อยู 3/82 ม.บานแกววิลลา 1 ถ.ลาดพราว วังหิน 70 ลาดพราว กรุงเทพฯ

จายงานนอกจายงานนอก

(ขอมีประสบการณ
เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล)

081353-OM-191016-01
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ที่  อต021/59
         วันที่  14  ตุลาคม  2559

เรื่อง    ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  เอกสารจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
  2.  สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  3.  ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49
  4.  ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
  5.  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  6.  แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จ�านวน 3 แบบ
  7.  นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
           8.  ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
  9.  แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

  ด้วยจะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เลขที่  75 ซอยรูเบีย  
 ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ได้จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 โดยส�าเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ 
    เชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
 
 การลงคะแนน  คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ  เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คัสตอม แพค จ�ากัด จาก บริษัท รักษ์  มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด  บริษัท ซอร์โต้ จ�ากัด และ บริษัท ร็อคม่า โฮลดิ้งส์ จ�ากัด  ซึ่งเป็นบุคคล 
 ทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ โดยกรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทดงักล่าว มคีวามสมัพนัธ์เข้าข่ายญาตสินทิกบักรรมการของบรษิทัฯ โดยมบีรษิทั หลกัทรพัย์  แอพเพลิ เวลธ์ จ�ากดั (มหาชน) 
 เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวโยงกันและเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท คัสตอม แพค จ�ากัด จาก 
    บรษิทั รกัษ์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั  บรษิทั ซอร์โต้ จ�ากดั และ บรษิทั รอ็คม่า โฮลด้ิงส์ จ�ากดั ซ่ึงเป็นบคุคลท่ีเกีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ โดยกรรมการและผู้ถอืหุน้ใหญ่ของบรษิทัดงักล่าว  
    มคีวามสมัพนัธ์เข้าข่ายญาตสินทิกบักรรมการของบรษิทัฯ การท�ารายการดงักล่าว คดิเป็นมลูค่ารวมท้ังสิน้ 192.- ล้านบาท ถือเป็นร้อยละ 99.96 ของหุ้นท้ังหมดของบรษิทั 
    คัสตอม แพค จ�ากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วว่า การเข้าซ้ือกจิการของบริษทั คสัตอม แพค จะช่วยขยายฐานธรุกจิของบริษทัฯ เข้าไปในธรุกจิการผลติบรรจุภัณฑ์เป็นการเพิม่ 
    จากการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสนิค้าเคมีภณัฑ์ ซ่ึงมกีารเตบิโตระดบัต�า่ ซ่ึงจะเป็นการกระจายความเส่ียงในการด�าเนนิธุรกจิ และเป็นการช่วยเพิม่อตัราการเตบิโตของบรษิทัฯ  
    ถงึแม้ว่ากจิการดงักล่าวบรษิทัฯ เคยมส่ีวนร่วมในการบรหิารก่อนทีจ่ะขายหุน้ออกไปเพราะประสบปัญหาขาดทนุแต่ปัจจบุนัจากการทีม่กีารลงทนุเพิม่เคร่ืองจักร 
    ใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตท�าให้ต้นทุนการผลิตลดต�่าลงสามารถแข่งขันได้ในตลาด สามารถสร้างผลก�าไรได้

    บรษิทัฯ มัน่ใจว่าจะสามารถบรหิารจดัการธรุกจินีใ้ห้มผีลก�าไรได้อย่างต่อเนือ่ง เพราะบรษัิทฯ มสีภาพการเงินทีแ่ขง็แรงทีจ่ะสามารถลงทนุเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติเพือ่ลด 
    ต้นทนุได้มากกว่านี ้ในเรือ่งการบรหิารจดัการภายในองค์กร บรษิทัฯ มนีโยบายรกัษาผูบ้รหิารระดบัสงูไว้ ทกุต�าแหน่งเพือ่สร้างความต่อเนือ่งในการบรหิารจดัการโดย 
    ทีบ่รษิทัฯกม็บีคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารธรุกจินี ้ทัง้ในด้านกระบวนการผลติและการจดัหาวตัถดุบิ นอกจากนัน้ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ยงัมคีวามสมัพนัธ์ 
    ทางธุรกิจกับลูกค้ารายส�าคัญของธุรกิจประเภทนี้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการธุรกิจนี้ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถสร้าง 
    ผลก�าไร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรได้
 
    คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่า ผูถ้อืหุน้สมควรอนมุตักิารเข้าซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั คสัตอม แพค จ�ากดั จาก บรษิทั รกัษ์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั  บรษิทั ซอร์โต้ จ�ากัด และ  
    บริษัท ร็อคม่า โฮลดิ้งส์ จ�ากัด โดยการเข้าท�ารายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 
 การลงคะแนน   คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)

 อนึ่ง บริษัทฯ ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 22 กันยายน 2559  และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์  
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่  23 กันยายน 2559

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะ
ให้ นายสลิล ปิ่นขยัน กรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนท่าน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม
       
         ขอแสดงความนับถือ

         ( อารยา  เตชานันท์ )
                                  กรรมการและเลขานุการ
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หลากหลายทางชวีภาพ น�าไปต่อ  
ยอดพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที ่21 และพฒันาประเทศ
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยัง่ยนืและมรีะบบ  
 นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้
อ�านวยการสายอาวโุส-องค์กรสัม-
พนัธ์ บรษิทั บ้านป ูจ�ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยว่า “ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ
และเชื่อมโยงกับการด�าเนินชีวิต
ของมนุษย์มากข้ึน ท้ังในด้านเศรษฐ
กจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ซึง่มผีล 
กระทบโดยตรงกับชีวิตประจ�าวัน
ของทกุคน เราจงึเลอืก “ความหลาก
หลายทางชวีภาพ” เป็นหวัข้อของ
ค่ายเพาเวอร์กรนีต่อเนือ่งเป็นปีที่ 

บรษิทั บ้านป ูจ�ากดั (มหาชน) ร่วม
กบัคณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวด 
ล้อม หรอื “ค่ายเพาเวอร์กรนี” ปี
ที ่ 11 ภายใต้หวัข้อ “การจดัการ
ความหลากหลายทางชวีภาพ กบั
การอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกอย่าง
ยั่งยืน” ให้กับเยาวชนชั้นมัธยม 
ศกึษาปีท่ี 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์
จ�านวน 70 คน 
 โดยมีกิจกรรมพิเศษเป็นไฮ-
ไลต์ของปีนี ้คอื การเดนิป่าส�ารวจ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แหล่ง
มรดกโลกทางธรรมชาต ิ และห้อง 
เรยีนทางธรรมชาตขิองไทย เพือ่ให้
เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความ

บา้นปแูละมหดิลจัด‘ค่ายเพาเวอรก์รีน’ 

2 ประกอบกบับ้านปฯู มนีโยบาย
ส�าคญัในการรกัษาสมดลุและความ
หลากหลายทางชวีภาพในกระบวน 
การด�าเนนิธรุกจิตัง้แต่ขัน้ตอนวาง 
แผนพฒันาโครงการผลติ ระหว่าง
การด�าเนนิผลติ และภายหลงัการ
ปิดโครงการ ตวัอย่างโครงการอน-ุ
รกัษ์ความหลากหลายทาง ชวีภาพ
ท่ีส�าคัญคือ โครงการท่ีเหมืองบา
รนิโตและเหมอืงอนิโดมนิโค ภาย
ใต้การดูแลของ PT.Indo Tam-
bangraya Megah (ITM) ซึง่เป็น
บรษิทัลกูของบ้านปูฯ ในประเทศ
อนิโดนเีซยี จงึต้องการต่อยอดการ
เรยีนรูแ้ละสร้างความตระหนกัใน
เรือ่งนีใ้ห้แก่เยาวชน”
 ตลอด 8 วันในค่ายเพาเวอร์กรีน  

ปีที่ 11 ภายใต้แนวคิด “วิทยา-
ศาสตร์ส่ิงแวดล้อม-เรียนรู้สู่การ
ปฏบิตั”ิ เยาวชนทัง้ 70 คนได้เรยีน
รูภ้าคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินหวั 
ข้อต่างๆ เช่น ความส�าคัญของ
ความหลากหลายทางชวีภาพ การ
ขึ้นบัญชีเป็นแหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาต ิ การอนรุกัษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยนื โดยอาจารย์
และผูเ้ชีย่วชาญระดบัแนวหน้าของ
ไทย จากนัน้เยาวชนได้ส�ารวจความ
หลากหลายของพชืและสตัว์ ณ อุท-
ยานแห่งชาตเิขาใหญ่ และพฒันา
โครงงานกลุม่วทิยาศาสตร์สิง่แวด 
ล้อม เพือ่น�าเสนอแก่คณะกรรมการ
โครงการฯ และประชาชนทัว่ไป ชงิ  
ทนุการศกึษารวมกว่า 30,000 บาท 
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สุรฉัตร บูรณะอัตถชัย ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยงำนโครงกำร บริษัท อิตัลไทย
วศิวกรรม จ�ำกดั พร้อมพนกังำนร่วมกจิกรรม “ฉลอง 1,200,000 ชัว่โมง
กำรท�ำงำนโดยปรำศจำกอุบัติเหตุขั้นหยุดงำน Safety Day & Cele-
brate 1,200,000 Man-hour Zero Accident 2016” 

ยทุธนำ ขำวมศีร ีผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรอำคำร บรษิทั ซ.ีพ.ีแลนด์ จ�ำกดั 
น�ำทมีผู้บรหิำร และ พนกังำนจำกทกุกลุ่มธรุกจิ ในอำคำร ซี.พ.ีทำวเวอร์ 
ถนนสลีม ซ้อมอพยพหนไีฟประจ�ำปี 2559 โดยจ�ำลองสถำนกำรณ์เพือ่
ให้พนกังำนมคีวำมพร้อมในกำรรบัมอืกรณเีกดิเพลงิไหม้อย่ำงทนัท่วงที 

กรรณกิำร์ แสงทอง รองปลดักระทรวงยุตธิรรม ให้กำรต้อนรับ Mr.Nguyen 
Van Luc รองอธบิดกีรมบงัคบัคด ีกระทรวงยตุธิรรม สำธำรณรฐัสงัคมนยิม
เวยีดนำม พร้อมคณะ ในโอกำสเดนิทำงมำเพือ่แลกเปลีย่นทำงวชิำกำร
ระหว่ำงไทยและเวยีดนำม ด้ำนบงัคบัคดทีำงแพ่ง 

ศรำวุธ จำรุจินดำ ประธำนสำยสินเชื่อธุรกิจ ธนำคำรเกียรตินำคิน 
จ�ำกดั (มหำชน) พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิำรให้กำรต้อนรบัลกูค้ำผูป้ระกอบ
กำรอสังหำริมทรัพย์ ในงำนสัมมนำกลยุทธ์กำรใช้ส่ือโฆษณำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส�ำหรับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 

อนนัต์ องัคณำวศิลัย์ ประธำนสภำเมอืงพทัยำ และ ศรชยั อนิทรวเิชยีร 
ผู้จัดกำรทั่วไปศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยำบีช ร่วมกันเปิดงำน 
Food Festival 2016 โดยมี สินธ์ไชย วัฒนศำสตร์สำธร ประธำน
สมำคมนักธุรกิจและกำรท่องเที่ยว เมืองพัทยำ ร่วมงำน 

ดร.กัมปนำท บุญรำศรี กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไอยรำ แพลนเนต 
จ�ำกดั ร่วมด้วย ศ.ดร.ปรชัญำ คงทวเีลศิ  นกัวจิยัชือ่ดงัจำกมหำวิทยำลยั
เชียงใหม่ จัดงำนเปิดตัว ผลิตภัณฑ์เซซำมีนสำรสกัดงำด�ำเข้มข้น “เอม
มูรำ่ เอ็กซ์” นวัตกรรมใหม่ล่ำสุดเพื่อสุขภำพ 

กติตชิยั ไกรก่อกจิ กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั โสสโุก้ แอนด์ กรุป๊ (2008) 
จ�ำกัด มอบทุนกำรศึกษำในโครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมทุนกำร
ศึกษำบุตร-ธิดำ พนักงำนตัวแทนจ�ำหน่ำย ให้แก่พนักงำน บริษัท     
แกรนด์โฮมมำร์ท จ�ำกัด ที่ร้ำนแกรนด์โฮมมำร์ท สำขำงำมวงศ์วำน 

สมคดิ จำตศุรีพทัิกษ์ รองนำยกรฐัมนตรเีปิดงำนแสดงสนิค้ำของขวญัและ
งำนแสดงสนิค้ำของใช้ในบ้ำน เดอืนตลุำคม 2559 โดยได้รบัเกยีรตจิำก 
อรรชกำ สบีญุเรือง รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม สวุทิย์ เม-      
ษนิทรย์ี รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงพำณชิย์ ร่วมงำน
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พทิกัษ์ รัชกจิประกำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และ กรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ บรษิทั พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ�ำกดั (มหำชน) พร้อมคณะผูบ้รหิำร แถลง
ข่ำว เปิดตวัน�ำ้มนัเครือ่ง “PT Maxnitron” ทีโ่รงแรมเซน็ทำรำ แกรนด์ 
แอท เซ็นทรัลพลำซ่ำลำดพรำ้ว 

ธร์ีธวชั แร่จัน่ ประธำนบรหิำร บรษิทั เดอร์มำลงิค์ จ�ำกดั พร้อมทีมผูบ้รหิำร
เข้ำร่วมงำน Cosmobeaute Indonesia 2016 เพือ่แนะน�ำผลติภณัฑ์ใหม่
ล่ำสดุ ซึง่ได้รบัควำมสนใจและตอบรบัเป็นอย่ำงดจีำกผูเ้ข้ำชมงำน ที ่จำ-
กำร์ต้ำ คอนเวนชัน่เซน็เตอร์ กรงุจำกำร์ตำ ประเทศอนิโดนเีซยี

เข้มแขง็ ขนัแขง็ ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยรถเช่ำและบรหิำร บรษิทั พ.ีพ.ีเอน็.โปร
เฟสชัน่แนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วสิ จ�ำกดั ให้กำรต้อนรบั มนตรชีนะชยั 
วิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระยอง ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบู๊ธของ
บรษิทั ในงำนสปัดำห์ควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั ภำคตะวนัออก 

ไพรชั วรปำณ,ิ อรรถพล ใหญ่สว่ำง และ สำยทพิย์ เชำวลติถวลิ รบัเชญิไป
เย่ียมชม โพธำลัย เลเซอร์ปำร์ค สนำมไดรฟ์กอล์ฟและศูนย์สุขภำพ
มำตรฐำนดใีนไทย โดยม ีอนนัต์-วลัย์ณ ีทวแีสงศริ ิพร้อมด้วย ปรีดำ-วลัลภ 
ตัง้ตรงจติร บอสใหญ่ มำร่วมให้กำรต้อนรบั ทีถ่นนโยธนิพฒันำ 3 บำงกะปิ

ณฐัวฒุ ิป่ินทองค�ำ ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำดและสือ่สำรองค์กร บมจ.อนิเตอร์
ลงิค์ คอมมวินเิคชัน่ จ�ำกดั ร่วมมอืกบั คณะวศิวกรรมศำสตร์ สถำบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั จดังำนโครงกำรอบรม
เชงิปฏบิตักิำรระบบสำยสัญญำณคอมพวิเตอร์และโทรคมนำคม 

ส�ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำต ิ(สวทช.) จดังำน
แสดงควำมยินดีและปฐมนิเทศแก่น้องๆ ทูตเยำวชนวิทยำศำสตร์ไทย
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจ�ำนวน 23 คน ที่ได้รับคัดเลือกเข้ำร่วม
โครงกำรแลกเปลีย่นเยำวชนระหว่ำงประเทศญีปุ่น่และประเทศอำเซียน 

ประเสรฐิ ครอบแก้ว รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถม
ศึกษำประจวบครีขีนัธ์ เขต 1 เปิด “กจิกรรมค่ำยนกัอนรุกัษ์รุน่เยำว์รุน่ที่ 
11” โดยม ีผดงุศกัดิ ์ปรำณอดุมรตัน์ ผูจ้ดักำรทัว่ไปส�ำนกัประชำสมัพนัธ์ 
และ ชมุชนสมัพนัธ์ เอสเอสไอ ให้กำรต้อนรบั ทีโ่รงเรยีนบ้ำนท่ำขำม 

ณภทัร เจรญิกลุ กรรมกำรผู้จดักำรกลุม่ไลฟ์สไตล์และไฮเวย์ กลุม่บรษิทั 
ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จ�ำกัด ร่วมในพิธีเปิดงำน ‘ทัช เดอะ คิวชู’ 
โดยได้รบัเกยีรตจิำก นำยอะกฮิิโกะ อจุคิะวะ อคัรรำชทตูฝ่ำยเศรษฐกจิ 
สถำนเอกอัครรำชทูตญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทยเป็นประธำนในพิธี


