
ซรีีส่ย์าว20ปี
ตั้งใจให้มีสภาพบังคับต้องปฏิ 
บัติตามการเขียนแผนควรเปิด
กว้างระดมความเห็นจากทุก
ฝ่าย มใิช่ปิดประตหู้องให้หน่วย
งานใดเพยีงหน่วยงานเดยีวเป็น
ผู้ก�าหนดขึ้นมา ที่ส�าคัญต้อง
เจาะช่องเอาไว้เป็นทางออกฉกุ 
เฉนิเอาไว้ป้องกันความเสียหาย
จากความผิดพลาดของแผน
งานทีก่�าหนดไว้ยาวถงึ 20 ปี

ค�าขู่รัฐบาลใหม่ที่มาจากเลือก
ตัง้ไม่เดนิตามแผนยทุธศาสตร์
ชาต ิ20 ปีทีร่ฐับาลทหาร คสช.
จะมอบให้เป็นมรดกตกทอดไว้ 
ถอืว่าท�าผดิรฐัธรรมนูญ ถอืเป็น
เรื่องใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องหันมา
สนใจและให้ความส�าคญัเพราะ
ถอืว่าคนไทยทกุคนต้องแบกรบั
ความเสี่ยงจากแผน 20 ปีร่วม
กนัหากเขยีนบทเอาไว้ผดิพลาด
จนท�าให้เกดิความเสยีหาย เม่ือ
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

คงไม่ต้องถงึขนาดให้ท�าประชามติ
ล้มแผนยทุธศาสตร์ 20 ปี

เพราะแผน 20 ปีไม่ได้ผ่านการท�าประชามติ

สถานการณ์บ้านเมืองตอนนีโ้ฟกสั
ไปอยูท่ีก่ารจบัตวัพระธมัมชโย เจ้า
อาวาสวัดพระธรรมกายมาด�าเนิน
การคดีหลังอัยการมีค�าสั่งฟ้องข้อ   
หารบัของโจรและฟอกเงนิ เจ้าหน้า 
ทีท่ีเ่ป็นผู้รบัผิดชอบในการจบักมุตวั 
อย่างกรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอส
ไอ) และต�ารวจยังเงือ้ง่าราคาแพง 
เลื่อนเส้นตายการเข้าจับกุมตัวไป
เรือ่ยๆ เพราะต้องการเจรจาให้เข้า
มอบตวัมากกว่าใช้ก�าลงับุกจบัเนือ่ง 
จากรู้ดีว่าต้องเจอกับอะไรบ้าง ซึ่ง
เส่ียงต่อการท�าให้เรือ่งบานปลาย
 เรื่องจับตัวพระธัมมชโยจึง
จะเป็นที่ประเด็นที่ต้องติดตาม
กันต่อไปยาวๆ
 แต่เรือ่งท�าท่าว่าจะยาวกว่าการ
จับกุมตัวพระธัมมชโยคือเรื่องที่
ประธานคณะกรรมการร่างรฐัธรรม 
นญู (กรธ.) อย่าง นายมชียั ฤช-ุ
พันธุ์ ออกมาขู่รัฐบาลใหม่ที่จะมา
จากการเลือกตั้งว่าหากไม่ท�าตาม
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีที่จะเขียน    
เอาไว้ให้เดนิจะถอืว่าท�าผดิรฐัธรรม-
นญู
 แม้กรณไีม่เดินตามยทุธศาสตร์
ชาติที่ก�าหนดจะไม่มีบทลงโทษไว้
โดยตรง แต่กม็บีทลงโทษจากการไม่
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไว้ทางอ้อม 
ซึง่กถื็อว่ามคีวามผดิอยูด่ี
 เรือ่งยทุธศาสตร์ 20  ปี จงึ
เป็นสภาพบังคับที่รัฐบาลใหม่
ต้องเดินตามอย่างไม่มีข้อแม้ 
เพราะจะออกเป็นกฎหมายไว้
อย่างชดัเจน
 หลายคนอาจสงสัยว่ายุทธ-
ศาสตร์ชาต ิ20 ปี จะมาจากไหน
 ค�าตอบคือมาจากสภาพัฒนา
เศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิ เท่า   
กับว่าให้ฝ่ายข้าราชการประจ�าเป็น   
ผู้ก�าหนดนโยบายให้ฝ่ายการเมือง
ทีม่าจากการเลอืกตัง้ของประชาชน

ต่อเร่ืองนี ้โดยต้ังค�าถามว่าหากยทุธ 
ศาสตร์ทีก่�าหนดไว้ 20 ปีมคีวามผิด
พลาด หรือไม่เหมาะสมกับสถาน 
การณ์ในอนาคตจนท�าให้ประเทศล้า
หลงัเกิดความเสยีหายจะท�าอย่างไร 
ใครจะรบัผดิชอบ
 “หากวางแผนเอาไว้ผดิ รฐับาล
ที่มาจากการเลือกตั้งต้องเดินตาม
แผนท่ีผิดพลาดนั้นหรือไม่ ยกตัว 
อย่างหลายเรื่องที่รัฐบาลนี้บริหาร
ผิดพลาดจนเศรษฐกจิถดถอย ราคา
พชืผลทางการเกษตรตกต�า่ ประชา-
ชนตกงานมากขึน้ รฐับาลชดุนีก้ท็�า
เป็นแค่แจกเงินให้ประชาชนน�าไป
ใช้สอยเพือ่หวงักระตุน้เศรษฐกจิ ถ้า
จะให้เดนิตามก้นจะไม่พากนัลงเหว
กนัหมดทัง้ประเทศหรอือย่างไร แผน
พฒันาเศรษฐกจิ 5 ปีทีร่ฐับาลชดุนี้
วางไว้และใช้มาร่วม 3 ปี กย็งัไม่เอา
ไหน เหลอืเวลาอกี 2 ปี จะครบ 5 ปี 
จะแก้เศรษฐกิจได้จริงหรือ ขอให้
พวกท่านได้กลบัไปคดิไตร่ตรอง”

เดนิตาม
 ขณะนีก้ฎหมายฉบบัทีว่่ายงัไม่มี
ความคืบหน้าอย่างชัดเจนว่าจะมี
เนือ้หาหน้าตาเป็นอย่างไร จะก�า-
หนดรายละเอยีดในสิง่ทีร่ฐับาลจาก
การเลอืกตัง้ต้องท�าตามไว้มากน้อย
แค่ไหน ซึง่ตามก�าหนดแล้วกฎหมาย
ฉบบันีจ้ะต้องออกมามสีภาพบงัคบั
ใช้ภายใน 120 หลังรัฐธรรมนูญ
ฉบบัใหม่ประกาศใช้
 ขณะนีร่้างรฐัธรรมนญูได้ถกูน�า
ขึ้นทูลเกล้าฯไปแล้วตั้งแต่วันที่ 9 
พฤศจิกายนทีผ่่านมา ตามขัน้ตอนมี
ระยะเวลาให้ทรงวนิจิฉยั 90 วนั แล้ว
แต่ว่าจะทรงโปรดเกล้าฯลงมาเมื่อ
ไหร่ เมือ่โปรดเกล้าฯลงมาแล้วคงจะ
ได้เหน็ความคบืหน้าในการท�ายทุธ 
ศาสตร์ชาตมิากขึน้
 นายสรุพงษ์ โตวจิกัษณ์ชยั-
กุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ หนึ่งในแกนน�า
พรรคเพือ่ไทย แสดงความเป็นห่วง

 แม้จะถกูมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้าม 
เป็นคนละขั้วทางการเมือง แต่ค�า 
ถามของอดตีรฐัมนตรจีากพรรคเพือ่
ไทยถอืว่าน่าสนใจและนกัการเมอืง
ทกุฝ่าย ทกุพรรค นกัวชิาการ ประ 
ชาชน จะต้องร่วมกันตั้งค�าถามกับ
รัฐบาลทหาร คสช.เร่ืองก�าหนดยทุธ 
ศาสตร์ชาต ิ20 ปีให้มากขึน้ เพราะ
ถือเป็นความเสี่ยงที่คนไทยทุกคน
ต้องเผชญิร่วมกนัในอนาคต
 อย่างไรก็ตาม ถึงตอนนี้ฝ่าย    
ถอือ�านาจในปัจจบุนัคงไม่เปลีย่นใจ
เรือ่งก�าหนดยทุธศาสตร์ 20 ปีเป็น
มรดกเอาไว้ให้รัฐบาลใหม่เดนิตาม
แน่นอนแล้ว แต่อยากให้การเขยีน
บทซีรี่ส์ยาว 20 ปีให้ฝ่ายการเมือง
ต้องเล่นตามนีเ้ปิดกว้างในการรบัฟัง
ความเห็นมากกว่าท่ีจะให้สภาพฒั-
นาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาตเิป็น
ผู้เขยีนบทเพยีงหน่วยงานเดยีว
 ส�าคญัทีส่ดุคอือย่าปิดประตลูอ็ก
กุญแจบังคับว่าต้องเล่นตามบทที่
เขียนเอาไว้เท่านัน้ ต้องเจาะช่องทาง 
ออกฉุกเฉินเอาไว้ป้องกันความเสีย
หายจากความผิดพลาดของแผนงาน
ทีก่�าหนดไว้ยาว 20 ปี เพราะคงไม่มี
ใครหรอืหน่วยงานไหนหยัง่รูอ้นาคต
ว่าใน 20 ปีข้างหน้าโลกจะเปลี่ยน 
แปลงไปมากน้อยแค่ไหน
 คงไม่ต้องถงึขนาดให้ท�าประ 
ชามตล้ิมแผนยทุธศาสตร์ 20 ปี 
เพราะบททีจ่ะบงัคบัให้เล่นตาม 
20 ปีกไ็ม่ได้ผ่านการท�าประชา-
มติถามความเห็นชอบจากประ 
ชาชน แต่ใช้วิธีลักไก่มัดมือชก
เหมารวมเอาว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของร่างรัฐธรรมนูญทีผ่่านการลง
ประชามติเห็นชอบจากประชา-
ชน

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4465 (990) วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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มาตรการ “แจกเงินฟรีคนจน” 
และมาตรการ “ช็อปช่วยชาติ” มี
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ทั้งเห็น
ด้วย และ ไม่เหน็ด้วย โดยเฉพาะฝ่าย
ไม่เห็นด้วยก็มองว่าเป็นมาตรการที่
สิ้นคิด ผิดกฎหมาย หรืออุ้มกลุ่มทุน 
ฯลฯ  
 แต่ไม่ว่ามาตรการต่างๆทีอ่อก
มาจะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่
กต็าม กส็ะท้อนถงึปัญหาเศรษฐ 
กจิทีย่งัอยูใ่นอาการโคม่าและตรง
ข้ามกับ “เฮียสมคิด” ท่ีวาดฝัน
ขนาดจะขึน้เป็นหนึง่ในภูมิภาคนี้
แทน “สงิคโปร์”
 “ท่านผู้น�า” สัญญาว่าจะอยู่ไม่
นาน แล้วยังจะคืนความสุขให้ประ 
เทศไทยและคืนความสุขให้คนไทย 
แต่วันนี้อยู่มากว่า 2 ปี ความปรอง 
ดองก็ไม่เกิด เศรษฐกิจยังหัวทิ่มลง
เหวอีก  
 ไม่ว่า “ท่านผู้น�า” จะโยนความ
ผิดให้ “แพะ” ตัวไหนก็ตาม ก็ยังถูก
ต้ังค�าถามเรือ่งความสามารถและการ
ใช้อ�านาจถูกต้องชอบธรรมหรือไม่?  
 โดยเฉพาะความล้มเหลวใน
การแก้ปัญหาเศรษฐกจิ 2 ปี ภาย
ใต้ 2 ทมีเศรษฐกจิ คอื “ทมีหม่อม 
อุย๋” และ “ทมีสมคดิ” ทัง้ทีใ่ช้เมด็
เงนิกระตุน้เศรษฐกจิไปกว่า 1 ล้าน
ล้านบาท แต่กเ็หมอืน “ต�าน�า้พรกิ
ละลายแม่น�้า” 
 คนรวยกย็งัรวยต่อไป คนจนกจ็น
ต่อไป จงึไม่แปลกที ่“สถาบนัเครดติ
สวสิ” จะจดัอนัดบัประเทศไทยมช่ีอง
ว่างรายได้ระหว่างคนรวยและคนจน
มากที่สุดอันดับ 3 ของโลก
 และไม่แปลกที่ความผิดทั้ง 
หมดจะเป็น “แพะ” อีกตามเคย 
เพราะ “คนดี” ท�าอะไรก็ไม่ผิด!

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

จะต้ังรฐับาลกฟุ้็งซ่าน  
 ดงันัน้ อยากให้ทกุคนเข้าใจในชวีติกนัให้
ดีว่า เราจะไม่ยอมจ�านนต่อสวรรค์เปิดทาง
ให้เรา แม้ว่าคนที่เรารักเราเทิดทูนจะจากไป 
เราต้องสร้างสวรรค์ใหม่ ไม่ใช่ว่าพระองค์ยัง
อยูก่บัเราได้ ไม่ใช่พระองค์จากไป เรากล็งนรก 
ทะเลาะกัน อย่างที่เขาบอกว่า “ขาดพ่ออย่า
ให้เหมือนถ่อหัก ขาดแม่อย่าให้เหมือนแพ 
แตก” ขาดพ่อ ขาดแม่ก็ต้องรวมตัวกัน ไม้  
ซีกเล็กๆรวมกันก็สามารถจะงัดอะไรใหญ่ๆ
ได้ ท�ากิจกรรมอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์
ร่วมกัน
  ขอให้ต่อแต่นี้ไป เราอย่านึกรอคอยว่า
ในหลวงจะมาช่วยเราอย่างนัน้อย่างนี ้ป้องกัน
น�า้ท่วม น�า้แล้ง ถ้าใครไม่คดิช่วยตวัเองกล็ง
นรกตามๆกัน ขาดแคลน ขดัสน ฝืดเคอืง ล�า 
บากกับน�า้ท่วมน�า้แล้งกันต่อไป ขอย�า้ว่าเรา
ต้องมาคดิท�าฝายน�า้ ท�าท่ีเก็บน�า้ ป้องกนัไม่
ให้น�า้ท่วม ไม่ให้น�า้แล้ง มบ่ีอ มบีงึ มแีก้มลงิ 
มหีลมุขนมครกกนัให้เยอะๆ เราจะได้เริม่พึง่
ตัวเอง คดิเอง ท�าเองตามงพระราชด�ารต่ิางๆ 
เอามาสานต่อ เราก็จะเป็นพสกนกิรทีส่ดุยอด 
 ท่ีส�าคญัจะเป็นชาวพทุธท่ีดท่ีียอดทีส่ดุ จะ
ต้องพึ่งตนเอง ไม่งอมืองอเท้าให้คนโน้นคน
นีม้าช่วย  พอกนัทสี�าหรบัคนประเภทตัง้หน้า
ตั้งตารอความช่วยเหลือ เราต้องคิดท�าดีทุก
วัน ต้องถือว่าสวรรค์เปิดทางให้พวกเราได้
ต่อสู้ชีวิตอย่างทรนงองอาจ ให้มีความภาค
ภูมิใจในน�้าพักน�้าแรง ล�าแข้งของตัวเอง ถ้า
คนเราเกิดมาแล้วมวัแต่พึง่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดนิ 
ไม่คดิพึง่ตนเองแล้ว ก็ไม่ต้องคดิว่าใครจะมา
เป็นที่พึ่งให้  
 นีแ่หละสวรรค์เปิดทางจรงิๆ ยงัไงก็
อย่าลืมช่วยเปิดทางสวรรค์กันเถิด อย่า
เปิดขุมนรกอะไรกันเลย อย่าหาเรื่อง
ร้อนอกร้อนใจกันเลย
   เจริญพร

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

 

ถ้าไม่พอใจกับส่ิงท่ีมี ไม่ยินดีกับสิ่ง
ทีไ่ด้ ทกุคนในโลกนีไ้ม่มหีรอกทีเ่รา
จะได้อะไรให้มันพอใจถูกใจไปหมด 
เพราะฉะนัน้ต้องรูจ้กัสงบปากสงบค�า
กนับ้าง เราอย่าไปเกลยีดคนทีเ่ขารกั
และอย่าไปเผลอรักคนท่ีเขาเกลียด  

ในความรู้สึกของคนไทย การสวรรคตของ
ในหลวงรชักาลที ่9 เป็นความสญูเสยีทีท่�าให้
เป็นการปิดประตูความสุข เปิดรับแต่ความ
ทุกข์กัน แต่ถ้าเราเปลี่ยนความรู้สึกเสียใจ 
อาลยัอาวรณ์ จากสวรรคตมาเป็นสวรรค์ เปิด
ทางให้เราเห็นสวรรค์ อย่างช่วงที่พระองค์
สวรรคตใหม่ๆ คนไทยท้ังประเทศไม่มคีวาม
รู้สึกท่ีจะทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้ง แม้จะมา
เกิดบางเรื่องในตอนหลังๆ แต่ก็เป็นเรื่อง
เล็กๆน้อยๆ  
 เราจึงต้องพยายามที่จะอยู่กับความเสีย 
ความมีให้ได้ ในฐานะพสกนกิรทีด่ ีอย่างข่าว
ผู้อ�านวยการโรงเรียนคนหน่ึงแต่งชุดสีเลือด
หมู ท�าไมไม่ใส่ชดุด�า เลยท�าให้ประชาชนไม่
พอใจและขับไล่ ผู้อ�านวยการคนนี้เป็นคน
อสีาน กย็ิง่ไม่พอใจและเกดิความคบัแค้น ถ้า
อะไรไม่พอใจก็ขับไล่ ได้นายกรัฐมนตรีก็ขับ
ไล่ แสดงว่าคนไทยเรานีไ่ม่รูจ้กัค�าว่ายนิดกีบั
ส่ิงท่ีได้ พอใจกับสิ่งที่มี แทนที่จะพอใจไป
ก่อน ยนิดไีปก่อน มอีะไรค่อยว่ากันภายหลัง
ตามสถานการณ์ ไม่ใช่พอเริ่มต้นก็ไม่พอใจ 
วิพากษ์วิจารณ์กันแล้ว 
 อย่างน้ีเราจะได้ความสขุ ความสบาย
กนัเมือ่ไรล่ะ ถ้าไม่พอใจกบัสิง่ทีม่ ีไม่ยนิ  
ดกีบัสิง่ทีไ่ด้ ทกุคนในโลกนีไ้ม่มหีรอกที่
เราจะได้อะไรให้มันพอใจถูกใจไปหมด 
เพราะฉะน้ันต้องรู้จกัสงบปากสงบค�ากนั
บ้าง เราอย่าไปเกลียดคนที่เขารักและ
อย่าไปเผลอรกัคนทีเ่ขาเกลียด อยูเ่ฉยๆ
ดีกว่า พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียอาจจะ
เป็นต�าลงึทอง  ไม่ใช่ได้อะไรมากฟุ้็งซ่าน 

แพะของคนดี!

In Brief : ย่อความ

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4465 (990) วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เศรษฐกิจ

ตราสารหนีK้TAMความเสีย่งต่ํา

 นางชวนิดา หาญรตันกลู กรรม 
การผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัย์จดั 
การกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหา 
ชน) หรือ KTAM เปิดเผยถึงแนว
โน้มอัตราผลตอบแทนของตรา 
สารหนี้ในประเทศว่า สัปดาห์ท่ี
ผ่านมามกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้เกอืบ
ทกุช่วงอายอุย่างต่อเนือ่ง โดยแรง
ขายของนักลงทุนตา่งประเทศเริ่ม
ชะลอลง มียอดขายสุทธิจ�านวน 
217 ล้านบาท โดยอัตราผลตอบ 
แทนอายุ 2 ปี อยู่ที่ 1.63% ต่อปี 
อายุ 5 ปี อยู่ที่ 2% และอายุ 10 
ปี อยู่ที่ 2.62% ไม่เปลี่ยนแปลง 
ด้านอัตราผลตอบแทนของพันธ-
บัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับตัว
เพ่ิมขึ้นทุกช่วงอายุ ตามความกงั 
วลต่อนโยบายการกระตุ้นเศรษฐ 
กิจของประธานาธิบดีสหรัฐอเม-
รกิาคนใหม่ทีจ่ะท�าให้เงนิเฟ้อและ
หนี้สาธารณะปรับตัวเพิ่มขึ้น รวม
ถงึโอกาสค่อนข้างสงูที ่Fed จะขึน้
ดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม อัตรา
ผลตอบแทนของตราสารหนีส้หรฐั 
อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น
อยู่ที่ 1.12% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 
ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.83% ต่อ
ปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัว
เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.36% ต่อปี 

 ส�าหรบัราคาทองค�า นัน้ยงัคง
อ่อนตวัลงต่อเนือ่งจากการแขง็ค่า
ของค่าเงินดอลล่าร์ เข้าใกล้แนว
รับส�าคัญแถวๆ 1,160 US ต่อ
ออนซ์ ระยะสั้นยังมีความเสี่ยงที่
จะผันผวนอยู่ เพราะฉะนั้น นักลง 
ทุนระยะยาวสามารถพิจารณาถึง
จังหวะสะสมเพิ่มได้ ราคาน�้ามัน
ดิบยังแกว่งตัวผันผวนหลังรีบาวด์
ขึ้นมาค่อนข้างแรง คาดว่าอาจยัง
อยู่ในกรอบเดิม คือ 40-50/bb1 
ผลของการประชุมในกรุงเวียนนา 
ของกลุม่ผูผ้ลติน�า้มนัน่าจะเป็นตวั
ตัดสินในทิศทางของราคาน�้ามัน
ดิบ ซ่ึงที่ผ่านมา ผลการเลือกตั้ง 
ท�าให้ค่าเงนิดอลล่าร์สหรฐัแขง็ค่า
ขึน้มาก และท�าให้มกีระแสเงนิไหล
ออกจากตลาดเกิดใหม่ ไหลกลับ
เข้าไปในตลาดพัฒนาแล้ว โดย
เฉพาะสหรฐัมากขึน้ เหตกุารณ์ดงั
กล่าวน่าจะยังมีผลไปซักพักแม้ว่า
จะมแีรงขายท�าก�าไรในค่าเงนิดอล
ล่าร์อยู่บ้าง ด้านการประชุมของ
กลุ่มผู้ผลิตน�้ามันทั้ง OPEC และ 
Non-OPEC ยังตกลงลดเพดาน
การผลิตไม่ได้ ท�าให้มีความเสี่ยง
เกดิขึน้ในตลาดน�า้มันดบิโลก หาก
ตกลงกันไม่ได้จริงๆ อาจส่งแรง
กดดันต่อตลาดเกิดใหม่ได้อีก  

 อย่างไรก็ดล่ีาสุดทางบรษัิทได้
เปิดจ�าหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารหนีเ้อฟเอเอฟ 101 ( KTFF 
101) ตัง้แต่วนันี-้วนัที ่6 ธนัวาคม 
2559 อาย ุ1 ปี เน้นลงทนุตราสาร
หนี้ต่างประเทศ ประเภทเงินฝาก
ประจ�า Emiratcs NBD PJSC ผล 
ตอบแทนประมาณ 2% ต่อปี, Com 
mercial Bank of Qatar  Q.S.C., 
Abu Dhabi Commercial Bank 
1.95% ต่อปี, Ahi bank QSC. 
2.05% ต่อปี และ First  Gulf  Bank 
PJSC 1.90% ต่อปี ในสัดส่วน
สถาบนัการเงนิละ 20% ของมลูค่า
ทรพัย์สินสุทธิของกองทนุ  และมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 0.27% ต่อปี ดงั
นั้นผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบ 
แทนประมาณ 1.70% ต่อปี ซึง่กอง 
ทุนมีนโยบายการป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ�านวน 
ทัง้นี ้กองทนุ KTFF101 อาย ุ1 ปี 
เหมาะส�าหรบันักลงทนุท่ีรบัความ
เสีย่งได้ไม่สงูมากนกั และต้องการ
โอกาสในการรบัผลตอบแทนตาม
ทีก่�าหนดไว้

เศรษฐกิจ

จดัเสวนา : บรษิทั พลสั พรอ็พ-
เพอร์ตี ้ จ�ากดั ร่วมกบัศนูย์ศกึษา
การบรหิารทรพัยากรกายภาพ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย จดัเสวนา “การ
จัดท�าแผนบ�ารุงรักษาระบบประ 
กอบอาคารให้มีประสิทธิภาพ” 
พร้อมเยี่ยมชมอาคารและวิธีการ
บริหารจัดการอาคารตลาดหลัก 
ทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ชวินดา หาญรัตนกูล

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,750.00 บาท

 ขาย 19,850.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,390.00  บาท

 ขาย   19,850.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,169.85  ขาย 1,170.65
ลอนดอน ซื้อ 1,169.85  ขาย 1,170.65

ภาวะหุ้น 1 ธันวาคม 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) 

35.96

38.52375

46.51

4.7163

0.3247

25.2395

+2.14  1,512.38  
  62,216.27
+6.39  2,135.62  
  44,207.86
+4.14  947.32  
  36,931.70
-5.00  593.74  
  2,184.43

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

1,577.59  +7.89

2,392.51  -6.59

2,492.93  -18.55

1,763.99  +3.93

2,418.48  -8.72

2,725.60  -9.25

1,222.49  +14.84

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

8,909.90 

14.32 

18,570.20  

29.85

28,392.43 

45.64 

6,503.65 

10.45 

17,736.23 

28.51

31,916.99 

51.30

2,406.26 

833.97 

-3,524.55 

KTAM ชีอ้ตัราผลตอบแทนของตราสารหนีใ้นประเทศมกีาร
ปรบัตวัขึน้ทกุช่วงอายุ เหตแุรงขายของนกัลงทุนต่างประเทศ
เริ่มชะลอลง ขณะท่ีราคาทองค�ายังอ่อนตัว-ผันผวน ท้ังนี้ 
KTAM ส่งกองทนุเปิดกรงุไทยตราสารหนีเ้อฟเอเอฟ 101 อายุ 
1 ปี เสนอขายนักลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยงมากนัก   
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แบงกป์ลอ่ยกูห้นนุSMEsตอ่ยอด

เศรษฐกิจ

 นายนิธิศ มนุญพร กรรมการ
และผูจ้ดัการท่ัวไป บรรษทัประกนั
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ได้เปิด
ตวัโครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ SMEs 
ทวีทุน และร่วมลงนามบันทึกข้อ
ตกลง (MOU) กับ 19 ธนาคารพนัธ 
มิตรเพื่อประกาศความพร้อมให้ 
การสนบัสนนุผูป้ระกอบการ SMEs 
ในโครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ SMEs 
ทวทีนุ (PGS6) ในวงเงนิ 100,000 
ล้านบาท เพิ่มโอกาสผู้ประกอบ
การ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อ
มากขึน้ช่วยเสรมิสร้างบรรยากาศ
การลงทุนและสร้างเม็ดเงินหมุน 
เวยีนในระบบเศรษฐกจิในประเทศ 
ส�าหรบัโครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ 
SMEs ทวีทุน เป็นโครงการที่ต่อ 
ยอดมาจากโครงการค�า้ประกนัสนิ
เชือ่ PGS 5 โดยมรีะยะเวลารบัค�า
ขอค�้าประกันได้จนถึงวันท่ี 30 
มถินุายน 2561 คาดว่าตลอดโครง 
การจะสามารถช่วยผูป้ระกอบการ 

SMEs ได้ 33,000 ราย ก่อให้เกดิ
สินเชื่อในระบบคิดเห็น 168,000 
ล้านบาท ก่อให้เกิดเศรษฐกิจ
หมนุเวยีนในระบบ 458,000 ล้าน
บาท 
 “ขณะน้ีมี 3 ธนาคารพร้อม
ปล่อยสินเชื่อและใช้ บสย.ค�้าประ 
กันในโครงการนี้ ได้แก่ ธนาคาร
ทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 
และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์-    
เตอร์ดไทย และ บสย. จะทยอย
ลงนาม MOU กับธนาคารต่างๆ
จนครบ 19 ธนาคารภายในสิ้นปี
นี้ โดยคาดว่าถึงสิ้นปี 2559 จะ
สามารถค�า้ประกนัสนิเชือ่ให้ผูป้ระ 
กอบการผ่านโครงการนีไ้ด้ 3,000 
ล้านบาท” 
 ทัง้นี ้ข้อดขีองโครงการ SMEs 
ทวีทุน คือ มีการขยายระยะเวลา
การค�้าประกันจาก 7 ปี เป็น 10 
 ปี เพ่ือให้การช่วยเหลือ SMEs 
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยคิดค่า
ธรรมเนยีมค�า้ประกนัอยูท่ี ่1.75% 

ต่อปี นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุน 
SMEs ที่เข้าระบบฐานภาษีได้รับ
สทิธปิระโยชน์ และความช่วยเหลอื
ต่างๆจากภาครฐั โครงการดงักล่าว
จึงมีคุณสมบัติเพิ่มเติมว่า ต้อง  
เป็น SMEs ท่ียื่นแบบแสดงราย 
การภาษเีงนิได้ ทัง้ทีเ่ป็น SMEs ประ 
เภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุค-
คลโดยมีเอกสารหรือหลักฐาน
แสดงการยืน่เสียภาษเีงนิได้บุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ในรอบปี
ปัจจุบันหรือ 1 ปีก่อนหน้า
 ด้าน นางสาวสติาพัชร์ นโิรจน์-
ธนรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน) 

นิธิศ มนุญพร

(LIT) ผู้ให้บริการสินเชื่อประเภท 
Non-Bank กล่าวว่า บริษัทฯได้
งานสนับสนุนสินเชื่อ Leasing 
หรือสินเช่ือเช่าทรัพย์ให้กับท่านผู้
ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(SMEs) เพือ่สนบัสนนุ
โครงการเช่าใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร
เฉพาะกิจ ระบบ Digital Trunk 
Radio System พร้อมเครื่องอุป-
กรณ์และส่วนประกอบ 919 ชุด ส�า 
หรับหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 
มูลค่าสัญญา 67 ล้านบาท ระยะ
เวลา 4 ปี 
 “การปล่อยสินเชื่อโครงการ
เช่าใช้เครื่องวิทยุส่ือสารฯ จะช่วย
เพ่ิมพอร์ตสินเช่ือของบริษัทให้
เติบโตแข็งแกร่งจะเป็นผลดีต่อ
รายได้รวมของบรษิทัในระยะยาว 
โดยปัจจุบันมีพอร์ตสินเชื่อ Lea-
sing และ Hire Purchase รวม
กันอยู่ที่ประมาณ 421 ล้านบาท 
ซ่ึงบริษัทพยายามบริหารสัดส่วน
ของสินเชื่อประเภทนี้ โดยมีเป้า
หมายให้ครอบคลุมต้นทนุคงทีแ่ละ
เป็นฐานรายได้ทีแ่น่นอนและสม�่า 
เสมอให้กับบริษัท ซ่ึงบริษัทจะมี
รายได้จาก Leasing/hire pur-
chase เข้ามาในทุกๆเดือน เพิ่ม
ขึ้น” นางสาวสิตาพัชร์ กล่าว

3 แบงก์เดินหน้าพร้อมปล่อยสินเชื่อ “โครงการ SMEs ทวี
ทุน” โดยใช้ บสย.ค�้าประกัน คาดสิ้นปีนี้ ยอดค�้าประกันพุ่ง 
3,000 ล้านบาท ด้าน IT ลยุปล่อยสนิเชือ่โครงการเช่าใช้วทิยุ
สื่อสาร มูลค่าสัญญา 67 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี เอื้อผู้ประ 
กอบการ SMEs หวังดันผลงาน-รายได้เติบโตระยะยาว

เปิดสาขา : นางสุพรศร ีนาคธนสกุาญจน์ ผูอ้�านวยการฝ่ายปฏบิตักิารและ
บรหิารกลุม่สินค้า บรษิทั เมกา โฮม เซน็เตอร์ จ�ากดั น�าทมีเตรยีมฉลอง
เปิดสาขาใหม่แห่งท่ี 11 จงัหวดันครพนม ในวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 พบกบั
สนิค้าลดสะท้านเมอืง ลดสงูสดุกว่า 50% พลาดไม่ได้กบัสนิค้าแลกซือ้ ราคา
เริม่ต้นท่ี 1 บาท และการประมลูสนิค้าราคาพเิศษ เมกาโฮม สาขานครพนม 

จดัโปรฯ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จดัโปรโมชัน่พเิศษส�าหรบั
ลูกค้าที่ใช้บัตร ATM ธนาคารใดก็ได้ท�ารายการถอนเงินผ่านเครื่อง 
ATM ธอส. โดยไม่จ�ากัดจ�านวนเงินขั้นต�่า เพียงแสดงสลิป 10 ใบ หรือ
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พร้อมท�าบัตร ATM ธอส.ตั้งแต่วันนี้-31 
ธ.ค.2559 รับฟรี ข้าวสารหอมมะลิ A-Rice 1 ถุง มีจ�านวนจ�ากัดเพียง 
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อนัโตนโิอ คอนเต้ ก�าลงัพาทมีเชลซ ีสร้างผลงานได้น่าเกรงขามเหลอืเกนิ 

กีฬา

โลกกีฬา

‘นักบญุ’เปิดรงัรบั‘หงส์แดง’

‘เยอมนั กรงัด์ปรซ์ี’หลดุโผ่

ห้ามมายุง่กบั‘มลูเลอร์’ 

“นักบุญ” เซาแธมป์ตัน เตรียมเปิดรัง
เซน็ต์ แมรี ่ ต้อนรบัการมาเยอืนของ ทมี 
“หงส์แดง” ลเิวอร์พลู ในศกึอเีอฟแอล 
คพั รอบรองชนะเลศิ ส�าหรบัทมีเซาแธมป์ 
ตนั การผ่านเข้ารอบรองชนะเลศิ ในราย 
การบอลถ้วยนี ้ถอืเป็นครัง้แรกของพวกเขา 
นบัตัง้แต่ปี 1986-87 เลยทเีดยีว ส่วนผล
การประกบคูอ่กีคูห่นึง่ “ปิศาจแดง” แมน
เชสเตอร์ ยไูนเตด็ ท่ีไล่ถล่มทมี “ขนุค้อน” 
เวสต์แฮม ยไูนเตด็ มา 4-1 จะเปิดรงัโอลด์ 
แทรฟฟอร์ด ต้อนรับการมาเยือนของทีม
ฮลัล์ ซติี ้โดยเกมรอบรองชนะเลศิ นดัแรก
จะมขีึน้วันท่ี 9 มกราคม 2017 และนดัที่
สอง วนัท่ี 23 มกราคม  

โปรแกรมการแข่งขันรถสูตร 1 ประจ�าปี 
คลอดออกมาแล้ว ผลปรากฏว่า เยอรมนั 
กรงัด์ปรซ์ี หลดุจากผงัโปรแกรม ขณะที่ 
บราซเิลยีน กรังด์ปรีซ์ ยงัไม่ชดัเจน โดยทาง
ผูบ้รหิารของเอฟ 1 จะมกีารพดูคยุกบัทาง
บราซลิ อกีคร้ังหนึง่ ก่อนทีจ่ะมกีารยนืยนั
ช่วงเดอืนมกราคมปีหน้า ส�าหรบัการแข่งขนั
รถสตูร 1 ฤดกูาล 2017 จะเปิดสนามกนัที่ 
ออสเตรเลยี กรงัด์ปรซ์ี ในวนัที ่26 มนีาคม 
และจบการแข่งขนัทีอ่ะบ ูดไูบ ในวนัที ่26 
พฤศจกิายน ส่วนบรติชิ กรงัด์ปรซ์ี จะมขีึน้
ในวนัที ่16 กรกฎาคม  
 

“มนัไม่ควรท่ีจะเกดิขึน้ เมือ่มนีกัเตะอย่าง 
โธมสั มลูเลอร์ จะลงเล่นให้กบัทมีแมน
เชสเตอร์ ยไูนเตด็ แน่นอน แฟนๆย่อมไม่มี
ความสขุมากนกั ต่อสิง่ทีพ่วกเขาท�ากบั บาส- 
เตียน และแฟนบอลจะไม่พอใจแน่นอน 
หากว่าทีมคดิจะขาย มลูเลอร์ ออกจากทมี”  
เอด็มนุด์ สตอยเบอร์ หนึง่ในสมาชกิบอร์ด
ผูบ้รหิารของ บาเยร์ิน กล่าว หลงัจากทีพ่วก
เขาและแฟนบอลไม่ค่อยแฮปปี้กับเร่ืองท่ี
เกดิขึน้กบั บาสเตยีน ชไวสไตเกอร์ กอง
กลางต�านานของพวกเขา ทีโ่ดนทาง โชเซ 
มรูนิโญ่ ผูจ้ดัการทีม ปฏบิตัไิม่ดต่ีอ ชไวนี่ 
ในช่วงฤดกูาลทีผ่่านมา  

‘เซาธ์เกต็’ชี‘้งานหนกัเริม่ขึน้แล้ว’
หลงัจากทีม่กีารคาดเดาไปต่างๆนานา ท้ายทีส่ดุ 
แกเร็ธ เซาธ์เกต ก็ได้รับงานผู้จัดการทีม 
“สงิโตค�าราม” องักฤษ อย่างถาวร แบบไร้คูแ่ข่ง 
ซึง่เจ้าตวัรูว่้าไม่ใช่งานง่าย และงานหนักก็ต้อง
เริม่ ณ บดันี ้“แน่นอน ผมย่อมภมูใิจอย่างมาก 
ทีไ่ด้รบังานเป็นผูจ้ดัการทมีชาตอิงักฤษ อย่างไร
กต็าม อกีด้านหน่ึง ผมก็รูด้ว่ีามนัไม่ใช่งานง่ายๆ 
แต่ผมกต้็องการทีจ่ะประสบความส�าเรจ็กบังาน
นี”้ เซาธ์เกต กนุซอื วยั 46 ปี กล่าว 
 “ผมมคีวามสุขอย่างมาก ทีไ่ด้มโีอกาสร่วม

งานกบันกัเตะช่วง 4 เกมทีผ่่านมา ผมมองเหน็
ว่า ทมีเรามศีกัยภาพมาก ผมมคีวามตัง้ใจให้ทีม
เราเป็นทมีทีเ่ล่นฟุตบอลให้สนุกและมผีลงานที่
ดีด้วย ผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่องานนี้ และ
ส�าหรบัผม งานหนกัแต่มคีวามสขุของผมเริม่ขึน้
แล้ว” 
 ส�าหรบังานทีร่อ เซาธ์เกต อยูข้่างหน้า นอก 
จากฟตุบอลโลก ปี 2018 แล้ว หากมผีลงานเป็น
ที่น่าพอใจ ก็อาจจะรวมไปถึงศึกชิงแชมป์แห่ง
ชาตยิโุรป ปี 2020 ด้วย

“สงิโตน�า้เงนิคราม” เชลซ ีของกนุซอื อนัโต
นโิอ คอนเต้ ได้เจอกบับททดสอบของจริง ใน
เกมพรเีมยีร์ ลกี สดุสปัดาห์นี ้เมือ่ต้องยกทพัไป
เยอืนทมี “เรอืใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซติี ้
พร้อมด้วยผลงานสดุยอดเกบ็ชยัในลกีมาได้ 7 
นดัตดิต่อกนั 
 ทั้งสองทีม มีคะแนนห่างกันแค่แต้มเดียว 
โดยเชลซ ีม ี31 แต้ม แมน ฯ ซติี ้ม ี30 แต้ม แต่
ด้วยผลงานในขณะนี ้ ดเูหมอืนว่า ผลงานของ
คอนเต้ ดโูดดเด่นมากกว่าแมนฯ ซติี ้ของ เป๊ป 
กวาร์ดโิอล่า อยูบ้่าง ซึง่สถานการณ์นัน้แตกต่าง
ไปจากเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้วมาก 
 “เชลซ ีม ี17 แต้ม ในสถานการณ์เดยีวกนันี้ 
เมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว และเป็นเกมสดุท้ายของ โชเซ 
มรูนิโญ่ ขณะที ่แมน ฯ ซติี ้มมีากกว่าพวกเขา 4 
แต้ม ภายใต้การคมุทมีของ มานเูอล เปลเลกรนีี่ 
 จากชัยชนะที่ เชลซี มีเหนือทีมลอนดอน 

ทอตแนม ฮอต สเปอร์ส 2-1 เมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้ว 
ทีส่แตมฟอร์ด บรดิจ์ เป็นเกมทีเ่ขาเสยีประตเูพยีง
ลกูเดยีวจาก 7 นดัทีผ่่านมา ด้วยระบบการเล่น 
3-4-3 ของ คอนเต้ ทีย่งัคงทรงประสทิธภิาพ
อย่างมาก 
 ขณะที ่ แมนฯ ซติี ้ เอง แม้ว่าจะเริม่ต้นได้ดี
ช่วงต้นฤดกูาล แต่มอีาการสะดดุ เมือ่เอาชนะคู่
แข่งอย่าง ครสิตลั พาเลซ และ เบร์ินลีย์่ อย่างฉวิ
เฉยีด ซึง่ กวาร์ดโิอล่า อดตียอดโค้ช ทมีบาเยร์ิน 
มวินคิ และ บาร์เซโลน่า ยอมรับว่า ทมีเชลซ ีก�าลัง
สร้างมาตรฐานใหม่ 
 “เราก�าลังจะพบกับทีมที่มีผลงานร้อนแรง
ทีส่ดุเวลานี”้ เป๊ป กล่าว ช่วง 5-6 สปัดาห์ทีผ่่าน
มา พวกเขาสร้างผลงานมหศัจรรย์มาก เราต้อง
พยายามค้นพบความลบัของเขาให้ได้ หากว่าเรา
ต้องการเอาชนะพวกเขา และเราต้องเตรยีมตวัให้
พร้อมทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้”

บิก๊แมตช์‘สิงโต’ชน‘เรอื’
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อาร์คาดิโอ เอสคิเวล บรรยายภาพนี้ใน politicalcartoons.com 
ว่า “The world from January” มองโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าจะเป็น
เผด็จการเขย่าโลก หลังขึ้นเป็นผู้น�าสหรัฐ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ยิง่ใกล้วนัทีน่ายโดนลัด์ ทรมัป์ 
จะเข้าด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบ 
ดีสหรัฐ ความกังวลต่อแนวทาง
การค้าการลงทุนของทรัมป์ ยิ่ง

เข้าสินค้าจากจีนสูงถึง 45% 
 นกัวเิคราะห์จีนคาดว่า หาก
ผู้น�าใหม่สหรัฐท�าตามที่พูดไว้ 
จะท�าให้การส่งออกสินค้าของ
จนีลดลง 21% และท�าให้อตัรา
ขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนลด
ลง 0.9%
 ด้าน ฟู อิ้ง ประธานคณะ-
กรรมการกิจการต่างประเทศของ
จนี กล่าวว่าหากผูน้�าใหม่สหรฐัท�า
ตามที่พูดไว้ จีนไม่มีทางเลือกอื่น 
นอกจากต้องตอบโต้ด้วยการขึ้น
ภาษีน�าเข้าสินค้าจากสหรัฐ และ
แสวงหาตลาดส่งออกใหม่ทดแทน
ตลาดสหรัฐ
 ฟู อิ้ง มองว่าหากจีนตอบโต้
สหรัฐด้วยวิธีดังกล่าว จะส่งผลดี
ต่อเกษตรกรจีน เพราะจะมีสินค้า
เกษตรจากสหรฐัเข้ามาตตีลาดใน
ประเทศน้อยลง 
 จีนเป็นประเทศน�าเข้าถั่ว
เหลอืงจากสหรฐัมากทีส่ดุ ขณะ
มูลค่าการซื้อสินค้าเกษตรทุก
ชนิดจากสหรัฐปีที่แล้วอยู ่ที่ 
20,300 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(710,500 ล้านบาท)
 อีกมาตรการหนึ่งที่จีนอาจใช้

ตอบโต้ คือสายการบินจีนหลาย
บริษัทที่สั่งซื้อเครื่องบินโบอ้ิงของ
สหรัฐหลายร้อยล�า อาจยกเลิกค�า
สั่งซื้อ หันไปซื้อเครื่องบินแอร์บัส
ของยุโรปแทน
 อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์
หลายส�านัก ทั้งในจีนและสหรัฐ 
เช่ือว่าผู้น�าใหม่สหรัฐไม่น่าจะท�า
สงครามการค้าการลงทุนกับจีน 
อาจมมีาตรการใหม่ออกมา แต่ไม่
น่าจะรนุแรงถงึขัน้เป็น “สงคราม”
  ท้ังนี้ ผู้ประกอบการอเม-    
ริกันท่ีไปลงทุนในจีนมากกว่า 
200 บรษิทั มลูค่าการลงทนุกว่า 
228,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(24.87 ล้านล้านบาท) คงไม่
ยอมให้ทรมัป์เปิดศกึการค้ากบั
จีน เพราะจะส่งผลกระทบกับ
ตน ท�าให้บริษัทของชาวอเม-   
รกินัเสยีตลาดจนีให้คูแ่ข่งขนั
 ทัง้หมดเป็นการวิเคราะห์คาด
การณ์ โดยส่วนของจีนคาดการณ์
ด้วยความกังวล พร้อมกับเตรียม
แผนไว้รับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึง่ยงัไม่มใีครทราบแน่ชดั
ว่า ทรัมป์จะเอายังไงกันแน่
 นกัวเิคราะห์มองว่า ถ้าทรมัป์
เอาจริงด้านแผนกีดกันทาง 
การค้า มหีลายประเทศทัว่โลก
ที่จะได้รับผลกระทบ ไม่ใช่จีน
ประเทศเดียว

 
 

In Brief : ย่อความ

จีนเตรียมแผนตอบโต้ 
กรณีผู้น�าใหม่สหรัฐเปิด
ศกึการค้ากับจนีตามท่ีให้
ค�ามั่นไว้ระหว่างหาเสียง
เลือกต้ัง แต่นักวเิคราะห์
เชื่อว่า ผู ้น�าใหม่สหรัฐ
ไม่น่าจะท�าตามที่พูดไว้ 
เพราะจะส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทของสหรัฐเอง

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

เพิ่มตามไปด้วย โดยเฉพาะท่ีจีน 
เริม่มคีวามเคลือ่นไหวเตรยีมแผน 
“เปิดศึก” ตอบโต้ไว้แล้ว 
 ทรมัป์ซึง่มกี�าหนดเข้าด�ารงต�า 
แหน่งผู ้น�าสหรัฐอย่างเป็นทาง 
การ วันที่ 20 มกราคม ปีหน้า ได้
ให้ค�ามั่นระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง
ว่าจะตัง้ก�าแพงภาษสีกดัสนิค้าน�า
เข้าจากจีน เพ่ือลดอัตราขาดดุล 
การค้า โดยอาจจะก�าหนดภาษนี�า

เร่ิมศึกค้า‘จีน-สหรัฐ’

ข้อมูลภาพ : theeventchronicle.com
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SYKAU-OM-151116-01

บริษัท เอส.วาย.เค.ออโตพารต อิมปอรต-เอ็กซปอรต จำกัด
เลขที่ 243 ซอยทาขาม 8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2895-7755 แฟกซ 0-2895-7940
E-mail : sykauto@yahoo.com, sykauto@hotmail.com

1. พนักงานขายตางจังหวัด
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • บุคลิกดี รักงานขาย
 • มีรถยนตเปนของตนเอง
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • รายไดดี มีเงินเดือนประจำ มีคาเดินทาง
  และคาคอมมิชชั่น
 • รายไดรวม 30,000-50,000 บาทตอเดือน

2. พนักงานขับรถสงของ/สงสินคา
 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • ไมจำกัดวุฒิ 
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 (มีเงินพิเศษให)
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

…
รับ

สม
ัคร

ดว
น…

สนใจสมัครดวยตนเองหรือสงใบสมัครพรอมหลักฐานมาที่

หมวกกันน็อคหมวกกันน็อค

ASIAN-OM-291116-01

1. วิศวกรเครื่องทำความเย็น 2 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 26 ปขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟา/เครื่องกล
 • มีประสบการณดานเครื่องทำความเย็นจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานไดทั้งกรุงเทพฯและตางจังหวัด

2. ผจก.ฝายประสานงานระหวางประเทศ  2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษไดดี

3. พนักงานบัญชี 2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.ขึ้นไป

4. พนักงานธุรการทั่วไป  2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.ขึ้นไป

F3001_ขายให้เช่ามนี_610

02-377-1356, 089-444-6140

ที่ดิน 276 ตร.ว. ให้เช่าถมสูง บดแน่น
สามารถจอดรถใหญ่มากกว่า 10 คัน 
พร้อมห้องพัก 10 ห้อง (ล่าง-บน) 

เกือบติดถนนคอนกรีต 6 เลน อยู่ เขตมีนบุรี

เช่า 25,000.-/ด.
ขาย ตร.ว.ละ 49,000 บาท

ขาย-ให้เช่าขาย-ให้เช่า
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 • เพศชาย อายุ 23-40 ปี

 • สูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป 

 • วุฒิม.3 ขึ้นไป ไม่มีประวัติ ผ่านการเกณฑ์ทหาร

 • รายได้ขั้นต�่า 12,000 บาท/เดือน

 • มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ และหยุดประจ�าสัปดาห์ 1 วัน

 • มีสวัสดิการดี อุปกรณ์ และเครื่องแบบฟรี

 • พนักงานส�ารองงานมีค่าน�้ามันรถ

งานด่วน
รักษาความปลอดภัย

ประจำาธนาคาร

RAKSA_PIN_211116_01

สนใจติดต่อได้ที่ คุณสมชัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพ จำากัด
โทร. 08-1205-5467, 0-2230-1697

0894469-OM-181116-01

หองเสื้อ KANGSADARN
รับ

ติดตอ 089-446-9000
วัชรพล รามอินทรา กทม.

ชาง
ตัด, เย็บ เสื้อ ญ.

งานหนาราน เย็บงานเนี้ยบได ที่ราน
มีงานหลากหลายใหทำตามความถนัด

งานแนนตลอดป

ราคาดี

Pinart_F3001

โต๊ะอเนกประสงค์โต๊ะอเนกประสงค์
นอกจากจะช่วยให้คุณมีพื้นที่เก็บของข้างเตียงแล้ว

ยังสามารถใช้เป็นโต๊ะกลาง เพื่อนั่งจิบชา กาแฟยามเช้า หรือใช้เป็นโต๊ะวางโน้ตบุ๊ค
เพื่อนั่งทำางาน หรืออ่านหนังสือข้างเตียงก็ได้

สนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อ : คุณเก๋ 093-087-9995, 098-506-1717

รับ
สม
ัคร
ดว
น!
!!

โทร. 0-2415-2004, 0-2415-8529, 0-2415-2582

สนใจโทร.มาสมัครดวยตนเอง ติดตอ คุณตรีนุช

เลขที่ 11/171-186 ซอยเอกชัย 94 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

บริษัท เอส.ดี.การเมนท จำกัด

• เพศหญิง อายุ 30 ปขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • ประสบการณ 10 ปขึ้นไป

แพตเทิรน 2 อัตรา

• เพศชาย อายุ 30 ปขึ้นไป• ประสบการณ 10 ปขึ้นไป

ชางตัด 2 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • ประสบการณ 5 ปขึ้นไป

ชางเย็บตัวอยาง 2 อัตรา

SDGAR-OM-291116-01
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ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
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ตรวจรางวัลสลากออมสิน
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โครงการ
ประกวดออกแบบเครื่องประดับ 
ครัง้ที ่10 GIT World’s Jewelry 
Design Awards 2016 ศนูย์การค้า
เซน็ทรลัเวลิด์ J 17.30 น. พล
เอกฉตัรเฉลมิ เฉลมิสขุ ประ-
ธานกรรมการ บมจ.อสมท แถลง
ข่าวคอนเสิร์ต “สายธารพระราช
ไมตรี” ที่หอแสดงดนตรี มหิดล
สิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา J ซคีอนสแควร์ ร่วม
กบั ไทยประกนัชวีติ จดังาน “อร่อย

พลังงาน” ท่ีศูนย์การค้าเกตเวย์ 
เอกมยั J13.00 น. บณุยฤทธิ์ 
กัลยาณมิตร อธบิดกีรมการเจร 
จาการค้าระหว่างประเทศ กระ 
ทรวงพาณชิย์ เป็นประธานเปิดตวั 
Application “DTN Drive” มุง่สู่ 
Thailand 4.0 และเข้าถึงราย
ละเอยีดการลงทนุใน AEC ได้ง่าย
ขึ้น ท่ีห้องบุรฉัตรไชยากร ช้ัน 2 
กระทรวงพาณชิย์ J 16.30 น. 
วนิจิฉยั แจ่มแจ้ง ผูช่้วยรฐัมนตรี
ประจ�ากระทรวงพาณชิย์ เปิดงาน 

J 10.00 น. พลเอก อนนัตพร 
กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลงังาน เป็นประธานพธิี
มอบรางวลั การประกวดวาดภาพ
เทิดพระเกียรติเพื่อการอนุรักษ์
พลงังาน และพลงังานทดแทนปีที่ 
4 ในหวัข้อ “รกัษ์น�า้ รกัษ์ป่า รกัษ์

รมิทาง” ตัง้แต่วนัที ่9-18 ธนัวาคม 
2559 ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซี 
คอนสแควร์ ถนนศรนีครนิทร์ เอา 
ใจเหล่านักกินท่ีชอบตามล่าหา
เมนูอร่อย ยกขบวนร้านอร่อยรมิ
ทางดัง้เดมิทีค่งความอร่อยมาอย่าง
ยาวนาน และร้านแสนอร่อยยอด
นิยมทั่วไทยในแบบฉบับ Street 
food เสน่ห์อนัน่าหลงใหลทีใ่ครๆ
ก็อยากจะดั้นด้นไปลิ้มลองมา
เสิร์ฟไว้ในงานเดียวรวมกว่า 75 
ร้านค้า 

ช่วงนี้ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่หน้า
หนาวแล้ว สิง่ทีค่วรระมดัระวงัเป็น
พิเศษ คอื การป้องกนัมใิห้ยงุลาย
กัด เพราะยุงลายเป็นตัวน�าโรค/
พาหะโรคไวรสัต่างๆ คอื โรคไข้เลอืด
ออก/โรคเดง็ก่ี โรคไข้ปวดข้อยงุลาย/
โรคชคินุกนุยา และโรคตดิเชือ้ซกิา
 ดร.ทวศีกัด์ิ ตีระวฒันพงศ์ ที่
ปรึกษาวิชาการด้านโมเลกุลลาร์ 
บริษัท N Health เปิดเผยว่าโรคตดิ
เชื้อซิกาโรคไข้เลือดออก และโรค
ปวดข้อยงุลาย เป็นโรคทีเ่กดิจากยงุ
ลายชนิดเดียวกัน ต่างกันแต่สาย
พนัธุข์องไวรสั ดงันัน้ธรรมชาตขิอง
ยงุลาย วธิตีดิต่อของโรค รวมถงึวธิี
ป้องกนัโรค เหมอืนกนัทกุประการ 
อาการของโรคก็จะคล้ายกนัมาก คอื 
มไีข้เฉียบพลนั มกัเป็นไข้ไม่สงูมาก
มกัประมาณ 38.5 องศาเซลเซยีส ไข้
เลอืดออกและโรคปวดข้อยงุลายมกั
เป็นไข้สงูมากกว่า 38.5 องศาเซล-
เซยีส ปวดศรีษะแต่ไม่มาก ปวดข้อ
แต่ไม่มาก แต่โรคปวดข้อยงุลายจะ
ปวดข้อมากจนมีผลต่อการเคลื่อน 
ไหว อ่อนเพลยีไม่มาก แต่ไข้เลอืด
ออกจะอ่อนเพลยีมาก มผีืน่แดงขึน้
ตามผิวหนังได้ทั่วร่างกาย ส�าหรับ
โรคติดเชื้อซิกาจะมีอาการเยื่อตา
อกัเสบ (อาการส�าคญัคอื ตาแดง) 
ร่วมด้วย แต่ไข้เลือดออกและโรค
ปวดข้อยงุลายทีม่กัจะไม่มอีาการนี้
 ผูป่้วยควรพบแพทย์/ไปโรงพยา 
บาลเมือ่อาการต่างๆดงักล่าวรนุแรง 

พลาสมา, เชื้อไซโตเมกาโลไวรัส, 
เชือ้ไวรสัรเูบลลา, เชือ้ไวรสัวารเิซล
ลาซอสเตอร์ และ เชือ้ไวรสัซกิา
 เพือ่ป้องกนัไม่ให้เดก็เกดิภาวะ
ศีรษะเล็กควรหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่
เป็นสาเหตุ หากสาเหตุคือพันธุ-
กรรมให้ปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยว 
ชาญทางด้าน genetics ส�าหรบัการ
ตัง้ครรภ์ครัง้ต่อไป และส�าหรบัไว-
รัสซิกานั้นมียุงลายเป็นพาหะซึ่งมี
การระบาดของเชือ้ไวรสัซกิาทีเ่ข้ามา
ถงึประเทศไทย ดงันัน้ หากสภุาพ
สตรทีีก่�าลงัตัง้ครรภ์และสงสยัว่าตดิ

เชื้อไวรัสดังกล่าวหรือไม่สามารถ   
มาตรวจได้ด้วยการเจาะเลือดหรือ
ตรวจจากปัสสาวะ โดยขณะนี้ห้อง
แลบ็ไบโอโมเลกลุลาร์ของ N Health 
ให้บรกิารตรวจหาไวรสัไข้เลอืดออก 
ไวรัสชิคุนกุนยา และไวรัสซิกาที่มี   
ยงุเป็นพาหะน�าโรคได้จากการเจาะ
เลอืดครัง้เดยีว ซึง่เป็นประโยชน์ต่อ
แพทย์ในการวนิจิฉยัโรคติดเชือ้ไว-  
รสัทีท่�าให้เกดิอาการคล้ายกนั ผูท่ี้  
มีอาการดังกล่าวข้างต้นต้องรีบเข้า
รบัการตรวจและรกัษาให้ทันท่วงที
ต่อไป

เช่น ไข้สงู และไข้ไม่ลงใน 2-3 วนั 
ปวดศรีษะมาก อ่อนเพลยีมาก หรอื
มจีดุเลอืดออกตามล�าตวั แขนขา หรอื
เมือ่สงสยัเป็นไข้เลอืดออกหรอืเป็น
ไข้ปวดข้อยงุลาย โดยเฉพาะสภุาพ
สตรีท่ีอยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ 
เพราะเชือ้ไวรสัซกิาเป็นสาเหตหุนึง่
ทีท่�าให้เกดิภาวะศรีษะเลก็ในเดก็
 ทัง้นี ้ภาวะศรีษะเลก็ในเดก็เป็น
ผลมาจากการพฒันาการของสมอง
ที่ผิดปรกติ โดยเด็กจะมีขนาดของ
ศรีษะเลก็กว่าเดก็ปรกตใินช่วงอายุ
เดยีวกนัอย่างมนียัส�าคญั สามารถ
เกิดขึ้นได้ทั้งระหว่างที่อยู่ในครรภ์
และหลงัคลอด และเกดิได้จากหลาย
สาเหต ุอาท ิความผดิปรกตขิองยนี
หรอืโครโมโซม ภาวะสมองขาดออก 
ซิเจนระหว่างที่อยู่ในครรภ์ ภาวะ
ขาดสารอาหารอย่างรนุแรงระหว่าง
ที่อยู่ในครรภ์การติดเชื้อบางชนิด
ระหว่างต้ังครรภ์ เช่น เชื้อท็อกโซ

‘N Health’เตรียมรับมือโรคหน้าหนาว
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ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัททีโอเอ และ
กรรมการมลูนธิคิณุแม่ลีก้มิเกีย้ว มอบทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาแพทย์ คณะ
แพทยศาสตร์ ศริริาชพยาบาล โดยม ีศ.ดร.นพ.ประสทิธิ ์วฒันาภา คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นผูร้บัมอบ  

สมร เทดิธรรมพบิลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั 
และ เหวยีน ตดั ถัน่ เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามประ 
จ�าประเทศไทย เปิดนทิรรศการ “9 พระราชปณธิานสืบสานผ่านแสตมป์
ของพ่อ” ในโอกาสฉลอง 40 ปีความสมัพนัธ์ทางการทตูไทย-เวยีดนาม 

ฌอง ปอล โฮตเีกยีร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดระดบัโลกด้านอาคารและ
การก่อสร้าง บรษิทั ดาว คอร์นนิง่ยโุรป จดันทิรรศการและงานประชมุเชงิ
วชิาการภายใต้ชือ่งาน “ซลิโิคน ซติี”้ โดยม ีลาลซลิวา ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั 
กรงุเทพ (เจ แอนด์แอล) จ�ากดั พนัธมติรผูแ้ทนจ�าหน่าย เข้าร่วมงาน 

มร.Ghaith Al Ghaith กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แห่ง flydubai สายการบนิโลว์
คอสต์จากดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ เปิดตวัเส้นทาง ดไูบ-กรงุเทพฯ โดย
ม ีธเนศวร์ เพชรสวุรรณ รองผูว่้าการด้านตลาดยโุรป แอฟรกิา ตะวนัออกกลาง 
และ อเมรกิา ประจ�าการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ร่วมงาน 

ธร์ีธวชั แร่จัน่ ประธานบรหิาร บรษิทั เดอร์มาลงิค์ จ�ากดั พร้อมทมีงานเข้า
ร่วมงาน ICAD 2016 งานประชมุแพทย์ด้านความงามและผวิหนงัระดบั
นานาชาต ิเพือ่แนะน�านวตักรรมใหม่ล่าสดุ ซึง่ได้รบัความสนใจจากแพทย์
และผูเ้ข้าชมงานเป็นจ�านวนมาก ทีโ่รงแรมเซน็ทารา แกรนด์ เซน็ทรลัเวลิด์ 

มร.โยอจิ ิมซิทึาน ิประธานกรรมการบรหิาร บจก.เอ.พ.ี ฮอนด้า ส่งมอบ
รถ Honda RC213V-S มลูค่าคนัละ 8.7 ล้านบาท ซึง่มอียู ่10 คนัใน
ประเทศไทยให้กบัลกูค้า น�าโดย ธญัญ่า กนิเนสส์ เซเลบชือ่ดงั ณ บูธ๊-
ฮอนด้าบิก๊ไบค์ ภายในงานมอเตอร์เอก็ซ์โป 2016 

ชมกมล พุ่มพนัธุม่์วง รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารปฏบิตักิาร บรษิทั ดบั
บลวิพ ีเอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) มอบเงนิโครงการ “เวลิด์แก๊สเตมิพลงั
ไฟ ให้หวัใจอบอุน่” จ�านวนเงนิ 200,000 บาท ให้เดก็ด้อยโอกาส 2 
องค์กรคอื มลูนธิกิระจกเงาและมลูนธิเิดก็บ้านทานตะวนั   

คณะผูบ้รหิารและพนกังานจติอาสา ของ กรงุศร ีคอนซมูเมอร์ ได้ร่วมกนั
ปลกูป่าชายเลน ณ พืน้ทีเ่พือ่การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าชายเลน ต�าบลแหลม
ผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการ
อนรุกัษ์ป่าชายเลนของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
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ฮลิแมน เลนซ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูก่้อตัง้ ฮาโทร์ กรุป๊ พร้อมด้วย
ทีมผู้บรหิาร และ เชฟฮอเฮย์ เบอร์นาล ให้การต้อนรบั โดยม ีนายไฆเม 
นวัลาร์ต เอกอัครราชทูตเมก็ซโิก ประจ�าประเทศไทย ทีใ่ห้เกยีรตร่ิวมฉลอง
เปิดสแลนเทด็ ทาโก้ ร้านอาหารเมก็ซกินัใหม่ล่าสดุในเครอื ฮาโทร์ กรุป๊

ดร.ด�ารงค์ ศรพีระราม รกัษาการอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พร้อมด้วย คณบดคีณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และผู้
อ�านวยการโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ฯ จดังานเปิด
ตวัทตูกฬีาและผูถ้อืธง “การแข่งขนัสาธติสามคัค ีครัง้ที ่41 นนทรเีกมส์” 

ดร.ณรงค์ ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับคณะนักวิจัยและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
นวตักรรม บริษทั บารแิคร์ และ บรษิทั เบลลสิ บวิตี ้ แถลงข่าวงาน 
Biotechnology Lab to Market 

วรีชยั รตันบานชืน่ ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร สายธรุกจิไก่เนือ้ 
บรษิทั เจรญิโภค ภณัฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร 
ร่วมแสดงความยนิดกีบัพนกังานซพีเีอฟทีไ่ด้รบัรางวลั “CPF CSR  to 
Sustainability Awards 2016” จ�านวน 18 รางวลั 

กวพีนัธ์  เอีย่มสกลุรตัน์ กรรมการผูจ้ดัการ เดอะ ครสิตลั ร่วมกบั ธเนศ 
โฆษติวฒุโิสภณ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด อาร ิฟตุบอล คอนเซปต์ สโตร์ 
จัดกจิกรรม อาร ิ โชว์ โปร วทิ เดอะ ครสิตลั สอนทกัษะการเล่นกฬีา
ฟตุบอลให้กบัเยาวชน โดยนกัฟตุบอลทมีชาตไิทย 

วลยัพรรณ รศัม ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั อฟีส์ กรุป้ จ�ากดั และ 
ดวงใจ พจิติอ�าพล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อฟีส์ กรุป้ จ�ากดั จดังาน
จบิชายามบ่าย แนะน�าผลติภณัฑ์อาหารเสรมิดแูลผวิ แบรนด์ กลตู้า อฟีส์ 
โดยม ีเจนสนิ ีอูอ่ตชิาต ิเชดิพนัธ์ ศรปีาน กลัย์กลุ มหารชัมงคล ร่วมงาน 

ชวนิดา หาญรตันกลู กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ 
กรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) จดัอบรมหลักสตูรการพฒันาบคุลกิภาพอย่าง
มอือาชพีให้กบัพนกังาน เพือ่น�าไปใช้ในการปฏบิตังิาน โดยม ี อรนภา 
กฤษฎ ีนกัแสดง และผูเ้ชีย่วชาญด้านความงาม เป็นวทิยากร   

แมรี ่อมรรตัน์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอรสิ มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั จดั
กิจกรรมพาเหล่าบิวตี้บล็อกเกอร์บินลัดฟ้าไปเปิดประสบการณ์สัมผัส
ความงามของมหาสมุทรไกลถึงมัลดฟี เพือ่เปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ต้อนรบั
ฤดหูนาว 4U2 Kiss Me Harder “ฟอร์ยทู ูคสิม ีฮาร์ดเดอร์” 


