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พระราชประวัติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช”
พระนามของพระองค์มีความหมายดังนี้
ภูมิพล - ภูมิ หมายความว่า “แผ่นดิน” และ พล หมายความว่า “พลัง” รวมกันแล้ว
หมายถึง “พลังแห่งแผ่นดิน”
อดุลยเดช - อดุลย หมายความว่า “ไม่อาจเทียบได้” และ เดช หมายความว่า “อ�านาจ”
รวมกันแล้วหมายถึง “อ�ำนำจที่ไม่อำจเทียบได้”
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และหม่อมสังวาลย์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470
ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น ( MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ (MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา

พระราชประวัติการศึกษา

เมื่อพุทธศักราช 2475 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระ
ชนมายุ 5 พรรษา ได้ทรงเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนมาแตร์เดอี ถนนเพลินจิต
กรุงเทพฯ ขณะนัน้ ประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ
การเมืองมีความผันผวน ในเดือนกันยายน พ.ศ.2476 หม่อมสังวาลย์ มหิดล
ณ อยุธยา จึงทรงน�าพระธิดา พระโอรส เสด็จไปประทับ ณ กรุงโลซานน์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงรับการศึกษา

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ณ โรงเรียนเมียร์มองต์ ชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียน เอโกล นูแวล เดอ ลา สวิส โรมองต์
และโรงเรียน ยิมนาส กลาซีค กังโตนาล ตามล�าดับ และทรงได้รับประกาศนียบัตร
บาเชอลิเย เอ แลทร์ จากการศึกษาดังกล่าว ทรงรอบรู้หลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมัน และละติน ต่อจากนั้น ทรงเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยโลซานน์
ครัน้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงประกาศ
สละราชสมบัติ รัฐบาลจึงกราบทูลอัญเชิญ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ซึ่ง
สืบสายราชสันตติวงศ์ ล�าดับที่ 1 และมีพระชนมายุ 9 พรรษา เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ เป็น
พระมหากษัตริย์องค์ที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งได้ทรงสถาปนา พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช เป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรง
สถาปนา หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา เป็น พระราชชนนีศรีสงั วาลย์ และทรงสถาปนา
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยานิวฒ
ั นาเป็น สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้โดยเสด็จพระบรมเชษฐาธิราช
สมเด็จพระราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ นิวัฒพระนคร เป็นครั้งแรกเมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2481 ประทับ ณ พระต�าหนักจิตลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เป็นเวลา
2 เดือน แล้วเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ กรุงโลซานน์

ต่อมาได้เสด็จนิวัติพระนครอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2488
ประทับ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง ในครั้งนี้ปวงชนชาวไทยใน
แผ่นดินที่พระมหากษัตริย์มิได้ประทับเป็นประมุขยาวนานกว่าสิบปี ต่างปลาบปลื้มปิติ
ชื่นชมโสมนัสที่ได้ชื่นชมพระบารมีสมเด็จพระยุวกษัตริย์ ซึ่งมีพระชนมพรรษาเพียง
20 พรรษา พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ พระชนมพรรษา 18 พรรษา
ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชด�าเนินเคียงคู่กันไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ที่ต่างๆ
ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง แต่ความชื่นชมโสมนัสนั้นด�ารงอยู่มินาน เมื่อวันที่
9 มิถุนายน พ.ศ.2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้เสด็จสวรรคต
ณ พระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง รัฐบาลโดยความเห็นชอบของรัฐสภาจึง
กราบทูลอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราช
สมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อมา
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พระราชประวัติเสด็จขึ้นครองราชย์

ขณะที่พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช พระชนมพรรษา 19 พรรษา รัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญ
ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 ทรงเฉลิม
พระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช และรัฐบาล ได้แต่งตัง้ ผูส้ า� เร็จราชการบริหารราชการแผ่นดิน
แทนพระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ และทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกษา จึงต้องทรงอ�าลาประชาชนชาวไทย
เสด็จพระราชด�าเนินกลับไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่ง ในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2489 เพื่อทรง
ศึกษาต่อ ณ กรุงโลซานน์ แม้พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศได้
ทรงเปลี่ยนมาศึกษาวิชาการปกครองแทน เช่น วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์
นอกจากนี้ทรงศึกษาและฝึกฝนการดนตรีด้วยพระองค์เองด้วย
ใน พ.ศ.2491 ระหว่างทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้
ทรงขับรถยนต์ไปทรงร่วมงานที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้ทรงพบ และมีพระราชหฤทัยสนิทเสน่หา
ในหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้านักขัตมงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตไทย ประจ�ากรุงปารีส
กับหม่อมหลวงบัว (สนิทวงศ์) กิติยากร
ในปีเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง ทรงบาดเจ็บที่พระพักตร์
พระเนตรขวา และพระเศียร ทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมอร์เซส์ โปรดฯ ให้หม่อมเจ้าราชวงศ์สิริกิติ์มาเฝ้าฯ
ถวายการดูแลอย่างใกล้ชิด พระสัมพันธภาพจึงแน่นแฟ้นขึ้น และต่อมาได้ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เมื่อวันที่
19 กรกฎาคม พ.ศ.2492 ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้พระราชทานพระธ� ามรงค์วงที่สมเด็จ
พระบรมราชนกหมั้นสมเด็จพระราชชนนี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการอภิบาลอย่างดียิ่งจากสมเด็จพระราชชนนี จึงมีพระปรีชา
สามารถปราดเปรื่อง และมีพระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณธรรมทุกประการ ซึ่งน้อมน�าให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงด�ารงสิริราชสมบัติเพียบพร้อมด้วยทศพิศราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรมและราชสังคหวัตถุ ทรงเจริญด้วย
พระเกียรติคุณบุญญาธิการเจิดจ�ารัส ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน เป็นที่แซ่ซ้อง
สรรเสริญทุกทิศานุทิศในเวลาต่อมาตราบจนปัจจุบัน

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

พุทธศักราช 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตพระนคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2493 ประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวัง
ดุสิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
พ.ศ.2493 และต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ณ พระต�าหนักสมเด็จพระ
ศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวังสระปทุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2493 โดยสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระ
พันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานหลั่งน�้าพระมหาสังข์ และทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชน ในการนี้ มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์
หลังจากนั้น ได้เสด็จไปประทับพักผ่อน ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน และที่นี่ได้เป็นแหล่งเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริโครงการ
แรกคือ พระราชทาน “ถนนสายห้วยมงคล” ให้แก่ “ลุงรวย” และชาวบ้านที่มาช่วยกันเข็นรถพระที่นั่งขึ้นจากหล่มดิน
ทั้งนี้แม้ “ห้วยมงคล” จะอยู่ห่างอ�าเภอหัวหินเพียง 20 กิโลเมตร แต่ไม่มีถนนหนทาง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการด�ารงชีวิตมาก ถนน
สายห้วยมงคลนี้จึงเป็นถนนสายส�าคัญที่น�าไปสู่โครงการในพระราชด�าริ เพื่อบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขแก่พสกนิกรอีกจ�านวนมากกว่า 2,000 โครงการใน
ปัจจุบัน
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พระบรมราชาภิเษก

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพระ
ราชพิธบี รมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง
เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”
และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ
แห่งมหาชนชาวสยาม”
ในการนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์
พระอัครมเหสีเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
วันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ.2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี ไปยังสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง เพื่อทรงรักษาพระสุขภาพ และเสด็จพระราชด�าเนิน
นิวัติพระนคร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2494 ประทับ ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน และ
พระที่นั่งอัมพรสถาน
ทั้งสองพระองค์มีพระราชธิดา และพระราชโอรส 4 พระองค์ ดังนี้
1. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2494
ณ โรงพยาบาลมองซัวนี่ โลซานน์ ต่อมาทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2515
2. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ประสูติเมื่อ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2495
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ต่อมาทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า
มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2515
3. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ประสูติเมื่อวันที่ 2
เมษายน พ.ศ.2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ภายหลังทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
พ.ศ.2520
4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูตเิ มือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม
พ.ศ.2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ทรงพระผนวช

เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระผนวช
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง และประทับจ�าพรรษา
ณ พระต�าหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นเวลา 15 วัน
ในการนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินี เป็นผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ตลอดเวลา 15 วัน ต่อมาจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลนี้ ได้ทรงพระกรุณาสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมชนกนาถ
ขึ้นเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ทรงสถาปนา
สมเด็จพระราชชนนี เป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสถาปนา
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทรงประกอบพระราชพิธี
เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล ใหม่ เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ.2539 เพือ่ ให้สมพระเกียรติตามโบราณ
ขัตติยราชประเพณี ทัง้ นี้ ด้วยพระจริยวัตรอันเปีย่ มด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม

อันเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ พระปรมาภิไธยใหม่ที่ทรงสถาปนา คือ
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี
จุฬาลงกรณราชปรียวรนัดดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรยสันตติวงศนิวิฐ
ทศพิศราชธรรมอุกษฏนิบุณ อดุลยกฤษฎาภินิหารรังสฤษฏ์ สุสาธิตบูรพาธิการ
ไพศาลเกียรติคุณอดุลพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ ธัญอรรคลักษณวิจิตร โสภาคย์
สรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุคล อเนกนิกรชนสโมสรสมมต ประสิ
ทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฏลเศวตฉัตราดิฉัตร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย
สกลมไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธราชวโรดม บรมนาถชาติ
อาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วิศิษฏศักตอัครนเรษราธิบดี เมตตากรุณา
สีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฏาธิบดี พระอัฐมรามาธิบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”
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พระราชกรณียกิจ

ตัง้ แต่พทุ ธศักราช 2502 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ
ทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย และได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเยีย่ มราษฎรในภูมภิ าคต่างๆ ทุกภาค ทรง
ประจักษ์ในปัญหาของราษฎร ในชนบทที่ด�ำรงชีวิตด้วยความ
ยากจน ล�ำเค็ญ และด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหา
ทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบัน
อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่
รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัดทุกข์ยากน�ำความผาสุก
และทรงยกฐานะความเป็ น อยู ่ ข องราษฎรให้ ดี ขึ้ น ด้ ว ย
พระบุญญาธิการ และพระปรีชาสามารถปราดเปรือ่ ง พร้อมด้วย
สายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุข
ของราษฏรและเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอด
ระยะเวลาโดยมิได้ทรงค�ำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการ
นานัปการมากกว่า 2,000 โครงการ ทั้งการแพทย์สาธารณสุข
การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การ
พระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการ
เศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยังทรง
ขจัดปัญหาทุกข์ยากของ ประชาชนในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจร อุทกภัย
และปัญหาน�้ำเน่าเสีย ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์และอนุรักษ์ช้างของไทย
อีกด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงตรากตร�ำพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนือ่ ย
แม้ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชด�ำริเพื่อขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่
พสกนิกร กลางแดดแผดกล้า พระเสโทหลั่งชุ่มพระพักตร์และพระวรกาย หยาดตกต้อง

ผืนปฐพี ประดุจน�้ำทิพย์มนต์ชโลมแผ่นดินแล้งร้าง ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ นับแต่
เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ ตราบจนปัจจุบันนานกว่า 53 ปี แล้ว
แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา ก็ได้
พระราชทานแนวทางด�ำรงชีพแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีใหม่” ให้ราษฎร
ได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบอาชีพอยู่กินตามอัตภาพ ซึ่ง
ราษฎรได้ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดีอยู่ในปัจจุบัน
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พระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้
พระราชทานความรักอันยิ่งใหญ่แก่อาณา
ประชาราษฎร์ พระราชภารกิจอันหนักเพื่อ
ประโยชน์สขุ ของอาณาประชาราษฎร์ ปรากฏ
เป็นทีป่ ระจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคณ
ุ ทัง้ ใน
หมูช่ าวไทยและชาวโลก จึงทรงได้รบั การสดุดี
และการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์
เป็นจ�ำนวนมากทุกสาขาวิชาการ ทั้งยังมี
พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างสูงส่ง
ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอันไพเราะนับแต่
ทรงพระเยาว์ สืบเนื่องมารวม 47 เพลง
ซึ่งนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศน�ำไป
บรรเลงอย่างแพร่หลาย เป็นที่ประจักษ์ใน
พระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรีในประเทศ
ออสเตรเลีย ได้ทลู เกล้าฯ ถวายสมาชิกภาพ
กิตติมศักดิ์แด่พระองค์
นอกจากนั้นยังทรงลงแข่งขันในกีฬา
เรือใบประเภท โอ เค และชนะเลิศรางวัล

เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ทรง
ได้รับยกย่องเป็น “อัครศิลปิน” ของชาติ
นอกจากทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรี
แล้ว ยังทรงสร้างสรรค์งานจิตกรรม และ
วรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาของชาติ เช่น ทรงพระราชนิพนธ์
แปลเรือ่ ง ติโต นายอินทร์ผปู้ ดิ ทองหลังพระ
และพระราชนิพนธ์เรือ่ ง ชาดก พระมหาชนก
พระราชทานคติธรรมในการด�ำรงชีวติ ด้วย
ความวิรยิ อุตสาหะ อดทนจนพบความส�ำเร็จ
แก่พสกนิกรทั้งปวง
จึงไม่มขี อ้ กังขาใด หากสายตาอันเปีย่ ม
ไปด้วยความชืน่ ชมในพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จากชาวต่างชาติ
จะน�ำมาสู่การถวายรางวัล และเกียรติยศ
ต่างๆ มากมายกว่าร้อยรางวัล อันเนื่องมา
จากพระราชกรณียกิจ และพระราชอัธยาศัย
ในการแสวงหาความรู้ของพระองค์

กรุงเทพธุรกิจ
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● หน้าทัศนะ :
เป็นเวทีสาธารณะส�ำหรับการแสดงความคิดเห็น ผู้อ่านสามารถส่งบทความ รายงานพิเศษ รายงานการวิจัย
มาได้ที่ ktopinion@nationgroup.com เบอร์ต่อ 3423 โทรสาร 0 2338 3947-8 หรือส่งจดหมายถึงบรรณาธิการ
เกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีที่มีข่าวหรือบทความพาดพิงถึง มาที่ kteditor@nationgroup.com

ktopinion@nationgroup.com

❚

บ้านเขาเมืองเรา
●

ดร.ไสว บุญมา
sawaib@hotmail.com

‘อเมริกา’ ก�ำลังเสือ่ ม...?

ผมอยู่ในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีกว่าสิบครัง้ นับตัง้ แต่ปี 2507 การหาเสียง
เลือกตัง้ แต่ละครัง้ มีความแตกต่างกันเนือ่ งจากบริบท
เปลีย่ นไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
และภูมิหลังของผู้สมัครจากสองพรรคใหญ่ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ซึง่ ก�ำลังเข้มข้นอยูใ่ นขณะนีม้ กี ารโจมตีกนั ด้วยเรือ่ งส่วนตัวตามด้วยการ
ใช้ข้อกล่าวหาที่ขาดข้อมูลสนับสนุนสูงมากเป็นประวัติการณ์
นางฮิลลารี คลินตัน เป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็น
ตัวแทนของพรรคใหญ่ การจะได้เป็นตัวแทนของพรรคนั้นยากยิ่ง
เพราะจะต้องชิงกับคูแ่ ข่งหลายคน เธอเอาชนะได้ดว้ ยปัจจัยหลายอย่าง
รวมทัง้ ประสบการณ์ทางการเมือง การเป็นภรรยาของยอดเซียนการเมือง
บิล คลินตันและการสนับสนุนของมหาเศรษฐีจ�ำนวนมากในภาคการเงิน
นางคลินตันมิได้เข้าสู่วงการเมืองโดยตรงจนกระทั่งหลังสามีลง
จากต�ำแหน่งประธานาธิบดีเริ่มจากการชนะการเลือกตั้งในรัฐนิวยอร์ก
เข้าสูว่ ฒ
ุ สิ ภาของรัฐบาลกลางเมือ่ ปี 2544 หลังชนะการเลือกตัง้ ซ�ำ้ อีกครัง้
เธอสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงต�ำแหน่งประธานาธิบดี
แต่ไม่สำ� เร็จ นางคลินตันด�ำรงต�ำแหน่งวุฒสิ มาชิกไม่ครบวาระเนือ่ งจาก
ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ เธอด�ำรงต�ำแหน่งนี้อยู่ 4 ปี
กว่าจึงลาออกเมื่อต้นปี 2556 เพื่อมาวางฐานส�ำหรับการเข้าชิงต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีเป็นครั้งที่สองในช่วงที่ไม่มีต�ำแหน่งทางการเมืองนั้น
นางคลินตันมักได้รับเชิญไปพูดในการประชุมต่างๆ ซึ่งผู้จัดจ่ายเงินให้
ครั้งละนับล้านบาท การจ่ายเงินให้ผู้มีชื่อเสียงไปพูดในการประชุมมิใช่
ของแปลกในสหรัฐเนือ่ งจากชาวอเมริกนั มองว่าอยูใ่ นกรอบอันชอบธรรม
ของระบบตลาดเสรี
อย่างไรก็ดี นางคลินตันถูกโจมตีมากจากการไปพูดในการประชุม
ของนายธนาคารซึ่งมีรายงานว่าจ่ายเธอชั่วโมงละราว 7 ล้านบาทซึ่ง
สูงกว่าปกติมาก เธอไม่ยอมเปิดเผยว่าไปพูดอะไรท�ำให้ถูกมองว่า
เธอขายตัวให้แก่ภาคการเงินซึ่งสร้างปัญหาหลายอย่างดังที่คอลัมน์นี้
พูดถึงแล้วแต่การถูกมองเช่นนั้นไม่สร้างปัญหาสาหัสจนกระทั่งเมื่อ
เนื้อหาของปาฐกถาถูกขโมยออกมาเปิดเผย เนื้อหานั้นชี้ชัดว่าจุดยืน
ของเธอในบางประเด็นต่างกับจุดยืนที่เธอประกาศต่อหน้าสาธารณชน
เรื่องนี้เสริมข้อกล่าวหาที่มีมานานว่าเธอเป็นคนเชื่อถือไม่ได้เพราะมัก
ตีสองหน้าและโกหกมาตลอด
นายโดนัลด์ทรัมป์ เป็นนักธุรกิจทีไ่ ม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมือง
ปัจจัยหลักที่ท�ำให้เขาได้รับเลือกเป็นตัวแทนของพรรคใหญ่ได้แก่
ความคับข้องใจของชาวอเมริกนั จ�ำนวนมาก ความคับข้องใจส่วนใหญ่
เกิดจากความซบเซาทางเศรษฐกิจหลังวิกฤติปี 2551และความคาดหวัง
อันเกิดจากการถูกล้างสมองว่าพวกเขาต้องมีทุกอย่างเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจึงจะมีความสุขต้นตอของวิกฤติได้แก่การเล่นแร่แปรธาตุ
ทางการเงินแบบไร้จรรยาบรรณในภาคการเงิน ความคับข้องใจนั้น
สูงมากจนท�ำให้ชาวอเมริกันนับล้านคนมองข้ามความบกพร่องของ
นายทรัมป์ทั้งทางด้านนโยบายและทางด้านพฤติกรรมส่วนตัว
ทางด้านนโยบาย นายทรัมป์มักไม่พูดออกมาอย่างแจ้งชัดว่าจะ
แก้ปัญหาต่างๆ อย่างไร เขาเปลี่ยนจุดยืนบ่อยและมักหลีกเลี่ยง
การตอบค�ำถามด้วยการโจมตีฝ่ายตรงข้ามแทน หรือไม่ก็โวยวายว่า
สื่อล�ำเอียง ในด้านส่วนตัว เขามีประวัติยาวนานเรื่องการมุ่งเอาเปรียบ
บุคคลและสังคม เขาหลีกเลี่ยงภาษี คุกคามสตรีและเหยียดหยามผิว
เมื่อจนแต้มทีไร เขาก็ใช้วิธีโจมตีผู้อื่นโดยเฉพาะอดีตประธานาธิบดี
คลินตันซึง่ เคยมีเรือ่ งนอกใจภรรยา บางครัง้ นายทรัมป์ถงึ กับกล่าวหาว่า
นางคลินตันมีส่วนเอื้อให้สามีนอกใจ หรือไม่ก็ข่มขู่หญิงที่เป็นชู้กับสามี
การหาเสียงแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อน
นอกจากตัวอย่างที่อ้างถึงแล้ว ยังมีข้อมูลอีกมากที่บ่งชี้ว่าผู้สมัคร
ของสองพรรคใหญ่ซึ่งคนหนึ่งจะเป็นประธานาธิบดีหากไม่มีอุบัติเหตุ
เสียก่อนมีปัญหาทางด้านจรรยาบรรณขั้นร้ายแรง ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่
ชาวอเมริกันมักพูดเชิงข�ำขันว่า “การเลือกตั้งเป็นการเลือกปีศาจตัวที่
เลวร้ายน้อยกว่า” จะไม่ใช่เรื่องข�ำขันอีกต่อไป ชาวอเมริกันคงจะได้
ประธานาธิบดีซึ่งมีลักษณะของปีศาจร้ายจริงๆ ท�ำให้มีค�ำถามตามมาว่า
อเมริกาก�ำลังเสือ่ มใช่ไหม? ถ้าอเมริกาก�ำลังเสือ่ ม อะไรจะเกิดขึน้ ต่อไป?
เตรียมตัวกันไว้บ้างน่าจะดีกว่าการเอาแต่ก่นด่าอเมริกาใช่ไหม?

ของให้กบั ซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่รายหนึง่

❚ หน้าต่างความคิด ในออสเตรเลีย เขาบอกว่าทีข่ า้ วไทยมีนอ้ ยลง
●

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การสูญเสียความ
สามารถในการแข่งขัน
ของข้าวไทยในตลาดโลก
เป็นบทเรียนส�ำคัญเรือ่ ง
หนึ่งส�ำหรับเอสเอ็มอี เราไม่ได้แพ้คนอื่น
เพราะราคาอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของรสนิยมของลูกค้าหรือ
เรียกเป็นภาษาฝรั่งว่า Taste Shift ด้วย
เพียงแต่ประเด็นนีไ้ ม่ได้มกี ารพูดถึงกันมาก
เท่าทีค่ วร ผมขอเริม่ จากประสบการณ์สว่ น
ตัวระหว่างทีอ่ ยูเ่ มืองแคนเบอร์รา ประเทศ
ออสเตรเลียเวลาไปซือ้ ของในซูเปอร์มาร์เก็ต
เพือ่ มาท�ำอาหาร สีห่ า้ ปีกอ่ นหน้านี้ จะเห็นว่า
ข้าวไทยถูกวางไว้บนชั้นในระดับสายตา
เพื่อเป็นสินค้าชูโรง
ช่วงสองสามปีมานี้ พื้นที่บนชั้นที่เคย
วางขายข้าวไทยสารพัดแบบ มีข้าวจาก
เวียดนามและอินเดียเข้ามาเบียด ประมาณ
คร่าวๆ เทียบกับหลายปีกอ่ น พืน้ ทีว่ างขาย
ข้าวไทยลดลงไปไม่น้อยกว่าครึ่ง จากการ
พูดคุยกับเพื่อนคนไทยที่ท�ำหน้าที่จัดซื้อ

เพราะแพงเกินไปเมื่อเทียบกับข้าวจาก
ประเทศอื่น มีแต่ข้าวหอมมะลิที่ยังพอ
ขายได้ เพราะข้าวคู่แข่งระดับพรีเมียมจาก
เวียดนาม อินเดีย และของออสเตรเลียเอง
ยังคุณภาพไม่ดีพอ
ด้วยความสงสัย ผมเลยนั่งรถเมล์
ตะลอนไปทั่วเมืองเพื่อดูว่าปรากฏการณ์
ข้าวไทยโดนแย่งที่ เป็นเรื่องเฉพาะของ
ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนีห้ รือเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้
กับที่อื่นๆ ด้วย
ผลทีไ่ ด้เหรอครับ? ชะตากรรมเดียว
กันหมด
พอสอบถามร้านอาหารไทยสองร้าน
และร้านอาหารจีนกับร้านอาหารเกาหลี
อย่างละร้าน ทุกคนบอกว่าตอนนีใ้ ช้ขา้ วไทย
ไม่ไหวแล้วเพราะราคาแพง พอผมถามต่อไป
ว่า เปลีย่ นไปใช้ขา้ วคุณภาพต�ำ่ ลง ไม่กลัว
จะเสียลูกค้าเหรอ? เขาตอบว่าข้าวไทยดีกว่า
ก็จริง แต่ไม่ได้ดกี ว่าแบบไม่เห็นฝุน่ ตอนนี้
ข้าวเวียดนามและข้าวอินเดีย ก็ดขี นึ้ เรือ่ ยๆ
คุณภาพต่างกันไม่มากเท่าไหร่ ถ้าไม่ใช่ลกู ค้า
ลิน้ ไฮโซ หรือเป็นคนไทยแทบจะแยกไม่ออก
หรอกว่าเป็นข้าวจากที่ไหน
แม้จะแยกคุณภาพไม่เก่ง แต่ราคาก็

❚

ใต้กระแส
●

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

ความที่จะกล่าวต่อ
ไปนี้ต้องการจะบอกแก่
ผู ้ ค นในสั ง คมไทยว่ า
มหาวิทยาลัยที่เราเคย
ภาคภูมิใจนั้นก�ำลัง “ท�ำลาย” ตัวเองไป
เรื่อยๆ ภายใต้กรอบคิดแบบเสรีนิยมใหม่
มหาวิทยาลัยทีค่ วรจะเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะ
ในการสร้างสรร “ปัญญา” ให้แก่สงั คมก�ำลัง
จะหมดสิ้นไปแล้ว
ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลักดัน
ให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการมา
จนถึงวันนี้แม้ว่ามหาวิทยาลัยยังไม่ออก
นอกระบบทั้งหมดทุกมหาวิทยาลัยก็ตาม
แต่ระบบบริหารมหาวิทยาลัยได้แปรเปลีย่ น
ไปสูก่ ารควบคุมแบบ “เสรีนยิ มใหม่” มากขึน้
เรื่อยๆ
มหาวิทยาลัยไทยได้เดินตามก้นเสรี
นิยมใหม่แบบเซื่องๆ โดยได้ท�ำในสิ่งเดียว
กับทีม่ หาวิทยาลัยในโลกเสรีนยิ มใหม่ทำ� กัน
ประการแรกได้แก่การขึน้ ค่าเล่าเรียนโดย
ผลักภาระให้แก่นักศึกษามากขึ้นและใช้
เล่ห์กลในการขึ้นค่าเล่าเรียนเฉพาะกับ
นักศึกษาใหม่เพือ่ ป้องกันไม่ให้นกั ศึกษาเก่า
ที่ก�ำลังเรียนอยู่ลุกขึ้นโวยวาย
ประการทีส่ องได้แก่ความพยายามที่
จะแสวงหาเงินทุนวิจยั จากบริษทั ยักษ์ใหญ่
โดยละทิ้งพันธกิจในการแสวงหาสัจจะไป
สู่การแสวงหาก�ำไรเท่านั้น (turning the
pursuit of truth into the pursuit of
profits)
ประการทีส่ าม การท�ำให้คนมหาวิทยาลัย
รู้สึกถึง “ความไม่แน่นอน” และ “ความ
เสีย่ ง” ซึง่ การท�ำเช่นนีถ้ อื ว่าเป็นหัวใจหลัก
ของระบบเสรีนยิ มใหม่ทจี่ ะท�ำให้คนท�ำงาน
ในมหาวิทยาลัยกลายเป็นฟันเฟืองหมุนตาม
ความต้องการของ “ผู้ปกครอง/ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย” ที่ส�ำคัญกระบวนการนี้ได้

‘คนมหาวิทยาลัย’
ใต้บงการเสรีนยิ มใหม่

“ท�ำร้าย “คนมหาวิทยาลัยและ “ท�ำลาย
“ปัญญา”ของมหาวิทยาลัยที่ควรจะมีให้
แก่สังคม
กระบวนการนีไ้ ด้แก่การท�ำให้การท�ำงาน
ของคนมหาวิทยาลัยทุกคนเป็นสภาวะของ
ความไม่แน่นอนพร้อมกับการใช้กลวิธีที่
ท�ำให้คนท�ำงานรู้สึกถึงความเสี่ยงมากขึ้น
ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปสู่การท�ำให้เกิดการ
สูญเสียเสรีภาพและพลังทางปัญญาที่จะ
ท�ำประโยชน์เพื่อสังคมในที่สุด
กล่าวได้วา่ กระบวนการท�ำให้เกิดความ
ไม่แน่นอนและความเสี่ยงในชีวิตเป็นแกน
กลางอันทรงพลังที่ท�ำให้ระบอบเสรีนิยม
ใหม่ ส ามารถขยายอ� ำ นาจเพิ่ ม มากขึ้ น
ครอบคลุมโลกเพราะการท�ำให้ผคู้ นรูส้ กึ ถึง
ความไม่แน่นอนและพะวง/กังวลกับความ
เสี่ยงจะส่งผลให้คนเริ่มส�ำนึกเกรงกลัว
ต่ออ�ำนาจของ “ตลาด” ซึ่งเข้ามาก�ำหนด
ชีวิตตนเองมากขึ้นและในที่สุดผู้คนก็ต้อง
ยอมสยบอยู่ภายใต้อ�ำนาจของ “ตลาด”
อย่างเต็มตัว
กลวิ ธี ที่ บ รรดาผู ้ คุ ม อ� ำ นาจใน
มหาวิทยาลัยได้สถาปนาขึน้ เพือ่ บรรลุเป้าหมาย
เสรีนิยมใหม่ได้แก่การท�ำให้คนท�ำงานใน
มหาวิทยาลัยรูส้ กึ ถึงความไม่แน่นอนในการ
ท�ำงานของตนขณะเดียวกันก็ท�ำให้ทุกคน
รู้สึกว่ามีความเสี่ยงกับการสูญเสียงานที่
ก�ำลังอยู่ไป
ดังนัน้ จึงไม่นา่ แปลกใจทีก่ ารจ้างงาน
ระยะสั้นจึงขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุก
มหาวิทยาลัยเพราะการจ้างงานระยะสั้น
จะท�ำให้คนท�ำงานต่างๆ ต้องพะวงอยูก่ บั
การรักษางานของตนจนท�ำให้ไม่มเี วลาและ
ไม่สามารถทีจ่ ะต่อรองหรือเสนอข้อคิดเห็น

คนมหาวิทยาลัย
ถูกท�ำให้ตกอยูใ่ น
ความเสีย่ งมากทีส่ ดุ
ได้แก่ลกู จ้างชัว่ คราว
ต้องต่อสัญญา
การท�ำงานทุกปี
อะไรที่เหมาะสมได้ นอกไปจากการรับใช้
“ผูบ้ ริหาร” และ “เสรีนยิ มใหม่” เห็นได้ชดั เจน
ว่าปัจจุบนั นีก้ ารจ้างลูกจ้างชัว่ คราวเพิม่ มาก
ขึน้ มากในทุกมหาวิทยาลัยซึง่ ลูกจ้างเหล่านี้
จะไม่ได้รบั สวัสดิการอย่างเหมาะสมเพราะ
ระบบเสรีนยิ มใหม่ตอ้ งการให้พวกเขารูส้ กึ
ถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่อชีวิต
ของตนเองให้มากที่สุด
คนมหาวิทยาลัยที่ถูกท�ำให้ตกอยู่ใน
ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงมากที่สุด
ได้แก่ลกู จ้างชัว่ คราวหรือเรียกกันในชือ่ ใหม่
ว่าพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ซึ่ง
ต้องต่อสัญญาการท�ำงานกันทุกปีและ
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการ
ศึ ก ษาคนกลุ ่ ม นี้ ถู ก ท� ำ ให้ ม องไม่ เ ห็ น
“อนาคต” ใดๆ จึงถูก “ขูดรีด” แรงงานอย่าง
ถึงทีส่ ดุ ความเจ็บปวดของคนมหาวิทยาลัย
กลุ่มนี้จึงทวีเพิ่มขึ้น
พร้อมไปกับการจ้างงานระยะสัน้ การ
ควบคุมคนด้วยการสร้างหน่วยมาตรวัดต่างๆ
(Metrics : Unit of measurement)

Taste Shift

บทเรียนราคาแพงของข้าวไทย
เห็นกันอยู่ ถ้าของเราแพงกว่า ใครจะไปซือ้
ที่ส�ำคัญ ลูกค้าเหล่านี้ไม่ได้กินข้าวทุกวัน
นานๆ กินที ไม่ได้ติดข้าวเหมือนคนไทย
เปลีย่ นไปกินข้าวเวียดนามบ้าง ข้าวอินเดียบ้าง
เดี๋ยวรสนิยมในการกินก็เปลี่ยนไปเอง
ถ้าไม่เชือ่ พลังของรสนิยม ลองนึกดูวา่
ตอนที่ขนมปังเข้ามาไทยใหม่ๆ คนไทย
ไม่ค่อยกินกัน แต่เดี๋ยวนี้คิดอะไรไม่ออก
ก็คว้าขนมปังใส่ปากไว้ก่อน อาหารญี่ปุ่น
ทีเ่ คยบอกกันว่าเลีย่ น เดีย๋ วนีต้ อ้ งมายืนรับ
บัตรคิวรอเป็นนานสองนานกว่าจะได้กิน
ทุกวันนีบ้ างคนดืม่ ชาเขียวมากกว่าน�ำ้ เสียอีก
ไวน์ซึ่งเคยเป็นของส�ำหรับคนมีฐานะดี
กลายเป็นตอนนีห้ าซือ้ ได้ในร้านสะดวกซือ้
หน้าปากซอย จนท�ำให้การกินไวน์เป็นเรือ่ ง
ปกติไปเสียแล้ว
การล้มหายตายจากของร้านหนังสือ
รายใหญ่เพราะเชือ่ ว่าลูกค้าทีอ่ า่ นหนังสือ
เป็นเล่มยังไงก็ไม่ยอมไปอ่าน E-Book

รู้ตัวอีกทีลูกค้าหายไปหมด บริษัทผลิต
ฟิล์มที่หลอกตัวเองว่า คนที่ชอบถ่ายรูป
ยังชอบการถ่ายรูปด้วยการใช้ฟลิ ม์ มากกว่า
มองเกมไม่ขาดว่า แนวโน้มในอนาคต
จะเป็นอย่างไร จึงได้ดันทุรังจนสุดท้ายก็
ต้องปิดตัวลงนี่แหละคือตัวอย่างของพลัง
ของ Taste Shift

เอสเอ็มอีในบ้านเรามีกว่า 2.8 ล้านราย
แน่นอนว่าต้องมีการแข่งขันกันสูง ด้วย
ความทีเ่ ป็นธุรกิจขนาดเล็ก จึงมีความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของก�ำลังซื้อสูงกว่า
ธุรกิจขนาดใหญ่ สูตรส�ำเร็จที่ผู้รู้ทั้งหลาย
พูดถึงอยูเ่ สมอเรือ่ งการสร้างความแตกต่าง
สร้างมูลค่าเพิ่ม และหากลุ่มลูกค้าเฉพาะ

ที่ละเอียดอย่างไร้เหตุผลก็เพิ่มมากขึ้นไป
ด้วยทีส่ ำ� คัญหน่วยการวัดต่างๆ จะถูกบังคับใช้
ลึกลงไปสู่แต่ละบุคคลในมหาวิทยาลัย
โดยตรง
หน่วยมาตรวัดต่างๆ จะถูกคิดค้นขึ้น
ตลอดเวลาไม่จบไม่สนิ้ เพราะมันเป็นเครือ่ ง
มือที่จะท�ำให้คนมหาวิทยาลัยรู้สึกและ
ส�ำนึกถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยง
ตลอดเวลา (เป็นเรื่องตลกระดับโลกเลย
ที่มหาวิทยาลัยได้สร้างหน่วยมาตรวัด
“ความเสี่ยง” โดยเลียนแบบมาจากส�ำนัก
บริหารธุรกิจโดยไม่สำ� เหนียกเลยว่ามันคนละ
เรือ่ งกัน) จนท้ายทีส่ ดุ แล้วเราท�ำงานเพือ่ ให้
ได้ผลไปตามมาตรวัดโดยทีไ่ ม่สามารถคิดค้น
อะไรทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมได้เพราะมาตรวัด
ได้ “ฝัง” เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ เรา (Metric
are part of our lives)
การท�ำให้ “คนมหาวิทยาลัย” ทุกกลุม่
ตกอยูใ่ นสภาวะความไม่แน่นอนความเสีย่ ง
เช่นนีย้ อ่ มท�ำให้การคิดค้น/ค้นหา “ปัญญา”
ให้แก่สังคมเกิดได้ยากล�ำบากขึ้นแต่ละคน
ล้วนแล้วแต่พยายามหลบเลี่ยงความไม่
แน่นอนและความเสีย่ งด้วยการท�ำตามและ
ท�ำเพื่อมาตรวัดเท่านั้น
ภายใต้การบงการของเสรีนิยมใหม่
การท�ำงานมหาวิทยาลัยในอดีตเป็นความ
ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้สร้างสรร “ปัญญา” ให้แก่สงั คม
บัดนีไ้ ด้กลายเป็นการท�ำงานเพือ่ “มาตรวัด”
อันเหลวไหลของเสรีนิยมใหม่ไปเสียแล้ว
คนมหาวิทยาลัยทัง้ หมดคงต้องช่วย
กันคิดกันว่าเราจะต่อสูก้ บั การบงการของ
เสรีนยิ มใหม่นอี้ ย่างไรเพือ่ คืน “ชีวติ ของคน”
ให้แก่เราและดึงเอา “มหาวิทยาลัย” ให้รบั ใช้
สังคมมากขึ้น

เป็นเรือ่ งทีถ่ กู ต้องแล้ว แต่กไ็ ม่ใช่วา่ เอสเอ็มอี
ทุกรายจะสามารถท�ำได้ตามสูตรนี้ เหตุผลหนึง่
ก็คอื ไม่รวู้ า่ จะจับลูกค้ากลุม่ ไหนดี เลยไม่รวู้ า่
จะสร้างความแตกต่างได้อย่างไร ยิง่ ถ้ามอง
แนวโน้มไม่ออก็ยิ่งจะไปกันใหญ่
การมองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของรสนิยมจะช่วยให้เราสามารถจับทาง
ได้ถูก แต่การจะมองแนวโน้มให้ออก
เราต้องหัดติดตามข้อมูลข่าวสารให้กว้าง
ตั้งค�ำถามกับตัวเองอยู่เสมอว่า ข้อมูล
ข่าวสารเหล่านีก้ ำ� ลังบอกอะไร มีผลกับธุรกิจ
ของเราอย่างไรบ้าง ถ้ามีอะไรมาสะกิดใจ
หรือมีคนพูดอะไรทีท่ ำ� ให้เรารูส้ กึ สังหรณ์ใจ
ว่าธุรกิจจะได้ผลกระทบ อย่าเพิง่ บอกปัดไป
วางใจให้เป็นกลาง หาข้อมูลเพิม่ เติม คิดให้
ละเอียดถี่ถ้วน เพราะนี่อาจเป็นโอกาสที่
ก�ำลังกวักมือเรียกเราอยู่ก็ได้
หากเรามองแนวโน้มออก แล้ววางแผน
ปรับตัว ก�ำหนดกลยุทธ์ไว้ลว่ งหน้า ในขณะ
ทีค่ นอืน่ ยังง่วนอยูก่ บั การขายของวันต่อวัน
ก็เท่ากับว่าเราได้เปรียบคูแ่ ข่งไปหลายขุมแล้ว
ด้วยเหตุนี้ พลังของการเปลีย่ นแปลง
รสนิยม หรือ Taste Shift จึงเป็นได้ทั้ง
ค�ำสาปและค�ำอวยพร
ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะเรามองการณ์
ได้ไกลแค่ไหน
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กรุงเทพธุรกิจ
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ลูกค้าเหล่านีไ้ ม่ได้ตดิ ข้าวไทยเหมือนคนไทย
เปลีย่ นไปกินข้าวเวียดนามบ้าง ข้าวอินเดียบ้าง
เดีย๋ วรสนิยมในการกินก็เปลีย่ นไปเอง
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ปั ญ หาใหญ่ ข อง
ยุคข้อมูลข่าวสาร ไม่ได้
อยู ่ ที่ ค วามยากในการ
แสวงหา แต่อยู่ที่ความ
ถูกต้องและแก่นสารของข้อมูล ประเด็น
ไม่ใช่ความขาดแคลน แต่เป็นความล้นเกิน
ปริมาณข้อมูลมหาศาลท�ำให้ยากต่อการ
กลั่ น กรอง ค้ น พบ และสรุ ป เนื้ อ หาที่
ถูกต้องแท้จริง
เมื่อคนส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจ
ในตัวเอง การเลือกที่จะเชื่อและพึ่งพาผู้
เชี่ยวชาญ (กูรู) จึงเป็นทางออกค�ำถาม
คือผลงานของกูรูดีพอที่จะเชื่อถือพึ่งพา
หรือไม่ ?
ในหนั ง สื อ Expert Political
Judgment (2005) ของ Philip Tetlock
ศจ.ด้านจิตวิทยาและรัฐศาสตร์ของวาร์ตัน
บรรยายถึงการทดสอบความแม่นย�ำใน
การท�ำนายอนาคตของกูรจู ากแวดวงต่างๆ
284 คน ซึ่ ง ครึ่ ง หนึ่ ง จบปริ ญ ญาเอก
ค�ำถามครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจการเมือง
ทั้งระยะสั้นและยาว ฯลฯ การทดลองนี้
กินเวลาเกือบ 20 ปี รวมค�ำท�ำนายทั้งหมด
ได้ราว 28,000 ข้อ
ผลที่ได้ไม่น่าพอใจเท่าไหร่ ค่าเฉลี่ย
ความถูกต้องแทบไม่ต่างจากการเดาสุ่ม
เมื่อเจาะลึกลงไป เทตล็อคแบ่งกูรูเป็น
2 กลุ่ม กลุ่มแรกท�ำนายได้ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
กลุ่มหลังท�ำนายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย เขายัง
พบว่า ยิ่งเป็นกูรูที่ออกสื่อบ่อย เช่น ทีวี
ยิ่งท�ำนายได้แย่กว่าพวกที่เก็บตัว
เมื่อปัญหายากและซับซ้อนความ
สามารถของกูรูไม่ได้นำ� ไปสู่ค�ำท�ำนายที่
ถูกต้องนีค่ อื ข้อสรุปของเทตล็อคกลุม่ แรก
มักยึดติดกับ Big Idea อันหนึง่ พวกเขา
เชื่อมโยงและบีบกรอบของค�ำถามให้เข้า
กับไอเดียนั้น ขณะที่กลุ่มหลังเปิดกว้าง
ยืดหยุ่น และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะ
สมในการตอบค�ำถาม
ความสามารถในการท�ำนายจึงไม่ได้
ขึน้ กับว่าเขาเป็นใคร เรียนจบแค่ไหนหรือ
มีความเชื่ออะไร แต่อยู่ที่ “วิธีคิด” ของ
พวกเขาต่างหาก
เทตล็อคเปรียบกลุ่มแรกเป็น “เม่น”
และกลุ่มหลังเป็น “จิ้งจอก” ทั้งคู่มาจาก
บทกวี ข อง Archilochus กวี นั ก รบ
ชาวกรี ก ราว650 ปี ก ่ อ นคริ ส ต์ ก าลที่
ว่า “จิ้งจอกรู้หลายสิ่ง แต่เม่นรู้ลึกเพียง
สิ่งเดียว” เทตล็อคอธิบายว่า กลุ่มเม่นคือ
พวกที่รู้ลึกซึ้งเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และชอบ
ใช้ความรูน้ นั้ ไปประยุกต์-วิเคราะห์-ตัดสิน
เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ แ ม้ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ก็ ต าม
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โลกของ ‘กูร’ู
กลุ ่ ม จิ้ ง จอกคื อ พวกที่ รู ้ ไ ม่ ลึ ก
แต่รู้กว้างขวาง และไม่พยายามอธิบาย
ท� ำ นายเรื่ อ งที่ ซั บ ซ้ อ นจากแง่ มุ ม เดี ย ว
แต่มักผสมผสานองค์ความรู้ต่างๆ เข้า
ด้วยกัน
ค่ า ความถู ก ต้ อ งของกลุ ่ ม จิ้ ง จอก
สู ง กว่ า กลุ ่ ม เม่ น ค่ อ นข้ า งมาก มั น ชี้ ถึ ง
ความจริ ง ข้ อ หนึ่ ง ในโลกที่ ซั บ ซ้ อ น
แปรปรวน ความรู้ความช�ำนาญเพียงหนึ่ง
เดียวไม่เพียงพอ กูรทู โี่ ฟกัสเฉพาะเนือ้ งาน
ของตนอาจผิดพลาดได้ง่ายๆ
ในมุมนี้ การเรียนปริญญาสูงๆ จึง
เป็นดาบ 2 คม เพราะยิ่งเรียนสูง เนื้อหา
ยิ่งเจาะลึก ยิ่งเรียนมาก ยิ่งกลายเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ยิ่งรู้มาก ยิ่งไม่
ค่อยฟังใคร
หากเจ้าตัวยึดมั่นถือมั่นในหลักวิชา
หรื อ เชื่ อ มั่ น ตั ว เองมากไป ไม่ เ ปิ ด ใจ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ช้าก็เร็ว คมความรู้
(ที่คับแคบ) นั้นจะย้อนกลับมาฟาดฟัน
ตัวเขาเอง
จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์คอื นักเศรษฐศาสตร์
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลก เขาคือ
เจ้าส�ำนัก Keynesian Economics
ที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต�่ำทั่วโลกได้
ส�ำเร็จ เคนส์เกิดในครอบครัวชนชั้นกลาง
บน พ่อเป็นนักเศรษฐศาสตร์และอาจารย์
ที่เคมบริดจ์

อสังหาริมทรัพย์ตา่ งแดน
●

ดร.โสภณ พรโชคชัย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
facebook.com/dr.sopon4 sopon@area.co.th
@pornchokchai

ในขณะที่ท่านอ่าน
บทความนี้ ข องผมใน
กรุงเทพธุรกิจฉบับวันศุกร์
ที่ 14 ตุ ล าคม 2559
ผมยังอยู่ที่ประเทศอิหร่าน ตระเวนไป
หลายเมือง และจะกลับมาในวันพรุง่ นี้ แล้ว
ต่อไปประชุมที่ฮานอยเลย สิ่งที่หลายท่าน
อาจอยากทราบก็คือ เห็นข่าวอิหร่านบูมจัง
เราจะมีลู่ทางไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง
การก่อสร้าง พัฒนา ซือ้ ขาย เช่าในนครต่างๆ
ในอิหร่านบ้างไหม
พอพูดถึงอิหร่าน หลายท่านยังนึกถึง
ซาอุดีอาระเบียหรืออาหรับ ซึ่งเป็นคนละ
สายกัน หลายท่านนึกถึงการสู้รบในซีเรีย
เลบานอน หลายท่านนึกถึงอิรัก แต่จริงๆ
อิหร่านอาจมีเรื่องเขย่าโลกคือการปฏิวัติ
อิสลามโดยอิหม่ามโคไมนีเมือ่ ปี 2522 ทีเ่ ลิก
ระบอบกษัตริย์ และการ (ถูกหาว่า) พัฒนา
อาวุธนิวเคลียร์ แต่ไม่ได้ข่าวการส่งออก
การก่อการร้าย เว้นแต่การข่มขู่อย่าง
แข็งกร้าวต่อผูท้ โี่ จมตีศาสนาอิสลาม เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าอิหร่านมีขนาดประเทศ
ใหญ่เป็น 3 เท่าของไทย มีขนาดทีด่ นิ ท�ำกิน
ในสัดส่วนที่น้อยกว่าไทยมาก หากคิดเป็น
แต่หากคิดเป็นปริมาณทีด่ นิ ท�ำกินก็ใกล้เคียง
กับไทย เราอาจนึกไม่ถงึ ว่าเขาก็สามารถปลูก
ข้าว ข้าวโพด หรือสินค้าเกษตรอื่นๆ ได้
ในอนาคตหากมี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี
การเพาะปลูกแบบอิสราเอล น่าจะเป็น

การเรียนปริญญาสูงๆ
จึงเป็นดาบ 2 คม
ยิง่ เรียนมากยิง่ กลายเป็น
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
ยิง่ รูม้ ากยิง่ ไม่คอ่ ย
ฟังใคร

เขาเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดี รอบตัว
มีแต่คนเก่งๆ เต็มไปหมด
เคนส์โด่งดังจากค�ำท�ำนายการเกิด
Hyperinflation และการล่มสลายของ
เยอรมันจากผลของสนธิสัญญาแวร์ซาย
เคนส์เป็นนักลงทุนที่ประสบความส�ำเร็จ
ด้วย ช่วงที่บริหารกองทุนเคมบริดจ์ 25 ปี
เขาสร้างผลตอบแทนเฉลีย่ ทีส่ งู กว่า FTSE
ถึง 8 %
แต่เคนส์กลับท�ำนายวิกฤติตลาดหุ้น

1929 ผิดพลาด ท�ำให้ความมัง่ คัง่ (ส่วนตัว)
หายไปเกือบหมด สุดยอดกูรเู ศรษฐศาสตร์
ผิดพลาดจนเกือบล้มละลายได้เหมือนกัน
ลัคนาของเคนส์อยูท่ ี่ 2:48 องศาสิงห์
จุดเด่นทีส่ ดุ คือดาว9 ดวงทีก่ ระจายตัวใน
ภพที่ 9-10-11 ชีถ้ งึ ชะตาชีวติ ทีเ่ หนือคน
และความส�ำเร็จที่สูงส่ง อาทิตย์ จันทร์
พุธ เสาร์ พลูโต ในพฤษภเกิดเป็น
Stellium พฤษภคือราศีแห่งการให้คณ
ุ ค่า
(Sense of Value) เคนส์มีพรสวรรค์
ด้านเศรษฐศาสตร์ ศุกร์ทเี่ ป็นดาวการเงิน
ก็เข้มแข็ง เพราะเป็น “ศุกร์เพ็ญ” และ
ได้มุมดาวจากพฤหัสมฤตยูเนปจูน
พุธคือดาวแห่งความคิด พุธท�ำมุม 90
กับมฤตยูและโยคหลัง60 กับลัคน์ ดาวคู่นี้
ท�ำให้เคนส์เฉลียวฉลาด แต่พุธ (พักร์)
กุมจันทร์ดบั และได้แสงจากเสาร์ในธาตุดนิ
ความฉลาดนั้นคับแคบยึดติดกับมุมเดียว
วิธีคิดแบบเม่นของเคนส์ จึงสร้างปัญหา
ให้กับตัวเขาเอง
แต่จงิ้ จอกอย่างวิลเลียม แกนท์กลับต่าง
ออกไป แกนท์เกิดในครอบครัวชาวไร่ฝ้าย
ทีย่ ากจนในเท็กซัส เป็นลูกคนโตในหมูพ่ นี่ อ้ ง
11 คน อายุ 13 ท�ำงานขายซิการ์และ
หนังสือพิมพ์บนรถไฟ ไม่มีบันทึกว่าเขา
ได้เรียนหนังสือ แต่แกนท์ก็เรียนรู้สิ่งต่างๆ
จากการฟังค�ำสนทนาบนรถไฟ โดยเฉพาะ
การท�ำนายราคาหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์
อายุ 25 แกนท์เข้าท�ำงานในวอลล์สตรีท
เขาศึกษาเรื่องการลงทุนด้วยตัวเองทั้งยัง
ศึกษาเรขาคณิตและโหราศาสตร์ 5 ปีตอ่ มา
เขาค้นพบความลับแห่งความมัง่ คัง่ และเป็น
1 ในผูบ้ กุ เบิกการวิเคราะห์ทางเทคนิค แกนท์
ร�ำ่ รวยจากวิกฤติ 1929 และกลายเป็นต�ำนาน
ของเทรดเดอร์ที่ประสบความส�ำเร็จที่สุด
ตลอดกาล
แกนท์มลี คั นาสิงห์ที่ 6:33 องศา พฤหัส
สลับเรือนเกษตร์กับเสาร์ อังคารพุธศุกร์
ปริวรรตน์เกษตร์กัน อาทิตย์เกาะนวางค์
สิงห์ จันทร์เกาะนวางค์อุจจ์ ดาวทั้ง 7
เข้มแข็ง ชีถ้ งึ ชะตาชีวติ ทีไ่ ม่ธรรมดา ศุกร์
เป็นดาวส�ำคัญมาก เพราะเป็น “ศุกร์เพ็ญ”
ถึง 43 องศา กุมเนปจูนและท�ำมุม 90 กับ
พฤหัส ศุกร์คือดาวการเงินและเจ้าเรือน
ทศมลัคน์ แกนท์จึงประสบความส�ำเร็จ
ในอาชีพที่เกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ
จุดเด่นทีส่ ดุ คือพุธพลูโตทีก่ มุ กันสนิท
และท�ำมุม 90 กับจันทร์มฤตยูที่กุมลัคน์
สนิทด้วย พุธพลูโตคืออัจฉริยะ พุธมฤตยู
คือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง พุธเป็นดาวแห่ง
การค้าขาย พุธกุมทศมลัคน์สนิท แกนท์
เลือกเส้นทางเทรดเดอร์ จันทร์ที่เข้มแข็ง
และท�ำมุม 90 กับพุธ ท�ำให้ความคิดเปิดกว้าง
ยืดหยุ่น
มีดคมไม่ส�ำคัญเท่าวิธีการใช้มีด
ความรูไ้ ม่สำ� คัญเท่ากับวิธคี ดิ คิดอย่างไร
จึงเป็นกูรูตัวจริง?

❚

จับกระแส
●

เอกรัตน์ สาธุธรรม
ekarat@nationgroup.com

‘อย่าล้อมกรอบ’
โลกเสรีของอินเทอร์เน็ต
ร่างแก้ไขพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ ซึง่ อยูใ่ นวาระการพิจารณาของสภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ใกล้แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ในไม่ชา้
หากประชาชนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต นักกฎหมาย ผูใ้ ห้บริการ
ภาคเอกชน ยังคงกังวลและแสดงความห่วงใยต่อร่างแก้ไขล่าสุด ฉบับ
30 ก.ย. 2559 ว่าจะออกมาเชิงลบมากกว่าบวก โดยเฉพาะประเด็นเสรีภาพ
ทางการแสดงออกและการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว
เวทีรบั ฟังความคิดเห็น “ชีวติ ออนไลน์ ไปทางไหนดี” จัดโดย มูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากล และโครงการอินเทอร์เน็ต
เพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว์ เปิดเวทีถกกันเรื่องนี้ สะท้อนเสียง
จากภาคประชาชน นักวิชาการ เอกชน
ประเด็นทีถ่ กู หยิบยกขึน้ มา และแสดงความเป็นห่วง คือ สนช.จะเสร็จ
สิน้ การพิจารณาทบทวนร่างแก้ไขปลายเดือน ต.ค.นีแ้ ล้ว แต่มคี นจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยยังไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว และยังไม่คอ่ ยมัน่ ใจว่า กฎหมายนี้
จะเข้ามาคุม้ ครองความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ สิทธิความเป็นส่วนตัว
เสรีภาพในการแสดงออก ตลอดจนเศรษฐกิจยุคดิจทิ ลั ในรูปแบบไหน
“คณาธิป ทองรวีวงศ์” นักวิชาการกฎหมายสิทธิสว่ นบุคคล และคณบดี
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เห็นว่า ร่างฉบับนีย้ งั มีปญ
ั หาอยู่
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบสิทธิสว่ นบุคคล อย่างมาตรา 14 (1)
จากการเข้าไปควบคุมด้านเนือ้ หา ซึง่ ผิดไปจากเจตนารมณ์เดิมทีใ่ ห้ความ
ส�ำคัญกับคอมพิวเตอร์พลวัติ สแกมมิ่ง ฟิชชิ่ง
โดยปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นแล้วกับพ.ร.บ.ใหม่ประกอบด้วย ปัญหา
เกี่ยวกับแนวคิด ทัศนคติว่า การกระท�ำความผิดที่เกิดขึ้นทางระบบ
คอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์จะต้องอยู่ภายใต้
พ.ร.บ.คอมพ์ อันส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การบัญญัติความผิด
เกี่ยวกับเนื้อหาเช่นหมิ่นประมาท ให้เป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ซึ่งโดยหลักแล้วไม่ใช่ อีกทั้งมีกฎหมายอื่นครอบคลุมอยู่แล้ว
อีกประเด็นทีน่ า่ เป็นห่วงยังมีเรือ่ งการตีความและการปรับใช้กฎหมาย
โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ ว่าพฤติกรรมนั้นเป็น “ตัวการ” ส�ำหรับ
การน�ำเข้าสู่ระบบ การตีความว่าพฤติกรรมบางอย่างเป็นการ “เผยแพร่
หรือส่งต่อ” เช่น การกดไลค์
ปัญหาดังกล่าวหากพิจารณาตามหลักกฎหมายอาญาเรื่องเจตนา
ตัวการแล้ว จะเห็นได้ว่าหลายกรณีไม่มีเจตนาและไม่สามารถถือว่าเป็น
ผู้ร่วมกระท�ำความผิดได้ ฉะนั้นการตีความและปรับใช้กฎหมายอาจมี
ปัญหาต่อไปใน พ.ร.บ.ฉบับใหม่
ร่างแก้ไขควรเป็นไปตามความเป็นจริงของโลกดิจิทัลปัจจุบัน
กรอบหลักการทางกฎหมาย และมาตรฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ไม่เช่นนั้นมีโอกาสส่งผลกระทบเชิงลบ เสรีภาพการแสดงออกของสื่อ
การเจริญเติบโตเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและสถาบันการเงิน
ยังมีอีกหลายๆ ประเด็น ที่หลายๆ กลุ่มยังแสดงความกังวล
ต่อเนื้อหาต่อ พรบ.คอมพ์ ฉบับนี้ ส�ำคัญที่สุดต้องอย่าละเมิดสิทธิ
เสรีภาพผู้ใช้งาน ขณะเดียวกันต้องอย่าจ�ำกัดสิทธิ ต้องบาลานซ์กัน
ให้ดี เพราะเราอยู่ในยุคโลกเสรีของอินเทอร์เน็ต เป็นยุคที่รัฐบาล
หมายมัน่ ปัน้ มือให้ประเทศก้าวสูร่ ะบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั หากกฎหมาย
ส่งสัญญาณจ�ำกัดสิทธิ ละเมิดความเป็นส่วนตัว นโยบายทีก่ ำ� หนดเอา
อย่างสวยหรูคงยากที่จะสัมฤทธิ์ผล

ไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ‘อิหร่าน’ กันไหม

ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ก็ว่าได้ อิหร่าน
มีประชากรมากกว่าไทยคือมีถึงราว 81
ล้านคนในขณะที่ไทยมี 68 ล้านคน
คนอิหร่านมีอายุเฉลีย่ 28.3 ปี แสดงว่า
เป็นคนหนุม่ สาว ในขณะทีไ่ ทยเข้าสูว่ ยั กลาง
คน อายุเฉลีย่ 36.2 ปี อายุขยั ของไทยสูงกว่า
คือ 74 ปี เทียบกับ 71 ปีในกรณีชาวอิหร่าน
ประชากรของเขาก็เพิม่ ปีละ 1.22% ขณะทีไ่ ทย
เพิ่มเพียง 0.35% เท่านั้น แต่คนอยู่ในเมือง
ของเขามีมากกว่าเพราะสภาพอากาศที่
แห้งแล้งกว่าไทย ซึง่ ถือเป็นโอกาสทีด่ ใี นการ
พัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย อิหร่านมีนครทีม่ ปี ระชากร
เกินล้านคนหลายเมือง ไม่กระจุกตัวเฉพาะ
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช่นไทย
เศรษฐกิจหลักของอิหร่านก็อยูท่ กี่ าร
ส่งออกน�ำ้ มัน ในขณะทีร่ าคาน�ำ้ มันลดต�ำ่
ลงลงทัว่ โลก และถูกสหรัฐอเมริกาแซงชัน่
กรณีนวิ เคลียร์ จึงท�ำให้เศรษฐกิจภายใน
ประเทศปัน่ ป่วน อย่างไรก็ตามราคาน�ำ้ มัน
ทีน่ ถี่ กู กว่าไทย เช่น เบนซินธรรมดาลิตรละ
10 บาท ดีเซลลิตรละ 6 บาท จริงๆ แล้วราคา
น�้ำมันถูกกว่าราคาน�้ำดื่มเสียอีก อย่างไร
ก็ตามขณะนี้ราคาน�้ำมันก็ก�ำลังปรับตัวขึ้น
รอบใหม่ ซึ่งจะส่งผลดีต่ออิหร่าน แต่อาจ
ส่งผลร้ายต่อประเทศไทยของเราเอง เพราะ
สินค้าต่างๆ คงถีบตัวสูงขึ้นอย่างหนัก
แม้ขนาดเศรษฐกิจอิหร่านจะใหญ่กว่า
ไทย มีรายได้ประชาชาติต่อหัว สูงกว่าไทย
(12,800 ต่อ 9,900 เหรียญสหรัฐต่อคน

การเปร�ยบเทียบระหวางไทยกับอิหราน
อิหราน
1,648,195
10.5%
80,840,713
28.3
70.89
1.22%
69.1%
7,190,000
19.4%
987.1
12,800
10.6%
16.0%
18.7%
66.38
18.7%
42.3%

ไทย
ขนาดประเทศ (ตร.กม.)
สัดสวนที่ดินทำกินตอขนาดประเทศ
ประชากร (คน)
อายุเฉลี่ย (ป)
อายุขัยของประชากร (ป)
อัตราเพ��มประชากร
สัดสวนประชากรเมือง
ประชากรในเมืองหลวง
% ของคนอวน
ขนาด GDP (พันลานเหร�ยญสหรัฐ)
GDP ตอหัว (เหร�ยญสหรัฐ)
GDP ภาคเกษตร
อัตราการวางงาน
ประชากรต่ำกวาเสนความยากจน
งบประมาณแผนดิน (พันลานเหร�ยญสหรัฐ)
หนี้สาธารณะ (% ของ GDP)
อัตราเง�นเฟอ

513,120
30.7%
67,741,401
36.2
74.18
0.35%
34.1%
6,902,000
8.8%
674.3
9,900
12.1%
0.8%
7.8%
92.9
47.5%
2.2%

ขอมูลจาก World Factbook, www.cia.gov

ต่อปีระหว่างอิหร่านและไทย) อัตราการ
เติบโตต่อปีก็ราว 4.2% และ 4.7% ในปี
2559-2560 (http://goo.gl/999dA0
สูงกว่าไทย) อย่างไรก็ตามความไม่เท่าเทียม
กันมีสูง มีอัตราว่างงานสูงถึง 16% และมี
ประชากรต�่ำกว่าเส้นความยากจนถึง 19%
และที่ส�ำคัญอัตราเงินเฟ้อสูงมากถึง 42%

เลยทีเดียว เงินเฟ้อสูงขนาดนี้ส่งผลให้
ผู้มีรายได้สูงหนีไปลงทุนในต่างประเทศ
มากขึ้น
รัฐบาลก็พยายามแก้เกมด้วยการเปิด
ประเทศมากขึน้ มีการตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ถึง 6 แห่ง (http:/ow.ly/4dZP3053dM1)
แม้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้จะไม่ได้
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เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์โดยตรง แต่ก็
เกี่ยวเนื่องมาก เพราะเมื่อมีนักลงทุนแห่
เข้าไปมาก ก็จะท�ำให้มีความต้องการที่อยู่
อาศัยของนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งคน
ท้องถิ่นที่เข้าไปท�ำงานในเขตเศรษฐกิจ
เหล่านี้ โอกาสการเติบโตจึงมีอยู่ไม่น้อย
อาจกล่าวได้วา่ ตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยในอิหร่าน
เติบโตตั้งแต่ปี 2548-2555 ซึ่งเป็นผลจาก
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไร
ก็ตาม ภายหลังจากการพัฒนา “บ้านเอื้อ
อาทร” ตามแบบของอิหร่าน ก็ปรากฏว่ามีการ
เก็งก�ำไรกันมาก ท�ำให้เกิดปัญหาฟองสบู่
แตกในต้นปี 2556 เป็นต้นมา ในตลาดขณะนี้
มีบา้ นว่าง (ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีส่ ร้างเสร็จแต่ไม่มคี น
อยู่ 1.6 ล้านหน่วย) ประชาชนต้องการซื้อ
บ้านขนาดเล็กราคาถูกๆ แต่บริษัทต่างๆ
กลับสร้างบ้านทีใ่ หญ่เกินไป คนซือ้ สูไ้ ม่ไหว
(http://ow.ly/fhwg3053eyW)
อย่างไรก็ตามในปี 2559 นี้โดยเฉพาะ
ในปีหน้า สถานการณ์นา่ จะดีขนึ้ บ้าง ในเดือน
พฤษภาคม 2559 มีการซื้อขายที่อยู่อาศัย

15,800 หน่วย เพิม่ ขึน้ 8% ทัง้ ทีใ่ นช่วงตกต�ำ่
ตกลงมาเพียงเดือนละ 7,000 หน่วย และใน
ช่วงบูม มีการซื้อขายกันถึง 20,000 หน่วย
ต่อเดือน นีเ่ ป็นสัญญาณการฟืน้ ตัวประการ
หนึง่ และนับแต่เดือนมิถนุ ายน 2558 รัฐบาล
ก็ออกมาตรการกระตุน้ อสังหาริมทรัพย์ใหม่
ด้วยการให้กซู้ อื้ บ้าน ณ อัตราดอกเบีย้ เพียง
14% แต่ผซู้ อื้ บ้านต้องฝากเงินให้ได้จำ� นวน
หนึง่ ก่อนทีจ่ ะซือ้ บ้านภายหลังจาก 1 ปีทเี่ ริม่
ฝากเงิน (http://ow.ly/rVC03053eV0)
สิง่ ละอันพันละน้อยทีน่ า่ จะเป็นข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาการ
ลงทุนในอิหร่านก็คือ
1. คนอิหร่านมีอัธยาศัยไมตรีดีมาก
นักท่องเที่ยวหลายชาติที่ไปอิหร่านจะรู้สึก
เช่นนี้ โดยเฉพาะประเทศไทย ได้รับความ
นิยมมากเป็นพิเศษ
2. คนอิหร่านมาเทีย่ วไทยมากกว่าไทย
ไปเที่ยวอิหร่านน่าจะหลายเท่าตัว
3. กรุงเตหะรานมีรถไฟฟ้าใต้ดิน
4 สาย และยังมีแผนที่จะขยายตัวเพิ่ม อีก
ทั้งยังมีรถประจ�ำทางบนช่องจราจรเฉพาะ
(แบบ BRT แบบบ้านเรา) และก็เปลือง
ช่องทางจราจรแบบบ้านเราด้วยเช่นกัน (แต่มี
ผู้ใช้บริการมากกว่า)
4. ทางหลวงระหว่างเมืองจะแทบไม่มี
สี่แยก ยกเว้นในเขตเมือง ท�ำเป็นทางลอด
เพื่อให้ไม่ติดไฟแดง ซึ่งนับว่าเป็นความ
ก้าวหน้ากว่าไทย
ประเทศนีก้ ำ� ลังเข้าสูค่ วามสงบ น่าจะ
มีโอกาสเจริญเติบโตมาก สมควรทีน่ กั ลงทุน
ไทยจะหันมามองเช่นกัน นักลงทุนทีว่ า่ นี้
ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นแต่รายใหญ่ที่อุ้ยอ้าย
SMEs ทีจ่ ะแสวงหาโอกาสในต่างประเทศ
พึงพิจารณา

กรุงเทพธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ต่างประเทศ

“การตัดสินใจลาออก ถือเป็นสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ สำ�หรับบริษทั
หลังจากเวลส์ ฟาโก ถูกปรับกรณีเปิดบัญชีลกู ค้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต”
จอห์น สตัมฟ์ ซีอโี อเวลส์ ฟาโก
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รอบโลก

ดอยซ์แบงก์จ่ายค่าปรับ9.5ล้านดอลล์

วอชิงตัน - ดอยซ์แบงก์แห่งเยอรมนี ตกลงจ่ายค่าปรับ 9.5
ล้านดอลลาร์ หลังจากถูกผู้ดูแลกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ
กล่าวหาว่าล้มเหลวในการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่อตลาด
เนือ่ งจากส่งเสริมให้นกั วิเคราะห์พดู คุยกับลูกค้าและเทรดเดอร์เป็นประจ�ำ
แต่ไม่มีการควบคุมเป็นการภายในเพื่อป้องกันการน�ำงานวิจัยลับไป
เผยแพร่ อันขัดกับกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ที่ก�ำหนดให้นักวิเคราะห์
ปกป้องข้อมูลที่ไม่ใช่สาธารณะ อย่างค�ำแนะน�ำให้ซื้อหรือขาย เพราะ
ข้อมูลอย่างเรทติ้ง มุมมอง การประมาณการ และค�ำแนะน�ำซื้อขาย
สามารถส่งผลต่อตลาดได้ ด้านดอยซ์แบงก์ไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธ
ข้อกล่าวหานี้

กระตุ้นเศรษฐกิจ :
นายลี จูยอล ผูว้ า่ การ
ธนาคารกลางเกาหลีใต้
เข้าชีแ้ จงต่อสภา ขอให้
ผ่ อ นคลายนโยบาย
การคลังไปพร้อมกับการ
ผ่ อ นคลายนโยบาย
การเงิน เพือ่ ช่วยผลักดัน
การฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ

ตั้ง“วันเดอร์วูแมน”ทูตยูเอ็น

สหประชาชาติ - สหประชาชาติ (ยูเอ็น) ใช้ซูเปอร์พาวเวอร์
“วันเดอร์วูแมน” เป็นตัวชูโรงในการรณรงค์ให้อ�ำนาจแก่สตรีและ
เด็กผู้หญิง โดย“วันเดอร์วูแมน” หรือสาวน้อยมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นฮีโร่
หญิงในการ์ตูนและซีรีส์ทางโทรทัศน์ จะได้รับการแต่งตั้งให้ท�ำหน้าที่
ทูตกิติมศักดิ์เพื่อเสริมอ�ำนาจแก่สตรีและเด็ก ในวันที่ 21 ต.ค. ลินดา
คาร์เตอร์ นักแสดงผูเ้ คยรับบทสาวน้อยมหัศจรรย์ในซีรสี ฮ์ ติ ทางโทรทัศน์
เมื่อช่วงทศวรรษ 70 อาจเข้าร่วมงานด้วยเช่นกัน การรณรงค์ดังกล่าว
จะใช้เวลา 1 ปีเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศและให้อ�ำนาจแก่สตรี
ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายใหม่ของยูเอ็นในช่วง 15 ปีข้างหน้า

เฮติเสียชีวิตจากภัยพิบัติมากสุด

เจนีวา - สหประชาชาติระบุว่าเฮติซึ่งเพิ่งเผชิญเฮอร์ริเคนแมทธิว
อีกทั้งเมื่อปี 2553 ยังเผชิญแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ มีผู้เสียชีวิตจาก
ภัยพิบัติมากที่สุด มากกว่าประเทศใดในโลกในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
ที่จ�ำนวนเกือบ 230,000 ราย โดยเฮติเป็นประเทศที่ยากจนที่สุด
ในทวีปอเมริกา และการศึกษานีไ้ ด้วเิ คราะห์ขอ้ มูลจากภัยพิบตั มิ ากกว่า
7,000 ครั้งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
การศึกษายังระบุว่า 90% ของประชากร 1.35 ล้านคนที่เสียชีวิต
ในภัยพิบัติช่วงปี 2539-2558 อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต�่ำ
หรือรายได้ปานกลาง โดยเฮติมีสัดส่วน 1 ใน 6 ของผู้เสียชีวิต
ตามมาด้วยอินโดนีเซียซึง่ มีผเู้ สียชีวติ มากกว่า 182,000 ราย และเมียนมา
139,500 ราย
ยูเอ็นระบุว่าเมื่อปี 2553 อันเป็นช่วงที่มีผู้เสียชีวิต 223,000 ราย
ในเฮติเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ปรากฎว่าได้เกิดแผ่นดินไหว
ระดั บ ใกล้ เ คี ย งกั น ในชิ ลี แต่ มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ไม่ ม ากนั ก ทั้ ง ยั ง เกิ ด
แผ่นดินไหวในนิวซีแลนด์ ซึ่งไม่มีผู้เสียชีวิตเลย

ส่งออกจีนก.ย.‘ร่วงหนัก’

สะท้อนเศรษฐกิจ
ยังไม่ตกถึงจุดต�ำ่ สุด

ปักกิง่ - การส่งออกแดนมังกรเดือน ก.ย.
ดิ่งหนัก เหตุความต้องการทั่วโลกซบเซา
ขณะการน�ำเข้าอ่อนแรง เพิ่มกระแสวิตก
เกี่ยวกับความต้องการในประเทศ
ข้อมูลจากกรมศุลกากรจีนระบุวา่ การ
ส่งออกเดือน ก.ย.ลดลง 10% เมือ่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 184,500
ล้านดอลลาร์ ขณะที่การน�ำเข้าร่วงลง 1.9%
อยู่ที่ 142,500 ล้านดอลลาร์
นายหวง ซ่งผิง โฆษกกรมศุลกากร
กล่าวว่า การค้าต่างประเทศของจีนยัง
เผชิญอุปสรรคส�ำคัญ เมื่อเศรษฐกิจโลก
ยังคงซบเซา ส่วนการค้าโลกขาดแรงหนุน
ที่มีประสิทธิภาพ
ตั ว เลขการส่ ง ออกและน� ำ เข้ า
เดือน ก.ย. นับว่าต�่ำกว่าการคาดหมาย โดย

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการส่งออกจะ
ลดลงเพียง 3.3% และการน�ำเข้าเพิ่มขึ้น
0.6% ทัง้ ยังมีขนึ้ หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจ
ระยะหลังกระเตื้องขึ้น และสะท้อนว่า
ยักษ์ใหญ่ของเอเชียแห่งนีย้ งั ไม่ได้ลงถึงจุด
ต�่ำสุด
โฆษกกรมศุลกากรกล่าวด้วยว่าความ
ท้าทายของจีนไม่ได้มแี ค่ในระยะสัน้ และ
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
แบบดัง้ เดิมของจีนก็กำ� ลังอ่อนแอลงเช่น
กัน การปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจภายใน
ประเทศยังไม่ราบรืน่ เศรษฐกิจจีนยังเผชิญ
ความเสี่ยงขาลงครั้งใหญ่อยู่ต่อไป
การส่งออกและน�ำเข้าทีล่ ดลงมากกว่า
การคาดหมาย น่าจะยิง่ สร้างแรงกดดันต่อ
เงินหยวน ทีส่ ปั ดาห์นรี้ ว่ งลงต�ำ่ สุดในรอบ
6 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์
นายจู เ ลี ย น อี แ วนส์ - พริ ต ชาร์ ด
นักวิเคราะห์จากแคปิตอล อีโคโนมิสต์
กล่าวว่า ตัวเลขการส่งออกและน�ำเข้าของ

จีนชี้ให้เห็นว่าความต้องการทั่วโลกยัง
เซื่องซึมฉุดรั้งการส่งออก ขณะเดียวกัน
ตัวเลขน�ำเข้าของจีนก็ลดลง จนก่อให้เกิด
ค�ำถามถึงการฟื้นตัวของความต้องการ
ภายในประเทศ
ปัจจุบันจีนก�ำลังปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ใช้อ�ำนาจซื้อของชาวจีนเกือบ
1,400 ล้านคนมาเป็นตัวขับเคลือ่ นแทนการ
ลงทุนมหาศาลของภาครัฐและการส่งออก
สินค้าราคาถูก โฆษกกรมศุลกากรระบุวา่
การผลิตระดับปานกลางถึงระดับสูงก�ำลัง
ออกจากจีนกลับไปหาประเทศพัฒนาแล้ว
ทีพ่ ยายามส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของ
ตนเพื่อสร้างงาน
นอกจากนั้น การปกป้องทางการค้า
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัว่ โลก ท�ำให้การค้าจีนเผชิญกับ
ข้อพิพาทการค้ามากขึ้น ช่วง 8 เดือนแรก
ของปีนมี้ กี ารสอบสวนข้อพิพาทการค้ากับ
จีน 85 กรณี เพิม่ ขึน้ 49% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน

บิก๊ เวลส์ฟาร์โก
ลาออกกะทันหัน
หลังเจอเรือ่ งฉาว
นิวยอร์ก - ซีอโี อ“เวลส์ ฟาร์โก”ลาออกกะทันหัน
จากแรงกดดันเรือ่ งเทคนิคการขายทีท่ ำ� ลาย
ชือ่ เสียงธนาคารป่นปี้ เหตุพนักงานเปิดบัญชี
ลูกค้าโดยไม่ได้รบั อนุญาตกว่า 2 ล้านบัญชี
ธนาคารเวลส์ ฟาโกของสหรัฐ แถลงว่า
นายจอห์น สตัมฟ์ ประธานและหัวหน้าคณะ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (ซีอโี อ) วัย 63 ปี ได้ลาออก
กระทันหัน โดยนายทิม สโลน วัย 56 ปี
ประธานและหัวหน้าคณะเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
(ซีโอโอ) ได้ขนึ้ ด�ำรงต�ำแหน่งซีอโี อแทน ขณะที่
นายสตัมฟ์แถลงว่า การตัดสินใจลาออกของ
เขาถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับบริษัท
การลาออกถือเป็นการพลิกผันโชคชะตา
ของนายสตัมฟ์ ซึง่ น�ำพาธนาคารเวลส์ ฟาโก
ผ่านพ้นวิกฤติการเงินได้อย่างงดงาม จนกลาย
เป็นธนาคารที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก ที่มุ่ง
เน้นการปล่อยกูใ้ ห้บริษทั เล็กๆ เป็นทีอ่ จิ ฉา
ของธนาคารใหญ่ในวอลล์สตรีท แต่ความ
สง่างามของนายสตัมฟ์ตอ้ งตกต�ำ่ ลง จากการ
ถูกปรับ 185 ล้านดอลลาร์เพือ่ ยอมความระหว่าง
ธนาคาร คณะกรรมการก�ำกับดูแล และ
อัยการลอสแองเจลิส จากกรณีพนักงานของ
ธนาคารเปิดบัญชีลกู ค้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต
เป็นจ�ำนวนกว่า 2 ล้านบัญชี เพือ่ จะเพิม่ ยอด
ขายผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธนาคาร
การพ้นจากต�ำแหน่งของนายสตัมฟ์ทำ�
ให้นายสโลนต้องเจอกับความท้าทายสูงยิง่
ในการฟื้นฟูชื่อเสียง เรียกคืนความเชื่อมั่น
ของธนาคาร และยกเครื่องวัฒนธรรมการ
ท�ำงานเชิงรุกโดยไม่บ่อนท�ำลายผลก�ำไร
นอกจากนี้ ซีอีโอคนใหม่ต้องเจอกับการ
ตรวจสอบและการฟ้องร้องคดีสว่ นตัวด้วย
ราคาหุน้ ธนาคาร ซึง่ ทรุดตัวหลังจากเกิด
เรือ่ งอือ้ ฉาว ดีดตัวขึน้ 2% หลังจากธนาคาร
ประกาศการลาออกของนายสตัมฟ์

หลักสูตรใหม
มนุษยสัมพันธที่ดี นำพาองคกรสูความสำเร็จ

พิมพ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร

มนุษยสัมพันธ
เคล็ดลับความสำเร็จ
ในการสร�างเคร�อขายความร�วมมือ

PD1

โครงการสืบสานหัตถกรรมไมกวาดดอกหญา
ดวยภูมิปญญาทองถิ่น

พิมพ
วิทยาลัยชุมชนตราด

PD2

โครงการวิทยาลัยชุมชนตราดรวมสืบสาน
งานจักสานบานทับทิมสยาม ๐๑

สานฝนเยาวชนรวมพัฒนาสังคม นอมนำพระราชกรณียกิจ
ปลุกพลังเยาวชนสูการสรางสรรค ภายใตแนวคิด

สืเทิดบพระเกี
สานงานหั
ตถศิลป
ยรติมหาราชินี ๘๔ พรรษา

รายการ "ปนฝน เดอะบัณฑิต ปที่ 3 จึงเกิดขึ้นเพ�อเปนพื้นที่ในการฝกหัดชีวิต
เตรียมตัวเตรียมความพรอม สำหรับวาที่บัณฑิตกอนที่จะกาวพนจากรั้วมหาวิทยาลัย
เขาสูสนามชีวิตจริง ภายใตกรอบแนวความคิด "พื้นที่ฝกชีวิตสำหรับปญญาชน"
รายการโทรทัศนที่ตามติดกระบวนการทำกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ของนิสิตนักศึกษา
ผาน 5 โครงการ ใน SEASON 3 ประจำป 2559

พิมพ PD3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ. ทองทิพภา วิร�ยะพันธุ

โครงการผาไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน
ปนสรรคศิลปแผนดินสูสากล
(Green Silk Green Jewelry)

คณะบร�หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ทุกวัน เสาร เวลา 13.30-14.30น.
ชองทีวีดิจิทัล NOW26 ดูได ดูดี ดูสารคดีอันดับ 1 ที่ NOW26
หรือรับชมออนไลนและยอนหลังไดทาง www.now26.tv
www.facebook.com/punfunthebundid/

พิมพ
มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการ The Hand: รอยหัตถศิลป
สืบศาสน สืบชาติ สืบพระราชกรณียกิจ

โหวตทีมที่ทานชอบ
ลุนรับเสื้อ

เพียงพิมพ PD
เลขทีมที่ทานชอบ พรอมเหตุผล
สหมายเลข
งมาที่

4642626

PD4

พิมพ
มหาวิทยาลัยพะเยา

PD5

โครงการฟนคืนลายและความเช�อ
บนผืนผาทอไทลื้อเชียงคำ
เทิดไทองคราชินี ๘๔ พรรษา

ครั้งละ 3 บาท (ไมรวมภาษี)

และความฝน จะไมใชโครงการในกระดาษอีกตอไป








การบริหารทีมงานขององคกรธุรกิจในยุค AEC
มนุษยสัมพันธ...เคร�องมือสำคัญในการสรางความสำเร็จในการทำงาน
ทักษะที่จำเปนและสงผลตอการสรางมนุษยสัมพันธ
เทคนิคการปรับปรุงตนเองเพ�อเปนนักมนุษยสัมพันธ
เทคนิคการสรางความสัมพันธกับทีมงานและผูที่เกี่ยวของ
เทคนิคการจูงใจทีมงานเพ�อผลสำเร็จของงาน

26 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแหงชาติ)

อัตราทานละ 6,000 บาท
Best
Deal!
สมัคร 3 ทานขึ้นไป
ตอองคกร ลด 10%

ทฤษฎี 70 %
เวิรคช็อป 30 %

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กรุงเทพธุรกิจ

ASEAN+

ลาวจำ�กัดแลกเงินต่างประเทศ
หวังส่งเสริมการใช้เงินกีบให้แพร่หลายมากขึน้

aseanplus@nationgroup.com 11

❚

❚

อาเซียนเวย์

●

เวียดนามผลิตน�ำ้ มันทะลุเป้า

ฮานอย - ปิโตรเวียดนาม บริษทั
ปิโตรเลียมของเวียดนาม รายงานปริมาณ
การผลิตของบริษทั ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2559 ว่าอยู่ที่ 21.1 ล้านตัน
เทียบเท่าน�ำ้ มัน ซึง่ สูงกว่าเป้าหมายราย
ไตรมาส 10.2% หรือผลิตได้ 82.3% ของ
เป้าหมายการผลิตในปีนี้แล้ว ขณะที่
น�ำ้ มันดิบผลิตได้ 13.03 ล้านตัน มากกว่า
ปีทแี่ ล้ว 8.1% เท่ากับว่าผลผลิตทัง้ หมด
ในช่วง 9 เดือนแรกของปิโตรเวียดนาม
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 11% นอกจากนัน้ การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ปุย๋ และปิโตรเลียม
ในช่วง 9 เดือนแรก ยังสูงกว่าเป้าหมาย
ระหว่าง 2.4% และ 15.8% โดยปริมาณ
การผลิตทีป่ โิ ตรเวียดนามเผยออกมา
ถือว่าน่าพอใจท่ามกลางตลาดน�้ำมัน
โลกที่ก�ำลังซบเซา

เมียนมาเผยชือ่ ร้านเลีย่ งภาษี

เนปิดอว์ - นายมิน ทุต ผูอ้ ำ� นวยการ
ของกรมสรรพากรเมียนมา เตือน
ผู้ประกอบการร้านอาหารในเมียนมา
ให้จา่ ยภาษีการค้า 5% หากร้านอาหาร
รายได้ไม่ประทับตราว่าจ่ายภาษีการ
ค้าในใบเสร็จเกิน 4 ครั้งติดต่อกันใน
1 ปีงบประมาณ เจ้าหน้าทีจ่ ะน�ำรายชือ่
ร้านอาหารมาเผยแพร่บนเว็บไซต์โดยนา
ยมิน ทุต กล่าวว่า ภาษีการค้า 5% คือเงิน
ทีผ่ บู้ ริโภคจ่ายให้รฐั บาลผ่านทางร้าน
อาหาร และก็เป็นหน้าทีข่ องร้านอาหาร
ทีต่ อ้ งจ่ายเงินจากผูบ้ ริโภคให้กบั รัฐบาล
กรมสรรพากรเขตย่างกุ้ง ระบุ
ว่า มีร้านอาหาร 262 แห่ง ที่ยังไม่
จ่ายภาษีระหว่างปีงบประมาณ 2558
ถึง 2559 และได้สั่งปรับไปแล้ว 72
ล้านจ๊าด หรือราว 2.13 ล้านบาท

ASEAN Business forum
เผด็จ พิรุฬห์สิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

อนาคต TPP และ RCEP (1)

จัดจ้าน : นางร�ำชาวอินโดนีเซียแสดงระหว่างการเดินขบวนวัฒนธรรมในการประชุมเวิลด์ คัลเจอร์ ฟอรั่ม ในเมืองเดนปาซาร์ จังหวัดบาหลี
ของอินโดนีเซีย โดยการประชุมนี้จัดถึงวันที่ 14 ต.ค. 2559 ภายใต้แนวคิดโลกยั่งยืนองค์รวม และมีเป้าหมายน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อินโดนีเซียให้โลกรู้จัก

ลาวจ�ำกัดขายเงินต่างชาติ
หวังหนุนใช้จ่ายเงินกีบ
ภายในประเทศ
เวียงจันทน์ - ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว
จ�ำกัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ไว้สัปดาห์ละครั้งเดียว หวังส่งเสริมการ
ใช้เงินกีบภายในประเทศ ป้องกันการเก็ง
ก�ำไรค่าเงิน
นายพู ข อง จั น ทาจาก รั ก ษาการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ธนาคารเพื่อการค้า
ต่างประเทศลาว (บีซอี แี อล) เผยว่า ปัจจุบนั
ธนาคารได้กำ� หนดให้ลกู ค้าน�ำเงินกีบมาแลก
เงินตราต่างประเทศ ได้เพียงสัปดาห์ละ
1 ครัง้ เท่านัน้ และจ�ำกัดจ�ำนวนสูงสุดไว้ที่ 5 ล้าน
กีบต่อคน แต่สามารถน�ำเงินตราต่างประเทศ

มาแลกเงินกีบ สกุลเงินหลักของลาวได้ตลอด
เวลา และไม่จ�ำกัดจ�ำนวนเงิน
ระบบใหม่นี้ มีเป้าหมายเพือ่ ส่งเสริมการ
ใช้จ่ายเงินกีบภายในประเทศ และป้องกัน
ไม่ให้มคี นฉวยโอกาสในการท�ำก�ำไรค่าเงิน
ผ่านการน�ำเงินกีบมาแลกเงินตราต่างประเทศ
จากธนาคารในแต่ละวัน ส่วนหนึ่งของการ
ด�ำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องของธนาคาร
กลางลาว เพือ่ ส่งเสริมการใช้เงินกีบให้แพร่
หลายมากขึ้น
การเคลื่อนไหวดังกล่าว ยังมีขึ้นหลัง
บีซีอีแอลเคยออกนโยบายให้ลูกค้าน�ำเงิน
กีบมาแลกเงินตราต่างประเทศได้สงู สุด 20
ล้านกีบต่อครัง้ ต่อคน ซึง่ ภายใต้ระบบใหม่นี้
ธนาคารจะเปิดให้ลูกค้ายื่นแบบฟอร์มขอ
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ผ่านทางการ

ส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) ทุกวันเสาร์
ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น ซึ่งธนาคาร
จะส่งค�ำตอบกลับมาให้ลูกค้า พร้อมให้
รายละเอียดเกี่ยวกับเวลา สาขา และที่
ตั้งสาขา ที่สามารถไปแลกเงินได้ อันเป็น
บริการที่ลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
20,000 กีบต่อครั้ง
นอกจากบีซอี แี อลแล้ว ลาวไม่มธี นาคาร
เอกชนรายใด ที่รับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ เป็นเงินกีบ ซึง่ นโยบายล่าสุดของ
บีซีอีแอล ท�ำให้นักวิเคราะห์มองว่า อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในตลาดท้องถิน่
และอาจท�ำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศในลาว แข็งค่าขึน้ เพราะสินค้า
ส่วนใหญ่ที่จ�ำหน่ายในประเทศ ต้องน�ำเข้า
มาจากต่างประเทศ

ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน กับประเทศ
คู่ค้าใหญ่ๆ ในเรื่อง RCEP และ TPP ที่อยากจะมาเล่า
สู่กันฟังครับ
ก่อนอื่นก็ขอเท้าความเสียก่อนว่า ทั้งสองอย่างเป็น
ข้อตกลงทางการค้าทีม่ กี ลุม่ อาเซียนเข้าไปร่วมด้วยครับ คือ RCEP ประกอบด้วย
ชาติอาเซียน 10 ชาติ บวกกับ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ รวมเป็น 16 ประเทศด้วยกัน อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ กลุ่ม TPP ที่มี
12 ประเทศ คือ สหรัฐ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เม็กซิโก ชิลี เปรู
ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และ เวียดนาม ที่ว่าเป็นข่าวในช่วงนี้ก็คือว่า
ข้อตกลงการรวมกลุ่มการค้าทั้งสองกลุ่มนี้ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้น
ได้หรือไม่และเมีอ่ ไหร่แน่ เนือ่ งจากมีความไม่แน่นอนเกิดขึน้ มาในช่วงนีค้ รับ
ประการแรกเรือ่ ง TPP ทีม่ กี ารลงนามการก่อตัง้ ในขัน้ สุดท้ายกันเมือ่ วันที่
4 ก.พ.2559 และมีเวลาให้ประเทศสมาชิกให้สตั ยาบันกันเห็นว่าประมาณ 2 ปี
ข้อตกลง TPP นี้ถ้าจะย้อนไปก็มีขึ้นตั้งแต่ปี 2548 แล้วครับ ตอนนั้น
เรียกกันว่า Trans-Pacific Strategic Economic Partnership โดยมี
แค่ 4 ชาติเริ่มต้นเท่านั้นคือ บรูไน สิงคโปร์ ชิลี และ นิวซีแลนด์ ต่อมาใน
ปี 2551 จึงมีการขยายประเทศสมาชิกมากขึ้นจนกลายเป็น TPP อย่างที่ว่า
และมีการเจรจาเรื่องรายละเอียดต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2555 มาบรรลุข้อตกลง
กันในเดือนต.ค.ปี 2558
มาในปีนี้เป็นช่วงที่ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ใกล้จะครบเทอม
อยู่แล้ว การด�ำเนินการเรื่องการให้สัตยาบันก็ยังคงค้างอยู่ที่สภาครับ
ล่าสุดทางเวียดนามก็เลื่อนการให้สัตยาบันไปก่อน ทางสหรัฐตัวตั้งตัวตี
ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการพิจารณาให้สัตยาบันในระหว่างที่จะมีการเลือก
ตั้งประธานาธิบดีคนใหม่หรือไม่
เท่าที่ติดตามการหาเสียงของตัวแทนตั้งสองพรรคแล้วดูเหมือนว่าทั้งคู่
จะไม่สนับสนุนการจัดตั้ง TPP นะครับ จะด้วยต้องการรักษาคะแนนเสียงใน
ช่วงนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ เพราะในความเห็นของคนอเมริกันแล้วเห็นว่า
ข้อตกลงนี้สหรัฐเสียเปรียบ และอาจท�ำให้การจ้างงานย้ายไปอยู่ในประเทศ
อื่นที่ค่าแรงถูกกว่า
ล่าสุดก็เห็นว่าจะต้องรอประธานาธิบดีใหม่เสียก่อน คงจะไม่มีใคร
ท�ำอะไรในช่วงนี้ เท่าที่ทราบในเวลานี้คือยังมีประเทศไหนให้สัตยาบันกับ
ข้อตกลง TPP มีสมาชิกสภาของสหรัฐบางท่านถึงกับบอกว่าถ้าประธานาธิบดี
ท่านใหม่ไม่สนับสนุนข้อตกลงนี้ TPP ก็คงอวสานแน่
อ้าว ! หัวเรือใหญ่ไม่เอาด้วยแล้วมันจะเดินต่อกันไปได้อย่างไร

12 กรุงเทพธุรกิจ

แถลงการณ์
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ในราชอาณาจักร และในต่างประเทศทั่วโลกทุกท่าน
วันที่ชาวไทยทั้งปวง ไม่ต้องการแม้แต่จะนึกคิด และไม่ปรารถนาแม้แต่จะได้ยิน ก็มาถึง เมื่อส�ำนักพระราชวัง ได้ออก
แถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตแล้ว ในวันนี้ ณ โรงพยาบาลศิริราช ถือว่าเป็นการสูญเสีย และความวิปโยค
ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทย ทั้งประเทศ นับแต่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489
พี่น้องประชาชนชาวไทย ทุกคนได้ติดตามข่าวสาร และรับทราบมาเป็นล�ำดับว่าในห้วงหลายปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร และได้เสด็จไปประทับที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะ เมื่อพระอาการบรรเทาลงก็จะทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ตามปกติด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อความผาสุกของพสกนิกร
ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชดิ พระอาการดีขนึ้ เป็นล�ำดับ ยังความปลาบปลืม้ แก่ประชาชน
คนไทย ทั้งชาติ แต่ในที่สุด พระอาการประชวร หาคลายไม่ ประกอบกับ พระชนมพรรษามาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จสวรรคตพระชนมพรรษา ปีที่ 89 เสด็จด�ำรงสิริราชสมบัติ 70 พรรษา
วันที่ 13 ตุลาคม จะเป็นวันทีอ่ ยูใ่ นความทรงจ�ำของประชาชนชาวไทยตลอดไปนานแสนนาน ดุจวัน “ปิยมหาราช” 23 ตุลาคม
พี่น้องที่เคารพทั้งหลาย
ระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เริ่มต้นขึ้น ภายหลังจากที่มหาสงครามโลกเพิ่ง
สิน้ สุดลง ประเทศชาติกำ� ลังฟืน้ ตัว จากภัยสงคราม ประชาชนเปีย่ มด้วยความหวัง เมือ่ ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พระองค์ใหม่ ครองราชย์ เป็นผู้น�ำ เปลี่ยนความท้อแท้ของผู้คน กลายเป็นความแน่วแน่ มั่นคง องอาจที่จะยืนหยัดต่อสู้
กับอุปสรรคต่างๆ
ตลอดรัชสมัยเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทรงเป็นกษัตริย์ ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน ทรงเป็นศูนย์รวมใจ ของ
คนไทยทั้งชาติ นับเป็น 70 ปี ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม โดยแท้
บัดนี้ 70 ปี ในรัชสมัย ของ “สมเด็จพระภัทรมหาราช” พระมหากษัตริย์ ผู้ประเสริฐยิ่ง ของปวงชนชาวไทยได้สิ้นสุดลงแล้ว
พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมาย ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ มากเพียงใด ความวิปโยคอาลัยของพสกนิกรชาว
ไทย ก็มากมายท่วมท้นหาที่สุดมิได้ เพียงนั้น
รัฐบาล ขอเชิญชวนให้เราทุกคนร่วมกันตั้งจิตภาวนาตามศาสนา ที่ทุกท่านนับถือ ดังที่เราเคยร่วมกัน ภาวนาถวายพระพร
และ อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกท่านเคารพนับถือให้อภิบาลคุ้มครองตลอดเวลาที่ทรงพระประชวร เพื่ออธิษฐานภาวนา ขอให้
ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ สถิตในสรวงสวรรค์ และทรงอภิบาลคุม้ ครองราชอาณาจักร
ไทย ประชาชนชาวไทย ผู้เป็นพสกนิกรของพระองค์ ให้มีความสงบสุข และความสันติสุข ดุจดังที่ประเทศไทย และประชาชน
ชาวไทย มีมาโดยตลอด ภายใต้ร่มพระบารมียาวนาน 70 ปี
พี่น้องประชาชนที่เคารพ
ถึงแม้เราจะอยูใ่ นยามทุกข์โศกน�ำ้ ตานองหน้าทัว่ กันเพียงใด ประเทศไทย อันเป็นทีร่ กั ของพวกเราและ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ในพระบรมโกศ ต้องด�ำรงต่อไป อย่าให้การเสด็จสวรรคตครั้งนี้ ท�ำให้พระราชปณิธาน ทีจ่ ะเห็นราชอาณาจักรของ
พระองค์ มีความเจริญรุ่งเรือง พสกนิกรมีความผาสุกสวัสดี มีเมตตาและไมตรีต่อกัน ต้องหยุดชะงักลง
การจะแสดงความจงรักภักดี และความอาลัยที่ดีที่สุดคือ เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน ที่จะรักษา
เอกราช อธิปไตย ความสมบูรณ์พูนสุข และ ความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ตลอดจน การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท
พระราชด�ำรัส ที่เคยพระราชทานไว้
ภารกิจส�ำคัญ ที่จะต้องด�ำเนินการ ในบัดนี้มี 2 ประการ คือ การด�ำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และ ตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช 2467 ตลอดจนตามราชประเพณีในส่วนของ
การสืบราชสันตติวงศ์ซึ่งสอดคล้องต้องกัน เพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด�ำเนินต่อไป อย่างต่อเนือ่ ง โดยรัฐบาลจะแจ้งไปยังสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาพระรัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาลไว้แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2515 จากนั้น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
อีกประการหนึง่ คือการเตรียมงานพระบรมศพในส่วนของรัฐบาล และประชาชนให้สมพระเกียรติยศ และสมกับความจงรักภักดี
ของประชาชนชาวไทย ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศทั้งนี้การด� ำเนินการ ทั้ง 2 ประการนี้ รัฐบาล
จะแจ้งให้ พี่น้องประชาชนทราบเป็นระยะ ต่อไป
ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาล และผู้เกี่ยวข้องจะต้องด�ำเนินการเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ราชประเพณี รัฐบาลจึงขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายรับฟังข่าวสารอย่างเป็นทางการ จากหน่วยงานราชการ อย่าเชื่อข่าวลือ
ทีไ่ ม่ปรากฏแหล่งอ้างอิงพร้อมกันนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนให้พนี่ อ้ งประชาชนคนไทย ทีร่ กั ทุกท่านแต่งกายถวายความอาลัย เป็นเวลา
หนึ่งปี สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน และทุกภาคส่วน ควรพิจารณางดการจัดงานรื่นเริงต่างๆ เป็นเวลา 30 วัน
ทัง้ นี้ ท่านทัง้ หลายอาจเข้าร่วมพิธหี รือ จัดกิจกรรมทางศาสนาของตนถวายเป็นพระราชกุศล หรือ จัดเป็นพระบรมราชานุสรณ์
อีกทั้งควรใช้โอกาสนี้ให้ก�ำลังใจแก่กันและกัน เพราะเราทุกคนต่างก็มีหัวอกเดียวกัน เพราะมีพ่อของแผ่นดินร่วมกัน และโปรด
ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง มิให้ผู้ใด ฉวยโอกาส แทรกเข้ามาก่อความขัดแย้ง จนกลายเป็นความวุ่นวาย
ขอพี่น้องประชาชนทุกคน ร่วมส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศด้วยการรักษาแผ่นดินของพ่อ
ด้วยความรัก และความสามัคคี ตลอดไป
พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตแล้ว
ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลใหม่ทรงพระเจริญ
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ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

ตามที่ได้มีประกาศส�ำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัส
อย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้
1.ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่
14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
2.ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีก�ำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ส�ำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กรุงเทพธุรกิจ 13

14 กรุงเทพธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáË‹§»ÃÐà·Èä·Â (···.) Ã‹ÇÁ¡Ñº Ê¶Ò¹Õâ·Ã·ÑÈ¹´Ô¨Ô·ÑÅ NOW26
ªÇ¹·Ø¡·‹Ò¹µÒÁÃÍÂ¾ÃÐà¨ŒÒµÒ¡ÊÔ¹ÁËÒÃÒª.....àÅ‹ÒàÃ×èÍ§àÁ×Í§ÅÔ¡ÍÃ
ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÈÃÕÇÔªÑÂ

พิมพ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร

PD1

โครงการสืบสานหัตถกรรมไมกวาดดอกหญา
ดวยภูมิปญญาทองถิ่น

áÃ§ÈÃÑ·¸ÒáË‹§á´¹ãµŒ ¹¤ÃÊÍ§¸ÃÃÁ
¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª – ¾Ñ·ÅØ§

พิมพ
วิทยาลัยชุมชนตราด

PD2

โครงการวิทยาลัยชุมชนตราดรวมสืบสาน
งานจักสานบานทับทิมสยาม ๐๑

สานฝนเยาวชนรวมพัฒนาสังคม นอมนำพระราชกรณียกิจ
ปลุกพลังเยาวชนสูการสรางสรรค ภายใตแนวคิด

สืเทิดบพระเกี
สานงานหั
ตถศิลป
ยรติมหาราชินี ๘๔ พรรษา

รายการ "ปนฝน เดอะบัณฑิต ปที่ 3 จึงเกิดขึ้นเพ�อเปนพื้นที่ในการฝกหัดชีวิต
เตรียมตัวเตรียมความพรอม สำหรับวาที่บัณฑิตกอนที่จะกาวพนจากรั้วมหาวิทยาลัย
เขาสูสนามชีวิตจริง ภายใตกรอบแนวความคิด "พื้นที่ฝกชีวิตสำหรับปญญาชน"
รายการโทรทัศนที่ตามติดกระบวนการทำกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ของนิสิตนักศึกษา
ผาน 5 โครงการ ใน SEASON 3 ประจำป 2559

พิมพ PD3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการผาไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน
ปนสรรคศิลปแผนดินสูสากล
(Green Silk Green Jewelry)

ทุกวัน เสาร เวลา 13.30-14.30น.
ชองทีวีดิจิทัล NOW26 ดูได ดูดี ดูสารคดีอันดับ 1 ที่ NOW26
หรือรับชมออนไลนและยอนหลังไดทาง www.now26.tv
www.facebook.com/punfunthebundid/

พิมพ
มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการ The Hand: รอยหัตถศิลป
สืบศาสน สืบชาติ สืบพระราชกรณียกิจ

โหวตทีมที่ทานชอบ
ลุนรับเสื้อ

เพียงพิมพ PD
เลขทีมที่ทานชอบ พรอมเหตุผล
สหมายเลข
งมาที่

4642626

พิมพ
มหาวิทยาลัยพะเยา

PD5

โครงการฟนคืนลายและความเช�อ
บนผืนผาทอไทลื้อเชียงคำ
เทิดไทองคราชินี ๘๔ พรรษา

ครั้งละ 3 บาท (ไมรวมภาษี)

ÇÑ¹·Õè 28-30 µØÅÒ¤Á 2559 3 ÇÑ¹ 2 ¤×¹ à¾ÕÂ§·‹Ò¹ÅÐ 6,500 ºÒ· (ÃÇÁ VAT)

ºÃÔÉÑ· âÃÁÔâÍ ·ÃÒàÇÅ ¨Ó¡Ñ´ www.romeobkk.com
â·Ã. 02-116-5526, 085-058-6688, 098-860-8108

PD4

และความฝน จะไมใชโครงการในกระดาษอีกตอไป
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รัฐบาลไฟเขียว‘ธนาคารสหกรณ์’

ท�ำประวัต‘ิ ช้าง’
เพนียดกรุงเก่า

กรมอุทยานแห่งชาติ ลงพืน้ ทีว่ งั ช้างอยุธยา
แลเพนียดกรุงเก่า เก็บตัวอย่างเลือดของช้าง
ตรวจ DNA เพื่อป้องกันการน�ำเข้าช้างป่า
มาสวมสิทธิช้างบ้าน
นายอดิศร นุชด�ำรง รองอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื พร้อมด้วย เจ้า
หน้าทีก่ รมการปกครอง กรมปศุสตั ว์ เดินทาง
ไปยังเพนียดคล้องช้าง ม 3 ต.สวนพริก
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เพือ่ ด�ำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดช้างซึง่ เป็น
พาหนะ แล้วน�ำไปวิเคราะห์พนั ธุก์ รรม ไว้เป็น
ฐานข้อมูล ส�ำหรับให้กรมการปกครองบันทึก
ในตัว๋ ข้อมูลรูปพรรณช้าง ตามค�ำสัง่ หัวหน้า
รักษาความสงบแห่งชาติที่ 60/2559 ลงวันที่
29 กันยายน 2559 ตามมาตรการป้องกัน
การน�ำเข้าช้างมาสวมสิทธิช้างบ้าน
ทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ดำ� เนินการตรวจและท�ำ
ประวัตชิ า้ งทัง้ หมด โดยมีการตรวจรูปพรรณ
ช้าง การวัดขนาดความสูง และถ่ายภาพช้าง
เอาไว้ทงั้ หมด นายอดิศร นุชด�ำรง รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กล่าวว่า ตามค�ำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบ
แห่งชาติ เรือ่ ง มาตรการป้องการน�ำช้างเข้ามา
สวมสิทธิเป็นช้างบ้าน โดยมอบภารกิจให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ กรมอุทยานแห่งชาติ
กรมปศุสัตว์ และกรมการปกครอง ด�ำเนิน
การร่วมกัน โดยแบ่งให้ด�ำเนินการในรูปแบบ
การรวมตัวกัน เช่น กรมการปกครอง ให้กรม
ประชาสัมพันธ์ชแี้ จงให้เจ้าของช้าง ผูค้ รอบ
ครองช้าง และควาญช้างทราบรายละเอียด
ค�ำสั่งดังกล่าว และแจ้งนายทะเบียนท้อง
แจ้งก�ำหนดวัน และสถานที่
อย่างไรก็ดี การมาด�ำเนินการครัง้ นีน้ บั เป็น
ครัง้ แรก ซึง่ ประสบปัญหาเนือ่ งจากมีลกู ช้าง
จ�ำนวนมากซึง่ ยังไม่ได้รบั การฝึกท�ำให้การจับ
หรือน�ำตัวมาตรวจนั้นล�ำบากพอสมควร
แต่ก็จะต้องด�ำเนินการให้หมด ซึ่งเดิมได้
วางแผนให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน โดยจะ
เก็บตัวอย่างเลือดแล้วน�ำไปวิเคราะห์

●

เร่งปฏิรปู ความโปร่งใส

วรรณสม สีสังข์
จ้าหน้าที่สื่อสารสังคม สกว.

สถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สันนิบาต
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส�ำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ
ชุมนุมระดับชาติทั้ง 3 ชุมนุม ได้แก่
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด จึงได้จัดเวทีเสวนา “เดินเครื่อง
ยุทธศาสตร์ สูก่ ารปฏิรปู สหกรณ์ไทยใน
ศตวรรษที่ 2” ขึน้ เพือ่ สร้างความเข้าใจ
ในกรอบแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ที่
ควรจะเป็น ผ่านการเสวนาแสดงข้อคิด
เห็นจากภาคนโยบาย ฝ่ายก�ำกับดูแล
สหกรณ์ ฝ่ายสหกรณ์ รวมถึงฝ่ายวิจัย
และนักวิชาการ
นายสุภาพ จันทร์ภริ มย์ ประธาน
กรรมการด�ำเนินการชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
กล่าวว่า “ทีผ่ า่ นมาสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
ได้รบั ปัญหาและกระทบมาอย่างรอบด้าน
ตนยอมรับว่า การเมืองมีผลกระทบต่อ
หลักการและการเติบโต จริงๆ แล้ว
เครดิตยูเนีย่ นมีระบบและวิธกี ารสร้างคน
แต่รัฐอาจขาดความเชื่อมั่น ดัชนีชี้วัด
การเป็นสหกรณ์ทมี่ เี สถียรภาพของเรานัน้
วัดได้จาก 1. ผลการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์ในการประชุมใหญ่ 2. ความ
มั่นคง เสถียรภาพ ความเข้มแข็งของ
สหกรณ์ 3. ความศรัทธาของสมาชิก
และสาธารณชนที่มีต่อเครดิตยูเนี่ยน

4. ระบบการตรวจสอบภายใน 5. ความ
ซือ่ ตรงของสมาชิกทีต่ อ้ งมีการหัก ณ ทีจ่ า่ ย
6. การบริหารจัดการที่โปรง่ใส มีระบบ
สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้เรามัน่ ใจได้วา่ สหกรณ์ครดิต
ยูเนีย่ นมีความมัน่ คงมากพอ แม้วา่ ทีผ่ า่ นมา
จะมีกรณีตัวอย่างจากบางสหกรณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนโดยรวม”
ด้านดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รอง
ผูอ้ ำ� นวยการ สกว. ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์
และตัวแทนจากผู้สนับสนุนทุนวิจัยด้าน
สหกรณ์ กล่าวเสริมว่า “ตอนนี้ไทยเรา
มี ส หกรณ์ อาทิ สหกรณ์ จ� ำ หน่ า ยข้ า ว
หลากหลาย แบรนด์ แต่เราไม่มคี วามร่วมมือ
ร่วมกัน อย่างในกรณีของญีป่ นุ่ มีการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ภายใต้แบรนด์
ทีช่ อื่ JA แบรนด์เดียว โดยมีสงิ่ ทีต่ อ้ งค�ำนึง
ถึง 2 ส่วนคือ 1. คุณภาพ 2. คุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ทมี่ าจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
เราอาจต้องคิดต่อยอดถึงเรือ่ งของการสร้าง
แบรนด์ร่วมของสหกรณ์ แต่มีชื่อห้อยท้าย
ที่บอกอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งสินค้า
สหกรณ์จะมีสว่ นแบ่งทางการตลาดมากขึน้
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอ้ ำ� นวยการ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และนักสหกรณ์
แห่งชาติในฐานะผู้จัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า
“ขบวนการสหกรณ์ควรยกเครื่องใหม่
ทั้งระบบ ต้องยกระดับการพัฒนาให้เป็น
ระบบธุรกิจเชิงคุณค่า ควรใช้นวัตกรรมการ
พัฒนาโซ่คณ
ุ ค่า มาใช้ในการเชือ่ มโยงธุรกิจ
ร่วมกัน เพื่อจัดหาเงินทุน ปัจจัยการผลิต
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การพัฒนา
การตลาดและโลจิสติกส์ เพือ่ กระจายสินค้า
แก่ผู้บริโภค (ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย)
ข้อจ�ำกัดของสหกรณ์ในห้วงเวลาทีผ่ า่ น
มาคือ สหกรณ์ยังท�ำเฉพาะบางธุรกิจ เช่น
ธุรกิจรับฝาก และให้สนิ เชือ่ และขายสินค้า
ทีเ่ ป็นวัตถุดบิ เรายังขาดนวัตกรรม การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ไม่มกี ารกระตุน้ อุปสงค์ในสินค้า
ของสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของเรา
คือ มีทงั้ ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคม
เรามีสมาชิกและคนใครัวเรือนรวมแล้วมากกว่า
40 ล้านคน เรามีสนิ ทรัพย์ 2.2 ล้านล้านบาท
มีสหกรณ์ มากกว่า 6,000 แห่ง ทีท่ ำ� หน้าที่
ในฐานะเป็นองค์การธุรกิจฐานสังคมกระจาย
อยูท่ กุ อ�ำเภอทัว่ ประเทศ และมีผนู้ �ำสหกรณ์
และฝ่ายจัดการ กว่า 1 แสนคน ที่พร้อม
รับการพัฒนา

รถตูอ้ นุสาวรียร์ อ้ งรัฐ
เลือ่ นจัดระเบียบปี62
ตัวแทน “วินรถตูอ้ นุสาวรีย”์ ร้อง
รัฐบาลขอเลื่อนจัดระเบียบรถตู้
ออกไปเป็นปี 62 พร้อมการเปลีย่ น
รถให้บริการเป็น“บัสเล็ก” อ้าง
ประชาชนไม่สะดวก-ผูป้ ระกอบการ
เดือดร้อน
วานนี้ (13 ต.ค.) ตัวแทนกลุม่
ธุรกิจสมาคมรถตูต้ า่ งจังหวัด น�ำโดย
นายบุญส่ง ศรีสกุล รักษาการนายก
สมาคมธุรกิจรถตูต้ า่ งจังหวัด เข้ายืน่
หนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผ่านนายจตุพร เณรนุ่ม หัวหน้า
ฝ่ายประสานมวลชน ศูนย์บริการ
ประชาชน ท�ำเนียบรัฐบาล เพือ่ ขอให้
ทบทวนกรณีรฐั บาลเริม่ จัดระเบียบ
รถตู้สาธารณะ ให้ย้ายออกไปจาก
บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ไปอยูท่ สี่ ถานีขนส่งจตุจกั ร (หมอชิต)
สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ และสถานี
ขนส่งเอกมัย
หนังสือดังกล่าวะบุว่า กรณี
การจัดระเบียบรถตู้ผิดกฎหมาย
รอบอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ ให้ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย ทีส่ ำ� เร็จไปด้วยดีและ
ได้มาถึงขัน้ ตอนการจัดระเบียบรถตู้
โดยสาร ย้ายเข้าจอดตามสถานีขนส่ง
ต่างๆ เพือ่ ลดปัญหาด้านการจราจร
รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งทาง
กลุ่มมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่
ถูกต้อง เนือ่ งจากประชาชนจ�ำนวน
มาก สะดวกต่อการเดินทางไปยัง
สถานที่ต่างๆ
นอกจากจะเป็นการเพิม่ ภาระ
ค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดินทาง
ของประชาชน ถ้าหากมีความจ�ำเป็น
ต้องย้ายรถตู้เข้าสถานีขนส่งต่างๆ

โดยทางกลุม่ ขอความอนุเคราะห์ให้
ย้ายเข้าในปี 2562 เนือ่ งจากจะมีรถตู้
ซึง่ หมดอายุการใช้งาน (ครบ 10 ปี)
ต้องเปลีย่ นจากรถตูเ้ ป็นรถมินบิ สั
โดยทางบริษทั ขนส่งจ�ำกัด (บขส.)
ได้มีนโยบายที่จะย้ายรถบัสออก
จากสถานีขนส่งหมอชิตไปอยูส่ ถานี
รังสิต ในปี2562 ซึง่ ทางผูป้ ระกอบ
การรถตูต้ า่ งจังหวัด ได้มคี วามเห็น
ไปในแนวทางเดียวกัน ควรจะจัด
ระเบียบครัง้ เดียวพร้อมๆกัน จึงได้
เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายก
รัฐมนตรี เพื่อขอความอนุเคราะห์
ชะลอการจัดระเบียบรถตูต้ า่ งจังหวัด
ออกไป จนถึงปี2562 ก่อน
นายบุญส่ง กล่าวว่า การย้าย
รถตู้ดังกล่าวผู้ได้รับผลกระทบ
หนักสุด คือ ประชาชน เพราะเพิ่ม
ภาระค่าใช้จา่ ย รวมถึงเพิม่ ระยะเวลา
ในการเดินทาง จากเดิมที่สามารถ
เดินทางได้สะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้
จะส่งผลให้ประชาชนเปลีย่ นไปใช้
รถยนต์สว่ นตัวแทน ซึง่ จะท�ำให้เกิด
ปัญหาการจราจรติดขัดยิ่งขึ้น
นอกจากนีผ้ ปู้ ระกอบการจะมี
รายได้ลดน้อยลง เพราะต้องแข่งขัน
กับผูป้ ระกอบการรถบัสทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ดังนัน้ จึงอยากให้รฐั บาลทบทวนเลือ่ น
การจัดระเบียบรถตูอ้ อกไป เพือ่ ให้ผู้
ประกอบการได้ปรับตัวก่อน อีกทัง้
รถตูร้ ว่ ม บขส. นัน้ จะหมดอายุการ
ใช้งานตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
กรมขนส่งทางบก ต้องเปลีย่ นจาก
รถตูเ้ ป็นรถมินบิ สั ในปี 2562 อีกทัง้
บริษัทส่งขนส่งจ�ำกัด (บขส.) มี
นโยบายที่จะย้ายรถบัสออกจาก
สถานีขนส่งหมอชิต ไปอยู่สถานี
ขนส่งรังสิตในปี 62 ด้วยเช่นกัน
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- สพฐ. เดินหน้าสร้างเยาวชนพันธุ์ใหม่ พาเมืองไทยไร้ขยะ
พลเอกดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ
Thailand Go Green ปี 2558 พร้อมก�าหนดหัวข้อ
ประกวด “เมืองไทยไร้ขยะ” ในปี 2559 โดยมีบริษัท
บางจากฯ และ สพฐ. ร่วมจัดงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
นายชั ย วั ฒ น์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัด การใหญ่ บริ ษั ท บางจาก
ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท บางจากฯ ร่วมกับส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) จัดการประกวดโครงการ Thailand Go Green
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ครบรอบ 1 ทศวรรษในปี 2559 โดยในปีนี้ จัดการประกวดใน
หัวข้อ “เมืองไทยไร้ขยะ” ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ ร่วมคิดค้นนวัตกรรมสีเขียว
พร้อมปรับพฤติกรรมในการบริโภคประจ�าวัน ลดการสร้างขยะใหม่ ในรูปแบบ

ของสือ่ ต่างๆ ส่งเข้าประกวด ทีเ่ น้นให้ความส�าคัญของสิง่ แวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
และพลังงานทดแทน เพือ่ ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน สูเ่ ป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิ
โลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2°C ซึ่งมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการ ลดขยะ ลดมลพิษ ลดโลกร้อน สร้างแรงบันดาลใจและ
แนวคิดแก่เยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กล่าวว่า โครงการ “เมืองไทย
ไร้ ข ยะ” เป็ น โครงการที่ ต ้ อ งมี
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมา
ช่ ว ยกั น ในการขั บ เคลื่ อ นการ
บริหารจัดการ “ขยะ” ซึ่งเป็น
วาระแห่ ง ชาติ ที่ ค วรให้ ค วาม
ส�าคัญและแก้ไขปัญหา เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาจัดการขยะเก่าที่ตกค้าง
การน�าขยะไปเปลี่ยนเป็นพลังงานหรือท�าประโยชน์ รวมทั้งการก�าจัดอย่างถูกต้อง
โดยในส่วนของโรงเรียน ปัจจุบันได้มีการบูรณาการงบประมาณ เพื่อท�า โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste School การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสูช่ มุ ชน
ซึ่งพลังเล็กๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ จะสามารถช่วยเรื่องการลดปริมาณขยะใหม่ให้น้อย
ลงได้ ด้วยการปฏิวัติพฤติกรรมใหม่ด้วยการไม่ซื้อของเกินจ�าเป็น ลดหรือเลิกการใช้
พลาสติก/โฟม ไม่ท�าให้เกิดขยะจากอาหารของกินของใช้ ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะท�าที่
โรงเรียนแล้ว ควรกลับไปท�าที่บ้านและชุมชนของตนเองด้วย
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิ ก ารส� า นั ก งานคณะ
ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น
พื้ น ฐาน (กพฐ.) กล่ า วว่ า
โครงการ Thailand Go Green
เ ป ็ น กิ จ ก ร ร ม ที่ ดี แ ล ะ มี
ประโยชน์ตอ่ สังคม สิง่ แวดล้อม
มุ่งให้ความรู้เรื่องของพลังงาน
ทดแทน ไม่วา่ จะเป็นน�า้ มันแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล ในพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และคลื่น ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของพลังงาน
ในประเทศไทย โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปัญหาโลกร้อนมีความรุนแรงมากขึ้น สพฐ.
และ บางจากฯ จึงได้จดั กิจกรรมเกีย่ วกับการสร้างวินยั ในการใช้ชวี ติ ประจ�าวันเพือ่ ให้
เยาวชนได้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนจากการกิน การอยู่ และการใช้ทรัพยากร
ที่สามารถวัดผลได้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างท�าผลงาน
ออกมาได้อย่างน่าพอใจ

การประกวด “เมืองไทย
ไร้ขยะ” แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
ประเภทรางวั ล การบริ ห าร
จั ด ก า ร ข ย ะ ใ น โ ร ง เ รี ย น
ประกอบด้วย รางวัลฉลาดกิน
ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้ เมืองไทย
ไร้ ข ยะ รางวั ล แผนการเรี ย น
“ ก า ร แ ย ก ข ย ะ ” ร า ง วั ล
นิทรรศการรณรงค์ รางวัลเพลงรณรงค์ รางวัล Clip รณรงค์ รางวัล TED TALKS
สร้างแรงบันดาลใจ “เมืองไทยไร้ขยะ” ประเภทรางวัลการบริหารจัดการขยะ
จากโรงเรียนสู่บ้าน ประกอบด้วย รางวัลครอบครัว 3R และ ประเภทรางวัลการ
บริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน ประกอบด้วย รางวัลชุมชนสะอาด สดใส
ไร้ขยะ
ในโอกาสเดียวกันนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้มอบรางวัลแก่เยาวชน
และโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ Thailand Go Green ระดับประเทศ
ปี 2558 ในหัวข้อ “แปลงขยะเป็นทอง” แบ่งเป็น รางวัลการขยายความรู้แปลง
ขยะเป็นทอง โรงเรียนที่ชนะเลิศ คือ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัด
แม่ฮ่องสอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โรงเรียนบุญวาทย์วทิ ยาลัย จังหวัด
ล�าปางและรางวัลการออกแบบถังขยะที่ใช้ได้จริง โรงเรียนที่ชนะเลิศ คือ โรงเรียน
เด็กดีพิทยาคม จังหวัดเชียงราย และรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
12 จังหวัดเชียงใหม่

อนึ่ ง การประกวดโครงการ
Thailand Go Green เริ่ ม ในปี
2550-2559 รวม 10 ปี มีโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 2,000 โรงเรียน

และมี ป ระชาชนได้ รั บ ความรู ้
ในหัวข้อที่เด็กๆ ออกไปรณรงค์
ขยายความรู ้ ใ นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
พลั ง งานทดแทน มากกว่ า
2.2 ล้านคน
(พื้นที่ประชาสัมพันธ์)

00 กรุงเทพธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กรุงเทพธุรกิจ
พิภพวานร
วันอาทิตย
14.30 น.

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

‘KasetTRADE’ในโจทย์
สร้างโลกใหม่‘เกษตรไทย’
> 26

โลจิสติกส์สหรัฐ
เข้มขนส่ง‘โน้ต7’
> 30

หุน้ ดิง่ 150 จุด
ฟอร์ซเซลล์กระหน่�ำ
> 19
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ยอด 3 วันไหลเข้าสุทธิ 2.6 พันล้าน

คนแห่ซื้อ‘กองทุนหุ้น’
‘มอนิง่ สตาร์’ ชีเ้ ป็นจังหวะ
เข้าซือ้ ช่วงตลาดหุน้ ร่วงแรง
“มอนิ่งสตาร์” เผยผู้ลงทุนรายย่อยลุย
ซื้ อ กองทุ น รวมหุ ้ น ระบุ 3 วั น ท� ำ การ
ยอดไหลเข้าสุทธิ 2,630 ล้าน สวนทางตลาด
หุ้นร่วงลงแรง ชี้เป็นเรื่องปกติ ขณะ ช่วง
9 เดือนแรก เงินไหลเข้าสุทธิ 4.33 แสนล้าน
เติบโต 12.7%
แม้ตลาดหุ้นไทยตลอดสัปดาห์นี้จะ
ปรับตัวลดลงรุนแรง แต่ช่วง 3 วันแรก
ของสัปดาห์นี้ กลับพบว่ากองทุนรวมหุ้นมี
เงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 2,630 ล้านบาท
นายกิ ต ติ คุ ณ ธนรั ต นพั ฒ นกิ จ
นักวิเคราะห์กองทุนประจ�ำประเทศไทย
บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ซ (ประเทศไทย)
กล่าวว่า ช่วง 3 วันท�ำการแรกของสัปดาห์นี้
(10-12ต.ค.) มีเงินจากนักลงทุนไหลเข้า
กองทุนรวมสุทธิประมาณ 2,630 ล้านบาท
ซึง่ ถือเป็นจังหวะทีน่ กั ลงทุน มักเข้ามาลงทุน

ยอดเง�นไหลเขากองทุนรวม 9 เดือนแรกป 2559
หนวย : ลานบาท

155,014

159,822

ไตรมาสแรก

ไตรมาสสอง

ในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับลดลงรุนแรง
ส�ำหรับการเข้าซือ้ ของนักลงทุน แบ่งเป็น
กองทุนหุ้นไทยประมาณ 1,100 ล้านบาท,
กองทุนหุ้นระยะยาว(แอลทีเอฟ)ประมาณ
1,000 ล้านบาทและกองทุนเพื่อการส�ำรอง
เลีย้ งชีพ(อาร์เอ็มเอฟ) ประมาณ 530 ล้านบาท
“นักลงทุนมัก เข้ามาลงทุนผ่านกองทุน
รวมช่วงทีต่ ลาดหุน้ ลงแรง ซึง่ เป็นพฤติกรรม
โดยปกติเหมือนกับที่ผ่านมา โดยตลาดอั้น
มา 9 เดือน ก็รอจังหวะเข้าไปซือ้ กองทุนรวม

เตือนระวังเทรด‘ดีดบั บลิว’
ช่วงตลาดผันผวนเสีย่ งสูง
บล.บัวหลวงเผย ดีดบั บลิวไตรมาส 3
คึกคักวอลุม่ พุง่ สูงสุด แนะนักลงทุน
ระมัดระวังเทรดช่วงตลาดผันผวน
นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการ
ผู ้ จั ด การ กิ จ การค้ า หลั ก ทรั พ ย์
บล.บัวหลวง ระบุวา่ ภาพรวมการซือ้ ขาย
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative
Warrant : DW) ประจ�ำไตรมาส 3 ปีนี้
พบว่านักลงทุนลงทุนในดีดบั บลิวคึกคัก
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ คิดเป็น 5.5%
ของปริมาณการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทงั้
ตลาด ภายหลังสหรัฐ ยูโรโซนและญีป่ นุ่
เตรียมอัดฉีดสภาพคล่องและออก
มาตรการรับมือกรณีทสี่ หราชอาณาจักร
จะออกจากกลุ่มยูโร (BREXIT) และ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ
โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ
เพื่อเร่งผลักดันการลงทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐาน และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ส่งผลให้มีเม็ดเงินลงทุนจาก
นักลงทุนต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) ไหล
เข้าตลาดหุน้ ไทยอย่างต่อเนือ่ ง หนุน
ดัชนีหนุ้ ไทยในไตรมาสนีป้ รับตัวเพิม่

ขึ้นถึง 38.22 จุด หรือคิดเป็น 2.65%
ขณะที่ ช ่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว
นักลงทุนให้ความสนใจเข้าลงทุนใน
Call DW อ้างอิงหุน้ ขนาดใหญ่ และ
หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
ช่วงปลายไตรมาส 3 ปีนี้จนถึง
ปัจจุบนั ดัชนีหนุ้ เคลือ่ นไหวผันผวน
จากปัจจัยภายในและต่างประเทศ
ท�ำให้นกั ลงทุนไม่สามารถคาดการณ์
ทิศทางตลาดได้อย่างแม่นย�ำ จึงแนะน�ำ
ให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง
ในการลงทุนดีดบั บลิว ทุกประเภท ทัง้
Call DW และ Put DW เพราะเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทด หากผิดทาง
อาจจะท�ำให้เกิดการขาดทุนได้มาก
นักลงทุนที่มีพอร์ตหุ้นและไม่
ต้องการขายออก อาจซือ้ Put DW บน
ดัชนี SET50 เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
แม้ตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทาง
ทีท่ ำ� ให้พอร์ตขาดทุน แต่ถา้ นักลงทุน
ถือ Put DW จะได้กำ� ไรจาก Put DW
มาชดเชยการขาดทุนทีเ่ กิดจากพอร์ต
ลงทุนหลัก

433,707

118,871
ไตรมาสสาม

รวม

ซึ่งเงินของนักลงทุนรายย่อยเข้าซื้อ แต่
สถาบันก็ยังถือไว้เพื่อรอลงทุนอยู่ท�ำให้ยัง
มีเงินไหลเข้ามาได้ และช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปี เ ป็ น จั ง หวะที่ ค นเข้ า ซื้ อ กองทุ น
แอลทีเอฟและอาร์เอ็มเอฟด้วย”
ส�ำหรับช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ มีเงินไหล
เข้ากองทุนรวมสุทธิแล้ว 433,707 ล้านบาท
เติบโต12.7% มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่
4.58ล้านล้านบาท ส่วนช่วงไตรมาส 3 มี
เงินไหลเข้า 118,871 ล้านบาท ถือเป็นการ
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ไหลเข้าทีน่ อ้ ยกว่าช่วง 2 ไตรมาสก่อนหน้านี้
โดยไตรมาสแรกไหลเข้า155,014 ล้านบาท
และไตรมาส2 ไหลเข้า 159,822ล้านบาท
เนือ่ งจากผูล้ งทุนส่วนใหญ่ยงั คงระมัดระวัง
ในการลงทุนสินทรัพย์เสีย่ งอยูค่ อ่ นข้างมาก
อย่างไรก็ตามแนวโน้มในช่วงไตรมาส
สุดท้ายปีนี้พฤติกรรมของนักลงทุนยังไม่
เปลีย่ นแปลงคาดว่ายังมีเม็ดเงินไหลเข้ากองทุน
แอลทีเอฟและอาร์เอ็มเอฟอย่างมากอีก ใน
ระดับ30,000ล้านบาทไม่เกิน40,000ล้านบาท
จากช่วงเดือนก.ย.ทีผ่ า่ นมานีเ้ ป็นเดือนแรก
ทีเ่ ริม่ เห็นไหลเข้าสุทธิในกองทุนแอลทีเอฟ
จ�ำนวน3,317ล้านบาทและอาร์เอ็มเอฟ
จ�ำนวน1,610ล้านบาท หลังจากช่วง 8 เดือนแรก
ของปีนี้ มีแต่ยอดขายสุทธิมาโดยตลอด
ส่งผลให้ยอดแอลทีเอฟทัง้ ปีมยี อดเงิน
ไหลออกสุทธิกว่า-14,920ล้านบาท (สูงสุด
เป็นอันดับ2ตลอดกาลรองจากปี2555) ส่วน
อาร์เอ็มเอฟไหลออกสุทธิเพียงเล็กน้อย
-437 ล้านบาท ท�ำให้ในช่วง9เดือนแรกปีนี้
กองทุนแอลทีเอฟ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มาอยู่ที่298,167ล้านบาท เติบโตเล็กน้อย

ที่7.52% และ อาร์เอ็มเอฟ โตมากกว่า
8.59% ท�ำให้มีมูลค่าทรัพย์สินมาอยู่
ที่194,606ล้านบาท
ขณะที่กองทุนหุ้นไทย (ไม่นับ
รวมแอลทีเอฟและอาร์เอ็มเอฟ) ใน
ภาพรวมถึงแม้ว่าจะมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที่ลดลงจากไตรมาสที่ 2 เล็กน้อย
เนื่องจากแรงขายท�ำก�ำไรจากผู้ลงทุน
ในช่วงเดือนสิงหาคม แต่ทั้งปี 2559 นี้
ยังโตอยู่ที่ 6.50% มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
รวม 168,777 ล้านบาท
ส่วนเม็ดเงินไหลเข้า-ออกของกองทุน
กลุม่ นี้ ตลอด 9 เดือนแรกมีเงินไหลออก
สุทธิที่ -11,353 ล้านบาท เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
เงินทีไ่ หลออกมาจากการขายในกลุม่ ของ
กองทุนหุน้ ขนาดใหญ่ Equity LargeCap ทั้งสิ้น -15,824 ล้านบาท ขณะที่
กลุ่มหุ้นเล็กและกลาง Equity Small/
Mid Cap นั้นมีเงินไหลเข้าสุทธิ 4,471
ล้านบาท ซึ่งกลุ่มดังนี้ได้รับความสนใจ
เพิ่มมากขึ้นจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดช่วง 3-4 ปีหลังที่ผ่านมานี้

‘กันกุล’ทุม่ 1.1หมืน่ ล้าน ลุยโซลาร์

เนชัน่ ประชุมผูถ้ อื หุน้ 7พ.ย.นี้
“เนชัน่ กรุป๊ ” ก�ำหนดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 1/2559 เตรียมสรรหากรรมการใหม่
หลัง ก.ล.ต. ให้ผบู้ ริหารชุดเดิมพ้นต�ำแหน่ง
เดินหน้าธุรกิจต่อเนื่อง
นางสาวมัธยา โอสถานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการ
อาวุโส ฝ่ายการเงิน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย
กรุ๊ป กล่าวว่า จากกรณีก.ล.ต. มีค�ำสั่งว่า
อดีตผู้บริหารบริษัท 8 คน ไม่สามารถ
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการได้ เ พราะถู ก
ด�ำเนินคดี และจากการลาออกจากต�ำแหน่ง
ของประธานกรรมการบริษทั คือ นายวัชรา
ตันตริยานนท์ ท�ำให้เนชัน่ ฯ กรุป๊ ไม่สามารถมี
กรรมการทีม่ อี ำ� นาจลงนามในธุรกรรมต่างๆ ได้
ล่าสุด นางพิจิตรา มหาพล ในฐานะ
กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่ จะจัดให้มีการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
ในวันที่ 7 พ.ย.2559 เพื่อพิจารณาเลือก
ตั้งกรรมการใหม่ แทนต�ำแหน่งกรรมการ
ที่ว่างลง 8 ต�ำแหน่ง
“ตามบทบัญญัตมิ าตรา 83 แห่งพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535

หลักสูตรใหม!
เสร�มสรางบุคล�กภาพ สรางความมั่นใจในการนำเสนอและการส�่อสาร

Professional Presentation
การนำเสนอแบบมืออาชีพ

กรรมการที่เหลืออยู่จะต้องจัดประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับตัง้ แต่
วันทีจ่ ำ� นวนกรรมการว่างลงจนไม่ครบองค์
ประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระที่จะ
ต้องพิจารณา 3 กรณีได้แก่ การพิจารณา
แต่งตัง้ ประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ส�ำหรับ
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการจ�ำนวน
8 ต�ำแหน่งเพือ่ เข้าปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนต�ำแหน่ง
กรรมการทีว่ า่ งลง และพิจารณาอนุมตั แิ ก้ไข
อ�ำนาจกรรมการ”
ทั้งนี้บริษัทก�ำหนดให้วันที่ 26 ต.ค.
2559 เป็นวันก�ำหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญฯ (Record
Date) และมีก�ำหนดปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระ
ราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในวันที่ 27 ต.ค.2559”
ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิ
เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่

เป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ ให้ดำ� รง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั ชุดใหม่
โดยสามารถเสนอรายชือ่ ได้ภายในวันที่
2 พ.ย.2559 เพื่อพิจารณาน�ำเสนอในที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
ในวันที่ 7 พ.ย.2559 ต่อไป
การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ นีเ้ ป็นการเดินหน้า เพือ่ ให้การบริหาร
จัดการธุรกิจ รวมถึงการด�ำเนินธุรกรรม
ต่างๆ ด�ำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้สง่ หนังสือถึง
ก.ล.ต. เพือ่ ขอผ่อนผันให้กรรมการบางราย
สามารถลงนามในธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับตัว๋ แลกเงิน ซึง่ จะครบสัญญา ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนนี้ แต่ได้รับค�ำชี้แจง
จาก ก.ล.ต. ว่าไม่สามารถผ่อนผันให้
กรรมการเหล่านัน้ ท�ำนิตกิ รรมได้ แต่บริษทั
สามารถด�ำเนินการตามกระบวนการศาล
ขอให้ศาลมีคำ� สัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว เพือ่
ลดผลกระทบทางธุรกิจ
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โรคซีอีโอ

นับถอยหลังอีกไม่กี่วัน สุภัค ศิวะรักษ์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ก็จะเกษียณจาก
ธนาคารแห่งนีแ้ ล้ว หลังจากทีเ่ ป็นซีอโี อมากว่า
15 ปีทงั้ ทีซ่ ไี อเอ็มบีและธนาคารทหารไทย หลัง
จากนีน้ อกจากภารกิจหลักในการควงภรรยา
ออกท่องเทีย่ วทัว่ โลกแล้ว สุภคั ยังมีภารกิจใน
การเป็นคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ทไี่ ด้
รับเลือกกลับเข้าไปให้เป็นวาระที่ 3 อีกด้วย
สุภคั บอกว่า ชอบงานทีต่ ลาดหลักทรัพย์มาก
เพราะได้พบกับความคิดเห็นระดับซีอโี อทัง้ นัน้
ทีช่ อบใจกว่านัน้ คือการได้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เรียกว่าได้ “เอาคืน”ในยุคทีต่ วั เอง
เป็นผู้บริหารและถูกตรวจสอบนั่นเอง
แต่เมือ่ ถามว่าจะใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่มีมาตลอดการท�ำงานไปสอนหนังสือหรือ
ไม่ สุภัครีบตอบว่าผมท�ำไม่ได้ พร้อมอธิบาย
ว่าผมไม่ได้พูดเองนะ แต่ภรรยาเป็นคนบอก
เหตุผลหลักก็คือ อาชีพครูต้องมีการเตรียม
การสอน และคนใจร้อนอย่างผมสอนไม่ได้
หากสอนแล้วเด็กๆไม่เข้าใจ เดีย๋ ว “โรคซีอโี อ”
จะก�ำเริบ
แหม ถ้าไม่อนัธิกบลงทุ
ายจะคิ
ดว่นาศรีภรรยา
นสถาบั
ไม่อยากให้คุณสามีบัไญปสอนเด็
ชีบร�ษัทหลักสาว
กทรัพๆยเสียอีก
ต
า
งประเทศ
นะคร้าบท่าน
ลูกคาทั่วไป

สรุปการซื้อขายหลักทรัพย

22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี สาทรใต

13 ต.ค.2559

ลูกคาทั่วไป

นักลงทุนสถาบัน

ตางประเทศ

บัญชี
บร�ษัทหลักทรัพย

9,716.32

-6,645.23

-573.66

(ลานบาท)

-2,497.43

ยอดสะสม 3-13 ต.ค. 2559

ลูกคาทั่วไป

นักลงทุนสถาบัน

ตางประเทศ

บัญชี
บร�ษัทหลักทรัพย

2,961.60

1,229.91

753.77

-4,945.28

(ลานบาท)

ดัชนีแยกรายอุตสาหกรรม

วัตถุดิบและ
สินคาอุตสาหกรรม

SET 100

1% 99.5

0.55%

906.77

1.15% 133.63

-0.05%

447.59

1.61% 161.88

0.2%

-0.79% 403.66

0.86%

2,020.39

อสังหาร�มทรัพย
และกอสราง

SET 50
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
สินคาอุปโภคบร�โภค

137.61

ธุรกิจการเง�น

170.47

ทรัพยากร
บร�การ

เทคโนโลยี

0.68% 153.7

-0.25%

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเง�น
ดอลลาร
ซื้อ 35.33
ขาย 36.03

• การว�เคราะหตัวเองและสไตลการนำเสนอที่ผานมา
• การคนหาตนแบบของนักนำเสนอที่อยากเปน
• การพัฒนารูปแบบการนำเสนอจากจ�ดเดนของตัวเอง
• การเอาชนะความกลัว
• การพัฒนาบุคล�กภาพการนำเสนอ : การใชสายตา
• การเตร�ยมการนำเสนอและฝกปฏิบัติ เพ�่อพัฒนาการใชสายตา
• การฝกภาษากาย บุคล�กภาพที่ดีและเหมาะสมในการนำเสนอ
กับเทคนิคที่สุดยอด LOOK-LOCK-TALK
อาจารยอภัยลักษณ ตันตระบัณฑิตย
ผูเชี่ยวชาญดานภาพลักษณ การส�่อสาร และจ�ตว�ทยา
อบรมใหกับองคกรชั้นนำทั้งในไทยและตางประเทศ

อินไซด์นวิ ส์

ยูโร

40.00
38.65

ปอนด

42.47
45.10

เยน

33.73
35.31

ทฤษฎี 50 %
ปฏิบัติ 50 %

Best
Deal!

อัตราทานละ 8,000 บาท
สมัคร 3 ทานขึ้นไป
ตอองคกร ลด 10%

กรุงเทพธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Market Wise
18 ktfin@nationgroup.com
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Fund Analyst’s View
●

ลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ 83 เมกะวัตต์

สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล
นักวิเคราะห์กองทุนรวม บล.ฟิลลิป
Email : sanupongs@phillip.co.th

‘กันกุล’ทุม่ 1.1หมืน่ ล้านลุยโซลาร์

LTFออกใหม่
ตัวไหนน่าโดน

เนือ่ งจากปีนเี้ ป็นปีทLี่ TF มีการเปลีย่ นแปลงหลายๆ
เรือ่ ง หนึง่ ในนัน้ คือ การเปิดโอกาสให้บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน (บลจ.) สามารถออกกองทุน LTF ใหม่ๆได้
นัน่ ท�ำให้เราจะได้เห็นกองทุนLTF ทีม่ รี ปู แบบการลงทุน
ที่แตกต่างไปจากเดิมออกมาเพื่อเติมเต็มความต้องการของนักลงทุน ซึ่ง
กองทุนที่มีนโยบายสะดุดตาผมมากที่สุดและคิดว่าน่าจะเหมาะกับภาวะ
ตลาดในช่วงนี้ก็เห็นจะเป็นกองทุน LTF แบบผสมที่ลงทุนทั้งในหุ้นและ
REITs อย่างกองทุนLHSMART LTFD จากบลจ. LH-Fund สาเหตุ
ที่ผมสนใจกองทุนนี้ก็ตรงที่มีการแบ่งสัดส่วนลงทุนราว 30%-35%ไปลง
ในสินทรัพย์ประเภท REITs นี่แหละครับ

แกะกลอง LTF ออกใหม

จ�ดเดน

ขอควรระวัง

TMSLTF-A

เนนลงทุนหุน Growth ขนาดเล็ก Market Cap ไมเกิน 5 หมื่นลานบาท
ลงทุนแบบ Focus ในหุนราว 15-20 ตัวเทานั้น
กองทุนมีแนวโนมผันผวนระหวางทางคอนขางสูง

TDSLTF-A

เปนกองทุนปนผลที่ลงทุนหุนมีประวัติจายปนผลสม่ำเสมอ
ลงทุนแบบ Focus ในหุนราว 15-20 ตัวเทานั้น
อาจไมเหมาะกับนักลงทุนที่ไมอยากไดปนผลระหวางทาง

LHSMART-LTF

นโยบายการลงทุนที่สามารถลงทุนใน REIT ไดดวย
ระยะยาวอาจไดผลตอบแทนต่ำกวากองทุน LTF หุน 100%

ซึง่ ผมมองการลงทุนใน REITs ว่ายังเหมาะกับภาวะตลาดในช่วงนี้
เพราะเวลาที่ดอกเบี้ยต�่ำและคาดว่าจะยังต�่ำไปอีกนาน การแสวงหา
ผลตอบแทนของนักลงทุน(Search for yield) อย่างเหมาะสมจึงเป็น
สิง่ จ�ำเป็นเพือ่ จะได้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ดังนัน้ การลงทุนในตราสารหนี้
ก็อาจเปลีย่ นไป ยอมรับความเสีย่ งมากขึน้ โดยลงทุนใน REITs ทีส่ ามารถ
คาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น
นอกจากนี้หากพูดกันถึงฝั่งของตลาดหุ้นไทยเอง ผมมองว่า
แม้พื้นฐานเศรษฐกิจจะดูดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา การบริโภคฟื้นตัว
การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐไม่ตดิ ขัด การเติบโตภาคการท่องเทีย่ วยัง
ไปได้คอ่ นข้างดี แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าตลาดหุน้ ไทยจะไม่มคี วามเสีย่ ง
ที่จะปรับตัวลงนะครับ ผมเชื่อว่าปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกที่กดดัน
อย่างการขึ้นดอกเบี้ย FED หรือแม้กระทั่งราคาของSET Index ที่ปรับ
ตัวขึน้ มามากจากต้นปีจนท�ำให้ปจั จุบนั ตลาดหุน้ ไทยราคาไม่ได้ถกู แล้วนัน้
ยังเป็นความเสี่ยงที่ท�ำให้ตลาดเคลื่อนไหวแกว่งตัวไปจนถึงปลายปี
ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้ ผมมองการลงทุนกองทุน LTF ที่
ผสมผสานระหว่างหุ้นกับ REITs ซึ่งตัวมันเองนั้นก็มีคุณลักษณะการ
จ่ายผลตอบแทนที่สม�่ำเสมอ อีกทั้งราคาที่ไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามตลาด
หุ้นเท่าไรนักจึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ส�ำหรับการใช้เพื่อเพิ่ม
ผลตอบแทนแต่ยังคงระดับความเสี่ยงที่ไม่มากจนเกินไป
โดยสรุป 2 เหตุผลหลักที่ท�ำให้ผมมองการลงทุนในธีม หุ้นผสม
REITs ว่าน่าจะเหมาะกับภาวะการลงทุนในช่วงนี้แต่เนื่องจากกองทุน
นี้เพิ่งออกใหม่จึงยังไม่มีผลตอบแทนย้อนหลังมายืนยันถึงฝีมือได้
ผมจึงแนะน�ำนักลงทุนที่สนใจกองทุน LTF กองทุนใหม่อย่าเพิ่งทุ่มสุด
ตัว อาจจะเป็นการแบ่งเงิน 30-50% ของเงินลงทุนที่จะซื้อ LTF ในปีนี้
มาลองลงทุน และรอดูผลงานกันไปก่อนจะดีกว่าครับ
ส่วนค�ำถามที่ว่าจะซื้อเมื่อไรดีนั้น ผมว่าส�ำหรับปีนี้คงได้เห็นจังหวะ
ซือ้ กันไปบ้างแล้วในเดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา และต่อจากนีย้ งั เชือ่ ว่าโอกาส
ทีจ่ ะได้เห็นความผันผวนนัน้ ยังมีอยู่ ถ้าได้เห็นจังหวะแล้วก็อย่าให้โอกาส
ส�ำหรับการลงทุนระยะยาวผ่านไปนะครับ ยิ่งถ้าSET Index เข้าใกล้
ระดับ1,330 จุด (อ้างอิงตาม บทวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป)ผมว่าเป็นจังหวะ
ที่ดีที่จะเข้าซื้อลงทุนใน LTF สุดท้ายก่อนจากกันไปในครั้งนี้ขอฝาก
อะไรเล็กน้อยไว้เตือนสตินักลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวนแรงๆ แบบนี้
ความกลัวและความ
โลภจะเป็นภัยคุกคามที่จะท�ำให้การลงทุนผิดพลาดได้ง่าย
ดังนัน้ ขอให้ทกุ การตัดสินใจอยูบ่ น วินยั การลงทุน และท�ำตามแผนการ
ลงทุนที่วางไว้ด้วยครับ แล้วเราจะผ่านช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนไปได้
สวัสดีครับ
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เลาะรัว้ หุน้ -การเงิน

• สภาวิชาชีพบัญชีดึงนักบัญชีไทยสู่ Digital Economy อย่างเต็มรูปแบบ
ล่าสุด “สภาวิชาชีพบัญชี” จัดการประชุม FAP International Conference
2016” ขึ้นภายใต้ธีม “Digital Economy: Impact on Accounting
Professions” ในวันที่ 21 ต.ค. 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ เพือ่ ให้ผสู้ นใจได้รบั ฟังยุทธศาสตร์และการพัฒนาของประเทศไทย
ไปสู่ยุคดิจิทัล จากหน่วยงานภาครัฐโดยผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย์
และธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ Digital
Economy นวัตกรรมสมัยใหม่ทเี่ กีย่ วข้อง เช่น Mobility, Cloud Computing
และ Big Data และแผนการเดินหน้าต่อไปของประเทศไทย
• ท่ามกลางภาวะหุ้นที่ผันผวนตลอดทั้งวัน แต่ปิดท้ายตลาดในแดนบวก
ที่ 1,412.82 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวัน เพิ่มขึ้น 6.64 จุด หรือ 0.47%
ระหว่างวันท�ำระดับต�่ำสุดที่ 1,356.79 จุด มูลค่าการซื้อขายหนาแน่นที่
1.03 แสนล้านบาท
หุน้ ทีด่ ดี บวกมาได้วานนี้ คือ อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย (TCOAT)
ปิดที่ 31.254 บาท เพิ่มขึ้น 28.07% หุ้นไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (TFD)
ปิดที่ 2.72 บาท เพิ่มขึ้น 10.57% หุ้น ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (CHOTI)

ขอวงเงินออกหุ้นกู้เพิ่มอีก
3 พันล้าน
บอร์ดกันกุลเอ็นจิเนียริ่งไฟเขียวลงทุน
โซลาร์ฟาร์มที่ จ.สระแก้ว 8 เมกะวัตต์ และใน
ญีป่ นุ่ 75 เมกะวัตต์ พร้อมแต่งตัง้ ทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระเพือ่ ให้ความเห็นโครงการ
อิวาคุนิ และขอวงเงินออกหุ้นกู้เพิ่มอีก
3 พันล้านบาท รวมเป็น6 พันล้านบาท
นางสาวโศภชา ด�ำรงปิยวุฒิ์ ประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท
กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด(มหาชน) GUNKUL
กล่าวว่า ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
การเข้าท�ำรายการซื้อหุ้นใน บริษัท บีเอ็ม
พี โซล่าร์ จ�ำกัด (BMP Solar) และลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ของบริษัทดังกล่าว ขนาดก�ำลังการผลิต
ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า 8.0 เมกะวัตต์ โดย
จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ใน BMP Solar จ�ำนวน
48,000 หุ้น คิดเป็น สัดส่วน 48.98% ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจ�ำนวนรวม
98,000 หุ้น บริษัทมีสิทธิได้รับปันผลจาก
การด�ำเนินงานและสิทธิในการออกเสียง
ในสัดส่วน 99.99% มูลค่าในการจ่ายช�ำระราคา
จากการเข้าท�ำรายการจ�ำนวน 670 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเข้าถือหุ้น
สามัญเพิ่มขึ้นหลังจากที่บริษัทดังกล่าว
ได้มีการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปแล้ว

ผลประกอบการกันกุล
4,870.7

รายไดรวม กำไรสุทธิ
หนวย : ลานบาท

กำไรตอหุน (บาท)

3,330.83
0.59
685.14

0.62
545.27
2557

2558

3 ปี ยังผลให้สัดส่วนการถือหุ้นจะเพิ่มขึ้น
จาก 48.98% เป็น 99.99%
ทัง้ นี้ BMP Solar เป็นผูป้ ระกอบการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทไี่ ด้รบั สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จ�ำนวน 1 สัญญา ตั้งอยู่ จังหวัดสระแก้ว
ขนาดก�ำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์
รวมถึ ง อนุ มั ติ ล งทุ น ในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน Godo
Kaisha East Japan Solar 13 เมืองอิวา
คุนิ จังหวัดยามางุจิ ประเทศญีป่ นุ่ มูลค่าการ
ลงทุนรวมของโครงการประมาณ 31,327.80
ล้านเยน หรือประมาณ 10,776.76 ล้านบาท
โดยบริษทั ดังกล่าวจะผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ Chugoku

1,629.42

0.05
267.7

6 เดือน 2559

Electric Power ขนาดก�ำลังการผลิตตาม
สัญญา ซื้อขายไฟฟ้า 75 เมกะวัตต์
อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์
ไอ วี โกลบอล เป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการ
เงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าท�ำ
รายการการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์อิวาคุนิ
และเห็นชอบการเพิ่มวงเงินการออก
และเสนอขายหุน้ กูอ้ กี จ�ำนวน 3,000 ล้านบาท
จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รวม
เป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุ
ไม่เกิน 7 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัท
อนุมตั กิ �ำหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
วันอังคารที่ 29 พ.ย.2559 วันที่ผู้ถือหุ้น
ไม่ได้รับสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
วันขึ้นเครื่องหมาย 26 ต.ค.2559

ลงนาม : บริษัท เจเอเอส
แอสเซ็ท จ�ำกัด (มหาชน)
หรือJ ผู้พัฒนา โครงการ
ศูนย์การค้าชุมชน แจส เออเบิรน์
ศรี น คริ น ทร์ (JAS URBAN
SRINAKARIN) ลงนามสัญญา
กับ บริษัท อิมแพค โซล่าร์
จ� ำ กั ด ในการติ ด ตั้ ง หลั ง
คาโซลาร์รฟู ท็อป ณ โครงการ
แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์
โดยโครงการฯ พร้อมเปิดให้
บริการปลายปี2559 นี้

นักวิเคราะห์คาด
ก�ำลังผลิตไฟฟ้า
500เมกฯปีหน้า
นักวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป ระบุวา่ กันกุลฯ
เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ Kentos ในประเทศญีป่ นุ่
มีก�ำลังการผลิต 66.78 เมกะวัตต์ ซึง่ ได้
รับการสนับสนุนในรูปแบบ Feed-inTariff (FiT) ในอัตรา 36 เยนต่อหน่วย
เป็นระยะเวลา 20 ปี ผลตอบแทน
(EIRR) 12-14%
คาดว่าจะสามารถเริ่มด�ำเนินงาน
เชิงพาณิชย์ในปี 2565 ท�ำให้ก�ำลัง
การผลิตสุทธิของบริษัท ณ ปัจจุบัน
เท่ากับ 403 เมกะวัตต์ มุง่ เข้าสูเ่ ป้าหมาย
ของบริษทั ทีจ่ ะคว้าก�ำลังการผลิตในมือ
500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2560 นี้ ขณะอยู่
ระหว่างการเจรจาเพือ่ เข้าลงทุนโครงการ
ในญี่ ปุ ่ น เพิ่ ม เติ ม อี ก ราว 50 เมกะ
วัตต์ ผสานกับรอการเปิดรับซื้อไฟฟ้า
ในประเทศรอบใหม่ จ ากโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านสหกรณ์และ
หน่วยงานราชการขนาด 519 เมกะวัตต์
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทจะมีก�ำลัง
การผลิตทัง้ หมดทีด่ �ำเนินงานเชิงพาณิชย์
แล้ว 161 เมกะวัตต์ ทั้งหมดสามารถ
รับรู้ได้เต็มปี 2560 เมื่อรวมกับก�ำลัง
การผลิตส่วนเพิ่มอีก 60 เมกะวัตต์
จากโครงการพลังงานลม GNP ที่จะ
เริม่ ด�ำเนินงานในช่วงไตรมาส3 ปี2560
หนุนก�ำไรปี 2560 โต 86% จากปีทแี่ ล้ว
มาอยู่ที่ 1,635 ล้านบาท ท�ำให้สัดส่วน
ก�ำไรจากการขายไฟจะเพิ่ ม ขึ้ น มา
มีสัดส่วนถึง 84% ของทั้งหมด เทียบ
กับสัดส่วน 50% ในปี 58
การปรับโมเดลธุรกิจเน้นรายได้
ทีม่ นั่ คงจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ท�ำให้ผลด�ำเนินงานในอนาคตเติบโต
อย่างแข็งแกร่งมากขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับในอดีตทีผ่ ลด�ำเนินงานมีความผันผวน
อิงตามปริมาณงานรับเหมาโครงการและ
จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นหลัก

‘เอสคิว’เผยสถาบันจองล้น7เท่า

สหกลอิควิปเมนท์เคาะไอพีโอ 3.20 บาท
เดินหน้าขายหุน้ 14-18ต.ค. นี้ ก่อนเข้าเทรด
ในตลาดหลักทรัพย์ 25 ต.ค. มั่นใจได้รับ
ความสนใจสูง หลังสถาบันแห่จองหุ้น
เกินจ�ำนวนจัดสรร 7 เท่า
นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงินและผู้จัดการร่วมการจัดจ�ำหน่ายและ
รับประกันการจัดจ�ำหน่าย หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
SQ กล่าวว่า บริษัทได้ก�ำหนดราคาจองซื้อ
หุ้นที่ 3.20 บาทต่อหุ้น จ�ำนวนหุ้นไอพีโอ
380 ล้านหุ้น เปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่าง

วันที่ 14-18 ต.ค. และคาดว่าจะเข้าท�ำการ
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันที่ 25 ต.ค. นี้
ในการก�ำหนดราคานัน้ ไม่ได้ก�ำหนดราคา
ทีร่ ะดับสูงสุด แม้ผลการส�ำรวจความต้องการ
ของนักลงทุนสถาบันจะสูงกว่าหุน้ ทีจ่ ดั สรร
ถึง 7 เท่า โดยผู้บริหารบริษัทได้ลดกรอบ
ราคาลงมาเพือ่ ช่วยนักลงทุนในช่วงตลาดหุน้
ที่มีความผันผวนสูง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรร
หุน้ ให้กบั นักลงทุนสถาบันในสัดส่วน 40 %
อย่างไรก็ตาม ในหุ้นไอพีโอในช่วง
ที่เหลือของปีนี้ บริษัทคาดว่าจะน�ำเข้า
จดทะเบียนได้ 1 บริษทั โดยมองว่าแม้ภาวะ
ตลาดหุน้ จะมีความผันผวนสูง แต่หากบริษทั มี

ปิดที่ 173 บาท เพิ่มขึ้น 8.12% หุ้นบูติคนิวซิตี้ (BTNC) ปิดที่ 22.30 บาท
เพิ่มขึ้น 7.21% และหุ้น อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC)
ปิดที่ 3.92 บาท เพิ่มขึ้น 7.10%
ส่วนหุน้ ทีฝ่ นื แรงเหวีย่ งไม่ไหว มีหุ้นอาหารสยาม (SFP) ปิดที่ 166 บาท
ลดลง 20.95% หุ้น เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS) ปิดที่ 2.04 บาท ลดลง
15% หุ้นไทยเศรษฐกิจประกันภัย (TSI) ปิดที่ 0.25 บาท ลดลง 13.79% หุ้น
สหโมเสคอุตสาหกรรม (UMI) ปิดที่ 2.10 บาท ลดลง 13.22% และ
หุ้นสว่างเอ็กซ์ปอร์ต (SAWANG) ปิดที่ 22.40 บาท ลดลง 12.16%
• ส่วนหุ้นในกระดานเอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ก็เรียกได้ว่า
เท่าทุน เพราะปิดการซื้อขายแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า หรือ
เปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย โดย 5 อันดับแรก คือหุ้น พลังงานบริสุทธิ์ (EA)
ปิดที่ 23.90 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 235 ล้านบาท หุ้นที.เอ.
ซี. คอนซูเมอร์ (TACC) ปิดที่ 8.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.85% มูลค่าการซื้อขาย
124 ล้านบาท หุ้นอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) ปิดที่ 8.30 บาท เพิ่มขึ้น
6.41% มูลค่าการซื้อขาย 111 ล้านบาท
หุ้นสหการประมูล ( AUCT) ปิดที่ 7.65 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่า
การซื้อขาย 89 ล้านบาท และหุ้นยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย (YUASA)
ปิดที่ 16.70 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า มูลค่าการซื้อขาย
82 ล้านบาท

พืน้ ฐานทีม่ คี วามแข็งแกร่งและมีการเติบโต
ที่ดีก็จะสามารถเข้าจดทะเบียนได้
นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน) SQ กล่าวว่า บริษัทยังมั่นใจที่จะ
เข้าท�ำการซื้อขายในช่วงนี้ เนื่องจากบริษัท
มัน่ ใจในแผนธุรกิจการเติบโตในช่วงทีผ่ า่ น
มา รวมถึงบริษัทมีแผนที่จะต้องใช้เงินทุน
เพือ่ ขยายธุรกิจของบริษทั ซึง่ เป็นแผนทีไ่ ด้
วางไว้แล้ว และมัน่ ใจว่าจะฝ่าความผันผวน
ของตลาดได้
ทัง้ นีป้ จั จุบนั บริษทั ด�ำเนินงานให้บริการ
งานขุดขนดินและถ่านหิน จ�ำนวน 3 โครงการ
ได้แก่ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ

❚

ศาศวัต ศิริสรรพ์
7 โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 ให้กบั
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
โครงการเหมืองหงสา ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีปริมาณ
งานในมือรวมกัน 36,442 ล้านบาท โดยจะ
รับรู้รายได้ถึง 10 ปี

ข่าวห้องค้า

บอร์ดสิงห์อนุมัติถือหุ้นไดอิ57%

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) S
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการลงทุนในบริษัท
ไดอิ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน DAII โดยการเข้าซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนไดอิ จ�ำนวน 658.59ล้านหุน้
ในราคาหุ้นละ 5 บาท หรือคิดเป็น 55.79% รวมมูลค่ารายการได้มา 3,293 ล้านบาท และ
อนุมตั กิ ารจ�ำหน่ายหุน้ สามัญเนอวานาทีบ่ ริษทั ฯ ถืออยูท่ งั้ หมด 4.48 ล้านหุน้ คิดเป็น 51%
มูลค่ารายการ 2,040 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราแลกหุน้ เท่ากับ 1 หุน้ สามัญของเนอวานา
ต่อ 91.036531 หุ้นสามัญของไดอิ และขายที่ดิน 2 แปลง มูลค่ารายการ 1,253 ล้านบาท
รวมมูลค่ารายการจ�ำหน่าย ทั้งหมด 3,293 ล้านบาท

ไอวีแอลขายหุ้นกู้ 5 พันล้าน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)IVL ออกหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 5-15 ปี
วงเงินรวม 5 พันล้านบาท ดอกเบี้ย 2.88-4.39% เสนอขายแก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ
นักลงทุนรายใหญ่ โดยได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิง่ ) ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว โดยก�ำหนดเวลา
จองซื้อวันที่ 17-19 ต.ค. 2559
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หุ้นดิ่ง150จุด
ฟอร์ซเซลล์กระหน่ำ�

ตลาดหุ้นไทยร่วงลงอย่างรวดเร็ว
ตัง้ แต่ระดับ 1,500 จุด เมือ่ 7 ต.ค. ทีผ่ า่ นมา
จากนัน้ ดัชนีดงิ่ ลงต่อเนือ่ งตลอดสัปดาห์นี้
กดดัชนีไปท�ำจุดต�ำ่ สุดที่ 1,343.13 จุด หรือ
ลดลงกว่า 10% เมื่อ 12 ต.ค. นี้
หุน้ ทีป่ รับตัวลดลงมากทีส่ ดุ 5 อันดับ
แรก ต่างเป็นหุน้ ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด (Market Cap.) ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
โดยราคาวันที่ 12 ต.ค. หุน้ ไดเมท (สยาม)
DIMET ปรับตัวลดลงมากทีส่ ดุ 28.38%
ปิดที่ 2.12 บาท รองลงมาคือ ระยอง
ไวร์ อินดัสตรีส์ (RWI) ลดลง 27.86%
ปิดที่ 2.02 บาท เออาร์ไอพี (ARIP)
ลดลง 26.92% ปิดที่ 0.57 บาท อีซึ่น
เพ้นท์ (EASON) ลดลง 26.47% ปิดที่
3 บาท และเฟอร์รั่ม (FER) ลดลง
26.09% ปิดที่ 0.51 บาท
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กล่าวว่า
หุ้นไดเมทที่ปรับตัวลดลงมามากที่สุดนี้
แม้ผลประกอบการล่าสุดจะพลิกเป็นก�ำไรได้
1.35 ล้านบาท หลังจากขาดทุนมาต่อเนือ่ ง
5 ปีติดต่อกัน แต่ด้วยราคาหุ้นที่ยังคง
ซื้อขายกันด้วยค่าพีอีสูงถึง 403.14 เท่า
ขณะที่แนวโน้มการเติบโตของก�ำไรใน
อนาคตยังไม่ชัดเจน เพราะการพยายาม
แตกไลน์ไปยังธุรกิจไฟฟ้าก็ยงั อยูร่ ะหว่าง
การศึกษาเท่านั้น จึงอาจเป็นสาเหตุ
ให้ถูกขายออกมาได้ง่ายในภาวะเช่นนี้

❚

ขณะที่หุ้นในกลุ่ม SET50 พบว่า
ช่วงเวลาเดียวกันมีหุ้นทั้งหมด 13 ตัว
ทีป่ รับตัวลดลงเกิน 10% โดย บีอซี ี เวิลด์
(BEC) ลดลงมากทีส่ ดุ 18.18% ปิดที่ 18 บาท
รองลงมาคือโรบินสัน (ROBINS) ลดลง
15.42% ปิดที่ 50.75 บาท และดับบลิวเอชเอ
คอร์ปอเรชั่น (WHA) ลดลง 13.25%
ปิดที่ 2.88 บาท
หุ้นในกลุ่ม SET50 ทั้ง 50 ตัว
ต่างปรับตัวลดลงทัง้ สิน้ แต่กย็ งั มีหนุ้ ถึง
37 ตัว ทีแ่ ข็งแกร่งกว่าตลาด โดยหุน้ ใหญ่
3 อันดับแรกที่ปรับตัวลดลงน้อยที่สุด
ได้แก่ ผลิตไฟฟ้า (EGCO) ลดลง 1.99%
ปิดที่ 197 บาท ถัดมาคือ ทีทีดับบลิว
(TTW) ลดลง 2.8% ปิดที่ 10.4 บาท
และ ปตท. (PTT) ลดลง 2.88% ปิดที่ 337 บาท
ธีรดา ชาญยิง่ ยงค์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)
ให้ความเห็นว่า ปกติแล้วในช่วงทีต่ ลาด
ปรับตัวลงแรงและเร็วนีก้ จ็ ะมีสถานะที่
ถูกบังคับขาย (force sell) ออกมาบ้าง
อยูแ่ ล้วไม่วา่ จะเป็นในหุน้ ขนาดใหญ่หรือ
หุน้ ขนาดเล็ก การทีห่ นุ้ ขนาดกลางและ
ขนาดเล็กมักจะปรับตัวลดลงมากกว่าหุน้
ขนาดใหญ่ในภาวะเช่นนี้ เป็นเพราะว่าใน
ช่วงที่ตลาดอยู่ในสภาวะปกติหรือปรับ
ตัวขึน้ มักจะมีแรงเก็งก�ำไรในหุน้ เหล่านี้
มากกว่า เมือ่ ภาวะโดยรวมแย่ นักลงทุน

Market Snapshot

หุ้นเอเชีย‘ชะลอ’ตามศก.
ดัชนีคอสปี ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ลดลง 0.90% หลังธนาคารกลางเกาหลีใต้
ลดประมาณการการขยายตัวของจีดีพี ปี 2560 จาก 2.9% เป็น 2.8%
ดัชนีนิกเคอิ ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ลดลง 0.39% นักลงทุนขายหุ้นกลุ่มส่งออก
หลังค่าเงินแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินหยวนของจีน
ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ตลาดหุ้นจีน เพิ่มขึ้น 0.09% นักลงทุนชะลอ
การลงทุน เพราะกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีน หลังยอดส่งออกเดือนก.ย. ลบ
5.6%

2,139.18
S&P(12 ต.ค.)

NASDAQ(12 ต.ค.)

5,239.02

10,523.07
DAX(12 ต.ค.)

CAC 40(12 ต.ค.)

4,452.24

อันดับหลักทรัพย
ซื้อ-ขายสูงสุด

อุตสาหกรรมผาเคลือบพลาสติกไทย
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ
บูติคนิวซิตี้
อินเตอร ฟารอีสทฯ

ราคาลดลงต่ำสุด

อาหารสยาม
เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
สหโมเสคอุตสาหกรรม
สวางเอ็กซปอรต

FTSE SET Index Series

ดัชนี (Index)
ชื่อยอ (Symbol)
Large Cap
FSTHL
Mid Cap
FSTHM
Small Cap
FSTHS
All-Share
FSTHA
Mid/Small Cap
FSTHMS
Fledgling
FSTHF
SET Shariah Index (ดัชนีอิสลาม)
Shariah
FSTSH

NIKKEI(13 ต.ค.)

HANG SENG(13 ต.ค.)

23,031.30

13 ตุลาคม 2559

ปด
362
338
61.75
187
6.1

ทาอากาศยานไทย
ปตท.
ซีพ� ออลล
ธนาคารกสิกรไทย
ทรู คอรปอเรชั่น

ราคาเพ��มข�้นสูงสุด

16,774.24

เปลี่ยนแปลง (พันบาท)
6 6,893,712.10
1 4,909,873.05
2.75 3,948,793.29
5 3,638,252.62
-0.05 3,630,163.59
ปด เปลี่ยนแปลง
(%)
28.07
31.25 6.85
10.57
2.72 0.26
8.13
13
173
7.21
1.5
22.3
7.1
3.92 0.26
ปด เปลี่ยนแปลง (%)
-20.95
-44
166
-15
2.04 -0.36
-13.79
0.25 -0.04
-13.22
2.1 -0.32
-12.16
22.4 -3.1

ลาสุด (Last)
1,546.22
2,131.14
2,154.93
1,675.38
2,142.66
2,481.21

เปลี่ยนแปลง
+19.30
+5.38
-14.69
+15.06
+1.85
-40.51

(Change)
(+1.26%)
(+0.25%)
(-0.68%)
(+0.91%)
(+0.09%)
(-1.61%)

1,132.92

+1.39

(+0.12%)

ก็พร้อมที่จะทิ้งหุ้นเหล่านี้ออกมา
ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่นั้น ส่วนมากมักจะ
เป็นการซือ้ ตามพืน้ ฐานของหุน้ มากกว่า แม้ตลาด
ลงแรงแต่นักลงทุนบางส่วนอาจจะเชื่อมั่นและ
ตัดสินใจถือไว้ต่อ และในมุมกลับกัน นักลงทุน
ที่มีเงินสดในมือก็อาจพิจารณาเข้าซื้อหุ้นที่มี
พื้นฐานเมื่อราคาปรับตัวลดลงมามากกว่าปกติ
“นักลงทุนที่มีเงินสดในมือ หากต้องการ
จะเข้าเก็งก�ำไรก็อาจจะพิจารณาซื้อเพื่อหวัง
การรีบาวด์ที่บริเวณ 1,350-1,380 จุด แต่

หุนเล็กดิ�งแรง 5 อันดับแรก
ปดที่

ไดเมท
ระยองไวร

เปลี่ยนแปลง (%)

หนวย : บาท

2.12 -28.38
2.02 -27.86

เออาร ไอพ�

-26.92
0.57 -29.92

อีซึ่น เพนท

3.00 -26.47
0.51 -26.09

เฟอรรั่ม

ขอมูล ณ วันที่ 12 ต.ค. 2559

ควรจ� ำ กั ด การขาดทุ น จ�ำกัดสัดส่วน
การลงทุนเพียง 20-30% ของพอร์ต แต่สำ� หรับ
ผูท้ ตี่ อ้ งการซือ้ ลงทุน อาจจะรอให้ดชั นีลงไป
ที่บริเวณ 1,330 จุด ซึ่งเป็นระดับพีอี
ล่วงหน้าของปี 2559 ที่ 14 เท่า”

❚

รูก้ อ่ นเทรด

สถานการณ์ส�ำคัญ

• จีน: อัตราเงินเฟ้อ (ก.ย.)
• สหรัฐ:ดัชนีราคาผู้ผลิต, ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ก.ย., ความเชื่อ
มั่นผู้บริโภคใน ต.ค.

ปฏิทินเหตุการณ์

• ทรัสต์ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท(HART )ขึ้นเครื่องหมาย
XB สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ
• หุ้นเพิ่มทุน ไทยพาณิชย์ (SCB)เข้าเทรดในส่วนที่จัดสรรรเพื่อ
การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 52,318 หุ้น อัตราการแปลง
สภาพ 1ต่อ1
• หุ้นเพิ่มทุน ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี (CCP) ผู้ถือหุ้นที่ถือใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2 จ�ำนวน 32.11 ล้านหน่วย ใช้สิทธิแปลงเป็น
หุ้นสามัญ 141.67ล้านหุ้นอัตรา 1ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ์ต่อ 4.412หุ้นราคา
ใช้สิทธิ 0.25บาท

กรุงเทพธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Money Wise
20 ktfin@nationgroup.com

‘อีไอซี’เพิม่ จีดพี ี
มองปี 59โต3%
ห่วงครึง่ ปีหลังโตชะลอ
จับตาปัจจัยเสีย่ ง
ต่างประเทศ
ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ ปรับเพิ่ม
“จีดพี ”ี ไทยปีนโี้ ต 3% จากเดิม 2.8%
หลังเศรษฐกิจครึง่ ปีแรกดีกว่าคาด
ประเมินแนวโน้มครึง่ ปีหลังยังชะลอ
ทัง้ ภาวะสินเชือ่ โตต�ำ่ ขณะ ปัจจัยเสีย่ ง
มี ร อบด้ า น โดยเฉพาะปั จ จั ย
ต่างประเทศ
นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน์
รองผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร
สูงสุด ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (อีไอซี)
เปิดเผยว่า ได้ปรับประมาณการ
การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ไทย
ในปี 2559 เพิม่ เป็น 3% จากเดิมคาดว่า
จะมีการเติบโต 2.8% เป็นผลมาจาก
ตัวเลขเศรษฐกิจในครึง่ ปีแรกออก
มาดีกว่าคาดโดยเติบโต 3.4% ซึ่ง
ได้รบั ผลดีจากมาตรการของรัฐ ทัง้
มาตรการกระตุน้ ภาคอสังหาริมทรัพย์
โครงการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
รวมถึงการกระตุน้ ยอดขายรถยนต์
และการเติบโตของภาคท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามปัจจัยข้างต้น
เป็นปัจจัยบวกชัว่ คราว และแรงหนุน
เหล่านี้จะลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง
บวกกับสภาวะทางธุรกิจมีสญั ญาณ
ชะลอตัว เห็นได้จากสินเชือ่ ทีช่ ะลอตัว
สัดส่วนหนีเ้ สียเพิม่ ขึน้ ความเชือ่ มัน่
ผูบ้ ริโภคและนักลงทุนยังลดต�ำ่ ลง
จากปีกอ่ นหน้า อาจส่งผลให้สภาวะ

เลขที่ ศค. 0728/2559

ทางธุรกิจทรุดตัวลงกว่าเดิม ท�ำให้
ช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจจะเติบโต
น้อยกว่าครึง่ ปีแรก หรือโตประมาณ
2.6% ท�ำให้เศรษฐกิจทั้งปีโต 3%
ส�ำหรับปีหน้ามองว่าเศรษฐกิจ
จะเติ บ โตได้ ร ะดั บ 3.3% ซึ่ ง มี
ปัจจัยบวกจากการเติบโตของภาค
การท่องเทีย่ ว ภาระการผ่อนรถยนต์
คันแรกจะหมดไป ท�ำให้ประชาชน
มีชอ่ งทีจ่ ะใช้จา่ ย บริโภคและลงทุน
มากขึ้น อีกทั้งจะมีโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของภาครัฐเข้ามาในปีหน้า
ทัง้ นีเ้ ศรษฐกิจไทยยังมีความ
เสีย่ งรอบด้าน ทัง้ จากปัจจัยภายนอก
เรื่องการเมืองในยุโรปและสหรัฐ
ทีจ่ ะส่งผลต่อนโยบายการค้าและการ
ลงทุนของทัว่ โลก รวมถึงความเสีย่ ง
ภายใน จากก�ำลังซื้อภาคเอกชน
ที่ถูกกดดันจากตลาดแรงงานที่
ไม่เอื้ออ�ำนวย หนี้ครัวเรือนอยู่ใน
ระดับสูง ท�ำให้การบริโภคในประเทศ
ฟื้นตัวอย่างจ�ำกัด
อย่างไรก็ตาม สถานะทางการเงิน
ของประเทศอยูใ่ นระดับทีด่ ี รองรับ
ความเสี่ยงจากความผันผวนใน
ตลาดเงินได้ โดยค่าเงินบาทมีแนวโน้ม
อ่อนค่าเช่นเดียวกับสกุลเงินอื่น
ในภูมภิ าค หรืออยูท่ รี่ ะดับ 35.5 บาท
ในช่วงสิน้ ปี และอ่อนค่าลงมาอยูท่ ี่
37 บาท ในปลายปี 2560
“ตลาดหุ ้ น ไทยมี แ นวโน้ ม
ผันผวนแรง และมีความเสีย่ งมากขึน้
จากปัจจัยทางการเมืองต่างประเทศ
และปัจจัยในประเทศ ซึง่ นักลงทุน
ก็ต้องยอมรับความเสี่ยง และ
ไม่ควรอ่อนไหวกับข่าวลือ”

วันที่ 26 กันยายน 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน
เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ศิครินทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จำากัด
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
5. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจำากัดซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และสารสนเทศการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำากัด
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
7. หลักเกณฑ์ วิธกี าร ข้อบังคับและข้อกฎหมายเฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้
8. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 3
โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ได้ จัดขึ้นในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำาเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 2
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั ฯ จำาเป็นต้องแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับข้อ 2 ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถ
ออกหุ้นเพิ่มทุนโดยรับชำาระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงินได้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 2
ของบริษัทฯ ดังนี้
จากเดิม
“ข้อ 2. หุ้นของบริษัททั้งหมด เป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อที่ต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น และใบหุ้นของบริษัท
ต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัท”
แก้ไขเป็น
“ข้อ 2. หุ้นของบริษัทมีมูลค่าเท่ากัน เป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อและเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็ม
มูลค่า และ/หรือเป็นหุน้ ทีช่ าำ ระด้วยทรัพย์สนิ อืน่ นอกจากตัวเงิน และ/หรือ ให้ใช้ลขิ สิทธิใ์ นงานวรรณกรรม ศิลปะ
หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำาลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้
ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์”
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ศิครินทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จำากัด
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อการขยายกิจการโรงพยาบาลไปสู่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่าง
รวดเร็ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 จึงได้มีมติอนุมัติ
ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้รับโอนกิจการทั้งหมด (EBT) ของ บริษัท ศิครินทร์ หาดใหญ่
โฮลดิ้ง จำากัด (“SHH”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การรับโอนกิจการทั้งหมดของ SHH ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญทั้งหมดที่ SHH ถืออยู่ในบริษัท โรงพยาบาล
ศิครินทร์ หาดใหญ่ จำากัด (“SKHY”) จำานวน 41,170,499 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.34 ของหุ้นสามัญ
ทั้งหมดของ SKHY รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของ SHH ณ วันที่บริษัทฯ
รับโอนกิจการ (“การรับโอนกิจการทั้งหมด”) ทั้งนี้ SHH จะไม่ก่อภาระหนี้สินอื่นใด นอกเหนือจากหนี้ทาง
การค้าปกติ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำานวน 25,009,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท
เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำากัด (Private Placement) ให้แก่ SHH ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 59.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,475,555,485 บาท ซึ่งเป็นราคาที่บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองกับ
SHH เพือ่ เป็นการตอบแทนการที่ SHH โอนกิจการทัง้ หมดของ SHH ให้แก่บริษทั ฯ แทนการชำาระค่าหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วยเงินสด (Pay in kind) (“การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการ
รับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ทั้งนี้ ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว
SHH จะจดทะเบียนเลิกและชำาระบัญชี โดยจะแบ่งสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ อันได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่
ผู้ถือหุ้นของ SHH ตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดที่กำาหนด
ไว้ในประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำารายการข้างต้นปรากฏตามรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับ
การได้มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้าทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เกีย่ วกับการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ศิครินทร์
หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จำากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนาม
ในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย และที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจะจัดการประชุมในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำารายการดังกล่าว
(ต้องได้รบั การอนุมตั เิ ป็นมติพเิ ศษ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย) และอนุมตั วิ าระอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเข้าทำารายการดังกล่าว ซึง่ รวมถึง การทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากหน่วยงานกำากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
โดยเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะสามารถดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ซึ่งภายหลัง
จากกระบวนการดังกล่าวแล้วเสร็จ SKHY จะมีสถานะเป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ โดยตรงในสัดส่วนร้อยละ
94.11 (รวมหุ้นเดิมที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน SKHY จำานวน 5,886,792 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.77)
อนึ่ง การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก SHH ถือเป็นรายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ
บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อที่ 17(2)
ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าซื้อหรือรับโอนกิจการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
ทัง้ นี้ การรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก SHH ถือเป็นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่มีนัยสำาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำาหน่ายไป”)
โดยการเข้าทำาธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SHH ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2
ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำาหน่ายไป เมื่อคำานวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.90 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ
ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำากว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการ
อืน่ ในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีเ่ ปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับการเข้าทำารายการได้มา
ซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และส่งหนังสือสารสนเทศเวียน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำารายการ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของ
ธุรกรรมเป็นการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทอื่นมาเป็นของ บริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น อีกทั้งยังเป็นการ
ทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว ดังนั้น
บริษทั ฯ จึงจะนำาเสนอให้ทปี่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทำารายการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดจาก SHH ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำาหน่ายไปในคราวเดียวกัน

❚

ส่องโลก สูข่ มุ ทรัพย์การลงทุน
●

ศิริพร สุวรรณการ
ผู้บริหารกลุ่มงานที่ปรึกษาทางการเงินไพรเวทแบงก์

เฟด ดอลลาร์ และ
ภาระหนีข้ องประเทศเกิดใหม่...
วินาทีนี้ ทัว่ โลกต่าง
พุง่ เป้าไปทีก่ ารตัดสินใจ
ของเฟดว่าจะขึน้ ดอกเบีย้
เมื่ อ ไหร่ ล่ า สุ ด ตลาด
ซื้ อ ขายสั ญ ญาล่ ว งหน้ า อั ต ราดอกเบี้ ย
ระยะสั้น (Fed Fund Futures) มองว่า
โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.นี้
มี สู ง ถึ ง 64% ส� ำ หรั บ นั ก ลงทุ น ไทยคง
อยากรู้ว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
ราคาหุ้นบ้านเราจะเป็นอย่างไร หลายคน
ทีต่ ดิ ตามข่าวสารหรือการวิเคราะห์ตลอดมา
คงจะเคยผ่านตามาบ้างว่า การขึ้นดอกเบี้ย
ของเฟดอาจท�ำให้เม็ดเงินไหลออกจาก
ประเทศไทยรวมถึ ง ประเทศเกิ ด ใหม่
อย่างมีนัยส�ำคัญ เพื่อวิ่งหาผลตอบแทน
ที่สูงขึ้นในสหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์น่าจะมี
แนวโน้ ม แข็ ง ค่ า ขึ้ น จากความต้ อ งการ
ที่เพิ่มขึ้น
อี ก ประเด็ น ที่ ส ร้ า งความกั ง วลให้
ตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ คือระดับหนี้ทั่วโลก
ที่สูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นผลพวง
จากวิกฤติเศรษฐกิจและภาวะดอกเบี้ย
ที่ต�่ำติดดินมานาน ประเทศที่สะสมหนี้
อย่างรวดเร็วคงหนีไม่พน้ บรรดาประเทศ
เกิดใหม่ ที่มีทั้งหนี้ภาครัฐและเอกชน
ซึ่งเมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ณ สิ้นปี
2558 แล้ ว สู ง ถึ ง 46% และ 135%
ตามล�ำดับ โดยมีจีนเป็นพี่ใหญ่สุดด้วย
ภาระหนี้ภาครัฐที่สูงถึง 44% ของ GDP
แต่ ที่ น ่ า กั ง วลมากกว่ า คื อ สั ด ส่ ว นหนี้
ภาคเอกชนที่มากถึง 203% ของ GDP
เมือ่ รวมเรือ่ งการจะขึน้ ดอกเบีย้ ของเฟด
แนวโน้มการแข็งค่าของดอลลาร์ และ
ภาระหนีป้ ระเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน ผลกระทบ

ตามที่กล่าวข้างต้น การเข้าทำาธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SHH
ถือเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการ
ทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดย SHH
เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ อันเป็นผลจากการที่ (1) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SHH ได้แก่
กลุม่ จรูญศรี เป็นบุคคลกลุม่ เดียวกันกับกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึง นายอติรชั ต์ จรูญศรี ซึง่ เป็น
กรรมการของบริษัทฯ และ (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SHH มีความเกี่ยวข้องกับ พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป
ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SHH ทั้งสองกลุ่ม มิได้มีลักษณะความสัมพันธ์
และ/หรือมีพฤติกรรมทีเ่ ข้าข่ายเป็นการกระทำาร่วมกัน อันถือเป็นบุคคลในกลุม่ เดียวกัน เมือ่ คำานวณขนาดรายการ
ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 22.04 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำารายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง
มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของ
รายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำารายการดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของ
การเข้าทำารายการข้างต้นปรากฏตามรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำารายการที่
เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ศิครินทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จำากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
(IFA) เพื่อจัดทำาความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการขยายการลงทุนใน SKHY มีความสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนที่ดีต่อบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่ง
ผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากเหตุผล ดังต่อไปนี้
(1) เนื่องจาก SKHY ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเช่นเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ
ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอยู่แล้ว ดังนั้นการลงทุนเพิ่มเติมใน SKHY จะทำาให้บริษัทฯ
สามารถขยายกิจการโรงพยาบาลไปสูจ่ งั หวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยฐาน
ลูกค้าของ SKHY ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
(2) SKHY เพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) และมีการลงทุนในสินทรัพย์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ที่สำาคัญในช่วงที่ผ่านมาทำาให้ SKHY มีศักยภาพเพียงพอสำาหรับรองรับการ
เติบโตในอนาคต
(3) ด้วยประสบการณ์ในด้านการบริการและบริหารจัดการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสามารถสร้างความ
เติบโตให้แก่ SKHY ได้มากยิ่งขึ้น โดยหากบริษัทฯ และ SKHY มีความร่วมมือในการให้บริการ
การบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึง การวางกลยุทธ์การตลาดที่
เหมาะสม จะทำาให้ SKHY สามารถประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
(4) มูลค่ากิจการของ SHH ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมด คือ หุ้น SKHY นี้เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เพราะเป็น
ราคาที่ผ่านการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ กับ SHH และราคาที่บริษัทฯ ต่อรองได้เป็นราคาที่มี
ส่วนลดจากราคายุติธรรม
(5) การทำารายการนี้ บริษัทฯ ชำาระค่าตอบแทนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัทฯ
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
(1) การรับโอนกิจการทั้งหมดของ SHH ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังรายละเอียดข้างต้น
(2) มอบอำานาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
เป็นผู้มีอำานาจในการเจรจาต่อรองกับ SHH รวมถึง การพิจารณากำาหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียด เงื่อนไข ระยะเวลา และการดำาเนินการใดๆ ที่จำาเป็น เพื่อประโยชน์ในการรับโอนกิจการ
จาก SHH โดยให้มีอำานาจใน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาโอนกิจการและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว การติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำาเนิน
การต่างๆ ตามความจำาเป็นสมควรและเพื่อประโยชน์อันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การเข้า
ทำารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินคือ กิจการทั้งหมดของ SHH สำาเร็จลุล่วง
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 4 ถึง
วาระที่ 8 หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอัน ยกเลิก
และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีจำานวน 18 ราย ถือหุ้นรวมกัน
เป็นจำานวน 29,488,708 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.57 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ข้อมูลรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 กันยายน 2559) รายละเอียดปรากฏตามรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
และการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ศิครินทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ง
จำากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารยกเลิกการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอำานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 มีมติ
อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำานวน 20,000,000 หุ้น เป็นแบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate)
ซึ่งได้มีการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกไป 2 คราว คราวละ 1 ปี ตามที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2559 เนื่องจากบริษัทฯ จะนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบ
กำาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) ดังมีรายละเอียดตาม
ที่ปรากฏในวาระที่ 7 และวาระที่ 8 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมอบอำานาจ
ทั่วไป (General Mandate) อีกต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate)
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 4 ถึง
วาระที่ 8 หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอัน ยกเลิก
และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ทีย่ งั ไม่ได้ชาำ ระและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนือ่ งจากจะมีการขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาและอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียน ดังมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในวาระที่ 7 ซึ่งตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (และที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) กำาหนดว่าบริษัทมหาชนจะเพิ่มทุนจากจำานวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว
ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นนั้นจะกระทำาได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำาหน่ายและได้รับชำาระเงินค่าหุ้น
ครบถ้วนแล้ว แต่เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นที่ยังมิได้ออกจำาหน่าย จำานวน 20,000,000 หุ้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 910,000,000 บาท
เป็นทุนจดทะเบียน 780,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่าย จำานวน 20,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน
780,000,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น
120,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
6.50 บาท (หกบาทห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
120,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

ทีเ่ กิดขึน้ อาจจะน่ากลัวกว่าทีค่ ดิ ณ ไตรมาส 1
ปี 2559 สหรัฐเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุด
ของโลกด้วยสัดส่วนการให้กยู้ มื ทีส่ งู ถึง 39%
ของการกู้ยืมระหว่างประเทศ ตามมาด้วย
ยุโรปที่ 16% (เพิ่มขึ้นจาก 7% ในปี 2552)
นอกจากนี้ กว่า 80% ของจ�ำนวนเงินกู้ยืม
อยู่ในสกุลดอลลาร์ (อ้างอิงข้อมูลจาก
%

ไปสร้างแรงกดดันเพิม่ เติมทีน่ อกเหนือ
จากการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังชะลอลง
อันเป็นผลมาจากปริมาณการค้าระหว่าง
ประเทศทีล่ ดลง รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์
ที่เป็นแหล่งรายได้หลักมีราคาถูกลง
ต่อเนื่อง
เมือ่ พิจารณารายละเอียด จะพบว่า
ไทยมีการกูย้ มื ข้ามประเทศจากธนาคาร
ญีป่ นุ่ มากทีส่ ดุ ตามด้วยธนาคารฮ่องกง
ดังนั้น นอกจากผลที่อาจจะเกิดขึ้น
จากนโยบายของเฟดและทิศทางของ
ดอลลาร์แล้ว นักลงทุนต้องจับตานโยบาย
ทางการเงินของญีป่ นุ่ และจีนด้วยเช่นกัน
ในช่วง 18 เดือนทีผ่ า่ นมา แนวโน้ม
การกู้ยืมระหว่างประเทศชะลอตัวลง
จากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจจีนและ
ความไม่แน่นอนในการด�ำเนินนโยบาย

สัดสวนการกูยืมเง�นขามประเทศแบงตามสกุลเง�น เมื่อเทียบป 2552 และ 2559
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ละตินอเมร�กา ยุโรป ตะวันออกกลาง
และแอฟร�กา (EMEA)

ที่มา : The Bank for International Settlements (BIS), KPB Research

รายงานของ The Bank for International
Settlements) เมื่อระบุเจ้าหนี้ได้แล้ว
ลูกหนีก้ ไ็ ม่ใช่ใครอืน่ ไกล นอกจากประเทศ
เกิดใหม่อย่างเรา ทีต่ อ้ งการเงินทุนจ�ำนวนมาก
มาสนับสนุนการเติบโตแบบก้าวกระโดด
โดยเฉพาะในช่วงปี 2552-2556 หากเจาะเป็น
รายภู มิ ภ าค ละติ น อเมริ ก าและเอเชี ย
มีหนี้ในสกุลดอลลาร์สูงสุด โดยประมาณ
ที่ 70-80% ในขณะที่ยโุ รป ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา (EMEA) มีหนีใ้ นสกุลดอลลาร์
ประมาณ 40% ดังนั้น ละตินอเมริกาและ
เอเชียน่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด
หากดอกเบีย้ สูงขึน้ และดอลลาร์แข็งค่าขึน้
เพราะนั่ น หมายถึ ง ภาระหนี้ ที่ แ พงขึ้ น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จากทุนจดทะเบียนเดิม 910,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 780,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจำาหน่าย จำานวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 4 ถึง
วาระที่ 8 หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอัน ยกเลิก
และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะนำาเงินเพิ่มทุนไปใช้พัฒนาบริการทางการ
แพทย์ของโรงพยาบาลศิครินทร์ และเพือ่ เป็นการชำาระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการของ SHH ตามเงือ่ นไขของ
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 ข้างต้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จากเดิมจำานวน 780,000,000 บาท เป็น เป็นทุน
จดทะเบียน 981,561,197.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 31,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 6.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) โดยจัดสรร
ให้แก่ SHH เพือ่ เป็นการรองรับการเข้าทำาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ SHH โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามแบบรายงานการเพิม่ ทุน (แบบ 53-4) (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4) และพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน
981,561,197.50 บาท (เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่น
หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น
151,009,415 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเก้าพันสี่ร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
6.50 บาท (หกบาทห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
151,009,415 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเก้าพันสี่ร้อยสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (ศูนย์หุ้น)”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จากเดิมจำานวน 780,000,000 บาท เป็น เป็นทุนจดทะเบียน 981,561,197.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจำานวน 31,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อจัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้แก่ SHH เพื่อเป็นการรองรับการเข้าทำาธุรกรรม
การรับโอนกิจการทั้งหมดของ SHH และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 4 ถึง
วาระที่ 8 หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอัน ยกเลิก
และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำากัด (Private Placement)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระที่ 7 ข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 ข้างต้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามรายละเอียดดังนี้
(8.1) พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญจำานวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาทให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม (Rights Offering) ในอัตรา 20 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่
โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 25.00 บาท (“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ”) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมี
สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนทีก่ าำ หนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription)
โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อ
มีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งสามารถสรุป
หลักเกณฑ์สำาหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังนี้
กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
(ก) บริษทั จะจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีแ่ สดงความจำานงในการจองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิและชำาระค่าจองซือ้
หุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำานวนที่แสดงความจำานงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
(ข) ในกรณีทยี่ งั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยูอ่ กี บริษทั จะไม่นาำ หุน้ ทีเ่ หลือนัน้ ไปจัดสรร
ให้แก่บุคคลในวงจำากัดอีก และจะดำาเนินการตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรต่อไป
กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
(ก) ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รบั การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ อื หุน้
ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิรายนัน้ ๆ (ในกรณีทมี่ เี ศษของหุน้ จากการคำานวณให้ปดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) ทัง้ นี้
จำานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจำานวนทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชำาระค่าจองซือ้ แล้ว
(ข) ในกรณีทยี่ งั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยูอ่ กี ให้จดั สรรให้แก่ผทู้ จี่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จี่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำานวนหุ้นที่มีสิทธิได้
รับการจัดสรรจะไม่เกินจำานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชำาระค่าจองซือ้ แล้ว ทัง้ นี้ ให้ดาำ เนิน
การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ จี่ องเกินกว่าสิทธิตามวิธกี ารในข้อ (ข) นีจ้ นกระทัง่ ไม่มหี นุ้ เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่วา่ กรณีใด จะต้องไม่ทาำ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ หุน้
เกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์
(Tender Offer) ตามที่กำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่
เป็นการฝ่าฝืนข้อจำากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
ทัง้ นี้ ขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหารมอบหมาย
มีอำานาจพิจารณา ดังนี้
(ก) กำาหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกำาหนด เงือ่ นไข และรายละเอียดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขาย
เช่น ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำาระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ค) ลงนามในเอกสารคำาขออนุญาต คำาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำาเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำาขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำาหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
(ง) ดำาเนินการอื่นใดอันจำาเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ
บริษัทฯ ได้กำาหนดวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(Record Date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 และวันรวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้น ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะเป็นวันก่อนวันจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำากัดตามข้อ 8.2 ดังนั้น
SHH จะไม่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม (Rights Offering)
สำาหรับรายการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ.73/2558 ปรากฏตามเอกสารแนบของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้

ทางการเงินของเฟด ท�ำให้รฐั บาลประเทศ
ต่างๆ เห็นความจ�ำเป็นและเตรียม
การแก้ไขปัญหาด้วยความพยายามลด
หรือปลดภาระหนี้ (De-leverage) เพือ่
ลดความเสีย่ งในอนาคตลง อย่างไรก็ดี
การด�ำเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางอ้อมคือการถดถอย
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการลดลง
ของแหล่งเงินทุนและจะท�ำให้ตลาด
การเงิ น ขาดแรงขั บ เคลื่ อ นส� ำ คั ญ
ในระยะยาว นักลงทุนทีโ่ ยกเงินเข้าลงทุน
ในหุน้ ตลาดเกิดใหม่ในช่วงครึง่ หลังของปี
จึงควรปรับความคาดหวังและเพิ่ม
ความระมัดระวังให้มากขึ้น

ข้อมูล หรือ เอกสารในหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รากฏข้อมูลดังกล่าว*
(1) รายละเอียดของการเสนอขาย เช่น จำานวนหุ้นที่เสนอขาย - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 3.1
ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการกำาหนดราคา
เสนอขายและราคาตลาด และวิธกี ารเสนอขายและการจัดสรร
(2) วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการออกหุ้นและแผนการใช้เงินที่ได้
จากการเสนอขายหุ้น
- งบประมาณที่ใช้และแผนการใช้เงินสำาหรับดำาเนินการ - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 3 และ ข้อ 6
ในแต่ละวัตถุประสงค์
- รายละเอียดของโครงการที่จะนำาเงินที่ได้จากการเสนอขาย - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 6
หุ้นไปใช้ในการดำาเนินโครงการโดยสังเขป
(3) ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น โดยอย่างน้อย - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 9.1 (ข)
ให้ระบุผลกระทบต่อ ราคาตลาดของหุ้น (price dilution)
เมื่อมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กำาไร หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) และ
ความคุม้ ค่าทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้รบั เปรียบเทียบกับ ผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กำาไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
(4) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยในเรือ่ งดังต่อไปนี้
- เหตุผลและความจำาเป็นของการเพิ่มทุน
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 9.1 (ค)
- ความเป็ น ไปได้ ข องแผนการใช้ เ งิ น ที่ ไ ด้ จ ากการเสนอ - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 9.1 (ค)
ขายหุ้น ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้และความชัดเจน
ที่โครงการจะสามารถดำาเนินการได้จริง รวมทั้งสถานะ
และความคืบหน้าของโครงการ
- ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้ - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 9.1 (ค)
จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำาเนินการ
- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของ - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 9.1 (ค)
บริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของ
บริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำาเนินการตาม
แผนการใช้เงินหรือโครงการ
(8.2) พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญจำานวนไม่เกิน 25,009,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาทให้แก่
บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 และ
ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยจัดสรรให้แก่ SHH ในราคาหุ้นละ 59.00 บาท คิดเป็น
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,475,555,485 บาท ทั้งนี้ SHH จะโอนกิจการทั้งหมด รวมถึง หุ้นทั้งหมดที่ SHH ถืออยู่ใน
SKHY จำานวน 41,170,499 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.34 มาชำาระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรร
ให้แก่ SHH แทนการชำาระด้วยเงินสด โดยรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) เพื่อเป็นการชำาระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SHH
เป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำากัด (Private Placement)
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อ SHH เป็นราคาที่ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
โดย “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง
7 วันทำาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ถึง 10 สิงหาคม 2559
ซึ่งจะเท่ากับ 64.47 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
การจัดสรรหุ้นสามัญจำานวนดังกล่าวให้แก่ SHH ข้างต้นนี้ ถือเป็นการออกหุ้นใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำากัด
ที่บริษัทฯ จะต้องดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ประกอบกับประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำาขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วน
เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และต้องได้รบั อนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำากัดจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยก่อน โดยบริษัทฯ
จะทำาการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้อง
ไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ให้แก่ SHH ภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั อนุมตั จิ ากสำานักงาน
ก.ล.ต. แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ดำาเนินการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ SHH ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Book Closing Date) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ดังนั้น SHH จะไม่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering)
นอกจากนี้ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SHH ถือเป็นรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย SHH เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ อันเป็น
ผลจากการที่ (1) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SHH ได้แก่ กลุ่มจรูญศรี เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง นายอติรัชต์ จรูญศรี ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ SHH มีความเกี่ยวข้องกับ พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ SHH ทั้งสองกลุ่ม มิได้มีลักษณะความสัมพันธ์ และ/หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำา
ร่วมกัน อันถือเป็นบุคคลในกลุ่มเดียวกัน เมื่อคำานวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 22.04
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ เพือ่ ขออนุมตั กิ ารเข้าทำารายการดังกล่าว โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง บริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำารายการดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำากัดของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
(IFA) เพื่อจัดทำาความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมายมีอำานาจพิจารณากำาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจำากัด (Private Placement) ดังกล่าว ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง
(ก) กำาหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว
(ข) เจรจา ทำาความตกลง และ ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำาเนินการต่างๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(ค) ดำาเนินการและลงนามในเอกสารคำาขออนุญาต คำาขอผ่อนผัน รายงานคำาชีแ้ จง และหลักฐานทีจ่ าำ เป็น
และเกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึง การติดต่อ และการยืน่ คำาขออนุญาต
หรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการนำา
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงนามในคำาขอ เอกสาร หลักฐาน
ที่ยื่นต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีอำานาจในการดำาเนินการ
อื่นใดอันจำาเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รายการข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

‘กรุป๊ ลีส’จับมือ
กลุม่ ทุนเมียนมา
รุกไมโครไฟแนนซ์

นายมิทซิจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั กรุป๊ ลีส
(GL) เปิดเผยว่า จากความส�ำเร็จในการ่วมมือ
กับเครือข่ายเอเย่นต์ของ Ture Money
ในประเทศกัมพูชา และการเข้าซื้อธุรกิจ
ไมโครไฟแนนซ์ของบริษทั BG Myanmar
Microfibance (BGMM) ในเมียนมา
ล่ า สุ ด ได้ ผ นึ ก ก� ำ ลั ง กั บ พั น ธมิ ต ร
รายใหม่ ตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง กรุ๊ปลีส
ถือหุ้น 57% และกลุ่มนักลงทุนท้องถิ่น
AMK Consortium ถือหุ้น 43% รุกขยาย
ธุรกิจโดยอาศัยเครือข่ายของกลุ่ม AMK
Consortium ซึ่ ง มี ส ่ ว นแบ่ ง ในตลาด
ถึง 65% ของการจัดจ�ำหน่ายสุราในประเทศ
เมียนมาผ่านร้านขายของช�ำกว่า 22,000 แห่ง
ทั่วประเทศ
ทัง้ นีค้ าดว่าจะส่งผลให้ กรุป๊ ลีสให้บริการ
สินเชื่อได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับ
สร้างรายได้และก�ำไรเพิ่ม จากก�ำไรสุทธิ
ไตรมาส 2 ปีนี้ ที่ 255.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
เกือบเท่าตัวจากปีทแี่ ล้ว และท�ำสถิตนิ วิ ไฮ
ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 7
บริษทั ร่วมทุนดังกล่าว คาดว่า จะก่อตัง้
แล้วเสร็จและเริ่มด�ำเนินการได้สิ้นปีนี้หรือ
ต้นปี 2560 มีหน้าทีบ่ ริหารจัดการลูกค้าสินเชือ่
และส่งต่อให้ฝา่ ยธนาคารเป็นผูป้ ล่อยกูใ้ ห้กบั
ลูกค้าเป็นสกุลเงินจ๊าด ตัง้ เป้าพอร์ตสินเชือ่
ปีหน้าแตะ 50 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ
1,750 ล้านบาท
ส่วนการด�ำเนินธุรกิจกลุม่ กรุป๊ ลีส คาดว่า
ก�ำไรปีนี้จะท�ำได้ตามเป้า 1,000 ล้านบาท
หลังจากช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ก�ำไร 478.64
ล้านบาท ขณะที่ปีหน้าบริษัทคาดก�ำไร
จะโตเท่าตัว เนื่องจากมีนโยบายซื้อกิจการ
โดยเฉพาะกลุม่ ซีแอลเอ็มวี ใช้เงินทุนทีม่ อี ยู่
12,250 ล้านบาท

สำาหรับรายการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ.73/2558 ปรากฏตามเอกสารแนบของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้
เอกสารในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ปรากฏข้อมูลดังกล่าว*
(1) รายละเอียดของการเสนอขาย เช่น จำานวนหุ้นที่เสนอขาย - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 3.1
ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการกำาหนดราคา - สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อ 3 ข้อ 6 ข้อ 9
เสนอขายและราคาตลาด และวิธกี ารเสนอขายและการจัดสรร
(2) ระบุชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และ - สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อ 2 ข้อ 3 และ
คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบ ข้อมูล ข้อ 14
แล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสามารถทำาประโยชน์ให้แก่บริษัท
จดทะเบียนได้อย่างแท้จริง
(3) วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการออกหุ้นและแผนการใช้เงินที่ได้
จากการเสนอขายหุ้น
- งบประมาณที่ใช้และแผนการใช้เงินสำาหรับดำาเนินการใน - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 3 และ ข้อ 6
แต่ละวัตถุประสงค์
- รายละเอียดของโครงการทีจ่ ะนำาเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขาย - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : ข้อ 3 ข้อ 5
หุ้นไปใช้ในการดำาเนินโครงการโดยสังเขป
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 6
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อ 5
(4) ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น โดยอย่างน้อย - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 9.2 (ข)
ให้ระบุผลกระทบต่อ ราคาตลาดของหุ้น (price dilution) - สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อ 16.2
เมื่อมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กำาไร หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) และ
ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับ ผลกระทบต่อส่วน
แบ่งกำาไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
(5) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยในเรือ่ งดังต่อไปนี้
- เหตุผลและความจำาเป็นของการเพิม่ ทุน และการเสนอขาย - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 9.2 (ค)
หุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนตาม (2)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อ 14
- ความเหมาะสมของผู้ลงทุนที่ได้รับจัดรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 9.2 (ค)
ในวงจำากัดแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อ 14
- ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอ - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 9.2 (ค)
ขายให้แก่ผู้ลงทุนตาม (2) และที่มาของการกำาหนดราคา
เสนอขายดังกล่าว
- ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้ - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 9.2 (ค)
จากการเสนอขายหุ้น
- ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเป็ น ไปได้ แ ละความชั ด เจนที่ - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 9.2 (ค)
โครงการจะสามารถดำาเนินการได้จริง รวมทั้งสถานะและ
ความคืบหน้าของโครงการ
- ความสมเหตุสมผลของการเพิม่ ทุน แผนการใช้เงินทีไ่ ด้จาก - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 9.2 (ค)
การเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำาเนินการ
- ผลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อ 9.2 (ค)
ของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำาเนินการ
ตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ
หมายเหตุ* นอกจากรายการเอกสารที่ระบุไว้ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูลในข้ออื่นๆ ของเอกสาร
แนบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำารายการดังกล่าว เพื่อความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณา
ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ รรมการของบริษทั ฯ ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
ผูถ้ อื หุน้ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษทั ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั้ เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
ได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิฟอ้ งเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษทั ได้ตามมาตรา
89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำานวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ใน
อัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 25.00 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) จำานวนไม่เกิน 25,009,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท โดย
จัดสรรให้แก่ SHH ในราคาหุน้ ละ 59.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 1,475,555,485 บาท เพือ่ เป็นการรองรับ
การเข้าทำาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ SHH รวมถึงการมอบอำานาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำานาจพิจารณาดำาเนินการต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 4 ถึง
วาระที่ 8 หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอัน ยกเลิก
และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีจำานวน 18 ราย ถือหุ้นรวมกัน
เป็นจำานวน 29,488,708 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.57 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ข้อมูลรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 กันยายน 2559) รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำากัดซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และสารสนเทศการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำากัดของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
ทั้งนี้ ในการเสนอวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ข้างต้นต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของ บริษัทฯ
อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
วาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการ
พิจารณาอนุมัติวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ดังกล่าว หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน
ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มกี ารพิจารณาวาระอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกัน และเป็นเงือ่ นไข
ซึ่งกันและกันกับวาระซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกต่อไป
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมจะต้องเป็นผู้ถูกกำาหนดรายชื่อ
ณ วันที่ 2 กันยายน 2559 และถูกรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 กันยายน 2559
รายการข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนเชิญท่านให้เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยมติคณะกรรมการ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)
เลขานุการบริษัทฯ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ห่วงแรงงานไทย
ทักษะการเงินต่�ำ

ฐิตารีย์ ลิขิตธนธรรม

ระดับหนี้ครัวเรือนที่มีอยู่ในระดับสูง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งหลายปี ที่ ผ ่ า นมา
โดยในไตรมาส 3 ของปี 2557 หนีค้ รัวเรือน
ของไทยเพิม่ ขึน้ ไปแตะระดับ 84.2% ต่อจีดพี ี
ก่อนจะเริ่มลดลงมาจนล่าสุดไตรมาสแรก
ของปีนี้หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ที่ระดับ
81.1% แม้จะเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังเป็น
ระดับที่สูงเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศ
นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารซิตแี้ บงก์
ในฐานะผู้แทนจากมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า
ในช่วง 3 ปีที่มูลนิธิซิตี้และสถาบันคีนัน
แห่งเอเซียด�ำเนินโครงการ “คนไทยก้าวไกล
ใส่ใจการเงิน” พบว่าคนไทยยังมีทักษะ
ทางการเงิน (Financial Literacy) ทีถ่ อื เป็น
หัวใจส�ำคัญของปัญหาหนีส้ นิ คนไทย ท�ำให้
ประเทศไทยก�ำลังเผชิญความเสี่ยงจาก
ภาระหนีส้ นิ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ต่อเนือ่ ง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ระบุวา่ ความรูท้ างการเงินของคนไทย
ยังต�ำ่ กว่าอีก 14 ประเทศทีม่ รี ะดับเศรษฐกิจ
ที่เทียบเท่ากัน
ทางโครงการฯ จึงเริม่ ท�ำการวิจยั ค้นคว้า
ปัญหาหนี้สินและทางออกให้กับ 3 กลุ่ม
เสี่ยงหลัก ได้แก่ กลุ ่ มแรงงาน-กลุ ่ ม
เกษตรกร-กลุ ่ ม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ที่พบว่าเป็นกลุ่มหลักมีทักษะทางการเงิน
ในระดับต�ำ่ โดยพบว่ากลุม่ แรงงานเป็นกล่มุ
ที่น่าห่วงที่สุด เพราะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด
ซึง่ หากกลุม่ แรงงานมีปญ
ั หาหนีใ้ นระดับสูง
จะกระทบกับประสิทธิภาพการท�ำงานได้
อย่างไรก็ตามยังไม่มีหน่วยงานใด
เป็นหลักเข้ามาสร้างทักษะทางการเงินให้กบั
กลุม่ แรงงาน ขณะทีก่ ลุม่ นักเรียน นักศึกษา
จะมีส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พัฒนาเนื้อหาแทรก
ในหลักสูตรการเรียนการสอน ส่วนกลุ่ม
เกษตรกร จะมีธนาคารของรัฐให้ความรู้
การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธาน
อ�ำนวยการสถาบันคีนนั แห่งเอเซีย ระบุวา่
หนีค้ รัวเรือนของประเทศไทยอยูใ่ นระดับสูง

สถานการณหนี้ภาคครัวเร�อน ณ ไตรมาส 2 ป 2559
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ส่วนหนึง่ เป็นผลจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ด้วยการสร้างหนีข้ องรัฐบาลในอดีต เป็นไฟ
ทีส่ ไู้ ม่ไหว ซึง่ แนวโน้มหนีค้ รัวเรือนต่อจีดพี ี
ที่ลดลง แม้จะมองว่าเป็นสัญญาณที่ดี
แต่ระดับที่เกิน 80%ต่อจีดีพีนี้ยังถือว่า
เป็นระดับอันตราย เทียบกับประเทศที่มี
การบริหารจัดการที่ดีจะพบว่ามีสัดส่วน
หนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีเพียง 40% เท่านั้น
ดังนั้น เป้าหมายที่เราอยากเห็นคือ การลด
ระดับหนีค้ รัวเรือนลงให้ตำ�่ กว่า 50% ต่อจีดพี ี
ให้ได้ จึงจะเป็นระดับที่ปลอดภัย
ทั้งนี้ กลุ่มแรงงานถือเป็นกลุ่มที่มี
ขนาดของปัญหาใหญ่ที่สุดและมีจ�ำนวน
มากทีส่ ดุ ใน 3 กลุม่ โดยปัจจุบนั ประเทศไทย
มีแรงงานวัยท�ำงานทีม่ อี ายุระหว่าง 15-60 ปี
อยู่กว่า 38.4 ล้านคน ขณะที่กลุ่มนักศึกษา
มีจ�ำนวน 12.8 ล้านคน และกลุ่มเกษตรกร
มี 7.9 ล้านครัวเรือน โดยเฉพาะกลุม่ แรงงาน
ในระบบที่ยังมีความรู้ทางการเงินน้อย
แต่มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงิน
กู้เพราะมีรายได้ประจ�ำ ซึ่งมีการกระตุ้น
ให้เป็นหนี้ผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ

11.24
ลานลานบาท

“กลไกส�ำคัญคือนายจ้าง การให้บคุ ลากร
ในองค์กรมีขวัญและก�ำลังใจที่ดี นอกจาก
จะให้เงินเดือนที่พอใช้แล้วต้องบอกวิธี
การใช้เงินด้วย หรือกลุ่มสหภาพแรงงาน
ที่พยายามเรียกร้องเรื่องการขึ้นเงินเดือน
แต่กลับไม่มกี ารสอนให้สมาชิกรูถ้ งึ การบริหาร
รายได้ที่ได้มา”
อย่างไรก็ตามนายปิยะบุตรระบุว่า
กลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดและแก้ปัญหา
ได้ยากที่สุดในเรื่องการบริหารหนี้คือ
กลุ่มนักศึกษาที่มี 12.8 ล้านคน เพราะ
เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามต้องการในการบริโภคสูง
และถูกยั่วยวนมากขึ้น ด้วยโฆษณาทั้ง
ทางโทรทัศน์หรือมือถือ โดยเฉพาะช่องทาง
ออนไลน์ และน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจซือ้ สินค้า
ออนไลน์ โดยไม่มีการสอนการบริหารเงิน
ในโรงเรียน ซึ่งอันตรายมาก เพราะเป็น
กลุ่มที่ยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง
ด้านนายวรานนท์ ปีตวิ รรณ รองปลัด
กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากลุ่มแรงงาน
ในและนอกระบบทั่วประเทศ มีประมาณ
38.4 ล้ า นคนเป็ น แรงงานนอกระบบ

23 ล้านคน กว่า 83% ของแรงงานทั้งใน
และนอกระบบมีความรู้ทางการเงินอยู่ใน
ระดับกลางและต�่ำนอกจากนี้กลุ่มแรงงาน
ยุคใหม่ที่มีอายุระหว่าง 25 - 35 ปี มีอัตรา
การก่อหนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจน
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ท�ำให้แรงงานยังประสบปัญหาด้านการช�ำระหนี้
ถึงแม้ว่าแรงงานจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้
ค่อนข้างมัน่ คงเมือ่ เทียบกับกลุม่ เกษตรกร
ด้วยเหตุนที้ างจึงเป็นเหตุให้โครงการฯ
ร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงแรงงานพั ฒ นา
แอพพลิเคชั่น “ฉลาดคิด เรื่องเงิน” ซึ่ง
เป็นหนึ่งในวิธีสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบ
ออนไลน์ เทรนนิง่ โดยแอพพลิเคชัน่ ดังกล่าว
มีสาระส�ำคัญ 2 ส่วน คือ 1. ฉลาดคิดเรือ่ งเงิน
ชุดความรู้การบริหารการเงินส่วนบุคคล
แบบทดสอบ ตลอดจนเครื่องค�ำนวณ
ทางการเงิน ภายใต้ 4 โมดูลย่อย ได้แก่
1) การตัง้ เป้าหมายทางการเงิน 2) การออม
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 3) การใช้ จ ่ า ย
4) การบริหารหนี้ 2. เกมครอบครัวหรรษา
ซึ่งออกแบบตัวละครให้สอดคล้องกับ
สภาพชีวิตจริงแรงงาน ที่ต้องมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน อาทิ การซื้อหวย
ซื้อประกัน ท�ำงานโอที เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
ฯลฯ ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง
Google Play และ App Store
ทั้ ง นี้ ทางกระทรวงคาดหวั ง ว่ า
ในเบือ้ งต้นจะมีผดู้ าวน์โหลดแอพพลิเคชัน่
ดังกล่าวมาใช้มากกว่า 1,000 ครั้ง และ
จะใช้ช่องทางของกระทรวงแรงงานเพื่อ
เข้าถึงกลุม่ แรงงานมากขึน้ และหวังว่าจะช่วย
เพิ่มความรู้และทักษะด้านการเงินที่กลุ่ม
แรงงานยุคใหม่สามารถปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ปลูกฝังพฤติกรรมการบริหารจัดการการเงิน
ที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาท
สกุลเงิน
USD : 1
USD : 5-20
USD : 50-100
GBP
EUR
JPY : 100
HKD
MYR

BBL
ซื้อ ขาย
34.59 35.94
34.94 35.94
35.34 36.01
42.77 45.12
38.77 40.02
33.73 35.28
4.50 4.70
8.11 8.77

วันที่ 13 ตุลาคม 2559
KBANK
ซื้อ ขาย
34.43 35.98
34.82 35.98
35.26 35.98
42.06 45.34
38.62 40.09
0.3384 0.3575
4.47 4.72
7.87 8.76

อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (%)

ซื้อ
35.35
34.87
35.35
42.43
38.65
33.73
4.47
8.05

SCB
ขาย
36.05
35.98
36.05
45.08
40.00
35.44
4.74
8.80
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ธนาคาร
ออมทรัพย์		 ประจ�ำ	
		
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
0.5000-0.6250 1.00
1.25
1.50
กรุงเทพ
กรุงไทย
0.50
0.90
1.35
1.40
กสิกรไทย
0.50
0.90
1.15
1.30
ไทยพาณิชย์
0.50
0.90
1.15
1.40
กรุงศรีอยุธยา
0.30 0.9000-1.0000 1.15-1.20 1.35
0.1250-0.7500 0.50-0.65 0.65 0.75-1.00
ทหารไทย
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ราคาน้�ำ มันดิบตลาดโลก

วันที่ 13 ตุลาคม 2559

(ดอลลาร์/บาเรล)
ราคาน�้ำมันดิบตลาดจร
11 ต.ค. 59 12 ต.ค. 59 เปลี่ยนแปลง
เวสต์เทกซัส
50.79
50.18
-0.61
เบรนท์
52.41
51.81
-0.60
ดูไบ
49.83
49.89
0.06
โอมาน
49.97
50.04
0.07
ทาปีส
54.27
54.32
0.05
น�้ำมันส�ำเร็จรูปสิงคโปร์
11 ต.ค. 59 12 ต.ค. 59 เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
62.34
62.80
0.46
น�้ำมันก๊าดและอากาศยาน
61.64
61.90
0.26
ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%ก�ำมะถัน) 61.46
62.06
0.60
น�้ำมันเตา (3.5%ก�ำมะถัน)
45.49
45.30
-0.19
ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

SET

mai

SET mai

SET

3.34
1.64
ปิดทีร่ ะดับ 1,412.82 493.07 หุน้ บวก (+)
497
32 Market YIELD
+6.64 -3.44 หุน้ ลบ (-)
796 103 Market CAP (ล้านบาท) 13,684,427.11 323,899.84
คิดเป็น (%) +0.47
-0.7 ไม่เปลีย่ นแปลง 243
33 มูลค่าการซือ้ ขาย (ล้านบาท)
103,973.27 1,968.96
ดัชนีสงู สุด 1,412.82 497.02 Market P/E 20.71 53.9
ดัชนีต�ำ่ สุด 1,356.79 473.07 Market P/BV 1.8 3.06 ปริมาณการซือ้ ขาย (ล้านหุน้ ) 24,229.95 1,322.43

TOTAL SET/mai เปลีย่ นแปลง

13 ตุลาคม 2559
โทร. 02-009-9999

mai

ชื่อหลักทรัพย์

ราคา ปริมาณหุ้น
พาร์

มูลค่าหุ้น
บาท

ดต่อ
ราคา เปลี่ยน ก�ำไรสุทธิ ก�ราคาปิ
ำไรต่อหุ้น
ปิด แปลง ต่อหุ้น (P/E Ratio)

กลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)
ธุรกิจการเกษตร(AGRIBUSINESS)
ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่
CHOTI
10
6,600
1,139,500
173
13 6.27
อีเทอเนิล เอนเนอยี
EE
1 19,840,400 17,076,607
0.88 -0.02
0
จีเอฟพีที
GFPT
1
7,386,682 100,847,227
13.8
-0.2 0.52
ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์
LEE
1
1,160,223
3,024,602
2.62 -0.02 0.11
ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี
STA
1
1,844,514 20,945,869
11.5
-0.2
0.5
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์
TLUXE
1
929,200
4,069,164
4.44 -0.04 0.04
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอเรชั่น
TRUBB
1
1,221,084
1,446,126
1.19 -0.02 -0.1
ไทยวา
TWPC
1
5,009,956 36,587,913
7.45
0.2 0.31
สหอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
UPOIC
1
36,300
205,085
5.65
-0.2 0.25
ยูนิวานิชน�้ำมันปาล์ม
UVAN
0.5
256,200
1,480,615
5.85 -0.05 0.19
วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์
VPO
1
832,500
852,626
1.03 -0.02 -0.11
อาหารและเครือ่ งดืม่ (FOOD & BEVERAGE)
อกริเพียว โฮลดิ้งส์
APURE
0.7
3,922,100
6,390,432
1.64 -0.01 0.09
ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด
ASIAN
1
340,311
1,194,028
3.48
0.02 0.06
บางกอกแร้นซ์
BR
5
3,129,710 19,241,157
6.25
0.05 0.06
น�้ำตาลบุรีรัมย์
BRR
1
1,632,601 18,297,303
11.4
0 0.24
คาราบาวกรุ๊ป
CBG
1 11,483,184 676,916,016
64
3.5 0.77
ซีเฟรช อินดัสตรี
CFRESH
1
355,900
2,645,475
7.45
0 0.21
เชียงใหม่ โฟรเช่นฟู้ดส์
CM
1
675,399
2,559,998
3.74 -0.06 0.27
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
CPF
1 109,373,993 3,144,178,268
30.5
1.5 1.05
ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
CPI
1
481,000
918,297
1.94
0 0.04
ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์
F&D
10
1,300
23,300
18.2
-0.3 -1.36
หาดทิพย์
HTC
1
430,205
6,831,870
16.6
-0.1 0.86
อิชิตัน กรุ๊ป
ICHI
1
5,532,400 52,369,811
9.6
-0.2
0.3
น�้ำตาลครบุรี
KBS
1
1,552,500 10,593,520
7.1
0.1 0.19
น�้ำตาลขอนแก่น
KSL
0.5
9,691,575 35,725,620
3.72
0.02 0.14
เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลฯ
KTIS
1
1,294,426
8,414,727
6.55
0 0.04
ล�่ำสูง (ประเทศไทย)
LST
1
488,700
1,736,610
3.62 -0.08
0.2
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
M
1
858,747 41,919,394
49 -0.75 1.16
มาลีกรุ๊ป
MALEE
1
2,356,828 170,355,786
77
1.75
1.8
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
MINT
1 21,610,819 780,036,057 37.25
0.75 0.98
โออิชิ กรุ๊ป
OISHI
2
66,740
8,246,724 129.5
-0.5 4.06
เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
PB
1
43,687
2,649,961
61.5
0.5 1.46
พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
PM
1
1,613,495 13,409,233
8.4
-0.2 0.32
เพรสซิเดนท์ ไรซ์ โปรดักส์
PR
1
14,400
791,525 55.75
0.5 1.86
ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
XD PRG
1
2,200
26,080
11.8
-0.2 0.28
เซ็ปเป้
SAPPE
1
3,318,901 84,107,960 25.75
0.25 0.73
ไทยเทพรส
SAUCE
1
5,902
137,377
23.3
0 0.52
อาหารสยาม
SFP
10
1,000
175,150
166
-44 12.07
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
SNP
1
32,500
811,810 25.25 -0.25 0.46
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์
SORKON
10
29,200
1,753,600
59.5 -0.75 2.03
เสริมสุข
SSC
1
6,000
319,025
53
-1 -0.23
สุรพล ฟู้ดส์
SSF
1
173,600
1,519,190
8.75
0.15 0.21
ทรัพย์ศรี ไทย
SST
1
557,095
5,442,996
9.8
-0.3 -0.01
ทรอปิคอล แคนนิ่ง
TC
1
163,300
515,452
3.16
0.02 0.07
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
TF
1
3,221
560,565
174
-3 5.74
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
TFG
1 16,538,421 57,198,963
3.76
0.02 0.17
ทิป โก้ฟูดส์
TIPCO
1
9,943,512 114,762,067
11.7
-0.3 1.25
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
TKN
0.25 23,066,980 447,877,170
20.2
0.8 0.25
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
TU
0.25 40,314,541 813,278,611
20.6
0 0.58
น�้ำมันพืชไทย
TVO
1
3,298,565 100,286,698
30
-0.5 1.57
กลุม่ สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)
แฟชัน่ (FASHION)
แอสเซท ไบร์ท
ABC
0.1 116,733,777 35,936,689
0.31 -0.01 0.00
เอเซียไฟเบอร์
AFC
10
5,500
38,710
7
0 -0.26
บูติคนิวซิตี้
BTNC
10
500
11,090
22.3
1.5 0.08
คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์
CPH
10
28,300
206,265
7.75 -0.05 -2.41
ซี.พี.แอล.กรุ๊พ
CPL
10
2,507
64,542
30
-1 -0.78
ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
ICC
1
2,202
74,469 34.25
0 2.35
ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย)
LTX
10
2,600
159,150
61
-0.5 2.72
นิวซิตี้(กรุงเทพฯ)
NC
10
6,700
91,550
13.6
-0.4 0.45
แพนเอเซียฟุตแวร์
PAF
0.51
722,000
1,314,755
1.84 -0.09 0.09
ประชาอาภรณ์
PG
1
10,200
78,980
7.7 -0.05 -0.24
แพรนด้า จิวเวลรี่
PRANDA
1
1,148,200
3,770,082
3.24
-0.1 -0.54
ซาบีน่า
SABINA
1
1,100
25,600
23.3
0.1 0.24
สว่างเอ็กซ์ปอร์ต
SAWANG 10
1,600
35,790
22.4
-3.1 -0.48
สหยูเนี่ยน
SUC
10
18,500
650,450
35
-0.5 2.31
ธนูลักษณ์
TNL
1
0
0
0
0 0.88
เท็กซ์ ไทล์เพรสทีจ
TPCORP
1
1,100
17,030
15.4
-0.6 2.04
ไทยเรยอน
TR
1
10,600
405,725 38.25 -0.25 2.76
โรงงานผ้าไทย
TTI
10
15,000
390,000
26
0 -0.56
ทีทีแอล อุตสาหกรรม
SPNP TTL
10
0
0
0
0 33.11
ไทยโทเรเท็กซ์ ไทล์มิลลส์
TTTM
10
100
9,700
97
-3 -0.77
ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
UPF
10
1,000
61,000
61 -0.25 2.83
ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
UT
10
0
0
0
0 0.27
ไทยวาโก้
WACOAL
1
0
0
0
0 1.39
ของใช้ในครัวเรือนและส�ำนักงาน(HOME & OFFICE PRODUCTS)
แอดวานซ์ คอนเนคชั่นฯ
ACC
0.25
6,386,299
3,686,049
0.59 -0.01 0.00
คราวน์ เทค แอดวานซ์
AJD
0.1 320,315,410 516,920,704
1.71
0.1 0.05
ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์
DTCI
10
1,000
25,000
25
0 1.37
แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส์
FANCY
1
212,900
417,680
2 -0.02 -0.1
กันยงอีเลคทริก
KYE
10
21,800
6,827,400
316
0 9.84
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์
L&E
1
439,200
1,229,228
2.74 -0.08 0.03
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป
MODERN
1
2,165,832 12,491,407
5.75 -0.25
0.1
โอเชียนกลาส
OGC
10
27,500
996,400
36 -1.25 -0.32
ร้อกเวิธ
ROCK
10
500
9,410
19.6
-0.1 0.18
สยามสตีล  อินเตอร์เนชั่นแนล
SIAM
1
1,980,700
4,285,480
2.14 -0.04 -0.09
เธียรสุรัตน์
TSR
1
249,114
1,121,852
4.5
-0.2
0.1
ของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์(PERSONAL PRODUCTS & PHARMACEUTICALS)
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนลฯ
DSGT
1
213,700
990,688
4.64 -0.08 0.04
แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)
JCT
10
301
21,924
71
0.75 2.83
โอซีซี
OCC
1
1,500
22,260
14.9
-0.8 0.51
เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ
S&J
1
0
0
0
0 0.68
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
SP STHAI
1
0
0
0
0 0.00
ไทยออพติคอล กรุ๊ป
TOG
1
755,300
5,768,680
7.6
-0.3 0.23
กลุม่ ธุรกิจการเงิน (Financials)
ธนาคาร(BANKING)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
BAY
10
964,196 33,097,403 34.25 -1.25 1.42
ธนาคารกรุงเทพ
BBL
10 13,046,223 1,992,506,026
155
1 8.11
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย
CIMBT
0.5
2,270,593
2,163,362
0.96
0.01 0.01
ธนาคารกสิกรไทย
KBANK
10 20,116,869 3,638,252,618
187
5 7.97
ธนาคารเกียรตินาคิน
KKP
10 13,272,059 711,816,463
55.5
2 2.84
ธนาคารกรุงไทย
KTB
5.15 74,354,508 1,255,438,303
17.1
0.1 1.16
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
LHBANK
1 44,616,044 68,755,703
1.58
0
0.1
ธนาคารไทยพาณิชย์
SCB
10 25,578,067 3,547,440,783
142
2 6.87
ทุนธนชาต
TCAP
10
7,738,106 293,273,227 38.75
0.75 2.42
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
TISCO
10
2,268,240 115,290,185
51.5
-0.5 3.08
ธนาคารทหารไทย
TMB
0.95 300,380,562 574,478,987
1.97
0.03
0.1
เงินทุนและหลักทรัพย์(FINANCE & SECURITIES)
บล.เออีซี
AEC
1
1,835,900
802,619
0.46
0 -0.02
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
AEONTS
1
91,801
8,374,759 91.25
-2.5 4.35
อะมานะอ์ ลิสซิ่ง
AMANAH
1
843,300
507,805
0.6 -0.03 0.01
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
ASK
5
1,450,087 28,198,813
19.7
-0.3 1.01
เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
ASP
1 10,908,832 34,512,716
3.18 -0.04 0.15
บง.กรุงเทพธนาทร
BFIT
5
415,900
4,054,545
9.5
-0.3 0.26
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง
CGH
1
3,641,344
4,656,494
1.31
0.01 0.02
บล.โนมูระ พัฒนสิน
CNS
1
297,500
682,610
2.32
0 0.08
ตะวันออกพาณิชย์ ลิสซิ่ง
ECL
1
1,339,900
1,755,583
1.3 -0.05 -0.02
ฟินันซ่า
FNS
5
291,719
1,079,697
3.68 -0.16 0.21
บล.ฟินันเซีย ไซรัส
FSS
1.6
225,446
553,252
2.44 -0.04 0.12
โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์
GBX
1
2,544,000
1,652,060
0.63 -0.05 0.01
กรุ๊ปลีส
GL
0.5 11,080,419 366,976,986
34
0.25 0.31
ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)
IFS
1
1,851,300
4,325,040
2.36
0 0.14
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
JMT
1
857,112 10,648,714
12.9
0 0.05
กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส
KCAR
1
275,400
2,817,500
10.3
-0.1 0.54
บล.เคจี ไอ (ประเทศไทย)
KGI
1 18,954,763 62,576,198
3.34 -0.04 0.21
บัตรกรุงไทย
KTC
10
1,707,663 220,780,790
132
-1.5 4.71
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็งฯ
MBKET
5
435,809
8,983,416
20.6
-0.3 0.77
บล.จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี
MFC
1
71,700
1,557,640
21.7
-0.1 0.76
ไมด้า ลิสซิ่ง
ML
0.5
3,999,860
6,282,599
1.59 -0.03 0.06
เมืองไทย ลิสซิ่ง
MTLS
1 12,437,945 204,601,615
16.7
-0.2 0.27
พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์
PE
10
1,327,000
941,079
0.7 -0.03 0.01
ภัทรลิสซิ่ง
PL
1
280,723
933,154
3.28
-0.1 0.15
เอส 11 กรุ๊ป
S11
1
2,540,700 18,890,670
7.65
0 0.34
ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
SAWAD
1 14,145,609 450,032,238 33.75
0.75 0.82
ราชธานี ลิสซิ่ง
THANI
1 12,966,111 53,102,329
4.24
0.08 0.18
ฐิติกร
TK
1
274,403
2,563,243
9.4 -0.05 0.43
ทรีนีตี้ วัฒนา
TNITY
5
186,410
1,200,182
6.45
-0.1 0.35
บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
UOBKH
1
98,000
343,264
3.56
0.04 0.17
บล.ซีมิโก้
ZMICO
0.5
1,537,300
1,718,957
1.14 -0.01 0.04
ประกันภัยและประกันชีวติ (INSURANCE)
ศรีอยุธยา แคปปิตอล
AYUD
1
28,000
884,850 31.75 -0.25
1.5
กรุงเทพประกันภัย
BKI
10
17,124
5,771,886
338
0 12.12
กรุงเทพประกันชีวิต
BLA
1
6,982,891 312,705,765
46
1 1.47
บางกอกสหประกันภัย
SP BUI
10
0
0
0
0 1.03
จรัญประกันภัย
CHARAN
10
13,000
409,825
32.5 -0.25 1.06
อินทรประกันภัย
INSURE
10
0
0
0
0 0.16
เมืองไทยประกันภัย
MTI
10
27,940
3,612,240
130
-2 6.98
นวกิจประกันภัย
NKI
10
400
21,600
54
-2 -0.86
น�ำสินประกันภัย
NSI
10
600
45,600
76 -1.25 2.19
สินมั่นคงประกันภัย
SMK
1
9,500
423,500
44
-1
2.4

ราคาปิดต่อ
มูลค่าหุ้น
(P/BV
Ratio)

เงินปันผล
ตอบแทน

18.06
9.48
N.A.
12.08
12.61
15.68
N.A.
N.A.
12.17
35.88
16.06
N.A.
21.09
11.52
8.12
19.9
47.88
47.18
9.49
8.36
18.31
616.93
N.A.
14.83
22.17
N.A.
47.87
121.02
10.62
23.33
25.92
18.99
20.41
19.61
12.35
13.72
21.09
24.68
21.9
14.72
21.19
16.48
N.A.
12.88
N.A.
9.76
14.91
84.78
5.09
45.25
19.12
11.42

1.14
1.04
1.69
1.79
0.96
0.69
1.55
0.56
1.37
1.58
1.71
0.95
2.63
1.13
0.61
1.32
3.6
9.75
1.85
1.04
1.91
0.68
0.66
1.34
2.05
1.05
1.21
2.98
1
3.38
7.68
4.66
5.33
4.93
2.8
2.21
1.1
4.3
3.87
1.37
5.68
2.52
1.68
1.36
2.03
0.55
2.09
3.41
1.42
13.62
2.23
3

2.86
2.31
0
1.81
4.58
3.48
0
0
3.62
1.77
6.84
0
2.28
1.83
7.18
8
1.93
1.39
7.38
5.35
2.46
1.55
0
1.51
5.21
1.41
1.36
1.53
4.14
3.87
1.56
0.94
1.24
2.36
6.9
3.5
4.49
1.63
4.94
0
4.36
3.47
0
4.91
0.1
4.75
2.39
0
2.14
0.52
3.06
6.33

11.19
N.A.
N.A.
390.6
82.96
N.A.
11.17
6.95
21.33
6.15
N.A.
N.A.
43.32
N.A.
9.2
17.7
6.67
4.48
501.14
2.86
19.77
9.67
18.69
19.04
13.24
81.36
35.08
10.07
N.A.
7.55
28.79
7.51
6.13
20.35
769.73
15.29
19.48
320.76
10.76
11.55
9.61

0.71
3.63
0.31
0.62
0.4
0.85
0.59
0.6
0.53
3.61
0.49
0.54
4.75
1.07
0.56
0.85
0.74
0.39
0.86
1.15
0.39
1.26
0.91
1.1
1.42
0.89
4.79
0.79
0.86
1.23
1.18
1.79
0.48
0.87
0.56
2.13
1.55
2.47
1.05
1.12
0.84

14.22

2.04

2.59
0
0
0
0
5
3.07
4.1
1.47
1.11
9.09
1.56
0.82
0
4.29
3.13
3.9
1.83
1.92
0.94
2.06
8.03
0
2.29
5.19
0
0
2.4
0
6.06
3.37
17.39
8.69
2.55
0.56
2.29
3.45
0.97
5.63
4.7
5.56
0
5

10.59
12.36
9.18
22.2
12.91
10.91
8.44
9.46
10.93
8.17
9.13
8.92
18.62
N.A.
10.49
36.21
9.94
13.02
18.36
61.11
14.16
99.95
2.49
10.61
27.58
63.11
8.54
81.2
10.4
9.4
15.13
13.63
14.32
13.66
34.03
N.A.
11.5
11.68
21.77
12.65
11.5
8.83
10.26
27.45
15.21
12.32
14.54
19.6

1.17
1.27
0.8
0.88
1.49
1.2
0.92
1.11
1.51
0.82
1.44
1.08
2.46
0.5
1.78
0.64
1.64
1.49
0.94
0.99
0.95
0.97
0.43
0.61
0.5
6.77
1.02
2.93
1.38
1.37
3.74
2.45
2.13
0.97
6.1
1.61
0.74
2.66
6.27
2.25
1.09
0.82
0.6
0.64
1.66
0.98
1.13
2.42

15.4
34.25
9.27
N.A.
11.58
10.09

0.67
2.17
1.62
0.85
0.87
1.87

3.38
2.34
4.19
0.78
2.14
5.41
4.44
2.09
3.87
4.65
4.66
3.04
2.76
0
3.78
0
6.85
7.55
3.68
3.51
7.76
0
8.15
5.33
3.17
0.46
5.86
1.24
4.37
8.53
2.46
8.69
7.6
2.01
1.2
0
5.18
3.53
0.01
4.25
4.26
9.3
2.81
7.89
2.89
6.3
3.55
1.39
0
6.15
0
4.85
3.59
11.84
3.93

ชื่อหลักทรัพย์

ดัชนีผลตอบแทนรวม

SET TRI
MAI TRI

8,285.24
9,044.91
SETHD TRI
1,382.70
SET100 BETA
1.15
SET50 BETA
1.18

ราคา ปริมาณหุ้น
พาร์

มูลค่าหุ้น
บาท

SET 100

SET 50

SETHD

TISCO

2,020.39
+20.23
1,092.27
+4.59

ดต่อ
ราคา เปลี่ยน ก�ำไรสุทธิ ก�ราคาปิ
ำไรต่อหุ้น
ปิด แปลง ต่อหุ้น (P/E Ratio)

ไทยรับประกันภัยต่อ
THRE
1
3,910,496
6,869,576
1.78 -0.03
ไทยรีประกันชีวิต
THREL
1
2,275,334 20,715,136
9.1 -0.25
ไทยประกันภัย
TIC
10
1,000
22,840
22.7
-0.3
ทิพยประกันภัย
TIP
1
683,958 25,195,524
37
-0.5
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
TSI
1
1,929,200
496,658
0.25 -0.04
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
TVI
1
215,930
773,659
3.52 -0.24
กลุม่ สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
ยานยนต์(AUTOMOTIVE)
อาปิ โก ไฮเทค
AH
1
451,420
5,154,576
12
-0.1
เอเซีย พรีซิชั่น
APCS
1
405,080
1,574,554
4.06
-0.2
ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
BAT-3K
10
81,000 13,271,250
170
0
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
CWT
1 43,298,905 158,590,956
3.58
0.04
อีซึ่น เพ้นท์
EASON
1
7,814,101 22,385,572
2.84 -0.16
กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)
GYT
10
4,100
1,768,400
444
-2
ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)
HFT
1
3,204,313 12,897,308
4.06
0
อินเตอร์ ไฮด์
IHL
1
419,506
2,225,400
5.3 -0.45
อี โนเว รับเบอร์
IRC
1
26,200
539,780
20.4
-1.2
พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
PCSGH
1
429,400
1,791,844
4.12 -0.22
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
SAT
1
2,871,708 32,923,414
11.5
-0.3
สยามภัณฑ์ กรุ๊ป
SPG
1
0
0
0
0
ไทยสแตนเลย์-การไฟฟ้า
STANLY
5
2,400
390,350 164.5
-4
ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
TKT
1
136,900
244,575
1.75 -0.02
ไทยนามพลาสติกส์
TNPC
1
585,767
824,900
1.42 -0.01
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
TRU
1
646,900
2,208,064
3.54 -0.14
ไทยสตีลเคเบิล
TSC
1
200
2,020
10.8
-0.4
ยานภัณฑ์
SPNP YNP
1
0
0
0
0
วัสดุอตุ สาหกรรมและเครือ่ งจักร(INDUSTRIAL MATERIALS & MACHINERY)
อาซีฟา
ASEFA
1
8,300,000 51,593,810
6.45
0.05
ชูไก
CRANE
1
1,963,118
4,718,943
2.48 -0.18
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
CTW
5
499,600
4,464,900
9.15
0
ฟูรูกาวา เม็ททัล
FMT
10
0
0
0
0
กุลธรเคอร์บี้
KKC
1
994,152
2,278,187
2.28 -0.06
พัฒน์กล
PK
1
1,592,700
3,937,860
2.54 -0.12
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
SNC
1
750,813
9,694,858
13
-0.1
ที.ซี.เจ. เอเซีย
TCJ
10
9,000
66,720
7.7
0.05
วโรปกรณ์
VARO
5
11,000
67,100
6.1
0
บรรจุภณ
ั ฑ์(PACKAGING)
เอ.เจ.พลาสท์
AJ
1
1,648,400 10,051,650
6.25 -0.05
อลูคอน
ALUCON
10
500
121,500
238
-15
ฝาจีบ
CSC
10
55,601
3,018,281 54.75 -0.75
เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ฯ
NEP
1
4,715,500
1,575,430
0.35
0.01
นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)
NPP
1 10,493,004
8,752,291
0.87 -0.06
โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
PTL
1 18,189,315 176,875,673
9.9
-0.1
ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์
SITHAI
1
3,983,341
6,743,103
1.7 -0.02
สาลี่ พริ้นท์ติ้ง
SLP
0.25
6,761,100
8,653,224
1.32
0.04
สหมิตรถังแก๊ส
SMPC
1
4,067,209 58,582,628
14.8
0.3
เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์
SPACK
1
55,500
105,329
1.89 -0.02
อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย
TCOAT
10
200
5,700 31.25
6.85
ไทยฟิล์มอินดัสตรี่
TFI
1
797,500
652,181
0.83 -0.04
ทานตะวันอุตสาหกรรม
THIP
10
6,600
1,802,800
275
3
อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
TMD
1
47,200
918,360
19.2
-0.7
ไทยโอ.พี.พี
TOPP
10
0
0
0
0
ทีพีบี ไอ
TPBI
1
3,723,100 54,542,970
15
0
ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
TPP
10
360,000
5,940,000
0
0
กระดาษและวัสดุการพิมพ์(PAPER & PRINTING MATERIALS)
ยูไนเต็ด เปเปอร์
UTP
1
8,963,401 44,216,741
5.05
0.19
ปิโตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์(PETROCHEMICALS & CHEMICALS)
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์
GC
1
255,500
1,139,564
4.5 -0.02
แกรททิทูด อินฟินิท
GIFT
1
461,902
1,382,148
3.1
0.02
อินโดรามา เวนเจอร์ส
IVL
1 77,031,953 1,958,645,012
27.5
1.75
พาโตเคมีอุตสาหกรรม
PATO
1
139,300
1,480,950
10.7
-0.1
พีเอ็ม โทรีเซน เอเชียฯ
PMTA
10
179,975
3,081,125
17.5
0.6
พีทีที โกลบอล เคมิคอล
PTTGC
10 20,665,380 1,151,927,960
56.5 -0.25
สุธากัญจน์
SUTHA
1
4,028,600 25,585,630
6.35
0
ไทยคาร์บอนแบล็ค
TCB
1
50,100
1,137,310
22.6
-0.1
ไทยเซ็นทรัลเคมี
TCCC
3
111,805
3,084,938 27.75 -0.25
ไทยโพลีอะคริลิค
TPA
1
48,900
275,350
5.6
-0.2
ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
TPC
1
116,300
4,593,850
39.5
0
ยูเนี่ยนพลาสติก
UP
10
10,000
212,000
21.2
0
วีนิไทย
VNT
6
243,130
2,305,095
9.55
-0.1
ไว้ท์กรุ๊ป
WG
10
2,200
325,600
148
-1
ยงไทย
SP YCI
10
0
0
0
0
เหล็ก(STEEL)
เอเซีย เมทัล
AMC
1
1,298,800
3,031,618
2.38 -0.06
บางสะพานบาร์มิล
BSBM
1
3,062,400
3,325,624
1.08 -0.03
แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่งฯ
CEN
1
3,413,000
5,800,719
1.71 -0.09
ซิตี้ สตีล
CITY
1
254,124
720,959
2.84 -0.04
ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์
CSP
1
164,200
261,800
1.65
0
จี เจ สตีล
GJS
6.9 81,561,300 19,233,393
0.24 -0.02
จี สตีล
GSTEL
5 16,326,700
3,930,204
0.25 -0.01
โพสโค-ไทยน๊อคซ์
INOX
1
211,300
192,160
0.96 -0.01
โลหะกิจ เม็ททอล
LHK
1
390,500
1,151,302
2.94 -0.04
แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น
MAX
1 149,679,846 18,746,170
0.13
0
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล
MCS
1
5,799,400 74,034,950
13
0.1
มิลล์คอน สตีล
MILL
0.4 26,304,423 29,297,531
1.16
0
แปซิฟิกไพพ์
PAP
1
475,900
1,899,772
4 -0.08
เพิ่มสินสตีลเวิคส์
PERM
1
6,319,000 10,584,263
1.68 -0.04
ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น
RICH
1 26,367,800
6,970,483
0.26 -0.01
สามชัย สตีล อินดัสทรี
SAM
1
2,371,700
2,425,900
1.02 -0.05
สหมิตรเครื่องกล
SMIT
1
299,415
1,108,558
3.7
0
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
SPNP SSI
1
0
0
0
0
ศูนย์บริการเหล็กสยาม
SSSC
10
7,200
245,800
34.5
0
ไทย-เยอรมันโปรดักส์
TGPRO
0.2 277,990,756 63,470,843
0.24
0
เดอะ สตีล
THE
1
648,000
5,371,565
8.45
0.15
ไทยแลนด์ ไอออนเวิคส์
TIW
10
500
75,000
150
0
ค้าเหล็กไทย
TMT
1
1,166,700 13,458,480
11.7
-0.1
ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
TSTH
1
5,793,500
3,417,106
0.59 -0.02
ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์
SPNP TUCC
0.1
0
0
0
0
ไทยไวร์ โพรดัคท์
TWP
1
82,320
294,071
3.78
0.02
ไทยคูน เวิลด์ ไวด์กรุ๊ป (ประเทศไทย)
TYCN
10
30,900
86,570
2.8 -0.02
กลุม่ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)
วัสดุกอ่ สร้าง(CONSTRUCTION MATERIALS)
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
CCP
0.25 17,710,360
8,749,232
0.49 -0.05
ไดนาสตี้เซรามิค
DCC
0.1
2,521,482 10,769,766
4.24 -0.12
ดีคอนโปรดักส์
DCON
0.1 44,803,558 24,165,496
0.55 -0.01
กระเบื้องหลังคาตราเพชร
DRT
1
474,906
2,184,160
4.6
0.02
อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
EPG
1 20,050,630 236,527,838
12
-0.2
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
GEL
0.85 55,721,705 24,028,524
0.44 -0.02
พรีเมียร์ โพรดักส์
PPP
1
1,327,500
6,055,292
4.7
0.06
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์
Q-CON
1
371,510
1,851,981
4.92 -0.58
โรแยล ซีรามิค
RCI
1
2,326,600
4,547,616
1.98
0
ปูนซิเมนต์ ไทย
SCC
1
5,686,609 2,776,244,356
500
2
ปูนซีเมนต์นครหลวง
SCCC
10
165,962 47,470,751
288
-1
ทักษิณคอนกรีต
SCP
1
1,087,500
7,780,650
7.15 -0.25
ทิป โก้แอสฟัลท์
TASCO
1 24,752,752 394,028,428
16
-0.6
อุตสาหกรรมพรมไทย
TCMC
1.1 28,837,001 117,116,807
4.28
0.14
ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
TGCI
1
691,200
1,384,804
2 -0.06
ทีพี ไอ โพลีน
XB TPIPL
1 170,343,861 361,792,463
2.18 -0.02
สหโมเสคอุตสาหกรรม
UMI
1
1,936,150
4,207,175
2.1 -0.32
วนชัย กรุ๊ป
VNG
1
4,845,300 60,312,480
12.8
-0.1
วิค แอนด์ ฮุคลันด์
WIIK
1 30,465,800 113,602,390
3.8 -0.02
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์(PROPERTY DEVELOPMENT)
อารียา พรอพเพอร์ตี้
A
1
25,000
155,500
6.2
0.05
อมตะ คอร์ปอเรชั่น
AMATA
1
6,808,197 72,081,664
10.8
-0.2
อมตะ วีเอ็น
AMATAV 0.5
1,091,150
7,441,087
6.9
-0.1
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
ANAN
0.1 49,779,101 218,977,287
4.48 -0.04
เอพี (ไทยแลนด์)
AP
1 11,990,279 78,943,149
6.7 -0.15
เอคิว เอสเตท
SPNP AQ
0.5
0
0
0
0
บางกอกแลนด์
BLAND
1 220,784,685 325,157,294
1.5 -0.01
บ้านร็อคการ์เด้น
BROCK
1
81,500
174,240
2.12 -0.12
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
CGD
1 11,590,201 11,296,499
1.01
0.01
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์
CI
1
4,208,200
7,484,296
1.83 -0.05
เซ็นทรัลพัฒนา
CPN
0.5 29,774,779 1,517,358,123 53.25
1.5
อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท
ESTAR
1
8,631,800
5,164,757
0.62
0.01
เอเวอร์แลนด์
EVER
1 37,155,500 18,130,029
0.49 -0.01
แกรนด์ คาแนล แลนด์
GLAND
1
952,563
2,035,815
2.16 -0.04
แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้
GOLD
4.75
2,896,810 15,064,519
5.15 -0.35
เจเอเอส แอสเซ็ท
J
1
911,175
2,011,610
2.2 -0.02
เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้
KC
1
3,596,800
3,626,397
1 -0.01
คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย)
KWG
10
286,035
738,823
2.6
0.04
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
LALIN
1
549,716
2,032,437
3.7 -0.02
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
LH
1 63,659,607 530,378,303
8.6
0.05
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์
LPN
1
7,868,871 81,104,462
10.4
-0.3
เอ็ม บี เค
MBK
1
2,688,931 38,731,702
14.6
0
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
MJD
1
738,600
2,269,014
3.12 -0.06
มั่นคงเคหะการ
MK
1
4,379,803 16,484,994
3.76 -0.06
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง
NCH
1
1,205,210
1,219,829
1.02 -0.03
นวนคร
NNCL
1 15,777,730 16,601,947
1.08 -0.06
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์
NOBLE
3
74,100
1,053,030
14.4
0.1
ณุศาศิริ
NUSA
1 64,995,314 24,703,606
0.39 -0.01
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
ORI
0.5
4,090,750 44,615,277
11.6
0.7
เพช ดีเวลลอปเมนท์ฯ
PACE
1 24,451,616 69,114,725
2.78 -0.04
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
PF
1 14,493,999 12,640,955
0.88
0

0.01
0.36
-0.48
2.92
-0.12
0.07

906.77
+10.47

3,064.13
-16.76
ราคาปิดต่อ
มูลค่าหุ้น
(P/BV
Ratio)

เงินปันผล
ตอบแทน

27.38
14.01
N.A.
7.05
N.A.
N.A.

1.32
4.02
1
1.78
0.68
0.95

0
5.49
1.28
6.76
0
1.42

11.26
8.38
N.A.
15.27
31.06
14.73
9.16
7.69
11.3
8.26
16.09
7.51
11.78
9.2
N.A.
11.25
18.34
19.33

1.13
0.64
2.37
1.82
1.95
1.81
0.85
1.14
2.18
1.33
1.29
0.87
1.45
0.99
0.88
0.73
0.68
1.75

18.49
13.63
N.A.
31.24
11.39
13.96
19.92
9.44
22.53
38.34
16.53
N.A.
10.46
7.35
N.A.
N.A.
21.24
14.27
37.41
15.13
N.A.
7.7
N.A.
8.33
9.42
10.02
16.07
N.A.
16.83
16.83
13.94
10.68
9.6
11.94
15.05
8.29
16.23
26.53
6.63
11.31
9.31
12.71
25.17
17.23
14.91

1.17
2.8
1.37
0.91
1.34
1.05
0.88
1.49
0.51
0.56
1.5
0.8
2.22
1.02
1.59
0.83
0.99
1.01
1.61
6.55
1.17
0.71
2.25
1.89
1.31
0.98
2.49
1.1
1.67
1.67
1.22
2.07
1.87
1.54
3.35
1.17
1.07
3.28
0.54
2.01
1.06
1.93
0.96
0.74
1.64

0
14.4
7.56
N.A.
12.57
N.A.
N.A.
N.A.
24.81
10.13
N.A.
8.3
3.89
7.51
72.11
N.A.
14.31
12.22
N.A.
7.92
N.A.
N.A.
N.A.
7.19
13.8

1.58
0.65
0.62
0.52
0.65
1.21
0.21
0.57
0.85
0.82
2.81
2.18
0.76
1.12
1.14
0.71
0.49
0.94
N.A.
0.84
1.22
2.53
0.99
2.05
0.57

16.55
N.A.

0.66
0.33

4.01
2.55
0
1.76
1.08
0.91
4.5
4.93
4.04
4.33
9.71
5.22
3.68
3.04
3.43
2.11
4.24
4.63
0
3.52
3.1
0
2.19
3.31
6.58
0
6.92
0
0
2.43
0.08
4.2
3.2
0
0
0
5.88
1.52
2.96
1.48
2.4
0
3.82
5.73
2.69
0
1.28
2.97
2.97
3.96
7.78
2.26
1.75
6.54
6.4
4.98
7.09
2.65
5.41
7.14
3.92
5.24
4.19
3.38
0
2.07
0
0
0
2.82
0
0
0
1.41
8.16
0
5.51
1.66
0
0
0
0
7.03
0
4.64
0
0
13.33
5.56
0
0
2.91
0

13.02
30.15
19.49
12.42
11.72
22.3
12.91
9.73
N.A.
N.A.
12.01
15.19
8.29
5.49
10.45
12.89
N.A.
N.A.
13.35
11.9
14.84
0.17 21.33
0.25 12.64
0.1 58.06
0.09 10.52
0.31
8.78
-0.17
N.A.
0.03
26.8
0.0018,138.56
-0.01
N.A.
0.07
16.3
1.04 28.42
0.04
8.47
-0.02
N.A.
0.06
7.57
0.25 11.39
0.05
17.1
0.03 20.05
-0.2
N.A.
0.29
6.29
0.39 10.67
1.07
5.32
0.84
13
0.38
6.4
0.14
5.1
0.02
18.2
0.04
N.A.
-0.56
N.A.
-0.01
N.A.
0.24 24.12
-0.18
N.A.
0.05 36.28

2.36
0.96
8.65
1.3
2.28
3.51
0.51
1.55
1.06
1.19
2.67
2.87
1.38
2.2
1.89
1.01
0.79
1.13
2.58
1.65
1.58
1.89
1.03
2.15
1.52
1.19
0.71
0.58
1.79
1.27
1.05
5.03
0.68
0.68
1.29
0.88
1.1
0.63
5.14
0.63
2.16
1.25
1.52
0.69
0.59
0.52
0.84
1.88
0.37
4.22
5.26
0.6

3.31
4.69
4.06
7.26
6.01
1.67
0
3.4
2.85
0
3.2
5.21
5.59
5.59
2.13
4
0.92
7.62
3.52
2.89
3.5
0.65
4.26
0
2.23
4.48
0
4.75
0.94
0
0.99
1.31
4.03
0
11.51
1.66
3.18
0
0
6.08
6.94
8.65
3.91
0
6.65
0.52
0
0
0
1.3
0
3.41

0.84
-0.02
3.4
0.07
0.14
14.88
0.19
0.21
1.9
0.12
0.63
0.9
3.18
-0.11
0.1
0.05
0.38
0.18
0.23
-0.14
0.45
1.92
0.11
0.01
0.87
0.1
0.38
-0.05
12.86
4.41
-0.02
-0.09
0.44
0.05
0.03
0.54
-0.06
2.14
-0.01
17.92
1.1
9.73
0.5
0.18
0.18
0.26
0.17
2
0.28
0.88
2.16
0.15
1.39
1.27
0.37
1.56
0.96
0.2
4.98
-2.43
0.51
0.18
-0.16
0.23
0.13
0.03
-0.03
0.02
0.1
0
0.98
0.18
0.52
0.31
0
0.11
0.18
-1.27
2.52
0.00
0.85
-2.24
1.29
0.03
-0.96
0.16
0.09
0.00
0.12
0.02
0.23
0.14
0.02
0.25
-0.1
-0.01
24.6
11.22
0.44
1.22
0.27
0.07
0.00
0.12
0.49
0.2
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ชื่อหลักทรัพย์

ราคา ปริมาณหุ้น
พาร์

มูลค่าหุ้น
บาท

ดต่อ
ราคา เปลี่ยน ก�ำไรสุทธิ ก�ราคาปิ
ำไรต่อหุ้น
ปิด แปลง ต่อหุ้น (P/E Ratio)

ราคาปิดต่อ
มูลค่าหุ้น
(P/BV
Ratio)

เงินปันผล
ตอบแทน

แพลทินัม กรุ๊ป		
PLAT
1
3,455,749 20,234,788
5.9
0.1 0.12 24.49
2.04
2.67
โพราริส แคปปิตัล
SP POLAR
30
0
0
0
0 -0.03
N.A.
0.2
0
ปรีชากรุ๊ป		
PRECHA
1
487,450
705,287
1.54
0.03 -0.06
N.A.
0.94
0
ปริญสิริ		
PRIN
1
2,563,600
3,183,030
1.24 -0.02
0.1
6.82
0.38
4.03
พริ้นซิเพิล แคปิตอล		
PRINC
1
5,956,400 15,475,224
2.62 -0.04 -0.01
N.A.
1.28
0
พฤกษา เรียลเอสเตท		
PS
1
7,893,138 178,414,588
22.8
-0.2 1.41
6.56
1.47
7.67
ควอลิตี้ เฮ้าส์		
QH
1 41,848,205 95,803,959
2.32 -0.04 0.15
7.08
1.11
6.03
ริชี่ เพลซ 2002		
RICHY
1
1,511,480
1,977,648
1.35
0 0.04 17.64
0.69
4.07
ไรมอนแลนด์		
RML
1 15,287,500 16,387,651
1.09
0 0.16
4.27
0.81
5.05
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ		
ROJNA
1
8,123,706 35,569,470
4.42
-0.1 -0.01
N.A.
0.78
9.92
สิงห์ เอสเตท		
S
1 21,740,194 85,442,403
4.18
0.1 0.03 1,016.59
1.88
0
สัมมากร		
SAMCO
1
1,473,410
4,193,874
3 -0.02 0.21
7.36
0.75
4
เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		
SC
1
6,570,657 20,893,121
3.24
0.02 0.33
5.21
0.98
5.56
เสนาดีเวลลอปเม้นท์		
SENA
1
9,043,209 28,652,696
3.24 -0.04 0.49
5.3
0.92
2.75
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์		
SF
1
5,446,311 30,571,485
5.65
-0.1
0.3
6.57
1.2
2.65
แสนสิริ		
SIRI
1.07 124,582,227 195,346,702
1.57 -0.03 0.08
6.92
0.85
7.64
ศุภาลัย		
SPALI
1 12,203,925 265,103,977
22
-0.3 1.65
7.11
1.73
4.55
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม		
TFD
1 16,938,888 41,403,475
2.72
0.26 -0.11
N.A.
2.2
0
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น		
TICON
1
5,840,609 81,770,412
14.3
-0.4 0.22 15.03
1.38
3.5
ยู ซิตี้		
U
1 3,759,058,196 112,720,623
0.03
0
0
N.A.
0.87
0
ยูนิเวนเจอร์		
UV
1
5,100,609 25,200,228
4.92 -0.18 0.14 14.08
1.13
2.24
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		
WHA
0.1 272,528,380 770,191,008
2.88
0 0.03 18.86
2.16
0
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์		
WIN
1
2,957,500
1,276,214
0.45
0 0.00 507.75
1.1
0
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(PROPERTY FUND & REITs) 0
1.21
5
ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาฯอมตะซัมมิทโกรท		
AMATAR 10
366,900
4,144,640
11.2
-0.3 N.A.		 1.09
3.75
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก		
BKKCP
10
63,700
634,880
9.8
-0.2 N.A.		
0.8
6.4
กองทุนรวมสิทธิการเช่าฯ
CPN คอมเมอร์เชียล โกรท		
CPNCG
10.3
1,466,700 21,188,570
14.6
-0.2 N.A.		 1.26
5.88
กองทุนรวมสิทธิการเช่าฯ CPN รีเทล โกรท CPNRF
10
6,271,728 122,620,084
19.8
-0.2 N.A.		 1.47
5.09
กองทุนรวมสิทธิการเช่าฯ ซี.พี.ทาวเวอร์
CPTGF
10.1
1,201,500 18,347,970
15.3
0 N.A.		 1.48
5.16
กองทุนรวมสิทธิการเช่าฯ
คริสตัล รีเทล โกรท		
CRYSTAL 10.6
344,700
3,903,390
11.2
-0.4 N.A.		 1.02
7.15
กองทุนรวมสิทธิการเช่าฯในเครือเซ็นทารา CTARAF 9.64
177,000
816,014
4.6
0 N.A.		
0.6
6.72
กองทุนรวมอสังหาฯสิทธิการเช่าดุสิตธานี DTCPF
10
111,600
922,235
8.3
0 N.A.		
0.8
5.66
กองทุนรวมอสังหาฯเอราวัณ โฮเทล โกรท ERWPF
10.4
375,000
3,538,675
9.25 -0.15 N.A.		 0.87
6.06
กองทุนรวมสิทธิการเช่าฯ ฟิวเจอร์พาร์ค
FUTUREPF 10
268,600
6,355,750
23.7
-0.1 N.A.		 1.86
5.27
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯโกลด์		
GOLDPF 9.84
55,300
337,625
6.3
0.15 N.A.		 0.63
5.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในสิทธิการเช่าฯโกลเด้นเวนเจอร์
GVREIT
10
1,082,100 15,513,520
14.4
-0.1 N.A.		 1.41
0
กองทุนรวมอสังหาฯ เหมราชอินดัสเตรียล HPF
10
38,900
331,265
8.65
0.1 N.A.		 0.85
7.75
ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท		
IMPACT 10.6
6,224,725 92,429,835
15
-0.4 N.A.		 1.39
5.1
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เจซี		
JCP
8.64
0
0
0
0 N.A.		 1.08
1.3
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น		
KPNPF
10
33,800
334,800
10
0.1 N.A.		 0.95
5.45
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าฯ
แอล เอช โฮเทล		
LHHOTEL 10
424,900
5,403,410
12.8
-0.4 N.A.		 1.21
0.41
กองทุนรวมอสังหาฯ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ LHPF
10
366,400
3,226,415
8.95
-0.1 N.A.		 0.85
7.82
ทรัสต์เพื่อการลงทุนฯ
แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์		
LHSC
10.2
593,300
8,224,440
13.8
-0.4 N.A.		 1.22
5.62
กองทุนรวมอสังหาฯ ลักซ์ชั่วรี่		
LUXF
10
166,800
1,115,760
6.7
0.05 N.A.		 0.59
7.1
กองทุนรวมอสังหาฯ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียลฯ M-II
9.11
0
0
0
0 N.A.		 1.02
8.53
กองทุนรวมอสังหาฯเอ็มเอฟซี ป่าตองฯ
M-PAT
10
0
0
0
0 N.A.		 0.98
6.98
กองทุนรวมอสังหาฯเอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกฯ M-STOR
10
0
0
0
0 N.A.		 0.89
7.1
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ MIPF
10
0
0
0
0 N.A.		 1.58
5.48
ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาฯเอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
MIT
10
0
0
0
0 N.A.		 0.97
0
กองทุนรวมสิทธิฯเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ฯ		
MJLF
10
280,300
3,995,500
14.9
0.1 N.A.		 1.22
6.78
กองทุนรวมอสังหาฯเอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT
5
300
730
2.34
0.02 N.A.		 0.45
6.76
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2
MNIT2
10
1,400
7,885
5.9
0.35 N.A.		 0.56
10.3
กองทุนรวมอสังหาฯ มัลติเนชั่นแนลฯ		
MNRF
10
14,700
56,088
3.8 -0.14 N.A.		 0.37
7.89
กองทุนรวมอสังหาฯ101 มนตรี สโตร์เรจ MONTRI 9.75
7,100
44,700
6.3
0.05 N.A.		 0.62
5.56
กองทุนรวมสิทธิการเช่าฯไพร์มออฟฟิศ
POPF
10
426,900
6,774,050
16.1
-0.3 N.A.		 1.43
6.52
กองทุนรวมอสังหาฯ
ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค		
PPF
10
12,400
147,240
11.8
-0.2 N.A.		 1.11
7.03
กองทุนรวมอสังหาฯ ควอลิตี้เฮ้าส์ โฮเทลฯ QHHR
10
380,800
3,701,385
9.7
-0.1 N.A.		 0.78
6.98
กองทุนรวมสิทธิฯควอลิตี้ ฮอสพิทอลฯ		
QHOP
9.3
411,700
1,954,750
4.84 -0.06 N.A.		 0.51
9.09
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ
ควอลิตี้ เฮ้าส์		
QHPF
9.87
540,300
6,278,650
11.6
-0.1 N.A.		 1.05
6.53
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี		
SBPF
10
110,100
572,605
6.05
0.35 N.A.		 0.83
0
กองทุนรวมอสังหาฯแสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ SIRIP
10
3,000
31,800
10.6
0 N.A.		 0.93
5.74
กองทุนรวมอสังหาฯ สนามบินสมุย		
SPF
9.69
3,000,700 75,726,430 25.25 -0.75 N.A.		 2.26
5.11
กองทุนรวมอสังหาฯโรงแรมศรีพันวา		
SPWPF
10
185,700
1,926,220
10.3
-0.2 N.A.		 0.94
6.9
กองทุนรวมอสังหาฯศาลาแอทสาทร		
SSPF
10
15,000
121,500
8.05
-0.3 N.A.		 0.74
4.6
กองทุนรวมอสังหาฯ ทรัพย์ศรี ไทย		
SSTPF
10
38,100
322,300
8.4
-0.1 N.A.		 0.83
8.33
กองทุนรวมอสังหาฯ
ทรัพย์ศรี ไทย สมาร์ท สโตเรจ		
SSTSS
10
132,900
1,255,955
9.55
0.1 N.A.		 0.92
7.16
กองทุนรวมอสังหาฯและ
สิทธิฯไทยคอมเมอร์เชียลฯ		
TCIF
10
0
0
0
0 N.A.		 1.08
4.63
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน		
TFUND
10
1,915,976 19,055,739
10
-0.1 N.A.		 0.89
6.5
กองทุนรวมสิทธิการเช่าฯ ไทคอนฯ โกรท TGROWTH 10
514,100
5,987,860
11.7
-0.1 N.A.		 1.14
7.23
กองทุนรวมอสังหาฯ ไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ THIF
10
8,100
97,200
12
0.1 N.A.		 1.09
4.18
กองทุนรวมอสังหาฯไทยอินดัสเตรียล 1
TIF1
9.69
49,100
375,365
7.65
0 N.A.		 0.73
7.02
กองทุนรวมอสังหาฯ เทสโก้ โลตัสฯ		
TLGF
10.19
8,280,703 141,211,416
17
-0.4 N.A.		 1.48
5.01
กองทุนรวมอสังหาฯ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้ TLHPF
10
6,900
71,090
10.3
0 N.A.		 1.02
0
กองทุนรวมอสังหาฯทีพาร์คโลจิสติคส์		
TLOGIS
10
79,090
901,920
11.3
-0.1 N.A.		 0.96
6.99
กองทุนรวมอสังหาฯและสิทธิการเช่าตรีนิตี้ TNPF
9.9
299,500
896,900
2.98 -0.02 N.A.		 0.59
0
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาฯไทคอน		
TREIT
9.63
158,200
1,564,185
9.9 -0.05 N.A.		 0.98
2.89
กองทุนรวมอสังฯไทยรีเทล อินเวสเม้นต์
TRIF
10
0
0
0
0 N.A.		 1.16
4.17
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯตลาดไท TTLPF
9.9
23,900
599,585
25
-1 N.A.		 2.24
6.6
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯทียูโดมฯ TU-PF
9.92
0
0
0
0 N.A.		 0.42
0
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์		
UNIPF
10
173,400
1,671,190
9.65
-0.1 N.A.		 0.94
7.25
กองทุนรวมสิทธิการเช่าฯเออร์บานา		
URBNPF 7.52
21,100
99,202
4.7
-0.1 N.A.		 0.83
6.7
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาฯ
ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนสฯ		
WHABT 9.84
138,700
1,362,245
9.9
0 N.A.		 0.99
1.11
กองทุนรวมอสังหาฯ ดับบลิวเอชเอฯ		
WHAPF
10
25,600
272,700
11
-0.2 N.A.		 1.09
5.81
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาฯ
ดับบลิวเอชเอฯ		
WHART 9.45
1,555,200 15,654,060
10
-0.2 N.A.		 1.02
1.86
บริการรับเหมาก่อสร้าง(CONSTRUCTION SERVICES)
23.86
2.03
2.52
บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี		
BJCHI
0.25
6,143,100 32,674,635
5.4 -0.05 0.33
5.72
1.61
9.26
ช.การช่าง		
CK
1 34,541,503 900,599,145
27.5
0.75 0.79 32.49
2.17
2.36
คริสเตียนีและนีลเส็น		
CNT
1
661,820
2,100,535
3.22
0 0.04 61.82
1.84
0
อีเอ็มซี		
EMC
1 35,517,000
4,230,092
0.12 -0.01 -0.01
N.A.
0.41
0
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์		
ITD
1 110,600,995 481,008,253
4.44 -0.16 -0.02 284.2
1.77
0
เนาวรัตน์พัฒนาการ		
NWR
1 15,675,732 15,948,651
1.03 -0.02 0.01
N.A.
0.72
0
พีเออี (ประเทศไทย)
SPNP PAE
1
0
0
0
0 -0.04
N.A.
N.A.
0
เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง		
PLE
1
6,758,800
5,074,644
0.75 -0.04 0.03
N.A.
1.29
0
พรีบิลท์		
PREB
1
1,615,064 17,206,161
11.3
0 0.89
7.56
2.28
4.42
ไพลอน		
PYLON
1
1,122,201 10,668,119
9.6
0 0.21
22.8
4.55
5.52
ซีฟ โก้		
SEAFCO
1
4,754,561 41,756,722
9
-0.2 0.29 16.61
2.69
2.78
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น		
SRICHA
1
2,730,921 32,352,689
12
-0.5 -0.01 38.64
2.06
12.5
ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งฯ		
STEC
1
7,529,874 164,417,406
22.9
1.2 0.31
25.8
3.77
1.44
เอสทีพี แอนด์ ไอ		
STPI
0.25 20,096,887 152,794,619
7.7
0 0.71
5.02
1.19
4.81
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น		
SYNTEC
1 13,052,765 43,428,100
3.42
0.04 0.27
6.31
1.43
3.22
ไทยโพลีคอนส์		
TPOLY
1
5,078,644 13,619,668
2.7 -0.06 0.02
N.A.
1.36
0
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น		
TRC
0.13 139,644,020 169,403,349
1.23
0.01 0.02 25.36
2.52
0.72
ทีทีซีแอล		
TTCL
1
8,292,702 147,128,550
18.1
-0.3 0.42 21.52
1.96
2.93
ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งฯ		
UNIQ
1 15,679,505 225,988,442
14.6
0 0.32 21.05
2.54
1.85
กลุม่ ทรัพยากร (Resources)
พลังงานและสาธารณูปโภค(ENERGY & UTILITIES)
42.25
1.3
3.43
กองทุนรวมโครงสร้างฯ
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์		
ABPIF
8.15
457,900
3,821,635
8.3
-0.1 N.A.		 0.83
6.82
เอเชียน อินซูเลเตอร์
SPNP AI
0.25
0
0
0
0 0.07			
0
เอกรัฐวิศวกรรม		
AKR
0.8 14,629,470 14,316,735
0.96 -0.04 -0.01 18.24
1.04
5.21
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ		
BAFS
1
701,019 25,002,442
35.5 -1.25 0.92 22.17
3.97
3.1
บ้านปู		
BANPU
1 192,389,778 3,079,193,059
16.5
0.3 0.04
N.A.
1.19
3.22
บางจากปิ โตรเลียม		
BCP
1 10,118,285 292,545,818 29.75
0.5 1.79 14.72
1.11
6.72
บีซีพีจี		
BCPG
5 180,296,165 2,186,568,787
12.5
0.3 0.78 13.18		
0
ซีเค พาวเวอร์		
CKP
1 161,993,702 494,498,361
3.22
0.1 0.01 77.48
1.35
0.69
เด็มโก้		
DEMCO
1
2,236,700 11,933,835
5.4
-0.1 -0.31
N.A.
1.36
2.31
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ		
EARTH
1 14,867,770 65,749,343
4.52
0.02 0.08
19.1
1.54
3.12
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำฯ		
EASTW
1
1,446,702 16,063,513
11.1
0 0.44 11.85
1.92
4.23
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือฯ		
EGATIF
103,014,10033,452,900 11.1
0
N.A.		
1.11
2.03
ผลิตไฟฟ้า		
EGCO
10
1,484,563 283,984,222 193.5
-3.5 8.81
16.9
1.28
3.23
เอสโซ่ (ประเทศไทย)		
ESSO
4.93 10,469,807 59,113,239
5.75
0.1 1.34
5.81
1.07
0
โกลว์ พลังงาน		
GLOW
10
4,764,105 347,195,493
74
0.25 3.78 11.51
2.27
7.77
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		
GPSC
10 11,489,015 379,184,799
34
0 1.04 20.73
1.39
2.79
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง		
GUNKUL 0.25 30,862,799 129,255,914
4.22
-0.2 0.05 36.77
2.95
1.23
อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
SP IEC
0.01
0
0
0
0
0
N.A.
1.1
0
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ฯ		
IFEC
1 134,179,275 515,022,478
3.92
0.26 0.21 11.79
1.4
3.06
ไออาร์พีซี		
IRPC
1 173,734,966 823,729,832
4.86
0.1 0.33 12.33
1.27
4.53
ลานนารีซอร์สเซส		
LANNA
1
235,501
2,681,791
11.4
-0.4 0.35 19.78
1.43
6.58
เอ็ม ดี เอ็กซ์		
MDX
10
526,000
2,448,948
4.7
-0.1 -0.08
32.1
0.8
0
พีทีจี เอ็นเนอยี		
PTG
1 34,262,475 860,703,116
26
0 0.37 46.82 10.16
0.77
ปตท.		
PTT
10 14,826,442 4,909,873,050
338
1 16.74 43.58
1.32
2.96
ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม		
PTTEP
1 21,456,679 1,686,944,986
80.5
0.5
1.8
N.A.
0.8
3.73
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง		
RATCH
10
2,110,471 103,375,713
49.5
0.25 1.63 22.15
1.18
4.59
อาร์พีซีจี		
RPC
1 10,525,900
7,805,404
0.74 -0.05 0.06
N.A.
0.67
0
สหโคเจน (ชลบุรี)		
SCG
1
10,600
50,570
4.7 -0.14 0.07 23.61
1.94
2.13
เอสซี ไอ อีเลคตริค		
SCI
1
4,094,700 31,214,640
7.75
-0.2 -0.01 163.29
3.28
1.29
สแกน อินเตอร์		
SCN
0.5
6,534,559 40,167,741
6.45
0 0.13
28.8
3.29
1.55
สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคัลส์		
SGP
1
3,908,112 39,543,923
10.3
0 0.32
9.4
1.02
4.85
โซลาร์ตรอน		
SOLAR
1
9,991,349 28,067,718
2.76 -0.12 0.02
N.A.
0.74
0
เอสพีซีจี		
SPCG
1
3,483,675 66,192,912
18.9
-0.4 1.28
8.15
2.3
6.61
สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง		
SPRC
6.92 26,379,020 301,813,825
11.7
-0.1 1.09
8.54
1.29
2.25
ซุปเปอร์บล๊อก		
SUPER
0.1 873,132,531 972,245,408
1.17
0.02 0.00
N.A.
2.87
0
ซัสโก้		
SUSCO
1 10,601,505 27,313,015
2.6 -0.04 0.16
15.6
0.87
3.08
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่		
TAE
1
3,154,028
8,837,782
2.76 -0.14 0.13 14.07
1.55
5.43
ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น		
TCC
0.5 18,379,004 15,605,225
0.85
0 0.00 60.13
1.27
9.41
ไทยออยล์		
TOP
10 15,526,642 1,026,011,570 67.75 -0.75 6.12
9.92
1.37
3.99
ทีทีดับบลิว		
TTW
1 13,443,458 135,902,725
10.3
-0.1 0.32 16.59
3.59
5.83

ชื่อหลักทรัพย์

ราคา ปริมาณหุ้น
พาร์

มูลค่าหุ้น
บาท

ดต่อ
ราคา เปลี่ยน ก�ำไรสุทธิ ก�ราคาปิ
ำไรต่อหุ้น
ปิด แปลง ต่อหุ้น (P/E Ratio)

ราคาปิดต่อ
มูลค่าหุ้น
(P/BV
Ratio)

เงินปันผล
ตอบแทน

เหมืองแร่(MINING)
0
0.71
1.72
ผาแดงอินดัสทรี		
PDI
10
227,224
2,652,376
11.6
-0.2 0.58
N.A.
0.71
1.72
ทุ่งคาฮาเบอร์
SP THL
1
0
0
0
0
0			
0
กลุม่ บริการ (Services)
พาณิชย์(COMMERCE)
31.25
6.11
1.64
บิวตี้ คอมมูนิตี้		
BEAUTY
0.1 30,572,420 271,311,899
9.25
0.3 0.09 55.41 23.74
1.44
บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น		
BIG
0.1 45,333,701 155,053,259
3.6
0.12 0.12 17.27 11.56
1.67
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์		
BIGC
10
22,311
4,411,091
199
-1 4.53 22.74
3.42
1.32
เบอร์ลี่ยุคเกอร์		
BJC
1 17,221,858 755,145,579
45
0.75 0.61 72.01
9.3
0.75
ซี โอแอล		
COL
1
275,900
8,011,650 29.25 -0.75 0.64 23.39
1.84
1.88
คอมเซเว่น		
COM7
0.25 51,404,520 479,542,545
9.7
0.4 0.14 38.14
6.64
1.55
ซีพี ออลล์		
CPALL
1 67,028,461 3,948,793,288 61.75
2.75 0.92 36.03 14.92
1.46
คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ฯ		
CSS
0.5 12,513,850 26,390,400
2.14 -0.06 0.06
13.7
1.54
8.87
สยามโกลบอลเฮ้าส์		
GLOBAL
1 21,203,683 283,595,184
13.9
0 0.24 40.08
3.25
0.31
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		
HMPRO
1 67,543,620 613,483,056
9.5
0.35 0.14 32.86
7.43
2.63
ไอที ซิตี้		
IT
1
221,900
497,642
2.28
0 0.04 28.85
0.77
2.19
คาร์มาร์ท		
KAMART 0.6
3,903,450 41,800,305
11.1
0.5
0.2 31.36
9.69
2.25
ล็อกซเล่ย์		
LOXLEY
1 57,547,303 152,261,191
2.7
0.02 0.08 16.87
0.98
1.85
สยามแม็คโคร		
MAKRO
0.5
352,703 10,802,869 31.25 -0.25
0.5 29.66 10.39
2.72
แม็คกรุ๊ป		
MC
0.5
1,318,000 16,751,430
12.8
0 0.49 13.55
2.54
5.86
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์		
MEGA
0.5
4,036,600 76,467,620
19.3
0.3 0.38 22.09
3.75
2.07
ไมด้า แอสเซ็ท		
MIDA
0.5
3,944,315
2,614,809
0.7
0.01 0.03
12.8
0.46
0
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		
ROBINS 3.55
5,637,334 279,869,540
51
0.25 1.17 23.66
4.15
1.96
ซิงเกอร์ ประเทศไทย		
SINGER
1
502,300
4,564,100
9.55
0.25
0.3 21.31
1.63
3.14
สหพัฒนพิบูล		
SPC
1
7,786
320,584
43
-0.5 2.26
9.65
1.12
2.56
สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง		
SPI
1
2,786
74,521 26.25 -0.25 2.12
7.49
0.6
0.88
การแพทย์(HEALTH CARE SERVICES)
37.34
6.05
1.33
โรงพยาบาลเอกชล		
AHC
1
12,800
411,050
32
-3
0.6 30.25
3.56
1.72
บางกอก เชน ฮอสปิทอล		
BCH
1 11,055,925 126,425,702
11.7
0.2 0.13 45.14
6.49
1.03
กรุงเทพดุสิตเวชการ		
BDMS
0.1 96,949,726 1,990,888,055
20.8
-0.2 0.26 39.23
5.97
1.25
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์		
BH
1
5,555,025 891,005,503
160
-3 2.52 33.88
8.66
1.47
โรงพยาบาลจุฬารัตน์		
CHG
0.1 81,159,835 180,404,205
2.32
0.06 0.02 47.62
8.22
1.55
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์		
CMR
0.1
2,994,201 11,628,248
3.9 -0.06 0.04
39
5.02
1.07
เอกชัยการแพทย์		
EKH
0.5 18,794,754 96,459,303
5.2
-0.1 0.07 49.15		
0
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์		
KDH
10
1,297
126,024 92.25 -3.75 -0.8
N.A.
3.89
0
โรงพยาบาล ลาดพร้าว		
LPH
0.5 11,341,111 88,021,982
7.95
-0.1 0.11 40.13
3.9
1.89
โรงพยาบาลมหาชัย		
M-CHAI
10
601
160,778
270
0 4.94 20.55
3.44
1.56
วัฒนาการแพทย์		
NEW
10
0
0
0
0 0.15 37.44
1.74
0.91
โรงพยาบาลนนทเวช		
NTV
1
178,712
7,811,499
45
-0.5 0.88 24.06
4.78
2.49
โรงพยาบาลรามค�ำแหง		
RAM
10
150
449,000 2,980
-70
43 33.95
4.25
0.4
โรงพยาบาลราชธานี		
RJH
1
2,842,433 59,060,137
21.4
0.4 0.31 56.03		
0
ศิครินทร์		
SKR
6.5
593,500 27,279,450
48.5
-1.5 0.37 54.27
3.09
1.34
สมิติเวช		
SVH
10
6,500
2,186,500
334
-14 6.37 24.43
4.8
2.99
โรงพยาบาลวิภาวดี		
VIBHA
0.1 31,086,762 78,496,807
2.54 -0.02 0.02 46.59
5.74
1.26
ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์		
VIH
1
1,134,110
9,451,492
8.5
0.1 0.14 37.18
5.22
1.18
สือ่ และสิง่ พิมพ์(MEDIA & PUBLISHING)
71.56
3.15
3.27
อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง		
AMARIN
1
46,573
336,391
7.25 -0.15 -1.56
N.A.
1.52
0
อควา คอร์เปอเรชั่น		
AQUA
0.5 35,571,800 24,938,060
0.72
0.01 0.04 10.09
1.03
4.22
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น		
AS
1
389,900
792,070
2.04 -0.36 -0.29
N.A.
4.68
0
บีอีซี เวิลด์		
BEC
1
9,778,637 176,889,965
18.4
0.4 0.52 14.57
4.85
7.61
โรงพิมพ์ตะวันออก		
EPCO
1
8,571,568 45,089,181
5.15
-0.4 0.24 13.64
2.16
3.36
ฟาร์อีสท์ ดีดีบี		
FE
10
0
0
0
0 5.03
8.59
0.92
5.02
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่		
GRAMMY
1
122,700
944,740
7.55 -0.25 -0.31
N.A.
3.94
0
มาสเตอร์ แอด		
MACO
0.1 43,651,335 40,534,492
0.97
0 0.03 17.26
4.04
4.95
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป		
MAJOR
1
6,425,654 177,791,852
27.5
-0.5 0.86 19.65
3.59
4.17
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น		
MATCH
1
825,200
1,313,965
1.57 -0.12 -0.02
N.A.
0.68
0
มติชน		
MATI
1
0
0
0
0 -0.33
N.A.
0.72
0
อสมท		
MCOT
5
761,710
8,112,669
10.7
-0.3 -0.31
N.A.
1.04
0.75
โมโน เทคโนโลยี		
MONO
0.1 16,779,700 38,368,202
2.34
-0.1 -0.02
N.A.
2.94
0
เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์		
MPIC
1
3,100
4,416
1.41 -0.08 0.03
N.A.
2.23
0
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		
NMG
0.53 17,504,041 18,193,698
1.02 -0.08 -0.08
N.A.
1.21
2.94
แพลน บี มีเดีย		
PLANB
0.1 25,154,040 107,008,713
4.26
-0.1 0.05 38.72
5.16
1.64
โพสต์ พับลิชชิ่ง		
POST
1
4,200
16,890
4.02 -0.06 -0.28
N.A.
2.54
0
ประกิต โฮลดิ้งส์		
PRAKIT
1
154,200
2,121,130
13.9
-0.2 0.71
6.08
0.92
7.11
อาร์เอส		
RS
1
5,551,904 35,926,597
6.65 -0.15 0.02 45.58
5.48
1.57
ซีเอ็ดยูเคชั่น		
SE-ED
1
143,612
600,460
4.2
0.06 0.08 49.81
1.82
2.86
สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย		
SMM
1
6,525,000 10,603,200
1.57 -0.12 -0.15
N.A.
1.08
0
สยามสปอร์ต ซินดิเคท		
SPORT
1
3,626,400
4,329,154
1.2 -0.06 -0.45
N.A.
1.12
0
ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง		
TBSP
10
200
27,600
138
0 4.28 17.98
2.52
3.99
ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์		
TH
1
4,522,600
2,783,519
0.58 -0.08 -0.02
N.A.
0.72
0
ที.เค.เอส. เทคโนโลยี		
TKS
1
1,332,807
9,922,783
7.35
-0.3 0.45
8.84
1.65
6.8
ไทรทัน โฮลดิ้ง		
TRITN
0.1 42,251,200 15,546,963
0.38
0 -0.01
N.A.
2.52
0
วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย		
VGI
0.1 12,418,996 60,260,970
4.9
0 0.05 33.17 13.16
2.24
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์		
WAVE
1
1,703,086
6,451,799
3.78 -0.22 -0.01
N.A.
1.48
0
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		
WORK
1
5,458,835 157,833,090
28.5
-2 0.39 53.25
4.11
1.19
บริการเฉพาะกิจ(PROFESSIONAL SERVICES)
23.5
1.98
1.71
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน		
BWG
0.25 484,394,184 835,393,424
1.79
0.01 0.05 20.45
2.39
2.05
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ฯ		
GENCO
1 13,782,110 17,482,734
1.3 -0.05
0
95.7
1.07
0
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยีฯ SP PRO
0.7
0
0
0
0 0.09			
0
การท่องเทีย่ วและสันทนาการ(TOURISM & LEISURE)
30.75
2.08
1.47
เอเชียโฮเต็ล		
ASIA
10
8,700
575,975
65 -2.75 0.82
8.32
0.39
6.54
โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา		
CENTEL
1
4,343,384 158,690,416
38
0.75 0.82 30.05
5.3
1.32
เทพธานีกรีฑา		
CSR
10
0
0
0
0
1.6 19.26
0.98
3.52
ดุสิตธานี		
DTC
1
369,900
3,655,065
9.95 -0.15 0.13 46.92
1.84
1.21
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		
ERW
1 11,397,698 46,003,551
4.04
-0.1 0.08 34.68
2.1
0.99
แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ฯ		
GRAND
1
6,458,450
4,330,371
0.67 -0.02 0.00
N.A.
0.67
0
กรีน รีซอร์สเซส		
GREEN
1
4,313,368
3,717,664
0.89
0.01 -0.11
N.A.
0.84
0
ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล		
LRH
10
700
16,270
23.8
0 0.85
11.8
0.34
1.51
แมนดารินโฮเต็ล		
MANRIN
10
100
2,750
27.5
0 -0.11
N.A.
1.63
0
โอเอชทีแอล		
OHTL
10
1,100
998,100
902
-34 7.29 85.53 17.43
1.33
โรงแรมรอยัลออคิด		
ROH
10
0
0
0
0
0.6 32.24
3.44
0
แชงกรี-ลา โฮเต็ล		
SHANG
10
800
51,600
67
-0.5
1.7
16.2
1.12
2.99
ขนส่งและโลจิสติกส์(TRANSPORTATION & LOGISTICS)
75.75
2.35
2.62
เอเชีย เอวิเอชั่น		
AAV
0.1 133,334,345 794,337,149
6.1
0.05
0.3 16.46
1.37
1.64
ท่าอากาศยานไทย		
AOT
10 19,413,436 6,893,712,095
362
6 10.68
24.5
4.42
1.81
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์		
ASIMAR
1
2,280,600
5,105,460
2.26 -0.14 0.05 12.46
1.46
8.85
การบินกรุงเทพ		
BA
1 17,356,152 372,121,770
22
-0.2 0.68 22.42
1.4
3.18
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		
BEM
1 414,973,153 2,649,780,850
6.75
0.2 0.08 37.08
3.55
1.04
บางปะกง เทอร์มินอล		
BTC
1 18,337,000
1,200,825
0.07
0 0.00
N.A.
1.13
0
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		
BTS
4 84,889,643 670,724,641
8 -0.15 0.05 56.62
2.04
8.5
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานฯ บีทีเอสโกรท BTSGIF 10.61 10,430,610 123,757,737
11.8
-0.3 N.A.		 1.02
5.86
จุฑานาวี		
JUTHA
3
585,900
1,346,988
2.26 -0.22 -0.49
N.A.
0.59
0
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์		
JWD
0.5
8,228,483 61,342,890
7.6
-0.2 0.05
33.6
2.95
0.3
กรุงเทพโสภณ		
KWC
10
0
0
0
0 5.31 18.73
2.04
2.96
สายการบินนกแอร์		
NOK
1
1,508,401
9,856,457
6.6
-0.3 -1.84
N.A.
2.18
0
นามยง เทอร์มินัล		
NYT
1
1,553,000 18,369,230
12
0.2 0.33 17.33
2.09
5.42
พรีเชียส ชิพปิ้ง		
PSL
1
3,268,764 16,980,175
5.25
-0.1 -1.08
N.A.
0.57
0
อาร์ ซี แอล		
RCL
1
1,787,900
8,022,708
4.54 -0.04 -0.51
N.A.
0.38
1.1
การบินไทย		
THAI
10 42,766,113 842,374,004
20.5
-0.3 1.41
N.A.
1.28
0
ไทยชูการ์ เทอร์มินัล		
TSTE
0.5
6,010
43,919
7.3
0.1 0.16 24.49
1.56
0.63
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์		
TTA
1 15,131,955 119,856,405
8.2
0 -0.14
N.A.
0.7
0.61
ไวส์ โลจิสติกส์		
WICE
0.5
5,090,500 13,540,714
2.72
0.02 0.04 30.11
3.04
2.37
กลุม่ เทคโนโลยี (Technology)
ชิน้ ส่วนอิเลคทรอนิกส์(ELECTRONIC COMPONENTS)
15.99
2.37
3.45
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ฯ		
CCET
1
2,442,700
5,757,110
2.36 -0.04 0.11
7.53
0.6
5.51
เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)		
DELTA
1
3,475,709 270,394,473 78.75 -1.75 2.07 16.29
3.4
3.94
ดราโก้ พีซีบี		
DRACO
1
7,400
29,500
4
0.16 -0.27
N.A.
0.94
0
อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์
NP EIC
1 22,096,400 21,559,122
1
0.01 -0.09
N.A.
1.59
0
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์		
HANA
1
3,761,691 116,280,338 31.75 -0.25 1.12 12.46
1.32
6.3
เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์		
KCE
1
5,034,978 505,633,333 102.5
1 2.71 21.44
6.61
1.43
มูราโมโต้ อีเล็คตรอน		
METCO
10
1,300
283,700
217
-2 17.18
7.21
0.77
8.29
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ฯ		
SMT
1
8,814,884 50,228,826
5.9
0.05 0.08 157.91
2.72
0
ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)		
SPPT
1
87,300
172,183
1.96 -0.06 -0.04
N.A.
0.97
0
เอสวี ไอ		
SVI
1
8,940,856 39,362,867
4.44 -0.08 0.27
8.27
1.63
1.8
ทีมพรีซิชั่น		
TEAM
1
894,900
921,821
1.03 -0.04 -0.1
N.A.
1.02
0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร(INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY) 14.25
2.62
7.46
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		
ADVANC
1 20,211,966 2,974,106,438 150.5
0.5 5.94 12.07
9.57
8.63
แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี		
AIT
5
737,985 17,115,409
23.5
-0.1 1.05 10.06
1.75
8.72
เอแอลที เทเลคอม		
ALT
0.5
7,091,600 44,310,515
6.4 -0.25 0.18 34.34		
0
บลิส-เทล
SPNP BLISS
0.1
0
0
0
0
0			
0
ซีเอส ล็อกซอินโฟ		
CSL
0.25
1,264,810
6,925,969
5.4
-0.3 0.27 10.15
4.58
8.15
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานฯ ดิจิทัล		
DIF
10 24,713,700 351,909,250
14.3
-0.2 N.A.		 0.98
6.62
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		
DTAC
2 12,947,954 373,337,683
29.5
0 0.59 19.28
2.55
9.93
เฟอร์รั่ม		
FER
1 20,767,110
9,226,319
0.45 -0.06 -0.04
N.A.
0.87
0
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น		
FORTH
0.5
1,460,500
8,459,855
5.95
0
0.2 12.79
2.92
5.38
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น		
ILINK
1
3,895,647 68,157,127
17.8
-0.3 0.33 30.79
3.14
1.4
อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย		
INET
1
5,042,343 16,927,671
3.54
0.1 0.07 35.48
3.28
0.21
อินทัช โฮลดิ้งส์		
INTUCH
1 29,927,371 1,498,135,288 51.25
0.5 3.49
8.62
5.72
9.03
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล		
JAS
0.5 52,519,604 378,054,169
7.2
0.05 0.16 14.06
5.37 31.22
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานฯ
อินเทอร์เน็ตจัสมิน		
JASIF
9.92 37,532,008 423,598,572
11.4
-0.2 N.A.		 1.11
6.49
เจ มาร์ท		
JMART
1 14,899,638 151,963,297
10.6
-0.1 0.36 14.24
2.03
4.43
จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์		
JTS
1
1,835,700
2,731,343
1.5 -0.01 -0.09
N.A.
1.05
0
เอ็ม เอฟ อี ซี		
MFEC
1
2,808,700 12,512,246
4.5 -0.04 0.25
8.46
1.07
7.33
เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น		
MSC
1
298,300
1,428,490
4.78 -0.12 0.31
8.32
1.11
6.28
พรีเมียร์ เทคโนโลยี		
PT
1
3,267,101 33,799,421
10.5
-0.2 0.51
9.32
2.53
3.81
สามารถคอร์ปอเรชั่น		
SAMART
1
5,509,801 73,601,461
14
0.5
0.2 30.53
2.36
3.57
สามารถเทลคอม		
SAMTEL
1
242,301
2,466,061
10.3
0 0.19 23.82
1.83
3.88
สามารถ ไอ-โมบาย		
SIM
0.1
2,994,140
2,542,295
0.86 -0.06 -0.02
N.A.
1.26
1.74
เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)		
SIS
1
533,617
2,579,189
5
0.1 0.32
8.33
1.1
6
เอสวี โอเอ		
SVOA
1
2,527,950
2,685,964
1.06 -0.04 0.05 10.89
0.53
5.28
ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น		
SYMC
1
463,853
3,258,412
7.35
0 0.11 32.45
1.79
1.5
ซินเน็ค (ประเทศไทย)		
SYNEX
1
1,470,701
6,607,649
4.6
0.1 0.23
9.51
1.52
6.52
ไทยคม		
THCOM
5
8,419,660 139,034,464
17
-0.2 1.18
8.1
1.02
3.82
ทรู คอร์ปอเรชั่น		
TRUE
4 614,918,616 3,630,163,591
6.1 -0.05 0.06 66.15
1.5
0.08
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น		
TWZ
0.1 120,402,699 29,485,114
0.25 -0.02 0.02 15.36
0.67
0.53

กรุงเทพธุรกิจ
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สูง

ต�่ำ

ปริมาณ ราคา
ขายครั้ง เปิด
หุ้น
สุดท้าย

ราคา
พาร์

หุน้ บุรมิ สิทธ์(PREFERRED SHARES)
BH-P
40.25 40.25
1
0
CSC-P
150 150 10
0
JUTHA-P
0
0
3
0
KTB-P
153 153 5.15
0
SCB-P
162 125.5 10
0
SGF-P1
0
0
1
0
TCAP-P
560 560 10
0
TIC-P
21.5 21.5 10
0
TISCO-P
1,346 1,346 10
0
ETF(EXCHANGE TRADED FUND)
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF 1DIV
12.39 10.77 10.5
4,500
กองทุนเปิดดัชนีพนั ธบัตรไทยเอบีเอฟ
ABFTH
1,242 1,232 1,000
0
กองทุนเปิดบัวหลวง เชโกลด์ อีทเี อฟ
BCHAY
20.29 16.25 23.9
9,400
กองทุนเปิด Bcap Msci Thailand ETF
BMSCITH
11.09 9.86 10 2,581,050
กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทมฯ
CHINA
5.62 5.2 7.45
457,500
กองทุนเปิด Ktam Set Banking ETF Tracker EBANK
5.55 4.5 4.97
27,100
กองทุนเปิด Ktam Set Commerce ETF Tracker ECOMM
7.32 5.9 6.37
10,000
กองทุนเปิด Ktam Set Food And Beverage ETF EFOOD
6.92 5.33 5.07
20,200
กองทุนเปิด Ktam Set Ict ETF Tracker
EICT
5.16 4.22 6.79
0
กองทุนเปิด Mtrack Energy ETF
ENGY
4.92 4.28 4.11
2,800
กองทุนเปิด Ktam Set Energy ETF Tracker
ENY
5.37 4.61 5.5
18,000
กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker
ESET50
5.14 4.38 4.66
3,100
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์อที เี อฟ แทร็กเกอร์
GLD
2.08 1.88 2.28
29,300
กองทุนเปิด ThaiDex SET50 ETF
TDEX
9.83 8.68 5.68 16,628,700
กองทุนเปิดธนชาตอีทเี อฟทองค�ำแท่ง
TGOLDETF
4.6 4.13 5.14
186,300
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET 100 ETF
TH100
4.67 4.15 4.48
0
โครงการจัดการลงทุน(UNIT TRUST)
เอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์
MGE
8.1 7.4 10
0
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด์กซ์ ฟันด์
SCBSET
5.8 5.8 10
0
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ(WARRANT)
แอสเซท ไบร์ท (W1)
ABC-W1
0.64 0.25
0 11,082,153
แอสเซท ไบรท์ (W2)
ABC-W2
0.2 0.09
0 23,061,764
แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ ฯ (W1)
ACC-W1
0.33 0.15
0 2,310,950
บล.เออีซี (W2)
AEC-W2
0.17 0.08
0 3,388,100
บล.เออีซี (W4)
AEC-W4
0.27 0.16
0
94,600
คราวน์ เทค แอดวานซ์ (W1)
AJD-W1
1.43 0.37
0 2,611,610
คราวน์ เทค แอดวานซ์ (W2)
AJD-W2
2.42 0.93
0
209,550
บ้านปู (W3)
BANPU-W3 12.4 7.15
0 10,620,503
บางกอกแลนด์ (W4)
BLAND-W4 0.34 0.21
0 81,824,861
บ้านร็อคการ์เด้น (W1)
BROCK-W1 0.46 0.23
0
4,100
บางปะกง เทอร์มนิ อล (W3)
BTC-W3
0.03 0.01
0 4,782,220
บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ (W3)
BTS-W3
1.02 0.58
0 21,217,068
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (W4)
BWG-W4
0.89 0.39
0 28,453,666
คันทรี่ กรุป๊ โฮลดิง้ (W1)
CGH-W1
0.43 0.21
0 1,666,363
คันทรี่ กรุป๊ โฮลดิง้ (W2)
CGH-W2
0.49 0.24
0
296,129
ซีเค พาวเวอร์ (W1)
CKP-W1
0.68 0.37
0 14,551,770
ดีคอนโปรดักส์ (W1)
DCON-W1
8 4.2
0
1,100
ดีคอนโปรดักส์ (W2)
DCON-W2
0.55 0.31
0 1,705,629
เอ็นเนอร์ยี่ เอิรธ์ (W4)
EARTH-W4 0.49 0.26
0 9,418,913
อีซนึ่ เพ้นท์ (W2)
EASON-W2 4.22 2.2
0 2,443,237
ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิง่ (W2)
ECL-W2
0.65 0.36
0
663,750
อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ (W1) -NP
EIC-W1
0.56 0.24
0 1,635,000
อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ (W2) -NP
EIC-W2
0.5 0.3
0
472,032
อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ (W3) -NP
EIC-W3
0.57 0.33
0
141,600
อีเอ็มซี (W5)
EMC-W5
0.07 0.03
0
160,200
เอเวอร์แลนด์ (W2)
EVER-W2
0.16 0.1
0 5,925,700
เอเวอร์แลนด์ (W3)
EVER-W3
0.12 0.08
0 4,216,500
เฟอร์รมั่ (W1)
FER-W1
0.44 0.14
0 1,538,100
บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์ฯ (W1)
GENCO-W1 1.35 0.82
0
207,000
แกรททิทดู อินฟินทิ (W1)
GIFT-W1
2.42 1.6
0
22,600
จี เจ สตีล (W2)
GJS-W2
0.03 0.01
0 9,345,200
จี เจ สตีล (W3)
GJS-W3
0.07 0.02
0 1,437,000
กรุป๊ ลีส (W4)
GL-W4
19 9.95
0
716,394
แกรนด์ คาแนล แลนด์ (W3)
GLAND-W3 1.68 1.34
0
0
แกรนด์ คาแนล แลนด์ (W4)
GLAND-W4 1.65 1.05
0
10,733
กรีน รีซอร์สเซส (W4)
GREEN-W4 0.65 0.38
0 1,251,800
จี สตีล (W1)
GSTEL-W1
0.04 0.02
0 7,412,500
จี สตีล (W2)
GSTEL-W2
0.05 0.02
0 35,265,900
กันกุลเอ็นจิเนียริง่ (W)
GUNKUL-W
5.7 1.9
0
13,075
อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริง่ (W2) -SP
IEC-W2
0.02 0.01
0
0
อินเตอร์ ฟาร์อสี ท์ฯ (W1)
IFEC-W1
6.7 3.38
0
144,930
อินเตอร์ ฟาร์อสี ท์ฯ (W2)
IFEC-W2
1.15 0.35
0 15,396,138
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (W1)
ITD-W1
1.48 0.48
0 32,097,304
อินโดรามา เวนเจอร์ส (W1)
IVL-W1
4.58 1.43
0 1,800,224
อินโดรามา เวนเจอร์ส (W2)
IVL-W2
3.46 1.4
0
297,957
จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล (W3)
JAS-W3
3.78 0.82
0 28,460,602
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์คฯ (W1)
JMT-W1
3.26 1.45
0
212,020
ไลท์ตงิ้ แอนด์ อีควิปเมนท์ (W3)
L&E-W3
3.4 0.8
0
100
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (W3)
LH-W3
6.35 4.86
0
94,881
ล็อกซเล่ย์ (W)
LOXLEY-W 1.19 0.79
0 4,952,302
มาสเตอร์ แอด (W1)
MACO-W1
0.41 0.17
0 11,173,035
แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ (W2)
MAX-W2
0.03 0.01
0 53,903,260
บล.จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี (W1)
MFC-W1
5.25 2.6
0
69,100
ไมด้า แอสเซ็ท (W2)
MIDA-W2
0.31 0.18
0 2,226,514
มิลล์คอน สตีล (W3)
MILL-W3
0.35 0.19
0 8,037,472
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (W5)
MINT-W5
7.4 4.7
0
911,189
ไมด้า ลิสซิง่ (W2)
ML-W2
0.48 0.19
0
823,540
โมโน เทคโนโลยี (W1)
MONO-W1
1.46 0.41
0 8,110,515
เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม (W2)
NEP-W2
0.15 0.02
0 11,001,300
เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ (W3)
NMG-W3
0.44 0.22
0 10,595,200
นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) (W2)
NPP-W2
0.87 0.44
0
706,300
ณุศาศิริ (W2)
NUSA-W2
0.26 0.12
0 1,892,449
พีเออี (ประเทศไทย) (W1) -SPNP
PAE-W1
0.01 0.01
0
0
ภัทรลิสซิง่ (W1)
PL-W1
1.69 0.98
0
371,688
โพราริส แคปปิตลั (W3) -SP
POLAR-W3 0.02 0.01
0
0
พรีเชียส ชิพปิง้ (W1)
PSL-W1
2.34 1.39
0
274,415
ไรมอน แลนด์ (W4)
RML-W4
0.43 0.2
0 13,169,744
สิงห์ เอสเตท (W1)
S-W1
1.07 0.59
0 1,133,562
สามารถคอร์ปอเรชัน่ (W)
SAMART-W 1.09 0.34
0 2,372,238
ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (W1)
SAWAD-W1 11.1 4.86
0
85,900
แสนสิริ (W2)
SIRI-W2
0.26 0.1
0 72,738,702
สยามอินเตอร์มลั ติมเี ดีย (W3)
SMM-W3
0.63 0.14
0 37,658,200
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ฯ (W1)
SMT-W1
2.42 1.69
0 1,097,564
สยามสปอร์ต ซินดิเคท (W5)
SPORT-W5
1.38 0.6
0 6,732,086
ซุปเปอร์บล๊อก (W3)
SUPER-W3
0.46 0.17
0 79,265,110
ซัสโก้ (W1)
SUSCO-W1
0.71 0.37
0 7,509,087
เอสวีไอ (W3)
SVI-W3
3.44 1.61
0
0
ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ (W2)
TCC-W2
1.2 0.61
0
0
ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ (W3)
TCC-W3
0.81 0.6
0
618,400
ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ (W4)
TCC-W4
0.74 0.49
0
547,037
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (W4)
TFD-W4
1.15 0.55
0 9,677,611
ไทยฟูด้ ส์ กรุป๊ (F)
TFG-W1
3.3 0.6
0
397,550
ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ (W1)
TGPRO-W1 0.08 0.03
0 83,102,290
ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ (W2)
TGPRO-W2
0.1 0.04
0 28,775,750
ตงฮัว้ คอมมูนเิ คชัน่ ส์ (W1)
TH-W1
0.39 0.12
0
418,100
ตงฮัว้ คอมมูนเิ คชัน่ ส์ (W2)
TH-W2
0.36 0.21
0
778,965
ไทยนามพลาสติกส์ (W1)
TNPC-W1
0.9 0.37
0
158,750
ไทยโพลีคอนส์ (W2)
TPOLY-W2
1.56 0.98
0
253,140
ไทรทัน โฮลดิง้ (W2)
TRITN-W2
0.49 0.27
0 1,497,800
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย (W2)
TSI-W2
0.19 0.11
0 2,085,400
เธียรสุรตั น์ (W1)
TSR-W1
4.46 2.8
0
78,438
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ (W4)
TTA-W4
1.69 0.57
0 5,579,396
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ (W5)
TTA-W5
1.66 1.29
0 2,048,898
ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ (W3)
TWZ-W3
0.23 0.1
0 8,155,200
ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ (W4)
TWZ-W4
0.06 0.02
0 24,166,988
ยู ซิตี้ (W1)
U-W1
0.01 0.01
0 31,242,200
วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย (W1)
VGI-W1
2.16 0.4
0 15,203,686
โรงพยาบาลวิภาวดี (W2)
VIBHA-W2
2.2 1.56
0 1,668,638
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (W1)
WHA-W1
11.6 5.95
0
21,666
วิค แอนด์ ฮุคลันด์ (W1)
WIIK-W1
1.3 0.45
0 1,785,716
เวิรค์ พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (W1)
WORK-W1
13.2 7.8
0
3,983
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ (P)
ฝาจีบ (P)
จุฑานาวี (P)
ธนาคารกรุงไทย (P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (P)
สยามเจเนอรัล แฟคตอริง่ (P1) -SP
ทุนธนชาต (P)
ไทยประกันภัย (P)
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุป๊ (P)

40.25
150
10
153
141.5
10
560
21.5
1,346
11
1,232
19.53
10.18
5.45
4.84
6.84
6.4
4.35
4.64
4.95
4.61
1.94
9.08
4.24
4.24

ราคา
สูง

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ราคา ราคา
ต�่ำ ปิด เฉลี่ย
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
12 11.99 11.99
12
0
0
0
0
0
19.3 19.5 19.3 19.45 19.47
10.03 10.09 9.82 10.04 9.99
5.52 5.55 5.5 5.54 5.53
4.86 5.03 4.86 5.03 4.98
6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
6.26 6.36 6.01 6.36 6.18
0
0
0
0
0
4.58 4.62 4.47 4.62 4.55
5.14 5.14 5.14 5.14 5.14
4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
1.94 1.95 1.94 1.95 1.94
9.05 9.05 8.59
9 8.85
4.28 4.3 4.25 4.26 4.28
0
0
0
0
0

7.4
5.8

0
0

0
0

0
0

0.25
0.09
0.15
0.08
0.16
1.02
1.5
11
0.21
0.23
0.01
0.58
0.43
0.21
0.24
0.42
4.2
0.31
0.29
2.2
0.36
0.28
0.42
0.45
0.04
0.11
0.09
0.14
0.82
1.6
0.01
0.04
9.95
1.43
1.05
0.38
0.03
0.02
1.9
0.01
3.38
0.35
0.48
1.51
1.7
3.64
2.72
0.8
4.9
0.79
0.17
0.02
2.6
0.18
0.19
4.7
0.19
0.84
0.03
0.27
0.44
0.12
0.01
0.98
0.01
1.39
0.2
0.7
0.34
4.86
0.1
0.43
1.9
0.88
0.17
0.46
1.79
0.81
0.6
0.49
0.55
1.81
0.06
0.07
0.12
0.21
0.37
0.98
0.27
0.11
2.8
0.81
1.29
0.11
0.02
0.01
0.4
1.56
7.1
0.89
8.9

0.26
0.09
0.15
0.06
0.15
1
1.5
10.7
0.21
0.26
0.01
0.58
0.42
0.22
0.25
0.42
4.24
0.22
0.29
1.61
0.32
0.28
0.42
0.45
0.04
0.11
0.09
0.16
0.82
1.5
0.02
0.04
10.3
0
1.05
0.39
0.03
0.02
2.34
0
3.36
0.32
0.45
1.43
1.61
3.64
2.1
0.83
4.9
0.8
0.16
0.01
2.54
0.18
0.19
4.7
0.19
0.84
0.03
0.21
0.45
0.12
0
0.98
0
1.4
0.19
0.62
0.33
4.64
0.09
0.38
1.76
0.87
0.15
0.46
0
0
0.62
0.47
0.55
1.94
0.06
0.07
0.14
0.2
0.47
0.91
0.25
0.1
3
0.8
1.2
0.1
0.02
0.01
0.35
1.49
7.15
0.9
7.05

0.26
0.09
0.15
0.08
0.15
1.1
1.5
11.3
0.22
0.26
0.02
0.58
0.44
0.25
0.25
0.42
4.24
0.3
0.29
2.46
0.42
0.3
0.46
0.45
0.04
0.12
0.1
0.17
0.86
1.87
0.02
0.04
10.5
0
1.05
0.39
0.03
0.03
2.38
0
3.38
0.42
0.45
1.6
1.78
3.66
2.7
0.83
5
0.84
0.17
0.02
2.58
0.18
0.19
4.88
0.2
0.86
0.03
0.23
0.45
0.12
0
1.01
0
1.4
0.21
0.67
0.35
4.64
0.1
0.52
1.91
0.95
0.17
0.46
0
0
0.62
0.5
0.58
1.94
0.06
0.08
0.14
0.22
0.47
0.95
0.26
0.1
3
0.82
1.29
0.11
0.03
0.01
0.41
1.61
7.7
0.92
8.1

0.22
0.08
0.12
0.06
0.13
0.9
1.38
10.4
0.2
0.23
0.01
0.5
0.39
0.2
0.23
0.38
3.02
0.22
0.25
1.6
0.3
0.24
0.41
0.36
0.03
0.1
0.08
0.13
0.73
1.5
0.01
0.03
9.55
0
1.05
0.31
0.02
0.02
1.94
0
2.78
0.32
0.36
1.38
1.5
3.62
0.46
0.83
4.6
0.74
0.14
0.01
2.3
0.17
0.15
4.28
0.17
0.78
0.01
0.17
0.38
0.1
0
0.92
0
1.25
0.17
0.57
0.29
4.5
0.09
0.35
1.76
0.72
0.12
0.43
0
0
0.54
0.46
0.48
1.69
0.05
0.06
0.1
0.17
0.3
0.8
0.24
0.08
2.2
0.7
1.1
0.09
0.02
0.01
0.35
1.48
7.05
0.79
7.05

0
0

0
0

0.25 0.23
0.09 0.09
0.14 0.13
0.07 0.07
0.15 0.13
1.1
1
1.5 1.47
11.2 10.83
0.21 0.2
0.23 0.23
0.01 0.01
0.57 0.53
0.43 0.42
0.21 0.22
0.25 0.24
0.41 0.4
3.02 3.79
0.28 0.26
0.28 0.27
1.96 2.18
0.32 0.32
0.28 0.27
0.46 0.42
0.45 0.39
0.04 0.03
0.11 0.1
0.1 0.09
0.15 0.14
0.79 0.82
1.87 1.51
0.02 0.01
0.03 0.04
10.5 10.02
0
0
1.05 1.05
0.37 0.35
0.02 0.02
0.03 0.02
2.38 2.11
0
0
3.06 2.99
0.35 0.37
0.4 0.4
1.6 1.47
1.68 1.61
3.64 3.64
2.2 1.76
0.83 0.83
4.76 4.78
0.8 0.8
0.17 0.15
0.01 0.01
2.3 2.43
0.18 0.17
0.18 0.17
4.7 4.57
0.17 0.19
0.86 0.83
0.02 0.02
0.19 0.19
0.41 0.41
0.11 0.11
0
0
0.97 0.95
0
0
1.3 1.33
0.19 0.18
0.66 0.64
0.32 0.31
4.64 4.58
0.1 0.09
0.43 0.44
1.91 1.81
0.8 0.84
0.15 0.15
0.45 0.45
0
0
0
0
0.61 0.59
0.5 0.47
0.56 0.53
1.9 1.78
0.05 0.05
0.07 0.07
0.12 0.11
0.17 0.18
0.36 0.32
0.95 0.88
0.25 0.25
0.1 0.09
2.46 2.52
0.76 0.76
1.23 1.16
0.1 0.1
0.03 0.02
0.01 0.01
0.4 0.39
1.56 1.53
7.55 7.21
0.81 0.84
8.1 7.44

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ประจ�ำวันที่ 12 ตุลาคม 2559
(หน่วย : สัญญา)
ปริมาณการซื้อขายรวม
Interest Rate Futures
50 Baht Gold Futures
10 Baht Gold Futures
Silver Futures
Oil Futures
ชื่อสัญญา
BB3H17
BB3Z16
TGB5H17
TGB5Z16
GFG17
GF10G17
USDH17
USDZ16
USDX16
RSS3DG17
SCCZ16
ENERGZ16
ENERGH17
ENERGU17
BANKH17
ICTZ16
S50V16
S50H17C850
S50Z16C850
S50Z16P1050
S50Z16P1000

เดือนที่สัญญา
สิ้นสุดอายุ
มี.ค.-17
ธ.ค.-16
มี.ค.-17
ธ.ค.-16
ก.พ.-17
ก.พ.-17
มี.ค.-17
ธ.ค.-16
พ.ย.-16
ก.พ.-17
ธ.ค.-16
ธ.ค.-16
มี.ค.-17
ก.ย.-17
มี.ค.-17
ธ.ค.-16
ต.ค.-16
มี.ค.-17
ธ.ค.-16
ธ.ค.-16
ธ.ค.-16

ปริมาณ
970,042
0
1,671
64,397
0
0

*สถานะคงค้าง
1,575,290
0
4,426
0
0
0

   เปิด

สูง

0
0
0
0
21,420.00
21,430.00
35.82
35.7
35.7
0
486.5
0
0
0
0
0
875.5
82
65.4
173
135

ต�่ำ

Currency Futures
Agriculture Futures
Single Stock Futures
Sector Index Fututes
SET50 Index Futures
SET50 Index Options
ปิด

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,570.00 21,420.00 21,460.00
21,590.00 21,410.00 21,440.00
35.82
35.7
35.7
35.86
35.45
35.54
35.75
35.7
35.75
0
0
0
499.9
481
499.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
924.7
860.5
924.7
82
82
82
67
51.8
65
173
172
172
140
135
135

ราคาที่
ใช้ช�ำระ

97.97
98.22
114.25
114.5
21,460.00
21,460.00
35.7
35.56
35.75
59.05
499.68
18,380.00
18,291.00
18,115.00
470.2
138.6
924.7
82
65
172
103.3

ปริมาณ
2,315
0
12,844
0
5,248
5,279
**
เปลี่ยนแปลง
0
0
0.06
0.04
0
-10
-0.05
-0.13
0.2
-1.7
21.68
37
34
29
3.8
-0.2
28.7
11.1
6.5
13.4
2.3

*สถานะคงค้าง
16,908
83
755
0
0
20,925
ปริมาณ *สถานะคงค้าง
(สัญญา) (สัญญา)

0
0
0
0
21,526
21,542
36
36
36
0
976
0
0
0
0
0
884
82
62
172
136

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เวลา 18.00 น.,* เป็นข้อมูลของวันก่อนหน้า, สัญญาฟิวเจอร์สขนาด 1,000 บาทต่อจุด, สัญญาออปชั่นขนาด 200 บาทต่อจุด **ค่าเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ช�ำระราคาวันก่อนหน้า

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0  

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MARKET FOR ALTERATIVE INVESTMENT mai)
ชื่อหลักทรัพย์

ราคา
พาร์

ปริมาณหุ้น

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO & FOOD INDUSTRY)
เอบิโก้ โฮลดิ้งส์
ABICO
1
1,932,510
ฟู้ด แคปปิตอล
FC
1
7,554,095
ฮอท พอท
HOTPOT 0.25
7,640,400
ไทยฮา
KASET
1
671,410
ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์
TACC
0.25
15,527,210
ที เอส ฟลาวมิลล์
TMILL
1
500,810
เอ็กโซติค ฟู้ด
XO
0.5
3,865,902
สินค้าอุป โภคบริโภค (CONSUMER PRODUCTS)
เอเชียน ไฟย์ โตซูติคอลส์
APCO
0.1
13,201,032
บีจีที คอร์ปอเรชั่น
BGT
0.5
1,211,900
บิสซิเนสอะไลเม้นท์
BIZ
0.5
9,279,922
อีสต์ โคสท์เฟอร์นิเทค
ECF
0.25
1,968,300
โฮม พอตเทอรี่
HPT
0.25
1,828,000
ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ ไพรส์
JUBILE
1
107,300
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล
MOONG
1
49,600
นิวพลัสนิตติ้ง
NPK
10
0
โอเชี่ยน คอมเมิรช
OCEAN 0.25
4,561,550
เทคโนเมดิคัล
TM
0.5
2,089,400
ธุรกิจการเงิน (FINANCIALS)
เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่
ACAP
0.5
1,414,500
ไอร่า แฟคตอริ่ง
AF
0.25
1,194,850
ไอร่า แคปปิตอล
AIRA
0.25
7,818,902
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
ASN
0.5
264,700
บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
BROOK 0.13
39,557,900
จี แคปปิตอล
GCAP
0.5
2,676,700
ลีซ อิท
LIT
1
2,948,607
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUSTRIALS)
2 เอส เมทัล
2S
1
180,800
บางกอกชีทเม็ททัล
BM
0.5
4,082,700
ช.ทวี ดอลลาเซียน
CHO
0.25
5,114,710
เชาว์ สตีล อินดัสทรี้
CHOW
1
850,800
ซี.ไอ.กรุ๊ป
CIG
0.5
3,467,500
สาลี่ คัลเล่อร์
COLOR
1
345,200
ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล
CPR
1
1,335,420
ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้
FPI
0.25
1,056,200
เจตาแบค
GTB
0.25
4,712,504
แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
HTECH
1
1,639,100
เค.ซี.เมททอลชีท
KCM
0.25
8,441,200
แอล.วี.เทคโนโลยี SPNP
LVT
1
0
มัลติแบกซ์
MBAX
1
74,700
เอ็น.ดี.รับเบอร์
NDR
1
1,780,100
พรอดดิจิ
PDG
0.5
468,600
ไพโอเนียร์ มอเตอร์
PIMO
0.25
12,811,743
ปัญจวัฒนาพลาสติก
PJW
0.5
6,080,740
พรพรหมเม็ททอล
PPM
0.5
2,299,400
ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
RWI
0.5
3,564,600
สาลี่อุตสาหกรรม
SALEE 0.25
29,650,933
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย)
SANKO 0.5
703,320
เชอร์วู้ด เคมิคอล
SWC
1
996,100
ทาพาโก้
TAPAC
1
667,900
ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
TMC
1
1,454,950
ธีระมงคล อุตสาหกรรม
TMI
0.25
1,199,632
ไทยมิตซูวา
TMW
5
83,700
พลาสติค และหีบห่อไทย
TPAC
1
305,600
ยูเอซี โกลบอล
UAC
0.5
783,565
ยูบิส (เอเชีย)
UBIS
1
443,700
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
UEC
0.25
1,390,506
ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล
UKEM 0.25
8,611,210
ยูเรกา ดีไซน์
UREKA 0.25
1,507,702
ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
YUASA
1
4,943,401
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPERTY & CONSTRUCTION)
แอร์ โรว์ ซินดิเคท
ARROW
1
1,255,797
บางกอก เดค-คอน
BKD
0.5
5,011,580
บิวเดอสมาร์ท
BSM
0.1
6,080,719
บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์
BTW
0.5
2,045,200
ชีวาทัย
CHEWA
1
7,289,300
ไดอิ กรุ๊ป
DAII
1
1,017,900
ไดเมท (สยาม)
DIMET
0.5
3,363,000
โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ฯ
FOCUS
1
2,265,500
ไฮโดรเท็ค
HYDRO
1
681,350
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้
JSP
0.5
16,886,489
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ
K
0.5
139,400
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส
PPS
0.25
4,924,300
สมาร์ทคอนกรีต
SMART
1
721,038
สตาร์ ซานิทารีแวร์
STAR
0.7
5,127,600
ไทยบริการอุตสาหกรรมฯ
T
1
57,093,600
ธนาสิริ กรุ๊ป
THANA
1
100,020
วินเทจ วิศวกรรม
VTE
1
9,923,441
ทรัพยากร (RESOURCES)
เอเชีย กรีน เอนเนอจี
AGE
0.25
5,323,196
เอไอ เอนเนอร์จี
SPNP
AIE
0.25
0
พลังงานบริสุทธิ์
EA
0.1
9,941,948
เพาเวอร์ โซลูชั่นฯ
PSTC
0.1
98,132,598
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่
QTC
1
1,552,200
ซีออยล์
SEAOIL
1
2,869,143
สยามราช
SR
0.5
877,420
ทาคูนิ กรุ๊ป
TAKUNI 0.5
5,200,434
ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
TPCH
1
3,458,450
ถิรไทย
TRT
1
750,000
ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
TSE
1
11,409,900
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส
UMS
0.5
340,400
เอื้อวิทยา
UWC
0.1
110,584,407
บริการ (SERVICES)
อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น SP
ADAM
1
0
อัคคีปราการ
AKP
0.5
3,320,907
เออาร์ ไอพี
ARIP
0.25
1,186,000
เอทีพี 30
ATP30 0.25
12,864,300
สหการประมูล
AUCT
0.25
12,026,700
บิซิเนส ออนไลน์
BOL
0.1
142,100
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) SP
CHUO
5
0
ซีเอ็มโอ
CMO
1
127,600
ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
DCORP
1
5,498,120
ดีเอ็นเอ 2002
DNA
0.05
6,935,010
อี ฟอร์ แอล เอม
EFORL 0.08
193,837,150
ไฟร์วิคเตอร์
FIRE
0.5
920,200
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
FSMART 0.5
3,352,400
ฟิลเตอร์ วิชั่น
FVC
0.5
1,191,420
เกียรติธนา ขนส่ง
KIAT
0.1
40,177,641
มาสเตอร์คูล อินเตอร์ฯ
KOOL
0.25
16,507,202
แอลดีซี เด็นทัล
LDC
0.25
3,567,473
เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
MPG
1
994,700
เนชั่น บรอดแคสติ้งฯ
NBC
1
246,500
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนลฯ
NCL
0.25
2,880,900
เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลฯ
NINE
1
1,958,000
วันทูวัน คอนแทคส์
OTO
1
769,879
ผลธัญญะ
PHOL
1
1,311,630
ปิ โก้ (ไทยแลนด์)
PICO
1
74,404
ควอลลีเทค
QLT
1
14,900
ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
RP
1
1,235,203
สยามเวลเนสกรุ๊ป
SPA
0.25
4,140,400
ไทย เอ็น ดี ที
TNDT
1
104,000
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
TNH
1
358,405
ธนพิริยะ
TNP
0.25
13,984,801
ทรีซิกตี้ ไฟว์
TSF
0.1
103,291,726
ทีวี ไดเร็ค
TVD
0.5
8,311,558
ทีวี ธันเดอร์
TVT
0.25
13,226,100
วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ ไพรซ์
WINNER 0.25
2,950,308
เทคโนโลยี (TECHNOLOGY)
ซีซีเอ็น-เทค
CCN
0.5
2,547,300
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริชฯ
IRCP
1
3,359,921
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม
ITEL
1
14,120,743
เน็ตเบย์
NETBAY
1
1,270,916
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น
NEWS
5
38,269,800
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย
PCA
1
747,200
ไซแมท เทคโนโลยี
SIMAT
1
1,851,320
เอส พี วี ไอ
SPVI
0.5
3,175,800
ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย
UPA
0.5
43,423,300
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (WARRANT)
ไอร่า แคปปิตอล (W1)
AIRA-W1 0
127,100
บิวเดอสมาร์ท (W2)
BSM-W2
0
2,724,444
ซีซีเอ็น-เทค (W1)
CCN-W1
0
1,061,640
ช.ทวี ดอลลาเซียน (W1) SP
CHO-W1
0
0
ซี.ไอ.กรุ๊ป (W6)
CIG-W6
0
4,292,550
ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (W1)
DCORP-W1 0
52,750
ไดเมท (สยาม) (W1)
DIMET-W1 0
14,700
ดีเอ็นเอ 2002 (W1)
DNA-W1
0
75,400
อีสต์ โคสท์เฟอร์นิเทค (W1)
ECF-W1
0
153,100
ฟู้ด แคปปิตอล (W1)
FC-W1
0
561,500
ฟู้ด แคปปิตอล (W2)
FC-W2
0
1,752,100
ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (W1)
FPI-W1
0
10,550
ฟิลเตอร์ วิชั่น (W1)
FVC-W1
0
514,800
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริชฯ (W2)
IRCP-W2
0
1,037,100
มัลติแบกซ์ (W1)
MBAX-W1 0
77,100
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล (W1) MOONG-W1 0
3,120
เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น (W1)
MPG-W1
0
1,355,983
เนชั่น บรอดแคสติ้งฯ (W1)
NBC-W1
0
1,065,900
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (W1)
NCL-W1
0
943,029
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (W4)
NEWS-W4 0
1,407,400
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (W5)
NEWS-W5 0
16,821,435
เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลฯ (W1)
NINE-W1 0
466,600
โอเชี่ยน คอมเมิรซ (W2)
OCEAN-W2 0
999,630
พรพรหมเม็ททอล (W1)
PPM-W1
0
1,983,700
เพาเวอร์ โซลูชั่นฯ (W1)
PSTC-W1 0
8,909,950
ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ (W1)
RWI-W1
0
6,826,400
ไซแมท เทคโนโลยี (W2)
SIMAT-W2 0
3,391
ไซแมท เทคโนโลยี (W3)
SIMAT-W3 0
13,500
สมาร์ทคอนกรีต (W1)
SMART-W1 0
681,755
ไทยบริการอุตสาหกรรมฯ (W3)
T-W3
0
10,960,650
ทาคูนิ กรุ๊ป (W)
TAKUNI-W 0
5,350,167
ทาพาโก้ (W2)
TAPAC-W2 0
3,400
ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม (W1)
TMC-W1
0
910,875
ทีวี ธันเดอร์ (W1)
TVT-W1
0
9,162,800
ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (W1) UPA-W1
0
1,282,721
ยูเรกา ดีไซน์ (W1)
UREKA-W1 0
738,100
วินเทจ วิศวกรรม (W2)
VTE-W2
0
1,751,358
เอ็กโซติค ฟู้ด (W1)
XO-W1
0
33,500

มูลค่าหุ้น
บาท

เปิด

ราคา

สูง

ต�่ำ

ราคา
ปิด

ราคา
เฉลี่ย

17,307,217
3,060,874
17,782,688
1,652,241
124,321,878
1,299,818
24,065,697

9
0.42
2.34
2.4
8
2.6
6.2

9.2
0.43
2.5
2.52
8.3
2.66
6.5

8.6
0.4
2.2
2.4
7.8
2.5
6.1

9.2
0.41
2.34
2.48
8.25
2.66
6.5

8.96
0.41
2.33
2.46
8.01
2.6
6.23

14,607,585
1,424,461
31,658,189
5,488,798
1,819,326
1,668,810
223,776
0
1,949,370
6,721,410

1.2
1.16
3.42
2.94
1.04
15.9
4.5
0
0.49
3.28

1.2
1.2
3.68
2.98
1.05
15.9
4.64
0
0.5
3.42

1.02
1.16
3.22
2.6
0.94
15.2
4.48
0
0.4
3.14

1.11
1.2
3.36
2.9
0.98
15.6
4.54
0
0.43
3.32

1.11
1.18
3.41
2.79
1
15.55
4.51
0
0.43
3.22

10,973,130
573,238
18,621,151
1,407,535
25,392,059
6,575,274
26,606,967

8
0.51
2.42
5.4
0.64
2.48
9.2

8.15
0.51
2.44
5.45
0.67
2.6
9.3

7.5
0.47
2.34
5.15
0.61
2.38
8.65

8.15
0.5
2.44
5.4
0.66
2.5
9.25

7.76
0.48
2.38
5.32
0.64
2.46
9.02

664,678
11,855,262
7,310,173
4,032,078
1,941,957
445,720
5,914,739
4,846,026
4,762,476
4,653,352
6,902,399
0
359,128
6,585,804
1,567,352
26,167,543
14,466,442
6,342,056
7,253,188
39,016,454
937,517
9,982,165
11,951,880
1,995,114
1,165,354
2,119,450
2,058,710
4,468,171
2,231,110
3,400,777
8,480,298
1,905,511
82,229,867

3.6
3.02
1.45
4.7
0.57
1.27
4.46
4.54
1.03
2.9
0.86
0
4.82
3.62
3.36
2
2.46
2.66
2
1.26
1.35
10.1
18.8
1.38
1.04
26
6.6
5.85
5.2
2.5
1
1.34
16.6

3.76
3.1
1.51
4.82
0.58
1.34
4.56
4.8
1.05
2.9
0.88
0
4.84
3.9
3.42
2.1
2.52
2.98
2.08
1.37
1.44
10.1
18.8
1.44
1.08
26
7
6
5.25
2.56
1.02
1.34
17.1

3.6
2.8
1.37
4.6
0.54
1.26
4.3
4.48
1
2.78
0.79
0
4.76
3.62
3.28
2
2.3
2.62
1.98
1.24
1.3
9.9
17.1
1.3
0.92
25
6.55
5.5
4.92
2.38
0.95
1.24
16

3.7
2.9
1.41
4.76
0.58
1.27
4.4
4.8
1.01
2.9
0.81
0
4.84
3.8
3.34
2.06
2.5
2.78
2.08
1.36
1.32
10
18.4
1.36
1.03
25.75
6.95
5.8
5
2.46
1.01
1.28
16.7

3.68
2.9
1.43
4.74
0.56
1.29
4.43
4.59
1.01
2.84
0.82
0
4.81
3.7
3.34
2.04
2.38
2.76
2.03
1.32
1.33
10.02
17.89
1.37
0.97
25.32
6.74
5.7
5.03
2.45
0.98
1.26
16.63

16,784,464
14,217,790
1,732,719
5,800,632
9,085,170
4,743,250
6,776,552
4,024,040
788,682
17,821,002
603,030
3,781,841
735,616
22,530,010
6,627,545
149,443
22,323,671

13.7
2.88
0.31
3
1.28
4.68
2.12
1.81
1.2
1.08
4.12
0.79
1.1
4.32
0.12
1.52
2.26

13.8
2.96
0.31
3
1.29
4.72
2.12
1.91
1.22
1.11
4.6
0.81
1.1
4.56
0.13
1.56
2.38

13.1
2.72
0.27
2.7
1.19
4.54
1.96
1.7
1.12
1
4.12
0.72
1
4.08
0.11
1.42
2.08

13.5
2.86
0.28
2.86
1.24
4.66
2
1.83
1.15
1.07
4.38
0.78
1.02
4.28
0.12
1.53
2.28

13.37
2.84
0.28
2.84
1.25
4.66
2.02
1.78
1.16
1.06
4.33
0.77
1.02
4.39
0.12
1.49
2.25

6,284,024
0
235,154,760
48,934,540
23,955,450
10,787,457
1,625,224
6,568,740
55,603,443
2,917,560
49,403,984
699,660
17,583,314

1.23
0
24
0.5
14.9
3.7
1.72
1.3
16.2
4
4.36
2.04
0.16

1.23
0
24.2
0.52
16
3.96
1.98
1.37
16.6
4
4.48
2.1
0.17

1.12
0
23.1
0.48
14.5
3.66
1.72
1.2
15.5
3.76
4.22
2
0.15

1.16
0
23.9
0.51
15.9
3.68
1.82
1.26
16.5
3.88
4.42
2.08
0.16

1.18
0
23.65
0.5
15.43
3.76
1.85
1.26
16.08
3.89
4.33
2.06
0.16

0
7,619,488
645,514
19,776,578
89,331,935
224,145
0
197,759
43,852,809
9,001,103
44,543,442
1,880,755
50,733,750
2,417,900
19,486,034
74,932,437
4,366,594
428,721
395,541
5,213,084
2,819,786
3,333,412
3,819,314
271,714
117,460
8,707,322
41,772,430
993,465
12,429,526
26,002,070
11,051,214
15,195,180
20,573,660
7,545,091

0
2.28
0.54
1.54
7.5
1.51
0
1.58
8
1.3
0.24
2.04
14.8
2.06
0.52
4.4
1.27
0.44
1.45
1.86
1.51
4.44
3.04
3.32
8.3
7.15
10.1
10.4
34.75
1.94
0.11
1.79
1.59
2.62

0
2.34
0.6
1.58
7.8
1.81
0
1.63
8.7
1.4
0.25
2.18
15.5
2.18
0.52
4.68
1.28
0.46
1.91
1.87
1.53
4.5
3.04
4
8.35
7.3
10.4
10.4
35.5
2.02
0.12
1.9
1.61
2.66

0
2.24
0.52
1.49
7.05
1.51
0
1.51
7.3
1.21
0.21
1.99
14.7
1.88
0.45
4.38
1.16
0.41
1.45
1.74
1.32
4.22
2.84
3.32
7.35
6.9
9.85
9.2
34.25
1.79
0.09
1.7
1.52
2.52

0
2.34
0.55
1.57
7.65
1.79
0
1.55
8.7
1.36
0.23
2.1
15.2
2.1
0.5
4.6
1.23
0.46
1.7
1.86
1.34
4.48
2.92
3.92
8.3
7.15
10.2
9.7
35.25
1.94
0.11
1.88
1.59
2.62

0
2.29
0.54
1.54
7.43
1.58
0
1.55
7.98
1.3
0.23
2.04
15.13
2.03
0.48
4.54
1.22
0.43
1.6
1.81
1.44
4.33
2.91
3.65
7.88
7.05
10.09
9.55
34.68
1.86
0.11
1.8
1.56
2.56

6,248,102
11,551,658
111,181,389
16,236,053
3,405,449
1,716,490
4,619,390
2,066,779
20,183,597

2.48
3.74
7.65
12.5
0.09
2.48
2.48
0.68
0.49

2.66
3.8
8.3
13.3
0.1
2.48
2.8
0.68
0.51

2.38
3.24
7.6
12.5
0.08
2.18
2.44
0.63
0.44

2.5
3.28
8.3
13.3
0.09
2.18
2.56
0.65
0.49

2.45
3.44
7.87
12.78
0.09
2.3
2.5
0.65
0.46

64,050
231,920
1,171,883
0
346,021
503,658
23,699
157,900
390,636
65,405
169,290
27,556
682,676
639,923
147,480
9,966
225,644
458,154
288,202
14,074
336,430
237,676
134,100
2,115,847
2,117,279
4,619,336
1,653
5,910
176,704
586,368
1,771,527
49,600
419,543
3,568,615
259,707
556,973
519,254
96,220

0.51
0.09
1.12
0
0.08
9.6
1.65
2
2.56
0.12
0.1
3.28
1.26
0.76
2
3.2
0.16
0.41
0.34
0.01
0.02
0.5
0.14
1.15
0.25
0.67
0.45
0.44
0.28
0.05
0.35
14
0.48
0.44
0.22
0.76
0.31
2.96

0.51
0.1
1.17
0
0.09
13
1.65
2.66
2.56
0.13
0.11
3.28
1.57
0.76
2
3.2
0.18
0.54
0.34
0.01
0.03
0.88
0.14
1.27
0.25
0.72
0.55
0.44
0.29
0.06
0.39
16
0.49
0.45
0.23
0.8
0.34
2.96

0.5
0.07
1.08
0
0.08
9.3
1.52
2
2.3
0.1
0.09
2.58
1.22
0.51
1.9
3.2
0.16
0.34
0.27
0.01
0.02
0.48
0.13
1
0.23
0.63
0.45
0.43
0.2
0.05
0.3
14
0.42
0.38
0.19
0.73
0.26
2.76

0.5
0.09
1.1
0
0.09
13
1.55
2.34
2.56
0.12
0.11
3.16
1.57
0.59
1.95
3.2
0.16
0.38
0.32
0.01
0.02
0.5
0.14
1.1
0.25
0.69
0.55
0.44
0.29
0.05
0.33
16
0.45
0.41
0.2
0.78
0.29
2.94

0.5
0.09
1.1
0
0.08
9.55
1.61
2.09
2.55
0.12
0.1
2.61
1.33
0.62
1.91
3.2
0.17
0.43
0.31
0.01
0.02
0.51
0.13
1.07
0.24
0.68
0.49
0.44
0.26
0.05
0.33
14.59
0.46
0.39
0.2
0.75
0.3
2.87

ราคาปิด
ต่อก�ำไร
ต่อหุ้น

0.00
18.07
N.A.
N.A.
N.A.
62.70
13.07
22.81
22.06
27.21
13.73
41.78
23.49
45.18
19.19
7.98
7.37
N.A.
36.53
91.38
33.03
18.02
N.A.
26.42
37.23
10.81
22.31
22.59
5.24
14.99
75.85
N.A.
N.A.
29.13
12.38
24.55
21.44
8.77
23.22
10.84
18.81
11.24
29.20
9.12
91.02
N.A.
73.17
N.A.
9.91
40.30
N.A.
144.19
7.04
17.89
25.55
7.94
17.06
8.09
N.A.
33.28
28.31
13.42
21.79
47.94
13.08
6.31
N.A.
380.32
6.16
N.A.
13.20
20.26
64.01
N.A.
N.A.
N.A.
31.53
N.A.
32.52
16.04
29.05
51.25
51.15
N.A.
318.39
20.46
54.63
13.78
14.99
N.A.
N.A.
0.00
15.43
N.A.
37.80
28.48
21.65
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
593.76
20.51
36.76
64.00
13.14
26.66
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
18.13
13.95
9.78
11.67
14.16
46.46
38.20
22.50
31.49
N.A.
709.45
17.27
11.36
0.00
40.39
12.74
79.53
36.06
N.A.
N.A.
N.A.
53.10
N.A.
53.90
-

P/BV
2.71
3.10
0.53
4.25
2.01
7.82
1.14
4.44
3.35
5.79
0.95
3.55
2.25
3.71
1.27
0.65
1.13
3.20
2.82
1.38
4.52
2.93
1.90
1.56
4.40
1.96
1.18
2.07
2.09
2.90
0.64
1.02
1.51
5.80
1.75
1.07
1.20
2.03
2.03
1.69
3.64
1.38
1.61
1.33
1.68
2.24
2.18
6.61
0.78
2.96
0.61
1.80
3.03
2.44
0.90
1.00
2.74
4.30
1.69
3.62
2.53
1.37
0.95
2.48
3.80
1.64
2.89
0.86
2.33
2.06
0.84
N.A.
1.72
0.93
1.24
4.68
1.46
9.06
1.60
5.42
1.32
1.23
1.24
3.57
1.07
1.86
7.69
1.02
3.60
2.13
1.35
2.95
10.19
3.84
0.85
0.85
4.99
12.72
3.06
1.70
11.25
1.72
1.24
5.27
2.09
2.00
0.79
3.22
0.74
1.47
1.81
1.94
1.88
1.40
9.82
1.94
5.53
2.81
1.48
1.84
1.97
1.80
1.93
3.05
1.69
8.90
0.29
1.30
1.62
0.97
1.12
3.06
-





มูลค่าหุ้น เงินปันผล อัตราเงินปัน
ตามบัญชี ตอบแทน ผลตอบแทน
ต่อหุ้น
2.97
0.77
0.55
1.23
1.06
2.33
1.47
0.19
1.27
0.00
0.82
0.44
4.21
3.61
31.75
0.38
0.00
2.89
0.36
0.54
1.84
0.36
1.60
2.10
3.13
1.40
0.69
1.64
0.90
1.25
2.92
0.83
0.58
2.71
0.68
0.11
2.53
1.87
1.97
0.57
1.81
1.73
1.56
0.81
0.59
4.58
2.78
1.75
0.35
42.21
3.86
1.91
2.05
2.73
1.01
0.47
3.88
3.73
1.13
0.20
0.00
1.31
1.88
0.53
1.12
0.40
1.25
1.88
0.38
1.22
-0.18
0.07
1.64
1.85
0.79
0.39
2.64
0.32
2.93
2.80
1.48
1.01
4.63
3.62
2.38
0.27
0.16
0.45
1.10
0.41
0.53
0.75
0.47
5.53
1.82
1.79
0.11
0.11
1.24
1.35
1.22
0.40
0.87
0.64
0.23
2.15
0.58
1.82
3.04
2.02
2.02
4.41
5.11
1.04
5.01
6.37
0.69
0.07
1.02
0.81
1.45
0.82
1.95
0.00
1.49
0.31
1.67
1.58
0.67
0.44
-

0.77
0.05
0.00
0.00
0.00
0.06
0.08
0.10
2.04
0.0347
0.00
0
0.0586
0.0182
0.25
0.15
0.20
0.015
0
2.01
0.00
0.03
0.00
0
0.02
0.04
0.18
1.83
0.08
0
0.0058
0.00
0.00
0.00
0.11
0.06
0
0.065
0.01
0.00
0.12
0.06
0.08
0.02
0.10
0.03
0.00
0.02
0.00
0.20
0.06
0.00
0.015
1.05
0.10
0.10
0.037
0.05
0.02
0.00
0.08
4.95
0.20
0.13
0.0033
0.27
0
0.05
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00556
0.0056
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00
0.63
0.05
0.00
0.10
0.0018
0.32
0.01111
0.04
0.0327
0.00
0.05
0.06
0.00
0.002
2.40
0.00
0.07
0.00
0.022
0.10
0.06
0.00
0.09
0.00
0.00
0.0203
0.10
0.17
0.05
0.01
0.03
0.00
0.00
0.08
0.00
0.022
0.08
0.10
0.22
0.10
0.82
0.05
0.17
0.65
0.015
0.00
0.07
0.10
0.10
0.65
0.04
0.05
0
0
0.00
0.14
0.00
0.02
0.00
1.64
-

0.54
0.00
0.00
0.00
0.48
3.01
1.53
3.13
0.00
0.00
1.97
1.86
2.95
3.27
0.97
0.00
0.00
0.00
2.00
0.30
0.00
8.94
8.00
1.95
2.70
0.00
0.37
0.00
0.00
0.00
2.50
2.28
0.00
3.45
1.23
0.00
9.74
1.58
6.59
0.97
4.00
0.54
0.00
1.47
0.00
4.50
0.45
0.00
1.46
4.08
2.96
1.72
0.74
5.69
1.98
0.00
0.48
4.06
3.87
0.98
0.00
0.00
1.07
0.00
0.00
0.00
17.76
1.66
0.60
0.00
0.00
0.00
5.23
0.00
4.31
0.00
0.42
0.35
1.49
0.28
4.95
2.60
0.00
1.29
1.36
0.00
1.25
0.00
2.99
0.00
1.40
4.44
3.35
0.00
0.00
0.00
0.00
5.89
4.76
1.84
2.38
8.00
0.43
0.00
0.00
4.71
0.00
1.64
3.57
5.48
5.61
7.83
11.47
0.98
2.78
1.84
1.55
0.00
0.00
6.29
7.63
1.60
4.57
0.00
0.00
0.00
6.42
0.00
3.08
0.00
-
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Think StartUp

กลยุทธ์ แม้จะสวยงามเพียงไร แต่ควรดูทผ่ี ล
วินสตัน เชอร์ชลิ

26 thinkstartup@nationgroup.com

❚

Think Marketing Weapon
รศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
krittinee.nuttavuthisit@sasin.edu

●

ทางไหนดี?

Startup กับกลยุทธ์ชอ่ งทาง
P ตัวที่ 3 ในกลยุทธ์การตลาดสุดคลาสสิกคือ
Place Strategy ทีไ่ ม่แค่เชิงกายภาพแต่ความหมาย
ของมันรวมช่องทางการเข้าถึงลูกค้าด้วย
โดยอาจแยกได้เป็น 3 มิติคือ ช่องทางการขาย
(Sale Channel) ช่องทางการน�ำส่ง (Delivery Channel) และช่องทาง
การให้บริการ (Service Channel) โดยการท�ำงานอาจครอบคลุม
ทั้ง 3 มิติ หรือเน้นบางมิติแล้วแต่แนวทางกลยุทธ์ที่วางไว้
ธุรกิจ Startup มักเกีย่ วโยงกับเทคโนโลยี การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาเสริมหรือสร้างเป็นสินค้าบริการในรูปแบบต่างๆ กลยุทธ์ช่องทาง
ที่ส�ำคัญได้แก่ ช่องทางที่ท�ำหน้าที่ขายแต่เพียงเท่านั้น ซึ่งท�ำงานคล้าย
Broker น�ำสินค้าบริการของ Startup ไปเสนอขายแล้วกินส่วนแบ่งเป็น
รายได้โดย Broker อาจน�ำสินค้าบริการดังกล่าวไปผสมผสานกับของ
Startup รายอื่นด้วยแล้วเสนอขายกับลูกค้าเป็น Solution Package
อีกแนวกลยุทธ์เพิม่ มิตขิ องการให้บริการเข้ามาเป็นช่องทางทีเ่ รียกว่า
Developer ก็คอื เอาสินค้าบริการไปขายและเป็นผูใ้ ห้บริการเสริมด้วย
ตัวอย่างเช่น น�ำไปท�ำ Customize ให้ตามความต้องการของลูกค้า หรือ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการหลังการขายอย่างกรณี Salesforce.com ทีเ่ ป็น
ช่องทางช่วยท�ำการขายสินค้าบริการให้ Startup และยังรับหน้าทีช่ ว่ ยเรือ่ ง
CRM ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างการน�ำ AI(Artificial Intelligence)
มาช่วยวิเคราะห์และคาดการณ์ปัญหาพร้อมหาทางออกให้กับลูกค้า
กลยุทธ์ส�ำคัญอีกตัว เป็นการท�ำงานผสานมิติตั้งแต่การขายสินค้า
บริการแล้วน�ำมาผลิตพัฒนาขึน้ ตามความต้องการทีต่ กลงกันไว้กบั ลูกค้า
น�ำส่ง (Delivery) สินค้าบริการและให้บริการพร้อมกันด้วย ช่องทาง
ดังกล่าวมักจะเป็นผู้เก็บเงินกับลูกค้าเองแล้วน�ำบางส่วนมาจ่ายเป็นค่า
Royalty Fee หรือ License Fee ให้กับ Startup เจ้าของเทคโนโลยี
ช่องทางดังกล่าวน�ำสินค้าบริการไปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วขายต่อไป หรือ
VAR (Value Added Reseller) ช่องทางนี้ทำ� หน้าที่ครอบคลุมหลาย
มิติจึงมักกินส่วนแบ่งของรายได้สูงกว่าประเภทอื่น
ในการท�ำความตกลงกับช่องทาง Startup อาจพิจารณาหลาย
เงื่อนไขประกอบกัน เช่น การจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ การตกลงส่วนลด
สินค้าบริการทีใ่ ห้ชอ่ งทางน�ำไปจ�ำหน่าย (Discount) การให้ Incentives
เป็นแรงจูงใจการขายทัง้ ในรูปรางวัล (Rewards) หรือการขอรับเงินคืน
เป็นเหมือนส่วนลดสินค้าภายหลังจากขายได้แล้ว (Rebates) หรืออาจ
เป็นการสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขายให้กับช่องทางหรือตกลงท�ำ
โปรโมชั่นร่วมกันและมีการแชร์ค่าใช้จ่าย เป็นต้น
ก็เพือ่ ให้ชอ่ งทางขายได้ น�ำมาซึง่ รายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ ของ Startup
เรียกได้ว่าช่องทางเป็นเสมือน Partner ที่ควรท�ำงานสนับสนุนกัน
แบบ Win-Win มากกว่าการจ้องชิงไหวชิงพริบ
เพราะธุรกิจ Startup ไม่ได้มที รัพยากรมาก ไม่มอี ำ� นาจต่อรองกับช่องทาง
อย่างบริษทั ใหญ่ๆ และแม้แต่บริษทั ใหญ่อย่าง Google เองก็ใช้ชอ่ งทางเช่น VAR
ในการช่วยขายและกระจายสินค้าและบริการ เพราะตระหนักดีถงึ ความเชีย่ วชาญ
และประโยชน์ของการใช้ช่องทางช่วยสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
ดังนั้น เมื่อ Startup วางแผนจึงควรค�ำนึงถึงลักษณะและ
จ�ำนวนของช่องทางที่จะร่วมมือ เช่น อาจแยกช่องทางที่ต่างกันไปตาม
ประเภทลูกค้าและตลาดเป้าหมาย และน�ำแผนดังกล่าวมาพิจารณาให้ลอ้
และรับกันกับกลยุทธ์ด้านอื่น เช่น สินค้าบริการ (Product Strategy)
ดูวา่ ช่องทางทีก่ ำ� หนดมีผลต่อการต้องปรับหรือเติมสินค้าบริการแค่ไหน
ด้านราคา (Price Strategy) ที่ต้องวางแผนทั้งกับที่ตกลงกับช่องทาง
และที่คาดว่าจะเป็นราคารับรู้ในตลาดเป็นอย่างไร
ด้านการส่งเสริมการขายต้องวางแผนท�ำอะไรเพือ่ อะไร จะท�ำอะไรกับ
ช่องทางไหนได้บา้ ง จากนัน้ ก็จดั การท�ำตามความตกลง โดยอาจอยูใ่ นรูป
การท�ำสัญญากันกับช่องทาง โดยเฉพาะทีต่ อ้ งการบริหารไม่ให้ซ�้ำซ้อนกัน
กระบวนการจากนั้นคือการวางแผนรองรับเมื่อมีลูกค้าเข้ามา โดย
เฉพาะทีช่ อ่ งทางไม่ได้เป็นคนดูแลจัดการเองแต่มตี วั กลางขาย Startup
ต้องพร้อมรับและดูแลลูกค้าทีถ่ กู ส่งเข้ามา ช่องทางมีบทบาทช่วยคัดสรร
ระบุแยกประเภทลูกค้า น�ำไปสู่การขายที่มากขึ้นกับในหน่วยงานนั้น
หรือขยายสู่หน่วยงานอื่นในเครือข่ายต่อไป
สุดท้ายเป็นการประเมินการท�ำงานกับช่องทางเพือ่ พิจารณาว่าจะยัง
คงร่วมงานหรือมีการปรับเปลีย่ นหรือไม่หลังหมดสัญญา แต่ทา้ ยทีส่ ดุ แล้ว
การท�ำงานกับช่องทางจะประสบความส�ำเร็จได้ต้องอาศัยความเชื่อมั่น
ไว้วางใจกันเป็นส�ำคัญ

โครงการ Software Park - WealthMagik
Animation Award ในหัวข้อ “สุดยอด
แอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติ” ประกาศผล
ว่ามี 3 ผลงานเข้าตา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
ร่วมกัน 3 รางวัล
โดยจุดประสงค์ของโครงการก็เพื่อ
กระตุน้ และส่งเสริมให้นกั เรียน นักศึกษา
และบุคคลทัว่ ไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
การออม และส่งเสริมให้นกั ศึกษาพัฒนา
ศักยภาพด้านไอที และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ได้น�ำความรู้ด้านการพัฒนาสื่อ
ซอฟต์แวร์แอนิเมชัน่ ผสมผสานความรูด้ า้ น
การเงินส่วนบุคคลมาประยุกต์ เพือ่ ถ่ายทอด
ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายใน
รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
โครงการนี้เป็นกิจกรรมการประกวด
พั ฒ นาสื่ อ การ์ ตู น แอนิ เ มชั่ น ในระดั บ
อุดมศึกษา จัดขึ้นโดยส�ำนักงานพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

●

ชนิตา ภระมรทัต

มีปัญหาอยู่ 2 ข้อที่ “KasetTRADE”
อยากช่วยแก้ไข หนึง่ เรือ่ งอาหารปลอดภัย
สอง ท�ำให้เกษตรกรไทยมีรายได้และชีวิต
ที่ดีขึ้น
แม้ว่าที่ผ่านมาเกษตรอินทรีย์จะสร้าง
ความรับรู้ในสังคมไทยแล้ว แต่ที่ผ่านมา
ถือว่าเติบโตอย่างล่าช้า ซึ่งอาจเป็นเพราะ
คนไทยขาดความตระหนักในเรื่องของ
อาหารปลอดภัย และยังขาดความเชื่อมั่น
ในสินค้าเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากได้เห็น
ข่าวว่ามันปลอมปนสารพิษกันอยู่เนืองๆ
“นที จารยะพันธุ์” หนึ่งในทีมงาน
ที่ก่อตั้งเกษตรเทรด บอกว่า คอนเซปต์
ของ KasetTRADE (เกษตรเทรด) ก็คือ
แพลตฟอร์มทีช่ ว่ ยท�ำให้ลกู ค้าเชือ่ มต่อและ
สามารถซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกรได้
จะเป็นระบบที่ท�ำให้สามารถตรวจสอบได้
ว่าสินค้าผลิตโดยใคร ท�ำให้เมื่อเกิดปัญหา
ปลอมปนจะท�ำให้รู้ที่มาว่าเป็นผักจาก
แปลงไหนและเข้าไปแก้ไขได้ตรงจุด ทั้งนี้
เพื่อช่วยสร้างความโปร่งใสให้กับทางฝั่ง
ผู้บริโภค
ในเวลาเดียวกัน เกษตรเทรด จะเป็น
ช่องทางที่ให้เกษตรกรได้มีโอกาสโชว์ถึง
ผลผลิตของตัวเองคือต่อถึงผูซ้ อื้ ได้โดยตรง เมือ่
สินค้าได้รบั การยอมรับว่าดีจริง ปลอดภัยจริง
ทีส่ ดุ ก็จะน�ำมาซึง่ รายได้และความภาคภูมใิ จ
ให้กับเกษตรกร
“แนวคิดเกษตรเทรดเพิง่ เริม่ ต้นเพียง
4- 5 เดือน เดิมผมเปิดธุรกิจชื่อออร์แกนิค
แแอนด์โค เน้นการพัฒนาตลาดทีเ่ ป็นเกษตร
อินทรียโ์ ดยส่งให้กบั ร้านอาหารและโรงแรม
ต่างๆ แต่ติดปัญหามันสเกลไม่ได้เพราะ
ดีมานด์ซัพพลายมันไม่ตรงกันสักที และ
ยังติดเรื่องโลจิสติกส์ด้วยว่ามีต้นทุนการ
ขนส่งค่อนข้างสูง เนื่องจากเรามีวอลุ่ม
ไม่เยอะ”
ดังนัน้ เพือ่ จะผลักดันท�ำให้ความฝัน
กลายเป็นจริงได้ แพลตฟอร์มของเกษตร
เทรดจึงควรต้องประกอบไปด้วยคน 3 กลุม่
ได้แก่ 1.กลุ่มเกษตรกร 2. ผู้ซื้อ และ
3. ผู้ขนส่ง
ส�ำหรับประโยชน์ทใี่ ช้จงู ใจพวกเขาก็คอื
กลุม่ เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมระบบจะมีรายได้ที่
มัน่ คง ปลูกสิง่ ทีม่ คี นสัง่ ซือ้ ล่วงหน้า ระบาย
สินค้าทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
มีทางเลือกขายสินค้าได้จากผูซ้ อื้ หลายราย
ได้
ขณะที่ผู้ซื้อ จะได้รับความสะดวกใน
การจัดหาสินค้าทีต่ อ้ งการได้จากเกษตรกร
ทัว่ ประเทศ สามารถได้รบั ข้อเสนอขาย หรือ
เสนอผลิตจากเกษตรหลายรายได้
ด้านผู้ขนส่ง ก็จะสามารถเพิ่มรายได้
ให้กับตนเอง ซึ่งเป็นได้ทั้งการขนส่งสินค้า
ที่อยู่ในเส้นทางที่เดิมอยู่แล้ว หรือเป็น
เส้นทางใหม่ในวันที่ว่างรถไม่ได้ถูกใช้งาน
นทีบอกว่า ในวงการค้าขายสินค้า
เกษตรกลุม่ ผูข้ นส่งถือว่ามีความส�ำคัญมาก
เพราะปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ ของลูกค้า
ก็คอื ราคาสินค้าบวกค่าขนส่ง แน่นอนว่า
ย่อมต้องอาศัยการขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป
ซึง่ ทางเกษตรเทรดจะแนะน�ำในเรือ่ งนี้
ทัง้ ทางฝัง่ ของเกษตรกรและฝัง่ ลูกค้าว่าจะ
สามารถแชร์เส้นทางกับรถที่วิ่งเป็นประจ�ำ
ได้อย่างไร และผู้ขนส่งรายใดที่ท�ำงานดี
เป็นมืออาชีพ
การซื้ อ ขายที่ ยุ ติ ธ รรม และมี
ประสิทธิภาพ แน่นอนว่ายังคงเป็นคียซ์ คั เซส
ของทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย ไม่ มี ข ้ อ ยกเว้ น กั บ

‘KasetTRADE’ในโจทย์
สร้างโลกใหม่‘เกษตรไทย’

นที จารยะพันธุ์

ต้องตอบให้ได้วา่
เราทำ�ได้ดกี ว่าคนอืน่
อย่างไร อะไรคือ
ความได้เปรียบ
อะไรคือความ
ไม่เหมือนเดิมจริงๆ
สินค้าเกษตร ทางเกษตรเทรดก็น�ำมา
ตีความแล้วพบว่าต้องท�ำหน้าที่ 3 เรื่อง
หลักๆ ได้แก่
1. แสดงถึงความน่าเชือ่ ถือ คือมีประวัติ
ของทัง้ ตัวผูซ้ อื้ เกษตรกร และผูข้ นส่ง อย่าง
ชัดเจน ทั้งสร้างระบบการรีวิวกันและกัน
ทุกคนสามารถถูกรีวิวหรือตรวจสอบได้
เกษตรกรก็ถกู รีววิ ได้ ผูซ้ อื้ ก็ถกู รีววิ ได้ เพือ่
ป้องกันปัญหาเรื่องการผิดสัญญากัน และ
การให้บริการที่ไม่มีคุณภาพ

ความใหม่ ยาก เสีย่ ง แต่ดี

ธุรกิจสตาร์ทอัพมีแนวโน้มจะ
เป็นผูท้ ขี่ บั เคลือ่ นปัญหาสังคม รวมถึง
โอกาสใหม่ๆ ที่จ�ำเป็นต้องแก้ไขหรือ
ไขว่คว้ามาด้วยเครื่องมือใหม่ๆ ซึ่งนโยบายภาครัฐและธุรกิจ
ที่มีอยู่เดิมไม่เคยท�ำมาก่อน
“แต่มนั ก็ไฮริช ไฮรีเทิรน์ สตาร์ทอัพต้องยอมรับก่อนว่า
การท�ำอะไรใหม่ๆ มันยากกว่า เสีย่ งกว่า แต่ถา้ ท�ำได้มนั ก็มผี ลดี”
ค�ำถามคลาสสิคก็คือ แล้วจะเริ่มต้นอย่างไร? ซึ่งนทีบอก
ว่า วิถีของสตาร์ทอัพทั่วไปก็ต้องเริ่มจาก พร็อบเบลม โซลูชั่น
อินเทอร์วิว ให้รู้ปัญหาที่ต้องการแก้ ว่าเป็นปัญหาที่หนักหนา
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่อย่างไร และที่ผ่านมามีความ
พยายามแก้ไขหรือไม่ หากมีแล้วโซลูชั่นที่เราคิดมันจะดีกว่า

สุดยอดแอนิเมชัน เงินออมสร้างชาติ
ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ
บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ�ำกัด
ผูพ้ ฒ
ั นาเว็บไซต์ www.WealthMagik.com
ให้บริการข้อมูลความรูด้ า้ นการวางแผนการ
ออมด้วยกองทุนรวม
และมีนกั ศึกษาระดับปริญญาตรี - โท
สนใจสมัครเข้าร่วมมากกว่า 40 ทีมจาก
ทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละทีมที่ผ่านเข้ารอบได้
ถูกคัดเลือกจากเนือ้ เรือ่ ง สตอรีบ่ อร์ด และ
ผลงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์ รวมทัง้ ร่วมกิจกรรม
บูธแค้มป์ระหว่างการแข่งขัน เพื่อเสริม
ความรู้ด้านการเงิน การพัฒนาแอนิเมชั่น
จากผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งผลการแข่งขันรอบ 10 ทีมสุดท้าย
ปรากฏว่าไม่มที มี ทีไ่ ด้รางวัลชนะเลิศ โดยมี
รางวัลรองชนะเลิศ จ�ำนวน 3 ทีม ได้รับทุน

การศึกษามูลค่าทีมละ 50,000 บาท ได้แก่ ทีม
CraftMONO จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร์ กับผลงาน
NONE ทีม 543 Uturn จากมหาวิทยาลัย
ศรี ป ทุ ม กั บ ผลงานออมฝั น และที ม

2. มีราคาเริม่ ต้น ทีต่ า่ งฝ่ายก็ยนิ ดีทจี่ ะ
ซือ้ ขายกัน พร้อมค่าขนส่ง ง่ายต่อการดูราคา
ต่อรอง และปิดการขาย ราคาที่คิดให้ใน
ระบบจะบวกค่าขนส่งให้แบบอัตโนมัติ
3. ท�ำให้การบริหารจัดการเรือ่ งการขนส่ง
และงานเอกสารง่ายขึน้ สามารถตรวจสอบ
สถานะการขนส่งได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมี
ระบบการออกใบสัญญาสั่งซื้อ ใบส่งของ
ใบตรวจของ ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จด้วย
“ในตอนแรกเกษตรเทรดถูกออกแบบ
มาให้เป็นบีทบู ี ลูกค้าเราจะเป็นพวกขายส่ง
เป็นผูร้ วบรวมผลผลิต เป็นร้านอาหาร หรือ
ห้างฯต่างๆก่อน แต่ถามว่าตลาดบีทซู เี ราจะท�ำ
ไหม เราวางแผนว่าจะท�ำ แต่จะท�ำออนท็อบ
แพลตฟอร์มนี้อีกทีหนึ่งคือเฟสแรกจะ
ท�ำบีทูบีก่อน”
ทั้งนี้ เกษตรเทรดในเวอร์ชั่นแรกเป็น
ระบบปิด คนขายคนซื้อยังไม่เห็นผู้ผลิต
แต่เวอร์ชนั่ ใหม่ทกี่ ำ� ลังถูกพัฒนาขึน้ จะเป็น
ระบบโอเพ่น ซึ่งจะท�ำให้ผู้ซื้อได้เห็นผู้ขาย
และจะท�ำให้การค้นหาสินค้าท�ำได้งา่ ยยิง่ ขึน้
“เช่นผู้ซื้ออยากจะเสิรซ์หาเกษตรกร
ปลูกมะพร้าว ระบบของเราจะบอกได้เลย

ว่าเกษตรกรชื่ออะไร เบอร์อะไร อยู่ที่ไหน
ปลูกในพื้นที่เท่าไหร่ โอกาสในการติดต่อ
ซื้อขายมันก็จะง่าย”
และตามแผนเดิม ทางเกษตรเทรดจะ
คิดค่าบริการ 2% ในการซือ้ ขายจากฝัง่ ผูซ้ อื้
แต่ทีมงานก็ตัดสินใจใหม่ว่าจะให้ลูกค้าใช้
ระบบฟรีไประยะหนึง่ เพราะทีมมีทรัพยากร
ทีจ่ ำ� กัดการพัฒนากว่าจะเชือ่ มโยงทุกอย่าง
ให้ครบลูฟก็ต้องอาศัยเวลา
ถามถึงเรือ่ งของการระดมทุน นทียอมรับ
ว่าโปรเจคเกษตรเทรดต้องใช้เงินลงทุนสูง
เลยได้ไปลองเรสฟันด์ (แต่ไม่ได้) และได้
คุยกับนักลงทุนหลายๆคน ท�ำให้เห็นมุมมอง
ทางธุรกิจที่ลึกขึ้นและได้เห็นแนวทางเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมาก
“ในการท�ำธุรกิจเราต้องมองเป้าหมาย
สุดท้ายและคอร์คอมพีเทนซีของเราให้ออก
เราต้องตอบให้ได้วา่ เราท�ำได้ดกี ว่าคนอืน่ ๆ
อย่างไร อะไรคือความได้เปรียบ อะไรคือ
ความไม่เหมือนเดิมจริงๆ และตลาด
เกษตรมันก็ใหญ่มาก สิง่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื เรา
จะเริม่ จากตรงไหน ตอนนีเ้ กษตรเทรดเลย
เซ็กเมนท์ว่าเราอยากท�ำออร์แกนิคและ
อยากท�ำบีทูซี”
เพราะประสบการณ์ในการท�ำตลาดใน
รูปแบบบีทบู ที ผี่ า่ นมาท�ำให้เขาพบว่า ไม่วา่ จะ
สร้างเรือ่ งราวหรือพยายามสือ่ สารว่าเกษตร
ออร์แกนิคหรือเกษตรอินทรีย์นั้นดีเพียง
ไร แต่สุดท้ายการซื้อขายมักจะจบลงที่การ
กดราคาจากฝ่ายจัดซื้อของบริษัทลูกค้า
“การทีเ่ ราตัวเล็กพาวเวอร์ในการต่อรอง
มันเลยแทบจะไม่มี เรามองว่าถ้าสื่อสาร
ยิงตรงไปถึงผู้บริโภคเลยมันจะง่ายกว่า
มาก เราไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ก็แค่บอกว่า
ออร์แกนิคดีอย่างไร มาร์จิ้นก็น่าจะเยอะ
กว่า และมีอะไรให้เล่นเยอะกว่าไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของรสชาติ เรื่องสุขภาพ และการ
แก้ไขโรคภัยต่างๆ เพราะมันเป็นสินค้าจาก
ธรรมชาติ ซึ่งในเชิงของธุรกิจน่าจะมีความ
เป็นไปได้มากกว่า ”
นทีมองว่าตลาดเกษตรใหญ่มาก เป็น
เค้กก้อนใหญ่เหลือเฟือทีใ่ ครๆก็มาตัดแบ่ง
และก็มนั่ ใจว่าเกษตรเทรดจะสามารถโชว์ถงึ
ความแตกต่าง ซึ่งเป็นเรื่องความมั่นใจ
ของลูกค้าว่าได้ซื้อสินค้าที่ปลอดภัยจาก
เกษตรกรที่เชื่อใจไว้ใจได้

CG-SPECIAL 57 จากมหาวิทยาลัยบูรพา
กับผลงานก้าวแรกของขนมเทียน
และตัวแทนของทีมที่ได้รับรางวัล
มี มุ ม มองเรื่ อ งการออมดั ง นี้ “รั ช นี ก ร
มารุตเสถียร” นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

แบบเดิมหรือไม่
“ในขัน้ ตอนนีเ้ ราต้องเลือกเซ็กเมนท์กลุม่ เป้าหมาย เพราะ
ปัญหานีอ้ าจเกิดขึน้ กับคนกลุม่ หนึง่ ขณะทีเ่ ราอาจไปสัมภาษณ์
กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ เราต้องครอสเช็คหาให้เจอว่าเป็นกลุ่มไหน
กันแน่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ จากนั้นก็ท�ำเรื่องของ
โปรดักท์มาร์เก็ตฟิต ดูวา่ ตัวโซลูชนั่ ของเราในเชิงธุรกิจแล้วมัน
ฟิตหรือเปล่า และต้องดูถงึ ทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในธุรกิจไม่วา่ จะ
เป็นเรือ่ งเงิน เราจะหาเงินทุนมาจากไหน จะลงขันกันก่อนไหม
หรือไปหานักลงทุน และนักลงทุนคนแรกควรเป็นใคร เขาจะ
ช่วยอะไรเราได้บ้าง รวมถึงจะต้องหาทีมที่ดีด้วย”
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว โลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นสูตรส�ำเร็จ
นทีบอกว่าคงต้องออกแบบเป็นเคสบายเคสไป

การจัดการ ชัน้ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จากทีม
CraftMONO กับผลงาน NONE กล่าวว่า
จากค�ำถาม “คุณเคยคิดมัย้ ว่าเราออมเงินไป
เพือ่ อะไร? ทีมงานจึงได้เล่าเรือ่ งการออมเงิน
ผ่านมุมมองของเด็กชายคนทีม่ ตี อ่ แม่ของเขา
เพื่อให้รู้จักวิธีการออมเงิน ประโยชน์ และ
ความหมายที่แท้จริงของการออม เพราะ
การออมนั้นไม่ใช่เพื่อรวย แต่เพื่ออนาคต
ที่ไม่แน่นอนของตนเอง
“นิ ติ ภู มิ สุ ว รรณค� ำ ” นักศึกษา
คณะดิจิทัลมีเดีย ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม จากทีม 543 Uturn กับผลงาน
ออมฝัน กล่าวว่า ถ้าเด็กที่ยากจนมีเหตุ
จ�ำเป็นต้องใช้เงินเพือ่ เรียนหนังสือ แล้วเขา
จะท�ำอย่างไรเพือ่ ให้ได้เงิน ค�ำตอบก็คอื การ
ท�ำงานแล้วเก็บออม
“วัชรินทร์ วิเศษสัตย์” นักศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 3 มหาวิทยาลัย
บูรพา จากทีม CG-SPECIAL 57 กับ

ผลงานก้าวแรกของขนมเทียน กล่าวว่า เด็ก
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพจ�ำเป็นจะ
ต้องมีความรู้ เงินก็เป็นปัจจัยส�ำคัญมาก
จึงต้องรู้จักการออมเพื่อเป็นทุนการศึกษา
ในอนาคต เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ
นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Popular Vote
อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม ZAPP จากสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับผลงาน “เมื่อ
ถึงวันนั้น” รับทุนการศึกษามูลค่า 30,000
บาท รางวัล Popular Vote อันดับที่ 2
ได้แก่ ทีม NoZeed จากสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ กับผลงาน “The Bubble”
รับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท และ
รางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 ได้แก่
ทีม Mercenary จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
กับผลงาน “Happy” รับทุนการศึกษามูลค่า
10,000 บาท โดยทุกรางวัลจะได้รับรางวัล
ประกาศนียบัตร พร้อมด้วยบัญชีซื้อ-ขาย
หน่วยลงทุนจาก และบัญชีซื้อ-ขายหน่วย
ลงทุนจาก WealthMagik

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กรุงเทพธุรกิจ

ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ทีด่ สี ดุ ของโลก ดูแลประชาชนกว่า 60 ล้านคนอย่างมีประสิทธิภาพ
ศ.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.
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บุษกร ภู่แส

สจล.บ่มเพาะ‘แพทย์นวัตกร’

แพทย์นวัตกรหรือแพทย์ทเี่ ป็นนักสร้าง
นวัตกรรม เป็นเป้าหมายใหม่ในการผลิต
บัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพือ่ พัฒนา
นวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศ
ลดพึง่ พาการน�ำเข้าอุปกรณ์และวัสดุทางการ
แพทย์ตา่ งๆ ซึง่ จะเป็นภาระค่าใช้จา่ ยทีส่ ำ� คัญ
ในอนาคตของไทยทีก่ ำ� ลังจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัย
ประเดิมด้วยผลงานรอการต่อยอดเชิง
พาณิชย์ การันตีรางวัลทั้งในประเทศและ
ระดับนานาชาติ ทั้งยังผ่านการทดสอบกับ
กลุม่ เป้าหมายแล้วและบางชิน้ ก็สง่ ใช้งานจริง
ในโรงพยาบาลรัฐ เช่น เต้านมจากโฟมยาง
ธรรมชาติฝกึ ตรวจคัดกรองมะเร็ง ชุดตรวจ
ไตวายจากเบาหวานโดยโทรศัพท์มือถือ
โปรแกรมกายภาพบ�ำบัดมือและกล้ามเนือ้ แขน
ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

สร้างนวัตกรสวมชุดกาวน์

ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร รักษา
การคณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
สจล. กล่าวว่า การพัฒนานวัตกรรมการ
แพทย์ในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 แนวทาง
คือ นวัตกรรมเบรคทรู เป็นการคิดค้นของ
แปลกใหม่ทไี่ ม่เคยมีใครท�ำมาก่อน และการ
พัฒนาสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในตลาดเพือ่ การพึง่ พา
ตนเอง ลดการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
“ปัญหาทีน่ วัตกรรมไทยยังไม่ไปถึงไหน
นัน้ ไม่ใช่วา่ นักวิจยั ท�ำต้นแบบไม่ได้ แต่เป็น
เพราะระบบการจัดการทัง้ หมด เช่น ตลาดอาจ
ไม่ใหญ่พอทีผ่ ลิตออกมาแล้วมูลค่าจะสูข้ อง
น�ำเข้าได้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์
ทีน่ ำ� เข้าจากเพือ่ นบ้านราคาถูกมาก หรือภาค
เอกชนไม่ได้ทำ� งานร่วมกับสถาบันการศึกษา
อย่างใกล้ชดิ ท�ำให้ขาดการเชือ่ มโยงระหว่าง
คนคิดนวัตกรรมกับคนที่น�ำไปต่อยอด”
จากประสบการณ์พบว่า รัฐจะต้องเข้ามา
ช่วยเหลือมากขึน้ โดยเฉพาะนวัตกรรมทีค่ น

สจล.โชว์นวัตกรรมทางการแพทย์ทสี่ นับสนุนการเป็นศูนย์กลางการสร้างแพทย์นวัตกรเพือ่ อนาคต
ไทยท�ำและมีคุณภาพ ควรจะให้หน่วยงาน
รัฐซือ้ ไปใช้แม้บางครัง้ อาจจะมีราคาแพง ด้วย
การตั้งกองทุนอุดหนุนให้ราคาถูกลง เพื่อ
ให้ได้มีโอกาสได้ทดลองใช้จริง ท�ำให้เกิด
ความเชือ่ มัน่ แทนทีจ่ ะค้างอยูบ่ นหิง้ ไปเรือ่ ยๆ
ดังนัน้ แนวทางที่ สจล.พยายามท�ำคือ
การผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ให้สามารถ
น�ำไปใช้ได้จริง จึงเป็นเหตุผลหนึง่ ในการเปิด
“วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ” ทีจ่ ะช่วย
การวิจัยพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการ
แพทย์ โดยร่วมกับโรงพยาบาลสิรนิ ธรและ
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ที่
ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ สจล. รวมทั้ง
ส�ำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโรง
พยาบาลเครือข่ายจ�ำนวนหนึ่ง

“หลักสูตรแพทย์ของเรามุง่ ผลิต “แพทย์
นวัตกร” หรือแพทย์ทเี่ ป็นนักสร้างนวัตกรรม
จึงออกแบบผนวกความรู้ด้านวิศวกรรม
ชีวการแพทย์เข้ามาด้วย เพือ่ ให้ทำ� วิทยานิพนธ์
ในด้านของอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพราะการ
แพทย์ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างแน่นอน”

คิดจากห้องเรียนสู่โรงพยาบาล

ศ.นพ.อนันต์ กล่าวอีกว่า หลักสูตร
ด้านการแพทย์ในปัจจุบนั มุง่ เรียนลึกเฉพาะ
ทางไปเรือ่ ยๆ จึงท�ำให้ขาดการเชือ่ มโยงภาพ
ใหญ่ ดังนั้น คุณสมบัติของแพทย์นวัตกร
จะเน้นการคิดอย่างเป็นระบบ ท�ำให้เข้าใจ
และรู้ว่าถ้าต้องการพัฒนาเทคโนโลยีหรือ
อุปกรณ์ขึ้นมาดูแลรักษาผู้ป่วยควรค�ำนึง

จุฬาฯพัฒนาเปปไทด์ตา้ นจุลชีพแก้ปญ
ั หาโรคกุง้
สกว.หนุนจุฬาฯพัฒนาเปปไทด์ต้าน
จุลชีพเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัวกุ้ง
หวังควบคุมโรคส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผลผลิตและยอด
ส่งออกลดลง ซีพเี อฟจีบใช้เครือ่ งมือตรวจสอบ
การต้านทานโรค ขณะที่ BASF จากเยอรมนี
ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รว่ มกัน คาดอีก 2-3 ปีเกษตรกรไทย
ได้ใช้จริง
ในการประชุมวิชาการประจ�ำปี ครัง้ ที่ 4
ทุนส่งเสริมกลุม่ วิจยั (เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.)
ศ.อัญชลี ทัศนาขจร คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�ำเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานวิจยั โครงการ
“ภูมิคุ้มกันของกุ้งกับการควบคุมโรค” ว่า
เป็นการน�ำองค์ความรู้พื้นฐานไปช่วยแก้
ปัญหาในการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน
ในระยะ 3-5 ปีทผี่ า่ นมาได้เกิดการระบาด
ของโรคตายด่วน (Early mortality syndrome) ท�ำให้ไทยสูญเสียความเป็นผู้น�ำ
การส่งออกกุ้งอันดับ 1 ของโลก และมี

อนาคตจะสามารถ
ทดแทนการใช้
ยาปฏิชวี นะได้
ผลผลิตลดลงถึง 50%
กลุม่ วิจยั จึงได้ศกึ ษาผลของการกระตุน้
ด้วยความร้อนต่อระบบภูมคิ มุ้ กันโรคในกุง้
และการต้านทานวิบริโอพาราฮีโมไลติคสั ที่
เป็นสาเหตุของโรคตายด่วน และการวิจัย
เพือ่ ระบุยนี ตัวรับการรูจ้ ำ� รูปแบบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการต้านทานไวรัสตัวแดงดวงขาว เพื่อ
ประยุกต์ใช้เครือ่ งหมายดีเอ็นเอ เครือ่ งหมาย
ชีวภาพ และชิพยีน ในการคัดหากุง้ ต้านทาน

โรคเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงต่อไป
โรคตายด่วนเป็นโรคล่าสุดทีเ่ ริม่ ระบาด
ในประเทศจีน มาเลเซีย และไทยซึง่ รุนแรง
มากจนส่งผลให้กุ้งตายตั้งแต่ยังเป็นกุ้ง
วัยอ่อน นับเป็นปัญหาส�ำคัญของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้ง
ทัง้ นี้ เมือ่ มีการระบาดของโรคหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องต้องเข้ามาควบคุมบ่อเลีย้ งกุง้ และ
ตรวจหาเชือ้ โรค กลุม่ วิจยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษา
การต่อต้านเชื้อโรคเพื่อหาแนวทางการ
ควบคุมโรคดังกล่าว
ปัจจุบันกลุ่มวิจัยได้ค้นพบโปรตีน
หลายตัวที่มีศักยภาพและสามารถน�ำไปใช้
ต้านเชื้อโรคได้ 2 แบบ คือ การควบคุมโรค
โดยตรง และใช้เป็นเครือ่ งหมายตรวจสอบ
การต้านทานโรค ซึ่งบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) หรือซีพเี อฟ
สนใจทีจ่ ะน�ำเครือ่ งมือทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปตรวจสอบ
การต้านทานโรคในระหว่างการคัดสายพันธุ์
กุ้งก่อนน�ำไปเลี้ยงต่อไป

ถึงปัจจัยรอบด้านอะไรบ้าง
“ข้อดีคอื เราสามารถท�ำงานผลงานวิจยั
ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น เริ่มต้นจากการ
มีข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย
และบุคลากรทางการแพทย์มาเป็นโจทย์
ตัง้ ต้นในกระบวนการวิจยั สามารถทดสอบ
ประสิทธิภาพ เก็บข้อมูลสถิตกิ ารใช้งานของ
ผลงานทีค่ ดิ ค้นขึน้ เพือ่ น�ำไปปรับปรุงให้เกิด
เป็นชิน้ งานต้นแบบ และส่งเสริมให้มกี ารจด
เป็นสิทธิบตั ร เพือ่ ให้นำ� ผลงานต้นแบบนัน้ ๆ
ไปผลิตและจ�ำหน่ายทางธุรกิจได้จริง”
ทั้งนี้ ขอบเขตการวิจัยและพัฒนา
อุปกรณ์การแพทย์จะครอบคลุม 4 นวัตกรรม
เป้าหมาย คือ นวัตกรรมช่วยการวินจิ ฉัยโรค
นวัตกรรมเพือ่ การรักษา นวัตกรรมเพือ่ การ
ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย และนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนการสอนแพทยศาสตร์
ยกตัวอย่างผลงานการพัฒนาของ สลจ.
ที่ปัจจุบันได้ใช้งานจริงในโรงพยาบาลของ
รัฐหลายแห่ง ได้แก่ “อัลบูมนิ สมาร์ทเทสท์”
เป็นชุดทดสอบภาคสนามส�ำหรับตรวจ
อัลบูมินในปัสสาวะโดยใช้โทรศัพท์มือถือ
ไม่ตอ้ งรอผลตรวจจากห้องปฏิบตั กิ าร, แอพ
พลิเคชัน่ ตรวจโรคหนังตาตก, โปรแกรมชุด
ฝึกกายภาพบ�ำบัดมือและกล้ามเนือ้ แขนใน
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง ซึง่ ช่วยให้ผปู้ ว่ ย
หรือผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาด้านกล้ามเนือ้ มือและแขน
สามารถฟืน้ ฟูกล้ามเนือ้ ได้ดว้ ยตนเองทีบ่ า้ น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ,
โครงการแบบจ�ำลองฝึกตรวจมะเร็ง
เต้านมจากโฟมยางธรรมชาติ และเต้านม
เทียมที่มีการผสมผสานยางพาราและซิลิ
โคนทีท่ ำ� ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามคล้ายคลึง
กับธรรมชาติมากที่สุด
นวัตกรรมนีน้ อกจากจะช่วยให้ผปู้ ว่ ย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยังมุ่งเน้นให้เพิ่ม
การใช้วตั ถุดบิ ในประเทศจากการใช้สว่ น
ผสมของยางพาราธรรมชาติ

ขณะที่ BASF ผูผ้ ลิตสารเคมีรายใหญ่
และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใช้
ในระดับอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมนี
ก็สนใจทีจ่ ะร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับสัตว์นำ�้
โดยกลุม่ วิจยั จะถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้
ด้านเปปไทด์ตา้ นจุลชีพจากตัวกุง้ ไปทดสอบ
ในระบบของบริษัทตามขั้นตอนที่กลุ่มวิจัย
ได้ตพี มิ พ์ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ
ไปแล้ว ก่อนจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป
เปปไทด์ตา้ นจุลชีพทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ จากผล
การทดสอบพบว่าไม่ทำ� ให้เกิดการดือ้ ยาและ
ไม่ตกค้างในตัวกุง้ เพราะมาจากธรรมชาติ ใน
อนาคตจะสามารถทดแทนการใช้ยาปฏิชวี นะได้
แต่ปัจจุบันยังติดปัญหาเรื่องราคา จึงได้
ร่วมมือกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เพื่อแก้
ปัญหาดังกล่าว
คาดว่าภายใน ต.ค.นีส้ ถาบันทรัพย์สนิ
ทางปัญญาแห่งจุฬาฯ จะด�ำเนินการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ BASF
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ และจะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผสมในอาหารเลี้ยงกุ้งเพื่อให้
ออกฤทธิค์ วบคุมโรคในกุง้ ต่อไป คงจะใช้เวลา
2-3 ปีจึงจะน�ำไปใช้ได้จริง
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SCIWATCH

‘พิเชฐ’ เสนอุเอสแคปจัดเวที วทน.ระหว่างประเทศ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวในการอภิปรายระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการประชุมสมัยที่ 1 ของคณะ
กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม หลังได้รับเชิญจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ เอสแคป (ESCAP) โดยเสนอให้
เอสแคปสนับสนุนประเทศสมาชิก โดยการแสดงบทบาทเป็นผู้เร่ง
การเปลี่ยนแปลง (Catalyst) ด้วยการจัดเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างประเทศ
เช่น Asia-Pacific Innovation Forum ที่เอสแคปจะจัดขึ้น
ในอนาคตอันใกล้ และแสดงบทบาทเป็นผูเ้ ติมเต็มช่องว่าง (Gap Filler)
การพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสิ่งที่ประเทศต่างๆ ไม่สามารถ
ท�ำได้โดยล�ำพัง เพื่อเพิ่มบทบาทของ วทน. ต่อการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกต่อไป

ม.มหิดลวิจัยคลื่นไมโครเวฟรักษามะเร็งตับ

นางสาวพรทิพย์ แก่งอินทร์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน
ท�ำการวิจัยเรื่อง “การจ�ำลองเชิงตัวเลขของการรักษาโรคมะเร็ง
ในเนื้อเยื่อชีวภาพโดยใช้ความร้อนจากพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า”
เพื่อสร้างความรู้ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับความหลากหลายของ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษามะเร็งโดยใช้ความร้อนจาก
คลื่นไมโครเวฟ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพและคณิตศาสตร์ ในงานวันนักประดิษฐ์” ประจ�ำปี 2559
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ในปั จ จุ บั น การรั ก ษาโรคมะเร็ ง ตั บ มี อ ยู ่ ห ลากหลายวิ ธี เช่ น
การผ่าตัด หรือการใช้เคมีบ�ำบัด แต่บ่อยครั้งที่การรักษาด้วยวิธี
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้รักษาหรือยังมีข้อจ�ำกัดในการรักษา
บางประการ
การใช้พลังงานความร้อนจากคลืน่ ไมโครเวฟในการักษาโรคมะเร็ง
(Microwave ablation : MWA) เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ส�ำหรับการรักษา
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษเทคโนโลยีดงั กล่าว ด้วยการจ�ำลอง
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อิทธิพลของค่าก�ำลังของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
ระยะเวลาในการให้ความร้อน และระยะห่างจากท่อน�ำคลื่นที่ส่งผลต่อ
การกระจายตัวเชิงอุณหภูมิภายในเนื้อเยื่อตับจะถูกศึกษา ผลจากการ
ศึกษานี้จะสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งตับ
โดยความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟในอนาคต
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SPOTLIGHT

ใจสู้...นักกีฬาชาวสวิสลงแข่งขันจักรยานซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีไบโอนิค
แอสซิสทีฟ เช่น อวัยวะเทียมแบบหุน่ ยนต์ การสัง่ การด้วยสมอง ส�ำหรับ
นักกีฬาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

กรุงเทพธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Think Digi

แบรนด์มอื ถือรายใหญ่หยุดขายรุน่ ไฮไลต์
เป็นโอกาสของผูเ้ ล่นทุกราย
ทวนทอง ศรีวเิ ชียร เลอโนโว

28 ktit@nationgroup.com
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Think out

ดีแทคผนึกเอไอเอสบริการโทร4จี

เอไอเอส ดีแทคผนึกก�ำลัง ให้บริการร่วม VoLTE (Voice over
LTE) ข้ามเครือข่ายเป็นครัง้ แรกในไทยและอาเซียน หวังยกระดับคุณภาพ
การโทรอีกขัน้ บนเครือข่าย 4จี และมอบเป็นสิทธิประโยชน์ลกู ค้าร่วมกัน
ทัง้ สองค่ายสามารถใช้งาน VoLTE ข้ามเครือข่ายได้ทกุ พืน้ ทีบ่ นเครือข่าย
4จี ทั่วไทย ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าจากเสียงคมชัดระดับเอชดี
เชื่อมต่อเร็วกว่าเดิม เพิ่มเติมด้วยเอชดี วิดีโอคอลล์ คิดค่าบริการ
เหมือนการโทรปกติ ตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้บริการทั้งระบบเติมเงิน
และรายเดือน
นายสิทธิโชค นพชินบุตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการ
ตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือดีแทค
และ นายฐิตพิ งศ์ เขียวไพศาล ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ อาวุโส บริษทั
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ร่วมกันกล่าวว่า
เป็นปรากฏการณ์ครัง้ ส�ำคัญของผูน้ ำ� การให้บริการ 4จี ครัง้ แรกของไทย
และภูมิภาคอาเซียน ดีแทคและเอไอเอสได้ร่วมกันน�ำบริการ VoLTE
ที่ได้เปิดให้บริการกับลูกค้าในเครือข่ายของตน มาสู่การใช้งาน
ระหว่างเครือข่ายร่วมกันเป็นผลส�ำเร็จ สามารถสื่อสารบน VoLTE
ข้ามค่ายได้แล้วอย่างสะดวกสบาย ระหว่างดีแทคโทรไปเอไอเอส หรือ
เอไอเอสโทรมาดีแทค

ซีดีจี-จีเอเบิล-สจล.พัฒนาคนไอที

กลุ่มบริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล ร่วมสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประกาศความร่วมมือ
ทางวิชาการ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อออกแบบหลักสูตรการ
เรียนการสอน จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ สนับสนุนกิจกรรมไอที
จัดงานแข่งขันทางนวัตกรรมให้กับนักศึกษา คณาจารย์ เพื่อสร้าง
บุคลากรชัน้ น�ำด้านไอทีทตี่ อบโจทย์ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล
ขององค์กรธุรกิจต่างๆ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ตลาดแรงงานในอนาคต
นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ซีดีจี
และ กลุ่มบริษัท จีเอเบิล กล่าวว่า กลุ่มบริษัทซีดีจีและกลุ่มบริษัท
จีเอเบิลมีพันธกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีบ่ ริษทั มีความเชีย่ วชาญทัง้ บิก๊ ดาต้า มาใช้วเิ คราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคหลากหลายมิติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบสินค้าหรือ
บริการให้โดนใจผู้บริโภค รวมถึงระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) น�ำแผนที่
ความละเอียดสูงและข้อมูลเชิงต�ำแหน่งมาเชือ่ มโยงกับฐานข้อมูลอืน่ ๆ ให้
เห็นสถานการณ์โดยรวมเป็นภาพชัดเจน น�ำมาวิเคราะห์เพื่อด�ำเนินการ
ต่างๆ ได้มากมาย การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องมี
บุคลากรทีเ่ ชีย่ วชาญสูงสุดด้วยเช่นกัน แต่ในไทยยังมีจำ� นวนไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นที่มาของบันทึกข้อตกลงทาง
วิชาการในครั้งนี้

รายงาน “ดิจิทัล ไทยแลนด์” วิจัยโดย
อีริคสัน คอนซูเมอร์ แลป ระบุว่า ไทย
เป็นประเทศที่มีความพร้อมส�ำหรับดิจิทัล
อีโคโนมี ขณะเดียวกัน เป็นหนึง่ ในประเทศ
ผู้น�ำด้านการพัฒนา และเปิดรับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“นาดีน อัลเลน” ประธานบริษทั อีรคิ สัน
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ให้ข้อมูลว่า ไทยและ
สิงคโปร์เป็นเพียง 2 ประเทศในภูมภิ าคทีม่ ี
จ�ำนวนผูใ้ ช้งานโมบายบรอดแบนด์ สัดส่วน
เกิน 100% ของจ�ำนวนประชากร รัง้ อันดับ 2
สัดส่วนการเข้าถึงโมบายบรอดแบนด์ และ
อันดับ 3 ฟิกซ์บรอดแบนด์
ขณะที่การใช้งานฟิกซ์บรอดแบนด์ที่
ยังไม่มาก นับเป็นโอกาสของผู้ให้บริการ
ที่จะเสนออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส�ำหรับ
ใช้งานภายในบ้าน รวมไปถึงโซลูชนั่ ส�ำหรับ
เอสเอ็มอี ด้วยเทคโนโลยีทางเลือก เช่น
แอลทีอี
อีรคิ สัน คาดว่า แอลทีอจี ะครองสัดส่วน
เกือบ 50% ของการใช้งานโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ในไทยภายในปี 2564
จากการส�ำรวจผู้บริโภคชาวไทยพบ
ด้วยว่า 5 ปีที่ผ่านมา 59% ใช้งานไอซีที
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ส่วนทัว่ โลกเฉลีย่ ที่
53% อีกหนึ่งข้อมูลน่าสนใจ 55% เชื่อว่า
ไอซี ที จ ะมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ช่ ว ยให้ ชี วิ ต และ
การบริการจัดการงานมีประสิทธิภาพมากขึน้
ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าทั่วโลกที่เฉลี่ย 45%
แต่ทงั้ นีโ้ ดยภาพรวมการใช้งานยังเป็นเพียง
ช่วงเริ่มต้นเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ที่เพิ่มขึ้นน�ำมาซึ่งความกังวลด้านความ
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและซิเคียวริตี้
เช่นกัน

อีรคิ สันชู 5จี หนุนไทย
ลุย ‘ดิจทิ ลั อีโคโนมี’
แอลทีอจี ะครอง
สัดส่วนเกือบ 50%
ของการใช้งาน
โทรศัพท์เคลือ่ นที่
ในไทยภายใน
ปี 2564
นาดีน อัลเลน

ล่าสุด ประเมินจากการใช้งานที่แอคทีฟ
แต่ละเดือนแอพพลิเคชัน่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยม
5 อันดับแรก คือ ไลน์ ยูทูบ เฟซบุ๊ค กูเกิล
และเฟซบุ๊ค แมสเซ็นเจอร์ ที่น่าสนใจเกม
โปเกม่อนโก ซึง่ เพิม่ เปิดตัวไปเมือ่ เดือน ส.ค.
รั้งอันดับ 13
แต่ทั้งนี้ ในภาพรวมจากแอพยอด
นิยม 50 อันดับแรกสัดส่วนที่ถูกพัฒนา
โดยตลาดท้องถิ่นมีเพียง 16% เรื่องนี้ต้อง
ร่วมกันสนับสนุนให้มากขึ้น
เมื่อปี 2558 ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไทยมี
อยู่ราว 40 ล้านราย คาดว่าเมื่อถึงปี 2564
จะเพิม่ ไปเป็นเท่าตัว แน่นอนว่า การเติบโต
ไอโอทีแซงโมบาย
ดังกล่าวจะเป็นตัวจักรส�ำคัญของการเติบโต
อีรคิ สัน บอกว่า การเติบโตของสมาร์ทโฟน โมบายบรอดแบนด์ และยิ่งสมาร์ทโฟน
เป็นตัวผลักดันให้การใช้งานแอพพลิเคชัน่ และโมบายบรอดแบนด์โต การใช้งาน
เติ บ โตเพิ่ ม มากขึ้ น ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น แอพพลิเคชั่นจะโตตามไปด้วย

อีริคสัน ชี้ว่า เมื่อถึงปี 2561 ไอโอที
จะกลายเป็นอุปกรณ์เชือ่ มต่อทีม่ ผี ใู้ ช้งาน
มากทีส่ ดุ แซงหน้าโทรศัพท์มอื ถือ โดยมี
ผู้บริโภคไทย 43% รู้สึกว่าการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ในบ้าน รวมถึงบริการต่างๆ
จะส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม
นอกจากนั้น มีผู้บริโภคไทยมากถึง
84% ต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายๆ
อย่างกับอินเทอร์เน็ตเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การท�ำงาน

ปักหมุด 5 จี

ส่ ว นของบริ ษั ท พร้ อ มสนั บ สนุ น
นโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ของรัฐบาลไทย
รวมถึ ง ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารใช้ ง านดิ จิ ทั ล
ทุกภาคส่วน พัฒนาอินฟราสตรักเจอร์
อินโนเวชั่น การใช้ดาต้า บุคลากร รวมถึง

ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน
อย่างไรก็ดี แนวทางธุรกิจบริษัทมุ่ง
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มประกอบด้วย
เน็ตเวิร์ค ไอที มีเดีย และการเชื่อมต่อของ
ภาคอุตสาหกรรม มั่นใจว่ามีพันธมิตรที่
แข็งแกร่งสามารถร่วมกันท�ำงานตอบโจทย์
ความต้องการลูกค้าได้ดี
ส�ำหรับแผนงานในประเทศไทย ในฐานะ
ประธานคนใหม่ซึ่งเพิ่มรับต�ำแหน่งเมื่อ
เดื อ นส.ค.2559 งานส� ำ คั ญ มุ ่ ง สานต่ อ
ธุรกิจที่เข้ามาด�ำเนินงานในไทยกว่า 110 ปี
ผลิตภัณฑ์ทโี่ ฟกัสหลักๆ คือ 5จี รวมไปถึง
เวอร์ชวลไรเซชั่นและเทคโนโลยีคลาวด์
“5จี จะเป็นกุญแจส�ำคัญช่วยขับเคลือ่ น
นโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ ส่วนอีริคสัน
จะเข้ามาช่วยสร้างระบบนิเวศน์ทแี่ ข็งแรง
ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเติ บ โตที่ ร วดเร็ ว
ยั่งยืน”
นอกจากนี้ มุง่ ท�ำให้ภาคธุรกิจเชือ่ มต่อ
กับลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ง่ายขึ้น
ขณะนีเ้ ริม่ ท�ำงานกับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายทุก
รายเพือ่ เตรียมความพร้อมสู่ 5จี ในแผนจะ
ค่อยๆ พัฒนาไปทีละนิดโดยเน้นต่อยอด
จากเครือข่าย 4จีในปัจจุบัน
ส�ำหรับคลืน่ ความถีท่ แี่ นะน�ำ ยังไม่อาจ
ระบุได้ เนือ่ งจากระดับโลกไอทียเู องยังไม่ได้
ระบุไว้ชัดเจน แต่ที่มีการหยิบยกมาพูดถึง
มากทีส่ ดุ เช่นย่าน 3.4-3.6 กิกะเฮิรตซ์ 4.4-4.9
กิกะเฮิรตซ์ และ 20-39 กิกะเฮิรตซ์ ฉะนั้น
ยังพอมีเวลาทีจ่ ะเตรียมตัวและพัฒนาไว้รอ
ก่อนใช้งานจริงปี 2563

❚

Gadget

360 องศา
ปรับโฉมโซนไอทีบิ๊กซีใหม่

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ�ำกัด (มหาชน) หรือ J ผู้ประกอบธุรกิจ
บริหารพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เดินหน้า
รุกตลาดพื้นที่เช่าศูนย์มือถือครบวงจรภายใต้แบรนด์ IT Junction
ต่อเนื่อง โดยล่าสุด ท�ำการรีโนวท IT Junction สาขา บิ๊กซี ราชด�ำริ
โฉมใหม่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมทยอยพลิกโฉม IT Junction
ในบางสาขาเพิ่ม ให้มีความทันสมัย หรูหรา เพื่อดึงดูดใจนักช้อปสินค้า
ไอทีเข้ามาใช้บริการเพิม่ ขึน้ ตอกย�ำ้ ความเป็นผูน้ ำ� ในด้านการบริหารพืน้ ที่
ให้เช่าศูนย์มือถือรายใหญ่ของ ประเทศ

คอนเทนทที่ ไดรับความนิยมมากที่สุดบนยูทูบ
63

เพลงไทย
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60

53

คอนเทนทบันเทิง ภาพยนตร เพลงตางประเทศ

ที่มา : ยูทูบ (อัพเดท พ.ค.2559)

46

คลิปตลก
หนวย : %

คนไทยดูอะไรบน‘ยูทูบ’
ในทุกเดือนมีผู้คนทั่วโลกกว่า 1 พันล้านคน เข้ายูทูบเพื่อรับชม
ความบันเทิง เรียนรู้ และค้นหาแรงบันดาลใจ ในไทยก็ไม่ต่างกัน เมื่อ
ผลส�ำรวจพบว่า คนไทย 83% ยกให้ยูทูบเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ
และเลือกที่จะใช้เวลากับยูทูบมากกว่าโทรทัศน์

เริม่ ทดสอบ : โฉมหน้ารถยนต์อตั โนมัตแิ บบ 2 ทีน่ งั่ ทีศ่ นู ย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอินเทลิเจนท์ โมบิลติ ขี้ องอังกฤษน�ำมาทดลองวิง่ บนถนนจริง
เป็นครั้งแรก โดยก�ำหนดพื้นที่ทดสอบในเขตทางเท้าที่เมืองมิลตัน คีนส์ ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน พร้อมแผนเปิดตัวรถอีก 40 คันเพื่อ
ทดลองวิ่งในเมืองดังกล่าว

แม้ภาพรวมของตลาดกล้องจะ
ชะลอตัว แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าจะการ
พัฒนาจะหยุดตามไปด้วย โดยล่าสุด
เป็นการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ส�ำหรับ
กล้องสายพันธุ์ 360 องศา ดีไซน์กะทัดรัด
แต่มาพร้อมฟังก์ชั่นที่ใช้แทนกล้องโปร
ส�ำหรับมืออาชีพได้
“ธีตา เอสซี (Thete SC)” จากริโก้
ใช้เลนส์คู่ เอฟ2.0 และเซ็นเซอร์ 2 ตัว
ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล ส�ำหรับ
การถ่ายภาพนิ่ง 360 องศา และวิดีโอ
ระดับเอชดี ที่ส�ำคัญคือสามารถแชร์
ไฟล์ภาพไปยังสมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ต
ได้งา่ ย พร้อมตัวเครือ่ งสีสนั สดใสให้เลือก
ตามสไตล์

สรอ.แนะปรับปรุงบุคลากร-เข้าถึงบริการรัฐ
สรอ.ยันความพร้อมหน่วยงานรัฐไทย
ก้าวสูร่ ฐั บาลดิจทิ ลั ระบุศกั ยภาพดี กระทรวง
ต่างประเทศรั้งอันดับ 1 ชี้ “อีเซอร์วิส
อีเพย์เม้นท์ บิก๊ ดาต้า” มาแรง แต่ความพร้อม
บุคลากร-การเข้าถึงบริการภาครัฐยังต้อง
ปรับปรุง
นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สรอ.
เผยผลส�ำรวจระดับความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจทิ ลั ประจ�ำปี 2559 ของหน่วยงาน
ประจ�ำกระทรวงว่า แต่ละหน่วยงานมี
ศักยภาพพัฒนาให้ดขี นึ้ ทัง้ เริม่ เห็นภาพว่า
มีความพร้อมท�ำงานร่วมกันเพื่อก้าวสู่
ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล
โดยหากแบ่งตามมิติ 6 ด้าน (คะแนน
เต็ม 100) โครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ คี วามมัน่ คง
ปลอดภัยและประสิทธิภาพ และด้านระบบ
บริหารจัดการภายในแบบอิเล็กทรอนิกส์
มีระดับความพร้อมมากที่สุด ค่าคะแนน

79/100 ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมมากรอง
ลงมา คะแนน 75/100 ขณะที่เทคโนโลยี
อัจฉริยะและการน�ำมาใช้ พร้อมปานกลาง
คะแนน 64/100
ขณะที่ด้านที่มีความพร้อมน้อยที่สุด
คือ ศักยภาพของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐด้านดิจทิ ลั
และด้านการบริการภาครัฐที่สะดวกและ
เข้าถึงได้ง่ายมีคะแนน 60/100
ส� ำ หรั บ หน่ ว ยงานที่ มี พั ฒ นาการ
ยอดเยี่ยม 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย
อันดับ 1 กระทรวงการต่างประเทศ อันดับ 2
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และอันดับ 3 กระทรวงมหาดไทย ขณะที่
หมวดบริการอีเซอร์วสิ ภาครัฐ พบว่า ได้ให้
บริการผ่านช่องทางต่างๆ แล้วถึง 79.9% แบ่ง
เป็นผ่านเว็บไซต์ 72% ผ่านแอพพลิเคชั่น
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ 51% และผ่ า นเครื่ อ ง
คีออส 13%

การส�ำรวจยังพบว่า หน่วยงานต่างๆ
มีแนวปฏิบตั กิ ารให้บริการ รับข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะจากผูร้ บั บริการต่างกันไป
โดยหน่วยงานทีย่ งั ไม่กำ� หนดแนวทางชัดเจน
มี 10% หน่วยงานที่ก�ำหนดแนวปฏิบัติไว้
แล้วมี 90%
อย่างไรก็ดี ปีนหี้ น่วยงานรัฐมีการทบทวน
และปรับปรุงคุณภาพบริการอีเซอร์วสิ มาก
ถึง 67% โดยเป็นปรับปรุงบริการทุกปีสงู ถึง
83.3% ดังนัน้ นับว่าหน่วยงานรัฐไทยมีความ
ทันสมัยในการให้บริการกับประชาชน
ส่วนหน่วยงานรัฐที่ไม่มีการทบทวน
และปรับปรุงคุณภาพนัน้ แม้จะมีถงึ 33% ของ
การส�ำรวจ แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
แล้วพบว่า 45% เป็นหน่วยงานไม่ได้มหี น้าที่
ในการให้บริการ และ 24% อยู่ระหว่างการ
จัดท�ำการทบทวนปรับปรุงคุณภาพของ
บริการ
ต่อประเด็นที่ การบริการเกีย่ วกับสังคม

ออนไลน์ก�ำลังได้รับความนิยม การส�ำรวจ
พบว่าหน่วยงานรัฐมีแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียแตกต่าง
กันออกไป โดยมีหน่วยงานถึง 69% ได้จัด
ท�ำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้
สื่อโซเชียลมีเดียแล้ว
ส่วนเรือ่ งการใช้ระบบอีเพย์เมนท์ทจี่ ะ
กลายเป็นบริการใหม่ๆ และมาตรฐานการ
ใช้งานภาครัฐต่อไปพบว่า การรับ/จ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเพย์เม้นท์
ยังมีไม่สงู มากนัก คือ มีการรับ/จ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพียงแค่ 31% แบ่งเป็น
การใช้งานผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 60%,
ผ่านเครือ่ งเอทีเอ็ม 42%, ระบบบัตรเครดิต
35% อื่นๆ อีก 28%
ส่วนของเทคโนโลยีใหม่ที่หน่วยงาน
ภาครัฐเริม่ ใช้งานกันแล้ว ปรากฏว่า เทคโนโลยี
บิ๊กดาต้า มีหน่วยงานที่ริเริ่มใช้งานแล้วถึง
36% ไอโอที 11%

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กรุงเทพธุรกิจ

ต้องท�ำให้ผู้ติดตามเห็นความเคลื่อนไหวตลอด
อย่างเช่น แบรนด์ โปรโมชั่น และเมนูใหม่ๆ
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ผู ้ ป ระกอบการสายเลื อ ดใหม่ ใ น
อุตสาหกรรมอาหารของอินโดนีเซีย ก�ำลังใช้
โซเชียลมีเดียในการดูแลลูกค้าที่ชอบท่อง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ที่เพิ่มขึ้น ดึงดูดให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รวมถึงคนจากวงการอาหาร ใช้ช่องทาง
สื่อสารสาธารณะเหล่านี้ เพื่อท�ำการตลาด
สินค้าและบริการของตัวเอง
ในจ�ำนวนนี้ รวมถึง นายอาฟิต ดวี ปูรว์ นั โต
และนางลูซี่ วีรโ์ ยโน ภรรยา ผูใ้ ช้โซเชียลมีเดีย
ในการโปรโมทร้านสเต็ค “โฮลี่คาว บาย
เชฟ อาฟิต” และร้านนีก้ ย็ นื ยันว่าเป็นธุรกิจ
อาหารทีม่ ผี ตู้ ดิ ตามในโซเชียลมากทีส่ ดุ ของ
ประเทศด้วยยอดผู้ติดตาม 54,000 คนใน
ทวิตเตอร์ และ 13,000 คนในอินสตาแกรม
นางลูซี่ บอกว่า ลูกเล่นการตลาดสุด
สร้างสรรค์ของร้านเกิดขึ้นจากการที่ไม่มี
งบโฆษณา ส่วนประสบการณ์ท�ำงานใน
วงการสื่อของทั้งคู่ ท�ำให้ทราบว่าการใช้
สื่อเก่าโฆษณา ต้องใช้เงินมาก จึงตัดสินใจ
ใช้โซเชียลมีเดีย ซึง่ ต่อมากลายเป็นช่องทาง
ส�ำหรับบอกข้อมูลและความเคลื่อนไหว
ของร้านให้ผู้บริโภคทราบ อย่างเช่น เมื่อ
สินค้าหมดก่อนเวลาปิดร้าน
เธอเล่าให้ฟงั อีกว่า ร้านก็ใช้โซเชียลมีเดีย
ในการเปลี่ยนโลโก้ หลังจากแยกทางกับ
หุ้นส่วนคนหนึ่ง ซึ่งวิธีนี้ท�ำให้ผู้ติดตามมี
ส่วนร่วมเลือกโลโก้ใหม่ และแคมเปญนี้ยัง
เป็นหนึ่งในแคมเปญที่เธอภูมิใจที่สุดด้วย
แม้การใช้โซเชียลมีเดียท�ำการตลาด
มากมาย แต่ความส�ำเร็จทีแ่ ท้จริงกลับมาจาก
การใช้เนือ้ ชัน้ ดีทำ� อาหารในราคาทีเ่ อือ้ มถึงได้
จนท�ำให้ร้านเป็นที่นิยมของคนชั้นกลางใน
กรุงจาการ์ตา
คนทั่วไปในอินโดนีเซีย อาจคุ้นเคย
กับมาร์ตาบัค โคตา บารัต หรือ มาร์โกบาร์
ธุรกิจแรกของนายกิบราน บุตรชายคนแรก
ของนายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีอนิ โดนีเซีย
แต่นายกิบรานเริ่มเข้าสู่วงการอาหารผ่าน

❚

‘โซเชียล’ช่องทำ�ตลาดมาแรง
ร้านอาหารอินโดฯ

บริการจัดเลี้ยง ชื่อ ชิลลี่ ปารี ที่ก่อตั้ง
เมื่อปี 2553
เขาบอกว่ า หลั ง จากผู ้ ค นจอง
กราฮา ซาบา บัวนา หอประชุม ที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ของพ่อแม่เขา เพื่อ
จัดงานแต่งงานแล้ว ก็มักใช้บริการ
จัดเลี้ยงของเขาด้วย เนื่องจากต้องการ
คุมงบประมาณให้ประหยัดที่สุด
นายกิบราน ใช้เงินที่ได้จากบริการ
จัดเลี้ยง เข้าซื้อหุ้นในมาร์โกบาร์ ธุรกิจ
ที่เริ่มเข้ามาปรากฏตัวในโซเชียลมีเดีย
เมือ่ ทายาทของผูก้ อ่ ตัง้ เข้ามาบริหารแทน
รุ่นพ่อแม่ และเมื่อนายกิบรานมาร่วม
ธุรกิจนี้ เขาก็ได้ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์
และการตลาดดิจิทัลใหม่ และตอนนี้
ผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียก็เพิ่มมากขึ้น
มาอยู่ที่ 57,600 คนในอินสตาแกรม
4,586 คนในเฟซบุ๊ค และ 28,600 คน
ในทวิตเตอร์
ส่วนกลยุทธ์ 80% ของมาร์โกบา
ในขณะนี้พึ่งพาการตลาดดิจิทัล ที่ใช้
โซเชียลมีเดียเป็นหลัก มีอินสตาแกรม
เป็นโซเชียลทีท่ ำ� ผลงานได้ดที สี่ ดุ เนือ่ งจาก
ผูค้ นมักถ่ายรูปโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ซือ้ สินค้า
ซึ่งท�ำให้แพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว
นายกิบราน บอกด้วยว่า คนที่มัก
ช่วยมาร์โกบาร์โปรโมทร้านคือนายแคซัง
ปังกาเรป น้องชายคนสุดท้องของเขาที่
โด่งดังในทวิตเตอร์อนิ โดนีเซีย นายกิบราน
มักใช้บญั ชีทวิตเตอร์ของชิลลี่ ปารี ตอบโต้
กับน้องชายเพื่อสร้างสีสันด้วย ซึ่งเขา
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ธุรกิจโดนม้วนเก็บ
ความน่ากลัวยุคดิจทิ ลั
ในความเปลีย่ นแปลง มีโอกาสซ่อนอยูเ่ สมอ เป็นเรือ่ งทีพ่ สิ จู น์แล้ว
มาในหลายๆ ธุรกิจแม้ภาพกว้างทีห่ ลายๆ คนมองอาจคิดในมุมลบ แต่
หากพิจารณาให้ถถี่ ว้ นในสถานการณ์โอกาสทีซ่ อ่ นอยู่ ก็อาจกลายเป็น
ขุมทอง “แสงสว่าง”ของความมืดมนได้เหมือนกัน
ช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา ภาครัฐบาลและเอกชน ต่างพูดถึงการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ สร้างมูลค่า
ในการท�ำธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจ เพื่อปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม
ค�ำว่า Digital Transformation ยุคการคุกคามจากสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัล
ทีร่ นุ แรงและรวดเร็ว เป็นปกติของโลกก็จะมีคนทีถ่ กู คุกคามจนต้องยอมแพ้ และคนที่
สามารถวิ่งหนีการคุกคามและปรับตัวเพื่อเอาชนะศึกนี้ได้
ยิง่ ไปกว่านัน้ การคุกคามจากหุน่ ยนต์ ก�ำลังเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ ไม่ชา้ ก็เร็วงานของ
มนุษย์บางส่วนจะถูกแทนทีด่ ว้ ยหุน่ ยนต์อย่างสมบูรณ์ นิตยสาร Wired สัมภาษณ์ บารัก โอบามา
ด้วยค�ำถาม “เครือ่ งจักรกล AI เข้ามาแทนทีแ่ ย่งงานคนไปหรือไม่” มุมมองของผูน้ ำ� บอก
ข้อดีของเทคโนโลยีใหม่ งานเก่าๆ จะหายไปและงานใหม่ๆจะเพิม่ ขึน้ แน่นอนว่า AI จะแย่ง
งานคน แรงงานทักษะต�่ำจะอยู่ยาก ส่วนแรงงานทักษะชั้นสูงจะอยู่ได้อย่างสบาย
Robots และ Digital ยังเข้ามาคุกคามและเปลีย่ นแปลงมากกว่าเรือ่ งของแรงงาน
หรือผลกระทบของธุรกิจยุคเก่า กลุ่ม Old Schools ทั้งหลายต้องปิดตัวหรือปรับตัว
อย่างหนัก เหมือนที่เราเห็น “นิตยสาร”ชั้นน�ำในไทยปิดตัวอย่างต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ขายกิจการ

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ การถูกคืบคลานแต่กลับไม่รู้สึกตัว เมื่อถึงจุดหนึ่ง ก็ไม่มีโอกาส
ให้ปรับตัวได้แล้ว

ผลกระทบดิจทิ ลั ไม่วา่ จะเทคโนโลยีหรือหุน่ ยนต์ มากกว่าการแทนที่ คือ การกลืนแรงงาน
ด้อยคุณภาพ และกลืนแม้กระทัง่ เทคโนโลยีเดิมด้วยกันเอง ด้วยความรวดเร็วแบบทีค่ าดไม่ถงึ
ผมกับเพือ่ น ท�ำงานในสายเทคโนโลยีมาตลอด ก่อนผมจะมาสายการตลาดดิจทิ ลั สิง่ ที่
พบบ่อยครัง้ ในช่วงหลังคือ “กลืน” เราจะเรียกมันว่าการถูกม้วน นึกภาพเรานัง่ กับอยูบ่ น
เสือ่ ยาวๆ มีคนนัง่ จ�ำนวนมากและเสือ่ ก็เริม่ ถูกพับเก็บ ค่อยม้วนจากฝัง่ หนึง่ คนทีอ่ ยูร่ มิ เสือ่
ฝัง่ ทีถ่ กู ม้วนจะต้องลุกขึน้ ไปไม่มที นี่ งั่ นัน่ เป็นเสมือนตัวแทนของเทคโนโลยี หรือแรงงานที่
ไม่เป็นทีต่ อ้ งการอีกต่อไป แม้แต่ในบริษทั ซอฟต์แวร์เอง ทีค่ ดิ ว่าปรับตัวได้ ยังเจอสภาวะแบบนี้
ครัง้ หนึง่ บริษทั หนึง่ ก�ำลังพัฒนาตัวซอฟต์แวร์เพือ่ ใช้ในธุรกิจ ระดมพล จ�ำนวนมาก
กว่า 100 คนมาอยู่ในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อน�ำมาใช้ในเชิงพาณิชและคาดว่า
จะท�ำรายได้มหาศาล แต่กลับถูก “สตาร์ทอัพ” ไม่กี่คนสร้างบริการที่มีความแข็งแรง
ผลักดันด้วยความเชือ่ ออกสินค้าออกสูต่ ลาดด้วยระยะเวลาอันสัน้ กว่า เพราะสามารถ
ดึงโปรแกรมเมอร์จากทัว่ โลกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและความเชือ่ เหมือนกันมาร่วมท�ำงาน
หรือแม้แต่กระทัง่ การเปิดเทคโนโลยีออกสูส่ าธารณสูน่ กั พัฒนาทัว่ โลก ให้นกั พัฒนาได้ใช้
เทคโนโลยีกันฟรีเพื่อน�ำไปพัฒนาต่อยอด
นั่นท�ำให้บริษัทขนาดเล็กสามารถลดเวลาในการพัฒนาและก�ำลังนักพัฒนาไปได้
มากเลยทีเดียว เมื่องาน F8 งาน Conference ประชุมนักพัฒนาทั่วโลกที่จัดขึ้นทุก
ปีของ Facebook เมื่อสิ้นงานเฟซบุ๊ค เปิดโค้ดเทคโนโลยีบางอย่างให้นักพัฒนาฟรี
เปรียบเสมือนทางลัดจาก 100 กิโลเมตรในการเดินทางเหลือเพียงแค่ 100 เมตรเท่านัน้
สิง่ ส�ำคัญทีเ่ หล่าบรรดาธุรกิจต้องปรับตัวทีส่ ดุ คือ การรูต้ วั เอง ต้องรูส้ กึ ไวต่อความ
เปลีย่ นแปลงและเตรียมการให้พร้อมต่อความเปลีย่ นแปลง ให้ความส�ำคัญและ Take Action
อย่างรวดเร็ว กลับไปยัง Core Competency ของธุรกิจและเปลี่ยนไปในทิศทางที่
ควรจะเป็น ตัดสิ่งที่น่าจะเป็นปัญหาทิ้งและมองไปข้างหน้า ตั้งทิศทางใหม่ให้ชัดเจน
แล้วเราจะผ่านพ้นภัยคุกคามทางเทคโนโลยีได้

บอกว่า ถ้าหากโพสต์แต่เรือ่ งธุรกิจ ทวิตเตอร์
ก็จะน่าเบื่อ
ร้านเคบับข้างทาง อย่าง ฮาลาล บอยส์
ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2558 ในอินโดนีเซียก็ใช้
โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางท�ำตลาดของ
ตัวเองเช่นกัน โดยหลังเปิดตัวไม่นาน
ก็กลายเป็นร้านอาหารทีไ่ ด้รบั ความนิยม
หนึ่งใน 5 อันดับแรกของแอพพลิเคชั่น

ถ้าหากโพสต์
แต่เรือ่ งธุรกิจ
ทวิตเตอร์
ก็จะน่าเบือ่

โก-ฟูด เนื่องจากการท�ำตลาดดิจิทัลที่
ประสบความส�ำเร็จเป็นหลัก
นางสาวอัสทริด แองเจลีน ผูร้ ว่ มก่อตัง้ ร้าน
บอกว่า แม้บริษัทต้องการใช้โซเชียลมีเดีย
ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ท� ำ ตลาด แต่ ม องว่ า
อินสตาแกรมเป็นโซเชียลมีเดียที่สร้าง
ความนิยมให้ร้านมากที่สุด และยังไม่มี
แผนการใช้ทวิตเตอร์ในขณะนี้ แต่เธอก็
ยอมรับการทีต่ อ้ งจัดการโซเชียลด้วยตัวเอง
เป็นเรื่องยากเพราะต้องท�ำให้ผู้ติดตาม
เห็นความเคลื่อนไหวตลอด อย่างเช่น
แบรนด์ โปรโมชัน่ และเมนูใหม่ๆ แต่ขณะนี้
เธอเคยชินแล้ว
ขณะนี้ ฮาลาล บอยส์ ก็กำ� ลังวางแผนการ
ในอนาคต รวมถึงการเปิดให้ผู้สนใจซื้อ
แฟรนไชส์ด้วย

กรุงเทพธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ธุรกิจต่างประเทศ
30 ktfor@nationgroup.com

โลจิสติกส์สหรัฐเข้มขนส่ง‘โน้ต7’

ซัมซุงลดคาดการณ์ผลก�ำไร

ท่องเทีย่ วโต : บรรยายกาศภายในอาคารผูโ้ ดยสารของสนามบินทุลลามารีน
เมลเบิรน์ ออสเตรเลียทีล่ า่ สุดชาวจีนนิยมเดินทางเข้ามาเทีย่ วออสเตรเลีย ท�ำให้
สายการบินหลายแห่งในแดนจิงโจ้ เปิดบริการเที่ยวบินตรงไปจีนกันมากขึ้น
ทั้งสายการบินเวอร์จิน ออสเตรเลีย และสายการบินแควนตัส

ซานฟรานซิสโก - บริษัทด้านโลจิสติกส์
สหรัฐ เพิม่ ข้อจ�ำกัดด้านการขนส่งโทรศัพท์
มือถือ “กาแล็กซี่ โน้ต 7” คืนให้ลูกค้าที่ส่ง
ซ่อม ด้านซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ โค ประกาศ
ลดคาดการณ์ก�ำไรไตรมาส 3
เฟดเอ็กซ์, ยูพเี อส และไปรษณียส์ หรัฐ
ประกาศว่า ไม่อนุญาตให้ขนส่งโทรศัพท์
รุ่นดังกล่าวบนเครื่องบินของตัวเอง และ
ได้เพิ่มข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับเวลาในการขนส่ง
โทรศัพท์ด้วยรถบรรทุก
โฆษกของเฟดเอ็กซ์ กล่าวว่า เฟดเอ็กซ์

กราวด์ ยังรับขนส่งโทรศัพท์ใหม่และใช้งาน
แล้ว จากร้านค้าปลีกของผู้ผลิตที่บรรจุ
โทรศัพท์ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทตี่ รงตามกฎระเบียบ
จากกระทรวงคมนาคมเท่านั้น แต่จะไม่รับ
โทรศัพท์มอื ถือจากลูกค้าหรือตัวแทนจ�ำหน่าย
และจากตู้ไปรษณีย์ เพื่อความปลอดภัย
ด้านซัมซุง พยายามสร้างความมัน่ ใจว่า
โทรศัพท์ที่ส่งคืนให้ลูกค้ามีบรรจุภัณฑ์ที่
ปลอดภัยเช่นกัน โดยบรรจุมาในถุงทีม่ กี าร
ป้องกันอย่างแน่นหนา ทีอ่ ยูใ่ นกล่องขนาดเล็ก
อีกทอดหนึง่ และบริษทั ยังได้นำ� ไปใส่ไว้ใน
กล่องขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยอีกใบ และกล่อง
ส�ำหรับขนส่งเมื่อส่งคืนให้ลูกค้า ซึ่งกล่อง
ชิน้ นอกสุดท�ำจากกระดาษไฟเบอร์เซรามิก

ที่ได้รับการออกแบบให้ทนความร้อน
การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจาก ซัมซุง
เผยว่าได้ยตุ กิ ารผลิตและขายโทรศัพท์ โน้ต
7 ที่มีข้อร้องเรียนว่าโทรศัพท์ที่ส่งคืนให้
ลูกค้ายังมีปญ
ั หาไฟลุกเช่นเดิม ซึง่ ซัมซุงเริม่
เรียกคืนโทรศัพท์รนุ่ นีถ้ งึ 2.5 ล้านเครือ่ งเมือ่
ต้นเดือน ก.ย. หรือเพียงไม่กี่สัปดาห์หลัง
เปิดตัว และปัญหานี้เกิดขึ้นจากแบตเตอรี่
ที่ร้อนเกินไป
ความวุ่นวายดังกล่าว ท�ำให้ซัมซุง
ตัดสินใจลดคาดการณ์กำ� ไรไตรมาสทีส่ นิ้ สุด
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. มาอยู่ที่ 5.2 ล้านล้านวอน
จากเดิม 7.8 ล้านล้านวอน เพื่อสะท้อนถึง
ผลกระทบการเงินจากวิกฤติด้านความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีเกาหลีใต้
ยังลดคาดการณ์รายได้ในไตรมาสดังกล่าวมา
อยูท่ ี่ 47 ล้านล้านวอน จาก 49 ล้านล้านวอน
ซัมซุง เคยกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า
การเรียกคืนโทรศัพท์ โน้ต 7 จะกระทบต่อ
คาดการณ์ไตรมาส 3 แน่นอน แต่ตัวเลขที่
ออกมาใหม่นี้ ได้ค�ำนวณความเป็นไปได้วา่
ลูกค้าจะขอเงินคืนมากขึน้ แทนการเปลีย่ น
เครื่องใหม่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทั้งหมด
ของวิกฤตินี้ จากความเสีย่ งทีโ่ ทรศัพท์จะเกิด
ไฟลุกได้ ยังจะส่งผลไปอีกหลายเดือน
ข้างหน้า

‘หวังเจีย๋ นหลิน’รัง้ แชมป์เศรษฐีจนี

ขอเชิญคอบอลทั้งประเทศ รวมพิสูจนทุกความมันส

ในฟุตบอลลีกภูมิภาค
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ตราด เอฟซี

หนองบัว พิชญ เอฟซี

วันเสารที่ 15 ตุลาคม 2559 สนามกีฬากลาง จังหวัดตราด

เซี่ยงไฮ้ - หวัง เจี๋ยนหลิน เจ้าพ่อ
อสังหาริมทรัพย์จีน ยังรักษาแชมป์
มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของจีนไว้ได้อีกปี
รวยกว่าแจ็ค หม่า จากอาลีบาบา
รายงานการจัดอันดับมหาเศรษฐี
จีนประจ�ำปีของหูรุ่น ระบุว่า นายหวัง
ประธานต้าเหลียนแวนด้ากรุ๊ป ครอง
ต�ำแหน่งมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของจีน
ด้วยทรัพย์สินส่วนตัวมูลค่า 32,100
ล้านดอลลาร์ เหนือกว่านายแจ็ค หม่า
ผู้ก่อตั้งอาลีบาบา บริษัทอี-คอมเมิร์ซ
ยักษ์ใหญ่ แม้เขาจะมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
41% จากปี 2558
นายเหยา เจิน้ หัว ประธานเป่าเหนิง
กรุป๊ เป็นผูท้ มี่ ที รัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ
นับตั้งแต่ปี 2558 เพิ่มขึ้นถึง 820% มา
อยู่ที่ 17,200 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ส่งให้
เขากลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับ 4 ของ
จีน โดยเมื่อไม่นานมานี้นายเหยาเพิ่ง
ตกเป็นข่าวดังจากการเข้าซื้อไชน่า หวั่น
เคอ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ราย
ใหญ่สุดของจีน
เป่าเหนิง เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทาง
การเงินที่คนยังรู้จักน้อย แต่ทวีความ
โดดเด่นตลอดปี 2558 เมื่อเป่าเหนิง
กลายเป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ สุ ด ของ
หวัน่ เคอ แม้ตอ้ งโดนวิจารณ์จากประธาน
หวั่นเคอเรื่องที่มาของทุน

❚

นายรูเพิร์ต ฮูจเวิร์ฟ ผู้ก่อตั้งหูรุ่น
กล่าวว่า นายเหยาเป็นตัวแทนคลื่นลูกใหม่
ของจีน ที่มั่งคั่งจากตลาดเงิน แตกต่างจาก
เศรษฐีรุ่นเก่าที่รวยเพราะท�ำการค้า หรือ
การผลิต ปัจจุบันกระแสการสร้างความ
มัง่ คัง่ แบบใหม่กำ� ลังมาแรง จีนต้องปรับตัว
เนือ่ งจากเศรษฐกิจในภาพกว้างก�ำลังชะลอ
ตัวลงมาก วันนีจ้ งึ ควรหันมาใช้ตลาดทุนเพือ่
การลงทุนทางการเงิน
รายงานระบุด้วยว่า ปัจจุบันจีนมี
มหาเศรษฐีพันล้าน 594 คน เหนือกว่า
สหรัฐที่มีมหาเศรษฐีพันล้าน 535 คน แต่
ยังไม่มีมหาเศรษฐีจีนคนใดติดอันดับ 20
มหาเศรษฐีโลก
ส่วนนักธุรกิจคนอื่นๆ ที่ติดอันดับหู
รุ่นมีทั้ง นายติงเล่ยจากเน็ตอีส เจ้าพ่อเกม
ออนไลน์ นายเหอ เซี่ยงเจี้ยน จากบริษัท
ผลิตเครือ่ งใช้มเี ดีย กรุป๊ นายซู เจียยิน่ จาก
บริษัทอสังหาริมทรัพย์เอเวอร์แกรนด์
ขณะที่นายเล่ย จุน ผู้ก่อตั้งบริษัท
สมาร์ทโฟนเสี่ยวหมี่ หลุดจากท็อปเท็น
เนื่องจากการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟน
จีนดุเดือดมากขึ้น
การจัดอันดับมหาเศรษฐีจนี เป็นการวัด
อุณหภูมเิ ศรษฐกิจจีนว่า เงินหลัง่ ไหลเข้าไป
ในภาคส่วนใด และเน้นย�้ำถึงฐานะทางการ
เงินของมหาเศรษฐี และเป็นแนวโน้มที่
ช่วยหนุนการท�ำข้อตกลงธุรกิจทั่วโลก

กรุงเทพมอนิเตอร์

‘แอ๊ปเปิ้ล’เตรียมเปิดศูนย์วิจัยที่เซินเจิ้น

เซินเจิ้น - นายทิม คุ๊ก หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) แอ๊ปเปิ้ล
บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สัญชาติสหรัฐ เปิดเผยระหว่างการเดินทางเยือน
นครเซินเจิ้น ประเทศจีน เพื่อเข้าร่วมงานนวัตกรรมแห่งชาติ ว่า แอ๊ปเปิ้ลจะ
ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา(อาร์แอนด์ดี)ในนครเซินเจิ้น เพื่อดึงดูดนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่มีฝีมือเข้ามาในเมืองนี้ ซึ่งยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า
แอ๊ปเปิ้ล
นายจอช โรเซนสต็อค โฆษกของแอ๊ปเปิล้ ระบุวา่ บริษทั ตืน่ เต้นกับการเปิด
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาในปีหน้า ซึง่ จะท�ำให้ทมี วิศวกรของแอ๊ปเปิล้ ได้ทำ� งานใกล้
ชิดกับพันธมิตรผลิตสินค้ามากขึน้ พร้อมบอกว่า แอ๊ปเปิล้ เปิดศูนย์อาร์แอนด์ดี
ในเซินเจิ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรและมหาวิทยาลัยท้องถิ่น
ในฐานะที่แอ๊ปเปิ้ลท�ำงานเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาคนมีฝีมือในประเทศจีน
นอกจากนี้ แอ๊ปเปิ้ล ยังต้องการกระตุ้นยอดขายในจีน หลังจากถูกคู่แข่ง
ในท้องถิ่น เช่น บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี ออปโป และวีโว่ เข้ามาแย่งส่วนแบ่ง
ตลาดไอโฟน สมาร์ทโฟนของแอ๊ปเปิ้ล

โดมิโนพิซซาขยายสาขาในอังกฤษ

เกษตรศาสตร เอฟซี

vs

สุราษฎรธานี เอฟซี

วันอาทิตยที่ 16 ตุลาคม 2559 สนามอินทรีจันทรสถิตย ม.เกษตร บางเขน

เริ่ม 15 ต.ค. นี้ !!

สดทุกวันเสาร เวลา 18.00 น. และวันอาทิตย เวลา 15.30 น.
ดูได ดูดี ดูกีฬามันส
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ลอนดอน - โดมิโน พิซซา กรุ๊ป ของอังกฤษ เจ้าของร้านพิซซาชื่อดัง
เปิดเผยว่า บริษทั เตรียมเปิดสาขาในอังกฤษ 80 แห่ง ภายในปีนี้ เพิม่ จากเดิมที่
เคยประกาศว่าจะเปิดสาขาเพิม่ 70 แห่ง เนือ่ งจากยอดขายประจ�ำไตรมาสสาม
ในอังกฤษ นับตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. ถึงวันที่ 25 ก.ย. เพิ่มขึ้น 3.9%
โดมิโน ระบุว่ายอดสั่งซื้อออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นช่วยกระตุ้นยอดขายไตรมาส
สาม โดยระบบการขายผ่านช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้น 18.1% และกว่า 80% ของ
การสั่งซื้อเดลิเวอรี่ของโดมิโนมาจากการสั่งผ่านทางแพลทฟอร์มออนไลน์
ทั้งนี้ ยอดขายของโดมิโนในอังกฤษเพิ่มขึ้น 7.6% อานิสงส์จากยอดขาย
ที่คึกคักในไอร์แลนด์ และยอดขายในสวิตเซอร์แลนด์ที่เพิ่มขึ้น 16.7%

‘บีเอ็มดับเบิลยู’เปิดตัวมอเตอร์ ไซค์แห่งอนาคต

เบอร์ลิน - บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ฉลองครบรอบ 100 ปีของแบรนด์
สัญชาติเยอรมันแห่งนี้ ด้วยการเผยโฉมต้นแบบรถมอเตอร์ไซค์ “บีเอ็มดับเบิลยู
มอเตอร์แรด วิชนั่ เน็กซ์ 100” ภายใต้คอนเซปต์ปญ
ั ญาประดิษฐ์ทพี่ ฒ
ั นาภายใต้
แนวคิด เดอะ เกรท เอสเคป ที่หมายถึงอิสรภาพในการเดินทางที่ไร้ขีดจ�ำกัด
ด้วยระบบเซลฟ์-บาลานซิ่ง ที่ควบคุมการทรงตัวของรถในขณะขับขี่ มีระบบ
แผนที่น�ำทางแบบโฮโลแกรมระบบส่องสว่างจากหลอดแอลอีดี และระบบ
ควบคุมการเลี้ยว ทั้งยังมีออปชั่นเสริมความปลอดภัยที่ผู้ขับขี่ไม่จ�ำเป็นต้อง
ใช้อุปกรณ์ป้องกัน โดยเฉพาะสามารถบอกลาหมวกกันน็อคได้เลย
งานเปิดตัวมอเตอร์ไซค์อัจฉริยะ ซึ่งเป็นนรถต้นแบบคันสุดท้ายในกลุ่ม
“วิชัน เน็กซ์100 คอนเซปต์” จัดขึ้นที่เมืองซานตา โมนิกา รัฐแคลิฟอร์เนีย
ของสหรัฐ หลังจากตระเวณเปิดตัวรถยนต์ต้นแบบดีไซน์ล�้ำยุคที่สะท้อนถึง
การก้าวผ่านไปสู่ศตวรรษใหม่มาแล้วหลายเมือง

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กรุงเทพธุรกิจ

ผู้ประกอบการท�ำตลาดเชิงรุกมากขึ้น
เน้นดีไซน์ สินค้าหลากหลาย ท�ำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
ศุภากรณ์ ปรีชา

ธุรกิจการตลาด

ktmkt@nationgroup.com 31

ดับบลิวซีจฯี
บุกอาเซียน

ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ เล็งบุกตลาดอาเซียน
เจาะเพือ่ นบ้าน “ก�ำลังซือ้ สูง” เร่งสร้างแบรนด์
ดันคอลเลคชั่นใหม่ปั๊มยอด
นางศุภากรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการ
บริหาร บริษทั ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จ�ำกัด
ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายจิวเวลรีแบรนด์ ดับบลิว
ซี จี ไดมอนด์ (WCG DIAMOND) เปิด
เผยว่า บริษัทมุ่งขยายตลาดต่างประเทศ
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนบ้าน ทั้งใน
รูปแบบของสาขาและตัวแทนจ�ำหน่าย
ทั้งนี้ ตลาดอัญมณีในภูมิภาคอาเซียน
ยังมีโอกาสเติบโตสูง จากการเติบโตของ
ก�ำลังซื้ออย่างต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจเครื่อง
ประดับในไทยยังมีโอกาสที่ดีในการขยาย
ตลาดเช่นกัน แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะไม่
เอื้ออ�ำนวยมากนัก
“ตลาดจิวเวลรีประเภทเพชรในไทยยัง
อยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมายตลอด
เวลา ผูป้ ระกอบการท�ำการตลาดเชิงรุกมาก
ขึ้น ให้ความส�ำคัญกับการออกแบบ ความ
หลากหลายของสินค้า ท�ำให้ลกู ค้าตัดสินใจ
ซื้อและลงทุนกับแบรนด์ดับบลิว ซี จี
ไดมอนด์”
การท�ำตลาดเชิงรุกของดับบลิว ซี จี
ไดมอนด์ มีการจ�ำหน่ายปลีกผ่านร้าน 4 สาขา
ได้แก่ พัทยา ชัยนาท แม็คโคร ศรีนครินทร์
และ ลาว รวมทั้งการขายส่งให้ผู้ประกอบ
การร้านทองและร้านจิวเวลรี นอกจากนี้
ยังมีโมเดลธุรกิจให้นักลงทุนรายย่อยหรือ
บุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจธุรกิจค้าเพชรเป็นตัวแทน
จ�ำหน่าย เพื่อเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศ
ทัง้ นีบ้ ริษทั ไม่มนี โยบายขยายสาขาใน
ประเทศเพิ่ม เพราะต้องการเน้นท�ำตลาด
ผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย ซึ่งแต่ละปีช่องทาง
การขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย มีสัดส่วน
เพิ่มขึ้น 10-15%

●

เมธาวี ตันเรืองเวชจรูญ

นโยบายภาครัฐทีต่ อ้ งการขับเคลือ่ น
ภาคอุตสาหกรรมไทยไปสูย่ คุ 4.0 ส่งผล
ให้“ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์” ต้องปรับ
ตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกลุ่ม
บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารบริษทั ไทย ออโต ทูลส์
แอนด์ ดาย จ�ำกัด ผู้ผลิตแม่พิมพ์และ
ชิ้นส่วนรถยนต์ กล่าวว่า บริษัทมีแผน
พัฒนาการผลิตด้วยการเพิ่มเครื่องมือ
เครือ่ งจักรอัตโนมัติ หรือระบบหุน่ ยนต์
ให้มีสัดส่วนเป็น 70-80% ภายในช่วง
3 ปีจากนี้ จากปัจจุบันอยู่ที่ 30-40%
ของภาคการผลิตทั้งหมด
โดยจะสามารถ “ลดต้นทุน” จาก
การชดเชยแรงงานฝีมือคนที่ก�ำลังเริ่ม
ขาดแคลน ได้ถึง 1 ใน 3 ของแรงงาน
ทั้งหมด ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตที่รวดเร็วขึ้นและมี
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการความ
ต้องการของตลาดทีข่ ยายตัวในปัจจุบนั
ทั้งนี้ การซื้อเครื่องจักรสมัยใหม่
ต้องใช้เม็ดเงินจ�ำนวนมาก ดังนัน้ บริษทั
มีแผนที่น�ำบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
ปี 2561 เพือ่ ระดมทุนในการต่อยอดและ
พัฒนาองค์กรให้มคี วามยัง่ ยืนมากขึน้ ทัง้
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การลงทุน
เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในกระบวนการผลิต ให้สอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐทีต่ อ้ งการให้ประเทศไทย
ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0
หลังจากทีบ่ ริษทั ได้ลงทุนสร้างโรงงาน
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน จ.ชลบุรี เมื่อ
ปี 2556 ด้วยมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

ไทยออโตทูลส์

เดินหน้าอุตสาหกรรม 4.0
พยุง ศักดาสาวิตร
ทัง้ ปีนอี้ ยูท่ ี่ 2,200 ล้านบาท ต�ำ่ กว่าเป้าหมาย
เดิมที่วางไว้ 2,500 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
การผลิตรถยนต์ในประเทศลดลง
อย่างไรก็ตามวางเป้าหมายยอดขาย
ปี 2560 ไว้ที่ 2,500 ล้านบาท เนื่องจากมี
ค�ำสั่งซื้อจาก 2 ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ให้ผลิต
ชิ้นส่วนเข้ามาแล้ว โดยจะเริ่มผลิตปีหน้า
“เป้าหมายการพัฒนาระบบผลิตรับ
อุตสาหกรรม 4.0 และการเข้าตลาดฯ เรา
ต้องการก้าวสู่การขึ้นเป็น 1 ใน 5 บริษัท
ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนชัน้ น�ำของประเทศไทยในช่วง
3-5 ปีจากนี้ ซึ่งขณะนั้นจะมียอดขายอยู่ที่
3,000 ล้านบาท”

ตลาดชิ้นส่วนฯทรงตัว

ส� ำ หรั บ สถานการณ์ ต ลาดชิ้ น ส่ ว น
ยานยนต์ของไทยปีนี้ มองว่า “ทรงตัว” เทียบ
ปีก่อนและเริ่มกลับสู่สภาวะปกติ หลังจาก
การผลิตรถยนต์ของไทยที่เคยมียอดผลิต
สูงถึง 2.45 ล้านคันในช่วงปี 2555-2556
ซึ่งมาจากมาตรการรถยนต์คันแรกโดยปีนี้
ภาคการผลิตรถยนต์ของไทย อยู่ที่ 1.9
ตั้งเป้าท็อป5ผู้ผลิตชิ้นส่วน
การด�ำเนินงานช่วงครึง่ ปีแรกบริษทั ล้านคัน แบ่งเป็นการผลิตเพือ่ ใช้ใน ประเทศ
ท�ำยอดขายไปแล้ว 1,100 ล้านบาท คาด 8 แสนคัน และส่งออก 1.1 ล้านคัน

“ตลาดรถยนต์ไทยในปีหน้า หากดูจาก
สภาวการณ์ตา่ งๆ พบว่าเป็นปัจจัยบวกแทบ
ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว
รวมถึ ง ความเสถี ย รภาพทางการเมื อ ง
มองว่าภาคการผลิตรถยนต์ในประเทศจะ
ท�ำได้ถึง 9 แสนคัน”
ส่วนการส่งออกปีหน้ายังทรงตัวเท่ากับ
ปีนี้ ที่ 1.1 ล้านคัน ซึ่งเป็นยอดค�ำสั่งซื้อที่มี
อยู่ก่อนแล้ว เชื่อว่าจะท�ำได้ตามเป้าหมาย
เนือ่ งจากไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออก
รถปิกอัพใหญ่ที่สุดของโลก

แนะผู้ประกอบการไทยปรับตัว

ขณะเดียวกันผูป้ ระกอบการไทยจะต้อง
ปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ทั้งด้านพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อ
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
การฝึกอบรมใช้เครือ่ งมือทีม่ คี วามทันสมัย
มากขึ้นเนื่องจากแนวโน้มภาคการผลิตใน
อนาคตจะหันมาใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่
มีความทันสมัย หรือระบบหุ่นยนต์ ซึ่งจะ
เข้ามามีบทบาทและหน้าที่ในการผลิตมาก
ขึน้ เพราะสามารถชดเชยแรงงานฝีมอื ได้ถงึ
1 ใน 2 ของจ�ำนวนแรงงานทั้งหมด โดย
1 เครือ่ งจักร ชดเชยแรงงานฝีมอื ได้ถงึ 30 คน
ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการรถยนต์จะหันมา
ลงทุนด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ยุคใหม่ ดังนั้นหากรายใดลงทุนก่อนก็จะ
ได้เปรียบเมื่อตลาดเกิดการใช้งานจริง
“ประเทศไทยในอนาคตจะต้องผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ในรูปแบบไฮ วอลุ่ม หรือ
การผลิตแบบจ�ำนวนมากๆหรือแมสโปรดักชัน่
ควบคูก่ บั รูปแบบไฮ คลอลิตี้ และไฮเทคโนโลยี
เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน”

❚

Biz Movement

• สร้างสีสนั ส่งท้ายปี อวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
อาวุโส ไทยเบฟเวอเรจ เปิดตัวผลิตภัณฑ์
โซดาใหม่ภายใต้แบรนด์ “ร็อค เมาเท็น”
ผลิตด้วยเทคโนโลยี “โคลด์ อินฟิวชั่น” ใช้
กระบวนการผลิตบนอุณหภูมิที่เย็นกว่า เพื่อ
ล็อกความซ่าไว้ในน�้ำโซดา ตอบโจทย์ความ
ต้องการผู้บริโภครุ่นใหม่ ตามผลวิจัยพบว่า อวยชัย ตันทโอภาส
มีความชืน่ ชอบในเรือ่ ง “ดีไซน์” ของบรรจุภณั ฑ์
ที่ส�ำคัญ ความซ่า!! ที่ยาวนาน จ�ำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศ
• พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ ผู้ผลิตครีมเทียม “คอฟฟี่ ดรีมมี่” และ
อาหารแปรรูป ผัก ผลไม้อบแห้ง รายใหญ่ของไทย เปิดแนวรบตลาดครีม
เทียมด้วยการปรับโฉม คอฟฟี่ ดรีมมี่ ครั้งใหญ่เพื่อบุุกตลาดเมือง หลัง
ขึ้นแท่นเบอร์ 1 ตลาดภูธร ด้วยยุทธศาสตร์ “ป่าล้อมเมือง” บอสใหญ่
วรภาส มหัทธโนบล น�ำทีมผูบ้ ริหารประกาศกลยุทธ์การตลาดเต็มรูปแบบ
พร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก กับบทบาท “บาริสต้า” มือโปร
หวั ง สร้ า งการรั บ รู ้ ก่ อ นปู พ รมการจั ด จ� ำ หน่ า ย วั น นี้ ที่ โ รงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
• จรัญ ผูพ
้ ฒ
ั น์ บิก๊ บอสการตลาด ซีคอน บางแค และ ซีคอนสแควร์
ต้อนรับฮาโลวีนก่อนใคร จัดงาน “ปาร์ตผี้ เี ฮฮา” ยกขบวนเหล่าผีไทยและ
เทศทีค่ นไทยคุน้ เคยมาให้สมั ผัสกันแบบตัวเป็นๆ ท้าพิสจู น์ความกล้ากับ
โรงงานร้างผีสิง ชมนิทรรศการเรื่องเล่าโรงงานร้าง ภาพถ่ายติดวิญญาณ
หลอน เลือกซื้อสินค้าแฟนซีปาร์ตี้วันฮาโลวีน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น
ซีคอน บางแค 14-24 ต.ค. ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 28 ต.ค.-6 พ.ย.

เปิดตัว : บริษทั ดีเวล แกรนด์แอสเสท จ�ำกัด เปิดตัวโครงการ “อาณา เอกมัย”
บ้านเดี่ยวระดับลักชัวรีใจกลางสุขุมวิท ย่านเอกมัยจับกลุ่มครอบครัวรุ่นใหม่
ดีไซน์สไตล์โมเดิร์น และพื้นที่ใช้สอยที่หลากหลาย

มาจิ
เดะ Japan X
อาทิตย 10.30-11.30 น.

กรุงเทพธุรกิจ

นักลา

เสาร 09.30-10.30 น.

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

‘หวังเจีย๋ นหลิน’
รัง้ แชมป์เศรษฐีจนี
> 30

อีรคิ สันชู 5จี หนุนไทย
ลุย ‘ดิจทิ ลั อีโคโนมี’
> 28

‘ตั้งฮั่วเส็ง’ โอดศก.ซึม
ฉุดรายได้ต�่ำรอบ55ปี
ตั้งฮั่วเส็งเผยเศรษฐกิจชะลอ ฉุด
รายได้วูบ 20% ต�่ำสุดในรอบ 55 ปี
พลิกกลยุทธ์“เพิ่มพื้นที่เช่า”
นายวิโรจน์ จุนประทีปทอง
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท
สรรพสินค้าตัง้ ฮัว่ เส็ง จ�ำกัด ผูบ้ ริหาร
ห้างสรรพสินค้า “ทีสแควร์” เปิดเผยว่า
ผลกระทบจากปัจจัยลบ โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลต่อการจับจ่าย
ผูบ้ ริโภคและยอดขายปีนคี้ าดลดลง
20% ต�่ำสุดของธุรกิจรอบ 55 ปี
“ยังมีความหวังว่าช่วงเดือน ธ.ค.
ก�ำลังซื้อผู้บริโภคจะปรับตัวดีขึ้น
จากเทศกาลขายคริสต์มาส ปีใหม่ อาจ
ท�ำให้รายได้ดขี นึ้ หรือลดลง 10% เทียบ
ปีก่อนที่ท�ำได้ 1,600 บาท”
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจหลัง
จากนี้ จะลดพื้นที่บริหารด้วยตัวเอง
เพื่อน�ำมาเป็นพื้นที่เช่ามากขึ้น หรือ
5,000-1 หมื่นตร.ม. จากพื้นที่รวม
8 หมืน่ ตร.ม. ปัจจุบนั ใช้เพียง 3.5 หมืน่
ตร.ม. เป็นพื้นที่เช่า 1.2 หมื่นตร.ม
ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างเจรจากับกลุม่
นายทุนทีส่ นใจ 3-4 ราย เพือ่ เข้ามาเช่า
พืน้ ทีบ่ ริเวณชัน้ 3- 4 การเพิม่ พืน้ ทีเ่ ช่า
ครัง้ นีจ้ ะท�ำให้บริษทั มีรายได้เพิม่ ขึน้
2-3 ล้านบาทต่อเดือน จากปัจจุบนั มี
รายได้พื้นที่เช่าเดือนละ 5 ล้านบาท

นอกจากนี้ได้ปรับลดราคาค่า
เช่าพื้นที่ เฉลี่ย 10% เพื่อช่วยเหลือ
ร้านค้าเช่า หลังจากพบว่ายอดผู้เข้า
ใช้บริการลดลง ปัจจุบันราคาพื้นที่
เช่าเริม่ ต้นที่ 500 บาท ถึง 1,500 บาท
ต่อตร.ม. โดยบริเวณชัน้ 1 มีราคาสูงสุด
ส�ำหรับภาพรวมธุรกิจค้าปลีกไทย
ปีนี้ การเติบโตส่วนใหญ่มาจากการ
ขยายสาขาใหม่ ขณะทีส่ าขาเดิมยอด
ขายลดลง ผูป้ ระกอบการศูนย์การค้า
หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ต้องปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ตลาด สร้าง
และหาจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อ
ดึงลูกค้าใช้บริการ
“การจัดโปรโมชั่นไม่ได้ผลมาก
นักในยุคนี้ เพราะทุกศูนย์การค้าใช้
กลยุทธ์และท�ำเหมือนกัน ผู้ค้าปลีก
ดั้งเดิมต้องปรับตัว ท�ำเลสถานที่
ต้องโดดเด่น เดินทางสะดวก จุดยืน
แตกต่ า ง จุ ด แข็ ง ของเราคื อ การ
เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีงานฝีมือ
จ�ำหน่าย”
ล่าสุดจัดงาน“ร้อยเรียง เคียงศิลป์”
ครั้งที่ 23 วันที่ 13-24 ต.ค. 2559 ที่
ศูนย์การค้าทีสแควรรวบรวมงานฝีมอื
และอุปกรณ์ต่างๆ มีไฮไลต์ “Huck
Embroidery” เป็นงานฝีมืออายุ
หลายร้อยปี ต้นก�ำเนิดจากสวีเดน

รางวัล : สุรยิ า พูลวรลักษณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน) รับรางวัลบุคคลแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ ประจ�ำปี 2016 ในงาน “ไทยแลนด์
พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ครั้งที่ 11” จัดโดย พร็อพเพอร์ตี้กูรู
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กรุงเทพมอนิเตอร์

ดันโรงแรม‘โมเดน่า’เจาะกลุ่มประชุม

นางจัสตินา่ เอฟ.บาเลน ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายแบรนดิง้ และการสือ่ สารกลุม่
บริษทั เฟรเซอร์ ฮอสปิธาลิตี้ จ�ำกัด กล่าวว่า ได้วางยุทธศาสตร์ประเทศไทย
เป็นพื้นที่เป้าหมายในการขยายกิจการโรงแรมจากที่เปิดให้บริการและอยู่
ระหว่างก่อสร้าง 140 แห่ง ใน 70 เมืองทั่วโลก โดยเลือกไทยเป็นจุดหมาย
เปิดตัวแบรนด์ “โมเดน่า” ระดับ 4 ดาว เจาะตลาดนักเดินทางเชิงธุรกิจและ
เข้าพักระยะยาวควบคู่กับนักท่องเที่ยวระยะสั้นเป็นแห่งแรกในโลก หลัง
จากที่ใช้แบรนด์ดังกล่าวบุกตลาดจีนก่อนแล้ว 5 แห่ง และมีแผนเปิดตัว
แบรนด์คาปรีในไทยเน้นตลาด 4 ดาว
นางพรีม่า เอรันกานี ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมโมเดน่า โดย เฟรเซอร์
กรุงเทพฯ กล่าวว่า ตั้งเป้าผลการด�ำเนินงาน 1 ปีแรกมีอัตราเข้าพักเฉลี่ย
85% จากห้องพักรวม 239 ห้อง วางราคาห้องพักเฉลีย่ ช่วงแนะน�ำ 2,000 บาท
ต่อคืนส�ำหรับห้องมาตรฐาน และ 3,200 บาทส�ำหรับห้องขนาดใหญ่

มาซูม่าขยายตลาดต่างประเทศ

นายศรัล ดุรงค์เดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ผูผ้ ลิตเครือ่ งกรองน�ำ้ เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ และน�ำ้ ร้อน “มาซูมา่ ” เปิดเผยถึง
ทิศทางธุรกิจว่า จะเสริมทีมผู้บริหารรุ่นใหม่เข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจมากขึ้น
รองรับการขยายงานในอนาคตที่ต้องการแนวคิดและประสบการณ์ใหม่
ขณะเดียวกัน ได้ปรับแบรนด์และโลโก้นับเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 24 ปี เพื่อให้
มีความทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนานวัตกรรมสินค้าใหม่ต่อเนื่อง
ส�ำหรับแนวทางการท�ำตลาดในไทย จะขยายฐานลูกค้ากลุม่ องค์กรมากขึน้
จากเดิมเน้นกลุ่มครัวเรือน และปีหน้าจะรุกตลาดต่างประเทศมากขึ้น
โดยเตรียมขยายตลาดเครื่องกรองน�้ำและเครื่องท�ำน�้ำอุ่นและน�้ำร้อน ไปยัง
อินโดนีเซียและเวียดนาม หลังจากท�ำตลาดมาแล้วทีล่ าวและกัมพูชา ภายใต้
รูปแบบการแต่งตั้งตัวแทนจ�ำหน่าย คาดปีหน้าสัดส่วนการขายจาก
ต่างประเทศจะเป็น 20%

ไทยออโตทูลส์
เดินหน้าอุตสาหกรรม 4.0
> 31

www.bangkokbiznews.com
สถานการณ์เศรษฐกิจและก�ำลังซื้อ
ทีย่ งั ไม่ฟน้ื ตัวสูภ่ าวะปกติ ส่งผลให้ สมาคม
ผู้ค้าปลีกไทย ประเมินภาพรวมธุรกิจ
ค้าปลีกปีนี้ คาดขยายตัวราว 2.6-2.8%
ถือเป็นตัวเลขเติบโตต�่ำสุดในรอบ 20 ปี
สมพงษ์ รุง่ นิรตั ศิ ยั ประธานกรรมการ
ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ
บิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด ผู้บริหารเครือข่าย
ร้านค้าปลีก เทสโก้ โลตัส กล่าวว่าภาพรวม
ธุรกิจค้าปลีกทีเ่ ติบโตต�ำ่ ท่ามกลางภาวะการ
แข่งขันสูง จากช่องทางค้าปลีกหลากหลาย
ทัง้ รูปแบบดัง้ เดิมและแพลตฟอร์มออนไลน์
รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้มีความ
ซับซ้อน ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าปลีก
และผู้ผลิตสินค้าต้องปรับตัวตอบโจทย์
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เศรษฐีก�ำ เงินสด
ช้อปบ้านหรู

โลตัสชูกลยุทธ์ดนั ยอด
หนุนเอสเอ็มอี-โฟกัสลูกค้า

ความต้องการที่หลากหลายเพื่อโอกาส
เติบโต
“ในจังหวะที่ตลาดค้าปลีกไม่สดใส
การขยายตัวต�ำ่ ระดับ 1-2% หากเราต้องการ
เติบโตมากกว่าตลาด ต้องช่วงชิงส่วนแบ่ง
ให้มากขึ้น”
กลยุทธ์ผลักดันยอดขายบริษัทให้
ความส�ำคัญเรือ่ งการพัฒนา“คูค่ า้ ”ปัจจุบนั
เทสโก้ โลตัส มีพันธมิตรผู้ผลิตสินค้ากว่า
2,000 ราย และผู้เช่าพื้นที่ในเครือข่าย
ค้าปลีก 7,000 ราย รวมกว่า 9,000 ราย
สัดส่วน 80% ของคูค่ า้ เป็นผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลางและเล็ก หรือ เอสเอ็มอี ดังนัน้
ปัจจัยการเติบโตของบริษัทจึงอยู่ที่ความ
แข็งแรงของคู่ค้าเช่นกัน
เทสโก้ โลตัส จึงมีนโยบายสนับสนุน
เอสเอ็มอีไทยอย่างครบวงจร ครอบคลุม
ผู้ประกอบการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่ม
ต้นธุรกิจ เป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรร่วมกัน
และส่งเสริมเอสเอ็มอีทปี่ ระสบความส�ำเร็จ
ให้พร้อมขยายธุรกิจให้ใหญ่ขนึ้ ในแต่ละปี
จะจัดเวทีให้เอสเอ็มอีเข้ามาน�ำเสนอสินค้า
ใหม่ ซึ่งมีหลักหลายพันรายการต่อปี
จากสินค้าที่จ�ำหน่ายผ่านเครือข่ายค้า
ปลีก 4-5 หมื่นรายการ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูป้ ระกอบการใหม่เข้าสูต่ ลาด และผลักดัน
ยอดขายเติบโตจากสินค้าใหม่
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือยุคการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม จึงร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมกลุ่มเอสเอ็มอี
มุง่ พัฒนา“นวัตกรรมสินค้า”ทีแ่ ตกต่าง มี
มาตรฐานประการส�ำคัญตอบโจทย์ความ
ต้องการผูบ้ ริโภค พร้อมน�ำเสนอทัง้ ช่องทาง
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ค้าปลีกดั้งเดิมและแพลตฟอร์มออนไลน์
เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้ซื้อสินค้า
จากหลากหลายช่องทาง และผสมผสาน
ทั้งออฟไลน์และออนไลน์
พร้อมต่อยอดสู่ตลาด “ส่งออก”
ทั้งเครือข่ายเทสโก้ และโมเดิร์นเทรด
ทั่วไป
สมพงษ์ กล่าวว่าในยุคทีธ่ รุ กิจค้าปลีก
แข่งขันสูง มีหลากหลายรูปแบบ รวมทั้ง
ช่องทางออนไลน์ ดังนั้นธุรกิจค้าปลีกใน
ยุคนี้ ไม่สามารถวางกลุ่มเป้าหมายตลาด
แมส ตอบโจทย์ ทุกวัยได้อกี ต่อไป จากการ

ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม “ไฮเปอร์
มาร์เก็ต” โลตัส จึงให้ความส�ำคัญการวาง
กลยุทธ์การตลาดมุ่งเจาะลูกค้าก�ำลังซื้อ
หลัก ที่เป็นผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็น
กลุม่ ทีต่ ดั สินใจซือ้ สินค้าให้ครอบครัว ด้วยการ
น�ำเสนอสินค้าตามความต้องการ เช่น กลุม่
แม่บา้ นทีม่ บี ตุ ร พร้อมมอบข้อเสนอโปรโมชัน่
พิเศษ ผลิตภัณฑ์นมผงเด็กผ้าอ้อม
“การโฟกัสลูกค้าหลักที่ชัดเจนท�ำให้
เราสามารถรักษายอดขายทรงตัวได้ใน
ปีนี้ ซึ่งถือว่าดี ในสถานการณ์ก�ำลังซื้อยัง
ไม่กลับสู่ภาวะปกติ”

รูจ้ กั ‘คุณพลอย’
กำ�ลังซือ้ หลัก

ปีที่ผ่าน “เทสโก้ โลตัส” ได้มุ่งกลยุทธ์วิเคราะห์ลูกค้าผ่าน “คลับการ์ด” ที่มี
ฐานสมาชิกกว่า 15 ล้านราย เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ “แฟนคลับ” ตัวจริง
พบว่ากลุ่มลูกค้าหลักคือผู้หญิง อายุ 30 ปี มีลูก 1-2 คน
โลตัส เรียกกลุม่ นีว้ า่ “คุณพลอย” เ ป็นชือ่ ของตัวละครเอกจากเรือ่ ง “สีแ่ ผ่นดิน”
ทีเ่ ป็นตัวแทนของกลุม่ ผูห้ ญิง ดูแลครอบครัว ทีบ่ ง่ บอกลักษณะทีช่ ดั เจนของลูกค้า
หลักโลตัส ที่มีความภักดี(Loyalty)สูง มาซื้อสินค้าเป็นประจ�ำ เฉลี่ยเดือนละ
2 ครั้ง ปริมาณการซื้อต่อครั้งเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ปัจจุบันลูกค้ากลุ่มคุณพลอย มีสัดส่วน 20% แต่คิดเป็นยอดขาย 50% ของ
โลตัส
หนึ่งในกลยุทธ์การตลาดของเทสโก้ โลตัส คือมุ่งตอบโจทย์ความต้องการ
คุณพลอยในทุกด้าน! ทั้งสินค้า โปรโมชั่น และช่องทางจ�ำหน่าย เพื่อช่วงชิงส่วน
แบ่งการตลาดและการเติบโต ในยุคค้าปลีกแข่งขันสูงและพฤติกรรมผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาเทคโนโลยี

ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์แนวราบ
ประเภทบ้านเดี่ยวใจกลางกรุง โดยเฉพาะ
“ท�ำเลทอง” ย่านสุขมุ วิท ตัง้ แต่ พร้อมพงศ์
ทองหล่อ และเอกมัย ยังคงขยายตัวต่อเนือ่ ง
มีโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรีเปิดขาย
9 โครงการ รวม 100 ยูนิต เป็นระดับราคา
40 ล้านบาทขึ้นไป 76 ยูนิต หรือเกือบ 80%
และต�ำ่ กว่า 40 ล้านบาท (20 ล้านบาทขึน้ ไป)
20 ยูนิต จากโครงการบ้านเดี่ยวลักชัวรี
ทั้งหมดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
17 โครงการ 1,023 ยูนิต ระดับราคา 40
ล้านบาทขึ้นไป 630 ยูนิต คิดเป็น 60% และ
ราคาต�่ำกว่า 40 ล้านบาท 403 ยูนิต
วิน จิระกรานนท์ กรรมการผู้จัดการ
บริษทั เอ-ลิสท์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด กล่าวว่า
การขายบ้านเดีย่ วลักชัวรีใจกลางกรุง อยูใ่ น
เกณฑ์ทดี่ ี คิดเป็นสัดส่วน 46% และมีโครงการ
รอขายอยู่ราว 54% เทียบบ้านเดี่ยวลักชัวรี
โดยรวมทั้งตลาดที่มีการขายออกไปแล้ว
35% มีจ�ำนวนที่รอขาย 64%
“บ้านเดีย่ วลักชัวรียงั ขายได้ เมือ่ เปรียบ
เทียบพืน้ ทีใ่ ช้สอยระหว่างคอนโดมิเนียม
กับแนวราบในระดับราคาใกล้เคียงกันที่
2-3 แสนบาทต่อตร.ม. บ้านเดีย่ วมีพนื้ ที่
มากกว่า เช่น คอนโดมิเนียมราคา 45 ล้าน
บาท อาจได้หอ้ งชุดขนาด 150-300 ตร.ม.
แต่บา้ นเดีย่ วจะได้พนื้ ทีใ่ ช้สอย 400-600
ตร.ม.เอื้อต่อการตัดสินใจมากขึ้น”
หากพิจารณาจากการพัฒนาโครงการ
วิลลาซโซ่ 10 บนเนื้อที่ 1 ไร่ ย่านเอกมัย
ซอย 10 เป็นบ้านเดี่ยว 6 ยูนิต ราคา
50.55-70.7 ล้านบาท ขยับเพิ่มขึ้นจากครั้ง
เปิดตัวทีร่ าคา 45 ล้านบาท ขณะนีม้ ยี อดขาย
แล้ว 3 ยูนติ โดยลูกค้าทีเ่ ข้ามาซือ้ อายุเฉลีย่
40-50 ปี และซื้อด้วย “เงินสด”
โครงการที่อยู่อาศัยลักชัวรีทขี่ ยายตัว
ส่งผลให้ความต้องการทีด่ นิ ในย่านพร้อมพงศ์
ทองหล่อ และเอกมัย สูงขึน้ ราคาทีด่ นิ ขยับตัว
สูงตาม ย่านทองหล่อทีด่ นิ ติดถนนทุกแปลง
ระดับราคาเกิน 1 ล้านบาทต่อตร.ว. เข้าซอย
อยู่ที่ 7-8 แสนบาทต่อตร.ว.
“จากการติดต่อเอเย่นต์หาทีด่ นิ เพือ่
พัฒนาโครงการใหม่ พบว่าราคาขั้นต�่ำ
เปิดตัวที่ 5 แสนบาทต่อตร.ว. เอกมัย
ต�่ำสุดอยู่ที่ 3 แสนบาทต่อตร.ว. แต่ถ้า
ปิดการซือ้ ขายอาจจะลดลงจากราคาเสนอ
30-40%”
ปีหน้าบริษทั เตรียมเปิดตัวทีอ่ ยูอ่ าศัย
ลักชัวรี 2 โครงการใหม่ ขณะนี้มีที่ดินเพื่อ
รอการพัฒนาแล้ว 1 แปลง อยู่ระหว่างซื้อ
เพิม่ อีก 1 แปลง ส�ำหรับโครงการใหม่ใช้ทดี่ นิ
ประมาณ 1 ไร่ จ�ำนวนยูนิตไม่มาก

Think StartUp : จุฬาฯ พัฒนาเปปไทด์ ต้านจุลชีพแก้ปญ
ั หาโรคกุง้

‘พีทีจี’เล็งผุดออโต้แคร์เซอร์วิส5ปี150สาขา
“พีทีจี” เจรจาผู้ร่วมทุนเปิดศูนย์ซ่อม
บ�ำรุงรถยนต์ คาดสรุปไตรมาสแรกปีหน้า
เล็งขยาย 150 สาขา ใน 5 ปี
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั พีทจี ี เอ็นเอนยี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
พีทีจี เปิดเผยถึงแผนลงทุนในปี 25560 ว่า
เตรียมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนธุรกิจที่นอก
เหนือจากน�ำ้ มัน (Non -Oil) โดยอยูร่ ะหว่าง
เจรจาพันธมิตรทัง้ ในและต่างประเทศเพือ่ ร่วม
ลงทุนเปิดศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงรถยนต์ (ออโต้แคร์
เซอร์วิส) คาดได้ข้อสรุปในไตรมาสแรก
ปี 2560 เริม่ เปิดให้บริการไตรมาส 2 ตัง้ เป้า
5 ปี หรือ ปี 2564 มีสาขา 150 แห่ง คาด
ลงทุนไม่ต�่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อสาขา
พีทจี ี ยังม่งุ ขยายตลาดน�ำ้ มันเครือ่ ง หลัง
เปิดตัวผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ แบรนด์ “พีที แมกซ์

นิตรอน” วางจ�ำหน่ายทีส่ ถานีบริการน�ำ้ มันพีที
ทั่วประเทศ เจาะกลุ่มผู้ถือบัตร PT Max
Card ตั้งเป้ายอดขายไม่ต�่ำกว่า 1 ล้านลิตร
ในไตรมาส 4 และเพิม่ เป็น 6-7 ล้านลิตร ใน
ปี 2560 หรือมีส่วนแบ่งการตลาด 1%
“ธุรกิจน�้ำมันเครื่องแข่งขันสูง แต่ พีที
ได้เปรียบเพราะฐานลูกค้าสมาชิกบัตร PT
Max Card เติบโตต่อเนื่อง สิ้นปีนี้อยู่ที่
5.6 ล้านคัน ปี 2563 เพิ่มเป็น 12.8 ล้านคัน”
ขณะที่สถานีบริการน�้ำมันสิ้นปีนี้จะมี
1,500 สาขา ปี 2565 ไม่ต�่ำกว่า 4,000สาขา
ท�ำให้ยอดขายน�้ำมันเครื่องและการขยาย
ศูนย์ออโตแคร์ เซอร์วิส เติบโตไปด้วย
ในปี 2560 พีทจี ี ใช้งบไม่ตำ�่ กว่า 5,000
ล้านบาท ลงทุนขยายสถานีบริการน�้ำมัน
350 แห่ง และ 3,000 ล้านบาท ขยายร้านกาแฟ
พันธุ์ไทยและร้าน Max Mart ลงทุน

1,040 ล้านบาท โครงการผลิตเอทานอล
ก�ำลังผลิต 2 แสนลิตรต่อวัน ลงทุน 1,500
ล้านบาท ไม่รวมการลงทุนศูนย์ออโต้แคร์
เซอร์วิสที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า
ส�ำหรับรายได้จากการขายน�ำ้ มันในปีนี้
พีทจี ี มัน่ ใจว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 6.3-6.5
หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้
5.4 หมืน่ ล้านบาท และเติบโต 30% ต่อเนือ่ ง
ถึงปี 2563 โดยยอดขายน�้ำมัน 6 เดือนแรก
ปีนี้อยู่ที่ 610 ล้านลิตร สิ้นปี 650 ล้านลิตร
ทั้งนี้ พีทีจี เห็นด้วยกับนโยบายของ
ภาครัฐทีไ่ ม่ควรมีผลิตภัณฑ์นำ�้ มันทีซ่ ำ�้ ซ้อน
เพราะจะสร้างความสับสนให้ผบู้ ริโภค และ
เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ค้าน�้ำมันในการ
สร้างคลังเก็บน�ำ้ มัน โดยมองว่า การทีภ่ าครัฐ
เตรียมใช้กลไกท�ำให้ราคาน�ำ้ มันแก๊สโซฮอล์91
และ 95 มีราคาเท่ากัน แทนการประกาศ

ยกเลิกจ�ำหน่ายน�ำ้ มันแก๊สโซฮอล์ 91 ส่งผล
ให้ผบู้ ริโภคหันมาให้แก๊สโซฮอล์ 95 เพิม่ ขึน้
เพราะมีประสิทธิภาพสูงกว่า สุดท้ายยอดขาย
แก๊สโซฮอล์ 91 จะลดลงน�ำไปสู่การยกเลิก
จ�ำหน่าย คาดใช้เวลาไม่ต�่ำกว่า 1 ปี
ส่วนนโยบายส่งเสริมยานยนต์แห่ง
อนาคต เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า(อีว)ี ใช้เวลาไม่
ต�ำ่ กว่า 10 ปี จะเห็นความต้องการใช้เกิดขึน้
ขณะทีไ่ ทยมีความต้องการใช้รถยนต์เครือ่ ง
ดีเซล 70% รถยนต์เครื่องเบนซิน 30% ซึ่ง
รถอีวี จะเข้ามาทดแทนเครื่องเบนซิน 15%
หากถึงเวลานั้นสัดส่วนยอดขายของธุรกิจ
น�้ำมันจะลดลงเหลือ 85% จากปัจจุบันอยู่
ที่ 99% ซึ่ง พีทีจี จะมียอดขายจากธุรกิจที่
ไม่ใช่น�้ำมันมาทดแทน รวมถึงอาจตัดสิน
ใจลงทุนสถานีชาร์จไฟฟ้าควบคู่กับสถานี
บริการน�้ำมัน

กรุงเทพธุรกิจ
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น้าเฟซบุ๊คของ ชาติ กอบจิตติ มีเพื่อนเต็ม
จ�ำนวน 5,000 คน ไม่นับที่กดติดตามกว่า
8,500 และถ้าเขาโพสต์เรื่องราวที่บ้านปากช่องธุรกิจร้านพันธุ์หมาบ้า กระทั่ง
ความเคลื่อนไหวของวงการหนังสือ นั่นหมายถึง
ยอดคนอ่านที่ไม่น่าน้อยกว่าหลักพัน
หลักหมื่น
หน้าเฟซฯ ของ โดม วุฒิชัย
ก็เช่นกัน... ถ้าได้ติดตาม คุณจะเห็น
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตที่ท�ำให้
การอ่านมีชีวิตชีวา ไม่นับมิตรภาพ
เก่าๆ ที่ถูกพูดถึงรอบใหม่ พร้อมๆ
ประจักษ์พยาน จ�ำพวกภาพถ่ายสมุดบันทึกเล่มเก่า
ส่วนหน้าแฟนเพจ
“เรไรรายวัน” ก็มิได้น้อยหน้า
ใครจะคาดคิดว่าบันทึกรายวัน
ของเด็กหญิงธรรมดาๆ คนหนึง่
จะมีผู้คนติดตามจ�ำนวนมาก แถม
เป็นแรงบันดาลใจชั้นดีให้พ่อแม่อยากจับมือลูก
เขียนหนังสือ

ข่าวดีของคนอ่าน

ไม่ได้ประชดประชันหรืออยากลดความส�ำคัญ
ของหนังสือ แต่ถ้ามองเรื่องดีในข่าวร้ายของการปิดตัว
หนังสือ-นิตยสารหลายฉบับที่เกิดขึ้นถี่ตลอด 1-2 ปีนี้
อันเป็นพลพวงจากงบโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ที่น้อยลง
อย่างต่อเนื่อง และในเวลาเดียวกัน เราจะเห็นบรรดา
แฟนเพจ ส�ำนักข่าวออนไลน์ หรือเนื้อหาต่างๆ
ที่ถูกผลิตจากคนเขียนหนังสือ ทั้งเก่าและใหม่ สร้าง
ทางเลือกให้กับคนอ่านมากขึ้น
เห็นกันชัดๆ ก็เริ่มจากบรรดานักเขียนทั้งรุ่นเก่ากลาง-ใหม่ที่ใช้เฟซบุ๊คสื่อสารกับกลุ่มคนอ่าน นิตยสารหนังสือพิมพ์ที่สร้างเนื้อหาส�ำหรับออนไลน์โดยเฉพาะ
ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนช่วยให้วงการอ่าน-การเขียน
มีสีสันมากขึ้น
นอกจากการปิดตัวของนิตยสารที่มีอายุยาวนาน
ปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองในช่วงที่ผ่านมา เห็นจะ
เป็นการเกิดขึ้นของส�ำนักข่าวออนไลน์หน้าใหม่อย่าง
The matter จากส�ำนักพิมพ์แซลมอน และ The
Momentum ของบริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ำกัด ผู้ผลิต
นิตยสาร a day ซึ่งทั้ง 2 ส�ำนักข่าวนี้ช่วยปลุกกระแส
การอ่านให้กับคนรุ่นใหม่อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็น
รายชื่อคอลัมนิสต์ที่น่าสนใจ การย่อยข้อมูล และ
อินโฟกราฟิกที่ท�ำให้ข้อมูลหนักๆ เซ็กซี่ขึ้น
นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหาร
The Momentum อธิบายตอนหนึ่งในบทบรรณาธิการ
ซึ่งเผยแพร่ในวันเปิดตัวส�ำนักข่าวแห่งนี้ว่า พฤติกรรม
การเสพสื่อของผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลง
ไปมาก โดยโลกออนไลน์กลายเป็นช่องทางหลักในการ
สื่อสาร ท�ำให้สื่อต้องปรับตัวอย่างมาก แต่ขณะเดียวกัน
พวกเขายังมั่นใจว่า คนบนโลกออนไลน์จ�ำนวน
ไม่น้อยต้องการเสพข่าวสร้างสรรค์ มีสาระ ไม่เอียง
ไม่แคบ ไม่ดราม่า เปิดกว้างทุกความคิดเห็น
เสนอทางออกให้สังคม พร้อมกับที่สนุก เข้าถึงง่าย
ซึ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เกิดส�ำนักข่าวนี้ขึ้นมา
“The Momentum คือ ส�ำนักข่าวออนไลน์ส�ำหรับ
ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง เรามุ่งน�ำเสนอคอนเทนต์สดใหม่
รายวันทันสถานการณ์ในรูปแบบมัลติมีเดีย 360 องศา
ทั้งบทความ ภาพถ่าย ภาพประกอบ อินโฟกราฟิก
วีดิโอ พอดแคสต์ เฟซบุ๊คไลฟ์ ไปจนถึงแพลตฟอร์ม
อื่นๆ ที่ยืดหยุ่นไปตามพฤติกรรมการเสพสื่อของ
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล”
และไม่ใช่การเกิดขึ้นของส�ำนักข่าวออนไลน์ที่
รวบรวมบรรดานักเขียน คอลัมนิสต์ร่วมสมัยจะท�ำให้
บรรยากาศการอ่าน การเสพข้อมูลคึกคักขึ้นเท่านั้น
ก่อนหน้านี้ Fictionlog คือ อีกหนึ่งช่องทางการอ่าน
ก็ได้สร้างโมเดลการอ่านใหม่แบบ User-Generated
Content ซึ่งสามารถให้ผู้อ่านสนับสนุนผลงานของ
นักเขียนได้โดยตรง
เปิดโอกาสให้นักเขียนอัพเดทงานกันแบบบท
ต่อบท แบบไม่ต้องรอให้เขียนจบเล่มตอบสนอง

วันศุกร 12.30-13.00 น.

“ส�ำคัญคือเรื่องของเนื้อหา ที่ต้องพิจารณากับ
อย่างละเอียดรอบคอบทั้งการเลือกเรื่อง
สร้างความลื่นไหลของเรื่อง การวางล�ำดับสาระ
หรือลูกเล่นต่างๆ เราจะไม่ท�ำแบบผิดๆ ถูกๆ
ถ้าเรื่องที่เขาส่งมาได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เรา
อย่างแรกเลย คือ เขาต้องดีใจ เพราะเรื่อง
ของเขาได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง
อย่างเข้มข้นมา ไม่ใช่จะเขียนอะไร
ก็สามารถลงเว็บไซต์ได้” อดีต
บรรณาธิการจุดประกายวรรณกรรม
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจบอก
และว่า paperless ไม่ได้
เจาะจงเฉพาะเนื้อหาในแวดวง
วรรณกรรมเท่านั้น แต่จะ
หลอมหลวมเนื้อหาที่
หลากหลายจากคนหลายรุ่น
อาทิ สารคดีท่องเที่ยว
สกู๊ปข่าวงานศิลปะ ในรูปแบบ
ที่สอดคล้องกับช่องทางของ
สื่อออนไลน์

ส�ำรวจภูมิทัศน์นักอ่าน
ในวันที่
ธุรกิจสื่อกระดาษแปรปรวน
• ทีมข่าวจุดประกาย

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง บ่ ย
ความต้องการของนักอ่าน ในทุกๆ แนว ทั้งสารคดี
โรแมนติก ดราม่า ผจญภัย ฯลฯ กระทั่งยังเป็นเวทีใหม่
ส�ำหรับนัก(อยาก)เขียนรุ่นใหม่ๆ ทดแทนพื้นที่กระดาษ
ที่ค่อยๆ หายไป
ในเรื่องร้ายของการปิดตัวสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้ยินหนาหู
ก็จึงเกิดโอกาสและทางเลือกใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน

Paperless สนามออนไลน์ของคนหนังสือ
ไม่ใช่แค่การสร้างพื้นที่การอ่านใหม่ๆ จาก
คนรุ่นใหม่เท่านั้น ไม่กี่สัปดาห์ก่อน นิรันดร์ศักดิ์
บุญจันทร์ นักเขียน อดีตบรรณาธิการจุดประกาย
วรรณกรรม ผู้ผ่านงานหนังสือมามากกว่า 30 ปี ก็ได้
ฤกษ์เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ที่ชื่อ The paperless (www.
thepaperless.co)
เขาบอกว่า เมื่อต้นทุนของการท�ำสื่อกระดาษ และ
รายได้ของโฆษณาไม่เหมือนเก่า จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่
สื่อกระดาษต้องปิดตัวไป แต่ถึงเช่นนั้นเมื่อวัฒนธรรม
การอ่านยังคงอยู่ เช่นเดียวกับความต้องการของผู้อ่าน

และบรรดาต้นฉบับหลายรูปแบบที่ส่งผ่านอีเมล และ
ไปรษณีย์มาถึงยังไม่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไป ในฐานะ
คนท�ำหนังสือจึงต้องท�ำอะไรบ้าง ซึ่งสุดท้ายก็ออกมา
เป็นเว็บไซต์ที่จะรวบรวมงานเขียนเหล่านั้น
“เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปคือส่วนหนึ่ง แต่ส�ำหรับ
ตัวผมเอง ผมยังรู้ดีว่ามีคนอ่าน ยังมีต้นฉบับดีๆ ที่ส่งมา
ให้ผมมีเป็นกองๆ เป็นตั้งๆ ผมคิดว่าถ้าทิ้งไปก็เสียดาย
และถ้าไม่มีพื้นที่ก็จะมีผลต่อวัฒนธรรมการอ่านที่ลดลง
ได้ จึงมามองหาทางเลือกว่ามีอะไรบ้าง และเลือกที่จะท�ำ
เว็บไซต์ จากนั้นก็ท�ำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้น”
จากแค่คนเฝ้าสังเกตการณ์สู่การเป็นผู้เล่นใน
สนามออนไลน์เอง นิรันดร์ศักดิ์ บอกว่า ต้องปรับ
กิจวัตรบ้างตามสถานการณ์ แต่ส�ำหรับคนท�ำสื่อเอง
กระบวนการของการท�ำออนไลน์ไม่ซับซ้อนเกิน
ความเข้าใจ ทั้งการวางเนื้อหา การวางคอลัมน์ การ
ออกแบบที่เปรียบเสมือนการท�ำนิตยสารออกมา 1 เล่ม
ทั้งนี้ส�ำหรับคนอ่านหนังสือแล้ว ไม่น่าจะชอบอะไร
ที่มันซับซ้อน จึงต้องท�ำให้มันเรียบง่ายไว้ก่อน

รุ่นใหญ่ ไม่อยากเชย

อย่าว่าแต่คนท�ำสื่อ หรือนักอ่านที่ต้องปรับตัว
ไปตามยุคสมัย ถึงวันนี้ต่อให้เป็นรุ่นใหญ่ขนาดไหน
ก็ต้องหัดใช้อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย
เพื่อสื่อสารกับกลุ่มคนอ่าน ซึ่งการปรากฏตัวของ
นักเขียนเหล่านั้น แน่ว่า ย่อมท�ำให้ผู้อ่านอยาก
ติดตาม และเป็นแรงจูงใจหนึ่งเพื่อเสพเนื้อหาใน
ออนไลน์
โดม วุฒิชัย มองว่า เป็นธรรมชาติของนักเขียน
ที่ต้องสร้างพื้นที่สื่อสารกับคนอ่าน และยุคนี้คงไม่มี
อะไรที่สะดวก และแพร่หลายได้กว้างขวางมากไปกว่า
การใช้เฟซบุ๊ค
“ส่วนตัวผมใช้แล้วถูกจริต แรกๆ ผมเขียนบล็อก
เพื่อซ้อมมือ สร้างวินัยการเขียนในทุกๆ วัน จนเฟซบุ๊ค
ได้รับความนิยมผมก็ย้ายมาในเฟซฯ เพื่อเป็นช่องทาง
สื่อสารกับคนอ่าน ผมมองว่า ช่องทางนี้สามารถใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้ มันไม่ใช่แค่ความรื่นรมย์
แต่มันยังสอดคล้องกับการงาน ใครจะรู้ว่า ผมช�ำนาญ
ในการเขียนถ้อยความสั้นๆ ได้ด้วยเฟซบุ๊ค แถม
บางตอนผมเอามาพิมพ์รวมเล่มด้วย”
โดม วุฒิชัย บอกว่า แม้จะเป็นการเขียนถ้อย
ความสั้นๆ ผ่านช่อง ‘สถานะ’ แต่ส�ำหรับนักเขียน
จะมีการคิด การวางแผน และขัดเกลาภาษาไม่ต่าง
อะไรจากการเขียนหนังสือด้วยลายมือ เมื่อมันเป็น
การผสมระหว่างข้อมูล ประสบการณ์ และศิลปะ
การเล่าเรื่อง ถ้อยค�ำที่อยู่ในนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากงาน
เขียนอื่นที่เคยตีพิมพ์ในสื่อกระดาษ
“สื่อกระดาษผมก็ไม่ทิ้ง แต่สื่อออนไลน์
ส�ำหรับผมมันเป็นช่องทางที่จะแชร์เรื่องราวของเรา
ออกไปได้ง่ายที่สุดแล้ว ดูอย่าง ชาติ กอบจิตติ
ผมว่า เขาฉลาดมากนะในการใช้สื่อออนไลน์ เขาคิด
และวางแผน มาช่วยเติมเต็มงานของเขา ถึงวันนี้
ใครไม่ใช้อินเทอร์เน็ต ผมว่าตกสมัย เพราะหากคิดจะ
เขียนลงกระดาษแล้วรอให้คนอ่านเข้าหาเราอย่างเดียว
คงไม่พอ”
ที่ผ่านมา เราได้เห็นนักเขียนซีไรท์อย่าง ‘ชาติ’
ใช้เฟซบุ๊คเป็นที่ทดลองงานเขียน และสร้างพล็อตเรื่อง
จนน�ำมาสู่หนังสือ “facebook : โลกอันซ้อนกันอยู่”
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
จากนี้ไป คงคาดการณ์กันได้แบบไม่ยากว่า
บรรดานักเขียนทั้งรุ่นเก่า-กลาง-ใหม่ ก็จะหัน
มาใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางสื่อสาร
กระทั่งใช้เป็นพื้นที่เผยแพร่ผลงาน
ของตนเอง..
มันจึงเป็น
ทั้งโอกาส และ
ทางเลือกของ
นักอ่าน ในยุค
ที่สภาพธุรกิจ
สื่อกระดาษต้อง
เปลี่ยนแปลงบ่อย
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กติแล้ว เหล่าคนข้ามเพศใน
อินโดนีเซียจะเป็นชนกลุ่มน้อย
ที่แทบไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรใน
ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม แถมยังตกเป็นเป้าของ
การล่วงละเมิด และข่มขู่คุกคามอยู่ตลอด
ทว่า ตอนนี้ชุมชนคนข้ามเพศแดน
อิเหนาที่มีประชากรร่วม 3 ล้านคนก�ำลัง
ต่อสู้เพื่อให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น ซึ่ง
เรื่องนี้ได้รับความช่วยเหลือจาก
นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
มามี จอยซ์ คุณแม่ของสาวประเภทสองแดนอิเหนา

โลก

ไ ร้ พ ร ม แ ด น
•การะเวก

เจน นอนอยู่บนเตียง มีเอกสารให้ความรู้
เรื่อง safe sex อยู่ด้านหน้า

หญิงข้ามเพศนั่งแต่งหน้าอยู่ในห้องที่บ้าน
ของมามี จอยซ์

เปิดโลก

สาว
ประเภทสอง
แดนอิเหนา
มามี จอยซ์ ที่ตัวเขาเองก็ต้องเผชิญ
กับความทุกข์ยากแสนสาหัสมานาน
หลายทศวรรษเพราะเติบโตมาใน
ยุคที่สาวประเภทสองยังถูกมอง
ด้วยความเข้าใจผิด ด้วยสายตา
ที่มีอคติ แถมยังถูกมองว่า
เป็นคนแพร่เชื้อเอชไอวี และ
โรคเอดส์อีกด้วย
ปัจจุบัน มามี จอยซ์ ได้สร้างแหล่ง
พักพิงที่เรียกว่า Hotel Waria ขึ้นมาให้
สาวๆ ข้ามเพศพ�ำนักอยู่อย่างปลอดภัย
ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงจาการ์ตา เป็น
โรงแรม 2 ชั้นที่มีสาวประเภทสองท�ำงาน
อยู่ 20 คน ส่วนสาเหตุที่ใช้ชื่อนี้ก็เพราะ
waria เป็นค�ำที่ใช้เรียกคนข้ามเพศ
ในอินโดนีเซียนั่นเอง
เตรียมแต่งตัวไปท�ำงาน

จิออร์จิโอ ทาราสชิ ช่างภาพชาว
อิตาลีพบกับจอยซ์ในปี พ.ศ.2556
เขาจึงมีโอกาสได้เข้าไปถ่ายภาพแหล่ง
พักพิงของสาวประเภทสองแดนอิเหนา
ออกมาให้คนนอกได้ยล แถมยังได้พูดคุย
กับเธอเหล่านี้ด้วย โดยจิออร์จิโอบอกว่า
พวกเธอท�ำงานขายบริการทางเพศ เพราะ
นี่ดูเหมือนจะเป็นหนทางเดียวที่ยังมีอยู่
ของพวก waria เพราะยังมีการเหยียด
เพศในที่ท�ำงานอยู่ แต่ถึงกระนั้น สาวๆ
ทุกคนก็มีความฝันที่จะเลิกท�ำงานนี้
ในไม่ช้า
ส่วนสาเหตุที่ท�ำให้โรงแรมของ
มามี จอยซ์ มีความพิเศษก็เพราะว่า
เธอจะคอยช่วยเหลือสาวประเภทสอง
อยู่ตลอด แล้วก็หาเอกสารหรือสิ่งให้
ความรู้เรื่องเพศเอาไว้ทั่วบ้าน อีกทั้ง
ยังมีถุงยางตุนเอาไว้อยู่ตลอด ซึ่งภายใต้
ความดูแลของมามี จอยซ์ สาวๆ พวกนี้

ย่านธุรกิจใจกลางจาการ์ตาเมื่อมอง
จากบ้านมามี จอยซ์

อาเจิร์น สาวประเภทสองวัย 32 ปี
หน้าห้องของเธอ

สาวๆ มักจะใช้มือถือแช็ตหาลูกค้าออนไลน์
จะปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ตราบใดที่พวกเธอยังต้องการจะอยู่
ที่นี่
แต่โชคร้ายที่โลกภายนอกส�ำหรับ
สาวประเภทสองในอินโดนีเซียนั้นไม่
สดใสเอาเสียเลย เพราะมันเป็นหนทาง
ที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่โรยด้วย
ความเกลียดชัง และมลทิน
จิออร์จิโอให้ข้อมูลว่า ก่อนปี พ.ศ.
2554 การเป็นคนข้ามเพศในอินโดนีเซีย
ถูกจัดว่า เป็นความป่วยทางจิต และกลุ่ม
ผู้มีอ�ำนาจหลายกลุ่มก็ไม่กระตือรือร้น
ที่จะแก้ไขเรื่องนี้ให้ดีขึ้น
แต่สิ่งที่น่าอเนจอนาถก็คือ กลุ่มคน
ที่เกลียดชัง และคุกคามคนข้ามเพศ
ในตอนกลางวันเหล่านี้นี่แหละที่กลายมา
เป็นลูกค้าของพวกเขาในตอนกลางคืน
โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในโรงแรมนี้ได้เล่า
ให้จิออร์จิโอฟังว่า มีลูกค้าคนหนึ่ง
มานอนค้างกับหญิงข้ามเพศตลอดคืน
แต่พอเช้ามา เขากลับขว้างขวดใส่ปัสสาวะ
ใส่เธอ
และนี่เองที่เป็นสาเหตุให้มามี
จอยซ์ ต้องคอยดูแลสาวประเภทสองใน
ปกครองของเขาไม่ให้ถูกคุกคามจนเป็น
อันตรายจากเงื้อมมือของพวกที่ปากว่า
ตาขยิบนั่นเอง

ปฎิทนิ

กิ จ ก ร ร ม

การแสดง/คอนเสิรต์

นิทานหิ่งห้อย เดอะมิวสิคัล
วันที่ 15 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงละคร
เคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น7 สยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร
เชิญชม “นิทานหิ่งห้อย เดอะมิวสิคัล ละครร้องเพลงเฉลียง”
จากผู้สร้างโหมโรง เดอะ มิวสิคัล น�ำแสดงโดย โย่งอาร์มแชร์, แนน-สาธิดา, อาร์ม-กรกันต์, แม็ก-วีรคณิศร์,
เน็ท-กานดา ร่วมด้วย ครูรัก ศรัทธา, เหมี่ยว-ปวันรัตน์,
บุ๋มบิ๋ม-สามโทน, นาย The Comedian, น้องอ๊ะอายกรณิศ,น้องผิงหยาง-ณัฐภัทร และนักแสดงอีกมากมาย
ราคาบัตร 1,200-3,000 บาท ตรวจสอบรอบการแสดงและ
ซื้อบัตรได้ที่ Facebook : KBank Siam Pic-Ganesha
และ นิทานหิ่งห้อย เดอะ มิวสิคัล ละครร้องเพลงเฉลียง
และ www.thaiticketmajor.com
เทศกาลหุ่นโลก กาญจนบุรี 2016
วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2559 ณ พร้อมมิตรฟิล์มสตูดิโอ
และตลาดน�้ำกองถ่ายค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี เชิญร่วมงาน “เทศกาลหุ่นโลก กาญจนบุรี
2016” จะได้พบกับคณะหุ่นหลากหลายประเภทจากทุกทวีป
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันท�ำการแสดงและกิจกรรมมากมาย
ค่าบัตรผ่านประตูวันละ 150 บาท/ท่าน ชมการแสดงหุ่น
ได้ฟรีทุกรายการ พร้อมรับส่วนลดที่พักจากโรงแรมที่
เข้าร่วม เด็กอายุต�่ำกว่า 5 ขวบเข้าฟรี ดูรายละเอียดได้ที่
www.harmonypuppetthailand.com โทร.06 1774 3661
Line : mediaatyoung www.mediaatyoung.com

นิทรรศการ/ศิลปะ

การเสื่อมสลายของความทรงจ�ำ
วันนี้-29 ตุลาคม 2559 ณ Kathmandu Photo
Gallery 87 ถนนปั้น ใกล้วัดแขกสีลม (เดิน 5 นาทีจาก
BTS สุรศักดิ์) เชิญชม “การเสื่อมสลายของความทรงจ�ำ”
นิทรรศการภาพถ่ายโดย ประมวญ บุรุษพัฒน์ ผลงานภาพถ่าย
ทีด่ ดั แปลงจากฟิลม์ เก่าซึง่ บันทึกไว้ตงั้ แต่ปี 2520 ฟิลม์ เหล่านัน้
เสื่อมสภาพ หลอมละลายและแตกร้าวเพราะความร้อนชื้น
ของสภาพอากาศในเมืองไทย หยอกล้อเอากับความเชื่อที่ว่า
ภาพถ่ายย่อมบันทึกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างตรงไปตรงมา
โทร.0 2234 6700 www.kathmanduphotobkk.com

วันที่ 15 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องแสดงงานชั้น 1
ขัวศิลปะ เชียงราย เชิญชมนิทรรศการสีน�้ำ “สีสัน...แห่งชีวิต”
โดย สุวิทย์ ใจป้อม และดิเรก กิ่งนอก บทบันทึกการเดินทาง
ของสองที่บอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกประทับใจ ในชีวิตผู้คนที่
ได้พบ ณ สถานที่ต่างๆ ตั้งแต่ยุโรป จนมาถึงประเทศเพื่อนบ้าน
สอบถามโทร.0 5316 6623 www.facebook.com/
artbridgechiangrai

รถโบราณคันนี้กลับสู่ท้องถนนอีกครั้ง หลังถูกน�ำออกมาร่วมขบวนพาเหรดใน
เทศกาลวันโคลัมบัส ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 72 ในนิวยอร์คซิตี้ สหรัฐอเมริกา
(ภาพ AFP)
ผู้แสวงบุญชาวเนปาลวางตะเกียงน�้ำมันบนร่างกาย
เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในการเฉลิมฉลองเทศกาล
ฉลองชัยชนะของเทพเจ้าต่อปีศาจร้าย ตามความเชื่อ
ของชาวฮินดู ที่เมืองภักตะปูร์ เนปาล (ภาพ EPA)

#ใต้

สัมมนา/เสวนา

อบรมช่างผมมืออาชีพ
สถาบันสอนท�ำผมชลาชลอคาเดมี่ (CHALACHOL
Academy) เปิดอบรมช่างท�ำผมมืออาชีพ ตัดผมชาย 15
วัน (75 ชั่วโมง) หลักสูตรทรงผมชายพื้นฐาน (ปัตตาเลี่ยน)
ทรงผมชายแฟชั่น (ปัตตาเลี่ยนและกรรไกร) การสระไดร์
การเจาะลาย เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น.
โทร.0 2933 0449 ต่อ 100 หรือ Inbox Facebook :
chalacholacademy

เบ็ดเตล็ด

ประกวด ศิลปกรรมกรุงไทย
ประกวด ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 แบ่งการประกวด
เป็น 2 แนวเรื่อง ได้แก่ ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง
และพระราชินีที่สุดในหัวใจไทย โดยให้ผู้สนใจสร้างสรรค์
ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากองค์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ รวมทั้งแนวเรื่อง ศิลปกรรมกรุงไทย รวมเงิน
รางวัลทั้งสิ้น 3 ล้านบาท ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ได้วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายนนี้ ที่หอศิลป์กรุงไทย อาคาร
สาขาเยาวราช ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th ใน
เดือนธันวาคม 2559 สอบถามโทร. 0 2222 0137

ภาพ

•ชาธิป

ภาพสะท้อนจากผืนน�้ำของบ้านที่ถูกน�้ำท่วม
อย่างหนักในเมืองลัมเบอร์ตัน นอร์ธ แคโรไลนา
ซึ่งเป็นผลจากพายุเฮอริเคนแมธธิว ที่ท�ำให้มี
ผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 20 ราย (ภาพ AFP)
จอร์จ บลังโก ผู้เล่นหมายเลข 7 จากทีม
ซานฟรานซิสโก ไจแอนท์ พยายามโดดรับลูกตี
โฮมรันจากคริส บรายอันท์ หมายเลข 17
ของทีมชิคาโก คับส์ ในการแข่งขัน
เบสบอลเนชั่นแนลลีกดิวิชั่น
ซีรีส์ ที่แคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกา
(ภาพ AFP)

บรรณาธิการข่าว : อนันต์ ลือประดิษฐ์ ● หัวหน้าข่าว : เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ, ปานใจ ปิ่นจินดา ● กองบรรณาธิการ : ชาธิป สุวรรณทอง, ทศพร กลิ่นหอม, ชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี, อรรถภูมิ อองกุลนะ
● บรรณาธิการศิลปกรรม อับดุลเล๊าะ บุวา ● ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม จักรพงษ์ ศรีสุนทร, กีรติ มีสุข ● หัวหน้าศิลปกรรม ทวีศักดิ์ อุระนันท์ ● ศิลปกรรม ณัชชา วงษ์งาม, ศราวุธ เหลืองสุขเจริญ, ประไพพรรณ จันทรัตน์, จีรศักดิ์ สุมาลัย, อรรยา อภิชัยพงศ์ ไพศาล ● กราฟฟิกดี ไซน์ สุเจตน์ ชุมภูนท์
●

ชาวอัฟกันจ�ำนวนมากต้องไร้ที่อยู่กลายเป็นผู้อพยพ
หลังจากกลุ่มตอลิบันเข้าโจมตีพื้นที่เมืองทาการ์
บากันและคาบูล เมืองหลวงของอัฟกานิสถาน
เหตุการณ์สู้รบกับกลุ่มตอลิบันยังคงด�ำเนินต่อเนื่อง
(ภาพ AFP)

โซไซตี้

กรุงเทพธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

judprakai@gmail.com

อ

สมท น�ำเสนอรายการสารคดีโทรทัศน์
เฉลิมพระเกียรติชุดยิ่งใหญ่
“สายธารพระราชไมตรี”
ถ่ายทอดการเสด็จพระราชด�ำเนิน
เยือนต่างประเทศของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ถ่ายท�ำครบทั้ง 29 ประเทศ
ทุกสถานที่เสด็จฯ รวมถึงสถานที่ส�ำคัญ
ที่ไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชม
พร้อมหลักฐานภาพยนตร์ ภาพนิ่ง
ที่ได้รับจากประเทศต่างๆ และสิ่งของ
พระราชทาน ซึ่งคนไทยไม่เคยเห็นมาก่อน
ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่ง
การครองสิริราชสมบัติของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น นอกจาก
พระองค์จะทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
ส�ำคัญทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว
ภารกิจส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่พระองค์
ทรงทุ่มเทพระวรกายไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ากัน คือ การเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปเจริญพระราชไมตรีกับนานา
อารยประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์
อันดีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆ ให้
มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
เหตุการณ์การเสด็จพระราชด�ำเนิน
เยือนต่างประเทศของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ผ่านกาลเวลามาจนเกือบ
จะครบ 60 ปี ความทรงจ�ำของคน
ร่วมสมัยในช่วงเวลาดังกล่าว ดูจะ
เลือนรางลงไปตามกาลเวลา อีกทั้ง
เอกสารประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราว
ของพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ
ล้วนกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่
หลักฐานส�ำคัญหลายชิ้นถูกเก็บรักษาไว้
ในต่างประเทศ โดยที่ยังไม่เคยได้รับการ
เปิดเผยออกสู่สายตาสาธารณชนมาก่อน
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ซึ่ง
ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
ในประวัติศาสตร์ไทยและในโลกจนถึง
ปัจจุบัน ทางบริษัท อสมท จ�ำกัด และ
บริษัท (มหาชน) โกลบอลอินเตอร์
คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด เห็นความส�ำคัญ
ของประวัตศิ าสตร์การเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปเจริญสัมพันธไมตรีกบั นานาอารยประเทศ
จึงได้จัดท�ำสารคดีทางโทรทัศน์เพื่อ

สารคดีเยือนต่างประเทศ

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ประธานกรรมการบริษัท อสมท จ�ำกัด
(มหาชน) กล่าวถึงความส�ำคัญของ
สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดนี้ว่า เราเห็น
ความส�ำคัญในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานา
อารยะประเทศของพระองค์ แต่ที่ผ่านมา
เอกสารประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า
เหล่านี้ไม่ค่อยได้รับการเปิดเผย ทั้ง
ภาพข่าว ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ
เฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาท
กระจัดกระจายอยู่ตามหอจดหมายเหตุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในชื่อชุด
ในต่างประเทศ
“สายธารพระราชไมตรี” เพื่อน�ำเสนอ
“ซึ่งทางทีมงานได้ถ่ายท�ำใน
พระราชกรณียกิจทางด้านการต่างประเทศ สถานที่จริงทุกประเทศ ทุกสถานที่ที่
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เผยแพร่ พระองค์เคยเสด็จพระราชด�ำเนินไปถึง
ให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ
เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เห็นภาพ
ได้ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพและ
ประวัติศาสตร์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อน
พระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาท ภาพเหล่านี้คือหลักฐานที่ประจักษ์ชัดว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสร้างความ พระองค์ได้ทรงงานที่หนักหน่วง เพื่อ
ประทับใจแก่ชาวโลก และทรงได้รับ
น�ำพาประเทศชาติผ่านช่วงเวลาอัน
การถวายการต้อนรับจากผู้น�ำของ
ยากล�ำบากในขณะนั้นได้อย่างไร ”
แต่ละประเทศอย่างสมพระเกียรติสูงสุด
ด้านธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล

“ค

วามมั่งคั่ง ไม่ใช่แค่มีรายได้
หรือทรัพย์สินภายนอก
จ�ำนวนมาก แต่หมายถึง
การมีความสุขภายในจิตใจ ที่เริ่มด้วย
การเป็นคนดี มีศีลธรรม มีคุณธรรม
อยู่ที่ไหนก็น้อมน�ำหลักค�ำสอนพระพุทธ
ศาสนาไปใช้ และวิธีท�ำให้คนไทยมั่งคั่ง
ก็คือมีสุข พอเพียง และพร้อมจะคืนก�ำไร
ให้ประชาชน”
ข้อคิดจากปาฐกถาธรรมของ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
กรุงเทพมหานครและอธิการบดี

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

ธรรมะพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หัวข้อ “ศีลธรรมกลับมา” ในโอกาส
ครบรอบ 20 ปี เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ
พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า
การที่คนไทยเกิดมาในผืนแผ่นดิน
ที่มีทรัพยากร มีแรงงานฝีมือ
ถือเป็นเรื่องดี แต่การที่คนไทยมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น อาจเป็นสิ่งที่ท�ำให้
คนส่วนใหญ่ไม่สนใจงานที่มีรายได้ต�่ำ
อย่างไรก็ตามการจะพัฒนาประเทศดีขึ้น
ไปกว่านี้ จะต้องสร้างระบบที่พึ่งพา
ตัวเองได้ โดยมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี
ในที่นี้หมายถึง “การพัฒนาคน” ให้มี
การศึกษาสูงขึ้น ให้เป็นคนคุณภาพ
ที่ใช้มันสมองและสติปัญญามาสร้างสรรค์
นวัตกรรม และก็ต้องพัฒนาคนให้ตรง
กับงานที่จะท�ำ
“นอกจากนี้จะขับเคลื่อนประเทศได้
ต้องน�ำศีลธรรมกลับมาโดยสร้างคน

ที่มีคุณภาพ สร้างคนที่มีระเบียบวินัยสูง
มีการฝึกฝน อดทน ฟันฝ่า จนไปถึง
ดวงดาว และพอส�ำเร็จแล้ว อย่าปล่อย
สิ่งที่เคยท�ำ อย่าหลงกับความส�ำเร็จ
ความดัง ความมั่งคั่ง แต่ให้มองถึงความดี
ศีลธรรม เคยเป็นคนขยันขันแข็งจน
ร�่ำรวยมั่งคั่งมาอย่างไร ก็ต้องขยันขันแข็ง
ต่อไป และถ้าเรามีคณ
ุ ธรรม มีนำ�้ ใจ แบ่งปัน
ความมั่งคั่งไม่ใช่เพียงรายได้ภายนอก
แต่จะต้องมั่งคั่งทั้งความสุขภายในจิตใจ
อยู่ที่ไหนก็ขอให้มีเรื่องศาสนา เรื่อง
ศีลธรรมก�ำกับ”
ด้านก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์
ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ประธานจัดงาน
กล่าวว่า ที่นี่เป็นเสมือนพื้นที่ให้คน
ในชุมชนได้มาร่วมกันท�ำบุญ เพื่อ
ร่วมสร้างพื้นที่ธรรมะส�ำหรับคนเมือง
สร้างความสงบ เสริมสติ และก่อให้เกิด

ปัญญาแก่ทุกคน
ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา
ได้จัดงานเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ
เป็นประจ�ำทุกเที่ยงวันศุกร์ต่อเนื่อง
มากว่า 1,100 ครั้ง โดยในแต่ละเดือน
จะนิมนต์พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเทศนา
ธรรมบรรยาย 3 สัปดาห์ ในหนึ่งสัปดาห์
ของเดือนจะเชิญฆราวาสที่มีชื่อเสียง
มาแบ่งปันธรรมะที่ตนเองปฏิบัติ โดย
แต่ละครั้งจะมีผู้ร่วมฟังบรรยาย 300 500 คน
นอกจากโครงการดังกล่าว
ซีพี ออลล์ ยังมีการส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาคุณธรรม อาทิ โครงการส่งเสริม
สอบธรรมศึกษาแก่พนักงาน เพื่อ
สนับสนุนให้พนักงานได้ศึกษา
หลักธรรม โดยด�ำเนินโครงการถึง
ปัจจุบันพนักงานของบริษัทสามารถ
สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และ
ชั้นเอก แล้วกว่า 17,360 คน และ
มีโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ
สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” เพื่อน�ำ
หลักธรรมทางพุทธศาสนาไปเผยแผ่
สู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ผ่านมา
ได้จัดบรรยายธรรมให้นักเรียน
ตามโรงเรียนต่างๆ มาแล้วกว่า 15,000
คน อาทิ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ,
โรงเรียนบดินเดชา สิงห์ (สิงหเสนี) 4
และโรงเรียนสายน�้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
เป็นต้น เพื่อเป็นการบ่มเพาะเยาวชน
ให้เป็นทั้งคนเก่งและดีของสังคมไทย

กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอล
อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด ผู้ผลิต
สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
“สายธารพระราชไมตรี” บอกว่า “เรา
มีความตั้งใจที่จะท�ำงานถวายพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากว่า
พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน
ค่อนข้างจะเยอะและหลากหลาย
หนึ่งในนั้นก็คือพระราชกรณียกิจด้าน
การต่างประเทศ ซึง่ ถือว่าเป็นพระราชภาระ
ที่หนักและเหนื่อย ไม่ใช่งานที่ทรง
พระเกษมส�ำราญ แต่ทรงไปในฐานะ
ประมุขของประเทศทีไ่ ปเจริญพระราชไมตรี
กับประมุขของประเทศต่างๆ ให้มี
ความสัมพันธ์แนบแน่นมากยิ่งขึ้น”
โดยครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชนิพนธ์
ไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า “ความทรงจ�ำ
ในการตามเสด็จฯ ต่างประเทศ
ทางราชการ” มีความตอนหนึ่งที่
สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า
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“...พระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระทัย
ไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะไม่เสด็จฯออกนอก
ประเทศ ถ้าไม่ทรงมีเหตุผลส�ำคัญพอ
ในฐานะทีท่ รงเป็นพระประมุขของชาวไทย
สมควรที่จะประทับอยู่ในบ้านเมืองเพื่อ
อยู่ใกล้ชิดกับราษฎรของท่านให้มากที่สุด
ถึงแม้เมื่อเสด็จฯแปรพระราชฐานก็
ทรงแปรอยู่ในประเทศเรานี่เอง ทางเหนือ
บ้าง ทางใต้บ้าง แล้วแต่โอกาสจะอ�ำนวย
ไม่ได้เคยทรงคิดที่จะเสด็จฯไปทรงสกี
นอกประเทศตอนหน้าหนาว หรือเสด็จฯ
เมืองใกล้เคียงเพื่อทรงเที่ยวเตร่ ซื้อของ
หรือเปลี่ยนบรรยากาศอย่างคนอื่นใน
ฐานะเดียวกันนี้เลย ส่วนข้าพเจ้าก็
ไม่เคยคิดที่จะไปไหนถ้าท่านไม่เสด็จฯ...”
จากพระราชปณิธานของพระองค์
นี้เอง ท�ำให้เราทราบว่าการเสด็จฯเยือน
ต่างประเทศของพระองค์ในแต่ละครั้ง
น�ำพามาซึ่งประโยชน์อันมหาศาลแก่
ประเทศไทย อันเป็นรากฐานที่ท�ำให้เรา
มีความสามารถในการพัฒนาประเทศ
และท�ำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักไป
ทั่วโลก

ยังจะได้ชื่นชมในพระปรีชาสามารถและ
พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่สร้างความประทับใจ
ให้กับประชาชนทั่วโลกมาแล้ว ข้อมูล
หลักฐานในการเสด็จพระราชด�ำเนินเยือน
ถือว่าครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด ทั้งจาก
พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ จดหมายเหตุและ
หนังสือต่างๆ ของบุคคลที่ตามเสด็จฯ
เอกสารจากส�ำนักพระราชวัง ภาพข่าว
หนังสือพิมพ์จากหอสมุดแห่งชาติ
รวมทั้งบทสัมภาษณ์บุคคลที่เคยเข้าเฝ้าฯ
และแหล่งข้อมูลจากต่างประเทศ
ทัง้ หลักฐานภาพถ่าย เมนูเลีย้ งพระราชทาน
ข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ภาพยนตร์ และ
เอกสารอื่นๆ ที่ไม่เคยมีในประเทศไทย
ถ่ายท�ำด้วยระบบ 4 K หรือ Ultra High
Definition ที่ให้คุณภาพของภาพคมชัด
สมบูรณ์มากที่สุดมากกว่าแบบ Full HD
ถึง 4 เท่า
ติดตามชมรายการสารคดีโทรทัศน์
เฉลิมพระเกียรติชุด “สายธารพระราช

บรรยากาศเปิดตัวสารคดี
ส�ำหรับความโดดเด่นของสารคดี
เฉลิมพระเกียรติ ชุด “สายธารพระราช
ไมตรี” นอกจากผู้ชมจะได้รับชมความ
งดงามของสถานที่ส�ำคัญของแต่ละ
ประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนแล้ว ผู้ชม

ไมตรี” มีทั้งหมด 52 ตอน ออกอากาศ
ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 19.40 - 20.00 น.
ทางช่อง MCOT HD 30 และทุก
วันศุกร์ เวลา 14.00 น. ทางช่อง MCOT
Family 14 โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่
วันที่ 24กันยายน 2559 เป็นต้นไป

บันเทิง

รกิจ
ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
4: กรุวันศุกงร์เทพธุ

Star

dyssey
แอนทาเรส

พยากรณ์วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559
ขึ้น 13 ค�่ำ เดือน 11 วันนี้จันทร์เสวยเพชฌฆาต
ฤกษ์จนถึงเวลา 13.54 น. เป็นฤกษ์เหมาะแก่การ
ปราบโจร เคลื่อนก�ำลัง โจมตีฝ่ายตรงข้าม จากนั้น
จันทร์ยกเข้าเสวยราชาฤกษ์ เป็นฤกษ์เหมาะแก่
การติดต่อราชการ ผู้ใหญ่ ผู้มีเกียรติ วันนี้เป็นวัน
ประชาธิปไตย และสามารถน�ำรถเข้าออกอู่ได้อย่าง
สะดวก ดีในการเริ่มธุรกิจ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เป็นกาลกิณี ติดต่องานด้านนั้นอย่าชะล่าใจ ผู้ใหญ่
ช่วยเหลือดีทางทิศตะวันตก เงินทองหาได้มากทาง
ทิศใต้ กาลโยคประจ�ำปีถือว่าวันนี้เป็นวันอุบาทว์
และวันโลกาวินาศ ห้ามท�ำการมงคล
เกิดวันอาทิตย์
ระวังการตัดสินใจ เพราะจะไม่ค่อยรอบคอบ
ในเรื่องข้อตกลงสัญญาต่างๆ การติดต่อสัมพันธ์กับ
ผู้คน เซ็นเอกสารสัญญาต่างๆ ต้องใช้สติไตร่ตรอง
มากหน่อย จะมีเรื่องหลงลืมอย่างชวนน่าโมโห ไม่ควร
ประมาททางการเงิน จะเสียหายหรือโดนหลอกง่าย
แต่ถ้าท�ำบุญกับศาสนาจะถูกโฉลกดี เรื่องรักนั้นถ้า
หุบปากแน่นๆ จะมีโชคเข้ามาหลายสถาน วันนี้ลุยงาน
ไปเถอะยิ่งท�ำยิ่งได้ สุขภาพไม่ค่อยดี ป่วยง่าย หายช้า
เกิดวันจันทร์
มีโอกาสดีที่จะได้พบผู้ใหญ่ มีปัญญาน่า
นับถือ ซึ่งจะให้ความรู้ความคิดอันกว้างไกลกับคุณ
ติดต่อข้าราชการก็ไปได้ดี การเงินยังมีโอกาสทาง
ธุรกิจการงานใหม่ๆ การติดต่อประสานงานต่างๆ จะ
น�ำโชคทางด้านเงินๆ ทองๆ มาให้ แต่จะต้องลงแรง
เหน็ดเหนื่อยมากกว่าปกติ ส่วนเรื่องรักดูให้ดีว่าเป็น
ความรักหรือความหลงเพราะปลื้ม สุขภาพแข็งแรงดี
วันนี้ถ้าปฏิบัติธรรมจะก้าวหน้าดี เดินทางไปไหนระวัง
หลงทิศหลงทางไว้ด้วย
เกิดวันอังคาร
การงานก�ำลังมีพลังแรงที่จะเคลียร์งานคั่ง
ค้างและมักได้ท�ำงานอย่างชื่นบานเกี่ยวข้องกับคนที่
พึงใจ มีเกณฑ์ได้รับชื่อเสียงความส�ำเร็จมีผลงานเป็น
ที่ปรากฏ การเงินมีเกณฑ์มีโชค สุขส�ำราญ หาง่าย
ใช้คล่อง งานนายหน้า ตัวแทนการขายการประสานงาน
ทางการเงินต่างๆ ปลอดโปร่งคล่องมือคล่องปาก
สุขภาพแข็งแรงดี รักส�ำราญบานชื่นคนมีคู่แล้วช่วยกัน
ท�ำงานแข็งขัน
เกิดวันพุธกลางวัน
วันนี้เงินดี หากมีการจัดการเรื่องทรัพย์สิน
เงินทองจะท�ำได้คล่องมาก แต่ต้องใช้ความจริงใจ
อย่างสูงอยู่สักหน่อยจึงจะท�ำให้เกิดความเชื่อถือ
การขายตรง การคิด การเขียน งานประสานงานต่างๆ
แม้จะต้องเหนื่อย ต้องซิกแซก แต่จะไปได้ ระวังบ้าง
เรื่องการเดินทางจะงงๆ วนเวียน หลงทางง่าย
เรื่องรักนั้น ยังสดชื่น ช่วยเหลือเป็นก�ำลังใจให้กันดี
รักพาทรัพย์เข้ามา สุขภาพแข็งแรงดี
เกิดวันพุธกลางคืน
วันนี้ป่วยไข้จะทุเลา ได้ยาดีหมอดี เป็นช่วง
ที่ดีส�ำหรับการดูแลปรับปรุงฟื้นสภาพร่างกายตัวเอง
ส�ำหรับเรื่องเงินยิ้มได้คล่องมือดี การประสานงาน
ทางการเงินยังดีอยู่ ท�ำให้เรื่องต่างๆ อันติดขัดอยู่ทุเลา
และเคลื่อนไหวไปข้างหน้าได้มาก คนท�ำงานขายตรง
นายหน้า เจรจา บัญชี เอกสาร ท�ำงานได้เงินสูงและ
จะมีคนมีอ�ำนาจ ช่วยเหลือ ส่วนเรื่องรักนั้นส�ำราญ
ใจเป็นเพื่อนกันดี ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันชอปปิง
เพลิดเพลินส�ำราญใจ คนโสดก็มีเพื่อนกินส้มต�ำด้วย
ไม่เหงาหรอกน่ะ ไม่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเซ็งๆ คนเดียว
เกิดวันพฤหัสบดี
จะได้รับการสนับสนุนเต็มที่ในการท�ำงาน
ช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องงาน มีผลงานปรากฏเป็น
ที่ชื่นชม บางคนอาจได้รับรางวัล ได้รับสิ่งพิเศษต่างๆ
จากการงานอันหลงลืมล่วงเลยไปแล้ว การท�ำสัญญา
การติดต่อประสานงานต่างๆ งานนายหน้า ขายตรง
ยังไปได้คล่อง สุขภาพก็แข็งแรงดี ได้ยาดีหมอดี
เบิกบานแจ่มใส เรื่องร้ายๆ จะแพ้ภัยตัวเขาไปไม่มาถึง
คุณ แต่อย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องมัวเมาผิดกฎหมาย
จะท�ำไปไม่รอด ไม่ก้าวหน้าเพราะไม่ใช่ทางของคุณ
ในวันนี้ เรื่องรักสุขอุ่นๆ ในใจรักพาทรัพย์มาให้
รักเก่ารักไกลถามหา คนมีคู่แล้วคู่เคร่งครัด
เคร่งเครียด เจอคนดุนะจ๊ะ
เกิดวันศุกร์
แสนเสน่ห์นะจ๊ะ แต่ดูดีๆ ด้วย เพราะยัง
ไม่ใช่จังหวะที่ดีส�ำหรับการตกร่องปล่องชิ้นกับใคร
อย่าเพิ่งไปจริงจังมาก เดี๋ยวจะม้วนเสื่อกลับบ้านไป
เสียก่อน ค่อยๆ ดูกันไปดีกว่า หากไม่พบรัก คุณก็จะ
สนุกสนานเบิกบานกินเที่ยว และมีจังหวะที่จะเข้า
ผับ บาร์หาความสุขตามอโคจรสถานกับหมู่เพื่อนฝูง
และแต่เรื่องการเงินขาลง ของหายได้คืนยาก เงินทรัพย์
ต้องลงแรงหนักและเข้ามาช้า ระวังเจอคนมาวีนใส่
บ้าใส่ให้งงๆ สุขภาพยังไม่ค่อยดี ป่วยง่าย หายช้า
เกิดวันเสาร์
เรื่องเงินจะไม่ค่อยได้เป็นตัวเงินฟ่อนๆ
แต่รายได้ยังมีเข้ามาให้เห็นอยู่เรื่อยๆ อะไรน�ำเงินเข้า
มาจะน�ำความปลื้มใจภูมิใจมาด้วย เรื่องเสียหายจะน�ำ
เงินเข้ามา ได้ชดเชยต่างๆ การงานดีมากขึ้นเรื่อยๆ
มีผลงานปรากฏโดดเด่น ได้รับยกย่องในที่สาธารณะ
สุขภาพยังแข็งแรงดี ป่วยไข้จะทุเลา ได้ยาดีหมอดี
เรี่ยวแรงกลับมา ส่วนเรื่องรักอย่าไปคาดหวังอะไร
มาก มีเรื่องไม่ค่อยเป็นดังหวัง ที่รักไม่ได้ที่ไม่ค่อยรัก
หรือไปแอบรักแอบชอบที่นิ่งๆ ไม่ค่อยขยับก้าวหน้า
ไปไหน
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ในหนึ่งฤดูกาลของปลาหลายตระกูล
จะมีอยู่แค่ 10 วัน ที่ปลานั้นอร่อยที่สุด,
ปลาบางแบบ ต้องทานเป็นค�ำเล็กๆ
จะอร่อยกว่ากินแบบใหญ่โต, ทุกอาชีพ
ที่บอกไว้ข้างต้น มีความรู้เรื่องปลา
เด่นคนละมุม
เทียบกับหนังที่เกี่ยวกับอาหาร
ดีๆ หลายเรื่อง ที่เคยดูแล้ว สึคิจิ
มีเส้นหนัง กระดูกสันหลัง ที่จริงจัง
หนักแน่นตลอดทั้งเรื่อง ไม่อัดแน่น
แต่ก็ไม่มีช่วงที่เบาบาง ไม่น่าเบื่อแต่ก็
ไม่ดราม่า ฟรุ้งฟริ้ง ที่ส�ำคัญไปกว่านั้น
ก็คือ หนังได้ “ก้าวข้าม” ไปสู่มิติทาง
สังคมในระดับที่ใหญ่กว่าการเป็นหนัง
เกี่ยวกับอาหาร
ยกตัวอย่างเช่น การอยู่ได้อย่าง
แข็งแกร่งของตลาดปลาสึคิจินี้ ต้อง
อาศัยคุณธรรมศีลธรรม ในการด�ำรง
ชีพของอาชีพต่างๆ ด้วย ถ้ามีข้อต่อ
ส่วนใดของกระบวนการจัดสรรปลา
ไม่ซื่อสัตย์เสียแล้ว สึคิจิ ฟิช มาร์เก็ต

• นันทขว้าง สิรสุนทร

มี

หลายเรื่องราว ที่ปรากฏอยู่
ในวัฒนธรรม “หนังไทย”
แล้วผมรู้สึกภาคภูมิใจ
ไม่ว่าจะเป็นชุมชนย่านเก่า, วิถีของ
คนชนบท หรือระดับความสัมพันธ์
ของชนชั้นล่าง ที่เห็นอกเห็นใจกันเมื่อ
ย้ายไปสู่เมืองใหญ่
ทว่า ก็ต้องยอมรับอยู่ในทีว่า
เรื่องเดียวที่ผมรู้สึกเสียดายตลอดมา
ซึ่งสิ่งนี้ยังคงสอบตก ท�ำได้ไม่น่าพอใจ
หรือถูกขายอย่างฉาบฉวยในหนังก็คือ
“อาหารไทย” ทั้งที่ถ้าเขี่ยคุ้ยชอนไช
ลงลึกกันแล้ว อาหารไทยมี “กลิ่น รส
เครื่องปรุง” ที่สามารถพลิกแพลงและ
พลิกผัน น�ำมาท�ำเป็นหนังได้มากมาย
ไม่แพ้ “รส” ของแดจังกึม ที่เคยโด่งดัง
เมื่อเกือบ 15 ปีที่แล้ว
ปัญหาหลักๆ ไม่ใช่คนไม่เข้าใจ

เงินทองของมายา

‘ตลาดปลา’สิเรือ่ งจริง
ด้วยหัวใจ แรงรัก และจิตวิญญาณ
ของผู้คนที่ต้องมา “เกี่ยวข้อง”
กับ “ปลา”
ค�ำว่าผู้คนก็คือ ชาวประมง พ่อค้า
คนกลาง นักธุรกิจ ฟู้ดสไตลิสต์
คนทานปลา พนักงานคัดสรร
นักวิจารณ์อาหาร ที่ล้วนต้อง “ซื่อสัตย์”
ไม่ใช่ซื่อตรง กับหน้าที่ตัวเอง เพราะ
ถ้าซื่อตรงเกินไป พ่อค้า คนคัดปลา
รูปรสเรื่องราวของอาหารไทย
แต่อุปสรรคใหญ่คือ การไปอย่าง
เดียวดาย ท�ำหนังอาหารไทยอย่างขาด
“ความเป็นหนัง” หรือคนท�ำหนังเก่งๆ
ชั้นเซียน ก็ไม่ท�ำเรื่องอาหาร เพราะ
เงื่อนไขหลายอย่าง ที่ไม่ช่วยเหลือ
เขา...
ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือ
“พริกแกง” ซึ่งเป็นหนังไทยที่แย่ที่สุด
เรื่องหนึ่งของปีนี้ (ทั้งๆที่ถ้าไปอ่าน
บทความของผมก่อนหน้านั้น ผมยัง
เขียนว่า ถ้าหนังดี อยากให้ทุกคนไปดู
กันเยอะๆ)
ปัญหาของ “พริกแกง” และหนัง
ที่พยายามจะท�ำเรื่อง “อาหารไทย”
ก็คือ ทีมงานสร้างเรื่องและเล่าเรื่อง
ไม่เป็น บางเรื่องก็โดนค�ำสั่งของ
“สินค้าสปอนเซอร์” ในหนัง บดบัง
ยืนกร่าง กลายเป็นการโฆษณาแบบ
ไร้รสนิยม ไปในที่สุด
เคยมีผู้ก�ำกับหนัง คนเขียนบท
บางคน ถามผมว่า แล้วหนังอย่างไหน

ถึงจะเรียกว่าดี ผมตอบว่ามีเยอะแยะ
เลยครับ Tampopo, Eat Drink
Man Women, Babette’s Feast
(เรื่องนี้เป็นหนังในดวงใจของ
ท่านมุ้ย) หรือเอาง่ายที่สุด ก็คือสารคดี
Tsukiji Wonderland ที่ผมเพิ่ง
เดินออกมาจากโรงหนังที่ CTW

เล่าอย่างย่นย่อและเข้าใจโดยง่าย
“สึคิจิ” คือ “ตลาดปลา” ที่ใหญ่
ที่สุดในญี่ปุ่นและน่าจะในโลก ที่มีอายุ
มาหลายร้อยปี เคยหยุดชะงัก
พังทลายลงด้วยแผ่นดินไหว แต่ก็
กลับมา “สร้างเนื้อสร้างตัว” และ
“สร้างประวัติศาสตร์” ให้ตัวเองต่อ

ก็จะเสื่อมถอยและล่มสลายได้ไม่ยาก
พ่อค้าคนกลางนายหนึ่งบอกไว้ว่า
เวลาเราบอกว่าปลาที่ดีที่สุด หรือเชฟ
ท�ำปลาอร่อยที่สุดนั้น ไม่ใช่ใครที่จะมา
พูดได้ เพราะคนที่จะบอกได้คือ
คนกินปลา ซึ่งเป็นปลายทาง แต่เป็น
หัวใจ ที่ท�ำให้คนต้นทาง ชาวประมง
คนคัดปลา พ่อค้าคนกลาง พ่อครัว
คนน�ำส่ง ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ต้อง
“ระดมสรรพก�ำลัง” เพื่อน�ำปลาที่ดี
ที่สุด ไปสู่คนทาน...
แม้เป็นเรื่องธุรกิจ การท�ำมา
ค้าขาย แต่ก็เห็นได้ว่าในช่วงท้ายของ
เรื่อง คนคัดปลา พ่อค้าคนกลาง ก็
รู้สึกเครียด ถ้าไม่สามารถหาปลาที่มี
คุณภาพมาบริการได้อย่างเพียงพอ
นี่ยังไม่ได้เล่าว่า ขณะนั่งดูนั้น
เราได้แง่มุมความรู้เรื่องปลาและ
ตลาดปลามากมายแค่ไหน และถ้า
ตลาดสึคิจิ ไม่ถูกโอบอุ้มด้วยความร้ก
ของคนที่เกี่ยวข้องมายาวนานนั้น
มันก็น่าจะล่มสลายลง แต่ถ้ามันมี
ความรักเป็นเสาเข็มแท่งปูน
แผ่นดินไหวรุนแรงในอดีต ก็แค่
หยุดชะงักไปเท่านั้น...
ผู้ดูแลปลาแต่ละฤดูกาล ก็จะได้ปลา
Font เคยท�ำให้ผมรู้เรื่องบุคลิก
มาแบบผิดๆ
นิสัยของตัวอักษร, Sideway เคย
หนังเรื่องนี้ ท�ำให้ผมได้รับรู้
ท�ำให้เราเข้าใจ “ชีวิตของไวน์”
และล่วงรู้ “มายาของปลา” ที่หลาย
และ Tsukiji Wonderland
อย่างที่ไม่รู้
ท�ำให้เรา ไปนอนค้างตลาดปลาสักครั้ง
เช่น การพลิกตัวปลาเวลามันตาย
เพราะถ้าคนมีดราม่า
แล้ว ท�ำให้รสชาติดีและไม่ดีได้!,
ปลาก็มีมายา เช่นกัน...

• ลีนา่ ร์

ห

ลังจากน�ำแอนิเมชันคลาสสิค
หลายเรื่องมารีเมคเป็นแบบคน
แสดง ล่าสุดดิสนีย์ก็หยิบเอา
อลาดิน แอนิเมชันปี 1992 มาโดยอยู่
ในระหว่างเจรจาข้อตกลงเพื่อให้ กาย
ริทชี มารับหน้าที่ก�ำกับ ขณะที่
แดน ลิน โปรดิวเซอร์จาก Sherlock
Holmes ผลงานของ ริทชีได้สัญญาว่า
ผู้ก�ำกับคนนี้จะท�ำให้อลาดินไม่เป็น

กาย ริทชี

เตรียมก�ำกับอลาดินภาคคนแสดง
ดึงเอาองค์ประกอบ
ความเป็นมิวสิคลั
จากต้นฉบับเข้ามา
แต่ไม่ใช่ในแนวเดิม

แบบดั้งเดิมแน่นอน
นอกจากนี้ยังได้ จอห์น ออกัสต์
ผู้เขียนบทจาก Big Fish มารับหน้าที่
เขียนบทด้วย โดย ออกัสต์ กล่าวว่า
จะดึงเอาองค์ประกอบความเป็นมิวสิคัล

จากต้นฉบับเข้ามาแต่ไม่ใช่ในแนว
ทางเดิม ออกจะเป็นไปในแนวทาง
ที่ ริทชีประสบความส�ำเร็จจาก
ภาพยนตร์อย่าง Lock, Stock
and Two Smoking Barrels
และ Snatch มากกว่า
อลาดิน ของดิสนีย์เป็นที่
จดจ�ำได้ดีจากการพากย์เสียงเป็น
ยักษ์จินนี่ของ โรบิน วิลเลียมส์
แอนิเมชันเรื่องนี้ยังคว้ารางวัล
ออสการ์จากดนตรีประกอบและ
เพลงประกอบยอดเยี่ยมด้วยเพลง
A Whole New World และเป็น
ภาพยนตร์ที่ท�ำเงินสูงสุดในปี 1992
ส�ำหรับในเวอร์ชันคนแสดง
ยังไม่มีการเปิดเผยก�ำหนดการ
เข้าฉายแต่อย่างใด

www.now26.tv

วาไรตี้
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สมดุลระหว่างสองเมือง

ใน‘นิทานหิง่ ห้อย เดอะ มิวสิคลั ’

“เ

ด็กน้อยได้ยินเรื่องราวกล่าวขานมานาน ...” ท่อนขึ้นต้นของเพลงดัง
วงเฉลียงที่มีชื่อว่า “นิทานหิ่งห้อย” และจากบทเพลงฟังสบายนี้ก็
กลายมาเป็นชื่อละครเวทีแห่งปีของโรงละครสยามพิฆเนศ ที่แม้
เนื้อหาจะไม่ได้มาเหมือนกับเรื่องราวในบทเพลง แต่ก็บอกเล่าแก่นสารได้
ไม่ต่างจากเพลง และยังมีเรื่องชวนให้คิดอีกหลายเรื่องใน “นิทานหิ่งห้อย
เดอะ มิวสิคัล ละครร้องเพลงเฉลียง”
หากยังจ�ำกันได้เกือบ 7 ปีก่อน มีละครเพลงที่น�ำบทเพลงของเฉลียงมา
ขับร้องนั่นก็คือ “เดอะ เลเจนด์ ออฟ เร่ขายฝัน เฉลียง เดอะ มิวสิคัล”
พอมาในพ.ศ.นี้จึงถูกน�ำกลับมาปัดฝุ่นใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นนิทานหิ่งห้อย
เดอะ มิวสิคัล ด้วยเหตุผลที่แก่นหลักของเรื่องสอดคล้องกับบทเพลงนี้
แก่นหลักที่พูดถึงความงามของสรรพสิ่งที่จะงดงามได้เพียงปล่อยให้อิสระ
โดยเรานั้นท�ำหน้าที่เพียงเฝ้าชื่นชม และไม่น�ำมันมาครอบครอง แม้จะเป็น
สารที่ผู้ก�ำกับต้องการสื่อถึงผู้ชม แต่เมื่อพิจารณาแล้วเรื่องนี้เรากลับเห็น
ได้ชัดในเพียงช่วงท้ายเรื่อง ซึ่งเป็นการขมวดเรื่องของตัวละคร เป็นผู้เล่า
เรื่องราวทั้งหมด และบทสรุปของความต่างทั้งสองเมือง แต่ในตัวละครหลัก
ตัวอื่นๆ เราเห็นสารนี้น้อยมาก

สัน

ดาโกตา จอห์น
ทอม ฮิดเดิลสตัน

เซียนนา มิลเลอร์

นกั พทิ กั ษส์ ตั ว์

สัน�ำเทรนด์
บแหลกคนดั
ง
รองเท้าขนจิงโจ้ปา่

ก่

อนหน้านี้เราคงเคยเห็นภาพ
คนดังสวมเสื้อขนเฟอร์แล้ว
ถูกสมาชิกกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์
สัตว์ออกมาปาสี ปาไข่ใส่ หรือบุกเข้าไป
ประท้วงถึงกลางรันเวย์กันมาบ้างแล้ว
ตอนนี้ก�ำลังมีแฟชั่นอย่างหนึ่งที่กลุ่ม
คนรักสัตว์ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เห็น
เหล่าเซเล็บออกมาน�ำเทรนด์ใส่กัน
นั่นก็คือ รองเท้าเปิดส้นขลิบด้วยขนจิงโจ้
จากแบรนด์ “กุชชี่” ที่ก�ำลังกลายเป็น
แฟชั่น must have ในช่วงฤดูหนาวนี้
รองเท้าขนปุยดีไซน์เก๋รุ่นนี้เปิดตัว
ครั้งแรกบนรันเวย์ Gucci Spring/
Summer 2016 ไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว
และได้รับความนิยมในหมู่เซเล็บ และ
ดารานักร้องอย่างรวดเร็ว แม้ว่ามันจะ
จุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งตามมา
ในเรื่องของการทรมานสัตว์ก็ตาม
ส่วนเหล่าคนดังที่ถูกพบว่าใส่รองเท้า
รุ่นนี้ก็มีตั้งแต่ซูเปอร์โมเดลสุดฮอต
เคนดัล เจนเนอร์ ที่การแต่งกายของเธอ
มีอิทธิพลอย่างมากต่อโลกแฟชั่น รวมถึง
นางเอกสุดเซ็กซี่จากหนัง Fifty Shades
Of Grey อย่าง ดาโกตา จอห์นสัน
นอกจากนี้ยังมี เซียนนา มิลเลอร์
ที่ใส่รองเท้าขนจิงโจ้ของกุชชี่ไปท�ำธุระ
นอกบ้านแบบชิลๆ และที่พลาดไม่ได้เลย
ก็คือ อเล็กซา ชุง แฟชั่นนิสตาตัวแม่อีก
คนหนึ่งที่เพิ่งใส่รองเท้ารุ่นนี้ไปงานมิลาน
แฟชั่น วีค มาหมาดๆ
ไม่ได้มีแต่แฟชั่นนิสต้าผู้หญิงเท่านั้น
ที่นิยมสวมรองเท้ารุ่นนี้ แม้แต่ ทอม
ฮิดเดิลสตัน อดีตหวานใจของสาว

เทย์เลอร์ สวิฟท์ ก็สวมรองเท้า Princetown รุ่นนี้ของกุชชี่ที่สนนราคา 650
ปอนด์ (ประมาณ 270,000 บาท) ในการ
ถ่ายแอดโฆษณาให้แบรนด์หรูนี้อีกด้วย
การที่รองเท้ารุ่นนี้ฮิตติดลมบน
เพราะมีเหล่าคนดังมาช่วยน�ำเทรนด์
ท�ำให้กลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์ไม่พอใจเป็น
อย่างมากเพราะมันท�ำจากหนังจิงโจ้ป่า

ในออสเตรเลีย ด้วยความที่หนังของมัน
มีความนุ่ม แต่กลับแข็งแรงทนทาน
ดร. แดเนียล แรมป์ จาก Centre
for Compassionate Conservation
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ซิดนีย์ ได้ออกมา
ต�ำหนิว่า การน�ำหนังจิงโจ้มาผลิตรองเท้า
แฟชั่นเป็นการใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง
เพราะจ�ำนวนประชากรจิงโจ้ป่าก�ำลังลดลง

อเล็กซา ชุง

เคนดัล เจนเนอร์

นอกจากนี้ ดร.แดเนียล ยังบอกว่า
การฆ่าจิงโจ้เป็นการกระท�ำที่ไร้มนุษยธรรม และสร้างความเสียหายในวงกว้าง
เพราะจิงโจ้เป็นสัตว์สังคมที่มีความ
เฉลียวฉลาดมาก การฆ่าจิงโจ้ตัวหนึ่ง
จะพลอยส่งผลกระทบไปถึงสมาชิกใน
ครอบครัวของมันที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งอาจจะ
รวมถึงลูกน้อยของมันอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม โฆษกของกุชชี่ได้
ออกมาชี้แจงว่าหนังจิงโจ้ที่น�ำมาใช้ท�ำ
รองเท้ารุ่นนี้เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีระบบการจัดการ
อย่างดีเยี่ยม
ทั้งนี้ โดยปรกติแล้วหนังสัตว์ที่ถูกน�ำ
มาผลิตเสื้อผ้า และสินค้าแฟชั่นมักจะมา
จากสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม ไม่ใช่สัตว์ที่อาศัย
อยู่ในป่า แต่ที่ออสเตรเลีย จิงโจ้ถูกมองว่า
เป็นสัตว์ที่สร้างความร�ำคาญถึงขนาดที่
บางรัฐได้จัดสรรโควต้าล่าจิงโจ้ในแต่ละปี
เพื่อควบคุมประชากรของพวกมัน
แต่ถึงกระนั้น ชาวออสเตรเลียบางส่วน
ก็ยังคัดค้านการฆ่าสัตว์อยู่ดี ไม่ว่าจะท�ำ
ในสถานการณ์ใดก็ตาม
ก่อนหน้านี้ แบรนด์รองเท้าชื่อดัง
อย่างไนกี้ และอาดิดาสก็เคยถูกโจมตี
เรื่องน�ำหนังจิงโจ้มาผลิตรองเท้าฟุตบอล
ที่สวมโดยนักกีฬาดาวเด่นหลายคน
รวมถึง เดวิด เบ็คแฮมมาแล้วในปี 2557
และมีรายงานว่า พอมีคนส่งคลิปลูกจิงโจ้
ถูกพรากออกจากอกแม่ของมันที่ถูกน�ำตัว
ไปฆ่าเอาหนัง เบ็กแฮมก็ทิ้งรองเท้าคู่นั้น
ไปเลย แล้วพอสิ้นปีนั้น ทั้งสองแบรนด์ก็
รับปากว่าจะไม่น�ำหนังจิงโจ้มาใช้อีก
แต่ส�ำหรับในกรณีของกุชชี่นี้
ดูเหมือนว่ายิ่งมีความขัดแย้ง
กลับดูเหมือนจะยิ่งดัง เพราะมีรายงาน
ว่ารองเท้ากุชชี่รุ่นนี้ที่วางขายตามห้าง
ไฮเอนด์ทั่วโลกนั้น “โซลด์ เอาท์”
เกือบหมดแล้ว แถมรองเท้าไฮสตรีท
แบรนด์อย่าง ซารา ที่ท�ำรองเท้า
เลียนแบบของกุชชี่ขึ้นมา ก็ยังพลอยหา
ซื้อได้ยากตามไปด้วย

เมื่อพูดถึงความแตกต่างของเมืองเอกเขนก และเมืองตรรกะซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ท�ำให้ทั้งผู้ชมเพลิดเพลิน และเป็นอีกแก่นสารหนึ่งของเรื่อง คือเมืองหนึ่ง
ที่ยึดเรื่องเหตุผลค�ำนวณทุกอย่างออกมาเป็นตัวเลข และความสมเหตุสมผล
ในขณะที่เมืองเอกเขนกนั้นกลับยึดหลักเสรีภาพและความสุข เพียงความต่าง
ของสองเมืองที่ถูกยกมาก็ท�ำให้ชวนคิดไปว่า สองเมืองที่มีความคิดความเชื่อ
แตกต่างกันนี้ ในชีวิตพวกเรามันก็คือแนวคิดของอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยม
หรือความต่างกันของความคิดทางการเมือง หรือความต่างกันของคนที่เชื่อ
วิทยาศาสตร์และคนที่เชื่อในภูตผีเทวดา เมื่อเห็นเช่นนั้นแล้ว สิ่งที่คิดต่อมา
คือเรื่องเราอยู่ร่วมกับความต่างอย่างไร แบบที่ไม่ต้องฆ่ากันในเมืองตรรกะ
ละครเพลงนิทานหิ่งห้อยท�ำให้ผู้เขียนทบทวนถึงนิยายเล่มหนึ่งซึ่งเคย
ได้อ่านสมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่า “การิทัตผจญภัย” เป็นเรื่องราวของ
ศาสตราจารย์คนหนึ่งที่ได้รับหน้าที่ในการตามหาโลกประเสริฐสุดที่จะเป็น
ไปได้ เขาจึงได้เห็นเมืองที่มีรูปแบบสังคมหลากหลายและแตกต่างกันอย่าง
สุดโต่ง เนื้อหาของเรื่องราวในนิทานหิ่งห้อยจึงคล้ายคลึงกัน และชวนให้
ผู้เขียนพิจารณาว่า ระหว่างสองเมืองนี้มีเมืองใดเป็นเมืองประเสริฐสุดที่จะ
เป็นไปได้หรือไม่ ค�ำตอบก็คือไม่มี
เพราะในขณะที่เมืองตรรกะยึดด้วยหลักเหตุผลและประเมินค่าทุกสิ่ง
ด้วยตัวเลข ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคุณธรรมหรือความเป็นมนุษย์ไม่สามารถ
ประเมินค่าด้วยตัวเลข และหากเป็นแบบเมืองตรรกะให้สุดโต่งแล้ว เราคง
ไม่ได้เห็นท่าทางการกอดของพันหนึ่ง
(รับบทโดย โย่ง อาร์มแชร์) และพายอาร์ (เมย์-ฝนพา) อย่างแน่นอน
เพราะชาวเมืองนี้จะไม่กระท�ำสิ่งใดที่ประเมินค่าไม่ได้ และการกอดนี้ก็ไม่มีค่า
อะไรที่จะประเมินได้นอกจากความรู้สึกดีซึ่งก็เป็นเรื่องไร้สาระของเมืองนี้
เช่นกัน ดังนั้น เมืองนี้คงไม่ใช่เมืองที่ดีที่สุด เพราะแม้กฎระเบียบหลักการจะ
มีมากมาย เพื่อให้สังคมสงบเรียบร้อยแต่กรอบที่พอดีเกินไปก็คงไม่ใช่วิถีที่
จะท�ำให้พลเมืองมีความสุขอย่างแน่นอน
และเมื่อเรามองหาความสุขในการใช้ชีวิต เราก็อาจจะพึงใจที่ได้พบกับ
เมืองเอกเขนกที่แสนจะมีชีวิตชีวาและใช้หัวใจมากกว่าใช้สมอง แต่แน่นอน
หากท�ำอย่างนั้นเสียทั้งหมดแล้วมนุษย์อย่างเราแตกต่างอะไรกับสัตว์ป่า
ที่มีชีวิตเพียงเพื่อด�ำรงชีวิตเอาตัวรอดไปวันๆ แต่ไม่ได้มีพัฒนาการทางด้าน
สมอง วิทยาการหรือความรู้อะไรเลย ดังนั้นชีวิตแบบชาวเอกเขนกก็คง
ไม่ตอบโจทย์เสียเท่าไหร่ เพราะเมื่อต้องการถามหาความยุติธรรมก็ไม่มี
หลักใดเป็นแนวให้ตัดสินมีเพียงใจที่ไม่มีบรรทัดฐานชัดเจนแน่นอน ท�ำให้
สังคมอาจสงบแต่ไม่เรียบร้อย และผู้คนก็อาจมีความสุขบ้างเป็นบางช่วง
บางคราวเท่านั้น
ดังนั้น เมื่อดูละครจบ ผู้เขียนก็สรุปได้ทันทีว่า โลกประเสริฐสุดที่จะเป็น
ไปได้ไม่ใช่ที่ใดก็คือเมืองที่เราก�ำลังอยู่อาศัยนี่แหละ เพราะเมืองนี้ได้
หล่อหลอมสัดส่วนความสุขจากการใช้ใจคิด และสัดส่วนของเหตุผลจากการ
ใช้สมองคิดไว้ให้กับเราได้อย่างเหมาะสมแล้ว จึงไม่มีค�ำว่าสุดโต่งเกินไป
มีแค่ว่าจะสุขมากสุขน้อย มีหรือไม่มีเหตุผลในเรื่องใดเท่านั้นเอง
ละครเวที นิทานหิ่งห้อย เดอะ มิวสิคัล ถือว่าเป็นละครที่สร้างความ
ประทับใจในปีนี้ได้ไม่น้อยเลย จากองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องนี้ทั้งฉากที่
สวยงาม และสื่อสารความเป็นเมืองนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้เขียนยังจ�ำเสียง
ร้องว้าวของผู้ชมในโรงละครเมื่อเปิดมาให้ได้เห็นเมืองเอกเขนกเป็น
ครั้งแรก สิ่งนี้คือเครื่องการันตีความประทับใจในเรื่องฉากสมกับที่เป็นฝีมือ
ของสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขณะที่ฝีมือของนักแสดงแต่ละคนก็ไม่แพ้
กับคุณภาพของงานฉากเลย เพราะนักแสดงน�ำทุกคนคือนักร้องอยู่แล้ว แต่ที่
ต้องชื่นชมมากที่สุดคือการเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับตัวละครอย่างมาก
อย่างเช่น โย่ง อาร์มแชร์ ในบทพันหนึ่ง และ อาร์ม-กรกันต์ ในบท
ชนะลม สองนักแสดงน�ำนี้ได้รับบทที่เหมาะกับลักษณะตัวละครแบบที่สลับ
กันเล่นคงไม่ได้ และบทที่เหมาะสมนี้ก็ส่งเสริมให้นักแสดงทุกคนดูมีเสน่ห์
บนเวที และคงจะสมบูรณ์หากละครเรื่องนี้ได้พยายามปรับให้ช่วงท้ายเรื่อง
กระชับขึ้น แต่ยังคงให้เวลากับการซาบซึ้งเรื่องราวต่างๆ ในละครอยู่
ละครเวทีนิทานหิ่งห้อย เดอะ มิวสิคัล เป็นหนึ่งเรื่องที่แนะน�ำ
และสามารถดูได้ทั้งครอบครัวและไม่ควรพลาด จะเปิดการแสดงถึง
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ซื้อบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com

ปร กาย 6: กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

จุด

กรุงเทพธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

happysociety@nationgroup.com
เรื่อง : ดุลยปวีณ กรณฑ์แสง

ร่วมวิง่ คูไ่ ปกับคนไม่พกิ ารซึง่ ท�ำหน้าที่ไกด์รนั เนอร์
จับคูก่ นั วิง่ เข้าเส้นชัยไปด้วยกันนับร้อยคูท่ ี่
สวนลุมพินี เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา
ดร.ประกาศิต บอกว่า นีเ่ ป็นเพียง
ตัวอย่างกิจกรรมเล็กๆ ทีท่ ำ� ให้เห็นว่า ร่างกาย
ไม่ใช่ขอ้ จ�ำกัดส�ำหรับ “คนพิการ” ในการ
เข้ามาส่วนร่วมในแคมเปญออกก�ำลังกาย
เพือ่ สุขภาพได้เช่นเดียวกับคนทัว่ ไป
อีกหนึง่ ตัวอย่างกิจกรรมภายใต้แนวคิด
“นับเราด้วยคน” เพือ่ สร้างทัศนคติเชิงบวก
ต่อประชากรกลุม่ เฉพาะ โดยอาศัยกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของประชาชน คือ โครงการ
รับบริจาคการรับบริจาคยา และให้อาสาสมัคร
แยกยา และน�ำยาไปส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล
อุม้ ผาง จ.ตาก และโรงพยาบาลในชายแดน
เพือ่ ชาวบ้านชายแดนทีข่ าดแคลนยารักษาโรค
โดยการเชือ่ มประสานเครือข่ายทัง้ ธนาคาร
จิตอาสา เครือข่ายเภสัชกรอาสา เครือข่าย
มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าทีท่ หาร รวมทัง้
ประชาชนทัว่ ไปเข้ามามีสว่ นร่วมในโครงการ
ตามมาด้วยอีกหนึง่ กิจกรรมต่อไป
ทีจ่ ะได้เห็นการขับเคลือ่ นในเดือนธันวาคมนี้

การสร้างเงือ่ นไขในการด�ำรงชีวติ ทีเ่ อือ้ ต่อ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เป็นปัจจัยทีม่ สี ว่ น
อย่างมากต่อความส�ำเร็จในการเปลีย่ นแปลง
ยกระดับสุขภาวะ ตราบใดทีเ่ งือ่ นไขในการ
ด�ำรงชีวติ ของประชากรกลุม่ เฉพาะเหล่านี้
ยังมีขอ้ จ�ำกัดอย่างมาก การแก้ปญ
ั หาลดความ
เหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม ความเหลือ่ มล�ำ้ ทาง
สุขภาพ จะไม่สามารถท�ำได้สำ� เร็จ จึงเป็นทีม่ า
ของการขับเคลือ่ นแผนงานสุขภาวะประชากร
กลุม่ เฉพาะ ด้วยกลไกทีแ่ ตกต่างเพือ่ ให้
สร้างสือ่ สารสร้างการรับรูส้ สู่ งั คมว่า ยังมี
สอดคล้องกับการด�ำรงชีวติ ของคนกลุม่ นี้
ประชากรกลุม่ เฉพาะทีถ่ กู ลืมและขาดสิทธิ
โครงการ “นับเราด้วยคน” จึงเป็น
ขัน้ พืน้ ฐานในการเข้าถึงโอกาสและการใช้ชวี ติ โครงการทีส่ สส. มุง่ ผลักดันให้เกิดเป็น
อย่างมีสขุ ภาวะอยูใ่ นสังคมเป็นจ�ำนวนมาก แพลตฟอร์มของพืน้ ทีก่ ลาง เพือ่ สร้างคอนเซปต์
ได้แก่ กลุม่ คนพิการ, กลุม่ ผูส้ งู อายุ, กลุม่
ของการแบ่งปัน และการสร้างการมีสว่ นร่วม
แรงงาน, กลุม่ ไร้สถานะ, กลุม่ สตรีผตู้ อ้ งขัง, ของประชากรกลุม่ เฉพาะ สามารถมีโอกาส
กลุม่ มุสลิมชายแดนใต้และกลุม่ คนไร้บา้ น มีตวั ตนในสังคม ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ
ประชากรกลุม่ นีข้ าดโอกาสในการมี
ต่างๆ ร่วมกับคนอืน่ ๆในสังคม
คุณภาพชีวติ ทีด่ จี ากการถูกมองข้าม ไม่มตี วั ตน
ตัวอย่างเช่น โครงการ “วิง่ ด้วยกัน
ขาดการยอมรับจากสังคม การสือ่ สารผ่าน
มินมิ าราธอน” ซึง่ ถือเป็นงานวิง่ ครัง้ แรกของ
แคมเปญนับเราด้วยคน จะเป็นการเปิดพืน้ ที่ เมืองไทยทีเ่ ปิดโอกาสให้ผพู้ กิ ารทุกประเภท
ให้เห็นการคงอยู่ การมีตวั ตน และสร้างทัศนคติ ได้รว่ มกิจกรรมออกก�ำลังกายด้วยการวิง่ เพือ่
เชิงบวกต่อประชากรกลุม่ เฉพาะ โดยอาศัย สุขภาพทีด่ ี โดยการจับคูค่ นพิการเป็นบัดดี้

คือ โครงการร่วมเรียนรู้ “กลุม่ ผูม้ ปี ญ
ั หา
สถานะบุคคล” ซึง่ เป็นปัญหาเร่งด่วนทีท่ กุ
ฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไข โดยการลงพืน้ ที่ไป
เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของคนไทยพลัดถิน่ และผูท้ มี่ ี
ปัญหาสุขภาพทีช่ ายแดนทีจ่ งั หวัดระนอง
ดร.ประกาศิต ฝากทิง้ ท้ายว่า ภาพทีเ่ รา
อยากเห็นให้เกิดขึน้ ในสังคม คือ เป็นไปได้
หรือไม่? ทีเ่ ราจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นการวิง่ การออกก�ำลังกาย
โดยนับรวมกลุม่ คนทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดปัญหา
บางอย่าง เช่น ผูส้ งู อายุ คนพิการ หรือ
แม้แต่เด็กเล็ก สามารถเข้ามามีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมได้เช่นเดียวกัน
นีค่ อื ก้าวต่อไปทีเ่ ราอยากสือ่ สารว่าเรา
ทุกคนในสังคมสามารถร่วมกันและก้าวเดิน
ไปด้วยกันได้ ผ่านกิจกรรมทีต่ อบโจทย์คำ� ว่า
“นับเราด้วยคน” ซึง่ ถือเป็นก้าวแรกของการ
เปลีย่ นแปลงสังคมจากการก้าวข้ามอุปสรรค
ข้อจ�ำกัดทีม่ อี ยู่
ผูส้ นใจสามารถติดตาม แลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสาร และประสานความร่วมมือ
ร่วมกับโครงการได้ผา่ นทางเฟซบุค๊
“นับเราด้วยคน” •

ขนาดของ “พื้นที่” ไม่ใช่ข้อจ�ำกัด
อีกต่อไปส�ำหรับ ชุมชนคลองลัดภาชี
ซึ่งสามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็นเกษตรกร
เมืองกรุงได้อย่างเห็นผล หลังจากร่วม
โครงการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อ
สุขภาวะ (Healthy Space) บริบทเมือง
น�ำร่องเขตภาษีเจริญ สนับสนุนโดย
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์วิจัย
เพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม
เดิมที ชุมชนคลองลัดภาชีเป็น
ชุมชนที่ถูกไล่รื้อจากชุมชนสวนมะพร้าว
หมู่ 12 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
และได้รวมตัวกันเป็น “กลุ่มออมทรัพย์”
ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2548 โดยเริ่ม
หาที่ดินเพื่อสร้างชุมชนใหม่ และได้รับ
ความอนุเคราะห์ที่ดินใหม่จากอาจารย์
บุญศรี มุสิกานนท์ อดีตอาจารย์ ใหญ่
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามบอกขาย
ที่ดินในซอยเพชรเกษม 48 แยก 4-7
ซอยร่วมพัฒนา เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน
94 ตารางวาใกล้ที่ดินเดิมในหมู่ 12
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
จากนั้นกลุ่มออมทรัพย์ได้จัดตั้ง
สหกรณ์เคหสถานขึ้น เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม 2548 นับแต่วันนั้นสมาชิก
ชุมชนได้ร่วมท�ำแผนก่อสร้างบ้าน มีการ
ดูแลซึ่งกันและกัน โดยจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการวันละ 1 บาท ดูแลตั้งแต่
เกิดจนตาย ท�ำกองทุนหมุนเวียนเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนแก้หนี้นอก
ระบบจนประสบความส�ำเร็จ
จากอดีตที่ผ่านมา นับได้ว่าสมาชิก
ในชุมชนได้ร่วมกันต่อสู้ ต่อรองเพื่อให้มี
ความมั่นคงอยู่ดีมีกิน แก้ปัญหากันเอง
เพื่อให้คนรุ่นต่อไปสืบทอดเจตนารมณ์
ตามความประสงค์ของบุคคลรุ่นแรก
ที่เริ่มกระบวนการเป็นชุมชนที่พึ่งพา
ตนเองไม่เป็นภาระกับสังคม
ด้วยความที่เป็นชุมชนใหม่ สมาชิก
ชุมชนอยู่ในช่วงของการก่อร่างสร้างตัว
การมาอยู่รวมกันภายใต้พื้นที่ที่จ�ำกัด
จ�ำเป็นต้องมีการจัดระเบียบทางสังคม

‘นับเราด้วยคน’

เริ่มที่ ใจ..ก้าวไปด้วยกัน

“สังคมไทยเป็นสังคมพหุวฒ
ั นธรรมที่
ประกอบด้วยคนทีม่ คี วามหลากหลายทาง
เชือ้ ชาติ วัฒนธรรม ความเชือ่ สถานะทาง
สังคม และการอยูร่ ว่ มกัน ถ้าเราท�ำให้คนๆ
หนึง่ สามารถเปลีย่ นแปลงทัศนคติ สามารถ
เข้าใจความรูส้ กึ ของคนอีกคนหนึง่ ทีแ่ ตกต่าง
กันได้ นัน่ แหละครับ สันติภาพ และความ
เป็นธรรมจึงจะเกิดขึน้ เพราะเมือ่ เรายอมรับ
และเคารพความแตกต่าง ความหลากหลาย

นัน่ คือ การยอมรับในความเป็นมนุษย์
การเลือกปฏิบตั กิ จ็ ะไม่เกิดขึน้ เพราะจะมีแต่
ค�ำว่า ‘เรา’ ไม่มแี บ่งว่านีค่ อื ฉัน นีค่ อื เธอ”
ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ
รักษาการผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะ
ประชากรกลุม่ เฉพาะ สสส. เล่าถึงทีม่ าของ
โครงการ “นับเราด้วยคน” ในวันเปิดตัว
โครงการว่า โครงการนี้ ถือเป็นก้าวแรกของ

และปรับปรุงพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดที่ยังไม่ถูก
ใช้ประโยชน์ ทุกคนต่างลงความเห็นว่าพื้นที่
รกร้างเหล่านั้น สมควรได้รับการดัดแปลง
ให้เป็นพื้นที่เพื่อสุขภาวะของคนในชุมชน
ปรับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกพืชผักสวนครัว
บางพื้นที่รกร้างเต็มไปด้วยขยะที่ถูกทิ้งอย่าง
ไร้ระเบียบ ให้แปรสภาพเป็นโรงเรือนที่ใช้
ในการเกษตร อาทิ โรงเพาะเห็ด โรงเรือน
ปลูกผักลอยฟ้า เป็นต้น และด้วยการหนุน
เสริมจาก ศวพช. ม.สยาม สสส.และภาคี
เครือข่าย เห็ดได้ยกระดับมีการแปรรูปและ
ดูแลเรื่องคุณภาพความปลอดภัยเพื่อการ
บริโภคและจ�ำหน่าย
ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม และ เลขาธิการ
มูลนิธิวิจัยเพื่อพัฒนามนุษย์และชุมชน
ผูพ้ ฒ
ั นาพืน้ ทีช่ มุ ชนเขตภาษีเจริญให้เป็นพืน้ ที่
สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ (Healthy Space)
ด้วยการสนับสนุนจากสสส.กล่าวว่า ชุมชน

พื้นที่สุขภาวะ

คลองลัดภาชี เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ชุมชน
ในเขตภาษีเจริญที่อาสาน�ำร่องเป็นชุมชน
ต้นแบบในการจัดการพื้นที่ที่มีอย่างจ�ำกัด
และปล่อยให้รกร้าง ให้กลับกลายเป็นพื้นที่
ใช้ประโยชน์ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย
อาหาร ภูมิทัศน์ที่ปลอดภัยและสานสัมพันธ์

กินดี คือ สร้างเศรษฐกิจเป็นตัวน�ำ
การอยู่ดี มักจะหายไป คือความเป็นอยู่
สภาพแวดล้อมจะถูกละเลย ชุมชน
คลองลัดภาชี ได้เตรียมการรับมือ
ในสิ่งที่จะเกิดขึ้น ด้วยการระดมพลัง
เยาวชนและสมาชิกในชุมชน จัดตั้ง
กลุ่มดูแลสิ่งแวดล้อมขึ้นด้วย พร้อมจัด
กติกาชุมชนร่วมดูแลรักษาความสะอาด
เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาชุมชนอย่าง
ส�ำหรับที่คลองลัดภาชีนั้น ผศ.ดร.
ครบวงจรต้องค�ำนึงอย่างครบถ้วน
กุลธิดา เอ่ยถึงความท้าทายว่า อยู่ตรงขนาด ทั้งด้านกินดี และอยู่ดี กาย ใจ สังคม
ของพื้นที่ที่มีอย่างจ�ำกัด และไร้ระเบียบ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ต้องพัฒนาไป
ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการปรับใช้ประโยชน์
พร้อม ๆ กัน
ให้เกิดกติกาชุมชน และการปลูกเห็ด
“ส�ำหรับชุมชนคลองลัดภาชี
การแปรรูปเห็ด
จะขับเคลื่อนเป็นพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ
ในวันนี้ บทเรียนส�ำหรับคนเมืองกรุง
ด้านการปลูกเห็ดในพื้นที่ที่จ�ำกัด โดยที่นี่
จากชุมชนคลองลัดภาชี สามารถบอกได้ว่า จะไม่ใช่เพียงแหล่งผลิตแต่จะเป็นพื้นที่
ด้วยพื้นที่เพียง 4.5 ตารางวา หากถูก
เรียนรู้การจัดการพื้นที่ที่มีข้อจ�ำกัดของ
จัดการ จะสามารถปลูกเห็ดเพื่อการบริโภค คนเมืองกรุงต่อไปด้วย” ผศ.ดร. กุลธิดา
และจ�ำหน่ายได้ถึง 120 กิโลกรัม และ
กล่าว
สามารถเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็น
ส�ำหรับผู้สนใจ ชาวชุมชนเอ่ยปาก
น�้ำพริกเห็ด เห็ดหยอง ทอดมันเห็ด
ชวนให้มาร่วมกันเยี่ยมชมและเรียนรู้
และอื่น ๆ อีกมากมาย
เรื่องราวในชุมชนได้ แล้วจะรู้ว่า
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ต้องค�ำนึงอยู่เสมอ คือ ข้อจ�ำกัดมากมายก็ไร้ความหมาย
เมื่อไหร่ที่การพัฒนามุ่งเน้นให้เกิดการ
ถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกัน •

‘คลองลัดภาชี’

ของคนในพื้นที่ ซึ่งเรียกว่า พื้นที่สุขภาวะ
(Healthy Space)
หมายถึง การปรับพื้นที่ทุกขภาวะ
ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ พื้นที่แห่งความสุข
ของทุกคน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการสร้างความ

สุขโซไซตี้

การมีสว่ นร่วมของประชาชน ซึง่ เป็นทิศทาง
และเป้าหมายหลักของแผนสุขภาวะประชากร
กลุม่ เฉพาะ ทีม่ งุ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และ
ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ บนฐานสังคม
สวัสดิการ สังคมสัมมาชีพ และสังคมไร้การ
กีดกัน เพือ่ ลดความแตกต่างในการเข้าถึง
สิทธิและโอกาสทีจ่ ะเข้าถึงทรัพยากร และ
การสนับสนุนทางสังคมและสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนาศักยภาพเพือ่ ด�ำรงชีพ
อย่างมีสขุ ภาวะ
“ก้าวแรกของการสือ่ สาร คือ การเข้าไป
นัง่ อยู่ในใจก่อนแล้วมองปัญหาจากมุมของ
พวกเขา ไม่ใช่จากมุมทีเ่ รานัง่ อยู่ สิง่ ทีเ่ ราพบ
คือ ประชากรกลุม่ เฉพาะเหล่านี้ บางคน
ขาดตัวตน ขาดการมองเห็น ถูกมองข้าม
ละเลยจากสังคมเป็นเวลานาน บางครัง้ จึง
เหมือนมีกำ� แพงทีก่ นั้ ตัวเองอยู่ นัน่ คือคนข้าง
นอกก็มองไม่เห็นพวกเขา ในขณะทีค่ นทีอ่ ยู่
ข้างหลังในก�ำแพงก็รสู้ กึ ยากล�ำบากทีจ่ ะกล้า
ก้าวออกมาในสังคม”
จากประสบการณ์ของการขับเคลือ่ น
งานด้านสุขภาวะ ดร.ประกาศิต มองว่า

แม้

ดูเหมือนจะแตกต่างกัน
คนละขัว้ ทัง้ แนวดนตรี
สไตล์การแต่งตัว การใช้ชวี ติ
คนหนึง่ มาในเสือ้ สูทมาดเท่ เป็น ‘ซุปตาร์’
เรียกเสียงกรีด๊ จากสาวๆ เมือ่ เอ่ยชือ่ “ก้อง”
สหรัฐ สังคปรีชา ส่วนอีกคนมาในมาดเข้ม
เซอร์ๆ แบบฉบับศิลปินชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ
ทีช่ อื่ “ชิ” สุวชิ าน พัฒนาไพรวัลย์
แต่การโคจรมาท�ำงานร่วมกันครัง้ แรก
ของศิลปินทัง้ คู่ กลับกลายเป็นเสน่หค์ วาม
แตกต่างของบทเพลง “นับเราด้วยคน”
ทีม่ เี นือ้ หาจุดประกายสร้างสรรค์สงั คม
มิวสิควีดโิ อเพลงนี้ เป็นส่วนหนึง่ ของ
การเปิดตัวแคมเปญ “นับเราด้วยคน” ของ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เพือ่ สือ่ สารปรับทัศนคติที่
สังคมมีตอ่ “ประชากรกลุม่ เฉพาะ” ได้แก่
กลุม่ คนพิการ ผูส้ งู อายุ กลุม่ แรงงาน
กลุม่ สตรีผตู้ อ้ งขัง กลุม่ ไร้สถานะ คนไร้บา้ น
กลุม่ มุสลิมชายแดนใต้ ทีข่ าดโอกาสในการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี จากการถูกมองข้าม
ไม่มตี วั ตน และการยอมรับในสังคม
ศิลปินปกาเกอะญอ อย่าง “ชิ สุวชิ าน”
ซึง่ เป็นหนึง่ ในนักเคลือ่ นไหวด้านสิทธิมนุษยชน
ตัวยง เล่าติดตลกว่า “ตอนแรกได้ยนิ ว่าต้อง
ท�ำเพลงกับก้อง ผมก็ถามว่าก้องไหน ?
พอรูว้ า่ เป็นพีก่ อ้ ง สหรัถ ผมตืน่ เต้นนะ
นึกภาพถ้าพีก่ อ้ งมาโซโล่กตี าร์กบั ‘เตหน่ากู’
มันจะไปด้วยกันได้มยั้ ”
“เตหน่ากู” ทีช่ เิ อ่ยถึงนัน้ คือ เครือ่ งดนตรี
ชิน้ เอกของปกาเกอะญอทีม่ เี สียงคล้ายๆ พิณ
ชิ ยอมรับว่า แรกๆ ทีท่ ำ� งานร่วมกับ
ดาราดังอย่างก้อง เขารูส้ กึ หวัน่ เกรงอยูบ่ า้ ง
แต่เมือ่ ซุปตาร์ชอื่ ดังเป็นฝ่ายเปิดใจชวนคุย
จนท�ำให้รวู้ า่ อีกฝ่ายพูดกะเหรีย่ งได้ เพราะก้อง
ชอบไปเทีย่ วสังขละบุรบี อ่ ยๆ จนมีเพือ่ นเป็นชาว
กะเหรีย่ งทีส่ นิทสนมเหมือนคนบ้านเดียวกัน
นัน่ คือจุดเปิดใจจากเรือ่ งเล็กๆ ทีท่ ำ� ให้
ก�ำแพงเส้นแบ่งบางๆ ในใจทลายลงทันที
“พีก่ อ้ ง ถือเป็นตัวแทนคนในเมือง
ส่วนผมเป็นตัวแทนคนชนเผ่า ถึงแม้จะมี
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน แต่ในความเป็น
ดนตรีมนั ได้หล่อหลอมความแตกต่างเข้าไว้
ด้วยกัน การทีด่ นตรีชนเผ่าของเราได้เข้ามา
ส่วนร่วมในบทเพลงโครงการนี้ มันท�ำให้
เกิดความรูส้ กึ ว่า เราได้รบั การยอมรับเป็น
ส่วนหนึง่ ของสังคม” ศิลปินปกาเกอะญอ
เผยความรูส้ กึ
นัน่ เพราะดนตรี ไม่มกี ารแบ่งแยก
ความเป็นคนก็เช่นเดียวกัน นักขับเคลือ่ นงาน
ด้านมนุษยชนอย่าง “ชิ” มองว่า สิทธิมนุษยชน
จะเกิดขึน้ ได้ ต้องเริม่ ที่ “หัวใจ” และการ
เปลีย่ นแปลงทัศนคติ เพราะถ้าไม่ได้ทำ�
ด้วยหัวใจ มันก็เป็นแค่กจิ กรรมทีไ่ ม่ได้สร้าง
การเปลีย่ นแปลงในระยะยาว
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• วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคมศกนี้ ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ร่วมกับส�ำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.) จัดกิจกรรม “ฉลองชัย
คนหัวใจหิน...งดเหล้าครบพรรษา”
เพื่อเป็นก�ำลังใจผู้ที่พยายาม ลด ละ
เลิกเหล้าได้ครบพรรษา โดยมี พล.ร.อ.
ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุน สสส. เข้าร่วมงาน
พบกันได้ที่วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
เขตบางกอกน้อย ระหว่างเวลา 10.0012.00 น.
• แผนงานขับเคลื่อนความมั่นคง
ทางอาหารเพื่อสุขภาวะ จัดงานสมัชชา
ความมั่นคงทางอาหาร ประจ�ำปี 2559
ในหัวข้อ “ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ
และจินตนาการสยามที่ยั่งยืนเป็นธรรม”
ระหว่างวันที่ 17–18 ตุลาคม 2559
ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, หลักสี่
กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญผู้สนใจ
เข้าร่วมงาน ตามวันและเวลาดังกล่าว
โดยสามารถลงทะเบียนและรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ http://www.biothai.net/
conference/2559
• เช้าวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน
2559 ขอเชิญนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม
“วิ่งด้วยกัน ซูเปอร์มินิมาราธอน
วินเทอร์ซีซั่น” ซึ่งจะเป็นการวิ่งคู่กัน
ระหว่างคนพิการและคนไม่พิการ
โดยจะแบ่งระยะทางออกเป็น 3 ระยะ
ได้แก่ 14 กิโลเมตร, 8 กิโลเมตร,
และ 2.5 กิโลเมตร
วิธีการสมัคร สามารถสมัครได้ทั้งเป็นคู่
หรือส�ำหรับใครที่ยังไม่มีคู่ก็สมัครหาคู่ได้
เช่นกัน และมาร่วมซ้อมวิ่งด้วยกันรายเดือน
และกิจกรรมซ้อมวิ่งด้วยกันสัญจร โดย
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook :
วิ่ง : วิ่งด้วยกัน ซูเปอร์มินิมาราธอน
วินเทอร์ซีซั่น สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
คุณแจ๊ค โทร. 08 6069 5652 •
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วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เรือ่ ง : อาศิรา พนาราม
ภาพ : จักรพันธ์ สังข์ขาว และณพวุฒิ กาญจนภิญโญวงศ์

ร

าว 2 ปีที่แล้ว เรื่องราวของสุขสันต์ ทองไทย
ชายหนุ่มวัย 19 ที่ไม่เคยมีใครรู้จักได้ปรากฏอยู่
ในสื่อทุกแขนง ว่าเป็นหนุ่มไทยที่ไปคว้าแชมป์
โลกฟลายบอร์ด (Flyboard) มาได้ส�ำเร็จถึง 2 สมัย
ซ้อน
แต่กลับไร้ผู้ใดสนับสนุน
หลิว-สุขสันต์ ทองไทย เด็กหนุ่มที่ค้นพบ
พรสวรรค์ของตัวเองโดยบังเอิญเมื่อครั้งที่ไปท�ำงานกับ
บริษัทผู้น�ำเข้าเครื่องเล่นฟลายบอร์ดแบรนด์ดัง ฟลาย
บอร์ดคือเครื่องเล่นส�ำหรับกีฬาผาดโผนประเภทเดียว
กับ Jetpack หรือ Hoverboard ที่ท�ำให้ผู้เล่น
(Flyboard Rider) บินได้ด้วยแรงดันจากน�้ำ ซึ่งสูบพ่น
จากท่อไปที่ใต้รองเท้า ผลักดันให้ตัวผู้เล่นลอยขึ้น
จัดว่าเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น เพราะให้
ความรู้สึกเหมือนบินได้ราวกับเป็น Ironman
“ผมคิดว่าฟลายบอร์ดสนุกกว่ากีฬาอื่นๆ เพราะ
บินได้ ท้าทาย อยู่บนที่สูง เล่นกับมันเหมือนเป็น
ไอรอนแมน”
ความยากของฟลายบอร์ดคือการทรงตัวและ
ควบคุมแรงดันน�้ำที่พุ่งขึ้นมาตลอด ส�ำหรับหลิวแล้ว
เขาค้นพบจังหวะในการเล่นในครั้งแรกที่ได้สัมผัสกับ
ฟลายบอร์ดเลย ท�ำให้เขากลายเป็นตัวแทนบริษัทไป
แข่งฟลายบอร์ดในระดับโลก หลังจากที่ฝึกฝนมาเพียง
7 เดือน ในปี 2013 หลิวก็คว้าต�ำแหน่งแชมป์โลกใน
การแข่งขัน Flyboard World Championship ที่
เมืองโดฮา ประเทศการ์ต้า ความเป็นเด็กหนุ่มซื่อใส
ไร้การปรุงแต่ง สร้างจุดเด่นที่ไม่มีใครเหมือนในการ
ออกแบบท่าการเล่นใหม่ๆ ทั้งยังมีความกล้าอย่าง
ไร้ขีดจ�ำกัดสามารถตีลังกาหมุนตัว 3 ตลบ ซึ่งไม่เคยมี
ใครท�ำมาก่อน จนคว้าแชมป์โลกได้ในปีต่อมาเช่นกัน

แชมป์โลก 3 สมัย

แต่พรสวรรค์ไม่ได้มาพร้อมกับกลีบกุหลาบ เมื่อ
การแข่งขันในครั้งที่ 2 ปี 2014 เขาแทบไม่มีผู้สนับสนุน
การแข่งขัน หลังจากที่ออกจากบริษัทเดิม เขาก็ต้องมา
ดิ้นรนด้วยตัวเองกับกีฬาที่ราคาสูงทั้งตัวเครื่องและการ
ฝึกซ้อม การแข่งขันที่ดูไบ เขามีรุ่นพี่ซึ่งพยายามจัดหา
ความสนับสนุนมาให้จนเขาได้ตั๋วบินไปแข่ง แต่ส�ำหรับ
การฝึกซ้อมนั้น เขาท�ำได้แค่ในจินตนาการกับร่างกายที่
ยังจดจ�ำความรู้สึกในการเล่นได้พาชัยมาให้เขาอีกครั้ง
หนึ่ง ในปี 2015 เขาไม่ได้แชมป์กลับมา เพราะเครื่อง
ขัดข้องจนตกจากความสูง 20 เมตร จนบาดเจ็บ
พลาดการเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย และได้เรียนรู้ว่า
ท่าตีลงั กา 3 รอบของเขานัน้ มีคนท�ำได้แล้วเช่นกัน
หลังจากทีเ่ รือ่ งราวของหลิวได้ถกู เผยแพร่
ออกไป ตอนนี้เขาก็มีสยาม ไวเนอรี่เป็น
ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการแล้ว

กับแชมป์โลก
Flyboard 3 สมัย

ทั้งตัวเจ็ทสกีส�ำหรับ การฝึกซ้อม และค่าเครื่องบิน
ค่าที่พักระหว่างการแข่งขัน การเดินทางแข่งขันจึง
ไม่ล�ำบากอย่างที่เคยเป็นในปี 2014 และในปีนี้เอง
หลิวก็ได้ไปแข่งใน Flyboard World Cup
Championship ที่ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่
16-18 กันยายน ที่ผ่านมา
“ในการแข่งขันผมรู้สึกกดดันพอสมควร เพราะ
เราไปคนเดียว และทุกคนก็เก่ง มีคนดู 2,000-3,000 คน
แต่นอกการแข่งขันเพื่อนๆ ที่มาแข่งด้วยกันก็คุยกันดี
ผมก็ได้เพื่อนจากการแข่งขันเยอะครับ”
การแข่งขันปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันราว 120 คนจาก
36 ประเทศทั่วโลก หลิวคือตัวแทนหนึ่งเดียวของ
ประเทศไทยเช่นเคย ผู้สามารถคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่
3 กับกติกาการแข่งขันที่ห้ามเล่นออกนอกเขตที่ก�ำหนด
ห้ามท�ำให้เรือคว�่ำ ให้คะแนนจากท่วงท่าสวยงาม ความ
สมบูรณ์ของท่า การออกแบบท่าฟรีสไตล์ใหม่ๆ ซึ่งหลิว
เสนอการตีลังกา 4 รอบ เป็นการสร้างสถิติใหม่ที่ไม่เคย
มีใครท�ำได้อีกแล้ว
การตีลังกา 4 รอบนี้มีความเสี่ยงสูง เพราะต้องพา
ตัวเองแล่นขึ้นไปสูงๆ เผื่อพื้นที่ส�ำหรับหมุนตัวลงมา
4 ตลบ ซึ่งหากพลาดก็คือการตกลงมาฟาดกับน�้ำเต็มๆ
(พร้อมแรงดันน�้ำมหาศาล) ซึ่งเจ็บไม่น้อยเลย หลิวเองก็
เคยเจ็บมาแล้ว แม้แต่แชมป์โลกอย่างเขาก็ต้องระวังกับ
ท่ายากนี้

เป้าหมายของนักเล่นฟลายบอร์ด

ปีนี้หลิวอายุ 21 ปีแล้ว เขาสามารถสร้างมาตรฐาน
ใหม่ให้กับกีฬาประเภทนี้ทุกครั้งที่คว้าแชมป์ อนาคต
ของเขายังสดใสและเส้นทางนักกีฬายังทอดยาวออก
ไป หลิวตั้งใจจะแข่งเพื่ออยู่ในแรงกิ้งของโลกไปเรื่อยๆ
(ครั้งต่อไปเป็นการแข่ง Asia Cup ที่ญี่ปุ่น) แต่ระหว่าง
ทางเขาอยากเป็นมากกว่านักกีฬาฟลายบอร์ด เขารับงาน
โชว์การเล่นฟลายบอร์ดในอีเวนท์ต่างๆ และเริ่มสอน
ฟลายบอร์ดส่วนตัวให้กับผู้ที่สนใจแล้ว แต่ในอนาคต
“ผมอยากเป็นโค้ชครับ อยากท�ำโรงเรียนเปิดสอน
ฟลายบอร์ด เพื่อให้มีคนมาสนุกกับฟลายบอร์ดมากขึ้น”
ส�ำหรับหลิวแล้วฟลายบอร์ดคือส่วนหนึ่งของชีวิต
ที่ช่วยให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปจากเด็กธรรมดาหนึ่งคน
สามารถสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติได้
“ฟลายบอร์ดให้หลายสิ่งหลายอย่าง ได้เจอได้รู้จัก
คนมากขึ้น ได้รู้จักกับผุ้ใหญ่ ได้เดินทางไปต่างประเทศ
เป็นเห็นโลกในมุมต่างๆ ได้เพื่อนใหม่ๆ ได้หลายอย่าง
กลับมามากมาย
เลยครับ”

Outdoor
Memo

สิ่งประดิษฐ์เพื่อการ

ม

‘ล อ ย’

นุษย์ใฝ่ฝันถึงการบินได้ลอยได้ตลอดมา จึงประดิษฐ์คิดค้น
ทั้งยานพาหนะและเครื่องเล่นที่ท�ำให้ “ลอย” ได้จริงๆ นอกจาก
ฟลายบอร์ดที่คิดค้นขึ้นโดยฟรองกี้ ซาปาตา (Franky Zapata)
ด้วยการผนวกเอาเจ็ทสกีและเจ็ทแพคเข้าไว้ด้วยกัน กลายเป็นเครื่องเล่น
ที่มีมอเตอร์ที่ปล่อยแรงดันน�้ำผลักตัวผู้เล่นให้พุ่งทะยานไปในอากาศ
แล้วควบคุมด้วยคันบังคับ ต่อมาก็พัฒนาเป็นรีโมทคอนโทรล ให้
ความรู้สึกราวกับบินได้จริงๆ
ส่วน Hoverboard นั้น คือนวัตกรรมที่พัฒนาสเก็ตบอร์ดไร้ล้อ
ให้ลอยขึ้นเหนือพื้นด้วยแรงดันลม (แต่ยังมีแรงดึงดูดให้บอร์ดลอย
ขึ้นเหนือพื้นไม่เกิน 2 นิ้ว) เป็นไอเดียที่มีคิดค้นกันมา 2-3 ปี แต่เป็น
วิศวกรรมที่ยุ่งยากมาก วิธีการเล่นก็ยากตามไปด้วย หลายบริษัท
ต่างก็พัฒนาตัวต้นแบบขึ้น
บางบริษัทอย่างแบรนด์ Hoverboard ก็เลือกที่จะใส่ล้อใหญ่ลงไป
ตรงกลาง แล้วท�ำงานร่วมกับแรงลมที่ปล่อยจากบอร์ดด้านหน้าและหลัง
ท�ำให้การทรงตัวง่ายขึ้น แต่ก็ยากอยู่ดี ส่วนของแบรนด์ Hendo
และของ Lexus (ชื่อ Slide) เลือกที่จะท�ำแบบไม่มีล้อเลย เป็น
Hoverboard ที่ลอยได้อย่างแท้จริง ลอยไปบนพื้นและลอยเหนือน�้ำ
ได้จริงๆ และถือว่าเป็นการออกแบบ “การเคลื่อนที่” แบบใหม่ให้มนุษย์
เพราะแม้แต่นักเล่นสเก็ตบอร์ดผู้เชี่ยวชาญ ยังต้องปรับเทคนิคการ
ทรงตัวใหม่ให้เข้ากับการเคลื่อนที่แบบลอยได้ของ Hoverboard
อยู่นานกว่าจะ “พอเล่นได้”

ภาพ : hendohover.com
www.lexus-int.com/amazinginmotion/slide

จึงเป็นที่รู้กันว่ากว่า Hoverboard จะเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายก็
คงใช้เวลาอยู่ เพราะขนาดพวก Balance Wheel ก็ยังเล่นยากเลย
แต่ตอนนี้ถ้าใครสนใจจะสั่งมาเล่น เป็นผู้บุกเบิกวงการก็สั่งซื้อได้ในเว็บ
ของผู้ผลิตรายต่างๆ
ในขณะที่สมรภูมิของ Hoverboard ที่ผู้ผลิตพากันพัฒนา
รูปแบบให้เหมาะสมกับการเล่นมากขึ้น Zapata Racing ของซาปาตา
ผู้ผลิต Flyboard นี่แหละ ก็พัฒนา Flyboard Air ขึ้นมาเป็นต้นแบบ
ของ Hoverboard รุ่นที่บินได้สูงถึง 10,000 ฟุตด้วยเครื่องยนต์ 4 ตัวที่
แรงกว่า Hoverboard ทั่วไปให้บินได้ควบคุมทิศทางได้เหมือนไอรอน
แมนจริงๆ แล้ว แม้เครื่องเล่นเหล่านี้จะเจาะกลุ่มผู้เล่นเฉพาะ แต่ก็
น่าสนใจติดตามว่าเทคโนโลยีจะน�ำอนาคตแบบใดมาสู่เรา

บอรด์
เตรยี มพรอ้ มกอ่ นเลน่ ฟลาย

ฟ

ลายบอร์ดก็เหมือนกับกีฬาประเภทอื่นที่ต้องใช้ความ
แข็งแรงของร่างกายในการทรงตัวและควบคุมเครื่อง
ซึ่งเหนื่อยพอสมควร จึงควรฟิตร่างกายให้แข็งแรงทั้งขา
และกล้ามเนื้อแกนกลางล�ำตัว การฝึกการทรงตัวด้วยการเล่นสเก็ต
บอร์ดก็ช่วยได้มากเช่นกัน
อุปกรณ์เครื่องเล่นฟลายบอร์ดประกอบด้วยเจ็ทสกี บอร์ด
ท็อปบอร์ด รีโมทคอนโทรลควบคุมการเคลื่อนไหว
สนนราคาเครื่องเล่นอยู่ที่ราว 300,000 บาท ปัจจุบัน
มีให้เช่าเล่นที่พัทยา ภูเก็ต ราคาราว 3,000-4,000 บาท
ต่อครั้ง เวลาขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่
หากใครสนใจฝึกเล่นฟลายบอร์ดกับหลิว
ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ:
สุขสันต์ ทองไทย

