
น้อยแต่มาก less is more 

การออกแบบแบบ Less is More นี้เรียกอีกอย่างได้ว่า 
Minimalism ซึ่งเน้นการใช้สี หรือ องค์ประกอบ 
ที่จำเป็นเท่านั้น 
หลายครั้งหลายหนที่เราเห็นงานออกแบบหรืองาน
สถาปัตยกรรมแบบนี้ว่าดูดี ดูเด่น เพราะว่ารู้สึกว่าไม่
มากหรือน้อยจนเกินไป อาจจะเรียกอีกอย่างได้ว่า 
“เรียบหรู” 

มินิมอลลิสม์ คือ พัฒนาการขั้นสุดยอดขั้นหนึ่งของเส้นทางศิลปะนามธรรม ลดทอนปัจจัย
ต่างๆ ทางรูปทรงศิลปะลงจนเหลือรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้  

เรียกได้ว่าทำให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ 



ธนาคารธนชาต จับมือ  
กรมขนส่ง ใช้ระบบชำระภาษีรถยนต์ 
ผ่านอินเทอร์เน็ตครั้งแรกในไทย 

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และคุณชัยรัตน์ 
สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงการชำระค่าภาษีประจำปีรถยนต์ 
(แบบ Lot) ซึ่งเป็นระบบการชำระภาษีผ่านอินเทอร์
เน็ตครั้งแรกในประเทศไทย โดยธนาคารธนชาตเป็น
ธนาคารแห่งแรกที่ได้ใช้ระบบดังกล่าว ให้บริการแก่
ลูกค้าธนาคารในการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีให้ได้
รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโครงการดัง
กล่าวอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน เพื่อสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government) ด้วยการนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าสูงสุด งาน 
ดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ที่
ผ่านมา ณ อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก 

ธนาคารธนชาตจับมือ กบข. 
มอบสิทธิพิเศษบริการ 
ทางการเงินให้แก่สมาชิก 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ลงนามใน
บันทึกข้อตกลง มอบสิทธิพิเศษทางการเงินให้แก่
สมาชิก กบข. โดยธนาคารธนชาตจะนำผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน ทางด้านสินเชื่อเช่าซื้อและผลิตภัณฑ์
ประกันภัย เสนอเป็นบริการพิเศษแก่สมาชิก กบข. 
กว่า 1.2 ล้านคนทั่วประเทศ ด้วยอัตราดอกเบี้ยและ
ค่าเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยมีคุณสม
เจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการและรองกรรมการผู้
จัดการอาวุโส ธนาคารธนชาต ร่วมลงนามกับ 
คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการ 
กบข. ณ ห้องดิ อีเวนท์ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 

คุณวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธน
ชาตประกันชีวิต จำกัด พร้อมด้วย คุณพีระพัฒน์ เมฆสิงห์
วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด มอบ
เงินจำนวน 160,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิมหาวชิราลง
กรณ ในการจัดทำแขน - ขาเทียม ให้แก่ผู้พิการ จาก
โครงการประกันภัยเพื่อสังคมไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี 
พอ.นพ.ดุษฎีทัตตานนท์ ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิคส์ 
รพ.พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ 

สมทบทุนมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ 
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มอบรางวัลให้ผู้มีความสามารถ 
ด้านการขาย... 
คุณนพดล เรืองจินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
SALESAND MARKETING BUSINESS และคุณ
เอกสิทธิ์ศักดิ์ธนาคร ผู้อำนวยการฝ่ายขายลูกค้า
ผู้บริโภคให้เกียรติมอบรางวัลผู้ชนะการนำเสนอ
ขายบัตรเครดิตประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 
สายงาน Telesales CreditCard ภายใต้การดูแล
ของคุณธัญจิรา ธำรงราชนิติ Headof TFA & 
Personal Sales ฝ่ายขายลูกค้าผู้บริโภค  
โดยมรี ายละเอยี ดดงั นี้ รางวลั ชนะเลศิ ดา้ นกา
รอนมุ ตั บิ ตั รเครดติได้แก่ คุณศศกร วิทยานนท์ 
ทีม 1 รางวัลรองชนะเลิศด้านการอนุมัติบัตร
เครดิต ได้แก่ คุณณศพลป์ กลมเกลียว 
ทีม 3 รางวัลชมเชยด้านการอนุมัติบัตรเครดิต 2 
รางวัลได้แก่ คุณวชิราภรณ์ บุญมา และคุณนันท
วรรณ แก้วมณีย์ทีม 4 และรางวัลพิเศษด้าน
การนำเสนอขายบัตรเครดิตสูงสุด ได้แก่ 
คุณณศพลป์ กลมเกลียว ทีม 3 

คุณมงคล ขุนอ่อน CEO Hub อุดรธานี ธนาคารธนชาต จัด “โครงการอบรมเทคนิคการขายแบบมือ
อาชีพ” (Professional Selling Techniques)ให้กับดีลเลอร์และเต็นท์รถยนต์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2553 
ที่ผ่านมา ณห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี ทั้งนี้เพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่างธนชาตกับดีลเลอร์ต่างๆ โดยพนักงานของดีลเลอร์และเต็นท์รถยนต์ที่เข้ารับการ
อบรมจะได้เพิ่มทักษะและความรู้ด้านงานขายรวมทั้งความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการขายแบบมืออาชีพ 
ตลอดจนเทคนิคอื่นๆ ที่ช่วยกระตุ้นยอดขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งครั้งนี้ 
ได้รับเกียรติจากอาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรมประจำภาคพื้นแปซิฟิก บริษัท เอสโซ่ 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุม
มองต่างๆเพื่อประโยชน์ในงานขายอีกด้วย 

Hub อุดรธานี จัดอบรมเทคนิคการขายแบบมืออาชีพ 



บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิม บริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด เริ่มต้นจาก บริษัทส่งออก 
เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีชื่อว่า บริษัท ลีกวงมิ้ง จำกัด ซึ่ง 
จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี 2502 ต่อมาได้เปลี่ยนมาดำเนิน
กิจการด้านเงินทุน โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการ
คลังให้ประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ในปี 2517 และ
เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ลีกวงมิ้งทรัสต์ จำกัด เปลี่ยนชื่ออีก
ครั้งเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ แคปปิตอล ทรัสต์ จำกัด 
ในปี 2522และได้เข้าเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเป็นลำดับที่ 16ในปีต่อมา บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
แคปปิตอล ทรัสต์จำกัด ประสบปัญหาในการดำเนินกิจการ 
ประกอบกับเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย ทำให้กลุ่มธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัดโดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ได้เข้าช่วยเหลือ โดยการเข้าซื้อหุ้นและจัดตั้งคณะ
กรรมการบริหารเข้าไปฟื้นฟูกิจการ พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2523ซึ่งถือเป็นวันก่อกำเนิดของชื่อ “กลุ่มธน
ชาต” นั่นเองกิจการของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ 
จำกัด ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้การบริหาร
งานของ คุณบันเทิงตันติวิท โดยมีผู้ช่วยคนสำคัญคือ คุณ
ศุภเดช พูนพิพัฒน์ และคุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ บริษัทฯ เข้า
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2525 และในปี2532 ได้เข้าถือหุ้น บริษัทเงินทุนหลัก
ทรัพย์ เอกชาติ จำกัดหรือชื่อเดิมบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
อาคเนย์ธนกิจ จำกัด และในปี 2536 ได้ดำเนินการจด
ทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 
ในปี 2540 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด 
(มหาชน)ได้แยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลัก
ทรัพย์ออกจากกัน ตามนโยบายของทางการ ด้วยการจัด
ตั้งบริษัทหลักทรัพย์ขึ้นใหม่ในชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ ธน
ชาติ จำกัด” โดยถือหุ้น 99.99% และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทแม่
เป็น บริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัท
ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว เช่นเดียวกับบริษัท เงิน
ทุนหลักทรัพย์ เอกชาติจำกัดปีเดียวกันบริษัทยังได้ขยาย
ธุรกรรมทางการเงิน ด้วยการก่อตั้งบริษัท ธนชาติประกัน
ภัย จำกัด, บริษัท ธนชาติประกันชีวิตจำกัด และในปีต่อมา
ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
ออมสิน จำกัด ซึ่งก็คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธน

ธนชาต 30 ป ี
ก้าวย่างแห่งความภาคภูมิใจ 
ต้นไม้ใหญ่ที่เราเห็นแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นร่มเงาเขียวครึ้ม ย่อมมีที่มาจากกล้าไม้เล็กๆ ในวัน
วาน....เฉกเช่นเดียวกับ 30 ปีที่พ้นผ่าน จวบจนธนชาตเติบใหญ่มั่นคงได้อย่างทุกวันนี้ ย่อม
ต้องมีก้าวแรกที่เป็นดั่งตำนานสำคัญ ธ สายใยจะพาพี่ๆ เพื่อนๆ ย้อนหลังกลับไปสู่จุดเริ่มต้น
ของธนชาต เพื่อซึมซับถึงเรื่องราวความเป็นมาของธนชาตกันค่ะ 
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ชาต จำกัด ในปัจจุบันส่วนการก่อกำเนิดของ
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นขึ้นจาก
การที่กระทรวงการคลังได้ประกาศนโยบายใน
การสนับสนุนการรวมกิจการระหว่างบริษัทเงิน
ทุนต่างๆ เมื่อปี2541 โดยอนุมัติใบอนุญาต
ประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัด
ขอบเขตธุรกิจ บริษัทเงินทุน ธนชาติ 
จำกัด(มหาชน) จึงได้เข้าซื้อหุ้นเกือบทั้งหมดของ
สถาบันการเงินอีก 4 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศของทางการในการขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัด
ขอบเขตธุรกิจ คือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สิน
เคหการ จำกัด บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพ
เคหะ จำกับริษัเครดิตฟองซิเอร์วานิช จำกัด และ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ็นเอฟ จำกัดในที่สุด
ความพยายามที่จะจัดตั้งธนาคารก็ประสบผล
สำเร็จหลัง บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด 
(มหาชน) ได้ยื่นขออนุมัติใบอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจ ต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้บริษัทเงิน
ทุน เอกชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักรวม
กับสถาบันการเงินทั้ง 4 แห่ง กระทรวงการคลัง
ได้ออกใบอนุญาตเมื่อปี 2545 ให้ประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจในชื่อ 
“ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)” 
(ThanachartBank Public Company Limited) 
และเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 
โดยมีบริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด(มหาชน) เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในอัตราส่วน 98.89% กิจการ
ธนาคารได้ดำเนินด้วยดีเรื่อยมาจนกระทั่งได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูป
แบบ เมื่อวันที่1 มีนาคม 2547 และได้มีการ
จำหน่ายกิจการในเครือที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ทางการเงินมาไว้ภายใต้ธนาคารในปี 2550ซึ่ง
ปัจจุบันประกอบไปด้วยบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินคือ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด 
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธน
ชาต จำกัด บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด บริษัทธนชาต
กรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท แนชั่นแนลลีสซิ่ง
จำกัด และธุรกิจสนับสนุนคือ บริษัท ธนชาต
แมเนจเม้นท์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ธน
ชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด บริษัท ธน
ชาตโบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัทธนชาตเทรนนิ่ง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดการก่อตั้งธนาคาร

ธนชาต เป็นที่มาที่ทำให้ชื่อ “ธนชาต” ไม่มีสระอิ 
เนื่องจากข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ไม่อนุญาตให้ใช้คำว่า “ชาติ” หรือ “ประเทศ” เป็น
ส่วนหนึ่งของชื่อธนาคาร เพราะอาจทำให้เกิด
ความเข้าใจผิดว่าเป็นธนาคารของประเทศ ทำให้
บริษัทในเครือทั้งหมดต้องตัดสระอิออกโดยพร้อม
เพรียงกันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ส่วนบริษัทเงิน
ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ตัดสระอิ พร้อมกับคำ
ว่าเงินออกเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 เป็นบริษัท 
ทุนธนชาต จำกัด(มหาชน) หรือ TCAP ในปัจจุบัน 
และได้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตเมื่อปี 
2549 ภายใต้เกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด โดยมี
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ 
(Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนชาต ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยนอกจากจะดำเนิน
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์แล้ว ยังมีธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์อีก 2 บริษัท คือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
เอ็น 
เอฟ เอส จำกัด และ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ 
จำกัดรวมถึงธุรกิจนอกกลุ่มธุรกิจการเงิน คือ 
บริษัทธนชาตเอสวีพี01 จำกัด อีกด้วย 
ปัจจุบัน บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
สามารถบรรลุเป้าหมายคือ บริษัทมีบริษัทในกลุ่มฯ 
ที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร และเป็นผู้
ดูแลนโยบายการดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการใน
ภาพรวมของกลุ่มฯ ภายใต้การกำกับดูแล 
กิจการที่ดี และหลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ในทุกระดับของการทำงาน ปัจจุบันได้ ส
โกเทียแบงก์ (BNS)จากแคนาดาซึ่งมีอายุเก่าแก่
กว่า 170 ปี และมีเครือข่ายครอบคลุม 50 ประเทศ
ทั่วโลก มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งโดยเข้ามาเป็น
ผู้ร่วมทุนในการบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มฯ ซึ่งได้เข้า
ถือหุ้นในธนาคารธนชาต ในสัดส่วน 49.00% 
ทำให้กลุ่มธนชาตยิ่งทวีความเป็นปึกแผ่น 
มั่นคงมากขึ้น 
 
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553 นี้ ถือเป็นวันครบ
รอบ 30 ปีกลุ่มธนชาตของเรา ขอเชิญพวก
เราสมาชิกครอบครัวธนชาตทุกท่าน ร่วม
ยินดีกับโอกาสพิเศษนี้ และร่วมกันทำให้ 
บ้านหลังใหญ่แห่งนี้ของเราเติบโตอย่างยั่ง
ยืนยาวนานต่อไป 

       เปดิประเดน็ thanachart bank 



ย้อนไปเยือน…ก้าวแรกของ
ธนาคารธนชาต 

ในวันที่ 22 เมษายน 2545 ถือเป็นวันดี วันสำคัญที่สุดอีก 
วันหนึ่งของกลุ่มธนชาตเป็นวันที่ ธนาคารธนชาต เริ่มเปิด
ดำเนินการ ณ สำนักต้นสน เป็นวันแรก เป็นธนาคารใหม่
ของคนไทยที่เสมือนเป็นการเติมเต็มภาพของกลุ่มธนชาต 
ในการเป็นกลุ่มบริการทางการเงินครบวงจรให้สมบูรณ์แบบ 
โดยมุ่งหวังที่จะสร้างให้ธนาคารธนชาตเป็นธนาคารยุคใหม่ 
เป็นอนาคตของสถาบันการเงินไทย เป็นธนาคารที่มี
ธรรมาภิบาลที่ดีในระดับสากล มีปรัชญา ความเชื่อในการ
ดำเนินธุรกิจ และมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ธนชาตเติบโตและ
สร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า สมกับประโยคที่เป็น
เสมือนสัญญาที่ธนชาตให้กับลูกค้านับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ 
คือ “ริเริ่ม เติมเต็ม” อันหมายถึง การริเริ่มสร้างสรรค์
โอกาสทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกค้าของเราทุกคน 
งานเปิดธนาคารธนชาตของเราในวันนั้นเป็นไปด้วยความ 
เรียบง่าย ไม่มีงานเลี้ยงฉลองดังที่ทำกันเป็นประเพณีทุก
ครั้งที่มีการเปิดกิจการสำคัญ คุณบันเทิงแจ้งให้ทุกๆ คน
ทราบว่าที่จริงเราคิดที่จะให้มีงานเลี้ยงเช่นกัน และได้ตั้งงบ
จัดงานไว้สูงถึงเกือบ 2 ล้านบาท แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะ
ไม่จัดงานเลี้ยง แต่จะนำเงินประมาณ 2 ล้านบาทดังกล่าว 
ไปซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับตำรวจ
จราจรชั้นประทวนในกรุงเทพมหานครประมาณ 4,700 นาย 
โดยให้วงเงินคุ้มครอง 250,000 บาทต่อราย เป็นระยะเวลา 
1 ปี ซึ่งจะสร้างประโยชน์สำหรับสังคมและเป็นกุศลผลบุญ
แก่พวกเราชาวธนชาตทุกคน 

       แวะมาเยอืน thanachart bank        Lifestyle หลายแง่มุม 

เผยเคล็ดลับความงาม  
กับพี่รัตนา ทองปลาด 

จุดเริ่มต้นกับธนชาตคุณรัตนา ทองปลาด  
หรือที่น้องๆ เรียก “พี่รัตน์” ปัจจุบันทำงานอยู่
ฝ่ายบริหารข้อมูล ส่วนแผนงานและงบประมาณ
และโครงการอื่นๆ พี่รัตน์เริ่มเข้าทำงานเมื่อปี 
2521 ตั้งแต่สมัยเป็น “บริษัท ลีกวงมิ้ง ทรัสต์ 
จำกัด” รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านการเงิน
รับ-จ่ายเงิน และเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย ์

จากงานเลี้ยงฉลองธนชาต 30 ปีที่ผ่านมา ทีมงาน ธ สายใยมีโอกาส
ได้ร่วมพูดคุยกับคุณบันเทิง ตันติวิทเกี่ยวกับธนชาตในยุคแรกๆ โดย
ตอนหนึ่งของการพูดคุยถึงหนุ่มสาวธนชาตในสมัยนั้น คุณบันเทิงได้
กล่าวถึงพี่รัตนา ทองปลาด ด้วยความชื่นชมในการดูแลรักษาสุขภาพ
และรูปร่าง คำพูดหนึ่งที่โดนใจเราอย่างจังคือ “แต่ก่อนคุณรัตนาสวย
ยังไง เดี๋ยวนี้ก็สวยอย่างนั้น” Lifestyle หลายแง่มุมฉบับนี้ จึงขอเกาะ 
กระแส 30 ปี ไปสัมภาษณ์พี่รัตนาเพื่อล้วงเคล็ดลับที่ทำให้ยังสวย 
สดใสสมวัยจนถึงทุกวันนี้กันค่ะ 

เรื่องราวสนุกๆ ชีวิตหนุ่มสาว ธนชาต สมัยนั้น 
สมัยนั้นธนชาตมีกิจกรรมที่สร้างความรักความ
สามัคคีอย่างต่อเนื่องคือ “กีฬาสี” ซึ่งแบ่งเป็น 4 สี 
ใช้วิธีจับสลากคละฝ่ายงานมีการนัดเจอกันเพื่อซ้อม
กีฬา ซ้อมเพลงเชียร์ลีดเดอร์ กีฬาที่สาวๆ ให้ความ
สนใจและกรี๊ดสุดๆ คือ แข่งขันว่ายน้ำชาย ส่วนกีฬา
ที่สนุกและตื่นเต้น ทั้งหนุ่มสาวเชียร์กันมากคือ แข่ง
วอลเลย์บอลชายและหญิง 

ความสนใจส่วนตัว 
“ยามว่างพี่จะชอบพักผ่อนอยู่บ้าน อ่านหนังสือ 
(ประเภทตกแต่งบ้าน-สวน) เย็บผ้า ถ้ามีเวลาก็จะหา
โอกาสไปเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า ปฏิบัติธรรม และ
กิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกปี คือ ละเว้นบริโภคเนื้อ
สัตว์ในช่วงกินเจ และมีกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกับ
ครอบครัวคือ แต่งชุดขาวไปบำเพ็ญกุศลที่โรงเจ 
ทำบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ ทำสมาธิ ซึ่งช่วยให้
ร่างกายและจิตใจผ่องใส” 

วิธีดูแลสุขภาพ 
หมั่นออกกำลังกาย เล่นโยคะ ปั่นจักรยาน อบซาว
น่า และทำสมาธิ ซึ่งช่วยทำให้รูปร่างและน้ำหนัก
คงที่มาโดยตลอด และเป็นคนที่ให้ความสำคัญ 
กับอาหารเป็นอย่างมาก เน้นผัก ผลไม้ดื่มน้ำเยอะๆ 
ปกติจะไม่ดื่มน้ำเย็น ไม่ทานกาแฟ/น้ำอัดลม ทานเจ
ทุกมื้อเช้า และงดทานเนื้อสัตว์ทุกวันพระ  
ส่วนใหญ่จะทานมังสวิรัติ ดื่มน้ำ 2 แก้วใหญ่ หลัง
ตื่นนอนทุกเช้า ช่วยระบบขับถ่าย และออกกำลัง
กายเล็กน้อยก่อนอาบน้ำไปทำงาน ทำอารมณ์และ

วิธีบำรุงความสวยความงาม 
บำรุงความงามด้วยวิธีธรรมชาติ สูตรง่ายๆ  
ทำเองได้ที่บ้านไข่ไก่ : นำไข่ขาว บีบมะนาว 1/2 ซีก ตีให้
เข้ากัน มาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที พอเริ่มรู้สึก
ตึง ใช้สำลีชุบน้ำอุ่นเช็ดออก แล้วล้างหน้าด้วยน้ำเย็น
ตาม ช่วยลดสิวเสี้ยนใบหน้านุ่มเนียนแตงกวา : ฝาน
แตงกวาเป็นแผ่นบางๆ วางแปะให้ทั่วใบหน้าและเปลือกตา
ทิ้งไว้ 10 นาที เอาแตงกวาออก แล้วล้างหน้าด้วยน้ำเย็น 
ช่วยลดริ้วรอยรู้สึกสดชื่นสบายผิวหน้า อีกวิธีซึ่งทำ
ประจำทุก 2 เดือนคือ การถอนขนอ่อนที่ใบหน้า  
ภาษาจีนเรียกว่า “หมั๋งหมิ่ง” เป็นการนวดหน้าแบบ 
จีนโบราณโดยใช้เส้นด้าย ทำให้เลือดลมหมุนเวียนดี  
กระชับรูขุมขนใบหน้าเนียนเรียบ แลดูนุ่มนวล 

คติประจำใจ แรงบันดาลใจ : 
“ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” เพราะว่าเราไม่สามารถ 

ย้อนกลับไปแก้ไข“เมื่อวาน”ได้ และไม่มีใครบอกได้ว่า  
“พรุ่งนี้” จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าอย่างนั้นก็จงทำทุกอย่าง 

ในวันนี้ให้เต็มที่ เต็มความสามารถ  
และพร้อมยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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