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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“ยุทธศาสตร์ชาติ” มัดมือชกทุกองค์กร 
หากประเทศเสียหายใครจะรับผิดชอบ 
ประชาชนและประเทศจะเป็นอย่างไร? 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ปรองดอง” 
วาทกรรมท่ามกลาง “วิมานในอากาศ” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” แนะทางสว่าง 
ท�าให้คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น 
“เชิดชัย ตันติศิรินทร์” มั่นใจเพื่อไทยเข้มแข็ง 
ประชาชนยังศรัทธา “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” 
“โสภณ พรโชคชัย” ชี้ “บิ๊กตู่” ต้องรับผิดชอบ 
ใช้ “มาตรา 44” ปิด “เหมืองทองค�า” 

ไมส่ะเทอืน?
ปรกติ เป็นรัฐบาลที่มีพลังพิเศษ
สามารถคุม้ครองตัวเองได้ แม้การ
เอาพืน้ทีป่่าชมุชนไปให้เอกชนหา
ผลประโยชน์แสวงหาก�าไรทางธรุ 
กิจจะกระทบต่อความรู้สึกของ
ประชาชน แต่สดุท้ายเรือ่งจะค่อย
เงียบหายไป ไม่มีใครต้องรับผิด
ชอบทางกฎหมาย ถงึจะเสยีศนูย์
บ้าง แต่รฐับาลกจ็ะอยูต่่อไปได้ค่อน
ข้างแน่

ข่าวการเซ็นอนุมัติให้เอกชนใช้
พืน้ทีป่่าชมุชนเพือ่หาผลประโยชน์
ทางธุรกิจที่เป็นประเด็นร้อนอยู่
ตอนนี ้ท�าให้ใครหลายคนนกึไปถงึ
เรือ่งราวในอดตี อย่างการเอาทีดิ่น
ส.ป.ก.ไปแจกคนรวย และคดิกนัว่า
นี่อาจเป็นจุดจบของรัฐบาลทหาร
คสช.เหมือนกับที่เป็นจุดจบของ
รัฐบาลประชาธิปัตย์ในอดีต แต่
ต้องไม่ลมืว่ารฐับาลนีไ้ม่ใช่รัฐบาล

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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น�า้ธรรมชาต ิ ราษฎรไม่ได้ใช้ประ 
โยชน์ร่วมกันแล้ว และไม่ได้เป็น
พื้นที่รับน�้าในฤดูฝนแต่อย่างใด 
ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง ราษฎรใน
พืน้ทีส่ภา อบต. พจิารณาแล้วเหน็
ควรอนุมัติ และได้มีการประกาศ
การขออนญุาตใช้ทีด่นิแล้วไม่ มผีู้
ใดคดัค้าน
 ในทางกลับกันปรากฏข่าวว่า
ไม่มกีารสอบถามความเหน็ประชา 
ชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเรื่องน้ีสภาองค์กร
ชุมชนต�าบลบ้านดง อ�าเภออบุล-
รตัน์ ได้ท�าหนงัสือคดัค้านส่งตรง
ถงึนายกรฐัมนตร ี และนายกฯได้
ส่ังการให้กระทรวงมหาดไทยตรวจ
สอบข้อเทจ็จรงิ แต่ไม่มใีครรูว่้าการ
ตรวจสอบด�าเนนิการไปถงึขัน้ตอน
ไหน อย่างไร
 หากยงัจ�ากนัได้ เรือ่งนีไ้ม่ต่าง
จากสมยัหนึง่ทีรั่ฐมนตรสีงักดัพรรค
ประชาธิปัตย์เอาที่ดิน ส.ป.ก.ไป
แจกให้คนรวย ทัง้ทีจ่ดุมุง่หมายท�า
เพือ่ให้เกษตรกรผูย้ากไร้ได้มทีีท่�า
กนิ จนเกดิปัญหาท�าให้รฐับาลไม่
สามารถอยูต่่อไปได้
 อย่างไรกต็าม ถงึจะเป็นกรณี
คล้ายกนัๆ แต่เรือ่งจะจบไม่เหมอืน
กนั ครัง้นัน้รฐับาลอยูต่่อไม่ได้ต้อง
ยบุสภาหนลีงมตอิภปิรายไม่ไว้วาง 
ใจ แต่คนแจกทีด่นิกไ็ม่มคีวามผดิ
ทางกฎหมาย
 แต่ครัง้นีเ้ชือ่ได้ว่านอกจาก
คนเซ็นอนุมัติให้ยกที่ป่าชุม-
ชนให้เอกชนใช้ประโยชน์ทาง
ธุรกิจจะไม่ผิดกฎหมายแล้ว 
แม้จะเสยีเครดตินดิหน่อย แต่
รฐับาลกจ็ะยงัอยูต่่อไปได้ค่อน
ข้างแน่

ถ้าไม่ใช่รัฐบาลพิเศษที่มีอ�านาจพิ 
เศษคอยปกป้องตวัเองน่าจะอยูต่่อ
ไปได้ยาก จากกรณีเซ็นยกป่าชุม 
ชนให้เอกชนใช้ผลประโยชน์
 การอนุมตัใิห้บรษิทั เคทดี ีพรอ็พ 
เพอร์ตี ้ดเีวลลปเมนท์ จ�ากดั ได้ใช้
ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประ-
โยชน์ป่าชมุชนบ้านโคกห้วยเมก็ ต�า 
บลบ้านดง อ�าเภออบุลรัตน์ จงัหวดั
ขอนแก่น เนือ้ท่ี 31 ไร่ 2 งาน 63 
 ตารางวา เพือ่ขยายเขตโรงงาน ท�า
เป็นทีเ่กบ็น�า้ ส�าหรับโรงงานน�า้ดืม่
และเครือ่งดืม่
 ถ้าเป็นรัฐบาลปรกติมีหรือ
จะอยูไ่ด้
 แต่นีเ่ป็นรฐับาลมาจากรฐัประ 
หาร มอี�านาจเบด็เสร็จในตวัทีส่า-
มารถท�าอะไรกไ็ด้ ไม่มคีวามผดิ ถึง
มคีวามผดิกใ็ช้อ�านาจพเิศษท�าผิด
ให้เป็นชอบ ไม่ต้องรบัผดิชอบตาม
กฎหมายได้
 แต่จะทนทานต่อกระแสสงัคม
ทีไ่ม่ยอมรบัได้หรอืไม่เป็นอกีเรือ่ง
หนึง่
 ตัวละครของเรื่องนี้ประกอบ
ด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาด 
ไทย นายสธุ ี มากบญุ รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
นายประทีป กรีติเรขา อธบิดกีรม
ที่ดิน นายก�าธร ถาวรสถิตย์ 
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
และเจ้าหน้าท่ีทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ขณะนี้
มีผู้ร้องให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เอาผดิตามกฎหมายแล้ว 
เนื่องจากการกระท�าดังกล่าวอาจ
เข้าข่ายทุจรติต่อหน้าท่ี ใช้อ�านาจ
เอื้อประโยชน์ต่อเอกชนที่จุดมุ่ง
หมายแสวงหาผลก�าไรมาแบ่งปัน
กนัในหมูผู่ถ้อืหุ้นเท่าน้ัน ไม่ได้เกดิ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามพระราช
บัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตต่อหน้าที่ พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประมวล
กฎหมายที่ดิน และระเบียบกระ 
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดแูลรกั 
ษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่
พลเมอืงใช้ร่วมกนั พ.ศ.2545 และ
กฎหมายอกีหลายฉบบั เนือ่งจาก
ท่ีดินสาธารณะป่าห้วยเม็ก เป็น
ที่ดินอันเป็นสมบัติของแผ่นดินที่
ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกนั แต่การ
ที่บริษัทเอกชนจะใช้เป็นสถานท่ี
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม จึง
เป็นการขดัต่อการใช้ประโยชน์ร่วม
กนัของราษฎร อกีทัง้การใช้อ�านาจ
ของกระทรวงมหาดไทย ยงัไม่อยู่
ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระ 
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์

และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต
แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ ทีร่ะบุ
ว่าต้องไม่เกนิ 10 ไร่ เว้นแต่มเีหตุ
อันควร ซึ่งก็ไม่มีเหตุผล หรือน�้า
หนกัเพยีงพอทีห่น่วยงานราชการ
จะร่วมกันกระท�าอันมิชอบด้วย
กฎหมายดงักล่าว
 ต้องตดิตามการท�างานของป.-
ป.ช.ต่อไปว่าจะชีม้ลูความผดิกรณี
นีห้รอืไม่
 อย่างไรกต็าม ก่อนหน้านีผู้เ้กีย่ว 
ข้องชีแ้จงเหตผุลการอนมุตัว่ิาเป็น 
การอนมุตัติามระเบยีบมหาดไทย
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่ว
กบัการอนญุาตตามมาตรา 9 ของ
ประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ.2543 
ข้อ 22 (2) โดยให้เหตผุลว่าทีแ่ปลง
สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว 
ปัจจบุนัมสีภาพแห้งแล้ง ไม่มแีหล่ง

ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การอนุญาต
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่ระบุว่าต้องไม่เกิน 10 ไร่

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4664 (1189) วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

ไมส่ะเทือน?



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4664 (1189) วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
น�ยหัวดี
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ตัวว่าถูกหลอก แต่ตอนแรกถูกกระตุ้นด้วย   
การชวนให้แต่งงาน ตัวแรกเป็นความใคร่ 
ความกระสัน ความก�าหนัดในอารมณ์ทาง  
เพศ ความใฝ่ต�่า ทั้งความสุขทางเนื้อหนัง เชื่อ
ผู้หญิงที่มาล่อหลอกชวนลงทุนว่าจะท�าธุรกิจ 
พอแต่งแล้วกจ็ะเชิดหนไีปหาเหยือ่รายใหม่ต่อ
ไปเรื่อยๆ 
 ดงันัน้ ทีห่ลวงพ่อพทุธทาสบอกเรือ่งเทค-
โนโลยีท่ีพบกันด้วยการแชททางไลน์หรือทาง
เฟซบุ๊กน้ัน เม่ือเกิดความพอใจถูกใจก็กลาย
เป็นเหยื่อของพวกอมนุษย์ภัย ไม่รู้ว่าช่วงนี้ท�า 
ไมเกิดมากเหลือเกิน สร้างเวร สร้างภัย สร้าง
ความตรอมใจ สร้างความเสียหายกับเพื่อน
มนุษย์จ�านวนมาก
  เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากอยู่ภาย  
ใต้อ�านาจภัยพวกนี้ ก็รีบมาอยู่ในศีลใน
ธรรม อยู่ในรัตนะอันประเสริฐ เราจะได้
มแีต่ปีตปิลืม้สขุ อยูแ่ต่ความดกีบัพระรตัน 
ตรยั จะไม่คดิแส่ไปหาสขุเทยีม สขุปลอม 
สุขหลอก สุขต้ม หรือ สุกไหม้ สุกเกรียม 
สุกปิ้ง สุกเผา ถ้ามีปีติกับพระรัตนตรัย 
ปลืม้ในพระรตันตรยั กจ็ะสขุเยน็ สขุสงบ 
เรียกว่าสุข “ข.ไข่” จึงขอให้หาความสุข
ด้วยการใคร่ครวญถ้วนถี่รอบคอบ รู้จักดู
ก�าพืดภูมิหลังของคนที่มาชวน มาสร้าง
ครอบครัว มิฉะน้ันจะกลายเป็นเหย่ือไม่  
รู้จักจบจักสิ้น แล้วมานั่งตรอมใจเสียใจ
ในภายหลังกับพวกอมนุษย์ภัยท่ีเกิดมา
ลวงโลก  
   เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลย�โณ
editor59lokwannee@gmail.com 

  
In Brief : ย่อความ

อมนษุย์ภัย

 

อยูแ่ต่ความดกีบัพระรตันตรัย จะไม่
คิดแส่ไปหาสขุเทยีม สขุปลอม สขุ
หลอก สขุต้ม หรอืสกุไหม้ สกุเกรยีม 
สกุป้ิง สกุเผา  

ค�าถามเร่ือง “สองมาตรฐาน” หรอื 
“เลอืกปฏบัิต”ิ ยงัเป็นประเดน็ทีค้่าง
คาใจหลายฝ่าย โดยเฉพาะพรรคเพือ่
ไทยที่มีสายโยงใยจากพรรคไทยรัก 
ไทยในอดีต คนเสือ้แดงและกลุม่เรยีก
ร้องประชาธิปไตย ซึง่ตกเป็นผูต้้องหา
มากมายและหลายคนถกูจ�าคกุ  
 ขณะทีฝ่่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นคน
เสือ้เหลือง กลุ่มเป่านกหวดี หรอืคนมี
ส ีกลับแทบไม่มคีวามคบืหน้าใดๆใน
การด�าเนนิคด ี แม้จะมกีารกระท�าไม่
ต่างกับอีกฝ่าย ทั้งบางคดีมีความรุน 
แรงมากมายอย่างกรณีสลายการชุม 
นมุคนเสือ้แดงปี 2553 ทีท่�าให้มคีน
ตายเกือบร้อยและบาดเจบ็กว่า 2,000 
คน
 ปัญหา“สองมาตรฐาน” หรือ 
“เลือกปฏิบัติ” ไม่ได้อยู่แค่กระบวน 
การยตุธิรรมปรกต ิแต่ยงัรวมถงึ “องค์ 
กรอิสระ” ที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือ
ส�าคญัทางการเมอืงเพ่ือก�าจัดฝ่ายตรง
ข้าม ซึง่เห็นชัดเจนว่ามคีวามยตุธิรรม
และเป็นธรรมจริงหรอืไม่?
 “ท่ันผู้น�า” ย�า้มาตลอดว่า “กฎ-
หมายคอืกฎหมาย” และล่าสดุยงัย�า้
ว่า “กฎหมายไม่ได้มไีว้แกล้งใคร” 
ซึง่ “ทัน่ผูน้�า” พยายามชีไ้ปท่ี “องค์-
กรตลุาการ” ทัง้ทีปั่ญหาทีพ่ดูกนัมา
ตลอดคือกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่
ต้นน�้าและกลางน�้า ซึง่มหีลายหน่วย
งานหรือหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องโดย
เฉพาะองค์กรอสิระต่างๆ 
 ดงัน้ัน ตราบใดที ่“ความยตุ-ิ
ธรรมยังไม่ปรากฏ ความปรอง-
ดองก็ไม่เกิด” ซึ่งเป็นหน้าที่ของ 
“ผูน้�าท่ีด”ี ท่ีจะต้องแก้ปัญหา ไม่ 
ใช่เป็น “ผู้น�าเรือ่ยเป่ือยส่งเดช” ที่ 
“ดีแต่พูด”!

ผูน้�า?

สิง่ทีห่ลวงพ่อพทุธทาสพดูไว้กเ็ริม่เหน็จรงิแล้ว
ส�าหรับพวก “อมนุษย์ภัย” คือ คนที่เป็นภัย
ทีช่อบหลอกลวงต้มตุน๋ อย่างผูห้ญงิทีช่ือ่ “น�า้-
มนต์”หรอื “ภรณ์” เป็นข่าวโด่งดงักรณหีลอก
ลวงผู้ชายมาแต่งงานถึง 13 คน แล้วเชิดเงินสิน 
สอดหนี ผู้ชายแต่ละรายท่ีโดนหลอกเสียเงิน
เป็นแสน เท่ากบัว่าผูห้ญงิคนนีห้าเงนิจากเรือ่ง
นีไ้ด้เป็นล้าน การหลอกลวงยงัใช้วิธชีวนลงทนุ
ให้ค้าขายผลไม้ต่างๆ โดยอ้างเป็นผู้ค้าผลไม้  
  เหยือ่แต่ละคนกม็าร�าพงึร�าพนัว่า ตวัเองก็
ไม่นึกว่าจะเจอคนแบบนี้ ซึ่งพวกอมนุษย์ภัย
คือภัยที่เกิดจากมนุษย์ เป็นมนุษย์แต่เหมือน
ไม่เป็นมนษุย์ เป็นมนษุย์สเปโต มนษุย์เปรตๆ
ท่ีหากินด้วยการหลอกลวงต้มตุ๋นไปเรื่อยๆ 
เพราะฉะนัน้ถ้าคนเราจะคดิปีตสิขุกบัเรือ่งเนือ้
หนังจนเกินไปก็อาจไม่มีความสุข ไม่เหมือน
การแนบแน่นในพระรัตนตรัย ไม่ปลื้มในค�า
สอนของพระพทุธเจ้าด้วยความฉลาด ไม่มปีีติ
สขุในพระธรรมทีป่ระทานด้วยความประเสรฐิ
ประณตี ท�าให้ก�าจดัความหลง ไม่มปีลืม้ปีตใิน
พระสงฆ์ท่ีทรงมรรคทรงผล เป็นเนื้อนาบุญ 
น�าค�าสอนอนัประเสรฐิของพระพทุธเจ้ามาเผย
แพร่ให้ประชาชนสขุสวสัดมิงคล ไม่มถีกูหลอก
ถูกล่อด้วยอมนุษย์ภัย
 อยู่ในกรรมกับอยู่ในธรรม ถ้าอยู่ในกรรม
ก็โดนกรรมจากคนนั้นคนนี้มาล่อหลอกด้วย
เรือ่งต่างๆ โดยเฉพาะกระตุน้อารมณ์ราคะและ
โลภะ ส่วนโทสะมันเกิดหลังสุด โกรธเมื่อรู้     
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ภาคไหนๆ กจ็ดัให้ : วชิติ พยหุ-
นาวชียั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บริษัท ซัมมิทแคปปิตอล ลีสซิ่ง 
จ�ากัด ตอกย�้าการเข้าถึงผู ้บริ-  
โภคทัว่ไทย “ภาคไหนๆ ก็จัดให้” 
ด้วยการประชาสัมพันธ์ผลิต-  
ภัณฑ์สินเชื่อเช่าซ้ือมอเตอร์ไซค์ 
ผ่านบรษิทั ขนส่ง จ�ากัด ทีพ่ร้อม
เคลือ่นล้อไปทกัทายชาวไทยทัว่ทกุ
สารทศิ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,900.00 บาท

 ขาย 21,000.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,527.00  บาท

 ขาย   21,000.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,337.71 ขาย 1,338.12
ลอนดอน ซื้อ 1,337.52 ขาย 1,337.77

ภาวะหุ้น 11 กันยายน 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%
 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.12%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

36 

40.44375

45.40375

4.3475

0.31795

24.9695

+1.93  1,637.54  
  53,946.48
+2.01  2,350.10  
  42,147.95
+1.05  1,047.31  
  32,848.22
-2.00  558.38  
  3,481.00

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,765.58  +3.29

 2,435.57  +2.16

2,498.93  +8.52

1,914.59  +3.26

 2,455.03  +3.31

2,948.10  +2.83

1,289.95  -4.02

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,867.52

10.88

6,755.39

12.52

-887.88

-

16,732.06

31.02

17,109.40

31.72

-377.35

-

25,165.89

46.65 

23,547.44

43.65

1,618.46

-

ฟนัธงหุน้สิน้ปแีตะ1,700จดุ

นกัลงทนุเลอืกจะโยกเงนิลงทนุจาก
ตลาดหุน้ญีปุ่น่และเกาหลใีต้มา
 นายววิฒัน์ จงึมองว่า ดชันหีุน้
ไทยจะปรบัขึน้แรงในช่วงไตรมาส
ที ่ 4 ของปี 2560 เพราะมแีรงซือ้
จากกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 
มาหนุน อีกทั้งยังได้รับอานิสงส์
จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว โดยประ 
มาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 
ขยายตวั 3.6% และคาดว่าปี 2561 
เศรษฐกจิจะขยายตวั 3.8% ตาม
การลงทุนของภาครัฐ แต่เดือน
กันยายนประเมินว่าหุ้นไทยจะยัง
เคลือ่นไหวในรปูแบบ Side ways 
Up ในกรอบ 1,600-1,650 จดุ จงึ
เหมาะทีจ่ะใช้จงัหวะนีเ้กบ็สะสมหุน้
ใหญ่ โดยตัง้แต่ต้นเดอืนกนัยายน
ทีผ่่านมาพบว่าดชันขีองตลาดหลกั
ทรพัย์เอม็เอไอเริม่ปรบัตวัขึน้และ
มีสัญญาณซ้ือหลังจากดชันปีรบัตวั
ลงมาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่หุน้เด่นส�า-  
หรบัเดอืนนีค้อื ANAN, BANPU, CK, 
RJH, ROJNA, TCAP และ TPIPP 
ส่วนหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กทีเ่ริม่
มีสัญญาณบวกทางเทคนิค เช่น 
SOLAR, STA, AMA, ITD เป็นต้น
  ส�าหรับสถานการณ์ที่ต้องติด 
ตามช่วงนีค้อืกฎหมายส�าคญัๆของ
สหรัฐ คือ 1.ร่างกฎหมายเพ่ือ
อนมัุตกิารเบิกจ่ายงบประมาณเพือ่

หลีกเล่ียงการปิดหน่วยงานรัฐ 
2.ร่างกฎหมายขยายเพดานหนี ้3. 
ร่างกฎหมายงบประมาณปี FY 
2018 ซ่ึงการพจิารณาร่างกฎหมาย
ทัง้ 3 ฉบบั เป็นปัจจยัเสีย่งกดดนั
ตลาดหุ้นสหรฐั แต่คาดว่ากฎหมาย
ทัง้ 3 ฉบบัจะผ่านการพจิารณาได้
และกลายเป็นปัจจัยหนุนเมื่อมี
กระแสข่าวการพิจารณาร่างกฎ-
หมายปฏิรูปภาษีตามมา แต่ประ 
เมนิว่าอตัราภาษนีติบิคุคลจะไม่สา 
มารถปรบัลดจนไปอยูท่ี ่15% ตาม
ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์หาเสียงไว้ 
เพราะเป็นอตัราทีต่�า่เกนิไป
 ทัง้นี ้งานสมัมนา TISCO Mo-
nthly GURU Updates เป็นหนึง่
ในกิจกรรมสัมมนาประจ�าเดือน 
เพ่ือเผยแพร่บทวิเคราะห์และทิศ 
ทางการลงทุนให้ลูกค้าทิสโก้และ
นักลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการ
เงินตามกลยุทธ์การเป็นผู้แนะน�า
การลงทุนช้ันน�า หรือ Top Advisory 
House ของทสิโก้

ทสิโก้ชีห้ากมกีารเลอืกตัง้ปี 2561 เงนิทนุต่างประเทศจะไหล
เข้าหุน้ไทยกว่า 120,000 ล้านบาท มัน่ใจหุน้ไทยปลายปีแตะ 
1,700 จดุ อานสิงส์กองทุน LTF และเศรษฐกจิ แนะทยอยเกบ็
หุน้ก่อนจะนวิไฮปีหน้า 1,800 จดุ  

 นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รอง
กรรมการผูจ้ดัการและหวัหน้าฝ่าย
วิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ 
วเิคราะห์ภาพรวมตลาดหุน้ไทยใน
งานสัมมนา TISCO Monthly 
Guru Updates ว่า จากสถานการณ์
ทางการเมืองที่เริ่มมีความชัดเจน
และการประกาศใช้รฐัธรรมนฉูบบั
ใหม่ตัง้แต่ 6 เมษายน 2560 ส่งผล
ให้นกัลงทนุมัน่ใจว่าการเลอืกตัง้จะ
เกดิขึน้ภาย ในเดอืนสงิหาคม 2561 
อย่างแน่นอน ประกอบกับนักลง 
ทนุต่างชาตยิงัถอืครองหุน้ไทยอยู่
ในระดับต�่าเมื่อเทียบกับในอดีต  
จึงประเมินว่าต้ังแต่เดือนกันยายน 
2560-สงิหาคม 2561 จะมเีงนิทนุ
ต่างชาติไหลเข้าหุ้นไทยอย่างต่อ
เนือ่งกว่า 120,000 ล้านบาท ซึง่จะ
ท�าให้ดชันหีุน้ไทยปี 2561 ท�าจุด
สงูสดุใหม่ที ่1,800 จดุได้
 ขณะท่ีดัชนีหุ้นช่วงหลังของปี 
2560 คาดว่าดัชนีจะอยู่ที่ 1,700   
จดุ ด้วยระดบั Forward Price To 
Earnings (Forward P/E) ที ่16.5 
เท่า ถือว่าแพงเมื่อเทียบกับอดีต 
แต่อยู ่ในระดับท่ีไม่แพงนักเม่ือ
เปรียบเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆใน
ภมูภิาค นอกจากนี ้ความตงึเครยีด
ในคาบสมุทรเกาหลียังส่งผลให้
ตลาดหุ้นไทยเป็นอีกหนึ่งตลาดท่ี

วิวัฒน์ เตชะพูลผล 
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บัณฑูร ล�่าซ�า 

สิทธิพิเศษ  : ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิก  
สัมพันธ์ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) และ อติรุฒม์        
โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบัติการ บมจ.ทรู 
คอร์ปอเรชั่นจัดโครงการมอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิก กบข. ทั้งส่วนลด  
ค่าเครื่องสมาร์ทโฟน และส่วนลดค่าบริการรายเดือน

เปิดตัว : ดักลาส เฉิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซวาส พรอพ
เพอตี้ส์ จ�ากัด และ วิวัฒน์ พิภักดิ์สมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท 888 ทองหล่อ จ�ากัด จัดงานเปิดตัวบริษัท เซวาส พรอพเพอตี้ส์ 
จ�ากัด บริษัทอสังหาฯ น้องใหม่ พร้อมเปิดตัวคอนโดมิเนียม Super 
Luxury ใจกลางทองหล่อ “นิวาติ” 

 นายบัณฑูร ล�่าซ�า ประธาน
กรรมการธนาคารกสกิรไทย เปิด
เผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้รับ
การคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี
ความยั่งยืน Dow Jones Su-
stainability Indices (DJSI) 2017 
ซึ่งเป็นดัชนีวัดมาตรฐานการด�า 
เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท
ชั้นน�าทั่วโลก ทั้งยังเป็นธนาคาร
ไทยแห่งแรกและแห่งเดยีวในประ 
เทศไทยและภมูภิาคอาเซยีนทีไ่ด้
รับเลือกเป็นสมาชิกทั้งในกลุ่ม
ดชันีระดับโลก DJSI World และ
กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ DJSI 
Emerging Markets เป็นปีที่ 2 
ตดิต่อกนั เนือ่งจากวสิยัทศัน์และ
เป้าหมายท่ีชัดเจนในการก�าหนด
ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งความยัง่ยืนอย่าง
เป็นรปูธรรม น�าไปสูก่ารก�าหนด
โครงสร้างการจดัการในองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ การสร้างวัฒน-
ธรรมการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื

ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคมและด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความย่ัง 
ยืนแก่คนรุ่นต่อไป
 นายบณัฑรู กล่าวว่ากว่าจะมา
ถงึจดุนีต้้องผ่านการคดัเลอืกจาก
บริษัทในตลาดทุนทั่วโลกที่เป็น
ผู้น�าด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ประมาณกว่า 3,000 บริษัท และ
ได้รับการประเมินผลจากข้อมูล
ของบริษัทเพ่ือคัดเลือกให้เหลือ
เพยีงบรษิทัทีม่ผีลการด�าเนนิงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดด
เด่นและชัดเจนเท่าน้ัน ซึ่งกลุ่ม
ธนาคารในปี 2017 มธีนาคารชัน้
น�าทัว่โลกเข้าร่วมการประเมนิกว่า 
200 แห่ง โดยผูม้คีะแนนประเมนิ
สงูทีส่ดุในโลกประมาณ 10% แรก 
เท่าน้ันจะได้รับการคัดเลือก ซ่ึง
ธนาคารกสิกรไทยเป็น 1 ใน 28 
ธนาคารชั้นน�าที่ได้รับการประ-
เมินด้านความย่ังยืนที่ดีที่สุดระ 
ดบัโลกและเป็น 1 ใน 14 ธนาคาร
กลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่ด�าเนินงาน

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ดี
ที่สุดต่อเนื่อง 2 ปีซ้อนทั้ง 2 กลุ่ม  
สะท้อนถึงการยอมรับในระดับ
สากลในการสร้างความสมดลุทัง้ 
3 มิติแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 ด้วยเหตุนีบ้รษิทัในตลาดทนุ
หลายแห่งทั่วโลกจึงหวังจะได้รับ
คัดเลือกให้ติดอันดับ DJSI ใน
แต่ละปี โดย DJSI จะมีการประ 
เมินผลงานผู้สมัครในแต่ละกลุ่ม
แบบปีต่อปี ซึ่งเกณฑ์การพิจาร-
ณาคดัเลอืกไม่ได้ก�าหนดคะแนน
ขัน้ต�า่ แต่จะพิจารณาจากมาตร-
ฐานการจัดการเทียบกับบริษัท

ธนาคารกสกิรไทยยงัเป็นหนึง่ในมาตรฐานความยัง่ยนืระดบั
โลก เป็นธนาคารไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยและ
อาเซียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน DJSI 
ทั้งระดับโลกและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ 2 ปีติดต่อกัน 

‘กสิกร’สมาชิกDJSI2ปีติด
ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งมีการพัฒนา
ทุกปี เพราะฉะนั้นทุกบริษัทต้อง
มีผลงานการจัดการด้านองค์กร
แห่งความยั่งยืนที่ดีที่สุดเหนือว่า
บรษิทัอืน่จงึจะได้รบัเลอืกให้เป็น
สมาชิกและประกาศผลเดือนกัน 
ยายนของทุกปี
 นายบณัฑรู กล่าวว่า การด�า-
เนนิธรุกจิให้ผ่านเกณฑ์การพฒั-
นาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน
ระดบัโลก ต้องค�านงึถงึผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวด 
ล้อมภายใต้แนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนซึมซับในทุกกระบวน 
การธรุกจิ ทีส่�าคญัต้องรักษามาตร 
ฐานความยัง่ยนืและพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องให้ดีขึ้นโดยปลูกฝังแนว 
คิดให้อยู ่ในจิตส�านึกของพนัก 
งานจนกลายเป็น “กรีน ดี เอ็น
เอ” ซึ่งธนาคารกสิกรไทยได้พัฒ 
นากระบวนการท�างานในทุกมิติ
ให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อ
การขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโต
อย่างมั่นคงที่สุดให้แก่ผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม น�าไปสู่การพัฒนา
ประเทศในภาพรวมและสอด-
คล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในระดับสากล      
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ฮอดจ์สัน’เต็งแทน‘เดอบัวร์’ 
สือ่เมืองผูด้ ีตข่ีาว รอย ฮอดจ์สนั ขึน้เตง็ 1 
ที่จะเข้ามาคุมทีมคริสตัล พาเลซ หากว่า 
แฟรงค์ เดอ บัวร์ กนุซอืคนปัจจุบนัโดนไล่
ออก ล่าสดุพลูตัง้ราคาให้ เดอ บวัร์ ต้องร่วง
จากเก้าอี้ ในราคา 1/4 หลังจากที่เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ผ่านมา พ่ายให้กับเบิร์นลี่ย์ 1-0 
ขณะทีท่มีเอง กถ็กูตัง้ราคาเตง็ 1 ตกชัน้ ไว้ที่
ราคา 6/5 เนือ่งจากยงัไม่สามารถเอาชนะทมี
ใดได้เลย และยงัยงิประตูคู่แข่งไม่ได้เลย มี
รายงานข่าวมาว่า ทีมคริสตัล พาเลซ นัด
ประชุมด่วน เพื่อคุยกันถึงเรื่องอนาคตของ 
เดอ บวัร์ เมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมา เนือ่งจากทมี
พ่าย 4 นดัตดิต่อกนั 

‘คอนเต้’ขอเวลาให้‘อาซาร์ด’ 
อันโตนิโอ คอนเต้ กุนซือของทีมเชลซี 
ต้อนรบัการกลบัมาของ เอเดน อาซาร์ด แต่
ยอมรบัว่า กองกลางผูน้ี ้ต้องการเวลาอกีเลก็
น้อยเพือ่ทีจ่ะเรยีกความฟิตกลบัมา หลงัจาก
เข้ารบัการผ่าตดัข้อเท้าช่วงซมัเมอร์ และได้มี
โอกาสลงเป็นตัวส�ารองในเกมกับที่เอาชนะ
เลสเตอร์ 2-1 ท่ีคงิ พาวเวอร์ สเตเดีย้ม เมือ่
วนัเสาร์ทีผ่่านมา “แน่นอน เขาต้องการเวลา
อีกพกัหนึง่ เพือ่ความฟิต 100 เปอร์เซน็ต์ การ
ทีเ่ขากลบัมาได้ ส�าคญัส�าหรบัเรามาก เรารูด้ี
ว่า เขามีความส�าคัญส�าหรับเรามากขนาด
ไหน ตอนนีเ้ราต้องอดทน เพือ่ให้เขาพฒันา
ฟอร์มการเล่นของเขา มันยิ่งใหญ่มากที่ได้
เหน็เขากลบัมาแล้ว”

‘มิโญเนต์’ลั่น‘ท�าสิ่งถูกต้อง’  
ซมิง มโิญเนต์ นายทวารของทมี “หงส์แดง” 
ลเิวอร์พลู ลัน่ทมีพร้อมกบักลบัมาสูท่ศิทางที่
ถกูต้องอกีครัง้ หลงัจากทีเ่มือ่วนัเสาร์ทีผ่่าน
มา เดนิทางออกไปพ่ายต่อทมี “เรอืใบสฟ้ีา” 
แมนเชสเตอร์ ซติี ้ทีเ่อดฮิดั สเตเด้ียม เละเป็น
โจ๊ก 5-0 และในวนัพธุนี ้ลกูทมีของ เจอร์เกน 
คลอ็ปป์ มโีปรแกรมรายการแชมเป้ียนส์ ลกี 
กบัเซบญ่ีา จากสเปน  
 “เราต้องคดิถงึเกม 20 นาทแีรก และเกม
ก่อนทีจ่ะพักเบรกช่วงเกมทมีชาต ิเพือ่เกมต่อ
ไป สิ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องดีที่เกิดข้ึนช่วงต้น
ฤดกูาล ท�าให้เรามเีวลาท�าสิง่ทีถ่กูต้อง และ
เปลีย่นแปลงทมีอกีครัง้” มโิญเนต์ กล่าว 

“เดอะ สเปเช่ียลวัน” โชเซ มรูนิโญ่ ฟันเปรีย้ง 
ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ขาดการพัฒนา
อย่างสิน้เชงิในยคุของ เดวดิ มอยส์ และ หลยุส์ 
ฟาน กัล โดยบอกว่า เป็นช่วงเวลาที่ “ว่าง
เปล่า” ของทีมอย่างแท้จริง 
 แมนฯ ยูไนเต็ด ต้องพยายามอย่างหนัก
ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา กับการหาคนเข้ามาแทนที่
ของ เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ที่กอบโกยความ
ส�าเร็จเข้าสู่ทีมตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา   
 มอยส์ โดนไล่ออก หลังจากท่ีท�างานได้
เพียง 10 เดือน แม้ว่า ฟาน กัล จะพาทีมคว้า
แชมป์เอฟเอ คัพ มาได้ แต่ก็ไม่วายต้องกระ 
เด็นจากเก้าอี้ 

ราฟาเอล นาดาล มอื 1 ของโลก กล่าวขอบ   
คณุลงุทีท่�าหน้าทีโ่ค้ชให้กบัเขา ท�าให้เขาประสบ
ความส�าเรจ็ขณะนี ้หลงัจากทีล่่าสดุ เมือ่วันอาทติย์
ทีผ่่านมา เขาสามารถคว้าแชมป์ยเูอส โอเพ่น เป็น
สมยัที ่3 และแชมป์แกรนด์สแลม ที ่16 ในอาชพี
ของเขา เมื่อเขาชนะ เควิน แอนเดอร์สัน จาก
แอฟรกิาใต้ ด้วยสกอร์ 6-3, 6-3, 6-4 
 จากผลงานท่ียอดเยี่ยมของนักหวดสแปนิช 
วัย 31 ปี ท�าให้เขาคว้าแชมป์แกรนด์สแลม 2 
รายการในปีเดยีว เป็นครัง้แรก นบัตัง้แต่ปี 2013 
ก่อนหน้าน้ี นาดาล เพ่ิงจะคว้าแชมป์เฟรนช์ 
โอเพ่น เมือ่เดอืนมถินุายนทีผ่่านมา 
 “มนัเป็นเรือ่งทีเ่หลอืเชือ่ทีม่นัเกดิขึน้ภายใน
ปีเดยีวกนั” นาดาล กล่าว ช่วง 2-3 ปีทีผ่้านมา 
มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาการ
บาดเจบ็ บางครัง้กฟ็อร์มไม่ด ีทกุอย่างเปลีย่นไป

 มรูนิโญ่ สามารถคว้าแชมป์ 2 รายการเพยีง
ฤดูกาลแรกของเขาที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด รวม
ถึงแชมป์ยูโรป้า ลีก พร้อมสิทธิ์เข้าไปเล่นแชม 
เปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม และในปีนี้ พูลให้
ราคาเขามีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก อยู่ที่ 
11/4 ซึ่ง มูรินโญ่ มองว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากกุน 
ซือก่อนหน้าเขา 
 เขากล่าวกบั Sunday Times ว่า “ทมีอืน่ๆ
มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง แต่ไม่มีการพฒันา
ที่นี่ ทุกๆพื้นที่ที่จะท�าให้ทีมประสบความส�า-
เร็จ ผมคิดว่าเราถูกหยุดเวลาไว้”
 “มันเป็นช่วงเวลาทีว่่างแปล่าจรงิๆส�าหรบั
ทีมนี้ ไม่มีการพัฒนาเลย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่
ส�าคญัมาก มนัเป็นภาระหน้าทีท่ีอ่ยูบ่นบ่าของ
นักเตะ ผู้จัดการทีม รวมถึงบอร์ด หรือบางที
อาจจะรวมถงึเจ้าของทมีด้วย เพราะว่า เมือ่คณุ
เคยชินกับชัยชนะ ชนะ ชนะ แต่ก็ต้องมาหยุด
กะทันหัน มันก็เหมือนเป็นภาระที่หนักอึ้ง” มู
รินโญ่ กล่าว  
 “ทุกวันนี้ เราอยู่ในเงื่อนไขการท�างานที่ดี
ขึ้น มีแผนกยาที่ดีขึ้น มีแผนกวิเคราะห์ที่ดีขึ้น 
มแีผนกแมวมองทีด่ขีึน้ มแีผนกสือ่ทีด่ขีึน้ และ
อีกหลายๆเรื่อง เราเปลี่ยนแปลงงานโดยไม่
เปลีย่นแปลงคน ถอืว่าเป็นเรือ่งทีส่�าคญัทเีดยีว”  
เดอะ สเปเชี่ยลวัน กล่าว

‘นาดาล’ขอบคณุลงุทีมี่วันนี้
เมือ่เริม่ฤดกูาลนี ้ทกุอย่างเปลีย่นแปลงไปในทาง
ทีด่จีรงิๆ” 
 รายการยูเอส โอเพ่น เป็นรายการแกรนด์    
สแลม สุดท้าย ที่ นาดาล ยังท�างานร่วมกับ        
โทนี ่ ลงุของเขา ก่อนท่ีจะไปท�างานร่วมงานกบั 
คาร์ลอส โมญ่า คนเดยีว ในฤดกูาล 2018 
 “ค�าขอบคณุมนัไม่เพียงพอกับสิง่ทีเ่ขาท�าให้
กบัผม บางทหีากไม่มเีขา ผมอาจจะไม่สามารถ
กลับมาเล่นเทนนิสที่สุดยอดแบบวันนี้ก็ได้ เขา
ช่วยผลกัดนัผมตลอดเวลา” นาดาล กล่าวถงึลงุ
ของเขา  
 ขณะที่ สโลเน่ สตีเฟนส์ แชมป์หญิงยูเอส 
โอเพ่น หลงัจากท่ีเอาชนะ แมดสินั คย์ี 6-3, 6-0 
ใช้เวลาเพยีง 61 นาท ีกล่าวถงึต�าแหน่งแชมป์ว่า 
“ไม่มคี�าพดูใดทีจ่ะมาบรรยายความรูสึ้กของฉัน
ในเวลานีไ้ด้ มนัสดุยอดจรงิๆ”

‘เฮียมู’ช้ีทีมเสียเวลาเปล่า



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4664 (1189) วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

 

ไรเนอร์ ฮคัเฟลด์ ใช้ชือ่ภาพนีใ้น caglecartoons.com ว่า “Suu Kyi 
has lost her halo” (ซจูสีญูความศรทัธา) มองว่านาง อองซาน ซจูี 
แห่งพม่า คะแนนนยิมตกเพราะไม่เร่งแก้ปัญหาโรฮนีจา

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณ�ธิก�ร
editor59lokwannee@gmail.com

บรษิทั PricewaterhouseCoo 
pers (PwC) แห่งอังกฤษ ออก      
บทวเิคราะห์ประเมนิแนวโน้มความ
เปลีย่นแปลงของเขตเศรษฐกจิใหญ่

ณาจกัร 
 ขณะในปี 2050 หรอือกี 34 
ปีข้างหน้า คาดว่ากลุม่ อ7ี จะ
ขยบัขึน้มาครองท�าเนยีบ “ทอ็ป
เทน” ในส่วนสดัทีม่ากขึน้ โดย
อนัดบัจะเปลีย่นไปดงันี้ 
 (1) จนี (2) อนิเดยี (3) สหรฐั 
(4) อินโดนีเซีย (5) บราซิล (6) 
รสัเซยี (7) เมก็ซโิก (8) ญีปุ่น่ (9) 
เยอรมน ีและ (10) สหราชอาณาจกัร
 ส่วนประเทศทีค่าดว่า จะมอัีตรา
ขยายตวัทางเศรษฐกจิในปี 2050 
มากท่ีสุดในโลก 10 อันดับแรก 
ประกอบด้วย (1) เวยีดนาม (2) อนิ 
เดยี (3) บงักลาเทศ (4) ปากสีถาน 
(5) ฟิลิปปินส์ (6) ไนจีเรยี (7) อยีปิต์ 
(8) แอฟรกิาใต้ (9) อนิโดนเีซยี และ 
(10) มาเลเซยี
 ส�าหรบัประเทศไทย อนัดบั
ในปี 2016 อยูท่ี ่20 จากท้ังหมด 
32 ประเทศ และลดลงสูอ่นัดบั
ที ่22 ในปี 2030 ก่อนขยบัลงสู่
อนัดบัที ่25 ในปี 2050 
 หากเทยีบอนัดบัในปี 2050 กับ
ประเทศอาเซียนด้วยกนั นอกจาก
อยูห่่างอนิโดนเีซยีค่อนข้างไกลแล้ว 
ไทยยงัเป็นรองฟิลปิปินส์ ซึง่รัง้อนั 
ดบั 19 เวยีดนามอนัดบัที ่20 และ
มาเลเซยีอนัดบัที ่24 
 การออกบทวเิคราะห์เรือ่งนี้ 
PwC มจุีดประสงค์เพือ่ให้ผูป้ระ 
กอบการ ใช้เป็นข้อมลูในการตดั 
สนิใจเลอืกประเทศทีจ่ะไปลง-
ทุน ในกลุม่เขตเศรษฐกจิใหญ่
ทีส่ดุ 32 อนัดบัแรกโลก

 

 
 
+

In Brief : ย่อความ

บริษัท PwC จัดท�าโผแนว
โน้มเศรษฐกิจโลกในอนา
คต เป็นข้อมูลให้นักลง
ทนุใช้ประกอบการตดัสนิ
ใจ คาดว่ากลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่จะมาแรง
ขณะไทยอนัดบัลดต่อเนือ่ง

โลกนี้คือการ์ตูน
น้�วุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ทีส่ดุ 32 อนัดบัแรกโลก คาดว่า กลุม่
ประเทศตลาดเกดิใหม่จะขึน้มาน�า
ในอกี 34 ปีข้างหน้า ขณะไทยมแีนว
โน้มอนัดบัลดลง
 PwC ออกบทวเิคราะห์เรือ่งนี้
ในหวัข้อ “The World in 2050” 
โดยใช้อนัดบัจดีพีบีนฐานก�าลังซ้ือ
ของคนในประเทศ (GDP at PPP) 
ปีล่าสดุ 2016 ทีจ่ดัโดยกองทนุการ

เงนิระหว่างประเทศ (ไอเอม็เอฟ) 
เป็นฐานข้อมลูในการวเิคราะห์
 ประเทศมีอัตรา GDP at 
PPP สงู 10 อนัดบัแรกของโลก
ในปี 2016 ตามการจัดของ 
PwC ประกอบด้วย (1) จีน (2) 
สหรฐั (3) อนิเดยี (4) ญ่ีปุน่ 
(5) เยอรมน ี (6) รสัเซยี (7) 
บราซลิ (8) อนิโดนเีซยี (9) สห
ราชอาณาจกัร และ (10) ฝรัง่เศส 
 ทัง้ 10 อนัดบั มกีลุม่ จ7ี (G7) 
และกลุม่ อ7ี (E7) หรอืประเทศ
ตลาดเกดิใหม่ กลุม่ละ 5 ประเทศ
เท่ากนั โดย จ7ี ประกอบด้วยสหรฐั 
สหราชอาณาจกัร เยอรมน ีฝรัง่เศส 
ญีปุ่น่ แคนาดา และอติาล ีส่วน อ7ี 
ประกอบด้วยจนี อนิเดยี อนิโดนเีซยี 
บราซลิ รสัเซยี เมก็ซโิก และอติาลี
ส่วนในปี 2030 หรอือกี 14 ปีข้าง
หน้า (นบัรวมจีดีพปีีนีด้้วย เนือ่งจาก
ยงัไม่ส้ินปี ตวัเลขยงัเป็นอนาคต) 
อนัดบั GDP at PPP เปลีย่นไป 
ประกอบด้วย (1) จนี (2) สหรฐั (3) 
อนิเดยี (4) ญีปุ่น่ (5) อนิโดนเีซยี 
(6) รสัเซยี (7) เยอรมน ี(8) บราซลิ 
(9) เมก็ซโิก และ (10) สหราชอา-

ข้อมูลภาพ : Report.az

ตลาดเกิดใหม่จะ‘รุ่ง-ร่วง’
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LERTY-OM-210817-01

LERT YANG CO., LTD.
ผูสนใจติดตอสมัครไดที่  บริษัท เลิศยาง จำกัด

E-mail : admin@lertyang.co.th
โทร. 0-2332-9612-6 แฟกซ 0-2332-9617

บริษัทนำเขาและสงออกยางรถยนต
ตัวแทนจำหนายยาง ยี่หอ Achilles

เลขที่ 213 ซอยสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท เลิศยาง จำกัด

ตองการรับสมัครบุคลากรเพิ่ม
ในตำแหนงตอไปนี้

4 อัตรา

ดวน!ดวน!ดวน!

พนักงานขายพนักงานขายพนักงานขายพนักงานขาย
• เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป
• มีหรือไมมีประสบการณดานการขายยางรถยนต
• สามารถไปทำงานตางจังหวัดได
• มีรถยนตเปนของตนเอง
• มีบุคคลค้ำประกัน

BOZENED-P1-060617=4*6_01

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910

สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทร. 08-3290-9910

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

VRPAD-OM-080317-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. ที่ปรึกษาการขายรถมือ 2
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี 
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

5. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
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ULEKT-OM-220817-01

สนใจสงใบสมัคร และเงินเดือนที่ตองการมาที่ บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 157 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2870-7791-5, 0-2426-4324-6 แฟกซ 0-2874-8378

E-mail : hr@ulek.com  www.ulek.com

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายอาหารสัตว เชน อาหารปลาซากุระ
ไวทโรส อาหารนก อาหารกระตาย เปดรับบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายงานหลายตำแหนง ดังนี้

ิ ั ็ ิ้ ำ ั

**ทุกตำแหนงงา
น**

มีประสบการณและที่พักใกลบริษัท

จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.

2.

บริษัทมีสวัสดิการ, โบนัส,
วันหยุดประจำป และอื่น ๆ

  เจาหนาที่ฝายขาย (กทม.)   5 อัตรา
• สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับขี่ (ใชรถของบริษัท)

  เจาหนาที่ฝายขาย (ตจว.)   5 อัตรา
• มีรถกระบะเปนของตนเอง

• เพศชาย อายุ 22-35 ป
• วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
• มีหลักทรัพยค้ำประกันมูลคา 100,000 บาท 
• มีเงินเดือนประจำ และคานายหนาจากยอดขาย
• รายได 25,000-50,000 บาท

ตำแหนง 1-2

083719-OM-010817-01

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์
• ระดับมัธยมต้น...... (ม.1-ม.3)
• ระดับมัธยมปลาย.. (ม.4-ม.6)

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

SDS-OM-180717-02

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢ÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä Œ́
 • ÊÒÁÒÃ¶ä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èä´Œ
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¢ÑºÃ¶Â¹µ�ä´Œ (ÁÕãºÍ¹ØÞÒµ¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ�)
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

ºÃÔÉÑ·Ïà»š¹¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ à¤Ã×èÍ§ªÑè§ DIGITAL
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈµŒÍ§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹µÓáË¹‹§ ´Ñ§¹Õé

Ê¹ã¨ÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂµ¹àÍ§ ËÃ×ÍÊ‹§¨´ËÁÒÂ¾ÃŒÍÁËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤ÃÁÒ·Õè
ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
àÅ¢·Õè 136/8 ËÁÙ‹ 3 ¶¹¹¹¤ÃÍÔ¹·Ã� µÓºÅºÒ§¢Ø¹¡Í§

ÍÓàÀÍºÒ§¡ÃÇÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11130 â·Ã. 08-6342-1678 (¤Ø³ÍŽÒ)
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รับสมัครด่วน !!!  
หลายอัตรา

รับสมัครด่วน !!!  
หลายอัตรา

Pattern-P1-110917=4*6

1 ช่างแพตเทิร์นชุดเด็ก 
    • ชำ�น�ญง�น
2 พนักงานคุมสโตร์
3 พนักงานขับรถยนต์
4 ธุรการ/ทั่วไป

โทร. 08-1551-9768, 0-2862-7079

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่

เลขที่ 583 ซ.เจริญนคร 40 แขวงบางลำาพูล่าง 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

จันทรพิทักษ์ ผู้อ�านวยการอาวุโส 
โรงพยาบาลกรงุเทพ สายกจิกรรม
พเิศษแถลงข่าว บดีเีอม็เอส กรงุเทพ
มาราธอน ครัง้ที ่ 30 ทีส่�านกังาน
คณะกรรมการโอลมิปิคแห่งประเทศ 
ไทย J 13.00 น. อ�าไพพรรณ จ-ิ  
ราธวิฒัน์ ประธานแบรนด์โอโตยะ 
แถลงข่าวเปิดตวั “Grand Menu” 
เมนใูหม่ล่าสดุ ทีร้่านอาหารญีปุ่น่ 
โอโตยะ ศนูย์การค้าสยามสแควร์วนั 
J 14.00 น. มร.ฮารมุติซ ึอากาชิ 

ส�านกังานใหญ่ ปตท. J 10.00 น. 
พรีะพงศ์ จรญูเอก ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บมจ.ออริจิน้ พรอ็พ
เพอร์ต้ี แถลงข่าว “ออริจิ้นพร็อพ  
เพอร์ตี ้เปิดตวัโครงการ Knightsbrid-
ge PrimeOnnut” ทีส่�านกังานขาย
โครงการ Knightsbridge Prime-
Onnut J 13.00 น. พลเอกมนสั 
คล้ายมณ ีนายกสมาคมนกัวิง่เพือ่
สุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ   
นาวาอากาศเอก (พเิศษ) นพ.ไพศาล 

J 09.00 น. เทวนิทร์ วงศ์วานชิ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรม 
การผูจั้ดการใหญ่บรษิทั ปตท. จ�ากดั 
(มหาชน) พร้อมผูบ้รหิาร จดักจิ-
กรรม กลุ่ม ปตท.ปลูกดาวเรอืงแทน
ดวงใจ ถวายพ่อหลวง ทีห่น้าอาคาร

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการงาน ไทย
แลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 
2017 ณ ศนูย์ประชมุไบเทค บางนา 
โดยมีการน�าสุดยอดผลิตภัณฑ์จาก 
30 ประเทศทัว่โลก มากกว่า 1,300 
แบรนด์ โดย 330 ผูป้ระกอบการชัน้
น�ามาจัดแสดงบู๊ธ พร้อมผูเ้ชีย่วชาญ
มาสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีล�้า
สมยัอย่างเจาะลกึ บนพืน้ทีก่ารจดั
งานกว่า 10,720 ตร.ม.
 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ 
อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กรม
วทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวงวทิยา 
ศาสตร์และเทคโนโลย ีกล่าวว่า ประ 
เทศไทยได้ก�าหนดนโยบายผลกัดนั
เศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัต-
กรรมผ่านการวจิยัและพฒันา อตุ-
สาหกรรม 4.0 เป็นหนึง่ในเป้าหมาย

ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017

ว่างานไทยแลนด์ แลบ็ อนิเตอร์เน 
ชัน่แนล 2017 เป็นหนึง่ในช่องทาง 
การตลาดชั้นน�าด้านอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และห้อง
ปฏบิตักิารในเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้ ซึง่เชือ่มต่อกว่า 330 บรษิทัชัน้
น�าจาก 30 ประเทศทัว่โลก โดยมี
นกัวจิยั ผูเ้ชีย่วชาญด้านห้องปฏบิตัิ
การ บคุลากรและช่างเทคนคิ ผูน้�า
อตุสาหกรรม ผูซ้ือ้จากหลากหลาย
สาขา เปิดโอกาสทางธรุกจิใหม่ ๆ 
และการลงทุนในประเทศไทยและ
ภูมิภาค นอกจากนี้ยังได้รับการ
สนับสนุนจากนโยบายระดับประ 
เทศ Thailand 4.0 ทีมุ่ง่เน้นการวจิยั
และพฒันา และอตุสาหกรรมเทคโน 
โลยชีัน้สงู ท�าให้ในขณะนี ้ประเทศ 
ไทยมแีนวโน้มการลงทนุในอปุกรณ์
เครือ่งมอืห้องปฏบิตักิารทีม่เีทคโน 
โลยีสูงและมีฐานที่แข็งแกร่งขึ้นใน
ระดบัชาตใินการเป็นศนูย์กลางห้อง
ปฏบิตักิารในอาเซยีน

แรงกล้าของเรา รฐับาลได้รเิริม่โครง 
การหลายโครงการเพื่อสนับสนุน
นโยบายเช่น โครงการเขตนวตักรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
(EECi) โครงการเมืองนวัตกรรม
อาหาร โครงการคูปองนวัตกรรม 
โครงการประกวดนวัตกรรม และ
การประดษิฐ์ โครงการส่งเสรมิบคุ-
คลากร Talent Mobility และการ
ยกเว้นภาษ ี 300% ส�าหรบัการใช้
จ่ายด้าน R&D โครงการเหล่านีม้ี
เป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนให้
มากขึ้นในการวิจัยและพัฒนา ซึ่ง
รวมถึงภาคเทคโนโลยีชีวภาพและ
ชวีวทิยาศาสตร์ ด้วยเหตนุีจ้งึจ�าเป็น
ต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในห้อง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและผลักดัน
ให้ไทยเป็นประเทศทีข่บัเคลือ่นด้วย

นวตักรรมใหม่ ๆ
 งานไทยแลนด์ แลบ็ อนิเตอร์
เนชัน่แนล 2017 แสดงถงึศกัยภาพ
ของไทยในการเป็นประเทศชั้นน�า
ด้านอปุกรณ์วเิคราะห์และห้องปฏ-ิ
บตักิารในภมูภิาค นอกจากนีย้งัเชือ่ม
ต่ออตุสาหกรรม ภาครฐั และผูเ้ชีย่ว 
ชาญมอือาชพีด้วยโอกาสในการเป็น
หุน้ส่วนทางธรุกจิใหม่ๆ ภายในภมูิ 
ภาค มัน่ใจอย่างยิง่ว่างานนีช่้วยส่ง
เสรมิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมตลอดจนผลกัดนัการวจิยั
และพฒันาในประเทศไทยได้อย่าง
สมบรูณ์
 ด้าน นายธรียทุธ์ ลลีาขจรกจิ 
ผู้อ�านวยการสายงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีบรษิทั วเีอน็ย ูเอก็
ซบิชิัน่ส์ เอเชยี แปซฟิิค จ�ากดั กล่าว

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไซโก (ประ 
เทศไทย) จ�ากดั แถลงแคมเปญใหม่
ของนาฬิกา ALBA พร้อมเปิดตัว   
แบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ ท่ีร้าน 
Mother May I J 15.00 น. พชัร 
สมะลาภา รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และ อรรถ-
พล ฤกษ์พบิลูย์ รองกรรมการผูจ้ดั 
การใหญ่ หน่วยธรุกจิน�า้มนั บมจ.
ปตท. เปิดตวับตัรพทีที ีบล ูเครดติ
การ์ด ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ 
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ไมตร ี อนิทสุตุ ปลัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
แถลงข่าวการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและ
คุม้ครองสทิธสิตรแีละสทิธเิดก็(ACWC) ครัง้ที ่ 15 และการประชมุคณะ
กรรมการอาเซยีนด้านสตร ี(ACW) ครัง้ที ่16

สุจิตรา เกตุแก้ว ประธานกรรมการบริษัท ตามหาชะเหลียว จ�ากัด จัด
กจิกรรมเปิดตวั ชะเหลยีวคอลลาเจน และเปิดตวั โครงการ ชะเหลยีว แบ่ง
ฝัน ปันใจ เพือ่ช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาสทัว่ประเทศ โดยได้รบัเกยีรตจิาก ม.ร.ว. 
วรปภา จกัรพนัธุ ์ปนดัดา รบัมอบเงนิเข้าโครงการฯจ�านวน 1,000,000 บาท 

นายแพทย์ วรีวฒุ ิอิม่ส�าราญ ผูอ้�านวยการสถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิและนายก
สมาคมโรคมะเรง็แห่งประเทศไทยฯ, วรเทพ อัศวเกษม รองผูอ้�านวยการ
ผลติภณัฑ์วาโก้ บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั (มหาชน) แถลง
ข่าวโรดโชว์การกศุล “โครงการ วาโก้โบว์ชมพ ูสูม้ะเรง็เต้านม ปี 2560”

วสั ตงิสมติร ประธานกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ เปิด ศนูย์สารสน  
เทศสิทธิมนุษยชน ห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้แนวคิด    
“สานสร้าง” หรอื “Sync.Space” สานความรู ้สานเครอืข่าย สร้างคน สร้าง
สทิธมินษุยชน ทีศ่นูย์สารสนเทศสทิธมินษุยชน 

ศภุวรรณ ถนอมเกยีรตภิมู ินายกสมาคมโรงแรมไทย และ จสัตนิ พาว ผูจ้ดัการ
ทัว่ไป บรษิทั ยบูเีอม็ บอีเีอส จ�ากดั จดัพธิลีงนามความร่วมมอืและสนบัสนนุ
การจดังานฟูด้แอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ งานแสดงสนิค้าอตุสาหกรรมอาหาร
และบรกิารนานาชาตริะดบัพรเีมยีมของไทยและภมูภิาคอย่างเป็นทางการ 

วรลกัษณ์ ตลุาภรณ์ และ ประพันธ์ รังสโิยภาส แถลงข่าวงาน “เดอะมอลล์ 
ช้อปป้ิงเซน็เตอร์ แฟมเดย์” ฉลองปิดเทอมยกทพัความสขุมอบให้ทุกครอบครวั 
มอบสทิธิพิเศษส�าหรับลกูค้าเดอะมอลล์และลกูค้าบตัรเครดิตออิอน โดยมี   
นาตาชา จลุานนท์, ภชสร ลนุีตพงษ์, และ พรทพิย์  ตณัฑ์จยะ เข้าร่วมงาน 

ณิชา จริกติ ิ ครเีอทฟีไดเรกเตอร์แห่งแบรนด์นชิ จดังานแฟชัน่โชว์เปิดตัว
เสือ้ผ้าฤดกูาลฟอล/วนิเทอร์ 2017 ทีไ่ด้รบัแรงบันดาลใจการสสีนัโทนอบอุน่
ของตะวนัท่ีก�าลงัลบัขอบฟ้า ณ ทะเลททรายซาฮาร่า โดยม ีรสัรนิทร์ ชมุสาย 
ณ อยุธยา, นภาลยั อารสีรณ์, กลุวทิย์ เลาสขุศร ีร่วมงาน 

มร.สตเีว่น อ่อง เค พนู ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่เคพเีอน็ อะคาเดม ี  
และ กติณรงค์ ตริะขจร กรรมการผูจ้ดัการ สถาบนักวดวิชาเคพเีอน็ สมาร์ท 
ให้การต้อนรบั ดร.ชรีนชุ สมบรูณ์กลุวุฒิ และ ครวีู มนสัวี พรหมสถาวงศ์ 
ทีม่าเสริมทพัทมีตวิเตอร์ในวิชาคณติศาสตร์และวิชาภาษาจนี ให้กบันกัเรยีน 
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พลอากาศโทณฐัพงษ์ วริยิะคปุต์ เจ้ากรมกจิการทหารอากาศ รบัมอบดอกไม้
จนัทน์ จ�านวน 7,500 ดอก จาก ภาสนิ ีปรชีาธนาพล ผูอ้�านวยการฝ่าย 
กลุม่องค์กรสัมพนัธ์ บมจ.ไทยประกนัชวีติ ส�าหรบัร่วมในพระราชพธิถีวาย
พระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ศภุชยั เอีย่มสวุรรณ ผูว่้าราชการจงัหวดัพษิณโุลก เปิดงาน PUSTP (พสั) 
มหกรรมสนิค้ากลุม่ภาคเหนอืตอนล่าง 1 แยกเศรษฐกจิอนิโดจนี ส่งเสรมิ
และประชาสมัพนัธ์สนิค้า OTOP, SMEs จากภาคเหนอืตอนล่าง ทีล่าน
โปรโมชัน่ชัน้ 1 ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา พษิณโุลก  

อารพีงศ์ ภูช่อุม่ ประธานกรรมการ และ อุษณย์ี แสงสงิแก้ว รักษาการกรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่ บรษิทั การบินไทย จ�ากดั (มหาชน) จดัประชมุใหญ่ผูจ้ดัการ
ทัว่ไปและผูจ้ดัการบรกิารสนามบนิ ทีป่ฏบิตัหิน้าทีย่งัจดุบนิของบริษัทฯ ทัว่
โลก เพือ่รบัทราบนโยบายของบรษิทัฯ และยทุธศาสตร์ของสายการพาณชิย์

วรพรรณ คงเสร ีประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร บลจ.คนัทรีก่รุป๊ มอบดอกไม้
จนัทน์ ให้แก่ ณกรีต ิโกสีย์เจริญ  ผู้ช่วยผู้จดัการ หวัหน้ากลุม่งานบรกิารลกูค้า
และช่องทาง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ถวายในพระราชพธิถีวาย
พระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

วิทการ จนัทวมิล รองกรรมการผูอ้านวยการ บมจ.เอพ ีไทยแลนด์, พล.ต.ต. 
นพ.โสภณ กฤษณะรงัสรรค์ ประธานมลูนธิสิอนช่วยชวีติและทีป่รกึษาคณะ
กรรมการมาตรฐานการช่วยชวีติ สมาคมแพทย์โรคหวัใจแห่งประเทศไทยฯ 
เปิดตัวแคมเปญเพือ่สังคม “ขอพืน้ทีเ่ลก็ๆ ให้หวัใจได้เต้นต่อ”

รชต ลลีาประชากลุ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ�ากัด 
(มหาชน) แถลงข่าวเปิดตวัท่อเกลยีวสเตนเลสชนดิใหม่ภายใต้ชือ่ “EXTUBA 
TURBO TUBE” นวตักรรมสูค่วามแขง็แกร่งแห่งอนาคต โดยม ี ลกัขณา   
วธันวงส์ศริ ิร่วมงาน ทีโ่รงแรมพลูแมน แกรนด์ สขุมุวทิ

ศักดิส์ทิธ ิกจิไพศาลรตันา ผูอ้�านวยการฝ่ายบรกิาร 1 บมจ.ยนูเิวอร์แซล ยู
ทลีติีส์้ ส่งมอบโครงการ “รกัษ์ทกุหยด ลดน�า้สญูเสยี” ให้กบัโรงเรยีนวดัท่า
สะอ้าน “บรูณะสนิอนสุรณ์” อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา โดยปรบัปรงุระบบ
ประปาภายในโรงเรยีนและให้ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งน�า้สญูเสยีแก่นกัเรยีน 

อธิปชนา ธนาจริวณชิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารการเงนิ และผูจ้ดัการฝ่าย
บรกิารหลงัการขาย บรษิทั ททีซี ีมอเตอร์ จ�ากดั และ พทุธิ ตลุยธญั รอง
ประธานบรหิารฝ่ายบรกิารหลงัการขาย บรษิทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศ 
ไทย) จ�ากดั จดักจิกรรม “Service Clinic 2017” ให้กบัลกูค้าคนพเิศษ 




