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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ผ่านมา 11 ปี ยังอยู่ใต้อ�านาจรัฐประหาร 
ความขัดแย้งยังฝังลึก เศรษฐกิจก็วิกฤต 
ความยิ่งใหญ่ของ “หัวหน้าคณะลิเก” 
สุดท้ายก็อาจเป็น “กบในคราบโคถึก” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ย�้ารัฐประหาร 
ไม่เคยแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง 
“สมศักด์ิ ไม้พรต” ให้จับตาการตรวจสอบ 
“เรือเหาะ” จะลงเอยเหมือน “จีที 200” หรือไม่ 
“พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ” ไม่เชื่อมีเลือกตั้งปี 2561 
“อภิชาต สถิตนิรามัย” ช�าแหละ “วิกฤตต้มกบ” 

ตายแล้ว
ก็ตอบไม่ ได้

ท�าเสยีของ

19 กันยายน 2549 22 พฤษภาคม 2557

นายเลือกกบ

มิจฉาอาชีวะมิจฉาอาชีวะ

เริม่ตอนใหม่
คสช.จะต้องแสดงบทบาทใหม่
ในการไล่ล่าติดตามตัวเพื่อไม่
ให้มคีวามผดิฐานละเว้นปฏบิตัิ
หน้าที ่ขณะเดยีวกนัอดตีนายกฯ
ยิ่งลักษณ์ก็จะได้ฤกษ์เปิดตัว 
เพราะไม่มปีระโยชน์ทีจ่ะอยูอ่ย่าง
หลบซ่อน และจะเปิดเผยแนว 
ทางทีจ่ะเดนิต่อไปในอนาคตข้าง
หน้า เรื่องนี้จะยังคงเป็นมหา
กาพย์ไปอกีนาน

การนดัอ่านค�าพพิากษาคดปีล่อย
ปละละเลยให้เกดิความเสยีหาย
ในโครงการรบัจ�าน�าข้าว แม้อดตี
นายกฯยิ่งลักษณ์ ที่เป็นจ�าเลย
คดนีีจ้ะไม่มาศาล แต่ผลค�าตดั 
สนิน่าจะออกมาให้ประชาชนได้
รบัทราบกนัในวนันี ้(27 ก.ย.) เม่ือ
ผลออกมาแล้ว ในทางคดอีาจถอื 
ว่าจบ แต่ในทางการเมืองไม่จบ 
หากศาลตดัสนิให้มคีวามผดิจะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่รัฐบาลทหาร

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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จบัครบ 1 เดอืนตามข้อก�าหนด
 ส่วนอกีทางคอืหากท้ังฝ่ายโจทก์
ในทีน่ีค้อืพนกังานอยัการและจ�าเลย
ไม่มาศาลสามารถออกค�าสั่ง “งด
อ่านค�าพพิากษา” ได้ โดยให้ถอืว่า
ท้ังโจทก์และจ�าเลยรับทราบค�าพิ-
พากษาแล้วโดยสามารถขอดคู�าพิ-
พากษาได้จากเจ้าหน้าทีศ่าล
 เมือ่มแีนวทางอย่างนีเ้ท่ากบั
ว่าไม่น่าจะมนีดัอ่านค�าพพิากษา
เป็นครัง้ที ่3
 ไม่ว่าจะอ่านค�าพิพากษาหรอืงด
อ่านค�าพพิากษา เมือ่ผลออกมาแล้ว
กจ็ะเริม่บทใหม่ทางการเมอืงทนัที
 กรณีที่ศาลตัดสินให้มีความผิด
และมโีทษ รัฐบาลในฐานะเจ้าหน้าที่
รฐัมหีน้าทีต่ดิตามตวักต้็องเดนิเครือ่ง
ทนัท ีเมือ่ขณะนีน้ายกรฐัมนตรรีะบุ
รู้แล้วว่าอดีตนายกฯอยู่ที่ประเทศ
ไหน แม้ประเทศนัน้จะไม่เคยส่งตวั
ผูร้้ายข้ามแดนให้ไทยตามขอ แต่เม่ือ
รู้แล้วก็ต้องยื่นขอตัวส่งผู้ร้ายข้าม
แดนตามขัน้ตอน เพราะหากไม่ท�า
จะเข้าข่ายมีความผิดละเว้นปฏิบัติ
หน้าที่
 ขณะทีอ่ดตีนายกฯทีเ่ชือ่ว่าคดนีี้
เป็นเร่ืองทางการเมือง มีแรงจูงใจ
ทางการเมอืง กส็ามารถน�าผลคดไีป
ด�าเนินการขั้นตอนในส่วนที่จะเกิด
ประโยชน์ต่อตัวเองมากที่สุด เช่น 
การยืน่ขอสถานะเป็นผูล้ี้ภยัทางการ
เมอืงตามทีม่กีระแสข่าวออกมาก่อน
หน้านี้
 ในทางคดีอาจจะจบหลังมีค�า
พพิากษา
 แต่ในทางการเมืองไม่จบ 
และจะเป็นมหากาพย์ไปอกีนาน

ในขณะท่ีฝ่ายต�ารวจก�าลังเทกแอ็ค 
ช่ันเปิดโปงขบวนการพาอดตีนายก
รฐัมนตรยีิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร หลบหนี
ไม่ไปฟังศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
อ่านค�าพิพากษาคดีปล่อยปละละ 
เลยให้เกดิความเสียหายในโครงการ
รบัจ�าน�าข้าว อยู่ๆ  “บิก๊ตู”่ พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ 
มนตร ีและหัวหน้าคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาต ิ(คสช.) กอ็อกมาขโมย
ซนี
 “บิก๊ตู”่ ระบวุ่า ตอนนีรู้แ้ล้วว่า
อดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์หลบอยูท่ีไ่หน 
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยตอนนี ้รอหลงัวนั
ที่ 27 กันยายน (ศาลฯนัดอ่านค�า
พพิากษารอบ 2 ) ก่อน แล้วจะบอก 
ทีรู่เ้พราะมหีน่วยข่าวส่วนตัว แต่ไม่
ม่ันใจว่าประเทศนีจ้ะยอมส่งตวัผูร้้าย
ข้ามแดนให้หรอืไม่ เพราะทีผ่่านมา
ขอไปก็ไม่เคยส่ง ท่ีผ่านมาก็ขอให้
ต�ารวจสากลช่วยแต่ 129 ประเทศยงั
ไม่ได้ตอบอะไรกลบัมา แต่จากการ
ข่าวพอยนืยนัได้ ส่วนข่าวทีว่่าจะขอ
ลีภ้ยัน้ันไม่น่าท�าได้ เพราะไม่ใช่เรือ่ง
การเมอืง แต่เป็นเรือ่งของคดคีวาม 

คนไป ไม่มีปัญหา แต่คนอยู่ซวย
ทกุที
 สรปุหลงัศาลฯอ่านค�าพพิากษา
วนันี ้(27 ก.ย.) ยงัไม่ใช่ตอนจบของ
มหากาพย์โครงการรบัจ�าน�าข้าว แต่
เป็นเพยีงจดุเริม่ต้นของบทใหม่ทีจ่ะ
มตีามมา ทัง้ในส่วนของรฐับาล และ
ในส่วนของอดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์
 ทีผ่่านมาแม้จะมกีารคาดเดากนั
ว่าศาลฯอาจไม่อ่านค�าตัดสินหาก
อดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์ ไม่มาศาล จะ
รอจนกว่าจะได้ตวัตามหมายจบั
 อย่างไรกต็ามนัน้ มนัีกกฎหมาย
หลายคนออกมาให้ความเหน็ว่าแม้ 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่มาศาลฯก็มีทาง
เลอืกให้ศาลฯเพยีง 2 ทาง คอื อ่าน

ค�าพิพากษาลบัหลงัตามข้อก�าหนด 
พ.ร.ป. ว่าด้วยวธิพีจิารณาคดอีาญา
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. 2542 มาตรา 32 วรรคสอง ที่
บัญญัติว่า ในกรณีท่ีศาลนัดฟังค�า
พพิากษาหรอืค�าสัง่ แต่จ�าเลยไม่อยู่
หรือไม่มาฟังค�าพิพากษา ให้ศาล
เล่ือนการอ่านไปและออกหมายจบั
จ�าเลยมาฟังค�าพิพากษา เมือ่ได้ออก
หมายจบัแล้ว ไม่ได้ตวัจ�าเลยมาภาย 
ใน  1 เดอืน นบัแต่วนัออกหมายจบั 
ให้ศาลอ่านค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง
ลบัหลงัจ�าเลยได้ และให้ถอืว่า จ�าเลย
ได้ฟังค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่นัน้แล้ว
 ซึง่กรณขีองน.ส.ยิง่ลกัษณ์เลือ่น
มาครัง้หนึง่แล้ว และถกูออกหมาย

ไม่ว่าจะอ่านค�าพิพากษา
หรืองดอ่านค�าพิพากษา

 เมื่อรู้ผลแล้วจะเริ่มบทใหม่ทางการเมือง

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4675 (1200) วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

เริ่มตอนใหม่
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คือสัมมาอาชีวะ สัมมากัมมันตะ ที่จะการงาน
ชอบ เลีย้งชวีติชอบ ประพฤตตินเป็น 18 มงกุฎ
ด้วยการต้มตุ๋นหลอกลวง กรรมจึงตามทัน 
 ข่าวออกมาขนาดนี้  ก็หวังว่าต้นสังกัดทั้ง
ทหารและต�ารวจจะไม่นัง่ทนดปูระชาชนทีเ่สยี
หาย รีบหาทางป้องกันแก้ไข ประกาศหรือมี
ป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรับคนเข้ารับราช 
การมีขั้นตอนอย่างไร ไม่ใช่ติวแค่ไม่กี่ชั่วโมง
แล้วจะเข้าไปกินเงินหลวงได้  
 ขอฝากถึงคนที่คิดหากินไม่ชอบและคนที่
เป็นเหยือ่เพราะอยากได้อะไรง่ายๆ จงึมกัง่าย  
ซึ่งพระพุทธเจ้าสอนมรรค 8 ว่า ให้รอบคอบ
ในสัมมาทิฐิ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ มีปัญญารู้
ว่าเรือ่งอะไรทีไ่ด้ง่ายๆ ยอมเสยีเงนิให้พวกต้ม
ตุ๋นก็จะถูกหลอกเรื่อยไป  
 อาตมาหวงัว่า เหยือ่ทัง้หลายคงฉลาด
ขึ้น ส่วนตัวเขมือบเหยื่อก็ให้มีเมตตา
เพื่อนมนุษย์หน่อย อย่าใจด�าอ�ามหิตเป็น
ผีเป็นเปรตดูดเลือดดูดเน้ือ หลอกหลวง
ใคร เพราะการท�าอย่างนีถ้อืว่าร้ายย่ิงกว่า
ผีกับเปรต เพราะหลอกลวงเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน สักวันหนึ่งกรรมก็ต้องตามทัน
แน่นอน
  เจริญพร
 

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

  
In Brief : ย่อความ

มิจฉาอาชีวะ

 

เหยือ่ทัง้หลายคงฉลาดขึน้ ส่วนตวั
เขมือบเหยื่อก็ให้มีเมตตาเพื่อน
มนษุย์หน่อย อย่าใจด�าอ�ามหิตเป็น
ผีเป็นเปรตดดูเลือดดดูเนือ้

ผ่านมากว่า 2 สัปดาห์กว่า “บ๊ิกป๊อก” 
จะได้ค�าตอบว่า “ป่าชุมชนห้วย 
เมก็” ประชาชนในพืน้ทีคั่ดค้านตัง้แต่
แรกจริง ประเด็นอยู่ที่ “เจ้าหน้าที่
รัฐ” รายงานเท็จหรือโกหก 
 โดยเฉพาะผู้มีอ�านาจลงนามอนุ
มัติต้องรับผิดชอบอย่างไร เพราะจน 
ถงึขณะน้ีไม่มีใครแอ่นอกออกมาแสดง
ความรบัผิดชอบ ยกเว้น “บิก๊ป๊อก” ที่
พลิกสถานการณ์ “พลิกวิกฤตเป็นโอ 
กาส” สั่งให้ตรวจสอบใหม่และแสดง
จดุยนื “เพกิถอน” ทันท ีแม้ประชาชน
คัดค้านแค่คนเดียว
 ผลพวงที่ตามมาคือ “น�้าลดตอ
ผุด” ซึ่ง “บิ๊กป๊อก” ได้สั่ง “ผู้ว่าราช 
การจังหวัด” ทุกพ้ืนที่เพิกถอนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะทันทีหาก
มวลชนคัดค้าน และหลังจากนี้ต้อง
ตรวจสอบการขออนุญาตใช้ที่ดินสา 
ธารณะของภาคเอกชนเป็นกรณพิีเศษ
 ปัญหาการบกุรกุพ้ืนทีข่องรัฐทีเ่ป็น
ปัญหาใหญ่และเรือ้รงัมานาน คอื การ
บุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นการร่วมกันกระ 
ท�าผิดของ “เจ้าหน้าทีรั่ฐ” ตัง้แต่ระดับ
พื้นที่ จนถึงระดับจังหวัด และระดับ
ประเทศ
 ถ้าจะแก้ปัญหาจริงจัง ต้องแก้
กฎหมายให้อ�านาจเพกิถอนทกุพืน้ 
ที่ที่มีการบุกรุกทันที หากพิสูจน์
ชดัเจนว่าเป็นพืน้ท่ีทีถ่กูบุกรุก แม้
จะมีการออกเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง 
แต่เป็นการทุจริตของ “เจ้าหน้าที่
รฐั” ซึง่ต้องลงโทษเจ้าหน้าทีท่กุระ 
ดับที่เกี่ยวข้องอย่างหนักและจริง 
จังด้วย!

น�า้ลดตอผดุ!
เมื่อเร็วๆนี้ มีข่าวจับติวเตอร์สถาบันย่านหัว 
หมากต้มตุน๋เหยือ่ว่าจะฝากเข้ารบัราชการทหาร 
และเจ้าหน้าที่ ตม.มีเหยื่อกว่า 30 ราย เสีย
หาย 30 ล้านบาท ทุกข์เพราะหวังอาศัยกลุ่ม
มิจฉาชีพ 18 มงกุฎให้ได้ท�างานราชการหรือ
รฐัวสิาหกจิ แทนทีจ่ะไปดทูีต้่นสงักดัว่าขัน้ตอน
การรับเป็นอย่างไร กลับเชื่อพวกต้มตุ๋นง่าย 
ดาย อยากได้ต�าแหน่ง ได้อ�านาจ ได้ผลประ 
โยชน์ ไม่คิดให้รอบคอบ จึงเป็นเหยื่อพวกต้ม
ตุน๋หลอกลวง พวกมจิฉาอาชวีะ คอื เป็นมจิฉา
กัมมันตะ พวกที่ประกอบการงานโดยมิชอบ 
หากินโดยมิชอบ จึงต้องเข้าคุก
  หากปล่อยให้แก๊ง 18 มงกฎุหากนิ ทัว่แผ่น
ดนิกจ็ะเตม็จะไปด้วยทกุข์และเสยีหาย จงึหวงั
ว่าหน่วยงานราชการจะท�าต้องเตือนพวกต้ม
ตุ๋น มีเอกสารไว้หน้ามหาวิทยาลัยเลยว่าสอบ 
ถามต้นสังกัดก่อนว่าพวกติวเตอร์กันเหล่านี้
เป็นอย่างไร มกีารรบัคนบรรจจุรงิหรอืไม่ อย่า
ผลผีลามเชือ่ง่าย ไม่อย่างนัน้จะเจบ็ปวดถกูแก๊ง 
18 มงกุฎหลอก 
  คนหากินกันง่ายๆแบบนี้ ถ้าบ้านเมืองไม่
จดัการอย่างเดด็ขาด กจ็ะยิง่ได้ใจและท�าผดิกนั
มากขึ้น ผิดความเป็นมนุษย์ที่พระพุทธตรัส
ทางเดินอันประเสริฐ 8 ข้อ นี่ท�าผิด 2 ข้อเลย



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4675 (1200) วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

สัมมนา : นายแดน ฮาร์โซโน่ 
ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย
และลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรี 
อยธุยา ให้การต้อนรบั Mr.Daniel 
J. Ivascyn Group Chief Invest-
ment Officer and Managing 
Director ทีใ่ห้เกยีรตเิป็นวทิยากร
ในงานสัมมนา “Krungsri Ex-
clusive High Tea with PIM-
CO” 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,450.00 บาท

 ขาย 20,550.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,087.00  บาท

 ขาย   20,550.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,305.51 ขาย 1,305.84
ลอนดอน ซื้อ 1,305.26 ขาย 1,305.61

ภาวะหุ้น 26 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) 

36.41 

39.9125

46.56625

4.3538

0.30933

24.8245

+2.16  1,669.75  
  60,208.35
+3.17  2,399.10  
  35,513.08
+1.66  1,069.07  
  27,745.12
-1.85  571.67  
  1,915.89

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,791.27  +1.96

 2,494.94  +5.51

2,601.61  -6.21

1,950.13  +2.30 

 2,522.36  +3.43

2,986.00  -0.68

1,320.79  +3.25

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,839.80

9.70

4,692.15

7.79

1,147.65

-

17,797.19

29.56

17,647.01

29.31

150.18

-

30,751.91

51.08

31,545.40

52.39

-793.50

-

คอนโดฯทองหล่อ-เอกมัยพุ่งแรง

159% เนือ่งจากทีด่นิมจี�ากดั ส่งผล
ให้ราคาเฉลีย่โครงการใหม่สงูขึน้ถงึ 
325,000 บาทต่อตารางเมตร เทยีบ
กบัราคาโครงการทีเ่ปิดปี 2556 มี
ราคาเฉล่ียเพียง 125,000 บาทต่อตา
รางเมตร  
  ส�าหรบัซอยสขุมุวทิ 36-38  ปัจ 
จบุนัราคาเฉลีย่คอนโดฯแบบไฮไรซ์
อยูท่ี ่200,000 บาทต่อตารางเมตร 
ราคาขายเพิ่มขึ้น 50% ในช่วง 5      
ปีท่ีผ่านมา ใกล้เคียงกับโครงการโลว์
ไรซ์ท่ีราคาขายปรับตัวข้ึน 65% จาก
โครงการใหม่ มยีอดขาย 80-90% 
ท�าให้ภาพรวมราคาขายเฉลีย่ทัง้โครง
การไฮไรซ์และโลว์ไรซ์มีแนวโน้ม 
เตบิโตอกีในอนาคต            
  ขณะท่ีท�าเลเอกมัยราคาเฉลี่ย
คอนโดฯแบบไฮไรซ์เมือ่ 5 ปี 100,000 
บาทต่อตารางเมตร ปัจจบุนั 175,000 
บาทต่อตารางเมตร เพ่ิมข้ึนถงึ 75% 
เพราะพ้ืนท่ีทองหล่อเร่ิมหนาแน่นจงึ
มีการพัฒนาโครงการย่านเอกมัย
มากขึน้ มกีารตอบรบักว่า 80% หรอื
คดิเป็นอตัราดดูซบั 21 ยนูติต่อเดอืน
ต่อโครงการ ทัง้นีช่้วงครึง่ปีแรก 2017 
มอีปุทานเพิม่มากขึน้รวม 701 ยนูติ 
และมยีอดขาย 89%  
 นายอนกูุล กล่าวสรุปว่า ท่ีดนิ
ท�าเลทองหล่อมรีาคาสงูขึน้อย่างต่อ
เนือ่งถงึ 40% ในช่วง 5 ปี จากราคา 

1 ล้านบาทต่อตารางวามาอยูท่ี ่ 1.5 
ล้านบาทต่อตารางวา เช่นเดยีวกับ
ท�าเลเอกมยัทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ 33.3% 
จากราคา 750,000 บาทต่อตาราง
วามาอยูท่ี่ 1 ล้านบาทต่อตารางวา  
ท�าให้ท�าเลย่านทองหล่อและเอกมยั
เหลือพ้ืนท่ีเปล่าให้พัฒนาไม่มากนกั 
หากพจิาณาในส่วนทีอ่ยูอ่าศัยช่วง 3 
ปีข้างหน้า (2561-2563) ท�าเล
ทองหล่อ-เอกมยัจะมโีครงการสร้าง
เสรจ็ไม่ต�า่กว่า 10 โครงการ (3,500 
ยูนิต) ท�าให้มีผู้อยู่อาศัยค่อนข้าง
หนาแน่น โดยเฉพาะชาวญีปุ่น่ สงิค์
โปร์และฮ่องกง โดยโครงการใหม่มี
การพฒันาแบบ 2 ห้องนอนเพิม่ขึน้
อย่างต่อเนือ่ง จากเดมิเป็นแบบ 1 
ห้องนอน ท�าเลทองหล่อจึงมีผู้เช่า
ชาวต่างชาติถึง 87% และเอกมัย 
66%”   

พลัส พรอ็พเพอร์ตี ้ชีอ้สงัหาฯ ย่านทองหล่อ-เอกมยัยงัแรง
ต่อเนือ่ง ราคาทีด่นิแตะ 1.5 ล้านบาทต่อตารางวา หนนุราคา
คอนโดฯ ท�าเลสขุมุวทิ 55 พุง่สงูกว่า 150% ราคาขายต่อย้อน
หลัง 5 ปีเพิม่เฉล่ีย 80% 

 นายอนกุลู รฐัพทิกัษ์สนัติ กรรม 
การผู้จัดการบริษัท พลัส พร็อพ-    
เพอร์ตี ้จ�ากดั ผูเ้ชีย่วชาญด้านบริหาร
และจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวง 
จร เปิดเผยผลส�ารวจภาพตลาดอสงั 
หาริมทรัพย์ท�าเลทองหล่อ–เอกมัย
ว่า แม้ราคาขยับข้ึนค่อนข้างสงู แต่
ยงัได้รบัความสนใจทัง้ชาวไทยและ
ต่างชาต ิเนือ่งจากมสีิง่อ�านวยความ
สะดวกครบครนั และมแีนวโน้มเป็น
ย่านอยูอ่าศยัหนาแน่นในอนาคต 
 ส�าหรบับรเิวณสถาน ีBTS ทอง 
หล่อ–เอกมัยพื้นที่ย่อยแบ่งเป็น 3 
โซนคอื ซอยทองหล่อ (สขุมุวทิ 55) 
สุขุมวิท 36–38 และซอยเอกมัย 
(สขุมุวทิ 63) ซึง่แต่ละโซนราคาและ
ความนิยมต่างกันไป โดยการวิจัย 
พบว่าคอนโดฯ ที่ได้รับความนิยม
ย่านทองหล่อ–เอกมยัมรีาคาปรบัสงู
ขึ้นทั้งแบบไฮไรซ์และโลว์ไรซ์ โดย
ประเภทไฮไรซ์ราคาปรบัข้ึนมากทีส่ดุ 
ซอยทองหล่อ (สขุมุวทิ 55) มโีครง 
การเปิดตวัปี 2556 จ�านวน 550 ยู 
นติ สามารถขายได้ทัง้หมด ซึง่อปุ 
ทานใหม่ทีเ่ข้าสูต่ลาดส่วนใหญ่เป็น
โครงการ High End โดยช่วงครึง่ปี
แรกมกีารตอบรบัทีด่มียีอดขาย 74% 
ราคาเฉลีย่บรเิวณสขุมุวทิ 55 จากปี 
2556 ถงึช่วงครึง่ปีแรก 2560 ราคา
เปิดตวัโครงการใหม่ก้าวกระโดดถงึ 

อนกุลู รฐัพทิกัษ์สนัติ 
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รูดเที่ยวแรงทั่วไทย : นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ
อาวโุส ธนาคารกสกิรไทยจบัมอืพนัธมติรออกแคมเปญใหญ่ “รดูเทีย่ว
แรงทั่วไทย” มอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ชอบ
การเดินทาง ท่องเที่ยว ด้วยส่วนลดพิเศษสูงสุด 50% และโปรโมชั่นพิ
เศษมากมายตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี 2560 

GSB PAY : นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่ม
ลกูค้าบคุคล เปิดงาน “ทัง้ซือ้ทัง้ขาย...ชวีติคณุจะง่ายขึน้” น�าร่องระบบ
การช�าระเงินค่าสินค้าและบริการภายในประเทศมาตรฐานเดียวทุก
ธนาคารผ่าน QR Code ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน GSB PAY ของ
ธนาคารออมสิน ที่ตลาดนัดลุงเพิ่ม 

เศรษฐกิจ

 นายนาวิน อินทรสมบัติ รอง
กรรมการผูจ้ดัการและประธานบร-ิ
หารการลงทุนต่างประเทศบริษัท
หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกสกิรไทย 
จ�ากดั (บลจ.กสกิรไทย) เปิดเผยว่า 

กสกิรใช้BigDataวเิคราะห์หุน้ทวปีเมรกิา
ระหว่างวนัที ่26 กนัยายน-4 ตลุาคม 
เปิดเสนอขายกองทนุเปิดเค อคิว-ิ   
ตีแ้อบโซลทูรเีทร์ิน ห้ามขายผูล้งทนุ
รายย่อย (K-ART) โดยมีนโย-   
บายเน้นลงทนุผ่านกองทนุหลกั BSF 
Americas Diversified Equity 
Absolute Return Fund, Class I2 
USD ไม่น้อยกว่า 80% ของมลูค่า
ทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ โดยมนีโย
บายมุง่สร้างผลตอบแทนท่ีเป็นบวก
โดยไม่ค�านงึถงึสภาวะตลาดจากการ
ลงทนุผ่านหุน้หรอืตราสารทีอ้่างองิ

กบัหุน้ของบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้หรอืจด
ทะเบยีนในทวีปอเมริกา อาทิ สหรัฐ  
แคนาดาและละตนิอเมรกิา โดยกอง 
ทนุหลกัใช้กลยทุธ์ Market Neutral 
Strategy ผ่านการลงทนุโดยใช้ตรา 
สารอนพุนัธ์
  กลยทุธ์ Market Neutral Stra-
tegy เป็นกลยทุธ์การลงทนุทีมุ่ง่ลด
ความเสีย่งตลาดให้เข้าใกล้ศูนย์ หรือ
เพือ่ให้พอร์ตการลงทนุมคีวามสมั-
พันธ์กับผลตอบแทนของตลาดหุ้น
ต�่าที่สุด เพื่อสร้างผลตอบแทนให้

เป็นบวกในทกุสภาวะตลาด โดยการ 
น�าเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีเ่รยีกว่าการ
วเิคราะห์ Big Data และ Machine 
Learning มาใช้ในการวิเคราะห์หลกั
ทรัพย์ โดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยจัด 
การกับข้อมูลข่าวสารที่มีปริมาณ
มาก ซบัซ้อน และมกีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยเข้าท�าสัญญาซื้อ
ล่วงหน้า (Long) ในหุน้ทีถ่กูและท�า
สญัญาขายล่วงหน้า (Short) ในหุน้
ทีแ่พง โดยไม่ค�านงึถงึสภาวะตลาด
หุน้ เศรษฐกจิและการเมอืงขณะนัน้ 

นาวิน อินทรสมบัติ 

 นายเสนธปิ  ศรไีพพรรณ ประ 
ธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลูกค้าธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหา-
ชน) เปิดเผยว่า การลงทุนกิจการ
ในต่างประเทศของธุรกิจขนาด
กลางของไทย เป็นความท้าทาย
และน่าสนใจส�าหรบับรษิทัทีม่ศีกัย 
ภาพในการแข่งขันและฐานะการ
เงินแข็งแกร่ง จากปัจจัยภาย ใน
ประเทศทีเ่ศรษฐกจิยงัอยูช่่วงชะ-
ลอตวั การลงทุนซือ้กจิการในต่าง

ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี
ความรู้ ตลาดวัตถุดิบ ฐานการ
ผลิต จะช่วยยกระดับธุรกิจเติบโต
อย่างก้าวกระโดด หรือลดต้นทุน 
ท�าให้เพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขันหรือกระจายความเส่ียงใน
การพึ่งพาตลาดในประเทศ โดย
เฉพาะการลงทุนในกลุ่มประเทศ 
CLMV ที่มีการเติบโตอย่างรวด-
เร็ว หรือตลาดจีนและอินเดียท่ีมี
ศักยภาพสูง 

ทัง้นี ้ทเีอม็บีและไอเอน็จี แบงก์กิง้ 
เอเชีย ในฐานะพันธมิตรที่มีเครือ
ข่ายและประสบการณ์ด้านการซือ้
หรือควบรวบกิจการในต่างประเทศ
จงึมองว่า ธรุกจิขนาดกลางของไทย
มีศักยภาพและมีโอกาสจากการ
ลงทุนในต่างประเทศได้อีกมาก 

“ทเีอม็บแีละไอเอ็นจ”ี สนบัสนุนกลุม่ลกูค้าขนาดกลางโตก้าว
กระโดดด้วยการควบรวมและซื้อกิจการในต่างประเทศ จัด
ทมีวาณชิธนกจิให้ค�าปรกึษาครบวงจร รวมถงึการสนบัสนนุ
การเงิน 
 

TMB-INGหนนุซือ้ธรุกจิตา่งชาติ

หากสามารถเลือกกิจการและวิ-
เคราะห์ที่เหมาะสม ซึ่งทั้งทีเอ็มบี
และไอเอน็จฯีมคีวามพร้อมในการ
ให้ค�าปรกึษาและสนบัสนนุการลง 
ทุนในต่างประเทศอย่างครบทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การหาโอกาส การ
วเิคราะห์ การเจรา และแหล่งเงนิทนุ  
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กีฬา

โลกกีฬา

‘คอนต้า-สตเีฟ่น’พ่ายทีจ่นี 
โจฮนัน่า คอนต้า มอื 1 ของสหราชอาณาจกัร 
ฟอร์มหล่นอย่างต่อเนือ่ง เมือ่เธอพ่ายให้กบั
มอืไร้อนัดับอย่าง แอชลจ์ี บาร์ตี ้นกัหวดจาก
ออสเตรเลีย ในรอบสอง ด้วยสกอร์ 6-0, 
4-6, 7-6 (7-3) การแข่งขนัอูฮ่ัน่ โอเพ่น ที่
ประเทศจนี 
 จากความพ่ายแพ้ในเกมนี ้ท�าให้ นกัหวด
วยั 26 ปี พ่าย 5 จาก 7 เกมหลงัสดุ นบัตัง้แต่
เธอผ่านเข้าไปถงึรอบรองชนะเลศิ วมิเบลิดนั 
เปตรา คโีตว่า แชมป์เก่ารายการนี ้กม็อีนัตก  
รอบแรก เมือ่พ่ายให้กบั เผงิ ฉ่วย 7-6 (9-7), 
6-7 (5-7), 7-6 (7-3) ถอืเป็นเกมทีน่่าตืน่
เต้นมาก ส่วนอกีคูท่ีน่่าสนใจ สตเีฟ่น นกั
หวดจากสหรฐัอเมรกิา แชมป์ยูเอส โอเพ่น 
คนล่าสุดตกรอบแรกเม่ือพ่ายให้กับ หวัง 
เฉียง 6-2, 6-2 

‘โวลฟฟ์’ลัน่เจตนาเหมอืนเดมิ
โตโต้ โวลฟฟ์ นายใหญ่ของทมีเมอร์ซเิดส 
บอกว่า ชยัชนะที ่ ลอูสิ ฮามลิตนั กบัสถาน 
การณ์ล่าสุดของทีม ไม่ได้เปลีย่นแปลงความ
ต้ังใจของทมี กบัช่วงฤดกูาลทีเ่หลอื ล่าสดุ ฮา
มลิตัน นกัขบัชาวองักฤษ คว้าชยัเหนอื เซบา
สเตียน เวตเตล ท่ีเกดิอบุตัเิหตใุนการแข่งขนั
สนามล่าสุดทีส่งิคโปร์ ส่งให้ ฮามลิตนั โกย
แต้มน�าไป 28 แต้มแล้ว 
 “ผลทีส่งิคโปร์ไม่ได้เปลีย่นเป้าหมายของ
พวกเราว่าเราต้องการอะไร เมือ่สนามสดุท้าย
มาถงึ” โวลฟฟ์ กล่าว “เราต้องการท�างานให้
ดทีีส่ดุๆในทกุสนาม นีค่อืเป้าหมายหลกัของ
เรา ผลการแข่งขนัท่ีสิงคโปร์ สร้างความเซอร์
ไพรซ์ให้กบัเรา แต่ผลการแข่งขนัเช่นนี ้ไม่ได้
บอกถึงศกัยภาพท่ีแท้จรงิของทมีเรา” 

‘สโคลส์’เตง็คุมทมีโอลด์แฮม 
พอล สโคลส์ หนึง่ในต�านานของทมี “ปิศาจ
แดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ถกูตัง้ราคาให้
มโีอกาสรบังานคมุทมีโอลด์แฮม 20/1 หลงั
จากที ่จอห์น เชอรแิดน ออกจากต�าแหน่งไป 
เมือ่ผลงานของทมีน่าผดิหวงัอย่างมาก เกม
ฤดกูาลนีผ่้านไป 9 เกม พวกเขาพ่ายไปถงึ 7 
นดั เกมล่าสุดพ่ายให้กบัทมีโรเธอร์แฮม 5-1 
เมือ่วนัเสาร์ท่ีผ่านมา นอนอยูก้่นตารางของ
ลกี วนั จากผลงานท่ีย�า่แย่ขนาดนี ้ท�าให้บ่อน
รบัแทงพนนั ตัง้ราคา 2/5 ทีม่โีอกาสตกชัน้ 

อาร์แซน เวงเกอร์ กล่าวอย่างมอีารมณ์ถงึโปร 
แกรมการแข่งขนัของทมีช่วงสปัดาห์นี ้โดยบอกว่า 
หลงัจากเกมเมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมา ทีเ่อาชนะเวสต์
บรอมวชิ มาได้ 2-0 นัน้ ท�าให้เขาต้องปล่อยให้
นกัเตะอยูก่บับ้านหลายคน ในเกมทีพ่วกเขาต้อง
ออกไปเบลารสุ ในรายการยโูรป้า ลกี ในวนัพฤ-
หสับดทีีจ่ะถงึนี้ 
 จากชัยชนะในเกมกับเวสต์บรอมวิช ท�าให้
อาร์เซนอล ยังคงมีสถิติที่สวยงามในบ้านของ      
ตวัเอง โดยในเกมล่าสดุ พวกเขาได้ 2 ประตจูาก 

ซาบี อลอนโซ อดีตกองกลางทีมชาติสเปน 
วาง แผนจะก้าวข้ึนรบังานผูจั้ดการทมี หลังจาก
ที่อดีตกองกลางทีมเรอัล โซซีดัด, เรอัล มา-
ดริด ลิเวอร์พูล และบาเยิร์น มิวนิค คว้าแชมป์
ยูพ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2 สมัยและบอลโลก 1 
สมัย ประกาศแขวนสตั๊คเมื่อเดือนพฤษภาคม
ที่ผ่านมา 
 ขณะนี ้อลอนโซ วัย 35 ปี ก�าลังมุง่มัน่อบรม
การเป็นโค้ชช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา พร้อมกับ
เปิดเผยอนาคตของเขาผ่านอินสตาแกรมเมื่อ
วันจันทร์ที่ผ่านมาว่า “หลังจากผมอยู่กับเกม
มา 17 ปี ผมได้พิจารณาก้าวต่อในอาชีพของ

อเล็กซานเดร ลาคาเซตต์ แต่ส�าหรับ เวงเกอร์ แล้ว 
ไม่มีความสุขเสียเท่าไหร่ท่ีทีมของเขาไม่มีโปร-   
แกรมช่วงสดุสปัดาห์แทน เมือ่พวกเขาต้องพบกบั
ทมีบาเต้ บอรซิอฟ ช่วงเยน็วนัพฤหสบด ีและมา
เตะช่วงเทีย่งวนัอาทติย์กบัทมีไบรจ์ตนั 
 “มาถงึเวลานี ้ผมอยากจะบอกว่า ตารางแข่ง
ของเรามนัค่อนข้างจะวุน่วายไปหน่อย” เวงเกอร์ 
กล่าว หลงัจากจบเกมกบัเวสต์บรอมวชิ “เมือ่คณุ
มองไปทีเ่กมพรมียีร์ลกีของเรา ช่วงสปัดาห์นี ้ผม
คดิว่า หากมเีวลามากกว่านี ้จะสามารถสร้างความ
แตกต่างให้กบัเราได้ อย่างเช่น เมือ่วานเรามเีกม
ไบรจ์ตนั กบั นวิคาสเซลิ เป็นโปรแกรมถ่ายทอด
สด พวกเขาสามาถลงเล่นในคนืวนัจนัทร์ได้ และ
เราน่าจะได้ลงเล่นคูเ่มือ่วานมากกว่า แต่เมือ่เป็น
แบบนี ้เรามเีวลากระช้ันมาก แต่ทางสถานตีดัสิน
ใจแบบนี ้ผมไม่สามารถทีจ่ะบ่นอะไรได้ เพยีงแต่
ผมอยากจะบอกว่า ส�าหรบัทมีทีถ่กูคดัให้ถ่ายทอด
ทวีส่ีงผมต่อทมีของเรา” 
 เวงเกอร์ ยงับอกต่ออกีว่า เขาจะต้องออกไป
เยอืนทมีบอรซิอฟ ด้วยทมีชดุใหญ่ และแน่นอน 
บรรดานักเตะดาวรุ่ง ท้ังหลาย ต้องนั่งที่ม้านั่ง
ส�ารอง แต่พวกเขาต้องการเก็บชัยชนะในเกมนี้
เหมอืนกนั นอกจากนี ้เวงเกอร์ ยงัได้กล่าวชมผล
งานของ ลาคาเซตต์ ทีย่งิ 2 ประตใูนเกมล่าสดุ 
และกลายเป็นนกัเตะของอาร์เซนอลคนแรก ทีย่งิ
ประตใูนเกมเหย้า 3 นดัตดิต่อกนัในพรเีมยีร์ลกี 
 “เขาไม่ได้เป็นเพยีงกองหน้าท�าประตเูท่านัน้ 
แต่เขาเป็นนกัเตะทีป่ระสานงานได้ยอดเยีย่มกบั
เพือ่นร่วมทมีด้วย เขาเป็นนกัสูอ้ย่างแท้จรงิ เข้า
แย่งบอลกบัผูเ้ล่นของเวสต์บรอมวชิ ทกุจงัหวะท่ีมี
โอกาส หากมองกนัแล้ว เขาปรบัตวัเข้ากับทีมและ
เกมทีน่ีไ่ด้เรว็มาก” 

‘อลอนโซ’ขอเป็นผูจ้ดัการทมี

‘เวงเกอร์’โวยโปรแกรมแน่น

ผม” เขากล่าวสั้นในคลิปวิดีโอ ว่า “ผมตัดสิน
ใจที่จะเป็นผู้จัดการทีม และอีกไม่นานนี้” 
 อลอนโซ เริม่ค้าแข้งกบัทมีโซซดัีด ก่อนท่ีจะ
ย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูล ปี 2004 ที่ๆเขาคว้า
แชมป์มาได้ 2 รายการ แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก 
ปี 2018 และเอฟเอคัพ 2006 หลังจากนั้นเขา
ย้ายไปเรอลั มาดรดิ คว้าแชมป์ลา ลีกา ฤดกูาล 
2011-15 แชมเป้ียนส์ ลกี ปี 2014 และแชมมป์
โคปา เดล เรย์ 2 สมยั ก่อนทีจ่ะร่วมทมีบาเยร์ิน 
มิวนิค ในปี 2014 คว้าแชมป์บุนเดสลีกา 2 ฤดู 
กาลแรกของเขา ก่อนที่จะคว้าแชมป์เดเอฟเบ 
โพคาล ฤดูกาลสุดท้ายของเขากับทีม
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“คาเมนสกี”้ เสนอภาพนีใ้น caglecartoons.com โดยถ่ายทอด
ค�าพดูของรฐัมนตรต่ีางประเทศเยอรมน ีทีบ่อกว่าควรคยุกบัผูน้�า
เกาหลีเหนือ เพราะแกไม่ได้บ้าแค่คลั่งเท่านั้น

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

เงื่อนไขส�าคัญที่สหรัฐและเกา 
หลเีหนอื “หมายเหต”ุ ไว้ ทกุครัง้
ที่ขู่ใช้อาวุธโจมตีอีกฝ่าย คือค�าว่า 
“หากฝ่ายตรงข้ามลงมือก่อน”  
 หมายถงึทัง้ 2 ฝ่ายจะไม่ลงมอื

ได้ หากถูกโจมตีก่อน 
 ทรัมป์โพสต์ตอบโต้ในทวติ 
เตอร์เมือ่วนัเสาร์ (23 ก.ย.) ว่า 
“เพ่ิงได้ยินรัฐมนตรีต่างประ-
เทศ เกาหลเีหนอืพูดทีย่เูอน็ ถ้า
เป็นการพดูสะท้อนแนวคิดของ 
“มนษุย์จรวดน้อย” (Little Roc 
ket Man) พวกเขาจะอยู่ได้อีก
ไม่นาน”
 นั่นคือค�าพูดแทงใจด�า ท�า    
ให้นายรี ยองโฮ “ฉุนขาด” ถึงขั้น
ระบวุ่า สหรฐัประกาศสงครามกับ
เกาหลีเหนือแล้ว หลายฝ่ายต้อง
ออกมาห้ามทัพเรียกร้องให้ “ใจ 
เย็นๆ”
 นกัสงัเกตการณ์มองว่า สาเหตุ
หนึ่งที่ท�าให้นายรี ยองโฮ ใช้ค�าขู่
แรงครั้งนี้ คือกรณีสหรัฐส่งเครื่อง
บนิทิง้ระเบดิ B1-B Lancer พร้อม
ฝงูบนิคุม้กนั F-15 บนิเข้า ไปเฉยีด
น่านฟ้าของเกาหลีเหนือ เมื่อวัน
เสาร์ที่ผ่านมา 
 ทั้งนี้ การอ้างของนายรี ยอง
โฮ ไม่เข้าข่ายสหรัฐประกาศสง-
ครามก่อน หรือเป็นฝ่ายโจมตีเกา 
หลีเหนือก่อน เพราะผู้น�าสหรัฐขู่
เหมือนที่เคยขู่ เพียงแต่ใช้ถ้อยค�า
แรงขึ้นกว่าเดิม
 ส่วนประเด็นที่ว่า เกาหลี 
เหนือจะลงมือ “สอย” เครื่อง
บนิทิง้ระเบดิของสหรฐัจรงิ ตาม
ทีน่ายร ียองโฮประกาศหรอืไม่
นั้น เป็นปริศนาที่ต้องติดตาม
กันต่อไป

 
 

+

In Brief : ย่อความ

รฐัมนตรต่ีางประเทศเกา
หลเีหนอือ้างว่า ผูน้�าสหรฐั
ประกาศสงครามกับเกา
หลเีหนอืแล้ว ท�าให้เกา-
หลีเหนือมีสิทธิใช้มาตร
การทกุอย่างตอบโต้ รวม
ทัง้การยงิเครือ่งบนิทิง้ระ
เบิดของสหรัฐ 

โลกนี้คือการ์ตูน
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ก่อน ต่อเมื่อเป็นฝ่ายถูกโจมตี จึง
จะใช้อาวธุและก�าลงัทหารตอบโต้ 
ซึ่งอ้างว่าเป็นสิทธิโดยชอบธรรม
ในการป้องกันตัว 
 จะด้วยเห็นว่าถ้อยค�าที่ประ-
ธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ แห่งสหรฐั 
โพสต์ในทวติเตอร์ เข้าเกณฑ์พออ้าง
ได้ หรอืไม่กอ็าจมวีาระอืน่ซ่อนเร้น
 นายร ี ยองโฮ รฐัมนตรต่ีาง
ประเทศเกาหลเีหนอื จงึให้สมั-

ภาษณ์เมือ่วนัจนัทร์ (25 ก.ย.) 
ระหว่างอยูร่่วมประชมุสหประ 
ชาชาติ (ยู-เอ็น) ท่ีนครนิว-
ยอร์ก สหรฐั ว่า “ขอให้ชาวโลก
รับรู้ไว้ว่า สหรัฐประกาศสง-
ครามกับประเทศเราก่อน”  
   นายร ียองโฮ กล่าวเพิม่ว่า เมือ่
สหรัฐประกาศสงคราม เกาหลี-
เหนือก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะ
ใช้มาตรการทุกอย่างตอบโต้ รวม
ทั้งการยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดของ
สหรัฐ แม้จะไม่ได้บินละเมิดน่าน
ฟ้าของเกาหลีเหนือก็ตาม 
 การขูก่นัดเุดอืดรอบนี ้เริม่จาก
ผู้น�าสหรัฐกล่าวในที่ประชุมยูเอ็น 
โดยเรียกนายคิม จองอึน ผู้น�าสูง 
สุดของเกาหลีเหนือว่า “มนุษย์
จรวด” (Rocket Man) ระบวุ่ามนษุย์
จรวดก�าลังปฏิบัติภารกิจฆ่าตัว
ตาย หมายถงึการพฒันาขปีนาวุธ
และอาวุธนิวเคลียร์  
 นายร ียองโฮ “เอาคนื” ระหว่าง
แถลงต่อที่ประชุมยูเอ็นในวันต่อ
มา โดยโจมตีทรัมป์ว่า “ประธา-
นาธิบดีปิศาจ” สติฟั่นเฟือน และ
ก�าลังปฏิบัติภารกิจฆ่าตัวตาย ซึ่ง
เกาหลเีหนอืคงเลีย่งถล่มสหรฐัไม่

 ข้อมูลภาพ : voanews.com

โสมแดงอ้าง‘สงครามเร่ิมแล้ว’



สวัสดิการ : คาคอมมิชชั่น, คาลวงเวลา, ชุดยูนิฟอรม, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำป, โบนัส

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายสมัครงานมาที่ บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 86/7 ซอยลาดพราว 71 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัค
ร

ดวน
รับสมัค

ร

ดวน
บริษัทชั้นนำดานโทรศัพทมือถือ และอุปกรณเสริมโทรศัพทมือถือที่มีคุณภาพ
ภายใตเครื่องหมายการคา “INFONE”

CHATE-P1-160217-01

ติดตอ ฝายบุคคล Tel. 0-2538-7117 # 413 E-mail : ctw_phone2@hotmail.com

1. พนักงานขายทางโทรศัพท  (Telesales)  5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปขึ้นไป • วุฒิม.3 ขึ้นไป • สนทนาโดยการใชโทรศัพทไดดี 
 • มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน+คาคอมมิชชั่น+ประกันสังคม

2. พนักงานขายกรุงเทพฯ     10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง
 • รายไดดี มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเปนพิเศษ

3. พนักงานขายตางจังหวัด   10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง

 • มีพาหนะเปนของตนเอง • รายไดดี มีเบี้ยเลี้ยง มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ 

 • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขายหนวยรถเงินสด  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรีทุกสาขา • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต-มีบุคคลค้ำประกัน

 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ตางจังหวัดได • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

5. พนักงานประสานงานขาย    5 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา • มีประสบการณดานคอมพิวเตอร 

 • มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. ชางซอมโทรศัพท  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • หากมีประสบการณดานซอมโทรศัพทมือถือ 1-2 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ

7. พนักงานขับรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี

 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ • มีเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง/วัน, เบี้ยขยัน

8. พนักงานติดรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป • วุฒิม.3 ขึ้นไป • ผานการเกณฑทหารแลว • มีความขยัน อดทน

9. Messenger   3 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต 
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี • มีพาหนะเปนของตนเอง

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4675 (1200) วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

พนักงานขับรถ
ผูบริหารญี่ปุน
1 อัตรา

02263-OM-210917-02

รับสมัครดวน

• เพศชาย อายุ 35-45 ป
• มีความขยันและความอดทน

• มีประสบการณขับรถโรงแรมจะพิจารณาเปนพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดพอสมควร

• รูเสนทางกรุงเทพฯ และตางจังหวัด • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห
•  เงินเดือน 13,000 บาทตอเดือน หรือพิจารณาตามความสามารถ

(ไมรวมคาเบี้ยเลี้ยงและคาลวงเวลา)

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ออรบส จำกัด เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-263-0150 (คุณภัทระวรรณ)

บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด

GroBal-P1-200917=4*6

โทร. 0-2509-9988, 08-6336-3933

สนใจติดต่อสมัครงานฝ่ายบุคคล บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด  
อาคารธนภัทรพรอพเพอร์ตี้ ชั้น 2

เลขที่ 350 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

E-mail : hr@gmesh.com, hr02@gmesh.com

สวัสดิก�ร : เทียบเท่� บมจ.

รับสมัครด่วน
Sales Manager              7 อัตร�
    - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales                    10 อัตร�
   - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales Manager         4 อัตร� 
     - ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Sales (ต่�งจังหวัด)    10 อัตร�
       -ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Project Manager    3 อัตร�
       -ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ

SDS-OM-210917-01

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

3. ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊâµÃ�
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ¶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. 08-6342-1687 (¤Ø³ÍŽÒ)
08-1358-1339 (¤Ø³ÍÖè§) â·Ã. 0-2959-7336-7 â·ÃÊÒÃ : 0-2959-7338

Email : scales1@ksc.th.com,  a-aor-2518@hotmail.com ID LINE : ekachaiids

ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 



ปีที่ 18 ฉบับที่ 4667 (1192) วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ส�านกังานใหญ่ J 09.30 น. นพ. 
มานัส โพธาภรณ์ ผู้อ�านวยการโรง
พยาบาลราชวถิ ีเปิดงาน รพ.ราชวถิี 
ปันหวัใจ... ให้ชวีติผูป่้วยโรคหวัใจ” 
ทีร่พ.ราชวถิ ีJ 10.00 น. วทิการ 
จันทวิมล รองกรรมการผู้อ�านวย
การ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
(มหาชน) แถลงข่าวแผนการพฒันา
คอนโดมิเนียมคร่ึงปีหลัง 2560 
พร้อมเปิดตัวคอนโดมเินยีมภายใต้
แบรนด์ ‘LIFE’ ที่ส�านักงานขาย 

ขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก 
ทรพัย์ เปิดงาน FinTech Challenge 
2017 : FAST FORWARD FOR 
THE FUTURE ทีโ่รงละครเคแบงก์
สยามพฆิเนศ สยามสแควร์วนั J 
09.00 น. ฉตัรชยั  ศริไิล กรรมการ
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
และ เขมทตัต์ พลเดช กรรมการผู้
อ�านวยการใหญ่ บรษัิท อสมท จ�ากดั 
(มหาชน) จัดพิธีส่งมอบดอกดารา
รัตน์ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

J พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทินดัดา
มาต ุเสด็จไปทรงเปิดงาน “วนัเภ-
สชักรโลก” เวลา 10.30 น. ณ คณะ
เภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยา-
ลยั J 08.30 น. รพ ีสจุรติกลุ เล 

บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ�ากดั 
(มหาชน) จดังาน “The Mask Col-
lection Presented by S&P ตอน 
Happy Mooncake” ปลุกความ
คกึคกัต้อนรบัเทศกาลไหว้พระจันทร์ 
ด้วยการเปิดตวั “The Mask Col-
lection” 6 หน้ากากนกัร้อง ประเดมิ
ด้วยกล่องขนมไหว้พระจนัทร์ลมิเิตด็ 
อดิช่ัิน ลายหน้ากากทเุรยีน และหน้า 
กากโพนี ่พร้อมเปิดตวัขนมไหว้พระ 
จนัทร์ 3 รสชาตใิหม่
 เกษสุดา ไรวา ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บมจ.เอส แอนด์ พี 
ซนิดเิคท กล่าวถงึการน�าลขิสทิธิข์อง
หน้ากากนกัร้อง “The Mask Col-
lection” มาเป็นคอลเลค็ชัน่ของผลติ 
ภณัฑ์ต่างๆ ว่า “เอส แอนด์ พเีลง็

S&Pเปิด“The Mask Collection”

 นอกจากนีภ้ายในงานมกีารสา-
ธิตการท�าขนมไหว้พระจันทร์ โดย    
ผู้เชี่ยวชาญการท�าขนมไหว้พระ-
จนัทร์ของ เอส แอนด์ พ ีกว่า 30 ปี 
มณสีดุา ศลิาอ่อน และ ทอม อศิรา 
กจินติย์ชว์ี (Room 39) ร่วมลงมอืท�า
ด้วย และในช่วงท้ายยงัมกีารแสดงมิ
นิคอนเสิร์ตสร้างสีสันและความ
สนกุสนานในงาน

เหน็ว่ากระแส The Mask Singer 
ได้สร้างปรากฏการณ์ไปยังกลุ่มเป้า
หมายทกุกลุม่อย่างรวดเร็ว แรง และ
เป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ ดังนั้น 
เอส แอนด์ พ ีจงึต้องสร้างความต่อ
เนือ่งให้กบับรรดาแฟนคลบัหน้ากาก
ต่างๆ ด้วยการต่อยอดคอลเลค็ชัน่ให้
แฟนคลบัได้สะสมกนั โดยทาง เอส 
แอนด์ พี ได้เตรียม The Mask 
Collection โดยเลอืก 6 หน้ากาก ที่
หวงัว่าจะถกูใจลกูค้า ซึง่ได้แก่ หน้า 
กากทเุรยีน หน้ากากโพนี ่หน้ากาก
จงิโจ้ หน้ากากซโูม่ หน้ากากซามไูร 
และหน้ากากซาลาเปา เพือ่ให้เข้ากับ
ผลติภณัฑ์เบเกอรีท่ีม่อียูอ่ย่างหลาก
หลายของเอส แอนด์ พ ีอาท ิขนม
ไหว้พระจันทร์ เค้ก และคกุกี ้ซึง่แต่

ละคอลเล็คช่ัน จะเป็นลิมเิต็ด อดิช่ัิน
 มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการ
ฝ่ายสือ่สารองค์กร บมจ.เอส แอนด์ 
พ ีซนิดเิคท กล่าวเพิม่เตมิถงึไฮไลท์
พเิศษของขนมไหว้พระจนัทร์ปีนีว่้า 
“เอส แอนด์ พ ีได้รงัสรรค์ขนมไหว้
พระจนัทร์สตูรเฉพาะของเอส แอนด์ 
พ ีรวมกว่า 17 ไส้ โดยม ี3 ไส้ใหม่ 
ได้แก่ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ชาอู่-
หลง & ผูเ่อ๋อ ขนมไหว้พระจนัทร์ไส้
คสัตาร์ด และขนมไหว้พระจนัทร์ไส้
หมอนทองเจ เพ่ือเพ่ิมความหลาก
หลายเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ท้ังนี้ 
เอส แอนด์ พ ีมคีวามยนิดทีีไ่ด้สนบั 
สนนุ อนรุกัษ์ และสานต่อประ เพณี
อันดีงามของคนเชื้อสายจีนในเทศ 
กาลไหว้พระจนัทร์”

โครงการ LIFE อโศก-พระราม 9 
J 10.00 น. ศลีชยั เกยีรตภิา-
พันธ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) แถลงข่าวจดั
งาน EDUCA 2017 ทีโ่รงแรมเดอะ 
สุโกศล J 13.30 น. ดร.กม-        
ลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อ�านวยการ  
สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
เปิดตัวรายงานการศึกษาวิเคราะห์
แนวโน้มทิศทางการค้าเพื่อการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื ทีโ่รงแรมเรเนซองส์
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พลอากาศเอกประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีเยีย่มชมบูธ๊ ไทยดบัเบิล้
ยพูเีอส ออฟฟิศ (ThaiWPS) โดยม ีเชาว์ชยั เจยีมวจิติร ประธานบรษิทั อาร์
เอ็มไอ โกลบลัเวนเจอร์ส จ�ากดั ผูร่้วมพฒันา ไทย ดบัเบิล้ยพูเีอส ออฟฟิศ, 
ให้การต้อนรบั ในงาน Digital Thailand Big Bang 2017 

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุขแถลงข่าว บันทึกข้อตกลง   
ความร่วมมอืเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรม Mobile Application “RDU      
รู้เร่ืองยา” ส่งเสริมการใช้ยาอย่างมเีหตุผล โดยม ีนพ.โสภณ เมฆธน, ศ.นพ.
ประสทิธิ ์วฒันาภา, ดร.ศกัดิ ์เสกขนุทด, ร่วมงาน

สวุรรณ ีชนิเชีย่วชาญ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สายงานการตลาด บรษิทั 
เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบั อ�านวยพร ชลค�าวงศ์กลุ ผู้
ตรวจราชการกรมป่าไม้ จดักจิกรรม “เอส เอฟ แจกกล้า..สร้างโอโซน 2017” 
ทีโ่รงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวลิด์ ซเีนม่า ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ 

ทนงศกัดิ ์มโนธรรมรกัษา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เจ.เอส.พี. พรอ็พ
เพอร์ตี ้จ�ากดั (มหาชน) ให้การต้อนรบั ส�ามติร สกลุวริะ ประธานสายสนิ
เชือ่ธรุกจิธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ�ากดั (มหาชน) ในโอกาสทีธ่นาคารเกยีรติ
นาคนิ สนบัสนนุสนิเชือ่ในโครงการศรรีาชามลูค่ากว่า 421 ล้านบาท 

ดร.ไชยวฒัน์ เหลอืงอมรเลศิ ประธานกรรมการ กลุม่สยามพาร์คซติี ้มอบ
ทนุการศกึษา 30000 บาท ให้แก่ โรงเรยีนชนะเลศิการประกวดอีสานซเุปอร์
โชว์ รบัถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชา
ทนัิดดามาต ุใน “โครงการสวนสยามคลายทกุข์น�า้ท่วมชาวอสีาน” 

มนตรี จงวิเศษ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ประชารัฐรักสามคัคี นครราชสมีา 
จ�ากดั และ สดุใจ ผ่องแผ้ว กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีชลบรุี 
จ�ากดั เปิดงานโรดโชว์ธรุกจิกลุม่นครชยับริุนทร์ 2560 ใน “โครงการพัฒนา
ศกัยภาพการท่องเทีย่วทีม่คุีณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสูส่ากล” 

มร.โยอจิ ิมซิทึาน ิประธานกรรมการบรหิาร บจก.เอ.พ.ี ฮอนด้า และ ภาณุ 
อิงคะวัต ผอ.บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ บจก.เกรฮาวด์ แถลงข่าวจับมือเป็น
พนัธมติร เปิดตวัธรุกจิใหม่ภายใต้ชือ่ “คบัเฮ้าส์” (CUB HOUSE) ทีแ่ฮง
เอาท์ส�าหรบัคนรุน่ใหม่ท่ีมไีลฟ์สไตล์ ทีร้่านเกรฮาวด์ สยามเซน็เตอร์

มิน้ท์-รุจเิรศ บญุผ่องศรี และ อลิซ-อภสันนัท์ วรภริมย์รักษ์ นกัแสดง-พธิกีร 
จากช่อง Mono 29 น�าผู้โชคดจีากกจิกรรมสดุพเิศษ “เปิดดหูนงัดแีละซรีีส์่ 
ลุน้เทีย่วฟร ีกบั Mono29 EP2 Hongkong All in One” เตม็อิม่กบับรร-   
ยากาศสดุฟินแบบเอก็คลซูฟี ทีป่ระเทศฮ่องกง 
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นาถ ลิว่เจรญิ ประธานกรรมการบรหิารกลุม่บรษิทัซดีจีแีละกลุม่บรษิทัจเีอเบลิ 
และ เนตรชนก ทงัสพุานชิ กรรมการบรษิทั พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและพนกังาน
ของกลุม่บรษิทัซดีจีแีละกลุม่บรษิทัจเีอเบลิ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพญ็กศุล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

บรษิทัหลกัทรพัย์ เออซี ีจ�ากดั (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพญ็กศุล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดยมี
คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทัฯ ร่วมในพระพิธ ีณ พระ 
ทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั 

พรทพิย์ อยัยมิาพนัธ์ ประธานบรหิารและผูก่้อตัง้กลุม่บรษิทัแพครมิ เชญิ 
นายสตเีฟน เอม็. อาร์. โควย์ี ผูเ้ขยีนหนงัสอื พลานภุาพแห่งความไว้วาง-   
ใจ : The Speed of Trust บรรยายพเิศษในงานสมัมนา Building Trusted 
Brands ท่ีโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวณั 

ปิยธดิา โสพนัธ์ ผู้ช่วยผูอ้�านวยการฝ่ายสือ่สารการตลาด ศนูย์การค้าแฟชัน่ 
ไอส์แลนด์ เป็นประธานเปิดงาน “Motor Show 2017” โดยม ี คงฤทธิ์       
โตประเสรฐิ ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บรษิทั จที ีคาร์ส จ�ากดั และ ภสัสรา จ้อย-
จนิดา มาร่วมงาน ทีเ่ซน็เตอร์คอร์ต ชัน้ 1 ศนูย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ 

วรีะอนงค์ จริะนคร ภูต่ระกลู รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบคุคลธน
กจิ ธนาคารซติีแ้บงก์ ประเทศไทย  เปิดงานซต้ีิโกลด์ เวลท์ คาเฟ่ (Citigold 
Wealth Cafe) เพือ่เปิดตัว ซติีโ้กลด์ เวลท์ เซน็เตอร์ (Citigold Wealth Center) 
อย่างเป็นทางการ ทีอ่าคารครสิตลัวรีนัด้า เดอะครสิตลัปาร์ค กรงุเทพฯ 

จนิตนา รชัไชยบญุ ผู้บรหิาร บรษิทัห้องอาหารสฟ้ีา จ�ากดั ร่วมกบัพนกังาน 
ส่งมอบดอกไม้จนัทน์จ�านวน 106,999  ดอก แก่ เสาวภาคย์ กระจ่างยทุธ 
รองผู้อ�านวยการส�านกัพัฒนาสงัคม ส�าหรับใช้ในพระราชพิธถีวายพระเพลงิ
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

จติต ิสวุรรณวาจกกสิกจิ ผูจ้ดัการส่วนสือ่สารและกจิกรรมองค์กรกลุม่บรษิทั 
ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ส่งมอบดอกไม้จนัทน์ให้แก่ เสาวภาคย์ กระจ่าง-
ยทุธ รองผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาสงัคม เพือ่ใช้ในงานพระราชพธิถีวายพระ
เพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

คทัสุฮโิกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษัิท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จ�ากดั 
(มหาชน) น�าคณะผู้บรหิารและพนกังานจดักจิกรรม “A money บดัดีช้วน
ท�าดเีพือ่น้อง” ทีม่ลูนธิบ้ิานนกขมิน้เขตบงึกุม่ โดยม ีกติยิา ไผ่แก้ว ผูด้แูล
ศนูย์เดก็เลก็มลูนธิบ้ิานนกขมิน้ ให้การต้อนรบั 


