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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

บ้านเมืองยุค 4.0 ภายใต้ “ทั่นผู้น�ำ” 
ต้องอยู่ภายใต้ “ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” 
บ้านเมืองจึงเหมือนอยู่ภายใต้พิธีกรรม 
ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ตอกย�้าเศรษฐกิจไทย 
ท�าไมคนจนร้องว่าไม่ไหวแล้ว คนรวยกลับรวยขึ้นๆ 
“ฐิติพล ภักดีวำนิช” ชี้ความสงบภายใต้รัฐประหาร 
อ�านาจกดทับประชาชนจนมองข้ามประชาธิปไตย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” เขย่า “โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง” 
“โสภณ พรโชคชัย” จับตา “ขึ้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม”

ไปไม่กลับ 
หลับไม่ตื่น 

ฟื้นไม่มี 
หนีไม่พ้น

ปูลี้ภัย?

เลือกตั้งพับ?

เศรษฐกิจพังครืน?

รีดภาษี?
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17th Anniversary

ยทุธศาสตรท์ว่มหวั

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ไม่ได้เป็นผูป้ฏบิตั ิ ถ้าจะหวงักระ 
แสของนายชชัชาต ิ ช่วยฉดุภาพ
ลกัษณ์ให้รฐับาลทหารคสช.เหมอืน
สมยัท�างานกบัรฐับาลน.ส.ยิง่ลกัษณ์ 
คงเป็นเรือ่งยาก ความพงึพอใจของ 
ประชาชนวดักนัทีผ่ลความส�าเรจ็
ของงาน ไม่ใช่จ�านวนแผนยุทธ 
ศาสตร์ว่ามกีีแ่ผ่น กีด้่าน ต่อให้มี
แผนยทุธศาสตร์กองเท่าภเูขา ถ้า
ไม่ถูกน�ามาใช้กไ็ม่เกดิประโยชน์ 
จะเข้าต�ารา “ยทุธศาสตร์ท่วมหวั 
เอาตัวไม่รอด”

การเข้าร่วมเป็นกรรมการจดัท�า
ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถ
ในการแข่งขนั นายชชัชาติ สทิธิ
พันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระ 
ทรวงคมนาคม ในรฐับาล น.ส.ยิง่
ลักษณ์ ชินวัตร เรียกเสียงฮือ     
ฮาได้พอสมควร ซึง่อาจท�าให้รัฐ 
บาลทหารคสช.ได้ภาพว่าพร้อม
เปิดรบัทกุฝ่ายเพือ่ปทูางไปสูก่าร
สร้างความปรองดอง แต่การเป็น
กรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์ฯ บท 
บาทหน้าที่มีแค่คิดและน�าเสนอ 



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

พอเข้าใจได้ถึงการตัดสินใจเข้า     
ร่วมท�างานให้รฐับาลทหารคสช.ใน
ครัง้นี้
 การเข้าร่วมเป็นกรรมการยทุธ-
ศาสตร์ของนายชชัชาต ิรฐับาลทหาร 
คสช.อาจได้ภาพว่าพร้อมเปิดรบัทกุ
ฝ่ายทีต้่องการเข้ามาท�างานเพือ่บ้าน
เมอืง เพือ่ปทูางไปสูก่ารสร้างความ
ปรองดอง
 แต่การเป็นกรรมการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถ
ในการแข่งขันบทบาทหน้าที่มี
แค่คิดและน�าเสนอ ไม่ได้เป็นผู้
ปฏบัิตเิอง จะหวงักระแสของนาย
ชชัชาต ิช่วยฉดุภาพลกัษณ์ให้รฐั
บาลทหารคสช.เหมือนสมัยท�า 
งานกับรฐับาลน.ส.ย่ิงลกัษณ์คง
เป็นเรือ่งยาก
 เสียงฮือฮาต่อการแต่งต้ังก็คง
เป็นช่วงระยะเวลาสัน้ๆ จากนัน้กจ็ะ
เงยีบหายไปเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึน้
 ประเดน็ส�าคญัมากกว่าตัวบคุ-
คลว่าใครเข้าร่วมท�างานให้รัฐบาล
ทหารคสช.บ้างคอืเรือ่งเนือ้งานทีจ่ะ
ออกมา โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ
ทีม่กีารตัง้กรรมการขึน้มามากมาย
หลายชดุ

ยุทธศาสตร์ท่วมหัว
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ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
 การแก้ปัญหาของประเทศจงึไม่
ได้ข้ึนอยู่กับยุทธศาสตร์อย่างเดียว 
แต่ขึน้อยูก่บัคนท�างานทีต้่องมคีวาม
ต้ังใจ จริงใจ มีความรู้ความเข้าใจ 
กล้าตัดสินใจและมีความสามารถ
มากพอทีจ่ะใช้แก้ปัญหาด้วย
 ยิ่งในยุครัฐบาลที่มาจากการ
รัฐประหารมอี�านาจล้นมือ ใช้กฎ-
หมายมาตราเดยีวสัง่การทกุอย่างได้
หมด และไม่ต้องกลัวว่าจะถกูตรวจ
สอบหรอืเอาผดิย้อนหลงั ยิง่ควรใช้
อ�านาจเบ็ดเสร็จในมือแก้ปัญหาให้
เหน็หน้าเหน็หลงัได้ดกีว่าทีผ่่านมา 
ไม่ใช่ท�าแค่ร่างยทุธศาสตร์เป็นมร-
ดกไว้ให้รฐับาลอืน่เอาไปท�าต่อ
 ความพงึพอใจของประชาชนวดั
กันท่ีผลความส�าเร็จของงาน ไม่ใช่
จ�านวนแผนยทุธศาสตร์ว่ามีกีแ่ผ่นกี่
ด้าน
 ต่อให้มแีผนยทุธศาสตร์กองเท่า
ภเูขา ถ้าไม่ถกูน�ามาใช้กไ็ม่เกดิประ 
โยชน์
 จะเข้าต�ารา “ยุทธศาสตร์
ท่วมหัว เอาตวัไม่รอด” 

ผ่านพ้นจดุไคลแมกซ์การเมอืงเรือ่ง
คดรีบัจ�าน�าข้าวไปแล้ว หลงัศาลฎกีา
แผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองมีค�าพิพากษาออกมา
อย่างเป็นทางการ จากนีไ้ปกเ็หลอื
ลุน้แค่อดีตนายกรฐัมนตร ีย่ิงลกัษณ์ 
ชนิวตัร จะเลอืกทางเดนิอนาคตตวั
เองอย่างไร จะโลว์โปรไฟล์ทางการ
เมืองอยูอ่ย่างสงบเหมอืนพีใ่หญ่บรู-
พาพยคัฆ์พดู หรอืว่าจะยงัไม่ทิง้การ 
เมืองแบบหันหลงัให้เสยีทเีดยีว
 ส่วนเรือ่งคดคีวามกช็ดัเจนว่าคง
ไม่มกีารยืน่อทุธรณ์เพราะตดิเง่ือนไข
ต้องมาแสดงตัวต่อศาลจึงได้สิทธิ
อทุธรณ์คดี ขณะทีเ่รือ่งการขอลีภ้ยั
ทางการเมอืงน่าจะมคีวามชดัเจนขึน้
ในไม่กีว่นั หลังจากนีเ้พราะผ่านจุด
ทีต้่องกบดานไปแล้ว
 การเมืองมีเรื่องใหม่ให้ติดตาม
กันตลอดเวลา ล่าสุดมีเสียงฮือฮา
กรณ ีนายชชัชาต ิสทิธพินัธุ ์อดตี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ในรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ มีชื่อโผล่     
ร่วมเป็นกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์
ด้านความสามารถในการแข่งขันของ
รฐับาล
 ถ้าจ�ากันได้วันที่ พล.อ.ประ-
ยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศยึดอ�า 
นาจ นายชัชชาติ เป็นหนึ่งในรัฐ-
มนตรีที่นั่งอยู่ในห้องเจรจาหาทาง 
ออกให้บ้านเมอืงและเป็นหนึง่ในผูท้ี่
ถูกทหารคมุตวัเข้าไปในค่าย
 เมื่อบทบาทที่ผ่านมาเรียกคะ 
แนนให้รฐับาลพรรคเพือ่ไทยได้เป็น
อย่างด ีและมภีาพค่อนข้างท�างานให้
ชิดกบัอดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์ จงึเป็น
ธรรมดาทีก่ารเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ยุทธศาสตร์กับรัฐบาลทหารคสช.
คร้ังนี ้ จะสร้างความผดิหวงัให้กอง
เชยีร์พรรคเพือ่ไทย
 อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของ
นายชัชชาติไม่ได้เป็นนักการเมือง 
ไม่ได้เป็นคนเสือ้แดง เป็นเพยีงนกั
วิชาการและคนท�างานคนหนึ่ง จึง

 “ความส�าเรจ็มาจากการท�างาน
หนัก และประสิทธิภาพของคนท�า 
ไม่ใช่ความขยันในการพูดหรือจ�า-
นวนแผนทีร่่างกนัขึน้มา”
 เป็นค�ากล่าวทีไ่ม่ไกลเกนิความ
จรงิของ นายนพดล ปัทมะ อดตี
รฐัมนตรต่ีางประเทศ พรรคเพือ่ไทย
 ที่ผ่านมาหน่วยงานด้านต่างๆ 
ล้วนท�าแผนยุทธศาสตร์กันออกมา
จ�านวนมาก ค�าถามคือแผนเหล่านัน้
ถกูน�าไปใช้ปฏบิตักิีเ่ปอร์เซน็ต์ หรอื
ใช้ปฏิบัติแล้วประสบความส�าเร็จก่ี
เปอร์เซน็ต์
 มีใครเคยประเมินกันบ้างหรือ  
ไม่ถ้าเราเดินตามแผนยุทธศาสตร์
ต่างๆทีท่�ากนัมาจ�านวนมากนัน้ ประ 
เทศคงก้าวพ้นกับดักความยากจน 
ไม่มีปัญหาความเหลื่อมล�้าในสัง-
คม ไม่ต้องมาพดูกนัเรือ่งการศกึษา
ผลิตคนไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒ-
นาประเทศ
 เมื่อเรามีแผนยุทธศาสตร์จ�า-  
นวนมาก ท�าไมทุกวันนี้เรายังต้อง
พูดถงึแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้
อยู ่ท�าไมต้องมาพดูกนัเรือ่งท�ายทุธ 
ศาสตร์เพือ่แก้ปัญหาเหล่านี ้ ทัง้ใน
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คนท่ีต้องการแย่งชิง ตัดแข้งตัดขา ดสิเครดติต่างๆ 
เป็นธรรมดา
 เหมอืนข้าราชการท่ีเกษยีณอายไุปแล้วระบาย
ความรูส้กึในเฟซบุก๊ในไลน์อย่างเจบ็ปวดว่า ข้า-
ราชการที่ดีจะถูกข้าราชการไม่ดีใส่สีตีไข่ให้ถูก
สอบสวน แต่ผลทีอ่อกมาบรสิทุธิ ์ ข้าราชการท่าน
นัน้กฉ็ลาด ขอบใจนายกฯ ทีย้่ายจะได้ไม่ต้องไป
ระวงั ไม่ต้องไปปัดแข้งปัดขากบัใคร  ชวีติบัน้ปลาย
จะได้อยูอ่ย่างสบาย  
 ถ้าคนคดิอย่างนีก้ด็ ีเพราะฉะนัน้ถ้าใครเกษียณ
อายกุข็อให้สบายใจ  คดิว่าหมดเรือ่งหมดทุกข์ ไม่
โดนกลัน่แกล้งปัดแข้งปัดขา ให้รูจ้กัอยูอ่ย่างเป็นสขุ 
ท�าชีวิตให้สบายหายทุกข์ ถ้าต้องติดคกุกต้็องตดิ
ให้ฉลาด อยูไ่ด้อย่างไม่เป็นทกุข์ อย่างท่ีออกมาแล้ว
กม็าจดัรายการตแีสกหน้าอะไรต่างๆนานา เล่า
เรือ่งในคกุให้เป็นบทเรยีน ต้องทนได้ ถงึจะอยูไ่ด้
 อนันีถ้อืเป็นบทเรยีน  ใครจะเป็นอะไร จะใหญ่
โตในบ้านในเมอืงแค่ไหน กต้็องระมดัระวงัตัวเอง  
ถ้าได้ทมีงานดกีด็ไีป ถ้าได้พวกลกูยไุม่ดกีอ็าจเข้า
ป้ึงไปตามๆกนั เรือ่งอ�านาจหรอืผลประโยชน์ต่างๆ 
มท้ัีงฝ่ายท่ีสะใจและฝ่ายท่ีเสยีใจ  เพราะอารมณ์ที่
เกลยีดชงัข้างหนึง่  ชอบข้างหนึง่ มนัจงึท�าให้ใจ
ไม่สงบ  
 ดังนั้นก็ขอให้ฝึกท�าใจให้สงบ ไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายชอบหรอืฝ่ายชงั สงบใจไว้บ้างจะได้
อยูอ่ย่างสบายๆ สงบ 
 เจรญิพร

ทั้งที่สงสารและสะใจกรณีศาลตัดสินให้จ�าคุก    
คณุยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมนตรหีญงิคน
แรกของประเทศ 5 ปีในคดโีครงการรบัจ�าน�าข้าว  
ก็ต้องดูกันต่อไปว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ีทีบ่อกว่าอดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์หนี
ไปอยูท่ีด่ไูบนัน้ จะตดิตามตวัมาได้อย่างไร 
 เรือ่งความเสยีหายทีม่ต่ีอประเทศ ทีผ่่านมา  
กม็หีลายเรือ่ง อย่างครัง้วกิฤตเศรษฐกจิกม็คีดปีรส. 
(องค์การเพือ่การปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ) ที่
มคีวามเสยีหายหลายแสนล้านบาท แต่ก็มปัีญหา
ว่าท�าไมจงึปล่อยให้หมดอายคุวาม บางคนไม่ตดิ
คุก บางคนติดคกุ เรียกว่าตายหยงัเขยีด แต่ก็มี
เขยีดทีไ่ม่ยอมจนมมุเหมอืนกนั เอาตวัรอดไปได้
อย่างหวดุหวดิ 
 บางคนศาลตดัสนิตดิคกุ แต่เหน็ในคณุงาม
ความดกีล็งโทษสถานเบากม็ ี คนทีห่นกีต้็องหนี
ไปจนกว่าจะหมดอายุความ แต่กฎหมายใหม่ก็
เขียนไม่ให้หมดอายคุวามอกี เรยีกว่าตามสกดักนั
ทกุด้านทกุทาง  ต�ารวจก็ต้องท�าไปตามหน้าท่ี  ท้ัง
ทีรู่ว่้าท�าได้มากน้อยแค่ไหน 
  ส่วนคนทีเ่กีย่วข้องกบการพาหนกีเ็ชือ่ว่าจะมี
การช่วยเหลอืกันบ้าง คงไม่ปล่อยให้ทุกข์ยากล�า 
บาก แต่คงจะหมดอนาคตทางราชการ ส่วนจะตดิ
คุกหรอืไม่กอ็ยูท่ีก่ารสอบสวนกนัต่อไป เรือ่งข้าว
กม็อีดีตรฐัมนตรทีีต่ดิคกุไปแล้ว เพราะฉะนัน้กใ็ห้
นกึไว้ตลอดว่า ไม่ว่าจะมยีศ มอี�านาจ มตี�าแหน่ง
ผลประโยชน์อะไร  กม็วีนัทีจ่ะหมดไป เสือ่มไป มี

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

 
In Brief : ย่อความ

ฝึกใจให้สงบ

ทรรศนะ

เรือ่งอ�านาจหรอืผลประโยชน์ต่างๆ 
มีท้ังฝ่ายท่ีสะใจและฝ่ายที่เสียใจ  
เพราะอารมณ์ท่ีเกลียดชังข้างหนึ่ง  
ชอบข้างหนึง่ มนัจงึท�าให้ใจไม่สงบ  

วนัท่ี 24 กนัยายนทีผ่่านมามกีารเปิด
เวบ็ไซต์ “บนัทกึ 6 ตลุา” www.doct 
6.com ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความ
สมบรูณ์และรอบด้านมากทีส่ดุเท่าทีเ่คย
บนัทึก  โดยเมนหูลกัม ี5 หวัข้อคอื  “6 
ตลุาคอือะไร หลกัฐาน-ภาพถ่ายและ
สือ่ ความทรงจ�า-บนัทกึจากเหต-ุ
การณ์ องค์ความรู้-บทความและ
ข้อคดิ เผชญิ-อยตุธิรรม”  
 “พวงทอง ภวคัรพนัธุ”์ อาจารย์
คณะรฐัศาสตร์ จฬุาฯ กล่าวถงึทีม่าของ
เวบ็ไซต์ว่า เกดิจากงานสมัมนาปีทีแ่ล้ว
หวัข้อ “ความรูแ้ละความไม่รูว่้าด้วย 
6 ตลุา 2519” ซึง่พบข้อจ�ากดัเกีย่วกบั
ตัวตนผู้เสียชีวิตและบุคคลส�าคัญใน
เหตกุารณ์ว่าเป็นใครและข้อมลูเหตกุารณ์  
6 ตุลายังมีความคลาดเคลื่อนละกระ-  
จัดกระจาย 
 ทัง้ทีเ่หตกุารณ์ 6 ตลุาถือเป็นโศก-
นาฏกรรมความเหี้ยมโหดที่รัฐก่อขึ้น  
ซึง่พดูมากว่า 40 ปีว่าสงัคมไทยควรเรยีน
รูแ้ละน�าบทเรยีน 6 ตลุา เพือ่ป้องกนัไม่
ให้เหตกุารณ์ท�านองนีอ้กี แต่การใช้ความ
รุนแรงกบัประชาชนเกดิขึน้อกี ไม่ว่าจะ
เป็นเหตกุารณ์พฤษภาคม 2535 หรอื
เมษยน-พฤษภาคม 2553 
 ทีส่�าคญัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ยงัยดึโยง
กบั “วงจรอบุาทว์” คอืการรฐัประหาร
ทีเ่กดิขึน้ซ�า้ซาก  ท้ังทีก่ารรฐัประหารไม่
เคยแก้ปัญหาบ้านเมอืงได้อย่างแท้จรงิ
เลย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมอืง เศรษฐกจิ
หรอืสงัคม
 เหตกุารณ์ 6 ตลุากบัการรฐัประ 
หารจงึเป็นความเหมอืนทีแ่ตกต่าง
คอื “การสงัหารหมูป่ระชาชนอย่าง
โหดเหี้ยม” กับ “การท�าลายประ 
เทศอย่างเยอืกเยน็”!

บันทึก6ตุลา
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เศรษฐกิจ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,250.00 บาท

 ขาย 20,350.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,890.00  บาท

 ขาย   20,350.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,284.77  ขาย 1,285.16
ลอนดอน ซื้อ 1,284.78 ขาย 1,285.15

ภาวะหุ้น 29 กนัยายน 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) 

33.61

39.985

46.55625

4.3813

0.30858

24.87825

+6.80  1,673.16  
  57,037.24
+9.05  2,401.29  
  38,621.25
+2.76  1,068.92  
  29,147.23
+2.54  570.66  
  2,627.17

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,790.64  +6.04

2,507.99  +18.15

2,622.35  +27.00

1,953.17  +9.32

2,536.83  +19.80

2,996.06  +2.54

1,315.61  +1.60

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

7,897.47

13.85

6,055.27

10.62

1,842.20

-

18,026.40

31.60

18,327.77

32.13 

-301.36

-

25,462.38

44.64

26,729.30

46.86

-1,266.92

-

หุ้นแกว่งตามปฏิรูปภาษีสหรัฐ

 นายณฐัชาต เมฆมาสนิ ผูช่้วย
กรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์
หลักทรพัย์บล.ทรนีตีี ้วเิคราะห์แนว
โน้มตลาดหุ้นไทยเดือนตุลาคม    
ว่ามโีอกาสชะลอตวัหลงัจากเดอืน
กันยายนปรับตัวขึ้นมาอย่างรวด 
เร็ว เน่ืองจากเม็ดเงินต่างชาติที่ 
ไหลเข้ามาจ�านวนมากจะชะลอลง
จากค่าดอลลาร์สหรฐัทีแ่ขง็ค่า กด 
ดันให้ค่าเงินบาทและสกุลเงินภูมิ 
ภาคเอเชยีมทีศิทางอ่อนค่าลง ขณะ
ที่ปัจจัยพื้นฐานด้านก�าไรบริษัท   
จดทะเบียนปีนี้ไม่ได้ถูกปรับเพ่ิม
ขึน้ตาม
 สัญญาณการแข็งค่าของดอล 
ลาร์เกิดจากมาตรการปฏิรูปภาษี
ของสหรฐั (Tax reform) ทีร่ฐับาล
สหรฐัประกาศรายละเอยีดออกมา
แล้ว โดยเฉพาะการปรบัลดภาษเีงนิ
ได้นติบิคุคล 20% จากปัจจบุนั 35% 
และลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ขัน้สงูสดุลงมาที ่35% จากปัจจุบัน 
39.6% รวมถงึภาษเีงนิโอนกลับเข้า
ประเทศทัง้ส่วนของก�าไรและเงนิปัน 
ผลส�าหรับธุรกิจที่ตั้งถิ่นฐานนอก
สหรฐั จากเดมิทีต่ัง้ก�าแพงภาษไีว้
สงูกจ็ะปรบัลดลง เพือ่จงูใจให้บรษิทั
ข้ามชาติน�าเงินกลับประเทศมาก
ขึน้ จงึมโีอกาสทีเ่งนิลงทนุจะไหล
กลับสหรฐั โดยเดอืนตลุาคม สภา
ล่างของสหรฐัจะเริม่รบัฟังความคดิ

เห็นเกีย่วกบัการปฏริปูภาษ ีซ่ึงต้อง
ดูว่าสภาคองเกรสจะใช้เวลาการ
พจิารณารวดเรว็แค่ไหน
 ส่วนนโยบายการเงนิ ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ก็ประกาศชัด 
เจนว่า จะเริม่ต้นกระบวนการลดงบ 
ดลุในเดอืนตลุาคมนี ้แม้ในช่วงแรก
จะมีเพียงเดือนละ 10,000 ล้าน
ดอลลาร์ จงึคาดว่าจะส่งผลให้อตัรา
ผลตอบแทนพนัธบัตรสหรฐั (Bond 
yield) ค่อยๆไต่ระดับขึ้นในช่วง  
ถดัไป ท�าให้สนิทรพัย์ของประเทศ
เกดิใหม่มคีวามน่าสนใจลดลงโดย
เปรยีบเทยีบ
 ขณะที่สัญญาณความเส่ียงต่อ
ดชันหีุน้ไทยคอื การเริม่ขายสทุธิ
ของนกัลงทนุพอร์ตบรษิทัหลกัทรพัย์  
(Prop trade) หลงัจากซือ้สทุธก่ิอน
หน้านีถ้งึ 13,000 ล้านบาท  ซึง่จาก
การศกึษาสถติย้ิอนหลงัพบว่า การ
เริม่ขายสทุธดิงักล่าว หลงัจากซือ้
ตดิต่อกนัจนถงึ 10,000 ล้านบาท 
จะท�าให้ดชันหุ้ีนไทยปรบัตวัลงช่วง 
2-4 สปัดาห์หลงัจากนัน้ประมาณ 
1-2% แต่เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยจะ
ปรบัตวัลดลงไม่มาก เนือ่งจากยงั  
มีปัจจัยบวกจากตัวเลขภาคการ
ผลติทัว่โลกทีย่งัคงแขง็แกร่ง ท�าให้
ราคาโภคภณัฑ์สามารถยนือยูใ่นระ 
ดบัสูงและเป็นบวกต่อกลุม่วัฏจักร 
(Cyclical) ซึง่เป็นกลุม่ทีม่นี�า้หนกั

สงูในตลาดหุน้ไทย 
 นอกจากนี้ยังมีเม็ดเงิน LTF 
และ RMF ท่ีคาดว่าจะไหลเข้าสู่
ตลาดหุน้ช่วงไตรมาสที ่4 ประมาณ  
37,000 ล้านบาท ทัง้ตลาดหุน้ไทย
ถอืเป็นหนึง่ในตลาดทีไ่ด้ประโยชน์
จากเมด็เงนิทีโ่ยกย้ายมาจากตลาด
หุ้นเอเชียเหนือจากกรณีพิพาทระ 
หว่างเกาหลีเหนอืและสหรฐั โดยมี
ข้อแม้ว่าต้องไม่เกดิการสูร้บขึน้จรงิ
 การลงทุนจึงแนะให้เงินสดสูง
กว่าปกต ิ หากต้องลงทนุกใ็ห้มอง
กรอบ 1620-1690 จดุ เน้นกลุม่ส่ง
ออกซึ่งได้ประโยชน์จากเงินบาท
อ่อนค่า จึงมีความปลอดภัยและ
สามารถถอืลงทนุได้ต่อไป อาท ิกลุม่
อเิลก็ทรอนกิส์ อาหาร ธรุกจิการ 
เกษตร โดยโฟกสัทีบ่รษิทัทีม่กีาร
ด�าเนนิธรุกจิในสหรฐั ซึง่จะได้ประ 
โยชน์หากผลกัดนัมาตรการลดภา 
ษนีติบิคุคลส�าเรจ็ โดยให้ซือ้ IVL 
ทีร่าคา  47.50 บาทและ TU ราคา  
24 บาท

เย่ียมชม : นายคณิศ แสง-
สุพรรณ กรรมการ บริษัท การ 
บินไทย จ�ากัด (มหาชน) ให้การ
ต้อนรับ นายวิลเบอร์ แอลรอสส์ 
จูเนียร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา และ 
นายกลิน ท.ี เดวีส์ เอกอคัรราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศ-
ไทย ในโอกาสเข้าเยีย่มชมกจิการ
ของการบินไทย 

ทรีนีตี้ ประเมินดัชนีหุ้นไทยเดือนตุลาคมแกว่งออกข้างหรือ
ย่อลงเล็กน้อย หลังดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าจากนโย 
บายปฏิรปูภาษแีละลดงบดุลของเฟด ท�าให้ผลตอบแทนพนัธ 
บตัรสหรฐัปรบัสงูขึน้ แนะลงทนุในหุ้นส่งออกและกลุ่มได้ประ 
โยชน์จากการลดภาษีสหรัฐ

ณฐัชาต เมฆมาสนิ
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กีฬา

แอชลย์ี ยงั นกัเตะสารพดัประโยชน์ของทมี 
“ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ยนืยนัว่า
เป้าหมายของทมีไม่ได้เฉพาะเจาะจงรายการใด
รายการหนึง่ แต่จะขอลุน้แชมป์ทกุรายการทีท่มี
สามารถท�าได้ 
 หากย้อนกลบัไปเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว โชเซ มู
รนิโญ่ นายใหญ่ของทมี รูด้ว่ีาพวกเขาไม่สามารถ
ไปเล่นแชมเป้ียนส์ ลีก ได้ พร้อมๆกับการลุน้
อนัดบัที ่ 4 ท�าให้เขาตัง้เป้าหมายหลักไปทีย่โูร
ป้า ลกี และการเอาชนะทมีอาแจ๊กซ์ อมัสเตอร์ดมั 
ได้ในนดัชงิชนะเลศิ ท�าให้พวกเขาสามารถกลบั
ไปสูเ่วทยุีโรป อกีครัง้ 
 จากการที่พวกเขาคว้าแชมป์ลีก คัพ เมื่อ
ฤดกูาลทีแ่ล้ว ยงัมคีวามเชือ่ว่า พวกเขาต้องมุง่
มัน่กบัการแข่งขนัทกุรายการ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง เม่ือพวกเขาสามารถเกบ็ได้ 16 จาก 18 แต้ม 
ครองจ่าฝงูร่วมกบัทมีคูแ่ข่งร่วมเมอืงอย่างแมน
เชสเตอร์ ซติี้ 
 “ทกุๆคนต้องการชนะทกุรายการแข่งขนัที่
ลงแข่งขนั” ยงั ทีล่งเล่นในต�าแหน่งวิง แบ็ก และ
สวมปลอกแขนกปัตนัทมี ในเกมทีท่มีเอาชนะซี
เอสเคเอ มอสโก 4-1 รายการแชมเป้ียนส์ ลกี 
ทีร่สัเซยี เมือ่วันพธุทีผ่่านมา “ไม่มกีารแข่งขัน
รายการไหน ทีเ่ราจะมุง่มัน่เป็นหลกั เราต้องการ
ชนะทกุรายการ ไม่ว่าจะในยโุรป หรอื ภายใน
ประเทศ”   
 “เราดใีจทีค่ว้าแชมป์เมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว แต่
หากว่าเราสามารถบวกด้วยแชมป์พรีเมียร์ลีก, 
ลกี คัพ อีกครัง้ หรอืเอฟเอ คพั หรอืแชมเป้ียน
ส์ ลกี แน่นอน ทกุรายการล้วนเป็นความท้าทาย
ที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมมากที่จะคว้าแชมป์มา
ครองได้”

 สัญญาของ ยงั อยูกั่บทมีจนจบซมัเมอร์นี้ 
แต่ส�าหรับอดีตนักเตะของทีมแอสตัน วิลล่า 
ยนืยนัว่า เขาขอมุง่มัน่กบัทมี กบัเวลาทีเ่หลอือกี 
8 ทมี และเมือ่นัน้ ทกุอย่างจะมาเอง 
 “เรายงัไม่มกีารพดูคุยกันถงึเรือ่งของสญัญา
เวลาน้ี แน่นอน เป็นช่วงเวลาทีน่่าตืน่เต้นทีไ่ด้
มาอยู่ที่นี่ และผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
ความส�าเรจ็ในฐานะนักฟุตบอลแล้ว คณุต้องการ
ถ้วยรางวลัมากทีส่ดุเท่าทีค่ณุท�าได้ และเป็นส่วน
หนึ่งในความส�าเร็จของทีม ส�าหรับ แมนเชส
เตอร์ ยไูนเตด็ คอืทมีนัน้” ยงั กล่าว

โลกกีฬา ‘ยงั’มุง่มัน่ทกุรายการ

อนัโตนโิอ คอนเต้ นายใหญ่ทมี “สงิโตน�า้เงนิ
คราม” เชลซ ีเปรยว่าทมีของเขา โดนลงโทษจาก
ตารางการแข่งขนัของพรเีมยีร์ลกี เนือ่งจากวนั
เสาร์ทีจ่ะถงึนี ้พวกเขาจะต้องลงสนามพบกบัทมี 
“เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชสเตอร์ ซติี้ 
 ล่าสุด เชลซ ี บุกไปเอาชนะทมี “ตราหม”ี 
แอตเลตโิก มาดรดิ 2-1 เมือ่คนืวนัพธุทีผ่่านมา 
ขึน้เป็นจ่าฝงูของกลุม่ซ ีหลงัจากเกบ็ชัยได้ 2 เกม
ทีล่งแข่งมา แต่ในวันเสาร์นี ้ทมีแชมป์เก่าพรีเมยีร์
ลีก เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ต้องพบกับทีมแมนเชส

‘คอนเต้’สบัโปรแกรมพรเีมียร์
เตอร์ ซติี ้ของ เป๊ป กวาร์ดโิอล่า ทีเ่อาชนะทมีชา
คห์เตอร์ โดเนค็ 2-0 ทีเ่อดฮิดั สเตเดีย้ม เมือ่วนั
องัคารทีผ่่านมา ขณะทีเ่ชลซ ี เพิง่จะเดนิทางถงึ
กรงุลอนดอน ช่วงเข้าวนัพฤหสับดทีีผ่่านมา 
 “ในกรณนีี ้ผมคดิว่า เหมอืนเราโดนลงโทษ
นดิๆ” คอนเต้ กล่าว “เรามเีวลาเพยีงวนัเดยีว
ส�าหรับการเตรียมตัวในเกมแบบนี้ ถือว่าเป็น
เรื่องที่ไม่ถูกต้อง บอกตามตรง ผมรู้สึกเซอร์-  
ไพรซ์ ทีไ่ด้เหน็เกมใหญ่แบบนี ้ ลงเล่นวนัเสาร์ 
ไม่ใช่วนัอาทติย์ ผมไม่เข้าใจว่าท�าไม”  

‘มูกูรูซ่า’ชม‘ออสตาเพนโก้’ 
การ์บเีน่ มกูรูซู่า มอื 1 ของโลกชาวสเปน 
กล่าวชืน่ชม เจเลน่า ออสตาเพนโก้ มอืวาง
อนัดบั ท่ีสามารถส่งเธอตกรอบก่อนรองชนะ
เลศิ ในรายการอูฮ่ัน่ โอเพ่น ไปด้วยสกอร์ 
1-6, 6-3, 6-2 
 ออสตาเพนโก้ วยั 20 ปี แชมป์เฟรนช์ 
โอเพ่น คว้าชยั 6 เกมหลงัสดุ ผ่านเข้าไปพบ
กบั แอชไลจ์ บาร์ตี ้จากออสเตรเลยี ในรอบ
รองชนะเลศิ หลงัจากท่ี บาร์ตี ้เอาชนะ ราโร
ไลน่า พลสิโคว่า มอืวางอนัดบั 3 ด้วยสกอร์ 
4-6, 7-6 (7-3), 7-6 (7-2)  
 “ฉนัคดิว่าเธอเล่นได้ดมีาก เธอเล่นบอล
ดีๆได้หลายลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
เวลาทีถ่กูต้อง เธอเล่นด้วยความมัน่ใจจรงิๆ” 
มกูรูซู่า กล่าว  

‘กุน’ประสบอุบัติเหตุรถชน 
แซร์จโิอ อกเูอโร หัวหอกทมี “เรอืใบสฟ้ีา” 
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มีอาการบาดเจ็บซี่โครง 
จากอบุตัเิหตรุถชนข้างทางทีป่ระเทศเนเธอร์ 
แลนด์ ขณะทีน่ัง่แท็กซ่ี กลบัมาจากดคูอน-
เสร์ิต มาลมู่า นกัร้องชาวโคลมัเบยี จากการ
เปิดเผยของแหล่งข่าว เหตกุารณ์ดงักล่าว เกดิ
ขึน้ระหว่าง อกเูอโร เดินทางไปสนามบนิที่
อัมสเตอร์ดมั แต่คนขบัเสยีการควบคมุรถชน
ข้างทาง 
 แหล่งข่าวยังแจ้งต่อไปด้วยว่า อกูเอโร 
อาจจะต้องพกันานถงึ 6-8 สปัดาห์ จากอา 
การบาดเจบ็ดงักล่าว ส่งให้เขาพลาดในเกมพรี 
เมียร์ลีก ทีจ่ะพบกบัเชลซ ีและฟตุบอลโลก รอบ
คดัเลอืกกบัอาร์เจนตน่ิา ในสปัดาห์หน้าด้วย  

‘เนย์มาร์’โวยสือ่เสยีมป้ันเรือ่ง
เนย์มาร์ ว่ากล่าว ส่ือป้ันเรือ่งว่า เขามปีาก
เสยีงกับ เอดินสนั คาวานี ่ เพือ่นร่วมทมี
ปารสี แซงต์ แชแมง ของเขา จากเหตกุารณ์
ที ่เนย์มาร์ กบั คาวานี ่โต้แย้งว่าใครจะยงิลกู
ฟรคีกิในช่วงครึง่หลงั และใครจะยงิลกูโทษที่
จดุโทษ ในเวลาต่อมา จากเกมทีท่มีชนะลยีง 
2-0 ช่วงต้นเดอืนท่ีผ่านมา 
 “พวกเขาปั้นเรื่องขึ้นมามากมาย” เนย์
มาร์ ส่งสารไปถงึส่ือมวลชน “พวกเขาพดูกนั
มาก พดูกนัหลายสิง่ ท้ังๆทีไ่ม่มมีลูเลย พวก
เขาท�าตวัเหมอืนกบัว่า อยูใ่นห้องแต่งตวัของ
เราด้วย ซึง่มนัไม่มอีะไรเป็นเรือ่งจรงิเลย” 
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ต่างประเทศ

สะพายเป้ข้ามจีนด้วยรถไฟ

เทีย่วบรเิวณทีน่กัท่องเทีย่วนยิมกัน
สกัเท่าไหร่ เขาชอบทีจ่ะเดนิไปตาม
ตรอก ซอก ซอย หรอืถนนเส้นเล็กๆ
ทีช่าวบ้านและคนพืน้ทีนิ่ยมไปหรือ
อาศยัอยูม่ากกว่า
 เขากล่าวว่า เขาชอบทีจ่ะพดูคยุ
กับชาวบ้านและนั่งฟังเรื่องราวจาก
พวกเขา บรรดารปูถ่ายและเรือ่งราว
ต่างๆที่ได้รับมานั้นจะเป็นสิ่งท่ีน่า
สนใจมาก หลงัจากทีเ่ขาเดนิทางกลบั
ไปเล่าให้เพือ่นๆร่วมชัน้ของเขาฟัง
 ผู้คนที่เขาพบระหว่างการเดิน 
ทางกส็ร้างความประทบัใจให้เขาไม่
น้อยเช่นกนั
 เขาเล่าว่า เขาจ�าได้แม่นเมือ่ตอน
เดินทางไปถึงหมูบ้่านกูห้ยวน ในเขต
ปกครองตนเองพิเศษหนิงเซี่ย-หุย 

ตัง้แต่การสมัผสักบัแสงแรกของดวง
อาทติย์เป็นทีแ่รกของประเทศจีนทีฝู่
หย่วน เมอืงทีอ่ยูท่างตะวนัออกทีส่ดุ
ของจนี เรือ่ยไปจนถงึทวิทัศน์ตระ-
การตาของทีร่าบสงูปาร์ม ทีร่าบทีอ่ยู่
ทางตะวนัตกสดุของจนี
 หลวิ ถงเฟิง สามารถเดนิทางไป
สัมผัสกับทั้งสองสิ่งนี้ได้ โดยการ
โดยสารรถไฟข้ามประเทศจนีภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน
 หลวิ นกัศกึษาวยั 20 ปี จากวทิยา 
ลยัธรุกิจและเทคโนโลยเีฮยหลงเจยีง 
ได้ใช้เวลาทัง้ส้ิน 2 เดอืนหมดไปกบั
การวางแผนเส้นทางและออกท�างาน
เกบ็เงนิ ด้วยการรบัท�างานพเิศษ เพือ่
ให้ทันการเดินทางของเขาที่เริ่มต้น
ขึน้ในช่วงวนัหยดุปิดเทอมฤดรู้อน
 จดุเริม่ต้นของเขาเริม่ขึน้ทีฝ่หูย่วน 
มณฑลเฮยหลงเจยีง จากน้ันเดินทาง
ผ่านเมอืงต่างๆ ตัง้แต่ ปักกิง่ ซานซี 
หนิงเซีย่ กนัซแูละชงิไห่ สดุท้ายไป
สิน้สดุทีเ่มอืงคาสการ์ เขตปกครอง
ตนเองพเิศษซนิเจยีง
 ด้วยกล้องตัวโปรดของเขา เขา  
ได้ถ่ายภาพกว่า 3,000 ภาพตลอด
เส้นทาง 6,000 กโิลเมตรของเขา 
 หลวิกล่าวว่า เขาไม่ค่อยได้แวะ

เขารู้สึกถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่น
ของคนท้ังหมูบ้่าน เดก็ๆเดด็แอพริ
คอตสดๆจากต้นให้แก่เขา คนใน
หมูบ้่านคนอืน่ๆกช็วนเขาไปรบัประ 
ทานอาหารเยน็ทีบ้่าน
 ทีส่�าคญั พวกเขาปฏเิสธทีจ่ะรบั
เงนิจากเขา ทัง้ๆทีพ่วกเขาอยูใ่นพืน้ 
ท่ีท่ีสภาพเศรษฐกิจยังไม่ได้รับการ
พฒันา
 หลวิเล่าว่า การเดนิทางท่องเทีย่ว
และการถ่ายรปูเป็นงานอดเิรกทีเ่ขา
ช่ืนชอบ ก่อนท่ีเขาจะเดนิทางคร้ังนี้ 
เขาเคยเดนิทางไปยงัส่วนต่างๆของ
ประเทศจนีแล้วตัง้แต่เริม่เข้าเรยีนที่
วทิยาลยั
 ในการประหยดัเงนิ เขาเลอืกท่ี
จะเดนิทางโดยรถไฟตลอดการเดนิ

ทางไป ยกเว้นการเดนิทางกลบั
 หลวิกล่าวว่า ปกตแิล้วเขาเลอืก
ทีจ่ะเดนิทางโดยรถไฟเทีย่วกลางคนื 
เพ่ือท่ีเขาจะประหยัดค่าที่พักและ    
ไม่เสยีเวลาในการท่องเทีย่ว และที่
ส�าคญั การเดนิทางเช่นน้ีท�าให้เขาใช้
จ่ายไปเพียง 6,500 หยวน (ประมาณ 
32,500 บาท) ตลอดระยะเวลาเพยีง 
1 เดอืน
 ขณะท่ีเขาก�าลังเดนิทาง เขากไ็ม่
พลาดท่ีจะวางแผนทริปครัง้ต่อไปใน
ช่วงวนัหยดุฤดหูนาว
 เขากล่าวว่า เขาอยากจะไปเป็น
อาสาสมคัรบ้านเยาวชนทีม่ณฑลยนู
นาน ซึ่งเขาหวังว่าเขาจะเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ทนีัน่และสามารถกลบั
มาเปิดบ้านเยาวชนเองในปีถดัไป
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เฒ่าไส้เสียม้า  
 เป็นดังที่กล่าว วันต่อมา บุตร
ชายของเฒ่าไส้ได้ถกูม้าตวัใหม่ดดี
เอา ท�าให้ได้รับบาดเจ็บ ผู้คนจึง  
มาแสดงความเสยีใจกบัเฒ่าไส้ แต่
เฒ่าไส้กลับบอกว่า นี่อาจจะเป็น
เรื่องที่ดีก็ได้
 ไม่กีว่นัต่อมา ทางการได้เกณฑ์
ชายหนุม่เพือ่ไปเข้าร่วมกองทพัแต่
บุตรชายเฒ่าไส้ได้รับบาดเจ็บ จึง
ได้ละเว้นจากการเกณฑ์ทหาร และ
การเกณฑ์ทหารในครั้งนั้น ท�าให้
ชายหนุ่มในเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้
กลบัมา หากแต่บตุรชายเฒ่าไส้ไม่
ได้เกณฑ์ จึงมีชีวิตอยู่ได้ต่อไป

 เฒ่าไส้เสยีม้า หมายถงึ เร่ือง
บางเรื่องเมื่อเกิดอาจจะดูเป็น
เรื่องไม่ดี แต่ความจริงอาจจะ
เป็นเรื่องดี กลับกัน บางเรื่องดู
เหมือนจะเป็นเรื่องดีแต่จริงๆ
แล้วไม่ดีฉบบัน้ีขอเสนอสภุาษิตทีว่่า “ไส้ 

เวิง ซือ หม่า” หรือ “เฒ่าไส้
เสียม้า”
 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว 
ชายแดนทางเหนือของจีนมี
ชายชราผู้หนึ่งแซ่ไส้ เฒ่าไส้มี
ม้าพันธุ์ดีอยู่ตัวหนึ่งและเป็น
ม้าที่มีลักษณะดีและวิ่งได้เร็ว
มาก
 อยูม่าวันหนึง่ ขณะทีเ่กดิฝน
ตกและลมพายุใหญ ่ได้เกดิฟา้ 

ผ่าลงมา ท�าให้ม้าพันธุ์ดีตัวนั้น
ตกใจเสียงฟ้าผ่า วิ่งหนีเตลิดหาย
ไป พอคนอืน่ได้รู ้กม็าแสดงความ
เสียใจกับการเสียม้าของเฒ่าไส้ 
แต่เฒ่าไส้กลับบอกว่า การเสียม้า
ใครว่าเป็นเรื่องไม่ดีเล่า อาจจะ
เป็นเรื่องดีก็ได้
 ไม่กี่วันต่อมา ม้าท่ีเตลิดหาย
ไปก็กลับมา แต่ไม่ได้กลับมาตัว
เดียว หากแต่ได้พาม้าพันธุ์ดีอีก
ตัวกลับมาด้วย ผู้คนได้ยินข่าวเข้า 
จึงมาแสดงความยินดีกับเฒ่าไส้ 
แต่เฒ่าไส้กลบับอกว่า อาจจะเป็น
เรื่องไม่ดีก็ได้



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4678 (1203) วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มิลท์ พริกกี ใช้ชื่อภาพนี้ใน caglecartoons.com ว่า “The 
Birds” มองว่านกสันติภาพอาจห้ามศึกสหรัฐ-เกาหลีเหนือไม่
อยู่ หากถูกพลัง “นกทวิตเตอร์” ของผู้น�าสหรัฐกระแทก

ต่างประเทศ

หน่ึง โดยมีบริษัท BlueSG ใน
เครอื Bollore Group แห่งฝรัง่เศส 
ที่ชนะประมูล เป็นฝ่ายลงทุนหลัก
แผนให้บรกิารคาร์แชริง่รถอวีเีฟส
แรก ก�าหนดใช้รถ 80 คัน จอดให้
บริการไว้ตามสถานีชาร์จแบต-  
เตอรี ่30 แห่ง พร้อมหวัชาร์จ หรอื
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 120 เครื่อง
 สถานีให้บริการจัดไว้ตาม
แฟลตหรอืคอนโดมเินยีมของ
การเคหะสงิคโปร์ 18 สถาน ีย่าน
ศูนย์ธุรกิจการค้าในเมืองและ
ชานเมอืง 10 สถาน ีอทุยานวทิ 
ยาศาสตร์ (Science Park) 1 
สถานี และเขตนิคมอุตสาห-
กรรมทางตอนเหนอือกี 1 สถานี
 การใช้บริการ ผู้ใช้ต้องจองคิว
ผ่านแอปพลเิคชนัสมาร์ทโฟน เมือ่
ได้ควิกเ็พยีงไปรบัรถตามจดุทีจ่อง
ไว้ และขับไปยังปลายทาง โดยไม่
ต้องส่งคืนรถกลับไปยังจุดเดิม
 ลี เดอฮอร์ง นักวิจัยด้านการ
ขนส่งแห่ง National Universi-    
ty of Singapore มองว่าโครงการ
นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของแผนขับ
เคลื่อนประเทศสู่ Car-lite socie 
ty แม้จะเริม่ด้วยรถบรกิารจ�านวน
ไม่มากนกั แต่คาดว่าจะขยายเพิม่
ขึ้นตามล�าดับในอนาคต 
 อย่างไรก็ตาม ลี เดอฮอร์ง
ระบวุ่า ตวัแปรส�าคัญหนึง่ทีจ่ะ
ช่วยให้โครงการนีป้ระสบความ
ส�าเร็จ คือค่าเช่าต้องจูงใจ ไม่
แพงกว่าค่าแท็กซี่มากเกินไป 

 
 

In Brief : ย่อความ

สงิคโปร์พัฒนาระบบขน
ส่งมวลชนรุดหน้าไปอีก
ขัน้ โดยเป็นประเทศแรก
ในอาเซียนที่ให้บริการ
รถยนต์ไฟฟ้าแบบ “คาร์
แชริ่ง” ตามแผนรณรงค์
ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

สิงคโปร์รุดหน้าไปอีกข้ันด้าน
ขนส่งมวลชน โดยก�าหนดเปิดโครง 
การน�าร่อง ให้บรกิารรถยนต์ไฟฟ้า 
(Electric vehicle : EV) แบบ 

พัฒนายานพาหนะ ออกมาเป็น
ทางเลือกแก่ประชาชน โดยสิงค-
โปร์เป็นประเทศแรกในกลุ่มอา-
เซียน ที่มีคาร์แชริ่งรถอีวี
 โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนขบัเคลือ่นประเทศสูส่งัคมลด
การใช้รถยนต์ส่วนตัว (Car-lite 
society) เปลี่ยนมาใช้รถโดยสาร
สาธารณะ คาร์แชริง่ และทางเลอืก
อื่นแทน 
 สงิคโปร์ตัง้เป้าเพิม่สถติกิารใช้
รถโดยสารสาธารณะและคาร์แชริง่
เป็น 75% ในปี 2030 หรืออีก 13 
ปีข้างหน้า และเพิ่มเป็น 85% ใน
ปี 2050
 สิงคโปร์ทุ่มงบจ�านวนมาก 
พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม
ให้มีคุณภาพและประสิทธิ-
ภาพ ทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า ทาง
จกัรยาน และทางเดนิเท้า รวม
ท้ังระบบส่ือสาร เฉพาะระยะ 
5 ปีข้างหน้า ใช้งบ 36,000 ล้าน
เหรยีญสิงคโปร์ (882,000 ล้าน
บาท) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ 
 โครงการคาร์แชริ่งรถอีวี รัฐ-
บาลสิงคโปร์ก็ใช้งบลงทุนระดับ

“คาร์แชริง่” (Car sharing) เดอืน
ธันวาคมนี้ 
  คาร์แชริง่รถอวี ี(EV) ไม่ใช่ของ
ใหม่ ปัจจุบันมีให้บริการในหลาย
เมือง เช่น กรุงปารีส ฝรั่งเศส กรุง
ลอนดอน อังกฤษ และที่โยโกฮา
มา ญี่ปุ่น เป็นต้น
 แต่ประเดน็น่าสนใจในกรณขีอง
สิงคโปร์ คือความก้าวหน้าด้านการ

สงิคโปร์นำารอ่งบรกิารรถอวี ี

ข้อมูลภาพ  : fccsingapore.com
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...รับสมัครด่วน!...

สนใจติดต่อ บริษัท ลี่เฉิน แมชชินเนอรี่ จำ�กัด
เลขที่ 208/48-49 ม.8 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.31/1 

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทร. 0-2427-7933, 0-2873-1168, 
      08-3131-7575

1. ช่�งซ่อมไฟฟ้�เครื่องจักร

2. ช่�งซ่อมเครื่องจักรอัตโนมัติ 
    (เครื่องกลึง CNC, เครื่องกลึงไฮดรอลิก) 
 • วุฒิ ม.6ขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ หรือ ผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้งาน 

3. เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร (ช�ย, หญิง)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ-ไทยได้
 • มีความสนใจในเรื่องขายเครื่องจักร 

4. พนักง�นส่งของ (ว�งบิล เก็บเช็ค)
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ต้องมีรถจักรยานยนต์, ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4678 (1203) วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

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

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4678 (1203) วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

024155-OM-150317-02

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 53 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 09-3535-6365, 08-6475-3138

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    
 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา
2. เสมียนประจำออฟฟศ   
 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา
3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา
4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา
5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       
 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา
6. แมบาน (กินอยูประจำ)  
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ



หจก.วัฒนากาแฟ

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผูใหการอบรมการชงกาแฟสด 
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป 
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม

เร�ยนชงกาแฟสดใหอรอย โดยอาจารยรอย แอดดิสัน 
ผูเชี่ยวชาญดานการชงกาแฟ กวา 20ป

หากวันนี้ทานตองการทำธุรกิจ เปดรานกาแฟสด 
แตยังมีคำถามวา เราจะไป "เร�ยนชงกาแฟสดที่ไหนดี" 

วันนี้เรามีคำตอบใหกับทุกๆคำถาม ในทุกๆดานของวงการกาแฟ ไทย

แฟชั่นไอสแลนด

รพ.สินแพทย

ซ.รพ
.สินแพ

ทย

หจก.วัฒนากาแฟ
7/56
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ไปมีนบุร�

หจก.วัฒนากาแฟ

สนใจ/ปร�กษา ติดตอไดที่
หจก.วัฒนากาแฟ  Tel : 02-948-5947-49, 081-832-4639, 086-500-3204
Email :  royaddison2@yahoo.com,  www.Wattanakaffee.net
7/56 หมู 11 ถนนรามอินทรา ซอย 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ 
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผุูใหการอบรมการชงกาแฟสด  
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม

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



หจก.วัฒนากาแฟ

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผูใหการอบรมการชงกาแฟสด 
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป 
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม

เร�ยนชงกาแฟสดใหอรอย โดยอาจารยรอย แอดดิสัน 
ผูเชี่ยวชาญดานการชงกาแฟ กวา 20ป

หากวันนี้ทานตองการทำธุรกิจ เปดรานกาแฟสด 
แตยังมีคำถามวา เราจะไป "เร�ยนชงกาแฟสดที่ไหนดี" 

วันนี้เรามีคำตอบใหกับทุกๆคำถาม ในทุกๆดานของวงการกาแฟ ไทย

แฟชั่นไอสแลนด

รพ.สินแพทย

ซ.รพ
.สินแพ

ทย

หจก.วัฒนากาแฟ
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ไปมีนบุร�

หจก.วัฒนากาแฟ

สนใจ/ปร�กษา ติดตอไดที่
หจก.วัฒนากาแฟ  Tel : 02-948-5947-49, 081-832-4639, 086-500-3204
Email :  royaddison2@yahoo.com,  www.Wattanakaffee.net
7/56 หมู 11 ถนนรามอินทรา ซอย 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ 
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผุูใหการอบรมการชงกาแฟสด  
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม

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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ประกาศ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้มีมติให้ 

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือน สิ้นสุด  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และกำาไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 

หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยกำาหนดวัน Record Date เพื่อ 

สิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และกำาหนดจ่าย

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

   ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

   (นายทักษะ บุษยโภคะ)

    ประธานกรรมการบริหาร

Modern-p1-270917=3*5

สังคม

เพือ่เป็นการเพิม่ทางเลอืกและตอบ
โจทย์ให้กับกลุ่มคุณแม่หรือผู้ปก 
ครองทีแ่สวงหาผลติภณัฑ์นมทีเ่ตมิ
สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่าง-
กายและการเจริญเติบโตของลูก 
อ.ส.ค.สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วย
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมเด็กตรา
ไทย-เดนมาร์ค “คิดดี” 

ไทย-เดนมาร์ค‘Kid-D’ 
D) ขึน้ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
นวตักรรมใหม่ล่าสดุระดบัพรเีมยีม 
มจีดุเด่นและแตกต่างจากนมยีห้่อ
อื่นตรงที่ผลิตจากน�้านมโคสดแท้ 
100% ไม่ผสมนมผง ไม่มีน�้ามัน
พืชผสม และที่ส�าคัญยังเติมสาร
อาหารทีจ่�าเป็นต่อพฒันาการด้าน
สมองและสายตาของวัยเด็ก ทั้งดี
เอชเอ, ลูทีน, โคลีน และวิตามิน
รวม ซึ่งเหมาะส�าหรับเด็กอายุระ 
หว่าง 3-8 ขวบโดยเฉพาะ
 อ.ส.ค. ได้ใช้โรงงานนม อ.ส.ค. 
ภาคเหนอืตอนล่าง จังหวัดสุโขทยั 
เป็นฐานการผลิตนม ยู.เอช.ที. 
ตราไทย-เดนมาร์ค “คดิด”ี เนือ่ง 
จากมเีครือ่งจกัรแบบไฮสปีด ทีท่นั
สมัย สนองต่อการผลิตที่รวดเร็ว
และขนส่งสะดวก ทั้งยังมีความ
พร้อมเรื่องสถานที่ในการบริหาร
จดัการสนิค้าด้วย เบือ้งต้น อ.ส.ค. 
มกี�าลงัการผลติผลติภณัฑ์นม ย.ู-
เอช.ที. คิดดี ป้อนเข้าสู่ตลาดวัน
ละ 20 ตัน หรือประมาณ 3,300 
หบี/วนั โดยมช่ีองทางกระจายสนิ 
ค้ากว่า 10 ช่องทาง เพื่อให้กลุ่ม
คุณแม่หรือผู้ปกครองท่ีมีก�าลังซ้ือ
สามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวก
และง่ายขึ้น ได้แก่ ห้างแม็คโคร, 
เดอะมอลล์ (โฮมเฟรชมาร์ท) ทุก
สาขา, สยามพารากอน, ดิเอ็มโพ
เรียม, เทอร์มินอล 21, Lazada
 นอกจากนัน้ ผลติภณัฑ์นมคดิ
ดยีงัมวีางจ�าหน่ายทีร้่านนมสดไทย-
เดนมาร์ค สาขาตลาด อ.ต.ก. กรงุ 

 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ       
ผูอ้�านวยการองค์การส่งเสรมิกจิการ
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
เปิดเผยว่า อ.ส.ค.ร่วมกับสถาบัน 
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) ได้วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. 
ตราไทย-เดนมาร์ค “คดิด”ี (Kid- 

เทพฯ (ตรงข้ามสวนจตจุกัร), ร้าน
ค้าทีต่กึ TOT ถนนแจ้งวฒันะ, สห 
กรณ์ร้านค้าไทย-เดนมาร์ค และ
ร้านฟาร์มท่องเทีย่วไทย-เดนมาร์ค 
อ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
เป็นต้น ซึง่ในช่วงปีแรก อ.ส.ค.ตัง้
เป้ายอดขายผลิตภัณฑ์นมคิดดีไว้
ไม่ต�า่กว่า 25 ล้านบาท คาดว่า ผลติ 
ภัณฑ์นมพรีเมียมนี้จะได้รับการ
ตอบรบัเป็นอย่างดแีละเป็นทีน่ยิม
มากยิง่ขึน้ โดยส่วนแบ่งการตลาด
จะเติบโตขึ้นต่อเนื่องในปีถัดไป
 ปัจจุบันเด็กมีการเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีด้วยอุปกรณ์สือ่สารต่างๆ
มากขึน้ ทัง้คอมพวิเตอร์ โทรศพัท์
มือถือและแท็บเล็ต ท�าให้มีความ
เสี่ยงเกี่ยวกับโรคทางสายตาที่ผิด
ปรกต ิและส่งผลต่อระบบการพฒั-
นาของสมองที่อยู่ในช่วงแห่งการ
เจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์นมคิดดี
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถ
ช่วยเสริมสร้างพฒันาการของสมอง
และช่วยบ�ารุงสายตาส�าหรับเด็ก
ได้ โดยแนะน�าให้ดืม่อย่างน้อยวนั
ละ 2 กล่อง ร่วมกบัการรบัประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อเติมสาร
อาหารที่มีประโยชน์ให้เพียงพอ
ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนา-
การในวัยเด็ก ขณะเดียวกันวัยรุ่น
และผู้ใหญ่ก็สามารถดื่มนมไทย-
เดนมาร์คคิดดีได้เช่นกัน เพราะ
เป็นสารอาหารตามธรรมชาติที่มี
คุณค่า และมีความปลอดภัย จึง
ดื่มได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ดร.ณรงค์ฤทธิ ์วงศ์สุวรรณ       


