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เก่งอัปรีย์

editor59lokwannee@gmail.com

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

เหตุการณ์ “6 ตุลา” ไม่อยากจ�าแต่ก็ “ไม่ลืม” 
การเข่นฆ่าประชาชนโดย “อ�านาจรัฐ” 
บ้านเมืองยุค 4.0 ประชาธิปไตยยังถูกท�าลาย 
ความจริงและความยุติธรรมยังสูญหาย 
“โสภณ พรโชคชัย” ร�าลึกถึงวีรชน “6 ตุลา” 
เพื่อร่วมกันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” จับตาคดีฟอกเงินกรุงไทย 
เกี่ยวข้องกว่า 200 คน แต่เอาผิดแค่ “โอ๊ค” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ผ่าประเด็นร้อน “เก็บภาษีน�้า” 
“อภิรัต ศิรินาวิน” ชี้มองไม่เห็นอนาคตประเทศ 

สงกรานต2์562
พินิจพิเคราะห์แล้ว คาดการณ์
ได้ว่าจะใช้เวลาท�ากฎหมายลูก
เตม็ทีจ่นนาทสีดุท้ายทีร่ฐัธรรม 
นูญตีกรอบไว้ ท�าให้มีแนวโน้ม
เป็นไปได้ว่ากว่าจะมีเลือกตั้งก็
ล่วงเข้าสงกรานต์ปี 2562 แต่
หากเกดิอบุตัเิหตกุฎหมายลกูก็
ต้องร้องเพลงรอกันต่อไป

เรียกเสียงฮือได้พักใหญ่กับค�า
ประกาศจะประกาศก�าหนดวัน
เลอืกตัง้ภายในปีหน้า แต่เมือ่ส�า 
รวจตรวจสอบค�าพูดย้อนหลัง
ของผูเ้กีย่วข้องทัง้หลายในช่วง
ทีผ่่านมา นีไ่ม่ใช่ครัง้แรกทีป่ระ 
กาศเรื่องก�าหนดการเลือกตั้ง 
และเมื่อพิจารณาจากค�ากล่าว
ของผูเ้กีย่วข้อง ณ ปัจจุบันอย่าง

โลกวันนี้มีประเด็น 2

17th Anniversary
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พันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ (กรธ.) ยืนยันกับท่ี
ประชมุว่าจะสามารถร่างกฎหมาย
ลูก 10 ฉบับให้เสรจ็ภายใน 8 เดอืน
ได้ โดยมฉีบบัทีส่�าคญั 4 ฉบบัเกีย่ว
กบัการเลอืกตัง้ ซึง่จะท�า 4 ฉบบัดงั
กล่าวให้เสรจ็ก่อน คาดว่าหาก 4 
ฉบบัเสรจ็ก่อนจะไม่ยาวถงึ 8 เดอืน 
เพราะถ้าท�ายาวถงึ 8 เดอืน อกี 6 
ฉบับที่เหลือจะไม่ได้ท�า ดังนั้น 4 
ฉบับส�าคัญอาจจะเสร็จภายใน 4 
เดอืน หลงัจากนัน้จะส่งให้ สนช.พิ 
จารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน 2 เดอืน
ซ่ึงไม่สามารถไปเพิม่หรอืไปลดได้ 
เมื่อร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งเสร็จ และลงพระปรมา 
ภไิธยประกาศใช้ จึงถอืว่านบัหนึง่ท่ี
จะจัดให้มีการเลือกตั้ง และในที่
ประชมุนายกฯให้พดูอย่างเดยีวว่า
อย่างไรกเ็ลอืกตัง้ในปี 60”   
 (ทีม่า : http://www.manager.
co.th/Politics/ViewNews.aspx? 
NewsID=9590000079208)
 วนัก่อนบอกจะเร่ง 4 ฉบบัส�า 
คัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งเสร็จ
ก่อน เมื่อเสร็จแล้วประกาศจัด
เลอืกตัง้ได้ทนัทภีายในปี 2560 
มาวนัน้ีบอกต้องรอให้กฎ หมาย
ลกูเสรจ็ทัง้ 10 ฉบบัก่อนจงึประ 
กาศก�าหนดวนัเลอืกตัง้ได้
 ถ้าเอาตามกรอบเวลายนันา 
ทสีดุท้ายทีร่ฐัธรรมนญูให้ไว้ ไม่
นบัรวมกรณอีบุตัเิหตกุฎหมาย
ลกู การเลอืกตัง้จะมไีด้กร็าวๆ
สงกรานต์ปี 2562 แต่ถ้าเกดิอุ 
บติัเหตุกฎหมายลกูกร้็องเพลง
รอกนัต่อไป เพลงอะไรกร้็องได้ 
แต่คงไม่ใช่ “...เราจะท�าตาม
สญัญา ขอเวลาอกีไม่นาน...”

...จากวันเป็นเดือน จากเดือน
เคลือ่นไปเป็นปี ลัน่ทมไม่มาสกัที 
พวกพ้องน้องพีท่กุคนสนเท่ห์....
 ท่อนฮคุเพลงดงั ลานเทสะ 
เทอืน ของนกัร้องลกูทุง่ขวญัใจ
คนเดิมของท่านผู้ล่วงลับ “พี่
เป้า” สายณัห์ สญัญา ช่างเข้า
กับบรรยากาศบ้านเมอืงยามนี้
เสยีเหลอืเกนิ
 ก�าหนดคนือ�านาจให้ประชาชน
จดัเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธปิ-
ไตยยังเป็นไม้หลักปักขี้เลน โอน 
เอนอ่อนไหวเหมอืนไผ่ต้องลม หา 
ความมั่นคงไม่ได้ แม้ท่านผู้น�าจะ
ประกาศเสยีงดงัฟังชดัว่าพร้อมประ 
กาศวนัเลอืกตัง้ได้ปีหน้า แต่กมี็คน
เล่นลิน้ว่าประกาศวนัเลอืกตัง้ในปี
หน้าไม่ได้หมายความว่าจะมเีลอืก
ตัง้ในปีหน้า
 เมือ่ก�าหนดเลือกตัง้ถกูผกูมดัไว้
กับการจัดท�ากฎหมายลูก ฝั่งคน
เขียนกฎหมายอย่างคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนญู (กรธ.) ยนืยนัเขยีน
กฎหมายเสรจ็ตามกรอบเวลาทีก่�า 
หนด โฟกัสจึงตกไปอยู่ที่สภานิติ 
บญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) ซ่ึงเป็นผูม้ี
อ�านาจพิจารณาร่างกฎหมายประ 
กอบรัฐธรรมนญูว่าจะให้ผ่านความ
เหน็ชอบออกมาบงัคบัใช้หรอืตตีก
ให้ไปยกร่างกนัใหม่

 นายพรเพชร วชิติชลชยั ประ 
ธาน สนช.ระบชุดัว่าไทม์ไลน์การพิ 
จารณากฎหมายลูกตอนนี้ถูกขีด
เส้นเอาไว้ทีภ่ายในสิน้ปี 2561 เมือ่
กฎหมายลูกเสร็จแล้วจึงประกาศ
เลือกตั้งได้ ส่วนวันเลือกตั้งก็ต้อง  
อยู่ในกรอบ 150 วันหลังประกาศ
เลอืกตัง้
 ขณะที ่นายสรุชยั เล้ียงบญุ-
เลศิชยั รองประธาน สนช.คนที ่1 
กล่าวว่า ยังคาดการณ์เรื่องกรอบ
เวลาจดัท�ากฎหมายลกูได้ว่าจะยาว
ไปถงึเดอืนพฤศจกิายนปีหน้าหรอื
ไม่ เช่นเดียวกับก�าหนดเลือกตั้ง     
ที่คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะล่วงไปถึง
ปี 2562 หรอืไม่
 “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ประกาศแล้วว่าในปี 61 จะประกาศ
วันเลือกตั้งได้ภายหลังกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนญูทัง้ 10 ฉบบั
เสรจ็สิน้ ถงึตอนนัน้กจ็ะก�าหนดวนั
เลอืกตัง้ภายใน 150 วนั”
 ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐ 
ธรรมนญูทัง้ 10 ฉบบัประกอบด้วย
 1.พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎร 2.พ.ร.บ.ประกอบรฐั 
ธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมา 
ชิกวุฒิสภา 3.พ.ร.บ.ประกอบรัฐ 
ธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ 4.พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรม 
นญูว่าด้วยพรรคการเมอืง
 5.พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐ-
ธรรมนูญ 6.พ.ร.บ.ประกอบรัฐ-
ธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาคดอีา 
ญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการ
เมอืง 7.พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดนิ  8.พ.ร.บ. 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
9.พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ 10. พ.ร.บ. 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ
 4 ฉบบัแรกเป็นกฎหมายส�าคญั
ทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้ หากไม่ม ี4 
ฉบบันีก้ไ็ม่สามารถจดัเลอืกตัง้ได้
 ย้อนไปการประชมุร่วมระหว่าง 
คสช.กับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 
สงิหาคม2559 นายวษิณ ุ เครอืงาม  
รองนายกรฐัมนตร ีให้สัมภาษณ์กับ
สือ่มวลชนหลงัการประชมุ ระบวุ่า
 “ในทีป่ระชมุร่วม นายมชียั ฤช-ุ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4682 (1207) วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

สงกรานต์2562
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
น�ยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

 ในหลวงรัชกาลที่ 5 กับสมเด็จพระมหา
สมณเจ้ากเ็คยปรารภว่า ถ้าส่งไปเรียนเมอืงนอก
เมืองนา เขาจะเรียนเก่ง โกงเก่ง โกงคล่อง
มัย้เนีย่ ตอนนัน้ท่านกเ็ลยให้บวชเณรบ้าง ประ 
กาศพุทธมามกะบ้าง เพื่อลดล้างความโกง ไม่
เอาเปรยีบบ้านเมอืงจนเสยี หาย น�าศาสนามา
ช่วยแก้ไข คนเรียนเก่งระดบัดอกเตอร์ยงัตดิคกุ 
ยังฆ่ากันตาย อย่างนี้เรียกว่าเก่งแล้วหายนะ 
เก่งแล้วโง่ ท�าตัวเองให้ล�าบาก 
 บ้านเมืองดี ตัวเองก็ดีด้วย คนดีจึงเป็นที่
ต้องการมากกว่าคนเก่ง ปัญหาต่างๆที่ผ่านมา
หลายเรื่องก็เพราะคนเก่ง ปิดสนามบินจนตัว
เองตอนนี้ก็ล�าบากไปตามๆกัน เพราะเก่งปลุก
ระดม เก่งสร้างมวลชน แต่กลับไม่เก่งสร้าง
ความดี มีสติ มีส�านึกคิดที่รอบคอบ ไม่อย่าง
นั้นคงไม่เดือดร้อนในภายหลัง
 ท�าให้บ้านเมืองเสียหาย ตัวเองเดือดร้อน 
อย่างนี้ต้องถือว่าเก่งไม่จริง เก่งเทียม เก่งแล้ว
โกงก็อย่าเรียกว่าเก่ง ต้องเรียกว่าจอมเห็นแก่
ตัว จอมเอารัดเอาเปรียบ สร้างแต่ความเดือด
ร้อนเสียหายให้กับบ้านเมือง  เรียนมาก็จึงไม่
คุ้มค่า เพราะฉะนั้นบ้านเมืองจึงต้องมีคนดีมา
ช่วยเหลือมาปกป้อง 
 ก็ขอให้บ้านเมืองเรายกย่องคนดีมาก 
กว่ายกย่องคนเก่ง โดยเฉพาะเก่งแล้วข้ีโกง 
คนดแีล้วท�าดยีิง่ประเสรฐิและเป็นบุญของ
ประเทศ ดีกว่าเก่งแล้วโกง เก่งแล้วอัปรีย์ 
อย่างนี้ก็อย่ามาเกิดในแผ่นดินนี้เลย
  เจริญพร

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

  
In Brief : ย่อความ

เก่งอปัรย์ี

 
ยกย่องคนดีมากกว่ายกย่องคนเก่ง 
โดยเฉพาะเก่งแล้วขี้โกง คนดีแล้ว
ท�าดียิ่งประเสริฐและเป็นบุญของ
ประเทศ  ดกีว่าเก่งแล้วโกง เก่งแล้ว 
อัปรีย์

เวบ็ไซต์ iLaw สรปุอ�านาจและขัน้ตอน
การพิจารณาของ “ศาลฎีกาแผนก
คดอีาญาผูด้�ารงต�าแหน่งทางการ
เมอืง” หรอื “ศาลฎกีานกัการเมอืง” 
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
หลกัการใหญ่ยงัเหมอืนเดมิ คอืเมือ่มี
การฟ้องคดใีห้ประธานศาลฎกีาเรยีก
ประชุมใหญ่ผู้พิพากษาศาลฎีกาทั้ง 
หมด เพ่ือเลือกผูพิ้พากษา 9 คนเป็น
องค์คณะคดี
 ประชาชนทัว่ไปไม่อาจเป็นโจทก์
ยื่นฟ้องคดีต่อ “ศาลฎีกานักการ
เมอืง” ได้ ผู้ท่ีมอี�านาจฟ้องคด ี2 
องค์กร คือ “อยัการสงูสดุ” หรอื 
“คณะกรรมการป.ป.ช.” เท่านัน้
 ทีน่่าสนใจคอืตามมาตรา 42-44 
เพิ่มอ�านาจให้ “ศาลฎีกานักการ
เมอืง” คือ มอี�านาจ “สัง่รบิทรพัย์ 
สนิ” ได้ ไม่ว่าฝ่ายโจทก์จะขอให้ศาล
ส่ังรบิหรอืไม่กต็าม อาท ิทรพัย์สนิทีใ่ช้
กระท�าความผดิ หรอืได้มาจากการกระ
ท�าความผดิ ทรัพย์สนิทีไ่ด้มาจากการ
ทจุริตต่อต�าแหน่งหน้าที ่ฯลฯ
 กฎหมายใหม่ให้จ�าเลยสามารถยืน่ 
“อทุธรณ์” ได้ภายใน 30 วนั นบัแต่มี
ค�าพพิากษา ต่อทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา
เพ่ือคัดเลือกผูพิ้พากษาศาลฎกีาอกี 9 
คนทีไ่ม่เคยตัดสนิคดนีัน้เป็นผูว้นิจิฉยั
ในช้ันอทุธรณ์ ส่วนคดทีีต่ดัสนิลงโทษ 
“ประหารชวีติ”หรอื“จ�าคุกตลอดชีวติ” 
ศาลต้องส่งเรื่องให้วินิจฉัยในช้ันอุท 
ธรณ์อกีคร้ังหน่ึงเสมอ 
 ส่วนจ�าเลยที่เป็นนักการเมือง 
หรือผู้มีอิทธิพล ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะ
หลบหนไีด้มาก กฎหมายใหม่จงึ
เพิ่มเงื่อนไขมากมายเพื่อป้องกัน 
รวมถึงการพิจารณาลับหลังและ
ไม่จ�ากดัอายคุวาม

อ�านาจใหม่!
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมน 
ตรีและรัฐบุรุษ ได้ถ่ายทอดพระบรมราโชวาท
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตรัสว่า ให้ผลิต
คนดีมากกว่าคนเก่ง บ้านเมืองเราถ้าคนดีไม่
พอก็จะยุ่ง เพราะคนเก่งอาจจะโกงเก่ง เอารัด
เอาเปรียบเก่ง สร้างความเสียหายให้แก่บ้าน
เมืองก็มีไม่ใช่น้อย  
 เราจะเหน็ว่าคนโกงทีห่นีๆ ทีต่ดิคุก เป็นคน
เก่งม้ัย บางคนเก่งจนได้เป็นถงึรฐัมนตร ีอธบิดี 
ปลัดกระทรวง ต�าแหน่งใหญ่โตต่างๆ เรียกว่า
เก่งทั้งนั้น แต่ความดีไม่คุ้มกะลาหัวเลย จึงหัน
ไปโกง ไปทุจริต  จนติดคุกติดตะรางเพราะเก่ง
ในทางไม่ด ีแต่ถ้าเป็นคนดแีต่ไม่มคีวามรูค้วาม
สามารถก็ไม่ช่วยท�าให้บ้านเมอืงเจรญิก้าวหน้า
ได้เหมือนกัน
 พดูง่ายๆว่าไม่สร้างสรรค์กอ็ย่าท�าลาย 
อยูเ่ฉยๆยงัดกีว่า ไม่ใช่เก่งโกงบรรลยัวนิาศ
สนัตะโร เก่งแล้วเอารดัเอาเปรยีบ คนแก่ๆ
ทีต่ดิคกุหลายคนกเ็ป็นคนเก่งทัง้นัน้ ถ้าเป็น
คนดกีไ็ม่ต้องเข้าคกุ คนเก่งต้องเป็นคนดี
ด้วย  ไม่ใช่เก่งแล้วขีโ้กง “เก่งอปัรย์ี” อย่าง
นีอ้นัตรายทีส่ดุ
  เก่งแล้วเหน็แก่ตวัเหน็แก่ได้ ไม่คิดถึงความ
เสียหายของบ้านเมอืง ท�าให้บ้านเมอืงเสยีหาย
วุ่นวาย เราจึงอยากเห็นคนดีประดับบ้านเมือง
มากกว่าคนเก่ง ถ้าเก่งแล้วสร้างความเสียหาย 
ความจริงคนเก่งก็ไม่ใช่ว่าจะฉลาด บางครั้งยัง
โง่ด้วยซ�้า ไม่อย่างนั้นคงไม่ท�าให้ตัวเองเป็น
ทุกข์ โง่จนท�าให้ตัวเองต้องได้รับโทษ
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เศรษฐกิจ

ให้ข้อมูล : นายปิยะ เตชากูล 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอทพีี 
30 จ�ากดั (มหาชน) และ นายพ-ี   
ระพงศ์ จรญูเอก (ซ้าย) ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ออรจิิน้ 
พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากดั (มหาชน) ร่วม
เป็นวิทยากรให้ข้อมูลแผนธุรกิจ 
ในงานสมัมนา Exclusive Hoo-
ninside ที่บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,050.00 บาท

 ขาย 20,150.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,693.00  บาท

 ขาย   20,150.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,273.44 ขาย 1,273.76
ลอนดอน ซื้อ 1,273.44 ขาย 1,273.76

ภาวะหุ้น 5 ตุลาคม 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) 

 

33.65 

39.945

45.99

4.3888

0.30858

24.8095

+3.10  1,690.87  
  51,079.38
+3.27  2,424.25  
  32,874.76
+0.65  1,077.91  
  24,368.89
+4.84  571.78  
  2,983.59

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,801.97  -0.51

2,547.12  +10.65

2,639.64  +12.92

1,970.22  +2.31 

2,572.17  +11.09 

2,995.32  -3.14

1,329.23  -1.04

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,007.53

9.80

4,599.60

9.00

407.93

-

14,059.54

27.52

14,964.06

29.30

-904.52

-

25,800.66

50.51

25,863.99

50.63

-63.33

-

ปรบัจดีพีลีุน้ดชันทีะล1ุ,720จดุ

1 เดือนที่ผ่านมาเป็น Net Buy 
ประมาณ 10,000 ล้านบาท 
 ส่วนปัจจัยทีส่่งผลเชิงลบต่อการ
ลงทุนในตลาดหุ้นระยะนี้จากการ
คาดธนาคารกลางสหรฐัจะเริม่ปรบั
ลดงบดุลเดือนตุลาคมเป็นต้นไป 
โดยลดวงเงนิการถือครองตราสาร
หนี้ลง 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อ
เดอืนจากปัจจบุนัทีร่ะดบั 4.5 ล้าน
ล้านดอลลาร์ ด้วยการปล่อยให้ตรา 
สารหนี้ครบก�าหนดอายุโดยไม่มี
การลงทนุใหม่ ขณะทีร่าคาน�า้มนั
โลกปรับลดลงจากแนวโน้มก�าลัง
ผลติกลุม่โอเปกทีส่งูขึน้ 
 นอกจากนี ้ยงัต้องจบัตาวนัที ่6 
ตลุาคมทีร่ายงานนโยบายการเงนิ
ของธปท.และสหรฐัประกาศตวัเลข
จ้างงานนอกภาคเกษตรเดอืนกนั-
ยายนวนัที ่9 ตลุาคม จนีจะเปิดเผย
ดชันผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาค
บรกิารเดอืนกนัยายน รวมทัง้สปั-
ดาห์นีหุ้น้กลุม่ธนาคารทีจ่ะทยอย
ส่งรายงานการ Preview งบไตร-
มาส 3 ภายใน 21 ตลุาคม
 นายชยัยศ จวิางกรู ผูอ้�านวย

การฝ่ายวิเคราะห์บล.โกลเบล็ก 
ประเมินว่า SET จะซิกแซกขึ้น
ทดสอบแนวต้าน 1,700–1,720 จดุ 
แนะน�า กลุม่พลงังานและปิโตรเคมี 
อานิสงส์ราคาน�้ามันทรงตัวระดับ
สงู และคาดการณ์ก�าไรไตรมาส 3 
จะเตบิโต รวมถึงกลุม่อิเล็กทรอนกิส์ 
ทีไ่ด้อานสิงส์จากเงนิบาทอ่อนค่า
 นายณฐัวฒุ ิวงศ์เยาวรกัษ์ นกั
วเิคราะห์การลงทนุ บล.โกลเบลก็ 
แนะการลงทนุในทองค�าว่า สถาน 
การณ์ปัจจบุนัมคีวามตงึเครยีดและ
การก่อการร้ายเกิดขึ้นหลายภูมิ-
ภาค ขณะท่ีผู้จะรับต�าแหน่งประ 
ธานเฟดคนใหม่คาดว่าจะเน้นนโย 
บายการเงนิตงึตวั จะท�าให้ค่าเงนิ
สกลุหลกัมแีนวโน้มผนัผวนมากขึน้ 
นักลงทุนที่ซื้อขายทองค�าในประ 
เทศควรเกง็ก�าไรในรอบท่ีสัน้ลงเพือ่
ลดผลกระทบจากค่าเงนิ ซึง่ราคา
ทองค�าโลกก�าลงัเข้าสู่การรบีาวน์สู่
ระดบั 1,290 ดอลลาร์ แต่ทศิทาง
หลกัยงัสวงิขาลงระดบั 1,240-1,260 
ดอลลาร์ จึงแนะน�าเน้นเทรดฝั่ง 
short เมือ่ราคาปรบัตวัสงูขึน้

กสกิรไทยตดัตวัเลขจดีพีสีิน้
ปีจะอยู่ที่ 3.7% เนื่องจาก
การส่งออกและท่องเที่ยวที่
ฟื้นตัว บล.โกลเบล็ก มอง
หุน้ไทยได้รบัปัจจยับวกจาก
ตวั เลขเศรษฐกจิในประเทศ
โต บวกฝรัง่ซือ้ต่อเนือ่ง คาด
สิน้ปีดชันีอาจทะล ุ1,720 จดุ 
แนะสะสมหุ้นกลุ่มพลังงาน
และปิโตรเคมี 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับประ 
มาณอตัราการเตบิโตเศรษฐกจิไทย 
(จดีพี)ี ปี 2560 อยูท่ี ่ 3.7% จาก
การส่งออกและท่องเท่ียวที่ฟื้นตัว 
ของภาคการท่องเที่ยวเป็นส�าคัญ 
โดยเศรษฐกจิช่วงครึง่ปีหลงัคาดจะ
ขยายตวัที ่3.8% สงูกว่าช่วงครึง่ปี
แรกทีข่ยายตวัเฉลีย่ 3.5% ส่วนการ
ส่งออกทัง้ปีคาดว่าอยูท่ี ่7.0% ขณะ
ท่ีการลงทุนภาครัฐคาดจะเร่งการ
ใช้จ่ายได้ในครึง่หลังของปี
 น.ส.วลิาสนิ ีบญุมาสงูทรง ผูอ้�า 
นวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลัก
ทรพัย์ โกลเบล็ก จ�ากดั หรอื GBS 
ประเมินตลาดหุ้นไทยว่า ได้รับ
ปัจจยัหนนุจากการซือ้เกง็ก�าไรดกั
ผลประกอบการของบจ.ช่วงไตร 
มาส 3 รวมถงึจากปรบัประมาณ
การจดีพีขีองธนาคารแหงประเทศ 
ไทยจาก 3.5% เป็น 3.8% ส่วน
กระทรวงคลงัเตรยีมปรบัประมาณ
การจดีพีทีี ่ 3.8% เช่นกนั ขณะที่
สภาผู้ส่งออกปรับการส่งออกไทย
โตไม่ต�า่กว่า 6% จากเดมิ 5%  ส่วน 
Fund flow นกัลงทนุต่างชาตช่ิวง 
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

นธิศิ มนญุพร

สนับสนุน : สโมสรโรตารีกรุงเทพเพลินจิต และ มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก 
น�าโดย นางอุษา อุษณาจิตต์ และ นางสุนทรี จรรโลงบุตร บริษัท เทค
โนเมดิคัล จ�ากัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเครื่องมือแพทย์จากการจัด
งานคอนเสิร์ต “Charity for Life” ให้แก่ โรงพยาบาลราชบุรี  

โรดโชว์ : นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั รชิ สปอร์ต จ�ากดั (มหาชน) พร้อมคณะผูบ้รหิาร น�าเสนอข้อมลู
ต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นไอพีโอจ�านวน 200 ล้านหุ้น มั่นใจเข้า
เทรดปลายปีนี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ 

 นายเบน เตชะอบุล กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั 
คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั 
(มหาชน) หรือ CGD เปิดเผยว่า
โครงการอลิเีม้นท์ ศรนีครนิทร์ คอน 
โดมิเนียมพร้อมอยู่มียอดขายและ
ยอดจองเพิ่มขึ้นอย่างมากช่วงไม่กี่
เดอืนทีผ่่านมา ปัจจัยหนนุจากโครง 
การรถไฟฟ้า MRT สายสเีหลอืงช่วง

ลาดพร้าว-ส�าโรง ซึง่มสีถานบีรกิาร
รถไฟฟ้าอยูใ่กล้กบัโครงการในอนา 
คต ซึ่งโครงการต้ังอยู่บนท�าเลที่       
มีศักยภาพสูง ใกล้ห้างสรรพสิน     
ค้าขนาดใหญ่ และสิง่อ�านวยความ
สะดวก 
 โครงการเป็นอาคารคอนโด-    
มเินยีม 7 อาคาร ทัง้สิน้ 1,059 ยนูติ 
ยอดขายสะสมทัง้โครงการแล้วกว่า 

90% ขณะนี้ก�าลังขายเฟสสุดท้าย
ราคาขายเฉลีย่ 80,000 บาทต่อตา

คันทรี่ กรุ๊ปปลื้มโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่สไตล์รี
สอร์ต “อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์” ขายแล้วกว่า 800 ล้านบาท 
อานิสงส์รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง คาดปิดโครงการภาย 
ในสิ้นปี
 

‘คันทรี’ลื้มยอดขาย‘อิลีเม้นท์’
รางเมตร โดยจะเร่งการขายทีเ่หลอื
เพือ่ปิดโครงการภายในสิน้ปี 2560 
นอกจากนี ้ยงัพฒันาโครงการ “เจ้า
พระยาเอสเตท” รมิแม่น�า้เจ้าพระยา 
มลูค่า 32,000 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยโรงแรมคาเพลลา กรงุเทพ โรง
แรมโฟร์ซซีัน่ส์ กรงุเทพ และคอนโด
มเินยีมหรโูฟร์ซซีัน่ส์ ไพรเวท เรสซิ
เด้นซ์ ก�าหนดแล้วเสร็จปลายปี 
2561 และยงัเตรยีมพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย์แบบผสมผสานใน
ฉะเชงิเทรามลูค่ากว่า 2,000 ล้าน
บาท

 นายนธิศิ มนญุพร กรรมการ
และผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทัประกนั
สนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
เปิดเผยผลการด�าเนินงานการค�้า

บสย.โชว์ยอดค�าขอทะลุหมืน่ล้าน    
ประกนัสนิเชือ่ 9 เดอืน (ม.ค.-ก.ย.) 
มยีอดอนุมตัคิ�า้ประกันสนิเชือ่ 54,027 
ล้านบาท ลกูค้าใหม่ 67,597 ราย 
นอกจากนี้ ยังประสบความส�าเร็จ
การค�า้ประกนัสนิเชือ่ SMEs ทวทีนุ 
(PGS6) ปรับปรุงใหม่ตามกรอบ
วงเงนิ 81,000 ล้านบาท โดยยอดค�า 
ขอค�า้ประกนัสนิเชือ่มากกว่า 10,000 
ล้านบาท ช่วย SMEs จ�านวน 1,200 
ราย ม ี 15 ธนาคารพันธมติรร่วม
โครงการ 
 นายนธิศิ กล่าวว่า การด�าเนนิ
งานส�าเรจ็ด้วยดเีนือ่งจากความร่วม
มอืระหว่าง บสย.และธนาคารพนัธ 

มติร อาท ิ โครงการค�า้ประกนัสนิ
เช่ือรายย่อย ระยะที ่2 ทีม่ลีกูค้าใหม่
ใช้บรกิารค�า้ประกนัสนิเชือ่ตลอด 3 
ไตรมาสรวม 60,656 ราย ขณะที่
โครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ SMEs 
Transformation Loan ร่วมกบัธนา 
คารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ประสบ
ความส�าเรจ็ด้วยด ี รวมถงึโครงการ
ค�้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน 
(PGS6) ปรบัปรงุใหม่ทีม่ ี15 ธนา 
คารพนัธมติรร่วมให้สนิเชือ่และค�า้
ประกนัสนิเชือ่ 
 ส�าหรับแผนงานไตรมาสสุด 

ท้าย บสย. ได้เร่งผลักดันยอดค�้า
ประกนัสนิเชือ่ ให้บรรลเุป้าหมาย
ตามแผนวสิาหกจิ 86,000 ล้านบาท 
ภายใต้กลยุทธ์เชิงรุก ปูพรมกิจ-
กรรม รองรับการเติบโตของภาค
ธรุกจิ และตามนโยบายของรฐับาล 
อาทิ ส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อส�า    
หรบัผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว โดย
ร่วมกบัธนาคารพนัธมติร โครงการ
ผลักดันสินเช่ือและค�้าประกันสิน
เช่ือ ภายใต้แคมเปญร่วมกับธนา 
คารต่างๆ เพือ่ขยายฐานผูป้ระกอบ
การกลุม่ค้าชายแดน CLMV ท่อง
เทีย่ว และ SMEs เกษตร เป็นต้น
            

เบน เตชะอุบล
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ฟรูี’่ไม่ต่อใบอนญุาตชก 
ไทสนั ฟรูี ่อดตีแชมป์โลกรุน่เฮฟวีเ่วท ยืนยัน
ว่าเขาจะไม่ท�าการต่ออายใุบอนญุาตชกมวย
จากคณะกรรมการควบคมุการชกมวยของสห
ราชอาณาจักร โดยใบอนุญาตฉบับเดิมจะ
หมดลงตอนสิน้เดือนตลุาคมนี้ 
 ฟรูี ่ได้ทวติข้อความว่า “หลงัจากทีผ่มใช้
เวลาคิดอยู่นานและยากมาก เกี่ยวกับการ   
กลบัมาของผม ในท่ีสุด ผมตดัสนิใจจะไม่ต่อ
ใบอนญุาตกบัทางคณะกรรมการการควบ คุม
การชกมวยของสหราชอาณาจกัรแล้ว” การ
ตัดสนิใจในครัง้นีข้อง ฟรูี ่ท�าให้อนาคตของ
เขาบนสงัเวยีนผ้าใบตกอยูใ่นข้อสงสยัอกีครัง้ 
ซึง่ก่อนหน้านีเ้ขาเคยเผยว่าเขาอาจจะจบชวีติ
การชกมวยแล้ว “ผมเป็นนกัชกทีย่ิง่ใหญ่ แต่
ผมก็อาจจะเลิกชกก็ได้” เขาโพสต์เมื่อต้น
เดอืนตลุาคม  

‘ฮาเลป็’เฉอืนชนะ‘ชาราโปว่า’
ซโิมน่า ฮาเลป็ มอืวางอนัดบั 2 ชาวโรมาเนยี 
บันทึกประวัติศาสตร์ของเธอได้ส�าเร็จ เมื่อ
สามารถเอาชนะ มาเรยี ชาราโปว่า เป็นเกม
แรกจาก 8 เกมทีพ่บกนั ผ่านเข้ารอบก่อนรอง
ชนะเลศิ ไชน่า โอเพ่น เป็นผลส�าเรจ็ โดย ฮา
เลป็ มอื 2 ของโลก ใช้เวลาเพยีง 72 นาท ีใน
การเอาชนะชาราโปว่า 6-2, 6-2 ในเกมนี ้ชา
ราโปว่า เล่นผดิพลาดมาก ท�าอนัฟอร์ช เออ
เรอร์ มาถงึ 39 ครัง้      
  ฮาเลป็ จะเข้าไปพบกบั ดาเรยี คาซาตน่ิา 
จากรัสเซีย ในรอบรองชนะเลิศ ที่เอาชนะ 
แอดเนียซีก้า รัดวานสกา แชมป์เก่า 4-6, 
7-5, 6-2 โดยใช้เวลา 2 ชัว่โมง 32 นาที 

‘เวตเตล’ได้กระปุกเกียร์ใหม่ 
เซบาสเตียน เวตเตล จากค่ายเฟอร์รารี ่ได้
รับข่าวดี หลังจากที่ทีมเฟอร์รารี่ของเขา
สามารถเปลีย่นกระปุกเกยีร์ได้ใหม่ ส�าหรบั
การแข่งขนัเจแปน กรงัด์ปรซ์ี ทีจ่ะมขีึน้ในวนั
อาทติย์นี ้สถานการณ์ล่าสดุ เวตเตล แชมป์
โลก 4 สมยั ชาวเยอรมนั มคีะแนนตามหลงั 
ลูอิส ฮามลิตนั จากทมีเมอร์ซเิดส อยู ่34 แต้ม 
กบัอกี 5 สนามทีเ่หลอื รวมสนามซซูกูะ ด้วย 
 กระปกุรถของ เวตเตล ได้รบัความเสยี
หายจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด รถของเขา   
โดน แลนซ์สโตลล์ นกัขบัแคนาเดยีน ทมีวลิ
เลยีมส์ ในการแข่งขนัมาเลเซยีน กรงัด์ปรซ์ี 

แมตส์ ฮมุเมลส์ เปิดเผยว่า เจ้านายของเขาท่ีทีม 
“เสอืใต้” บาเยร์ิน มวินคิ ได้สอบถามเขาถงึ เจอร์
เกน คลอ็ปป์ อดตีนายเก่าของเขา สมยัทีอ่ยูก่บั
ทมีโบรสุเซยี ดอร์ทมนุด์ ในห้วงเวลาทีท่มีแชมป์
บนุเดสลกีา ก�าลงัมองหาโค้ชคนใหม่อยู่
 ฮมุเมลส์ วยั 28 ปี เคยคว้าแชมป์บนุเดสลกีา 
2 สมยัตดิต่อกนัขณะทีอ่ยูก่บัทมีดอร์ทมนุด์ ในปี 
2011 และ 2012 ซึง่กองหลงัผู้นี ้อดตีเป็นนกัเตะ
เยาวชนทมีบาเยร์ิน ก่อนทีจ่ะมโีอกาสลงเล่นใน
ลีกเป็นครั้งแรก เมื่อเขาเข้าร่วมทีมดอร์ทมุนด์ 
เบือ้งต้นแบบยมืตวั ต่อมาย้ายทมีแบบถาวรในปี 
2009 และหลงัจากทีอ่ยูก่บัดอร์ทมนุด์ เป็นเวลา 
8 ปีครึง่ เขากลบัมาสูบ่าเยร์ิน อกีครัง้ ด้วยสญัญา 
5 ปี เมือ่ซมัเมอร์ทีแ่ล้ว ด้วยราคา 35 ล้านปอนด์ 
 ก่อนหน้านีม้ข่ีาวออกมาว่า คลอ็ปป์ นายใหญ่
ของทมี “หงส์แดง” ลเิวอร์พลู ถกูทาบทามให้เข้า
รบังานทีอ่ลอินัซ์ อารน่ีา แต่ว่ามชีือ่ของ โธมสั ทู
เชล อดตีโค้ชดอร์ทมนุด์ และ จเูลีย่น นาเจลส์    
มันน์ ของฮอฟเฟนไฮน์ ในลิสต์รายชื่อที่จะเข้า    
มาแทนที ่คาร์โล อนัเชลลอตติ ท่ีโดนไล่ออก หลัง

ประธานคณะกรรมการร่วม ประเทศอาร์เจนตน่ิา, 
อรุกุวยั และปารากวยั ประกาศขอเสนอตวัเป็น
เจ้าภาพจดัการแข่งขนัฟตุบอลโลก รอบสดุท้าย ปี 
2030 แม้ว่าการน�าเสนอชื่อยังไม่มีการเปิดให้
เสนออย่างเป็นทางการ 
 ส�าหรบัการแข่งขนัทีจ่ะมขีึน้ในปี 2030 จะ
เป็นการแข่งขนัครบรอบ 100 ปีของฟตุบอลโลก 
ซึง่ครัง้แรกของฟตุบอลโลก มขีึน้ทีอ่รุกุวยั ปี 1930 
เมือ่เดอืนมถินุายนทีผ่่านมา ยฟู่า เคยออกมาเปิด
เผยว่า สหราชอาณาจกัร มคีวามประสงค์จะเสนอ
ตวัเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัในปี 2030 เช่นกนั

เกมแชมเป้ียนส์ ลกี ทมีพ่าย ปารสี แซงต์ แชแมง 
3-0 ก่อนหน้านี้ 
 “ผมยังคงเฝ้าติดตามผลงานของ เจอร์เกน 
คลอ็ปป์ อย่างใกล้ชิด เพราะว่าเราผูกพนักนัตัง้แต่
สมยัอยูก่บัดอร์ทมนุด์” เขากล่าว Sky Sports 
“ผมมคีวามสขุมาก เมือ่เขาเริม่ต้นได้ดใีนฤดกูาล
นี ้แต่ตอนนีม้นัอาจจะยากล�าบากซะหน่อยส�าหรบั
เขาและทมี”   
 “แต่ผมเชือ่ว่าเขาและทมีจะผ่านพ้นจากสถาน 
การณ์นีไ้ปได้ มนัไม่แย่มากมายอะไร แต่มนัไม่ได้
ดอีย่างทีพ่วกเขาคาดหวงัไว้”   
 “ผมยอมรบัว่า บาเยร์ิน ถามบางเรือ่งทีเ่กีย่ว
กบั คลอ็ปป์ ซึง่ผมกบ็อกไปตามความคดิเหน็ของ
ผม แต่ผมไม่รูว่้ามชีือ่ของ ทเูชล ด้วย ผมไม่มคีวาม
คดิเหน็เรือ่งนี”้ ฮมุเมลส์ กล่าว “ผมกจ็ะตามข่าว
ตามหน้าหนงัสอืพมิพ์ ว่าจะเกดิอะไรขึน้นับจากน้ี”  
 ท้ังนี ้ฮมุเมลส์ ปฏเิสธว่า เขาไม่มส่ีวนเกีย่วข้อง
กับการไล่ อนัเชลลอตติ ออกจากต�าแหน่งแต่อย่าง
ใด หลงัจากทีม่ข่ีาวออกมาว่า เขาคอื 1 ใน 5 นกั
เตะทีต่่อต้านกนุซอือติาเลยีนผู้นี้ 

3ประเทศขอจดั‘บอลโลก2030’

‘ฮุมเมลส์’รับคุย‘คล็อปป์’

 โฮราซโิอ คาร์เตส ประธานาธบิดปีารากวยั 
กล่าวว่า “การประชมุครัง้แรกส�าหรบัการเสนอ
ตวัเป็นเจ้าถาพร่วมจะมขีึน้สปัดาห์แรกของเดอืน
พฤศจกิายน ชาตอิืน่ต้องการทีจ่ะเสนอเช่นกนั แต่
ส�าหรบัพวกเรามจีดุแขง็ตรงที ่ประเทศอรุกุวยั ที่
จะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของบอลโลก
นัน่เอง”     
  ฟตุบอลโลก 2018 จะมขีึน้ทีร่สัเซยี ปี 2022 
ทีก่าร์ต้า ขณะทีใ่นปี 2026 ข้อเสนอเจ้าภาพร่วม
ของสหรฐัอเมรกิา เมก็ซโิก และแคนาดา มโีอกาส
ได้รบัการคดัเลอืกมากทีส่ดุ 
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ยุโรปหลายประเทศผันผวนค่อน
ข้างรุนแรง
 นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมอง
ว่า หากกาตาลุญญาแยกตัว
จากสเปนส�าเร็จ จะส่งผลกระ
ทบระยะสั้นต่อเศรษฐกิจของ
กาตาลญุญาเอง รวมทัง้เศรษฐ 
กจิของสเปนและยโุรป รนุแรง
กว่ากรณสีหราชอาณาจกัรแยก
ตวัจากยโุรป ทีเ่รยีกว่า “Brexit”
 นอกจากนั้น ยังคาดว่าสเปน 
ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกจิใหญ่อันดบั 4 
ของกลุ่มใช้เงินยูโร จะเผชิญภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยอีกครั้ง 
 ส่วนกาตาลญุญา หากเป็นอสิระ
จากสเปน และต้องการเป็นสมา 
ชกิสหภาพยโุรป (อยี)ู ต้องยืน่ความ
จ�านงในฐานะรฐัอสิระ จากน้ัน สมา 
ชกิอยีทูกุประเทศรวมทัง้สเปน ต้อง
ลงมตเิหน็ชอบจงึจะได้สมาชกิภาพ
อียู ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ไม่ง่ายนัก
 อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยาก
อย่างยิ่ง ที่สเปนจะยอมให้กาตา
ลุญญาแยกตัวเป็นอิสระ  
 ดังนั้น ทางออกที่มีความ
เป็นไปได้มากที่สุด คือสเปน
ต้องยอมเพิ่มขอบข่ายอ�านาจ 
ให้กาตาลญุญาปกครองตนเอง
ได้อย่างอสิระมากกว่าทีเ่ป็นอยู่  

 
 

+

In Brief : ย่อความ

กรณีมวลชนแคว้นกา-
ตาลุญญาชุมนุมต่อต้าน
สเปน และเรียกร้องรัฐ
บาลท้องถิน่ประกาศแยก
กาตาลุญญาเป็นอิสระ
จากสเปน ท�าให้เกิดความ
วิตกว่า จะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกจิยโุรปรนุแรง
กว่ากรณี “Brexit”

โลกนี้คือการ์ตูน
น้�วุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เป็นระเบดิเวลาลกูใหม่ทีจ่ะท�าลาย
เศรษฐกิจของยุโรป 
 แคว้นกาตาลญุญาเป็นเขตปก 
ครองตนเอง อยูท่างภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือของสเปน ติดกับฝรั่ง 
เศส มีนครบาร์เซโลน่าเป็นเมือง
เอก และมีประชากรประมาณ 7.5 
ล้านคน 
 ด้านเศรษฐกิจ กาตาลุญ-
ญาเป็นภูมิภาคมีเศรษฐกิจดี

ที่สุดของสเปน เป็นแหล่งราย
ได้หลักของสเปนทั้งจากการ
ผลิตและส่งออก 
 ส�าหรับท่ีมาของการรวมพลัง
ผลกัดนัแผนแยกเป็นรฐัอสิระจาก
สเปน เกิดจากความรู้สึกเบื้องลึก
ว่า ตนเป็นชาติพันธุ์ที่แตกต่าง
จากชาวสเปนในภูมิภาคอื่น มีภา 
ษา วฒันธรรม และประเพณเีฉพาะ
ของตน   
  เมื่อวันอาทิตย์ (1 ต.ค.) รัฐ 
บาลท้องถ่ินกาตาลุญญาจัดลงประ 
ชามต ิให้ประชาชนตดัสนิว่าจะอยู่
กบัสเปนต่อไปหรอืแยกเป็นรฐัอสิระ 
ทางการสเปนเข้าขัดขวางระบุว่า
ขดัต่อรฐัธรรมนญู แต่กาตาลุญญา
ก็ด�าเนินการต่อส�าเร็จ และเสียง
ข้างมากเหน็ชอบให้แยกเป็นอสิระ
จากสเปน
 การเข้าขัดขวางของเจ้า
หน้าที่สเปน เกิดการปะทะกับ
กลุ่มต่อต้าน มีผู้บาดเจ็บจ�า-
นวนมาก และกลายเป็นชนวน
ท�าให้ชาวกาตาลุญญาชุมนุม
ประท้วงยืดเยื้อมาถึงปัจจุบัน 
โดยยอดผู้ชุมนุมล่าสุดคาดว่า
มีประมาณ 700,000 คน 

ข้อมูลภาพ : Occupy.com

‘กาตาลุญญา’เขย่าศก.ยุโรป



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4682 (1207) วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 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)

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

PATTANA-P1-041017=4*6_01

สนใจติดต่อ เลขที่ 8 ซ.สุขุมวิท 12 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-5803 ต่อ 214
(คุณนิสากร)

บริษัท พัฒนาประชากร จำากัด

ร้านอาหาร CABBAGES & CONDOMS

จำ�น
วน
ม�
ก

รับสมัครงาน
1. แม่ครัว/พ่อครัว   

 • อายุไม่เกิน 45 ปี

2. ผู้ช่วยแม่ครัว

3. พนักงานเสิร์ฟ

4. เดินอาหาร

5. คนสวน



LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง

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

LEECH P1-280917=4*6

 

 

Classifieds  
02 422 8055

CHATE-P1-160217-01

 

 

 

 

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

02

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4682 (1207) วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

JUTAR P1-260917=4*6

โทร. 09-8384-7966

ราคาถูก
ไม่เก็บเงินล่วงหน้า

รับสร้างบ้าน, ต่อเติมอาคาร, 
โรงงาน, อพาร ์ตเมนต์, 

ตกแต่งภายใน, งานเฟอร์นิเจอร์, 
งานไฟฟ้า, งานสี กำาแพง 

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

รับเหมาทั้งของและค่าแรง
รับเหมาเฉพาะค่าแรง

รับเหมาก่อสร้าง



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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สังคม
รางวัล การประกวดรอบชิงชนะ
เลิศและพิธีมอบรางวัล โครงการ 
“กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปี 11 ที่
ธนาคารกรุงไทย ส�านักงานใหญ่ 
J 13.00 น. สุวพันธุ์ ตันยุ-
วรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระ-
ทรวงยุติธรรม เป็นประธานงาน
ประกาศผลโครงการประกวดภาพ 
ยนตร์โฆษณาส้ันกองทนุยตุธิรรม 
ท่ีลานไอแมกซ์ เมเจอร์รัชโยธิน 
J วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ บอส
สาวคนเก่ง แห่งศูนย์การค้าบลู

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหา 
ชน)ส�านักงานใหญ่ J 10.19 น. 
วสิทุธิ ์ศรสีพุรรณ รฐัมนตรช่ีวย
ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประ 
ธานเปิดงานมหกรรมการเงนิอดุร 
ธาน ีครัง้ที ่5 (Money Expo 2017 
Udonthani) ที่อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 
4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 
อุดรธานี J 13.00 น. ดร.สม-
ชัย สัจจกุล ประธานกรรมการ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นประ 
ธานในพิธีประกาศผลและมอบ

J 10.00 น. ดร.สเุมธ ตนัติเวช-
กลุ ประธานกรรมการมลูนธิอิทุก
พฒัน์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ เป็น
ประธานในกจิกรรม “การบนิไทย
คนืชวีติให้คคูลองเลยีบถนนวภิาว 
ดี” ที่บริเวณริมสระน�้า ประตู 2 

โรงพยาบาลราชวถิ ีร่วมกบั ชมรมวิง่ 
โรงพยาบาลราชวถิ ีสมาคมนสิติเก่า
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
จดักจิกรรมเดิน-วิง่เพ่ือผูป่้วยโรคข้อ
เข่าเสื่อม “รักเรา รักษ์เข่า ไม่เก่า
เลย” รณรงค์ให้ประชาชน และบคุ-
ลากรทางการแพทย์ ใส่ใจดูแลสุข 
ภาพตนเองด้วยการออกก�าลังกาย
เพือ่ป้องกนัโรคข้อเข่าเส่ือม รวมทัง้
ส่งเสรมิให้ผูป่้วยทีผ่่าตดัเปลีย่นข้อได้
ใส่ใจการออกก�าลังกาย และรายได้
สมทบทนุ กองทุนผ่าตดัเปลีย่นข้อ 
มลูนธิโิรงพยาบาลราชวถิี 
 นพ.มานสั โพธาภรณ์ ผูอ้�า-
นวยการ โรงพยาบาลราชวถิ ีเผยว่า 
“โรคข้อเข่าเส่ือม” ปัจจบุนั พบในผู้
สูงอายุและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ในประเทศไทยพบผูป่้วยมากกว่า 6 

รักเรา รักษ์เข่า ไม่เก่าเลย 

ของหลายภาคส่วน ทัง้ โรงพยาบาล
ราชวถิ ีร่วมกบั สมาคมนสิิตเก่าแพทย 
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัรงัสติ และกอง 
ทุนผ่าตัดเปลีย่นข้อ มลูนธิโิรงพยา 
บาลราชวถิ ี โดยมจีดุประสงค์ เพือ่
รณรงค์ให้ประชาชน ใส่ใจในการดู 
แลสขุภาพตนเองด้วยการออกก�าลงั
กาย เพือ่ป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ม และ
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยท่ีผ่าตัดเปลีย่นข้อได้
ใส่ใจการออกก�าลงักาย อีกท้ังรายได้
สมทบทนุ กองทนุผ่าตดัเปลีย่นข้อ 
มลูนธิโิรงพยาบาลราชวถิ ี เพือ่ช่วย
เหลือผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไป 
งานนีม้คีนเข้าร่วมกว่า 2,000 คน
รวมถงึผู้ท่ีได้รับการเปลีย่นข้อฯ กว่า 
200 คน เพือ่แสดงให้เหน็ว่าหลงัจาก
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแล้ว 
สามารถกลบัมาใช้ชวีติได้ตามปรกติ 

ล้านคน ทัง้นีโ้รงพยาบาลราชวถิ ีได้
มกีารผ่าตดัเปลีย่นข้อเข่าเทยีม มา
แล้วกว่า 30 ปี โดยเฉลีย่ปีละกว่า 
300 ราย ซึง่ถอืเป็นอนัดบัต้นๆ ของ
ประเทศในการรกัษาโดยการผ่าตดั
เปลีย่นข้อเข่าเทยีม โดยการเปลีย่น
ข้อเข่าโรงพยาบาลราชวถิผ่ีาตดัโดย
ใช้คอมพวิเตอร์น�าวถิ ี มากทีส่ดุของ
ประเทศ ท�ามากว่า 10 ปีแล้ว ท�าให้
มีความแม่นย�าเที่ยงตรงในการผ่า 
ตดัสงู รวมทัง้เริม่น�าการผ่าตดัแบบ
แผลเลก็และพืน้ตวัเรว็ จาก 10-14 
วนั ลดลงเหลอื 3-4 วนั นอกจากนีเ้รา 
มกีารผ่าตดั revision แก้ไขข้อทีเ่คย
ผ่าแล้วแต่เริ่มมีการหลวมใหม่มาก
เป็นล�าดบัต้นๆของประเทศ ซึง่การ
แก้ไขนี้มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่า
การผ่าเปลี่ยนข้อเทียมครั้งแรก 

อย่างไรกต็ามการรกัษาโดยการเปลีย่น 
ข้อเข่าเทยีม บางสทิธิข์องการรกัษา
พยาบาลไม่สามารถเบกิได้ จงึเป็น
ภาระท่ีผู้ป่วยต้องช�าระค่าใช้จ่ายส่วน
เกนินีเ้อง กองทนุผ่าตดัเปลีย่นข้อมลู 
นิธิโรงพยาบาลราชวิถี จึงได้จัดกิจ 
กรรมเดนิ-ว่ิง “รักเรา รักษ์เข่า ไม่เก่า
เลย” ขึน้เพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วยทีข่าด 
แคลนทนุทรพัย์ในการรกัษา โดยราย
ได้สมทบทุนกองทุนผ่าตัดเปล่ียน   
ข้อ นบัเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ป่วย    
สามารถกลบัไปใช้ชวีติได้ตามปรกต”ิ
 แพทย์หญงิรตัยิา พรชยัสรุย์ี 
ประธานชมรมวิง่โรงพยาบาลราชวถิี 
ได้เล่าถึงที่มาของการจัดกิจกรรม
เดิน-ว่ิงเพ่ือผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 
“รักเรา รักษ์เข่า ไม่เก่าเลย” ว่า 
กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ

พอร์ต หัวหิน จัดงาน น้อมร�าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช เชิญชมนทิรรศการประ 
ตมิากรรมพระบรมฉายาทสิลกัษณ์, 
งานแสดงนทิรรศการตราไปรษณี 
ยากร พร้อมจ�าหน่ายสแตมป์ชุด
พิเศษ, กิจกรรมบรรเลงเพลงของ
พ่อ, การแสดงหุน่ละคร เรือ่ง พระ
มหาชนก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7- 
31 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์การค้า
บลูพอร์ต หัวหิน

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com
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สังคม

พล.อ.ชนาธปิ บนุนาค รองผูอ้�านวยการส�านกังานปฏบิตักิารภารกจิรกัษา
ความมัน่คงภายในกองทพับก เปิดโครงการปลกูดอกดาวเรอืงกบักองอ�านวย
การรกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) สภากรงุเทพมหานคร 
และ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิทีศ่นูย์การค้าสยามพารากอน

สุรพล พกุลานนท์ ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมอาชีพ ส�านักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร รับมอบ “ดอกไม้จันทน์ 9,999 ดอก” จาก สัญชัย 
อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี 
(ไทย) เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ภญ.ดร.อิษยา สุขารมณ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมการเข้าถึงยา ฝ่าย
นโยบายด้านรฐักจิสมัพนัธ์ และฝ่ายสือ่สารองค์กร บจก.โนวาร์ตสี (ประ 
เทศไทย) แถลงข่าวเปิดตัวสื่อในโครงการ Every Beat Matters ภาย
ใต้แคมเปญ Heart Failure Awareness เนื่องในวันหัวใจโลก 

มรุธาธร์ี รกัชาตเิจรญิ และ วรลกัษณ์ ตลุาภรณ์ เปิดงาน “เดอะมอลล์ บ้าน
ของคนโคราช” ฉลองครบรอบ 17 ปี เดอะมอลล์ โคราช จดันทิรรศการ
ภาพถ่ายบอกเล่าเรือ่งราวความรกั ความผกูพนัของคนโคราช เพือ่น�าราย
ได้สมทบทนุสร้างตกึอบุตัเิหตแุละฉกุเฉนิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

สุวิทย์ กิ่งแก้ว เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ และรองกรรมการผู้
จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ และ มร.หวาง คัง ผิง กก.ผจก.บจก.     
มังคิ คิง ฟูด ร่วมมอบรางวัลให้กับ 8 เซียนหมากล้อมทีมไทย ชนะทีม
หมากล้อมจากจีน ในการแข่งขันชิงแชมป์หมากล้อมมิกุ คัพ 2017

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ�านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย( อ.ส.ค.) และ นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วย
ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค. มอบเงินสนับสนุนแก่สมาคมกีฬาเทนนิส ลอน 
เทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 

ปัณณวัชร์ สุขนาวี ผู้ริเริ่มการจัดตั้งกลุ่ม ลาดปลาเค้าทีมไทยแลนด์ จัด
งานฉลองครบรอบ 3 ปี ภายใต้ชื่อ “3 Year Anniversary ลาดปลาเค้า
ทีมไทยแลนด์ ใจแลกใจ” วัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประสบการณ์ สัมมนาให้ความรู้กับสมาชิก 4 ภาค 

กลุม่จติอาสา The Lionheart Society จากโรงเรยีนนานาชาตฮิาร์โรว์  ร่วม
แบ่งปันสิง่ดีๆ ให้กบัเดก็ๆผูย้ากไร้ ณ โรงเรยีนบ้านหนองกก อ�าเภอสคีิว้ 
จงัหวดันครราชสมีา โดยน�าอปุกรณ์การศกึษา อปุกรณ์กฬีา เครือ่งกรองน�า้ 
เครือ่งท�าน�า้ดืม่ และอปุกรณ์เครือ่งใช้ทีจ่�าเป็นไปมอบให้แก่โรงเรยีน 


