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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 

ใกลป้ลดลอ็ก
สดุแล้วกต้็องยอมปลดลอ็กอย่าง
แน่นอนในอีกไม่นานหลังจากนี้ 
เมือ่กฎหมายพรรคการเมอืงมข้ีอ
บังคับให้พรรคการเมืองต้องท�า
หลายเรื่องให้เสร็จภายในกรอบ
เวลาทีก่�าหนด ยกเว้นแต่ว่าอยาก
ให้สถานะของพรรคการเมืองมี
ปัญหาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เสยีงเรยีกร้องให้ คสช.ไขกญุแจ
ปลดล็อกพรรคการเมืองให้ท�า
กิจกรรมได้หลังกฎหมายพรรค 
การเมอืงฉบบัใหม่เริม่มผีลบงัคบั
ใช้ แม้ในมุมของผู้มีอ�านาจจะมี
ความหว่ันเกรงต่อผลกระทบต่อ
เสถียรภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ โดย
เฉพาะ “บ๊ิกป้อม” ยืนยันว่ายงัไม่
ปลดล็อกให้พรรคการเมืองท�ากิจ 
กรรมในตอนนี ้เพราะยงัเหลอืเวลา
อีกปีกว่าจะมีการเลือกตั้ง แต่ที่ 

โลกวันนี้มีประเด็น 2

17th Anniversary
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 “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประ-
วิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า    
ยังไม่ปลดล็อกให้พรรคการ 
เมอืงท�ากิจกรรมในตอนนี ้เพราะ
ยังเหลือเวลาอีกปีกว่าจะมีการ
เลือกตั้ง
 ในมมุของ “บิก๊ป้อม” ไม่
ได้มองถงึกฎหมายท่ีตกีรอบ
ให้พรรคการเมอืงต้องท�ากจิ 
กรรมหลายอย่างให้เสรจ็ภาย 
ในระยะเวลาที่ก�าหนด
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ตามเงื่อนไขต่างๆแล้ว เชื่อ
ว่าการปลดล็อกให้พรรคการ 
เมืองท�ากิจกรรมต้องเกิดขึ้นแน่ 
ซึ่งความเป็นไปได้ของการปลด
ลอ็กน่าจะเกดิขึน้หลงัจากทีผ่่าน
พระราชพธิสี�าคญัช่วงปลายเดือน 
ตุลาคมนี้ไปแล้ว
 แม้ผูม้อี�านาจยงัหวัน่เกรงว่า
อาจมเีรือ่งมากระทบเสถียรภาพ
ของรฐับาลอยูบ้่างหลงัการปลด
ล็อกพรรคการเมือง
 แต่เมือ่กฎหมายมกีรอบเวลา
ก�าหนดสิง่ทีพ่รรคการเมอืงต้อง
ท�าไว้อย่างชดัเจนหลงักฎหมาย
มผีลบงัคบัใช้ หากไม่ท�าตามอาจ
ส่งผลต่อสถานะของพรรคการ 
เมอืงผูม้อี�านาจต้องจ�าใจไขกญุ-
แจปลดล็อก
 ยกเว้นแต่ว่าถ้าอยากให้
สถานะของพรรคการเมอืงมี
ปัญหาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

พลันที่พระราชบัญญัติประ-
กอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่า
ด้วยพรรคการเมือง มีผลบังคับ
ใช้อย่างเป็นทางการก็เกิดเสียง
เรียกร้องให้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ปลดล็อก
ห้ามพรรคการเมืองท�ากจิกรรม
 เสียงเรียกร้องเกิดขึ้นเพราะ
เมื่อพ.ร.ป.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้
เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณว่า 
การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในไม่ช้า 
พรรคการเมอืงท่ีต้องแข่งขนักนั
ในสนามเลือกตั้งต้องการเวลา
ส�าหรับเตรียมตัวก่อนลงสนาม
แข่งขนั ท้ังในเรือ่งของการเขียน
นโยบาย การคัดเลือกตัวบุคคล
ที่จะเสนอให้ประชาชนเลือก
 ในมุมของพรรคการเมือง
ต้องการเวทีเพื่อเตรียมความ

พร้อม ทั้งความพร้อมในการ
เสนอตัวกับประชาชนและการ
ด�าเนินการต่างๆตามเงื่อนไขที่
กฎหมายใหม่ก�าหนด เพราะ
หากไม่ท�าอาจท�าให้พรรคเกิด
ปัญหาตามมาได้ เช่น กรณต้ีอง
ตรวจสอบจ�านวนสมาชิกและ
แจ้งนายทะเบยีนภายใน 90 วนั 
นบัแต่วนัทีก่ฎหมายมผีลบงัคบั
ใช้ ต้องมีทนุประเดมิ 1 ล้านบาท 
และให้สมาชิก 500 คน จ่ายค่า
บ�ารุงภายใน 180 วัน ภายใน 1 ปี  
ต้องให้สมาชกิจ่ายค่าสมาชกิไม่
น้อยกว่า 5,000 คน และไม่น้อย

กว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี
 เม่ือตัวกฎหมายได้ก�า-
หนดส่ิงทีพ่รรคการเมืองต้อง
ท�าและตกีรอบเวลาเอาไว้ชัด 
เจน หากคสช.ยงัไม่ปลดล็อก
ด้วยการยกเลิกประกาศห้าม
พรรคการเมืองท�ากิจกรรม
อาจท�าให้สถานะพรรคการ 
เมืองเกิดปัญหา
 ขณะท่ีมมุมองของผูม้อี�านาจ
เกรงว่าหากปลกล็อกให้พรรค 
การเมืองท�ากิจกรรมได้อาจท�า 
ให้เกดิปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของรัฐบาล   

ในมมุของ “บิก๊ป้อม” ไม่ได้มองถงึกฎหมาย
ทีต่กีรอบให้พรรคการเมอืงต้องท�าหลายอย่าง

ให้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4684 (1209) วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

ใกล้ปลดล็อก



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4684 (1209) วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ทรรศนะ

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

คนนี้แขวะตลอดเวลา จนในที่สุดก็ต้อง
ยอมวางมือจากอ�านาจไป เพราะมีทหาร
ทีไ่ม่พอใจพยายามจะยึดอ�านาจหลายครัง้ 
นกัการเมอืงกแ็ซะเพือ่จะได้ประโยชน์ เป็น
อย่างนี้ตลอดเวลา
 เพราะฉะนั้นถ้าต่างคนต่างมองคนละทาง 
ฝ่ายยดึอ�านาจกบ็อกว่าฉนัท�าถกูต้อง ท�าดท่ีีสดุ 
บ้านเมืองจะพ้นวิกฤต ซึ่งตอนยึดอ�านาจก็ต้อง
ยอมรบัว่ามปัีญหาวุ่นวายจรงิ แต่ตอนนีอ้กีฝ่าย
ก็บอกว่าไม่ไหวแล้ว เศรษฐกิจก็ไม่ดี ทั้งที่ฝ่าย
รัฐบาลก็ยืนยันว่าดีข้ึน รัฐบาลก็ต้องฟังเสียง
จากคนข้างนอกด้วยว่าท�าไมเขาถึงบอกว่าแย่
ลงจะติดพื้นแล้ว 
  อนันีก้เ็ป็นสิง่ทีเ่หน็แตกต่างกนั เพราะวติก
กังวลว่าประเทศไทยจะยิ่งมืดมน ถ้าหนีไม่พ้น
วงจรนีจ้ะท�าอย่างไร กอ็ยากภาวนาให้พ้นภัย พ้น 
สุดๆ อย่าจมนิ่งอยู่ในอ�านาจมืดทั้งหลายเลย 
ช่วยกันน�าพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตให้
ได้ อย่าท�าให้ประเทศชาติถึงทางตันก็แล้วกัน  
 ปัญหาหนึง่ทีท่�าให้บ้านเมอืงตนัมปัีญ-
หากค็อืตวัตณัหานีแ่หละ ตวัอยากม ีอยาก
เป็น อยากได้ ทั้งอ�านาจ ทั้งผลประโยชน์ 
ต�าแหน่งแย่งกันมาแย่งกันไป แย่งกันจน
บ้านเมอืงบรรลยั ถ้าแย่งกนัแล้วท�าให้บ้าน
เมืองดีขึน้ก็น่าช่ืนอกช่ืนใจ แต่แย่งกนัแล้ว
ยิง่ท�าให้หดหูห่วัใจ ไม่มอีะไรได้ดขีึน้ อย่าง
นี้ก็ภาวนาว่าอย่าแย่งกันต่อไปเลย
  เจริญพร

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

In Brief : ย่อความ

ให้ชาตพ้ินภยั

 

ปัญหาคอืตวัตณัหานีแ่หละ ตวัอยาก
ม ีอยากเป็น อยากได้ ทัง้อ�านาจ ทัง้ผล
ประโยชน์ ต�าแหน่งแย่งกันมาแย่ง
กันไป แย่งกันจนบ้านเมืองบรรลัย

กรมบญัชกีลางยอมรบัมปัีญหาทจุรติ 
“บัตรคนจน” ร้านค้าจังหวัดยังไม่
ได้ตดิตัง้เครือ่งรบับตัรอเิลก็ทรอนกิส์ 
แต่ติดป้ายพร้อมรับบัตร โดยให้น�า
สนิค้าไปใช้ก่อนแล้วขอยดึบัตรไว้ก่อน  
 ขณะที่ “ศรีสุวรรณ จรรยา” ยัง
เป็น “ลูกช่างฟ้อง” แถลงการณ์ให้
หยุดเอื้อประโยชน์ธุรกิจ “เจ้าสัว” 
ผ่าน “บตัรคนจน” ในโครงการ “ประ 
ชารัฐ” ผ่านงบประมาณถึง 41,940 
ล้านบาทต่อปี 
 โดยเฉพาะ “ร้านธงฟ้าประชา
รฐั” สนิค้าอปุโภคบรโิภคมาจากบรษัิท
ใหญ่ไม่กีร่ายทีผ่่าน รวมถงึ “เจ้าสัว” 
ทีน่ัง่อยูใ่นโครงการ ขณะที่สินคา้จาก
ชาวบ้านและสินค้า SME ในท้องถิ่น
ไม่สามารถน�าเข้าไปในร้านสวสัดกิาร
ได้ เงินที่อ้างช่วยคนจนจึงไหลเข้า
กระเป๋า “กลุ่มเจ้าสัว” 
 ที่ส�าคัญ “ร้านธงฟ้าประชารัฐ” 
ไม่มีสาขาหรือจุดบริการกระจายทั่ว
ทกุต�าบลทกุหมูบ้่านเหมอืน “ร้านโชว์
ห่วย” ทีอ่ยูใ่กล้บ้าน ชาวบ้านต้องเสีย
เวลาเดินทางเพื่อไปซื้อสินค้า เพราะ
มเีครือ่งรดูบตัรทัว่ประเทศเพยีง 5,061 
เครื่อง จากร้านค้าที่เข้าร่วม  19,500 
แห่ง ขณะที่ผู้ลงทะเบียนมีกว่า 11.67 
ล้านคนใน 7,255 ต�าบล 75,032 
หมู่บ้าน  
 ส่วนการกล่าวโทษผู้ใช้อ�านาจ
ทุกคนทุกต�าแหน่งต่อศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น 
แม้รู้ดีว่า “คนดีท�าอะไรก็ไม่ผดิ” 
แต่อย่างน้อยก็ตอกย�้าว่าบ้านนี้
เมืองนี้ไม่ใช่แค่ “รวยกระจุก จน
กระจาย” เท่านั้น แต่ยัง “จนกระ 
อัก” อีกด้วย!
 

จนกระอกั!
มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ถ้าปี 2561 ไม่มีการ
เลือกตั้ง และปี 2562 ยังไม่มีการเลือกตั้งอีก ก็
จะเกิดสถานการณ์วุ่นวายขึ้นได้ อย่างหัวหน้า
พรรคการเมอืงทีบ่างคนก็บอกว่าตวัใครตวัมนั 
บางคนกบ็อกว่าอนาคตของประเทศมดืมน แต่
ผู้มีอ�านาจขณะนี้ก็ต้องมองในทางตรงข้าม
 เรือ่งของอนาคตจงึต่างฝ่ายต่างมอง เหมอืน
สุภาษิต “สองคนยลตามช่อง” ไม่รู้ว่าตาใคร
จะเหน็ช่องเห็นทางถกู หรอืจะเห็นผดิเป็นชอบ 
เห็นชัว่เป็นด ีเหน็กงจักรเป็นดอกบัว ใครท�าตวั
ให้เป็นปัญหาจนประเทศหมิน่เหม่สูค่วามเสือ่ม
ความเสี่ยง ประเทศตกอยู่ในมุมมืด แทนที่จะ 
พัฒนาแล้วเจริญก้าวหน้ากลับถอยหลัง
  อันนีเ้ป็นสิง่ทีห่ลายฝ่ายก�าลงัวติกกงัวล ถ้า
เกดิไม่มีการเลือกตัง้แล้วผูม้อี�านาจทีย่ดึอ�านาจ
อยู่ยาวนาน  อย่างที่เคยเทศน์มาตลอดว่า ถ้า
ทหารยดึเนีย่ ก็ต้องยดึแบบเบ็ดเสรจ็และจะแก้
อะไรจะท�าอะไรก็ให้มนัเร็ว อย่างท่ีหลวงพ่อพุทธ
ทาสว่า เป็นเผดจ็การโดยธรรม ใช้ธรรมจดัการ
อย่างเดด็ขาด ให้มนัเรว็ ให้มนัไว อะไรทีท่�าให้
บ้านเมืองเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลพวก
บุกรุกป่าเขาหรือปัญหาที่หมักหมมอะไรก็แล้ว
แต่ ถ้าท�าให้เร็วให้ไวแล้วอย่าอยู่นาน เพราะ
ถ้าอยู่นานก็มีบทเรียนให้เห็นแล้ว 
 แม้แต่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ตอน
เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี อยู่ได้นาน แต่ก็
ใช่ว่าจะอยูอ่ย่างราบร่ืนช่ืนม่ืนสบายตลอด 
อยูแ่บบหวิวๆหวัน่ๆ เพราะมีคนโน้นเขีย่ 
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ร่วมเสวนา : นพ.อ�านาจ เอ้ืออารี
มิตร กรรมการและผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาล และ สุทธิพงศ์ ตั้ง
สัจจะพจน์ กรรมการและผู้ช่วยผู้
อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
บมจ.เอกชัยการแพทย์ ร่วมงาน
เสวนาในหัวข้อ “Road to The 
Star…ค้นฟ้าคว้าดาว Flows 
From China.....นักท่องเที่ยวจีน
บุกไทย ใครได้ประโยชน์” 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,200.00 บาท

 ขาย 20,300.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,829.00  บาท

 ขาย   20,300.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,283.79 ขาย 1,284.19
ลอนดอน ซื้อ 1,284.08 ขาย 1,284.33

ภาวะหุ้น 9 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) 

 

33.64 

39.87125

45.46

4.39

0.30883

24.7945

-3.75  1,692.22  
  47,929.95
-3.84  2,428.34  
  31,164.90
 -1.81  1,079.82  
  21,417.85
-4.01  570.93  
  2,888.56

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,803.89  -2.91

 2,540.06  -13.11 

2,633.20  -12.98 

 1,969.96  -5.36  

  2,565.20  -13.13  

2,989.74  -6.85 

 1,334.97  -1.59

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,269.03

8.91

4,528.50

9.45

-259.47

-

11,665.30

24.34

10,962.39

22.87

702.91

-

27,116.22

56.57

27,076.79

56.49

39.43

-

TOAเทรดวันแรกชูผู้นำ�อ�เซียน

เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาและโรง 
งานผลิตในกัมพูชา คาดว่าจะเริ่ม
เปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ในไตร-
มาส 2 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 
ปี 2561 ตามล�าดบั เมือ่โรงงานทัง้ 
3 แห่งเสร็จและด�าเนินการตาม
แผนการปิดโรงงานย่างกุ้ง (ต้นปี 
2562) คาดว่า TOA จะมกี�าลงัการ
ผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 102.5 ล้าน
แกลลอนต่อปี จากปัจจบุนัอยู่ที ่88.0 
ล้านแกลลอนต่อปี ไม่รวมก�าลงัการ
ผลติของ TOA Skim Coat (Cam-
bodia) Co., Ltd. ซึง่ปัจจบุนัมโีรง 
งานผลติ 8 แห่งใน 6 ประเทศ ได้แก่ 
ไทย 3 แห่ง และเวยีดนาม สปป.
ลาว มาเลเซยี เมยีนมาร์ และกมั-   
พชูา ประเทศละ 1 แห่ง
 นายพเิชษฐ สทิธอิ�านวย กรรม 
การผูอ้�านวยการ บรษิทัหลกัทรพัย์ 
บวัหลวง จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะ
ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการ
การจดัจ�าหน่ายและรบัประกนัการ
จ�าหน่าย กล่าวว่า TOA เป็นบรษิทั
สีของคนไทยที่สามารถครองส่วน
แบ่งการตลาดในประเทศได้สูงสุด
ท่ามกลางการแข่งขนักบัผู้ประกอบ
การต่างชาต ิโดยมจีดุแขง็ด้านแบรนด์ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัต-
กรรมเพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ช่องทางการจัดจ�า-
หน่ายทีค่รอบคลมุความพร้อมด้าน
ฐานการผลติ รวมถงึมทีมีผูบ้รหิาร

และบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง 
โดยหลังจากเข้าระดมทุนในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ จะยิง่ช่วยเพิม่ศกัยภาพ
ในการด�าเนินธุรกิจและเพิ่มความ
แข็งแกร่งด้านฐานะการเงินยิ่งขึ้น 
รวมถงึส่งผลดต่ีอการขยายธุรกจิใน
ภมูภิาคอาเซยีน  
 นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรม 
การผู้จดัการ บริษทัหลกัทรพัย์ กส-ิ
กรไทย จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการ
การจดัจ�าหน่ายและรบัประกนัการ
จ�าหน่าย กล่าวว่า TOA เป็นผูผ้ลติ
และจ�าหน่ายสแีละสารเคลือบผวิช้ัน
น�าของไทยทีม่ศัีกยภาพในการเตบิ 
โตทีด่ ี โดยมกีารวางยทุธศาสตร์ท่ี
ชัดเจนในการขยายธุรกิจจากประ 
เทศไทยไปยังภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง
ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมี
แนวโน้มทีค่วามต้องการใช้สจีะเพิม่
ขึ้นในอนาคตจากปัจจัยสนับสนุน
ด้านอตุสาหกรรมก่อสร้างและการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานใน
แต่ละประเทศ จงึเช่ือว่า TOA จะ
เป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับความสนใจ
จากนกัลงทนุ

TOA น�าหุ้นเทรดวันแรกวันนี้ ตั้งเป้าผู้น�าตลาดสีภูมิภาค
อาเซียน ขยายโรงงานผลติสแีห่งใหม่อกี 3 แห่ง อยูร่ะหว่าง
ก่อสร้างทีอ่นิโดนเีซยีและเมยีนมาร์ รวมถงึเตรยีมก่อสร้าง
ในกัมพูชา  

 นายจตภุทัร์ ตัง้คารวคณุ ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั ทโีอเอ 
เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหา 
ชน) หรอื TOA เปิดเผยการน�าหุน้
เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นวนัแรกวันน้ี (10 
ตลุาคม) โดยเชือ่มัน่ว่าจะได้รบัความ
สนใจจากนกัลงทนุทีม่ัน่ใจพ้ืนฐาน
และศกัยภาพของบรษิทัในการขยาย
ธรุกจิสทีัง้ในและต่างประเทศ เช่น
เดยีวกบัการเสนอขายหุน้ IPO จ�า-
นวน 507.6 ล้านหุน้ในราคาหุน้ละ 
24 บาทให้แก่นกัลงทนุสถาบนัและ
นกัลงทนุรายย่อยในช่วงก่อนหน้านี้
 ทั้งนี้ TOA เป็นผู ้ผลิตสีทา       
อาคารรายใหญ่ทีสุ่ดในไทยเมือ่พ-ิ
จารณาจากยอดขาย โดยข้อมลูจาก 
Frost & Sullivan (S) Pte. Ltd. ใน
ปี 2559 บรษิทัมส่ีวนแบ่งการตลาด
ในประเทศไทยประมาณร้อยละ 48.7 
และส่วนแบ่งตลาดในภูมิภาคอา-
เซียนประมาณร้อยละ 13.0 โดย
บรษิทัวางแผนสร้างการเตบิโตอย่าง
ต่อเนือ่ง โดยมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผู้ 
น�าตลาดสใีนภมูภิาคอาเซยีน ปัจ-  
จุบันอยู่ระหว่างการลงทุนก่อสร้าง
หรอือยูร่ะหว่างศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการในต่างประเทศอกี 3 
แห่ง ใช้เงนิลงทนุรวม 1,184 ล้าน
บาท ได้แก่ โรงงานผลติแห่งแรกใน
อนิโดนเีซยีและเมยีนมาร์ ซึง่มแีผน
จะย้ายโรงงานจากเมอืงย่างกุง้ไปยงั

จตภุทัร์ ตัง้คารวคณุ 
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ให้ข้อมลู : นายสเปญ จรงิเข้าใจ บรษิทั จ ีแคปปิตอล จ�ากดั (มหาชน) 
ถ่ายภาพร่วมกบัผูบ้รหิารของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อม
ด้วยผูบ้รหิารระดบัสงูบรษิทัจดทะเบยีน ทีม่าร่วมให้ข้อมลู ในงานสมั-
มนา SD Forum ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Mapping 17 SDGs to your 
business strategy” 

ต้อนรับนักวิเคราะห์ : นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัด 
การ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับนัก
วเิคราะห์จากบรษิทัหลกัทรพัย์ชัน้น�าเนือ่งในโอกาสเข้าเยีย่มชมโรงงาน
ผลิต และศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ที่อ�าเภอพระปะแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

 กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหา 
ชน) มองทิศทางค่าเงินบาทสปั-
ดาห์นี้แกว่งตัวในกรอบ 33.25-
33.55 บาทต่อดอลลาร์ ส่วนดอล 
ลาร์ยงัแขง็ค่ากว่าเงนิทกุสกลุ ขณะ
ที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิใน
ตลาดหุน้ไทย 2,000 ล้านบาท แต่
ขายสทุธใินตลาดพันธบตัร 4,800 
ล้านบาท
 ที่ต้องจับตาคืออัตราการว่าง
งานของสหรัฐที่แตะระดับต�่าสุด
ในรอบกว่า 16 ปี และการเตบิโตเกนิ
คาดของค่าจ้าง สนบัสนนุการคาด
การณ์ท่ีว่าเฟดจะเดนิหน้าปรบัสม 
ดลุนโยบายการเงนิต่อไป สปัดาห์
นี้จึงให้จับตาตัวเลขเงินเฟ้อและ
ยอดค้าปลกีของสหรฐั รวมถงึการ
เสนอชื่อประธานเฟดคนใหม่ 
 ด้าน นายวิน อุดมรัชตวนิชย์ 
ประธานกรรมการบรหิารบรษิทัหลกั 
ทรพัย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ�ากดั 
หรอื KTBST กล่าวถึงทศิทางตลาด
หุ้นสัปดาห์นี้ (9-12 ตุลาคม) ว่า 
จากแรงกดดันจากนโยบายการ
เงนิของธนาคารกลางต่างๆทีอ่าจ

เปลี่ยนแปลง ท�าให้ค่าเงินบาทที่
อ่อนค่ายังเป็นตัวแปรที่กดดันต่อ
ราคาหุน้ แม้ปัจจยัในประเทศจะเป็น
ตัวหนุนต่อตลาด ทั้งเรื่องจีดีพีที่มี
การปรับขึ้นใกล้ 4% และผลประ 
กอบการไตรมาสที ่3 ของตลาดและ
หุ้นหลักๆ ที่มีสัญญาณฟื้นจาก
ไตรมาส 2 ทีผ่่านมา รวมถงึการเข้า
มาเก็งก�าไรผลประกอบการไตร-
มาส 3 ท�าให้มีการลงทุนในหุ้นที่
คาดว่าจะก�าไรด ีแนวโน้มของดชันี
หุ้นสัปดาห์นี้จึงอาจพักฐานก่อน
เดินหน้าต่อ คาดว่ากรอบการเคล่ือน 
ไหวอยู่ที่ 1,680-1,710 จุด 
 ทั้งนี้ ปัจจัยส�าคัญที่ต้องติด 
ตาม ได้แก่ เงินดอลลาร์กลับมา
แข็งค่าเนื่องจาก Fed ส่งสัญญาณ
ที่ชัดเจนว่าจะมีการปรับขึ้นดอก-
เบี้ยในช่วงปลายปีน้ี นอกจากนี้ 
การประกาศตัวเลขที่ชัดเจนของ
มาตรการลดภาษีของทรัมป์ยังส่ง
ผลให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็ง
ค่าอีกด้วย โดย Dollar Spot In-
dex ปรับตัวขึ้นมาจาก 93 เป็น 
94 จุด และค่าเงินบาทเทียบดอล 
ลาร์อ่อนค่าลงมาเป็นบวกต่อหุ้น

กลุม่ส่งออกไทยและหุน้กลุม่อเิลก็ 
ทรอนิกส์ ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ
สหรัฐในสัปดาห์นี้ หากสูงมาก-
กว่าคาดที่ 0.49% โอกาสในการ
ขึ้นดอกเบี้ยจะสูงขึ้นตามล�าดับ
 ขณะที่การคัดเลือกประธาน
เฟดคนใหม่ในสปัดาห์นีม้แีนวโน้ม
จะเป็น Warsh ซึง่มองว่านโยบาย
ไม่สนบัสนนุการก่อให้เกดิเงนิเฟ้อ 
เช่น มาตรการ QE การลดดอก-
เบีย้เป็นเวลานาน หาก Warsh ได้
เป็นประธาน Fed คนใหม่ มองว่า 
การปรบัขึน้ดอกเบีย้จะเรว็ขึน้ (คาด 
การณ์เดมิ คอื ธ.ค.60) และค่าเงนิ
ดอลลาร์จะมีโอกาสแข็งค่าต่อ
 ส่วนปัจจัยในประเทศติดตาม
กระแสเงินจากต่างประเทศ โดย
คาดว่าสัปดาห์นี้ยังมีโอกาสที่ต่าง

กรุงศรีให้จับตาประธานเฟดคนใหม่ ขณะที่ KTBST ชี้หุ้น
สปัดาห์นีอ้าจมกีารพกัตัว ให้ลงทนุหุน้ใหญ่ทีม่ปัีจจยับวก แนะ 
JMT, WICE, TAPAC, TK, AP และ SYNEX 

‘เฟด-เศรษฐกจิสหรฐั’ตัวแปรหุน้ไทย

ชาติจะมีการขายท�าก�าไรต่อจาก
สัปดาห์ก่อน รวมถึงการคาดการณ์
งบการเงินในไตรมาสที่ 3 คาดว่า
จะเริ่มเห็นการเข้ามาเก็งก�าไร
 ส�าหรับกลยุทธ์การลงทุนเรา
ยังมองว่าตลาดเพียงแค่ชะลอการ
ปรบัตวัขึน้ แนะน�านกัลงทนุเลอืก
ทีจ่ะถอืหุน้ต่อ หรอืเข้าซือ้เพิม่โดย
รอจงัหวะทีร่าคาอ่อนตวัลงมาควร
เน้นหุ้นขนาดใหญ่ที่จะมีการสลับ
เข้ามาและมปัีจจยับวกรองรบั รวม
ทั้งกลุ่มที่คาดว่างบไตรมาส 3 จะ
ออกมาดี และหุ้นที่มีปัจจัยบวก
เฉพาะตัว อาทิ การฟื้นตัวของก�า 
ลังซื้อในประเทศ ผลบวกจากเงิน
บาทอ่อนค่า เป็นต้น หุ้นแนะน�า
ในเชงิกลยทุธ์ได้แก่ JMT, WICE, 
TAPAC, TK, AP, SYNEX
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กีฬา

โลกกีฬา

‘นาดาล’คว้าแชมป์ที6่ของปี 
ราฟาเอล นาดาล มอื 1 ของโลก เอาชนะ 
นิค คีย์จีออส 6-2, 6-1 คว้าแชมป์ไชน่า 
โอเพ่น มาครองได้ส�าเรจ็ เป็นการคว้าแชมป์
รายการที ่6 ของปีนี้ 
 คย์ีจอีอส นกัหวดจากออสเตรเลยี เริม่ต้น
ได้ด ี แต่เล่นพลาดด้วยตวัเอง ตัง้แต่เซตแรก
ของการแข่งขนั หลงัจากนัน้ มอื 19 ของโลก 
ระงบัอารมณ์ไม่อยู ่จนโดนตดัไปอกี 1 แต้ม 
จากการทีบ่่นการตดัสนิของกรรมการ หลงั
จากน้ัน นาดาล แชมป์เฟรนช์ โอเพ่น และ
ยูเอส โอเพ่น สามารถเอาชนะได้ 9 เกมตดิ 
คว้าแชมป์รายการนีอ้กีครัง้ นบัตัง้แต่ปี 2005 
และเป็นแชมป์รายการที ่6 ของเขาในปีนี้ 

ฮามลิตนั‘ผมต้องท�างานต่อไป’ 
ลอูสิ ฮามลิตนั กล่าวยอมรบัว่า เขายงัไม่
สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าแชมป์อยู่ในมือของ
เขาแล้ว หลงัจากทีเ่ขาคว้าแชมป์ในการแข่งขัน 
เจแปน กรงัด์ปรซ์ี เมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่านมา 
ขณะนี ้ เขามคีะแนนน�าไป 59 คะแนนแล้ว 
ส่วนทางด้าน เซบาสเตยีน เวตเตล คูแ่ข่งคน
ส�าคญัจากเฟอร์รารี ่ต้องออกจากการแข่งขนั
ต้ังแต่ต้นการแข่งขนั 
 “ผมยังต้องรักษาสมาธิของผมไว้ต่อไป 
และท�าในส่ิงทีผ่มจะต้องท�า” ฮามลิตนั กล่าว 
“เรายงัต้องการเอาชนะอกี 4 สนามทีเ่หลอื”
 ฮามิลตัน มีโอกาสท่ีจะคว้าแชมป์ได้ 
หากว่าเขาสามารถเอาชนะสนามต่อไป ที่
ยูเอส กรงัด์ปรซ์ี เทก็ซสั แล้ว เวตเตล จบต�า่
กว่าอันดับท่ี 4 

‘คอนต้า’ลุน้เหน่ือยทีส่งิคโปร์ 
คาโรไลน์ การ์เซยี จากฝรัง่เศส เอาชนะ ซโิม
น่า ฮาเลป มอื 1 ของโลก ในการแข่งขนัไช
น่า โอเพ่น 7-4, 7-6 (7-3) เป็นการคว้า
แชมป์สองรายการติดต่อกัน หลังจากที่เธอ
เพิง่จะคว้าแชมป์รายการอฮูัน่ มาก่อนหน้านี้ 
ซึง่การคว้าแชมป์ของ การ์เซยี ในครัง้นี ้ส่งให้ 
โยฮนัน่า คอนต้า ต้องลุน้อย่างหนกั ในการ
แข่งขนัท่ีสิงคโปร์ รายการส่งท้ายปี โดยตอน
นี ้ คอนต้า ทีจ่ะลงเล่นรายการเครมลนิ คัพ 
ในวนัที ่16 ตลุาคมนี ้เธอจะต้องผ่านเข้ารอบ
ชิงชนะเลศิ ให้ได้ หากต้องการกัษาโอกาสที่
จะลงเล่นทีส่งิคโปร์ ขณะที ่ การ์เซยี อยูใ่น
สถานการณ์ทีดี่กว่า  

แฮร์รี ่เคน หวัหอกกองหน้าทมี “สงิโตค�าราม” 
องักฤษ ยอมรบัว่า ทมีของเขาจะยงัต้องพฒันาอกี 
หลงัจากทีจ่บการแข่งขนัรอบคดัเลอืกฟตุบอลโลก 
ด้วยการออกไปเอาชนะลธิวัเนยี ด้วยลกูโทษทีจ่ดุ
โทษ 1-0 ในช่วงครึง่เวลาแรก เมือ่วนัอาทติย์ที่
ผ่านมา
 ชัยชนะเกมดังกล่าว เป็นชัยชนะนัดที่สอง
ตดิต่อกนั หลงัจากทีก่่อนหน้านี ้พวกเขาเอาชนะ
ทมีสโลเวเนยี 1-0 เมือ่วนัพฤหสับด ีตตีัว๋ไปเล่น
ฟตุบอลโลก รอบสดุท้าย ทีร่สัเซยี กลางปีหน้า 
เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว
 “มันไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่เลิศหรูอะไรเลย 
มนัเป็นเพยีงเกมๆหนึง่เท่านัน้” เคน กล่าวกบั 
ITV “พวกเขาไม่สามารถสร้างโอกาสได้มากนกั 
มันเป็นแมตช์จบการแข่งขันของรอบแบ่งกลุ่ม 
แน่นอน มนัเป็นรอบคดัเลอืกทีด่สี�าหรบัเรา และ

มาร์อวัเน่ เฟลไลนี ่กองกลางทมี “ปิศาจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ต้องพกัแข้งประมาณ 2 
สปัดาห์ เมือ่มอีาการบาดเจบ็ทีห่วัเข่า ท�าให้เขา
พลาดทีล่งท�าศกึ “วนัแดงเดอืด” กบัทมี “หงส์
แดง” ลิเวอร์พลู วนัเสาร์นี้ 
 กองกลางวยั 29 ปี ต้องออกจากสนามครึง่
แรก ในเกมที่ เบลเยียม เอาชนะ บอสเนีย        
เฮอร์เซโกวน่ีา 3-2 เมือ่วนัเสาร์ทีผ่่านมา เบือ้ง

มาถงึเวลานี ้เราต้องพฒันาต่อไป” 
 “เรายังมีเกมที่ยากๆรอเราอยู่ แต่เราเองก็
ต้องท�าให้ดขีึน้อกี” 
 แฮร์รี ่วงิส์ กองกลางจากทมี “ไก่เดอืยทอง” 
ทอ็ตแนม ฮอต สเปอร์ส มโีอกาสลงเล่นเป็นเกม
แรก ภายใต้การคมุทมีของ แกเรธ็ เซาธ์เกต 
 “แน่นอน มนัสร้างความประหลาดใจให้กบั
ผม ทีผ่มถกูเรยีกเข้ามาตดิทมีชาต ิแต่ผมกม็คีวาม
สขุทีก้่าวขึน้มาอกีขัน้หนึง่แล้ว” เขากล่าว 
 ขณะที ่เซาธ์เกต กพ็อใจกบัการทีเ่ขาเปลีย่น
ผูเ้ล่นถงึ 7 คนในเกมทีพ่บกบัสโลเวเนยี รวมไป
ถงึเปลีย่นไปเล่นกองหลงั 3 คนด้วย 
 “เราพยายามเปลีย่นแปลงอะไรบางสิง่ เราใช้
ผูเ้ล่นของเราเตม็ที”่ เซาธ์เกต กล่าว “ในเกมนี้ 
ผมเปลี่ยนผู้เล่นถึง 7 คน เพราะผมต้องการดู
ฟอร์มของนกัเตะทกุคน และทีด่ดูขีึน้มามาก นัน่
กค็อืแผงกองหลงัสามคน ทีด่เูหมอืนว่าเราขาด
หายไปช่วงหนึง่”    
 อังกฤษ มีโปรแกรมลงอุ ่นเครื่องกับทีม
เยอรมน ีกบั บราซลิ ในเดอืนหน้า ซึง่ เซาธ์เกต 
รูด้ว่ีา มนัจะเป็นการทดสอบทีแ่ตกต่างไปจากเกม
รอบคดัเลอืกทีพ่วกเขาผ่านมา 
 “แน่นอน มนัจะเป็นการท้าทายท่ีแตกต่าง
กนั เรารูด้ถีงึสไตล์การเล่นของพวกเขา มนัแตก
ต่างไปจากทีผ่่านๆมาแน่นอน” ผูจ้ดัการทมีชาติ
องักฤษ กล่าว พร้อมกบักล่าวชืน่ชม เคน กบั
ฟอร์มในระยะหลงัมานี ้“เขายงิประตชู่วยพวกเรา 
เขาท�าหน้าในแดนหน้าของเขาอย่างสมบูรณ์
แบบ”       
 อย่างไรก็ตาม เขาก็ปฏิเสธที่จะมอบปลอก
แขนกปัตนัทมีให้กบักองหน้าทมีสเปอร์ส อย่าง
ถาวร “มนัเป็นเรือ่งทีส่�าคญั เราต้องการผูน้�าทมี
ที่สามารถดูแลทั้งทีม แต่ เคน ก็ท�าได้ดีตาม
หน้าทีท่ีเ่ขาท�า” เซาธ์เกต กล่าว 

‘เฟลไลนี’่พลาดลง‘แดงเดอืด’

‘เคน’ทีมช�ติต้องพัฒน�

ต้นคาดกนัว่า เฟลไลนี ่อาจจะต้องพกัรกัษาตวั
เป็นเวลานาน แต่ว่าล่าสดุ ทางสมาคมฟตุบอล
ของเบลเยยีม ออกมาทวตี ว่า “เฟลไลนี ่ ต้อง
พกัรกัษาตวัประมาณ 2-3 สปัดาห์ จากอาการ
บาดเจ็บทีหั่วเข่าซ้าย ขอให้หายเรว็ๆ มาร์อวัเน่” 
 จากการประกาศดังกล่าวท�าให้ เฟลไลนี่ 
ต้องพลาดในเกมทีท่มีต้องออกไปเยอืนถิน่แอน
ฟิลด์ ของลเิวอร์พลู วนัเสาร์นีด้้วย     
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ทาเคชิ โอเอะคากิ เสนอภาพนี้ใน toonpool.com เป็นภาพตัว
ย่อ “ican” ร่วมยินดีกับองค์การต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ (ICAN) 
ที่ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพปีนี้  

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณ�ธิก�ร
editor59lokwannee@gmail.com

คณะกรรมการมอบรางวัลโนเบล 
สาขาสันติภาพ (Nobel Peace 
Prize) ปีนี้ ปรับเป้าหมายมากระ
ตุ้นให้ประชาคมโลกตระหนักถึง
มหันตภัยของอาวุธนิวเคลียร์ 

 อย่างไรกต็าม สนธสิญัญาห้าม
อาวุธนิวเคลียร์ของยูเอ็น ยังไม่มี
ผลบังคับใช้ จนกว่าชาติสมาชิกยู 
เอน็จะให้สัตยาบันรบัรองครบ 50 
ประเทศ
 นอกจากนัน้ ยงัมีปัจจยัส�าคญั
ทีท่�าให้สนธสัิญญาของยเูอน็ดดู้อย
พลัง นั่นคือชาติมีอาวุธนิวเคลียร์
ระดบัแถวหน้าของโลก 9 ประเทศ 
ประกอบด้วยสหรฐั รสัเซยี จนี สห
ราชอาณาจกัร ฝรัง่เศส อินเดยี ปา 
กีสถาน เกาหลีเหนือ และอิสรา-
เอล ไม่ได้ร่วมด้วย
 ทีแ่ปลกกว่านัน้คอืนอร์เวย์ ซึง่
เป็นเจ้าภาพมอบรางวลัโนเบลสนั 
ติภาพ และเป็นสมาชิกนาโต ก็
ประกาศไม่รบัรองสนธสิญัญาของ
ยเูอน็เช่นกนั โดยให้เหตผุลว่า เสีย่ง
ท�าให้ศกัยภาพป้องกนัตนเองของ
นาโตอ่อนแอ
 การฝากความหวังไว้กับสนธิ
สัญญาของยเูอน็ ด้านควบคมุและ
ก�าจัดอาวุธนิวเคลียร์ จึงค่อนข้าง
เลือ่นลอย และสภาพการณ์ดงักล่าว 
ยงัสะท้อนไปยงัรางวลัโนเบลสนัติ 
ภาพที่ไอแคนได้รับ ในแง่การน�า
มาใช้เป็นเคร่ืองมอืเสริมแผนปราบ
อาวุธนิวเคลียร์ 
 พลังของโนเบลสันติภาพ ยัง
ห่างชัน้กบัพลงัของกลุม่ประเทศที่
อยู่ข้างอาวุธนิวเคลียร์ 
 แต่ไม่ได้หมายความว่า การ
มุ่งมั่นเดินหน้ารณรงค์ของไอ
แคนจะไร้คุณค่า
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In Brief : ย่อความ

คณะกรรมการโนเบลสันติ
ภาพ ใช้กุศโลบายมอบราง
วัลให้องค์กรรณรงค์ต่อ-
ต้านอาวุธนิวเคลียร์ เป็น
การส่งสัญญาณปรามเกา
หลเีหนอืและสหรฐั ทีขู่จ่ะ
ประลองอาวุธนิวเคลียร์
กนับ่อยครัง้  

โลกนี้คือการ์ตูน
น้�วุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 โดยตัดสินมอบรางวัลให้องค์ 
กรรณรงค์ต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์
นานาชาติ (International Cam-
paign to Abolish Nuclear Wea-
pons : ICAN) เมือ่วนัศกุร์ (6 ต.ค.) 
ที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ 
 ไอแคน (ICAN) เป็นองค์กร
ภาคประชาชน หรือกลุ่มเอ็นจีโอ 
(NGO) ระดับรากหญ้า มีส�านัก 
งานใหญ่อยูท่ีน่ครเจนวีา ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ และมีกลุ่มที่ร่วม
เป็นพันธมิตรอยู่ทั่วโลกกว่า 100 
ประเทศ 
 ผลงานเด่นของไอแคนที่ 
“เข้าตากรรมการ” ช่วยให้ได้รบั
รางวลั ได้แก่ การมส่ีวนร่วมส�า 
คัญในการผลักดันสนธิสัญญา
ห้ามอาวธุนวิเคลยีร์ (Treaty on 
the Prohibition of Nuclear Wea 
pons) ผ่านการรบัรองจากทีป่ระ 
ชมุสหประชาชาต ิ(ยเูอน็) เมือ่
เดือน ก.ค. ที่ผ่านมา 
 ประเทศสมาชกิยเูอน็ทีเ่ข้าร่วม
ประชมุ ลงมตเิหน็ชอบกบัสนธสิญั 
ญา 122 เสียง คัดค้านเพียงประ 
เทศเดียวคือเนเธอร์แลนด์ 
 นอกจากมอบรางวลัเป็นก�าลงั
ใจแก่ไอแคนแล้ว ทางคณะกรรม 
การมอบรางวลัยงัต้องการส่งสญั-
ญาณปรามเกาหลเีหนอืและสหรฐั 
ที่ขู่จะประลองอาวุธนิวเคลียร์กัน
บ่อยครัง้ ซึง่ความตงึเครยีดระหว่าง 
2 ประเทศ ยังคงยืดเยื้อมาถึงปัจ-
จุบัน 
 การใช้รางวลัเข้ามาเสรมิมาตร 
การห้ามอาวุธนิวเคลียร์ จึงมีคุณ 
ค่าตรงกับสถานการณ์

ข้อมูลภาพ : zdf.de

โนเบลสันติภ�พต้�นนิวเคลียร์
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02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4684 (1209) วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

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

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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4684 (1209) วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560
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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

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)
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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 18 ฉบับที่ 4684 (1209) วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สังคม
rine & Offshore Expo (TMOX) 
2017” ทีไ่บเทค บางนา J 13.30 
น. ธศพงษ์ รงัควร ผูอ้�านวยการ-
ธรุกจิบัตรเครดติ บริษทั บัตรกรุง
ไทย จ�ากดั (มหาชน) แถลงข่าวแนะ 
น�าโมบาย แอปพลเิคชนั โฉมใหม่
พร้อมลอ็กอินด้วยระบบไบโอเมตกิ 
รายแรกในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
ห้องประชมุใหญ่ อาคารสมชัชาวา-
ณชิ 2 J 14.00 น. จนัทริา ยมิ-
เรวตั ววิฒัน์รตัน์ อธบิดกีรมส่ง

น. จตภุทัร์ ตัง้คารวคณุ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์  
(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) แถลง
ข่าวการซือ้ขายหลกัทรพัย์วนัแรกใน
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยที่ 
หอประชมุศกุรย์ี แก้วเจรญิ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ J 10.30 น. ดร.      
สราวชุ แก้วตาทพิย์ รองอธบิดกีรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลัง 
งาน เปิดงาน “Oil & Gas Thailand 
(OGET) 2017 & Thailand Ma-

J พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวล ี พระวรราชาทนัิด
ดามาต ุ เสดจ็ฯทรงเปิดงาน “Still 
on My Mind ในดวงใจนรินัดร์” 
เวลา 14.00 น. ณ โซนอเีดน ชัน้ 1 
ศูนย์การค้าเซน็ทรลัเวิลด์ J 09.00 

พาณิชย์ปลื้มผู้ประกอบการต่าง
ชาตทิัง้จากประเทศจนี เกาหล ีศรี
ลังกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
ประเทศในกลุ่ม CLMV สนใจเข้า
ร่วมงาน “STYLE” งานแสดงสนิ 
ค้าไลฟ์สไตล์ท่ียิง่ใหญ่และครบครนั
ที่สุดในภูมิภาค 
 นางจนัทริา ยมิเรวตั ววิฒัน์-
รตัน์ อธบิดกีรมส่งเสริมการค้าระ 
หว่างประเทศหรือ DITP กระทรวง
พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากแผนงาน
ของกรมที่ได้ท�าการประชาสัม-
พันธ์งาน “STYLE” งานแสดง
สนิค้าไลฟ์สไตล์ทีย่ิง่ใหญ่และครบ
ครันที่สุดในภูมิภาคงานท่ีจะจัด
ขึน้ระหว่างวนัท่ี 17-21 ตลุาคม ณ 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา นัน้ มผีูต้อบรบัแสดง
ความสนใจทีจ่ะเข้าร่วมงาน ทัง้ร่วม
เป็นผู้จัดแสดงงาน และเข้าร่วมดู
งานอย่างคับคั่ง หลังจากท่ีได้ไป

DITPโรดโชว์ง�น‘STYLE’

ต่างชาตไิด้ทราบถงึการจดังานมาก
ขึ้น กรมฯ ยังได้จัดกิจกรรมเชิง   
รุกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน
ท่ีผ่านมา โดยมีการจัด Troop 
ตามแหล่งท่องเที่ยวของต่างชาติ
ในกรงุเทพฯ เช่น บรเิวณศนูย์การ  
ค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ย่านสยาม ทอง 
หล่อ และโคเรียทาวน์ เป็นต้น 
เพื่อประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว
อีกด้วย 

โรดโชว์ยังประเทศต่างๆ ทั่วภูมิ-
ภาค 
 โดยเมื่อช่วงกลางเดือนกัน-
ยายนท่ีผ่านมา กรมส่งเสริมการ
ค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรม
โรดโชว์ไปท้ังในหัวเมืองใหญ่ของ
ไทยและประเทศต่างๆ เพื่อประ-
ชาสัมพันธ์งาน STYLE อย่างต่อ
เนื่อง โดยเมื่อวันที่ 13 กันยายน
ทีผ่่านมา ได้มกีารจดักจิกรรมโรด 
โชว์เพือ่น�าเสนอและให้ข้อมลูเกีย่ว
กบังานครัง้นี ้รวมถงึการจดั Busi-
ness Matching ที่กรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา และในวันที่ 14 
กันยายน ก็ได้มีการจัดกิจกรรม
ประชาสมัพนัธ์ทีก่รงุโซล ประเทศ
เกาหลี โดยจากการสอบถามทูต
พาณิชย์ในตลาดส�าคัญๆ พบว่ามี
ผูป้ระกอบการจากประเทศจนี เกา 
หล ีศรลีงักา อนิโดนเีซยี มาเลเซยี 
และประเทศในกลุม่ CLMV (กมั-

พูชา ลาว พม่า เวียดนาม) แสดง
ความจ�านงตอบรับที่จะเข้าร่วม
แสดงสินค้า STYLE เป็นจ�านวน
มาก
 ในส่วนของการท�าการประชา 
สัมพันธ์ในประเทศไทยได้มีการ
จัดกิจกรรม ที่จ.เชียงใหม่ โดยได้
รบัความสนใจ จากกลุม่ผูป้ระกอบ
การร้านของที่ระลึก ของตกแต่ง
บ้าน เครื่องประดับที่ ถ.นิมมาน
เหมนิทร์ หน้ามหาวทิยาลยัเชยีง-
ใหม่ และถนนคนเดินท่าแพ รวม
ถึงประชาชนทั่วไปที่ สนใจเข้าชม
งานเพือ่ศกึษาดงูาน และเลอืกซือ้
สินค้าจ�านวนมาก นอกจากนี้ใน
ส่วนของกรุงเทพฯ ก็มีผู้ประกอบ
การจาก7-day Market จตุจักร 
ตดิแอร์ และประชาชนทัว่ไปแสดง
ความสนใจเข้าร่วมงานเช่นกัน 
 พร้อมกันนี้เพื่อท�าการประ-
ชาสัมพนัธ์งานให้คนไทยและชาว

เสรมิการค้าระหว่างประเทศ แถลง
ข่าวโครงการประชาสัมพันธ์กิจ-
กรรมส่งเสรมิการค้าของ DITP ผ่าน
รายการอายนุ้อย 100 ล้าน ที ่The 
work loft Silom J 15.00 น. กติ-
ตริตัน์ ปิตพิานชิ รักษาการผูอ้�า 
นวยการศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
แถลงข่าวเปิดนิทรรศการ “ศาสตรา    
สถาปัตย์ ไทย : พระเมรมุาศ จดุ
เชือ่มจกัรวาลและการออกแบบ” ที่
ไปร-ษณย์ีกลาง บางรกั 

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 18 ฉบับที่ 4684 (1209) วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สังคม

สนุทร อรณุานนท์ชยั ประธานมลูนธิเิทสโก้เพือ่ไทย สนบัสนนุทนุการศึกษา
และอุปกรณ์กฬีา ในโครงการเสรมิสร้างคุณภาพชวีติของนกัเรยีน รวมมลูค่า 
600,000 บาท แก่โรงเรยีนบ้านใหม่เจรญิธรรม จ.พษิณุโลก โดยม ีพลอากาศ
เอกประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีให้เกยีรตเิป็นประธานรบัมอบ 

โฆษิต อักษรชาติ รองผู้อ�านวยการส�านักวัฒนธรรมกีฬาและการท่อง
เท่ียว เปิดงานนทิรรศการศิลปกรรมร่วมสมยัน้อมร�าลึกถงึในหลวง ร.๙ ชดุ 
“Mind ใน…ความทรงจ�า” เพ่ือน�ารายได้สมทบทุน ศูนย์พัฒนาอาชพีคน
ตาบอด มลูนธิช่ิวยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนิปูถมัภ์  

พล.อ.อ.ธเรศ ปณุศร ีประธานกรรมการ กสทช. ประธานการประชมุคณะ
กรรมการบรหิารกองทนุ ครัง้ที ่9 ประจ�าปี 2560 เพือ่วางแผนในการจดัสรร
ทนุและเตรยีมการประกาศให้ทนุประเภท 1 ประจ�าปี 2561 วงเงนิ 300 ล้าน
บาท โดยม ีฐากร ตณัฑสทิธิ ์เลขาธกิาร กสทช. ร่วมงาน

วรลกัษณ์ ตลุาภรณ์ ร่วมกบั ดร.อมรรตัน์ เสรมิวฒันากลุ แถลงข่าวจดังาน 
“เดอะมอลล์ วันปลาสวยงามแห่งชาติ คร้ังท่ี 14” ภายใต้คอนเซปต์ “อศัจรรย์
พรรณปลา” ชมสดุยอดสายพนัธุป์ลาทัง้ในและต่างประเทศ และใกล้ชดิกบั
สตัว์เลีย้งหาชมยากจากทัว่ทกุมมุโลก ที ่MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ

วรวฒุ ิอุน่ใจ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ บมจ.ซโีอแอลแถลงข่าวเปิดตวั 
START UP สัญชาตไิทย โดยม ีรววิร มะหะสทิธิ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บจก.เมพ คอร์ปอเรชัน่ และ พฒันา พลิกึฤาเดช กรรมการผูจ้ดัการบจก.ไฮ
เทค็ซ์ อนิเตอร์แอคทีฟ มาร่วมในงาน 
 

มนญู วฒุ ิผู้จดัการทัว่ไป พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและพนกังานโรงแรมเซน็
ทาราหาดใหญ่ ร่วมท�าบุญตักบาตรเทโว เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา 
บรเิวณเชงิบนัไดเขาตงักวน อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลาโดยมพีีน้่องประชาชน 
จ�านวนมากร่วมท�าบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

ธรียุทธ ฉายสว่างวงศ์ ประธานกรรมการ กลุม่บรษิทัดชัมลิล์ ร่วมสนบัสนนุ
ทนุการศกึษา ให้แก่นกัศกึษาทีเ่ข้าศกึษาในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ สาขาวชิาเอกวศิวกรรม
ผลติภณัฑ์นมและเครือ่งดืม่ รวมทัง้สิน้ 9 ทนุ 

เรอิจิ อูเอดะ ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการ
พฒันา รบัมอบเงนิบรจิาค 120,000 บาท เพือ่สนบัสนนุทนุการศกึษา แก่
นกัเรยีนไทยทีย่ากจนภายใต้การดแูลของมลูนธิจิาก ชเิงโอะ ฮายาคาวะ 
ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทัไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จ�ากดั 


