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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 

ความชดัเจน?
ประเทศจะลดลง ความกงัวลต่างๆ
อันเกิดจากข่าวลือยืดเวลาน่ังทับ
อ�านาจจะขาดน�า้หนกัความน่าเชือ่
ถือ ถ้ายึดมั่นตามที่พูด ย่อมมีแต่
ผลด ีตรงกนัข้ามหากความชดัเจน
ที่ประกาศออกมามีอันต้องเลื่อน
ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลใด ผลกระทบ
ด้านลบจะเกิดต่อรัฐบาลและ
คสช.มากกว่าท่ีเกดิขึน้ก่อนหน้านี้ 
บางทีอาจถึงขั้น “เอาไม่อยู่”

ความชัดเจนจากปาก “บิ๊กตู ่” 
เรื่องก�าหนดปลดล็อกพรรคการ 
เมืองให้เริ่มท�ากิจกรรมได้หลัง
เดอืนตลุาคมนี ้และก�าหนดเลอืก
ตั้งที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิ 
กายน 2561 จะส่งผลดต่ีอทกุฝ่าย 
โดยเฉพาะต่อรัฐบาลและคสช. 
เพราะแรงเสยีดทานทางการเมือง
ทั้งจากภายในประเทศและนอก

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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นิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ท่ีท�า
หน้าท่ีพิจารณาร่างกฎหมายลูก
ต้องท�างานในหน้าที่ความรับผิด
ชอบของตัวเองเสร็จตามกรอบ
เวลาที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้
 ความกังวลเรื่องจะเกิดอุบัติ-
เหตุกฎหมายลูกถูกคว�่าใน สนช.
จนต้องกลบัมาเริม่นบัหนึง่ยกร่าง
กนัใหม่ท�าให้รฐับาลและคสช.ได้
อยูใ่นอ�านาจต่อไปกจ็ะลดน้อยลง
ไปด้วยเช่นกัน
 นอกจากแรงกดดันในประ 
เทศลดลงแล้ว แรงกดดันจากต่าง
ประเทศที่ต้องการเห็นประเทศ 
ไทยกลับคืนสู่เส้นทางประชาธิป 
ไตยก็จะลดลงด้วยเช่นกัน
 ในด้านเศรษฐกิจเม่ือมีความ
ชดัเจนเรือ่งการเลอืกตัง้ความเชือ่
มัน่ต่างๆกจ็ะฟ้ืนตวั เมือ่นกัลงทนุ
ทั้งไทยและต่างประเทศประเมิน
สถานการณ์ของประเทศไทยอย่าง
ชัดเจนก็น่าจะเริ่มขยับวางแผน
ลงทุนใหม่ ซึง่จะส่งผลดต่ีอเศรษฐ 
กิจโดยรวม
 ผลของความชดัเจนท่ีประกาศ
ออกมาล้วนจะสะท้อนไปในทาง
ท่ีดท้ัีงในด้านการเมอืง เศรษฐกจิ 
และสังคม
 ในทางตรงกันข้ามหากความ
ชัดเจนทีป่ระกาศออกมามอีนัต้อง
เลื่อนออกไปอีกไม่ว่าจะด้วยเหตุ 
ผลใดก็ตาม ผลกระทบด้านลบที่
จะเกดิขึน้ต่อรฐับาลและคสช.จะมี
มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
 บางทีอาจถงึข้ัน “เอาไม่อยู”่

“ได้มีการหารือหลัง พระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 
มผีลบงัคบัใช้ เม่ือวนัที ่8 ตลุาคม 
ที่ผ่านมา โดยหลังจากนี้จะมีการ
พจิารณาช่วงเวลาทีเ่หมาะสม เพ่ือ
ผ่อนคลายให้นักการเมืองสามา-
รถท�ากิจกรรมทางการเมืองได้
 แต่ในเดือนตุลาคม ซึ่งอยู่ใน
ช่วงโศกเศร้าอาลยัของคนทัง้ประ 
เทศ อยากให้ทกุอย่างอยูใ่นความ
สงบเรียบร้อย ยนืยนัว่าไม่ได้ถ่วง
เวลาใดๆทั้งสิ้น ส่วนการเลือกตั้ง
นัน้เดอืนมถินุายน 2561 จะมกีาร
ประกาศวนัเลอืกต้ัง และจะมกีาร
เลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิ-
กายน 2561 ระหว่างนี้ขอให้นัก 
การเมืองอยู่ในความสงบก่อน”
 เป็นความชัดเจนทีส่ดุอย่าง
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งออก
มาจากปากของ “บิก๊ตู”่ พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รฐัมนตร ีและหวัหน้าคณะรัก 
ษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
ทีใ่ห้สัมภาษณ์ภายหลงัการประ 
ชุมคณะรัฐมนตรี และ คสช. 

เมือ่วนัที ่10 ตลุาคมทีผ่่านมา
 ความชดัเจนนีจ้ะเกดิผลดแีละ
เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
 ฝ่ายการเมืองเมื่อมีความชัด 
เจนเร่ืองก�าหนดเลือกตั้งก็จะได้
เริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อจะลง
สนามเลือกตั้ง ซึ่งมีข้อก�าหนด
ตามกฎหมายพรรคการเมอืงใหม่
หลายอย่างที่ต้องท�าให้เสร็จตาม
กรอบเวลา
 จากปากค�าของนายกรฐัมน-
ตรีหลังผ่านเดือนตุลาคมไปแล้ว
น่าจะมีการปลดล็อกให้พรรค-
การเมืองเริ่มท�ากิจกรรมได้
 รัฐบาลและคสช.กจ็ะได้ประ-
โยชน์จากความชัดเจนนี้ เพราะ
จะท�าให้แรงเสียดทานทางการ

เมืองลดน้อยลง
 เมื่อมีความชัดเจนเรื่องก�า 
หนดเลือกตั้งพรรคการเมืองก็   
จะหันไปให้ความส�าคัญกับการ   
เตรียมความพร้อมการวิพากษ์
วจิารณ์รฐับาลและคสช.กจ็ะลดลง
ไปโดยปริยาย
 อย่างทีท่ราบกนั นกัการเมอืง
ต้องการเวทีลงเล่น เมื่อเวทีใกล้
เปิดคงไม่มีใครอยากกวนน�้าให้
ขุน่จนกระทบต่อก�าหนดการเลอืก
ตั้งที่นายกรัฐมนตรีประกาศไว้
 การประกาศก�าหนดเลือกตั้ง
ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจน
ถงึคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู 
(กรธ.) ที่ท�าหน้าที่ร่างกฎหมาย
ลกูประกอบรฐัธรรมนญู และสภา

นกัการเมืองต้องการเวทลีงเล่น
เมือ่เวทใีกล้เปิดคงไม่มีใครอยากกวนน�า้ให้ขุน่

จนกระทบต่อก�าหนดการเลือกตัง้

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4685 (1210) วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

ความชดัเจน?
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เกนิจรงิ เอาหน้าม้ามาล่อว่าดอีย่างนัน้ ได้ลาภ
อย่างนี ้ อยูย่งคงกระพัน ซ่ึงพระควรดึงโยมมาหา
หลักพระศาสนา ไม่ใช่ผลักไปหางมงายกับ
เครือ่งรางของขลงัต่างๆ 
  ขนาดเจ้าคณุท่านหนึง่บอกว่าเบือ่อยากจะเลกิ
แล้ว เพราะลกูศษิย์ลกูหามาตามตือ้ มทีัง้นกัการ
เมอืง นกักีฬา พ่อค้า ประชาชน มาหาแทบกระดกิ
ไปไหนไม่ได้ จงึอยากปลกีวเิวก เลกิเป็นเกจ ิอย่าง
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ท่านเป็นพระท่ีผู้คน
นบัถอืมากมาย ทัง้ทีไ่ม่ท�าวตัถมุงคลใดๆเลย  
 ดงันัน้การประกาศห้ามครัง้นีจ้งึเป็นสญัญาณ
ทีด่ขีองพระศาสนา เอาป้ายโฆษณาชวนเชือ่ต่างๆ
ออก จดัระเบยีบภายในวดัในโบสถ์ ไม่ให้เอาพระ
เครือ่งมาเช่ากนัในโบสถ์ อนันีเ้ป็นเรือ่งทีน่่ายนิดี 
แต่เร่ืองท่ีเข้าใจผิดกันก็คอืเร่ืองเร่ียไรบญุ บอกบญุ 
อนันีค้งเป็นไปไม่ได้ แต่ทีห้่ามคอืพวกทีท่�านอกลู่
นอกทาง งานชกัพระ งานกฐนิผ้าป่าทีช่อบไปให้
รถหยดุแล้วเอาคนไปถอืขนั ถอืซอง ถอืตูข้ึน้ไป
เร่ียไรบนรถ ท�าให้คนก็เอือมระอา แล้วคนที่
นบัถอืศาสนาอืน่อยูบ่นรถด้วยเขาจะรูส้กึอย่างไร  
  ก็อนุโมทนาใครที่ต้นคิดถือว่าสวรรค์มี
ตา มอี�านาจมตี�าแหน่งสงูๆ แล้วมองเหน็สิง่
ทีท่�าให้ศาสนาเสือ่ม กร็บีจดัการ ออกมาปก
ป้อง อกีเร่ืองทีส่�าคญัทีอ่าตมาอยากให้เดนิ
หน้าแก้ปัญหาด้วยคอืพวกพระหมอดทูีบ่าง
ครัง้ไปทายทกัอะไรต่างๆ ใครจะไปฟันธง
คอนเฟิร์มอะไรกป็ล่อยให้เขาท�ากันเถอะ แต่
พระอย่าไปร่วมคอนเฟิร์มร่วมฟันธงกบัเขา
เลย มาฟันกเิลสกนัดกีว่า
  เจรญิพร

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

In Brief : ย่อความ

มาฟันกเิลสดกีว่า

 
พระหมอดูท่ีบางครั้งไปทายทักอะ
ไรต่างๆ ใครจะไปฟันธงคอนเฟิร์ม
อะไรก็ปล่อยให้เขาท�ากันเถอะ แต่
พระอย่าไปร่วมคอนเฟิร์มร่วมฟัน
ธงกับเขาเลย มาฟันกิเลสกันดีกว่า

“เจ้าสวั” ถกูเขย่าอกีครัง้ เมือ่ “สภา
ลากตัง้” หรอื “สภาฝักถัว่” ก�าลงัผลกั
ดนั “พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุพ์ชื” แทน
ฉบบัเดมิท่ี “คณะรฐัประหาร” ยกเลกิ 
ปัญหาคอื “ห้ามเกษตรกรเกบ็พนัธุ์
พชืไปปลูกต่อและอาจถกูลงโทษถงึ
ขัน้จ�าคกุ”  
 “บิก๊เกษตร” อ้างให้สอดคล้องกบั 
“อนสัุญญา UPOV 1991” ในการ
เจรจาการค้าเสรีและคุ้มครองสิทธินัก
ปรับปรุงพันธุพ์ชืได้อย่างเพยีงพอ ท�าให้
เกษตรกรผูรั้บจ้างผลติเมลด็พนัธุม์แีรง
จูงใจในการลงทุนวจิยัปรบัปรงุพนัธุพ์ชื
ใหม่ๆอย่างต่อเนือ่ง และอตุสาหกรรม
แปรรปูมทีางเลอืกท่ีหลากหลาย ฯลฯ
 ค�าถามท่ีตามมาคอืเอือ้อ�านวยประ 
โยชน์กลุม่ทุนให้ผกูขาดพนัธุพ์ชืและเปิด
ช่องให้ลงโทษเกษตรกรทีเ่กบ็รกัษาพนัธุ์
พืชไปปลูกต่อหรือไม่ ทั้งยังให้อ�านาจ 
“รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการคุม้ครองพนัธุพ์ชืออกประกาศ
ก�าหนดพันธุ์พืชใหม่ชนิดใดเป็นพันธุ์
พืชที่สามารถจ�ากัดปริมาณการเพาะ
ปลูกหรือขยายพันธุ์ท้ังหมด หรือบาง
ส่วนของเกษตรกรได้”
 “วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ารูญ” ผู้อ�านวย
การมลูนธิชิวีวิถ ี(BIOTHAI) จงึออกโรง
คัดค้านว่ากฎหมายใหม่จะเปิดทางให้ 
“โจรสลัดชีวภาพ” ตักตวงผลประ-
โยชน์มากกว่าสร้างความมั่นคงทาง
อาหารของประเทศ โดยสามารถขอรบั
การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และแก้ค�า
นยิามพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงทัว่ไปไปใช้ประ 
โยชน์ โดยไม่จ�าเป็นต้องแบ่งปันผลประ
โยชน์ใดๆ เพียงแค่ผ่านกระบวนการ
ปรบัปรงุพนัธุเ์ท่านัน้ 
 จึงไม่แปลกที่ “เจ้าสัว”จะส�า-    
ลกั “ความรวย” ภายใต้อ�านาจเบด็ 
เสรจ็เดด็ขาดที ่“ท�าอะไรกไ็ม่ผดิ”!

โจรสลดัชวีภาพ 
การจัดระเบียบพระของเจ้าคณะหนต่างๆขณะนี้ 
ท�าให้วัตถุมงคลต่างๆ ต้องขนย้ายออกจากวัด 
ปลดป้ายโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ ถือว่าสะเทือน
วงการอย่างทีว่่า “ทพิย์อาสน์เคยอ่อนแต่ก่อน
มา กระด้างดงัศลิาเสยีแล้วเอย” เมือ่ก่อนนี้
รับกันบนฟูก ไม่นึกว่าจะมาเจอหินร้อนกับกฎ
ใหม่ ท�าให้พวกที่มีรายได้จากวัตถุมงคลถึง       
ขัน้ลงแดงกม็ ีคอือาการกระวนกระวายเหมอืนคน
ตดิเหล้า 
 บางวดัไปสร้างวัตถท่ีุไม่สมควรก็ต้องสัง่ให้ทุบ
ทิง้ สมยัก่อนพระเจ้าอโศกกจ็ดัการพระสงฆ์ถงึขัน้
ประหารชวีติหลายองค์ ซ่ึงพระเจ้าอโศกอปุถมัภ์
ท�านบุ�ารงุพระศาสนาไม่ให้เสือ่มเสยี สมยัโน้นสัง่
อะไรไม่ใช่ง่าย เพราะไม่มโีซเชยีลมเีดยีอะไร การ
เผยแพร่ภาพทีป่ระจานต่างๆกไ็ม่ม ี เดีย๋วนีม้หา
เถรสมาคมท�าให้กฎศักดิ์สิทธิ์ได้แค่กดไลค์ กด
แชร์ในโซเชยีลมเีดยีนีแ่หละ 
 อาตมาวนัหนึง่ถกูสมัภาษณ์ 7-8 รอบ สมยั
ก่อนมีโทรทัศน์ไม่กี่ช่อง เดี๋ยวนี้มีนับสิบๆช่อง 
ตดิต่อขอสมัภาษณ์ไม่หยดุ ท้ังท่ีมาต้ังกล้องท่ีวัด
และสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ ทัง้ยงัไปออกรายการ
ทีส่ถานด้ีวย ฮอตและฟีเวอร์จรงิๆ 
 ดงันัน้ วดัไหนยงัท�าเป็นทองไม่รูร้้อนเป็นจ่า
เฉยคงไม่ได้แล้ว ถ้าพระสังฆาธิการเมินเฉยต่อ
การท�าผดิจริยา  ก็ไม่เหมาะท่ีจะท�าหน้าท่ี อาจถกู
ปลดได้ จงึเกดิความหวัน่ไหว อย่างทีบ่อกทพิย์
อาสน์เคยอ่อน ตอนนี้มันดันแข็งกระด้างขึ้นมา 
ท�าให้ชาวพทุธท่ีคล�าหาฤทธิผิ์ดๆถกูๆ ก็จะได้รู้
ความจรงิ พระพทุธรปูดแูล้วกเ็จรญิตา เจรญิใจ
บ้าง วตัถุมงคลทีว่่ามฤีทธิอ์ภนิหิารล้วนโฆษณา
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เศรษฐกิจ

ซื้อหุ้น : ประพจน์ พลพิพัฒน-
พงศ์ ประธานคณะกรรมการบริ 
หาร บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) เข้า
ร่วมในพธิลีงนามในสญัญาซือ้ขาย
หุ้น บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซ-
ลูชั่น จ�ากัด (มหาชน) กับ สุรสิทธิ์ 
ควิประสพศกัดิ ์ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท 
โซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

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 1,286.72 ขาย 1,287.11
ลอนดอน ซื้อ 1,286.76 ขาย 1,287.08

ภาวะหุ้น 10 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) 

 

33.59 

39.92875

45.66

4.3825

0.30821

24.847

+14.73  1,706.95  
  81,464.26
+26.73  2,455.07  
  52,259.47
+12.20  1,092.02  
  39,877.20
-1.20  569.73  
  1,908.60

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

 1,824.66  +20.77

2,559.44  +19.38

2,640.96  +7.76

 1,989.68  +19.72

 2,582.55  +17.35

2,989.99  +0.25

1,349.61  +14.64

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

9,397.16

11.54

7,560.94

9.28

1,836.21

-

25,367.52

31.14

23,053.97

28.30

2,313.55

-

38,332.25

47.05

42,874.46

52.63

-4,542.21

- 

‘โกลบอลเฮ้าส์’ชูระบบASRS 

ศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติ ติด
ตัง้ระบบ ASRS บนพืน้ทีก่ว่า 100 
ไร่ที่วังน้อย อยุธยา โดยเฟสแรก
มีพื้นที่คลังสินค้า 30,000 ตาราง
เมตร จัดเก็บสินค้าในส่วนของ  
พื้น ที่ ASRS ได้กว่า 43,000 พา 
เลท จัดเก็บเหล็กได้กว่า 5,000 
ตนัและจดัเกบ็กระเบือ้งเซรามกิได้
กว่า 5,000 พาเลท ถือเป็นศูนย์
กระจายสินค้าอัตโนมัติท่ีมีพ้ืนท่ี
จัดเก็บสินค้ามากที่สุดในธุรกิจค้า
ปลีกวัสดุก่อสร้างของไทย  
  นายเกรยีงไกร สรุยิวนากลุ ซพั 
พลายเชน ไดเรกเตอร์โกลบอลเฮ้าส์ 
กล่าวว่า ศูนย์กระจายสินค้าวัง 
น้อยออกแบบให้เหมาะสมกบัการ
ด�าเนินงานธุรกิจตั้งแต่การสั่งสิน 
ค้าจากผู้จัดจ�าหน่ายจนถึงการน�า
ส่งสนิค้าให้ผูบ้รโิภคทีร้่าน โดยใช้
ทมีงานออกแบบและพฒันาระบบ
ทั้งหมด ท�าให้สามารถปรับปรุง
และขยายความสามารถและประ 
สิทธิภาพศูนย์กระจายสินค้าได้
อย่างต่อเนื่องและไม่มีขีดจ�ากัด 

ทั้งยังร่วมพัฒนา Packaging กับ
ผูผ้ลติเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพให้กับ
การบริหาร Supply Chain ท�าให้
สามารถลดจ�านวนการพึ่งพาแรง  
งานเม่ือเทยีบกบัระบบบรหิารคลงั
ทั่วไปได้มากถึง 60% โดยเฉพาะ
แรงงานทีม่ทีกัษะซ่ึงขาดแคลน และ
เตรียมน�าะบบ ASRS ใช้ในการ
บริหารสินค้าของโกลบอลเฮ้าส์ที่
จะเปิดสาขาในอาเซียนด้วย
 นายวิทูร ยังกล่าวถึงการเติบ 
โตในปีนี้ว่า มีรายได้จากการขาย
สุทธิไตรมาสแรก 5,376.94 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ
ปี 2559 จ�านวน 222.32 ล้านบาท 
หรือ 4.31%  เนื่องจากเปิดสาขา
เพิ่ม 12 สาขา โดยปัจจุบันโกล  
บอลเฮ้าส์มีสาขาทั่วประเทศ 52 
สาขา และเดือนพฤศจิกายนนี้จะ
เปิดสาขาที่ 53 ที่พัทลุง ทั้งมีแผน
ขยายสาขาในระดบัอ�าเภอเพิม่ขึน้ 
เช่นขอนแก่นมี 3 สาขา ขณะที่
สกลนครมี 2 สาขา รวมถึงแผน
ขยายสาขาไปทั่วอาเซียน

“โกลบอลเฮ้าส์” ทุม่กว่า 600 
ล้านบาท เปิดศนูย์กระจายสนิ 
ค้าอัตโนมัติที่มีพื้นที่จัดเก็บ
สนิค้ามากทีส่ดุในธรุกจิค้าปลกี
วัสดุก่อสร้างของไทย บนพื้น 
ทีก่ว่า 100 ไร่ทีว่งัน้อย อยธุยา 
เตรียมขยายโกลบอลเฮ้าส์สู่
อาเซียน  

 นายวทิรู สรุยิวนากลุ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั สยามโกล 
บอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) กล่าว
ถงึวสิยัทศัน์ “โกลบอลเฮ้าส์” เป็น
ช่องทางจัดจ�าหน่ายสินค้าวัสดุก่อ 
สร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีที่ 
สดุในอาเซยีน โดยก�าหนดกลยทุธ์
การแข่งขัน 5 เรื่องได้แก่ Best 
Price, Best Personal, Best Se-
lection, Best Service และ Best 
Store เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่ง 
ขัน โดยน�านวัตกรรมทางการค้า
ระบบโมเดร์ินเทรดปรบัใช้กบัการ
บริหาร
 การบรหิารคลงัสนิค้าทีถ่อืเป็น
หัวใจของธุรกิจค้าปลีกนั้น ได้น�า
ระบบบริหารคลังสินค้าอัตโนมัติ 
(Automated Storage Retrieval 
System-ASRS) ท่ีควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ทัง้ระบบมาใช้กบัร้าน
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาปราณบุรีเป็น
แห่งแรกเม่ือปี 2559 เพ่ือเพิม่ความ
รวดเร็ว แม่นย�า สะดวกและประ 
หยดัเวลาส�าหรบัลกูค้า ซึง่ปัจจบุนั
ใช้กับร้านโกลบอลเฮ้าส์ 16 สาขา
 นอกจากนี้ โกลบอลเฮ้าส์ได้
ทุ่มกว่า 600 ล้านบาท ก่อสร้าง
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ลงนาม : นายฉตัรชยั ศริไิล กรรมการผูจ้ดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) และ นายพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจ รับสร้างบ้าน 
ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ  “โครงการสินเชื่อปลูกสร้างอาคาร 
ภายใต้บริษัทรับสร้างบ้าน” เพื่อร่วมกันท�าให้คนไทยมีบ้านตามพันธ
กิจธนาคาร 

เปิดบ้าน : นายอภริชั เมอืงเกษม รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ฟลอยด์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ FLOYD พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ถ่าย
ภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จ�ากัด (มหาชน) และ
คณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของ 
FLOYD  

 นายชาตชิาย พยหุนาวชียั ผูอ้�า 
นวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า 
ธนาคารสนบัสนนุการออมอย่างยัง่ 
ยืนโดยมีการปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์เงนิฝากอย่างต่อเนือ่ง ล่า 
สดุได้เสนอ “เงนิฝากเผือ่เรยีกพเิศษ 
4 เดือน” อตัราดอกเบีย้ 1.15% ต่อ
ปี (เทียบเท่าเงนิฝากประจ�า 1.35% 

ต่อปี) พร้อมขยายเวลาการรบัฝาก 
“เงินฝากเผือ่เรยีกพิเศษ 10 เดอืน” 
อัตราดอกเบีย้ 1.25% ต่อปี (เทยีบ
เท่าเงินฝากประจ�า 1.47% ต่อปี) 
โดยรบัฝากตัง้แต่ไปจนถึงวันที ่ 30 
ธนัวาคมนี้  
 เงนิฝากทัง้ 2 ประเภทเปิดรบั
ฝากทัง้บคุคลธรรมดาอายตุัง้แต่ 7 

ออมสินเปิดเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน ดอกเบี้ย 1.15% 
ต่อปี และขยายรับฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน ดอก 
เบี้ย 1.25% ต่อปี โดยรับฝากถึง 30 ธันวาคม 2560

เงนิฝากเผื่อเรยีกดอกเบีย้1.15%
ปีขึ้นไปและนิติบุคคลทุกประเภท 
โดยดอกเบ้ียได้รบัการยกเว้นภาษี 
เปิดบญัชขีัน้ต�า่ 10,000 บาท ฝาก
เพิม่ครัง้ละไม่ต�า่กว่า 1,000 บาท 
ถอนเท่าใดกไ็ด้ แต่ถ้าถอนหรอืปิด
บญัชก่ีอนครบระยะเวลาฝาก จ�า-
นวนเงนิทีถ่อนจะได้รบัดอกเบีย้ใน
อตัราดกเบ้ียเงนิฝากเผือ่เรยีก ลงรบั
ดอกเบีย้เมือ่ครบระยะเวลาฝาก โดย
จะโอนเข้าบญัชเีผือ่เรยีกท่ีเปิดไว้เป็น
บัญชคีูโ่อน สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ
ได้ทีธ่นาคารออมสนิทัว่ประเทศ

 นายชชัชยั สฤษดิอ์ภริกัษ์ รอง
กรรมการผูจ้ดัการและประธานบร-ิ
หารการลงทุนตราสารหนี้ บริษัท
หลักทรพัย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย 
จ�ากดั (บลจ. กสกิรไทย) เปิดเผยว่า 
ระหว่างวนัที ่10-16 ตลุาคมจะเสนอ
ขายกองทนุเปิดเค ตราสารหนี ้3 ปี 

กสกิรชวนลงทนุกองทนุตราสารหน้ี3ปี
A (KFI3YA) คาดจะให้ผลตอบแทน
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 2.50% ต่อปี โดย
จะลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและ
ต่างประเทศและกองทนุมอีายโุครง 
การประมาณ 3 ปี เหมาะเป็นทาง
เลอืกส�าหรบัผูล้งทนุระยะยาว เพือ่
เพิม่ผลตอบแทนทีส่งูขึน้และป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้
จ�านวน 
 KFI3YA จะเน้นการลงทุนใน
หุน้กูข้องบรษิทัในไทยและบางส่วน
จะลงทนุในต่างประเทศ โดยเบือ้ง
ต้นจะลงทนุในหุน้กูบ้รษิทั ภทัรลสิ
ซิง่ จ�ากดั (มหาชน), หุน้กูบ้รษิทั ราช

ธานลีสิซิง่ จ�ากดั (มหาชน) และหุน้
กูบ้รษิทั ไฟฟ้าน�า้งมึ 2 จ�ากดั (สา-
ธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว) ซึง่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่า
เชือ่ถอืจาก TRIS ระดบั A- นอกจาก
นี ้ ยงัลงทนุในหุน้กูบ้รษิทั อาปิโก 
ไฮเทค จ�ากดั (มหาชน), หุน้กูบ้รษิทั 
อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหา 
ชน) และหุน้กูบ้รษิทั เมอืงไทย ลสิ
ซิง่ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่ทัง้หมดได้รบั
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก 
TRIS ระดบั BBB+  BBB และ BBB 
ตามล�าดับ โดยกองทุนจะจ่ายผล
ตอบแทนโดยการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทนุอตัโนมตัทิกุๆ 6 เดอืน
 นอกจากนี้ บลจ.กสิกรไทยยัง
เปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค ตรา 
สารหนีต่้างประเทศ 1 ปี DR (KFF-
1YDR) ระหว่างวนัที ่10-16 ตุลาคม 
ประมาณการผลตอบแทนที ่1.35% 
ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสาร  
หนีต่้างประเทศ 6 เดอืน EB (KF   
F6MEB) ประมาณการผลตอบ  
แทนที ่1.15% ต่อปี ทัง้ 2 กองทนุ
มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลีย่นทัง้จ�านวนและส�า 
หรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาไม่ต้อง
เสยีภาษี

ชชัชัย สฤษดิอ์ภริกัษ์

ชาตชิาย พยหุนาวชียั
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กีฬา

โลกกีฬา

‘โคลแมน’เวลล์ยงัเล่นไม่ดพีอ 
ความหวงัของทมีชาตเิวลส์ ทีต้่องการไปลยุ
ฟตุบอลโลก 2018 ต้องพงัทลายลง เมือ่ เจมส์ 
แม็คคลีน ยิงประตูชัยให้กับทีมสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ ส่งพวกเขาเข้าไปเล่นรอบเพลย์ออฟ 
ได้ส�าเรจ็ ครสิ โคลแมน กนุซอืของเวลส์ ผดิ
หวงัอย่างมาก ยอมรบัทมีท�าได้ไม่ดพีอ 
 “เราท�าได้น้อยเกินไปในคืนนี้ มันไม่
เพยีงพอ” โคลแมน กล่าว “เป็นเรือ่งทีน่่าอาย
ส�าหรบัเรา มนัยากทีจ่ะยอมรบัได้ เป็นเรือ่ง
ที่เจ็บปวดจริงๆ มันเห็นโศกนาฏกรรมของ
พวกเราอย่างแท้จรงิ” 

‘เคน’ตดิโผ30รายชือ่บลัลงดอร์
บ่อนรบัแทงพนนัอย่างถกูต้องตามกฎหมาย
ขององักฤษ ตัง้ราคา แฮร์รี ่ เคน กองหน้า
ทมีชาตอิงักฤษ และ ทอ็ตแนม ฮอต สเปอร์ส 
มโีอกาสลุน้นกัเตะยอดเยีย่มบัลลงดอร์ 100/1 
หลังจากที่เขาเป็น 1 ใน 30 รายชื่อที่ถูก
ประกาศออกมาล่าสดุ 
 เคน โชว์ผลงานได้ดเีหลอืเกนิช่วงทีผ่่าน
มา โดยยงิไปแล้ว 37 ประต ูจาก 31 เกมให้
สเปอร์ส และยงิได้ 7 ประตจูาก 6 เกมให้กบั
ทมีชาตอิงักฤษ แต่ราคาของเขายงัห่างไกลตวั
เตง็อย่าง ครสิเตยีโน่ โรนลัโด้ ทีอ่ยูใ่นราคา 
1/33 ไลโอเนล เมซซี ่ตามมาเป็นอนัดบัสอง 
ทีร่าคา 14/1   
 นอกจาก เคน แล้ว ใน 30 รายชื่อที่
ประกาศออกมา มนีกัเตะทีล่งเล่นในพรเีมยีร์
คนอ่ืน ดงันี ้กองเต้, เควนิ เดอ บรอยน์, ดา
วดิ เด เคอา, ซาดโิอ มาเน่, ฟิลปิโป คูตนิโญ่ 
และ เอเดน ฮาซารด์  

‘กอ็งเต้’ชวดอดบูเ๊ยือนพาเลซ
ทมีสงิโต้น�า้เงนิ เชลซ ีไม่มโีอกาสใช้งาน เอน็
โกโร กอ็งเต้ และ อลัวาโร่ โมราต้า ในเกม
พรเีมียร์ลกี ท่ีจะออกไปเยอืนครสิตลั พาเลซ 
ในวนัเสาร์ทีจ่ะถงึนี ้ โดยในส่วนของ กอ็งเต้ 
มีอาการบาดเจบ็เอน็ร้อยหวาย ในเกมทีล่ง
เล่นให้กบัทีมชาตฝิรัง่เศส ในเกมทีเ่อาชนะ
บลัแกเรยี 1-0 เมือ่วนัเสาร์ทีผ่่านมา ท�าให้
เขาถอนตวัจากทมีชาต ิเกมทีจ่ะพบกบัทมีเบ
ลารสุ ในคนืวนัองัคาร และเป็นทีค่าดกนัว่า
อดตีนกัเตะทมีเลสเตอร์ ซติี ้จะเดนิทางกลบั
มายังทีมเชลซี ไม่วันอังคารก็วันพุธ เพื่อที่
ตรวจเชก็อาการบาดเจบ็อกีครัง้หนึง่ จะมกีาร
แถลงข่าวช่วงวนัศกุร์ ก่อนท่ีเกมวนัเสาร์จะเริม่

บราซลิ แชมป์โลก 5 สมยั ผ่านเข้าไปเล่นรอบ
สดุท้าย ทีร่สัเซยี ตัง้แต่เมือ่ 6 เดอืนทีแ่ล้ว และ
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คูป่รบัตลอดกาลของเขาอย่าง 
อาร์เจนติน่า จะสามารถผ่านเข้ามาเล่นรอบ
สดุท้ายได้เช่นกนั 
 “ผมต้องการพวกคณุ การลงเล่นรอบคดัเลอืก
ฟตุบอลโลก ไม่ใช่เล่นเพยีงเกมเดยีว มนัป็นเกม
ทีต้่องลงเล่นอย่างเตม็รายการ” ตเิต้ โค้ชทมีชาติ
บราซลิ กล่าว เมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมา หลงัจากที่
หลายคนเริม่สงสยัว่า มคีวามเป็นไปได้ไม่น้อยที่
ทมีอาร์เจนตนิา อาจจะไม่ได้ไปเล่นฟตุบอลโลก 
รอบสดุท้าย เป็นครัง้แรกตัง้แต่ปี 1970 
 “จากเกมทีเ่ราเสมอกบัโบลเิวยี เราต่างขอบ 
คณุซึง่กนัและกนั เพราะว่าเราผ่านเข้าไปเล่นรอบ
สุดท้ายกันแล้ว แต่ผมจินตนาการไม่ได้จริงๆ 
ส�าหรบัพวกเขา (อาร์เจนตน่ิา) พวกเขาคงนอนไม่
หลบั ผมยงัต้องการเหน็พวกเขาทีร่สัเซยี” 
 ขณะที ่กาเบรยีล เจซสุ กองหน้าของทมีกล่าว
ว่า “ทกุคนรูถ้งึทกัษะของ เมสซี ่เป็นอย่างดแีละ
ความส�าคญัของทมีอย่างอาร์เจนตนิา ในฟตุบอล
โลก หากว่าพวกเขาไปทีน่ัน่ได้กเ็พราะพวกเขาเอง 
ทกุคนรูด้ว่ีา เมสซี ่ เป็นนกัเตะทีด่ทีีส่ดุคนหนึง่
ของโลก แต่เราก็ต้องคิดถึงพวกเราเป็นอันดับ
แรก”   
 สถานการณ์ในโซนอเมรกิาใต้ ขณะนี ้มเีพยีง
บราซลิ ทมีเดยีวทีผ่่านเข้ารอบ 100 เปอร์เซน็ต์
แล้ว ในฐานะแชมป์กลุม่ อกี 3 อนัดบั กจ็ะผ่าน
เข้ารอบโดยอตัโนมตั ิและมอีกี 1 ทมีทีจ่ะได้สทิธิ์
ไปเล่นเพลย์ออฟกบัทมีชาตนิวิซแีลนด์ 
 แน่นอน ทกุสายตาจะมองไปทีเ่กมเอกวาดอร์ 
กับอาร์เจนติน่า สนามที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน�้า
ทะเลถึง 9,350 ฟุต ที่คุยโต้ ส่วนเกมคู่อื่นๆ 
ประกอบด้วย บราซิล-ชิลี, เปรู-โคลัมเบีย, 

จุป๊ป์ ไฮย์เกส ผูจ้ดัการทมี “เสอืใต้” บาเยร์ิน 
มวินคิ คนใหม่ ยอมรบัเรือ่งของภาษา ส่งผลให้ 
เจมส์ โรดรงิเกวซ มปัีญหาในการปรบัตวัเข้า
กบัทมีแชมป์บนุเดสลกีา ช่วงทีผ่่านมา 
 เจมส์ โรดรงิเกวซ ยงัไม่สามารถพดูเยอรมนั
ได้ เกมฟุตบอลของเยอรมนี แตกต่างไปจาก
ฟตุบอลทีอ่เมรกิาใต้ มันจึงเป็นสถานการณ์ที่
ยากล�าบากส�าหรับนักเตะดาวรุ่ง” ไฮย์เกส 
กล่าว หลังจากท่ีเขามีโอกาสได้คุยกับนักเตะ 
“อย่างไรกต็าม เขารูด้ว่ีาเขาได้รบัการสนบัสนนุ

ปารากวยั-เวเนซเูอล่า และ อรุกุวยั-โบลเิวยี 
 ฮอร์เก้ ซามเปาล ี  โค้ชของทมีอาร์เจนติน่า 
ยังมีความเชื่อม่ันว่า ทีมของเขาจะได้ผลการ
แข่งขนัทีด่ ี ในเกมทีพ่บกบัทมีเอกวาดอร์ เพ่ือท่ี
จะหนโีอกาสทีจ่ะพลาดไปเล่นฟตุบอลโลก รอบ
สุดท้าย เป็นคร้ังแรก นับตั้งแต่ปี 1970 โดย
สถานการณ์ล่าสดุ อดตีแชมป์โลก 2 สมยั อยูใ่น
อนัดบัที ่6 จาก 10 ชาตโิซนอเมรกิาใต้ พวกเขา
ต้องการทีจ่ะเอาชนะทีเ่อกวาดอร์ เพือ่ท่ีจะกลบัไป
ในอันดับที่ 4 เพื่อที่จะได้เข้ารอบสุดท้ายโดย
อตัโนมตัิ 
  “ทกุอย่างขึน้อยูก่บัเรา” ซามเปาล ี กล่าว 
“ผมยงัมัน่ใจ หากว่าเรายงัเล่นได้เหมอืนกบัเกม
เปรู เม่ือนั่นเราจะผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย
ฟตุบอลโลก”  

‘ไฮย์เกส’รบั‘โรดริงเกวซ’มีปัญหา

ช้ีชะตา‘อาร์เจนฯ’ไปบอลโลก

อย่างเตม็ทีจ่ากผม โดยส่วนตวัแล้ว ผมชอบนกั
เตะทีม่พีรสวรรค์ แทค็ตกิสงูอย่างเขา ซึง่ผมเชือ่
ว่าเขายงัมศีกัยภาพอกีมากทีจ่ะแสดงให้เหน็ ผม
มีโอกาสเห็นฟอร์มของเขาขณะทีเ่ล่นให้กับทมี
เรอลั มาดรดิ แต่ผมไม่รูจ้กัเขาเป็นการส่วนตวั 
แต่เมือ่เขากลบัมาจากเกมทมีชาต ิผมจะพดูคยุ
กบันกัเตะทกุคน”  
 เจมส์ เซน็สญัญาร่วมทมีบาเยร์ิน แบบยืม
ตวัช่วงซมัเมอร์ทีแ่ล้ว แต่มอีอพชัน่ว่า บาเยร์ิน 
สามารถซือ้ตวัแบบถาวร ในปี 2019 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4685 (1210) วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ฮาซนั เบลย์เบล เสนอภาพนีใ้น nytsyn.com มองความตงึเครยีด
ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือว่า ไม่ใช่ศึก “ตัวต่อตัว” แต่เป็น
ศึก “3 รุม 1” โดยเกาหลีเหนือมีจีนและรัสเซียช่วยเหลือ 

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

บทบาทของออสเตรเลยี ต่อภาค 
ธุรกิจและการลงทุนในกลุ่มประ 
เทศอาเซียน ไม่ค่อยเด่นนัก หาก
เทียบกับ “ขาใหญ่” อย่างจีน ญี่-
ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐ 

ทนุมากสดุ 5 อนัดบัแรก ประกอบ
ด้วยธรุกจิบรกิาร อสงัหารมิทรพัย์ 
(รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และ
การก่อสร้าง) บริการทางการเงนิอตุ 
สาหกรรมโรงงาน และการศึกษา 
 ประเทศทีน่กัธรุกจิออสซีเ่ลอืก
เป็นฮบัประจ�าภมูภิาค (Regional 
hub) อนัดบั 1 ได้แก่ สงิคโปร์ ตาม
ด้วยไทย และมาเลเซีย ขณะประ 
เทศที่เตรียมเข้าไปลงทุนในอนา 
คต นกัธรุกจิออสซ่ีเลือกเวยีดนาม
อนัดับ 1 ตามมาด้วยพม่า อนิโด-
นีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย 
 ปัจจยัทีน่กัธรุกจิออสเตรเลีย
เหน็ว่า ส�าคญัทีส่ดุต่อลงทนุ ได้ 
แก่ การขยายตวัเพิม่ของผูบ้ร-ิ
โภคที่มีก�าลังซื้อในกลุ ่มอา-
เซียน ตามด้วยโครงสร้างพื้น
ฐานได้รบัการพฒันาดขีึน้ การ
จดัตัง้เออซีี (AEC) การหาบุค 
ลากรร่วมงานที่เหมาะสมง่าย
ขึน้ และนโยบายรฐับาลท้องถิน่
เอือ้ต่อการลงทนุมากขึน้ 
  ส่วนปัจจัยที่นักธุรกิจออสเตร 
เลียเห็นว่า เป็นอุปสรรคส�าคัญที่ 
สดุต่อการลงทนุในอาเซยีน ได้แก่ 
ปัญหาคอร์รปัชนั ตามด้วยกฎหมาย 
กีดกันต่างชาติไม่ให้เป็นเจ้าของ
กิจการ
 อย่างไรกต็าม โดยภาพรวม
แล้ว ผลส�ารวจของครั้งนี้ชี้ชัด     
ว่า ผู้ประกอบการออสเตรเลีย
ส่วนใหญ่ ยงัพร้อม “สูต่้อ” ใน
อาเซียน

 
 

+

In Brief : ย่อความ

ผลส�ารวจพบว่านกัธรุกจิ
ออสเตรเลียส่วนใหญ่ 
มองโอกาสลงทนุในกลุ่ม
อาเซียนเชิงบวก โดยจ�า-
นวน 86% ระบวุ่าจะขยาย
ธรุกจิต่อในอาเซยีนระยะ
5 ปีข้างหน้า ซึ่งไทยเป็น
ประเทศอนัดบัต้นๆ ท่ีได้
รับความสนใจ 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ตรงกันข้ามกับตัวเลขการค้าการ
ลงทนุระหว่างกนัทีม่มีลูค่าสูง โดย
หอการค้าออสเตรเลยีอาเซยีน (Au-
stralia-ASEAN Chamber of 
Commerce) ระบวุ่า กลุม่อาเซยีน
ท�าการค้ากับออสเตรเลียระหว่าง
ปี 2015-2016 มลูค่า 93,000 ล้าน
เหรยีญสหรฐั (3.12 ล้านล้านบาท) 
คิดเป็น 14% ของการค้ารวมทั้ง 
หมดของออสเตรเลีย

    ขณะการลงทุนระหว่างกัน
ในปีทีแ่ล้ว มลูค่า 224,000 ล้าน
เหรยีญสหรฐั (7.5 ล้านล้านบาท)
 ตวัเลขดงักล่าว เป็นปัจจยัหนึง่
ทีก่ระตุน้ให้หอการค้าออสเตรเลยี
อาเซียน ท�าการส�ารวจความเห็น
ของผู้ประกอบการออสเตรเลีย ที่
เข้ามาท�าธุรกิจในอาเซียน เพื่อ
ทราบถึงมุมมองและการวางแผน
ในอนาคต 
 หอการค้าออสเตรเลียอา-
เซียน ตั้งหัวข้อการส�ารวจว่า 
“Australian Business in 
ASEAN Survey 2017” โดยส�า 
รวจเป็นปีที ่2 ด�าเนนิการสอบ 
ถามบริษัท ท่ีเป็นสมาชิกหอ 
การค้าออสเตรเลียประจ�า 10 
ประเทศอาเซียน
 ผู้ตอบแบบสอบถาม 62% ระ 
บุว่า ได้ขยายธุรกิจเพิ่มในช่วง 2 
ปีล่าสุด มีเพียง 6% ที่บอกว่าลด
ระดับของกิจการลง 
 ส่วนแผนในอนาคต มผีูต้อบ
แบบสอบถาม 86% ระบวุ่า จะ
ขยายธรุกจิต่อในระยะ 5 ปีข้าง
หน้า มีเพียง 2% ที่บอกว่าจะ
ลดระดับของกิจการลง
  ธุรกิจที่ออสเตรเลียเข้ามาลง 

ข้อมูลภาพ : austrade.gov.au

ออสซ่ีมองอาเซียนเชิงบวก
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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
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2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ
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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



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
กรมศลุกากร เป็นประธานการประ 
ชมุชีแ้จงแนวทางการประเมนิราคา
รถยนต์ ตลอดจนรับฟังความคดิเห็น
ในการปรบัปรงุโครงสร้างภาษนี�าเข้า
รถยนต์ให้แก่ผู้ประกอบการรถยนต์
ทีเ่กีย่วข้อง ทีห้่องประชมุสถาบนัวทิ 
ยาการศุลกากร กรมศุลกากร J 
15.00 น. วรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐั 
มนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
เป็นประธานต้อนรับ คณะทูตานทูุต
เยีย่มชมการจดัสร้างพระเมรมุาศ สิง่

เวลา 08.55 น. ณ ห้องเวลิด์บอลรมู 
ชัน้ 23 โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซน็-
ทรลัเวลิด์ J 10.00 น. ปณุฑรกิา 
แสนฤทธิ ์ ผูจ้ดัการ บริษทั ไฟร์-
เวร์ิคส มเีดยี (ไทยแลนด์) จดังาน 
แสดงสนิค้า และเทคโนโลยด้ีานอตุ 
สาหกรรมน�า้ตาล ใหญ่ทีส่ดุของเอ 
เชยี “World Sugar Expo & Con-
ference 2017” ทีไ่บเทค บางนา J 
14.00 น. กลุศิ สมบตัศิริ ิอธบิดี

J สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี เสดจ็
พระราชด�าเนนิทรงเป็นประธานเปิด
งานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจกัร ีรางวลัคณุากร ครย่ิูง
คณุ และครขูวญัศษิย์ ครัง้ที ่2 ปี 2560 

เจเนซีสเฟอร์ทลิตี ีเซน็เตอร์ (Gene 
sis  Fertility Center : G.F.C ) จี
เอฟซี จดังานเสวนาในโอกาสเปิด
ตวัอย่างเป็นทางการ น�าโดยคณะ
แพทย์ผูม้ปีระสบการณ์ และเชีย่ว-
ชาญในด้านการรกัษาเพือ่ช่วยให้คู่
สามีภรรยาที่ประสงค์จะมีบุตรได้
สมปรารถนา ด้วยเทคนคิด้านวทิยา 
ศาสตร์การแพทย์เฉพาะทาง 
 ผศ.นพ.พทิกัษ์ เลาห์เกรกิ-
เกยีรต ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�า
ภาควชิาสติูศาสตร์นรีเวชวทิยา คณะ
แพทยศาสตร์ ศริริาชพยาบาล มหา 
วิทยาลัยมหิดล ผู้ก่อตั้ง G.F.C 
กล่าวว่า จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา
พบว่า สภาพสงัคมทีมี่การแข่งขนัสงู
มากขึน้ ส่งผลต่อสขุภาวะเจรญิพันธุ์ 
ท�าให้คู่สามีภรรยาขาดความสม-

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ความสนใจวิธกีารแช่แขง็ไข่ ส�าหรบั
เกบ็ไว้ใช้ในอนาคต เพราะเป็นการ
ฟรซีอายไุข่ให้อยูใ่นอายปัุจจบุนั” 
 รพพีร วงศ์ทองค�า กล่าวว่า 
ส�าหรบัคนทีเ่ป็นแม่เมือ่มลีกูนัน้ความ
รูส้กึคอื เราได้มโีอกาสท�าหน้าทีดู่ 
แลลูก และลูกก็ท�าให้ครอบครัวมี
ความสขุมากขึน้ได้จรงิๆ ไม่ใช่เฉพาะ
ความเป็นพ่อกบัแม่เท่านัน้ แต่ลูก
ยงัส่งมอบความสขุไปยงัญาตพิีน้่อง 
คณุพ่อคณุแม่กก็ลายเป็นคณุปูค่ณุ 
ย่า คณุตาคณุยาย  ส�าหรบัการมลูีก
คนต่อไป “ตวัเองกอ็าจจะต้องพึง่บริ 
การของคณุหมอ เพราะอายเุริม่มาก
ขึน้ท�าให้มลีกูยากขึน้ เทคโนโลยทีี่
ช่วยให้มน้ีองได้ง่ายขึน้ กน่็าสนใจ
มากเป็นอีกทางเลอืกหนึง่ทีม่คีวาม
ปลอดภยั ” 
 

บูรณ์พร้อมในการให้ก�าเนิดบุตร 
หรอืมปัีญหาการมบีตุรยากมากขึน้ 
โดยเฉพาะสภาพครอบครวัไทยทีผู่้
หญงิเข้ามามบีทบาทสงูในด้านการ
ท�างาน ซึ่งจุดนี้ต้องแก้ไขด้วยการ
เข้ารบัการตรวจสขุภาพ เพราะการ
ตรวจสขุภาพก่อนแต่งงานนัน้ถ้าได้
ตรวจสภาวะการเจรญิพนัธุด้์วยกจ็ะ
มีประโยชน์ต่อครอบครวัใหม่ ท�าให้
ได้รูภ้าพรวมของสุขภาพและหากมี
โรคประจ�าตัว จะได้จดัการรักษาหรือ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต้ังแต่เริ่มต้น
ครอบครัวเป็นการขจัดปัญหาด้าน
สขุภาพในระยะยาว ส่งผลดต่ีอครอบ 
ครวัมากขึน้ 
 วรทัยา นลิคหูา กล่าวว่า ด้วย
อายขุองตนเองในวยั 34 ปี ซึง่ถือว่า
เป็นช่วงอายุที่ใกล้กับความเสี่ยงที่

จะอยู่ในช่วงอายุทีมี่บุตรยาก บวก
กบัสขุภาพร่างกายในอนาคตท�าให้
ตนเองมคีวามกงัวลว่า ด้วยสภาพ
สงัคมปัจจบัุน และระดบัอายขุองตวั
เองทีม่ากขึน้เรือ่ยๆ  กม็คีวามเสีย่ง
ทีอ่าจจะมบุีตรยากตามสถิต ิจงึเกดิ
ความสนใจทีจ่ะใช้บริการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพด้านความพร้อมใน  
การมีลูก ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วมอง    
ว่ามีประโยชน์มากในด้านข้อมูล
ต่างๆ ในการตดัสนิใจ ส�าหรบัการ
มีครอบครัวเรื่องของการมีบุตรก็
เป็นสิง่ส�าคญั เพราะตนเองเป็นคน
รกัเดก็อยูแ่ล้ว  
 “เท่าทีไ่ด้ปรกึษากบัทมีแพทย์ผู้
เชีย่วชาญ พบว่ามหีลายทางเลอืก
ในการมลีกู เรยีกว่ามนีวตักรรมใหม่ๆ 
เข้ามาอยู่ตลอด ในส่วนของจุ๋ยมี

ปลกูสร้างประกอบพระเมรมุาศ ราช
รถและพระยานมาศ ทีพ่พิธิภณัฑ-
สถานแห่งชาต ิพระนคร J 17.30 
น. คุณหญิงทิพยวรรณ ตันต-
กิตติ์ ประธานโครงการมณเฑียร
ธรรม จดังานฝึกสตเิจรญิปัญญา ฟัง
ธรรมบรรยาย เพ่ืออทิุศพระราชกศุล
ถวาย พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ-
บพิตร หัวข้อ “เทวาธิราช” ท่ีห้อ
งมณ เฑยีรทพิย์ โรงแรมมณเฑยีร 

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com
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ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา ในฐานะประธานกรรมการ
มลูนิธอิทุกพฒัน์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ พร้อมด้วย เรอือากาศเอกกนก ทอง-
เผอืก รกัษาการกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหา 
ชน) เป็นประธานเปิดกจิกรรม “การบนิไทยคนืชวีติให้คคูลองเลยีบวิภาวด”ี 

บบุผา อมรเกยีรตขิจร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่หน่วยธรุกจิการค้าระหว่าง
ประเทศ บริษัท ปตท จ�ากดั (มหาชน) มอบเงนิจ�านวน 2,000,000 บาท ให้
แก่ พล.ร.อ.ประเจตน์ ศริเิดช ประธานมลูนธิอินรุกัษ์โบราณสถานในพระราชวงั
เดมิ เพือ่สนบัสนนุการบรูณะซ่อมแซมโบราณสถานในพระราชวังเดมิ 

แผน วรรณเมธ ีเลขาธกิารสภากาชาดไทย  เปิดงานนทิรรศการภาพ “จาร
จ�าในใจ จฬุาฯ บนัทึกไว้ ๑๙๙ เมตร” โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผูอ้�า 
นวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์คณะผูบ้รหิาร พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล 
บคุลากร ร่วมพธิ ีณ รมิรัว้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ยทุธชยั เตยะราชกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบคุคลธนกจิ ธนา  
คารยโูอบ(ีไทย) เป็นตวัแทนรบัรางวลั Best Foreign Retail Bank in 
Thailand และรางวลั Wealth Management of the Year จาก มร .บนุปิง 
ฟ ู บรรณาธกิารบรหิารนติยสาร The Asian Banker 

ปัทมาพร นกหงษ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เฟลซิติี ้แอสเซท จ�ากดั จดังาน
แถลงข่าวเปิดโรงแรม “Holiday Inn & Suites Rayong City Centre” (ฮอ
ลเิดย์ อนิน์ แอนด์ สวทีส์ ระยอง ซติี ้เซน็เตอร์) โดยม ีมร.เอยีน ไพโรดอน, 
สมบษัร ถริะสาโรช ร่วมงาน ทีแ่ปซฟิิก ซติี ้คลบั 

มงคล ลลีาธรรม กรรมการผู้จดัการ ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผูบ้รหิารธนาคาร สหภาพแรงรฐัวสิาหกจิ 
SME Development Bank และพนกังาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐนิสามัคคี 
ประจ�าปี 2560 สมทบทนุสร้างศาลาการเปรียญริมน�า้ ทีวั่ดพกิลุเงนิ 

สทิธริฐั วชัราภรณ์ กรรมการผูจั้ดการ บมจ. ลกิซิล (ประเทศไทย) จดักิจกรรม 
“ดอกไม้จนัทน์ จากดวงใจ ถวายแด่พ่อหลวง” พร้อมส่งมอบดอกไม้จนัทน์
แก่ศาลากลางจงัหวดัปทมุธาน ีเพือ่ทลูเกล้าฯ ถวายในพระราชพธิถีวายพระ
เพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

โธมสั ดาวนิ ผูแ้ทนองค์การยนูเิซฟ ประเทศไทย และ พเิชษฐ ฤกษ์ปรชีา 
หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ LINE ประเทศไทย จัดงานว่ิงการกุศลครั้ง
ประวตัศิาสตร์ “UNICEF LINE Run วิง่เพือ่เด็กทกุคนได้ม ี#โอกาสทีเ่ท่า
เทยีม” โดยม ีเกยีรตศิกัดิ ์เสนาเมอืง, พอลล่า เทย์เลอร์ บทัส์เทอรี ่ร่วมงาน
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ศรณัยา เทยีนถาวร ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายทรพัยากรบคุคล เอไอเอ ประเทศ 
ไทย เป็นประธานในพธิส่ีงมอบดอกไม้จนัทน์ ส�าหรับใช้ในงานพระราชพธิี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
จ�านวน 10,000 ดอก ให้แก่ส�านกังานเขตบางรกั 

ดร.พชิน ีโพธารามกิ ประธานมลูนธิ ิดร.พชิน ีโพธารามกิ เพือ่เดก็และคนชรา 
และ พชิญ์ โพธารามกิ ประธานกรรมการ บมจ.โมโน เทคโนโลยี พร้อมด้วย
คณะผูบ้รหิารและพนกังานโมโนกรุป๊และกลุม่บรษัิทจสัมนิ ร่วมกนัเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามคัคีประจ�าปี 2560 ณ ส�านกัปฏิบตัธิรรมอดุมทรัพย์ 

พเิชษฐ สทิธอิ�านวย กรรมการผูอ้�านวยการ บมจ.หลกัทรพัย์ บวัหลวง พร้อม
ทมีกรูมูอือาชพีด้านการลงทุน ให้ความรู้ด้านการออมแก่นักเรียนในมลูนธิพิระ
ดาบส พร้อมทัง้ส่งมอบเงินจากค่าสมคัรโครงการ “เดอะ สต๊อก มาสเตอร์ 
2560” เพือ่สนบัสนนุค่าใช้จ่ายของมลูนธิฯิ 

ชนติา ไพศาลวณชิกลุ ผู้อ�านวยการศนูย์การค้าเทอร์มนิอล 21 อโศก จดังาน 
Men’s Style Icon 2017 กบัสินค้าหลากหลายสไตล์ จากหลากหลายแบรนด์
ดงัในราคาลดสูงสุด 80% โดยม ีสุภชัญา เกตปุมา, ศริินทร พฒันาไพศาล, 
วิสุทธิ ์กิง่น้อย ร่วมงาน ณ ศนูย์การค้าเทอร์มนิอล 21 อโศก 

กวพีนัธ์ เอีย่มสกลุรตัน์ ประธานกรรมการบรหิาร ศนูย์การค้า เดอะ คริสตลั 
ร่วมกับ ประภากร วทานยกลุ ประธานกรรมการบรหิาร กลุม่บรษิทัในเครือ 
49 กรุป๊ เปิดนทิรรศการ “๑ในดวงใจไทยนรินัดร์” รวบรวมพระราชประวัติ
และพระราชกรณยีกจิของในหลวงรชักาลที ่9 มาจดัแสดง 

มาร์คุส ลอเรนซนิี ่ ประธานและหวัหน้าฝ่ายบรหิาร บรษัิท ซเีมนส์ จ�ากดั 
ประเทศไทย แสดงความยนิดกีบัผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายโครงการ แฟลช 
ฟอร์เวิร์ด ไทยแลนด์ ซึง่เป็นหนึง่กจิกรรมในการแสดงออกถึงการมีส่วนเสรมิ
สร้างสังคมไทย ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ทีย่ัง่ยนืต่อประชาชนไทย  

ดร.วชิติ สรุพงษ์ชยั ประธานกรรมการบรหิาร  พร้อมด้วยกรรมการธนาคาร 
คณะผูบ้รหิารและพนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จดัพธิถีวายผ้ากฐนิประจ�าปี 
2560 เพือ่เป็นการสบืทอดท�านบุ�ารงุพระพทุธศาสนา และสบืทอดประเพณทีี่
ส�าคญัของพทุธศาสนกิชน ณ วดัพระปรางค์เหลอืง จ.นครสวรรค์ 

ศรญัญา ลิม้ศริวิฒัน์ หวัหน้าแผนกบรหิารผลติภณัฑ์ บรษิทั โรงงานผลติภณัฑ์
อาหารไทย จ�ากดั มอบผลติภณัฑ์ เพือ่ร่วมสนบัสนนุโครงการ ค่ายอาสาศลิป
วัฒนธรรม และพฒันาคุณภาพชวิีตเยาวชนในชนบท คร้ังที ่ 29 ซ่ึงน�าไปใช้
ประโยชน์ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่แมม อ�าเภอแม่แตง จงัหวัดเชยีงใหม่ 


