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ท�ำสถำปัตยกรรมให้วัด      
งดงำม ผู้คนก็รู้สึกเลื่อมใส
ศรัทธำ  3

“กฐิน”เสน่ห์ศาสนา

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 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4686 (1211) วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม  พ.ศ. 2560

17th Anniversary

กญุแจดอกเดยีว

โลกวันนี้มีประเด็น 2

หมายลกู” หากไม่มอีบุตัเิหตใุห้
กฎหมายถูกคว�่าคาสภา เหตุ   
ผลข้ออ้างอืน่ แม้ นายมีชยั ฤชุ
พนัธุ ์ประธานกรรมการร่างรฐั 
ธรรมนูญ (กรธ.) ยืนยันไม่มี
ความกดดัน และเชื่อว่าจะท�า 
งานร่างกฎหมายลกูได้ทนัตาม 
กรอบเวลาอย่างแน่นอน หาก
คิดจะเล่ือนเลือกตัง้ออกไปอกีดู
จะไม่มีน�า้หนกั

แม้จะมีเสียงวิจารณ์ทั้งในท�า 
นองเชือ่ถอืและไม่เชือ่ถอืในสิง่
ที ่ “ท่านผูน้�า” ประกาศออกมา
ว่าจะให้มีการเลือกตั้งในช่วง
เดอืนพฤศจกิายนปีหน้า แต่เมือ่
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆแล้วดู
เหมือนว่ากุญแจส�าคัญที่จะท�า 
ให้มกีารเลอืกตัง้เกดิขึน้ได้ตาม
กรอบเวลาที่ก�าหนดหรือไม่มี
เพียงดอกเดยีวเท่านัน้คอื “กฎ 

เวทีอาวุธ!

“PORT”เตรียม
เข้าMAIรับEEC

ฉุก(ละหุก)คิด 3

สดุดี“เมสซี่”
สุดยอดในโลก

กีฬา 6

เศรษฐกิจ 4

กสิกรโชว์
ผลตอบแทน28%

เศรษฐกิจ 5

IMFปรับเพิ่ม
เศรษฐกิจโลก 

ต่างประเทศ 7



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

กฎหมายลกูเป็นกญุแจส�าคญัเพยีงดอกเดยีว
ทีจ่ะไขประตปูล่อยคนือ�านาจให้กลบัสูป่ระชาชน

หลงัจากถกู คสช.ยดึเอาไว้ตัง้แต่ปี 2557

 ไม่เพียงนักกำรเมืองที่มองว่ำ
เป็นฝ่ำยตรงข้ำมกับรัฐบำลทหำร
คสช.ทีไ่ม่เชือ่ แม้แต่ นายวรีะ สม-
ความคดิ เลขำธกิำรเครือข่ำยประ 
ชำชนต้ำนคอร์รปัชนั (คปต.) กไ็ม่
เชือ่ว่ำจะมกีำรเลอืกตัง้เกดิขึน้ตำมที่
นำยกฯประกำศไว้
 “ผมไม่ได้ให้ความเชือ่ถอืเนือ่ง 
จากไม่มหีลกัประกนัใดๆทีแ่น่ชดัว่า
รฐับาลและ คสช. จะด�าเนินการตาม
ที่ประกาศ เนื่องจากเมื่อถึงเวลาที่
ก�าหนดกจ็ะมข้ีออ้างจากเหตผุลเรือ่ง
ความสงบเรียบร้อยจากแนวทางการ
ปฏริปูหลายด้าน รวมทัง้การสร้าง
ความปรองดองของคนในชาติท่ีขดั
แย้งยาวนานหลายปี ทีส่�าคัญแกน
น�ารฐับาลบางคนประกาศจะอยู่ยาว
ตามแนวทางการปฏริปู 20 ปี ทัง้ที่
หลงัจากยึดอ�านาจในปี 2557 กบ็อก
ว่าจะอยูไ่ม่นาน จะมกีารเลอืกตัง้ใน
ปี 2558 แต่สดุท้ายไม่มีการเลอืกต้ัง
โดยไม่ได้แสดงความรบัผดิชอบ”
 ไม่ใช่มเีพยีงเท่ำนีท้ีไ่ม่เชือ่ว่ำจะ
มกีำรเลอืกตัง้เกดิขึน้ตำมกรอบเวลำ
ทีท่่ำนผูน้�ำประกำศออกมำ หำกดตูำม
กระแสสงัคมทัว่ไปส่วนมำกกไ็ม่ได้
ตืน่เต้นต่ำงรูส้กึเฉยๆกบัเรือ่งนี้
 อย่างไรก็ตาม กุญแจส�าคัญที่    
จะท�าให้การเลอืกตัง้เกดิขึน้ได้ตาม
กรอบเวลาทีท่่านผูป้ระกาศได้หรือ
ไม่คอืกฎหมายลกู หากไม่มอุีบติั-
เหตใุห้กฎหมายถกูคว�า่คาสภาเหตุ 
ผลข้ออ้างอื่นหากคิดจะเลื่อนเลือก
ตัง้ออกไปอกีดจูะไม่มนี�า้หนกั
 กฎหมายลูกจึงเป็นกุญแจ
ส�าคัญเพียงดอกเดียวเท่าน้ันที่
จะไขประตูปล่อยคืนอ�านาจให้
กลบัสูป่ระชาชนหลงัจากถกู คสช. 
ยดึเอาไว้ตัง้แต่ปี 2557

โบราณว่า “หวัไม่ส่าย หางไม่ขยบั” 
พลนัเมือ่ “หวัขยบั หางกก็ระดกิกนั
ระรกิ”
 หลงั “บิก๊ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นำยกรัฐมนตรี และ
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่ง
ชำต ิ (คสช.) ประกำศควำมชดัเจน
เรือ่งก�ำหนดคนือ�ำนำจให้ประชำชน
จดัเลอืกตัง้ในช่วงเดอืนพฤศจกิำยน
ปีหน้ำ องคำพยพทีเ่ป็นแม่น�ำ้สำย
ต่ำงๆกอ็อกมำขำนรบักนัเซง็แซ่
 ทั้งที่ก่อนหน้ำนี้ออกอำกำรไม่
ค่อยแน่ใจว่ำจะท�ำงำนในควำม     
รับผิดชอบของตัวเองเสร็จทันตำม   
กรอบเวลำที่รัฐธรรมนูญให้ไว้หรือ
ไม่ ท�ำให้ก�ำหนดเลอืกตัง้ไม่มคีวำม
แน่นอน
 นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธำน
กรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนญู (กรธ.) ยนื 
ยนัไม่มคีวำมกดดนัหลงันำยกฯประ 
กำศเวลำเลอืกตัง้ทีช่ดัเจน
 “ไม่มีความกดดัน เชื่อว่าจะ      
ท�างานร่างกฎหมายลูกได้ทันตาม 
กรอบเวลาอย่างแน่นอน ผมเชือ่ว่า
อีกไม่นานผมคงได้คุยกับนายกฯ 
และนายวษิณุ เครอืงาม รองนายกฯ 
ในการประชมุ คสช.เพือ่จะได้เข้าใจ
ในเร่ืองของกรอบเวลาตรงกัน ขอ

เรยีนว่าอย่าเพิง่ไปห่วงอะไรเลย โดย
เฉพาะกรณีว่าร่างกฎหมายจะถูก
สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) คว�า่
หรอืไม่ เพราะเหมอืนกบัว่าเราก�าลงั
จะเดนิทางไปแต่งงาน แต่กลบักลวั
รถคว�า่เสยีอย่างนัน้”
 เช่นเดยีวกับ นายสรุชยั เลีย้ง-
บญุเลศิชยั รองประธำน สนช. คน
ที ่1 ยนืยนัเหมอืนกนัว่ำ กระบวน 
กำรจัดท�ำร่ำงพ.ร.บ.ประกอบรัฐ 
ธรรมนญู จะด�ำเนนิกำรให้เสรจ็ภำย 
ในเดอืนมถินุำยน 2561 ซึง่จะเป็น 
กำรท�ำร่ำงพ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรม-
นญูให้เสรจ็ทัง้ 10 ฉบบั ไม่ใช่เพยีง
แค่ร่ำงพ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญู
เกี่ยวกับกำรเลือกต้ังเพียง 4 ฉบับ
เท่ำนัน้
 อย่ำงไรกต็ำม แม้ฝ่ำยคมุอ�ำนำจ
จะเริม่ร้องเล่นเต้นเป็นจงัหวะเดยีว 

กัน แต่ก็ยังมีหลำยคนไม่มั่นใจว่ำ 
กำรเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ในเดือน
พฤศจิกำยนปีหน้ำอย่ำงที่นำยกฯ
ประกำศไว้
 นายจาตรุนต์ ฉายแสง  แกน
น�ำพรรคเพือ่ไทย ชีว่้ำทีผ่่ำนมำเรำ
มบีทเรยีนหลำยครัง้เวลำนำยกฯไป
ต่ำงประเทศก็จะบอกกับผู้น�ำชำติ
ต่ำงๆ หรอืแม้แต่เลขำธกิำรสหประ 
ชำชำตว่ิำจะมกีำรเลอืกตัง้ปีนัน้ปีนี้
แต่กเ็ลือ่นมำตลอด
 “ครัง้นีจ้งึยงัไม่มหีลกัประกนัอะ 
ไร ถ้าท�ากฎหมายลกูไม่เสรจ็หรอืตัง้ 
ใจท�าให้ไม่เสรจ็ กต้็องเลือ่นการเลอืก
ตัง้ออกไป เรือ่งแบบนีเ้กดิขึน้ง่ายนดิ
เดยีว การประกาศก�าหนดการเลอืก 
ตัง้ท�าให้พล.อ.ประยทุธ์เป็นนายกรฐั 
มนตรทีีป่ระกาศก�าหนดวนัเลอืกตัง้
มากครัง้ทีส่ดุเท่าทีเ่คยมมีา”

กญุแจดอกเดยีว
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ทรรศนะทรรศนะ

ใหญ่ท่ีบรรจุน�้าเป็นแสนลิตร ก็ช่วยตอน
แล้งทีข่าดแคลนน�า้ได้ พดูกนัตรงๆว่าผ้า
ไตรไม่ขาดแน่ เพราะผ้ามเีหลอืเฟือ แต่น�า้
นีแ่หละส�าคญัทีส่ดุ อย่างทีใ่นหลวง รชักาล
ที ่9 ทรงตรสัไว้ว่า “น�า้คอืชวีติ”
 ดังน้ันปีน้ีท่ีวัดสวนแก้วจึงคิดว่ำ หำกได้
บรวิำรกฐินเป็นเงนิ ซ่ึงตอนนีก้มี็เจ้ำภำพให้แล้ว 
100,000 บำท กจ็ะเอำไปท�ำเรือ่งน�ำ้ ต่อยอด
เรือ่งน�ำ้ให้เป็นเสน่ห์แก่ศำสนำ ดแูล้ววดัอร่อย
หอูร่อยตำ อิม่อกอิม่ใจ กฐนิผ้ำป่ำจงึท�ำให้ศำส-
นำมเีสน่ห์ตรงทีม่ำเสรมิสิง่ทีว่ดัขำดแคลน โดย
เฉพำะที่วัดสวนแก้วมีเจ้ำภำพมำตั้งโต๊ะเลี้ยง
อำหำรถึง 25-30 ร้ำน ภำษำพระคือควำม
เอรด็อร่อยเป็นเสน่ห์ ถ้ำวดัและศำสนำไม่มเีรือ่ง
กินบ้ำงก็แย่ อย่ำงท่ีบำงคนพูดว่ำ “อำหำร         
ด ีดนตรเีพรำะ” แต่วดัไม่มดีนตร ีมแีต่อำหำร
ให้กนิ   
 กฐินจึงเสริมเสน่ห์ให้ศาสนาและวัดวาอา 
ราม ญาตโิยมกม็คีวามพออกพอใจ ถ้าศาสนา
ไหนปล่อยให้ศาสนกิชนอดอยากปากแห้ง ศา-
สนานัน้กจ็ะไม่ยัง่ยนื รฐับาลใดปล่อยให้ประชา 
ชนอดอยากปากแห้งท้องหวิ รฐับาลนัน้กจ็ะอยู่
ได้ไม่นาน  
 ดังนั้นกฐินแต่ละวัดจึงจะมีเจ้าภาพ
เล้ียงอาหาร ต้ังร้าน ต้ังโรงทานกันครึก 
ครืน้สนกุสนาน ท�าให้กฐนิมเีสน่ห์ให้ศาส-
นาน่ารกั น่าชืน่ชม น่านบัถอื อย่าเป็นกฐนิ
ขีเ้หล้าขีย้า กฐนิเละเทะ รถกฐนิมาคว�า่กระ 
จาด บญุกไ็ม่ได้แล้งยงัซวยอกี  
 เจรญิพร

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

 
In Brief : ย่อความ

‘กฐิน’เสน่ห์ศาสนา

ทรรศนะ

ปีนี้วัดสวนแก้วหากได้บริวารกฐิน
เป็นเงิน ก็จะเอาไปท�าเรื่องน�้า ต่อย
อดเร่ืองน�้าให้เป็นเสน่ห์แก่ศาสนา   

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

“บิก๊เจีย๊บ” ยนืยนั “รถถงัจนี VT4” 
ทีน่�ำมำทดแทน “รถถงัเบา M41” ของ
สหรัฐ ไม่ได้เป็นรถค้ำงเก่ำเกบ็ในสตอ็ก 
เพรำะเดนิทำงไปดมูำด้วยตนเอง และปี 
2561 จะซือ้เพิม่อกี 10 คนั เพือ่ให้เป็น
ไปตำมแผน คอื ครบตำมอตัรำ 2 กอง 
พนั กองพนัละ 30 คนั จำกเดมิกองพนั
ละ 44 คนั คอื กองพนัทหารม้าที ่6 
(ม.พนั 6) และ กองพนัทหารม้าที่ 
21 (ม.พนั 21) 
 ส่วนจีนส่งรถถังให้เร็วกว่ำก�ำหนด    
6 เดอืน เป็นกำรแข่งขนักนัทำงธรุกจิ   
แต่เรำกไ็ด้ประโยชน์ เพรำะได้มำเรว็ก็
เตรยีมกำรได้เร็ว ซึง่ขณะนีอ้ยูท่ีศ่นูย์กำร
ทหำรม้ำสระบุรีเพื่อติดตั้งวิทยุสื่อสำร
และจะท�ำกำรตรวจรับ หลงัจำกนัน้จงึจะ
มกีำรซ้อมปฏบิตักิำรก่อนส่งมอบ ยนิดี
และเตม็ใจให้สือ่ร่วมท�ำข่ำว
 กำรซือ้รถถงัจนีไม่มอีะไรซับซ้อน แต่
ทีต้่องจบัตำดคูอืกองทพัจะมกีำรซือ้อำ-
วธุยทุโธปกรณ์อะไรจำกสหรฐั หลังจำก 
“ทัน่ผูน้�า” เดนิทำงไปพบ “ผู้น�าสหรฐั” 
พร้อมกบักำรปลำบปลืม้ในฐำนะ “มหา
มติร” ซึง่ไม่ได้ “ปลดลอ็ก” ปัญหำ
กำรเมอืงภำยในประเทศ แต่ผ่อนคลำย
กำรกดดนัจำก “มหามติร” 
 แน่นอนว่ามีเรื่องการค้าการลงทุน
เข้ามาเกีย่วข้องด้วย รวมถึง “ไฟเขยีว” 
จากสหรฐัเร่ืองอาวธุทีย่งัผกูพนักนัก่อน
การรฐัประหาร ซึง่ “พีใ่หญ่” ยอมรบัมี
แผนซือ้ “ฮ.โจมต”ี ซึง่กองทพับกมปีระ 
จ�าการอยู ่ 7 ล�า แต่ต้องการซือ้มาทด 
แทน 6 ล�า ตามโครงการจดัหาระยะแรก 
การซือ้ “ฮ.โจมต”ี จากสหรฐัจงึเป็นไป
ได้สงู 
 ส่วน “ฮ.โจมตี” อืน่ๆทีค่ณะกรรม 
การน�าพจิารณากต้็องยตุลิงโดยปริ 
ยาย แต่ไม่ได้ท�าให้การซือ้อาวธุของ  
กองทพัลดน้อยลง!

เวทีอาวุธ!
กิจกรรมหนึ่งในช่วงเทศกำลออกพรรษำคือ   
กำรทอดกฐนิทีท่�ำกนัทัว่ไป บำงวดัอำจตกกฐนิ
บ้ำง กม็คีนไปตำมเกบ็เพือ่ทอดกฐนิ แต่วดักว่ำ 
20,000 วดักท็อดกฐนิ ทอดผ้ำป่ำตำมประเพณี 
ทีส่�ำคญัคอืองค์กฐนิกบับรวิำรกฐนิ 
 องค์กฐินคือผ้ำไตรส�ำหรับเปลี่ยนให้พระ
เวลำออกพรรษำ คอืออกพรรษำทกีจ็ะได้มีผ้ำ
ไตรใหม่ เพรำะของเก่ำอำจช�ำรดุทรดุโทรมกจ็ะ
ได้เปลีย่นใหม่ให้ท่ำนซะบ้ำง นอกจำกองค์กฐนิ
แล้ว เดีย๋วนีท้ีม่เีพิม่ขึน้คอืบรวิำรกฐนิ มคีูส่วด
ไปด้วย 2-3 องค์ เสรมิเข้ำมำ เพิม่เข้ำมำ แต่ต้อง
เสรมิหรอืเพิม่แล้วเกดิประโยชน์ ตรงนีส้�ำคญั
มำก
  บรวิำรกฐนิเปรยีบเสมอืนเสน่ห์ของศำสนำ
อย่ำงหนึ่ง เพรำะจะได้เอำไปตกแต่งวัดวำอำ 
รำมให้สะอำด ร่มรืน่สวยงำม เอำต้นไม้มำปลูก
บรเิวณทีน่ัง่ตำมลำนต่ำงๆ ท�ำสถำปัตยกรรมให้
วดังดงำม ผูค้นกร็ูส้กึเลือ่มใสศรทัธำ ถ้ำไม่มี
บรวิำรกฐนิ ไม่มอีงค์ประกอบทีจ่ะท�ำโน่นท�ำนี่
เสรมิ บรวิำรกฐนิทีส่�ำคญัน่ำจะเป็นแทง็ก์น�ำ้ บ่อ 
น�ำ้ ถ้ำก่อนทอดกฐนิเจ้ำภำพไปถำมไปดวู่ำวดั
ขำดอะไรกจ็ะได้หำไปเตมิไปใส่ให้สมบูรณ์ ไม่
ให้ขดัสนฝืดเคอืงข้นแค้น กฐนิกจ็ะมคีวำมหมำย
เพิม่ขึน้ มปีระโยชน์ มอีำนสิงส์ตำมมำ คอืท�ำให้
วดัมเีสน่ห์ สวยงำม  ถ้ำปล่อยทรดุโทรม ปล่อย
ร้ำง กฐนิกไ็ม่มำตกกฐนิ วดักจ็ะค่อยๆโทรมไป
 กฐนิทีด่จีงึต้องมส่ีวนบ�ารงุตรงนัน้ปฏ-ิ
สงัขรณ์ตรงนี ้ โดยเฉพาะแทง็ก์น�า้ บ่อน�า้
ทีเ่พิม่ให้วดับ้าง มบ่ีอน�า้ควรท�าให้วดับ้าง 
เพราะวดัขาดน�า้กจ็ะล�าบาก ถ้ามถีงัขนาด
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เศรษฐกิจ

‘PORT’เข้าMAIรบัEEC

 น.ส.เสำวคุณ ครจิุตร ประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรบรษิทั สหไทย 
เทอร์มนิอล จ�ำกดั (มหำชน) หรอื 
“PORT” กล่ำวถงึกำรให้บรกิำร
ท่ำเรอืครบวงจร ให้บรกิำรท่ำเทยีบ
เรือเชิงพำณิชย์ทั้งเรือขนส่งสิน   
ค้ำระหว่ำงประเทศ (Feeder) และ
เรอืขนส่งชำยฝ่ัง (Barge) โดยท่ำ 
เรอืของบรษิทัตัง้ในท�ำเลที ่ส�ำคญั
เชิงยุทธศำสตร์ธุรกิจโลจิสติกส์
ของประเทศ (อ�ำเภอปู่เจ้ำสมิง-
พรำย จงัหวดัสมทุรปรำกำร) โดย
ปี 2558 ได้ร่วมทุนกับสำยกำร
เดนิเรอืรำยใหญ่ของญีปุ่่น Mitsui 
O.S.K. Lines (MOL) เพือ่จัดต้ัง
บรษิทัร่วมทนุคอื บรษิทั บำงกอก 
บำร์จ เทอร์มนิอล จ�ำกดั (BBT) 
และเดอืนกรกฎำคม 2560 BBT 
ได้รับใบอนุญำต ICD (Inland 
Container Depot) ทำงน�ำ้แห่ง
แรกของไทยจำกกรมศลุกำกรท�ำ 
ให้สำมำรถด�ำเนินกำรสินค้ำขำ
เข้ำได้ นอกจำกนี ้ในปี 2559 ได้
ร่วมทนุกบัสำยกำรเดนิเรอื Medi 
terranean Shipping Company 
(MSC) ถือเป็นหนึ่งในสำยกำร
เดนิเรอืรำยใหญ่ของโลก ภำยใต้
ชือ่บรษิทั บำงกอก บำร์จ เซอร์วิส 
จ�ำกัด (BBS) เพื่อให้บริกำรบริ 
หำรจดักำรเรอืขนส่งสนิค้ำชำยฝ่ัง 
จงึมัน่ใจว่ำบรกิำรท่ำเรอืของ PORT 
มีมำตรฐำนระดับโลก ด้วยอุป-
กรณ์และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั บคุ 
ลำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญสูง นอก 
จำกนี้ ยังมีกำรขยำยกำรลงทุน
เพือ่รองรบักำรเตบิโตของกำรลง 
ทุนโดยภำครัฐส�ำหรับโครงกำร 
EEC และ Mega Projects ต่ำงๆ 
ซึง่จะส่งผลให้ปรมิำณกำรส่งออก

และน�ำเข้ำสินค้ำของประเทศไทย
เพิม่ขึน้อย่ำงมนียัส�ำคญั  
  ส่วนผลประกอบกำรในงวดปี 
2559 มรีำยได้รวม 1,080 ล้ำน
บำท เพิม่ขึน้จำกรำยได้รวม 841 
ล้ำนบำทในปี 2558 และรำยได้
รวม 830 ล้ำนบำทในปี 2557 
โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรเติบโต
ของปรมิำณตู้คอนเทนเนอร์ท่ีเพิม่
ขึน้ และรำยได้จำกกำรให้บรกิำร
คลงัสนิค้ำเพิม่ขึน้ โดยมกี�ำไรสทุธิ 
74 ล้ำนบำทในปี 2559 เพิม่ขึน้
จำกก�ำไรสุทธ ิ 25 ล้ำนบำทในปี 
2558 และจำกก�ำไรสุทธ ิ36 ล้ำน
บำทในปี 2557 ส่วนงวด 6 เดอืน
แรกปีนี้มีรำยได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 
644 ล้ำนบำทและก�ำไรสทุธ ิ 11 
ล้ำนบำท เทียบกับงวดเดยีวกันปี
ก่อน มรีำยได้ 480 ล้ำนบำทและ
ก�ำไรสทุธ ิ35 ล้ำนบำท ก�ำไรสทุธิ
ลดลงเนื่องจำกบริษัท บำงกอก 
บำร์จ เทอมนิอล จ�ำกัด (BBT) มี
ผลประกอบกำรขำดทุนจำกกำร
เริ่มด�ำเนินงำนปลำยปีท่ีผ่ำนมำ
จึงยังไม่สำมำรถด�ำเนินงำนได้
อย่ำงเตม็ประสทิธภิำพ ปัจจบุนั 
BBT ได้รบัใบอนญุำต ICD แล้ว 
ท�ำให้มจี�ำนวนตูค้อนเทนเนอร์ที่
ผ่ำนท่ำเรอืเพิม่ขึน้ โดยคำดว่ำผล
กำรด�ำเนนิงำนของ BBT จะปรบั
ตัวดขีึน้ต่อไป โดยสหไทย เทอร์มิ
นอลมทีนุจดทะเบยีน 230 ล้ำน
บำท เป็นทนุจดทะเบยีนที่ช�ำระ
แล้ว 170 ล้ำนบำท มลูค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท
  นำยมนตรี ศรไพศำล ประ 
ธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรบรษิทัหลกั
ทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ จ�ำกดั 
(มหำชน) ในฐำนะทีป่รกึษำทำง 

กำรเงนิเชือ่มัน่ว่ำ กำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญให้กับประชำชนทั่วไป
ของ “PORT” จะได้รบัควำมสน 
ใจจำกนกัลงทุนเป็นอย่ำงด ีเนือ่ง 
จำกธรุกจิท่ำเทยีบเรอืขนส่งสนิค้ำ 
เป็นอุตสำหกรรมที่มีกำรเติบโต
สูงตำมกำรขยำยตัวของภำคอุต 
สำหกรรมและกำรส่งออก ในขณะ
ที่มีคู ่แข่งน้อยรำย เนื่องจำกมี
อุปสรรคในกำรเข้ำมำในอตุสำห 
กรรมค่อนข้ำงสูง จำกกำรทีพ่ืน้ที่
ท่ีสำมำรถน�ำมำพฒันำเป็นท่ำเรอื
มค่ีอนข้ำงจ�ำกัด กอปรกบั บรษิทั
มทีมีผูบ้รหิำรทีเ่ชีย่วชำญในธรุกจิ 
มกีำรลงทนุในเทคโนโลย ีอปุกรณ์
ระดับสูงและ ยังมีพันธมิตรเป็น
สำยกำรเดินเรือระดับโลกถึง 2 
รำย จึงมโีอกำสท่ีจะสร้ำงกำรเตบิ 
โตได้เป็นอย่ำงดี บริษัทมีหุ้นจ�ำ 
นวน 120 ล้ำนหุน้ คดิเป็น 26.09% 
ของทนุจดทะเบยีนช�ำระแล้วภำย
หลังกำรเสนอขำยหุ้นในเดือน
พฤศจิกำยนนี ้โดย 6 ล้ำนหุน้จะ
ถูกจัดสรรให้กับกรรมกำร ผู้บริ 
หำรและพนักงำนในรำคำเสนอ
ขำยหุ้น IPO ทั้งมีนโยบำยจ่ำย
เงนิปันผลขัน้ต�ำ่ไม่น้อยกว่ำ 40% 
ของก�ำไรสทุธภิำยหลงักำรส�ำรอง
ก�ำไรสะสมตำมกฎหมำยก�ำหนด
และเงื่อนไขอื่นๆ ตำมนโยบำย
ของบรษิทั

“PORT” เตรียมระดมทุนในตลาด MAI ชูจุดแข็งโลเคชั่น
และความพร้อมด้านบริการ รวมทั้งพันธมิตร 2 สายการ
เดินเรือใหญ่ระดับโลกที่แข็งแกร่ง จึงมีความพร้อมในการ
ขยายกจิการให้บรกิารโลจสิตกิส์ครบวงจรรองรบัการส่งออก
และยุทธศาสตร์ EEC

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,200.00 บำท

 ขำย 20,300.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,829.00  บำท

 ขำย   20,300.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,287.95 ขำย 1,288.31
ลอนดอน ซื้อ 1,288.04 ขำย 1,288.29

ภาวะหุ้น 11 ตลุาคม 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

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) 

33.47

39.9375

46.68

4.3675

0.30828

24.82075

 +7.19  1,714.14  
  78,057.59
+12.18  2,467.25  
  53,229.09
+4.62  1,096.64  
  37,878.71
-1.93  567.80  
  1,789.68

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,833.59  +8.93

2,577.70  +18.26

2,659.91  +18.95

2,000.83  +11.15

2,601.00  +18.45

2,993.09  +3.10

1,353.70  +4.09

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

7,929.88

10.16

7,459.53

9.56

470.34

-

24,006.44

30.75

22,405.87

28.70

1,600.57

-

36,891.67

47.26

39,771.39

50.95

-2,879.72

- 

เสาวคณุ ครจิุตร
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ซื้อขายวันแรก : เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลัก 
ทรัพย์แห่งประเทศไทย และ จตุภัทร์ ต้ังคารวคุณ ประธานเจ้าหน้า     
ที่บริหาร บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) ร่วมพิธีเปิดการซ้ือขาย   
วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ 
(ประเทศไทย)

คอฟฟี่ ทอล์ค : สุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่าย
วิจัยหลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) น�า
ทีมนักวิเคราะห์ จัดกิจกรรม คอฟฟี่ ทอล์ค พร้อมให้ข้อมูลในหัวข้อ 
“ทิศทางตลาด Q4 รุ่งหรือร่วง” ที่มาพร้อมกับสัญญาณการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทย และภาพรวมเศรษฐกิจโลก 

 นำยนำวิน อินทรสมบัติ รอง
กรรมกำรผูจ้ดักำรและประธำนบริ 
หำรกำรลงทุนต่ำงประเทศ บรษิทั
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกร
ไทย จ�ำกดั (บลจ.กสกิรไทย)  เปิด
เผยก�ำหนดจ่ำยเงนิปันผลกองทนุ
เปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน (K-JP) ส�ำ 
หรบัผลกำรด�ำเนนิงำนตัง้แต่วนัที่ 
1 กรกฎำคมถงึ 30 กนัยำยน 2560 
ในอตัรำ 0.20 บำทต่อหน่วย โดย
จะจ่ำยให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนที่
มชีือ่ในสมดุทะเบยีนรวมมลูค่ำทัง้
สิ้นกว่ำ 104.10 ล้ำนบำท ซึ่งผล
กำรด�ำเนินงำนกองทุน K-JP ที่
ผ่ำนมำ ตั้งแต่ตั้งกองทุนเดือนธัน 
วำคม 2557 รวมจ่ำยปันผลครั้งนี้
แล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง เป็นอัตรำ 1.55 
บำทต่อหน่วย  ผลกำรด�ำเนนิงำน
ย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีให้ผลตอบ-
แทนที่ 14.05% เกินเกณฑ์มำตร 
ฐำนที ่12.24% ส่วนผลกำรด�ำเนนิ
งำนย้อนหลัง 1 ปีให้ผลตอบแทน
ที่ 28.08% เกินเกณฑ์มำตรฐำน
ที่ 25.78% (ข้อมูลวันที่ 29 กัน 
ยำยน 2560) 
 กองทุน K-JP มีนโยบำยลง 

ทนุผ่ำนกองทนุหลกั Schroder In 
ternational Selection Fund Ja 
panese Equity, Class A Acc 
ซึ่งบริหำรจัดกำรโดย Schroder 
Investment Management (Lu-
xembourg) S.A. บริษัทจัดกำร
ลงทนุชัน้น�ำระดบัโลก โดยกองทนุ
หลักถือเป็นหนึ่งในกองทุนหุ้นญี่ 
ปุน่ชัน้น�ำขนำดใหญ่ ทีมุ่่งเน้นกำร
ลงทุนในหุ ้นบริษัทญี่ปุ ่นท่ีมีผล
ประกอบกำรด ีมคีวำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันสูง และมีควำมยั่งยืน
ในกำรเติบโตของธุรกิจ โดยไม่
จ�ำกัดหมวดหมู่ของอุตสำหกรรม
หรือขนำดของบริษัท เพื่อควำม
คล่องตัวในกำรลงทุน ทั้งน้ี กอง 
ทนุ K-JP เหมำะส�ำหรบันกัลงทนุ
ทีส่ำมำรถยอมรบัควำมเส่ียงได้ใน
ระดบัค่อนข้ำงสงู และเป็นกองทนุ
ท่ีมุ ่งเน้นกำรสร้ำงผลตอบแทน
จำกกำรลงทุนในระยะยำว  
 นำยนำวนิ กล่ำวว่ำ เศรษฐกจิ
ญี่ปุ ่นยังมีแนวโน้มกำรเติบโตท่ี
แข็งแกร่ง โดย GDP ขยำยตัวต่อ
เนื่องติดต่อกัน 6 ไตรมำส เป็น
ครัง้แรกในรอบ 10 ปี ด้วยแรงหนนุ

จำกกำรใช้จ่ำยภำคครวัเรอืน ส่วน
กำรส่งออกยงัคงแขง็แกร่งต่อเนือ่ง 
โดยในเดอืนสงิหำคมเตบิโตสงูสดุ
ในรอบ 4 ปี ประกอบกบัตลำดแรง 
งำนท่ีอัตรำส่วนเปิดรับต�ำแหน่ง
งำนต่อผูส้มคัรงำนปรบัตวัข้ึน เป็น
สัญญำณของกำรปรับเพิ่มขึ้นของ
ค่ำแรง ขณะทีอ่ตัรำเงนิเฟ้อฟ้ืนตวั 
ดข้ึีนแต่ยงัเป็นระดบัทีห่่ำงไกลจำก
เป้ำหมำยที่ทำงกำรตั้งไว้ที่ 2% 
ทั้งนี้ ปัจจัยที่ผู้ลงทุนต้องติดตำม
ต่อเนือ่งคอื กำรเลอืกตัง้นำยกฯของ
ญีปุ่น่ทีจ่ะมขีึน้ในวนัที ่22 ตลุำคม
นี้ หลังจำกที่ นำยชินโซ อำเบะ 
ประกำศยุบสภำไปเม่ือส้ินเดือน
กนัยำยนทีผ่่ำนมำตำมทีต่ลำดคำด
 ส่วนสถำนกำรณ์ตลำดหุ้นญี่ 

บลจ.กสิกรไทย เผยก�าหนดจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดเค 
ญีปุ่น่ หุ้นทุน (K-JP) ส�าหรบัผลการด�าเนนิงาน ในอตัรา 
0.20 บาทต่อหน่วย จะจ่ายให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีมี่ชือ่ใน
สมดุทะเบยีนรวมมลูค่าทัง้สิน้กว่า 104.10 ล้านบาท

กสกิรโชว์ผลตอบแทนกองทนุ28%
ปุ่น ผลประกอบกำรบริษัทจดทะ 
เบยีนยงัมแีนวโน้มเตบิโตได้ด ีโดย
นักวิเครำะห์ได้ปรับเพิ่มประมำณ
กำรผลก�ำไรมำตั้งแต่ช่วงกลำงปี 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี มีเม็ดเงินลงทุน
ในตลำดหุ้นมำจำกนักลงทุนสถำ 
บนัในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ขณะ
ที่เม็ดเงินจำกต่ำงชำติน่ำจะเริ่ม
กลบัเข้ำมำมำกขึน้ในระยะอันใกล้ 
นอกจำกนี้ ด้วยระดับรำคำหุ้นญี่ 
ปุน่ทีย่งัมคีวำมน่ำสนใจ และถกูกว่ำ 
เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนำแล้ว
อย่ำงสหรัฐ โดยปัจจุบัน ดัชนี To 
pix มอีตัรำส่วน Forward P/E อยู่
ที่ 14.9 เท่ำ ซึ่งต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระ 
ยะยำว 10 ปีที่ 18.8 เท่ำ (ที่มำ : 
Bloomberg 5 ตุลำคม) ดังนั้น 
บลจ.กสิกรไทยยังคงมีมุมมองเชิง
บวกต่อตลำดหุน้ญีปุ่น่ในระยะกลำง
ถึงยำว อย่ำงไรก็ตำม ในระยะสั้น
อำจมีปัจจัยเส่ียงจำกทิศทำงกำร
เคลื่อนไหวของค่ำเงินเยนที่ยังมี
ควำมผันผวน 
 ส�ำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกอง 
ทุน K-JP ของบลจ.กสิกรไทย 
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิม่
เติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอ
ขำยได้ท่ีธนำคำรกสิกรไทยทุกสำ 
ขำ หรอืสอบถำม KAsset Contact 
Center 0-2673-3888 หรือที่ 
www.kasikornasset.com

เศรษฐกิจ

นาวิน อินทรสมบัติ
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เมอร์เรย์/วลิเลีย่มส์’เล่นปีหน้า   
เคร้ก ไทลีย์ ผู้อ�ำนวยฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน
ออสเตรเลยี โอเพ่น เปิดเผยว่ำ แอนดี ้เมอร์ 
เรย์ และ เซเรน่า วลิเลีย่มส์ มโีปรแกรมที่
จะกลบัมำลงกำรแข่งขนัต้นปีหน้ำ โดย เมอร์ 
เรย์ มือ 1 สหรำชอำณำจกัร วยั 30 ปี ไม่ได้
ลงเล่นตัง้แต่เดอืนกรกฎำคมทีผ่่ำนมำ เนือ่ง 
จำกมอีำกำรบำดเจบ็ทีส่ะโพก ท�ำให้เขำตก
รอบ 8 คนสดุท้ำยวมิเบลิดนั ขณะที ่วลิเลีย่มส์ 
วยั 36 ปี ให้ก�ำเนดิลูกชำยคนแรกของเธอ 
เมือ่เดอืนกนัยำยนทีผ่่ำนมำ โดยยอดนกัตะ
เทนนิสอีก 2 คนที่ลงกำรแข่งขันในปีหน้ำ
อย่ำงแน่นอน กค็อื โนวกั ยอร์โควชิ กบั สแตน 
วำรนิก้ำ สดุยอดนกัเทนนสิ จะกลบัมำพบกนั
ทีเ่มลเบร์ิน “ผมมโีอกำสได้คยุกบั เมอร์เรย์ 
แล้ว เขำลงซ้อมบ้ำงแล้ว และเตรยีมตวักลบั
มำยิง่ใหญ่ในปี 2018” ไทลย์ี กล่ำว  

‘อารน่ีา’รบัทมีสหรฐัล้มเหลว
บรูซ๊ อารน่ีา โค้ชทมีชำตสิหรฐัอเมรกิำ ไม่
ขอกล่ำวโทษใครกับกำรที่ทีมชำติสหรัฐอเม 
รกิำ ไม่สำมำรถไปเล่นฟตุบอลโลก รอบสดุ 
ท้ำย ทีร่สัเซีย หลงัจำกทีท่มีพ่ำยตรนิแิดด แอนด์ 
โตบำโก 2-1 แต่ยอมรบัว่ำทมี “ล้มเหลว”  
 “มนัเหมอืนเป็นรอยด่ำงของเรำ เรำไม่
ควรนอนอยูบ้่ำนในฟตุบอลโลกครัง้นี ้และผม
ต้องรบัผดิชอบ ผมไม่สำมำรถกล่ำวโทษใคร
ได้ เป็นวนัทีล้่มเหลว เรำควรเดนิออกจำกสนำม
อย่ำงน้อย 1 แต้มในมอื” อำรน่ีำ กล่ำว 
 จำกกำรที่ไม่ได้ไปเล่นที่รัสเซีย กลำงปี
หน้ำ ถอืเป็นครัง้แรกของทมีสหรฐัอเมรกิำ ที่
พลำดลงเล่นในรอบสดุท้ำยฟตุบอลโลก ตัง้ 
แต่ปี 1986 ทีป่ระเทศเมก็ซโิก 

‘คีย์จีออส’แพ้อ้างปวดท้อง 
นิค คย์ีจอีอส โดนแฟนเทนนสิบนอฒัจนัทร์
ส่งเสียงโห่ เมื่อแสดงกิริยำไม่ดี หลังจำกที่
ถอดใจยอมแพ้เมื่อต้องเสียไทเบรก ในเซต
แรก จำกกำรแข่งขนัเซีย่งไฮ้ มำสเตอร์ส โดย
ก่อนหน้ำนี้ เขำประกำศแล้วว่ำ เขำจะเลิก
เล่นในเกมทีพ่บกบั จอห์นสนั หำกว่ำ เขำ
แพ้เกมไทเบรก 
 นกัหวดจำกออสเตรเลยี แพ้ไทเบรก 7-5 
ในเซตแรกให้กบั สตฟี จอห์นสนั หลงัจำกที่
เขำโดนเตือนจำกกำรท่ีเขำตีบอลออกนอก
คอร์ต และในรำยกำรเดยีวกนันีเ้มือ่ปีทีแ่ล้ว 
เขำกถ็กูปรบัเนือ่งจำกแสดงกริยิำไม่เหมำะสม 

สดุดี‘เมสซ่ี’สุดยอด

อาร์เยน รอ็บเบน กปัตนัทมี “กังหนัลม” ฮอล 
แลนด์ วยั 33 ปี ตดัสนิใจโบกมอืลำทมีชำต ิหลงั
จำกจบเกมทีท่มีเอำชนะสวีเดน ได้ 2-0 โดย     
รอ็บเบน ยิงทัง้สองประตใูนเกมดงักล่ำว แต่ก็ไม่
เพียงพอที่จะส่งพวกเขำผ่ำนเข้ำไปเล่นฟุตบอล
โลก รอบสดุท้ำย ทีร่สัเซยี ซมัเมอร์ปีหน้ำ เมือ่
พวกเขำจบอนัดบัสำมของกลุม่เอ โซนยโุรป   
 “ผมต้องกำรที่จะแสดงให้เห็นว่ำ ผมพยำ     
ยำมทกุสิง่ทกุอย่ำงเท่ำทีผ่มท�ำได้ให้กบัทมีชำติ
ของเรำ” รอ็บเบน กล่ำวหลงัจำกจบเกม 
 รอ็บเบน ยงิ 37 ประตลูงเล่น 96 เกมให้กบั

ฮอร์เก้ ซำมเปำลี โค้ชทีมชำติอำร์เจนติน่ำ 
กล่ำวว่ำ เกมฟุตบอลโลก เป็นหนี้ต่อ ไลโอ-
เนล เมสซี่ หลังจำกที่เขำยิง 3 ประตูให้กับ
ทีมชำติของเขำ เอำชนะเอกวำดอร์ 3-1 ส่งทีม
ผ่ำนเข้ำไปเล่นรอบสดุท้ำยฟตุบอลโลก ได้เป็น
ผลส�ำเร็จ 
 อำร์เจนติน่ำ ลงเล่นในเกมนี้ ด้วยควำม
หวังที่ต้องกำรสำมแต้มเท่ำน้ัน เพ่ือท่ีจะตีตั๋ว
ไปเล่นฟุตบอลโลก รอบสุดท้ำยที่รัสเซีย และ
กเ็ป็น เมสซี ่ทีท่�ำให้พวกเขำ ด้วยกำรยงิ 2 ประ 
ตูในครึ่งแรก และอีก 1 ประตูในครึ่งหลังคว้ำ
ชัยให้กับทีมได้ในที่สุด 
 จำกแฮตทริกในเกมนี้ ท�ำให้ เมสซี่ ยิงไป
แล้ว 21 ประตูในกำรแข่งขันฟุตบอลโลก รอบ
คดัเลอืก โซนคอมเมโบล ท�ำลำยสถติขิอง แฮร์
นำน เครสโป ที่ท�ำไว้ 19 ประตู หลังจบเกมกำร
แข่งขนั ซำมปำล ีกล่ำวว่ำ “ผมได้พดูคยุกบันกั
เตะก่อนเกมว่ำ เมสซี่ไม่ได้เป็นหนี้ต่อฟุตบอล
โลกและอำร์เจนติน่ำ แต่ฟุตบอลโลกต่ำงหำก
ที่เป็นหนี้ต่อเมสซี่ เขำเป็นนักเตะทีมชำติที่       
ดีที่สุดในโลก เป็นควำมโชคดีของทีมอำร์เจน
ติน่ำ” 
 ก่อนลงสนำม อำร์เจนติน่ำ อยู่ในอันดับที่ 
6 ของตำรำงในกลุม่ คอนเมโบล ต้องลุน้อย่ำง
หนัก อย่ำงน้อยก็ต้องจบอันดับที่ 5 เพื่อที่จะ
ได้ไปเล่นเพลย์ออฟ กับนิวซีแลนด์ และหลำย
คนเริ่มต้นค�ำถำมแล้วว่ำ หรือฟุตบอลโลกปี
หน้ำ จะไม่มนีกัเตะทีเ่ก่งทีส่ดุในโลกร่วมลงเล่น
ด้วย และก็เป็น เมสซี่ ที่สวมบทฮีโร่ให้กับทีม
ได้ส�ำเร็จ จำกชัยชนะดังกล่ำว ส่งให้อำร์เจนติ
น่ำ จบผ่ำนเข้ำไปเล่นรอบสดุท้ำยได้ส�ำเรจ็ ด้วย

อันดับที่ 3 ของตำรำง ซึ่ง ซำมเปำลี ก็ได้กล่ำว
ยดย่องฮโีร่ของทมีหลงัเกมว่ำ “ฟตุบอลโลกจะ
ไม่มีสีสันหำกปรำศจำก เมสซี่ เรำคิดเช่นนั้น
มำตลอด มันคือควำมกดดัน มำถึงเวลำนี้ เรำ
มีควำมแข็งแกร่งมำกขึ้น กำรผ่ำนเข้ำรอบสุด 
ท้ำยได้ ท�ำให้เรำแขง็แกร่งมำกขึน้ในอนำคต” 
 “หำกมีควำมเป็นไปได้ เรำต้องกำรให้เขำ
อยูก่บัทมีเรำไปจนถงึฟตุบอลโลกครัง้หน้ำ เขำ
เป็นนักเตะท่ีดีท่ีสุดในประวัติศำสตร์ฟุตบอล 
และผมรู้สึกตื่นเต้นมำกที่ได้ท�ำงำนกับเขำ”  
 “โชคดีมำกที่ทุกอย่ำงเป็นไปด้วยดี เรำอยู่
ในฟตุบอลโลกแล้ว เรำดสูงบมำกขึน้ หลงัจำก
ที่เรำท�ำเป้ำหมำยหลักของเรำส�ำเร็จ เพรำะนี่
คือส่ิงที่ส�ำคัญที่สุด มันจะเป็นเรื่องที่บ้ำมำก 
หำกว่ำฟตุบอลโลกไม่มทีมีอำร์เจนตน่ิำ” ซำม
เปำลี กล่ำว 

‘รอ็บเบน’โบกมอืลาทมีชาติ
ทมีชำตฮิอลแลนด์ และเป็นส่วนหนึง่ของทมีใน
ชุดที่ทีมเข้ำไปชิงชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2010 
ก่อนทีพ่วกเขำจะแพ้สเปน 1-0 ในช่วงต่อเวลำ
พเิศษ หลงัจำกนัน้ ฮอลแลนด์ ผ่ำนเช้ำไปถึงรอบ
รองชนะเลศิ อกีครัง้ในปี 2014 ก่อนทีจ่ะแพ้อำร์
เจนตน่ิำ จำกลกูโทษทีจ่ดุโทษ 
 “มนัเป็นช่วงเวลำ 14 ปีทีส่วยงำมส�ำหรบัผม 
ผมจะจดจ�ำฟุตบอลโลก ปี 2010 และ 2014 
ตลอดไป เพรำะนัน่คอืควำมทรงจ�ำดีๆ ท่ีเรำได้
แสดงเหน็ศกัยภำพทีแ่ท้จรงิของเรำ” ร็อบเบน 
ทิง้ท้ำย 
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เมเรียน คำเมนสกี้ เสนอภำพนี้ใน toonpool.com มองกรณีกำ
ตำลุญญำต่อสู้เพื่อแยกตัวเป็นอิสระจำกสเปนว่ำ เป็นควำมขัด
แย้งที่ทั้ง 2 ฝ่ำยเสี่ยงเผชิญหำยนะ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund : 
IMF) ปรบัประมำณกำรณ์อตัรำเตบิ 
โตทำงเศรษฐกจิของประเทศส�ำคญั
ทั่วโลกปีนี้ขึ้นเกือบทั้งหมด โดย

เทศเดยีว ในจ�ำนวนเขตเศรษฐกจิ
ใหญ่ท่ีสุดในโลก 5 อันดับแรก 
(สหรำชอำณำจักรอยู่อันดับ 5) ที่
ไอเอ็มเอฟไม่ปรับประมำณกำรณ์ 
โดยคงตัวเลขในปีนี้และปีหน้ำไว้
เท่ำเดิมที่ 1.7% และ 1.5% ตำม
ล�ำดับ
 ส่วนกลุม่อาเซยีน ไอเอม็เอฟ 
รวมผลประเมนิจาก 5 ประเทศ 
เรยีกว่ากลุม่ “ASEAN-5” ประ 
กอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม 
โดยคาดว่าเศรษฐกจิของ 5 ชาติ
อาเซียนปีนี้จะขยายตัว 5.2% 
และเตบิโตในอัตราเดยีวกนัใน
ปีหน้า 
 ตัวเลขดังกล่ำว ปรับเพิ่มขึ้น
จำกกำรประเมินในไตรมำสแรก 
0.1% และเพิ่มขึ้นจำก 4.9% ใน
ปีที่แล้ว  
    ส่วนอัตรำขยำยตัวแยกเป็น
รำยประเทศ ประกอบด้วยฟิลิป-
ปินส์ 6.6% เวียดนำม 6.3% มำ 
เลเซีย 5.4% อินโดนีเซีย 5.2% 
และไทย 3.7% โดยเศรษฐกิจไทย
ปรับเพิ่มขึ้นจำกกำรประเมินในไตร 
มำสแรก 0.4% และเป็นสถิติปรับ
ขึ้นสูงสุดในรอบ 17 ไตรมำส
 ไอเอม็เอฟระบวุ่า ปัจจยัส�า 
คญัทีช่่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ
ของ 5 ชาตอิาเซยีนปีนีใ้ห้ขยาย
ตวัเพิม่ขึน้ ได้แก่ การส่งออกไป 
จนีและยโุรปทีเ่ตบิโตเกินคาด 

 
 

In Brief : ย่อความ

ไอเอ็มเอฟรายงานการ
ประเมนิแนวโน้มเศรษฐ
กจิโลกหลังผ่าน 6 เดอืน
แรก คาดว่าเศรษฐกจิโลก
ปีนีจ้ะขยายตวั 3.6% ขณะ
เศรษฐกจิไทยปรบัขึน้สงู
สุดในรอบ 17 ไตรมาส

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

กลุ่มอำเซยีนกข็ยบัขึน้เช่นกนั ขณะ
เศรษฐกิจไทยคำดว่ำจะขยำยตัว
เพิ่มเป็น 3.7%   
 ไอเอม็เอฟน�ำเสนอตวัเลขคำด
กำรณ์ดังกล่ำวในรำยงำน World 
Economic Outlook ฉบบัประเมนิ
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลก หลงัผ่ำน
ครึง่แรกของปีนี ้(มกรำคม-มถินุำ 
ยน) เผยแพร่เมื่อวันอังคำร (10 
ต.ค.) ที่ผ่ำนมำ 

 ไอเอ็มเอฟคาดว่า เศรษฐ 
กิจโลกปีนี้จะขยายตัว 3.6% 
ปรับเพิ่มขึ้นจากการประเมิน
ในไตรมาสแรก (มกราคม-มี 
นาคม) 0.1% และอตัราเตบิโต
จะขยบัขึน้ไปที ่3.7% ในปีหน้า
 ส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐ ซึ่ง
เป็นเขตเศรษฐกจิใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
จะขยำยตัวปีนี้ 2.2% ปรับเพิ่มขึ้น
จำกกำรประเมนิในไตรมำสแรก 0.1% 
และคำดว่ำจะขยับขึ้นเป็น 2.3% 
ในปีหน้ำ
 ขณะจีน ซึ่งเป็นเขตเศรษฐ 
กจิใหญ่อนัดบั 2 ของโลก คาด
ว่าจะขยายตัวปีนี้ 6.8% ปรับ
เพิม่ขึน้จากการประเมนิในไตร 
มาสแรก 0.1% ส่วนปีหน้าคาด
ว่าจะชะลอตัวลงไปที่ 6.5%
 ด้ำนญีปุ่น่และเยอรมน ีซึง่เป็น
เขตเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 3 และ 
4 ของโลก คำดว่ำจะขยำยตัวปี     
นี้ 2.0% และ 1.5% ตำมล�ำดับ 
เพิ่มขึ้นจำกกำรประเมินในไตร 
มำสแรกเท่ำกันที่ 0.2% ส่วนปี
หน้ำ คำดว่ำญีปุ่น่จะชะลอตวัลงไป
ที ่0.7% ขณะเยอรมนปีรบัเพิม่ขึน้
เป็น 1.8%
 มีเพียงสหรำชอำณำจักรประ 

ข้อมูลภาพ : nytimes.com

IMFปรับเพ่ิมเศรษฐกิจโลก 
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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

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

แถลงข่ำวกำรจัดงำน “Thailand 
Software Fair 2017” ที่โรงแรม
เอม็โพเรียม สวทีส์ บำยชำเทรียม 
J 16.30 น. กอบกาญจน์ วฒัน-
วรางกรู รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำเป็นประ-
ธำนในพธิเีปิดงำน “อำลยั องค์อริย
รำชนั” ทีศ่นูย์สรรพสนิค้ำซ ีคอนส
แควร์ ศรนีครนิทร์ J 18.00 น. 
วรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีำ 
กำรกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประ 

ด้ำนล้มละลำย (ศูนย์บงัคบัคดล้ีม
ละลำยส่วนหน้ำ) อำคำรรำชบุรีดิ 
เรกฤทธิ์ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระ 
เกยีรต ิJ 10.00 น. สทุศัน์ เรอืง-
มานะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำรกลุม่ทสิโก้ แถลงผลประกอบ
กำรไตรมำส 3 ปี 2560 และกลยทุธ์
กำรด�ำเนนิธุรกิจของกลุ่มทสิโก้ ที่
อำคำรทสิโก้ทำวเวอร์ J14.00 น. 
เจนจริา ประยรูรตัน์ นำยกสมำ-
คมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  

J 10.00 น. รื่นวดี สุวรรณ-
มงคล อธบิดกีรมบงัคบัคด ีแถลง
ข่ำวสรปุผลกำรด�ำเนนิงำนของกรม
บงัคบัคด ีปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
และแผนกำรด�ำเนนิงำนปี งบประ 
มำณ พ.ศ. 2561 ทีก่ลุม่จดักำรกลำง

ธำนเปิดงำน “พระผู้เป็นที่รักยิ่ง
แห่งแผ่นดนิ Tribute To The Be-
loved King Bhumibol Adulyadej” 
ทีศ่นูย์กำรค้ำ ด ิ เอม็โพเรยีม J 
สวนหลวง-สามย่าน ขอเชญิร่วม
งำน “อิม่เจ อิม่ใจ ถกูหลกัอนำมยั 
ใส่ใจคุณภำพ” รวบรวมคำรำวำน
อำหำร และของใช้เทศกำลกนิเจมำ
ให้เลอืก ชอ็ปชมิ มำกมำย ระหว่ำง
วันที ่19-28 ตลุำคม 2560 ท่ีตลำด
สำมย่ำน บรเิวณจฬุำ ซอย 32-34  
 

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ชวนวัยเก๋ำออกเดินทำง
ท่องเทีย่ว ภำยใต้ โครงกำรเก๋ำยก 
ก๊วนชวนเที่ยวไทย 12 เมืองต้อง
ห้ำม...พลำด Plus เน้นกระตุน้ให้
วัยเก๋ำใช้เวลำในกำรพักผ่อนโดย
กำรท่องเทีย่วให้มำกขึน้
 นำงสจุติรำ จงชำณสทิโธ รอง
ผูว่้ำกำรด้ำนตลำดในประเทศ กำร
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย เปิดเผย
ว่ำ กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศ ไทย 
(ททท.) ร่วมกับ “รำยกำรเก๋ำไม่
แก่” สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ
บก ช่อง 5 จดัแคมเปญชวนผูส้งูวยั
เทีย่วไทย ภำยใต้โครงกำร “เก๋ำยก 
ก๊วนชวนเที่ยวไทย 12 เมืองต้อง
ห้ำม...พลำด Plus” เพื่อส่งสริม
และเชญิชวนผูส้งูวัย เดนิทำงท่อง
เที่ยวสถำนที่เที่ยวธรรมชำติ ใน
จงัหวดั 12 เมอืงต้องห้ำม...พลำด 
Plus ซึง่ได้แก่  ภำคเหนอื ล�ำปำง 

เที่ยว‘12เมืองต้องห้ามพลาด...Plus’

 กจิกรรมที ่3 “เก๋ำเทีย่วไทย 12 
เมอืงต้องห้ำม...พลำด Plus” ททท.
และรำยกำรเก๋ำไม่แก่ ร่วมกบั ไทย
เร้นท์อะคำร์ มอบสทิธพิเิศษ โปร
โมชัน่เก๋ำไม่แก่ ส�ำหรบัวยัเก๋ำเช่ำ
รถขบัเทีย่วปลำยปี เริม่ต้นเพยีงวนั
ละ 770 บำท* จองและเดนิทำงได้
ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวำคม 2560 
ติดตำมข่ำวสำรโปรโมชั่นและท�ำ 
กำรจองและช�ำระค่ำเช่ำรถ ในรปู
แบบออนไลน์ผ่ำน www.thairen 
tacar.com หรอื Call center 1647  
 นอกจำกน้ียังร่วมกับทัวร์ฟ้ำ  
ใส ทัวร์ส�ำหรับผู้สูงวัยที่พร้อมให้
บรกิำรกำรท่องเทีย่ว ภำยใต้โครง 
กำรเก๋ำยกก๊วนชวนเที่ยวไทย 12 
เมอืงต้องห้ำม...พลำด Plus ตดิต่อ
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.
tourfahsai.com หรอื www.face 
book.com/tourfahsai หรอืโทร. 
08-1682-6590 

ล�ำพนู น่ำน แพร่ เพชรบรูณ์ พษิณุ 
โลก ภำคกลำง นครปฐม รำชบรุี 
สพุรรณบรุ ี สมทุรสงครำม ภำคอี 
สำน เลย ชยัภมู ิ บรุรีมัย์ สรุนิทร์ 
ภำคตะวันออก จันทบุรี สระแก้ว 
ตรำด ระยอง ภำคใต้ ชุมพร ระ 
นอง ตรงั สตลู นครศรธีรรมรำช 
พทัลงุ ผ่ำน 3 กจิกรรม ได้แก่
 กจิกรรมที ่1 “คลปิวยัเก๋ำเทีย่ว 
ช้อป ชมิ แชร์” เชญิชวนวยัเก๋ำที่
ชื่นชอบกำรท่องเที่ยว เก็บควำม
ประทบัใจ โดยเป็นคลปิวดิโีอ ควำม
ยำวไม่เกนิ 2 นำท ีโดยกำร Review 
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีอยำกบอกต่อ 
เชิญชวนวัยเก๋ำไปเท่ียว ไม่ว่ำจะ
เป็นสถำนทีเ่ทีย่ว ร้ำนอำหำร ร้ำน
ค้ำของฝำก ร้ำนสนิค้ำ OTOP  ที ่ชืน่
ชอบ โดยจังหวัดที่ไปต้องเป็น
จงัหวดัทีอ่ยูใ่น 12 เมอืงต้องห้ำม…
พลำด Plus ทั้งนี้จะต้องมีวัยเก๋ำ
อยู่ในคลิปวิดีโอด้วย พร้อมระบุ

สถำนทีแ่ละจงัหวดัทีไ่ป แล้วส่งมำ
ร่วมสนกุกบัรำยกำรเก๋ำไม่แก่ ผ่ำน
ช่องทำง Facebook และ Line เก๋ำ 
ไม่แก่ สำมำรถร่วมสนุกได้ตั้งแต่
วนันี-้15 ธ.ค.2560
 กิจกรรมที่ 2 “แชะ ช้อป ชิม 
แชร์” กิจกรรมส่งภำพถ่ำย ไม่ว่ำ
คณุไปเทีย่วกบัเพือ่นวยัเก๋ำ จะเป็น
สถำนทีเ่ทีย่ว ร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำ
ของฝำก ร้ำนสินค้ำ OTOP ทีไ่หน 
ที่อยู่ในจังหวัด 12 เมืองต้องห้ำม
พลำด...Plus เท่ำนั้น และต้องมี
คนวัยเก๋ำอยู ่ในภำพ พร้อมทั้ง
แสดงท่ำทำงสนกุสนำน เฮฮำสดุๆ 
ซึง่ต้องระบสุถำนทีเ่ทีย่ว ร้ำนอำ-
หำร ร้ำนค้ำของฝำก ร้ำนสินค้ำ 
OTOP และจงัหวดัทีไ่ป โดยภำพ
นัน้ต้องชดั แสงสสีวยงำม แล้วส่ง
ไปทีอ่ยูร่ำยกำรฯ, Facebook Fan 
page, Line Official ของรำยกำรฯ 
ได้ตัง้แต่วนันี-้30 พ.ย.2560

สจุติรา จงชาณสทิโธ
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	 	 	 	 วันที่	12	ตุลาคม	2560
เรื่อง	 :	ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2560
เรียน		 :	ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	อิโตคิ	โมเดอร์นฟอร์ม	จำากัด

	 ด้วยคณะกรรมการ	บริษัท	อิโตคิ	โมเดอร์นฟอร์ม	จำากัด	ได้มีมติในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 3/2560	 ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2560	 
ในวันที่	15	พฤศจิกายน	2560	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องประชุมชั้น	22	อาคารโมเดอร์น
ฟอร์มทาวเวอร์	 ถนนศรีนครินทร์	 แขวงสวนหลวง	 เขตสวนหลวง	 กรุงเทพมหานคร	 
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระประชุม	ดังนี้
	 วาระที่	1	:	เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
 วาระที่	2	:	พจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่1/2560
 วาระที่	3	:	พจิารณาเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัจาก	15,000,000	บาท	จำานวน	 
	 	 		15,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1,000	บาท	เป็น	30,000,000	บาท	 
	 	 		จำานวน	30,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1,000	บาท
 วาระที่	4	:	เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว
                                             
    
			 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

																																						ในนามบริษัท	อิโตคิ	โมเดอร์นฟอร์ม	จำากัด
                                           

                                    

	 	 	 	 (นายคัทซึฮิโกะ	ฮิราโนะ)
																														 กรรมการผู้จัดการ
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ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน 
ที่ประชุมสามัญกรรมการของมูลนิธิ เทียมทอง 

ได้มีมติให้เลิกมูลนิธินี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

 จงึประกาศใหบ้รรดาลกูหนี ้และ เจา้หนีท้ัง้หลายของมลูนธิฯินี ้ 
ได้โปรดติดต่อชำาระหรือยื่นคำาทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำานักงาน 
เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรงุเทพมหานคร ภายในกำาหนด 14 วนั นบัแตว่นัประกาศนีเ้ปน็ต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560

    
   
      ลงชื่อ นายอัคนาท กาญจนจารี
       ผู้ชำาระบัญชี
                  (ลงประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2560)
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ประกาศ
เลิกมูลนิธิ เทียมทอง

สังคม

มร.ชอง เป๊ก ฮงุ กรรมการผู้จดัการ บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ�ากดั 
และบรษิทัในเครอืบรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร์ จ�ากดั ร่วมใจกนั “ปลกูดอกดาว
เรอืง หรอืดอกไม้สเีหลอืง” เพือ่ให้บานสะพรัง่ในช่วงพระราชพธิถีวายพระเพลงิ
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ชิตชัย เธียรกาญจนวศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บมจ.บิ๊ก คาเมร่า 
คอร์ปอเรชัน่ และ จนัทร์ประภา วิชติชลชยั รองผู้อ�านวยการส�านกังานจดัหา
รายได้ สภากาชาดไทย ชวนบรจิาคเงนิสมทบทนุโครงการ เปิดตาดสีูส่งัคม
ไทย เพือ่น�าไปจดัซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ 

เลศิศกัดิ ์สพุทิยากลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย ร่วมกบั วีซ่า 
อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) ศนูย์การค้า ดเิอม็โพเรยีม และดเิอม็ควอ
เทียร์ จดักิจกรรม “The WISDOM Luxury Experience” เชญิลกูค้าจากสปป.
ลาว ร่วมประสบการณ์ชอปป้ิงสดุเอก็ซ์คลซูฟี

วิชติ พยหุนาวีชยั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท ซมัมทิ แคปปิตอล ลสีซ่ิง 
จ�ากดั มอบเครือ่งคอมพวิเตอร์ให้ตวัแทนคณุครแูละนกัเรยีน โรงเรยีนวดัเชงิ
คีรี หมู ่5 ต�าบลปากแพรก อ�าเภอสวี จงัหวัดชมุพร เพือ่ใช้ประกอบการเรยีน
รู้ตามแนวทางการศกึษา Thailand 4.0 
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สังคม

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน 
Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia (IT&CMAsia) คร้ังที ่25 
และงาน Corporate Travel World Asia-Pacific (CTW Asia-Pacific) คร้ัง
ที ่20 ทีโ่รงแรมดสุติธาน ีกรงุเทพฯ

พล.ต.อ.อศัวิน ขวัญเมอืง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบดอกไม้จนัทน์
จาก ประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ กรรมการผู้จดัการ 5 ศนูย์การค้า เทอร์มินอล 21 
อโศก, เทอร์มนิอล 21 โคราช, แฟชัน่ไอส์แลนด์, เดอะ พรอมานาด และไลฟ์ 
เซน็เตอร์ เพือ่ใช้ในงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ 

ศตวรรษ หลกัแหลม ผูช่้วยรองกรรมการผูอ้�านวยการสายปฎบิตักิาร บริษัท 
เอ็ม บ ีเค จ�ากดั (มหาชน) เปิดงาน “รณรงค์ไม่ซือ้ ไม่ขาย ไม่ใช้สนิค้าละเมดิ
ลขิสทิธ์ิ” เพือ่รณรงค์ให้ผูป้ระกอบการ และประชาชนทัว่ไป ไม่ซ้ือ ไม่ขายสนิค้า
ละเมดิลขิสทิธิ ์ทีล่านกจิกรรม MBK Avenue 

ดร.องอาจ สิงห์ล�าพอง กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ สถานโีทรทศัน์ช่อง 8 
ให้การต้อนรับ ปราโมทย์ ไม้กลดั ทีป่รึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดนิ อดตี
อธบิดกีรมชลประทาน และ ศภุศลิป์ ผลภาษี ประธานชมรมพระเครือ่งจงัหวดั
ปทมุธาน ีทีใ่ห้เกยีรตร่ิวมพดูคุยใน รายการ เจาะประเดน็ข่าว 

เวทติ โชควฒันา กรรมการผู้อ�านวยการ บมจ.สหพฒันพบูิล จดัพธิเีปิดโครงการ 
“Sahapat Admission” ครัง้ที ่20 เพือ่ส่งเสริมโอกาสการศกึษาทีเ่ท่าเทยีมให้
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทัว่ประเทศได้ทบทวนความรูก่้อนสอบเข้า
มหาวทิยาลยัโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 

ปพชิญา นครพนม ผู้อ�านวยการศนูย์การค้าเทอร์มนิอล 21 โคราช จบัมือสวน
นงนชุพทัยา และสมาคมกล้วยไม้โคราช จดังาน “Terminal 21 The Garden 
Korat” ภายใต้ Glass House โดยได้รับเกยีรตจิาก จรัสชยั โชคเรอืงสกล รอง
ผู้ว่าราชการจงัหวััดนครราชสีมา ร่วมงาน 

เนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าทีส่ายการบริการลกูค้า บรษัิท ไทย  
สมายล์ แอร์เวย์ จ�ากดั เปิดตวัเมนอูาหารเจทีส่ร้างสรรค์โดย เชฟพล ตณัฑ-
เสถยีร บรกิารให้แก่ผูโ้ดยสารทกุทีน่ัง่ทกุเทีย่วบนิตลอดเทศกาลกนิเจระหว่าง
วนัที ่20-28 ตลุาคมนี ้โดยมลีกูเรอืสายการบนิไทยสมายล์ร่วมงาน

ผศ.พญ.สวุริากร โอภาสวงศ์ ประธานฝ่ายกจิกรรมสงัคม สมาคมแพทย์ผิวหนงั
แห่งประเทศไทย พร้อมคณะจากสมาคมแพทย์ผิวหนงัแห่งประเทศไทย ร่วม
กบัทณัฑสถานหญิง ธนบรุ ีได้จดักจิกรรมออกหน่วยแพทย์เคลือ่นทีเ่พือ่ให้การ
บ�าบดัรักษาผู้ต้องขงัหญิงทีป่่วยด้วยโรคผิวหนงัชนดิต่าง ๆ 


