
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 

TREITกองทรัสต์
ใหญ่ที่สุด

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

คิดอะไรที่สร้างสรรค์ ยก
ระดับสติปัญญา
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“ซีแมน”หนุน“ฮาร์ท”
ลุยบอลโลก

พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสม 
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิ 
พลอดุลยเดช ที่จะมีขึ้นใน
วันที่ 26 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะมี
ประชาชนจากทั่วประเทศ
เดินทางมาร ่วมในพิธีจ�า 
นวนมาก กองอ�านวยการ
ร่วมพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพฯ ได้ออก
ประกาศข้อควรปฏิบัติส�า 

หรบัประชาชน 7 ข้อ และ
ประกาศขอความร่วมมือ 7 
ข้อ นอกจากนี้  ประธาน 
คณะกรรมการฝ่ายประชา 
สัมพันธ์ พระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ ยัง
ประกาศขอความร่วมมือ
จากประชาชน 3 เรื่อง ทั้งนี้ 
ก็เพื่อความปลอดภัย ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
ความสวยงาม
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

งดสวมใส่ ยีนส์ เสื้อผ้ารัดรูป แขนกุด สายเดี่ยว
งดเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ”
งดแสดงอาการหยอกล้อ อยู่ในอาการสำารวม

คู่มือประชาชน

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยาวรกลุ / เจ้าของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านกังานบรษิทั โลกวันนี ้จ�ากัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
gmail.com

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ 
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปร 
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที ่
จะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้  
ยิ่งใกล้วันงานพระราชพิธียิ่งมี
ประชาชนจ�านวนมากจากทัว่ประ 
เทศเดินทางเข ้ามายังบริเวณ
สถานที่จัดพระราชพิธี
 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบ 
ร้อย นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ 
รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐ 
มนตรี ในฐานะประธานคณะ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ 
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปร 
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประ 
กาศขอความร่วมมือจากประชา 
ชน 3 เรื่อง ประกอบด้วย
 1.ช่วงที่มีพระราชพิธีเคลื่อน
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 
ทั้ง 3 ขบวนผ่าน ขอให้ประชาชน
ทีไ่ปเฝ้าชมกราบพร้อมๆกนั และ
หุบร่มขณะริ้วขบวนพระบรมราช
อิสริยยศเคลื่อนผ่าน เพื่อความ
เป็นระเบยีบเรยีบร้อย เพราะภาพ
ที่จะออกมาไม่ได้ออกเฉพาะที่
ประเทศไทย แต่ภาพจะออกเผย
แพร่ไปทั่วโลก จึงอยากให้ภาพ 
ที่ออกมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทย 
 2.เรื่องการเอื้อเฟื้อเอื้ออาทร
ต่อกนั เชือ่ว่าในวนังานพระราชพธีิ 

ประชาชนจะเดินทางมาเป็นจ�า 
นวนมาก อาจจะเกิดการเบียด
เสียดกัน โดยอาจมีประชาชน 
ลุกจากที่น่ังไปเข้าห้องน�้าหรือ 
รับประทานอาหาร จึงอยากขอ 
ความร่วมมือไม่แย่งที่นั่งกัน 
 3.เรื่องการผ่านจุดคัดกรอง  
ซึ่งจุดคัดกรองที่มีประชาชนเป็น
จ�านวนมากที่สุดคือ จุดคัดกรอง
บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม  
จึงอยากให้กระจายไปยังจุดคัด
กรองอีก 8 จุด ที่จัดขึ้นเพื่อไม่ให้
เกิดความแออัด เบียดเสียดกัน 
 ส�าหรับประชาชนทีจ่ะใช้กล้อง
โทรศัพท์ถ่าย อนุญาตถ่ายภาพ 
ได้ตามปรกติ แต่ต้องขอความ 
ร ่วมมือไม่น�ากล้องท่ีสามารถ
เปลี่ยนเลนส์ได้มาใช้ในบริเวณ 
รบัชมพระราชพธิเีคลือ่นริว้ขบวน
พระบรมราชอิสริยยศ
 ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยจะเคลยีร์พืน้ท่ีให้ประชา 
ชนออกนอกบริเวณสนามหลวง
ก่อนเพื่อความปลอดภัย ไม่อน ุ

ญาตให้มาปักหลกัค้างคนืรอวนัที่ 
25 ตุลาคม จึงเปิดให้ประชาชน
เข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา 05.00 น. 
 นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มจ�า 
นวนประชาชนเข้าชมพระราชพิธี
เคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราช
อิสริยยศ เป็น 70,000 คน จาก
เดิมที่ก�าหนดไว้ 40,000 คน 
เน่ืองด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีรับสั่งเป ิดพื้นที่ เพิ่มเติม 
ให้ประชาชนข้ามไปอยู่ฝั่งริมก�า 
แพงพระบรมมหาราชวังได้ ดัง
นั้นเท่ากับว่าจะมีประชาชนอยู ่ 
ทั้ง 2 ฝั่งถนน
 นอกเหนือจากสิ่งที่รัฐมน 
ตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมน 
ตรีกล่าวไว้แล้ว กองอ�านวย
การร ่วมพระราชพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพ พระ 
บาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพติร (กอร.พระราชพธิฯี) 
ได้เผยถึงข้อควรปฏิบัติของ
ประชาชน 7 ข้อ ดังนี้
 1.พกพาบตัรประจ�าตวัประชา 
ชนติดตัวตลอดเวลา 
 2.เมื่อผ่านจุดคัดกรองสา- 
มารถจับจองพื้นที่บริเวณฝั่งตรง
ข้ามพระบรมมหาราชวัง
 3.อยู ่ในอาการสุภาพเรียบ 
ร้อย น้อมถวายอาลัยด้วยอาการ
สงบ ส�ารวม 
 4.เมื่อริ้วขบวนพระบรมวงศา

นุวงศ์เสด็จพระราชด�าเนินในริ้ว
ขบวนผ่าน ให้หุบร่ม ถอดหมวก 
แว่นกันแดด และก้มกราบ 
 5.เครื่องแต่งกาย สัมภาระ 
และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยชุดสุภาพ 
สีด�า โดยสามารถน�าร่ม หมวก 
แว่นกันแดดมาใช้ได้ โดยควร 
เป็นสีด�าหรือสีโทนสุภาพ 
 6.ถ่ายภาพได้ด้วยกริยิาสภุาพ 
โดยใช้กล้องธรรมดา และกล้อง
โทรศัพท์มือถือเท่านั้น 
 7.พกเฉพาะสิ่งของจ�าเป็น
เท่านั้น 
 ขอความร่วมมอืประชาชน 
7 ข้อ ประกอบด้วย
 1.งดพกพาอาวุธ วัตถุโลหะ 
ที่อาจเป็นอันตรายเข้าพื้นที่เด็ด 
ขาด 
 2.งดสวมใส่ยีนส์ เสื้อผ้ารัด 
รูป เสื้อแขนกุด เสื้อสายเดี่ยว 
 3.งดเปล่งเสียงถวายพระพร 
“ทรงพระเจริญ” 
 4.งดแสดงอาการหยอกล้อ 
อยู่ในอาการส�ารวม 
 5.งดถ่ายภาพโดยกล้องเลนส์
ซูม งดใช้ขาตั้งกล้อง งดเซลฟี่
 6.หลีกเลี่ยงการใช้ร ่ม พัด 
หมวก แว่นตากันแดดที่หลากสี 
 7.อย่าออกนอกพื้นที่ที่ เจ ้า
หน้าที่จัดไว้ ไม่วิ่งตัดหน้าหรือ
ห้อมล้อม กีดขวางทางริ้วขบวน
 ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ประชา 
ชนควรยึดถือปฏิบัติตามค�า
แนะน�าและค�าขอความร่วม
มือเพื่อแสดงความเป็นน�้า
หนึ่งใจเดียวกัน เพื่อความ
เรียบร้อยสวยงาม สมพระ
เกียรติ

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)
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In Brief : ย่อความ

จิตอาสา

ทรรศนะ

กิจกรรมใดเป็นทุกข์เป็นโทษ ก็ไส 
หวัไปเถอะ ไม่ไปร่วมไปท�า บ้านเมอืง 
ก็จะไม่ตกต�่าเสียหาย เราต้องท�า 
กรรมดี ท�าแล้วเกิดประโยชน์สุข 
กับส่วนรวม กับประเทศชาติ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ล็อกสเปก?
“บิ๊กป๊อก” ออกมายืนยันว่า “กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.)” ยงัไม่ได้จดัซือ้ “เครือ่งตรวจ
จับความเร็วแบบพกพา” จ�านวน  
849 เครือ่ง ทีม่ข่ีาวว่าแพงเกนิจรงิ คอื
ราคาเครื่องละ 670,000 บาท หลัง
จากครม.อนุมัติงบกลางเงินส�ารอง
จ ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป ็น
จ�านวน 573 ล้านบาท
 “บิก๊ป๊อก” ยงัยนืยนัว่าการจดัซือ้
ครั้งนี้ถูกกว่าที่ผ่านมา ก็เท่ากับว่า 
การจัดซื้อที่ผ่านมาซื้อแพงเกินจริง
หรือไม่ ซึ่งการจัดซื้อในวงราชการ 
มักอ้างเรื่องสเปกและทีโออาร์เพ่ือให้
ได้ตามมาตรฐาน แต่กลับกลายเป็น 
“ล็อกสเปก” กลุ ่มผู ้ขายหรือนาย
หน้าไปโดยปริยาย อย่างการก�าหนด
ว่าเครื่องต้องจับความเร็วได้ไม่น้อย
กว่า 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น  
ถนนทั่วไปวิ่งได้เร็วขนาดนี้หรือ
 การตรวจสอบจึงเป็นหน้าที่โดย 
ตรงของ “บิ๊กป๊อก” โดยเฉพาะการ
ใช้งบกลางเป็นการใช้งบประมาณ 
ที่ผิดวินัยการเงิน การคลัง และวิธ ี
การงบประมาณหรือไม่?
 ที่ส�าคัญงบกลางตามวิธีงบประ 
มาณ ต้องกันไว้เป็นเงินส�ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็นซึ่งไม  ่
อาจคาดเห็นล่วงหน้า เช่น ภัยพิบัติ 
ที่ เกิดจาก น�้าท ่วม หรือไฟไหม้ 
เป็นต้น 
 จงึมคี�าถามว่าการจดัซือ้ “เครือ่ง
ตรวจจับความเร็ว” เป็นกรณีเร่ง
ด่วนฉุกเฉินหรือไม่ และท�าไม 
“ปภ.” ที่ไม่มีอ�านาจในการตรวจ
จับจึงเป็นผู้ของบ แทนที่จะเป็น
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และ
กรมการขนส่งทางบกที่มีอ�านาจ
ในการจับกุม!

ใกล้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างก็ร่วมกัน
ท�าประโยชน์ต่างๆ อย่างจิตอาสาช่วยงานด้าน
ต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่ที่น่าชื่น
ใจและเป็นนิมิตหมายอันดีคือ นักศึกษาช่าง 
กล อาชีวะที่เป็นคู่รักคู่แค้นที่ทะเลาะวิวาทกัน
ได้ร่วมกันเป็นจิตอาสา เช่น ช่างกลปทุมวัน 
กับช่างก่อสร้างอุเทนทวาย ท�าหน้าที่บริการ
และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ไม่ 
ก่อเวรก่อภัยใส่กัน ร่วมกันท�าประโยชน์ถวาย
พ่อหลวง เพราะถ้าตีกันในช่วงเช่นนี้ก็ต้อง
ถือว่าแย่ที่สุดแล้ว 
 ดังน้ัน การร่วมกันท�าประโยชน์ช่วงเทศ 
กาลต่างๆ วาระต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวม ต่อประเทศชาติ ล้วนเป็นเรื่องน่า
ยกย่อง ร่วมกันคิดร่วมกันท�ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ ประเทศจะได้เจริญก้าวหน้า ถ้า 
วาระส�าคัญๆยังไม่คิดอะไรที่สร้างสรรค์ ไม ่
ยกระดับสติปัญญา ท�าแต่เรื่องไม่ดี กิจกรรม
มากมายแต่เป็นกิจกรรมเลวๆ 
 อย่างที่สหรัฐมีการเอาปืนไปยิงใส่คนจ�า 
นวนมากๆ ตายหลายสิบคน บาดเจ็บหลาย
ร้อย ทั้งที่เป็นงานคอนเสิร์ตท่ีผู้คนก�าลังสนุก 
สนาน แต่กลับมีคนไม่สร้างสรรค์ ไม่เป็น
ประโยชน์ ความสนุกสนานก็เลยกลายเป็น
ความทุกข์ความเศร้า แม้งานสนุกสนาน งาน
กลางคนืจะไม่ค่อยสร้างสรรค์นกั เป็นอบายมุข 
มัวเมา แต่ถ้าประเทศไหนไม่มีกิจกรรมอะไร

เลย อยู่กันแบบวันๆ อยู่กันไปวันๆ ก็คงเป็น
ไปไม่ได้ 
  เพราะฉะนัน้ ถ้ารูจ้กัร่วมกนัท�ากจิกรรมดีๆ  
แนวคิดที่มันสร้างสรรค์ก็จะไม่มีความคิด 
ล้างผลาญ แนวคิดท�าลายล้าง เอากิจกรรม 
ท่ีดีมากลบมาลบกิจกรรมท่ีไม่ดี ก็จะอยู่กัน 
ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข  
 กห็วงัว่าพวกเราจะร่วมกนัท�ากจิกรรมทีด่ีๆ  
โดยเฉพาะช่วงถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
ซึ่งถือเป็นวาระส�าคัญยิ่งของคนไทยทุกคน 
ที่จะร่วมกันท�าความดีถวาย เพราะถ้าไม่ท�า 
ช่วงเวลาน้ีก็ไม่มีโอกาสท่ีจะท�ากิจกรรมเช่น 
นี้ กระตุ้น ปลุกเร้าให้ท�าแต่กิจกรรมที่ดีงาม 
  กห็วงัว่าคนไทยทกุคนเตรยีมตวัเตรยีม
ใจร่วมกันท�ากิจกรรมต่างๆที่เป็นประ 
โยชน์ ที่สร้างสรรค์ มีน�้าจิตน�้าใจ ทุ่มเท
สุดหัวใจ ไม่ใจจืดใจด�า ไม่ใจร้ายไส้ระก�า 
เพราะทุกคนต่างมีจิตใจร่วมด้วยช่วยกัน 
ถ้ากิจกรรมใดเป็นทุกข์เป็นโทษ ก็ไสหัว
ไปเถอะ ไม่ไปร่วมไปท�า บ้านเมอืงก็จะไม่
ตกต�่าเสียหาย เราต้องท�ากรรมดีท�าแล้ว
เกดิประโยชน์สขุกบัส่วนรวมกับประเทศ
ชาติ เรื่องดีๆจึงต้องกระตุ้นเร่งเร้าให้ท�า
กนัให้มากๆ เพือ่ความเจรญิของประเทศ 
เพือ่ส่วนรวมและตวัเราเองกจ็ะมคีวามสขุ 
ส่วนรวมก็มีความเจริญไปด้วยกัน
  เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

TREITกองทรสัต์ใหญท่ีส่ดุ

 นายพี ระพัฒน ์  ศ รีสุคนธ ์ 
กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทคอน 
แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด (TMAN) ใน
ฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 
หรือ TREIT (TICON Freehold 
and Leasehold Real Estate 
Investment Trust) เปิดเผยว่า  
ที่ประชุมผู ้ถือหน่วยกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ที 
พาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) กอง 
ทุนรวมสิทธิการเช ่าอสังหาริม 
ทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท 
(TGROWTH) และผู ้ถือหน่วย 
กองทรัสต์ TREIT เมื่อวันที่ 18-19 
ตุลาคม 2560 ที่ผ ่านมา มีมต ิ
อนุมัติให้ด�าเนินการแปลงสภาพ
จากกองทุนรวมเข้าสู ่กองทรัสต์ 
TREIT กว่า 70% ของผู้ถือหน่วย 
โดย TREIT จะท�าการรับโอน
ทรัพย์สินและภาระของกองทุน 
รวม TFUND, TLOGIS และ 
TGROWTH โดยแลกกับหน่วย
ทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสดตาม 
ที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุม
วิสามัญครั้งที่ 1/2560
 นายพีระพัฒน์ กล่าวว่า ได้ยื่น
เรื่องต่อส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์วันที่ 20 ตุลาคม 
เพื่อขออนุมัติด�าเนินการเพิ่มทุน
ของกองทรัสต์ TREIT ซึ่งภายหลัง
จากการแปลงสภาพแล้ว กองทรัสต์ 
TREIT จะมีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 
32,000 ล้านบาท ท�าให้ได้รับประ 
โยชน์จากการมีสภาพคล่องสูง ดึง 
ดูดความสนใจจากนักลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศ ช่วยกระจายความ
เสี่ยงดีขึ้นจากการเพิ่มความหลาก
หลายของทรัพย์สินและลูกค้า ทั้ง
เพิ่มความสม�่าเสมอของรายได้ 
ด ้วยจ�านวนผู ้เช ่าที่ เพิ่มมากขึ้น 
โดยกองทรัสต์ TREIT จะมีอสัง 
หาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและ
คลังสินค้ากระจายใน 22 ท�าเล 
ที่ตั้ง ครอบคลุม 7 จังหวัดซึ่งเป็น
แหล่งเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ที่ส�าคัญของประเทศ ปัจจุบันมี
ทรัพย์สินตั้งอยู ่ในพื้นที่โครงการ
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวัน
ออกและบริเวณโดยรอบกว่า 1.09 
ล้านตารางเมตร 
 นอกจากนี้ การแปลงสภาพยัง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการภาย
ใต้ผู ้จัดการกองทรัสต์เพียงราย
เดียว รวมทั้งเพิ่มความสามารถใน
การกู้ยืมเงินในอนาคตได้ถึง 60% 
ของทรัพย์สินรวม เนื่องจากเป็น 

TREIT รับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม TFUND, 
TLOGIS และ TGROWTH ท�าให้กองทรสัต์ TREIT มขีนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 36,000 ล้านบาท

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,050.00 บาท

 ขาย 20,150.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,693.00  บาท

 ขาย   20,150.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,279.50 ขาย 1,279.80
ลอนดอน ซื้อ 1,279.50 ขาย 1,279.85

ภาวะหุ้น 24 ตลุาคม 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) 

33.41

39.6475

45.55

4.3613

0.30483

24.66825

+9.23  1,701.81  
  48,286.01
+12.39  2,442.48  
  53,341.66
+3.91  1,082.98  
  24,137.00
+7.15  571.69  
  2,646.69

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,804.12  -0.05

2,571.70  +29.95

2,665.00  +26.15

1,977.85  +7.10

2,596.97  +29.36

2,991.14  +5.18

1,337.86  +9.27

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,657.42

9.65

3,020.70

6.26

1,636.73

-

15,834.35

32.79

15,463.18

32.02

371.16

-

22,241.53

46.06

24,230.85

50.18

-1,989.32

- 

กองทรัสต์ที่มีความน่าเชื่อถือระดับ 
Investment Grade ซึ่งเปิดโอกาส
ให้สามารถลงทุนเพ่ิมเตมิในทรพัย์ 
สินที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มผลตอบ 
แทนแก่นักลงทุน
 ที่ประชุมผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ 
TREIT มีมติอนุมัติแผนในการ
ลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการรองรับ
การแปลงสภาพ โดยมีความประ 
สงค์จะใช้สิทธิลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมของกลุ ่มบริษัทไทคอน 
ภายหลังการแปลงสภาพกองทุน
รวมเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 3,500 
ล้านบาท ด้วยวิธีการกู้เงินเพ่ือมา
ซื้อทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการใช้ประ 
โยชน์จากการที่มีขนาดของกอง
ทรัสต์ ท่ีขนาดใหญ่ขึ้นแทนการ 
เพิ่มทุน ภายหลังจากการลงทุน 
ในทรัพย์สินเพิ่มเติม จะท�าให้กอง
ทรัสต์ TREIT มีขนาดใหญ่ที่สุด 
ในประเทศไทยด้วยมูลค่าทรัพย ์
สินกว่า 36,000 ล้านบาท

มอบน�้ำด่ืม : อัจฉรา เจริญพร  
ผู ้ อ� านวยการฝ ่ ายทรัพยากร 
มนุษย์และส่ือสารองค์กร บริษัท 
ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด 
(มหาชน) ส่งมอบน�้าดื่ม 1,200 
ขวดและพัดจ�านวน 400 ชิ้น ให้
กับตัวแทนจากส�านักงานเขต
จตุจักร เพื่อน�าไปแจกจ่ายแก่
ประชาชนที่ร ่วมงานพระราช 
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 

พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ 
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เศรษฐกิจ

ชยัชนะของ “อาเบะ” ส่งผลดต่ีอเศรษฐกจิญีปุ่น่และส่งออกไทย
ได้รับอานิสงส์ด้วย แต่ต้องระวังค่าเงินเยนที่จะมีความผันผวน
สูงและแข็งค่า

ส่งออกไทยได้อานิสงส์‘อาเบะ’

ต้อนรับ : ตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อ�านวยการ บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป  
ให้การต้อนรับนักธุรกิจและนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น จากสถาบัน 
ฝึกอบรมความรูท้างธรุกจิ NIKKEI BUSINESS SCHOOL (NBS) ใน
โอกาสเดนิทางมาเยีย่มชมโรงงาน พร้อมรบัฟังบรรยายเกีย่วกบักลยทุธ์
การตลาดในประเทศไทยของ บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป

สัมมนำ : เมลิซ่า ทันโทโกะ คีอาโน่ ประธานกรรมการบริหารนูสกิน
ภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก ต้อนรบัคณะผู้แทนจ�าหน่าย น ูสกนิ ประเทศไทย 
เข้าร่วมงานสัมมนา “Star Academy 2017” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การสร้างแรงบนัดาลใจจากสุดยอดผูน้�า น ูสกนิ ทีป่ระเทศ
สิงคโปร์

พรรค Liberal Democratic Party 
(LDP) ของนายชินโสะ อาเบะ 
กวาดที่นั่งในสภาไป 283 ที่นั่ง 
และพรรคร่วม Komeito ได้ 29 ที่
นั่ง ท�าให้นายอาเบะสามารถจัด
ตัง้รฐับาลทีม่เีสยีงเกนิ 2 ใน 3 ใน
สภาผู้แทนราษฎร ผลการเลือก 
ตั้งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ 
ชาวญีปุ่น่ต่อนายอาเบะ ท่ามกลาง
สถานการณ์ความขัดแย้งบนคาบ 
สมุทรเกาหลีและปัญหาสังคม 
ผู้สูงอายุ ท�าให้นายอาเบะเป็นนา 
ยกรัฐมนตรีที่ครองอ�านาจยาว 
นานที่สุดในประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่น
หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดย 
นายอาเบะประกาศเดินหน้า 4 
นโยบายหลักได้แก่ การปรับขึ้น
ภาษีการบริโภค (Consumption 
tax) จาก 8% เป็น 10% ในเดือน
ตุลาคมปี 2019 โดยครึ่งหนึ่งของ
รายได้จากการเก็บภาษีจะน�าไป
ใช้สนับสนุนด้านการศึกษาและ
สวสัดิการสงัคม โดยเฉพาะการดแูล
บุตร ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะใช้เพื่อ 
ช�าระหน้ีของรัฐบาล เร่งจดัการหนี้

และตั้งเป้างบประมาณเกินดุล ระ 
ดับหน้ีสาธารณะท่ีมีอยู่สูง ซ่ึงกด 
ดนัการใช้จ่ายของภาครฐัญีปุ่น่มา
อย่างยาวนาน ยกระดับความ
มัน่คงทางการทหารเพือ่รบัมือภยั
คกุคามจากเกาหลเีหนอื และสนบั 
สนุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
 การด�ารงต�าแหน่งนายกฯขอ
นายอาเบะ ท�าให้ Abenomics 
เดินหน้าต่อ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผลดี
ต่อนโยบายเศรษฐกิจของญี่ปุ ่น 
ท�าให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น ซึ่ง
จะส่งผลต่อดีช่วงเศรษฐกิจญี่ปุ่น 
ที่ก�าลังฟื้นตัว เพราะนโยบายการ
เงินท่ีผ่อนคลายและส่งเสริมการ
ใช้จ่ายภาครฐัในการกระตุน้เศรษฐ 
กจิ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาคการส่ง
ออกไทย  ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออก
อันดับ 3 ที่มีสัดส่วน 9% ของการ
ส่งออกทั้งหมด โดยสินค้าท่ีมี
มูลค่าการส่งออกเติบโตสูงคือ
โทรศัพท์และส่วนประกอบ
 อย่างไรก็ตาม การขึ้นภาษีผู้
บริโภคอาจส่งผลลบต่อภาคการ
บริโภคที่ก�าลังฟื้นตัว การปรับขึ้น

ภาษีการบริโภคในปี 2019 จาก 
8% เป็น 10% อาจท�าให้การบรโิภค
ภาคเอกชนซบเซา และส่งผลลบ
ต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิประเทศ  
เนือ่งจากการบรโิภคภาคครวัเรอืน 
คิดเป็นสัดส่วนถึง 2 ใน 3 ของ 
GDP ญีปุ่น่ จากตวัอย่างทีผ่่านมา 
การปรบัขึน้ภาษผีูบ้รโิภคในเดอืน
เมษายน ปี 2014 จาก 5% เป็น 
8% ฉุดให้การบริโภคตกต�่าอย่าง
รุนแรง โดยตัวเลขการเติบโตของ
การบริโภคภาคเอกชนกลายเป็น
ติดลบ เช่นเดียวกับอัตราการเติบ 
โตของเศรษฐกิจซึ่งลดลงจาก 2% 
ในปี 2013 เหลือ 0.34% เมื่อสิ้น
ปี 2014 การบริโภคที่ซบเซาลง
อาจส่งผลให้นักท่องเท่ียวญ่ีปุ่น 
ในไทย รวมถึงชาวญ่ีปุ่นท่ีเข้ามา
อาศยัในไทยแบบระยะยาว (Long 
Stay) ลดจ�านวนลง อย่างไรก็ดี 

รัฐบาลอาจพิจารณาเลื่อนเวลา
การขึ้นภาษีผู้บริโภคออกไปอีก
ครัง้ หากเศรษฐกจิญีปุ่น่ไม่ได้ฟ้ืน
ตัวดีตามคาด
 จับตาทิศทางค่าเงินเยน และ
การแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารกลาง
ญ่ีปุ่นคนใหม่ แทนท่ี นายฮารุฮิ
โกะ คุโรดะ ซึ่งจะหมดวาระลงใน
เดือนเมษายน ปี 2018 โดยอีไอซี
คาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะคง
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
ตอ่ไป เพือ่ผลกัดนัให้อตัราเงนิเฟ้อ 
เข้าสู่ระดบัเป้าหมายที ่2% ทศิทาง
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
ของญ่ีปุ่นน้ันสวนทางกับกับธนา 
คารกลางสหรัฐ ซึ่งส่งสัญญาณ 
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโย 
บายและการลดงบดุล ท�าให้เงิน
เยนมีแนวโน้มอ ่อนค่าลงเมื่อ
เที ยบกับ เ งินดอลลาร ์ สหรั ฐ 
อย่างไรก็ดี ค่าเงินเยนมีโอกาส
ผนัผวนได้สงูเพราะถกูมองว่าเป็น
สกุลเงินปลอดภัย (Safe Haven) 
ของนักลงทุน ดังนั้น สถานการณ์
ความไม่ม่ันคงบนเวทีโลก เช่น 
ความขดัแย้งบนคาบสมทุรเกาหลี 
นโยบายของรัฐบาลสหรัฐ รวมถึง
เกมการเมืองในยุโรป จึงอาจส่ง 
ผลให้เงนิเยนกลับมาแขง็ค่าขึน้ได้

ชินโสะ อาเบะ 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ฮามลิตนั’ยงัต้องรอแชมป์ต่อ
ทีมเมอร์ซิเดซ คว้าแชมป์ฟอร์มูล่า วัน เป็น
ปีที ่4 ตดิต่อกนั เมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่านมา แต่
ว่า ลูอิส ฮามิลตัน ยังคงต้องรอต�าแหน่ง
แชมป์ต่อไป ทัง้ทีเ่ขาคว้าแชมป์ทีส่นามยเูอส 
กรังด์ปรีซ์ สนามโปรดสนามหนึ่งของเขาได้
ส�าเร็จ 
 ส�าหรับ ฮามิลตัน คว้าชัยสนามนี้ ครั้ง
ที่ 5 จาก 6 ครัง้หลงัสุด ทีส่นามแห่งนี ้ท�าแต้ม
ห่างจากคู่แข่ง เซบาสเตียน เวตเตล อันดับ 
2 อยู่ 66 แต้ม แต่ถ้าจะให้ ฮามิลตัน คว้า
แชมป์อย่างแน่นอน เขาจะต้องท�าแต้มทิง้ห่าง
ไปถึง 75 แต้ม กบัอกี 3 สนามทีเ่หลอืให้ได้ 
 “ผมรกัสนามแห่งนี ้ผมคิดว่าสนามแห่ง
นี้เป็นสนามที่ผมชอบที่สุด ผมบอกตรงๆ” 
ฮามิลตัน กล่าว “ผมขอแสดงความดีใจต่อ
ทีมด้วย พวกเขาท�างานอย่างหนักตั้งแต่
โรงงาน มาจนถึงที่นี่” 
 
‘ฮาเลป็-วอซเนีย๊กกี’้เข้ารอบสอง 
ซิโมน่า ฮาเล็ป มือ 1 ของโลก กับ คาโร 
ไลน์ วอซเนี๊ยกกี้ มือวางอันดับ 6 โชว์ผล
งานได้ดี ผ่านเข้ารอบท่ีสอง ของรายการ 
WTA รอบสดุท้าย ทีป่ระเทศสงิคโปร์ โดยใน
รายของ ฮาเล็ป เพิ่งจะลงเล่นเกมแรก หลัง
จากที่ขึ้นมือ 1 ของโลก เอาชนะ คาโรไลน์ 
การ์เซีย จากฝรั่งเศส 6-4, 6-2 ในรอบแรก 
ของกลุ่มแดง ในวันที่สองของการแข่งขัน 
ขณะที่ วอซเนี๊ยกกี้ จากเดนมาร์ก เอาชนะ 
เอลิน่า ซวิโตลิน่า จากยูเครน 6-2, 6-0 
ส่วนผลการแข่งขันที่น่าสนใจ การ์บีเน่  
มากูรูซ่า และ คาโรลิน่า พลิสโคว่า ต่างก็
ชนะคู่แข่งในกลุ่มขาวทั้งคู่ 

‘ก๊ิกส์’รับสนใจงานผูจ้ดัการทมี
ไรอนั กิก๊ส์ อดีตต�านานของทมี “ปิศาจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และทีมชาติเวลส์ 
ยอมรับว่า มีความสนใจคุมทีมเลสเตอร์ ซิตี้ 
หรอืไม่ก ็ทีมเอฟเวอร์ตนั หากว่าโอกาสมาถงึ 
 กิ๊กส์ เคยเป็นผู้ช่วย หลุยส์ ฟาน กัล ที่
โอลด์ แทรฟฟอร์ด ให้สัมภาษณ์ว่า “ส�าหรบั
ผม ทัง้สองสโมสรนี ้ผมสนใจทีจ่ะท�างานด้วย 
เมื่อคุณมองไปท่ีเลสเตอร์ พวกเขาเคยคว้า
แชมป์เมื่อสองฤดูกาล ขณะที่เอฟเวอร์ตัน 
เป็นทีมที่วิเศษ มีประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม 
อย่างไรกต็าม มโีค้ชยอดฝีมอืมากมายทีส่นใจ 
งานนี้เหมือนกัน” 

‘ซีแมน’หนุน‘ฮาร์ท’ลุยบอลโลก

‘โรนลัโด้’คว้ายอดเยีย่มฟีฟ่า

เดวิด ซีแมน อดีตนายทวารต�านานของทีม 
“ปืนใหญ่” อาร์เซนอล และทีมชาติอังกฤษ 
กระตุ้น แกเร็ธ เซาธ์เกต ให้มอบเสื้อหมาย 
เลข 1 ของทีมชาติอังกฤษ ให้กับ โจ ฮาร์ท 
ส�าหรับศึกฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย ช่วงซัม 
เมอร์ปีหน้า 
 ฮาร์ท จะท�าสถิติเทียบเท่ากับ ซีแมน คือ 
75 นัด หากว่าเขาได้รับโอกาสในเกมที่พบกับ
ทีมชาติเยอรมนี หรือไม่ก็กับทีมชาติบราซิล 
ในเดอืนพฤศจกิายนทีจ่ะถงึนี ้แต่ว่านายทวาร
ทีม “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ต้องพบกับโชค 
ชะตาที่ไม่แน่นอน ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา 
 จอร์แดน พิคฟอร์ด ของเอฟเวอร์ตัน,  
แจ๊ค บตัแลนด์ ของสโต๊ค และฟราเซอร์ ฟอร์ส
เตอร์ ของเซาแธมป์ตัน คือตัวเลือกของทีม 
ชาติอังกฤษ แต่ว่า เซาธ์เกต ยังมีเวลาท่ีจะ
ตัดสินใจ แต่ส�าหรับ ซีแมน ที่ลงเล่นให้กับ 
ทีมชาติอังกฤษ 4 รายการใหญ่  เชื่อว่า ฮาร์ท 
คือตัวเลือกที่ดีที่สุดส�าหรับอังกฤษ ในการลง
ท�าศึกที่รัสเซีย   
 “เมื่อพูดถึง โจ ส�าหรับผมแล้ว เขายังคง
เป็นหมายเลข 1 ของทีมชาติอังกฤษ” ซีแมน 
กล่าว “เขาเล่นในเกมระดบัสงูมายาวนาน และ
มีผลงานที่ดีมาตลอด แม้ว่าในขณะนี้ จะมี
หลายคนขยับเข้าใกล้เขา แต่ก็จะเป็นแรงผลัก
ดันให้กับเขาด้วย ผมเคยอยู่ในสถานการณ์
แบบนีม้าแล้ว เมือ่ตอนทีผ่มเล่นให้กบัทมีชาติ
องักฤษ ผมรูด้ว่ีามผีูร้กัษาประตหูลายคนเขยบิ
เข้าใกล้ผม มนักท็�าให้ผมต้องพยายามหนกัขึน้ 
ฝึกซ้อมให้มากขึ้น เพื่อที่จะเป็นผู้เล่นที่ดีกว่า” 

 พิคฟอร์ด, บัตแลนด์ และฟอร์สเตอร์ ต่าง
พบกับฤดูกาลที่ยากล�าบาก กับเอฟเวอร์ตัน 
และสโต๊ค ที่ต้องดิ้นรนอยู่ท้ายตารางพรีเมียร์
ลีกเวลานี้ ขณะที่ ฟอร์สเตอร์ แม้ว่าจะไม่ 
เสียประตูให้กับเซาแธมป์ตัน ถึง 4 เกม แต่
กลับฟอร์มหลุดในเกมที่พบกับทีมนิวคาสเซิล 
ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา 
 “พิคฟอร์ด ย้ายไปเล่นให้กับทีมเอฟเวอร์
ตนั พวกเขาต้องพบกบัช่วงเวลาทีแ่ย่ในฤดกูาล
นี้” ซีแมน กล่าว “และเมื่อคุณมองไปที่คน
อื่นๆอย่าง ฟอร์สเตอร์ พวกเขาก็ยังห่างไกล 
ที่จะเล่นในเกมระดับชาติ”
 “มีเกมกระชับมิตรอีก 2 เกมที่ก�าลังมาถึง 
แน่นอน พวกเขาอาจจะได้รับโอกาส แต่หาก
มองไปที่ โจ เขามีความพร้อมเสมอส�าหรับ 
เกมระดบัชาต ิกบัประสบการณ์ทีเ่ขาสะสมมา” 
 “ผมยงัจ�าได้ เมือ่สกอตต์ คาร์สนั มโีอกาส
ในทีมชาติ (เกมที่พบกับโครเอเชีย ปี 2007) 
แต่เขาความผิดพลาดช่วง 5 นาทีแรก ผมคิด
เลยว่า นับตั้งแต่เวลานั้น มันเป็นเรื่องที่ยากที่
เขาจะกลับมาสู่เกมได้” ซีแมน ทิ้งท้าย

คริสเตียโน โรนัลโด้ ได้รับการคัดเลือกเป็น
นักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมประจ�าปี ของฟีฟ่า 
ประจ�าปี 2017 ทีก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา 
 กองหน้าจากทีม “ราชันชุดขาว” เรอัล 
มาดริด และทีมชาติโปรตุเกส เอาชนะ ไลโอ 
เนล เมสซี่ จากบาร์เซโลน่า และ เนย์มาร์ จาก
ทีมปารีส แซงต์ แชแมง ผลงานโดดเด่นของ 
โรนัลโด้ ที่ผ่านมาก็คือ การช่วยทีมมาดริด  
คว้าแชมป์ลา ลีกา และแชมป์แชมเปี้ยนส์  
ลีก ในฤดูกาล 2016-17

 ไลเก้ มาร์เท่นส์ ของทีมบาร์เซโลน่า และ
ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ คว้ารางวัลนักเตะหญิง
ยอดเยี่ยม ขณะที่ ซีเนอดีน ซีดาน ยอดโค้ช
ของมาดริด คว้ารางวัลโค้ชชายยอดเยี่ยม  
และ ซาริน่า ไวก์มัน ของเนเธอร์แลนด์ คว้า
รางวัลโค้ชหญิงยอดเยี่ยม โอลิวิเยร์ เชรูด์ 
ของอาร์เซนอล ได้รับรางวัลปุสคาส ส�าหรับ
ประตูยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2017 จากลูกยิง 
ท่าแมงป่อง ในเกมทีพ่บกบัทมีครสิตลั พาเลซ 
ในเดือนมกราคม
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กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

 
 

In Brief : ย่อความ

นายกรัฐมนตรีชินโสะ 
อาเบะ น�าพรรคแอลดีพี
กวาดที่นั่ง ส.ส.จากการ
เลือกตั้งญี่ปุ่นได้เกินเป้า 
เตรยีมจดัตัง้รฐับาลผสม 
และเร่งแก้ปัญหาส�าคญั 2 
อย่าง คอืปัญหาด้านความ
มัน่คงและเศรษฐกจิ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เปา้หมายญีปุ่น่หลงัเลอืกตัง้

พรรคร่วมรัฐบาล มีจ�านวน
เสียงข้างมาก 2 ใน 3 ในวุฒิ 
สภาอยู่ก่อนแล้ว ผลการเลือก
ตัง้ ส.ส. ครัง้นี ้จงึท�าให้รฐับาล
มีฐานเสียงแน่นทั้ง 2 สภา ส่ง
ผลดีต่อการพิจารณาร่างกฎ 
หมายและญตัตต่ิางๆ ทีร่ฐับาล 
เสนอเข้าสภา 
 อย่างไรก็ตาม ญ่ีปุ่นยังจัดตั้ง
รัฐบาลใหม่ไม่ได้ หากศาลรับค�า
ฟ้องของกลุ่มนักกฎหมาย ที่ยื่น
ค�าร้องขอให้ศาลตัดสินผลการ
เลือกตั้งทั้งหมดเป็นโมฆะ โดย
กลุม่ยืน่ฟ้องอ้างว่า การแบ่งเขตใช้
สิทธิลงคะแนนขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
 แต่กรณสีถานการณ์เข้าสูภ่าวะ
ปรกติ โดยศาลไม่รับค�าฟ้อง และ
มีการประกาศรับรองผลเลือกตั้ง
อย่างเป็นทางการ โอกาสย่อมตก
เป็นของพรรคแอลดีพี รวมทั้ง
พรรคร่วมรัฐบาล และนายกรัฐ 
มนตรชีนิโสะ อาเบะ 
 อาเบะแถลงหลังทราบผล
เลอืกตัง้ว่า ปัญหาส�าคญัทีต้่อง
เร่งแก้ก่อนอย่างอื่นมี 2 กรณี 
คอืภยัคกุคามจากเกาหลเีหนอื 
และอตัราประชากรสงูวยัเพิม่
ขึ้นต่อเน่ือง ท�าให้เกิดปัญหา
ขาดบุคลากรวัยท�างาน ส่ง

การเลอืกตัง้ ส.ส.ญีปุ่น่ เมือ่วนั
อาทิตย์ (22 ต.ค.) ออกมาเกิน 
เป้าที่นายกรัฐมนตรีชินโสะ อา
เบะ และพรรคเสรีประชาธิปไตย 
(Liberal Democratic Party : 

LDP) ตั้งไว้ 
 พรรคแอลดีพี (LDP) ตั้งเป้า
จ�านวน ส.ส.ที่จะชนะเลือกตั้งไว้ 
261 ท่ีน่ัง แต่ผลปรากฏว่ากวาด
มาได้ถึง 283 ที่นั่ง เตรียมจัด 
ต้ังรัฐบาลร่วมกับพรรคโคเมะอิ
โตะ ซึ่งได้ ส.ส. 29 ที่นั่ง ท�าให้
จ�านวนเสียงในสภาผู้แทนฯ เกิน 
2 ใน 3 หรือเกิน 310 ที่นั่ง จาก
ทั้งหมด 465 ที่นั่ง
   ทั้งนี้ พรรคแอลดีพีและ

ผลกระทบต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 
   ส�าหรับการรักษาความมั่นคง 
ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนจากภัยเกาหลีเหนือ 
ผูน้�าญีปุ่น่วางแผนด�าเนนินโยบาย
ทางการทูตอย่างเด็ดเดี่ยวร่วม 
กับสหรัฐ เพื่อยับยั้งเกาหลีเหนือ
ให้งดเว้นการใช้อาวุธนิวเคลียร์
 นอกจากน้ัน ผู ้น�าญี่ปุ ่นยัง 
มีแผนแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อให้
อ�านาจกองทัพปฏิบัติหน้าที่ได้
เต็มก�าลัง ซ่ึงการพิจารณาในที่
ประชุมรัฐสภาไม่น่ามีปัญหา แต่
มีความเสี่ยงในการลงประชามติ
 ส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ผู้น�าญี่ปุ่นระบุว่า อุปสรรคส�าคัญ
ที่สุดอยู ่ที่อัตราประชากรวัยท�า 
งานลดลง ขณะที่อัตราผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้น จึงเตรียมแผนแก้ปัญหา
แบบครบวงจรปลายปีนี้ 
 ส่วนหนึ่งของแผนแก้ปัญหา 
ได้แก่ การลงทุนส่งเสริมการศึก 
ษา ลงทุนส่งเสริมภาคธุรกิจและ
อตุสาหกรรมเพิม่ขึน้ ปรบัปรงุประ 
สทิธภิาพภาคการผลติ และปฏริปู
ระบบสวัสดิการวัยเกษียณ
 นกัวเิคราะห์ญีปุ่น่มองแนวทาง 
กระตุ้นเศรษฐกิจของผู้น�าญี่ปุ ่น 
เชิงบวก แต่กังวลถึงความเสี่ยง
จากแผนแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งมอง
กันว่าหากสะดุด จะส่งผลกระทบ
ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย

ข้อมูลภาพ : voathai.com
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ไมจำกัดวุฒิ

KING-P-201017-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด

เลขที่ 3 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

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

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญช ี(สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

2. เสมียนประจำออฟฟศ   

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     

 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา

4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    

 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา

5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       

 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา

6. แมบาน (กินอยูประจำ)  

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 



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 10ปีที่ 18 ฉบับที่ 4693 (1218) วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สังคม

ประสบการณ์ดนตรี
จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ (Johnnie 
Walker) ร่วมกับอาณาจักรไลฟ์
สไตล์ SIWILAI เปิดประสบการณ์
ดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ กับงานดนตรี
คอนเซ็ปต์ร่วมสมัย “SIWILAI 
Tour” ต้อนรับศิลปินและโปร 
ดิวเซอร์แนว Melodic House 
ระดับโลก KLINGANDE บนพื้น 
ที่ SIWILAI CITY CLUB ชั้น 5 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
 พอล สิริสันต์ ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายการตลาด บริษัท ดิอาจิโอ  
โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ในฐานะผู้น�าเข้าและจัดจ�า
หน่ายจอห์นนี่ วอล์กเกอร์กล่าว 
ถึงความพิเศษของงานคร้ังน้ีว่า  
ที่ผ่านมาจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ได้ 
มส่ีวนร่วมในการสร้างประวตัศิาสตร์ 
ให้กับอีเวนต์ส�าคัญระดับโลกจน
กลายเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์
มาอย่างต่อเนือ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ดนตรี ศิลปะ หรือภาพยนตร์ 
 ดงันัน้การร่วมงานกบั SIWILAI  
ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเปิด
ประสบการณ์ความมันในคอน 
เสิร์ตของศิลปินระดับโลกแล้ว ยัง
เป็นการเปิดประสบการณ์แห่งรส 
ชาติของสก็อตช์วิสกี้ที่มีรสชาติ
เป็นเอกลักษณ์ โดยสร้างสรรค์
เครือ่งดืม่สตูรพเิศษจาก Johnnie 
Walker Gold Label Reserve  
ให้ทุกคนได้ดื่มด�่าตลอดท้ังงาน 
ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิคของ 
SIWILAI ซึ่งเชื่อว่าจะท�าให้ผู้ร่วม
งานทุกท่านประทับใจไปกับคอน 
เสิร์ตครั้งนี้อย่างแน่นอน
 ทัง้นี ้SIWILAI Tour ได้รบัการ
สร้างสรรค์ขึ้นพร้อมกับหัวใจหลัก
ในความร่วมสมัยเช่นเดียวกับ
แบรนด์ SIWILAI ซึ่งคอนเซ็ปต์
ของ SIWILAI Tour นัน้มุง่เน้นเข้า
ถึงกลุ่มคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัวผู้หลงใหลในดนตรี ศิลปะและ
แฟชั่นเพื่อสร้างประสบการณ์ทัน
สมัยแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร 
 โดย SIWILAI Tour ในคร้ัง

ก่อนๆได้มศีลิปินระดบัโลกมาร่วม
งานแสดงอย่างน่าต่ืนตาตื่นใจ 
อาทิ A$AP Rocky, Hot Chip & 
Holy Ghost และ The Cool Kids 
และในครั้งนี้ SIWILAI Tour ได้
กลับมาอีกครั้งที่ SIWILAI CITY 
CLUB ด้วยภาพลักษณ์ “Beach 
in the Sky” ท่ีจะมายกระดับ
ความสนกุสนานของประสบการณ์
ดนตรีนี้ให้มากขึ้น พร้อมกับการ
แสดงของ Cedric Steinmyller 
ศลิปินและโปรดวิเซอร์ระดบัโลกที่
คนรักดนตรีรู้จักอย่างกว้างขวาง

ในชื่อ KLINGANDE 
 นอกจากงานแสดงทางด้าน
ดนตรีแล้ว KLINGANDE ยังเป็น
โปรดิวเซอร์ที่มีผลงานน่าจับตา
มองมากที่สุดในปัจจุบัน เสียง
เพลงของเขามีความโดดเด่นแตก
ต่างอย่างชัดเจนกับงานดนตรี 
เชิง House จังหวะหนักท่ีก�าลัง
เป็นทีน่ยิม โดย KLINGANDE จดั
ว่าเป็นศิลปินที่น่าจับตามองคน
หนึ่งในหมู่คนท�าเพลง Tropical 
House เทียบเคียงกับ Kygo, 
Bakermat และ Robin Schulz 

เลยทีเดียว ในปี 2013 ที่ผ่านมา 
‘Jubel’ ได้เป็นที่พูดถึงอย่างกว้าง
ขวางและมียอดชมกว่า 150 ล้าน
ครัง้บน Youtube ต่อมาในปี 2016 
เขาได้ปล่อยซงิเกิล้ฮติ ‘Losing U’ 
และ ‘Somewhere New’ ซึ่ง 
มียอดฟังกว่า 23 ล้านครั้งบน 
Spotify ในปีนี้ KLINGANDE ได้
มีโอกาสแสดงเล่นสดมาแล้วที่
เทศกาลดนตรีระดับโลกหลาย
แห่งไม่ว่าจะเป็น Tomorrowland, 
Ultra Korea, Parookaville และ 
Mysteryland อีกด้วย
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป 
ทรงเปิดโครงการ แบรนด์ซมัเมอร์แคมป์ ฟิตสมอง พชิติ TCAS ครัง้ที ่ 29  
โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เฝ้ารับเสด็จ  
ณ ห้องประชมุอาคารจกัรพนัธ์เพญ็ศริิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

วีระ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม เป็นประธานเปิด
งานประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ SUIC’s 5th International 
Conference and Exhibition : The Integration of Art, Creativity and 
Management ทีอ่าคารไปรษณย์ีไทย บางรกั 

นิศาบุษป์ วีรบุตร ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่าง 
ประเทศ 1 กรมการส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ จดัสมัมนา “Eyes on 
Africa 2017 : โอกาสด้านการค้าและการลงทนุไทยในแอฟริกา” เพือ่ผลกั 
ดนัผู้ประกอบการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงเป็นประธานเปิดงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  
รางวลัคณุากร ครยูิง่คณุ และครขูวญัศษิย์ ครัง้ที ่ 2 ปี 2560 ณ โรงแรม 
เซน็ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซน็ทรลัเวลิด์ 

ปพชิญาณ นครพนม ผูอ้�านวยการศนูย์การค้า เทอร์มนิอล 21 โคราช ร่วม
กับจังหวัดนครราชสีมา และ OTOP Trader จัดงาน OTOP หัตถศิลป ์
ผ้าไทยเมืองโคราช เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าประจ�าจังหวัดนครราชสีมา 
ให้เป็นทีแ่พร่หลาย และเป็นการยกระดบัสนิค้าให้เป็นมาตรฐานสากล 

คนธ์ วงศ์กาฬสนิธุ ์ผูเ้ชีย่วชาญ บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั และ อานภุาพ รอด
ขวัญ ยอดระบ�า นายอ�าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวัดสกลนคร เปิดกจิกรรมค่าย
เยาวชนตะลยุโลกแสตมป์ ประจ�าปี 2560 ตอน “ท่องแดนภพูาน ห้องทรงงาน
พระราชา” ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ สกลนคร

มร.จูเลยีน แอนเดรยีซ ผูก่้อตัง้และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เวอริตา 
เฮลท์แคร์ กรุป๊ จดับรรยายเรือ่ง “Prevention is Better Than the Cure” 
เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทัน และป้องกันโรคร้ายเพื่อสุขภาพที่ดีผ่าน
การทดสอบอายทุางชวีภาพแก่สมาชกิชมรมสตรนีานาชาตแิห่งประเทศไทย 

กิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.โมโน 
เทคโนโลย ีพร้อมจติอาสาพนกังานโมโน กรุป๊ มอบความสขุให้กบัน้องๆ ห้อง 
เรยีนบ้านปางคอง โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษา อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพ่ือ
ช่วยพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อมของน้องๆ ตามโครงการ “พีจ๋่า. ..หนรูออยู”่   



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 18 ฉบับที่ 4693 (1218) วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สังคม

ณรินณ์ทพิ วิริยะบณัฑิตกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท พเีอ็มจ ีคอร์ปอ 
เรชัน่ จ�ากดั พร้อมเหล่าพนกังานร่วมกนัประดษิฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกรศัมี
จนัทน์” เพือ่ใช้ในงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

กฤษศญพงษ์ ศริ ิปลดักระทรวงวฒันธรรม เปิดงานรวมใจกนัถอืศลีกนิเจ และ
ร่วมบ�าเพญ็ธรรมเป็นพระราชกศุลอทุศิถวาย พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ี จกัรนีฤบดนิทร สยามนิทรา 
ธริาช บรมนาถบพติร ทีศ่าลเจ้าเล่งจเูกยีง (ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนีย่วปัตตาน)ี 

ณทิฐา แสวงทอง รองผูว่้าราชการจงัหวดัพจิติร เป็นประธานและตัดรบิบิน้ 
เปิดแมค็โคร สาขาพจิติร โดยม ีโทมสั เลสสี ่แฮมแมอร์ รองประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร สายงานฝ่ายขายและปฏบิตักิาร, ฝ่ายพฒันาลกูค้าและฝ่ายก่อสร้าง 
และสถานที ่บมจ.สยามแมค็โคร ให้การต้อนรับ 

ภานุ แย้มศร ีผูว่้าราชการจงัหวดันนทบรุ ีพร้อมด้วย อมรรตัน์ บรรยงก์สินธุ์  
ผูจ้ดัการทัว่ไปศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา เวสต์เกต และ พรเทพ สามตัถยิดกีลุ  
ประธานมูลนิธิศิริวัฒนาศิริวัฒนา เปิดงาน “เพียงพ่อก็พอเพียง The 
Exhibition” ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา เวสต์เกต 

พจนีย์พร ช�านาญภกัด ีผูอ้�านวยการ-ทรพัยากรบคุคล บรษิทั บตัรกรุงไทย  
จ�ากดั (มหาชน) จดักจิกรรมเสวนา “ด้วยส�านกีในพระมหากรณุาธคุิณ....จาก
นกัเรยีนทุนของพ่อ” ให้กบัผูบ้รหิาร พนกังานและนสิติ นกัศกึษาโครงการ 
Learn and Earn ทีเ่คทซี ีป็อป ชัน้ บ ี1 สขุมุวทิ 33 

สภุาลกัษณ์ ตัง้จติต์ศลี ผูอ้�านวยการกลุม่สือ่สารองค์กร ธนาคารธนชาต จ�ากดั 
(มหาชน) มอบดอกไม้จนัทน์ “ดอกดารารตัน์”  ให้กบั ชาญณรงค์ พรดลิกรตัน์ 
ผู้จดัการฝ่ายส่ือสารองค์กร ดอยค�า เพือ่น�าไปใช้ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิ
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

อลศิรา แซ่เตยี ผูจั้ดการฝ่ายการตลาด พร้อมตวัแทนนกัธรุกจิอิสระ บรษัิท 
เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จ�ากดั ร่วมกบั มลูนธิหิอการค้าอเมริกนัใน 
ประเทศไทย ส่งมอบอปุกรณ์การเรยีนและทนุการศกึษาให้แก่น้องๆ ในโรงเรียน 
วดัศรสีธุาราม และโรงเรยีนชายทะเลบ้านบางกระเจ้า จงัหวดัสมทุรสาคร 

คณะผู้บริหารและพนกังานจติอาสาของกรุงศรี คอนซมูเมอร์ ร่วมกนัปลกูป่า
ชายเลน ณ พืน้ทีเ่พือ่การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลน ภายใต้การดแูลของ 
กองทัพบก (ภาคกลาง) จังหวัดเพชรบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด ่
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ในหลวงรัชกาลที ่9


