
สหรัฐเข้ม 
คนเข้าเมือง

“ผี”เน้นรับ
“ลูกากู”ไร้ค่า

กีฬา 5

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 

เศรษฐกิจฟื้น
หนุน“หุ้นจีน”แรง

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

พลงัรกัพ่อจงึเหนอืชัน้ เหนอื
เมฆ เหนอืฟ้า เหนอืแผ่นดนิ
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พลังรักพ่อ
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ต่างประเทศ 6
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๑ พฤศจกิายนนี้
จะขึ้นปีที่ ๑๙

LokWanNee

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4695 (1220) วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

2เรื่องรอใหแ้ก้

4695 (1220) O
C
T. 30, 2017

กลโกง
แข่งมาราธอน

ตั้งแต่สัปดาห์นี้รัฐบาลทหาร
คสช.ต้องโชว์ฝีมือบริหารจัด 
การน�้าท่ีมีปริมาณน�้าสะสม 
อยู่ค่อนข้างมากแม้จะไม่เท่า
ปี 2554 แต่ถ้าบริหารจัดการ 
ไม่ดีปล่อยให้พื้นที่น�้าท ่วม 
ขยายวงกว้างจะไม่เหลือเคร 
ดติให้นบัถอื โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการชดเชยเยียวยาหลัง 
น�้าลดที่ต ้องท�าให้ไวเพื่อกู ้
ศรัทธาท่ีหายไปกบัสายน�า้ก่อน 
หน้านี้ นอกจากเรื่องน�้าแล้ว
เสียงเรียกร้องให้ปลดล็อก

พรรคการเมืองจะกลับมาดัง
กวนใจผูม้อี�านาจอกีครัง้เพราะ
มหีลายเร่ืองท่ีพรรคการเมอืง 
ตอ้งท�าให้เสรจ็ใน 90-180 วัน  
ตามกฎหมายก�าหนดซึ่งเริ่ม 
นับหน่ึงมาตัง้แต่วนั 8 ตลุาคม
ที่ผ่านมา ส่วนจะได้ไฟเขียว
หรือไม่ก็ข้ึนอยู่กบัท่ีว่ารัฐบาล 
ทหารคสช.จะมองเสียงเรียก
ร้องน้ีอย่างเข้าใจหรือมองว่า 
เป็นการสร้างความวุน่วายป่ัน 
ป่วนในบ้านเมือง

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

การยืนยันตัวบุคคลที่ดูเหมือนง่าย
แต่อาจเป็นเรื่องยากเมื่อกฎหมาย

กำาหนดคุณสมบัติต้องห้ามไว้หยุมหยิม

2เรื่องรอให้แก้
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หลังผ่านพระราชพิธีส�าคัญ งาน
แรกที่รัฐบาล “บิ๊กตู่” ต้องเร่งมือ
ท�าคอืการบรรเทาความเดอืดร้อน
ของประชาชนจ�านวนมากที่ถูก 
น�้าท่วม โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีลุ ่ม 
น�้าภาคกลางที่มวลน�้าก้อนใหญ่
จากภาคเหนือได้ไหลลงมาจ่อ
ปริมณฑลแล้ว
 อย่างไรก็ตามถือว่ารัฐบาลยัง
โชคดีอยู่บ้างที่ประเทศไทยผ่าน
พ้นฤดูฝนไปแล้ว ท�าให้ไม่มีน�้า
ใหม่ไหลมาเพิ่มเติม การระบาย
น�้าจากเขื่อนหลักน ่าจะอยู ่ใน
ระดับทรงตัวและลดลงได้ตาม
ล�าดับ แต่หากบริหารจัดการไม่ดี
ปล่อยให้มวลน�้าลามท่วมไปทั่ว 
จะไม่เหลืออะไรให้นับถือเพราะ
ปริมาณโดยรวมปีนี้ยังน้อยกว่า 
ปี 2554 ที่ท่วมใหญ่
 หลงัสถานการณ์เป็นปรกติ
การเยียวยาชดเชยความเสีย 
หายทีป่ระชาชนได้รบั ต้องท�า 
ให้ไว ต้องเทกแอ๊กชั่นให้ประ 
ชาชนเห็นว่าไม่ได้ละเลยต่อ
ความเดือดร้อน เพราะที่ผ่าน 
มาต้องยอมรบัว่ารฐับาลทหาร 
คสช.ถูกต่อว่าจนเครดิตหาย 
ไปพอสมควร
 พ้นจากเรื่องน�้าอีกเร่ืองท่ีน่า 
จะกลับมาอยู่ในกระแสอีกคร้ังคือ
การเรียกร้องให้ปลดล็อกพรรค 
การเมืองให้เริ่มท�ากิจกรรมได ้
หลังจากที่พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค 
การเมืองมีผลบังคับใช้อย่างเป็น
ทางการมาแล้วพักใหญ่

 จากน้ีไปเสียงเรียกร้องให้รัฐ
บาลทหารคสช.ผ่อนปรนให้พรรค 
การเมืองท�ากิจกรรมภาคบังคับ 
จะดงัมากขึน้เพราะมภีารกจิหลาย
อย่างทีพ่รรคการเมอืงต้องท�าตาม
ข้อก�าหนดและเงื่อนเวลาของกฎ 
หมายเพือ่ไม่ให้เกดิปัญหาตามมา
 ที่ส�าคัญก ่อนหน้านี้ผู ้มีอ�า 
นาจหลายคนพูดจาในท�านองให้
ค�ามั่นสัญญาว่า หลังผ ่านพ้น 
เดือนตุลาคมไปแล้วจะเปิดไฟ
เขียวให้พรรคการเมืองเริ่มท�ากิจ 
กรรมเพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับ 
การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปลายปี
หน้าตามโรดแม็พ 
 ส�าหรับสิ่งที่พรรคการเมือง
ต้องท�าตามข้อบงัคบัของกฎหมาย
พรรคการเมืองใหม่ประกอบด้วย
 1.แจ้งจ�านวนสมาชิกล่าสุด
โดยการยนืยนัตวับคุคลทีม่อียูจ่รงิ
และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม
กฎหมายต่อนายทะเบียนพรรค 
การเมืองภายใน 90 วัน นับจาก
วันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งก็จะ
ครบก�าหนดต้องแจ้งภายในวันที่ 
5 มกราคม 2561 ซึ่งการยืนยัน 

ตัวบุคคลที่ดูเหมือนง่ายแต่อาจ
เป็นเรือ่งยากเมือ่กฎหมายก�าหนด
คุณสมบัติต้องห้ามไว้หยุมหยิม 
เช่น ไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น 
ในกิจการสื่อมวลชนใด ไม่เป็น
บุคคลท่ีอยู่ระหว่างห้ามด�ารงต�า 
แหน่งทางการเมือง ไม่เคยต้อง
โทษจ�าคกุโดยพ้นโทษไม่เกนิ 10 ปี  
ไม่เป็นเป็นบคุคล ในวงข้าราชการ 
งานยุติธรรม พนักงานของรัฐ ที่
ถูกส่ังให้พ้นต�าแหน่ง หรือถูกค�า
พิพากษาลงโทษเพราะทุจริตฉ้อ 
โกง ฟอกเงิน ค้ายาเสพติด เป็น
เจ ้ามือหรือเจ ้าของบ ่อนพนัน  
รวมถึงค้ามนุษย์ 
 2.ให้สมาชิกไม่น้อยกว่า 500 
คนจ่ายเงินบ�ารุงพรรคขั้นต�่า 50 
บาท ภายใน 180 นบัแต่กฎหมาย
บงัคบัใช้ และภายใน 1 ปี ต้องเกบ็
เงินบ�ารุงพรรคจากสมาชิกให้ได้
ไม่น้อยกว่า 5,000 คน กรณีเป็น
พรรคตั้งใหม่ยังมีสมาชิกไม่ถึง 
500 คน ต้องหาสมาชิกให้เกิน
กว่า 500 คนภายใน 180 วัน หรอื
วันที่ 4 เมษายน 2561 
 3.ต้องทุนประเดิมส�าหรับใช้
ท�ากิจกรรมไม่ต�่ากว่า 1,000,000 
บาท โดยผู ้ร ่วมก่อตั้งพรรคลง 
ขัยได้คนละไม่เกิน 50,000 บาท
ส่วนพรรคเก ่าให ้ค�านวนจาก
ทรัพย์สินพรรคที่มีอยู ่ เป ็นทุน
ประเดิมได้ กรณีนี้ต้องท�าให้เสร็จ
ภายใน 180 วัน
 4.ภายใน 180 วันต้องจัด
ประชุมใหญ่สามัญเพ่ือแก้ข ้อง

บังคบั ประกาศอดุมการณ์ทางการ
เมือง ประกาศนโยบาย เลือกหัว 
หน้าพรรค เลขาธิการพรรคและ
กรรมการบริหารพรรค ในการ
ประชุมใหญ่ครั้งแรกต้องมีหัว 
หน้าสาขาพรรคไม่ต�า่กว่า 4 สาขา  
และสมาชิกไม่ต�่ากว่า 250 คน 
เข้าร่วม และให้สิทธิลงคะแนน
 5.ภายใน 180 วันต้องตั้งสา 
ขาพรรคให้ได้ภาคละอย่างน้อย  
1 สาขา โดยแต่ละสาขาต้องมี
สมาชกิทีเ่ป็นคนในพืน้ทีน่ัน้ๆ ไม่
ต�่ากว่า 500 คน จังหวัดใดไม่มี
ส�านักงานพรรค หรือสาขาพรรค
แต่มีสมาชิกเกิน 100 คนต้องแต่ง
ตั้งตัวแทนพรรค หากท�าไม่ทัน 
ตามก�าหนดอย่างครบถ้วนจะถูก
ตัดสิทธิส ่งผู ้สมัครรับเลือกตั้ง  
แต่มข้ีอยกเว้นให้ส�าหรับการเลอืก
ตั้งครั้งแรก
 ยงัมเีรือ่งทีพ่รรคการเมอืงต้อง
ท�าคือการให้สมาชิกพรรคแต่ละ 
จังหวัดร่วมคัดเลือกตัวผู ้สมัคร 
ส.ส. หรอืทีเ่รยีกว่า ไพรมารีโ่หวต
 เหล่านีค้อืสิง่ทีพ่รรคการเมอืง
ต้องท�าให้เสร็จตามกรอบเวลาที่
กฎหมายก�าหนดซึ่งมีทั้งที่ต ้อง
ท�าให้เสร็จใน 90 วันและ 180  
วัน โดยเริ่มต้นนับหน่ึงมาตั้งแต ่
วันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา
 เมื่ อมีสิ่ งที่ ต ้ องท� ามาก 
มายเสยีงเรยีกร้องให้ปลดลอ็ก
พรรคการเมืองจากนี้จึงย่อม
ต้องกลบัมาดงักวนใจผูม้อี�านาจ
อกีครัง้ ส่วนจะได้ไฟเขยีวหรอื
ไม่กข็ึน้อยูก่บัท่ีว่ารฐับาลทหาร
คสช.จะมองเสียงเรียกร้องนี้
อย่างเข้าใจหรอืมองว่าเป็นสร้าง
ความวุน่วายป่ันป่วนในบ้านเมอืง

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)
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In Brief : ย่อความ

พลังรักพ่อ

ทรรศนะ

ปรากฏการณ์วันที่ 26 ตุลาคมจะ
ถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยไปอีกนานแสนนาน เชื่อว่าอีก
ร้อยปีก็คงจะไม่มีประเทศไหนที ่
จะมีคลื่นมหาชนมากมายเช่นนี้  

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา คลื่นมหาชน
นับแสนได้แสดงความจงรักภักดีต่อในหลวง
รัชกาลที่ 9 ชนิดมืดฟ้ามัวดิน คงไม่มีโอกาส
เห็นอย่างนี้อีกแล้ว อาตมาอยู่นนทบุรี ก็มี
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ซึ่งมีพระเมร ุ
มาศจ�าลองทีว่ดับวัขวญั วดัราชประคองธรรม
และวัดบางธรรม  
 ปรากฏว่าทั้ง 3 วัดมีคนมาอย่างเนือง
แน่น ยิ่งหลัง 3-4 โมงเย็น ประชาชน 
แทบจะเข้าไปในวัดไม่ได้เลย อย่างวัดราช
ประคองธรรมคาดว่าจะมีประชาชนมาประ 
มาณ 50,000 คน แต่กลบัมาถงึกว่า 100,000 
คน เรียกว่าล้นทะลักเลย ซึ่งอาตมาก็ไป 
เทศน์ที่วัดราชประคองธรรม ต้องจอดรถ 
ที่วัดพิกุลแล้วเดินไปวัดประคองธรรม เทศน์
ช้าไป 30 นาที เพราะคนมาแน่นไปหมด
  คนที่ถือดอกไม้ด้วยความโศกเศร้ายัง

ก็จะอยู่ได้ไม่นาน วัดสวนแก้วเลยต้องให้
ญาติโยมอิ่มทั้งมื้อเพลและมื้อเย็น รวมทั้ง
อาหารหวาน ไอศรีมอีก 6 ถัง เลี้ยงกันเต็มๆ 
แม้วัดจ่ายไปแสนบาท แต่ไม่ได้เสียค่าท�า
พระเมรุมาศจ�าลอง ไม่ต้องจัดภูมิทัศน์ เอา
พระบรมฉายาลักษณ์รูปใหญ่และพานพุ่ม 
ท่ีวางดอกไม้จันทน์ไว้หน้ามูลนิธิ ซึ่งโยม 
น่าจะมากันเป็นกว่า 3,000 คน ทุกคนมา
ด้วยใจ ทางวัดก็ไม่มีจุดคัดกรองอะไร เพราะ
ทุกคนต่างจงรักภักดีต่อพ่อหลวงด้วยใจ  
ไม่ได้ฝืนใจ เต็มใจมา 
 ปรากฏการณ์นี้จะถูกจารึกเป็นประวัต ิ
ศาสตร์ชาติไทยไปอีกนานแสนนาน เชื่อ 
ว่าอีกร้อยปีก็คงจะไม่มีประเทศไหนที่จะมี
คลืน่มหาชนมากมายเช่นนี ้วันที ่26 ตลุาคม
จึงท�าให้ทั่วโลกเห็นถึงเสน่ห์เมืองไทย แม้ 
จะฝนตก แดดร้อน ล�าบากแค่ไหนก็อดทน 
ที่จะเดินทางมาเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่ง
พระองค์ก็ทรงท�าเพื่อประชาชนคนไทยทั่ว
ประเทศนบัล้านๆคน คนท่ีเคยใจเสาะเปราะ
บางท้อแท้อ่อนแอ งานนี้กลับเข้มแข็งอย่าง
น่าอัศจรรย์ บางคนรอคอยข้ามวันข้ามคืน 
กร็อได้ทนได้ ถอืเป็นพลงัแห่งความรัก ความ
อดทนอดกลั้นที่ยอดเยี่ยม จะฝึกที่ไหน 
ก็คงไม่ได้ เพราะเป็นพลังความรักที่ท�าด้วย
ความเต็มใจ ความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวง
รัชกาลที่ 9  
 อาตมาเวลาไปพฒันาขดุลอกคคูลอง 
เมือ่เกบ็หรอืดงึอะไรขึน้มากใ็ห้ร้องดงัๆ
ว่า “ท�าเพือ่พ่อๆ” ท�าให้เกดิพลงั นกึไม่
ถงึว่าเพยีงแค่ครึง่วนักท็�าเสรจ็ พลงัรักพ่อ
จงึเหนอืชัน้ เหนอืเมฆ เหนอืฟ้า เหนอืแผ่น
ดินจริงๆ วันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมาจึง
ถือเป็นวันสุดปลื้มปิติ ส่วนพวกเราก็ขอ
ให้ต่อแต่นีไ้ปสลดัความทกุข์โศกเปลีย่น
มาเป็นการสร้างสรรค์และร่วมกนัพัฒนา 
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  
 เจริญพร

บอกให้อาตมาช่วยเอาเข้าไปวางท่ีวัดให ้
ด้วย ฉุกละหุกกันไปหมด ทีแรกตั้งใจจะท�า
เฉพาะวัดสวนแก้ว เฉพาะคนในวัดที่เป็น 
คนงานประมาณ 300-400 คน ไม่ต้องหอบ
ห้ิวไปวัดอื่น เพราะวัดสวนแก้วเองก็มีการ
บ�าเพ็ญประโยชน์ลอกคลองเอาสวะขึ้นมา 
เก็บหญ้าเก็บพลาสติกในคลองขึ้นมา เลี้ยง 
อาหาร 2 มื้อ ไม่จ่ายค่าแรง เฉพาะค่า 
อาหารก็หมดไปเกือบแสนบาท เพราะญาต ิ
โยมมาก็ทานด ้วย ทีแรกตั้ งใจจะเลี้ยง 
เฉพาะคนงาน เมื่อญาติโยมมาแล้วถ ้า 
ไม่เลี้ยงก็จะใจจืดใจด�า โยมจึงอิ่มหน�าส�า 
ราญไปด้วย
  นึกถึงค�าที่เขาพูดกันว่า ศาสนาไหน
ปล่อยให้ศาสนิกชนหรือญาติโยมปากแห้ง
ท้องหิว ศาสนานั้นอายุไม่ยืน รัฐบาลไหน
ปล่อยให้ประชาชนปากแห้งท้องหิว ยากจน 

ภาพ : welovemyking
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจฟื้นหนุน‘หุ้นจีน’แรง

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อ�านวย
การสายการตลาดบรษิทัหลักทรพัย์
จดัการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด เปิด
เผยว่า ตลาดหุ้นจีนมีปัจจัยบวก
อยู่มาก ทั้งจากเศรษฐกิจจีนที่เริ่ม 
ฟื้นตัวโดยได้รับแรงหนุนส�าคัญ
จากภาคการส่งออกที่ดีขึ้นตาม
เศรษฐกิจโลก ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กของจีนที่ขับเคล่ือน
รายได้ต่อ GDP มากถึง 65% เข้า
ถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น การเมือง
ชัดเจนหลังจีนประกาศรายชื่อผู ้ 
น�าระดับสูงแทนท่ีผู้น�าที่เกษียณ
อาย ุส่งผลให้การปฏริปูเศรษฐกจิ
เดินหน้าต่อเน่ือง ประกอบกับ
ตลาดหุ ้นจีนเริ่มมีเสถียรภาพ 
และคาดว่าจะมเีงนิลงทนุต่างชาติ 
เข้าไปมากขึ้นเพราะถูกนับอยู่ใน
ดัชนี MSCI ท�าให้ตลาดหุ้นจีน
ปรับขึ้นได้ในระยะยาว  
 บลจ.ทิสโก้จึงเสนอขายกอง 
ทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริก
เกอร์ 5M#1 (TISCO China Equity 
Trigger 5M Fund 1) โดยตั้งเป้า
หมายเลิกโครงการที่ 5% ภายใน
ระยะเวลา 5 เดือน หรือ ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่งหลังจากเปิดให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถซื้อขายได ้
ทุกวันท�าการ ซึ่งการก�าหนดเป้า
หมาย 5% ไม่ใช่การรับประกัน 
ผลตอบแทนของกองทุน ในช่วง

ระยะเวลา 5 เดอืนแรก ผูล้งทนุไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ 
และเป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้า
หมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง ถือเป็นครั้งแรกที่ บลจ.ทิสโก้
น�าเสนอทริกเกอร์ฟันด์หุ ้นจีน 
ท่ีมีเป้าหมายเลิกโครงการท่ี 5% 
ภายในระยะเวลา 5 เดือน โดย
เปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 30 
ตุลาคมถึง 7 พฤศจิกายน   
 นายสาห์รชักล่าวว่า กลุม่ธรุกิจ 
ขนาดกลางและเล็กสร้างรายได้ 
ให้กับประเทศจีนประมาณ 65% 
ของ GDP คิดเป็น 75% ของการ
จ ้างงานทั้งหมด และคิดเป ็น  
50% ของรายได้ภาครัฐในการ
ปฏิรูปภาษี เข้าถึงแหล่งเงินทุน
มากขึ้นหลังธนาคารกลางจีน
ประกาศจะลดอัตราส่วนเงินกัน
ส�ารองขั้นต�่า (RRR) ให้กับธนา 
คารพาณิชย์ท่ีปล่อยกู้ให้กับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ประ 
กอบกับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ภาค
การส่งออกของจีนเติบโตอย่าง 
ต ่อเนื่อง โดยในเดือนก.ย.ที่ 
ผ่านมาการส่งออกในรูปดอลลาร์
สหรัฐเร่งตัวขึ้น 8.1% เม่ือเทียบ
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า  
อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 จะเน้น
ลงทุนในหุ้นจีนผ่านกองทุนอีที

บลจ.ทสิโก้ชี ้“หุน้จนี” อพัไซด์อานสิงส์เศรษฐกจิโลกและจนีฟ้ืน 
“กองทนุเปิดทสิโก้ ไชน่า อคิวติี ้ทรกิเกอร์ 5M#1” ตัง้เป้าหมายเลกิ
โครงการที ่5% ภายใน 5 เดอืน ขาย 30 ตลุาคมถงึ 7 พฤศจิกายน 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,950.00 บาท

 ขาย 20,050.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,587.00  บาท

 ขาย   20,050.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,267.35 ขาย 1,267.76
ลอนดอน ซื้อ 1,267.27 ขาย 1,267.77

ภาวะหุ้น 27 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) 

33.55

39.38875

45.44

4.3775

0.30396

24.6295

+7.19  1,716.03  
  59,930.36
+8.68  2,460.60  
  39,274.57
+4.41  1,090.66  
  27,998.55
+2.93  578.25  
  2,614.02

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,814.65  +8.19

2,605.09  +4.58

2,700.85  +18.73

1,993.96  +7.85

2,630.92 +7.14

2,999.64  +5.36

1,348.65  +7.07

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,464.76

9.12

3,662.36

6.11

1,802.40

-

16,499.63

27.53

18,685.58

31.18

-2,185.95

-

31,567.36

52.67

31,694.54

52.89

-127.19

- 

เอฟ Hang Seng H-Share 
Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่ง
เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะ 
เบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
ฮ ่องกงและตลาดหลักทรัพย ์
ไต้หวนั มุง่หวงัให้ผลประกอบการ
เคลือ่นไหวตามดชัน ีHang Seng  
China Enterprises มีมูลค่า
โครงการ  2,000 ล้านบาท มูล 
ค ่าจองซ้ือขั้นต�่า 1,000 บาท  
และไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
การรบัซือ้คนื (Back - end Fee)
 ทั้งนี้  เนื่องจากกองทุนดัง
กล่าวเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่าง
ประเทศจึงมีความเสี่ ยงด ้าน 
อัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจึงม ี
นโยบายป้องกันความเสี่ยงตาม
ดุลยพินิจของผู ้จัดการกองทุน  
ซึ่งผู ้สนใจลงทุนสอบถามราย
ละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวน 
ได้ที่ บลจ. ทิสโก้หรือธนาคาร 
ทิสโก้ทุกสาขา

แจกใหญ่ แจกจริง : มร.อัลฮุล 
ซัวฮาน รองประธานกรรมการผู้
จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดและ
นวัตกรรมอาหารเคเอฟซี ประ 
เทศไทย มอบรางวัลใหญ่ The 
Box ทองค�า หนึ่งเดียวในโลก
หนัก 5 บาท ให้กับ กฤตกาญจน์ 
น้อยป่ิน ผูช้นะกจิกรรม The Best 
Gentleman The Box Challenge 
ท้าประลองสุภาพบุรุษตัวจริง

สาห์รัช ชัฎสุวรรณ
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ฮามลิตนั’ต้องการแชมป์ทีเ่มก็ซิโก
ลอูสี ฮามิลตัน ยอมรบัว่า เขาต้องการทีจ่ะคว้า 
แชมป์สมัยท่ี 4 ด้วยเส้นทางทีถ่กูต้อง ในการแข่ง 
ขันเม็กซิกนั กรงัด์ปรซ์ี ในวนัอาทติย์ทีจ่ะถงึนี้ 
 นักขับจากทีมเมอร์ซิเดส ต้องจบอย่าง 
น้อยอันดบัที ่5 ทีเ่มก็ซิโก ซติี ้หากว่าเซบาส
เตยีน เวตเตล คูแ่ข่งหมายเลขหนึง่ของเขา คว้า
แชมป์สนามนีม้าครองได้ “ผมต้องการทีจ่ะ
แสดงให้ทกุคนเห็นว่า ผมสามารถเอาชนะได้ทกุ
สนาม” นกัขบัเมืองผูดี้วยั 32 กล่าว “แน่นอน  
ผมไม่ต้องการจบอนัดับที ่5 แล้วได้แชมป์ ขณะ
ทีมี่คนอืน่ไปยนืบนโพเดีย้มในสนามนี ้ความ
ฝันของผมกค็อื การก้าวขึน้ไปบนต�าแหน่งสงูสดุ
ของสนามนี ้และคว้าแชมป์โลกมาครองด้วย”

‘วลิเลีย่มส์’สอย‘มกูรููซ่า’เข้ารอบรอง
วนัีส วลิเลีย่มส์ เอาชนะการ์บเีน่ มกูรูซู่า 
แชมป์วิมเบิลดัน ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 
รายการ WTA รอบสดุท้าย ทีป่ระเทศสงิคโปร์ 
เป็นผลส�าเรจ็ ดบัความหวงันกัหวดจากสเปน 
ทีจ่ะจบปีนีด้้วยการยดึมอื 1 ของโลกไว้  
 นกัหวดชาวอเมรกินั วยั 37 ปี เอาชนะด้วย
สกอร์ 7-5 6-4 ทีจบการแข่งขนัด้วยอนัดบั 
ทีส่อง ของกลุม่ขาว ตามหลงัคาโรลน่ีา พลสีโค
ว่า ซึง่พลสิโคว่า นกัหวดจากเชค ผ่านเข้ารอบ
ไปแล้ว แต่จบการแข่งขนัในรอบแบ่งกลุม่ ด้วย
ความพ่ายแพ้ต่อเจเลน่า ออสตาเพนโก้ 6-3 
6-1 โดย วลิเลีย่มส์ จะผ่านเข้าไปพบกบัผูช้นะ
คาโรไลน์ วอซเนีย๊กกี ้กบั คาโรไลน์ การ์เซยี 
ในรอบรองชนะเลศิ 

‘ฮนิกสิ’ประกาศเลกิเล่นสัปดาห์นี้
มาร์ตน่ิา ฮนิกสิ มอื 1 ของโลกประเภทคู่ 
ผสม และแชมป์เด่ียวแกรนด์สแลม 5 สมยั ประ 
กาศเลกิเล่นเทนนสิ หลังจากจบการแข่งขัน
รายการ WTA รอบสดุท้าย ช่วงสดุสปัดาห์นี้ 
 นกัเทนนสิ ชาวสวสิ วยั 37 ปี เคยเลกิเล่น
มาแล้วครัง้หนึง่ เมือ่อาย ุ 22 ปี ในปี 2003  
และหลังจากนั้น ก็ประกาศเลิกเล่นอีกครั้ง 
ในปี 2007 หลงัจากกลบัมาเล่นในช่วงสัน้ๆ 
แต่ในปีนี้ ฮินกิส คว้าแชมป์คู่ผสมในราย 
การวิมเบลิดนั และยเูอส โอเพน รัง้มอื 1 ของ
โลกประเภทคูผ่สม 
 “ฉนัคดิว่า นีค่อืช่วงเวลาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ
แล้ว ซึง่มนัแตกต่างไปจากเดมิ เพราะก่อนหน้า
นี ้ ฉันคดิจะเลกิเล่น แล้วกก็ลบัมา ฉนัคดิว่า 
มันเป็นเวลาทีดี่ท่ีสุดแล้ว”

‘ผี’เน้นรับ‘ลูกากู’ไร้ค่า

‘คูมัน’พลาดได้‘กีรูด์’ท�าตกงาน

พอล ปาร์คเกอร์ อดีตฟูลแบ็กของทีม “ผี
แดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ออกมาให้ความ
เห็นว่า แฮร์รี่ เคน กองหน้าของทีม “ไก่เดือย
ทอง” ท็อตแนม ฮอต สเปอร์ ดีกว่าโรเมลู  
ลูกากู กองหน้าของทีมแมนฯ ยูไนเต็ด และ
กองหน้าทมีชาตเิบลเยีย่ม จะดไูร้ค่ามากขึน้ เมื่อ 
ต้องอยู่ในแผนเน้นเกมรับของโชเซ่ มูรินโญ่ 
 สเปอร์ส จะเดินทางไปเยือนโอลด์ แทรฟ 
ฟอร์ด เป็นคู ่เตะก่อนของเกมวันเสาร์ที่จะ 
ถึงนี้ โดยท้ังสองทีมมี 20 แต้มเท่ากัน ตาม
หลังทีมจ่าฝูง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ อยู่ 5 แต้ม  
 เคน กองหน้าดาวซัลโวขณะนี้ ยังไม่รู้ว่า 
จะได้ลงเล่นได้หรอืเปล่า เมือ่มอีาการบาดเจบ็
เอ็นร้อยหวาย ไม่ได้ลงเล่นในเกมคาราบาว 
คพั เกมทีแ่พ้ทมี “ขนุค้อน” เวสต์แฮม ยไูนเตด็ 
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา 
 แต่หากว่ากองหน้าทมีชาตอิงักฤษ สามารถ 
ลงเล่นในเกมนี้ เขาจะสร้างปัญหาให้กับเกม
รับคู่แข่งมากกว่าลูกากู 
 “มนัแน่นอนอยูแ่ล้ว ทีค่ณุจะเหน็อะไรจาก 
เคน มากกว่า ลูกากู” ปาร์คเกอร์ กล่าว “เมื่อ
ผมมองไปที่ ลูกากู ผมก็จะเห็นวิธีการเล่น 
ของเขา คุณรู้ดีว่า เขามีความแข็งแกร่งมาก
ขนาดไหน เขาอันตรายมากในกรอบเขตโทษ 
และรวมไปถึงลูกตั้งเตะด้วย แต่นอกจากนี้  
เขายังต้องพัฒนา” 
 “แต่ แฮร์รี ่น�าเสนอได้มากกว่า เขาสามารถ
ลงมาล้วงลกูในเกมทีล่กึกว่าได้ และพาบอลขึน้

ไปได้ด้วยตัวเอง เขาเล่นเกมรุกได้เป็นธรรม 
ชาติของเขา และสามารถลงมาช่วยเกมรับ 
ได้ดีด้วย”   
 ปาร์คเกอร์ ที่เคยคว้าแชมป์มา 5 ครั้งรวม
พรีเมียร์ลีก 2 ครั้งด้วย ระหว่างปี 1991 และ 
1996  กระตุ้นให้  โชเซ่ มูรินโญ่ เน้นเกม 
รุกมากกว่าน้ี เพ่ือท่ีจะได้ดึงศักยภาพในตัว 
ของลูกากู ให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่  
 “เมือ่คณุมองไปทีแ่มนฯ ยไูนเต็ด และคณุ 
ภาพท่ีพวกเขามี พวกเขาดีกว่าทีมสเปอร์ส 
อย่างเห็นได้ชัด “แต่ปัญหาก็คือ ส�าหรับทีม
แมนฯ ยไูนเตด็ ในเวลานี ้นกัเตะได้รบัอนญุาต
ให้เล่นเกมรกุหรอืไม่ ? ตอนนี ้แมนฯ ยไูนเตด็ 
เล่นฟุตบอลสไตล์อะไรกนัแน่ และการขาดการ
เล่นที่ชัดเจน เราจึงเห็น ลูกากู ท�าอะไรไม่
ชัดเจนในเกมที่เสมอกับลิเวอร์พูล” 
 ปาร์คเกอร์ ท�านายว่าผลของคู่นี้ จะเสมอ
กัน 2-2 หากว่า เคน สามารถลงเล่นในเกมนี้
ได้ และบอกด้วยว่า สเปอร์ส สมควรทีจ่ะอยู่ใน
ต�าแหน่งที่สูง เนื่องจาก คุณภาพเกมรุกของ
พวกเขา นั่นเอง

โรนลัด์ คมูนั เชือ่ว่า เขาจะยงัเป็นผูจ้ดัการทมี
ของเอฟเวอร์ตนัต่อไปได้ หากว่าเขาสามารถที่
จะเซ็นต์สัญญาซื้อตัวโอลิวิเยร์ กีรูด์ มาได้ช่วง
ซัมเมอร์ที่ผ่านมา 
 คูมัน โดนไล่ออกช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา 
หลังจากพาทีมด้วยผลงานที่ย�่าแย่ เปิดเผยให้
ฟังว่า เขาเกือบที่จะซื้อกองหน้าทีมอาร์เซนอล 
ได้อยูแ่ล้ว ก่อนทีน่กัเตะทมีชาตฝิรัง่เศสเปล่ียน
ใจในนาทีสุดท้าย 
 “ผมมีโอลิวิเยร์ อยู่ในแผนการสร้างทีม” 
คูมัน กล่าว “ถ้าเป็นเช่นน้ัน มันจะสมบูรณ์
แบบส�าหรับเรามาก แต่เขาเปลี่ยนใจ เพราะ
ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอน” 
 “มันเป็นเรื่องที่ยากส�าหรับเรา คุณลอง

บอกผมซิว่า เราจะหากองหน้าฝีเท้าดีๆได้ที่
ไหน ลูกากู ส�าคัญส�าหรับเรามาก ไม่เพียงแต่
จ�านวนประตูเท่านั้น แต่รวมไปถึงแนวทาง 
การเล่น ความแขง็แกร่ง และความรวดเรว็ด้วย 
มีแนวทางการเล่นท่ีมากมายกับลูกโยนยาว 
กับเขา แต่เรามีนิโคล่า วลาซิค กับ เวย์น รูนีย์ 
ซึ่งเป็นนักเตะประเภทครองบอลอยู่ที่เท้า
มากกว่า”
  อย่างไรก็ตาม คูมัน ก็ปกป้องว่า เขาใช้
เงินไปมากถึง 150 ล้านปอนด์ ช่วงซัมเมอร์ที่
ผ่านมา “แน่นอน มันเป็นเงินที่มาก แต่ที่
อังกฤษ งานของคุณจะแตกต่างกันไป นักเตะ
ที่นี่มีค่าตัวสูงกว่าคุณค่าที่แท้จริงในตัวเขา  
นี่แหละสิ่งที่เป็นอยู่”
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ต่างประเทศ

 ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่
วา่ “หมาง เหริน เซยี หม่า” หรอื 
“คนตาพิการม้าตาบอด”
 วันหนึ่ง หวนสวน กู้ข่าย
จือและเยียนจ้งคัน ได้นั่งดื่ม
เหล้าด้วยกันในบ้าน
 จนกระทั่ง มีผู ้เสนอแข่ง 
กนัเล่าเร่ือง เร่ืองใครเล่าได้น่า
หวาดเสียวที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 
โดยเรื่องที่เล่าจะเรื่องจริงหรือ

คนตาพิการ-ม้าตาบอด

เรื่องแต่งก็ได้
 หวนสวนรีบเล่าก่อนเป็นคน
แรก โดยเล่าว่า “มีคนเอาหอก
แหลมมาท่ิมท่ีศีรษะแล้วเอาไป
ล้างข้าวสาร เอามีดมาฟันร่าง 
กายไปเผาไฟต้มข้าว”
 เยียนจ้งคันรีบกล่าวว่า “เรื่อง
ของหวนสวนนั้นไม่หวาดเสียว  

ฟังเรื่องของข้าดีกว่า มีเด็กอยู ่
คนหน่ึงไม่สวมรองเท้า แล้วไป
เดิมบนหนามแหลมคม”
 เยียนจ้งคันยังเล่าไม่ทันจบ 
อีกคนจึงเล่าแทรกขึ้นมาว่า “ครั้ง
หน่ึง มีชายตาบอดขี่ม้าท่ีท้ังขา 
เป๋และตาบอดเดินเข้าไปในป่า  
ทัง้คู่ไม่รู้ว่า ทางทีก่�าลงัเดนิไปนัน้ 
คือทะเลสาบที่ทั้งลึกและกว้าง
ใหญ่ไพศาล”
 เยียนจ้งคันที่ตาบอดข้างหนึ่ง
ได้ฟัง ก็รู้สึกหวาดเสียว มือเท้า
เย็นไปหมด จึงรีบบอกว่า “หยุด

กลโกงแข่งมาราธอน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่ง 
ขันวิ่งมาราธอนนานาชาติปักกิ่ง 
2017 เมื่อวันที่ 17 กันยายน ได้
ข้อสรุปออกมาอย่างเป็นทางการ
แล้วว่า การแข่งขันที่ผ่านมาพบผู้
เข้าแข่งขันโกงกันเป็นจ�านวนมาก
 โดยเฉพาะภาพท่ีแพร่กระจาย
ในโลกโซเชยีลท่ีเป็นภาพของผูเ้ข้า
แข่งขนัจ�านวน 5 คน ทีม่หีมายเลข
เข้าแข่งขันหมายเลขเดียวกันคือ 
D0198
 ทางผู้จัดการแข่งขันวิ่งมารา 
ธอนปักกิ่งกล่าวว่า ตอนน้ีทาง 
ผู ้จัดก�าลังสืบสวนหาข้อเท็จจริง 
กันอยู่ และกล่าวว่า ผู้ท่ีโกงการ
แข่งขันจะต้องถูกลงโทษอย่าง 
เด็ดขาด โดยเฉพาะการถกูห้ามไม่
ให้ลงแข่งขันตลอดชีวิต
 เหตุการณ์โกงที่เกิดขึ้น ไม่ได้
เกิดการโกงครั้งแรก แต่เกิดการ
โกงในการแข่งวิ่งมาราธอนมา 
แล้วในหลายที่ในประเทศจีน
 และที่น่ากังวลก็คือ จ�านวน 
ผู ้ที่โกงการแข่งขันพบว่าเพิ่มจ�า 
นวนมากขึ้นเรื่อยๆ 
 ไม่ว่าจะเป็น การใช้ชื่อปลอม

ในการเข้าแข่งขนั การปลอมแปลง
หมายเลขท่ีใช้ในการแข่งขันจ�า 
นวนมาก
 ในความพยายามท่ีจะก�าจัด
และลดจ�านวนพวกคนที่เข้ามา 
โกงการแข่งขันที่เพิ่มจ�านวนขึ้น
อย่างน่ากลัว ทางสมาคมกรีฑา
แห่งประเทศจีนหรือ CAA ได้
ก�าหนดบทลงโทษที่รุนแรงเข้ามา
คือ การสั่งห้ามเข้าแข่งขันตลอด
ชีวิตเมื่อเดือนมีนาคม
 แน่นอนว่า การโกงครัง้นีส้ร้าง
ข ้ออภิปรายกันในสังคมอย่าง 
ร้อนแรง
 ปัญหาการโกงการแข่งขันว่ิง
มาราธอนนั้น สาเหตุส�าคัญน่า 

จะมาจากกระแสความนิยมใน
กีฬาว่ิงมาราธอนของจีนท่ีเพ่ิมสูง
ขึน้ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา โดยใน
ปี ค.ศ. 2015 มีการจัดการแข่งขัน
ทั้งสิ้น 134 รายการ แต่ปีที่แล้ว
เพิ่มมาเป็น 328 รายการ 
 ท�าให้ผู้จัดการแข่งขันเริ่มจ�า 
กัดจ�านวนคนเข้าเข้าร่วม
 มีรายงานพบว่า มีผู ้รีบไป
สมัครเข้าแข่งขนัว่ิงมาราธอน จาก
นั้ นก็ จะน� าหมายเลขและต� า 
แหน่งของตนไปประกาศขายทาง
อินเทอร์เน็ต
 โดยปรกติจะอยู่ที่ราคาหมาย 
เลขละ 100 หยวน (ประมาณ 500 
บาท) แต่บางครั้งก็อาจจะสูงถึง 

2,000 หยวน (ประมาณ 10,000 
บาท)
 อีกราย ทางผู้จัดพบว่า มีการ
สร้างหมายเลขกันขึ้นมาเองแล้ว
น�าที่เสื้อเพื่อสามารถเดินเข้าไป
ร่วมการแข่งขันได้
 สาเหตุท่ีเกิดการโกงกันอย่าง
มากมายเช่นนี้ บางคนต้องการ
สร้างสถิติในการแข่งวิ่ง ส�าหรับ
เข้าคัดเลือกการแข่งครั้งอ่ืน หรือ
บางคน ก็เพียงแค่อยากจะอวด 
ตัวเองในโลกโซเชียลว่าครั้งหนึ่ง 
ก็เคยเข้าแข่งขันมาราธอน
 การโกงในลักษณะต่างๆนั้น 
สร้างความยากล�าบากให้แก่ผู ้
จัดการแข่งขัน ทั้งด้านการบริหาร
จัดการและด้านการรักษาความ
ปลอดภัย
 เหวิน เฟิงหลิน กล่าวว่า คนที่
โกงการแข่งขัน เป็นผู้ที่ขาดความ
เคารพต่อกีฬาที่ตนเข้าแข่งขัน
 ผู้ที่อยู่ในแวดวงการแข่งขันวิ่ง
มาราธอนกล่าวว่า คนที่มีความ
กระตือรือร้นที่จะเข้าแข่งขัน แต่
กลับล้มเหลวในการท่ีจะเรียนรู ้
วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของ
การวิ่งมาราธอน  

พูดเถอะ”
 คนตาพิการม้าตาบอด 
หมายถึง ล่อแหลมมาก อัน- 
ตรายเป็นอย่างยิ่ง 
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In Brief : ย่อความ

สหรฐัใช้มาตรการเพิม่เตมิ 
ตรวจสอบผูโ้ดยสารสาย
การบนิจากทัว่โลกทีจ่ะเดนิ 
ทางเข้าสหรฐั เพือ่ความ
ปลอดภยั มเีทีย่วบนิอยูใ่น
ข่ายต้องปฏบิตัติามวนัละ 
2,100 เทีย่ว และผูโ้ดยสาร
ประมาณ 325,000 คน

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

สหรฐัตรวจเขม้คนเขา้เมอืง

 สหรัฐใช้มาตรการเพิ่มเติม
ส่วนนีค้รัง้แรก เมือ่เดอืนมถินุายน 
แต่เนื่องจากมีเสียงทักท้วงจาก
สายการบินหลายบริษัท จึงตัด 
สินใจยกเลิกในเดือนถัดมา เพ่ือ
ให้เวลาสายการบิน 120 วัน ส�า 
หรบัเตรยีมมาตรการรองรบั ก่อน
ประกาศใช้ใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี 
(26 ต.ค.) ที่ผ่านมา  
 มาตรการใหม่ มผีลต่อเทีย่ว 
บินที่เดินทางเข้าสหรัฐวันละ 
2,100 เทีย่ว จากสนามบนิ 280 
แห่ง ใน 105 ประเทศ และมผีู้
โดยสารทีอ่าจได้รบักระทบประ 
มาณวนัละ 325,000 คน 
  ข้อก�าหนดไม่มีการเปิดเผย
รายละเอยีดต่อสาธารณะ โดยสาย
การบินที่อยู่ในกรอบต้องปฏิบัติ
ตามระบคุร่าว ๆ ว่า สหรฐัก�าหนด
ให้ตรวจกระเป๋าเดินทาง กระเป๋า
ถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
รวมทั้งสุ ่มสัมภาษณ์ผู ้โดยสารที่
เห็นว่าควรสอบถาม
 มาตรการดังกล่าว ด�าเนิน
การที่เคาน์เตอร์เช็กอิน และ
ประตผู่านเข้าเขตรอขึน้เครือ่ง 
โดยสหรัฐให้สิทธิแต่ละสาย
การบิน เลือกใช้วิธีต่างๆตาม

สหรฐัเพิม่ความเข้มงวดขึน้อกี
ระดับ ป้องกันกลุ่มก่อการร้ายลัก 
ลอบเข้าประเทศ โดยก�าหนดให้
เที่ยวบินขาเข้าสหรัฐจากทั่วโลก 
สุ่มสัมภาษณ์ผู้โดยสาร และตรวจ

สัมภาระอย่างละเอียดก่อนให้ขึ้น
เครื่อง
 สหรัฐใช้มาตรการเข ้มงวด 
ตรวจผู้เดนิทางเข้าประเทศอยูก่่อน
แล้ว แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรมัป์ เหน็ว่ายงัมปัีจจยัเส่ียง โดย
เฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่
กลุ่มก่อการร้ายและกลุ ่มหัวรุน 
แรง อาจใช้เป็นช่องทางซ่อนอาวุธ
ก่อเหตุบนเครื่องบินและในสหรัฐ  

ความเหมาะสม ไม่มกีารบังคบั 
ตายตัว อีกทั้งไม่ระบุว่าห้าม
น�าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตขึ้น
เครื่อง
 ผู้โดยสารคนหนึง่ให้สมัภาษณ์
ส�านักข่าวรอยเตอร์ที่สนามบิน
ฮ่องกง ก่อนขึ้นเครื่องจากฮ่องกง
ไปลอสแอนเจลิสว่า ถูกเจ้าหน้าที่
สายการบินสอบถามว่า เก็บสัม 
ภาระใส่กระเป๋าเองหรอืไม่ เดนิทาง 
มาจากไหน จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้
ตรวจข้อมูลในหนังสือเดินทาง 
เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นใคร พักอยู่ที่ 
ไหน และเดินทางมาจากที่ไหน
 ผู้โดยสารอีกรายให้สมัภาษณ์
ผู้ส่ือข่าวทีวี. KCAL9/CBS2 ที่
สนามบนิลอสแอนเจลสิว่า ถกูเจ้า
หน้าที่สายการบินสอบถาม ก่อน
อนุญาตให้ขึ้นเครื่องจากสวีเดน 
สู ่ลอสแอนเจลิสว่า น�าอะไรติด 
ตวัไปบ้าง มธีรุกจิอยูใ่นสหรฐัหรอื
ไม่ และมีแผนจะไปอาศัยอยู่ใน
สหรัฐหรือไม่
 โดยภาพรวมแล้ว ผู้โดยสาร
ส่วนใหญ่ไม่ติดใจมาตรการใหม่
ของสหรัฐ ยกเว้นการได้รับผล 
กระทบกรณีต้องใช้เวลารอเช็กอิน
นานกว่าเดิม 
 ขณะสายการบิน ประกาศ
ให้ผู้โดยสารเดินทางไปสนาม
บินก่อนเวลาขึ้นเครื่องอย่าง
น้อย 90 นาที บางสายการบิน
ให้ไปก่อน 3 ชั่วโมง

ข้อมูลภาพ : voathai.com

ข้อมูลภาพ : cbsnews.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
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สังคม

งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์
เริม่ต้นอย่างยิง่ใหญ่กบั “STYLE” 
งานแสดงสนิค้าไลฟ์สไตล์รปูแบบ
ใหม่ที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค  
รวม 3 เทรดแฟร์ระดับประเทศ 
BIFF&BIL, BIG+BIH และ TIFF 
ไว้ด ้วยกันเป็นครั้งแรกจัดโดย 
DITP ที่ไบเทค บางนา 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐ 
มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
กล่าวในพิธีเปิดงาน ว่า “อุตสาห 
กรรมไลฟ์สไตล์เป็นภาคอุตสาห 
กรรมที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ และเป็น
อุตสาหกรรมครบวงจร โดยมีผู ้
ประกอบการไทยท้ังท่ีเป็นรายเลก็ 
หรอืวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs) จ�านวนมาก และที่
เป็นสตาร์ทอัพ (Start-Up) อยู่
มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งถือเป็นก�า 
ลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐ 
กจิไทย ก่อให้เกดิการจ้างแรงงาน
กว่าหนึ่งล้านคน รัฐบาลจึงมีแนว 
คิดที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์ 
กลางการผลติ การตลาด และการ
ค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับภูมิภาค 
กอปรกับการที่รัฐบาลไทยมีนโย
บายส่งเสริมการเป็นสังคมสร้าง 
สรรค์ ภายใต้นโยบาย “Creative 
Thailand” จงึเห็นว่าอตุสาหกรรม
ไลฟ์สไตล์ของไทยมีศักยภาพท่ี 
จะเติบโตเป็นหนึ่งในสินค้าและ
บรกิารส่งออกอนัดบัต้นๆได้ โดย
การมุง่สูก่ารสร้างสรรค์นวตักรรม 
และการออกแบบ น�าเสนอแนวคิด

ใหม่ๆ ซึ่งผู้ประกอบการไทยต้อง
กล้าน�าความเสนอคิดและนวตักรรม
ใหม่ๆ และมกีารสร้างแบรนด์ของ
ตวัเอง 
 ด้าน นางจันทิรา ยิมเรวัต 
ววิฒัน์รตัน์ อธบิดกีรมส่งเสรมิการ
ค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวง
พาณชิย์กล่าวว่า งาน “STYLE2017” 
เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล ์
ที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดใน
ภูมิภาค เป็นการยกระดับงาน
แสดงสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์
ที่เป็นที่นิยมของกรม ได้แก่ งาน

แสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดง
สินค้าเครื่องหนัง, งานแสดง
สินค ้าของขวัญและงานแสดง
สินค้าของใช้ในบ้าน และงาน
แสดงสินค้าเฟอร์นเิจอร์ไว้ด้วยกนั
ในงานเดยีว จดัขึน้ภายใต้แนวคดิ 
Life+Style และเป็นส่วนหนึ่งของ 
Creative Thailand 
 ภายในงาน STYLE 2017 นี้ 
มีกิจกรรม บริการและนิทรรศ 
การที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นตอบ
โจทย์ความต้องการของทุกฝ่าย 
และจัดบริการพิเศษเพื่ออ�านวย

ความสะดวกผู้ท่ีท�าธุรกิจ ทั้งยัง 
มีศูนย์ให้ค�าปรึกษาด้านโลจิส 
ตกิส์การค้าและ DITP SERVICE 
CENTER รวบรวมบริการต่างๆ 
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศไว้ ณ จุดเดียว เพื่อให้ค�า 
ปรกึษาผูป้ระกอบการในการขยาย
ตลาดส่งออกนอกจากนี้ ยังรวบ 
รวมนทิรรศการทีน่่าสนใจกว่า 20 
นทิรรศการไว้ด้วยกนั ทัง้นทิรรศ 
การที่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจ 
อัปเดตเทรนด์ใหม่ๆเพื่อให้เกิด 
การต่อยอดสู่การท�าธรุกจิ 

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

J 10.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ์ 
วฒันาภา คณบดคีณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล เปิดงานกิจกรรม
ภาคประชาชน ในโอกาสฉลอง 
ครบรอบ 72 ปี ภาควชิากมุารเวช 
ศาสตร์ ทีโ่ถงอาคาร 100 ปี สมเดจ็

พระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช J 
10.00 น. พาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์-
ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บรษิทัรชิ สปอร์ต จ�ากดั (มหาชน) 
น�าเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่นักลงทุน ห้อง  
704 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย J 10.30 น. วชิยั 
กุลธวัชชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายการ
ตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  
กรุป้ จ�ากดั (มหาชน) และ สุภอร  

รตันมงคลมาศ กรรมการและผูอ้�า 
นวยการใหญ่ ประจ�าประเทศไทย  
บรษิทั เดอะวอลท์ ดสีนย์ี (ประเทศ 
ไทย) จ�ากดั แถลงข่าวเปิดตวั ‘Year 
of Marvel at Major Cineplex’  
ทีล่านบางกอกแอร์เวย์ ชัน้ 5 พา 
รากอน ซนีเีพลก็ซ์ J 13.00 น.  
ทชากร ลลีาประชากลุ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ไทยมุย้ คอร์ 
ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) น�าเสนอ
ข้อมูลสรุปการเสนอขายหุ้นสามัญ 

เพิ่มทุนที่ ห้อง 603 อาคาร B  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
J รมดิา รสัเซลล์ มณเีสถยีร 
กรรมการบริหารและผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบูติคสตรี เอาใจคนรักสินค้า 
แบรนด์เนม ขนเสื้อผ้าบุรุษสตรี 
เครือ่งหนงั, นาฬิกา และผลติภณัฑ์
บ�ารงุผวิหน้าและผวิกาย มาลดราคา
กนัแบบสดุๆในงานสหกรุป๊ศรรีาชา
ครั้งที่  33 ที่สวนอุตสาหกรรม 
ศรรีาชา อ.ศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี

อภิรดี ตันตราภรณ์

จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ 
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สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 
(มหาชน) เพื่อน้อมน�าไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดย 
ม ีฐาปน-ปภชัญา สิริวัฒนภกัด ีเป็นประธานในพธิี
 

พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภฏั ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุ 2 รางวลั ให้กบั บจก.เซน็ทรลั ฟูด้ รเีทล โดยมี  
อารยา เผ่าเหลืองทอง ผู้อ�านวยการอาวุโส และ ไพโรจน์ คล้ายแก้ว  
ผูอ้�านวยการ รบัมอบ ในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนา มกอช. ครบรอบปีที ่15     

ปวิณ ช�านิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน “คิดถึงพ่อ”  
ร้อยดวงใจร�าลกึถึง....พ่อหลวงของแผ่นดนิ รวม 9 กจิกรรมแห่งความจงรกั
ภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจ 
พสกนกิรชาวไทยตราบนรัินดร์ ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสตวัิล เชียงใหม่ 

สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐนิให้ธนาคารออมสนิ น�าไปถวาย ณ วัด
ราชบรุณะ อ�าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร โดย นายชาตชิาย พยหุนาวีชยั  
ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ เป็นประธานในพธิี 

อมรรตัน์ ชยัยศบรูณะ ผูช่้วยรองประธานบรหิาร กลุม่บรษิทัสเีบเยอร์ มอบ
ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารแก่ สถานีต�ารวจนครบาลปทุมวัน เพื่อน�าไปใช้ใน 
การปรบัปรงุสภาพแวดล้อมของอาคาร โดยม ีพ.ต.อ.ภพธร จติต์หมัน่ พร้อม
ด้วย พ.ต.ท.สรุชยั ปลืม้จติต์, ส.ต.ต.ศรนัย์ อูท่รพัย์ รบัมอบ 

เคียวโกะ ซูกาวาระ และ เคอิตะ ชิมิซุ ให้การต้อนรับ สมบัษร ถิระสาโร  
ในโอกาสเดนิทางไปเยีย่มชมเมอืงเซนได เพือ่พฒันาความร่วมมือทางด้าน
ธรุกจิการท่องเทีย่ว โดยม ีดวงพร สีสุข และ ศวัิช เพชรไพบลูย์ ร่วมเดนิทาง
ไปด้วย ทีท่่าอากาศยานนานาชาต ิเมอืงเซนได จงัหวัดมยิาก ิประเทศญีปุ่น่ 

โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ออกหน่วยแพทย์เคล่ือนบริการตรวจรักษาประชาชน 
โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช ในงานทอดกฐนิประจ�าปี 2560 ณ ส�านกัสงฆ์ทรพัย์
สวนพล ูต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบรุี 

สุกญัญา สุขเจริญไกรศรี ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท เอเชยี แคปปิตอล 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงาน บริษัทในเครือ ร่วมบริจาคเงิน  
เพือ่ช่วยเหลอืส่งเสรมิและสร้างโอกาสทีย่ัง่ยนืให้แก่ผูพ้กิารและผูด้้อยโอกาส 
ทีม่ลูนธิพิระมหาไถ่ เพือ่การพฒันาคนพกิาร 
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ชฎาทพิ จตูระกลู ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั สยามพวิรรธน์ จ�ากัด  
ร่วมกับ จิระนันท์ พิตรปรีชา ประธานกลุ่มช่างภาพสห+ภาพ, อนุสรณ ์
สถานแห่งชาต ิและนติยสาร Lonely Planet จดันทิรรศการ “นรินัดร์ในดวงใจ” 
ที ่ฮอลล์ ออฟ เฟม ชัน้ M สยามพารากอน

สมพร จงึรุง่เรอืงกจิ ประธานไทยซัมมทิกรุ๊ป เชญิ พรสนอง ตูจ้นิดา, ประโยชน์ 
เพญ็สตุ, ไพรชั วรปาณิ, ประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ, พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกลู  
และ วรวุฒิ อิทธิภักดีพงศ์ เยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พร้อม 
เครือ่งป๊ัมระบบไฮเทค ทีร่ฐัมชิแิกน สหรฐัอเมรกิา 

อาภาพชิา สวุรรณปาน กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ม ี (ประเทศไทย) จ�ากดั  
ผู้ผลิตนิตยสาร ME MAGAZINE Thailand เป็นประธานฉลองครบ
รอบนิตยสารด�าเนินธุรกิจก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 เพื่อเป็นขอบคุณลูกค้าที่ให้การ 
สนบัสนนุนติยสารโดยดมีาตลอดมา ทีโ่รงแรมดสิุตธานี 

สทุธชิยั จริาธวิฒัน์ ประธานกรรมการ บรษิทั กลุม่เซน็ทรลั จ�ากดั มอบเงนิ 
15 ล้านบาท ให้แก่มูลนธิิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยม ีศ.นพ.วศิษิฎ์ สิตปรีชา 
รองประธานกรรมการบรหิารมลูนธิฯิ เป็นผูร้บัมอบ เพือ่ช่วยเหลอืผู้ป่วยโรค 
ไต ให้ได้รบัการรกัษาด้วยการฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม

สุรชัย กิจก�าจาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ๊ิกสตาร์ จ�ากัด พร้อมด้วย  
นายศกัดิด์า โตรืน่ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด และคณะผูบ้รหิาร ร่วมมอบเงนิทนุ
การศกึษาสมทบจ�านวน 100,000 บาท ให้กบัโครงการ ‘BOLD AS ONE 
ปีที ่2’ โดยม ีกรกนก ศริวิงศ์ ผูอ้�านวยการมลูนธิฯิ เป็นตวัแทนรบัมอบ 

ภฤตยา สจัจศลิา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายบรหิารงานลกูค้า และกจิกรรม
เพือ่สงัคม บมจ.กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ พร้อมด้วยผูบ้รหิาร และพนกังาน 
ร่วมใจน้อมถวายสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทีวั่ดพระรามเก้ากาญจนาภเิษก 

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อ�านวยการ สวทช. และ ชิโร่ เทราชิมา 
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจ�าประเทศไทย ร่วมแสดง 
ความยินดีแก่ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ�านวน 
28 คนจากทัว่ประเทศ ทีไ่ด้รบัคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 

เอกวัฒน์ วิทรูปกรณ์ กรรมการผู้จดัการบริษัท แอร์โรคลาส จ�ากดั ถ่ายภาพ
เป็นทีร่ะลกึร่วมกบั ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธกิารบดฝ่ีายอุตสาหกรรม
และภาคีความร่วมมอื ในโอกาสร่วมเสวนาหวัข้อ Ride your passion Drive 
the future ทีม่หาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า ธนบรีุ


