
“เดอ บรอยน์”ลุ้น
ไม่แพ้ทั้งฤดู

เงินคงคลัง
กว่า5แสนล้าน

เศรษฐกิจ 4

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 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

เรื่องแพ้ชนะเอาไปไว้ข้าง
หลัง ไม่เอาดีเข้าตัว เอาชั่ว
ให้อีกฝ่าย  3

ปรองดองเปลื้องทุกข์
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TFDโอนทะลัก
ลุ้นทุนไต้หวัน

พรรคการเมืองทุกพรรคเร่ิม
ประสานเสียงเรียกร้องให้ 
คสช.ปลดล็อกเ พ่ือท� ากิจ 
กรรมเตรยีมตวัลงสนามเลอืก
ตั้งและท�าตามเง่ือนไขใหม่ 
ท่ีกฎหมายพรรคการเมือง
ก�าหนดกรอบเวลาไว้ แต่ท่าที
ของคสช.ที่สะท้อนออกมา
จาก “บิ๊กป้อม” ชัดเจนว่ายัง
ไม่ปลดล็อก โดยอ้างเรื่อง
ความสงบยังวุ่นวาย ยังไม่ได้
รับความร่วมมือในระดับที่ต้อง 

การท�าให้พรรคการเมืองหงุด 
หงิด แต่นักวิชาการกลับมอง
ว่าสาเหตุที่แท้จริงคือกลัวถูก
ตรวจสอบอย่างเข้มข้น จน
กระทบต่อสถานะของรัฐบาล 
ห้วงเวลาที่จะปลดล็อกจึง 
น่าจะเป็น 6 เดือนก่อนเลือก
ตั้ง เพื่อให้พรรคการเมือง
วุ ่นวายกับการเตรียมเลือก 
ตั้ง ไม ่มีเวลาให้วิพากษ์วิ 
จารณ์รัฐบาล
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ถ้าเปิดให้ประชุมพรรค
จะมีการตรวจสอบ คสช.และรัฐบาลเข้มข้น

เป็นสิ่งที่ผู้มีอำานาจไม่อยากให้เกิด

ปลดลอ็กว่นุแน่
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แม้จะมีเสียงเรียกร ้องและมี
เหตผุลในเสยีงเรยีกร้องให้คณะ
รกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ปลดล็อกพรรคการเมืองให้เริ่ม
ท�ากิจกรรมได้เพื่อเตรียมแต่ง
ตัวลงสนามเลือกตั้ง
 ที่ส� าคัญคือมีหลายเรื่ อง 
ที่พรรคการเมืองจะต้องท�าให้
เสร็จทันตามกรอบเวลาที่กฎ 
หมายพรรคการเมืองฉบับใหม่
ก�าหนดไว ้  โดยเริ่มต ้นนับ 
หนึ่งมาตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 
ที่ผ่านมา ซึ่งนับมาจนถึงวันน้ี
ผ่านไป 23 วันแล้ว
  สิ่งที่พรรคการเมืองจะต้อง
ท�ามทีัง้เรือ่งการเชก็ยอดจ�านวน
สมาชิกพรรคเพื่อรายงานยอด
แก่นายทะเบยีนพรรคการเมอืง 
การเก็บเงินค่าสมาชิกพรรค 
การหาทุนประเดิมให้พรรค 1 
ล้านบาท การตั้งสาขาพรรค 
การต้ังตัวแทนพรรคในจังหวัด
ที่ไม่มีสาขาพรรค ตลอดจน
การเตรียมการให้สมาชิกพรรค
แต่ละพื้นท่ีได้โหวตเลือกตัว 
แทนท่ีจะส่งลงสมัครชิงเก้าอี้
ส.ส.ฯลฯ
  ทั้งหมดมีทั้งในส่วนที่พรรค 

การเมืองต้องท�าให้เสร็จใน 
90 วันและ 180 วันตามกฎ 
หมายพรรคการเมืองใหมก�า
หนด ท�าให้พรรคการเมือง
เกือบทุกพรรคออกมาเรียก 
ร้องให้ คสช.ปลดล็อกให้พรรค 
การเมืองได้แล้ว
   แต ่สัญญาณที่ได ้รับกลับ 
มาจาก “บิ๊กป้อม” พล.อ. 
ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนา 
ยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหมพี่ใหญ่ของ
เครือข่ายรัฐประหารกลับสวน
ทางโดยยนืยนัว่ายงัไม่ปลดล็อก
  “คสช.ยงัไม่ได้ประชมุกนัใน
เรื่องนี้ เพราะงานพระราชพิธีฯ
เพิ่งจะเสร็จสิ้น ดังนั้นจะมาท�า
อะไรกัน และจะมาทวงสัญญา
อะไร เพราะ คสช.ต้องพิจารณา
ถึงความร่วมมือต่างๆก่อน รวม

ถึงในแต่ละพื้นที่ต่างๆด้วย แต่
ท่ีผ่านมาฝ่ายท่ีท�าให้เกิดความ
วุ ่นวายก็ยังด�าเนินการกันมา
ตลอด ส่วนที่เคยระบุไว้ว่าวันที่ 
1 พฤศจิกายนจะปลดล็อกให้
พรรคการเมืองนั้น คสช.ยังไม่
ได้ประชุมร่วมกันในเรื่องนี้”
 ชดัๆจากปาก “บิก๊ป้อม” 
ยังไม่ยกเลิกประกาศ ค�าสั่ง 
คสช.ที่ห้ามพรรคการเมือง
ท�ากิจกรรม ด้วยเหตุผลข้อ
อ้างยังไม่สงบ ยังวุ่นวาย ยัง
ไม่ได้รับความร่วมมือใน
ระดับที่ต้องการ
  แน่นอนว่าท่าทีของ “บิ๊ก
ป้อม” ย่อมท�าให้พรรคการเมอืง
หงุดหงิด เพราะเกรงว่าหาก
ทอดเวลาเนิ่นนานออกไป สิ่งที่
ต้องท�าตามเงื่อนเวลากฎหมาย
ถ้าท�าไม่ได้หรือท�าไม่ทันอาจ
ท�าให ้สถานะของพรรคการ 
เมืองมีปัญหา จนกระทบต่อ 
การส่งคนสมัครรับเลือกตั้งได้ 
หากโรดแม็พเลือกตั้งไม ่ ถูก
เลื่อนออกไปอีก
  รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร 
อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้
ความเห็นผ่านเว็บไซต์คมข่าว
เอาไว้น่าสนใจว่า
 “ถ้าเป ิดให้นักการเมือง
ประชุมพรรค ก็เท่ากับเป็นการ

ปล่อยให้นักการเมืองและนัก
วิชาการพูดอย่างเต็มที่ เท่ากับ
จะมีการตรวจสอบ คสช.และ
รัฐบาลอย่างเข้มข้น เป็นสิ่งที่ 
ผูม้อี�านาจไม่อยากให้เกดิ เพราะ 
จะท�าให้คะแนนนิยมร่วงก่อน
การเลือกตั้ง
 ส่วนตัวมองว่าการเปิดให้
พรรคการเมืองได้ท�ากิจกรรม
น่าจะเกิดก่อนการเลือกต้ังจริง
ไม่เกิน 6 เดือน เพื่อให้พรรค 
มีเวลาแค่จัดการเรื่องภายใน
พรรค ทั้งจัดสรรคนลงสมัคร 
เปิดรับสมาชิก ระดมทุน แต่
ไม่มีเวลามาวิพากษ์รัฐบาล”
 ความเห็นนี้ถือว่าน่าสนใจ
 ท่ีผ่านมาแม้รัฐบาลทหาร
คสช.จะประกาศไม่โกงกิน เข้า
มาเพื่อขจัดคอร์รัปชัน แต่ห้วง
เวลาที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่อง
ความไม่โปร่งใสเกดิขึน้ในหลาย
กรณี และแต่ละกรณีส่วนมาก 
จะถูกเป่าให้เงียบหายไป หรือ
ไม่ก็ถูกประทับตราความถูก 
ต้องชอบธรรมโดยองค์กรอิสระ  
แต่สวนทางกับข้อมูลและความ
รู้สึกของประชาชน
 หรอืนีค่อืสาเหตท่ีุแท้จรงิ
ของการไม่ยอมปลดล็อก
พรรคการเมอืง เพราะปลด
แล้วจะเกดิการวพิากษ์วจิารณ์ 
เกิดการตรวจสอบที่เข้มข้น 
ขึน้จากภายนอกจนอาจน�าไป
สู่ความวุ่นวายอย่างที่วิตก
กังวลและส่งผลกระทบต่อ
สถานะความมัน่คงของรฐับาล

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)
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In Brief : ย่อความ

ปรองดองเปลื้องทุกข์

ทรรศนะ

ถ้าการเมืองดี หากยึดอ�านาจ ทหารก็
ต้องตายหยงัเขียด โดนก้อนอฐิแน่นอน 
กข็อให้สร้างความสามัคคปีรองดองเพือ่
จะได้พัฒนาประชาธปิไตยให้เดนิหน้า  
โดยน�าเอาพระราชด�ารสัมาเป็นทีต่ัง้

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

แม่ปูสอนลูกปู?

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา คสช.
ได้ออกค�าสั่งแต่งตั้ง “รองเลขาธิ 
การ-ที่ปรึกษา-โฆษก” ประจ�าตัว
ของผู ้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆในคสช.
จ�านวน 34 คน เป็นทหารและต�ารวจ 
31 คน ผู้หญิงเพียง 3 คน ท�าให้ถูก 
ตั้งค�าถามเรื่องความเหมาะสมใน 
การแต่งตั้ง
 เพราะบางคนมีต�าแหน่งใน
สนช.และรัฐบาล แต่ยังมานั่งกิน
เงินเดือนในส ่วนนี้ อีก อย ่าง 
“พล.อ.วลิต โรจนภักดี” ปัจจุบัน
เป็นสนช. ที่ถูกตั้งเป็นรองเลขา 
ธิการฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
หรือ “พ.อ.วินธัย สุวารี” โฆษก
กองทัพบก ที่ถูกตั้งเป็นโฆษก 
ประจ�าคสช. รวมถึง “นางมยุระ 
ช่วงโชติ” บตุรสาว “มชียั ฤชพุนัธุ”์  
ประธานกรรมการร่างรฐัธรรมนญู 
ฯลฯ
 ต�าแหน่งดังกล ่าวมี เงินเดือน
ประจ�าโดยเทียบเคียงกับอัตราเงิน
เดือนของข้าราชการการเมือง ซึ่งได้
รับเงินเดือนตั้งแต่ 21,500-47,500 
บาท
 “นิพิฏฐ ์ อินทรสมบัติ” รอง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จึงถาม 
ถึงเรื่อง “จิตส�านึก” ของการแต่ง 
ตั้งและผู ้ได ้รับการแต่งตั้งว ่าเพื่อ
ประโยชน์ของวงศาคณาญาติหรือ 
ทางราชการหรือไม่  เพราะมีลักษณะ
ผลประโยชน์ที่ทับซ้อน ท้ังท่ีมีข ้อ 
ห ้ามผลประโยชน ์ทับซ ้อนของผู ้ 
ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
 ยิ่งเป็นยุคการปฏิรูปที่หายใจ
เข้าออกก็พูดแต่เรื่องปฏิรูป แต่ 
“ผู้น�าการปฏิรูป” กลับกลายเป็น 
“แม่ปูสอนลูกปูให้เดิน”!

 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ถือเป็นวันส�าคัญของ
คนไทยทัง้แผ่นดนิ เพราะเป็นวนัถวายพระเพลงิ
พระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 และถือเป็น 
การแสดงความอาลัยและไว้ทุกข์ต่อพระองค์
ท่านเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
 ในหลักธรรมค�าสอนทางศาสนาแล้วต้อง 
การให้สลัดทุกข์ เปลี้องทุกข์ ปลดทุกข์ ไม่ใช่ไว้
ทกุข์ เกบ็ทกุข์ ซึง่รฐับาลประกาศว่าวนัที ่30 ตลุา 
คมเป็นวันปลดทุกข์ ปล่อยทุกข์ หลังจากที่
ประชาชนไว้ทุกข์มาเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม 
 หลงัการไว้ทกุข์จะเหลอือะไรล่ะ บางคนบอก
ให้น�าพระราชด�ารสัของพระองค์ท่านมาใช้อย่าง 
เรื่องความไม่ปรองดอง ไม่สามัคคีต่างๆ ถ้าเรา
ยังไม่มีความสามัคคีไม่ปรองดอง ก็จะมีทุกข์ไม่
หยดุ อย่างเมือ่ไม่กีว่นัมรีายงานข่าวว่า พรรคเพือ่ 
ไทยอาจจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาล 
แล้วให้ คณุชวน หลกีภยั ขึน้เป็นนายกรฐัมนตรี
  อาตมามองดูก็ว่าเข้าท่าดี เพราะคุณชวนจะ
เล่นการเมอืงไม่รนุแรง ไม่แตกหกั แต่เชอืดเฉอืน 
แบบใบมดีโกน แต่อาบน�า้ผึง้ ซึง่เมือ่ไม่กีว่นัคณุ
ชวนกม็าเยีย่มอาตมาตอนเกอืบ 3 ทุม่แล้ว ยงั
พดูจาแหลมคมและสขุภาพดี ถ้าจะเป็นนายก
รฐัมนตรแีก้ขดัช่วงเปลีย่นผ่านกน่็าจะพอรบักนั
ได้ ถ้าฝ่ายพรรคเพื่อไทยยังมีปัญหาเร่ืองผู้น�า
พรรค โดยเฉพาะ คณุชชัชาต ิสทิธพินัธุ ์ถ้าตอน
น้ันท�าตามนโยบายของ คุณชัชชาติ เราคงไม่
เสียเงินเพิ่มเป็นแสนๆล้านบาทเพื่อมาท�าโครง 
การการคมนาคมต่างๆ อนันีก้น่็าเสยีดาย ถ้าทาง 

ทหารไม่คดิเรือ่งพวกฝ่ายนัน้ฝ่ายนี ้ดงึ คณุชชัชาติ 
มาได้ก็น่าจะท�าให้เป็นจุดแข็งจุดขายได้เยอะ
 ดังนั้นหลังวันที่ 30 ตุลาคมที่ให้ปลดทุกข์ก็
หวังว่าจะปลดความแตกแยกที่แบ่งกันเป็นฝัก
เป็นฝ่าย การเมอืงกเ็ลกิแบ่งแยก เล่นกนัแบบเอา
เป็นเอาตาย ใส่ร้ายป้ายสี ไม่เช่นนั้นการเมือง 
กจ็ะเป็นทกุข์ต่อไปและจะเกดิรฐัประหารเรือ่ยๆ
 ถ้าถามว่าจะปรองดองกันได้ม้ัย ก่อนหน้า
นั้นคงไม่มีใครเชื่อว่าจะท�าได้ แต่ไม่มีรัฐบาล
เลือกตั้ง 4 ปี 5 ปี จะเรียกว่าเว้นวรรคการเมือง 
เป็นการไว้ทกุข์ของนกัการเมอืงทีท่�าให้เกดิทกุข์
ก็แล้วแต่ วันที่ 26 ตุลาคมที่ถือว่าสิ้นสุดสร ี
ระร่างกายของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นเถ้าถ่าน 
สสาร แต่ทีส่�าคญัยิง่กว่าคอืพระราชด�ารสั ค�าสอน 
ค�าเตือน ถ้าพวกเรายึดมาปฏิบัติ เราจะคลาย
ทุกข์ เปลื้องทุกข์ได้
  ก็ขอให้ฝ่ายการเมืองเปลื้องทุกข์ ปลด
ทุกข์ เลกิใส่ร้ายป้ายส ีหนัมาสามคัคปีรอง 
ดองกันสักทีเถอะ ปิดประตูไม่ให้ทหารยึด
อ�านาจอกี ถ้าการเมอืงด ีหากยดึอ�านาจทหาร 
กต้็องตายหยังเขียด โดนก้อนอิฐแน่นอน  
กข็อให้สร้างความสามคัคปีรองดองเพื่อจะ
ได้พฒันาประชาธปิไตยให้เดนิหน้า โดยน�า
เอาพระราชด�ารสัมาเป็นทีต่ัง้ เรือ่งแพ้ชนะ
เอาไปไว้ข้างหลงั ไม่เล่นกนัแบบใส่ร้ายป้ายสกีนั 
เอาขีโ้ยนใส่กนั เอาดเีข้าตวั เอาชัว่ให้อกีฝ่าย 
	 เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

เงินคงคลังกว่า5แสนล้าน

 กระทรวงการคลัง ชี้แจงกรณีที่
มข้ีอวจิารณ์เกีย่วกบัการบรหิารเงนิ
คงคลังปีงบประมาณ 2560 โดย
ระบวุ่าถงึแม้เศรษฐกจิของประเทศ
จะมีการขยายตัวดีข้ึนมาอย่างต่อ
เนือ่ง แต่การลงทนุของภาคเอกชน
ยังไม่สามารถด�าเนินการได้อย่าง
เต็มที่ รัฐบาลยังคงมีความจ�าเป็น 
ท่ีจะต้องด�าเนินนโยบายการคลัง
เพือ่ส่งเสรมิการขยายตวัของเศรษฐ 
กิจอย่างต่อเน่ือง โดยในปีงบประ 
มาณ 2560 รัฐบาลจัดท�างบประ 
มาณแบบขาดดุล 552,920 ล้าน
บาท ซึ่งการขาดดุลดังกล่าวเป็น 
การดุลส�าหรับรายจ่ายเพื่อการลง 
ทนุ และเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน
กฎหมายงบประมาณรายจ่ายประ 
จ�าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม
เตมิ และเป็นไปตามมาตรา 21 ของ 
พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ  
ซึ่งก�าหนดกรอบวินัยการเงินการ
คลังในการกู ้เพื่อชดเชยการขาด 
ดุลไว้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประ 
มาณรายจ่ายประจ�าปีและร้อยละ 
80 ของงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
การช�าระต้นเงินกู้
 ทั้งนี้ รัฐบาลสามารถชดเชย
การขาดดุลดังกล่าวได้โดยการกู้
เงิน ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 9 
ทว ิของ พ.ร.บ.วธิกีารงบประมาณฯ 
โดยรัฐบาลท่ีผ่านมาทุกชุดได้ยึด
ปฏบิตัติามกฎหมายนีม้าโดยตลอด
 นายประภาศ คงเอยีด ผูอ้�านวย 

การส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ 
ยังชี้แจงฐานะการคลังของรัฐบาล
ประจ�าปีงบประมาณ 2560 ว่า รัฐ 
บาลมีรายได้น�าส่งคลังทั้งสิ้น 2.34 
ล้านล้านบาท ขณะทีม่กีารเบกิจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 2.89 ล้านล้าน
บาท โดยรฐับาลได้กูเ้งนิเพือ่ชดเชย
การขาดดุลทั้งสิ้น 552,000 ล้าน
บาท ส่งผลให้เงนิคงคลงั ณ สิน้เดอืน
กันยายน 2560 จ�านวน 523,000 
ล้านบาท สะท้อนว่าฐานะการคลัง
ในปีงบประมาณ 2560 ยังคงมี
ความเข้มแข็ง โดยมีระดับเงินคง 
คลังมากกว่า 500,000 ล้านบาท 
และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ 
แล้ว 82,000 ล้านบาท 
 ส่วนการกู้เงินเพื่อชดเชยการ
ขาดดุลนั้น ต้องด�าเนินการโดย
วิเคราะห์จากประมาณการรายรับ
จากการจดัเกบ็รายได้ และแผนการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างต่อ
เนื่องตลอดเวลาเป็นหลกัการส�าคญั
เพื่อให้การกู ้เงินเพื่อชดเชยการ 
ขาดดลุสามารถด�าเนนิการได้อย่าง
ถกูต้อง ทัง้จ�านวนเงนิทีต้่องด�าเนนิ
การกูแ้ละช่วงเวลาทีต้่องการใช้จ่าย
เงิน เพื่อให้เงินกู ้นั้นมีจ�านวนที่
เพยีงพอสามารถรองรบัการใช้จ่าย
ของรัฐบาลในเวลาที่ต้องใช้จ่าย 
จรงิ โดยในปีงบประมาณ 2560 กระ 
ทรวงการคลังได้จัดท�าแผนการกู้
เงินตลอดทั้งปี โดยแยกเป็นไตร 
มาสได้ ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 จ�านวน 

คลังชี้แจงการบริหารเงินคงคลังปีงบประมาณ 2560 วางแผน
อย่างรอบคอบรัดกุม ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง การกู้
เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลเป็นไปตามพ.ร.บ.วิธีการงบประ
มาณฯและฐานะการคลังยังเข้มแข็ง

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 1,271.20 ขาย 1,271.54
ลอนดอน ซื้อ 1,271.27 ขาย 1,271.57

ภาวะหุ้น 30 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) 

33.48

39.23125

45.43

4.3688

0.30458

24.63575

+2.63  1,718.66  
  63,223.79
+2.79  1,093.45  
  33,890.75
+4.56  12,465.16  
  43,149.82
-2.23  576.02  
  2,407.92

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,823.42  +8.77

2,602.99  -2.10

2,708.53  +7.68

2,000.43  +6.47

2,630.56 -0.36

2,994.36  -5.28

1,350.49  +1.84

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

7,203.04

11.39

4,527.99

7.16

2,675.05

-

17,481.65

27.65

20,674.26

32.70

-3.192.61

-

31,111.89

49.21

29,440.16

46.57

1,671.72

- 

104,187 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 
จ�านวน 191,405 ล้านบาท ไตรมาส
ที่ 3 จ�านวน 134,090 ล้านบาท และ
ไตรมาสที ่4 จ�านวน 123,240 ล้าน
บาท
 ทัง้นี ้ขอชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ระดบั
เงินคงคลัง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
เป็นเพียงเงินสดในมือของรัฐบาล 
ทีม่ไีว้เพือ่รองรบัการใช้จ่ายเท่าน้ัน 
ไม่ได้สะท้อนการบรหิารจดัการเงิน
คงคลังที่แท้จริงที่ต้องพิจารณาด�า 
เนินการอย่างต่อเนื่องในรูปของ
กระแสเงินรับจ่ายที่มีความส�าคัญ
ต่อการด�าเนินนโยบายของรัฐบาล
มากกว่าการมองระดับเงินคงคลัง
เพียงอย่างเดียว 
 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาด 
ดุลงบประมาณในปี 2560 ได้ด�า 
เนินการรวมทั้งสิ้น 552,000 ล้าน
บาท เป็นไปตามกรอบวงเงินกูข้าด
ดลุตามที ่พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี 2560 ก�าหนดไว้ทุกประ 
การ นอกจากนี้ การกู้เงินเพื่อสนับ 
สนุนการด�าเนินนโยบายของรัฐ 
บาลในการลงทุนภาครัฐในขณะที่
ภาคเอกชนได้ชะลอการลงทุน จึง
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 
2560 ขยายตัวอยู่ในระดับร้อยละ 
3.6 ต่อปี

ตรวจความคืบหน้า	 :	 นางสาว
ราชพฤกษ์ อุบลศรี ผู้จัดการบริหาร
ทรัพย์สิน ศูนย์การค้าเกตเวย์ ใน
กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท  
เวิรด์ จ�ากดั พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร
และทมีวศิวกร ร่วมลงพืน้ทีต่รวจสอบ
ความคบืหน้าการด�าเนนิงานก่อสร้าง 
‘ศนูย์การค้าเกตเวย์ บางซือ่’
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เศรษฐกิจ

แบงก์กรุงเทพสนับสนุนทางการเงิน TFD 2,100 ล้านบาท 
ส�าหรับนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 ในท�าเล EEC เร่งสร้าง
สาธารณูปโภคเสร็จใน 6 เดือน รองรับกลุ่มลูกค้าที่จะโอนและ
แบ่งโฉนดได้ทันที เชื่อปลายปียอดโอนทะลักหลังลงนาม MOU 
กับนักธุรกิจไต้หวัน 

TFDโอนทะลกั-ลุน้ทุนไตห้วนั

MOU	 :	 ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทิปโก้
แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกันกับ Mr.Intong Oudom 
กรรมการผู้จัดการบริษัท Seneoudom Company Limited เนื่อง 
ในโอกาสลงนามในสัญญาการร่วมลงทุน เพื่อการสร้างโรงงานผลิต 
ยางมะตอยน�้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เอาใจนักชิม	: มิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งเสริม
การตลาดลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบี ร่วมกับ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา เปิดตัว
แคมเปญ Happy Family Dining มอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ถือบัตร 
เครดิต TMB ใช้จ่ายที่ร้านอาหารภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

 นายอภิชัย เตชะอุบล รอง
ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยพัฒนา
โรงงานอตุสาหกรรม จ�ากัด (มหา 
ชน) หรือ TFD กล่าวว่า ที่ดินใน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟ 
ดี 2 ได้รับความไว้วางใจจากสถา 
บันการเงินอันดับต้นของประเทศ
คือธนาคารกรุงเทพพร้อมจะสนับ 
สนนุทางการเงนิวงเงนิ 2,100 ล้าน
บาท เพื่อใช ้ส�าหรับที่ดินนิคม
อุตสาหรรมทเีอฟด ี2 และวางระบบ
สาธารณูปโภคภายในโครงการ 
โดยโครงการนี้มีที่ดินจ�านวน 841 
ไร่ ได้รับใบอนุญาตการประเมิน
ผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม (EIA) 
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการวางระบบด้านสาธาร 
ณูปโภคต่างๆ เพื่ออ�านวยความ
สะดวกแก่กลุ่มลูกค้าที่ก�าลังจะเข้า
มาใช้บริการ โดยคาดใช้ระยะเวลา
ด�าเนนิการราว 6 เดอืนจะแล้วเสรจ็ 
ในส่วนของการแบ่งโฉนดท่ีดิน 

คาดว่าจะด�าเนนิการแล้วเสร็จภาย 
ใน 2 เดือนนี้ ดังนั้นจะสามารถ
จัดสรรและแบ่งโฉนดให้กับลูกค้า
ได้ภายในปี 2560 นี้
 โครงการนิคมอุตสาหกรรมที
เอฟดี 2 มีจุดเด่นหลายด้าน คือ 
ตั้งอยู่ท่ีอ�าเภอบางปะกง จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ขนานมอเตอร์เวย์กรุง 
เทพ-ชลบุรี มีหน้ากว้างติดถนน
ใหญ่ 4 กโิลเมตร ใกล้กบัสนามบนิ
สุวรรณภูมิ และท่าเรือแหลมฉบัง 
อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่มีความร่วมมือ 
กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประ 
เทศไทยผู้เข้ามาลงทุนจึงจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ใน
โซนโครงพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Develop 
ment: EEC) ซ่ึงภาครัฐให้ความ
ส�าคญัและสนบัสนนุผูป้ระกอบการ
ท่ีมาประกอบธุรกิจในพ้ืนทีด่งักล่าว 
ส่งผลให้ปัจจุบันมีการติดต่อเพื่อ

เข้ามาขอซื้อที่ดินมากขึ้นเรื่อยๆ
 นายอภชิยั กล่าวว่า TFD ก�าลงั
เร่งสร้างระบบสาธารณูปโภครอง 
รับลูกค้าที่ก�าลังจะเข้ามาจ�านวน
มาก เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้
กับลูกค ้าที่ ซื้ อที่ ดินและมาใช ้
บริการในนิคมของบริษัทฯ ทั้งนี้
ขั้นตอนของการแบ่งโฉนดคาด 
ว่าจะด�าเนินการเสร็จภายในสอง
เดอืนนบัจากนี ้จากนัน้จะสามารถ
โอนที่ดินให้กับลูกค้าได้ทันที
 อนึ่ง เร็วๆนี้ TFD เพิ่งลงนาม
บันทกึข้อตกลงความเข้าใจ (Memo 
randum of Understanding : MOU)  
จะซื้อจะขายที่ดินในนิคมกับผู ้
ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสัง 
หาริมทรัพย์และนคิมอุตสาหกรรม
รายใหญ่จากประเทศไต้หวัน โดย

จะมีการจัดสรรที่ดินส่วนหนึ่งให้
กับพันธมิตรเพื่อรองรับการย้าย
ฐานการผลิตของนักลงทุนจาก 
ต่างชาติเพื่อมาลงทุนในประเทศ 
ไทย
            การเข้ามาของกลุม่ไต้หวนั
เป็นเร่ืองทีน่่าสนใจมาก เพราะเมือ่
จะลงทุนตั้งฐานการผลิต หรือ 
ฐานประกอบการ มักจะมากัน
เป็นกลุม่ใหญ่ๆ ซึง่ถอืเป็นโอกาสที่
น ่าสนใจเพราะอนาคตอาจจะมี 
การย้ายฐานของธุรกิจในเครือ ซึ่ง
ลงทุนในประเทศอื่นมาด้วย ดัง 
นั้นหากข้อตกลงดงักล่าวบรรลุผล
ส�าเร็จตามแผนที่วางไว้ ก็จะส่ง 
ผลดีอย่างเด่นชัดให้เกิดแก่ TFD
 นายอภิชัย กล่าวถึงความคืบ
หน้าของโครงการ เดอะฮาร์เบอร์ วิว 
เรสซิเดนเซสว่า ขณะนี้งานก่อ 
สร้างมีความคืบหน้าไปมากถึง 
ร้อยละ 85 แล้ว และท่ีผ่านมา
บริษัทได้ลงนามในสัญญาขาย 
ทั้งโครงการให้กับนักลงทุนจาก
ไต้หวัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่ง
มอบและรับรู ้รายได้ราว 1,600 
ล้านบาทในไตรมาส 2/2561 ซึ่ง
จะเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนให ้
ผลประกอบการของ TFD ขยาย 
ตัวได้อย่างแข็งแกร่งและโดดเด่น

อภิชัย เตชะอุบล
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กีฬา

โลกกีฬา

‘วอซเนยีกกี’้ยนัเป็นปีทีส่ดุยอด 
แคโรไลน์ วอซเนียกกี ้นกัหวดชาวเดนมาร์ก 
เอาชนะ วนีสั วลิเลีย่มส์ คว้าแชมป์ WTA  
ทีส่งิคโปร์ 6-4, 6-4 ซ่ึงเป็นแชมป์รายการ 
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในอาชพีของเธอ โดยเธอยอมรบั 
ว่าปีนีเ้ป็นปีทีแ่สนมหัศจรรย์ของเธอ 
 หลงัจากทีต้่องพบกบัความยุง่ยากในเซต
แรก วอซเนยีกกี ้มอืวางอนัดบั 6 พลกิสถาน 
การณ์น�าไป 5-0 ในเซตทีส่อง แม้ว่า วลิเลีย่ม 
วัย 37 ปีจะกลบัมาอกีครัง้ ชนะได้ 4 เกมตดิ 
แต่วอซเนยีกกี ้ วยั 27 ปีก็พลกิเกมได้อีกครัง้ 
ก่อนท่ีจะเอาชนะนักหวดจากสหรัฐอเมริกา 
เป็นครัง้แรก

‘เดล ปอร์โต้’ทึง่ฟอร์ม‘เฟดเอก็ซ์’
ฮวน มาร์ตนิ  เดล ปอร์โต กล่าวชืน่ชม “เฟด
เอ็กซ์” โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ทีโ่ชว์ฟอร์มเหนอื
อายุ เอาชนะเขาไปได้ 6-7 (5-7), 6-4, 6-3 
คว้าแชมป์รายการสวสิ อนิดอร์ ทีบ่าเซลิ ประ
เทศสวติเซอร์แลนด์ สมยัที ่8 ได้เป็นผลส�าเรจ็ 
และแชมป์รายการท่ี 7 ของเขาในปี 2017 ท�าให้
ช่องว่างคะแนนระหว่างเขา กบั ราฟาเอล นาดาล  
มอื 1 ของโลก แคบลงด้วย ก่อนทีจ่ะลงแข่ง
ปารสี มาสเตอร์ส รายการสดุท้ายของฤดกูาล
ปรกติ ในสัปดาห์หน้า และจากชัยชนะใน
รายการนี ้ส่งให้นกัหวดวยั 36 ปี ผ่านเข้าไปเล่น 
ใน ATP Final ทีล่อนดอน ประเทศองักฤษ ด้วย 
 “โรเจอร์ เล่นได้อย่างเหลอืเชือ่จรงิๆ” เดล 
ปอร์โต้ กล่าว “ผมหวงัว่าผมจะเล่นได้อย่างเขา 
เมือ่มอีายเุท่ากบัเขา แต่ผมยังสงสยัว่าผมจะ
ท�าได้หรอืเปล่า” 

‘โจชวั’ลัน่ปี2018เป็นปีทีย่ิง่ใหญ่
อนัโธนี ่โจชวั ประกาศว่า ปี 2018 ทีจ่ะมาถงึ 
นี ้ จะเป็นปีท่ียิง่ใหญ่ของเขา หลงัจากทีเ่อา 
ชนะ คาร์ลอส ทาแคม ที่คาร์ดิ๊ฟฟ์ เมื่อวัน
อาทติย์ท่ีผ่านมา 
 เอด็ดี ้ เฮร์ิน โปรโมเตอร์ของ โจชวั ยอมรบั 
ว่า การพบกบั ดอีอนเทย์ วลิเดอร์ แชมป์ WBC 
จะต้องได้พบกนัแน่นอน ขณะที ่ รอ็บ แมค็ 
แครกเคน โค้ชของ โจชวั หวงัว่า อกีไฟท์หนึง่ 
ทีพ่ลาดไม่ได้กค็อื โจเซฟ ปาร์กเกอร์ แชมป์  
WBO นัน่เอง 
 “มีความเป็นไปได้กับสิ่งที่ก�าลังจะเกิด 
ขึน้” โจชวั วยั 28 ปี กล่าว “ผมไม่ได้รูส้กึกงัวล 
กบัปี 2018 ทีก่�าลงัจะมาถงึ ผมกลบัมามองว่า 
จะเป็นปีท่ียิง่ใหญ่ส�าหรบัผมแน่นอน”

‘เดอ บรอยน’์ลุน้ไมแ่พท้ัง้ฤดู

‘ฮามลิตนั’แชมป์สตูร1สมยัที4่

เควิน เดอ บรอยน์ กระตุ้นเพื่อนร่วมทีม 
“เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ให้กดดันคู่
แข่งให้มากขึ้น ช่วงสัปดาห์นี้พร้อมกับแสดง
ความสงสยัว่า มีความเป็นไปได้ทีพ่วกเขาจะไม่
แพ้ทีมใดเลยในฤดูกาลนี้ 
 กองกลางขาลุย เชื่อว่า สถิติที่ว่ามานี้ อาจ
จะเป็นเร่ืองที่ยาก แต่อาจจะมีหลายคนตั้ง
ค�าถามกับผลงานของทีมในเวลานี้ เนื่องจาก
ทีมแมนฯ ซิตี้ ยังคงเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ 
ทีมใดเลย ใน 4 ดิวิชั่น 
 ชยัชนะเหนอืทมีเวสต์บรอมวชิ 3-2 ในเกม
พรีเมียร์ลีก เม่ือวันเสาร์ท่ีผ่านมา ส่งให้ 
พวกเขามี 5 แต้มเหนือทีมคู่แข่ง น�าจ่าฝูง 
อยู่ในขณะนี้ และในวันพุธที่จะถึงนี้ พวกเขา 
มีโปรแกรมออกไปเยือนทีมนาโปลี ในเกม
แชมเป้ียนส์ ลกี และออกไปเยอืนทมีอาร์เซนอล 
ในวันอาทิตย์ 
 แต่ขณะที่ เดอ บรอยน์ มีความต้องการที่
จะขยายช่องห่างของคะแนนในตารางให้มาก
ออกไปอกี แต่เขากร็ูว่้าการทีท่มีจะไม่แพ้ทมีใด
เลย เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกัน  
 กองกลางวัย 26 ปี กล่าว “การไม่แพ้ทีม
ใดเลย? แน่นอน มันเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่เป็น
เร่ืองท่ียากมาก มันมีความเป็นไปได้ แต่
เนื่องจากทุกวันนี้การแข่งขันสูงมาก กับทุกๆ
ทีม ด้วยความเคารพ มันไม่เหมือนกับช่วง  
10 หรือ 15 ปีที่ผ่านมา ที่คุณมีไม่กีทีมที่
สามารถเอาชนะกับทีมชั้นน�าของตารางได้” 
 “ทุกวันนี้ ทุกๆเกมยากมาก และคุณจะ
ต้องมีสภาพจิตใจท่ีพร้อมด้วย รวมท้ังใน

แชมเปี้ยนส์ ลีก และทุกๆรายการด้วย เป็น
เรือ่งทีย่ากทีค่ณุสามารถจะรกัษาฟอร์มของคณุ
ให้ตลอดรอดฝั่ง แต่หากว่าทีมของเราท�าได้ 
มันจะเป็นเรื่องที่ดีมาก” 
 “เป็นท่ีน่าสังเกตว่า หากทีมของคุณเอา 
ชนะได้มากเท่าไหร่ มันก็จะส่งผลดีต่อทีมของ
เรามากขึน้ แต่กค็ณุกจ็ะมีความกดดนัตดิตวัไป
ด้วย หวังว่าเราจะมีผลการแข่งขันที่ดีกับอีก 2 
เกมในสัปดาห์นี้ ก่อนที่เข้าช่วงเบรกทีมชาติ 
การที่ทีมเราไม่แพ้ทีมใดเลย ก็หมายความว่า 
เราได้โยนความกดดันไปให้กับทีมอื่นด้วย” 
 ประตูจาก เลรอย ซาเน่, เฟอร์นานดินโญ่ 
และราฮีม สเตออริ่ง ท่ีพวกเขาเอาชนะที่ 
ฮอร์ธอร์น ท�าให้แมนฯ ซิตี้ ชนะ 8 เกมติดต่อ
กัน และหากว่าพวกเขาเอาชนะที่อิตาลี ใน 
วันพุธน้ี ก็จะท�าให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไป 
กับอีก 2 เกมที่เหลือ “เรารู้ดีว่าหากเราไป 
ชนะนาโปลี ได้ เราก็จะผ่านเข้าไปเล่นรอบ 
ต่อไป นั่นเป็นเรื่องที่ดี” กองกลางทีมชาติ
เบลเยียม กล่าว

ลอูสิ ฮามลิตนั กลายเป็นชาวองักฤษ คนแรก 
ที่สามารถคว้าแชมป์ฟอร์มูล่าวัน ได้ 4 สมัย 
ทั้งที่เขาจบการแข่งขัน อันดับที่ 9 ในเม็กซิโก 
กรังด์ปรีซ์ เม่ือวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจาก 
ท่ีเกิดอุบัติเหตุชนกับ เซบาสเตียน เวตเตล  
โดยแชมป์รายการนี้คือ แม็กซ์ เวอร์สแตพ 
เพ่น นักแข่งชาวดัตช์ วัย 20 ปี ของทีมเรด บูล 
 อย่างไรก็ตาม จบการแข่งขันสนามน้ี  
ฮามิลตัน ยังมีแต้มน�าถึง 56 แต้ม กับอีก 50 
แต้ม จาก 2 สนามที่เหลือ คือที่บราซิล และ
อาบู ดาบี ท�าให้ ฮามิลตัน คว้าแชมป์สมัยที่ 4 

เป็นที่แน่นอนแล้ว
 “มันไม่มีความรู้สึกที่แท้จริงหรอก การ
แข่งขันท่ีออกมาในรูปแบบน้ีมันไม่ใช่สิ่งที่ 
คุณต้องการหรอก แต่ผมไม่ยอมแพ้ ผม 
ต้องท�าให้ดีที่สุดไปจนจบการแข่งขัน” ฮามิล
ตัน กล่าว
 เวตเตล ที่จบด้วยอันที่ 4 ของสนามนี ้
กล่าวถงึ ฮามลิตนั ว่า “ลอูสิ ท�าผลงานได้ยอด
เยี่ยมมาตลอดทั้งปี และสมควรแล้วที่เขา 
จะคว้าแชมป์ในปีน้ี ผมขอดีใจกับเขาด้วยใจ 
จริง วันนี้เป็นวันของเขา”
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วอลเวอร์ตัน แห่ง caglecartoons.com โจมตีค่านิยมชาวสหรัฐ
ที่ใช้จ่ายในวันฮัลโลวีนปีนี้ถึง 9,100 ล้านดอลลาร์ ขณะที่สหรัฐ
ช่วยเหลือชาติขาดแคลนอาหารเพียง 1,500 ล้านดอลลาร์

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

 
 

In Brief : ย่อความ

มาเลเซียส่งออกทุเรียน
เจาะตลาดจนีได้เพิม่ข้ึนต่อ 
เนื่อง และเตรียมจัดงาน
โปรโมตทุเรียนที่กว ่าง 
ซีจ้วง เพือ่ใช้เป็นช่องทาง  
ขยายตลาด ตั้งเป้ายกระ 
ดบัส่งออกทุเรยีนมซูงัคงิ
แข่งกบัหมอนทองของไทย

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

มาเลยส์ง่ทเุรยีนรกุตลาดจนี

หรืออีกชื่อคือคุนยิต (Kunyit) 
เท่านั้น 
 ในปีถัดมา จีนเพิ่มสเปกให้มา 
เลเซีย โดยเปิดรับเนื้อทุเรียนแช่
แข็ง ควบคู ่ไปกับสินค้าทุเรียน 
แปรรูปอื่นๆ 
 มาเลเซียสามารถเพิ่มจ�านวน
ส่งออกทุเรียนไปจีนได้ต่อเนื่อง 
โดยปีที่แล้ว ส�านักงานการตลาด 
สินค ้าเกษตรกลาง (Federal 
Agricultural Marketing Autho 
rity) ของมาเลเซียระบุว่า มียอด 
ส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีแรก (2011) 
ถึง 1,047% มูลค่า 74 ล้านริงกิต 
(592 ล้านบาท) 
  ส่วนปีนีค้าดว่ามลูค่าจะเกนิ 
100 ล้านรงิกติ (800 ล้านบาท) 
ขณะปีหน้าตั้งเป้าไว้ 150 ล้าน
ริงกิต (1,200 ล้านบาท) 
 ปัจจัยส�าคัญส่วนหนึ่งที่สร้าง
ความหวังให้มาเลเซยี คอืการได้รับ
ความร่วมมือจากรัฐบาลจีนให้จัด
เทศกาล “Nanning Durian 
Festival 2017” ดังกล่าว ซึ่งเป็น
งานเปิดตัวทุเรียนมาเลเซียในจีน
เวทีแรก คาดว่าจะมีนักธุรกิจและ
นักชิมเข ้าชมงานตลอด 3 วัน 
100,000 คน 
 งานนี้ นอกจากเป็นโอกาส

มาเลเซยีประสบความส�าเรจ็อกี
ขัน้หนึง่ ในความพยายามส่งออก
ทุเรียนเจาะตลาดจีน โดยก�าหนด
จัดงานทุเรียน “Nanning Durian 

Festival 2017” ระหว่าง 3-5 
พ.ย.นี้ ที่หนานหนิง เมืองเอกของ
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ติด
กับภาคเหนือของเวียดนาม 
 มาเลเซียส่งออกทุเรียนไป
จีนครั้งแรกเมื่อปี 2011 หรือ
เมื่อ 6 ปีที่แล้ว แต่จีนก�าหนด
เงื่อนไขรับเฉพาะส่วนที่เป็น
เนือ้ทเุรยีนแช่แขง็ และต้องเป็น
พันธุ์มูซังคิง (Musang King) 

ขยายตลาดในจนีแล้ว มาเลเซีย 
ยังได้รับอนุญาตให้ส่งทุเรียน
สดไปประเมินกระแสตอบรับ
ด้วย จ�านวน 4 ตนั โดยเป็นการ
อนุญาตเฉพาะกิจ 
 แต่มาเลเซยีมคีวามหวงัว่า เป็น
จุดเริ่มต้นที่จะน�าไปสู่ข้อตกลงให้
ส่งออกทุเรียนสดไปจีนได้ในที่สุด
 นอกจากจีนแล้ว มาเลเซียยัง 
มีแผนเพิ่มการส่งออกทุเรียนไป 
ยงัสงิคโปร์ อนิโดนเีซยี ออสเตรเลีย 
ฮ่องกง เกาหลีใต้ และแคนาดา
ด้วย 
 มาเลเซียมีทุเรียนมากถึง 
204 สายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่ชูเป็น 
“ขุนพล” ขยายตลาดส่งออก 
ได้แก่ มูซังคิง คู ่แข่งส�าคัญ 
ของพันธุ์หมอนทองไทย
 ส�าหรับเป้าปีหน้าท่ีมาเลเซีย 
ตั้งไว้ ถือว่ายังห่างไกลจากไทย ซึ่ง
เป็นประเทศส่งออกทุเรียนใหญ่
ที่สุดในโลก และครองอันดับ 1  
ในตลาดจีนมานาน โดยปีที่แล้ว 
ไทยส่งออกทุเรียนไปจีนมูลค่า
ประมาณ 16,800 ล้านบาท
 อย่างไรก็ตาม ยอดส่งออก 
ของมาเลเซีย มีอัตราเติบโตต่อ
เนื่องเป็นที่น่าจับตามอง 
 นอกจากนั้น มาเลเซียยังมี 
แผนผลักดันให้จีนยอมเปิดรับ
ทุเรียนสดในอนาคตอันใกล้ 
และตั้งเป้าไว้ว่า จะให้จีนเป็น
ตลาดใหญ่ที่สุดในโลกที่น�าเข้า
ทุเรียนมูซังคิง

ข้อมูลภาพ : travel.detik.com
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TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ

PATTANA-P1-041017=4*6_01

สนใจติดต่อ เลขที่ 8 ซ.สุขุมวิท 12 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-5803 ต่อ 214
(คุณนิสากร)

บริษัท พัฒนาประชากร จำากัด

ร้านอาหาร CABBAGES & CONDOMS

จำ�น
วน
ม�
ก

รับสมัครงาน
1. แม่ครัว/พ่อครัว   

 • อายุไม่เกิน 45 ปี

2. ผู้ช่วยแม่ครัว

3. พนักงานเสิร์ฟ

4. เดินอาหาร

5. คนสวน

Holding-P1-201017=4*6_01

สว
ัสด
ิกา
ร

Admin & Customer Service
• เพศหญิง อายุ 28–45 ปี,

• วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

• มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 2 ปี

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

• สามารถใช้ Word, Excel, PowerPoint

• ซื่อสัตย์ บุคลิกเรียบร้อย สู้งาน

• เงินเดือน 20,000–25,000 บาทหรือตามตกลง

• ต้องมีบุคคลค�้าประกัน

     โบนัส ชุดฟอร์ม  

 ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ     

 ปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี

สัมภาษณ์ทันที รู้ผลเร็ว งานและสวัสดิการมั่นคง

Apartment ในซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต

ติดต่อขอนัดวันสมัครและสัมภาษณ์ :

คุณเพชราภรณ์ 08-1826-5101 คุณบุปผา 09-7219-9486

สถานที่สมัคร :
เลขที่ 74 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

(เยื้องซอยหลังสวน 4) / BTS : ชิดลม / รำชด�ำริ



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

สานพลังชุมชน รวมใจภักดิ์
นับเป็นการผนึกก�าลังครั้งส�าคัญ
ของบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์  
แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) และ 
กลุ่มบริหารธุรกิจ MBK FOOD 
SOLUTION จดักจิกรรมเพือ่น้อม
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
และถวายความอาลัยช่วงพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
ผสานพลังสามัคคี และสานความ
สัมพันธ์ กับกลุ่มชุมชนเพื่อแสดง
ความอาลัยแก่ในหลวงรัชกาล 
ที่ 9 ร่วมกันปลูกดาวเรืองกว่า  
9,999 ต้น บริเวณพื้นที่ด้านหน้า
โรงงานคัดคุณภาพข้าว และคลัง
สินค้า “ราชสีมาไรซ์” อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา 
 นายสมเกียรติ มรรคยาธร 
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ บริษัท 
ปทมุไรซมลิ แอนด์ แกรนาร ีจ�ากดั 
(มหาชน) กล่าวว่า “ครั้งนี้นับ 
เป็นโอกาสส�าคัญที่บริษัทฯ และ
พนักงานจิตอาสา รวมถึงประชา 
ชนทุกภาคส่วน ได้แสดงออกถึง
ความจงรกัภกัด ีและน้อมร�าลกึใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิได้ของพระบาทสมเด็จพระปร 
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพติร จงึได้จดักิจกรรม “ปลกู
ดาวเรอืงแทนใจ ให้งดงาม ในงาน
ของพ่อ” บริษทัฯ ได้น�าเหล่าพนกั 
งานบริษัทในเครือ และยังเชิญ

ชวนครู และนักเรียนกว่า 160 คน 
จาก 6 สถาบันการศึกษาโดย 
รอบโรงงาน ได้แก่ โรงเรียนนิยม
มิตรวิทยาคาร โรงเรียนบ้านเลิศ
สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา โรงเรียนบ้านใหม่
ส�าโรง และโรงเรียนหนองบัว มา
ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อร่วมกัน
ปลูกดาวเรืองกว่า 9,999 ต้น ซึ่ง
นอกจาก กิจกรรมปลูกดาวเรือง
แล้วข้าวมาบญุครองเรายงัได้สนบั 
สนุนข้าวสาร จ�านวน 2 ตัน โดย

เป็นข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม 
จ�านวน 400 ถุง มอบแก่ กองพลา 
ธิการทหารบก โดยได้รับเกียรติ
จาก พลตรีชัยวัฒน์ แสงทอง รอง
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็น
ผู้รับมอบ เพื่อน�าข้าวสารไปประ 
กอบอาหารสานต่อเป็นกิจกรรม 
“PRG จิตอาสาร่วมใจ ในงาน 
ของพ่อ”  
 ด้าน นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ 
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเกษตร และ
เทคโนโลยีนครราชสีมา หน่ึงใน
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมปลูก

ดอกดาวเรืองกับข้าวมาบุญครอง
กล่าวว่า “ขอเป็นตัวแทนนักเรียน
กล่าวขอบคุณข้าวมาบุญครองที่
ชวนมาร ่วมกิจกรรมปลูกดาว 
เรืองในครั้งนี้ เนื่องด้วยวิทยาลัย 
เกษตร และเทคโนโลยีนครราช 
สีมาเป็นสถาบันการศึกษาท่ีผลิต
นักเรียนด้านการเกษตรโดยตรง  
ปีนี้ก็ได้จัดโครงการฟาร์มธุรกิจ 
ผ ลิตดอกดาว เรื อ ง เหลื อ งรา 
ชันย์ นักเรียนของเราจึงได้น�าองค์ 
ความรู ้ที่ เรียนมาลงมือปฏิบัติ 
จริง พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 
การท�าโครงการที่กล ่าวมานับ 
เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมถวาย
ความจงรักภักดี และแสดงความ
อาลัยต ่อพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ซึ่งเปรียบเสมือน
พ่อของคนไทยทุกคน”

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

J 10.00 น. หวงั วนาไพรสณฑ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
แอพ็พลาย ดบี ีจ�ากดั (มหาชน) แถลง
ข่าวพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู ้
จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประ 
กันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ท่ีห้องง B601-602 ตลาดหลัก

ทรพัย์ฯ J 10.00 น. นพพล ตูจ้นิดา 
ผู้จัดการทั่วไป โอโฟ่ ประเทศไทย 
แถลงข่าวการประกาศความส�าเร็จ
หลังเปิดด�าเนินการจักรยานสา 
ธารณะอจัฉรยิะเป็นครัง้แรกในประ 
เทศไทยทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ศนูย์รงัสติ ทีต่กึโดม มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ J  
13.30 น. เกศรา มญัชศุร ีกรรม 
การและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย แถลงข่าวการจัด
งาน SET in the City 2017 ทีห่อ

ประชมุศกุรย์ี แก้วเจรญิ ตลาดหลกั
ทรพัย์ฯ J 14.00 น. วเิศษ วศิษิฏ์
วญิญู กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซพีี
แรม จ�ากดั และ สนุทร อรณุานนท์
ชยั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประ 
ธานคณะบรหิาร บมจ.บรษิทั ซ.ีพ.ี
แลนด์ บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 
ในการกระตุน้เศรษฐกจิยกระดบัการ 
ให้บริการผลิตภัณฑ์อาหารและเบ 
เกอรี ่ ทีโ่รงแรมแกรนด์ เมอร์เคยีว 
กรงุเทพฯ ฟอร์จนู J ต้องบอกว่า
ทุ่มทั้งแรงกาย แรงใจเพื่อเทรดโชว์

วงการป้ายและโฆษณาของเมือง 
ไทยมายาวนานกว่า 15 ปี ส�าหรบั 
บิก๊บอสคนเก่ง “สกักฉฐั ศวิะบวร” 
แห่งบริษัท ไอบริก จ�ากัด ล่าสุด
ประกาศจัดงาน “SIGN ASIA 
EXPO 2017” และ “BANGKOK 
LED & DIGITAL SIGN 2017” 
พร้อมกนักบั  “APPPEXPO THAI 
LAND” งานป้ายและโฆษณาอนัดับ 
1 จากเซ่ียงไฮ้ ประเทศจนี ในระหว่าง
วนัที ่ 9-12 พฤศจกิายน 2560 ณ 
ฮอลล์ 2-3 อมิแพค เมอืงทองธานี
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ศ.ดร.สมจติต์ สพุรรณทสัน์ นายกสมาคมวชิาชพีสขุศกึษา เข้าพบ พญ.ประนอม 
ค�าเทีย่ง อธบิดกีรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ เพือ่ร่วมหารอืการด�าเนนิงาน
พฒันาพฤตกิรรมสุขภาพประชาชน รวมทัง้การส่งเสริมมาตรฐานสขุศกึษาใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลทีจ่ะขยายผลไปถึงระดบัอ�าเภอและจงัหวดั
 

ยทุธศกัดิ ์สภุสร ผูว่้าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย และ ประธานบอร์ด 
บริษัท ไทยแลนด์พริวิเลจ คาร์ด จ�ากัด พร้อมด้วยบอร์ดบริหารทั้งคณะ  
ร่วมท�าบญุครบรอบ 14 ปีบริษทัฯ เพือ่สร้างเป็นขวญัและก�าลงัใจให้กบัทมี
พนกังาน ทีร่่วมทกุข์ร่วมสขุกนัท�างานจนผลประกอบการเตบิโต 

ชพูงษ์ เลาหะพรสวรรค์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและ นพ.ด�ารงค์ เลาหะ-
พรสวรรค์ กรรมการผู้จดัการ พร้อมคณะผู้บริหาร บจก.เนเจอร์ไบโอเทค มอบ
เงนิจ�านวน 500,000 บาท เพือ่สมทบทนุมลูนธิโิรงพยาบาลสวนดอก โดย
ม ีผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกลุ และ ศ.นพ.บรรณกจิ โลจนาภวัิฒน์ รบัมอบ

มงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย น�าคณะผูบ้รหิารธนาคาร พนกังานจติอาสา 
เข้าร่วมงานถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ทีศ่นูย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

กฤษณา อมัพชุ รองประธานกรรมการ บรษิทั เดอะมอลล์ กรุป๊ จ�ากดั ร่วมกบั  
ร.ต.ต.เกรยีงศกัดิ ์ โลหะชาละ ประธานสภากรงุเทพมหานคร เป็นประธาน 
เปิดงาน “๙ นีเ้พือ่ให้ ก้าวไปตามรอยพ่อ” ผดัหมีเ่จกระทะยกัษ์เพยีงชดุละ 
9 บาท รายได้ทัง้หมดโดยไม่หกัค่าใช้จ่ายมอบให้ “มลูนธิชิยัพฒันา” 

เจนจริา ประยรูรัตน์ นายกสมาคมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ยวุด ี แซ่โก่ย 
เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย พร้อมด้วยกรรมการสมาคม
และพนัธมติรร่วมกนัแถลงข่าว การจดังาน “Thailand Software Fair 2017” 
มหกรรมโซลชูนัซอฟต์แวร์ตอบโจทย์ธรุกจิยคุทลัดจิทิลัอย่างแท้จรงิ 

สเตฟาน ดอร์สก ีกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั สแกนเนยี สยาม จ�ากดั พร้อมด้วย 
เจอร์เก้น จันเกน ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด, ภูริวัทน์ รักอินทร์ 
ผู ้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาค จัดกิจกรรม SCANIA DRIVER 
COMPETITIONS THAILAND 2017 รอบรองชนะเลศิ

รัฐิติกร นามพิลา ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แคนนอน 
มาร์เกต็ติง้ (ไทยแลนด์) จ�ากดั จดังานประกาศผลสดุยอดภาพถ่ายมุมมอง
ใหม่ ในโครงการประกวดภาพถ่าย “CanonLife Redefine คร้ังที ่2 : อกัขรา
นกุรม ก-ฮ” พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลศิในแต่ละรางวัล 
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วิชติ อ�านวยรกัษ์สกลุ กรรมการผูจ้ดัการ พร้อมด้วยผูบ้รหิารระดบัสูง และพนกังาน
ทกุฝ่าย บรษิทั ควิบ์ เรยีล พร๊อพเพอร์ตี ้ จ�ากดั น�าดอกดาวเรอืงร่วมวางเป็นรปู 
เลข ๙ (รชัการที ่ ๙) และตกแต่งสวนดาวเรอืงโดยรอบ ณ สวนหยาดเหงือ่ 
พระราชา เพือ่น้อมถวายพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

อาทร วงศ์วานิชกิจ ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์การค้าแฟชั่น  
ไอส์แลนด์ ร่วมกับ บวรสิน นิยมตรง ผู้อ�านวยการเขตคันนายาว จัดพิธ ี
ถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

ธรีะยทุธ จริาธวิฒัน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร โรงแรมและรสีอร์ตในเครอื 
เซน็ทารา น�าผู้ใหญ่สายบญุ ผู้บริหาร และพนกังาน มอบกระปุกออมเงนิให้ 
แก่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์ในโครงการ “ออมเพื่อให้ ตามรอย
พ่อ” เพือ่สร้างอาคารนวมนิทรบพติร 84 พรรษา อาคารศนูย์การแพทย์ 

นรศิ เชยกลิน่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.สงิห์ เอสเตท พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯและบริษัทในเครือ ร่วมพิธีน้อมร�าลึกในพระ
มหากรณุาธคิณุ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถ
บพติร พร้อมยนืสงบนิง่เป็นเวลา 89 วนิาท ีทีอ่าคารซนัทาวเวอร์ส 

วรเทพ อศัวเกษม รองผูอ้�านวยการผลติภณัฑ์วาโก้ บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนจ�านวน 1,000,000 บาท  
แด่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ภายใต้โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม”  
เพือ่สนบัสนนุการรกัษาผูป่้วยมะเรง็เต้านมทีด้่อยโอกาส 

ดร.สมชาย หาญหรัิญ ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม ดร.พสุ โลหารชนุ อธบิดี
กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม ร่วมกบั บรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) มอบเงินทุนแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ครั้งที่ 2 ปี 2560  
ในโครงการ Delta Angel Fund for Startup ทีโ่รงแรมเซนจร่ีูพาร์ค 

สุวิทย์ สุทธิแป้น รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงานกลางและพัฒนาอสังหา 
ริมทรัพย์ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) มอบน�้าด่ืมและอาหาร 
ผ่านส�านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการประชาชนที่ 
เดินทางไปถวายดอกไม้จนัทน์ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ 

พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการและลูกจ้าง ทหาร และตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนเทเวศร์ ร่วม 
จัดกิจกรรมจิตอาสา “ท�าความดีถวายพ่อ” ท�าความสะอาดบริเวณถนน
เลยีบคลองผดงุกรุงเกษม ตัง้แต่ส่ีแยกเทเวศร์จนถึงท่าน�า้เทเวศร์ 


