
“เคน”ฟิต
บู๊“ชุดขาว”

KTBขายตราสาร
ด้อยสิทธิ

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

อตัตาห ิอตัโนนาโถ ตนเป็น 
ที่พึ่งแห่งตน
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ติเพื่อก่อ

editor59lokwannee@gmail.com

น้องน�้า!

กีฬา 6

ฉุก(ละหุก)คิด 3

ต่างประเทศ 7
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พร่องจรยิธรรม

4697 (1222) N
O
V. 1, 2017

พม่าเผชิญพิษ
“วิกฤตโรฮีนจา”

ค�ำครหำกรณี นำยมีชัย ฤชุพันธุ์  
แต่งตั้งลูกเป็นเลขำฯประจ�ำตัว 
แม้จะมีเสียงดังอยู่บ้ำง แต่ก็คง
เป็นคลื่นกระทบฝั่งที่จำงหำยไป
ตำมกำลเวลำ เหมอืนกบัอกีหลำย
กรณีก่อนหน้ำนี้ อย่ำงไรก็ตำม 
สังคมไทยไม่ควรหลงประเด็น 
เพรำะไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องนัก 
กำรเมืองท�ำไม่ได้ คนที่มำจำก 
อ�ำนำจรัฐประหำรท�ำได้ ถ้ำมัว

แต่พลิกลิ้นกันไปมำ ทีใครทีมัน
อยู่อย่ำงนี้ บรรทัดฐำนทำงกำร
เมืองที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้ คนที่
อำสำเข้ำมำท�ำงำนกำรเมอืงย่อม
ถือเป็นบุคคลสำธำรณะ แม้ไม่มี
ระเบียบ ไม่มีกฎหมำยห้ำม แต่
ต้องนึกถึงควำมรู้สึกของประชำ 
ชนเป็นส�ำคัญ ควำมรับผิดชอบ
ทำงจริยธรรมต้องมมีำกกว่ำควำม 
รับผิดชอบตำมกฎหมำย

LokWanNee

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

สำ�นึกคว�มรับผิดชอบท�งก�รเมือง
ของผู้อ�ส�ทำ�ง�นก�รเมือง

ต้องเหนือกว่�คว�มรับผิดชอบท�งกฎหม�ย   

พร่องจรยิธรรม

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รำยวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยาวรกลุ / เจ้ำของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณำธกิำรจดักำร : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�ำนกังำนบรษิทั โลกวันนี ้จ�ำกัด : เลขท่ี 71/25 

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

บ้านเมืองเราก็แปลกดี บางเรื่อง
คนบางคนท�าได้ไม่ผดิ เรือ่งเดยีว 
กันคนบางคนท�าไม่ได้มีความ 
ผิดเป ็นเรื่ องไม ่ถูกต ้องขาด
จริยธรรม ห่างไกลจากความ 
เป็น “คนดี”
 แน่นอนว่ำก�ำลังพูดเรื่อง
กำรตั้งเครือญำติเข้ำมำรับ
ต�ำแหน่งต่ำงๆ ทั้งในส่วนข้ำ 
รำชกำรประจ�ำและข้ำรำช 
กำรกำรเมือง
 ที่เป็นข่าวฮือฮาล่าสุด คือ 
กรณีที่ นำยมีชัย ฤชุพันธุ์  
ประธานคณะกรรมการร่างรัฐ 
ธรรมนูญแต่งตั้ง นำงมยุระ 
ช่วงโชต ิบตุรสาว เป็นรองเลขาฯ 
ประจ�าตัว
 กรณีของนายมีชัยไม่ใช่กรณี
แรก ก่อนหน้านี้มีเกิดขึ้นมา 
แล้วท้ังในยุครัฐบาลจากการ
เลือก ต้ังและยุค รัฐบาลที่มา 
จากการยึดอ�านาจ
 สิ่งที่แตกต่างกัน คือ ในยุค
รัฐบาลจากการเลือกตั้ง หากมี
แต่งต้ังเครือญาติเข้ามารับต�า 
แหน่งจะถูกโจมตีว ่ามีผลประ 
โยชน์ทับซ้อน แต่หากเป็นคน
จากรัฐบาลคณะรัฐประหารจะ 
ถูกอธิบายเป็นอีกอย่างหนึ่งว่า 

“เพื่อรักษาความลับ” จึงต้อง 
ตัง้คนท่ีไว้ใจได้เข้ามาท�างานและ 
เม่ือพูดเพ่ือรักษาความลับ หาก
เป็นนักการเมืองจะถูกมองว่า
ปกปิดเรื่องไม่ดี โกงกิน แต่หาก 
เป็นอีกขั้วหนึ่งการรักษาความ
ลับจะถูกแปลความหมายเป็น
เรื่องของความมั่นคง เรื่องของ
บ้านเมืองทันที
 “ไม่รู้จะหาบุคคลใดที่ไว้วาง 
ใจมาท�าหน้าที่ได้ ไม่รู้จะยืมใคร
มาท�าหน้าที่ อีกทั้งงานในคสช. 
ต้องให้คนที่ไว้ใจได้ รักษาความ
ลับได้เข้ามาท�าหน้าที่ จึงแต่งตั้ง
ลูกสาวให้ท�าหน้าที่...เขาไม่ได้มี
ประโยชน์อะไร ท�างานตามปรกติ  
การได้รับค่าตอบแทนนั้น เป็น
ปรกติของผู้ที่ท�างาน ได้รับเงิน
เดือนตามปรกติ ส่วนของนัก 
การเมอืง ไม่มอีะไรห้ามไม่ให้เขา 
ตั้งลูกหรือภรรยามาท�าหน้าที่”
 เป็นค�ำชี้แจงที่มีเหตุผล

สวยๆจำกนำยมีชัย
 ในยุค คสช. ก่อนหน้าน้ีใน
สภาปฏิรปูแห่งชาติ (สปช.) ก็เคย
มี สปช. 12 รายแต่งตั้งลูกเมีย
เครอืญาติเข้ามารบัต�าแหน่งเป็น
ผู้ช่วย เป็นผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัว 
เช่นเดียวกันกับสมาชิกสภานิติ 
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็มี
กว่า 50 คน ที่แต่งตั้งเครือญาติ
เข้ามาท�างานในต�าแหน่งต่างๆ 
ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีระเบียบหรือ 
กฎหมายข้อใดห้าม หากบุคคล 
ท่ีได้รับการแต่งต้ังมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามก�าหนดก็สามารถ
แต่งตั้งได้
 แม้แต่ข้อบังคับประมวลจริย 
ธรรมของสภาที่บังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบันข้อท่ีเก่ียวข้องยังก�าหนด 
ไว้เพียง ให้สมาชิกและกรรมาธิ 
การพงึระมดัระวงัการปฏบิตังิาน
หรือการปฏิบัติหน ้าที่ ของผู  ้
เชี่ยวชาญประจ�าตัว-ผู ้ปฏิบัติ
งาน-ที่ปรึกษา-ผู้ช�านาญการ-
นักวิชาการ และเลขานุการ มิ 
ให้กระท�าการใดๆอันเป็นทีเ่สือ่ม
เสียแก่สมาชิก กรรมาธิการ และ
สภา
 สมาชิกและกรรมาธิการจัก
ต้องละเว้นจากการแสวงหาผล
ประโยชน์ โดยอาศัยต�าแหน่ง
หน้าท่ีและไม่กระท�าการท่ีเป็น 
การขดักนัแห่งผลประโยชน์ หรอื 

มีผลประโยชน์ทับซ้อน และจะ
ต้องดูแลให้คู ่สมรสและบุตร 
ของสมาชิกและกรรมาธิการ
ปฏิบัติตามเช่นเดียวกันด้วย
 ก็จริงอย่างนายมีชัยว่าไม่มี
กฎหมายหรือระเบียบข้อไหน
ห้าม ที่ส�าคัญนายมีชัยไม่ได ้
เป็นสมาชิกสภา เป็นเพียงกรรม 
การร่างรฐัธรรมนญู ขนาดมเีสยีง 
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในกรณ ี
ของ สนช. วิปสนช.ยังท�าได้เพยีง 
ออกค�าแนะน�าให้เปล่ียนเอา 
เครือญาติออกแล้วหาคนอื่นที่
ไว้ใจได้มาท�างานแทน
 แม้จะเคยมคีนพดูเอาไว้อย่าง
สวยงามว่า “ส�านึกความรับผิด
ชอบทางการเมืองของผู ้อาสา
ท�างานการเมอืงจะต้องเหนอืกว่า
ความรับผิดชอบทางกฎหมาย” 
แต่ก็เป็นได้แค่ค�าพูดเท่ๆ ที่ไม่
อาจเกิดขึ้นได้ในความเป็นจริง
 อย่างไรก็ตาม คนที่อาสาเข้า
มาท�างานการเมอืงถอืเป็นบคุคล
สาธารณะ แม้ไม่มีระเบียบ ไม่มี
กฎหมายห้าม แต่การจะท�าอะไร
ย ่อมสมควรนึกถึงความรู ้สึก 
ของประชาชนเป็นส�าคัญ
 ถ้ำมัวแต่เป็นศรีธนญชัย
พลิกลิ้นกันไปมำ ทีใครทีมัน
อยูอ่ย่ำงนี ้บรรทดัฐำนทำงกำร 
เมอืงทีดี่จะเกิดขึ้นได้อย่ำงไร 
ถ้ำจะให้ยอมรับเร่ืองนี้เป็น
เรื่องปรกติที่ท�ำได้เวลำที่คน
อืน่ท�ำบ้ำงกอ็ย่ำออกมำชีห้น้ำ
คนอื่นว่ำมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โกง

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ติเพื่อก่อ

ทรรศนะ

รัฐบำลเป็นที่พ่ึงให้ประชำชนก็ดีอยู่ 
แต่อย่ำลืมให้ประชำชนพ่ึงตนเอง
ด้วย ไม่ใช่ให้ประชำชนเป็นง่อย ช่วย
ตัวเองไม่ได้  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

น้องน�้ำ!
 ปล่อยปัญหาน�้าท่วมภาคกลาง
และอีสานมาเป็นแรมเดือน สะท้อน
ให้เห็น “กึ๋น” ของรัฐมนตรีและ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยังจมปลัก 
กบัการแก้ปัญหาเดมิ ๆ  และความผดิ
พลาดที่ไม่มีใครแสดงความรับผิด
ชอบ 
 โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารไม่ชัด 
เจน แล้วยงัตัง้ค�าถามว่าบดิเบอืนหรือ
ไม่ เพราะก่อนหน้านี้ทั้งรัฐบาลและผู้
ที่เกี่ยวข้องต่างก็ยืนยันว่ารับมือได้ 
แม้ปริมาณน�้าจะไม่น้อยกว่าปี 2554   
 ขณะที่ “ทั่นผู้น�ำ” ก็โชว์กึ๋นให้ 
“ผู้ว่ำฯ” ไปหำอำชีพเสริมให้ชำว
บ้ำนช่วงฤดูน�้ำท่วม โดยน�ำร่อง
ด้วย “อำชีพประมง” แล้วให้กระ
ทรวงเกษตรฯก�ำหนดเป็นโซนนิง่!
 ไอเดียบรรเจิดของ “ทั่นผู้น�ำ”  
จะท�าให้ชาวบ้านหลายพื้นที่เดือด 
ร้อนมานานหลายเดอืนและบางพืน้ที่
ท ่วมไม่ต ่างกับปี 2554 ออกมา
สรรเสริญเยินยอหรือไม่นั้น “ทั่น
ผู้น�ำ” ต้องถามชาวบ้านเดือดร้อน
จริงๆ ไม่ใช่ถาม “หน้าม้า” ที่จัดฉาก
มาสร้างภาพอย่าง “ครม.สัญจร” 
และลงพื้นที่หลายแห่ง
 “น้องน�้า” คร้ังน้ีไม่ต่างกับปี  
2554 เพียงแต่ปิดกั้นทุกพื้นที่เพื่อ 
ไม่ให้ท่วมพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ  
เท่านั้น ขณะที่ “รัฐบาลทหาร” มีอ�า 
นาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและอยู่มากว่า  
3 ปี ทั้งยังตั้ง “ส�านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ” คุยโว 
จะบูรณาการบรหิารจดัการ “น�า้ท่วม-
น�า้แล้ง” ทัง้ระบบ 
 สดุท้ำยก ็“เสยีเปล่ำ” ดแีต่พดู 
และเข้ำต�ำรำ “ว่ำแต่เขำ อิเหนำ
เป็นเอง”!

 ช่วงนี้เรื่อง “บัตรรูดปรื๊ด” หรือ “บัตรคน 
จน” ที่จะไปซื้อข้าวซื้อของก�าลังคึกคัก แต่คนที่
ไม่ได้จนก็อยากไปรูดปรื๊ดด้วย จึงท�าตัวเป็นคน 
จน ถ้ามีมากๆ ประเทศชาติจะเป็นยังไง เอาล่ะ
กเ็ป็นความหวงัดขีองรฐับาล ซึง่ความหวงัดหีรอื
เมตตาเนีย่ พระพทุธศาสนาบอกว่าต้องมปัีญญา
ด้วย จะเมตตาอวชิชากจ็ะเกดิปัญหาตามมา เช่น 
คนคิดว่าถ้าไม่จนกไ็ม่ได้ เลยต้องอยูอ่ย่างจนๆ เพือ่
จะได้บตัรรดูปรืด้ ถ้าคดิอย่างนีป้ระเทศชาตกิแ็ย่
  เอาล่ะ ประชาชนกใ็ช้ความหวงัดขีองรฐับาล
ให้เป็นประโยชนก็คงไม่เป็นไร แต่ถ้าความหวัง
ดขีองรฐับาลกลายเป็นกบัดกั เป็นน�า้ตาลอาบยา 
พิษ เป็นเหยื่อที่หุ้มเบ็ด อันนี้จะล�าบาก ตอนรูด
มันหวานจ๋อยเลยนะ แต่เงินคลังที่เอามาให้รูด
จะหามาจากไหน ถ้ามีเงินล้นคลังก็ไม่มีใครว่า
อะไร แต่ถ้ารูดจนมีปัญหาวินัยการเงินการคลัง
เสีย นิสัยประชาชนก็เสียด้วย เพราะอยากจะรอ
รับอย่างเดียว ไม่ขวนขวาย ไม่กระตือรือร้น ไม่
ขยันหมั่นเพียร อาจท�าให้ประเทศชาติไม่เจริญ
ก้าวหน้า ประชาชนไม่มีฐานะที่มั่นคงยั่งยืน มี
ข้อคิดอะไรก็เตรียมหาทางออกกันไว้ให้ดีด้วย
  รัฐบาลหวังดีอย่างไรก็ต้องหาทางออกไว้
ด้วย ถ้าประชาชนรูดแล้วก็ต้องให้พยายาม
ขวนขวายให้พ้นสภาพความเป็นคนจน ไม่ต้อง
ไปรอรบับตัรเพือ่ซือ้โน่นซือ้นี ่มกีนิมใีช้อย่างคน
มีเงินดีกว่าซื้ออย่างคนจน มีศักดิ์ศรีกว่า
 กห็วงัว่าประชาชนคงจะเข้าใจเรือ่งความหวงั

ดขีองรฐับาล รฐับาลกม็แีนวทางจะท�าให้คนหาย
จน ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามมตีามเกดิ ไม่มกีใ็ห้ 
ไม่มแีนวทางให้ประชาชนมงีาน มรีายได้ ความ
หวังดีของรัฐบาลจึงต้องให้ความรู้ความเข้าใจ 
ทีถ่กูต้องถกูทางด้วย ถ้ามาถกูทาง ต้นทาง กลาง
ทาง ปลายทางก็จะไม่หลงทาง
 ก็หวังว่าไม่ถือว่าพระพูดปลุกระดม ปลุก 
ปั่นให้แตกแยกนะ วิพากษ์วิจารณ์ก็เพื่อให้ข้อ 
คิด ให้ค�าสอน ไม่ได้ให้แบบฮาร์ดคอร์ เพราะ
เชื่อว่ารัฐบาลหวังดีจะแก้ปัญหา เชื่อว่ารัฐบาล 
คงไม่โกรธ มหาเถรสมาคม (มส.) คงไม่คิดว่า
เอาอีกแล้ว ประกาศแป๊บเดียวก็วิพากษ์วิจารณ์
อย่างโน้นอย่างนี้อีกแล้ว  
  อำตมำขอย�ำ้ว่ำไม่ใช่วพิำกษ์วจิำรณ์ แต่
ให้ข้อคดิแบบนุม่นวล ไม่ได้รนุแรงอะไร ติ
เพื่อก่อ ไม่ใช่ติเพื่อท�ำลำย ก็หวังว่ำจะน�ำ
ไปพิจำรณำบ้ำง ถ้ำไม่รับก็ไม่ว่ำอะไร พระ
ก็มีหน้ำที่คอยบอกหลักธรรมค�ำสอนอย่ำง
นั้นอย่ำงนี้ เพรำะศำสนำพุทธก็บอกว่ำ อัต
ตำหิ อัตโนนำโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน รัฐ 
บำลเป็นที่พึ่งให้ประชำชนก็ดีอยู่ แต่อย่ำ 
ลมืให้ประชำชนพ่ึงตนเองด้วย ไม่ใช่ให้
ประชำชนเป็นง่อย ช่วยตัวเองไม่ได้ กันไว้
ก่อนดีกว่ำแก้ทีหลัง แย่แล้วจะแก้ไม่ทัน 
เพรำะบัตรคนจนที่รูดปรื๊ดๆกันอย่ำงไรก็
ต้องป้องกันไว้ด้วยก็แล้วกัน
  เจริญพร



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 19 ฉบับที่ 4697 (1222) วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้
จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิด
เผยว่า เตรียมออกและเสนอขาย
ตราสารด้อยสิทธิเป็นเงินกองทุน
ประเภทที ่2 ธนาคารทีค่รบก�าหนด
ไถ่ถอน พ.ศ. 2570 อาย ุ10 ปี ธนา 
คารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�าหนดได้
หลงัจาก 5 ปี นบัจากวนัทีอ่อกตรา 
สารหรือตามท่ีเง่ือนไขก�าหนดวง 
เงนิไม่เกนิ 20,000 ล้านบาท อตัรา
ดอกเบี้ยของตราสารด้อยสิทธิเท่า 
กับ 3.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 
3 เดือน แก่นักลงทุนสถาบันหรือ
นักลงทุนรายใหญ่
 ทัง้นี ้ธนาคารจะให้ผูล้งทนุราย
ใหญ่ที่สนใจลงทุนจองซ้ือระหว่าง
วันที ่16-22 พฤศจกิายนนี ้ทกุสาขา
ของธนาคารทัว่ประเทศ โดยลงทนุ

ขั้นต�่า 1 ล้านบาท และเพิ่มจ�านวน
ครั้งละ 100,000 บาท และผู้ลงทุน
สถาบันจองซื้อขั้นต�่า 1 ล้านบาท 
และเพิ่มครั้งละ 10,000 บาท ซึ่ง
ช่วงต้นเดอืนตลุาคมทีผ่่านมา ธนา 
คารได้จัดโรดโชว์เพื่อบรรยายสรุป
ข้อมูลการด�าเนินงานและแผนการ
เสนอขายกองทนุประเภทที ่2 ไปแล้ว 
 การออกเสนอขายตราสารด้อย
สิทธิฯคร้ังนี้ เพื่อเป็นเงินกองทุน
ของธนาคารและใช้ในการด�าเนิน
งานทั่วไปเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง 
เพิ่มขีดความสามารถในการขยาย
สินเชื่อ รองรับการขยายตัวของ
ธนาคารในอนาคต และเพิ่มทาง
เลือกในการลงทุนให้กับลูกค้า 
 ส�าหรับฐานะการเงินของธนา 
คารในปัจจุบันในช่วง 9 เดือนแรก

กรุงไทยเตรียมออกและเสนอขำยตรำสำรด้อยสิทธิวงเงินไม่เกิน 
20,000 ล้ำนบำท ดอกเบี้ย 3.40% ต่อปีจองซื้อระหว่ำงวันที่ 16-
22 พฤศจิกำยน

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝำก  เงินกู้

อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ตลำดกรุงเทพฯ

ตลำดต่ำงประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,000.00 บาท

 ขาย 20,100.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,647.00  บาท

 ขาย   20,100.00 บาท

รำคำทองค�ำ

ฮ่องกง ซื้อ 1,275.49 ขาย 1,275.63
ลอนดอน ซื้อ 1,275.56 ขาย 1,275.95

ภำวะหุ้น 31 ตลุำคม 2560

สถำบัน ซื้อ ขำย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่ำงชำติ ซื้อ ขำย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รำยย่อย ซื้อ ขำย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลำร์สหรัฐ บำท

ยูโร บำท

ปอนด์สเตอร์ลิง บำท

ดอลลำร์ฮ่องกง บำท

เยน บำท

ดอลลำร์สิงคโปร์ บำท

 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

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

SET 100 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)  

SET 50 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

mai 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

33.48

39.36875

45.65

4.3713

0.30608

24.71825

+2.71  1,721.37  
  55,633.83
+3.26  2,468.42  
  38,018.12
+1.29  1,094.74  
  30,286.07
-1.07  574.95  
  2,818.94

FTSE SET Index Series

แบ่งตำมมูลค่ำตำมรำคำตลำด

 

1,824.29  +0.87

2,610.71  +7.72

2,725.08  +16.55

2,003.34  +2.91

2,639.89 +9.33

2,995.32 +0.96

1,349.06  +1.43

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,376.04

9.69

4,549.22

8.18

826.82

-

17,466.77

31.40

17,866.87

32.12

-400.10

-

26,242.57

47.17

27,008.55

48.55

-765.98

- 

KTBขายตราสารดอ้ยสทิธิ

 นายทรงพล ชญัมาตรกจิ ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี 
ไดเรค็ จ�ากดั (มหาชน) หรอื TVD 
เปิดเผยผลการด�าเนินงานว่า จะ
กลับมาฟ้ืนตวัได้ในไตรมาสสุดท้าย 
ปีนี้ หลังจากปรับกลยุทธ์ใช้ส่ือ
โฆษณาต้ังแต่เดือนกันยายนที่
ผ่านมาผ่านช่องทีวีดิจิทัลต่างๆ 
เพื่อสร้างการรับรู ้ด้าน Brand 
Awareness และกระตุ ้นการ 
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทาง 
การขายทุกช่องทาง นอกจากนี้  
ยงัคดัเลอืกสนิค้าทีจ่ะโฆษณาและ
การจัดแพ็กเกจสินค้าท่ีเหมาะ 
กบัแต่ละช่วงเวลา เพือ่กระตุน้การ
ขายช่วงปลายปี ตลอดจนการ 
น�าเสนอสินค้าใหม่ๆ 
 ส่วนภาพรวมธุรกิจและก�าลัง
ซือ้ผูบ้รโิภคในช่วงโค้งสดุท้ายของ 
ปีนีจ้ะมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้อย่าง 

ปีนี้ มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 17,632 ล้าน
บาท ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุน
ทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อยู่ที่ 
16.98% สูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท.ก�า 
หนด นอกจากนี ้ธนาคารได้รบัการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร
จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประ 
เทศไทย) จ�ากัด ที่ AA+(tha) และ
อันดับความน่าเชื่อถือของตรา 
สารอยู่ที่ระดับ AA(tha)

ผยง ศรีวณิช

TVDโหมสื่อโฆษณำทีวีดิจิทัล
ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยจาก 1.นโย- 
บายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสนี้ 
 2.ตวัเลขอตัราหนีค้รวัเรอืนต่อ
จีดีพีไตรมาส 2 ปรับลดลงมาอยู่
ที่ 78.4% จากปี 2558 ที่ตัวเลข
เคยพุ่งขึ้นไปสูงกว่า 80% หาก
ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องก็จะส่ง 
ผลต่อความสามารถในการจบัจ่าย
ใช้สอยและความเชื่อมั่นของผู ้
บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น 
 3.พฤติกรรมการรับชมสื่อ 
ของผู ้บริโภคเริ่มมีการเปล่ียน 
แปลงไป โดยกลบัมาใช้เวลารบัชม
โทรทัศน์เพิ่มขึ้น แม้ไม่เหมือน
เดิมแต่มีปริมาณมากพอต่อการ
สร้าง CRITICAL MASS POINT 
ช็อปปิ ้งได้ และมีแนวโน้มจะมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นเพราะการปรับตัว
ของทีวีดิจิทัลด้วย ท�าให้สามารถ

วางกลยุทธ์การใช้ส่ือโฆษณาผ่าน
สื่อทั้งในรูปแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขณะที่ภาพรวมผลไตรมาส 3 ยัง
ได้รับผลกระทบจากก�าลังซื้อผู ้
บริโภคที่ชะลอตัวและการแข่งขัน
ที่ค่อนข้างรุนแรง จึงต้องใช้งบ 
จัดกิจกรรมส ่ ง เสริมการขาย 
เพิ่มขึ้น  

ทรงพล ชัญมาตรกิจ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 19 ฉบับที่ 4697 (1222) วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

ธอส.ประกำศ 6 มำตรกำรบรรเทำควำมเดอืดร้อนด้ำนทีอ่ยูอ่ำศยั
ให้ลูกค้ำท่ีประสบอุทกภัย ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0% นำน 3  
เดอืน สนิเชือ่ดอกเบีย้พเิศษ 3% นำน 3 ปี รวมถงึกูป้ลกูสร้ำงและ
ซ่อมแซมและขอประนอมหนี้ 

ธอส.ชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั

เปิดตัว : นายอภสิทิธิ ์รจุเิกยีรตกิ�าจร ประธานกรรมการ และ นายวทิูร  
สรุยิวนากลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากดั 
(มหาชน) เปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติที่มีพื้นที่จัดเก็บสินค้า 
มากที่สุดในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างของเมืองไทย ท่ีศูนย์กระจาย
สินค้าโกลบอลเฮ้าส์ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้อนรับนักลงทุน : นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ซลีคิคอร์พ จ�ากดั (มหาชน) ให้การต้อนรบันกัลงทนุทีเ่ข้ารบัฟัง
ข้อมลูธรุกจิบรษิทั และร่วมฟังทศิทางการเตบิโตทางการตลาดอตุสาหกรรม
กาว รวมถึงเยี่ยมชมโรงงานชมเครื่องจักรที่ทันสมัย ที่มีกระบวนการ
ผลิตกาวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้
จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) เปิดเผยว่า ปัญหาอุทกภัย
ในหลายจังหวัด จนส่งผลให้ประชา 
ชนได้รับความเดือดร้อนทั้งที่อยู ่
อาศัย และการประกอบอาชีพ ธนา 
คารจึงเตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท
จัดท�า “โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัย
เพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยปี 
2560” โดยรายละเอียดดังนี้
 มาตรการที่ 1 ลูกค้าเดิมของ 
ธอส.กรณีหลักประกัน (ที่อยู่อาศัย
ที่จดจ�านองกับธนาคาร) ได้รับผล 
กระทบ จะลดภาระดอกเบีย้และเงนิ
งวดผ่อนช�าระโดยคดิอตัราดอกเบ้ีย 
0% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก เดือน
ที ่4-12 อัตราดอกเบ้ีย MRR-2.50% 
ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-
2.00% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 
MRR-1.00% ต่อปี และปีที่ 4 จน 
ถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูก 
คา้สวสัดกิาร ดอกเบ้ียเท่ากบั MRR-
1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย
ท่ัวไป ดอกเบ้ียเท่ากับ MRR-0.50% 
ต่อปี กรณีกู้เพื่อช�าระหนี้หรือซื้อ
อุปกรณ์และสิง่อ�านวยความสะดวกฯ 

ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบัน
อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. อยู่ท่ี 
6.75% ต่อปี)
 มาตรการที ่2 ส�าหรบัลกูค้าใหม่ 
หรือลูกค้าเดิมของ ธอส. ท่ีอาคาร
หรอืบ้านได้รบัความเสยีหาย สามารถ
ขอกู้เพิ่ม หรือกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้าง
ทดแทนหลังเดิม หรือกู้ซ่อมแซม
อาคารท่ีได้รับความเสียหาย คิด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้คงที่ 3.00%  
ต่อปี นาน 3 ปี หลังจากนั้น กรณี
ลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย 
MRR-1.00% ต่อปี ส่วนลกูค้าราย
ย่อย คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-
0.50% ต่อปี
 มาตรการที ่3 ลกูหนีท้ีห่ลกัประ 
กนัได้รบัความเสยีหาย และกระทบ 
ต่อความสามารถในการช�าระหน้ี 
ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่
เกิน 1 ปี 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย 
0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรกโดยไม่
ต้องช�าระเงินงวด จากนั้นเดือนที่ 
5-16 อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดย
ให้ผ่อนช�าระเงนิงวดไม่น้อยกว่าดอก 
เบี้ยรายเดือน และเมื่อครบระยะ
เวลาประนอมหนี้ ให้ลูกหนี้กลับมา

ใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิเดิมก่อน
ที่จะใช้มาตรการนี้
 มาตรการที ่4 ลกูหนีท้ีไ่ด้รบัผล 
กระทบด้านรายได้ ให้ลกูหนีป้ระนอม 
หนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี อัตรา
ดอกเบีย้ 1% ต่อปี โดยให้ผ่อนช�าระ
เงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยราย 
เดอืน และเมื่อครบระยะเวลาประ 
นอมหนี้ให้ลูกหนี้กลับมาใช้อัตรา
ดอกเบี้ยตามสิทธิเดิมก่อนที่จะใช้ 
มาตรการนี้
 มาตรการที ่ 5 ลกูหนีท้ีเ่สยีชวีติ
หรอืทพุพลภาพถาวร ให้ผ่อนช�าระโดย
ใช้อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีตลอด
ระยะเวลาทีค่งเหลอืตามสญัญากู้
 มาตรการที่ 6 กรณีที่อยู่อาศัย
ได้รับความเสียหายท้ังหลังและไม่
สามารถซ่อมแซมได้ ให้ปลอดหนี้
ในส่วนของราคาอาคาร และให้ผ่อน
ช�าระต่อเฉพาะในส่วนของทีด่นิทีค่ง

เหลือเท่านั้น 
 ส�าหรับผู้ที่ต้องการกู้เพื่อปลูก
สร้างซ่อมแซมอาคาร ธนาคารก�า 
หนดวงเงินให้กู้ต่อรายไว้ไม่เกิน 1 
ล้านบาท ต่อ 1 หลักประกัน โดย
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วม 
“โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วย
เหลอืผูป้ระสบอุทกภยั ปี 2560” จะ
ต้องเป็นลูกหนี้เดิมของ ธอส. หรือ
ลกูค้าใหม่ ซึง่มทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นกรรม 
สิทธ์ิของตนเองหรือ คู่สมรสและ 
ได้รบัความเสยีหายจากการประสบ
อุทกภัย สามารถติดต่อได้ที่สาขา
ของธนาคารตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม
เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ท่ี ธอส.ทุกสาขาทั่วประ 
เทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call 
Center) โทร.0-2645-9000 หรือ 
www.ghbank.co.th และ Facebook  
Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ฉัตรชัย ศิริไล



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4697 (1222) วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กีฬา

โลกกีฬา

‘ซัลลิแวน’ยอมรับเด็กเล่นดีกว่ำ 
รอนนี่ โอ ซัลลิแวน พลาดท่าพ่าย ชาน 
บิงเถา เด็กอายุ 17 ปี 6-1 เฟรม ในการแข่ง 
ขันรายการอินเตอร์เนชั่นแนล โอเพ่น ที่ 
ดากงิ สาธารณรฐัประชาชนจีน เมือ่วนัจันทร์ 
ที่ผ่านมา ซึ่งแชมป์โลก 5 สมัย เพิ่งจะคว้า
แชมปิองิลชิ โอเพ่น เมือ่สัปดาห์ทีแ่ล้ว พลาด 
ที่จะส่งบอลสุดท้ายลงหลุมช่วง 4 เกมสุด 
ท้าย ท�าให้เขาต้องพ่ายไปในรอบแรก 
 “ชาน เล่นได้มหศัจรรย์มาก บางทก่ีอน
หน้านี้มีเพียง สตีเฟน เฮนดรี้ กับ จอห์น 
ฮิกกิ้นส์ เท่านั้น ที่เล่นกับผมได้ดีเท่านั้น” 
โอ ซัลลิแวน กล่าว

‘วูดส์’พร้อมกลบัมำลงสนำมแล้ว 
“เสอืน้อย” ไทเกอร์ วูดส์ ตดัสนิใจจะกลบั
มาลงกรีนแข่งขันอีกครั้ง ในรายการฮีโร่ 
เวิลด์ ชาเลนจ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ 
หลังจากที่ร้างสนามไป 9 เดือน เนื่องจาก
อาการบาดเจ็บ โดยแชมป์รายการเมเจอร์ 
14 รายการ เข้ารับการผ่าตัดที่หลังถึง 4  
ครั้ง ในรอบ 3 ปี และไม่ได้ลงเล่นอีกเลย 
นับตั้งแต่เขาถอนตัวรายการดูไบ เดเซิร์ต 
คลาสสิก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 
 “ผมขอขอบคณุคณะกรรมการรายการนี้ 
ที่ตัดสินใจเลือกผมเพื่อลงเล่นในรายการ” 
วูดส์ โพสต์ในทวิตเตอร์ของเขา
 
ไม่รู้‘ป๊อกบำ’หำยเจ็บเมื่อไหร่
เป็นอีกครึ่งหนึ่งที่ โชเซ มูรินโญ่ ยอด 
ผู้จัดการทีม “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ 
ยูไนเต็ด ยืนยันว่า เขายังไม่รู ้ว ่า พอล  
ป๊อกบำ จะกลับมาลงเล่นได้เมื่อไหร่ หลัง
จากที่เขามีอ่าการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวาย 
เม่ือวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ท�าให้ถึง
เวลาน้ี กองกลางทีมชาติฝรั่งเศส ไม่ได้ลง
เล่นให้กับทีมแมนฯ ยูไนเต็ด ไปแล้ว 10  
นัดในทุกรายการ ซึ่ง มูรินโญ่ บอกว่ามัน 
เป็นช่วงเวลาท่ียาวนาน “ผมบอกตามตรง 
ผมไม่มีไอเดีย เรื่องนี้เลย ผมไม่สามารถ
ควบคุมการพักรักษาตัวเขาได้ เขาไม่ได้ฝึก
ซ้อมกับผม เขาท�างานโดยส่วนตัวของเขา 
เอง อย่างในกรณี มาร์คอส โรโจ ท�างานกับ
ผม ผมสามารถที่จะบอกได้ว่าเขาพร้อม 
ทีจ่ะลงเล่นหลงัเบรกทีมชาต ิแต่กบั ป๊อกบา 
ผมไม่มีไอเดียเลย”

ลุน้‘เคน’ฟติบู‘๊ชดุขาว’

‘อลัลำร์ไดซ์’รบัสนคมุ‘ทอ็ฟฟ่ี’

เมาริซิโอ โปเช็ตติโน กุนซือใหญ่ทีม “ไก่เดือย
ทอง” ทอ็ตแนม ฮอต สเปอร์ส ยงัหวงัว่า แฮร์
รี่ เคน กองหน้าคนส�าคัญของทีม จะฟิตทัน
ลงบู๊กับ ทีม “รำชันชุดขำว” เรอัล มำดริด 
ในศึกแชมเปี้ยนส์ ลีก ที่สนามเวมบลีย์ ในวัน
พุธนี้ 
 เคน ยงิไปแล้ว 13 ประตใูห้กบัสเปอร์ส ใน
ฤดูกาลนี้ ยังต้องลุ้นว่า เขาจะหายจากอาการ
บาดเจบ็เอน็ร้อยหวาย ทีท่�าให้พลาดลงเล่นใน
เกมที่พ่ายแมนฯ ยูไนเต็ด 1-0 ช่วงท้ายเกม 
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และเมื่อถามถึงโอกาสที่
กองหน้าทีมทีมชาติอังกฤษจะมีโอกาสลงเล่น
ในเกมวันพุธนี้หรือไม่ โปเช็ตติโน กล่าว “มัน
เป็นการตัดสินใจระหว่างนักเตะกับแพทย์ แต่
เราจะตัดสินใจให้ดีที่สุดส�าหรับทุกฝ่าย” 
 “มันไม่ใช่เกมสุดท้าย หรือนัดชิงชนะเลิศ
ที่คุณอาจจะพูดไปได้ว่า “โอเค” เราจะต้อง
วิเคราะห์อย่างละเอียด เพ่ือการตัดสินใจท่ีดี
ที่สุดส�าหรับทุกคน”
 “เราต้องพูดคุยปรึกษากับเขา ก่อนที่จะ
ตดัสนิใจ ความรูส้กึของผมตอนนี ้โอเค แต่มนั
ไม่ใช่ความรู้สึกของผม มันเป็นความรู้สึกของ 
แฮร์รี่ เคน” 
 เกมกับแมนฯ ยูไนเต็ด ทีมของ โชเซ  
มูรินโญ่ ได้ประตูจาก อ็องตอนี มาร์ซียาล ใน 
นาทีท่ี 81 ที่สามารถหลุดจากเกมรับของทีม 
สเปอร์ส เข้าไปท�าประตูได้ส�าเร็จ ซึ่ง โปเช็ตติ
โน ไม่คิดว่าทีมแมนฯ ยูไนเต็ด เน้นเกมรับใน
เกมที่พบกับพวกเขา “ไม่เลย ผมไม่คิดแบบ
นั้น ความเข้าใจของผมก็คือ แมนฯ ยูไนเต็ด ก็
เล่นเหมือนกับที่พวกเขาออกไปเอาชนะเบน

ฟิก้า 1-0 และเสมอกับลิเวอร์พูล 0-0 ที่แอน
ฟิลด์ ก่อนหน้านี้ แต่นี่แหละคือฟุตบอล ทุก
คนสามารถที่จะเล่นได้ตามที่เขาต้องการ” 
 สเปอร์ส สร้างผลงานได้ด ีเมือ่สามารถบกุ
ไปเสมอกบัเรอลั มาดรดิ 1-1 แต่กต้็องตกรอบ
คาราบาว คพั เมือ่พ่ายต่อเวสต์แฮม 3-2 ก่อน
ทีจ่ะกลบัมาอกีครัง้ เมือ่เอาชนะลเิวอร์พลู 4-1 
ที่เวมบลีย์ และสถานการณ์ของสเปอร์ส ใน
เวลานี้ พวกเขาอยู ่อันดับสามของตาราง
พรีเมียร์ลีก ตามหลังแมนเชสเตอร์ ซิตี้ อยู่ 8 
แต้ม ขณะท่ีในแชมเปี้ยส์ ลีก พวกเขามีแต้ม
เท่ากับเรอัล มาดริด โปเช็ตติโน ให้ความเห็น
ในเรื่องนี้ว่า “สิ่งที่ส�าคัญที่สุดก็คือการแข่งขัน
ที่เข้มข้นนั่นเอง เราอยู่ในสถานการณ์ที่แตก
ต่างกันในแต่ละรายการ ดังนั้น เราจะต้องมี
สมาธิและความพยายามอย่างมาก เรา
พยายามสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกใหม่ เพือ่
ให้ทีมของเรามีวันน้ี เรามาถึงวันนี้ วันที่เรา
สามารถเอาชนะได้ทกุสิง่ เราเป็นทมีพลงัหนุม่ 
มันน่ามหัศจรรย์ขนาดไหน ที่เราเป็นทีมหนึ่ง
ที่สามารถคว้าแชมป์ทุกรายการ และทุก
ฤดูกาล” 

แซม อลัลำร์ไดซ์ อดตีผู้จดัการทีมชาติองักฤษ 
ยอมรับว่าเขาจะรับข้อเสนอจากทีม “ท็อฟฟี่
สีน�้าเงิน” เอฟเวอร์ตัน ให้เข้ารับต�าแหน่งผู ้
จัดการทมีคนใหม่ 
 เดวดิ อนัสเวร์ิธ โค้ชทมีชดุย ู23 เข้ามารบังาน
แบบชัว่คราว หลงัจากทีท่มีไล่ โรนลัด์ คมูนั ไป 
แล้ว แต่ผลงานไม่สูด้นีกั ใน 2 เกมแรก ตกรอบ
รายการคาราบาว คัพ ต่อ เชลซี และแพ้ทีมเลสเตอร์ 
ซติี ้ในลกี ส่งให้ทีมตกลงไปอยู ่3 ทีมสดุท้ายตาราง 

 ขณะท่ีอัลลาร์ไดซ์ ว่างงาน นับตั้งแต่เดิน 
ออกจากทมีครสิตลั พาเลซ และตกเป็นข่าวว่าเขา
ได้รบัการทาบทามจากถิน่กดูสินั ปาร์ค ด้วย 
 “ใครจะไปรู้? ผมอาจจะต้องพิจารณาก็ได้ 
หากว่ามโีทรศพัท์มาถงึผม” อลัลาร์ไดซ์ กล่าว “โจ 
รอยล์ อาจจะเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้
เวลานี ้ มนัเป็นช่วงเวลาทีย่ากล�าบากส�าหรบัเอฟ
เวอร์ตันจริงๆ พวกเขารู้ดว่ีาปัญหาคอือะไร เพยีงแต่
ต้องการคนทีจ่ะมาช่วยแนะแนวทางให้”  



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 4697 (1222) วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

ฮาร์ม เบนเกน เสนอภาพนี้ใน cartoonmovement.com มอง 
กรณีสเปนยกเลิกสิทธิปกครองตนเองของแคว้นคาตาลุญญา 
ว่าเป็นการรังแก ขณะสหภาพยุโรปท�าเป็นไม่รู้ไม่เห็น

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

 
 

In Brief : ย่อความ

พม่ำเริม่ได้รบัผลกระทบ
จำกปัจจัยที่สืบเนื่องมำ 
จำกวกิฤตชำวโรฮนีจำ โดย
สหภำพยโุรป สหรฐั และ
สหรำชอำณำจกัร กดดัน
พม่ำด้วยมำตรกำรเบ้ือง 
ต้น ขณะภำคกำรท่อง 
เท่ียวทรดุหนกั

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

พม่าเผชญิพษิ‘วกิฤตโรฮนีจา’

อียูขายอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้
พม่าถึงสิ้นเดือนเมษายนปีหน้า
  ดำ้นสหรำชอำณำจักร ประ 
กำศระงับควำมสัมพันธ์กับ
กองทัพพม่ำ และยกเลิกทุน
กำรศกึษำแก่นกัศกึษำพม่ำท้ัง 
หมด ขณะสหรัฐประกำศห้ำม
ผู้น�ำทหำรระดับสูงของพม่ำ
เข้ำประเทศ และระงบัเงินช่วย 
เหลือฝ่ำยบริหำรรัฐยะไข่ 
 นอกจากถูกคว�่าบาตรจากนา 
นาชาติ ซึ่งท�าให้กระบวนการปฏิ 
รปูประเทศสูร่ะบอบประชาธปิไตย 
ประสบปัญหาแล้ว 
 พม่ายังได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจด้วย โดยมีนักธุรกิจต่าง
ชาติส่วนหนึ่งชะลอแผนลงทุนใน
พม่า เน่ืองจากไม่ม่ันใจเสถียร 
ภาพของรัฐบาล และกังวลกับ
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์
ที่เกี่ยวโยงกับวิกฤตชาวโรฮีนจา
 ภำคธุรกิจที่ได้รับผลกระ
ทบหนักสุด ได้แก่ อุตสำห 
กรรมกำรท่องเทีย่วและธรุกจิที่
เกีย่วข้อง เช่น โรงแรม รสีอร์ต 
และร้ำนอำหำร เป็นต้น 
 กระทรวงการท่องเที่ยวพม่า
ระบวุ่า ช่วงครึง่แรกปีนี ้(มกราคม-
มถินุายน) มนีกัท่องเทีย่วต่างชาติ

วิกฤตชำวโรฮีนจำในรัฐยะไข่ 
ของพม่า ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่เดือน
สิงหาคม เป็นต้นเหตุท�าให้พม่า 
ได้รบัผลกระทบในวงกว้าง ทัง้ด้าน 

ความสัมพันธ์กับนานาชาติ ด้าน
การเมือง และด้านเศรษฐกิจ
 นานาชาตมิองว่า รฐับาลพม่า
ภายใต้การน�าของนางอองซาน  
ซจู ี และกองทัพพม่า ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนชาวโรฮีนจาขั้นรุนแรง 
จึงเรียกร้องให้ยุติการกระท�ามา
นาน แต่ยงัไม่ได้รบัการตอบสนอง 
เท่าที่ควร 
 สหภาพยุโรป (อียู) จึงกดดัน
พม่าด้วยการห้ามประเทศสมาชิก

เยือนพม่าเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียว 
กันปีที่แล้ว 22%
 แต่สถานการณ์เปลี่ยนเป็น 
ตรงกันข้าม เม่ือเกิดเหตุการณ์
รุนแรงขึ้นกับชาวโรฮีนจานับจาก 
25 สิงหาคม เป็นต้นมา โดยนกั 
ท่องเท่ียวต่างชาติทยอยหายไป
จากพม่า 
 บริษัท New Fantastic 
Asia Travels and Tour แห่ง
นครย่ำงกุ้ง เปิดเผยว่ำ ลูกค้ำ
ต่ำงชำติท่ีจองเตรียมมำเที่ยว
เดอืนตลุำคมและพฤศจิกำยน 
ยกเลิกเกือบทั้งหมด ขณะบริ 
ษัทท่องเที่ยวเจ้ำหนึ่งในเมือง
พุกำม ก็ระบุว่ำลูกค้ำ โดย 
เฉพำะชำวยโุรปและสหรฐั ยก 
เลิกส่วนที่จองไว้จ�ำนวนมำก 
 นกัท่องเทีย่วต่างชาตส่ิวนใหญ่
ทีย่กเลกิแผนเยอืนพม่า ให้เหตผุล
ว่า ไม่มั่นใจด้านความปลอดภัย 
 การคว�่าบาตรและผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจตามที่ระบุ เป็น
เพียงจุดเริ่มต้น โดยอียู สหรัฐ  
และสหราชอาณาจักร ตั้งเง่ือน 
ไขไว้ว่า จะกดดันพม่าด้วยมาตร 
การที่หนักขึ้น หากวิกฤตชาวโร 
ฮีนจาไม่คลี่คลาย
 ดงันัน้ ตวัแปรส�ำคญัจงึอยูท่ี่
กำรแก้ปัญหำในล�ำดับต่อไป 
หำกนำนำชำตเิหน็ว่ำพม่ำแก้ “ถกู 
ทำง” สถำนกำรณ์ของพม่ำเองก็
ย่อมคลีค่ลำยไปในทำงบวกด้วย

ข้อมูลภาพ : voanews.com



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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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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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

J 08.30 น. ดร.เมเอียร์ ชโลโม เอกอัครราช 
ทูตอิสราเอลประจ�าประเทศไทย เปิดงานสัม 
มนาวิชาการ “The Thai-Israeli Tomato 
Conference : The current status and the 
way forward” ทีอ่าคารบ้านวทิยาศาสตร์สิรนิธร 
อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  J 10.30 น. 
พำพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารบริษัทริช สปอร์ต จ�ากัด (มหาชน) จัดพิธี
แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกัน
การจ�าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทนุ ทีห้่อง 603 ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย J 13.00 น.  
อเล็กแซนดรอ บิสชินี ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ลาซาด้า ประเทศไทย เปิดตัว ออนไลน์ 
เฟสติวัล 2017 ที่ควอเทียร์ แกลอรี่ ดิ เอ็มควอ
เทียร์ J 13.00 น. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประ 
ธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ และ
ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการ บริษัท 
เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด ประกาศความร่วมมือใน
การสร้างปรากฏการณ์ช็อปปิ้งแบบไร้เงินสด 
เต็มรูปแบบคร้ังแรกในประเทศไทย ที่โรงแรม 
สยามเคมปินสกี้ J 13.30 น. อันตวน บำร์
เตส ประธานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประ 
เทศไทย) จ�ากัด แถลงข่าวโครงการ แค่ใจก็เพียง 
พอ ตามพ่อที่พอเพียง ที่อาคารไปรษณีย์กลาง 
(เจริญกรุง) J ชำติชำย พยุหนำวีชัย นายก
สมาคมนิสิตเก ่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ เตรียมจัด 
งาน 35th MBA CU Anniversary and Reunion 
2017 ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา  
18.00-22.00 น. ที่ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ

  
 

                                     ทะเบียนเลขที่    0107536000528

ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 บริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัด (มหาชน)  ใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้น
ทราบว่าตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ได้
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยนำากำาไรสะสมของปี 2559 มาจ่ายหุ้นละ  
8 บาท โดยจ่ายจากส่วนที่เสียภาษีอัตรา 30% หุ้นละ 4.25 บาท และอัตรา 25% 
หุ้นละ 3.75 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 12,000,000 หุ้น ซึ่งปรากฏรายชื่ออยู่ 
ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยกำาหนดจ่ายในวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

 จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
  

                  (ทันตแพทย์ชำานาญ ชนะภัย)
              กรรมการผู้จัดการ

Ramkanhaeng-p1-311017=4*7

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการ มูลนิธิการจัดการทรัพยากร
อย่างยัง่ยนื (3R) พร้อมเพือ่นๆ หลกัสตูร “นกับรหิารระดบัสูงด้านการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 1-3 ประชุม
หารือเตรียมความพร้อมจัดงานรวมรุ่น ท่ีโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ โรงแรมและรีสอร์ตใน 
เครือเซ็นทารา เซ็นสัญญากับ อาลี ราชิด อาห์เมด ลูทาฮฺ ประธาน
กรรมการ นาคีล บริษัทพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหานครดูไบ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมลงทุนและเข้าบริหาร” เซ็นทารา เดร่า ไอส์
แลนด์ บีช รีสอร์ท ดูไบ”  
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สุนทรี ชยัยศบรูณะ พร้อมด้วย ดร.จารุรัตน์ ชยัยศบรูณะ รองประธานบรหิาร 
บริษัท บ.ีเอน็.บราเดอร์ จ�ากดั และ สรินทร์ทพิย์ ชยัยศบรูณะ รองประธานบรหิาร  
กลุม่บริษัทสีเบเยอร์ สนบัสนนุน�า้ดืม่จ�านวน 99,900 ขวด ส�าหรบับรกิารแก่
ประชาชนในพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ 

ศภุานวติ เอีย่มสกลุรตัน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร โครงการ เดอะ คริสตลั 
(เอกมัย-รามอินทรา) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ จุฑาทิพ  
เตธนานันท์ ประธานกรรมการร้านซันคอสเมท ในโอกาสเปิดร้านซัน  
คอสเมท สาขาเดอะ ครสิตลั โดยม ีธญัพร เตธนานนัท์ ร่วมยนิดี

อรวลัญช์ ลีเผ่าพนัธ์ุ ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภณัฑ์ ออรัล บ ี บริษัท พรอคเตอร์  
แอนด์ แกมเบิล ประจ�าประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนให้คนไทยเปลี่ยน
แปรงสีฟัน ภายใต้ความร่วมมอืกบัมลูนธิทินัตสาธารณสุข ในงาน “เดนิ-วิง่  
“ฟันดสุีขภาพด”ี มนิมิาราธอน คร้ังที ่4”

สมเดจ็พระเรยีมนโรดม บปุผาเทว ี พระราชธดิาในพระบาทสมเดจ็พระนโรดม 
สหีนุ แห่งกมัพชูา เสดจ็เยอืนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ และเสดจ็พ�านกั  
ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรลัเวิลด์ 
โดยม ีกาญจนา เรอืงสริวิชิญกลุ ผูอ้�านวยการฝ่ายห้องพกั เฝ้ารบัเสดจ็ 

ภทัรา มณรีตันะพร ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาดและออกแบบผลติภณัฑ์บริษัท 
แลนดี ้โฮม (ประเทศไทย) จ�ากดัร่วมเป็น 1 ในคณะกรรมการตดัสิน พร้อม
มอบรางวลัให้แก่นกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบบ้าน ‘แลนดี้ 
โฮม ดไีซน์ คอนเทสต์ 2017 ’ รอบสดุท้าย ทีแ่กรนด์โฮมมาร์ท บางนา

ดร.วิริยะ ลขิติวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายทีป่รึกษาธรุกจิฯ และผูอ้�านวยการ
บริหารหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.)  
น�าทมีคณะนกัศกึษารุน่ที ่ 9 และ 10 เข้าเยีย่มชมศนูย์ธรุกจิคาเฟ่ อเมซอน  
เพือ่ศกึษาดงูานในส่วนต่างๆ ทีอ่�าเภอวังน้อย จงัหวัดพระนครศรอียธุยา

พจนีย์พร ช�านาญภกัด ีผูอ้�านวยการ-ทรพัยากรบคุคล บรษิทั บัตรกรุงไทย 
จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วย พนกังานและนสิติ-นกัศกึษาฝึกงานในโครงการ 
LEARN & EARN ได้จัดกิจกรรม “ตามรอยพระอัจฉริยภาพของพ่อด้าน 
งานศลิปะ” และร่วมเวร์ิคชอ็ปวาดรปูบนแก้วมคั

รณชัย ถมยาปริวัฒน์ หรือ อ๊อด คีรีบูน ผู้อ�านวยโรงเรียนดนตรี คีรีบูน 
จเีนยีส มวิสคิ เป็นประธานในพธิมีอบประกาศนยีบตัรให้กบัเดก็ๆ ทีเ่ข้าอบรม 
ในโครงการ “เส้น สาย ลายการ์ตนูหรรษา คร้ังที ่1” โดยมคีอลมัน์นสิชือ่ดงั 
มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กบัเดก็ๆ 
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สาระ ล�่าซ�า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทย
ประกันชีวิต และ ถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีเนริโอ  
จัดกจิกรรมพาครอบครวัเจ้าหน้าทีเ่ขตห้วยขวาง และน้องๆ นกัเรยีนโรงเรียนใน
เขตห้วยขวางและดินแดง ชมการแสดงละครเวที “สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล”

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการทีเส็บ ร่วมกับ ดร.มาริโอ้ ฮาร์ดี้  
ผู้อ�านวยการ สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เปิดงาน 
“Thailand MICE Intelligence Conference” ภายใต้คอนเซ็ปต์ Numbers, 
Notions and Nations ที่โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 

ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ บรษัิท ฐติกิร จ�ากดั (มหาชน) พร้อม
คณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพจ�านวน 2,500 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ในเขตจังหวัดก�าแพงเพชร นครสวรรค์ สิงห์บุรี พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ 
อยุธยา ลพบุรี และอ่างทอง อันเนื่องมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก 

พลอากาศเอกตรีทศ สนแจ้ง รองประธานกรรมการ บมจ.การบินไทย เป็น
ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2560 โดยมี อุษณีย์ 
แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
การบนิไทย ร่วมในพธีิ ณ วดัวชริาลงกรณวราราม วรวหิาร จงัหวดันครราชสมีา  

สิริพร ใจสะอาด ผู้อ�านวยการสายงาน สายงานโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์ 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน The Mall Travel & 
Adventure 2017 งานที่รวบรวมสินค้าและอุปกรณ์การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
ทุกรูปแบบ ส�าหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวผจญภัย ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ

ประจินต์ คงสาคร กรรมการบริหาร และผู้อ�านวยการสายงานบริการลูกค้า
และอะไหล่ พร้อมทีมงาน บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน) ร่วมจัดสัมมนา
ให้ลูกค้าในหัวข้อ “เรื่องรู้ทันระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่แบบ 4.0” 
เพื่อการใช้หม้อไอน�้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

ภูวสิษฐ์ สินวิเชียรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายต้อนรับ โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง และ 
ธัญพร วิเศษแพทย์ หัวหน้าฝ่ายห้องอาหาร โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง ให ้
การต้อนรับอย่างอบอุ ่นแด่ โตโน่-ภาคิน และวงดนตรี “เดอะดัสท์”  
พร้อมครอบครัวในโอกาสเข้าพักผ่อนที่โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) โดยนักกีฬาบาสเกตบอลจากทีม
โมโนแวมไพร์ บาสเกตบอลคลับ และ ทีมโมโน ทิวไผ่งาม ร่วมให้ความรู้และ
สอนทักษะพื้นฐานเบื้องต้นด้านกีฬาบาสเกตบอลให้กับน้องๆ โรงเรียน
ไทรน้อย ตามโครงการ “MONO basketball Draem ครั้งที่ 20” 


