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“คล็อปป์”
ทีมกำ�ลังเรียนรู้

แนะช้อนหุ้นเก็บ
รอข�ยปีหน้�

เศรษฐกิจ 4

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“ทั่นผู้น�ำ” ไม่ปลดล็อกพรรคการเมือง 
ท่ามกลางปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจ 
เสียง “ทวงสัญญำ” จาก คสช. จึงดังมากขึ้น 
เพราะเวลาการมอบ “ดอกไม้” ผ่านไปแล้ว 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ย้อนบทเรียนอุทกภัย 
ท�าไมต้องกลับมาเริ่มต้นวางแผนแก้ปัญหา? 
“รังสิมันต์ โรม” มองไม่เห็นอนาคตประเทศ 
ไม่เชื่อ “รัฐประหำร 2557” จะเป็นครั้งสุดท้าย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” สะท้อนปัญหา “กกต.ชุดใหม่” 
“โสภณ พรโชคชัย” สนับสนุนสร้าง “เขื่อนแม่วงก์” 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

รัฐบาลใดปล่อยให้ประชา 
ชนยากจนข้นแค้น กอ็ยูไ่ด้
ไม่นาน  3

ปลดทุกข์สวนยาง

editor59lokwannee@gmail.com

ติดคุกเพร�ะจน?

กีฬา 5

ฉุก(ละหุก)คิด 3

ต่างประเทศ 7

4700 (1225) N
O
V. 6, 2017

ไทยฮิตเที่ยว
สวิตเซอร์แลนด์
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มัน่คงสถาพร
เสียงเรียกร้องให้ปลดล็อก
พรรคการเมืองท�ากิจกรรม
เตรยีมเลอืกตัง้กลายเป็นกระ
แสตีกลับใส่ผู ้เรียกร้องว่า
เป็นพวกกระเหีย้นกระหอืรอื
อยากกลบัเข้าสูอ่�านาจ ทีเ่ป็น
เช่นนี้ นอกจากอ�านาจที่มีใน
มือแล้ว ยังเป็นผลมาจาก
ความส�าเร็จของความพยา 
ยามทาสใีห้นกัการเมอืง พรรค 
การเมือง มีภาพลักษณ์เป็น
ผู ้ร ้ายในสายตาประชาชน

ช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา 
เมื่อประชาชนรู ้สึกว ่าถึง
อย่างไรรัฐบาลทหารก็ดีกว่า
นกัการเมอืง ท�าให้ไม่ว่าจะเกดิ
ข้อครหาด้านลบขึน้กีค่รัง้การ 
ปรับครม.ไม่ว่าจะปรับเล็ก 
ปรบัใหญ่ เอาใครเข้า ใครออก 
จะปลดล็อกพรรคการเมือง 
เมื่อไหร่ หรือขยับโรดแม็พ 
ออกไปอกีหรอืไม่ สถานะของ
รัฐบาลทหารคสช.ก็ยั งมี
ความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เมื่อนักการเมือง พรรคการเมืองถูกจับทาสี
ให้เห็นว่าน่ากลัวกว่า ชั่วร้ายกว่า

ประชาชนจึงไม่มีอารมณ์ร่วมกดดัน คสช.

มั่นคงสถาพร
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การปรบัคณะรฐัมนตร ี(ครม.) 
อันเป็นแรงกระเพื่อมมาจาก
การลาออกของรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงแรงงาน โฉม
ใหม่ของ ครม.บิ๊กตู่ 5 จะมี 
หน้าตาอย่างไรอยู่ที่การตัด 
สินของผู้น�า
 แต่สิ่งหน่ึงที่เชื่อขนม
กินได้เลยคอืการปรบัเปล่ียน 
จะไม่ส่งผลกระทบอะไร
ต่อความม่ันคงของรฐับาล
 นี่เป็นข้อได้เปรียบอย่าง
หนึ่งของรัฐบาลที่มาจากรัฐ 
ประหาร ผู ้น�ามีอ�านาจเต็ม
สองมือ ต่างจากรัฐบาลเลือก
ตัง้ ทีย่ิ่งปรบัครม.บ่อย ยิง่เกดิ 
ความขัดแย้ง ยิ่งลดทอนอายุ
ของรัฐบาลให้สั้นลง
 ท่านผู้น�าจึงไม่ได้รีบร้อน 
ที่จะปรับเปลี่ยนในทันทีท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรง 
งานยื่นใบลาออก อ�านาจท่ี 
อยู่ในมือจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้

  เช่นเดียวกับการปลดล็อก
พรรคการเมืองที่ชัดเจนเป็น
ล�าดับว ่ายังไม่ไขกุญแจให้
อิสระกับพรรคการเมืองท�า
กิจกรรมได้เร็วๆนี้ โดยให้
เหตุผลว่าบ้านเมืองขณะนี้
สงบเรียบร้อยดี หากปล่อย 
ให ้พรรคการเมืองเคลื่อน 
ไหวเกรงว่าความวุน่วายความ
ขัดแย้งจะปะทุขึ้นมาอีก
 ส ่วนเรื่องข ้อจ�ากัดตาม
เงื่อนเวลาตามกฎหมายพรรค 
การเมืองใหม่ที่พรรคการ 
เมืองต้องด�าเนินการนั้นไม่ 
ใช่ปัญหา เพราะมีช่องให้ยื่น 
ขยายเวลาได้ ถ้าหนักหนา
กว่านั้นก็ยังใช้อ�านาจมาตรา 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

44 แก้ไขในส่ิงที่พรรคการ 
เมืองวิตกกังวลได้
 หรือถ้าจะแต่งตัวลงเลือก
ตั้งกันไม่ทันจริงๆ ก็ยังมีไม ้
ตายเลื่อนการเลือกตั้งออก 
ไปเพือ่ให้เวลาพรรคการเมอืง
ท�าตามเงื่อนไขกฎหมายให้
ครบถ้วนก่อนได้
 เมื่อมีความยืดหยุ่นสูง
ถึงเพียงนี้ จึงไม่มีความ
จ�าเป็นต้องรบีปลดลอ็กให้
พรรคการเมืองออกมา
เคลือ่นไหว ซึง่อาจจะส่งผล 
กระทบต่อเสถียรภาพของ
รัฐบาล
 ที่เป็นอย่างนี้ นอกจาก 
อ�านาจที่มี ในมือแล ้ว อา 
รมณ์ของผู ้คนในสังคมยังมี
ส ่วนส�าคัญช ่วยให ้รัฐบาล
ทหารคสช.อยู ่ ในอ� านาจ 
ต่อไปอย่างสบายใจ
 ใช่ว่าทีผ่่านมารัฐบาลทหาร
คสช.จะไม่มข้ีอครหาเร่ืองการ
ใช้อ�านาจ ความไม่พอใจใน
การแก้ปัญหาล่าช้า แก้ไม่ตรง
จุด หรือเรื่องความโปร่งใสใน
การท�างาน แต่เมือ่นกัการเมอืง 
พรรคการเมืองถูกจับทาสีให้
เหน็ว่าน่ากลวักว่า ชัว่ร้ายกว่า 
ประชาชนจึงไม่มีอารมณ์ร่วม

กับการกดดันรัฐบาลทหาร
คสช.
 ไม่ว่าจะเกิดเรื่องให้มีค�า 
ถามในการท�างานกีค่รั้ง หรือ
มีข ้อครหาเร่ืองการจัดซื้อ  
จัดจ้างต่อรัฐบาลคสช.กี่หน 
อารมณ ์ ของคนในสั งคม 
ก็ยังเห็นคล้อยตามกับสาร 
ที่ถูกสื่อออกมาว ่าอย่างไร 
เสียรัฐบาลทหารก็ดีกว่านัก 
การเมือง
  เมือ่เป็นเช่นนี ้ สถานะของ
รัฐบาลทหารคสช.จึงยังค่อน
ข้างมัน่คง นกัการเมอืง พรรค 
การเมืองที่ออกมาเรียกร้อง
ให ้ปลดล็อกจึง ถูกมองว ่า 
เป็นพวกกระเหี้ยนกระหือรือ
อย าก เ ลื อ กตั้ ง จนตั ว สั่ น  
อยากกลบัเข้ามาใช้อ�านาจเพือ่
ตกัตวงผลประโยชน์
 นี่ คื อความส� า เร็ จ ของ 
ความพยายามทาสีให ้นัก 
การเมือง พรรคการเมือง มี
ภาพลักษณ์ เป ็นผู ้ ร ้ ายใน
สายตาประชาชนช่วงกว ่า
ทศวรรษที่ผ่านมา
 ดงันัน้การปรบัครม. ไม่
ว่าจะปรบัเลก็ ปรบัใหญ่จะ 
เอาใครเข้า ใครออก จะปลด 
ล็อกพรรคการเมืองเมื่อ
ไหร่ หรอืขยบัโรดแมพ็ออก 
ไปอกีหรอืไม่ สถานของรฐั
บาลทหารคสช.กยั็งมคีวาม 
มัน่คงไม่เปลีย่นแปลง
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลย�โณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ปลดทุกข์สวนยาง

ทรรศนะ

รัฐบาลใดปล่อยให้ประชาชนยาก 
จนข้นแค้นขดัสน รฐับาลนัน้กจ็ะอยู่
ได้ไม่นาน จงึต้องเร่งแก้ปัญหาทกุข์
ของประชาชนทีท่�ามาหากนิ ช่วยท�า 
ให้พืชผลทางการเกษตรราคาดีขึ้น

ฉุก(ละหุก)คิด
น�ยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ติดคุกเพราะจน?
 ทราบหรือไม่ว่าคุกไทยมีผู้ต้องขัง
ประมาณ 240,000 คน เป็นคนที่ถูก
ขงัเพราะไม่มเีงนิประกนัเกอืบ 60,000 
คน หรือ 1 ใน 5 ต้องติดคุก ท้ังท่ี 
ศาลยังไม่พิพากษาและหลายคนต้อง
อยู่ในคุกเป็นปีจนกระทั่งมีค�าตัดสิน 
ว่าไม่ผิด
 “เครอืข่ายปฏรูิปการประกนัตวั 
เพือ่คนจน” จงึได้รณรงค์ให้ “ปฏริปู
ระบบประกันตัว” โดยวิธีอื่นที่ไม่ 
ใช้เงิน ผ่านเว็บไซต์ change.org  
มาระยะหนึ่งแล้วเพื่อให้ได้ผู ้ร่วมลง 
ชื่อ 66,000 ชื่อ ซึ่ง ณ เวลา 13.00 น. 
วันศุกร์ท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 มีผู้
ลงชื่อแล้ว 15,180 คน 
 คดีที่มีโทษประหารชีวิตวง 
เงินประกัน 800,000 บาท จ�าคุก
ตลอดชวีติ 600,000 บาท โทษจ�า
คุกปีละ 20,000 บาท ถ้าข้อกล่าว
หามีโทษสูงสุด 20 ปี ต้องมีเงิน 
400,000 บาท 
 ค�าถามคือ เงินประกันเป็นหลัก
ประกนัได้จรงิหรอืว่าจ�าเลยจะไม่หน?ี 
ค�าตอบคอืไม่ใช่ ถ้ามเีงนิประกนัตวัได้
ก็หนีได้ ผลคือคนจะติดคุกหรือไม่อยู่
ท่ีมเีงนิหรอืไม่ ทัง้ท่ีประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้บัญญัติ
ไว้เลยว่าต้องใช้เงิน!
 ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.สหรัฐอเมริกา
เคยมปัีญหาน้ี และเปลีย่นมาใช้ “แบบ
ตรวจวัดความเสี่ยงการหลบหนี” ซึ่ง
ได้ผลดีมาก ไทยก็เริ่มน�าโครงการนี้
มาทดลองใช้ แต่จะเป็นที่ยอมรับและ
น�ามาใช้หรือไม่ยังไม่มีค�าตอบ
 ในบรรดาความเหล่ือมล�้าทั้ง
หลายในสังคมไทย การประกนัตวั
ที่ต้องใช้เงินจึงถือเป็นเรื่องเลว
ร้าย และสะท้อนถึงความเหล่ือม
ล�้าได้อย่างชัดเจน มาร่วมกันลง
ชื่อเพื่อไม่ให้ “ความจน” ท�าลาย
ชีวิตคนบริสุทธิ์อีกเลย!

ความเศร้าโศกของประชาชนท่ีมีต่อในหลวง
รัชกาลที่ 9 ได้ผ่านพ้นพระราชพิธีส�าคัญไป
แล้ว แต่ทุกข์ของเกษตรกรที่ราคาผลผลิต 
ตกต�่ายังเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
ชาวสวนยางพารา สวนปาล์มยงัทกุข์หนกัเหมอืน
เดิม ส่วนสวนทุเรียนก็เริ่มทุกข์เม่ือบางพื้นที่
ตายหมด เพราะน�้าท่วมจนรากเน่า 
 ช่วงนี้จึงถือเป็นช่วงสาหัสสากรรจ์ของ
เกษตรกร ต้นไม้ไม่ตายก็มีโรคมากมาย เมื่อ
ก่อนปลูกกันไปก็ใหญ่โตมีดอกมีผลให้ได้ 
กินได้ขาย แต่เด๋ียวน้ีปลูกไปปลูกมามันท�า 
ท่าจะโทรมจะตาย เพราะน�้าท่วม เป็นเรื่องที่
หนักใจของชาวสวน ของเกษตรกร  
  อย่างยางพาราก่อนหน้านี้ดูเหมือนราคา
จะค่อยๆขึ้นไปจนถึงกิโลกรัม 60-70 บาท 
ท�าให้ลมืตาอ้าปากได้ แต่วนันีร้าคากลบัตกลง
มาเหลือแค่ 40 บาท และท�าท่าจะถดถอยลง
ไปเรื่อยๆ คุณถาวร เสนเนียม พรรคประชา 
ธิปัตย์ ออกมาแนะน�ารัฐบาล ให้เร่งแก้ปัญหา 
โดยเอายางพารามาท�าถนนหนทางให้มนัจรงิ 
จังให้มากขึ้น จะได้ช่วยพยุงราคาขึ้นมาบ้าง  
 ก็ลองคิดหาทางกันเถอะ ตอนนี้หมดช่วง
การไว้อาลัยกันแล้ว รัฐบาลก็ท�าได้เรียบร้อยดี
เกนิคาด อาตมากก็ลวัว่าคนจะเป็นลมเป็นแล้ง 
กลัวจะเกิดอุบัติเหตุ เพราะคนไปกันมากมาย 
แต่งานกร็าบรืน่ ฝนฟ้ากท็ิง้ช่วง ท�าให้งานพระ
ราชพิธีส�าเร็จไปด้วยดี แต่วันนี้ก็ต้องมาแก้
ปัญหาเรือ่งราคาพชืผลทางการเกษตรทีต่กต�่า 
ท�าให้ประชาชนกนิอิม่นอนอุน่ ทีเ่ราเคยพดูกนั
ว่าศาสนาไหนปล่อยให้ศาสนิกชนอดอยาก
ยากจน ศาสนานั้นก็จะอยู่ได้ไม่นาน รัฐบาล

ใดปล่อยให้ประชาชนยากจนข้นแค้นขัดสน 
รัฐบาลนั้นก็จะอยู่ได้ไม่นาน  
 เพราะฉะน้ันรัฐบาลต้องรีบแก้ป ัญหา 
เหมือนงานพระราชพิธีที่ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี 
เพราะรัฐบาลจัดงานด�าเนินการได้ยอดเยี่ยม 
ทัง้ปลุกเร้าให้ประชาชนตืน่ตวัและเกดิความรกั
ใคร่สามัคคีกันดีขึ้น ตอนนี้ประชาชนก็หลั่ง
ไหลเข้าไปชมนิทรรศการพระเมรุมาศกัน
มากมาย ช่วงนี้เราจึงไม่เห็นเรื่องความขัดแย้ง 
เกลยีดชงัระหว่างส ีทกุคนทกุฝ่ายต่างนัง่ตดิกนั
เพื่อชมขบวนต่างๆ และรอรับเสด็จ ไม่มีเรื่อง
ทะเลาะเบาะแว้งชกต่อยตีกันเลย ถ้าเป็น 5–6 
ปีที่แล้วยากจะเป็นไปได้  
 อย่างวันที่ 26 ตุลาคมที่ วัดสวนแก้ว 
อาตมาก็ช่วยแก้ขัดที่คนจะร่วมถวายดอกไม้
จันทน์ตามสถานที่ต่างๆ วัดต่างๆก็แน่นไป
หมด วดัโน้นกเ็ตม็ วดันีก้แ็น่น กเ็ลยลงเวบ็ไซต์
ใช้ช่องทางออนไลน์บอกกล่าวถงึคนทีต้่องการ
ถวายดอกไม้จันทน์ แป๊บเดียวคนมาวัดสวน
แก้วกนัหลายพนัคน จนต่อแถวกนัยาวเหยยีด 
แจกปฏิทินไปเยอะมากเลย เพราะทุกคน
ต้องการท�าเพื่อในหลวง
  ยังไงขณะน้ีก็ขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเร่ง
จัดการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต�่าให้
ผ่านไปให้ได้ แก้ปัญหาทุกข์ของประชา 
ชนทีท่�ามาหากนิ ช่วยท�าให้พชืผลทางการ
เกษตรราคาดีขึ้น ยิ่งเร็วก็ยิ่งท�าให้ทุกข์
ของประชาชนลดลงหรือหมดไป สมกับ
ค�าว่าบรรเทาทุกข์บ�ารุงสุข
	 เจริญพร



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 19 ฉบับที่ 4700 (1225) วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

บล.ทิสโก้ชี้เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ต่างชาติเตรียมเทขาย
หุ้นไทยเพื่อน�าผลตอบแทนกลับบ้านกว่า 20% แนะซื้อหุ้นเก็บ
รอขายปีหน้าที่นิวไฮ 1,850 จุดไตรมาสแรก คาดดาวโจนส์
ตกหนักหากสภาคองเกรสผ่านกฎหมายปฏิรูปภาษี

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 1,276.85 ขาย 1,277.19
ลอนดอน ซื้อ 1,276.90 ขาย 1,277.40

ภาวะหุน้ 3 พฤศจกิายน 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) 

33.37

39.28

45.06

4.355

0.30283

24.6445

-0.46  1,701.47  
  52,037.17
-1.87  2,434.04 
  37,029.59
-0.95  1,078.50 
  28,622.59
-1.83  570.72  
  2,940.63

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,806.40  +0.98

2,587.80  +2.24

2,712.45  +6.46

1,984.85  +1.46

2,618.76 +3.00

2,979.97 -8.63

1,323.93  -0.55

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

7,249.27

13.93

6,442.62

12.38

806.65

-

14,147.20

27.19

16,473.80

31.66

-2,326.60

-

25,052.88

48.14

23,403.02

44.97

1,649.87

- 

แนะช้อนหุน้เกบ็รอขายปหีนา้ 

 นายวิวัฒน์ กล่าวว่า หากวัด 
ผลตอบแทนจากเดอืนพฤศจกิายน 
2559 ในช่วงเลือกตั้งประธานา 
ธบิดสีหรฐั จนถงึปัจจบุนัหุน้ทัว่โลก 
ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 20% โดย
ตลาดที่ให ้ผลตอบแทนอยู ่ใน
ระดบั 25-30% คอื DOWJONES, 
NASDAQ, DAX, NIKKEI และ 
SOUTH KOREA ตลาดที่ให้ผล
ตอบแทน 20-25% คือ KOSPI, 
HANG SENG และ EURO 
STOXX 50  ขณะที่ SET 50 ให้
ผลตอบแทน 16% และตลาดที่ให้
ผลตอบแทน 10-15% คือ SET, 
PHILLPINES, INDONESIA 
และ CHAINA A SHARES  เมื่อ
ดูระดับ P/E จะพบว่าอยู่ในระดับ
สูงเกือบทุกตลาด กล่าวได้ว่าหุ้น
ทั่วโลกอยู่ในระดับแพงจากภาวะ
ฟองสบู่ ท�าให้นักลงทุนยอมรับ 
Forward P/E ที่แพงขึ้น หาก 
นักลงทุนต้องการลงทุนหุ้นต่าง
ประเทศแนะน�าให้หาจังหวะเข้า
ลงทุนใน Chaina H Share  
ซ่ึงมี P/E ต�่าสุด หรือ ที่ประ 
มาณ 8.22 เท่า ขณะที่ S&P500 
อยู่ที่ 18.04 เท่า

บริการออมหุ้น : พิเชษฐ สิทธิ-
อ�านวย กรรมการผู ้อ�านวยการ 
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ 
“บริการออมหุ้นอัตโนมัติแบบราย
วัน” พร้อมเชิญชวนผู ้สนใจให้ 
ไปสมัครใช้บริการกันได้ในงาน 
SET in the City 2017 ในวันท่ี 
16-19 พฤศจิกายน 2560 ที่รอยัล 
พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน 

คาดว่าจะเข้า SET 50 ในช่วงครึ่ง
ปีแรกของปี 2561 หุ้นที่ปรับขึ้น
น้อยกว่าตลาดและขายท�าก�าไร
เมื่อดัชนีท�าจุดสูงสุดในปี 2561 
 ส�าหรับหุ้นที่คาดว่าจะได้รับ
คัดเลือกเข้าไปอยู่ใน SET 50 
Index ครึ่งปีแรกของปี 2561 มี  
3 ตัวคือ TPIPP, SAWAD และ 
CENTEL ส่วนหุ้นที่คาดว่าจะเข้า 
SET 100 มี 11 ตัวคือ TPIPP, 
ESSO, TTW, HANA, ORI, 
WHAUP, PLAT, KSL, SPCG, 
GOLD, COL แนะน�าให้เลือก 
ซ้ือหุ ้นท่ีน่าสนใจก่อนประกาศ 
ผลและขายเมื่อข่าวออกมา 
 นอกจากนี้ จากความเคลื่อน 
ไหวหุน้ทัว่โลกพบว่า ขณะนีหุ้น้ทัว่
โลกท�าจดุสูงสุดใหม่เกอืบทกุตลาด 
สะท้อนให้เห็นว่าตลาดหุ้นทัว่โลก
อยูใ่นภาวะฟองสบูแ่ละจะต่อเนือ่ง
ไปจนถึงปี 2561 แต่ตลาดหุ้น
สหรฐัทีป่รบัขึน้แรงนบัตัง้แต่เดอืน
พฤศจิกายน 2559 หลังจากนาย
โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐ มีโอกาสที่
ดัชนีจะปรับลดลงบ้างประมาณ 
500 จุด โดยเฉพาะช่วงที่สภาคอง 
เกรสประกาศผ่านกฎหมายปฏริปู
ภาษ ี เพราะนกัลงทนุจะอาศยัจังหวะ
ทีม่ข่ีาวดีขายท�าก�าไรออกมา 

นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรม 
การผู ้จัดการและหัวหน้าฝ ่าย
วิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ 
วิเคราะห์ภาพรวมหุ้นไทยในงาน
สัมมนา TISCO Monthly Guru 
Updates ว่า จากการเกบ็สถติพิบ
ว่ามีโอกาส 80% ที่นักลงทุนต่าง
ชาตจิะขายหุน้ไทยช่วงเดอืนเดอืน
พฤศจิกายน-ธันวาคม ซึ่งเป็น 
การขายสุทธิก่อนหยุดยาวปลาย 
ปี ขณะที่หุ้นไทยปรับขึ้นมาแล้ว  
5 เดือนติด โดยต้ังแต่ต้นปีถึง
ปัจจุบันหุ้นไทยให้ผลตอบแทน
แล้วประมาณ 20% (ดัชนีปรับ 
ขึ้น 12% และก�าไรจากค่าเงิน  
8%) ประกอบกับมีปัจจัยความไม่
แน่นอนจากต่างประเทศรุมเร้า
ท�าให้นักลงทุนต่างชาติมีโอกาส
ขายเพื่อล็อกผลก�าไรไว้ก่อน 
 อย่างไรก็ตาม แรงเทขายของ
ต่างชาติไม่ใช่เร่ืองน่ากังวล เนื่อง 
จากจะมีแรงซื้อจากกอง LTF และ  
RMF ประมาณ 40,000 ล้านบาท
เข้ามาช่วยพยุงดัชนีไว้ ซึ่งช่วงที่
เหลือของปีประเมินกรอบแนวรับ 
ไว้ที่ 1,700-1,680 จุด โดยปลาย
ปีจะอยูท่ี ่1,750 จดุ และคาดว่าจะ
เห็นดัชนีแตะ 1,850 จุดในไตร 
มาสแรกปี 2561 จึงแนะให้ เดือน
พฤศจิกายนควรทยอยเก็บหุ้นที่
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กีฬา

โลกกีฬา

‘นาดาล’ทะล8ุคนสดุท้าย
ราฟาเอล นาดาล ผ่านเข้ารอบ 8 คน
สุดท้าย ที่ปารีส หลังจากที่เอาชนะ พาโบล 
คเูอวาส มอื 36 จากอรุกุวยั ไปด้วยสกอร์ 6-3, 
6-7 (5-7), 6-3 โดยผ่านเข้าไปพบกบั ฟิลปิ 
คราจโินวคิ จากเซอร์เบีย วยั 25 ปี ซึง่ในรอบ
ก่อนหน้านี ้นกัหวดชาวสเปน สามารถเอาชนะ 
หยอน ฉงุ นกัหวดจากเกาหลใีต้มาได้ เป็นการ
รบัประกนัแล้วว่าเขาจะจบฤดกูาลนีด้้วยการรัง้
มือ 1 ของโลกได้ส�าเร็จ 
 ส�าหรบัสถานการณ์ล่าสดุ เท่ากบัว่า นา
ดาล, โรเจอร์ เฟเดอเรอร์, อเล็กซานเดอร์ 
ซเวเรฟ, กรีกอร์ ดิมิตรอฟ, โดมินิค เธียม 
และ มาร์ตนิ ซลิคิ ได้ผ่านเข้าไปเล่นรายการ 
O2 ที่กรุงลอนดอน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

‘เรดแนปป์’สนคมุ‘แมวด�า’ 
แฮร์รี่ เรดแนปป์ แสดงอาการให้ความ
สนใจต�าแหน่งผู้จัดการทีม “แมวด�า” ซัน 
เดอร์แลนด์ ท่ีว่างลง หลังจากที่ ไซม่อน 
เกรย์สัน โดนไล่ออกเมื่อวันอังคารที่ผ่าน 
มา โดยช่วงนี้ ทางทีมมอบหมายให้ บิลลี่ 
แม็คกินเลย์ กับ รอบบี้ สตอกเดล ท�าหน้าที่
คุมทีมชั่วคราวไปก่อน และล่าสุดก็มีชื่อ 
ของ แฮร์รี่ เรดแนปป์ อดีตผู้จัดการทีม 
มากประสบการณ์ผูน้ี ้ปรากฏเป็นหนึง่ในตวั
เต็งที่จะเข้ามารับสานต่องานจาก เกรย์สัน 
เช่นกัน

‘โลรีส’เดี้ยงสองสัปดาห์
ดิดิเยร์ เดส์ชองป์ นายใหญ่ทีมชาติฝรั่งเศส 
เปิดเผยว่า ฮูโก้ โลรีส นายทารทีม “ไก่
เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอต สเปอร์ส ต้อง 
พกัรกัษาตวัประมาณ 2 สปัดาห์ จากอาการ 
กล้ามเนื้อยึด ที่เกิดขึ้นในเกมที่ทีมจาก 
กรุงลอนดอน เอาชนะ ทีม “ราชันชุดขาว” 
เรอัล มาดริด 3-1 ใน ศึกแชมเปี้ยนส์ ลีก 
เม่ือวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งในเรื่องนี้ ยังไม่มี
ความเคล่ือนไหวจากทางฝั่งของ สเปอร์ส  
แต่ เดส์ชองป์ กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า “หลัง
จากตรวจเช็กแล้ว คาดว่าเขาน่าจะพักอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ ซ่ึงหากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง 
จรงิ กจ็ะท�าให้ โลรสี พลาดลงเล่นกบัครสิตลั 
พาเลซ ช่วงสุดสัปดาห์นี้ และเกมอุ่นเครื่อง
ของฝรั่งเศส กับทีมชาติเวลส์ และเยอรมนี 

‘คล็อปป์’ทีมกำาลังเรียนรู้

‘เซาธ์เกต’ลั่นยังไม่มีใครตัวจริง

เจอร์เกน คล็อปป์ นายใหญ่ทีม “หงส์แดง” 
ลิเวอร์พูล เชื่อว่าลูกทีมของเขาก�าลังเรียนรู้ว่า
จะท�าอย่างไรกบัเกมทีต้่องเจอกบัทมีทีต่ัง้ใจมา
เน้นเกมรับ
 ลิเวอร์พูล เพิ่งจะเอาชนะมาริบอร์ 3-0 ใน
เกมแชมเปี้ยนส์ ลีก หลังจากที่เอาชนะทีม
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ในลีกมาได้ แต่สองเกมที่เห็น 
ก็คือทีมคู่แข่งลิเวอร์พูล วางหมากเน้นเกมรับ
เป็นพิเศษ และในวันเสาร์นี้ พวกเขาจะต้อง
ออกไปเยอืนทมี “ขนุค้อน” เวสต์แฮม ยไูนเตด็ 
เป็นทีค่าดกนัว่า รปูเกมอาจจะไม่แตกต่างจาก 
2 เกมทีผ่่านมา แต่ คลอ็ปป์ กลบัไม่กงัวลเกีย่ว
กับเรื่องนี้ เนื่องจากลูกทีมของเขา ได้แสดงให้
เหน็ถงึความอดทน และเริม่เรยีนรูถ้งึวธิกีารพา
ทีมสู่ชัยชนะ 
  “พวกเขามแีนวทางมากขึน้ พวกเขารูว่้าจะ
ต้องท�าอะไร แต่มันก็มีความแตกต่างกันไป
ตามสถานการณ์ ผมคดิว่าเรามแีนวทางหลาก
หลายมากขึน้ เพราะเราเริม่คุน้เคยกบัสิง่ทีพ่วก
เราพบเจอ เม่ือคุณเอาชนะทีมคู่แข่ง เห็นผล
การแข่งขัน คุณก็พูดได้ว่า มันโอเค หลังจากที่
เรามีผลการแข่งขันที่ดีจาก 2 เกมล่าสุด”
 “บางทีอาจจะเกิดขึ้นอีกในเกมกับเวสต์
แฮม ผมไม่มัน่ใจว่า พวกเขาจะมาแนวไหน แต่
สิ่งแรกที่เราต้องท�าก็คือวิเคราะห์ ก่อนที่ผมจะ
พูดอะไร แต่เราต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างเต็ม 
100 เปอร์เซ็นต์” คล็อปป์ กล่าว
  เอมเร่ ชาน ที่ยิงประตูที่สอง ในเกมกับ
มาริบอร์ มีส่วนท�าให้ลิเวอร์พูล คลายความ

กดดันไปได้มาก มีความเห็นเหมือนกับนาย
ใหญ่ของเขา 
 “ผมคิดว่า พวกเราก�าลังพัฒนาในเรื่อง 
เกมรุกที่หลากหลายมากขึ้น หากคุณลอง
เปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้ว เราสร้างสรรค์
โอกาสได้มากมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี” 
 ประตูในเกมล่าสุด เป็นประตูที่สามของ 
กองกลางทีมชาติเยอรมนีในปีนี้ ทั้ง 3 ประตู
เกิดขึ้นในเกมยุโรป ซ่ึงเขาต้องการที่จะท�าได้
บ้างในลกี เนือ่งจากเขายงัไม่สามารถท�าประตู
ได้เลย นับตั้งแต่เขาตีลังกายิงในเกมที่พบ 
กบัทมีวตัฟอร์ด เมือ่เดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา 
 “ผมต้องการยิงประตูในลีกบ้าง แต่งาน
หลักของผมก็คือช่วยทีมในแดนกลาง ช่วย 
แย่งบอล และสร้างสรรค์โอกาสถ้ามี” เขา 
กล่าว “ผมพยายามช่วยทีมมากที่สุดเท่า 
ที่ท�าได้ และหากว่าผมท�าประตูได้ด้วย ผม 
ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้น” ชาน กล่าว

แกเร็ธ เซาธ์เกต นายใหญ่ทีม “สิงโต
ค�าราม” อังกฤษ ลั่น ยังไม่มีนักเตะคนไหนที่
จะน่ิงนอนใจได้ว่าจะไปเล่นฟุตบอลโลก รอบ
สุดท้าย ที่ประเทศรัสเซีย กลางปีหน้า 
 เซาธ์เกต กุนซือวัย 47 ปี เรียกนักเตะที่ยัง
ไม่เคยติดทีมชาติเลย จ�านวน 3 คน เพื่อลง
เกมอุ่นเครื่องกับเยอรมนี และบราซิล ในช่วง
เดือนนี้ 
 “หากว่าผมจะต้องเลอืกพรุง่นี ้ผมกจ็ะบอก
ได้ว่าจะมีใครบ้าง แต่นี่เหลือเวลาอีก 6 เดือน 
มันยังมีเวลาอีกมาก” เขากล่าว 
 และเมือ่ถกูถามว่า ยงัมนีกัเตะอกีหลายคน
หรือไม่ ที่จะสามารถสอดแทรกใน 23 ตัวจริง 

ส�าหรับการแข่งขันที่รัสเซีย เซาธ์เกต กล่าวว่า 
“ผมยังไม่แน่ใจหรอก แต่น่าจะมีมากนะ ใน
หลายๆต�าแหน่งมีการแข่งขันสูงมาก” 
 “นักเตะดาวรุ่งหลายคนพัฒนาได้เร็วมาก 
ผมไม่คดิว่าจะมนีกัเตะคนไหนนิง่นอนใจได้ว่า
โอกาสอยู่กับเขาแล้ว” เซาธ์เกต ย�้า  
 แทมมี่ อบราแฮม กองหน้าทีมสวอนซี, โจ 
โกเมซ กองหลังทีมลิเวอร์พูล และรูเบน 
ลอฟตัส ชีค ถูกเรียกเข้ามาติดธงเป็นครั้งแรก 
ในเกมอุ่นเครื่องที่จะมีขึ้น ขณะที่ แอชลีย์ ยัง 
กองกลางสารพัดประโยชน์จากทีมแมนฯ 
ยูไนเต็ด ถูกเรียกกลับมาติดอีกครั้ง ตั้งแต่ปี 
2013 
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ต่างประเทศ

 ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิต 
ทีว่่า “ตุย้ หนวิ ถาน ฉนิ” หรอื 
“เล่นพณิให้ววัฟัง”
 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว 
มีนกัดนตรคีนหนึง่นามว่า กง 
หมิงอี๋ เป็นผู้มีความสามารถ 
ในการเล่นพณิอย่างมาก เพลง

เล่นพิณให้วัวฟัง  
ทีเ่ขาเล่นนัน้ได้สร้างความประทบัใจ
ให้กบัคนทีไ่ด้ฟังทกุคน
 อยูม่าวนัหนึง่ เขาออกเดนิทาง
ไปเยีย่มเพือ่น ระหว่างทางได้พบ 
กับทิวทัศน์ที่สวยงาม ไม่ว่าจะ
เป็นต้นไม้สายน�้า ท�าให้เขาเกิด
อารมณ์อยากบรรเลงพิณให้เข้า 
กบับรรยากาศ
 เขาเห็นววัอยูต่วัหนึง่ จงึคดิว่า

ดนตรนีัน้ สามารถเข้าสูจิ่ตใจของ
ทัง้คน สตัว์และธรรมชาต ิ เขาจงึ
ตดัสนิใจเล่นพณิทีไ่พเราะให้ววัฟัง
 แม้เพลงของเขาจะไพเราะขนาด
ไหน แต่วัวกไ็ม่สนใจ เขาจึงคิดได้ว่า 
เขาเลอืกเพลงผดิไป เขาจงึเปลีย่น
มาบรรเลงพณิให้มเีสยีงเหมอืนยงุ 
พอวัวได้ยินก็หยุดกินหญ้าและ 
หนัมามองเขาในทีส่ดุ

ธรุกจิสง่อาหารยิง่วุน่ยิง่อนัตราย

กระแสนิยมการใช้บริการส่งอา 
หารทีก่�าลงัมาแรง ส่งผลให้จ�านวน
อุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น  
สาเหตุส�าคัญเกิดมาจากการท�าผิด
กฎจราจร เนื่องจากพนักงานส่ง
อาหารกลัวจะโดนปรับหากไปถึงที่
หมายช้ากว่าที่ก�าหนด
 ไม่นานมานี ้ทางการเมอืงเซีย่ง 
ไฮ้ หนันจิงและเส่ินเจิ้นได้เปิดเผย 
ข้อมูลล่าสุดว่า อาชีพพนักงานส่ง
อาหารก�าลังกลายเป็นงานที่อัน 
ตรายที่สุด
 ฝ่ายบริหารจัดการการจราจร
เมืองเซ่ียงไฮ้ เปิดเผยข้อมูลใน 
ช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ว่า พนัก 
งานส่งอาหารเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย 
ในทุกๆ 2.5 วัน
 ขณะที่ในเมืองหนันจิง มณฑล
เจยีงซ ูฝ่ายความปลอดภยัของเมอืง
ได้มีบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ส่งอาหารในช่วง 6 เดือนแรกของ 
ปีมีจ�านวนมากถึง 3,242 ครั้ง  
มีผู ้เสียชีวิต 3 รายและบาดเจ็บ 
2,473 ราย และ 94 เปอร์เซ็นต์ 
ของอุบัติเหตุเกิดจากพนักงานส่ง
อาหารเอง
 ในเมืองเส่ินเจิ้น เมืองหลัก
ส�าคัญของมณฑลกว่างตง เจ ้า
หน้าที่ต�ารวจจราจรบันทึกว่า ใน
ช่วง 10 วันแรกของเดือนกันยายน

ที่ผ่านมา พนักงานส่งอาหารจ�า 
นวน 1,781 รายท�าผิดกฎจราจร 
ส่วนใหญ่จะเป็นการผ่าไฟแดง  
(196 ราย) ขี่จักรยานไฟฟ้าในช่อง
ทางเดินรถยนต์ (1,226 ราย) และ
การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขี่รถ
 หยู เมิง่หลงิ พนกังานส่งอาหาร
วัย 26 ปีจากเมืองเซี่ยงไฮ้กล่าว 
ว่า พนักงานส่งอาหารจะฝ่าฝืนกฎ
จราจรกันมากที่สุดในช่วงเวลาเร่ง
ด่วน เนือ่งจากพนกังานส่งอาหารมี
กฎอยู่ว่าห้ามสายเด็ดขาด เพราะ
หากสายลูกค้าก็จะไม่พอใจแล้ว
พนักงานก็จะโดนลงโทษ
 ฝ่ายการบริหารจัดการจราจร
ในหลายเมือง เช่น เสิ่นเจิ้น หนัน
จิงและไห่โข่ว มณฑลไห่หนัน ได้
พยายามตกัเตอืนไปยงัร้านค้าท่ีให้
บริการส่งอาหารต่างๆให้ร่วมมือ
กันแก้ปัญหา
 เฟิง ซินอี้ รักษาการณ์หัวหน้า

ส�านักงานต�ารวจจราจรเมืองเสิ่น 
เจิน้กล่าวว่า ทางส�านกังานฯได้เซน็ 
สัญญาข้อตกลงร่วมกันกับบรร- 
ดาเว็บไซต์สัง่อาหารต่างๆ โดยทาง
ต�ารวจจะแจ้งพฤติกรรมของพนัก 
งานท่ีไม่กระท�าตามกฎจราจรไปยงั 
บรษิทัของพนกังาน ซึง่ทางบรษิทัก็
จะต้องมบีทลงโทษพนกังานเหล่านัน้
 ในช่วงต้นเดือนกันยายน ทาง
ส�านักงานฯ ได้ส่งรายชื่อพนักงาน
ส่งอาหารจ�านวน 468 รายไปยัง 
ต้นสังกัด ซึ่งทางต้นสังกัดได้ท�า 
การลงโทษด้วยการหักเงินในสัป- 
ดาห์นั้น
 ส�าหรับจราจรเมืองหนันจิงก็มี

การลงนามสัญญาเช ่นเดียวกับ 
การจราจรเสิ่นเจิ้น แต่ที่เพิ่มเติม 
เข้ามาก็คือ การติดชื่อแบล็คลิสต์
ส�าหรับพนักงานส่งอาหารที่ท�าผิด
กฎหมายและจะถูกสั่งห้ามไม่ให้
ท�างานในสายธุรกิจนี้อีกต่อไป
 บางบริษัทได้มีการให้ความรู้
และฝึกฝนพนักงานในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัยบนท้องถนน 
มีการท�าข้อสอบส�าหรับการสมัคร
เข้าท�างานต�าแหน่งพนักงานส่ง
อาหาร ซึ่งพนักงานส่งอาหารจะ
ต้องท�าข้อสอบทุก 2 เดือนหากไม่
ผ่านก็จะถูกระงับไม่ให้ท�างาน
 โจว อี้ โฆษกจากเว็บไซต์ ele.
me ที่มีพนักงานส่งอาหารมากถึง 
3 ล้านคนกล่าวว่า ขณะทีท่างแต่ละ
บริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ฝึกฝนพนักงานของตัวเองเก่ียวกับ
กฎจราจรก่อนท่ีจะออกไปท�างาน 
แต่การที่จะเรียกพนักงานกลับมา
ฝึกอีกครั้งหลังจากออกไปสู่ท้อง
ถนนแล้วนั้นเป็นเรื่องยากมาก แต่
อย่างน้อย การท่ีมีการท�าทดสอบ
เพื่อทบทวนก็น่าจะเป็นการช่วย
เตือนความทรงจ�าให้แก่พนักงาน
ได้บ้าง  
 หย ูพนกังานส่งอาหารในเมือง
เซี่ยงไฮ้กล่าวว่า แม้ว่าเขาจะเห็น
ด้วยเร่ืองการท�าข้อสอบทกุ 2 เดอืน 
แต่เขาก็ไม่คิดว่า การกระท�าเช่นนี้
จะช่วยลดอุบัติเหตุได้มากนัก 

 เล่นพิณให้วัวฟัง ตรงกับ
ส�านวนไทยทีว่่า สซีอให้ควาย
ฟัง หมายถึง การอธิบายสิ่ง 
หนึง่สิง่ใดให้อกีฝ่ายฟังแต่กลับ
ไม่เข้าใจ หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
การพูดหรืออธิบายเหตุผล 
โดยไม่ได้ดคููส่นทนา

editor59lokwannee@gmail.com
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In Brief : ย่อความ

สวิตเซอร์แลนด์ประสบ
ความส�าเรจ็ ในการท�าตลาด
ดึงนักท่องเที่ยวจากกลุ่ม
อาเซียน โดยไทยเป็นลูก 
ค้าอนัดบั 1 ตามด้วยสิงค 
โปร์ และอนิโดนเีซยี คาด 
ปีน้ีจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่ม
ขึน้เป็นสถติใิหม่

โลกนี้คือการ์ตูน
น้�วุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ไทยฮติเท่ียวสวติเซอรแ์ลนด์

ตลาดด้านการท่องเที่ยวในอา 
เซียนเมื่อปี 2012 หรือเมื่อ 5 
ปีที่แล้ว โดยมีประเทศเป้า
หมาย 5 ชาต ิคอื สงิคโปร์ มา 
เลเซียไทย ฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย 
 เท่าที่ผ่านมา 5 ปี ไทยเป็น 
“ลูกค้า” อันดับ 1 ของธุรกิจท่อง
เทีย่วสวติเซอร์แลนด์ โดยปีแรกใน
การท�าการตลาด มสีถานทีท่่องเทีย่ว
เพยีง 10 กว่าแห่ง ทีม่ชีาวไทยพัก
ค้างแรมเกิน 1,000 คน ใน 1 ปี 
 ขณะสถติปีิล่าสดุคือปีท่ีแล้ว 
มีสถานที่ท ่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
เป็น 2 เท่า ทีน่กัท่องเทีย่วไทย
เข้าพกัค้างแรมเกนิ 1,000 คน 
ใน 1 ปี 
 ยอดนกัท่องเทีย่วจากประเทศ
เป้าหมายในอาเซียน ที่เยือนสวิต
เซอร์แลนด์ปีทีแ่ล้ว นบัเฉพาะส่วน
ทีพ่กัค้างแรม ไม่รวมกลุม่ทีพ่กัใน
ประเทศใกล้เคียง และเข้ามาท่อง
เที่ยวแบบไปเช้า เย็นกลับ    
 ประกอบด้วยอนัดบั 1.ไทย 
มจี�านวน 117,777 คน เพ่ิมขึน้
จากปีก่อน (2015) 21.3% 
2.สิงคโปร์ 64,664 คน ลดลง 
12% 3.อินโดนีเซีย 43,347 
คน เพิ่มขึ้น 0.1% 4.มาเลเซีย 
33,378 คน ลดลง 7.7% และ 

ประเทศไทยเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
ได้รับความนิยมสูงจากต่างชาติ
ในอันดับต้นๆของโลก ในขณะ
เดียวกัน ชาวไทยก็เดินทางท่อง
เที่ยวต่างประเทศแต่ละปีจ�านวน
ไม่น้อย และมหีลายประเทศทีเ่ป็น

จุดหมายปลายทางยอดนิยมของ
ชาวไทย โดยมสีวติเซอร์แลนด์รวม
อยู่ด้วย 
 อีวาน เบรเทอร์ ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานท่องเทีย่วสวติเซอร์แลนด์
ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีส�านักงานอยู่ที่สิงคโปร์ 
เปิดเผยว่า ยอดนักท่องเที่ยวจาก 
5 ประเทศเป้าหมายในกลุ่มอา 
เซียน เดินทางเยือนสวิตเซอร์
แลนด์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
  สวติเซอร์แลนด์เริม่ท�าการ

5.ฟิลิปปินส์ 13,270 คน เพิ่ม
ขึ้น 10.8% 
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็น 
กลุ่มมีคุณภาพมีรายได้สูง และมี
กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุน้อย ที่นิยม
เดนิทางท่องเทีย่วเป็นอิสระ ไม่ใช่
กรุ๊ปทัวร์ เพิ่มมากขึ้น   
 กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยม 
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่
สวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ เช่น 
เดินชมหิมะ เล่นสกี เครื่องร่อน 
และส่องสตัว์ เป็นต้น และกิจกรรม
ลองผลิตนาฬิกาด้วยตนเอง ก็ได้
รับความนิยมเช่นกัน
 ความส�าคัญอย่างหนึ่งที่ได้
จากนักท่องเที่ยว คือการกระจาย
รายได้ไปยงัเมอืงต่างๆทัว่ประเทศ 
ไม่จ�ากัดอยู ่ เฉพาะเมืองชื่อดัง 
อย่าง ลูเซิร์น ซูริค เจนีวา และ
อินเตอร์ลาเกน เหมือนในอดีต
 เบรเทอร์คาดว่า ยอดนักท่อง
เที่ยวปีนี้จากไทย ฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย จะท�าสถิติสูงสุดใหม่ 
โดยเปอร์เซน็ต์เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ล้ว
จะเป็นตวัเลข 2 หลกั ขณะสงิคโปร์
และมาเลเซียคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 
5-6%
 เฉพาะช่วง 9 เดือนแรกปี
นี้ (มกราคม-กันยายน) ยอด
รวมของนักท่องเที่ยวจาก 5 
ประเทศเป้าหมาย ก็ท�าสถิติ
สูงสุดใหม่แล้ว เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีที่แล้ว

ข้อมูลภาพ : blick.ch
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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

Danial-P1-311017=4*6_01

 รับสมัครงาน

บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จำากัด

สวัสดิการ • ประกันสังคม  • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ • ค่ารักษาพยาบาล • โบนัส

โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589

ติดต่อ บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
อาคารไพโรจน์กิจจา เลขที่ 825 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

E-mail : cpoil@danielandsuzy.co.th 

1 Call Center      6 อัตรา 
 เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป 
 เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
 มีประสบการณ์พิจารณาเงินเดือนพิเศษ 
 สามารถเดินทาง ไปเทรนงานต่างประเทศได้ 

2 Co-Ordinator  1 อัตรา (Thai) 1 Position (Korean)

 อายุ 28-45 ปี                      Age 28-45 years old
 พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลีได้     Speak English
 สามารถเดินทางไปต่างประเทศ      

3 Business Development  1 อัตรา
 เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท�าวีซ่าต่างประเทศ 
 สื่อสารภาษาอังกฤษและเดินทางไปต่างประเทศได้

4 IT Support 
 วุฒิ ปวช. ขึ้นไป



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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J 10.00 น. ศ.ดร.นพ.ประ- 
สิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
แถลงข่าว “งานเดนิ-ว่ิง 101 ปี อา 
ยุรศาสตร์ศิริราช” ที่ห้องสิรินธร 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 
รพ.ศิรริาช J 10.00 น. สพุชิา 
พงศ์ศีลธน ผู ้อ�านวยการฝ่าย

บริหารธุรกิจกลุ ่มบริษัทเอ็นริช 
แถลงข่าวเปิดตวั “dusitD2 Hua 
Hin” โรงแรมและท่ีอยู่อาศัยประ 
เภทคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ใจ 
กลางเมอืงหวัหนิ ทีห้่อง เดอะเซล 
ล่าร์ โรงแรม ดสุติธาน ี กรงุเทพฯ  
J 13.00 น. ม.ล.ดิศปนัดดา 
ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เปิด “โครงการ ดอย
ตุง แอนด์ เฟรนด์ส 2017” ที่
แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า
สยามพารากอน J  13.00 น. 

สุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ ประ 
ธานกรรมการ บริษัท แกรนด์  
ยูนิแลนด์ จ�ากัด และกรรมการผู้
จดัการ บรษิทั ไอแอมไชน่าทาวน์ 
จ�ากัด แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
มิกซ์ยูส I’m China Town ที่ห้อง
แอทธิเนียม 3-4 โรงแรมพลาซ่า
แอทธินี กรุงเทพฯ J 13.30 น. 
คุณหญิงชดช้อย  โสภณพนิช 
กรรมการมูลนิธิบัวหลวง และ
ประธานโครงการดาวเด่นบวัหลวง 
101 แถลงข่าว โครงการ “ดาวเด่น
บวัหลวง 101” ครัง้ที ่10 ทีห่อศลิป์

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรม
ราชินีนาถ J รพ.จุฬาฯ ขอเชิญ
ตรวจสุขภาพต่อมลูกหมากฟรี!! 
ใน “โครงการรณรงค์การตรวจ
สุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชาย
สูงอายุ เนื่องในวโรกาสวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระ 
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
2560” ในวนัที ่5 ธนัวาคม 2560 
เวลา 08.00-12.00 น. ที่ตึก  
ภปร. ชั้น 18

ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(ดีป้า) ประกาศความมุ่งมั่นหวัง
สร้างขุมก�าลังคนดิจิทัลทั่วทั้งประ 
เทศ ตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิารไปสูร่ะดบั
ชุมชน รองรับกับยุคแห่งดิจิทัล 
จากปัจจุบันสู่อนาคต 
 ดร.รฐัศาสตร์ กรสตู รองผูอ้�า 
นวยการ กลุ่มสังคมและก�าลังคน
ดิจิทัล ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดจิทัิล (ดป้ีา) กล่าวว่า ดป้ีาในฐานะ
หน่วยงานหนึ่งของภาครัฐ มีพันธ
กิจหลายประการในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อตอบสนอง
ต่อเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งหนึ่ง 
ในนั้นคือการสร้างบุคลากรในประ 
เทศให้พร้อมส�าหรบั Digital Trans 
formation ซึง่เป็นหน้าทีข่องฝ่ายส่ง
เสริมการพัฒนาก�าลังคนดิจิทัล 
เพราะ “ดจิทิลัใกล้ตวัเรากว่าทีค่ดิ” 
จากปัจจบุนัเทคโนโลยไีด้กลายเป็น

‘ดีป้า’ปั้นผู้บริหารดิจิทัล

ส่วนส�าคัญที่เปลี่ยนชีวิตของคนทั้ง
โลก รวมถึงประเทศไทยให้ดีขึ้น
  ถ้าเราพดูถงึ Digital Manpower 
เราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นหลาย 
ระดบั ตัง้แต่ข้ันพืน้ฐานคือ ในระดบั
ชุมชน ผู้สูงอายุ และเยาวชน ไม่ว่า
คุณจะท�าอาชพีอะไร ล้วนต้องมส่ีวน
ในการใช้ดจิทัิล ใช้ความเป็นไอทกีนั
หมด แต่ประเทศจะปรบัหรอืเปลีย่น
ได้ ส่ิงส�าคัญคือคนท่ีอยู ่ข ้างบน 
สุด คือ ระดับผู้บริหารจะต้องเข้าใจ 
และสามารถท�าให้การเปลีย่นแปลง
ทางดิจิทัลนั้นสามารถเกิดขึ้นได ้
จริง จึง เป ็นท่ีมาของหลักสูตร 
“DEPA Digital Academy’s Top 
Executive Programs” ที่เราจะ
สร้าง โดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้บริหาร 
เจ้าของกิจการต่างๆ สามารถปรับ
ตัว และใช ้เทคโนโลยีดิจิทัลใน 
การบริหารได้ดียิ่งขึ้น” 

 หลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมานั้น 
มีความหลากหลายและครอบคลุม 
ในหลายแง่มุม ตั้งแต่ระดับ Top 
Executive ที่เป็นเบอร์หนึ่งของ
องค์กรทีต้่องเข้าใจในภาพรวม นโย 
บาย การบริหารทั้งหมด รองลงมา 
คือในระดับปฏิบัติการ ดูแลนโย 
บายต่างๆ และอีกกลุ ่มที่ต้องลง 
ลกึไปในเรือ่งต่างๆ แบ่งเป็น 3 เรือ่ง
คือ 1)การผลิตอุตสาหกรรม 2) 
ภาคเกษตรกรรม และ 3)สภาพ
แวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการพฒันา (Smart 
Cities) ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นประ 
เด็นใหญ่ที่เนื้อในของมันยังมีมุม
มอง และเรื่องราวให้ต้องมาศึกษา
ค้นคว้ากันอีกมาก เราเชื่อว่าหลัก 
สูตรเหล่านี้จะสามารถให้ความรู้ที่
ครบถ้วน และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ ่มเป้าหมายได้ แต่ท้ังหมดน้ี 
ยังเป ็นเพียงส ่วนหนึ่งของแผน 

งานทั้งหมด คือระดับบริหาร เรา 
ยังมีหลักสูตรที่จะเข ้าไปดูแลส่ง
เสริมให้กับกลุ ่มคนในระดับชุม 
ชนทั้งผู ้สูงอายุ เยาวชน หรือคน 
ที่ท�างานอยู ่ในอุตสาหกรรม ทั้ง 
ภาค S-Curve, New S-Curve 
หรือ Digital Industry เราเอง 
ก็มีโครงการ หลักสูตรที่จะเข้าไป
เสริมแกร่งตรงนั้นให้เกิดขุมก�าลัง 
ดิจิทัลอย่างทั่วถึง นี่คือหน้าที่หลัก
ของดีป้า ที่มีความตั้งใจให้พี่น้อง 
คนไทยมีความสามารถในการ 
ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาประเทศ ใน
กระบวนการท�างาน หรือการส่ง
เสริมคุณภาพสังคม ซึ่งวันนี้เรามี
แล ้ว 5 หลักสูตร จะเป ิดภาย 
ในปลายปีนี้ และต้นปีหน้า รวม 
ไปถึงหลักสูตรอ่ืนๆ ที่จะเกิดข้ึน 
ล้อไปตามความเปลี่ยนแปลงทาง
ดิจิทัลในอนาคต
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อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย จันทิรา  
ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)  
เยี่ยมชมนิทรรศการ In Remembrance of His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej ในงาน STYLE ที่ไบเทค บางนา

มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าฯนครราชสีมา และ ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธาน
กรรมการ บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดงาน “เดอะมอลล์โคราช ล�าตะคอง วิลเลจ” 
แหล่งแฮงเอ้าท์แห่งใหม่ใจกลางเมืองโคราช ร่วมช้อป ชิม และชิว ในบรรยากาศ
ริมน�้าสุดชิค ที่บริเวณล�าตะคอง เดอะมอลล์ โคราช  

สมเกียรติ วิทยาศิริกุล ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ร่วม
กับ ส�านักงานเขตบางขุนเทียน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บมจ. ทรู คอร์ 
ปอเรชั่น, บจก.ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ.ไทยประกันชีวิต จัดงาน 
เทศกาล“กินปู ดูทะเล ครั้งที่ 15” โดยมี เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ ร่วมงาน

พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดการจัดประชุม โต๊ะกลมระดับ
รฐัมนตรพีลงังานเอเชยี ครัง้ที ่7 โดยม ีพล.อ.อนนัตพร กาญจนรตัน์ รมว.พลงังาน 
เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีให้ชาติสมาชิก 36 ประเทศ ผู้ซื้อและผู้ขาย
พลังงาน และองค์กรชั้นน�าด้านพลังงานระหว่างประเทศร่วมแสดงวิสัยทัศน์

มงคล อดทน รองผูว่้าราชการจงัหวดัชยัภูม ิรบัมอบผ้าห่มกันหนาว จ�านวน 12,000 
ผืน ในโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” จาก ธารทิพย์ ศิรินุพงศ์  
ผู้อ�านวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  
เพื่อน�าไปกระจายแจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยในอ�าเภอต่างๆของจังหวัด 

สิทธิวัฒน์ พรหมโยธิน ผู้จัดการฝ่ายบริการด้านการเคลม บริษัท ไดเร็คเอเชีย 
(ประเทศไทย) มอบรางวัล “ประแจทองครองใจมหาชน” ปี 2 ประจ�าปี 2560 
คร้ังท่ี 2 ให้แก่ บริษัท สยามนิสสันบอดี้ สาขาวิภาวดีรังสิต โดยมี ตรีภพ  
รักษาพงศ์ ผู้จัดการส่วนวางแผน เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล 

นริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 
น�าทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ “โตไวไว” ปล่อยปลาการ์ตูน ปลูกป่า 
ปลูกปะการัง และร่วมสนับสนุนโครงการ “พีพีโมเดล” ต้นแบบแผนปะการัง 
แห่งชาติ ที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 

ศรัทธา โล่ห์จินดาพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จอยไลฟ์โปรดักส์ จ�ากัด เปิด
ตัวไอศกรีมซอร์เบร์ โฮมเมดแคลอร่ีต�่า DolcheSorbetto สูตรเชฟอิตาเลียน  
ที่ได้รังสรรค์และคิดค้นสูตรไอศกรีมให้เข้ากับผลไม้เมืองร้อนของไทย พร้อม
แนะน�าสาขาร้านไอศกรีมโดลเช่ซอร์เบโต้แห่งแรก ที่ฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์  
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ธนกฤต ผ่องใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีออนไวท์ ไทยแลนด์ จ�ากัด  
เข้ารับรางวัลบคุคลคุณภาพแห่งปี 2017 สาขาบคุคลตวัอย่างในภาคธรุกจิของ 
ใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ในโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017” ที่ 
หอประชมุใหญ่ศนูย์การประชมุสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ 

นพ.สหีราช โลหชติรานนท์ ผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลกรงุเทพพทัยา เป็น
ประธานเปิดการประชมุวชิาการโรคหวัใจ โดยศนูย์หวัใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา ซึง่มีการให้ความรูเ้รือ่งการรกัษาและดแูลผูป่้วยโรคหวัใจให้กบับคุลากร
ทางการแพทย์ โดยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่มผีูร่้วมประชมุกว่า 100 ท่าน 

ชนะชยั จลุจริาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ เออซีี จ�ากดั 
(มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัทฟลอยด์ จ�ากัด (มหาชน) เนื่อง 
ในโอกาสการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่  
หอประชมุศกุรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เหวยีน ถ ิ ถว ี บิง่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สายการบินไทยเวยีตเจท็ จดั
งาน “Amazing Thailand Tourism Year 2018 Take-Off” ประกาศความ 
ร่วมมอืระหว่างสายการบนิไทยเวยีตเจ็ทและกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
ในการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วไทยในปี พ.ศ.2561 

กณพ เชาว์วศิษิฐ และ อชิฮิาระ ซาโตร ุผูบ้รหิาร บรษิทั โตโยต้า ทโูช (ไทย
แลนด์) จ�ากดั จดัประชมุความคบืหน้าโครงการพฒันาความร่วมมอืธรุกจิการ
ท่องเทีย่ว เมอืงเซนได ประเทศญีปุ่น่ โดยม ีสมบษัร ถริะสาโรช, ณฏัฐณชิา  
สงัขะทรพัย์  ร่วมประชมุ ทีโ่อเพ่น เฮาส์ ศนูย์การค้าเซน็ทรลั เอม็บาสซี่ 

อดุม สดใส กรรมการผูจ้ดัการ  บรษัิท ไลน์ ทรานสปอร์ต จ�ากดั เปิดตวั
แคมเปญ “ขบั ลด เร็ว- 60 km/h Club” รณรงค์ให้พนกังานขบัรถขนส่งสนิค้า 
ขบัรถในอตัราทีก่ฎหมายก�าหนด 60 กโิลเมตรต่อชัว่โมง โดยได้รบัเกยีรติจาก 
อนสั กองเจ หวัหน้าส�านกังานขนส่ง จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ร่วมเป็นวทิยากร 

องอาจ ปัณฑยุากร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ออลล่า จ�ากดั (มหาชน)  
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร มอบอปุกรณ์การแพทย์ ได้แก่ รถเขน็ รถสามล้อโยก 
จ�านวน 12 คนั พร้อมมอบทนุแก่มลูนธิคินพกิารไทยเป็นจ�านวนเงนิ 112,000 
บาท ในโครงการ “ล้อเลือ่นเพือ่ผูพ้กิาร” ทีม่ลูนธิคินพกิารไทย 

วรรณพร พรประภา ประธานจดังาน เยีย่มชมบูธ๊ “Vi-pafe” ของ IRC ใน 
การประชุมสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2017 
(IFLA-2017) โดยมี พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ IRC,  
ณรงค์ชยั รัตนเอกกวิน รองกรรมการบริหาร IRC ให้การต้อนรับ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 13ปีที่ 19 ฉบับที่ 4700 (1225) วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สังคม
เนื่องในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 19 หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ เมื่อ 
วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและบริษัท
ต่างๆได้ร่วมแสดงความยินดีเช่นทุกปีที่ผ่านมา กอง
บรรณาธิการจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

โมโนกรุ๊ป

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด 

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด

TRUE 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 14ปีที่ 19 ฉบับที่ 4700 (1225) วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สังคม

เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน)

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

โมโนฟิล์ม+โมโน29

ธนาคารออมสิน

ธนาคารธนชาต

กรมบังคับคดี

บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

SCG ธนาคารกรุงไทย
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สังคม

csloxinfo

บรษิทั ดซี ีคอนซลัแทนส์ แอนด ์มารเ์กต็ติง้ คอมมนูเิคชัน่ส ์จ�ากดั

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อีซี่ บาย จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

PFP

บริษัท อเกต คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

บริษัท เอ พับลิซีสท์ จ�ากัด บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จ�ากัด

AIRA & AIFUL Public Company Limited

บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง




