
 ปีที่ 19 ฉบับที่ 4703 (1228) วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

“สัมมากร”รีแบรนด์
ปรับภาพลักษณ์

“ช็อปช่วยชาติ”
เงินสะพัดหมื่นล้าน

เศรษฐกิจ 5

เศรษฐกิจ 4

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

โพลระบุฐานสนับสนุน “ทั่นผู้น�ำ” ตกวูบ 
ยิ่งตั้ง “พรรคนอมินี” ยิ่งเป็น “เขตกระสุนตก” 
อยากอยู่นานก็ต้องพิสูจน์ตัวเอง 
ไม่ใช่กองเชียร์หลับหูหลับตา “เชลียร์” 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ถาม คสช. 
จริงใจให้เลือกตั้งตามโรดแม็พ 
ต้อง “ปลดล็อกพรรคกำรเมือง” ได้แล้ว 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับตาการ “สืบทอดอ�ำนำจ” 
“วรชัย เหมะ” มองไม่เห็นแสงสว่างแม้มีเลือกตั้ง 
“โสภณ พรโชคชัย” เตือนหายนะหากยุบ “อบต.” 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com
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โลกวันนี้มีประเด็น 2

ถามมาตอบไป
หลังจากเคยตั้งค�าถามกับ
ประชาชนมาแล้ว 4 ข้อ ล่า 
สดุ “บิก๊ตู”่ ตัง้ค�าถามให้ประ 
ชาชนช่วยกันตอบอีก 6 ข้อ 
ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาจากค�า 
ถาม สรปุได้ว่าเกิดความวติก
กังวลห่วงใยว่าหลังคสช.ลง
จากอ�านาจแล้ว การเลือกตั้ง
จะไม่สามารถคัดกรองเพื่อ 
ให้ได้คนดีเท่าคสช.เข้ามา 

บริหารประเทศ โดยยังมอง
ว่านักการเมืองออกมาบิด 
เบือนข้อเท็จจริง และยังคิด
ว่า คสช.จะสนับสนุนพรรค 
การเมืองใดก็ได้อย่างไรก ็
ตาม หวังว่านี่จะเป็นค�าถาม 
ที่เกิดจากความห่วงใยบ้าน
เมืองเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่
ค�าถามท่ีเกิดจากการเสพติด
อ�านาจ

ตำานวนปืน
รุมจวก“เวงเกอร์”

	 วันนี้จ�าเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่ๆ	

			หรือนักการเมืองหน้าใหม่ๆ	ที่มีคุณภาพ

	 คสช.มีสิทธิ์จะสนับสนุน

	 พรรคการเมืองใดก็ได้

	 เหตุใดพรรคการเมือง

	 ต่อต้านคสช.-รัฐบาล-นายกฯ

	 บิดเบือนข้อเท็จจริง

	 การท�างานช่วงนี้ผิดปรกติ	
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ต้องสนับสนุนภายใต้กรอบกฎหมาย
 ไม่ใช่ใช้อำานาจหน้าที่ที่มีอยู่สนับสนุน
ให้พรรคการเมืองนั้นชนะเลือกตั้ง

ถามมาตอบไป
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ท่ามกลางการไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ
กับเรื่องการจัดตั้งพรรคทหารเพื่อ
สืบทอดอ�านาจ “บิ๊กตู ่” พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ 
มนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) โยนค�าถาม 6 
ข้อออกมาให้ประชาชนช่วยตอบ ใน
ฐานะประชาชนคนหนึ่งขอตอบค�า 
ถามของนายกฯดังนี้
 ค�าถามข้อที่ 1.วันนี้เราจ�าเป็น
ต้องมีพรรคการเมืองใหม่ๆ หรือ นัก 
การเมืองหน้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ ให้
ประชาชนได้พจิารณาในการเลอืกตัง้
ครั้งต่อไปบ้างหรือไม่ การที่มีแต่
พรรคการเมอืงเดมิ นกัการเมอืงหน้า
เดิมๆแล้วได้เป็นรัฐบาล จะท�าให้
ประเทศชาตเิกดิการปฏริปูและท�างาน
อย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติ
หรือไม่
 ตอบ การเมอืงเป็นงานอาสาเข้า
มาท�างานเพื่อส่วนรวม การจะมี
พรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นหรือไม่  
จะมีนักการเมืองหน้าใหม่ลงสมัคร
เลือกตั้งเป็นทางเลือกให้ประชาชน
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับแนวคิด อุดมการณ์ 
ของแต่ละบุคคล หากมีแนวคิด อุดม 
การณ์ตรงกนักร็วมกลุม่ตัง้พรรคการ 
เมืองได้
 การทีพ่รรคการเมอืง นกัการเมอืง
หน้าเดิมจะเลือกตั้งแล้วจะเกิดการ
ปฏริปูหรอืท�าตามยทุธศาสตร์ทีค่สช. 
วางไว้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าแนวทาง
ที่คสช.วางไว้ดีต่อบ้านเมืองโดยรวม
จริงหรือไม่ ที่ส�าคัญยุทธศาสตร์มี
สภาพบงัคบัตามกฎหมาย หากไม่ท�า
ตามถอืว่ามคีวามผดิ การสานต่องาน 
ของคสช.ต้องเกิดขึ้นแน่ แต่อาจไม่ 
100%
 ค�าถามข้อที่ 2.การที่ คสช. จะ
สนบัสนนุพรรคการเมอืงใด กถื็อเป็น
สทิธิข์อง คสช.ใช่หรอืไม่ เพราะนายกฯ
กไ็ม่ได้ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ด้วยอยูแ่ล้ว
 ตอบ แน่นอนว่าการสนับสนุน
พรรคการเมอืง หรอืนกัการเมอืง เป็น 
สทิธขิองแต่ละคน ไม่ว่าคนนัน้จะเป็น

ชาวบ้านธรรมดาหรือเป็นนายทหาร
ใหญ่โตในกองทัพ แต่ต้องสนับสนุน
ภายใต้กรอบกฎหมาย ไม่ใช ่ใช ้
อ�านาจหน้าท่ีท่ีมอียูส่นับสนนุเพือ่ให้
พรรคการเมืองนั้นชนะเลือกตั้ง
 ค�าถามข้อที่ 3.สิ่งที่ คสช. และ
รฐับาลน้ีได้ด�าเนินการไปในช่วง 3 ปี 
ที่ผ่านมาประชาชนมองเห็นอนาคต 
ที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่
 ตอบ มท้ัีงส่วนท่ีมองเหน็อนาคต
ที่ดีและยังไม่เห็นอนาคตที่ดี โดย
เฉพาะการปฏิรูปด้านต่างๆที่ยังขาด
ความชดัเจน ประชาชนไม่รูส้กึถึงการ
เปล่ียนแปลง แถมมหีลายเรือ่ง คสช.
ท�าแบบเดียวกับที่กล่าวหานักการ
เมือง เช่น การตั้งพวกพ้องวงศาคณา
ญาติเข้ารับต�าแหน่งต่างๆ ซึ่งถือว่า
คสช.ทิ้งโอกาสที่จะสร้างความแตก
ต่างให้ประชาชนเห็นระหว่างการบร ิ
หารบ้านเมอืงของทหารกบันักการเมอืง
 ค�าถามย่อย : เห็นด้วยกับรัฐ 
บาลในการแก้ไขปัญหาที่หมักหมม 
มาเป็นเวลานานด้วยการรื้อใหม่ ท�า
ใหม่, การวางแผนงานอย่างเป็นขั้น
เป็นตอน เป็นระยะสั้น-กลาง-ยาว 
อาทิ การแก้ไขปัญหา IUU, ICAO 
ฯลฯ หรือไม่
 ตอบ เห็นด้วย
 ค�าถามย่อย : เห็นด้วยกับการ
ให้มียุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือให้การเมอืงไทยในอนา 
คตมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาประ 
เทศหรือไม่ 
 ตอบ เห็นด้วย ถ้าพิสูจน์ได้ว่า (สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

เป็นแผนและยุทธศาสตร์ทีด่ ีจะท�าให้
บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าจริง
 ค�าถามย่อย : การท�างานของ
ทุกรัฐบาลต้องค�านึงถึงภาพรวมทั้ง
ประเทศ คนทั้งประเทศ ทุกจังหวัด 
มใิช่ท�าแต่ตามนโยบายพรรคท่ีได้หา
เสียงไว้ หรือดูแลเฉพาะพื้นที่ฐาน
เสียงที่สนับสนุน รวมทั้งจะต ้อง
ท�างานตามยุทธศาสตร์ให้เกิดความ
ต่อเนื่องใช่หรือไม่
 ตอบ ขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐบาล ต้อง
ดูแลทุกข์สุขประชาชนทั้งประเทศ
อย่างเสมอภาคเท่าเทียม
 ค�าถามข้อที ่4.การเอาแนวทาง
จัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
ในอดีต มาเปรียบเทียบกับการจัด 
ตั้งรัฐบาลในวันนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ทั้งหมดหรือไม่ เพราะสถานการณ์
บ้านเมืองก่อนที่ คสช.และรัฐบาลนี้
จะเข้ามา เราได้พบเห็นแต่ความขัด
แย้ง ความรุนแรง การแบ่งแยกประ 
ชาชนเป็นกลุ่มๆ เพื่อมาสนับสนุน 
ทางการเมืองใช่หรือไม่
 ตอบ ถ้าว่าเขาแล้วอิเหนาเป็น
เองก็ไม่มีความแตกต่าง ความขัด 
แย้ง ความแตกแยกไม่ใช่เกิดจากการ
แบ่งขั้วสนับสนุนพรรคการเมือง 
เพียงอย่างเดียว แต่มีเรื่องความเท่า
เทียม ความยุติธรรมที่แต่ละฝ่าย 
ได้รับเป็นส่วนส�าคัญด้วย
 ค�าถามข้อที่ 5.รัฐบาลและนัก 
การเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแบบ
ประชาธิปไตย ที่ผ่านมาของไทย ได้
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ มี 
ธรรมาภบิาล และมกีารพฒันาประเทศ

ที่มีความต่อเนื่อง ชัดเจนเพียงพอ
หรือไม่
 ตอบ ถ้าจะถามเพื่อให้รู ้สึกว่า
นกัการเมอืงทีม่าจากการเลอืกตัง้เลว
กว่าทหารทีย่ดึอ�านาจเข้ามาปกครอง
ประเทศไม่น่าจะถูกต้อง เร่ืองประ 
สิทธิภาพ ธรรมาภิบาล ความต่อ
เนื่องเกิดขึ้นได้ถ ้าให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วมกับการตรวจสอบ มีกระ- 
บวนการยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
 ค�าถามข้อที่ 6.ข้อสังเกตเพื่อ
พิจารณา เหตุใดพรรคการเมือง นัก 
การเมือง จึงออกมาเคลื่อนไหวด้อย
ค่า คสช. รัฐบาล นายกรัฐมนตรี  
บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิในการท�างานใน 
ช่วงนี้อย่างมากผิดปรกติ ฝากถาม 
พี่น้องประชาชนว่าเป็นเพราะอะไร 
 ตอบ การวิพากษ์วิจารณ์เป็น
เรือ่งปรกตใินสงัคมประชาธปิไตย ถ้า
เปิดใจรับเสียงวิจารณ์ย่อมได้รับประ 
โยชน์ เรื่องไหนดีสามารถน�ามาปรับ
ใช้เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ได้ ค�าวิจารณ์จะไร้ความหมาย ไม่มี
ผลกระทบต่อรฐับาล หากสิง่ทีว่จิารณ์
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และตรงต่อ
ความรู้สึกของประชาชน ถ้าเทียบกับ
รฐับาลท่ีมาจากการเลือกตัง้ก่อนหน้า
นี้ทุกชุด เสียงวิจารณ์ที่มีต่อคสช. 
หรือที่มีต่อตัวนายกฯถือว่าเป็นเร่ือง
เล็กน้อยกว่ากันมาก
 ทัง้น้ี เม่ือพจิารณาจากค�าถาม
สรุปได้ว่ามีความกังวลห่วงใยว่า
หลังคสช.ลงจากอ�านาจแล้วจะ 
ไม่ได้คนดีเท่าคสช.เข้ามาบริ 
หารประเทศ ก็ได้แต่หวังว่าเป็น
ค�าถามที่เกิดจากความห่วงใย
บ้านเมืองเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่
ค�าถามที่ เกิดจากการเสพติด
อ�านาจ
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In Brief : ย่อความ

ไม่มีอะไรแน่นอน

ทรรศนะ

เรื่องการเมืองไม่มีอะไรแน่นอน  
คิดอย่างนี้ดีกว่า และต่อไปนายก
รัฐมนตรีจะเป็นคนในหรือคนนอก 
กต้็องดกูนัไป

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

...พอรึยัง?

 ประเดน็การเมอืงกลบัมาร้อนแรง
อีกครั้ง เมื่อพรรคการเมืองออกมา
เรียกร้องให้ “ปลดล็อกพรรคการ 
เมือง” เพื่อท�ากิจกรรมตามท่ี “กฎ 
หมายลูก” ก�าหนด  
 ขณะที่เสียงสนับสนุน “ทั่นผู้น�า” 
ก็ลดวูบจาก 78% เหลือแค่ 52%  
ท้ังท่ีเป็นการส�ารวจจากโพลท่ีเคยถูก 
มองว่าสนับสนุนรัฐบาลทหารเต็ม 
ตัว หรือ “โพลเชลียร์” ซึ่งส่งผลถึง 
การปรับครม. “บิ๊กตู่ 5” ว่าจะออก 
มาอย่างไร เพราะฝ่ายต่างๆก็จี้ให้
เปลี่ยน “ทีมเศรษฐกิจ” และเอาคน 
มีความรู้ความสามารถจริงๆมาแทน 
“รัฐมนตรีทหาร” ที่ส่วนใหญ่เป็น
เพื่อนพ้องน้องพี่ 
 ขณะที่“ทั่นผู ้น�า” ก็ยืนยันอ้าง
เหตุผลเดิมว่ายังไม่ถึงเวลาจะ “ปลด
ลอ็กพรรคการเมอืง” เพราะยงัมคีวาม
วุ่นวาย และ “กฎหมายลูก” ก็ยังไม่
เสร็จ แต่กระแสข่าวการตั้ง “พรรค
ทหาร” กส็วนทางกบัค�าพดูของ คสช.
และยิ่งมีค�าถามเรื่อง “การสืบทอด
อ�านาจ” และ “นายกฯคนนอก”
 “โลกวันนี้วันสุข” จึงมาพร้อม 
“แท่งไอตมิ” และค�าถามทีเ่ริม่ดงั
มากขึน้ๆ ว่าจะอยูใ่นอ�านาจต่ออกี
หรือ และบรรดากองเชียร์ที่เชียร์
อย่างไม่ลืมหูลืมตาน้ัน...(เลีย) 
พอรึยัง...หมดเวลาเชลียร์?

“โหรวารนิทร์” หรอื นายวารนิทร์ บวัวริัตน ์
เลิศ เจ้าของฉายา “โหรคมช.” ออกมาท�า 
นายว่า ภายในเดอืนพฤศจกิายนนีจ้ะมกีารปรับ
ใหญ่คณะรัฐมนตรี มีทั้งอดีตนักการเมืองและ
คนนอกร่วมรัฐบาลมาร่วม แถมท�านายอีกว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นนายก
รฐัมนตรอีกี 1-2 สมยั  
 เหตทุ�าให้ต้องปรับครม. เพราะ พล.อ.ศริชิยั  
ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
และสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นสต๊าฟและเป็น
เพ่ือนร่วมรุ ่นด้วยกัน แต่ผู ้ใต้บังคับบัญชา 
คืออธิบดีกรมจัดหางานถูกมาตรา 44 ให้ย้าย
ต�าแหน่ง จึงเชื่อว ่าเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�า 
ให้พล.อ.ศิริชัยลาออก 
  มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าระหว่างเพ่ือนกับลูก
น้อง นายจะรักใคร เร่ืองนี้มีทั้งเร่ืองส่วนตัว 
และส่วนรวม รักเพื่อนก็ต้องท�าใจ เมื่อลูกน้อง
ถูกปรับย้ายก็ต้องท�าใจ เร่ืองของเกียรติและ
ศักดิ์ศรีเป็นเร่ืองส�าคัญ หากท�างานแล้วไม่ให้
เกียรติซึ่งกันและกันก็ท�างานร่วมกันไม่ได้ เลย 
ยกโขยง ยกทีมลาออก เรื่องนี้จึงท�าให้มีเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความขัดแย้งภายในรัฐบาล
หรือไม่ ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเอายังไงกัน
  ถ้าเรื่องลงเอยด้วยปัญหาความขัดแย้ง ก็
อาจมีค�าถามหรืออย่างที่หนังสือพาดหัวว่าระ 
หว่าง “ดอกไม้กบัก้อนอิฐ” ซึง่ตอนแรกกไ็ด้ดอก 
ไม้ แต่พอปลายๆกจ็ะได้ก้อนอฐิแทนหรอืเปล่า  
 เอาล่ะ สรุปว่าถ้ายังไงเสียขอให้ใช้โอกาสนี้

ท�าอะไร มองอะไร ให้ไปกันได้นะ “เรือแป๊ะ” 
อย่าล่มกลางคนัเลย ไหนๆลงเรอืล�าเดยีวกนัมา
แล้ว จะมีเร่ืองศักดิ์ศรีอะไร จะยอมกันไม่ได้  
ทกุรฐับาลกม็เีรือ่งต่างๆทีท่�าให้ไม่ราบรืน่เพราะ
จะให้ราบร่ืนร้อยเปอร์เซ็นต์มันยาก บางยุค
อย่างคณุถวลิ เปลีย่นสเีป็นยงัไง ท�าเอานายกฯ
หญิงถึงกับล่มจมไปเหมือนกัน  
  ต้องยอมรับว่าเร่ืองราชการหรือการเมือง 
ไม่มียุคไหนที่จะย้ายแล้วราบรื่น เกือบทุกกระ 
ทรวง คราวนี้ก็เหมือนกัน ถ้าออกอาการแบบ 
นี้ก็ท�าให้ต้องดูว่าสถานการณ์จะไปทางไหน
และเป็นอย่างไร
 ยิ่งโหรวารินทร์ออกมาท�านายดวงเมืองว่า 
มีการปรับคณะรัฐมนตรีใหญ่แน่นอน ก็ให ้
นกึว่าไม่มอีะไรอยูย่งคงกระพนัด้วย ถ้าการปรบั
เปลี่ยนไม่ดีขึ้น จะเปลี่ยนหมดทั้งยวงก็ได้ จะ
เปลี่ยนเป็นรัฐบาลแบบเลือกตั้งก็ได้ นายก
รฐัมนตรจีะเป็นคนในหรอืคนนอกกต้็องดกูนัไป
  เรื่องการเมืองไม่มีอะไรแน่นอน คิด
อย่างนี้ดีกว่า แม้แต่เรื่องกฎหมาย เรื่อง
ต่างๆกไ็ม่มอีะไรแน่นอนเหมอืนกนั เขยีน
บทไว้อย่างนี ้ พอเอาจรงิกไ็ม่เป็นอย่างนัน้ 
ซะแล้ว เปลีย่นไปอย่างโน้นอย่างนีต้ามธง 
ยงัไงกแ็ล้วแต่อย่าท�าให้ประชาชนขวญัเสยี  
ให้ท�ามาหากนิกนัได้ปรกตเิถอะ แต่ต้องยึด 
ตวัเองเป็นหลกัก่อน “อตัตาห ิอตัโนนาโถ” 
ดีที่สุด
  เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ศนูย์วจิยักสกิรไทยชี ้“ชอ็ปช่วยชาต”ิ ตัง้แต่วนัที ่11 พฤศจกิายน- 
3 ธันวาคม โดยน�าค่าใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาท มาลดหย่อน
ภาษีได้ คาดจะมีเงินสะพัดประมาณ 10,000 ล้านบาท แต่คน
มีรายได้ปานกลางและน้อยยังใช้จ่ายจ�ากัด 

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 1,275.26 ขาย 1,278.28
ลอนดอน ซื้อ 1,274.79 ขาย 1,278.23

ภาวะหุน้ 8 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) 

33.38

39.075

45.41

4.3563

0.30358

24.61075

+1.90  1,714.65  
  56,447.37
+2.17  2,455.23 
  42,239.77
+1.13 1,089.02 
  31,102.01
-4.47  567.18 
  2,309.94

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,821.34  +2.81

2,595.03  -0.05

2,743.38  +4.95

1,998.80  +2.30

2,630.27 +0.85

2,999.74 +4.93

1,330.86  -6.53

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

7,030.56

11.83

7,802.63

13.13

-772.07

-

18,409.60

30.97

17,863.60

30.05

546.00

-

27,523.09

46.30

27,451.37

46.18

71.72

- 

‘ช็อปช่วยชาติ’สะพัดหมื่นล้าน

มตคิรม.เหน็ชอบมาตรการ “ชอ็ป
ช่วยชาติ” ต้ังแต่วันท่ี 11 พฤศจิ 
กายน-3 ธันวาคม 2560 รวม 23 
วัน ให้น�าเงินค่าใช้จ่าย 15,000 
บาท มาลดหย่อนภาษีประจ�าปี 
2560 ได้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมอง
ว่า มาตรการช็อปช่วยชาติจะช่วย
สร้างบรรยากาศในการจับจ่าย
ใช้สอยให้กับธุรกิจค้าปลีกได้เพิ่ม
ขึ้นกว่าช่วงปรกติ และจะเป็น
โอกาสของธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งต่างๆ 
เช่น ผู้ผลิตสินค้า เกษตรกร รวม
ถงึการจ้างงานของธรุกจิต่างๆ ใน
ห่วงโซ่ของธุรกิจค้าปลีก 
 จากก่อนหน้านี้ ธุรกิจค้าปลีก
ยังคงเผชิญกับปัจจัยกดดันด้าน
ก�าลังซื้อของผู ้บริโภคที่ยังคงไม่
ฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะใน
กลุม่ฐานราก ซึง่ถอืเป็นกลุม่ลกูค้า
หลักของประเทศ สะท้อนได้จาก
เครือ่งชีเ้ศรษฐกจิต่างๆ เช่น ราคา
สินค้าเกษตรที่เริ่มมีแนวโน้มลด
ลง อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น 
ยอดขายของสินค้าไม่คงทนและ
กึ่งคงทนที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัด- 
เจน รวมถึงภัยน�้าท่วมที่เกิดขึ้น 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
และ ตุลาคม-พฤศจิกายน และ
ครอบคลุมหลายๆพ้ืนที่ ปัจจัย

ต่างๆเหล่านี ้ยงัคงกดดนัก�าลงัซือ้
ของผู้บริโภค และท�าให้ผู้บริโภค
ยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย
 จากการส�ารวจของศูนย์วิจัย
กสิกรไทยพบว่า มาตรการช็อป
ช่วยชาติ 15,000 บาทในปีนี้ จะมี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้
บริโภคที่แตกต่างกัน โดยมีราย
ละเอียดที่ ส� าคัญ โดยพบว ่า
มาตรการช็อปช่วยชาตปีินี ้คนทีมี่
ฐานรายได้สุทธมิากกว่า 500,000 
บาทต่อปีขึน้ไป ยงัวางแผนใช้สิทธิ
ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว โดยเฉพาะ
คนทีม่ฐีานรายได้สทุธ ิ2 ล้านบาท
ขึ้นไป วางแผนท่ีจะใช้สิทธิเต็ม
จ�านวน แต่คนทีม่ฐีานรายได้สทุธิ
ไม ่ เกิน 500,000 บาทต ่อป ี 
วางแผนจะใช้สทิธลิดลงเมือ่เทยีบ
กับปีก่อน เนื่องจากยังกังวลก�าลัง
ซือ้ในอนาคต และโดยปรกตกิเ็สยี
ภาษีในอัตราท่ีไม่สูงมาก จึงไม่มี
ความจ�าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเพื่อ
น�ามาลดหย่อนภาษีเพิ่ม 
 ศนูย์วจิยักสิกรไทยคาดว่า แรง 
ส่งของมาตรการช็อปช่วยชาติปีนี้
น่าจะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายใน
ธุรกิจค้าปลีกใกล้เคียงกับท่ีภาค
รัฐได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท 
แต่จากการส�ารวจพบว่า กว่าร้อย

คว้ารางวัล : พงศกร พงษ์ศักดิ์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  
เจเนอรัลเบฟเวอร์เรจ จ�ากัด ผู้ผลิต
น�้ามะพร้าวแท้ 100% ตรา “อีฟ”  
รบัมอบรางวลั “ยวัร์ ช้อยส์ @ โฟกสั 
ฮ่องกง” ในสาขา “แบรนด์น�้าผล 
ไม ้ที่ ได ้รับความนิยมสูงสุดจาก 
ผลการโหวตของชาวฮ่องกงประจ�า 
ปี 2017” ที่ศูนย์การค้าไอ สแควร์ 
ประเทศฮ่องกง 

ละ 40 ของผู ้ที่จะใช ้สิทธิจาก
มาตรการดังกล่าวมีแผนจะใช  ้
จ่ายอยู่แล้วในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เพียงแต่อาจวางแผนเล่ือนวันซื้อ
สนิค้าให้เรว็ขึน้ในช่วงทีอ่อกมาตร 
การ เพื่อต้องการใช้สิทธิในการ 
ลดหย่อนภาษี โดยเฉพาะการใช้
จ่ายเพ่ือซ้ือสินค้าท่ีมีขนาดใหญ่
และมีมูลค่าต่อชิ้นสูง
  ศนูย์วจิยักสกิรไทยมองว่า ปีนี้
ผู้ประกอบการค้าปลีกควรเตรียม
พร้อม ทัง้ในเรือ่งสตอ็กสนิค้า การ
จัดการเรื่องใบก�ากับภาษี และเร่ง
ท�ากจิกรรมส่งเสรมิการขายให้เรว็
ขึน้กว่าปีก่อน เพือ่หนนุการใช้จ่าย
ของผู้บริโภคและส่งผลให้คาดว่า
บรรยากาศโดยรวมในการจบัจ่าย
ใช้สอยในช่วงปลายปีนี ้น่าจะดขีึน้
เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจากการกระ
ตุ้นการใช้จ่ายโดยผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกต่างๆ 2 รอบ คือ ช่วง
มาตรการช็อปช่วยชาติ และช่วง
เทศกาลปีใหม่ ซ่ึงต่างจากปีก่อน
ที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
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เศรษฐกิจ

“สัมมากร” รีแบรนด์ “ศูนย์การค้าเพียวเพลส” เปลี่ยนชื่อเป็น 
“สมัมากร เพลส” พร้อมเปลีย่นโลโก้ สือ่ถงึชมุชน ทนัสมยัและ
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ครอบครวัรุน่ใหม่ ปรบัปรงุศนูย์ทัง้ 3 สาขา 
พร้อมจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย 9-19 พฤศจิกายน

‘สมัมากร’รแีบรนดป์รบัภาพลกัษณ์

สนับสนุน : ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ 
จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับผู้ประกอบการ SMEs ผู้เข้าร่วมสัมมนา
โครงการ “การบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs” ที่จัดขึ้น เพื่อสร้างความ
รูค้วามเข้าใจเรือ่งการบรกิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ด้วยสญัญาสทิธิ
ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต

นายณพน เจนธรรมนุกูล ผู้จัด 
การทั่วไปสายงานพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท สัมมากร จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่าแบรนด์ศนูย์การค้า เพยีว
เพลส เป็นคอมมิวนิตี้มอลล์ท่ี 
เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุ 
บนัมทีัง้หมด 3 สาขา ได้แก่ รงัสติ 
คลอง 2 รามค�าแหง 110 และ
ราชพฤกษ์ เพื่อปรับปรุงรูปแบบ
การบริการให้ทันสมัยเข้ากับไลฟ์
สไตล์ผูบ้ริโภคปัจจบุนั จงึรแีบรนด์
ศูนย์การค้าพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น 
“สัมมากร เพลส” และเปล่ียน
โลโก้ใหม่ เพิ่มความสนุกสนาน 
ทันสมัยมีชีวิตชีวาและตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ครอบครัวคนรุ่นใหม่  
ซึ่งบริษัทได้เปลี่ยนชื่อและโลโก้
เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งปรับปรุง
ศนูย์การค้าท้ัง 3 สาขา เสรจ็กลาง
ปี 2561 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 70 
ล้านบาท 
 การปรับปรุงศูนย์การค้าใน
ส่วนพื้นที่เช่าทั้ง 3 สาขา เพิ่มเป็น 
22.000 ตารางเมตร แบ่งเป็น
พื้นที่ซูเปอร์มาร์เกต ร้านอาหาร 

ธนาคาร ฟิตเนสร้านค้าอืน่ๆ และ
พืน้ทีส่�านกังานให้เช่า พร้อมขยาย
พ้ืนท่ีเช่าร้านอาหารรวมทั้ง 3 
สาขาเป็น 30% จากเดิมเพียง 
20% ซึ่งจะเป็นจุดเด่นของศูนย์ 
การค้าสัมมากร เพลส ที่ให้ความ
ส�าคญักบัการส�ารวจความคดิเหน็
ความต้องการของคนในชุมชน 
รวมถงึการคดัเลอืกร้านค้าให้ตอบ
โจทย์ความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง ปัจจุบันมีผู้เช่ารวม
แล ้ ว  20% ของพื้นที่  อาทิ  
สตาร์บัคส์, วิสต้าคาเฟ่, เมสโซ่,  
เคเอฟซี, พิซซ่าฮัท, เดอะพิซซ่า 
คอมปะนี, โออิชิราเมน, เอ็มเค 
สุกี้, นีโอสุกี้, กิวกิวเต้, กิวมะ และ
ชาบูอินดี้ เป็นต้น
  ในส่วนของศูนย์การค้าสัมมา
กร เพลส สาขารามค�าแหง 110 
เป็นสาขาแรกที่มีความคืบหน้า 
ในการปรับปรุงพื้นที่แล้ว 90% 
พร้อมเผยโฉมใหม่ในเดือนมก 
ราคม 2561 เพื่อรองรับลูกค้ากว่า 
3,500 ครัวเรือน ซึ่งกลุ่มลูกค้า 
ของ สัมมากร เพลส ไม่ใช่เพียง 

ลูกบ้านสัมมากรเท่าน้ัน ยังรวม 
ถึงครอบครัวที่อยู ่อาศัยในพื้นที่
โดยรอบศูนย์ฯ และผู ้ที่สัญจร 
ผ่านไปมา โดยปัจจุบันแมคโคร
ฟู้ดเซอร์วิส ได้มาเปิดให้บริการ
แล้ว ซึ่งเป ็นอีกหนึ่งแม่เหล็ก 
ของสาขารามค�าแหง 110 ที่จะ
ดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการเพ่ิม 
ขึ้น ทั้งนี้หลังจากปรับโฉมใน 
ปี 2561 คาดว่าจะมีจ�านวนลูกค้า
เพิ่มขึ้น 20% 
 นอกจากการปรับปรุงศูนย์ 
การค้าให้สวยงาม ทันสมัยแล้ว 
บริษัทยังวางแผนจัดกิจกรรมกระ 
ตุ้นผู้บริโภคให้ออกมาจับจ่ายใช้ 
สอยทุกเดือน โดยมุ ่งเน ้นจัด
กจิกรรมทีต่อบสนองไลฟ์สไตล์ทกุ
คนในครอบครัว ตามนโยบายที่

บกุธรุกจิ : นายจือ้หมงิ หาน ประธานกรรมการ บรษิทั แซดทอี ี(ไทยแลนด์) 
จ�ากดั ร่วมมอืกบัพนัธมติรอาท ิกสทช.เอไอเอสทร ูทโีอท ีและแคทเทเลคอม 
จัดงาน “ZTE Summit 2017” เพื่อโชว์นวัตกรรม และเทคโนโลยีระดับ  
5Gส�าหรับเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการ 5G ในประเทศไทย 
แก่ผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบธุรกิจน�าเข้าและส่งออก 

วางไว้ให้ศูนย์การค้า สัมมากร 
เพลส เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
ล่าสดุ ศนูย์การค้า สมัมากร เพลส 
สาขารามค�าแหง 110 จัดกิจกรรม 
เป ิดตัวศูนย ์การค ้ารูปลักษณ์ 
ใหม่อย่างไม่เป็นทางการ ภายใต้
ชื่องาน “Lively Life” กับ 3 ธีม
งานในระหว่างวันท่ี 9-19 พฤศ 
จิกายน 2560 เต็มอิ่มกับสินค้า
คุณภาพจากโครงการส่วนพระ 
องค์ ร้านดาราศิลปินดัง พร้อม
ขบวนร้านเดด็ร้านดงัจากหมูบ้่าน
สัมมากร รวมถึง Bangkok 
Farmer’s Market ตลาดสินค้า
สุขภาพ และสินค้าออร์แกนิกชื่
อดัง นอกจากน้ี ศูนย์การค้ายัง 
มีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ลูกค้า
ทีม่าใช้บรกิารในช่วงดงักล่าวด้วย
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เมอร์เรย์’แข่งต้องฟิต100%
แอนดี้ เมอร์เรย์ อดีตมือ 1 ของโลก จาก
สหราชอาณาจักร หวังว่าเขาจะกลับมาลง
สนามได้อีกครั้งในการแข่งขันออสเตร 
เลยีน โอเพ่น ทีบ่รสิเบน ในเดอืนมกราคม
ทีจ่ะถงึนี ้หลงัจากหายจากอาการบาดเจบ็
ที่สะโพก แต่มีข้อแม้ว่าเขาจะต้องฟิต 100 
เปอร์เซ็นต์เท่านั้น “เมื่อผมกลับลงคอร์ต
อีกครั้ง ผมจะต้องกลับมาด้วยฟอร์มท่ีดี
ที่สุด ผมจะกลับมาเมื่อผมพร้อม 100 
เปอร์เซ็นต์ ผมเชื่อว่าผมจะกลับมาได้ทัน
เวลาที่บริสเบน” เมอร์เรย์ กล่าว
 เมอร์เรย์ เพ่ิงจะพ่าย โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ 
มือสองของโลก 6-3, 3-6, 10-6 ใน 
รายการกศุล ทีก่ลาสโกว์ เมือ่วนัองัคารทีผ่่านมา
 
‘วลิเดอร์’มัน่ใจคว�า่‘โจชวั’แน่ 
ดีออนเทย์ วิลเดอร์ แชมป์โลกเฮฟวี่เวท 
ของ WBC โว เขาสามารถเอาชนะ อันโธ
นี่ โจชัว ได้อย่างแน่นอน แม้ว่า โจชัว จะ
ยังต้องการชกในบ้านของตัวเองก็ตามที 
 วิลเดอร์ วัย 32 ปี ป้องกันแชมป์ของ
เขาได้ส�าเร็จ หลงัจากเอาชนะ เบอร์มาเน สติ
เวอร์เน่ เมือ่วันเสาร์ท่ีผ่านมา 1 สปัดาห์หลัง
จากที ่โจชวั ป้องกนัแชมป์ WBA และ IBF 
กบั คาร์ลอส ทาแคม ทีค่าร์ดฟิฟ์ ได้ส�าเรจ็  
 “การออกมาชกที่สหรัฐอเมริกามีข้อที่
น่าสนใจหลายอย่าง ไม่เพียงแต่เรื่องของ
เงินอย่างเดียว แต่หากคุณต้องการอยู่ท่ี
บ้านเหมือนกับสาวน้อย แชมป์คนน้ีไม่มี
ปัญหา เพราะผมจะไปนอ็กคณุถงึบ้านเอง”  

‘คอร์ค’ดีใจได้ตดิธงชาตอิงักฤษ
แจ๊ค คอร์ค กองกลางเบิร์นลีย์ ถูกเรียก
เข้าติดทีมชาติอังกฤษ ในเกมอุ่นเครื่องที่
จะพบกบัทีมชาตเิยอรมน ีกบั บราซลิ หลงั
จากที่นักเตะทยอยถอนตัวไปก่อนหน้านี้ 
 ราฮีม สเตอริ่ง, ฟาเบียน เดลป์ และ
จอร์แดน เฮนเดอร์สัน เพิ่งจะถอนตัวจาก
ทีม เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยก่อนหน้า
นี ้3 นกัเตะจากทมีสเปอร์ส คอื แฮร์รี ่เคน, 
เดเล อัลลี่ และแฮรี่ วิงก์ส ถอนตัวไปแล้ว 
โดย คอร์ค วัย 28 ปี ยังไม่มีโอกาสติดทีม
ชาติมาก่อน ย้ายจากทีมสวอนซี มาอยู่
เบิร์นลีย์ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 
และลงเล่นทุกเกมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้  

‘ต�านานปนื’จวก‘เวงเกอร’์

ใบสัง่‘มรูนิโญ่’ท�าไมซือ้ก่อนขาย

ทีม “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล และ อาร์แซน เวง
เกอร์ ตกอยู่ในเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดา
เหล่าต�านานของทีม เมื่อสถานการณ์ล่าสุด ดู
เหมือนจะหมดโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีก หลัง
จากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พวกเขาพ่ายต่อทีม 
“เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จ่าฝูง 3-1 
 ลี ดิ๊กซั่น และ เอ็มมานูเอล เปอตีต์ อดีตนัก
เตะต�านานของทีมอาร์เซนอล มองในเรื่อง
แทคติกที่ไม่ลื่นไหลของ เวงเกอร์ ขณะที่ จอร์จ 
เกรแฮม อดีตผู้จัดการทีม แสดงความไม่พอใจ
ต่อการท�างานของบอร์ดบริหาร 
 เกรแฮม ให้สัมภาษณ์เดอะ การ์เดี้ยน ว่า 
“ตอนน้ีไม่มบีอร์ดบรหิาร มนัจงึไม่มกีารเปลีย่น 
แปลง ทัง้ๆทีท่มีห่างเหนิจากความส�าเร็จมานาน
แล้ว” 
 ความพ่ายแพ้ต่อทมีแมนฯ ซติี ้เป็นความพ่าย
แพ้ในเกมเยือนเป็นนัดที่ 4 ของฤดูกาล ท�าให้
พวกเขามีแต้มตามหลังทีมจ่าฝูง ถึง 12 แต้มใน
อันดับที่ 6 
 เกรแฮม ได้ชื่อว่าเป็นผู้จัดการทีมที่สร้างทีม
ด้วยเกมรับที่ดีคนหนึ่งของวงการ มองว่าปัญหา
หนึ่งของทีมอาร์เซนอล ก็คือ “พวกเขามีเกมรับ
ที่แย่มากเวลานี้” 
 ขณะที ่ด๊ิกซ่ัน ทีเ่คยอยู่ในยุคของเวงเกอร์ ชดุ
ดบัเบิล้แชมป์ กม็องว่า ปัญหาของอาร์เซนอล ไม่
เคยได้รบัการแก้ไข “พวกเขาสร้างสภาพแวดล้อม
ว่าพวกเขาไม่รู้จะท�าอะไร เม่ือไม่มีบอลอยู่ท่ีเท้า” 
ดิ๊กซั่น กล่าวกับ BBC Radio 5 พร้อมกับกล่าว

เสริมว่า แทคติกที่ เวงเกอร์ ใช้ในเกมกับแมนฯ 
ซิตี้ ไม่มีประสิทธิภาพเอาเสียเลย นักเตะท�าได้
เพียงการวิ่งไล่ฟุตบอล และนั่นคือหายนะ เมื่อ
คุณต้องพบกับทีมอย่างแมนฯ ซิตี้”
 เปอตีต์ เป็นอีกคนหนึ่ง ที่อยู่ในชุดดับเบิ้ล
แชมป์ ปี 1998 ก็ให้ความเห็นถึงทีมเวลานี้เช่น
กัน “ในเวลานี้ ทุกครั้งที่ทีมอาร์เซนอล ได้ครอง
บอล พวกเขาจะสร้างอนัตรายให้กบัตวัเอง เพราะ
เมื่อพวกเขาเสียการครองบอล พวกเขาท�าอะไร
กันไม่เป็นเลย พวกเขาขาดความสมดุลในทีม ดู
ขาดความมุ่งม่ัน” เปอตีต์ กล่าวกับ Paddy 
Power    
  “ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ ไม่เพยีงตวัผูจ้ดัการ
ทีมเท่านั้น รวมถึงนักเตะด้วยที่ต้องรับผิดชอบ 
พวกเขาท�าความผิดพลาดบ่อยมาก ท�าให้คู่แข่ง
ท�างานง่ายขึ้น มันนานมากแล้วที่ผมได้เห็น
อาร์เซนอล เล่นได้ดีตั้งแต่นาทีแรก จนนาที
สดุท้าย นีคื่อวิกฤตความมัน่ใจทีเ่กดิข้ึนกบันกัเตะ 
ปัญหาอีกส่วนหน่ึงก็คือเร่ืองของสภาพจิตใจ 
ไม่ใช่เรื่องแทคติกเพียงอย่างเดียว”

มีข่าววงในเปิดเผยว่า โชเซ มูรินโญ่ ยอดผู้จัด 
การทีมของ “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ยไูนเตด็  
จะต้องขายนกัเตะออกจากทมีไปบ้าง ก่อนทีเ่ขา
จะคิดซ้ือนักเตะเข้ามาใหม่ช่วงตลาดเปิดเดือน
มกราคมทีจ่ะถงึนี ้ทัง้นี ้มรูนิโญ่ จ่ายเงนิไปแล้ว 
285 ล้านปอนด์ในส่วนของค่าตัวช่วง 2 ปีที่เขา
เข้ามาคุมทีม ซึ่งจากตัวเลขทางการเงินล่าสุด 
ของทีมแมนฯ ยูไนเต็ด ที่ถูกเปิดเผยเมื่อเดือน
กันยายนทีผ่่านมา มตีวัเลขค่าใช้จ่ายสงูขึน้ 13.5 
เปอร์เซ็นต์ หรือ 263.5 ล้านปอนด์  
 ลคุ ชอว์ กองหลงั มค่ีาตวั 27 ล้านปอนด์ เมือ่
ปี 2014 แต่ยงัไม่มโีอกาสลงเล่นเลยในฤดกูาลนี ้มี
โอกาสทีจ่ะย้ายทมี โดยกองหลงัวัย 22 ปี เพิง่จะมี
โอกาสลงเล่นตัง้แต่ต้นเกมเพยีง 4 เกมในรอบ 12  
เดอืน เพราะต้องพบกบัอาการบาดเจบ็และฟอร์มตก

 อนาคตของ มารูเอเน่ เฟลไลนี่ เองก็ไม่ชัด 
เจน เนื่องจากสัญญาของกองกลางเบลเยียม 
จะหมดลงส้ินสุดฤดูกาลนี้ ซึ่งก็เท่ากับว่าเขา 
จะย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัว
 นับตั้งแต่ มูรินโญ่ เข้ามาคุมทีม เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2016 มีนักเตะทีมชุดใหญ่ ถูกขาย
ไปแล้ว 16 คน แต่มีการขายเพียง เมมฟิส  
เดปาย ในราคา 16 ล้านปอนด์ และ มอร์แกน 
ชไรเดอร์ลนิ ราคา 22 ล้าน ทีถื่อเป็นรายได้เป็น 
กอบเป็นก�า ขณะที่นักเตะค่าเหนื่อยสูงอย่าง 
เวย์น รูนี่ย์ กับ บัสเตียน ชไวน์สไตเกอร์ ก็ย้าย
ออกจากทีมด้วย   
 จากความพ่ายแพ้ต่อทมีเชลซ ี เมือ่วนัอาทติย์ 
ที่ผ่านมา ส่งผลให้แมนฯ ยูไนเต็ด ตามหลัง 
ทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมจ่าฝูง ถึง 8 แต้มแล้ว  
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ลว๋อ เจี๋ย แห่ง China Daily ของจีน มองแผนสหราชอาณาจักร
ด�าเนินการแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) ว่า ออกได้ทางใด
ทางหนึ่งในจ�านวน 3 ทาง คือ Soft, hard และ no Brexit

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

 
 

In Brief : ย่อความ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรมัป์ แห่งสหรฐั โจมตี
ผู ้น�าเกาหลีเหนือด้วย
ถ้อยค�ารนุแรง เป็นการปิด 
ท้ายเยือนเกาหลีใต้ก่อน
เดินทางไปจีน โดยประ 
ณามผู้น�าโสมแดงว่าท�า 
ให้เกาหลเีหนอืเป็นนรก

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

‘ทรมัป’์โจมตโีสมแดงเผด็รอ้น	

เหนอื ว่าอาวธุนวิเคลยีร์ทีพ่ฒันา 
ขึน้มา ไม่ได้ช่วยให้ระบอบของ
นายคมิ จองอนึ ปลอดภยั แต่
เป็นส่ิงท่ีน�าพาลงสู่ห้วงอนัตราย
อย่างมหันต์
 ผู้น�าสหรัฐเตือนนายคิม จอง
อึน ว่าอย่าทดสอบและประเมิน
สหรัฐต�่าเกินไป ซึ่งหากลงมือ 
เกาหลเีหนอืจะประสบหายนะจาก
การตอบโต้ที่หนักหน่วงรุนแรง 
ระบุฝ่ายบริหารของสหรัฐปัจจุบัน
แตกต่างจากรัฐบาลในอดีต
 จากนั้น ผู้น�าสหรัฐเรียกร้อง
นานาชาต ิซึง่รวมทัง้จนีและรสัเซยี 
ร่วมมือกันโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือ 
ด้วยการปฏิบัติตามมติคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
ด้วยการหยุดค้าขายและลดระดับ
ความสมัพนัธ์ทางการทตูกบัเกาหล ี
เหนือ เพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือ 
ยอมรับข้อเสนอเข้าร่วมการเจรจา 
หาแนวทางยุติโครงการพัฒนา
อาวุธนิวเคลียร์ 
  ทรมัป์ย�า้ว่า อาวธุนวิเคลยีร์ของ 
ระบอบอันธพาลแห่งเกาหลีเหนือ  
เป็นภยัใหญ่หลวงต่อประเทศทัว่โลก
 อีกหนึ่งประเด็นที่ผู ้น�าสห 
รัฐ “กล่าวหา” นายคิม จองอึน 

ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรัมป์ แห่ง
สหรัฐ กล่าวถึงการพัฒนาอาวุธ
นวิเคลยีร์ของเกาหลเีหนอืระหว่าง
เยือนญี่ปุ่น โดยไม่เอ่ยชื่อโสมแดง  
แตกต่างจากการแถลงต่อที่ประ 

ชุมรัฐสภาเกาหลีใต้ ที่ย�้าเตือนผู้ 
น�าเกาหลีเหนือด้วยถ้อยค�าดุดัน 
และตรงไปตรงมา
 ผู ้น�าสหรัฐแถลงต่อที่ประชุม
รฐัสภาเกาหลีใต้ เม่ือวนัพธุ (8 พ.ย.) 
เป ็นภารกิจป ิดท ้ายการเยือน 
แดนโสมขาว ก่อนเดินทางต่อไป 
ยงัประเทศจนี 
 ทรมัป์ขูเ่จาะจงไปทีน่ายคมิ 
จองอึน ผู้น�าสูงสุดของเกาหล ี

คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
จากการบังคบัใช้แรงงานผูต้้อง
โทษอย่างหนัก และบังคับประ 
ชาชนออกไปขายแรงงานอย่าง
ทาษในต่างประเทศ เพือ่ส่งราย
ได้มาอุดหนุนรัฐ
 ทรัมป์โจมตนีายคมิ จองอนึ ว่า
ไม่ได้ท�าให้เกาหลีเหนือเป็นแดน
สวรรค์เหมอืนทีปู่ ่(คมิ อลิซงุ) ของ
นายคิม จองอึน คาดหวังไว้ แต่ท�า 
ให้เกาหลเีหนอืเป็นนรกท่ีไม่มใีคร
ปรารถนา
 มาร์ก ลอเวน นกัวเิคราะห์แห่ง
เว็บไซต์ BBC News ของอังกฤษ 
มองว่าผู้น�าสหรัฐขู่และโจมตีนาย
คิม จองอึน ด้วยถ้อยค�ารุนแรง แต่
ไม่ได้มุ่งจะท�าสงครามด้านการทหาร
กับเกาหลีเหนือ
 ทรัมป์กล่าวเปิดทางในวนัก่อน
ว่า พร้อมเจรจายุตคิวามขัดแย้งกบั
เกาหลีเหนือ ขณะลอเวนมองว่า 
การเจรจาคงยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งตรง
กับค�าให้สัมภาษณ์ของวิล ริพลีย์ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานด้าน
การทูตของสหรัฐ ที่ระบุว่า เกาหลี 
เหนือยังไม่พร้อมเจรจากับสหรัฐ
ในช่วงนี้  
 นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมอง
ถ้อยแถลงของผูน้�าสหรฐัว่า เป็น 
การ “ทิง้บอมบ์” น�าร่อง ก่อน 
เจรจากับจีน ซึ่งเป็นประเทศ
ส�าคัญต่อการช่วยคล่ีคลาย 
ความขดัแย้งนี้

 ข้อมูลภาพ : qz.com
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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
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 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



J

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 08.45 น. ศ.นพ.บรรจง มไห-
สวริยะ  รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
เป ิดงานงานมหกรรมคุณภาพ 
ประจ�าปี 2560 ที่โถง อาคาร ๑๐๐ 
ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 

รพ.ศริริาช J 13.00 น. ธนา เธยีร-
อจัฉรยิะ Chief Marketing Officer 
ธนาคารไทยพาณิชย์ แถลงข่าว 
“SCB Cash is in The Air” ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ ส�านักงาน
ใหญ่ รัชโยธิน J 13.30 น. ปิยะ 
ยอดมณ ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
พร้อมด้วย นางสาวจรัสพรรณ 
ศรสีวสัดิ ์ผูอ้�านวยการใหญ่ฝ่ายการ
ตลาด สายการบินนกแอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) แถลงข่าว “วสิยัทศัน์และ
แผนธรุกจิของสายการบนินกแอร์” 

ที่ห้องสาทร อาคารเอ็มไพร์ทาว 
เวอร์ กรุงเทพฯ J 13.30 น.  
พมิพ์รว ีวฒันวรางกรู อธบิดกีรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒน 
ธรรม และ ดร.ธัญญา โพธิ์วิจิตร 
(เป็ด เชิญยิ้ม) ผู้อ�านวยการผลิต 
แถลงข่าว ละครเพลงสุดยิ่งใหญ่
แห่งปี “หยาดเพชร” เพลงรัก ลีลา
ชีวิต ที่ ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา แกรนด์ พระราม 9 J 
13.30 น. วิกรม กรมดิษฐ์ แถลง
ข่าว เปิดตัวหนังสือ “คิดถึงแม่” ที่ 

Lifestyle hall ชั้น 2 ศูนย์การ 
ค้าสยามพารากอน J 15.30 น.  
ไบรอัน จอห์น เดวิดสัน เอก 
อัครราชทูตอังกฤษ แถลงข่าวการ
เปิดงาน ครบรอบ 60 ปี งาน
เพลินจิตแฟร์ โรงเรียนบางกอก
พัฒนา J 19.00 น. ดนัย สรไกร 
กิติกูลกรรมการผู้จัดการ บริษัท 
เอ-ลิส คอร์ปอเรท จ�ากัด จัดงาน 
“จิมมี่ ชู ไอ วอนท์ ชู ปาร์ตี้” เปิด
ตัวคอลเลกชั่นใหม่ ที่ เซ-ลา-วี  
ชั้น 39 อาคารสาทรสแควร์

บรษิทั สยามไดกิน้เซลส์ จ�ากดั ผูน้�า
นวัตกรรมด้านระบบปรบัอากาศได
กิ้น จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ร่วมพัฒนา PEA HiVE Platform 
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ พัฒนา
ระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะภาย 
ในบ้านก้าวสู ่สังคมสมาร์ทไลฟ์ 
เต็มรูปแบบ
  สมพร จันกรีนภาวงศ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามได
กิ้นเซลส์ จ�ากัด ได้กล่าวถึงการ
พัฒนาไปอีกขั้นของระบบปรับอา
กาศไดกิ้นว่า “ในอดีตเราควบคุม
เครือ่งใช้ไฟฟ้าด้วยรโีมตคอนโทรล 
เม่ือมีสมาร ์ทโฟนเข ้ามาจึงเริ่ม 
ใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมแทน 
แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการควบคุมใน
ลักษณะ in home กระทั่งปัจจุบัน 
ระบบความเร็วและการสื่อสารทาง
อินเทอร์เน็ตค่อนข้างเสถียร จึงมี
การพัฒนาให้สามารถควบคุมใน
แบบ out of home ได้มากยิ่งขึ้น 
ซึ่งการควบคุมอุปกรณ์และเครื่อง 
ใช้ไฟฟ้าแบบสมาร์ทจ�าเป็นอย่าง
มากต ่อการใช ้ ชีวิตในป ัจ จุบัน 
เพราะในสังคมมีความต้องการที่
หลากหลายมากขึ้น เช่น ความ
ต้องการในแง่ของการประหยัด
พลังงาน ความต้องการในแง่ของ
ความสะดวกสบาย หรือมีความ
จ�าเป็นบางประการ ยกตัวอย่าง
เช่น ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู ่

‘ไดกิ้น’สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ 

สังคมผู ้สูงอายุ บ้านที่มีผู ้สูงอายุ 
อยู่ด้วย หากมีโรคประจ�าตัวอย่าง 
อัลไซเมอร์แล้วไม่มีคนดูแลตลอด 
เวลา ก็สามารถใช้ความสมาร์ท 
ของเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้ให้เข้า 
มาดูแลแทนได ้  ซึ่ งระบบปรับ 
อากาศที่เรามีอยู่ก็สามารถเช็กได้ 
ว่าผู ้สูงอายุอยู่ตรงไหนของบ้าน  
เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศ
ในจุดนั้นๆ ขณะที่เราไม่อยู่บ้าน
ได ้ หรือหากลืมป ิดเครื่องปรับ 
อากาศก็สามารถปิดได้จากนอก
บ้าน นี่คือความจ�าเป็นในการใช้
งานระบบสมาร์ทในอนาคต”
 และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาระบบอัจฉริยะและสมาร์ท

โฮมให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย 
ล่าสดุไดก้ินจงึได้ร่วมสนบัสนนุงาน
วิจยัการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์ม 
ระบบบริหารและจัดการพลังงาน
อัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(PEA HiVE Platform) ส�าหรับ
บ้านพักอาศัย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม
ระบบบริหารและจัดการพลังงาน
ไฟฟ้าอจัฉรยิะทีก่ารไฟฟ้าส่วนภมู-ิ 
ภาคได้ด�าเนินการวิจัยและพัฒนา  
โดยมุ ่งเน้นให้มีจุดเด่นด้านการ
จัดการพลังงานเป็นเลิศส�าหรับ
บ้านพักอาศัยและสอดคล้องกับ
พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ เช ่น 
Solar PV Rooftop เพื่อให้การใช้
พลังงานสุทธิของบ้านเป็นศูนย์ 

(Net-Zero Energy) หรอืใกล้เคยีง 
และรองรับการใช้พลังงานในภาวะ 
ฉุกเฉิน ซึ่งจะเปล่ียนบ้านพักอา 
ศัยธรรมดาให้เป็นบ้านอัจฉริยะ 
(Smart Home) นอกจากนี้ PEA 
HiVE Platform ยังพัฒนาให้ 
เชื่อมต่อกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Appliances) และอุปกรณ์
อจัฉริยะ (lOT) ได้อย่างหลากหลาย 
โดยเปิดให้นักพัฒนาฮาร์ดแวร์ 
และซอฟท์แวร์ได้เข้ามาร่วมพัฒนา
อุปกรณ์และแอปพลิเคชันให้ตรง
ความต้องการมากขึ้น ซึ่งสอด 
คล้องกับแนวคิดของไดก้ินท่ีมุ ่ง 
มั่นจะผลักดันสมาร์ทโฮมให้เกิด 
ขึ้นจริง
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ม.ล.ปนัดดา ดิศกลุ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธิการ เปิดโครงการ 
“แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ฟิตสมอง พิชิต TCAS คร้ังที่ 29” สัญจร ปิด 
ท้ายการสัญจรติวเข้มให้กับนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัด
ขอนแก่น ที่ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น

รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
เปิดงาน “River Festival 2017 สายน�้าแห่งวัฒนธรรม” ครั้งที่ 3 คอน
เซป็ต์ “แสงมงคลส่องสว่าง” พร้อมด้วย กมลนยั ชยัเฉนยีน ผูช่้วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ในนามประธานการจัดงาน 

ชุติมา บุณยประภัศร รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประ 
ธานรุน่ คณะนกัศกึษาวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2550 (วปอ. 50) และ
เพื่อนๆในรุ่น ร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง งานลอยกระทงเผาเทียน เล่น
ไฟ ประจ�าปี 2560 (รอบสื่อมวลชน) ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

อภริด ีตันตราภรณ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ เปิดงาน Gala Dinner 
Night ภายใต้การประชุม World Ruby Forum 2017 เพื่อพบปะสังสรรค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นผู้น�าด้านอัญมณีของไทย และผลักดัน 
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีของโลก 

สทุธิชยั จริาธวิฒัน์ ประธานกรรมการ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ�ากดั (มหาชน) 
พร้อมด้วย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดตัว 
“ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา นครราชสมีา” โดยม ีสวุจัน์ ลปิตพลัลภ, ดร.ศภุชยั  
พานชิภกัด์ิ, ปรชีา เอกคณุากลู, สรุวฒุ ิเชดิชยั และ พนัเอกรณกร ปานกลุ ร่วมงาน

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล 
แถลงข่าวครบรอบ 12 ปี วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อม
เผยกิจกรรมไฮไลต์ฤดูกาลที่ 13 โดยมี รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข, คุณหญิง 
ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล, ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ร่วมงาน 

สุดา ประกฤติพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร P.R.A. Academy สถาบัน
สอนการลงทุนอสังหาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ 
นายกสมาคมอสงัหารมิทรพัย์และพนัธมติร REP ภายในงานสมัมนา พร้อม 
ทั้งได้มอบหนังสือใหม่ของส�านักพิมพ์ P.RA.MASS เป็นของที่ระลึก

นาถวรรณ สุชชัย ผู้อ�านวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน และ ปานทอง ศรีคัฒน- 
พรหม นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ร่วมเปิดงานกิจกรรมรณรงค์  
การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภายใต้  
ชื่องาน “0% HCFCs SAVE THE OZONE LAYER”



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 19 ฉบับที่ 4703 (1228) วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สังคม

ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็น
ประธานเปิดงานบัสแอนด์ทรัค 2017 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย ์
และกิจการพิเศษระดับอาเซียน คร้ังท่ี 14 พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ 
ในหัวข้อ “โลจิสติกส์ 4.0 ตอบโจทย์ขนส่งอย่างไร” 
 

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ประธานโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101  
แถลงข่าวโครงการ “ดาวเด่นบวัหลวง 101”  ครัง้ท่ี 10 โดยศาสตราจารย์
เกยีรตคิณุปรชีา เถาทอง, อ.ปัญญา วจินิธนสาร, อ.ธงชยั รกัปทมุ, ศาสตราจารย์
วิโชค มกุดามณ ีและ ศาสตรเมธ ีดร.เฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ร่วมแถลงข่าว

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เปิดงาน 
“สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานบมจ.ซพี ีออลล์ และบรษิทัในกลุม่ ประจ�าปี 2560” 
เพือ่ขบัเคลือ่นองค์กรสูค่วามย่ังยืน ทีส่ถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์  

มร.อนัดรย์ี เบชตา เอกอคัรราชทตูยเูครนประจ�าประเทศไทย  เป็นประธาน
เปิดงานนิทรรศการ “เสียงแห่งจิตวิญญาณ” โดย มร.อีวาน มารชุค  
จิตกรยูเครนผู้มีชื่อเสียงระดับโลก เนื่องในโอกาส “ฉลอง 25 ปีความ
สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างยูเครนกับประเทศไทย”  

ตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จ�ากัด น�า
เครือ่งดืม่ T247 มอบเป็นก�าลงัใจให้ทมี รปภ. ทีต้่องท�าหน้าทีด้่วยความเสยี
สละ ตลอด 24 ชม. 7 วนั ในกจิกรรม Thai Security Hero โดยม ีอองตวน 
ปินโต และ ลโีอ ปินโต ร่วมงานที ่บรษิทั แทคการ์ด จ�ากดั สาขารามอินทรา 

โสภณ สลักค�า มอบเงินรายได้ในการกิจกรรม “คอมมานเดอร์ ซิตี้ พรี 
เซนต์เต็ด บาย ช้าง “เพื่อสมทบทุนสร้างห้องไอซียูโรงพยาบาลบุรีรัมย์  
โดยม ี อนสุรณ์ แก้วกงัวาล ผูว่้าราชการจงัหวัดบรีุรัมย์ และ ยืนยง โอภากลุ  
ร่วมเป็นสกัขพียาน ทีส่นามช้างอินเตอร์เนชัน่แนลเซอร์กติ จ.บรีุรมัย์

เนวิน ชิดชอบ ประธานที่ปรึกษาสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต  
และ บุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจหล่อลื่น  
บมจ.ปตท. จัดงานฉลองแชมป์และมอบถ้วยรางวัลให้กับนักบิดที่คว้า 
แชมป์ประจ�าปีในศึก “พีทีที บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ 2017” 

มงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย น�าคณะ มอบความอบอุ่น อาทิ ผ้าห่ม 
อปุกรณ์ทางการศกึษา ขนมและเครือ่งดืม่ เพือ่บรรเทาทกุข์จากความหนาว
เย็น แก่น้องๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านปางตอง อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน


