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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

ไม่พูดร้าย ไม่ทำาร้าย เป็น
บรรพชิตทำาไม่ได้ และไม่
ควรทำาอย่างยิ่ง  3
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แม่สายบวั?
การเลือกตั้งท้องถ่ินที่แทรก
คิวถูกให ้ความส�าคัญเป ็น
ล�าดับแรกก ่อนท่ีจะมีการ
เลือกตั้งใหญ่ เมื่อพิจารณา
จากจ�านวนท้องถิ่นหลายพัน
แห่งที่ต้องจัดเลือกตั้ง การ
แก้ไขกฎหมายรองรบั การจัด 
ตั้งคณะผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร หา
เสียง ระยะเวลาพิจารณาข้อ
ร้องเรียน จัดเลือกต้ังใหม่

กรณีมีใบเหลือง ใบแดง กว่า
จะประกาศรับรองผล ส่อแวว 
ว่านักการเมืองสนามใหญ ่
จะพากันเป็น “แม่สายบัว” 
แต่งตัวรอเก้อ และอาจไม่ 
ใช่แค่รอเก้อเรื่องปลดล็อก
ให ้ท� ากิ จกรรมตามที่ กฎ 
หมายพรรคการเมืองก�าหนด
ให้ต้องท�าเท่านั้น

โลกวันนี้มีประเด็น 2

“บาติโกล์”ชู
“เมสซี่”สุดยอด
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เมื่อการเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ชัดเจนสักอย่าง
การเลือกตั้งสนามใหญ่

จะให้มีความชัดเจนก่อนได้อย่างไร

แม่สายบวั?
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จะปลดลอ็กบางพืน้ทีใ่ห้มกีารเลอืก
ตั้งท้องถิ่นก่อนปลดล็อกให้พรรค 
การเมืองท�ากิจกรรม
 จะเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่ยัง
ไม่รู้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) จะเป็นผู้พิจารณา แต่ว่ายัง
ไม่ได้นัดประชุมกันเรื่องนี้
 ก่อนเลอืกต้ังท้องถิน่ ต้องมกีาร
คัดเลือกคณะผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจำาจังหวัดก่อน
 ก่อนเลอืกตัง้ท้องถิน่ ต้องแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ
ก่อน
 ก่อนเลือกตั้งท้องถิ่น ต้องรอ 
ผลการตีความพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
เกี่ยวกับอำานาจจัดเลือกตั้งก่อน
  อีกหลายเหตุผลที่ผู ้มีอำานาจ
และผู้เกี่ยวข้องพูดเอาไว้เก่ียวกับ
การปลดลอ็กให้พรรคการเมืองทำา

กิจกรรมเพื่อดำาเนินการให้เป็นไป
ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง
ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้มาระยะ
หนึ่งแล้ว
 เมื่อพิจารณาจากเหตุผลที่ใช้
กล่าวอ้างทำาให้มองไม่เห็นอนาคต
ว่าจะมีการปลดล็อกทางการเมือง
เพื่อเตรียมการเข้าสู่กระบวนการ
เลอืกตัง้คืนอำานาจให้ประชาชนได้
เมื่อไหร่ ในเมื่อการเลือกต้ังท้อง
ถิ่นท่ีถูกยกขึ้นมาให้ความสำาคัญ
เป็นลำาดับแรกยังไม่มีกำาหนดที่
ชัดเจนด้วยซำ้าว่าจะให้มีการเลือก
ตั้งกันได้เมื่อไหร่
 เม่ือพิจารณาจากปัจจัยที่ว ่า

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ต้องรอ
ผลตีความจากศาลรัฐธรรมนูญ 
ต้องเลือกคณะผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจำาจังหวัด ต้องมีระยะเวลาใน
การเปิดรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น
และให้เวลาผู้สมัครหาเสียง ต้อง 
มีระยะเวลาสำาหรับตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนที่จะมีจำานวนมากเพราะ
เป็นการเลือกตั้งท้องถ่ินคร้ังใหญ่
หลายพันแห่งหลังจากอ้ันกันมา
ตัง้แต่รัฐประหาร ระยะเวลาสำาหรับ
ประกาศผลเลือกตั้ง ตลอดจน 
ระยะเวลาสำาหรับจัดเลือกตั้งใหม่
หากมีผู้ชนะเลือกตั้งได้ใบเหลือง
ใบแดง
 นั่งรอหาวแล้วหาวอีกเวทีส�า- 
หรับการเมืองสนามใหญ่ไม ่ม ี
วันเปิดให้นักการเมืองได้เตรียม
ความพร้อมกันง่ายๆ
 ยิ่งเม่ือพิจารณาจากส่ิงท่ี
ต้องท�าในการจัดเลือกตั้งท้อง
ถิ่นท่ีต้องจัดการให้เรียบร้อย
ก่อนการเลือกตั้งใหญ่กับระยะ
เวลาตามโรดแม็พที่เหลืออยู่ 
ยิ่งท�าให้เชื่อได้ว่านักการเมือง
ท่ีท�าท่าคึกคักกันก่อนหน้านี้
อาจพากันเป็น “แม่สายบัว” 
แต่งตัวรอเก้อ
 ถึงตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่า 
การดำาเนินการตามพ.ร.ป.พรรค 
การเมืองที่มี เงื่ อนเวลาบังคับ 
ไว้พรรคการเมืองจะไม่สามารถ

ดำาเนินการได้ทันแน่นอนแล้วคือ
การแจ ้งยอดการเปลี่ยนแปลง 
จำานวนสมาชิกพรรคที่ต้องทำาภาย 
ในวันที่ 5 มกราคมปีหน้า
 ส่วนที่ยังไม่แน่ว่าจะทำาได้ทัน 
ตามกรอบเวลาภายในวันที่  5 
เมษายนปีหน้าหรือไม่ คือการ 
จัดให้พรรคมีทุนประเดิม 1 ล้าน
บาท ให้สมาชิกพรรคไม่น ้อย
กว่า 500 คนจ่ายเงินบำารุงพรรค 
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการประกาศ
อุดมการณ์พรรค การจัดตั้งสาขา
พรรค ตั้งตัวแทนพรรคประจำา
จังหวัดที่ไม่มีสาขา ฯลฯ
 แม้จะสามารถขอขยายเวลา
ดำาเนินการได้ตามความเหมาะสม 
และพรรคการเมืองสองพรรค 
ใหญ่จะทำาหนังสือสอบถามปัญ 
หาต่างๆไปยังกกต.และได ้รับ 
คำาตอบกลับมาแล้ว  
 แต่การขยายเวลา และคำาตอบ
จากกกต.ก็เป็นแค่การรักษาสิทธ ิ
ที่อาจกระทบต่อสถานะความเป็น
พรรคการเมือง หากไม่สามารถ
ดำาเนินการทุกอย่างได้ทันตามกร
อบเวลาที่พ.ร.ป.พรรคการเมือง
กำาหนดไว้เท่านั้น
 ไม่มอีะไรเกีย่วกบัว่าจะมคีวาม
ชัดเจนเร่ืองปลดล็อกทางการ 
เมืองได้เมื่อไหร่ หรือจะจัดเลือก 
ตั้งได้เมื่อไหร่
 เมื่อการเลือกตั้งท้องถิ่นที่
ถูกยกมาให้ความส�าคัญเป็น
ล�าดับแรกยังไม่มีอะไรชัดเจน
สักอย่าง การเลือกต้ังสนาม
ใหญ่จะให้มีความชัดเจนก่อน
ได้อย่างไรเล่า...ปั๊ดโธ่
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In Brief : ย่อความ

อาการน่าเป็นห่วง

ทรรศนะ

พระพุทธเจ้าบอกว่า ธรรมวินัยเหมือน
ทะเลกับขยะ ทะเลคือคล่ืนท่ีซัดขยะ 
ข้ึนฝ่ังฉันใด ใครย่�ายีธรรมวินัยก็เหมือน 
ขยะของศาสนาก็จะถูกซัดขึ้นฝั่ง

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เส้นตายที่ไม่ตาย!

แค่การเลือกตั้งท้องถ่ินก็เป็นประเด็น
ร้อนทางการเมือง หลังจากกกต.ชุด
ปัจจุบันออกมาท้วงติง และเตรียมยื่น
ศาลรฐัธรรมนญูให้วนิจิฉยัว่า หากให้
ท้องถิ่นหรือ “อปท.” ควบคุมการ
เลือกตั้ง จะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่?
 ส่วนการเลอืกตัง้ใหญ่ที ่“ทัน่ผูน้�า”  
ประกาศประมาณเดือนพฤศจิกายน 
2561 นัน้ หลายฝ่ายกย็งัไม่เชือ่ ตราบ
ใดท่ี “กฎหมายลูก 10 ฉบบั” ยงัไม่
แล้วเสร็จ และ “กฎหมายปฏิรูป 3 
ฉบับ” กฎหมาย 13 ฉบับที่ต้องทำา 
ให้เสร็จภายใน 240 วัน นับต้ังแต่
รัฐธรรมนูญบังคับใช้ ซึ่งขณะนี้เหลือ
อีก 5 ฉบับ คือ
 กฎหมายปฏิรูป 3 ฉบับ ได้แก่ 
1.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณ- 
ภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิซึง่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นผูจ้ดัทำา 2.ร่าง พ.ร.บ.วนิยัการเงนิ
การคลังของรัฐ ซึ่งกระทรวงการคลัง 
เป็นผู้จัดทำา และ 3.ร่าง พ.ร.บ.การ 
ส่งเสริมและคุ ้มครองประชาชนใน 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นผู้จัดทำา 
 พ.ร.ป. หรือ “กฎหมายลกู” เหลอื
อกี 2 ฉบบั คอื 1.พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลอืก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ 
 2.พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมา 
ชิกวุฒิสภา 
 โดยเฉพาะ “กฎหมายลูก” 2 
ฉบับ ต้องเสร็จภายในวันที่ 2 
ธนัวาคมนี ้และส่งให้สนช.พจิารณา
ต่อให้เสร็จภายใน 60 วัน หากไม่
เสร็จก็ท�าให้การเลือกต้ังที่คาดว่า
จะเป็นเดือนพฤศจิกายน 2561 
ต้องเลื่อนออกไป!

ช่วงนี้มีเรื่องวุ่นๆ ที่อาการน่าเป็นห่วง ทั้งเรื่อง
การศกึษา เรือ่งความประพฤตขิองพระ อย่าง 
เมื่อไม่นานมานี้มีพระกินเหล้าแล้วก็ฆ่าชาว 
บ้าน นำาไปฝังกลบเทปนู อนันีถ้อืว่ามจีติใจโหด
ร้ายผิดปรกติ  
 พระดีๆ อย่างสมเด็จองค์สุดท้ายคือ สม 
เดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ ท่านประยทุธ์ ปยตฺุ
โต ท่านก็บอกว่า ไม่รู้ว่าทำาไปได้ยังไง เพราะ
พระท่ีดีแค่คิดก็ไม่ได้แล้ว แต่นี่ลงมือทำาเลย 
ถือว่าผิดและเสียหายอย่างร้ายแรง ทั้งที่ถูก
อบรมไม่ให้คดิร้าย บทสวดกมี็ว่าไม่พดูร้าย ไม่
ทำาร้าย ยิ่งถ้าเป็นบรรพชิตยิงทำาไม่ได้และไม่
ควรทำาอย่างยิ่ง 
 น่ีเป็นถึงรองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
ทำาไมอาละวาดต่อพระธรรมวินัยจนแทบไม่ 
น่าเชื่อเลยว่าเป็นคนของศาสนา กลายเป็น 
คนของซาตาน คนของพญามาร ทำาให้ภาพ 
พจน์ศาสนาเสียหายอย่างมาก
 เอาล่ะญาตโิยมกจ็�าไว้อย่างหนึง่ พระ 
พุทธเจ้าบอกว่า ธรรมวินัยนี้เหมือนทะเล
กับขยะ ทะเลคือคลื่นที่ซัดขยะขึ้นฝั่งฉัน 
ใด ใครย�่ายีธรรมวินัยก็เหมือนขยะของ
ศาสนาก็จะถูกซัดขึ้นฝั่ง ต้องสึก ต้องหนี 
ต้องติดคุก ต้องตกนรกทั้งเป็นแน่นอน
  อาตมาขอให้ญาติโยมรู้จักแยกแยะ กิน
เหล้าแล้วทำาอย่างนี ้ใช่พระมัย้ มคีนไปแอบไป
แฝงอยู่ในผ้าเหลือง ประพฤติชั่ว เพราะไม่รู้จะ
ไปหากินอะไร ยิ่งมาแอบแฝงทางนี้ พวกบวช
แอบแฝง จึงไม่ใช่พระ แต่เป็นพวกแพะมา
แอบแฝงศาสนาส้ันบ้างยาวบ้าง ส่วนใหญ่กไ็ม่

ได้ยาวหรอก ถ้าทำาชั่วร้ายอย่างนี้ยิ่งอยู่ยาก  
 อีกเรื่องที่พูดกันว่าวิทยาลัยสงฆ์ที่มีการ
เปิดสอนนอกเขต นอกสถานที ่แล้วกเ็รยีกเกบ็
ค่าเรียนถูกๆ และมีปัญหาครูบาอาจารย์ไม่ได้
มาตรฐานในการสอน หรืออาจจะสอนจริง 
สอนด ีแต่ไม่ได้สอนครบตามกำาหนดมาตรฐาน  
ก็ทำาให้นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องนี้ว่า อย่า
ปล่อยให้เปิดกันเยอะเกินไป เก็บค่าเล่าเรียน
ถูก ให้มานั่งสมาธิ บางคนก็ชอบได้ทั้งปริยัติ 
ธรรม ศลีธรรม แต่ถกูวจิารณ์ว่าไม่ได้มาตรฐาน 
ความรูไ้ม่แขง็ ไม่สามารถนำาไปประกอบอาชพี
ได้ก็จะลำาบาก บริษัทห้างร้านก็ไม่รับ หน่วย 
งานราชการก็ไม่รับ เรียนไปก็สูญเปล่าเสีย
เปล่า
 อนันีก้น่็าสงสารคนทีไ่ปเรยีน แม้ส่วนใหญ่
น่าจะหวังดี แต่บารมีไม่พอที่จะมาเป็นรายได้
เสริมให้การศึกษาได้ นี่ก็เป็นอีกเรื่อง 
 ส่วนเรือ่งความประพฤตขิองชาวบ้านกต้็อง
แยกแยะให้ด ีเรือ่งการศกึษาของพระสงฆ์ทีไ่ป
จดัไปท�าเป็นวทิยาเขตทีน่ัน่ทีน่ี ่ท�าไปวทิยาเขต
ก็กลายเป็นนอกเขตไป ไม่อยู่ในสถานที่ที่ควร
จะอยู่ ก็เลยเกิดปัญหาขึ้น มีความไม่ค่อยชอบ
มาพากล อันนี้หากปล่อยให้ท�ากันไปเรื่อยๆ 
สักวนัหนึง่กค็งจะถงึจดุทีต้่องมาแก้ไขปรบัปรงุ
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีงาม  
 ไม่เช่นนัน้กจ็ะท�าให้เกดิความสญูเสยี 
เสียหาย ก็หวังว่าเรื่องเหล่านี้จะมีการ
แก้ไขปรับปรุงกันไปเรื่อยๆ จนถึงจุดที่
เหมาะสมเพื่อให้ถูกต้องดีงาม
  เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

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 1,275.60 ขาย 1,278.51
ลอนดอน ซื้อ 1,275.20 ขาย 1,278.56

ETDA จัดใหญ่ “Thailand e-Commerce Week 2017” ภายใต้
แนวคิด “Online! Shall We GO...วิ่งให้ทันโอกาส เพราะ 
ตลาดอีคอมเมร์ิซไม่รอใคร” ผลกัดนัอีคอมเมิร์ซไทยสู่ตลาดโลก
และสร้างผูค้้าออนไลน์หน้าใหม่ 

Thailand e-Commerce Week

กระเช้าปีใหม่ : ภัทรพร เพญ็ประพฒัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย
การตลาดและประชาสัมพันธ์ และ มร.นิค ไรท์ไมเออร์ รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ฟู้ด ฮอลล์ และสายจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ ผู้บริหาร
เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญกระเช้าของ 
ขวัญปีใหม่ “Season’s Giving 2018” 

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำานวย
การสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
หรือ สพธอ. (ETDA) กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เปิดเผยว่า ระหว่างวนัที ่24-26 พฤศ 
จิกายน จะจัดงาน Thai land 
e-Commerce Week 2017 ภาย
ใต้แนวคิด “Online! Shall We 
GO...วิง่ให้ทนัโอกาส เพราะตลาด
อีคอมเมิร์ซไม่รอใคร” ที่ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เพื่อสร้าง
ศกัยภาพและเพิม่โอกาสผูป้ระกอบ
การที่ต้องการพัฒนาการทำาธุรกิจ
ผ่านระบบอีคอมเมิร์ซให้ประสบ
ความสำาเร็จ 
 ในงานมวีทิยากรจากบรษิทัชัน้
นำาทั้งไทยและต่างประเทศร่วมให้
ความรู้ ซึ่งภาพรวมตลาดอีคอม 
เมิร์ซไทยปี 2559 กลุ่มบริษัทค้า
ปลีกรายใหญ่และผู ้บริโภคเริ่ม
สนใจทำาธุรกรรมผ่านระบบอีคอม 
เมิร์ซมากขึ้น มีมูลค่าสูงถึง 2.5 
ล้านล้านบาท และกลุม่อคีอมเมร์ิซ
ค้าปลีก (B2C) มีมูลค่าสูงสุดและ
โตเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน จึง

คาดการณ์ว่าตลาดอคีอมเมร์ิซไทย
จะเติบโตเป็น 2.8 ล้านล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 9.86% ในปีนี้ งาน 
ครัง้นีจ้งึต้องการสนบัสนนุผูป้ระกอบ 
การไทยทั้งรายเดิมและรายใหม ่
ให้มีทั้งศักยภาพและโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ ไม่ให้ตกเทรนด์เพื่อ
โอกาสทางธุรกิจในอนาคต
 Thailand e-Commerce Week 
2017 ได้รวบรวมทุกเรื่องเกี่ยวข้อง
กบัธรุกจิอคีอมเมร์ิซแบบครบวงจร 
ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ห้บรกิารแพลตฟอร์ม
อคีอมเมร์ิซ ผูใ้ห้บรกิารรบัชำาระเงนิ 
ผูใ้ห้บรกิารการทำาตลาดดจิทิลั ผูใ้ห้
บริการหีบห่อสำาหรับบรรจุสินค้า
เพื่อจัดส่งสินค้าอีคอมเมิร์ซ ผู้ให้
บริการบริหารจัดการคลังสินค้า
แบบครบวงจร และผูใ้ห้บรกิารการ
ถ่ายภาพสินค้า
 นอกจากร้านค้าออนไลน์ที่
ประสบความสำาเรจ็มาร่วมงานแล้ว 
ยังมีการสัมมนาระดับนานาชาติ
โดยวิทยากรผู ้เป็นกูรูของวงการ
อคีอมเมร์ิซและวงการดจิทิลัทัง้ไทย
และนานาชาติ เพื่อถ่ายทอดความ
รู้เทคนิคต่างๆ อย่างครบครัน ไม่

ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ การ
ทำาการตลาด เครื่องมือเสริมธุรกิจ
และไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล  
ความจำาเป็นต้องขับเคลื่อนและ
ความท้าทายในการปรบัตัวคร้ังใหญ่ 
ที่ผู ้นำาองค์กรระดับแถวหน้าของ
ไทย การสร้าง Global Opportunity 
ด้วย e-Commerce และการซื้อ
ขายผ่าน Social Platform 
 นางสุรางคณา กล่าวว่า ปีนี้ตั้ง
เป้าหมายจะสนับสนุนผู้ประกอบ
การอีคอมเมิร์ซไทยให้ก้าวไปสู ่
ตลาดทีใ่หญ่มากขึน้ จงึจดัเจรจาจบั
คู่ธุรกิจ Business Matching เพื่อ
ให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยที่เข้มแข็ง
แล้วพบกบับรษิทัผูซ้ือ้รายใหญ่จาก
ต่างประเทศเช่นจีนและฮ่องกงที่
ต ้องการสินค ้าและบริการท่ีมี
คุณภาพจากผู ้ประกอบการไทย 
ทำาให้ผู้เริ่มต้นทำาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
สามารถเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง

รับรางวัล : ชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นิลรัตน์ 
จารุมโนภาส ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินและบัญชี และทีมงาน  
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล หุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 
2560  หรือ Thailand Sustainable Investment (THSI) ต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 2  

อัตราดอกเบี้ย (กสิกรไทย)

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%

 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%

 6 เดือน 1.15% MRR 7.12%

 12 เดือน 1.30%

 24 เดือน   1.45% 

 36 เดือน 1.60% 

        เงินฝาก     เงินกู้

อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

ดอลลาร์สหรัฐ 33.33   

ฟรังก์สวิส 33.59375 

ยูโร 39.27375 

ปอนด์สเตอร์ลิง 45.17 

ดอลลาร์ฮ่องกง 4.3513 

รูปี 0.5465 

เยน 0.30333 

วอน 0.03311 

ริงกิต 8.155 

ดอลลาร์นวิซแีลนด์ 23.29 

เปโซ 0.6925 

รูเบิล 0.69 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 24.602 

ดอลลาร์ไต้หวัน 1.18 

บาท

สุรางคณา วายุภาพ
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เศรษฐกิจ

ปตท.และบริษัทย่อย 9 เดือนมีก�าไรสุทธิ 99,816 ล้านบาท 
ประกาศเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศใน
ระยะยาว ควบคูย่กระดบักจิการเพือ่สงัคมและธรุกจิเพือ่สงัคม 
รวมทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

9เดือนปตท.กำาไรเกือบแสนล้าน

ผลิตภัณฑ์ใหม่ : ศิราณี วุฒิภดาดร ผู้จัดการประจ�าประเทศไทย 
บริษัท โลจิเทค แถลงข่าวเปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดส�าหรับคอเกม 
G903 และ G703 เมาส์ไร้สายประสิทธิภาพสูง ที่ใช้เทคโนโลยีเซ็น 
เซอร์แสงชั้นสูง “PMW3366” และเทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูงแบบ
ไลท์สปีด 
 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำากัด 
(มหาชน)  เปิดเผยว่า ช่วง 9 เดือน
ที่ผ่านมา ปตท.มีรายได้จากการ
ขายจำานวน 1,142,620 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 102,748 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 9.9 จากราคานำ้ามันดิบที่
ปรับตัวสูงขึ้น ทำาให้กำาไรจากผล
การดำาเนินงานของ ปตท. (opera 
ting income) มีจำานวน 54,982 
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 14,915 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 37 จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 ที่ 40,067 ล้านบาท 
สาเหตุหลักจากธุรกิจก๊าซธรรม 
ชาติของโรงแยกก๊าซฯ ที่มีผลการ
ดำาเนินงานดีขึ้นจากกำาไรขั้นต้น 
ที่สูงขึ้นและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น
จากที่โรงแยกก๊าซฯ มีซ่อมบำารุง
ใหญ่ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 นอกจากนี้ ปตท.ยังมีรายได้
อืน่จากเงนิปันผลและกำาไรจากการ
ขายเงินลงทุนในกองทุนรวมจำา 
นวน 5,260 ล้านบาท และกำาไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนเ พ่ิมขึ้น 
5,050 ล้านบาท จากเงินบาทท่ี 

โรดโชว์ : สุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.ฮิวแม 
นิก้า พร้อมคณะผู้บริหาร น�าเสนอข้อมูลการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ต่อประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก จ�านวน 180 ล้านหุ้น ต่อนักลงทุน 
ที ่จ.ชลบรุ ีโดยภายในงานมนีกัลงทนุให้ความสนใจเข้ารบัฟังข้อมลูกนั
อย่างคึกคัก

แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญ
สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับงวดก่อน
 ส่วนแบ่งกำาไรจากบรษิทัในกลุม่ 
ปตท. อาทิ บริษัท ปตท.สำารวจ 
และผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 
(PTTEP) บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมคิอล จำากดั (มหาชน)(PTTGC) 
บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 
(TOP) บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 
(มหาชน) (IRPC) และ บริษัท 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จำากดั 
(มหาชน) (GPSC) ในครั้งนี้ มีจำา 
นวน 44,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
9,379 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.5 
จากปีที่แล้ว ท่ีมีจำานวน 35,455 
ล้านบาท ซ่ึงผลการดำาเนนิงานโดย
รวมดขีึน้ตามราคานำา้มันดบิทีป่รับ
สูงขึ้นจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ
การกลั่น โดยเฉพาะจากกลุ่มโรง
กลั่นที่ดีขึ้นตามส่วนต่างราคาผลิต 
ภณัฑ์ท่ีสูงขึน้ ถงึแม้ว่าจะมกีารด้อย
ค่าทรัพย์สินของ ปตท.สผ. ก็ตาม
 9 เดือนท่ีผ่านมา ปตท.และ
บรษิทัย่อยมกีำาไรสทุธ ิ99,816 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ 24,294 ล้านบาท หรอื
ร้อยละ 32.2 จาก 75,522 ล้านบาท 

เป็นผลมาจากกำาไรของผลการ
ดำาเนินงาน ปตท.จำานวน 54,982 
ล้านบาท และส่วนแบ่งกำาไรจาก
บริษทัในกลุม่ ปตท. จำานวน 44,834 
ล้านบาท ตามที่กล่าวมาข้างต้น
  ผลการดำาเนนิงานทีด่ส่ีงผลให้ 
ปตท.มีศักยภาพในการแข่งขัน 
และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ให้กับประเทศในระยะยาว ควบคู่
กับการยกระดับกิจการเพ่ือสังคม 
ธุรกิจเพื่อสังคม รวมทั้งสามารถ
ตอบสนองนโยบายการลงทนุโครง 
สร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้กับ
ประเทศ โดยสนับสนุนการลงทุน
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) และร่วมพัฒนา
พืน้ทีว่งัจนัทร์วลัเล่ย์ จงัหวดัระยอง 
ให ้ เป ็นเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
เพือ่ส่งเสริมงานวจิยัและนวตักรรม 
รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ 
ยกระดับขีดความสามารถภาค
อุตสาหกรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0
 นอกจาก ปตท.จะขยายการ
ลงทุนและส่งเสริมเศรษฐกิจของ
ประเทศแล้ว ช่วงที่ผ่านมายังขับ
เคลื่อนกิจการเพื่อสังคมอย่างต่อ
เนื่อง เช่น การจัดพื้นที่จำาหน่าย
สินค้าและผลผลิตทางการเกษตร 

ที่สถานีบริการนำ้ามัน ปตท. การ
ทยอยปรับราคาก๊าซ NGV เพื่อ 
ให้กระทบผู้บริโภคน้อยที่สุด ล่า 
สุดสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรม 
การบริษัทไทย และตลาดหลัก 
ทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดอันดับ
ให้ปตท.อยู ่ในระดับดีเลิศตาม
โครงการสำารวจการกำากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประ 
เมินติดต่อกันเป็นปีที่ 9 และติด
หนึ่งใน Top Quartile ของบริษัท
จดทะเบียนที่มีมูลค ่าทางการ 
ตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท 
ซึ่ง ปตท. มีความมุ่งมั่นพัฒนา
มาตรฐานการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดีอย่างต่อเนื่องและให้ความ
สำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนเพื่อเป็นองค์กรแห่งความ
ภาคภูมิใจของคนไทย 

เทวินทร์ วงศ์วานิช 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘วตัฟอร์ด’ปัด‘เอฟเวอร์ตนั’  
วตัฟอร์ด บอกปัดข้อเสนอ ทมีเอฟเวอร์
ตนั ทีต้่องการคว้าตวั มาร์โก้ ซลิวา กนุซอื
โปรตกุสี ของทมีไปแทนที ่โรนลัด์ คมูนั ที่
โดนไล่ออกไปก่อนหน้านี้ โดย ซิลวา วัย 
40 ปี เพิ่งจะคุมทีมในวิคาร์เรจ โรด เพียง 
11 นัดเท่านั้น หลังจากที่ลาออกจากฮัลล์ 
ซติี ้ทีต่กชัน้ไปเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว ซึง่ทางทมี
วตัฟอร์ด ได้ออกมาปัดข้อเสนอของทมีเอฟ
เวอร์ตัน ในเบือ้งต้นแล้ว ตอนนีจ้งึขึน้อยูก่บั
ว่า เอฟเวอร์ตนั จะมุง่มัน่ขนาดไหน   

‘นาดาล’เดีย้งพ่าย‘กอฟฟิน’ 
ราฟาเอล นาดาล มือ 1 ของโลก วัย 31 
ปี พ่ายนัดแรกของรายการ ATP Finals 
ต่อ เดวิด กอฟฟิน พร้อมกับขอถอนตัว
จากการแข่งขันในรายการน้ี ซึ่ง นาดาล 
ให้สมัภาษณ์ก่อนหน้านีแ้ล้วว่า หวัเข่าของ
เขายังไม่เต็มร้อย ส่งผลให้พ่ายไป 7-6 
(7-5), 6-7 (4-7), 6-4  
 “สิง่ทีด่ตีอนนีก้ค็อื ผมไม่มอีาการบาด
เจ็บเพิ่มเติม” นาดาล กล่าว “ตอนนี้ผม
หวงัว่าผมจะได้มโีอกาสพกัผ่อนเตม็ที ่เพือ่
รักษาอาการบาดเจ็บด้วย เพื่อพร้อมที่สุด
สำาหรับฤดูกาลใหม่” 
 อย่างไรก็ตาม นาดาล สามารถรั้ง
ตำาแหน่งมือ 1 ของโลกไว้ได้เหมือนเดิม 

‘มลิเลอร์’เป็นโรคร้ายมะเรง็
เลียม มิลเลอร์ อดีตกองกลางทีมเซลติก 
และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ป่วยเป็นโรค
มะเรง็ พร้อมกบัมรีายงานข่าวยนืยนัว่านกั
เตะเลือดไอริช วัย 36 ปี ได้เดินทางกลับ
จากสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว หลังจาก
เดินทางไปทำาคีโม มิลเลอร์ ติดทีมชาติ
ไอร์แลนด์ 21 นัด ช่วงปี 2004-2009 เริ่ม
ต้นอาชพีค้าแข้งกบัทีมเซลตกิ ก่อนทีจ่ะเข้า
สู่โอลด์ แทรฟฟอร์ดในเวลาต่อมา  
 ก่อนหน้านี้ มิลเลอร์ ยังเคยเล่นให้กับ
ลดีส์ ยูไนเตด็, ซนัเดอร์แลนด์, ควนีส์ปาร์ค 
แรงเยอร์ส และฮเิบอร์เนยีน ก่อนทีจ่ะย้าย
ไปค้าแข้งทีอ่อสเตรเลยี กับทมีเพร์ิธ กลอรี่,  
บรีสเบน รัวร์ และเมลเบิร์น ซิตี้ และกลับ
ไปเล่นให้กบั คอร์ค ซติี ้ทมีบ้านเกดิของเขา

‘บาตโิกล’์ช‘ูเมสซี’่สดุยอด

‘บุฟฟอน’ไม่มีแพะในทีมอิตาลี

‘บาติโกล์’ กาเบรียล บาติสตูตา กองหน้า
ตำานานทีมชาติ “ฟ้าขาว” อาร์เจนติน่า กล่าว
ยอมรบัว่า ไลโอเนล เมสซี ่ทีเ่พิง่ทำาลายสถติิ
การทำาประตูสูงสุดของเขาลงได้ ทำาให้เขาหงุด 
หงิดนิดหน่อย แต่ก็ยังยันว่า อย่างน้อย เขาก็
คือที่สองตลอดกาล 
 เมสซี่ สตาร์จากทีมบาร์เซโลน่า ทำาลาย
สถติขิอง บาตสิตตู้า ทีท่ำาไว้ 54 ประต ูระหว่าง
ทำาศึกรายการโคปา อเมริกา เมื่อปีที่แล้ว และ
นบัตัง้แต่นัน้มา เขาทำาเพิม่ได้อกี 7 ประต ูและ
จากผลงานของเมสซี่ ขณะนี้ บาติสตูต้า กล่าว
กับสถานีโทรทัศน์ของอาร์เจนติน่าว่า “บอก
ตามตรง มนัไม่ใช่ตวัเลขเลก็น้อย มนัเยอะมาก 
สิ่งท่ีผมเคยทำา เลยดูเป็นตัวเลขที่เล็กน้อยไป
เลย เรื่องของผมเป็นอดีตไปแล้ว”
 “คณุสามารถเดนิทางไปรอบโลก และบอก
ว่า ผมคือดาวซัลโวสูงสุดของอาร์เจนติน่า  
ผมชอบมาก แต่ตอนนี้ ผมเป็นได้เพียงอัน 
ดับที่สองตลอดกาลเท่านั้น” 
 เมสซี ่ลงเล่นในเกมอุน่เครือ่งนดัทีเ่อาชนะ
รัสเซีย 1-0 ที่มอสโก เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา 
กำาลงัจะเป็นตำานานหน้าใหม่ของวงการลกูหนงั
อาร์เจนติน่า ไม่ว่าจะในเรื่องของการลงรับใช้
ชาตแิละจำานวนประตทูีเ่ขาได้ ซึง่ตอนนี ้เขายงิ
ไปแล้ว 61 ประตจูากการลงทำาหน้าที ่110 เกม 
 บาติสตูต้า อดีตยอดนักเตะของริเวอร์ 
เพลท และฟิออเรนติน่า ที่ยิงไป 54 ประตูจาก
การลงเล่นทีมชาติ 77 นัด ช่วงปี 1991-2002 
กล่าวถงึเมสซี ่ ว่า “เขาสามารถจะทำาประตไูด้
ดับเบิ้ลจากส่ิงที่ผมเคยทำา มันอาจจะทำาให้ 

ผมหงดุหงดิบ้าง แต่ผมกต้็องยอมรับในความ 
ยอดเยีย่มของเขา” 
 เมสซ่ี ทีค่ว้ารางวัล บัลลง ดอร์ มาแล้ว 5 สมยั 
มกัจะถกูนำาไปเปรยีบเทยีบกบั ดเีอโก้ มาร่าโดน่า 
อกีหนึง่ตำานานของทมีอาร์เจนตน่ิา แต่สิง่หนึง่ที่
ถอืเป็นตราบาปตดิตวัของเมสซ่ี มาตลอดกค็อื 
ทมีชาตอิาร์เจนตน่ิา ยงัไม่เคยคว้าแชมป์รายการ
ใหญ่ๆได้เลย นบัตัง้แต่ เมสซี ่นำาทพัมา 
 เมือ่ปีทีแ่ล้ว พวกเขาพ่ายลกูโทษทีจ่ดุโทษต่อ
ทมีชลิ ีเจ้าภาพในรายการโคปา อเมรกิา เซนเต
นารโิอ ส่งให้ทมีอาร์เจนตน่ิา พ่ายนดัชงิชนะเลศิ 
3 รายการตดิต่อกนั โดยครัง้แรก เกดิขึน้ ใน
ฟุตบอลโลก 2014 นัดท่ีพวกเขาพบกับทีม
เยอรมนี 
 เมสซี ่สามารถพลกิสถานการณ์พ้นวกิฤตให้
กบัทมีได้อกีครัง้ เมือ่ทำาแฮตทรกิ ช่วยทมีเอาชนะ
เอกวาดอร์ 3-1 เมือ่วนัที ่11 ตลุาคมทีผ่่านมา พา
ทมีอาร์เจนตน่ิา เป็นทมีสุดท้ายทีส่ามารถผ่าน
เข้าไปเล่นรอบสุดท้าย ทีร่สัเซยี ได้สำาเรจ็   

จิอันลุยจิ บุฟฟอน นายทวารทีมชาติอิตาลี 
กล่าวทัง้นำ้าตาแสดงความเสียใจต่อวงการลูก
หนงัอติาล ีพร้อมประกาศเลกิเล่นทมีชาตหิลงัจาก 
ที่พ่ายสวีเดน ในรอบเพลย์ออฟ ฟุตบอลโลก 
 อติาล ีทำาได้เพยีงเสมอ 0-0 ทีมิ่ลาน (รวม 
2 นัดสวีเดน ชนะ 1-0) ทำาให้พวกเขาพลาด
ไปเล่นฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย เป็นครั้งแรก 
นับตั้งแต่ปี 1958 
 บุฟฟอน วัย 39 ปี กล่าว “มันเป็นเรื่องที่
น่าอายมาก สำาหรับเกมสุดท้ายอย่างเป็นทาง 
การของผม เป็นเกมที่เราไม่สามารถผ่านเข้า 
ไปเล่นฟตุบอลโลก รอบสุดท้ายได้ “ทกุคนควร

ได้รบัคำาตำาหนกัิน ไม่มคีนใดคนหนึง่ เป็นแพะ” 
 อันเดร บาร์ซากลี เพ่ือนร่วมทีมยูเวนตุส
ของบุฟฟอน, ดาเนียเล่ เด รอสซี่ กองกลาง
ทีมโรม่า ก็ประกาศเลิกเล่นให้กับทีมชาติเช่น
กนั ขณะทีจ่อิอร์จโิอ เชยีลนิี ่กน่็าจะเลกิเล่นให้
กับทีมชาติเช่นกัน ซึ่งจำานวนติดทีมชาติอิตาลี 
ทั้ง 4 คนรวมกันมากถึง 461 นัดเลยทีเดียว 
 ขณะที่จิอัมเปียโร่ เวนตูล่า กุนซือวัย 69 ปี 
กล่าวว่า “ผมยังไม่ลาออก ผมยังไม่มีโอกาส
พูดคุยกับประธานเลย ผมเสียใจกับผลที่ออก
มา แต่นักเตะทุกคนทำางานของพวกเขาอย่าง
เต็มที่แล้ว แต่ไม่เพียงพอ”
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อาเซยีนจีส้ทิธมินษุยชน

ของ “ขาใหญ่” 
 สำาหรับ “แขกรับเชิญ” เบอร์ 1 
ได้แก่ ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
แห่งสหรัฐ ออกแถลงการณ์ร่วม 
หลังพบหารือระดับทวิภาคีกับ 
ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต้ 
แห่งฟิลิปปินส์ ระบุถึงมาตรการ
ปราบยาเสพติดของฟิลิปปินส์ที่
ค่อนข้างดุเดือด แต่ไม่ได้เอ่ยถึง
ฟิลิปปินส์โดยตรง
 แถลงการณ์ระบุว่า ยาเสพ
ติดเป็นปัญหาท่ีต้องร่วมมือ 
กันป้องกนัและปราบปรามตาม
กรอบกฎหมาย โดยการปราบ
ปรามควรค�านึงถึงสิทธิมนุษย
ชน และคุณค่าชีวิตของมนุษย์
 แขกรับเชิญลำาดับ 2 ได้แก ่
จีน โดยผู้นำาอาเซียนบรรลุข้อตก 
ลงกับจีน เกี่ยวกับแนวทางยุติ
ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ซึ่ง 
ยืดเยื้อมากว่า 15 ปี 
 ทั้ง 2 ฝ่ายเตรียมพิจารณา
รายละเอียดของหลักปฏิบัติ  
(Code of Conduct) ทีก่�าหนด 
โดยคณะรฐัมนตรต่ีางประเทศ
อาเซยีนและจีน เมือ่เดอืนสิงหา 
คมท่ีผ่านมา เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ปฏบิตัริกัษาสนัตภิาพและเสถยีร 
ภาพแบบยัง่ยนืในทะเลจนีใต้

การพบหารือกันของผู้นำาประเทศ 
บนเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนที ่
ประเทศฟิลิปปินส์ ภาพรวมด้าน 
นโยบายต่างประเทศ มุ่งไปท่ีเกา 
หลี เหนือและป ัญหาด ้านสิทธิ

มนุษยชน ซึ่งเป็นแนวทางที่ “แขก
รบัเชญิ” ต้องการความร่วมมือจาก
อาเซียน
 การประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 31 และการประชุมสุดยอด
ที่เกี่ยวข้อง (31st ASEAN Sum- 
mit and Related Summits)  
จัดขึ้นในวาระฉลองการก่อตั้งอา- 
เซียนครบ 50 ปี ระหว่าง 13-14 
พ.ย.ที่กรุงมนิลา ปิดฉากลงด้วย
บทสรุปสอดคล้องกับจุดประสงค์

 หลักปฏิบัติดังกล่าว เป็นข้อ
ตกลงก้าวหน้าที่สุดเท่าที่เคยมีมา 
นบัตัง้แต่เกดิความขดัแย้งขึน้ 
 ด้านญีปุ่น่และเกาหลใีต้ ระบวุ่า
จะเพิม่ระดบัความร่วมมอืและความ
สมัพนัธ์กบัอาเซยีนทัง้ด้านการเมอืง
และเศรษฐกจิ
 อกีหนึง่ประเดน็ทีผู่น้�าญีปุ่น่
และเกาหลใีต้น�าเสนอ คอืการ 
ขอความร่วมมืออาเซียนช่วย
กดดนัเกาหลเีหนอื ให้ยตุโิครง 
การพฒันาอาวธุนวิเคลียร์ ระบุ
โครงการของเกาหลีเหนือเป็น
ภยัร้ายแรงของประชาคมโลก 
 ด้านนายอนัโตนโิอ กเูตอร์เรส 
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ 
(ยูเอ็น) กล่าวถึงสิทธิมนุษยชน 
เป็นประเดน็หลกั ซึง่อาเซยีนหลาย
ประเทศ ได้แก่ พม่า ฟิลิปปินส์  
ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ถูก 
มองว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษย 
ชนค่อนข้างรนุแรง 
 กูเตอร์เรสเรียกร้องอาเซียน 
ช่วยหาแนวทางคลีค่ลายวกิฤตชาว
โรฮนีจาในพม่า และช่วยเหลือชาว
โรฮนีจาบนพ้ืนฐานด้านมนษุยธรรม 
 นอกจากนั้น กูเตอร์เรสยัง
ระบุว่า ยเูอน็จะใช้มาตรการส่ง
เสริมสิทธิมนุษยชน ช่วยเหลือ
อาเซียนปราบปรามอาชญา 
กรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะ
ขบวนการค้ายาเสพติดและค้า
มนุษย์

 ข้อมูลภาพ : qz.com

ฮาซนั เบลย์เบล เสนอภาพนีใ้น nytsyn.com สะท้อนผูน้ำารสัเซีย
หลีกเลี่ยงการพบหารือกับผู้นำาสหรัฐนอกรอบ ระหว่างทั้ง 2 เข้า
ร่วมประชุมเอเปกที่เวียดนาม

ข้อมูลภาพ : rappler.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

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

ด�ำเนนิกจิกำรเป็นทีป่รกึษำและผูใ้ห้บรกิำรด้ำนสำรสนเทศอย่ำงครบวงจรให้กบัลกูค้ำ ด้วยกำรน�ำ
เสนอระบบงำนและบรกิำรให้ค�ำปรกึษำทีส่นบัสนนุควำมต้องกำรของลกูค้ำทีห่ลำกหลำย โดย
มุง่หวงัให้ได้ควำมพงึพอใจสงูสดุ รวมไปถงึกำรทีล่กูค้ำได้รบับรกิำรทีด่ทีีส่ดุ โดยให้บรกิำรดงันี้ 
 1.IT Solution Consulting-ทีป่รกึษำด้ำนสำรสนเทศครบวงจร IT, Network, Security และ Hardware-

Infrastructure

 2.Enterprise Web System-พัฒนำระบบ Enterprise Web Package เพื่อรองรับกำรเติบโตอย่ำง

ยั่งยืนทั้ง Web Development, Mobile Development และ e-Commerce

 3.Enterprise Application Integration-พัฒนำระบบเชื่อมต่อ ERP ชั้นน�ำ โดยเฉพำะ SAP-ORACLE 

เพื่อต่อยอดกำรใช้งำนบนเทคโนโลยี Mobile, RFID, Barcode, GPS และ E-Commerce  

 4.Strategic Business Consulting-บริกำรที่ปรึกษำวำงกลยุทธ์ด้ำน IT ส�ำหรับองค์กร 

  

1.Web Programmer / Senior Web Programmer
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software ส�าหรับองค์กร

   สามารถพัฒนา Web ด้วย PHP หรือ .NET หรือ Java

   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Software Package มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.Mobile Developer / Senior Mobile Developer
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Software ส�าหรับองค์กรเท่านั้น

3.System Analyst / Senior System Analyst
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีประสบการณ์ในการ Implement Software ส�าหรับองค์กร

   มีครามรู้ความเข้าใจในกระบวน Implement งาน

  มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการ Implement ระบบ Software Package มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.Project Manager
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีประสบการณ์ในการ Implement Software และ Manage Software Project ส�าหรับองค์กร

   มีครามรู้ความเข้าใจในกระบวน Implement งาน

   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการ Implement ระบบ Software Package มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.Sales – IT Solution
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป 

   มีประสบการณ์การขายไม่ต�่ากว่า 1 ปี ส�าหรับลูกค้าองค์กร

   มีประสบการณ์ในการท�า TeleSales 

   มีประสบการณ์ในการขาย IT Solution ส�าหรับองค์กรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.Sales – Enterprise System
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป 

   มีประสบการณ์การขายไม่ต�่ากว่า 1 ปี ส�าหรับลูกค้าองค์กร

   มีประสบการณ์ในการท�า TeleSales 

   มีประสบการณ์ในการขาย Enterprise System ส�าหรับองค์กรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

AI Symtem_P1-101117

บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำ�กัด

โทร. 0-2637-1142-3สนใจสมัครงาน สามารถส่งอเีมล์ได้ที่ jobs@aisyst.com หรอืที่ บรษิทั เอ ไอ ซสิเตม็ อาคาร จพี ีเฮ้าส์ ชั้น 2 
เลขที่ 71 ถนนทรพัย์, แขวงสี่พระยา, เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500  Website: www.aisystem.co.th

ตำ�แหน
่งง�นว

่�ง
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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 09.30 น. ดอน จรรย์ศภุรนิทร์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย
บุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ 
ประเทศไทย แถลงแนวโน้มและ
ทิศทางการลงทุนปลายปี 2017 ที่
โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 

J  10.00 น. ชาญชัย พนัธุโ์สภา 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เดอะ 
แพลทินัม กรุ๊ป แถลงข่าว แนวโน้ม
ผลประกอบการปี 2560 รุก! กิจ 
กรรมครบเครื่อง รับ…ลมหนาว
ฤดกูาลท่องเทีย่ว ทีโ่รงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพฯ J 13.00 น. เกรียง-
กานต์ กาญจนะโภคิน ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อิน
เด็กซ ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำากัด 
(มหาชน) และ จรีะเกยีรติ ภมูสิวัสดิ์ 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

แถลงข ่าว “วีรบุ รุษแม่นำ้าแคว  
เดอะมิวสิคัล” ที่บมจ.อินเด็กซ์ 
ครีเอทีฟ วิลเลจ J 13.30 น. 
ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา นัก
วิชาการด้านสังคมผู้สูงวัย ผอ.สถา 
บนัคดิใหม่ เปิดตวัโครงการ “อศัวนิ 
ผมขาว” ท่ีสถาบันคิดใหม่ J  
13.30 น. มรกต ยิบอินซอย 
กรรมการผู ้จัดการใหญ่และประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ยบิอนิ
ซอย จำากัด แถลงข่าวผลประกอบ
การปี 2560 และทิศทางการดำาเนนิ

ธุรกิจปี 2561 ยิบอินซอยกรุ ๊ป  
ท่ีห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 บริษัท  
ยิบอินซอย จำากัด J  18.00 น. 
วิชา พูลวรลักษณ์ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์  
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน) 
พร ้อมด ้วย ธนากร ธนวริทธิ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จำากัด (มหาชน) เปิดตัวสุดเอ็กซ ์
คลูซีฟ “All Inspire Lounge”  
ที่ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์

มูลนิธิอมตะ ร่วมกับ 7-ELEVEN 
และ BOOKSMILE จัดงานเปิดตัว
หนังสือ “คิดถึงแม่” (MY MOM) 
ผลงานการเขียนลำาดับที่ 21 ของ
วิกรม กรมดิษฐ์ ครั้งแรกกับการ
ถ่ายทอดเรือ่งราวของคณุแม่ ความ
ประทับใจ การต่อสู ้ฝ่าฟัน เพือ่เป็น
แรงบันดาลใจ และระลกึถงึพระคณุ
แม่ให้แก่ลูกๆ ผู้อ่านทุกคน 
 โดยมีแขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ 
ศลัยา สขุะนวิตัติ ์นกัเขยีนบทละคร
โทรทัศน์ชื่อดัง, วสันต์ เบนซ์ทอง 
หล่อ และ โตโน่-ภาคิน คำาวิลัย- 
ศักดิ์ ร่วมพูดคุยพร้อมโชว์บทเพลง 
พรหมลิขิต ดำาเนินรายการโดย 
สัญญา คุณากร ร่วมด้วยแขกรับ
เชิญจากท่ัวทุกวงการนับร้อยท่าน
ร่วมแสดงความยินดี อาทิ อานันท์  
ปันยารชุน, ประวิทย์ มาลีนนท์, 
มาลี อุทัยกิตติศัพท์, อจ.ชูศักดิ์ 
วิษณุคำ ารณ และอีกมากมาย 
ณ สยามพารากอน 

หนังสือ‘คิดถึงแม่’

 วิกรม กรมดิษฐ์ กล่าวว่า 
หนังสือ “คิดถึงแม่” ได้เล่าถึงชีวิต
ความเป็นอยู ่วัยเยาว์ซึ่งเป็นช่วง
เวลาแห่งความผูกพันของคนใน
บ้านที่อาศัยอยู ่ในครอบครัวที่
ประกอบอาชีพค้าขาย ที่จังหวัด
กาญจนบุรี ผ่านเรื่องราวของแม่
รวมทั้งหมด 16 บท สะท้อนความ
ผิดพลาดที่เกิดในชีวิต จนกลาย
เป็นการพลาดโอกาสที่จะรัก และ
ดูแลแม่เท่าที่ควร ‘คิดถึงแม่’ จึง
เป็นการบอกเล่าถึงส่ิงที่อยากให้
ลูกๆ ได้ทำาตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ 
โดยในตอนท้ายของแต่ละบทจะ
สอดแทรกส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการ
ทำางาน นสิยั และ คำาแม่สอนทีห่ล่อ
หลอมให้เป็น “วิกรม กรมดิษฐ์”
  ด้าน โตโน่-ภาคิน ค�าวิลัย
ศักดิ์ บอกว่า ตามสื่อต่างๆ ก็อาจ
จะเห็นภาพว่า ผมเป็นลูกกตัญญู 
แต่เมื่อผมได้เริ่มอ่านแค่คำานำา ผม
กร็ูส้กึว่าผมยงัเป็นลกูทีด่ไีม่พอ โดย

เฉพาะในเรื่องของเวลา อยากฝาก
หนังสือ “คิดถึงแม่” ให้วัยรุ่นและ
ทุกคนได้อ่าน เป็นหนังสือที่มีประ 
โยชน์โดยเฉพาะกับลูกๆ ที่ยังมี 
คุณพ่อ-คุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ เรา 
จะได้ไม่มานัง่เสียใจทีหลัง หนังสอื
เล่มนี้กระตุ้นเตือนให้เราตระหนัก
ว่าในระหว่างทีย่งัมท่ีานอยู ่เราควร
จะทำาอะไรเพื่อท่านบ้าง รวมถึง

อะไรที่ไม่ควรทำา เหมือนหนังสือ
บอกอนาคต หลายๆ คนที่กำาลัง
ทำางานหนักเพื่อครอบครัว ทำาเพื่อ
ลูก ทำาเพื่อคนรัก แต่บางคนอาจ 
จะลืมแม่มีข้ออ้างมากเกินไป “คิด 
ถึงแม่” สะท้อนมุมมองใหม่ๆ ใน
การปฏิบัติกับบุพการีได้อย่างดี
เยี่ยมครับ
 ขณะที่ ดู๋-สัญญา คุณากร 
เผยว่าเป็นสัจธรรมความจริงที่ทุก
คนไม่มีทางได้อยู่กับแม่ตลอดไป 
เราอาจมัวผลัดวันไปเรื่อย เพราะ
คิดว่า เด๋ียวพรุ่งนี้ค่อยไปหาแม่  
พาแม่ไปกินข้าวด้วยก็ได้ แต่วัน 
นึงก็พบว่าไม่ทันแล้ว จึงอยากให้
คิดว่ามันคือสัจธรรมที่ทุกคนต้อง
เจอ และขอให้ระลึกถึงด ้วยว ่า 
มันต้องมีวันหนึ่งวันที่แม่ไม่อยู่กับ
เราแล้ว จะได้ไม่ต้องมาเสียใจ  
ผมหวังว่าลูกๆ ทุกท่านจะได้รับ 
แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต และ
คิดถึงแม่กันให้มากยิ่งขึ้น






