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LTF-RMFไตรมาส4
จ่อไหลเข้า50,000ล้าน

ตัง้เป็นไปได้ยากมากขึน้ถ้าไม่มี
พรรคขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
แหกคอกมาให้การสนับสนุน 
หากมองอีกแง่กเ็ป็นเร่ืองดทีีจ่ะ
ช่วยเพิม่โอกาสดงึ ส.ว. มาร่วม
โหวตเลอืกนายกฯ ดงัน้ัน สิง่ที่
ต้องท�าให้ได้เป็นอนัดบัแรกหลงั
เลือกตัง้คอื ล่ามโซ่พรรคขนาด
กลาง ขนาดเลก็แล้วลอ็กกญุแจ
ให้แน่น ไม่ให้ใครหนไีปร่วม
กบัพรรคประชาธปัิตย์หรอืพรรค
เพือ่ไทยตัง้รฐับาลได้
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๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

การประกาศจุดยืนของนาย
อภิสทิธิ ์เวชชาชวีะ ว่าจะไม่น�า
พรรคประชาธปัิตย์ร่วมงานกบั
พรรคเพือ่ไทยและ คสช. จะขอ
เป็นแกนน�าจดัตัง้รฐับาลเท่านัน้ 
ถอืเป็นการเพิม่โจทย์ให้ฝ่ายที่
ต้องการอยูใ่นอ�านาจเพือ่สาน
งานต่อต้องแก้ เพราะด้วยขนาด
ของพรรคประชาธปัิตย์จะท�าให้
การจดัตัง้รฐับาลหลงัการเลอืก
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“หลังการเลอืกตัง้ผมเคยบอกแล้ว
ว่าไม่ควรมาถามพรรคประชาธปัิตย์
ว่าจะร่วมกบัใครตัง้รฐับาล แต่ควร
ถามคนอื่นว่าจะร่วมกับพรรค
ประชาธปัิตย์สร้างบ้านเมอืงหรอืไม่ 
เพราะเรามีแนวทางที่ชัดเจนและ
แตกต่างจากทัง้ คสช. และพรรค
เพ่ือไทย เราจะเป็นทางหลักของ
ประเทศไทย ไม่ใช่ไปช่วยหรอืร่วม
กับใครเป็นรัฐบาล แต่เราจะเป็น
ทางหลักคอืเป็นตัวของตวัเอง ไม่มี
ทางเป็นอะไหล่ทางการเมอืงให้ใคร
ทั้งสิ้น เพราะพรรคประชาธิปัตย์
ไม่ใช่พรรคอะไหล่”

ค�าให้สมัภาษณ์ล่าสุดของนาย
อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ หนึง่ในผู้ท้า
ชงิเก้าอีหั้วหน้าพรรคประชาธปัิตย์ 
ถอืว่ามคีวามน่าสนใจ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนาย
อภสิทิธิช์นะการโหวตเลือกได้กลบั
มาเป็นหวัหน้าพรรคอกีสมยั การเมอืง
ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งเพิ่ม
ดกีรคีวามร้อนขึน้ไปอกีระดบัแน่ๆ

การประกาศว่ามแีนวทางชดัเจน
ต่างจากคณะรกัษาความสงบแห่ง
ชาต ิ(คสช.) การประกาศว่ามีแนวทาง
ชดัเจนต่างจากพรรคเพือ่ไทย ท�าให้

ล็อกกุญแจล่ามโซ่
ไทย เพราะทัง้ 2 พรรคผไีม่เผาเงา
ไม่เหยียบกันอยู่แล้ว เนื่องจากมี
กองเชียร์คนละกลุ่ม หากหักมุม
การเมอืงจบัมอืกันเป็นรฐับาลจะถูก
กองเชยีร์ทัง้ 2 ฝ่ายร่วมกนัโห่ไล่
แน่นอน

แม้วนันีย้งัไม่ชัวร์ว่านายอภสิทิธิ์
จะชนะการโหวตเลอืกเป็นหวัหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ แต่เม่ือดรูายชือ่ 
ดหูน้าตาของอดตี ส.ส. ทีเ่ปิดตวั
ให้การสนบัสนนุแล้ว มคีวามเป็น
ไปได้มากกว่า 99% ทีน่ายอภสิทิธิ์
จะได้เป็นแม่ทัพน�าทมีลงสู้ศกึเลอืก
ตัง้ช่วงต้นปีหน้าค่อนข้างแน่

เมือ่พรรคประชาธปัิตย์ภายใต้
การน�าของนายอภิสิทธิ์ประกาศ
แนวทางออกมาอย่างชดัเจนแล้ว สิง่
ทีฝ่่ายทีต้่องการสร้างนัง่ร้านสืบทอด
อ�านาจต้องท�าคอื ต้องล่ามโซ่พรรค
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก แล้วล็อก
กุญแจให้แน่นที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 
เพื่อไม่ให้หนีไปร่วมกับพรรค
ประชาธปัิตย์หรอืพรรคเพือ่ไทยต้ัง
รฐับาลได้

หากไม่มีใครแหกคอก หลงัเลือก
ตัง้ ส.ส. จะถกูแบ่งเป็น 3 กลุม่ โดย
มคีะแนนเสียงไล่เลีย่กนั กจ็ะไปเข้า
ลอ็กท�าให้ไม่สามารถโหวตเลอืก
นายกรฐัมนตรจีากบญัชรีายชือ่ที่
พรรคการเมอืงน�าเสนอได้ เมือ่ถงึ
ตอนน้ันกส็ามารถดงึสมาชกิวุฒสิภา 
(ส.ว.) 250 คนทีแ่ต่งตัง้รอไว้ก่อน
แล้วมาร่วมโหวตเลอืกนายกฯจาก
คนนอกบญัชพีรรคการเมอืงได้

แต่ถ้าจับพรรคขนาดกลาง 
ขนาดเล็ก ล็อกคอไว้ไม่แน่น 
โอกาสทีจ่ะไปถงึเป้าหมายกล็ด
ลงอย่างแน่นอน

เราจะเป็นทางหลัก

ไม่ไปช่วยหรือไปร่วมกับใคร

เพราะประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคอะไหล่

ไม่อาจร่วมงานเป็นรัฐบาลบรหิาร
ประเทศหลงัการเลอืกตัง้ได้

การประกาศว่าขอเป็นตวั
หลกัในการฟอร์มทมีจดัต้ังรฐับาล
แม้จะไม่ชนะเลอืกตัง้ยิง่น่าสนใจ 
เพราะจะไปเพิม่โจทย์ให้การอุม้
ผูม้อี�านาจในปัจจุบนัมานัง่เก้าอ้ี
นายกฯอกีสมยัยากมากขึน้

เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาขนาดของ
พรรคประชาธิปัตย์ถอืเป็นตวัแปรที่
ส�าคัญมากทีสุ่ดในการจัดตัง้รฐับาล 

ระดับของพรรคประชาธปัิตย์
มขีนาดเทยีบเท่ากบัพรรคการเมือง
ขนาดกลางกบัพรรคการเมอืงขนาด
เลก็รวมกนั 3-4 พรรคขึน้ไป

การประกาศจดุยนืทีชั่ดเจนว่า
ไม่สามารถร่วมงานกับพรรคเพื่อ
ไทยและ คสช. เท่ากับว่ามีกลุ่ม
การเมอืงทีแ่ย่งกนัชงิจดัตัง้รฐับาล
หลงัการเลอืกตัง้แยกเป็น 3 ขัว้อย่าง
ชดัเจน

ใครจะได้ชิน้ปลามนัไปกนิกข็ึน้
อยูท่ีว่่าพรรคขนาดกลาง พรรคขนาด
เลก็ จะมีพรรคไหนแตกตัวออกมา
จากกลุม่ทีจ่บัมอืกนัอยูห่รอืไม่

ค�าประกาศของนายอภิสิทธิ์
แน่นอนว่าส่งผลกระทบไปถงึแผน
งานสร้างเสลี่ยงเพื่อหามใครบาง
คนให้อยู่ในอ�านาจต่อ

 แต่ไม่ถอืว่ากระทบพรรคเพือ่
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In Brief : ย่อความ

ทะเลาะกับระฆัง

ทรรศนะ

สังคมไทยอย่าถึงกับเกลียดพระ 

เกลียดวัด เกลียดศาสนา เกลียด

เสียงระฆังเลย จารีตประเพณี

ด้ังเดิมต้องช่วยกันรักษาไว้บ้าง 

ไม่ถือโทษโกรธแค้นกัน อย่า

เหยียบย�่าซ�้าเติมกัน

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

จบัโกง!!
การตัง้ “เครอืข่ายประชาชนเพ่ือการ
เลือกตัง้ทีเ่สร ีเป็นธรรม และมผีล
ในทางปฏบิตั”ิ (Free, Fair & Fruitful 
Election-FFFE) เป็นการรวมตวัของ
ภาคประชาชนกว่า 10 องค์กร เพือ่รณรงค์
ขบัเคลือ่นประเทศไปสู่การเลอืกตัง้ทีเ่สรี 
เป็นธรรม และมผีลในทางปฏบิตัิ 

เน้นการจดักจิกรรมจนถงึการเลือก
ตัง้ ทัง้แถลงการณ์ งานเสวนา การเข้า
ช่ือรณรงค์และสร้างพลงัเครือข่ายภาค
ประชาชนที่ให้ร่วมจับตาสังเกตการณ์
การเลือกตัง้ ซึง่เช่ือว่าการเลอืกตัง้ครัง้นี้
จะมกีารทุจรติหลากหลายรปูแบบ โดย
เฉพาะการใช้อ�านาจรฐั

ประเดน็ส�าคญัคอื พลงัของภาค
ประชาชนทีส่่วนใหญ่เป็นคนหนุ่ม
สาวและคนรุ่นใหม่ เพราะการเลอืก
ตัง้ครัง้นีม้เีดมิพนัสงูทีจ่ะเดนิหน้าสู่
ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นของ
ประชาชนอย่างแท้จรงิ หรอื “ประชา 
ธปิไตยแบบไทยนยิม” ภายใต้ “ระบอบ 
พิสดาร” และ “กลุม่เผดจ็การอนรุกัษ์
นยิม”

“เสร”ี คอืเปิดโอกาสให้ประชาชน
กลุม่ต่างๆได้สือ่สารถงึปัญหาของพวก
ตนต่อสาธารณะ และพรรคการเมอืงได้
สือ่สารแนวทางแก้ปัญหาต่อสาธารณะ
ด้วยเช่นกนั 

“เป็นธรรม” คอืทกุภาคส่วนใน
สงัคมและพรรคการเมืองต้องมโีอกาส
สือ่สารต่อสาธารณะ และเข้าถงึประชาชน
ได้อย่างเท่าเทียมกนั 

“มผีลในทางปฏบิตั”ิ คอืปัญหา
ของประชาชนต้องได้รบัการตอบสนอง 
พรรคการเมืองทัง้รฐับาลและฝ่ายค้าน
ต้องน�าเจตนารมณ์ของประชาชนไปปฏบิตัิ
ให้เป็นมรรคผล

การเลอืกตัง้ภายใต้อ�านาจจาก 
“ปลายกระบอกปืน” และ “ไม่ปลด
ลอ็กการเมอืง” ทัง้ยงัม ี“พรรคลาก
ตัง้ 250 คน” ก็เหมอืนการโกงการ
เลือกตัง้ตัง้แต่ยงัไม่ได้เลอืกต้ัง!

เกดิมา 70 ปีกเ็พิง่มคีนทะเลาะกนัเร่ือง
ระฆงั แต่กจ็บลงด้วยด ีเพราะผูว่้าราชการ
กรงุเทพมหานครรบีจดัการปัญหา ท�าให้
เรือ่งไม่บานปลาย มีการขอโทษวัดไทรที่
หวัหน้าเขตบางคอแหลมท�าหนงัสอืให้วดั
แก้ปัญหาการตรีะฆังให้เบาหน่อย  

โธ่...ระฆังเขาตมีาต้ังแต่ดัง้เดมิ เป็นการ
ส่งสญัญาณเตอืนภยัทัง้ปล้นและไฟไหม้ แต่
คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าตรีะฆงัปลกุให้พระ
ท�าวตัรสวดมนต์ ส่วนทีต่ช่ีวงพรรษาเพราะ
ลกูหลานญาตโิยมบวช ญาตโิยมจะได้เตรยีม
ท�าบญุตกับาตร สมยัก่อนไม่มนีาฬิกาปลกุ
ก็ต้องอาศัยพระที่ตีระฆังบอกเวลาตาม
นาฬิกาเรอืนใหญ่ ถ้าอยูต่รงนีแ้ล้วไม่มคีวาม
สขุกย้็ายไปอยูท่ีอ่ืน่และห่างวดัเสยี 

ในข่าวยงับอกว่ายงัมเีรือ่งเสยีงละหมาด
ของพีน้่องมสุลมิ แต่พ่ีน้องมุสลมิกน่็านบัถอื
น�า้ใจ ลดเสียงละหมาดลง อะไรกระทบ
นดิกระทบหน่อยกต้็องพดูคยุกนั ถ้าเปรยีบ
เทยีบปถุชุนเหมอืนระฆงัปากด ีพระอรหนัต์
กเ็หมอืนระฆงัปากแตก ตไีปแล้วปากแตก
ไม่มเีสยีงร้อง เรยีกว่าควบคุมผสัสะได้ 

กข็อฝากเรือ่งนี ้ อย่าไปซ�า้เตมิคนที่
ร้องเรยีนเลย “คนล้มอย่าข้าม” เพราะ
คนในคอนโดมิเนียมหรือคนใกล้วัดก็มี
ความคดิเหน็แตกต่างกนัไป อย่าไปเหยยีบ
ไปย�า่ย ีรู้จกัให้อภยัจะได้อยูร่่วมกนัได้อย่าง
มคีวามสุข การอยูร่่วมกนัต้องรูจั้กปรบัตัว 

ปรบัใจ พดูจากนัได้ บ้านกบัวดัต้องอยูร่่วม
กนัได้ ถ้าขดักนัก็บรรลยัท้ัง 2 ฝ่าย

อทุาหรณ์เรือ่งนีค้งท�าให้ทุกฝ่ายรูจ้กั
อดทนและการให้อภยั ไม่ว่าวดั พระ หรอื
ชาวบ้านทีอ่ยูใ่กล้วัด ท�าอะไรกไ็ม่ท�าให้อกี
ฝ่ายร�าคาญจนเกนิไป ตรีะฆงักอ็ย่าตีนาน
เกนิไป ต้องปรบัตวั ปรบัใจ ให้เข้ากับส่ิง
แวดล้อมตามยคุสมัยทีเ่ปล่ียนแปลง 

อย่างอาตมาบวชมา 40-50 ปี ก็เพิง่
มาเจอ 2 ปีนี ้พบว่าเข้าไปบณิฑบาตย่าน
บ้านเศรษฐีไม่ได้ เขาไม่ยอมให้พระไป
บณิฑบาต เพราะกลวัพระจะไปเรีย่ไร อ้าง
โน่นอ้างนี ่เปลีย่นยคุเปลีย่นสมัยเรากต้็อง
ปรบัตัวให้อยูใ่ห้ได้ เหมอืนเสยีงระฆงั ถ้า
ชาวบ้านรบัได้กอ็ยูร่่วมกนัได้ เหมอืนการ
บอกบุญกอ็ยูท่ีเ่ขาจะรบัหรือไม่ 

เดีย๋วนีมี้เรือ่งอะไรแปลกๆ คน
ทะเลาะกนัเพราะเรือ่งความรักความ
ใคร่ โดยเฉพาะดารา นกัร้อง นกัแสดง 
ทัง้ท่ีเป็นเรือ่งของคน 2 คน มาแถลง
ให้เป็นข่าวท�าไม ก็ขอให้สงัคมไทย
อย่าถงึกบัเกลยีดพระ เกลยีดวดั เกลยีด
ศาสนา เกลยีดเสียงระฆงัเลย จารตี
ประเพณดีัง้เดิมต้องช่วยกันรกัษาไว้
บ้าง เรือ่งน่าร�าคาญอืน่ๆมมีากมาย 
มอเตอร์ไซค์บิดเสยีงดงั มอ็บชุมนมุ
และปราศรยัเสยีงดงัยงัมคีนไปฟังกนั
แน่น แต่นีแ่ค่เสียงระฆงั กข็อให้จบ
ลงด้วยด ีไม่ถอืโทษโกรธแค้นกนั อย่า
ไปเหยียบย�า่ซ�า้เตมิกนั

เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

กสิกรฯพลิกโฉมKPLUSใช้เอไอเต็มรูปแบบ 

ส่งท้ายปี : ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด และธนสิทธิ์ เธียร
กาญจนวงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) จัดกิจกรรมโปรโมตแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี “บิ๊ก คาเมร่า บิ๊ก โบนัส 
2018” มอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟ ลุ้นเป็นผู้โชคดีบินลัดฟ้าสู่ประเทศอิตาลี 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ : มร.มาซาทากะ อิมูระ ประธานกรรมการ บริษัท คาเนโบ คอส
เมติกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ร่วมกับ มร.โยชิฮิเดะ โฮริ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และผู้
บรหิารระดับสูง บรษิทั คาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศญีปุ่่น จัดงานเปิดตวั “KANEBO 
THE EXCEPTIONAL” ที่โรงแรมเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา

นายพชัร สมะลาภา กรรมการ
ผูจั้ดการ ธนาคารกสกิรไทย กล่าว
ว่า แพลตฟอร์มของ K PLUS ใช้
งานมาแล้วกว่า 5 ปี ปัจจบุนัมลีกูค้า
ใช้งานมากกว่า 61% ของลูกค้า
ธนาคารทัง้หมด 15 ล้านราย มี
อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้ง
จ�านวนลกูค้าและปรมิาณธุรกรรม 
ธนาคารจงึพฒันา K PLUS ใหม่
ให้มฟัีงก์ชนัไลฟ์สไตล์ทีเ่ข้ากับความ
ต้องการของผูใ้ช้งานเป็นรายบคุคล
ด้วยคอนเซป็ต์ “เปล่ียนเพือ่รูใ้จขึน้” 
ทกุอย่างท�าได้จบในแอพฯเดยีว ใช้
ในชวิีตประจ�าวนั เพลดิเพลนิกบั
บรกิาร พร้อมสทิธปิระโยชน์ต่างๆ
จากแบรนด์ดงัมากมาย

K PLUS ใหม่มกีารเปลีย่นรปู
แบบการใช้งาน 3 เรือ่งคอื 1.เปลีย่น
โลโก้ใหม่และจดัวางเมนกูารใช้งาน
ใหม่ให้เข้ากับยุคดิจิทลั 2.ปุ่มธรุกรรม 
รวมปุม่โอน เตมิ จ่าย และอืน่ๆ อยู่
ในปุ่มเดียว ท�าให้ใช้งานง่ายขึ้น 
3.พฒันาฟังก์ชนัการใช้งานท่ีเข้ากับ
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละบุคคล 
โดยการน�าข้อมูล (Big Data) 
วเิคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของ
ลูกค้าเพื่อบริการที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้ามากขึน้ ทัง้ลกูค้า

LTF-RMFไตรมาส4จ่อไหลเข้า50,000ล้าน

กสกิรไทยเปิดตวั K PLUS ใหม่ในคอนเซป็ต์ “เปลีย่นเพือ่รู้ใจ
ขึน้” เพิม่ฟังก์ชนัเข้ากบัความต้องการผูใ้ช้งานเป็นรายบคุคล เชือ่
มัน่ 3 ปี จะมฐีานลกูค้า 20 ล้านราย

ยงัสามารถเลอืกปรบัเปลีย่นฟังก์ชัน
ทีใ่ช้บ่อยได้ตามความต้องการ

ทัง้นี ้ธนาคารวางกลยุทธ์และ
เป้าหมายของ K PLUS 3 ด้าน
คอื 1.เพิม่สดัส่วนการใช้งานฟังก์ชัน
ไลฟ์สไตล์ของ K PLUS อกี 5-10% 
ภายใน 1 ปี 2.เป็นช่องทางให้ลกูค้า
เข้าถึงบริการผลิตภัณฑ์ด้านการ
เงินของธนาคารต่างๆได้ง่ายและ
สะดวกขึ้น เช่น การถอนเงินโดย
ไม่ใช้บัตร ซื้อกองทุน สินเชื่อส่วน

นายววิฒัน์ เตชะพลูผล รองกรรมการ
ผูจ้ดัการและหวัหน้าฝ่ายวเิคราะห์
ทางเทคนคิ บรษิทัหลักทรพัย์ ทสิ
โก้ จ�ากัด กล่าวถงึภาพรวมตลาด
หุน้ไทยว่า ตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวั
ลดลงเกอืบทกุตลาด เนือ่งจากอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบัตรสหรฐัอาย ุ10 
ปี ปรับตัวเพิม่ขึน้ทีร่ะดบั 3.23% 
สงูสดุในรอบ 7 ปี เพราะเศรษฐกจิ
สหรฐัดีต่อเนือ่ง ท�าให้นกัลงทนุต้อง
ทยอยขายหุน้เพือ่ชดเชยการขาดทนุ
จากราคาตราสารหนีท้ีป่รบัลดลง 

จากการประเมนิคาดว่า SET 

2550 โดยช่วง 5 ปี 9 เดอืน นกัลงทนุ
ต่างชาตขิายสทุธหิุน้ไทยถงึ 550,000 
ล้านบาท และจากข้อมลูย้อนหลงั 10 
ปี พบว่าดชันหีุน้ไทยปรบัตวัเพิม่ขึน้
ทกุปีในช่วงไตรมาส 4 และมโีอกาส
มากถงึ 63% ทีน่กัลงทนุจะได้รบัผล
ตอบแทนประมาณ 2.2% หากซือ้
หุน้ตัง้แต่ต้นไตรมาส 4 และขายหุน้
ช่วงปลายไตรมาส 4 ปีเดียวกนั เดอืน
ตุลาคมดัชนหุ้ีนไทยจะปรบัลงไม่หลดุ 
1,670 จดุ ก่อนทรงตวัและค่อยๆปรบั
ขึน้ไปแตะเป้าหมายปลายปี 2561 ที่ 
1,770-1,810 จดุ

บุคคลเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนขนาด
เล็ก (Micro Finance) 3.เพิ่มฐาน
ลูกค้ารวมของธนาคารให้ได้ 20 
ล้านบัญชีภายใน 3 ปี 

นายสมคิด จิรานันตรัตน์ 
ประธานกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี 
กรุ๊ป (KBTG) กล่าวว่า แนวคิด
การพัฒนา K PLUS สู่ “K PLUS 
Intelligence Platform” เพื่อให้
ตรงใจลูกค้าเป็นรายบุคคล พร้อม
ทั้งรองรับการเติบโตในอนาคต 
ท้ังความเสถียร ความปลอดภัย 
และความง่ายในการใช้งาน รวม
ถึงการขยายเครือข่ายพันธมิตร
ธุรกิจต่างๆ

จะปรบัฐานนอ้ยกวา่ตลาดหุน้อืน่ 
โดยรอบนีด้ชันจีะไม่หลดุ 1,670 จดุ 
เพราะยงัมแีรงหนนุจาก LTF และ 
RMF ทีค่าดว่าจะไหลเข้าประมาณ 
50,000 ล้านบาทช่วงไตรมาส 4  เป็น 
LTF ประมาณ 35,000 ล้านบาท 
และ RMF ประมาณ 15,000 ล้าน
บาท อกีทัง้ปัจจบัุนนกัลงทนุต่างชาติ
ถอืครองหุน้ไทยต�า่ทีส่ดุนบัตัง้แต่ปี 
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

รอรบัสนัตะปาปา 
นายคมิ อยึ-คยอม โฆษกท�าเนยีบ
ประธานาธิบดเีกาหลใีต้ แถลงว่า 
ประธานาธบิดมีนุ แจ-อนิ ของ
เกาหลใีต้ จะน�าสารจากนายคิม 
จอง-อนึ ผูน้�าเกาหลเีหนอื ว่า
ยนิดต้ีอนรบัสมเดจ็พระสันตะปาปา
เยอืนกรงุเปียงยาง ระหว่างท่ีผูน้�า
เกาหลใีต้มกี�าหนดเข้าเฝ้าสมเดจ็
พระสันตะปาปาในการเยือน
นครรฐัวาตกินัวนัที ่17-18 ตลุาคม
นี ้ ซึง่ประธานาธบิดมีนุจะเริม่
ภารกิจเยือนยุโรปตั้งแต่วันที ่
13-21 ตลุาคม โดยก�าหนดเยือน
ฝรัง่เศส อติาล ีและเดนมาร์ก  

หนุนแก้ปัญหาโรฮงิญา 
นายชนิโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี
ญีปุ่่น กล่าวต่อนางออง ซาน ซจูี 
ท่ีปรึกษาแห่งรฐัเมยีนมา ว่าการ
สอบสวนกรณกีารละเมดิสทิธิ
มนุษยชนชาวโรฮิงญาเป็นสิ่ง
ส�าคัญทีจ่ะช่วยคลีค่ลายความ
ตงึเครยีดในรฐัยะไข่ โดยญีปุ่น่
พร้อมให้การสนบัสนนุเมยีนมา
ในการจัดหาทีอ่ยูใ่ห้แก่ชาวโร
ฮงิญาทีเ่ดนิทางกลบัจากค่ายล้ี
ภยัในบังกลาเทศ และการสอบสวน
โดยคณะกรรมการอสิระนบัเป็น
สิง่ส�าคญัในการคลีค่ลายปัญหา 

สงัหารหมูเ่มก็ซิโก 
ต�ารวจเมก็ซโิกจบักมุชายหญงิคู่
หนึง่ฐานต้องสงสยัพวัพนัการเสีย
ชวีติของผูห้ญงิร่วม 20 คน รวม
ทัง้ลกัพาตัวทารกเพศหญงิคน
หนึง่ไปขาย มรีายงานว่าทัง้คูถู่ก
จบักมุตวัหลังเดนิทางออกจาก
บ้านพักย่านชานกรุงเมก็ซโิกซิตี
พร้อมรถเขน็เดก็ ตอนแรกต�ารวจ
คาดว่าอาจเป็นทารกทีถ่กูลกัพา
ตวัไป แต่เมือ่ตรวจสอบกลบัพบ
ถงุด�าบรรจชุิน้สว่นของมนษุย ์
นายฮวน คาร์ลอส หนึง่ในผูต้้องหา
รบัสารภาพว่า สังหารผูห้ญิงมา
แล้วอย่างน้อย 10 คน ส่วนสาเหตุ
ยงัไม่ทราบแน่ชดั

‘ทรัมป์’พบ‘คิม’หลัง6พ.ย.น้ี 

ศนูย์เฮอร์รเิคนแห่งชาตขิองสหรฐั
กล่าวว่า ขณะนีเ้ฮอร์ริเคนไมเคลิมี
ความเรว็ลมอยูท่ี ่195 กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง และก�าลงัเคลือ่นตวัเข้าสู่ชายฝ่ัง
รัฐฟลอริดาส่วนทีเ่ป็นแผ่นดนิยืน่ไป
ในอ่าวเมก็ซโิก โดยคาดหมายว่า 
เฮอร์รเิคนไมเคลิจะพดัขึน้ฝ่ัง ซึง่จะ
ส่งผลให้เกิดคลืน่พายซุดัฝ่ังหรอืส
ตอร์มเซร์ิจ และฝนตกอย่างหนกั ซึง่
อาจส่งผลให้เกดิน�า้ท่วมฉับพลนั 

นายริก สก็อต ผู้ว่าการรัฐ
ฟลอรดิา กล่าวว่า เฮอร์รเิคนไมเคลิ

ก�าลงักลายเป็นพายทุีม่คีวามรนุแรง 
และคาดหมายว่าจะเป็นพายุที่มี
อนัตรายมากขึน้เรือ่ยๆ เขาได้ส่ังการ
ให้กองก�าลงัปกป้องดนิแดน 2,500 

เฮอร์รเิคน‘ไมเคลิ’มุง่สูฟ่ลอรดิา 
คน ให้เตรยีมพร้อม โดยระบุว่าถึง
เวลาทีต้่องเตรยีมการรบัมอืแล้ว 

ในขณะที่หน่วยดับเพลิงของ
ปานามา ซิต ีบชี ขอให้ประชาชน
อพยพออกจากบ้านเรอืนไปอยู่ใน
สถานทีป่ลอดภยั เนือ่งจากเจ้าหน้าที่
อาจจะไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลอื
หากเกดิสถานการณ์เลวร้าย ทาง
ด้านประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้
สามารถเบิกใช้งบประมาณส�าหรบั
ปฏบัิตกิารช่วยเหลอืกูภั้ย

ประธานาธิบดีสหรัฐเผยการ
ประชมุสดุยอดครัง้ที ่2 กับผูน้�า
เกาหลีเหนือจะมีขึ้นหลังการ
เลอืกตัง้กลางเทอมของสหรฐั 
ขณะท่ีผูแ้ทนถาวรประจ�ายูเอ็น
ตดัสนิใจลาออกไม่แจ้งล่วงหน้า 

ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรฐั ให้สมัภาษณ์ผูส้ือ่ข่าวขณะ
ก�าลังเดนิทางไปยังรฐัไอโอวาเพือ่
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งว่า คาด
ว่าการประชมุสดุยอดครัง้ที ่2 กบั
นายคมิ จอง-อึน ผูน้�าเกาหลเีหนอื 
น่าจะมข้ึีนหลงัจากการเลอืกต้ังกลาง
เทอมของสหรฐัวนัที ่6 พฤศจกิายน
ไปแล้ว เนือ่งจากขณะนีเ้ขามภีารกจิ
ตดิพันมาก ซึง่ประธานาธิบดทีรมัป์
กล่าวก่อนหน้านีว่้า ได้มกีารตระ
เตรยีมแผนการประชมุสดุยอดครัง้
ที ่2 แล้ว และคดิว่าการเจรจาระหว่าง
สหรัฐกับเกาหลีเหนือมีความคืบ
หน้าไปมาก

นายไมค์ ปอมเปโอ รฐัมนตรี
ต่างประเทศสหรัฐ ได้พบหารอืกบั
นายคมิในช่วงสดุสปัดาห์ทีผ่่านมา 
ซึง่การเจรจาด�าเนนิไปเป็นอย่างดี 
ส่วนสถานทีส่�าหรบัการประชมุสดุยอด
ครัง้ที ่ 2 อยูร่ะหว่างการพจิารณา 
3-4 แห่ง โดยประธานาธบิดทีรมัป์
และนายคมิได้พบกนัครัง้ประวัติศาสตร์

ทีส่งิคโปร์เมือ่วันท่ี 12 มิถนุายนที่
ผ่านมา ซ่ึงนายคมิให้ค�ามัน่ว่าจะ
ด�าเนนิการเพ่ือปลดอาวธุนวิเคลยีร์
จากคาบสมทุรเกาหลี

มคีวามเคลือ่นไหวทีส่�าคญัอกี
เรือ่งหนึง่ของสหรฐัคอื นางนกิกี ้เฮ
ลย์ี ลาออกจากต�าแหน่งเอกอคัรราชทตู 
ผูแ้ทนถาวรของสหรฐัประจ�าสหประ 
ชาชาต ิ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า 
นบัเป็นเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูรายล่าสดุ
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงในคณะท�างาน
ของประธานาธบิดีทรมัป์

ประธานาธบิดทีรมัป์กล่าวว่า 
นางเฮลย์ีท�าหน้าทีไ่ด้อย่างยอดเยีย่ม
ท่ีสดุและจะท�าหน้าท่ีทูตสหรัฐประจ�า
สหประชาชาติต่อไปจนถึงสิ้นปีนี้ 
ซึง่นางเฮลย์ีได้แจ้งเรือ่งการขอลา
ออกจากต�าแหน่งเมือ่ 6 เดอืนก่อน
หน้านี ้ โดยบอกว่าอยากจะขอพกั 
ผูน้�าสหรฐักล่าวว่า จะมีการประกาศ

ช่ือบุคคลทีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่งแทน
นางเฮลีย์ในอีก 2-3 สปัดาห์ข้าง
หน้า ส่วนนางเฮลย์ีไม่ได้เปิดเผยถงึ
สาเหตทุีท่�าให้ตดัสนิใจลาออกจาก
ต�าแหน่ง โดยกล่าวแต่เพยีงว่า จ�าเป็น
ต้องเข้าใจว่าเมือ่ใดถงึเวลาทีจ่ะต้อง
หลกีทางหลงัจากท�างานทีม่คีวาม
ท้าทายมาระยะหนึง่แล้ว 

ขณะที่สื่อมวลชนของสหรัฐ
รายงานอ้างแหล่งข่าวทีเ่ป็นเจ้าหน้าที่
สหรฐัระบวุ่า การลาออกของนางเฮ
ลย์ีเป็นเรือ่งกะทนัหนั แม้แต่นาย
ปอมเปโอยังไม่ทราบเร่ือง โดยนาย
ทรัมป์กล่าวว่า มรีายช่ือบคุคล 5 
คนทีก่�าลงัพจิารณาให้ด�ารงต�าแหน่ง
แทนนางเฮลย์ี รวมถึงดานา โพเวล 
อดตีทีป่รกึษาด้านความม่ันคงแห่ง
ชาติ ซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสาย
อยีปิต์ แต่ไม่ได้เปิดเผยรายชือ่อกี 
4 คนทีอ่ยูใ่นใจเขา
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บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จํากัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าสซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

SAMMI-OM-040517-01

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

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

ไมจำกัดวุฒิ
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สังคม

บรษิทั บทัเทนิ อพั จ�ากดั น�าโดย
จุฬาลักษณ์ ผลภภิม จดังานกาล่า
ดนิเนอร์ฉลองการก้าวสูปี่ที ่10 พร้อม
เปิดตวัคอลเลคชัน่ “เซเรโมเนยีล 
2018” คร้ังแรกท่ีผ้าระดบัหร ู“ลอ
โร เพยีน่า” จบัมอืกบัแฟชัน่แบรนด์
ไทยสร้างสรรค์คอลเลคชัน่ READY 
TO WEAR ในราคาทีจ่บัต้องได้ 
เพือ่เสรมิเพอร์เฟ็คลคุแก่สภุาพบุรษุ
ในทกุโอกาสส�าคญั โดยเฉพาะใน
ช่วงเทศกาลแห่งการเฉลมิฉลอง 

ในงานเปิดตัวยังได้ร่วมกับ 
“มงต์บลอง” ในการท�าสไตลิง่ให้
กบัแขกรับเชญิในงาน ด้วยการน�า
แอคเซสเซอรี ่อาท ิกระเป๋า นาฬิกา 
แว่นตา ปากกา ฯลฯ มาร่วมกัน
เสริมภาพลักษณ์ความเนีย้บหรขูอง
สภุาพบรุษุทัง้หลายให้แสดงออกถงึ
ความเป็นตวัตนได้มากกว่าทีเ่ป็น 
โดยมณีฐัเศรษฐ์ พนูทรพัย์มณ,ี ปิยะ
วฒัน์ เข็มเพชร, อกนษิฐ์ วเิชยีร
เจรญิ, ชนนิทร์ เตรัตนชยั, เกรยีง
ไกร ศุภวาณชิยานนท์, ม.ร.ว ทอง
ทศิ ทองใหญ่, นติพินัธ์ ดารกานนท์, 
นนัทยิะ ดารกานนท์, ธนัยบูรณ์ 

ตระกลูสมบญุ, สรุยิา ครฑุทอง, ณฐั
เดช ไกรคณุาศัย, เฟิม หงสนนัทน์ 
และ มร.เน็ด กูด้วิน ร่วมงาน ณ 
โรงแรม 137 พลิล่า เฮาส์

จฬุาลกัษณ์ ผลภภิม ผูบ้รหิาร 
บรษิทั บทัเทนิ อพั จ�ากดั กล่าว
ว่า ตลอด 10 ปีทีผ่่านมา บทัเทนิ 
อพั ยงัคงยดึคอนเซป็ต์ “เอก็ซ์เพรส
ชัน่ ออฟ รไีฟน์เมนต์” ทีส่ะท้อน
คณุภาพในทกุๆมมุมอง ล่าสดุได้
เพิม่ความพเิศษด้วยการตัดเยบ็เสือ้
สูทด้วยผ้าจาก “ลอโร เพยีน่า” ผ้า
อติาเลยีนวลูชัน้ด ีน�า้หนกัเบา สบาย 
เหมาะกับอากาศร้อน โดยผ้าคุณภาพ
สงูนีเ้มือ่น�ามาผสมผสานกับการดไีซน์
และตดัเยบ็ในแบบเทรดดชิัน่แนล 
บสีโป๊ก (Traditional Bespoke) คีย์
คลัเลอร์ของคอลเลคช่ันเน้นโทน
สีเบจ, สีด�า, สีเทา ซึง่เป็นสทีีส่ภุาพ
บรุษุทกุคนต้องมตีดิตูเ้สือ้ผ้า มใีห้
เลอืก 3 ดไีซน์ ได้แก่ ทกัซโิด้ปกกล้วย, 
ทกัซโิด้ปกพคี, เส้ือสูทปกป้าน โดย
ความภูมใิจของสภุาพบุรษุผู้ประสบ
ความส�าเรจ็ในชวีติคือแรงบันดาลใจ
หลกัของคอลเลคชัน่นี้

มร.ฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่
บาย จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ยูเมะพลัส “ส่งต่อ...ความห่วงใย” ปี 
6 พร้อมมอบเงิน 3,275,484.25 บาท ให้แก่จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อ�านวย
การส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

อภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เปิด
งาน “อร่อยดี PARAGON G FLOOR” ฟู้ดเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี โดยมีชัย
รัตน์ เพชรดากูล, อุษณีย์ มหากิจศิริ, ปิยเลิศ ใบหยก, ยาง ซูบิน ร่วมงาน ที่ชั้น 
G พารากอน ดีพาร์ทเม้นต์สโตร์

บัญญัติ ค�านูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน), 
วโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และ รศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข แถลงข่าว
เตรียมจัดงานมอบรางวัล “Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL” 
(TBBA) ปีที่ 2 ที่อาคารสาทรธานี 2

พุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดตัวน้องใหม่ “แบรนด์วีต้าพรุน-เมโทพลัส” พร้อมเปิด
ตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ พรอยมน-มนสภรณ์ ชาญเฉลิม นักแสดงวัยรุ่น สาวผิว
สวยหุ่นดี ที่เดอะ กลาส เฮ้าส์ บ้านปาร์คนายเลิศ 

‘บัทเทิน อัพ’ฉลองครบรอบ 10 ปี 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4934 (1459) วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561


