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9เดือนแบงก์ไทย
ก�าไร150,000ล้าน

ไม่ได้ สิง่ที ่“บิก๊ตู”่ ต้องคดิมาก
กว่าการได้กลบัมาเป็นนายกฯ
คอืท�าอย่างไรให้อยู่ในอ�านาจ
ได้นานๆ และต้องส�ารวจตวั
เองให้ดีว่ามแีผลอะไรปกปิดไว้
หรอืไม่ เม่ือเจอการตรวจสอบ
แรงๆในสภาผลท่ีออกมาคุม้ค่า
หรอืไม่กบัอ�านาจทีไ่ด้มา เล่น
การเมอืงกเ็หมอืนสวมชดุขาว
เดินลยุโคลน ไม่เปรอะไม่เป้ือน
เป็นไม่มี
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๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

แม้ยงัไม่มกีารประกาศออกมา
อย่างชดัเจน แต่ทุกฝ่ายเชือ่ไป
ทางเดยีวกันแล้วว่า “บิก๊ตู”่ ลยุ
การเมอืงแน่นอน เหลอืแค่เลือก
ทางเดินที่คิดว่าเหมาะสมกับ
ตวัเองเท่านัน้ นอกจากนีทุ้กฝ่าย
ยงัท�าใจยอมรบัด้วยว่าหลังเลอืก
ตัง้ “บ๊ิกตู”่ ได้น่ังเก้าอ้ีนายกฯ
อกีรอบแน่นอน อยูท่ี่ว่าจะเป็น
รฐับาลเสยีงข้างน้อยหรอืรฐับาล
เสยีงปริม่น�า้ชนดิที ่ ส.ส. ลกุ
จากห้องประชุมสภาเดนิไปไหน

ติดเครื่องกรองสมอง
ใช้สตปัิญญาจะได้ใคร่ครวญ
ด้วยเหตดุ้วยผล   
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“ในโอกาสทีน่ายกรฐัมนตรเีดินทาง
มาร่วมประชมุผูน้�าเอเชยี-ยุโรป ผูน้�า
หลายประเทศท่ีมคีวามประสงค์จะ
พบหารอืกบันายกรฐัมนตรโีดยรวม
แล้วมากกว่า 11 ประเทศ แต่คงไม่
สามารถทีจ่ะหารอืได้ครบทกุประเทศ 
ส่วนหน่ึงทีต้่องการพดูคยุกบันายก
รฐัมนตร ี เพราะบรรดาผูน้�าต่างก็
สนใจกบัโรดแมพ็ของประเทศไทย
ท่ีทราบกนัดีว่าก�าลงัเดนิเข้าสู่การ
เลอืกตัง้ และรบัรูว่้าแม้นายกรฐัมนตรี
จะไม่ได้พดูออกมาตรงๆแต่กมี็ความ
เคลือ่นไหวทางการเมอืงอยู ่มีคนใน
รัฐบาลตัง้พรรคพลังประชารฐั และ
อ่ืนๆ กท็�าให้ฐานะของนายกรฐัมนตรี
เข้มข้นขึน้

เข้มข้นขึน้หมายความว่า แม้
นายกรัฐมนตรีจะไม่ได้เข้าสู่การเลอืก
ตัง้โดยตรง แต่กเ็ปิดโอกาสให้ตวั
เอง นานาประเทศกร็บัรูว่้าโอกาส
ทีน่ายกรฐัมนตรจีะกลบัมาอกีกม็ี 
เม่ือมีกเ็พิม่ฐานะความแข็งแกร่งให้
กบันายกรฐัมนตรใีนการพดูจากบั
คนอืน่ด้วย เมือ่มมุีมนีข้ึน้มาก็อาจ
เป็นมุมทีท่�าให้ใครๆกอ็ยากจะคยุ
กับผูท้ีอ่าจจะเป็นผูน้�าคนต่อไปของ
ประเทศไทยกไ็ด้”

ค�าให้สมัภาษณ์จากแดนไกล
ของนายดอน ปรมตัถ์วนิยั รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่
ร่วมคณะของ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา นายกรฐัมนตร ีไปประชมุผูน้�า
เอเชยี-ยุโรป ครัง้ที ่ 12 ณ กรงุ
บรสัเซลส์ ราชอาณาจกัรเบลเยยีม 
ไม่มอีะไรต้องคาดเดาหรอืตคีวามกนั
อกี “บิก๊ตู”่ ลยุการเมอืงแน่นอน

เหลือแค่ตัดสินใจขัน้สุดท้าย
ว่าจะมาแบบเอาชือ่ใส่ไว้ในบญัชี
พรรคการเมืองเสนอให้เป็น
นายกรฐัมนตร ีหรอืนัง่อยูบ้่าน
รอไพร่พลที่ออกรบในสนาม
การเมอืงส่งเสลีย่งมาหามไปน่ัง
เก้าอ้ีนายกรฐัมนตรี

ของแถมอ�ำนำจ?
เสยีงข้างน้อยของ “บิก๊ตู”่ จะอยูใ่น
อ�านาจได้ไม่นาน เพราะในระบบ
รฐัสภาแม้รฐัธรรมนญูฉบบัปฏริปู
จะให้อ�านาจ ส.ว. ร่วมโหวตเลอืก
นายกรฐัมนตรไีด้ แต่ไม่มอี�านาจ
ตามโอบอุม้ให้อยูใ่นต�าแหน่งได้

เปรยีบเหมอืน ส.ว. ไปร่วมงาน
บวช มหีน้าทีแ่ค่ร่วมแห่นาควนรอบ
โบสถ์ 3 รอบ ส่งนาคเข้าโบสถ์แล้ว
ถอืว่าหมดหน้าที ่นาคทีก่ลายเป็น
พระจะด�ารงสมณเพศได้นานแค่
ไหน จะต้องเจออะไรบ้าง ก็ต้องไป
เผชญิกันเองกับ ส.ส. ในสงักดัที่
เปรยีบเหมือนลกูศษิย์ทีต่ามไปรับ
ใช้บนกฏุิ

“บิก๊ตู”่ จะได้เป็นนายกรฐัมนตรี
หลังการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ทุกคน
ท�าใจยอมรบัแล้วว่าต้องเกดิข้ึน

ได้อ�านาจมาแต่บรหิารไม่ได้ 
ได้อ�านาจมาแต่อยูไ่ด้ไม่นาน กเ็ป็น
อีกสิง่หน่ึงทีเ่สยีงส่วนมากคดิไปใน
ทางเดียวกนั

ประเดน็ที ่“บิก๊ตู”่ ต้องคดิมาก
กว่าการได้กลบัมาเป็นนายกฯคอื
ท�าอย่างไรให้อยูใ่นอ�านาจได้นานๆ
เพื่อสานต่องานที่ก่อร่างไว้ อีก
ประเดน็ทีล่มืคดิไม่ได้คอื สภาเลอืก
ตัง้ไม่เหมอืนสภาแต่งตัง้ทีส่ัง่ซ้าย
หนัขวาหนัได้ แน่นอนว่าจะต้องถกู
รบัน้องตรวจสอบแรงๆเกดิขึน้แน่นอน

เล่นการเมอืงกเ็หมอืนสวมชดุ
ขาวเดนิลยุโคลน ไม่เปรอะไม่เป้ือน
เป็นไม่ม ีอยู่ทีว่่าจะเปรอะมากเปรอะ
น้อย เป้ือนมากเป้ือนน้อยแค่น้ัน

ต้องส�ารวจตวัเองให้รอบคอบ
ว่ามแีผลอะไรปกปิดไว้หรอืไม่ 
ต้องบวกลบคณูหารให้ดีว่าสิง่ที่
จะต้องเจอในวนัข้างหน้าคุม้ค่า
หรอืไม่กบัอ�านาจทีไ่ด้มา

เล่นการเมืองก็เหมือนสวมชุดขาวเดินลุยโคลน

 ไม่เปรอะไม่เป้ือนเป็นไม่มี 

อยู่ท่ีว่าจะเปรอะมากเปรอะน้อย เป้ือนมากเป้ือนน้อย

ค�ากล่าวของนายดอนสะท้อน
ความเป็นจริงของสังคมว่า ไม่ว่า
สังคมไทยหรอืสังคมโลกล้วนต้องการ
แตะมอืกบัผูม้อี�านาจหรอืผูท้ีค่าดว่า
จะมอี�านาจเพือ่หวงัผลประโยชน์ท่ี
จะมาสานต่อในวนัข้างหน้าทัง้สิน้

ทัง้น้ี การกลบัเข้าสูอ่�านาจอกี
ครั้งของ “บ๊ิกตู่” หลังเลือกตั้งดู
เหมอืนเป็นสิง่ทีท่กุคนท�าใจยอมรับ
เอาไว้ล่วงหน้า แม้แต่ ดร.ทกัษณิ 
ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมนตร ีทีพ่ดู
ล่าสุดกับส่ือยักษ์ใหญ่ของญีปุ่น่กบ่็ง
บอกถึงการท�าใจยอมรบัในเรือ่งนี้

“หากมกีารเลือกต้ังจรงิ เช่ือว่า
ประชาธปิไตยจะกลบัคนืมา และ
ฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตยจะ
ต้องชนะการเลอืกตัง้ให้ได้มากกว่า 
300 ท่ีนัง่ จากจ�านวนกว่า 500 ที่
น่ังในสภาผูแ้ทนราษฎร แต่ถ้าได้

เสยีงน้อยกว่านัน้กจ็ะมีปัญหาเรือ่ง
การตรวจสอบ การอภปิรายไม่ไว้
วางใจ เรือ่งงบประมาณ และถ้าไม่มี
เสยีงสมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.) สนบัสนนุ 
รัฐบาลก็จะล่มลงได้ภายในไม่กี่
สปัดาห์”

หมายความว่าถงึฝ่ายทีเ่รยีกตวั
เองว่าเป็นฝ่ายประชาธปิไตยจะมี ส.ส. 
รวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจ�านวน ส.ส. 
ทัง้หมดในสภากไ็ม่แน่ว่าจะสามารถ
จดัตัง้รฐับาลบรหิารประเทศได้

“ถ้าได้เสยีงน้อยกว่านัน้กจ็ะมี
ปัญหาเรื่องการตรวจสอบ การ
อภปิรายไม่ไว้วางใจ เรือ่งงบประมาณ”

สะท้อนชดัเจนว่าฝ่ายทีเ่รยีก
ตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตย
จองกฐินท�าหน้าที่ฝ่ายค้านใน
สภาหลงัการเลอืกตัง้ 

แต่แอบมคีวามหวงัว่ารฐับาล
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In Brief : ย่อความ

ติดเครื่องกรองสมอง

ทรรศนะ

ชาวบ้านไม่เข้าใจหลกัศาสนา 
ทัง้ทีม่พีระรัตนตรัยเป็นทีพ่ึง่
กลบัไม่เอา จะไปเอาผตีะเคียน 
เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นที่พึ่ง 
ท�าไมจงึงมงาย มนัผดิยุคผดิ
สมยั

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

จุดยืน?
“ธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ-ปิยบตุร แสง
กนกกุล” ประกาศจดุยนืพรรคอนาคต
ใหม่ เดินหน้าท�ากิจกรรมระดมทุน
พรรคการเมอืงต่อโดยไม่สนค�าสัง่ห้าม
ของ “กกต.” ซึง่อ้างค�าสัง่ คสช. ทัง้ที่
ไม่ได้ระบุห้ามพรรคการเมอืงเกดิใหม่ 
ซึง่ “กกต.” กถ็กูตัง้ค�าถามว่าเป็นองค์กร
อสิระทีม่อี�านาจจัดการเลอืกตัง้ แต่ท�าไม
ต้องโยนไปให้ คสช. ตอบ

ทีส่�าคญั “บ๊ิกป้อม” หนึง่ในผูม้ี
อ�านาจใน คสช. กไ็ม่มคี�าตอบ โยน
ให้ “กกต.” ตดัสนิเองว่าอันไหนผดิ
หรอืถกู ระบเุพยีงว่า “คสช.” ดแูล
เรือ่งความสงบเรยีบร้อยเป็นหลกั 

เม่ือค�าสั่ง คสช. ไม่ได้ระบุ
พรรคการเมอืงใหม่ “กกต.” กต้็องหา
รอืกบั คสช. หรือออกมต ิ“กกต.” เอง
ว่าค�าส่ัง คสช. ครอบคลมุพรรคเกดิใหม่
หรือไม่ ไม่ใช่ใช้ระบบยกหโูทรศพัท์เตอืน 
หรอืถกูมองว่าเป็นเหมอืนกลไกหนึง่ของ 
คสช. ไม่ใช่องค์กรอสิระในรัฐธรรมนญู

พรรคอนาคตใหม่ประกาศจุดยืน
เรือ่งการระดมทนุ การรบับรจิาค และ
กจิกรรมระดมทนุต่างๆ โดยการรบัสมัคร
สมาชกิมี 3 ประเภทคอื สมาชกิรายปี 
100 บาท สมาชกิตลอดชพี 2,000 บาท 
และสมาชกิตลอดชีพอุปถมัภ์ 3,000-
10,000 บาท 

ส่วนการขายสินค้าของพรรคจะ
ด�าเนนิการ 3 ช่องทางคือ 1.การซือ้ใน
ส�านักงานของพรรค ซึ่งจะมีครบ 77 
จงัหวดัในสิน้ปี 2.การสัง่ซือ้ผ่านโทรศพัท์ 
และ 3.การขายสนิค้าออนไลน์

การแสดงจุดยนืของพรรคอนาคต
ใหม่ถือว่ามีความส�าคญัอย่างยิง่กบั
การต่อสู้ทางการเมืองทีเ่ป็นหวัเลีย้ว
หัวต่อส�าคัญว่าการเมืองไทยจะ
จมปลักอยูก่บั “วงจรอบุาทว์” หรอื
ออกจาก “กะลา” ก้าวกระโดดอยู่
ร่วมกบัประชาคมโลกทีย่ดึถอืระบอบ
ประชาธปิไตย!

เร่ืองความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ความ
ลึกลับ และภูตผีปิศาจเริ่มระบาดมากขึ้น 
จากข่าวนักวิจัยกับวิศวกรที่ดื่มเหล้าดื่ม
เบียร์ด้วยกันแล้วมีการท้าเอาลูกปืนแช่
น�้ามนต์ยิงไม่เข้า นักวิจัยเลยหยิบปืนยิง
วิศวกรโป้งที่หัว ปรากฏว่ากะโหลกทะลุ
ตาย ทั้งที่คนหนึ่งท�าวิจัย ส่วนอีกคนก็
เป็นวิศวกร แต่ท�าไมถึงเชื่องมงาย

อกีเรือ่งทีก่าฬสนิธุ ์มคีนตายปรศินา 
5 คน ชาวบ้านแตกตื่นทั้งหมู่บ้าน กลัว
ว่าเป็นผีแม่ม่าย ผีปอบ เอาสีแดงมาแก้
เคล็ด ทั้งทาเล็บสีแดง แขวนเสื้อแดง 
ผ้าถงุแดง หาเครือ่งรางของขลงัมาตดิตวั 
แต่ที่แปลกคือ เขียนป้ายว่าบ้านนี้ไม่มี
ผู้ชาย เพราะกลัวว่าผีแม่ม่ายจะมาเอา
ผู้ชายไป หลอกต้มผีกันสนุกสนาน 

เอาล่ะ จะเพราะความเชือ่ท่ีฝังมานาน 
แต่กเ็ป็นความงมงายเหลอืเกนิ เช่นเดยีว
กับเรื่องต้นตะเคียนที่เจ้าอาวาสเกือบจะ
ถูกชาวบ้านขับไล่ เพราะต้นไม้ท่ีเขามา
ถวาย เจ้าอาวาสมสีทิธิจ์ะท�าอะไรกไ็ด้ แต่
เจ้าอาวาสไม่รู้ว่าชาวบ้านมีความเช่ือถือ
อย่างไร เจ้าอาวาสเหน็ว่าต้นไม้ผกุป็ล่อย
ทิ้งไว้ คิดว่าไม่นานมันก็ผุท้ังต้น ไม่ได้
เอาไปใช้ประโยชน์อะไร ไม่ได้เอาไปท�า
เป็นเฟอร์นิเจอร์ไปขาย  

คิดว่าวันกฐินจะชี้แจงให้ชาวบ้าน
ทราบ พอดชีาวบ้านลุกฮอืขึน้มาก่อน ยงั
ดีที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาชี้แจงว่าเจ้าอาวาส

ไม่ผิด เพราะไม่ได้ไปตัดมา เขาเอามา
ถวายวัด วัดจะใช้ท�าอะไรก็ได้ เป็นสิทธิ์
ของเจ้าอาวาส แต่ชาวบ้านมองว่าเป็นการ
ท�าลายสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่คารพนบัถือ จะขับ
พระ เอาผีเจ้าแม่ตะเคียนไว้ซะอย่างนั้น 

  ก็ขอฝากไว้หน่อยเถอะ อย่านับถอื
ผีถึงขนาดขับไล่พระเลย ถ้าผีตะเคียน
ศกัดิส์ทิธิจ์รงิกค็งจะช่วยให้จงัหวดัประเสรฐิ
สุด เศรษฐกิจดี และไม่มีโจรผู้ร้าย ไม่ใช่
เอาความเช่ือว่าเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิแล้วไม่
เอาศาสนา ถ้าอย่างนีโ้บสถ์ มสัยดิ ศาลเจ้า 
ก็ไม่มีเหลือหรอก ถ้าธรรมชาติพิโรธขึ้น
มาจะมีใครมาคุ้มครองได้ ต้นไม้ผุๆจะ
คุ้มครองได้มั้ย  

ที่วัดอาตมาก็เคยมีต้นตะเคียนที่เขา
เอามาบริจาค ก็มีคนมาขอหวย เอาผ้า
เอาพวงมาลัยมาพันต้นคะเคียนรอบต้น 
ถูกบ้าง ผิดบ้าง อาตมาก็ไม่ได้สนใจ ไม่
ได้ท�าหลังคาเหมือนบางวัด ต้นตะเคียน
กผุ็ไปจนเป็นปุย๋หมด เพราะเจ้าแม่ตะเคียน
ท�าหลังคาไม่เป็นจึงผุไป ก็ท�าให้คนสติ
ปัญญาไม่ตกต�่าลงไป

เรื่องนี้ไม่ได้เข้าข้างพระ แต่ชาว
บ้านไม่เข้าใจหลกัศาสนา ทัง้ทีมี่พระ
รัตนตรัยเป็นที่พึ่งกลับไม่เอา จะไป
เอาผตีะเคยีน เอาสิง่ศักดิส์ทิธิม์าเป็น
ที่พึ่ง ท�าไมจึงงมงาย มันผิดยุคผิด
สมัยที่สมัยนี้วิทยาศาสตร์เจริญไป
ไกล เป็นยุคเทคโนโลย ีกห็วังว่าชาว
บ้านจะใช้สตปัิญญาเอามาตดิเครือ่ง
กรองในสมองกนัหน่อย จะได้ใคร่ครวญ
ด้วยเหตุด้วยผล  

เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

กรุงไทยNEXTยกเคร่ืองMobile Banking

มนษุย์เงนิเดอืน : ดร.อญัชลนิ พรรณนภิา ประธาน บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชัวร์รนัส์ 
โบรคเกอร์ จ�ากดั และ ดร.อภสิิทธิ ์อนนัตนาถรตัน กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษัิท 
กรงุเทพประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) เปิดตวัประกนัซรีีส์่ใหม่ “ประกนัมนษุย์เงนิเดอืน” 
พร้อมเปิดตวัพรีเซน็เตอร์และภาพยนตร์โฆษณาชดุ “รางวลัแด่ยอดมนษุย์เงนิเดอืน” 

ซือ้ขายวนัแรก : ภากร ปีตธวชัชยั กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และพรวฒิุ สารสนิ ประธานกรรมการ บรษัิท บีจ ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส 
จ�ากดั (มหาชน) ร่วมพธิเีปิดการซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยของ
บรษัิท บีจ ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ�ากัด (มหาชน) โดยใช้ช่ือย่อว่า “BGC”

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 
ธนาคารกรงุไทยเตรยีมแถลงข่าว
เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “กรุงไทย 
NEXT” โฉมใหม่ โดยปรับโฉม 
KTB Netbank เปลีย่นไอคอนเป็น
รูปนกวายุภักษ์แทนตัว N เดิม 
พร้อมเปลีย่นโฉมหน้าตาใหม่ท้ังหมด
ให้ดูทันสมยัและใช้ง่ายขึน้ มตีัง้แต่
โอนเงนิ เติมเงนิ จ่ายบิลทกุทีท่กุ
เวลาตลอด 24 ชัว่โมงโดยไม่มีค่า
ธรรมเนยีม สแกน QR เพือ่รบัเงนิ 
ไปจนถงึการพ่วงกบับรกิารในเครอื
ธนาคาร บัตรเครดิต และบัตร 
Travel Card รวมถงึการซือ้และจอง
สลากกนิแบ่งรฐับาลโดยไม่ต้องต่อ
ควิทีธ่นาคารหรอืตู้ ATM ตัง้เป้าผู้
ใช้ 10 ล้านคนในปลายปีหน้า 

รายการอัพเดทที่ปรากฏใน 
Google Play Store เช่น เริม่ต้น
ใช้งานเพียงแค่มีหมายเลขบัตร
เอทเีอ็ม/เดบิต หรอืรหสัผูใ้ช้งาน 
KTB Netbank เดมิ หรอืสมคัรด้วย
ตวัเองโดยไม่ต้องไปสาขา โอนเงนิ
ด้วยระบบความปลอดภยัระดบัสงู 
เตมิเงนิได้ทกุเครอืข่ายมือถอืทัว่ไทย 
เติมค่าทางด่วน Easy Pass และ 
M-Pass จ่ายบลิได้ท้ังค่าน�า้ ค่า
ไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ ค่าบตัรเครดติ 

9เดือนแบงก์ไทยก�าไร150,000ล้าน

ธนาคารกรงุไทยเตรยีมแถลงข่าวเปิดตวัแอพพลเิคชัน่ “กรงุไทย 
NEXT” โฉมใหม่ทีม่ฟีีเจอร์ใหม่ให้การท�าธรุกรรม “โอน-เติม-
จ่าย” ง่าย สะดวกสบาย รวดเรว็ ปลอดภยั และครอบคลมุ ตอบ
โจทย์ลูกค้าและผูใ้ช้งานยคุดจิทิลั 

ค่าปรบัจราจร ช�าระเงนิกู ้กยศ. รวม
ถึงบิลภาครัฐต่างๆ โดยไม่มีค่า
ธรรมเนยีม

บรกิาร Krungthai Travel Card 
ส�าหรับใช้จ่ายในต่างประเทศ ซ้ือขาย
ด้วยอตัราแลกเปลีย่นพเิศษผ่านแอพ
พลเิคชัน่ตลอด 24 ชัว่โมง บรกิาร
กรงุไทยเตมิบุญ (e-Donation) สแกน

รายงานผลประกอบการ 11 ธนาคาร
พาณชิย์จดทะเบียนในตลาดหลกั 
ทรพัย์แห่งประเทศไทย งวดประจ�า
ไตรมาส 3/2560 มกี�าไรสทุธ ิ49,246 
ล้านบาท ลดลง 8.84% เม่ือเทยีบ
กบัช่วงเดยีวกันปีก่อน ขณะทีภ่าพ
รวม 9 เดอืน แบงก์ไทยมกี�าไรสทุธิ 
150,249 ล้านบาท ลดลง 3.34% 
โดยธนาคารทีมี่ก�าไรสทุธลิดลงมาก
ทีส่ดุได้แก่ ธนาคารซีไอเอม็บ ีไทย 
ตามด้วยธนาคารกรงุไทย ธนาคาร
กสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย์ 
ส่วนธนาคารที่มีก�าไรสุทธิเติบโต
ขึน้มากทีส่ดุได้แก่ กลุ่มทสิโก้ ตาม
มาด้วยธนาคารธนชาต และธนาคาร
ทหารไทย 

ไทยมีก�าไรสทุธ ิ 9,473 ล้านบาท 
ลดลง 13% 

ภาพรวม 9 เดอืน ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรงุเทพ และธนาคารกรงุ
ไทย ยงัครองแชมป์ก�าไรสทุธสิงูสดุ 
แม้ธนาคารไทยพาณชิย์จะมกี�าไร
สทุธิช่วง 9 เดือน 33,953 ล้านบาท 
ลดลงจากช่วง 9 เดอืนปี 2559 คดิ
เป็น 3% แต่ยงัเป็นธนาคารทีม่กี�าไร
สุทธิมากที่สุด ตามด้วยธนาคาร
กสกิรไทยมกี�าไรสุทธ ิ28,630 ล้าน
บาท ลดลง 4% ธนาคารกรุงเทพ
มกี�าไรสทุธ ิ24,513 ล้านบาท เพิม่
ขึน้ 4% และธนาคารกรงุไทยมกี�าไร
สทุธ ิ17,631 ล้านบาท ลดลง 29% 

พร้อมซือ้ LTF และ RMF เพือ่ลด
หย่อนภาษไีด้ทนัที

บริการ PromptPay บรกิาร 
Money Connect ซ้ือ-ขายตราสาร
หนีห้น่วยลงทนุและกองทรสัต์ ซือ้-
จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรฐับาล 
บรกิาร Verified by VISA เตอืน
เพือ่จ่าย บรกิารขอข้อมลูเครดติบู
โร Western Union พร้อมเพิม่ความ
ปลอดภัยด้วยวิธีพิสูจน์ตัวตนกับ
เทคโนโลย ี Biometrics สามารถ
สแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้าเพื่อ
เข้าใช้งาน

ขณะท่ีธนาคารกรุงไทยเสีย
แชมป์ก�าไรสงูสดุอนัดับ 4 ให้ธนาคาร
กรงุศรอียุธยา โดยธนาคารกรงุไทย
มกี�าไรสทุธ ิ5,871 ล้านบาท ลดลง 
32% ธนาคารกรงุศรีอยธุยามกี�าไร
สทุธ ิ6,014 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 3% 
ธนาคารกสกิรไทยและธนาคารไทย
พาณิชย์ยงัรกัษาต�าแหน่ง 2 ธนาคาร
ใหญ่ท่ีมกี�าไรสทุธสิงูสดุ โดยธนาคาร
ไทยพาณิชย์มีก�าไรสุทธิ 10,130 
ล้านบาท ลดลง 12% ธนาคารกสกิร

บรจิาคผ่านแอพฯและรบัใบอนโุมทนา
ทางอเีมล์ได้ทนัท ีพร้อมส่งข้อมลูเพือ่
ใช้ลดหย่อนภาษ ีเชก็วงเงนิบตัรเครดติ 
คะแนนสะสมและช�าระค่าบตัร ท�าให้
การลงทนุเป็นเรือ่งง่าย เปิดบัญช ีดู
พอร์ต หรอืซ้ือขาย สบัเปลีย่นกองทนุ 
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

เศรษฐกจิจนีชะลอ 
ส�านกังานสถติจินีรายงานตวัเลข
จีดีพอีย่างเป็นทางการว่า จนีซึง่
มเีศรษฐกจิขนาดใหญ่อนัดบั 2 
ของโลกขยายตวัร้อยละ 6.5 ใน
เดือนกรกฎาคม-กนัยายน ลด
ลงจากร้อยละ 6.8 และร้อยละ 
6.7 ในไตรมาสแรกและไตรมาส
สองตามล�าดับ แต่เป็นไปตามเป้า
หมายการเตบิโตทีค่ณะผูก้�าหนด
นโยบายเศรษฐกิจคาดไว้ทีร้่อย
ละ 6.5 ในปีนี ้ เป็นผลมาจาก
นโยบายทางเศรษฐกจิของจนีและ
ปญัหาการคา้กบัสหรฐัทีส่ง่ผล 
กระทบกบัการเตบิโตดังกล่าว

แทก็ซีเ่กาหลีใต้ค้าน 
คนขับแทก็ซีก่ว่า 25,000 คน 
รวมตัวชุมนุมในกรุงโซลของ
เกาหลใีต้เพือ่คดัค้านแผนการ
ให้บริการคาร์พลู หรอืการใช้รถ
ร่วมกนัในเส้นทางเดยีวกนั โดย
อ้างว่าจะกระทบต่อการครองชพี
และการงานของพวกเขา นับ
เป็นการชมุนมุเพือ่คดัค้านการ
ให้บรกิารคาร์พลูครัง้ล่าสดุใน
เกาหลใีต้ ปัจจบุนักฎหมายการ
ขนส่งของเกาหลีใต้ห้ามน�ารถ
ส่วนตัวมาใช้เพือ่จดุมุง่หมายเชงิ
พาณชิย์ แต่อนญุาตให้ใช้คาร์พลู 
ได้ในช่วงชัว่โมงการเดนิทาง 

ยกเลกิไปประชมุซาอุฯ 
นายวอปเก ฮอกสตรา รฐัมนตรี
คลงัเนเธอร์แลนด์ ถอนตวัจาก
การเดนิทางไปร่วมการประชมุ
ส�าคัญด้านการลงทุนใน
ซาอดีุอาระเบยี เนือ่งจากกรณี
การหายตัวไปของนายจามาล 
คาชอ็กก ีผูส้ือ่ข่าวชาวซาอฯุ ซึง่
ถือเป็นเร่ืองร้ายแรง โดยนาย 
สเตฟ บลอ็ค รฐัมนตรต่ีางประเทศ
เนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า การ
หายตวัไปของนายคาช็อกกถีอื
เป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก และรฐับาล
ซาอฯุยงัไม่สามารถชีแ้จงให้ความ
กระจ่างในเรือ่งนีไ้ด้ 

เชิญ‘สันตะปำปำ’เยือนเปียงยำง 

กระทรวงสิง่แวดล้อมญีปุ่น่กล่าวว่า 
จากการส�ารวจพบว่ารัฐบาลท้องถิน่
ทีส่�าคัญราว 1 ใน 3 ของประเทศ 
ประสบปัญหาการสะสมของขยะ
พลาสตกิทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ บางครัง้
เกินกว่าระดับมาตรฐานด้านสุข
อนามัย นอกจากน้ันจากการส�ารวจ
ของกระทรวงทีส่อบถามไปยงัรฐับาล
ท้องถ่ินมากกว่า 100 แห่ง และบรษิทั
ก�าจดัขยะ 175 แห่ง ระบุว่าค่าใช้จ่าย
ในการก�าจดัขยะเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ 

รฐับาลญีปุ่น่กล่าวว่า จะขยาย

ขีดความสามารถในการก�าจดัขยะ
พลาสตกิและห้ามการทิง้ขยะอย่าง
ผดิกฎหมาย นอกจากนัน้ยงัจะเพิม่
ความพยายามในการส่งเสริมให้มี
การรีไซเคิลขยะ หรือน�าขยะไป
แปรรปูเพือ่น�ากลบัมาใช้ใหม่ได้อกี 

ญี่ปุ่นเข้าขั้นวิกฤตขยะพลาสติกล้น
ผลการศกึษาทีต่พิีมพ์ในวารสาร

ด้านวทิยาศาสตร์ระบวุ่า ขยะพลาสตกิ
เกอืบ 3 ใน 4 ท่ีเกดิขึน้ทัว่โลกนบั
ตัง้แต่ปี 1992 ถูกส่งมายังจนีและ
ฮ่องกง แต่นบัต้ังแต่เดอืนมกราคม
ทีผ่่านมาจีนปิดพรมแดนไม่รบัขยะ
พลาสตกิและกระดาษเข้าประเทศ
อกีต่อไปตามนโยบายใหม่ด้านส่ิง
แวดล้อม ก่อนหน้าทีจ่นีจะห้ามน�า
เข้าขยะเหล่านัน้ ญ่ีปุน่ส่งออกขยะ
พลาสติกราว 1.5 ล้านตนั ส่วนใหญ่
ส่งมายงัประเทศจีน

ผูน้�าเกาหลีเหนอืได้ฝากประธา 
นาธบิดเีกาหลใีต้ทลูเชิญสมเด็จ
พระสนัตะปาปาฟรานซสิ ประ
มขุครสิตจกัรนกิายโรมนัคาทอลิก
เสดจ็เยอืนเกาหลเีหนือ 

ท�าเนยีบประธานาธบิดีเกาหลใีต้
ออกแถลงการณ์ว่า ประธานาธบิดี
มนุ แจ-อนิ และนางคมิ จอง-ซกุ 
ภรยิา เข้าเฝ้าฯสมเดจ็พระสนัตะปา
ปาฟรานซิสทีก่รงุวาตกินั โดยทัง้
สองฝ่ายได้แลกเปลีย่นของท่ีระลกึ
แก่กนั และในโอกาสน้ีผู้น�าเกาหลใีต้
ได้ถวายจดหมายฉบบัหนึง่แด่สมเดจ็
พระสันตะปาปาที่ระบุว่าเป็นของ
นายคมิ จอง-อนึ ผูน้�าสงูสดุของ
เกาหลีเหนือ แสดงความปรารถนา
ดใีนการเชญิโป๊ปฟรานซสิเสดจ็เยอืน
กรงุเปียงยาง

ทัง้นี ้ สมเดจ็พระสนัตะปาปา
ทรงแสดงความพอพระทยัต่อความ
คืบหน้าของกระบวนการสร้าง
สันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี 
พระองค์ทรงมีพระด�ารัสด้วยว่า แม้
ถ้อยความในจดหมายของนายคมิ
ถือว่าเพียงพอส�าหรับการเป็นค�า
เชิญ แต่จะเหมาะสมกว่านี้หาก
รัฐบาลเกาหลีเหนือจะส่งหนังสือ
อย่างเป็นทางการตามข้ันตอน พระ
คาร์ดนิลัปิเอโตร ปาโรลนิ เลขาธกิาร

ด้านกจิการแห่งรฐัของวาตกินั ซึง่
เทยีบเท่าต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
กล่าวว่า มคีวามเป็นไปได้ทีส่มเดจ็
พระสันตะปาปาจะเสดจ็เยือนกรุง
เปียงยาง ซึง่จะถอืเป็นประมขุแห่ง
ครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิพระองค์
แรกในประวตัศิาสตร์

ในเวลาเดียวกันวาติกันออก
แถลงการณ์ว่า สมเด็จพระสนัตะปาปา
ทรงไม่มีแผนการเสด็จเยือนกรุง
ไทเป แม้ทรงได้รบัสาสน์เชญิอย่าง
เป็นทางการของประธานาธิบดไีช่ 
องิ-เหวนิ ผ่านรองประธานาธบิดี
เฉนิ เจีย้น-เหรนิ ซึง่เยือนกรุงวาตกินั
เมือ่วันที ่14 ตลุาคมทีผ่่านมา 

นายไมเคลิ กรนี อดตีเจ้าหน้าที่
สภาความมัน่คงแห่งชาตสิหรฐั กล่าว
ว่า เกาหลเีหนอืเป็นประเทศทีก่ดขี่
ศาสนามากทีส่ดุ หากสมเดจ็พระ
สนัตะปาปาเสดจ็เยอืนและพบผูน้�า

เกาหลเีหนอืเกรงว่าจะเป็นการสร้าง
ความชอบธรรมให้แก่ผูน้�าเกาหลีเหนือ 
โดยเชือ่ว่าผู้น�าเกาหลีเหนอืเชญิสมเดจ็
พระสนัตะปาปาเพราะหวังผลสร้าง
ภาพลกัษณ์ ชูความเป็นรฐับรุษุ และ
บัน่ทอนจดุยืนนานาชาตทิีค่ว�า่บาตร
เกาหลีเหนอืเร่ืองโครงการนิวเคลยีร์ 

ขณะท่ีกลุม่โอเพ่นดอร์สยเูอส
เออ้างว่า เกาหลเีหนอืคุมขงัครสิต
ชนมากถึง 50,000 คนไว้ในเรอืนจ�า 
ค่ายใช้แรงงานหนกั ค่ายล้างสมอง 
และศนูย์กกักัน ด้านคณะกรรมการ
เพือ่สทิธมินษุยชนในเกาหลเีหนอื
ซึง่เป็นองค์กรนอกภาครฐัในสหรฐั
มองว่า หากสมเดจ็พระสนัตะปาปา
ตดัสนิพระทยัเสดจ็เยือนเกาหลเีหนอื 
พระองค์จะทรงท�าให้เกดิผลในเชงิ
บวกได้หากทรงย�า้เรือ่งเกาหลเีหนอื
กดขีค่รสิตชนและผูน้บัถอืศาสนา
อืน่ๆ
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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.สหมิตรวัฒนากอสร้าง (2522) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จ�ากัด  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

ยคุสมยันีเ้รือ่งของ “การลงทนุ” โดย
เฉพาะคนรุน่ใหม่ที่ประสบความ
ส�าเรจ็ต้ังแต่อายุยังน้อย จะเน้นลงทนุ
กบัอะไรทีม่คีวามมัน่คงและให้ผล
ตอบแทนสูงในระยะเวลาอนัรวดเรว็ 
เพือ่เป็นการต่อยอดเงนิฝากให้งอกเงย 
ปัจจุบันการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์
ถอืเป็นเทรนด์ฮติอนัดบัต้นๆทีไ่ด้รบั
ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะ
นอกจากจะซือ้ไว้เก็งก�าไร ยังเป็นการ
ลงทนุเพือ่อนาคตระยะยาวได้อย่าง
ดอีกีวธิหีน่ึง 

ล่าสดุโครงการ “The Reserve 
Sukhumvit 61 Hideaway” น�า
โดยประเสรฐิ แต่ดลุยสาธติ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั พฤกษา 
เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) ได้
เชญิลกูค้าระดบั VVIP และเหล่าเซ
เลบรติีช้ือ่ดงัมาเยีย่มชมห้องตวัอย่าง
ก่อนใคร พร้อมแชร์ประสบการณ์
เทคนิคการเลือกซื้อคอนโดฯเพื่อ
การลงทนุ

อดศัิย กญุชร ณ อยธุยา ที่
ปรกึษาอาวุโส สถาบันทีป่รกึษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ และกรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั วนิทูเกเตอร์ จ�ากดั ได้
แนะเทคนิคการเก็บเงินออมและ
การลงทนุว่า “ผมจะแบ่งเงนิออก
เป็น 3 ส่วนคือ ส่วนท่ีหนึง่ประมาณ 
10-20% จะน�าไปฝากประจ�ากบั
สถาบันการเงนิต่างๆ หรือไม่กน็�า
ไปซือ้กองทนุ ส่วนท่ีสองจะน�าเงนิ 

คานทิ บอกว่า “โดยส่วนตวัจะแบ่ง
เงนิออกเป็นส่วนๆ อาท ิ เงนิออม 
เงินส�าหรบัใช้จ่ายส่วนตวั เงนิทนุ
ส�าหรับธรุกจิ ซึง่เราจะแบ่งทกุอย่าง
ออกจากกันโดยชดัเจน นอกจาก
เงนิทัง้ 3 ส่วนน้ีแล้ว กจ็ะมเีงินอกี
ก้อนไว้ส�าหรบัการลงทนุ ซึง่ตอนน้ี
เริม่สนใจในธรุกจิอสงัหาฯ แต่กต้็อง
ดอูงค์ประกอบหลายๆอย่างเข้าด้วย
กนั เราต้องเลอืกทกุอย่างให้ตอบ
โจทย์ความต้องการ เพราะถ้าคิดจะ
ขายต่อหรอืปล่อยเช่าต้องค�านงึถงึใจ
เขาใจเรา ทกุคนย่อมอยากได้สิง่ที่
ดเีสมอ ถ้าเราไม่อยากเจ็บตวัในเรือ่ง
การลงทนุกค็วรศกึษาข้อมูลอย่าง
ละเอยีดก่อนตดัสนิใจนะคะ”

ปิดท้ายทีอ่รชมุา ดรุงค์เดช 
ผูบ้รหิารสาวเก่ง ได้ให้แง่คดิดีๆ ว่า 
“การลงทนุด้านอสงัหาฯเป็นการ
ลงทนุทีส่ามารถสร้างก�าไรให้กบั
เจ้าของทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูหลายๆองค์
ประกอบ ถ้าคดิจะลงทุนด้วยวธินีีค้วร
ศกึษาข้อมูลอย่างละเอียด ทีส่�าคญั
ก่อนตดัสนิใจลงทนุในธุรกจิด้านนี้
ควรเลอืกโครงการทีน่่าเชือ่ถอื เพราะ
บรษิทันายทนุผูส้ร้างอสงัหาฯถอืเป็น
หวัใจหลกั มนัหมายถงึความมัน่คง 
ระบบบรหิารจัดการด้านต่างๆภายใน
โครงการ ทีส่�าคญัท�าเลทีตั่ง้ต้องตัง้
อยูใ่นย่านใจกลางเมือง เดนิทาง
สะดวก ตดิรถไฟฟ้า เงยีบสงบ เหมาะ
ส�าหรบัการอยูอ่าศยั”     

วชิรพล เขมนิพิฐพนธ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club และมอบช่อดอกไม้
ให้แก่ศิลปิน ในงานคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 14 ปี เมืองไทย Smile Club “เมือง
ไทย Smile Concert : Smile is All Around” 

มร.เทอเรนซ์ แพง ประธานฝ่ายปฏิบัติการช้อปปี้ (ประเทศไทย) จับมือกับกฤตธี 
มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และผู้บริหาร 
JOOX ประเทศไทย แถลงข่าวการจดัคอนเสร์ิตสดุยิง่ใหญ่แห่งปี Shopee Presents 
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เทคนิคกำรออมและกำรลงทุน

บนท�าเลทีด่ ี เดนิทางสะดวก ใกล้
รถไฟฟ้า ใกล้ห้างสรรพสนิค้า เพราะ
ไลฟ์สไตล์คนส่วนใหญ่ชอบอยูใ่น
เมอืง ใช้ชีวติแบบเร่งรบี แข่งขนักบั
เวลา” 

ด้านขนิษฐา ดรุณเนตร 
ดไีซเนอร์คนสวย เจ้าของแบรนด์

20-30% มาลงทนุกับการซือ้เครือ่ง
ประดบั และสุดท้ายส่วนที ่3 ประมาณ 
40-50% ไปซือ้คอนโดมเินียมบน
ท�าเลดีๆ ซ่ึงเป็นการลงทนุทีผ่มชืน่
ชอบมาก เพราะการลงทนุด้านอสงั
หาฯสามารถเหน็ผลในระยะสัน้และ
ระยะยาว โดยคอนโดฯทีซ่ือ้จะอยู่
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