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KTBSTแนะ
รอลงทุนช่วงตลาดยืน

เดยีว ควรใช้โอกาสนีส้ร้างเครดติ
ให้ตัวเองและรฐับาลทหาร คสช. 
ด้วยการติดต่อขอข้อมูลการ
สอบสวน 2 นายพลว่ามกีาร 
กระท�าใดเกีย่วข้องกบัการขาย
อาวธุให้กองทพัไทยหรอืไม่ ไม่
ว่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องหรือไม่ 
แค่การขอข้อมูลนอกจากตบ
ปากคนทีอ่อกมากล่าวหายงัเพิม่
เครดติให้ตวัเองด้วย

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4941 (1466) วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ข่าวการสอบทุจรติ ร�า่รวยผดิ
ปรกติของ 2 นายพลทหาร
กองทพัจนี สะเทือนมาถึงกองทัพ
ไทยและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
กลาโหมอย่าง “บิก๊ป้อม” เพราะ
ในยคุรฐับาลทหาร คสช. กองทพั
ไทยสั่งซ้ืออาวุธจากจีนหลาย
รายการมลูค่ารวมมหาศาล แม้ 
“บ๊ิกป้อม” จะยืนยันว่าไม่รู้จกั
กบั 2 นายพลทีถ่กูสอบและเป็น
คนละคนกับคนที่เดินทางมา
ไทย แต่ไม่ควรมองเรือ่งนีใ้น
มมุการเมอืงท่ีถกูฝ่ายตรงข้าม
ยกมาเป็นประเด็นโจมตีอย่าง

เร่งฟื้นเศรษฐกิจ
อย่าเล่นการเมอืงจนบ้าน
เมอืงเสียหาย  
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เมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้วมรีายงานข่าวที่
น่าสนใจจากเซาท์ไชน่ามอร์นิง่โพสต์
เกีย่วกับการเอาผดินายพลในกองทพั
ของจนีท่ีกระท�าการทุจริต ซ่ึงถกูโยง
มาถงึคนใหญ่คนโตในรฐับาลทหาร 
คสช. เพราะนายพลคนดังกล่าว
เกีย่วข้องกบัการซือ้ขายอาวุธให้กบั
กองทพัไทย

อย่างไรก็ตาม ในรายงานข่าว
ไม่ได้แจ้งว่าการเอาผดิครัง้นีเ้ก่ียวข้อง
กับการทจุรติขายอาวุธให้กองทพั
ไทยหรอืไม่

ตามข่าวระบวุ่า นายทหาร 2 
คนทีถู่กสอบเอาผิดคอื พล.อ.ฝาง 
เฟิงฮุย วัย 66 ปี ประธานคณะ
เสนาธกิารร่วม และคณะกรรมาธิการ
ทหารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน และ พล.อ.จาง หยาง นาย
พลแห่งกองทพัปลดแอกประชาชน
จนี และสมาชิกคณะกรรมการกลาง
ของพรรคคอมมวินสิต์จนี ท้ัง 2 คน
โดนไล่ออกจากต�าแหน่งก่อนทีก่าร
สอบสวนจะเริม่ขึน้ช่วงปลายปีก่อน

ทัง้นี ้พล.อ.จางฆ่าตวัตายภายใน
บ้านพกัก่อนท่ีผลการสอบสวนจะ
เสร็จสิ้นจึงถูกยึดทรัพย์เป็นของ
แผ่นดนิ ส่วน พล.อ.ฝางการสบืสวน
เสรจ็แล้ว อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ
ในชัน้ศาล

เซาท์ไชน่ามอร์นิง่โพสต์ยงัคาด
การณ์ว่ามีนายทหารน้อยใหญ่ที่
เกีย่วข้องกับการทจุริตคร้ังนีอ้กีไม่
น้อยกว่า 300 นาย รวมมลูค่าความ
เสยีหายกว่า 500 ล้านบาท

หลังจากมข่ีาวนีอ้อกมาส่ง
ผลกระทบถงึรฐับาลทหาร คสช. 
และกองทพัไทย เพราะมคีนตัง้
ค�าถามว่าการจัดซื้ออาวุธจาก
จนีหลายรายการในช่วงท่ีผ่าน
มามส่ีวนเกีย่วข้องกบัการสอบสวน
เอาผิดนายพลของจนีหรอืไม่

คนทีถ่กูจับจ้องมากทีส่ดุคงไม่
พ้น “บิก๊ป้อม” พล.อ.ประวิตร 

อย่าเอาแต่ตัดพ้อ
เลอะเทอะ ชอบท�ำให้ผมเป็นต�ำบล
กระสนุตก มันไม่ใช่เรือ่งจรงิ แล้ว
สือ่ชอบพดูเรือ่งไม่จรงิให้เป็นจรงิ” 

ทัง้น้ี “บ๊ิกป้อม” ยงัยืนยันด้วย
ว่า การซือ้อาวธุเป็นเร่ืองทีก่องทพั
ด�าเนินการ ส่วนตัวไม่ได้เข้าไป
เกีย่วข้องด้วย

จากค�าชีแ้จงของ “บิก๊ป้อม” 
สรปุได้ 2 เรือ่งคอื ไม่รู้จกักบันาย
พลจีนท่ีถูกสอบทุจริต การจดัซือ้
อาวธุเป็นเรือ่งทีก่องทพัด�าเนินการ
เองแบบจีทจีู แม้ตนจะเป็นรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ไม่ได้
เข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องด้วย

ฟังจากน�า้เสยีงของ “บิก๊ป้อม” 
แล้วก็น่าเหน็ใจทีก่ลายเป็นจุดอ่อน 
ของรฐับาลทหาร คสช. ให้ถูกโจมตี
เป็นระยะๆ

อย่ำงไรก็ตำม แม้จะมองว่ำ
เรื่องน้ีถูกน�ำมำใช้โจมตีทำงกำร
เมือง แต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบำลทหำร 
คสช. โดยเฉพำะ “บิก๊ป้อม” ใน
ฐำนะรองนำยกรฐัมนตรีด้ำนควำม
มัน่คงและรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวง
กลำโหมควรท�ำมำกกว่ำกำรออก
มำตดัพ้อคอื ใช้ต�ำแหน่งหน้ำทีห่รอื
ใช้ควำมสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนใน
กองทพัจีน ติดตำม ติดต่อขอข้อมลู
กำรสอบสวน 2 นำยพลที่ถูกตั้ง
ข้อหำทจุรติ ร�ำ่รวยผดิปรกต ิว่ำมี
กำรกระท�ำใดเกีย่วข้องกบักำรขำย
อำวธุให้กองทพัไทยหรอืไม่

ถ้ามกีต้็องด�าเนนิการกับผู้
เกีย่วข้องตามกฎหมาย

ถ้าไม่มีก็เป็นการล้างข้อ
ครหา เพิม่เครดติให้ตวัเอง เพิม่
เครดติให้รฐับาลทหาร คสช. 
ว่าจรงิจงักบัการต่อต้านทจุริต 
ไม่ปากว่าตาขยบิ

“บ๊ิกป้อม” ไม่รู้จักกับนายพลจีน

ท่ีถูกสอบทุจริต ร่ำารวยผิดปรกติ

การจัดซ้ืออาวุธเป็นเร่ืองท่ีกองทัพดำาเนินการ

วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
เพราะเป็นผูท้ีม่บีทบาทอย่างมาก
ในการเจรจาซ้ืออาวุธจากจนีในช่วง
ทีผ่่านมา และพบว่านายพลทัง้ 2 
คน เคยเดินทางมาหารอืเรือ่งอาวธุ
กบักองทพัของไทย

“บิก๊ป้อม” ยนืยันว่านายพลที่
ถกูสอบทัง้ 2 คน เป็นคนละคนกบั
ทีเ่ดนิทางมาคยุเรือ่งซือ้ขายอาวธุ
กบัตัวเอง เพราะคนทีม่าคือนาย
เมิง่ เจีย้น จู ้ซึง่ตอนนีเ้กษยีณอายุ

ราชการไปแล้ว 
“เร่ืองดังกล่ำวเรำไม่ได้เกีย่วข้อง

ด้วย กำรเจรจำซือ้ขำยอำวธุท�ำใน
รปูแบบรฐัต่อรฐั (จทีจู)ี ไม่ได้ด�ำเนนิ
กำรผ่ำนบรษิทั ซึง่คนทีผ่มสนทิคอื 
นำยเมิง่ เจีย้น จู ้ อดตีกรรมกำร
ประจ�ำคณะกรรมกำรกลำง และ
เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรเมือง
และกฎหมำยพรรคคอมนวินสิต์จนี
คนเดยีว ส่วน 2 คนนัน้ไม่รู้จกั สือ่
ชอบเอำเรือ่งของคณะรกัษำควำม
สงบแห่งชำติ (คสช.) ไปเขียน
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In Brief : ย่อความ

เร่งฟื้นเศรษฐกิจ

ทรรศนะ

ไปบณิฑบาต 7-8 โมงเช้า ร้าน

ค้าหลายร้านยงัไม่เปิดเลย ปิด

กนัเป็นแถว บางคนบอกว่าช่วง

น้ีค้าขายล�าบาก อย่างน้ีต้องเรยีก

ว่าเป็นเคราะห์กรรมของประเทศ

ชาตอิย่างหนึง่ 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ความสง่างาม?
ผ่านมา 1 สัปดาห์ “ตู่ดิจิทัล” เปิดโซ
เชยีลมเีดยีส่วนตวัทกุช่องทาง ทัง้เฟซบุ๊ค 
ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และเว็บไซต์ 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการสื่อสารกับ
ประชาชน มีผลส�ารวจความคดิเหน็ “ตู่
ดิจิทัล” ผ่าน 2 ส�านัก ซึ่งพุ่งเป้าไปที่
การเมอืงว่าเข้าข่ายการหาเสยีงหรอืไม่?

“The standard” ส�ารวจในเฟซ 
บุค๊ปรากฏว่ามผีูเ้ข้าร่วมโหวตกว่า 8,300 
ครัง้ ส่วนใหญ่มองว่าเข้าข่ายการหาเสยีง 
89% หรือประมาณ 7,400 โหวต ขณะ
ทีอ่กี 11% หรอื 929 โหวต มองว่าไม่ใช่
การหาเสียง เช่นเดียวกับในทวิตเตอร์
ทีผ่ลลพัธ์ออกมาใกล้เคียงกันจากจ�านวน
ผูร่้วมโหวตท้ังสิน้ 1,355 ครัง้ โดย 88% 
ระบุว่าเข้าข่ายหาเสียง ขณะที่อีก 12% 
มองว่าไม่เข้าข่าย

“สวนดุสติโพล” ได้ส�ารวจความ
คิดเหน็ของประชาชนทัว่ประเทศ 1,165 
คน ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม พบ
ว่าประชาชนส่วนใหญ่ 42.75% มองว่า
เป็นการหยัง่เสยีงวดัความนยิมและหวงั
ผลทางการเมือง 24.67% มองว่ามีทั้ง
กระแสตอบรับที่ดีและคัดค้าน 

23.47% มองว่าเป็นสิทธิที่ทุกคน
สามารถมีได้ในโลกยุคออนไลน์ อีก 
18.80% ได้เห็นความเคลื่อนไหวและ
การท�างานของ “ลุงตู่” ที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามาพดูคยุ และ 14.49% 
อยากให้ “ลงุตู”่ ตอบค�าถามด้วยตนเอง 

ปัญหาทีเ่กดิตามมาคือความยุตธิรรม
และความชอบธรรม หาก “ปลดล็อก
การเมือง” ทั้งหมดก็ไม่มีปัญหาว่า
พรรคการเมอืงหรอืกลุม่การเมอืงใดจะ
หาเสียงอย่างไร แม้แต่ “ลุงตู่” และ 
“4 รัฐมนตรี” จะยังมีข้อครหาเรื่อง
การใช้อ�านาจรฐัและงบประมาณไปหา
เสียงหรือไม่ก็ตาม 

เมื่อ “ลุงตู่” ประกาศต่อผู้น�า
โลก (อกีครัง้) แล้วว่าจะมีการเลือก
ตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562 แน่นอน 
ก็ท�าให้ตวัเองสง่างาม จะเล่นการเมอืง
หรือไม่ก็ไม่จ�าเป็นต้องกระมิดกระ
เมี้ยนเป็น “อีแอบ” ให้มัวหมอง! 

เรือ่งทีห่นกัอกหนกัใจรฐับาลและประชาชน
เดือดร้อนมากท่ีสุดคือเร่ืองเศรษฐกิจที่
ถอืว่าซบเซาท่ีสดุในรอบ 15 ปี แม้แต่ภเูก็ต
ทีเ่ป็นเมอืงท่องเท่ียวอันดบัต้นๆของโลก 
ปรากฏว่านกัท่องเทีย่วบางตา สถานการณ์
เรยีกว่าระส�า่ระสาย เพราะรฐับาลนีแ้ก้ไม่
ตกเรือ่งเศรษฐกจิ 

ขณะทีปั่ญหาโกงกไ็ม่ได้ลดลง อย่างที่
อดตี ส.ส.กทม. พรรคประชาธปัิตย์ ทีถ่อื
เป็นจอมแฉคนหนึง่บอกว่า รฐับาลนีม้กีาร
โกงไม่น้อยกว่ารัฐบาลทีผ่่านมาหรือมากกว่า
เสยีอกี โดยเฉพาะญาตพิีน้่องและเพือ่น
พ้องท่ีมีข่าวอย่างต่อเนือ่ง จะเพราะเกรงใจ
หรอืลบูหน้าปะจมูกกท็�าให้รัฐบาลถกูต�าหนิ 
เป็นเรือ่งน่าหนกัใจส�าหรับ พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีทีป่ระกาศว่า
เป็นรฐับาลทีไ่ม่โกง แม้แต่รฐัธรรมนูญยงั
อ้างว่าเป็นรฐัธรรมนญูฉบับปราบโกง

ถ้ารฐับาลแก้ปัญหาเศรษฐกจิและเรือ่ง
โกงไม่ได้ แม้กลบัมาเป็นรฐับาลอกีกอ็ยู่
ได้ไม่นาน โดยเฉพาะเรือ่งเศรษฐกจิถอืว่า
มีปัญหาหนกัทีสุ่ด ยิง่มามปัีญหากับการ
ท่องเทีย่วท่ีเป็นรายได้เข้าประเทศมากทีส่ดุ 
มีเรื่องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่ี
สนามบนิไปชกนกัท่องเทีย่วจนี มเีหตกุารณ์
เรอืล่มจนนกัท่องเทีย่วจีนตายไปหลายสิบ
คน นกัท่องเทีย่วจนีกไ็ม่อยากมาเทีย่วไทย 

แม้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกรฐัมนตร ี จะยนืยนัว่าเศรษฐกจิยงั

แข็งแกร่งและดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ แต่ดี
เฉพาะกลุม่ธรุกจิไม่กีก่ลุม่ เพราะผู้ประกอบ
การส่วนใหญ่ยนืยนัว่าเศรษฐกจิแย่และ
ทยอยปิดกจิการไปเรือ่ยๆ 

อย่างอาตมาไปบิณฑบาต 7-8 
โมงเช้า ร้านค้าหลายร้านยงัไม่เปิด
เลย ปิดกนัเป็นแถว บางคนบอกว่า
ช่วงนีค้้าขายล�าบาก อย่างนีต้้องเรยีก
ว่าเป็นเคราะห์กรรมของประเทศชาติ
อย่างหนึง่ เพราะฉะนัน้กข็อให้ผ่าน
การเลอืกตัง้ไปก่อน มรีฐับาลใหม่ก็
จะท�าให้ดขีึน้  

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายก
รฐัมนตร ี กห็วงัดอียากให้บ้านเมอืงสงบ 
บอกว่าอย่าเลือกต้ังเลย เลือกต้ังไปก็วุน่วาย 
ถ้า พล.อ.ประยทุธ์จะเล่นการเมืองก็ขอให้
ลาออกและตัง้รฐับาลเฉพาะกาล จะได้ไม่
ถกูมองว่าเอาเปรยีบหรอืใช้อ�านาจต่างๆ
นานา ตอนนีม้รีฐัมนตรอีอกไปเป็นหวัหน้า
พรรค เป็นแกนน�าพรรค แต่ไม่ยอมลา
ออกจากต�าแหน่ง กถู็กถล่มซ�า้ เศรษฐกิจ
กซ็บเซา คอร์รปัชนักไ็ม่ลดลง  

นักกำรเมอืงกอ็ย่ำถล่มจนบ้ำนเมอืง
พงัไปด้วยกแ็ล้วกัน อย่ำเล่นกำรเมืองจน
บ้ำนเมอืงเสยีหำย แพ้ไม่รูจั้กแพ้ เล่นกัน
หนกัจนบ้ำนเมอืงถล่มทลำย 

นกัการเมอืงต้องจ�าบทเรยีนทีผ่่าน
มา การวพิากษ์วจิารณ์กม็หีนักบ้าง
เบาบ้าง นายกรฐัมนตรก็ีอย่ามองแต่
เรื่องการเมือง ต้องให้ความส�าคัญ
เรือ่งศลีธรรม คณุงามความดใีห้มาก
ด้วย จะช่วยชาตบ้ิานเมอืงได้แน่นอน

เจรญิพร



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 19 ฉบับที่ 4941 (1466) วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

TFFIFขาย4,470ล้านหน่วยเทรด31ตลุาคม

ให้ข้อมูล : อัญรตัน์ พรประกฤต ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั ยบูลิลี ่เอน็เตอร์
ไพรส์ จ�ำกดั (มหำชน) น�ำเสนอข้อมูลบริษทัแบบเจำะลึก แผนงำนในอนำคตของบรษิทั 
โดยมทีมีนักวิเครำะห์มืออำชพีและนกัลงทนุเข้ำร่วมรบัฟังอย่ำงคบัคัง่ ในงำน CNS 
Corporate Access 2018 ทีอ่ำคำรไทยวำ 

ผลติภณัฑ์ใหม่ : สมโภช ชวำลเวชกุล กรรมกำรผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด บริษทั 
สก๊อต อนิดสัเตรยีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิดตวัผลติภัณฑ์สก๊อต เพียวเร่ พรุนสกดัเข้ม
ข้นผสมวติำมนิสตูรใหม่ เพิม่สำรสกดัจำกกุหลำบ พร้อมเปิดตวัพรเีซน็เตอร์ มำรโิอ้ เมำ
เร่อ และภำพยนตร์โฆษณำ ทีศ่นูย์กำรค้ำสพุรมี คอมเพลก็ซ์ 

นายวราห์ สุจรติกุล กรรมการ
บรหิาร บริษทัหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า 
จ�ากัด ในฐานะตัวแทนที่ปรึกษา
ทางการเงินและผู้จัดการการจัด
จ�าหน่ายหน่วยลงทนุ เปิดเผยว่า 
หลงัจากกองทนุรวมโครงสร้างพืน้
ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย หรอื 
Thailand Future Fund (TFFIF) 
เสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพ่ิมทนุ
แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
(IPO) โดยเสนอขายเบือ้งต้น 4,000-
4,470 ล้านหน่วย เมือ่วนัท่ี 12-19 
ตุลาคมทีผ่่านมา ปรากฏว่าได้รบั
ความสนใจจากนักลงทนุรายย่อย
จองซือ้กว่า 28,800 ล้านบาท และ
ได้ส�ารวจปรมิาณความต้องการซ้ือ
หน่วยลงทนุของนกัลงทนุสถาบนั 
พบว่ามนีกัลงทนุสถาบนัในประเทศ
รวมถงึสถาบนัทีบ่รหิารกองทนุทัว่ไป
ต้องการจองซือ้มากกว่าทีจั่ดสรรไว้
เบือ้งต้น จงึเสนอขายสดุท้าย 4,470 
ล้านหน่วย มลูค่า 44,700 ล้านบาท 
คดิเป็นประมาณการอตัราการปัน
ส่วนแบ่งให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
ปีแรกเท่ากบัร้อยละ 4.751 

เนือ่งจาก TFFIF เป็นกองทนุ
รวมโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้รับการ
สนบัสนนุโดยภาครฐั เพือ่ให้ประชาชน

KTBSTแนะรอลงทุนช่วงตลาดยืน 

Thailand Future Fund ปลืม้นกัลงทนุรายย่อยจองซือ้คกึคกั พร้อม
เคาะจ�านวนหน่วยลงทนุเสนอขายสดุท้าย 4,470 ล้านหน่วย คาด
เข้าซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 31 ตลุาคม ชทูางพเิศษฉลองรชั
และทางพเิศษบูรพาวถิี 

ทัว่ไปมีทางเลอืกในการลงทุนทีใ่ห้
ผลตอบแทนท่ีม่ันคงและมโีอกาส
ในการเตบิโต TFFIF จงึพจิารณา
จดัสรรจ�านวนหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ
ให้กบัผูจ้องซือ้ท่ัวไปในสดัส่วนการ
เสนอขายหน่วยลงทุนสุดท้าย 
ประกอบด้วยกระทรวงการคลงั 357 
ล้านหน่วย ผูจ้องซือ้ทัว่ไป 2,300 
ล้านหน่วย และนกัลงทุนสถาบัน

นายวิน อดุมรัชตวนิชย์ ประธาน
กรรมการบริหาร บรษิทัหลกัทรัพย์ 
เคทบี ี(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื KTBST เปิดเผยว่า ตลาดหุน้
ไทยสปัดาห์นี ้(22-26 ตลุาคม) ยงั
ได้รบัผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
เป็นหลกั หลงัจากทีส่ปัดาห์ก่อนนกั
ลงทนุสหรฐัมคีวามกงัวลเร่ืองดอกเบีย้
ทีป่รบัตวัขึน้และเศรษฐกจิสหรฐัจะ
ชะลอตัวจากผลของสงครามการค้า 
รวมทัง้ราคาพนัธบตัรของสหรฐัที่
พุง่ขึน้สวนทางกบัตลาดหุน้ ท�าให้
นกัลงทุนท่ัวโลกมแีนวโน้มทีจ่ะลด
การถอืสนิทรพัย์เสีย่งลงโดยเฉพาะ
หุ้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นของกลุ่ม

ของสหรฐัและสงครามการค้าท่ีกระทบ
ต่อปรมิาณการค้าของโลก 

โดยรวมแล้วทศิทางตลาดยงัไม่
นิง่และมโีอกาสอ่อนตวัลง ท�าให้นกั
ลงทุนต้องปรบักลยุทธ์ จากเดิมที่ 
KTBST มองว่า “หุน้น่าจะเริม่ดขีึน้” 
เปลีย่นมาเป็น “ชะลอการลงทนุ” ใน
หุน้ทีย่งัมปัีจจยัลบหรอืหุ้นทีม่แีนว
โน้มว่าก�าไรไตรมาส 3 จะออกมาไม่
ด ีส่วนการเลอืกหุน้เข้าลงทนุนัน้ควร
รอดจูงัหวะท่ีตลาดเริม่ยนืได้ ส�าหรบั
หุน้ทีน่่าสนใจในสัปดาห์นีค้อืหุน้ทีม่ี
ความมัน่คงและมปัีจจยับวกเฉพาะตวั 
เช่น CPN, SCB, GULF, ADVANC, 
PTTEP, QH, BCH, HANA, MEGA

จองซือ้ผ่านทางบรษัิทจดัการ หรอื
ผูจั้ดการการจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทนุ 
หรอืผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ
ทีไ่ด้จองซือ้ไว้ ภายใน 3 วนัท�าการ
หลงัจากวนัทีป่ระกาศผลการจดัสรร
หน่วยลงทนุส�าหรบัผูจ้องซือ้ท่ัวไป

ทัง้น้ี TFFIF จะเข้าลงทนุคร้ัง
แรกในสิทธใินการรับรายได้ร้อยละ 
45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสทุธิ 
2 ทีจ่ดัเกบ็ได้จากทางพเิศษฉลอง
รชัและทางพเิศษบูรพาวถีิระยะทาง 
83.2 กโิลเมตร เป็นระยะเวลา 30 
ปี นบัจากวนัโอนสทิธติามสัญญา
โอนและรบัโอนสทิธใินรายได้ 

ประเทศเกดิใหม่ถกูลดน�า้หนกัการ
ลงทนุอกีครัง้หนึง่ 

ผลจากสงครามการค้าและเงนิ
ดอลลาร์ทีแ่ขง็ค่าขึน้ ท�าให้ราคาสินค้า
โภคภณัฑ์โดยรวมเริม่ได้รบัผลกระ
ทบ รวมถงึทศิทางราคาน�า้มนัอาจ
อ่อนตวัลงเลก็น้อยเพราะปรมิาณการ
ผลติทีต่งึตวั ส�าหรบัทศิทางการลงทนุ
ในสปัดาห์น้ีคาดว่าดัชนีจะเคลือ่นไหว
ในกรอบ 1,620-1,700 จดุ แม้ตลาด
หุ้นสหรฐัจะเริม่นิง่มากขึน้ เนือ่งจาก
ผลประกอบการของบรษิทัในตลาด
สหรัฐออกมาด ีแต่นกัลงทนุส่วนใหญ่
น่าจะชะลอการลงทุนจากปัจจัย
ภายนอก ทัง้เร่ืองการข้ึนดอกเบีย้

ในประเทศ 1,813 ล้านหน่วย นบั
เป็นการเสนอขายตราสารทนุทีม่ี
มลูค่ามากทีส่ดุในปี 2561

ส่วนผูจ้องซือ้ทัว่ไปทีไ่ม่ได้รบั
การจัดสรรหน่วยลงทุนครบตาม
จ�านวนทีจ่องซือ้ หรอืถกูปฏเิสธการ
จองซือ้ จะได้รบัการคนืเงนิค่าจอง
ซือ้หน่วยลงทุนตามจ�านวนทีไ่ม่ได้
รับการจัดสรรหรือถูกปฏิเสธการ
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

ดนิถล่มโคลอมเบีย 
เกิดเหตดุนิถล่มเพราะฝนตกหนัก
ทีเ่มอืงบาร์รนักาเบอร์มจีา นาย
ดีเอโก โอลเิวรอส ซึง่เป็นผู้อยู่
อาศัยในบรเิวณดงักล่าว รบีไป
ยังที่เกิดเหตุเพื่อเข้าช่วยเหลือ 
โดยค้นหาผูค้นทีย่งัตดิอยูใ่ต้กอง
ดนิและช่วยเหลอืออกมาได้ 3 
คน แต่ยงัไม่สามารถค้นหาผูท้ี่
ตดิอยูใ่นซากหกัพงัไดท้ัง้หมด 
โคลอมเบียเผชิญเหตุดินถล่ม
ตามแนวภูเขาหลายครั้ง โดย
เฉพาะในช่วงฤดฝูน และในเขต
ทีม่กีารปลกูสร้างบ้านเรอืนโดย
ไม่ได้รบัอนญุาตใกล้กบัพืน้ทีท่ี่
มกีารถางป่าเพือ่อยูอ่าศยั

แข่งขันเดนิเรว็บรกิร 
อาร์เจนตินาจดัการแข่งขันเดนิ
เร็วบริกรหรอืพนกังานเสร์ิฟทีก่รงุ
บวัโนสไอเรส มบีริกรทัง้ชายและ
หญงิเข้าร่วมการแข่งขนัเป็นจ�านวน
มาก ปีน้ีมีพนักงานเสิร์ฟจากร้าน
อาหารและภตัตาคารต่างๆเข้า
ร่วมการแข่งขนัทัง้หมด 368 คน 
กติกามเีพยีงเดนิให้เรว็ท่ีสุดเพ่ือ
เข้าเส้นชัยในระยะทาง 1,600 
เมตร และห้ามท�าขวดน�า้และแก้ว
น�า้ตก หก หรือหล่นจากถาด และ
เพื่อไม่ให้มีการได้เปรียบเสีย
เปรยีบได้จดัหมวดหมูก่ารแข่งขนั
ตามอายขุองผูล้งแข่ง

รถไฟชนช้าง 
เจ้าหน้าทีศ่รีลงักากล่าวว่า ขบวน
รถไฟโดยสารได้ชนช้างตาย 2 
ตวั และอกีตวับาดเจบ็หนกัระหว่าง
ข้ามทางรถไฟ นบัเป็นอบุตัเิหตุ
รถไฟชนช้างล่าสุดในศรีลังกา 
ส่งผลให้ต้องระงบับรกิารรถไฟ
ชัว่คราวเพือ่ย้ายซากช้างออกและ
ซ่อมแซมทางรถไฟสายตะวัน
ออก ขณะท่ีมคีวามขดัแย้งมาก
ขึ้นระหว่างช้างกับประชาชนที่
ขยายพ้ืนทีอ่าศยัเข้าไปในเขตป่า 
คาดว่ามช้ีางป่าจ�านวน 7,500 
ตวัในศรลีงักา

หลักฐานส�าคัญการตาย‘คาช็อกกี’

ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ของ
ไต้หวัน เดนิทางลงพ้ืนทีใ่นเขตอี้
หลานเพือ่พบปะครอบครวัผูโ้ดยสาร
ท่ีเสยีชวิีตจากอบุตัเิหตรุถไฟตกราง 
โดยเจ้าหน้าท่ีไต้หวนักล่าวว่า มผีู้
เสยีชีวติ 18 คน และบาดเจบ็ 175 
คน จากขบวนรถไฟโดยสารตกราง
ทางตะวนัออกเฉียงเหนอืของไต้หวนั
เม่ือวนัอาทิตย์ทีผ่่านมา ซ่ึงนบัเป็น
อุบัตเิหตทุางรถไฟครัง้เลวร้ายทีส่ดุ
ของไต้หวนัในรอบกว่า 30 ปี 

เจ้าหน้าทีก่ล่าวว่า ขบวนรถไฟ
โดยสารทีม่ตีูร้ถไฟทัง้หมด 8 ตูต้ก

ราง โดยมตีูร้ถไฟ 4 ตูอ้ยูใ่นสภาพ
พลิกตะแคงลงใกล้กับเขตอี้หลาน
ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่เป็นที่
นิยมของนักท่องเท่ียว ขณะน้ียงัไม่
ทราบแน่ชดัถงึสาเหตขุองอบุตัเิหตุ
ในครั้งนี้  

การรถไฟไต้หวนัแถลงว่า เมือ่

ผู้น�าไต้หวันพบผูป้ระสบภยัรถไฟตกราง 
เวลา 21.35 น. วนัอาทติย์ตามเวลา
ท้องถ่ิน หรอืเวลา 20.35 น. ในไทย 
เจ้าหน้าทีกู่ภ้ยัได้น�าผูโ้ดยสารทัง้หมด 
366 คน ทัง้ผูบ้าดเจบ็และเสยีชวีติ
ออกมาจากซากหกัพงัแล้ว โดยมี
หน่วยกูภ้ยัและทหารใช้ไฟสปอตไลท์
ส่องหาผูร้อดชวิีต และมรีถพยาบาล
คอยประจ�าการในท่ีเกดิเหต ุส�านกั
ข่าวทางการไต้หวนัรายงานว่า นบั
เป็นอบุตัเิหตทุางรถไฟครัง้ร้ายแรง
ของไต้หวนันบัตัง้แต่เหตรุถไฟชน
ทางภาคเหนอืปี 2524 ทีม่ผีูเ้สียชีวติ 
30 คน

รัฐบาลตุรกีจะแสดงหลักฐาน
อย่างละเอยีดเกีย่วกบัการเสยี
ชวิีตของนายจามาล คาชอ็กกี 
ด้านรัฐบาลซาอุฯแสดงความ
เสยีใจไปยงัครอบครวัคาชอ็กกี 
และยนืยันว่าเจ้าชายโมฮมัเหมด็ 
ทรงไม่เกีย่วข้อง 

ส�านกัข่าวแห่งชาติของซาอดีุ 
อาระเบยีรายงานว่า สมเดจ็พระรา
ชาธิบดซีลัมาน บนิ อบัดลุอะซซี 
อาล ซะอดู และมกุฎราชกมุารโม
ฮมัเหมด็ บนิ ซลัมาน พระราชทาน
พระราชสาสน์ถงึนายซาลาห์ คา
ชอ็กก ีบตุรชายนายจามาล คาชอ็ก
ก ีผู้สือ่ข่าวชาวซาอุดอีาระเบยี เพ่ือ
ทรงแสดงความเสียพระราชหฤทยั
อย่างสูงสุดต่อการเสียชีวติของนาย
คาช็อกกหีลงัหายตัวเข้าไปในสถาน
กงสลุซาอดุอีาระเบยีท่ีเมอืงอสิตนั
บลูเม่ือวนัที ่2 ตลุาคมทีผ่่านมา

ขณะทีน่ายอาเดล อลั-จเูบอร์ี 
รัฐมนตรีต่างประเทศซาอดุอีาระเบยี 
มสีารถึงครอบครวัคาชอ็กก ีและได้
แถลงในเวลาต่อมาว่า การเสยีชีวติ
ของนายคาชอ็กกทีีเ่ป็นผลจากการ
ถกูฆาตกรรมนัน้คือความผดิพลาด
ใหญ่หลวง และรัฐบาลจะน�าตวัผู้
กระท�าผดิมารบัโทษตามกฎหมาย
ให้ได้ นายจูเบอีร์ยืนกรานว่า

ซาอุดอีาระเบยีไม่ทราบว่านายคา
ช็อกกซีึง่เป็นพลเมอืงซาอดุอีาระเบีย
และมสีถานะผูอ้ยูอ่าศยัถาวรในสหรฐั
ด้วยเสยีชวีติอย่างไรและศพอยูท่ีใ่ด 
พร้อมทัง้ย�า้ว่าเจ้าชายโมฮัมเหมด็ทรง
ไม่เก่ียวข้อง ท่ามกลางการสันนษิฐาน
ของหลายฝ่ายจากการทีน่ายคาชอ็ก
กมีกัเขยีนบทความวจิารณ์นโยบาย
ของพระองค์อยูเ่ป็นประจ�า

ทั้งนี้ รัฐบาลซาอุดีอาระเบีย
ปฏเิสธรูเ้หน็เรือ่งนายคาชอ็กกมีา
ตลอด จนกระทัง่ยอมรบัเม่ือวันเสาร์
ทีผ่่านมาว่านายคาชอ็กกเีสยีชีวติ
ในเหตทุะเลาะวิวาทอย่างรนุแรงกับ
กลุม่คนภายในสถานกงสลุ แต่ต่อ
มาแหล่งข่าวรายหนึ่งในรัฐบาล
ซาอดุอีาระเบยีกล่าวว่า นายคาชอ็ก
กเีสยีชวีติจากการถกูรดัคอจนขาด
อากาศหายใจ

ด้านประธานาธบิดเีรเซป เทย์ยปิ 

เออร์โดกนั ของตรุก ี ประกาศว่า 
รฐับาลตรุกจีะแสดงหลกัฐานอย่าง
ละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ
นายคาช็อกกีในวันอังคารที่ 23 
ตลุาคมนี ้หลงัจากก่อนหน้านัน้สือ่
ท้องถ่ินพากนัประโคมข่าวทัง้คลปิ
เสียง คลปิภาพจากกล้องวงจรปิด 
และภาพนิง่ เชือ่มโยงบุคคลใกล้ชดิ
กับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดว่ามีส่วน
เกีย่วข้องกบัการทรมานนายคาชอ็ก
กก่ีอนลงมอืสงัหาร นอกจากนีผู้้น�า
ตรุกเีรยีกร้องให้ซาอดุอีาระเบยีช้ีแจง
เรือ่งการเดินทางมายงัเมอืงอสิตนั
บลูของชาย 15 คน และการจบักมุ
ชาย 18 คนทีก่รงุรยิาดด้วย อกีทัง้
มรีายงานด้วยว่าพนักงานสบืสวน
ได้เชญิเจ้าหน้าทีส่ถานกงสลุซาอดุี 
อาระเบยีในเมอืงอสิตนับูลทัง้ทีเ่ป็น
ชาวตรุกีและชาวซาอดุอีาระเบยีรวม 
28 คน เข้าสอบปากค�า
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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) 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 สามบวกสองเฮ้าสซิ่ง 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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ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1.  หัวหน้าฝา่ยขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ 7 ปขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

4. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต



สังคม

เปิดศักราชใหม่ของเมืองโบราณ 
จงัหวัดสมทุรปราการ จดังานแถลง
ข่าวคอนเสิร์ตการกศุล โดยเชญิสุด
ยอดศลิปิน Contemporary Jazz 
ระดบัโลกเดนิทางมาเมืองไทยเพือ่
เปิดการแสดง ภายใต้ช่ือ Charity 
Jazz Night at Muangboran with 
Kenny G รายได้ส่วนหนึง่หลังหกั
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้าง “อาคาร
นวมนิทรบพติร 84 พรรษา” ของ
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 

พลอยนภสั ศริสินุทโรภาส 
ผูอ้�านวยการ กลุ่มบริษทัเมอืง
โบราณ เปิดเผยว่า เมอืงโบราณ
ยนิดแีละภูมใิจเสนอความงดงาม
ของสถาปัตยกรรมไทยผสานอรรถรส
ของดนตรีแจ๊ส ผ่านการจัดงาน
คอนเสิร์ตการกศุล Charity Jazz 
Night at Muangboran with Kenny 
G โดยฉากหลงัของคอนเสร์ิตจะอยู่
บริเวณพระทีน่ัง่สรรเพชญปราสาท
ทีม่คีวามงดงามด้านสถาปัตยกรรม 
ท�าให้การจดังานคอนเสร์ิตน้ีมีความ
ลงตวัและจะสร้างความประทบัใจ
กบัผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ววิรรณ กรรณสตู กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทั แมก็ซ์ อมิเมจ 
จ�ากดั กล่าวว่า ความพิเศษของ
คอนเสิร์ตในครัง้น้ีอยูท่ีค่อนเซป็ต์ 
สุดยอดศิลปินพบกับสุดยอด
สถาปัตยกรรมครัง้แรกของเมอืงไทย 
โดยมวีงดนตรบีรรเลงจากวง Mahidol 
University Jazz Ensemble/C.U.Band 

จากความมุ่งมั่นในการท�าหน้าที่
สร้างความมัน่คง ปลอดภยั ในชวีติ 
ทรัพย์สินแก่ประชาชนและสังคม
ไทยแล้ว บรษิทัยงัยดึมัน่ในอุดมการณ์
แห่งการแบ่งปันและสร้างสรรค์
ประโยชน์แก่สงัคมไทยด้วยกจิกรรม
และโครงการสาธารณประโยชน์เพือ่
สังคมไทยอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง 
โดยเฉพาะการมุง่หวงัให้คนไทยมี
ระดบัคณุภาพชวีติทีด่ยีิง่ขึน้ และ
ความพยายามที่จะให้คนไทยท้ัง
ประเทศมีโอกาสเข้าถึงการรักษา
พยาบาลอย่างทัว่ถึงกนั

 ส�ำหรบัคอนเสร์ิตกำรกศุล 
Charity Jazz Night at Muangboran 
with Kenny G ก�ำหนดเปิดกำร
แสดงรอบเดยีวเท่ำนัน้ ในวนัเสำร์
ที ่10 พฤศจกิำยน 2561 ณ บรเิวณ
พระทีน่ัง่สรรเพชญปรำสำท เมอืง
โบรำณ จังหวดัสมทุรปรำกำร ประตู
เปิดเวลำ 16.00 น. ซือ้บัตรได้ท่ีไทย
ทคิเก็ตเมเจอร์ 

ทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม รักษำรำชกำรแทนอธิบดีกรม
โรงงำนอตุสำหกรรม เปิดงำนแสดง ASEAN Cold Pharma Chain 2018, ASEAN 
Logistics & Warehouse 2018 ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “Technology, Innovation, 
People” ที่ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ

โอภำส เลวิจันทร์ ประธำนกรรมกำร กลุ่มบริษัทแปซิฟิกำ จัดงำนฉลองเปิดร้ำน
โค้ช (Coach) ในคอนเซป็ต์ใหม่โมเดร์ิน ลกัชวัรี ่พร้อมเพิม่บรกิำร Craftsmanship 
Bar บรกิำรแสตมป์ช่ือและสญัลักษณ์ต่ำงๆลงบนป้ำยห้อยกระเป๋ำทีแ่รกในประเทศไทย 
ที่ร้ำนโค้ช ชั้น 1 โซนเอเทรียม ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ 

‘เมืองโบราณ’จัดคอนเสิร์ตการกุศล

เราจะได้ท�าบญุร่วมกนั
สยม โรหิตเสถียร รอง

กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท วิรยิะ
ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานภาค
เอกชน การได้มส่ีวนร่วมในการช่วย
เหลอืและตอบแทนสิง่ดีๆ นบัเป็น
นโยบายของบริษัท ซ่ึงนอกเหนือ

ชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิต
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ Jazz 
Orchestra จากมหาวิทยาลัยรังสติ 
ดังนัน้ ขอเชิญทุกท่านได้มาเป็นส่วน
หน่ึงในหน้าประวัตศิาสตร์คร้ังนี ้ที่
ส�าคญัรายได้ส่วนหนึง่หลังหกัค่าใช้
จ่ายจะน�าเข้าสมทบทนุสร้าง “อาคาร
นวมนิทรบพติร 84 พรรษา” เพือ่

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4941 (1466) วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561


