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ธงเลือกต้ังปักแน่น

ลับจนไม่โปร่งใส?
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เศรษฐกิจ 4

ธุรกิจไทยเดินหน้า
เชื่อการค้าโลกสดใส
เศรษฐกิจ 4

หุ้นแกว่งตวั
ลุ้นผลประกอบการQ3

ปัจจยัทีจ่ะใช้เป็นข้ออ้างเล่ือน
วนัเลอืกตัง้ออกไปจากธงทีปั่ก
ไว้ในวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ปีหน้า 
แม้จะมีคนเป็นห่วงเรื่องการ
ปะทะคารมของผูเ้หน็ตา่งกบั 
“ก�านันสุเทพ” ระหว่างท�า
กจิกรรมเดินคารวะแผ่นดินบ้าง 
แต่หากไม่มใีครฉวยโอกาสใช้
สถานการณ์น้ีขยายผลกไ็ม่น่า
มอีะไรในกอไผ่ 

ปีที่ 20 ฉบับที่ 4950 (1475) วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

หลงัการประกาศแบ่งเขตเลอืก
ตัง้ทัว่ประเทศออกมาในสปัดาห์
หน้าน่าจะท�าให้การเมอืงมคีวาม
ชดัเจนขึน้อกีระดบั และจะเป็น
ช่วงโค้งสุดท้ายของการย้าย
พรรค เพราะเม่ือแต่ละพรรค
วางตวัผูส้มคัร ส.ส.เขตแล้ว คน
ทีไ่ม่มีทีล่งกต้็องตัดสินใจว่าจะ
ขยบัขยายหาทีอ่ยูใ่หม่หรอืจะ
อยูกั่บต้นสงักดัเดมิ เมือ่ดูจาก
องคาพยพต่างๆแล้วยงัไร้เหตุ

แก้เด็กหัวร้อน
เทคโนโลยีท�ำให้เด็กหลง 
ใหลใฝ่ต�่ำ เสียผู้เสียคน
ไม่น้อย 
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กำรจดัซือ้จดัจ้ำงเฮลคิอปเตอร์อำ
กสัต้ำเวสต์แลนด์ รุ่น AW139 และ
รุน่ AW149 จำกบรษิทัอำกสัต้ำเวสต์
แลนด์ เอส.พ.ีเอ. ประเทศอติำลี 
ของกองทพับก ทีถู่กต้ังค�ำถำมว่ำ
ซือ้แพงกว่ำปรกตหิรอืไม่ มนีอกมี
ในอะไรหรอืไม่ ถกูยืน่ถงึมอืผูว่้ำกำร
ตรวจเงนิแผ่นดนิแล้ว ต้องรอดวู่ำ
หน่วยงำนนีจ้ะรบัตรวจสอบอย่ำง
เป็นทำงกำรหรอืไม่

อย่ำงไรกต็ำม หลงัมคี�ำถำม 
พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้
บัญชำกำรทหำรบก (ผบ.ทบ.) ระบุ
ว่ำได้สอบถำมไปยังหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องกับกำรจัดซือ้เฮลคิอปเตอร์
ทัง้ 2 รุน่แล้ว ได้รบัค�ำยนืยนัว่ำ
กองทพับกไม่ได้ซ้ือแพง เพรำะแค่
เครือ่งเปล่ำกร็ำคำ 300 ล้ำนบำท
แล้ว แต่เฮลิคอปเตอร์ทัง้ 2 รุน่ที่
กองทพับกจดัซ้ือ มเีคร่ืองซมิเูลเตอร์ 
หรือเครื่องฝึกบินและกำรฝึกบิน 
รวมถึงตัวเครื่องและอุปกรณ์เพิ่ม
เติมอ่ืนๆด้วย จงึท�ำให้รำคำสงูกว่ำ
เครือ่งปรกติ 

ขณะที ่พ.อ.วนิธยั สวุารี รอง
โฆษกกองทัพบก กล่ำวท�ำนอง
เดยีวกันว่ำ ถ้ำซือ้แต่ตวัเครือ่งรำคำ
ไม่ต่ำงกนั แต่ทีก่องทพับกซือ้แพง
กว่ำเพรำะจดัซือ้จดัจ้ำงระบบทัง้หมด 
ท้ังซิมูเลเตอร์ กำรส�ำรองอะไหล่ 
กำรอบรมช่ำง ซึ่งกองทัพก�ำลัง
รวบรวมรำยละเอยีดเพือ่ชีแ้จงต่อไป

ต้องรอดกูนัต่อไปว่าบทสรปุ
ของเรือ่งนีจ้ะออกมาอย่างไร

ย้อนมำที่เรื่องทำงกำรเมือง 
หลงัจำกบิก๊ๆในรฐับำลทหำร คสช. 
ยนืยนัว่ำจะปลดลอ็กเตม็รปูแบบให้
พรรคกำรเมืองหำเสยีงกันได้เตม็ที่
ช่วงปลำยเดือนพฤศจิกำยนหรือ
อย่ำงช้ำต้นเดอืนธันวำคมนี ้ท�ำให้
มีควำมเคลื่อนไหวจำกทั้งพรรค 
กำรเมอืงและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง
กบักำรเลอืกตัง้อย่ำงคกึคกั

ธงเลือกตั้งปักแน่น
รบัเลือกตัง้ โดยเฉพำะเรือ่งกำรจดั
ท�ำไพรมำรโีหวต รบัฟังควำมคดิ
เห็นของพรรคกำรเมืองต่อร่ำง 
พ.ร.บ.กำรหำเสยีงทำงอเิลก็ทรอนกิส์
ที่ส�ำนักงำน กกต. ยกร่ำงเสร็จ
เรยีบร้อย ค่ำใช้จ่ำยในกำรหำเสยีง
เลือกตัง้ กำรตดิป้ำยหำเสียงของ
พรรคกำรเมอืงแต่ละเขต และกำร
จดัดเีบตผ่ำนสถำนโีทรทศัน์ของรฐั 

หลงักำรหำรอืร่วมกนัระหว่ำง 
กกต. กบัพรรคกำรเมอืง คิวต่อไป
กจ็ะเป็นกำรนัดหำรอืกบั พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำยก
รัฐมนตรีและหัวหน้ำคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)

ดจูำกองคำพยพกำรเคลือ่นไหว
ทัง้หมด ถงึตอนนีย้งัไม่พบสญัญำณ
ว่ำจะมีกำรเล่ือนเลือกตัง้ออกไป แม้
จะยังไม่มีพระรำชกฤษฎกีำก�ำหนด
วนัเลอืกตัง้ออกมำอย่ำงเป็นทำงกำร 

ธงการเลือกตัง้ยงัคงปักไว้
ทีว่นัที ่24 กมุภาพนัธ์ปีหน้า

ทีส่�ำคญัถึงตอนนีย้งัไม่มเีงือ่นไข
อะไรท่ีจะท�ำให้วันเลอืกตัง้ถกูขยบั
ออกไปจำกทีปั่กธงเอำไว้ แม้จะมี
คนแสดงควำมเป็นห่วงกรณีทีมี่คน
เห็นต่ำงกับนายสุเทพ เทือก
สบุรรณ ผูร่้วมก่อตัง้พรรครวมพลงั
ประชำชำตไิทย ทีอ่อกมำต่อต้ำน
กจิกรรมเดินคำรวะแผ่นดนิเพ่ือหำ 
สมำชกิพรรคอยูบ้่ำง 

หากไม่มีใครฉวยโอกาสใช้
สถานการณ์นีข้ยายผลเพ่ือใช้เป็น
ข้ออ้างเลือ่นเลอืกตัง้กไ็ม่น่ามีอะไร
ในกอไผ่ เพราะเป็นแค่การปะทะ
คารมกนัเล็กๆน้อยๆระหว่างคนที่
เหน็ต่างกนัเท่าน้ัน

ยงัไม่มเีหตปัุจจยัอะไรให้
เลือ่น ธงเลอืกตัง้ยงัปักไว้ทีเ่ดมิ

คนท่ีไม่มีท่ีลงก็ถึงเวลาตัดสินอนาคต
ว่าจะมองหาสังกัดใหม่

หรือฝากชีวิตไว้กับบ้านหลังเดิม

ช่วงต้นสัปดำห์หน้ำคณะ
กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) จะ
ประกำศกำรแบ่งเขตเลือกตั้งทั่ว
ประเทศอย่ำงเป็นทำงกำร ซึ่งจะ
ท�ำให้ภำพกำรโยกย้ำยพรรคช่วง
โค้งสดุท้ำยมคีวำมชดัเจนข้ึน เพรำะ
แต่ละพรรคกำรเมืองจะสำมำรถ

วำงตวัผูส้มคัร ส.ส.เขตได้ คนทีไ่ม่มี
ทีล่งก็ถงึเวลำตดัสินอนำคตตวัเอง
ว่ำจะหำสงักัดใหม่หรอืฝำกชีวิตไว้
กบับ้ำนหลงัเดมิ 

หลังประกำศเขตเลือกตั้งทั่ว
ประเทศ กกต. จะเชญิพรรคกำรเมอืง
มำร่วมหำรอืเกีย่วกบักำรส่งผูส้มคัร
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In Brief : ย่อควำม

แก้เด็กหัวร้อน 

ทรรศนะ

เดก็คอืทรพัยากรของประเทศ 

อย่าให้กลายเป็นฆาตกร เป็น

อาชญากร หรอืเสยีคนเพราะ

เรือ่งอบายมขุต่างๆ แม้กระทัง่

ตายอย่างทีไ่ม่ควรจะตาย อย่า

ปล่อยให้เด็กตายต้ังแต่อายุ

น้อยๆ 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ลบัจนไม่โปร่งใส?
ประเดน็กำรจดัซือ้อำวธุยทุโธปกรณ์ของกอง
ทัพมีค�ำถำมเรื่องควำมโปร่งใสมำทุกยุค 
ด้วยข้ออ้ำงเป็นเร่ือง “ยุทธวิธี” ที่เป็น 
“ความลบั” ไม่สำมำรถใช้กระบวนกำร
ตรวจสอบตำมปรกติได้ ทุกครัง้ท่ีมข่ีำวทำง
ลบในกำรจดัซือ้ กองทพัจะออกมำบอกว่ำ
ตรวจสอบได้ จึงมคี�ำถำมว่ำแล้วท�ำไมไม่
เปล่ียนแปลงระบบกำรจดัซือ้และกำรตรวจ
สอบเพ่ือแก้ข้อครหำในภำยหลงั 

อย่ำงกรณ ี “กรมการขนส่งทหาร
บก” จดัซือ้จดัจ้ำงเฮลคิอปเตอร์รุน่ AW139 
จ�ำนวน 2 ล�ำ จำกบรษิทัอำกสัตำเวสต์แลนด์ 
เอส.พี.เอ. ประเทศอิตำล ีในปี 2555 ยคุ 
“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เป็น 
ผบ.ทบ. วงเงินประมำณ 1,350 ล้ำนบำท 
เฉลีย่ล�ำละ 675 ล้ำนบำท ทัง้ทีม่กีำรประกำศ
ขำยทัว่ไปในรำคำประมำณ 396 ล้ำนบำท

ฝ่ำยกองทพักอ็อกมำแถลงว่ำไม่ได้ซ้ือ
แพง เพรำะซือ้เคร่ืองซมิเูลเตอร์หรอืเครือ่ง
ฝึกบนิและกำรฝึกบนิ ส�ำรองอะไหล่ 2 ปี 
รวมถงึอปุกรณ์เพิม่เตมิ ทกุกองทพัก็ซือ้แบบ
นี ้ แต่ “คสช.” กป็ระกำศจะสร้ำงควำม
โปร่งใสแก้ปัญหำกำรทจุรติคอร์รปัชนั และ
ออกมำตรกำรมำกมำยให้หน่วยงำนรำชกำร
ต่ำงๆเปิดเผยข้อมูลมำกขึน้

ไม่ว่ำจะเป็นข้อตกลงคณุธรรม หรอื 
พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจ้ำงฉบับใหม่ พ.ร.บ.ประกอบ
รฐัธรรมนญูว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบ
ปรำมกำรทจุรติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่
เตมิ มำตรำ 103/7 ต้องเปิดเผย “ราคา
กลาง” โครงกำรจดัซือ้จดัจ้ำงทัง้หมดทีใ่ช้
งบประมำณของแผ่นดิน 

ขณะที ่“บบีซีไีทย” เปิดเผยว่ำ ในยคุ 
คสช. มกีำรจดัซือ้อำวุธยทุโธปกรณ์ทีใ่ช้งบ
ประมำณสงูหลำยโครงกำร อย่ำงกองทพั
บกซือ้รถถงัหลกั VT-4 จำกจีนประมำณ 
7,000 ล้ำนบำท เฮลิคอปเตอร์จำกรสัเซีย
ประมำณ 5,000 ล้ำนบำท กองทพัเรอืซือ้
เรอืตรวจกำรณ์ไกลฝ่ังประมำณ 4,000 ล้ำน
บำท และเรอืด�ำน�ำ้ S26T จำกจีน 1 ล�ำ 
มลูค่ำ 13,500 ล้ำนบำท และกองทพัอำกำศ
จดัซือ้เครือ่งบนิฝึกนักบินขบัไล่เบ้ืองต้นจำก
เกำหลีใต้ 8 ล�ำ มลูค่ำ 8,997 ล้ำนบำท

ความโปร่งใสของกองทพัถกู “ปิดตาย” 
อยูท่ีค่�าว่า “เรือ่งลบั” และ “ความมัน่คง”

ช่วงนีมี้ข่ำวเดก็เสยีชวีติเพรำะฆ่ำตัวตำย 
จมน�ำ้ตำย หรอืซ่ิงมอเตอร์ไซค์ตำย ซ่ึง
เป็นพฤตกิรรมทีค่กึคะนอง เรือ่งชู้สำว 
และประชดพ่อแม่ทีข่ออะไรแล้วไม่ให้ รวม
ถงึกำรเสพติดต่ำงๆ แทนท่ีจะท�ำเรือ่งดี
งำม

เรือ่งคกึคะนองของเดก็ไทย โดยเฉพำะ
กำรบดิมอเตอร์ไซค์ยงัเหน็อยูท่ัว่ไปทกุ
จงัหวัด ช่วงดกึจะมกีำรรวมตวักนั ท�ำให้
ชำวบ้ำนเดอืดร้อนไปทัว่ เจ้ำหน้ำทีก่ไ็ม่
เคยแก้ปัญหำได้ แม้แต่ใจกลำงกรุงเทพฯ 
ท้ังท่ีสถำนตี�ำรวจกอ็ยูใ่กล้ๆ  

ขณะทีเ่รือ่งชูส้ำว มัว่เซก็ซ์ และเสพ
ยำ เดก็วยัรุ่นยคุนีต้ดิโทรศพัท์กนังอมแงม 
ถ้ำพ่อแม่ขดัใจก็โกรธ ประชดต่ำงๆนำนำ 
จนกระทัง่จะฆ่ำตวัตำยกม็ ีหรอืฆ่ำพ่อฆ่ำ
แม่เลย เป็นเด็กหัวร้อนอย่ำงทีไ่ม่เคยมี
มำก่อน เพรำะจติใจไม่ได้เคลอืบด้วยศลี
ธรรม 

โลกเทคโนโลยีมส่ีวนท�ำให้เดก็หลงใหล
ใฝ่ต�ำ่ เสยีผูเ้สยีคนไม่น้อย หำกใช้ไม่เป็น 
ใช้ไม่คิด จงึถงึเวลำทีเ่รำจะต้องเอำใจใส่
แก้ปัญหำจริงๆจังๆท้ังครอบครัวและ
องค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ แม้แต่เรือ่งจม
น�ำ้ตำย เพรำะเดีย๋วนีไ้ม่มคีลองให้ว่ำย 
หรือคลองเน่ำหมด แม่น�ำ้กเ็น่ำ เดก็เลย
ว่ำยน�ำ้ไม่เป็น ไม่เหมือนสมัยก่อนทีว่่ำย
น�ำ้เป็นตัง้แต่เดก็ เพรำะมคีลองหน้ำบ้ำน 

เดก็ก็หดัว่ำยน�ำ้ได้ 
น�ำ้เน่ำเสยีไปหมด ทัง้คคูลอง แม่น�ำ้

ใหญ่เล็ก เสียแทบทัง้หมด เป็นเรือ่งน่ำ
เป็นห่วงมำกทีเ่ดก็ไทยไม่มโีอกำสเหมอืน
สมยัก่อน เดก็กอ่็อนแอ อย่ำงทีว่ดัอำตมำ 
เวลำปิดเทอมเด็กชนบท เดก็ชำวเขำทีม่ี
ควำมขยัน มีควำมทรหดอดทน ก็มำ
ท�ำงำนกันเตม็ไปหมด แต่เด็กกรงุเทพฯ
กลบัไม่ท�ำงำน ไม่สูง้ำน ท�ำอะไรกโ็อด
ครวญ แต่กลับเอำมือไปกดเกม กด
โทรศพัท์ บดิมอเตอร์ไซค์ 

โดยเฉพำะโทรศพัท์กลำยเป็นส่วน
หนึง่ของชวีติเดก็ไปแล้ว ทีว่ดัอำตมำให้
เดก็เกบ็โทรศัพท์ เดก็ก็ไม่ฟัง ไม่ท�ำตำม 
พอหำยก็กระวนกระวำย ต้องซ้ือต้องหำ
ให้ได้   

ปัญหาเด็กมีสารพัดเร่ืองสารพดั
ปัญหา จึงเป็นเรือ่งท่ีอยากฝากให้รบี
ท�ารบีแก้อย่างจรงิจงัได้แล้ว เพราะ
เดก็คือทรพัยากรของประเทศ อย่า
ให้กลายเป็นฆาตกร เป็นอาชญากร 
หรอืเสยีคนเพราะเรือ่งอบายมุขต่างๆ 
แม้กระท่ังตายอย่างท่ีไม่ควรจะตาย 
หากเด็กไม่สร้างสรรค์ก็จะไม่เป็น
พลังของแผ่นดิน แต่จะเป็นภาระ
ของแผ่นดิน ก็หวังว่าเราจะได้คิด
และช่วยกนั อย่าปล่อยให้เดก็ตาย
ตัง้แต่อายนุ้อยๆ แทนทีเ่ขาจะได้ท�า
ประโยชน์ให้บ้านเมอืง  

เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ธุรกจิไทยเดินหน้าเชือ่การค้าโลกสดใส

ประกาศยทุธศาสตร์ : ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ ธนาคาร
กรงุไทย ประกาศยทุธศาสตร์ดิจทิลั ก้าวสู ่Invisible Banking ร่วมขับเคลือ่นนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 พลิกโฉม Mobile Banking เปิดตัวแอพฯ “กรงุไทย NEXT” ชวิีต
ครบ แอปเดยีวอยู่ ที ่Banking Hall ช้ัน 2 ธนาคารกรงุไทย อาคารส�านกังานใหญ่ 

จดัประชมุ : สมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการผูจั้ดการ บรษิทั ท.ีเค.เอส.เทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจดังานประชุมกลุม่ CPX 2018 ครัง้ท่ี 18 เพือ่เป็นการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์เทคโนโลย ีกลยทุธ์ธุรกิจ รวมถงึวเิคราะห์สถานการณ์การ
ตลาด และร่วมกันพัฒนาอตุสาหกรรมสือ่ส่ิงพิมพ์ให้เข้าสูย่คุเทคโนโลยสีมัยใหม่ 

รำยงำน HSBC Navigator : 
Now, next and how for business 
ส�ำรวจบริษทักว่ำ 8,500 แห่ง ใน 
34 ประเทศทัว่โลก เพือ่ประเมนิมมุ
มองในกำรด�ำเนนิธรุกจิและควำม
คำดหวังต่อกจิกรรมกำรค้ำและกำร
เตบิโตของธรุกจิ ปรำกฏว่ำธรุกจิใน
ไทยร้อยละ 92 มมีมุมองเชงิบวก
มำกขึน้ต่อภำพรวมกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ เทยีบกบับริษัทในประเทศ 
อืน่ๆท่ัวโลกร้อยละ 78 เหตุผลเพรำะ
ควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 50) และกำรเตบิโตของ
เศรษฐกจิโลก (ร้อยละ 44) เป็นแรง
ขบัเคลือ่นส�ำคญัทีส่นบัสนนุมุมมอง
เชงิบวก ท้ังนี ้ผูต้อบแบบสอบถำม
เกอืบท้ังหมดจำกไทยร้อยละ 96 มี
ควำมเชือ่ม่ันต่อสถำนกำรณ์กำรค้ำ
ในปัจจบัุนสงูกว่ำบรษิทัทัว่โลกทีอ่ยู่
ทีร้่อยละ 81

นำยกฤษฎำ แพทย์เจรญิ ผู้
อ�ำนวยกำรบรหิำรฝ่ำยพำณิชย์ธน
กจิ ธนำคำรเอชเอสบซี ีประเทศไทย 
กล่ำวว่ำ น่ำตื่นเต้นที่จะเห็นกำร
ด�ำเนนิธรุกจิทีแ่ขง็แกร่งในไทยและ
มกีำรขยำยตวั โดยคำดหวงัว่ำจะ
เห็นกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้นในด้ำน
เทคโนโลย ี ระบบดจิทิลั และกำร
บริหำรจัดกำรข้อมูล ซึ่งจะท�ำให้

หุน้แกว่งตวัลุน้ผลประกอบการไตรมาส3

ผลส�ารวจ HSBC ระบุร้อยละ 97 ธุรกจิในไทยใช้ข้อมลูและการ
ประมวลผลเพ่ือปรบัปรงุธรุกจิ และร้อยละ 92 มองภาพรวมการ
ค้าระหว่างประเทศสดใส

ธรุกิจในประเทศไทยเตบิโต โดยข้อ
ตกลงกำรค้ำเสรกีบัสหภำพยโุรปซึง่
เป็นคูค้่ำใหญ่ทีส่ดุอนัดับ 3 ของไทย 
จะช่วยเพิม่โอกำสและกระตุน้กำร
เตบิโตของเศรษฐกจิ ขณะทีธ่รุกจิ
ไทยส่วนใหญ่เช่ือว่ำกำรเป็นสมำชกิ
ภำพอำเซียนและข้อตกลงกำรค้ำ
เสรอีำเซยีน-จีนจะช่วยเพิม่โอกำส
ทำงธรุกจิในอกี 3 ปีข้ำงหน้ำ 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัไทยยงั
กงัวลเรือ่งกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
โดยร้อยละ 81 เช่ือว่ำรฐับำลทัว่โลก
ก�ำลงัปกป้องธุรกจิภำยในประเทศ

นำยอภิชยั เรำมำนะชัย รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรฝ่ำยวิเครำะห์หลักทรัพย์ 
บรษิทัหลกัทรพัย์ แอพเพลิ เวลธ์ 
จ�ำกดั (มหำชน) เปิดเผยว่ำ แนว
โน้มตลำดหุน้ไทยเดอืนพฤศจกิำยน
ยังคงแกว่งตัวในกรอบ 1,620-1,710 
จดุ โดยมแีนวรบัส�ำคญัที ่1,600 จุด 
แนวต้ำน 1,680-1,710 จดุ หลัง
จำกทีผ่่ำนมำหุน้ไทยปรบัตวัลดลง
จำกปัจจัยลบควำมเสี่ยงสงครำม
กำรค้ำสหรัฐ-จีน ธนำคำรกลำง
สหรฐัมแีนวโน้มปรบัขึน้อตัรำดอกเบีย้ 

ประเด็นท่ีต้องตดิตำมคอื ผล
กำรเลือกตัง้กลำงเทอมสหรฐัในวนั
ที ่6 พฤศจกิำยน และกำรเจรจำกำร
ค้ำสหรฐั-จนีในกำรประชมุ G-20 
วนัที ่ 30 พฤศจกิำยน ขณะทีแ่รง
หนุนตลำดหุ้นไทยจะมำจำกผล
ประกอบกำรไตรมำส 3/61 ของ
บรษิทัจดทะเบยีนไทยทีค่ำดว่ำจะ
ออกมำด ีส่วนกลยทุธ์กำรลงทุนแนะ
เกง็ก�ำไรระยะสัน้ในหุน้ทีม่สีญัญำณ
บวกเชิงเทคนิค เช่น AMATA, CPF, 
GULF, SAWAD, STA, STEC

อย่ำงมนัียส�ำคญัทีม่ร้ีอยละ 75 ทัง้นี้ 
บรษิทัในไทยยงัมมีมุมองเชงิบวก
จำกนวตักรรม เช่น กำรใช้เทคโนโลยี
เพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิำพของกำร
ผลติและ Internet of Things โดย
มำกกว่ำคร่ึงหนึ่งก�ำลังลงทุนใน
เทคโนโลยีที่ล�้ำสมัยเพื่อเพิ่มยอด
ขำยและเจำะฐำนลกูค้ำใหม่ๆ รวม
ถึงปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ด�ำเนนิงำน 

ส่งผลให้กระแสเงนิทนุต่ำงชำตยิงั
ไหลออกจำกตลำดหุ้นกลุม่ประเทศ
เกดิใหม่ ขณะท่ีแนวโน้มเศรษฐกจิ
โลกปี 2562 ชะลอตวัลง 

เดอืนตลุำคมทีผ่่ำนมำหุน้ไทย
ถกูกดดันหลงัจำกกองทนุกำรเงนิ
ระหว่ำงประเทศ (ไอเอม็เอฟ) ปรบั
ลดคำดกำรณ์กำรเตบิโตเศรษฐกจิ
โลกปีนีแ้ละปีหน้ำสู่ระดับ 3.70% 
ขณะทีก่ำรส่งออกไทยเดอืนกนัยำยน
ลดลง 5.20% เน่ืองจำกเริม่ได้รบั
ผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำ

ของตนเองมำกขึน้เทยีบกบัสดัส่วน
เฉลีย่ของบรษิทัทัว่โลก กำรด�ำเนนิ
ธรุกจิจงึเป็นสถำนกำรณ์ทีม่คีวำม
ท้ำทำย บรษิทัหลำยแห่งให้ควำม
สนใจกำรผลิตและกลยุทธ์ธุรกิจ
ใหม่ๆ ซึง่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วน
ใหญ่ร้อยละ 97 มกีำรใช้ข้อมลูและ
กำรประมวลผลเพือ่ปรบัปรงุผลกำร
ด�ำเนนิงำนให้มปีระสิทธภิำพสูงสุด 
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของบริษัทท่ัวโลก
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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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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
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สังคม

นมถัว่เหลอืงพร้อมด่ืม “ไวตำม้ิลค์” 
เปิดตัวแคมเปญ “#ทูโกแค่บิดทุก
ทีท่กุเวลำ” เชญิชวนทกุคนร่วมเปิด
ประสบกำรณ์ท่องเที่ยวทุกทิศทั่ว
ไทยกับ “ไวตำมิ้ลค์ ทูโก” รับฤดู
ท่องเที่ยวของเมืองไทย มำพร้อม
กับฉลำก Limited Edition สถำน
ที่มหัศจรรย์ไทยแลนด์ 12 ลำย 
พร้อมเปิดตัว “ทอม-อิศรำ กิจ
นิตย์ชีว์” แบรนด์แอมบำสเดอร์
คนใหม่ ที่ลำนอัฒจันทร์ ชั้น LG 
ศูนย์กำรค้ำสยำมสแควร์วัน 

โดยภำยในงำนหนุ่มทอมได้
มำเล่ำถึงประสบกำรณ์กำรท่อง
เท่ียวพร้อมกบัเพือ่นทีรู่ใ้จขวดใหม่ 
ไวตำมิ้ลค์ ทูโก ที่สำมำรถพกพำ
ไปอร่อยได้ในทกุทีท่กุเวลำ นอกจำก
น้ันยังมีกิจกรรมสนุกๆด้วยกำร
ชวนทุกคนในงำนร่วมเล่นเกม 
Meet & Greet ทอมกับแฟนคลับ 
ก่อนท่ีจะโชว์มินิคอนเสิร์ตเอำใจ
เหล่ำแฟนคลบัและทุกคนทีม่ำร่วม

จำกกำรท�ำงำนก็จะชวนเพื่อนๆ
หรือคนใกล้ตัวไปออกทริปเสมอ 
ผมว่ำกำรทีเ่รำได้ออกไปท่องเทีย่ว
เป็นกำรช่วยชำร์จพลังงำนให้เรำ
วิธีหนึ่ง แต่กำรไปเที่ยวให้สนุกก็
ต้องเตรยีมตวัไปให้ดนีะครบั ตอน
นี้ผมเจอบัดดี้ใหม่ “ไวตำมิ้ลค์ ทู
โก” ที่มำช่วยชำร์จพลังได้แบบ
ง่ำยๆ และสำมำรถพกไปได้ในทุก
ที่ทุกเวลำ ซึ่งตอนนี้ไวตำมิ้ลค์
ออกแบบลำยใหม่ให้ทุกคนได้เลอืก
กนัถงึ 12 ลำย เป็นฉลำก  Limited 
Edition ของสถำนทีม่หศัจรรย์ไทย
แลนด์ สวยมำกๆครับ นอกจำกนี้
ยงัจดัโปรโมชัน่ลุน้รบั Note 9 แจก
ทุกสัปดำห์ เพียงแค่ซื้อไวตำมิ้ลค์ 
ทูโก สูตรใดก็ได้ แล้วส่งรหัสมำ
ร่วมสนุก ก็ลุ้นรับมือถือใหม่เพื่อ
ออกไปเปิดประสบกำรณ์กบัสถำน
ที่ท่องเที่ยวสวยๆ พร้อมเก็บภำพ
ควำมประทบัใจในมมุของแต่ละคน
ครับ”  

อโนมา อุฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บริษัท ทางยกระดับ
ดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน) เตรียมกระทงขนมปังส�าหรับแจกให้กับผู้ที่ใช้ทางยก
ระดับดอนเมืองในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ด่านดินแดง 1 และด่านอนุสรณ์
สถาน 2 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย โครงการเดิน-
วิ่งเพื่อสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย Great Food Good Run 2018 

บัญญัติ ค�านูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล, ส�านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ.สตูล, อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา จัดกิจกรรม “รักษ์เกาะหลีเป๊ะ ร่วมใจเลิกใช้
ถุงพลาสติก” ณ หาดพัทยาบีช เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จ�ากัด (มหาชน) 
พร้อมด้วยทมีผู้บรหิาร มอบเงนิสนบัสนนุให้กบัมลูนธิิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอด
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ 

‘ไวตามิ้ลค์’ชวนเที่ยวทั่วไทย

งำนอย่ำงสนุกสนำน งำนนี้อิ่มทั้ง
ท้อง อิ่มทั้งใจกันถ้วนหน้ำ

งำนนี้หนุ่มสำยเที่ยวอย่ำง
ทอม-อิศรา กิจนิตย์ชีว์ กล่ำว
ว่ำ “ผมเป็นคนทีช่อบกำรท่องเทีย่ว
มำกๆอยู่แล้วครับ ถ้ำมีเวลำว่ำง

ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 20 ฉบับที่ 4950 (1475) วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


