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พระทุมมังกุ?

editor59lokwannee@gmail.com3เรื่องร้อนรัฐบาล
น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร 35,000 
ล้านบาท และเรื่องที่ถูกท�าให้
มองว่าปทูางสบืทอดอ�านาจจาก
กรณปีรบัแก้ร่างรฐัธรรมนญูลด
เง่ือนไขเก่ียวกับการเลือกนายกฯ
คนนอก ทัง้ 3 เรือ่งไม่เกีย่วข้อง
กันทางตรง แต่ถือเป็นคนละ
เรื่องเดียวกันที่จะมาเขย่าฐาน
อ�านาจรฐับาลทหาร คสช.

การเมืองช่วงนี้มีเรื่องร้อนๆให้
รัฐบาลต้องเคลียร์ไม่เว้นแต่ละ
วัน มีทั้งเรื่องที่ท�าให้ภาพพจน์
การเข้ามาปราบปรามทุจริตถูก
ลดทอนน�า้หนกัลง ซึง่เป็นผลมา
จากครอบครัวน้องชายนายก
รฐัมนตร ีเรือ่งทีถ่กูท�าให้มองว่า
ไล่ล่าสองมาตรฐานจากกรณี
เรียกค่าเสียหายจ�าน�าข้าวจาก 

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ไม่อ่าน..ไม่ได้! เล่มใหม่ล่าสดุวางแผงแล้ว

ส่งเฉพาะสมาชิก-ไม่วางจ�าหน่าย

สั่งซื้อได้ในราคาเล่มละ 50 บาท

สอบถามโทร.0-2422-8080, 0-2422-8008

ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“เปิดไฟส่องไล่คนโกง” แต่ไม่กล้าส่องตนเอง 
ไม่ต่าง “สังคมศรีธนญชัยใส่หัวโขนทศกัณฐ์” 
กฎหมายไม่ปรกติเพราะแบ่งชั้นวรรณะและเลือกปฏิบัติ 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ถาม 
“จริยธรรม” ยุครัฏฐาธิปัตย์ 
“โสภณ พรโชคชัย” เตือน “สมคิด” บุคคลอันตราย! 
“ลอย ลมบน” ให้จับตา “ธนารัฐ” เอื้อกลุ่มทุนเอกชน 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” วิพากษ์ “กับดักสังคมไทย” 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” มองความเป็นไทยผ่าน “โขนทศกัณฐ์” 
“วชิรวิชญ์ สิรชัยพงศ์กุล” ชี้การศึกษาไทยเข้าสู่ยุคมิคสัญญี 
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ทิศทางการเมืองสัปดาห์น้ีต้องติด 
ตามต่อกับประเด็นร้อนที่เกิดจาก
ครอบครวัจนัทร์โอชาผูน้้องว่าจะท�า 
ให้กระแสอ่อนลงได้อย่างไร
 แน่นอนว่าท�าให้เงียบไปเลยคง
ไม่ได้ แต่เมือ่ตัง้หลกัได้ เชือ่ว่าฝ่าย
คุมอ�านาจคงไม่อยากให้ประเด็นนี้
กวนใจนาน
 การชีแ้จงแบบข้างๆคูๆ  การแถ
แบบสองมาตรฐานไม่มีเหตุผลรอง 
รับน่าจะลดปริมาณลง โดยเฉพาะ
พวกทีแ่สดงตนออกมาปกป้องแทน
นายน่าจะได้รับสัญญาณให้สงบ     
นิง่มากขึน้ เพราะช่วงเวลาทีผ่่านมา
พิสูจน์แล้วว่ามีสภาพที่ไม่ต่างจาก    
เสอืตดิจัน่ ยิง่ดิน้ยิง่เจบ็ สูอ้ยูเ่ฉยๆ   
ดกีว่า
 อีกประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่ที่  
ต้องติดตามคือการลงนามเรียกเงิน 
35,000 ล้านบาทจาก น.ส.ยิ่ง-
ลกัษณ์ ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมน-
ตรี ซึ่งเป็นผลมาจากการท�าโครง   
การจ�าน�าข้าว และการไล่เอาผดิท้ัง
ทางแพ่ง อาญากับข้าราชการ เจ้า
หน้าที่รัฐ เอกชนอีกเพียบที่มีส่วน
ร่วมในการท�าโครงการจ�าน�าข้าว
 กรณขีองน.ส.ย่ิงลกัษณ์ นัน้ถกู
ช้ีแจงว่าไม่มีโทษถึงติดคุก หากถูก
เรยีกเกบ็แล้วไม่มจ่ีายกแ็ค่เป็นบุคคล
ล้มละลาย เพราะการถกูเรียกเกบ็เงนิ
ครัง้นีไ้ม่ใช่เร่ืองทจุริต แต่เป็นผลมา
จากปล่อยปละละเลยให้เกิดความ
เสยีหาย
 อย่างไรกต็าม ต้องแยกออกจาก
คดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองที่ถูก
อยัการเป็นโจทก์ยืน่ฟ้องตามมติของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบ

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ /บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : 

สมศักดิ์ ไม้พรต / ส�านักงานบริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด : เลขที่ 71/25 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8101, 
0-2422-8104-9, 0-2422-8112 แฟกซ์ 0-2884-9918 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

โลกวันนี้มีประเด็น  

ในช่วง 5 ปีแรกหลังการเลือกตั้ง
จะเลือกนายกฯกี่ครั้งคนนอกก็มีสิทธิ์

ถูกเสนอชื่อเข้าแข่งขันได้ทุกครั้ง

เรื่องจากปก

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)   
ซึง่คดน้ีีมีเรือ่งโทษจ�าคุกอยูด้่วย ต้อง
รอลุ้นค�าตัดสินของศาลฯว่าจะออก
มาอย่างไร
 สองเรื่องว่าร้อนแล้ว ยังมีเรื่อง
เก่ากลบัมาแทรกคิวร้อนอกีครัง้  ส�า-
หรับกรณีอ�านาจหน้าที่ของสมา-   
ชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ชุดแรกท่ีจะมา   
จากการลากตัง้ทัง้สภา 250 หลงัศาล
รัฐธรรมนูญตีกลับร่างรัฐธรรม-    
นูญมาให้ คณะกรรมการร่างรัฐ-
ธรรมนูญ (กรธ.) ปรบัปรงุแก้ไขเรือ่ง
อ�านาจหน้าที่ส.ว.เกี่ยวกับการร่วม
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีใหม ่     
โดยให้เหตุผลว่าเนื้อหาที่ส่งไปให้
ตรวจไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของประชาชนในการลงประชามติ 
รบัร่าง
 ประเด็นที่เป็นที่วิจารณ์กันมาก
ในตอนนี้คือการให้ส.ว.มีสิทธ์ิร่วม
เข้าชือ่กนัเสนอท่ีประชมุรฐัสภาเลอืก

เอ่ยชือ่ถงึ “บิก๊ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา เป็นนายกฯได้ยาวๆ 
8 ปี
 อกีเรือ่งทีร้่อนขึน้มาคอื “บิก๊ตู”่ 
ในฐานะหวัหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) มอี�านาจสัง่ยบุสภา
ผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกต้ัง
ได้ หากว่าทีป่ระชมุร่วมระหว่างส.ส. 
และส.ว.ไม่สามารถเลือกนายกรัฐ-
มนตรขีึน้มาบรหิารประเทศได้
 ทั้ง 3 เรื่องไม่เกี่ยวข้องกันทาง
ตรง แต่ถอืเป็นเรือ่งร้อนท่ีจะพุง่เข้าใส่
รฐับาลทหาร คสช.
 มทีัง้เร่ืองทีท่�าให้การเข้ามาปราบ
ปรามทุจริตถูกลดทอนน�้าหนักลง 
ระดบัความโปร่งใสมวัหมอง เรือ่งที่
ถูกท�าให้มองว่าไล่ล่าสองมาตรฐาน 
และเรื่องที่ถูกท�าให้มองว่าปูทาง
สบืทอดอ�านาจ
 ส่วนจะกระแทกให้รัฐบาล
ทหารคสช.สั่นสะเทือนได้ในระ 
ดับไหนยังเป็นเรื่องที่ต้องติด 
ตาม แต่ทีแ่น่ๆถงึตอนนีส้ายตา
ที่ประชาชน (แม้แต่คนเชียร์) 
ส่วนใหญ่มองรัฐบาลไม่เหมือน
เดิมแล้ว

นายกรัฐมนตรีนอกบัญชีพรรคการ 
เมอืง หรอืทีเ่รยีกว่านายกฯคนนอก
ด้วย จากเดิมที่ให้เป็นอ�านาจของ
ส.ส.เท่าน้ัน ท�าให้ถูกมองว่าประตใูน
การเปิดรบันายกฯคนนอกจะถกูเปิด
ได้ง่ายขึน้ แม้ส.ว.จะไม่มสีทิธ์ิในการ
เสนอชือ่คนเป็นนายกฯกต็าม
 อีกประเด็นที่วิจารณ์กันให้แซด
คอืกรณใีห้การเลอืกนายกฯ 5 ปีแรก
สามารถเสนอชื่อคนนอกร่วมชิง
ต�าแหน่งกีค่รัง้กไ็ด้ โดยให้เหตผุลว่า
ต้องการแก้ปมปัญหาเมื่อมีการยุบ
สภา หรอืว่านายกฯลาออก ถกูถอด 
ถอน
 พดูให้เข้าใจง่ายๆคอืในช่วง 5 ปี
แรกหลงัการเลอืกตัง้จะเลอืกนายกฯ
กีค่รัง้คนนอกกม็สีทิธิถ์กูเสนอชือ่เข้า
แข่งขันได้ทุกครั้ง ไม่ใช่แค่ครั้งแรก
หลงัการเลอืกตัง้เท่านัน้
 ประเด็นถกูมมองว่าเป็นการ
เปิดทางให้คนนอก โดยมีการ

3เรื่องร้อนรัฐบาล
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ค�าวนิจิฉยั “ค�าถามพ่วง” ร่างรฐัธรรม 
นูญฉบับใหม่ของ “ศาลรัฐธรรม-
นญู” สรปุได้ 2 ประเดน็ส�าคญัคอื 
 1.ผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อ “นายกรัฐ-
มนตรี” ตามบัญชีรายช่ือพรรค 
การเมืองต้องเป็น ส.ส.เท่านั้น ส่วน
การเลือก “นายกรฐัมนตร”ี เป็นสิทธิ์
ของทีป่ระชุมร่วมรัฐสภา คอื ส.ส. กบั 
ส.ว.ลากต้ัง
 2.ที่ประชุมร่วมรัฐสภาจ�านวน 2 
ใน 3 มสีทิธ์ิเข้าช่ือยืน่ประธานรฐัสภา
ขอให้งดเว้นมาตรา 88 และสามารถ
เสนอชื่อ “บุคคลอื่น” นอกเหนือ     
ในบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง เป็น 
“นายกรฐัมนตร”ี ได้ คอื “นายกฯ
คนนอก” จากเดิมให้ส.ส. เท่านัน้ทีม่ี
สทิธิเ์ข้าชือ่กึง่หนึง่จากจ�านวนทัง้หมด
เท่าทีม่อียู่  
 ทีน่่าสนใจคอืภายใน 5 ปี ส.ว.ลาก
ตั้งมีสิทธิ์จะร่วมโหวตเลือก “นายก
รฐัมนตร”ี ก่ีคร้ังก็ได้ และ “นายกฯ
คนนอก” ก็มีโอกาสสูงที่จะอยู ่ใน
อ�านาจถึง 2 สมยัหรอื 8 ปี ซึง่ “ศาล
รฐัธรรมนญู” อ้างว่าเพือ่ให้ “การ
ปฏริปูประเทศ” ต่อเนือ่ง ตาม “แผน
ยทุธศาสตร์แห่งชาต”ิ 
 การเมอืงช่วงการเปลีย่นผ่าน 5 ปี 
จงึจะอยูภ่ายใต้อ�านาจของ ส.ว.ลากตัง้ 
ทีเ่ป็นเสมอืนพรรคการเมอืงใหญ่ท่ีสดุ 
ไม่ว่าจะเป็นการการคมุรฐับาลหลงัการ
เลอืกตัง้ หรอืการโหวตเลอืก “นายก
รัฐมนตรี” ซึ่งเดิม “มาตรา 272” 
ก�าหนดให้เลอืก “นายกฯ คนนอก” 
ได้เพยีงคร้ังเดียวในวาระแรกหลงัการ
เลือกต้ัง ส.ส.คร้ังแรกเท่านัน้!
 “ศาลรฐัธรรมนญู” จงึถกูมอง
ว่าวินิจฉยัเกนิค�าขอ และแสดงถงึ
อ�านาจทีล้่นเหลอืของ “ตลุาการ-  
ภวัิฒน์”!

ทรรศนะ

มันมาแล้ว!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

กันนะ บางประเทศเขาก็มีการลงโทษลงทัณฑ์
กันให้เข็ดให้หลาบให้จ�า แต่บางประเทศก็ไม่
กล้าจะท�าอะไรกันรุนแรง เป็นแบบค่อยเป็น
ค่อยไป คอยว่าคอยเตือน แต่ว่าพระที่เป็น 
“ทุมมังกุ” หรือพวกเก๊ที่แก้ยาก หน้าด้านไร้
ยางอาย บ้างก็ต้องลงโทษกันบ้าง แต่ของเรา
คงไม่รนุแรงเหมอืนพระเขมร พระเขมรคงบาร 
มีมาก ของเรายังจะพอแก้ไขกันได้  เลยท�ากัน
แบบท้วมๆ แต่อย่างธรรมกายนี่ไม่รู้ว่าเป็นยัง
ไง เพราะพระไทยบางองค์กบ็ารมล้ีนเหลือ เลย
ท�าอะไรกันไม่ค่อยได้ ก็อยู่กันไปแบบที่ไม่
เฉียบขาด 
 เรื่องพรรค์นี้แล้วแต่ประเทศไหนเขา
มีปัญหาอย่างไร ก็คงแก้ไม่เหมือนกัน 
บางประเทศแก้ได้ บางประเทศแก้ไม่ได้ 
เพราะตดิขดักนัไม่เดด็ขาด แต่ถ้าใช้ความ
เด็ดขาดมากเกินไปก็มีปัญหา ไม่แก้เลย
ก็มีปัญหา เพราะปัญหามันมีทุกยุคทุก
สมัย เรื่องจะท�าให้ดีงาม มันก็อยู่ที่จะมี
ผู ้น�าที่มีความเด็ดขาดแค่ไหน อย่างท่ี
เขมรสมัยหน่ึงเขาเคยฆ่ามากมายที่เรียก
ว่าทุ่งสงัหาร พระถกูฆ่าไปไม่ใช่น้อย ประ 
ชาชนเคยเหน็ข่าวพระถกูฆ่ามาแล้วเยอะ
ต่อเยอะ ก็เลยไม่มีรู้สึกสะเทือนใจอะไร
นกั กถ็อืว่าพระเขมรทีถ่กูเฆีย่นเป็นกรรม
ของพระ  
 แต่พระไทยที่ท�าอะไรไม่ค่อยถูกต้องดีงาม
ในพระธรรมวินยัยงัปล่อยกนัลอยนวล ถ้าเฆีย่น
พระเกิดขึ้นในเมืองไทยคงจะเป็นข่าวใหญ่ ลง
ในส่ือออนไลน์ ลงในสือ่ต่างๆให้เหน็บาดแผล
พระที่ถูกเฆี่ยนกันไปทั่วแล้ว   
 เอาล่ะ ยังไงก็ขอให้เมืองไทยอย่าไป
ถงึจดุนัน้เลย พระคณุเจ้าทัง้หลายก็พยา-
ยามแก้ไขตวัเองอย่าให้ต้องถงึจดุทีม่กีาร
เฆี่ยนตีกันเลย ไม่ต้องใช้เหมือนยุคพระ
อโศกมาแก้ เราแก้ไขกันเองให้เรียบร้อย
ดีที่สุด
 เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

เหมือนกัน บางประเทศแก้ได้ บาง
ประเทศแก้ไม่ได้ เพราะตดิขดักนัไม่
เด็ดขาด แต่ถ้าใช้ความเด็ดขาดมาก
เกนิไปกม็ปัีญหา ไม่แก้เลยกม็ปัีญหา 
เพราะปัญหามันมีทุกยุคทุกสมัย

เมือ่เรว็ๆนีม้ข่ีาวว่า พระทีก่มัพชูาหรอืเขมร เจ้า
อาวาสวดัเอาหวายเฆีย่นหลงัพระลกูวดัจนเป็น
แผลยาว เพราะมีชาวบ้านท่ีศรัทธาน�าก๋วย-
เต๋ียวมาถวาย แต่พระไม่ลงมาฉัน คือมีพระ 
400 รูป แต่ไม่ลงมาประมาณ 100 รูป ท�าให้
อาหารทีช่าวบ้านน�ามาถวายเหลอืจ�านวนมาก 
เจ้าภาพก็รู้สึกพระไม่ฉลองศรัทธา เลยท�าให้
เจ้าอาวาสเสียหน้า 
 ท�าให้อาตมานึกถึงตอนอยู่วัดสวนโมกข์ 
ท่านอาจารย์ต�าหน ิแต่ไม่ได้เฆีย่นตแีบบนี ้ไม่
ได้ไม่เห็นศรัทธาของชาวบ้าน แต่ขี้เกียจจะลง
มาฉันอะไรท�านองนี้ ก็เคยมีการบ่นว่าน่าจะ
ฉลองศรัทธาญาติโยมบ้าง แต่ที่เขมรเล่นแรง  
เหมือนสมัยพระเจ้าอโศกที่พระเจ้าแผ่นดินมี
อ�านาจมาก สั่งเฆี่ยนพระก็ได้ ฆ่าเลยก็ยังมี    
สึกก็เยอะ แต่ที่เห็นคุณไพบูลย์ นิติตะวัน ออก
มาให้ข้อมูลนั้นไม่รู้เอาตัวเลขมาจากไหน ที่
บอกว่าพระเจ้าอโศกฆ่าพระภกิษทุีน่อกรตีนอก
ธรรมวินัยเป็นพันๆรูป บางตัวเลขก็บอกเป็น
หมืน่รปู พระถกูพระเจ้าแผ่นดนิเฆีย่น หรอืฆ่า 
เพราะไม่น�าร่องศรัทธาแล้วยังท�าลายศรัทธา
อีก จึงลงโทษรุนแรง
  พระไทยทีส่มทุรปราการกบ็อกว่า เจ้าอา-
วาสวัดที่เขมรก็ท�าเกินไป มันก็ล�าบากเหมือน

พระทุมมังกุ?
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เป็นเวลา 12 ปีในปี ค.ศ. 2012 ซึง่
ค่าสินไหมทดแทนที่โจวจะได้รับ
เป็นจ�านวนเงนิ 1.8 ล้านหยวน (ประ 
มาณ 9.9 ล้านบาท) จนถงึเวลานี้
เธอกย็งัไม่ได้รบัแม้แต่น้อย
 โจวตัดสินใจเดินกลับออกมา    

โจว เหยยีน หญงิสาววยั 21 ปี 
เหยือ่ทีถ่กูท�าร้ายร่างกายอย่าง
สาหสัเมือ่ 5 ปีก่อน สลดัความ
อับอายจากรอยแผลเป็น เผย
โฉมตัวเองออกสู่สาธารณชน
อย่างกล้าหาญด้วยการโพสต์
ภาพถ่ายอริยิาบทต่างๆของตวั
เองในโลกอนิเทอร์เนต็
 ในภาพถ่ายของเธอ แม้ว่าจะ
เต็มไปด้วยบาดแผลที่สร้างความ
แตกตื่นให้กับทุกคน หากแต่ไม่
สามารถจะกลบทับความสดใสและ
ความสวยงามของเธอได้แม้แต่ 
น้อย
 เมือ่เดอืนกนัยายน 2011 เถา- 
หรูคุ่น เพื่อนร่วมชั้นเรียนของโจว 
เหยียน ได้น�าน�้ามันส�าหรับเติม
ไฟแช็กราดไปที่ตัวของโจว จาก
นั้นก็จุดไฟเผาเพราะต้องการแก้
แค้นเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์
ชู้สาว
 โจวต้องทนทกุข์กบัอาการไหม้
ร้ายแรงกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของ   
ร่างกาย และต้องนอนรักษาตัว
นานถงึ 1 ปี
 เถา ผู้ต้องหาถูกตัดสินจ�าคุก

สู่แสงสว่างอีกครั้งหลังจากที่เธอ  
คดิได้ว่า การหลบซ่อนตวัเองจาก
สังคมไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาของ
ชวีติเธอ แม้ว่าก่อนหน้านัน้เธอจะ
ต้องทนทุกข์กับการรังเกียจเดียด
ฉันท์ของคนเดินถนนท่ัวไป รวม

ไปถึงการหางานของเธอก็ประสบ
กบัปัญหาอย่างมากเช่นกนั
 เธอเขียนลงในไมโครบล็อก
ของเธอว่า
 “ฉันต้องอาศัยอยู่ในร่างกาย  
ท่ีไม่คุ้นเคย ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไป
เหมอืนอย่างทีฉั่นอาย ุ 16 ปี ฉนั  
ยังคงเป็นหญิงสาวท่ีโรแมนติกที่
คาดหวังสายฝนรสส้ม ฉันมักจะ
ร้องไห้แต่ไม่คร�่าครวญ รุ่งอรุณ
คงจะมาถึงในอีกไม่ช้าและทุกสิ่ง
ทกุอย่างจะดขีึน้เอง”
 ถ้าเธอไม่ถกูท�าร้าย ป่านนีเ้ธอ
ก็คงจะเรียนจบระดับมัธยมศึกษา
และสามารถเข้าไปเรียนในระดับ
มหาวทิยาลยัไปแล้ว
 โจวกล่าวว่า คนทีบ้่านเธอนยิม
แต่งงานตัง้แต่อายยุงัน้อย ถ้าเธอ
ไม่บาดเจ็บสาหัสและเต็มไปด้วย
แผลเป็นเช่นนี ้เธอกค็งจะแต่งงาน
และกลายเป็นแม่คนไปแล้ว
 โจวยังคงปรารถนาความ  
รกั และการแต่งงาน เธอได้เล่า
ว่า เธอจะไม่ยอมสญูเสียความ
ปรารถนาที่จะรัก เธอจะไม่
หยุดท่ีจะเชื่อในเรื่องความรัก 
เธอเชือ่ว่าในอกีไม่ช้าเธอจะพบ
กับคนท่ีใช่ แม้ว่าโอกาสของ
เธอจะน้อยนดิสักเพียงใดกต็าม
เพราะเธอกร็ูต้วัเองดว่ีา เธอไม่ 
ใช่เจ้าสาวสมบรูณ์แบบอกีต่อไป

 

ฉบบัน้ีขอเสนอสภุาษติทีว่่า “เฉยีน 
จวี ้ โห้ว กง” หรอื “ก่อนโอหงั
หลงันบนอบ” 
 สมยัจ้านกว๋อ ซฉูนิได้เดนิทาง
ไปยงัแคว้นฉนิ โดยมจุีดประสงค์
เพื่อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
ปกครอง แต่ฉนิหวางกลบัไม่สน 
ใจ ท�าให้ซฉูนิต้องเสยีเงนิค่าเดนิ

แต่ไม่ยอมมองหน้า เขาไปขออาหาร
จากพีส่ะใภ้ แต่พีส่ะใภ้กลบัพดูจาดถููก
และไม่ให้อาหาร เหตกุารณ์นีท้�าให้  
ซูฉนิเสยีใจมาก และเป็นแรงให้มมุา-
นะอ่านหนงัสอื
 ต่อมา ซูฉินสามารถเขียนบท 
ความทีด่เีลศิได้ฉบบัหนึง่ แคว้นทัง้หก
ได้แก่ แคว้นเยียน แคว้นจ้าว แคว้น
ฉ ีแคว้นฉู ่แคว้นหาน และแคว้นเว่ย 
ล้วนชืน่ชมและเชญิให้ซฉูนิเป็นอคัร
เสนาบดขีองทัง้หกแคว้นและน�าทพั
ต่อสูก้บัแคว้นฉนิ
 คร้ังหน่ึง ซูฉนิเดนิทางผ่านบ้านท่ี

editor59lokwannee@gmail.com

ก่อนโอหงัหลงันบนอบ ลัว่หยาง พ่อแม่ของเขามาดกัรอที่
ถนน เมือ่ไปถงึบ้านภรรยากไ็ม่
กล้าสบตากบัเขา พีส่ะใภ้กลบัมา  
นอบน้อมพนิอบพเิทา ซฉูนิรูสึ้ก   
ขบขนัอย่างมาก จงึกล่าวไปว่า “พี่
สะใภ้ แต่เดมิท่านโอหงัดถูกูข้า แต่
ท�าไมวนันีก้ลบันบนอบอ่อนน้อม
เย่ียงนี”้
 ก่อนโอหงัหลงันบนอบ หมาย
ถงึ คนทีม่กีริยิาก่อนและหลังไม่
เหมอืนกนั โดยให้ความส�าคญักบั
ตวัเงนิและความส�าเรจ็มากกว่าตวั
ตนของผูอ่ื้น   

editor59lokwannee@gmail.com

เหยื่อโพสต์ภาพอย่างกล้าหาญ

ทางไปจนหมด กว่าจะเดนิทางกลบั
ถึงบ้านที่ลั่วหยางเสื้อผ้าก็ขาดว่ิน
สกปรก
 พอซูฉินได้พบสมาชิกในครอบ 
ครวั พ่อแม่กแ็ค่พดูด้วยแบบเสยีไม่  
ได้ ภรรยากเ็ข้ามาดแูลเยบ็เสือ้ผ้าให้
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ยอมเข้ามอบตวักบัทางการกว่า 
600,000 คน
 ดเูตอร์เต ระบวุ่า รูส้กึตกใจกบั
ปัญหายาเสพตดิทีไ่ม่เคยรูม้าก่อน
ว่าจะระบาดในสงัคมฟิลปิปินส์รนุ 
แรงขนาดน้ี พร้อมกันน้ันได้ประ 
กาศขยายแผนกวาดล้างต่อไปอกี 6 
เดอืน ด้วยเป้าหมายขจดัภยัสงัคม
ประเภทนีใ้ห้สิน้ซาก
 นอกจากท�าสงครามปราบยา
เสพตดิแล้ว ผูน้�าฟิลปิปินส์ยงัตอบ 
โต้อย่างเผ็ดร้อนกับชาติตะวันตก
และผู้วิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการนี้ 
ซึ่งหลายกรณีถูกมองว่าเป็นการ
กระท�าละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ผดิกฎหมาย ไม่ด�าเนนิการโดยยดึ
กฎหมายเป็นหลกั 
 ดเูตอร์เตโต้กลบัประธานาธบิ-
ดบีารคั โอบามา แห่งสหรฐั ด้วย
ค�าพดูหยาบคายว่า “ลกูผูห้ญงิหา 
กนิ” สวนกลับนายบัน คมูีน เลขา-
ธกิารสหประชาชาตว่ิา “โง่” และชู
นิว้กลางให้สหภาพยโุรป 
 ด้วย “ความแรง” ที่ชาติ
ตะวนัตกมองว่าไม่กระท�าตาม
กฎหมาย ท�าให้นักลงทุนต่าง
ชาตวิติกและทยอยหน ี ส่งผล
ให้ภาวะเศรษฐกิจฟิลิปปินส์  
ป่ันป่วนหนกั ตลาดหุน้ร่วงตดิ-

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ลว๋อ เจี๋ย แห่ง China Daily สะท้อนพรรคแอลดีพีญี่ปุ่นเตรียม
แก้กฎของพรรคเพือ่ให้นายชนิโสะ อาเบะ สามารถด�ารงต�าแหน่ง
ประธานพรรคเป็นสมัยที่ 3 ได้  

เศรษฐกจิ
 นายโรดรโิก ดเูตอร์เต เข้า
ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีประ 
เทศฟิลปิปินส์เมือ่ 30 มถินุายนที่
ผ่านมา พร้อมกบัประกาศแผนกวาด
ล้างอาชญากรและยาเสพตดิทนัที 
 แม้จะด�าเนนิการมาเพยีง 3 
เดอืน แต่จากการปราบปราม
ด้วยมาตรการเด็ดขาด ท�าให้
ยอดผู ้ถูกวิสามัญฆาตกรรม    
พุ่งเกิน 3,300 ราย และมีผู้

ข้อมูลภาพ straitstimes.com, tradyouth.org

 In Brief : ย่อความ

ผู้น�าฟิลิปปินส์ปฏิบัติการ
กวาดล้างยาเสพติดผ่าน
มาเพียง 3 เดือน แต่มผีูถ้กู
วิสามัญฆาตกรรมกว ่า 
3,300 ราย สร้างความวติก
ให้หลายฝ่ายซึ่งมองว่า
หลายกรณเีป็นการกระท�า
ผิดกฎหมาย ขณะนักลง
ทุนต่างชาติเริ่มไม่มั่นใจ
ท�าให้เศรษฐกิจมีผลกระ
ทบหนัก 

ต่อกนักว่า 20 วนั และเงนิเปโซ
อ่อนค่าต�า่ทีส่ดุในรอบ 7 ปี 
 ความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุต่าง
ชาต ิ มีแนวโน้มลดลงต่อไปตราบ
เท่าทีฟิ่ลปิปินส์ยนืยนัใช้ “ยาแรง” 
ขจดัยาเสพตดิ 
 นอกจากนัน้ สถาบนัจดัอันดบั
ความน่าเชือ่ถอื Standard & Poor’s 
(S&P) ยงัออกมาเตอืนว่า แผนก
วาดล้างอาชญากรและยาเสพติด
แบบนี ้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 
ท�าให้ฟิลิปปินส์มีแนวโน้มถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือในอนาคต
อนัใกล้
 ผูน้�าฟิลปิปินส์วางแผนแก้ปัญ-
หาเศรษฐกจิทีท่รดุหนกัจากทีย่�า่-
แย่อยูแ่ล้ว โดยเตรยีมหนัไป “พึง่” 
รสัเซยีและจนีแทน คาดว่าจะเดนิ
ทางเยอืนจนีปลายเดอืนตลุาคมนี้ 
 สื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์รายงาน  
ว่า ดูเตอร์เตต่อสายตรงถึงนายก  
รัฐมนตรีดมิตรี เมดเวเดฟ แห่ง
รสัเซยี พร้อมกับเอ่ยขอความช่วย
เหลอืจากรสัเซยีอย่างตรงไปตรงมา
 ส�าหรับกรณีนักลงทุนต่าง
ชาติทยอยหนีจากฟิลิปปินส์      
ดูเตอร์เตกล่าวถึงด้วยสไตล์ท่ี
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวว่า   
“ไปได้เลย ไม่มีปัญหา ผมจะ
หันไปท�าการค้ากบัรสัเซยีและ
จนีแทน”

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ความเด็ดขาด โผงผาง และ
ตรงไปตรงมาออกแนวบูน๊ดิๆ 
ท�าให้ผู้น�าฟิลปิปินส์กลายเป็น
ข่าวดงัต่อเนือ่ง ท่ามกลางปัญ-
หายาเสพติดที่ดูเหมือนจะลด
ลง แต่เกดิปัญหาใหม่ขึน้ในภาค

ผลลีลาบู๊‘ผู้นำาฟิลิปปินส์’ผลลีลาบู๊‘ผู้นำาฟิลิปปินส์’
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

และสิ่งแวดล้อม เปิดงานสัมมนา
โครงการศึกษาและจัดท�าแนวทาง
การบริหารจดัการน�า้ ส�าหรับภาคอุต 
สาหกรรมแบบบรูณาการและมส่ีวน
ร่วม ทีศ่นูย์นทิรรศการและการประ
ชมุไบเทค บางนา O10.30 น. ครีี 
กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ 
กลุม่บรษิทับทีเีอส จะเป็นประธาน
เปิดงาน “หนดู่วนชวนกนิเจ ปีที ่10” 
ที่บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีสนาม
กฬีาแห่งชาต ิO 13.00 น. มทิซจึิ 

ปีท่ี 28 เวลา 11.00 น. ทีอ่าคารจกัร 
พันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ บางเขน O 07.30 น. พล
เอกดาวพงษ์ รตันสวุรรณ รฐัมน-
ตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธิการ เป็น
ประธานในพธิเีปิดโครงการ ทบทวน
ความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ 
ครัง้ท่ี 19 ท่ีหอประชมุ มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย O 09.00 น. พลเอก
สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

O พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนัิด-
ดามาตุ โปรดให้คุณหญิงขวัญตา 
เทวกลุ ณ อยธุยา เป็นผูแ้ทนพระองค์ 
เปิดโครงการ แบรนด์ซมัเมอร์แคมป์ 

โคโนชิตะ ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท กรุป๊ 
ลสี จ�ากดั (มหาชน) แถลงข่าว “GL 
รกุขยายธรุกิจสูน่อก ASEAN” ท่ีโรง
แรมสวิสโฮเตล็ เลอ คองคอร์ด O 
13.00 น. ดร.อรรชกา สีบญุเรอืง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห-
กรรม เปิดงานสมัมนาวชิาการประ 
จ�าปี 2559 Eco Innovation and 
Solution 2016 ทีศ่นูย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทคบางนา  

งานปาร์ต้ีมีสไตล์ “The GQ Gen-
tleman Search Party” ณ BEAM 
CLUB ทองหล่อ 
 วรนัยน์ วาณชิกะ บรรณาธกิาร
บรหิาร กล่าวว่าในรอบสุดท้ายนี ้ผล
การพิจารณาของคณะกรรมการตัด 
สินให้หมายเลข 4 เจ-ณฐเดช อภริกั
ษกลุวงศ์ ครเีอทีฟหนุ่ม วัย 25 ปี ผู้
มีสไตล์เฉพาะตัวและมีความสมาร์ท 

สภุาพบุรษุดดีูมีสไตล ์“GQ  MAN  2016”

เป็นผูช้นะคว้าต�าแหน่ง GQ MAN 
2016 ไปครอง ส่วนต�าแหน่งรองชนะ
เลศิอันดบั 1 ตกเป็นของหมายเลข    
3 โจ-ธนจกัร สนิรชัตานนัท์ หนุม่  
วัย 21 ปี นกัศกึษาจาก University 
of British Columbia ประเทศแค-
นาดา และสดุท้ายต�าแหน่งรองชนะ
เลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 9 
จัน-อานันท์ อภินันทน์ ฟิตเนส
เทรนเนอร์หุน่สมาร์ท อาย ุ28 ปี
 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการ
มอบรางวัลพิเศษ GQ most en-
thusiastic gentleman by Me-
rcedes-Benz ด้วยบคุลกิทีโ่ดดเด่น
และมไีลฟ์สไตล์ทีน่่าสนใจ ตลอดจน
เป็นคนแอคทฟี ชอบท�าอะไรทีแ่ปลก
ใหม่ท้าทาย ท�าให้ หนุม่เจ-ณฐเดช 

อภรัิกษกลุวงศ์ คว้ารางวลัพเิศษนีไ้ป
ครองอีกหน่ึงรางวัล โดยจะได้ไปร่วม
กจิกรรมสดุเอก็ซ์คลซูฟี Mercedes-
Benz driving experience ทดสอบ
สมรรถภาพรถ SUV ของเมอร์เซ
เดส-เบนซ์ ครัง้แรกในไทยบนถนน 
off road ณ หวัหนิ
 งานนีไ้ม่เพยีงบรรดาเซเลบรติีท้ี่
ตบเท้าไปร่วมงานกนัอย่างคบัคัง่จะ
ลุน้กบัต�าแหน่ง GQ MAN 2016 แล้ว 
ยังได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง 
รวมถึงดื่มด�่ากับเครื่องด่ืมสุดพิเศษ  
ที่เหล่าบาเทนเดอร์รังสรรค์ข้ึนเพื่อ 
The GQ Gentleman Search Party 
โดยเฉพาะ บรรยากาศของปาร์ตีส้ดุ
ชิคจึงสนุกสนานและเป็นอีกหนึ่ง
ค�า่คนืสดุพเิศษทีน่่าประทบัใจ

หลงัจาก GQ THAILAND นิตยสาร
ไลฟ์สไตล์แถวหน้าส�าหรบัผูช้ายจาก
ประเทศอังกฤษ ภายใต้การบรหิาร
โดย บรษิทั เซเรนดพิติีม้เีดยี จ�ากดั 
น�าโดย วรนยัน์ วาณชิกะ บรรณา-    
ธิการบริหาร จับมือกับ มร.ฟรังค์        
ชไตน์อคัเคอร์ รองประธานบรหิาร
ฝ่ายขายและการตลาด บรษัิท เมอร์
เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
จดักจิกรรมค้นหาหนุม่ไทยผูม้สีไตล์
และความสมาร์ทในหลากหลาย
อาชีพกับโครงการ The GQ Gentle-
man Search 2016 มาตัง้แต่เดอืน
กรกฎาคม 
 ล่าสดุได้จดัให้มกีารประกาศผล
ผู้ชนะอย่างเป็นทางการท่ามกลาง
แขกผูม้เีกยีรตแิละเหล่าเซเลบรติีใ้น
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จมิ เคนเนลลี ่กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไบเออร์ ไทย จ�ากดั มอบยาหยอด
ก�าจดัเหบ็หมดัไรและพยาธ ิให้แก่ สตัวแพทย์หญงิเบญ็จวรรณ สชิฌนาสยั 
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานสัตวแพทยสาธารณสุข ส�านักอนามัย กรุงเทพ 
มหานคร เพือ่น�าไปใช้ในศนูย์ควบคมุและพกัพงิสนุขัทีข่าดเจ้าของผูด้แูล
 

วิจักษ์ สิริสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกสปอร์ตแวร์ 
จ�ากดั ร่วมกบั มร.เดเนีย่ล โบรเดอร์รคิ กรรมการผู้จัดการเอเชยีแปซฟิิก 
ของ นิว อีร่า จัดงานเปิดตัวแบรนด์ NEW ERA โดยมี ชนิสา แก้ว-
เรือนรอง, คิมเบอร์ลี แอน เทียมศิริ, แมทธิว ดีน ร่วมงาน 

เจน น�าชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย 
ไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภา-
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมเปิดงาน TFIC Furniture 
Outlet 2016 ที่อิมแพค เมืองทองธานี 

จิรภัทร วีรชยทองค�า รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท ไบร์ท 
จ�ากัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับ เลิศมงคล วราเวณุชย์ ที่ปรึกษาด้าน
อสังหาริมทรัพย์ ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และ ภัทรเดช สงวนความดี ใน
งานเปิดตัวโครงการ ABOVE SUKHUMVIT 39  

จีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็น
ประธานในพิธลีงนามเตรยีมความพร้อมรบัมอืภยัคกุคามไซเบอร์ ต่อภาค
ธรุกจิการค้า อตุสาหกรรม และโครงสร้างพืน้ฐานส�าคญัของประเทศ 

คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ เป็นประธานอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุ ขึ้น
บรรจุบนซุ้มประตูพระธาตุเจดีย์ 5 พระองค์ ตากสินราชานุสรณ์ ซึ่งได้
ร่วมกับน้องๆ บริจาคเงิน 3.5 ล้านบาท จัดสร้างถวาย โดยมี พีระศักดิ์ 
หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมอนุโมทนาบุญ  

บศุรา มาโกมล ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิทั คาลพสิโอสถสภา จ�ากดั 
จดักจิกรรมโรดโชว์ Sampling โรงเรยีน ให้น้องๆได้ทดลองดืม่ คาลพสิ 
แลคโตะ เพือ่เตมิความสขุและความสดชืน่ ทีโ่รงเรยีนรตันโกสนิทร์สมโภช
บวรนเิวศศาลายา ในพระสงัฆราชปูถมัภ์ จงัหวดันครปฐม 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบประกาศ-   
นยีบตัรรบัรองมาตรฐานระบบคอมพาร์ทเมนท์ แก่ บรษิทั เจรญิโภค-
ภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยมี สิริพงศ์ อรุณรัตนา 
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ เป็นผู้รับมอบ  
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(เจาของขายเอง)

ราคา 6.5 ลาน (พรอมโอน)
2 คูหา 3.5 ชั้น 35.01 ตารางวา

ขายอาคารพาณิชย (หมูบานสถาพร)

085854-AOM-180116-01

เหมาะทำรานกาแฟ รานสเตก รานอาหาร
ติดตอ 09-5854-6656, 08-1912-1581

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

089502-AOM-070316-01

• ติดตอรานคาทั่วไป • อายุ 25-45 ป  • มีประสบการณขายสินคา
 คอนซูเมอรจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน 14,000 บาท 
• เบี้ยเลี้ยง 1,000-1,100 บาท/วัน • คาคอมมิชชั่น 1 %

รับสมัครเซลสแมน
ตางจังหวัด

ติดตอ  เลขที่ 458/367 ถนนเพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร. 08-9502-7031 คุณฟา

0824898-AOM-120216-01
โทร. 0-2373-1136, 08-6644-2290, 08-2489-8844
สนใจติดตอ 83 ซ.รามคำแหง 136 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240

รับสมัครโฟรแมน วุฒิขั้นต่ำปวช. กอสราง
(ควบคุมงานสรางอาคาร 5 ช้ัน อยูลำลูกกา คลอง 7 จ.ปทุมธานี)

รับสมัครแมบาน ทำงานบาน (อยูรามคำแหง)

• ตองการคนมีประสบการณ
• อายุไมเกิน 50 ป มีที่พักใหฟรีทั้ง 2 ตำแหนง

	 	 รายได้	:	เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่านํ้ามัน+ค่าคอมมิชชั่น 
ต่างจังหวัด รายได้	 45,000-55,000	บาท
กรุงเทพฯ	 รายได้	 25,000-35,000	บาท

สนใจติดต่อ วีเทค      โทร.08-1683-0168

รับสมัคร
 เซลส์แมนติดต่อร้านค้า

•	กรุงเทพฯ	1	คน	•	ต่างจังหวัด	1	คน

ต้องมีประสบการณ์ติดต่อร้านค้าประเภทเครื่องครัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

081683-OM-010816

DLJCO-AOM-100516-01

• เพศชาย/หญิง
• มีประสบการณ
• สามารถทำงานลวงเวลาได

สนใจติดตอ
บริษัท ดี.แอล.เจ.คอมเมอรเชี่ยล จำกัด

เลขที่ 42-45 ซอยบรมราชชนนี 39
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.10170

หมายเหตุ : ถามีที่พักใกลที่ทำงาน
 จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

รับสมัครดวน!
ชางเย็บ-ชางพง

จำนวนมาก

โทร. 0-2880-7835-7
089002-OM-230916-01

ที่ดิน
ถมแลว
สนใจติดตอ T. 08-9002-8928

ขาย
 โครงการสวัสดิการ มก. (นนทรี 2)

คลอง 6 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

150 ตร.ว.

081900-OM-020816-01

อยู่แถวแม็คโครบางบอน
สนใจติดต่อ คุณเปิ้ล โทร.08-1900-2444

แม่บ้าน
รับสมัครด่วน

• ท�ำงำนบ้ำนทั่วไป ซัก-รีดได้ • ไปเช้ำ เย็นกลับ
• เงินเดือน 9,000 บำท

08149901-OM-280716-01

•	 บริการจัดส่งพนักงาน
•	 พนักงานดูแลผู้ป่วย+ผู้สูงอายุ
•	 พนักงานแม่บ้าน+แม่ครัว
•	 พนักงานพี่เลี้ยงน้องเล็ก-
	 น้องแรกคลอด
•		คนสวน-คนขับรถ
•		รับฝากดูแลผู้ป่วย-ประจ�าศูนย์ฯ
•	 	โดยพนักงานที่มีประสบการณ์

รับสมัครพนักงำนทุกต�ำแหน่ง 
ติดต่อ ศูนย์พระคุณ 136  ดอนเมือง

เบอร์โทร. 081-4886185
02-5651998

รับสมัคร ช่างซอย (หญิง บุคลิกดี) 1 คน

ช่างสระ 1 คน ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

ร้านอยู่ สีลม ติดถนนใหญ่ หยุดอาทิตย์ 

 

02233-OM-060716

ง.ด.12,000+%...................(ช่างซอย)
โทร. 0-2233-0508............คุณอู๊ด



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4421 (946) วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขายอาคารพาณิชย

ดำเนินสะดวก 3.5 ชั้น
ริมถนนใหญ สมุทรสงคราม-บางแพ
ทำเลดี กวาง 5 เมตร x 16 เมตร 
พื้นที่ 34.1 และ 34.5 ตร.ว.
พื้นที่ใชสอย 244 ตร.ม. 3 หองน้ำ

สนใจติดตอ คุณอัญรินทร  09-9978-2987

ราคาเพียง 

3.8 ลาน
เทานั้น

ขายที่ดินสวย
ทำเลดี มีหลายแปลง

ติดตอ
เบอรโทร. 09-9978-2987

จ.สมุทรสงคราม
ใกลดอนหอยหลอด

เจาของขายเอง *4 ไร
23 ตร.ว. ต.บางแกว 
ที่หัวมุมถนน 2 ดาน
หางจากพระราม 2

เพียง 2 กม.
*10 ไร 2 งาน 85 ตร.ว.

ต.บางจะเกร็ง
 ติดถนนใหญ 140 เมตร

099978-OM-130916-01

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

081900-OM-210916-01

....รับสมัคร.....

ติดตอ คุณนภา ตรงขามแม็คโครบางบอน 114/277 ซอย 1 ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ โทร. 08-1900-2444

เชาไป เย็นกลับ ซักรีดได
เงินเดือน 9,000 บาท

แมบานทำงานทั่วไป

081311-AOM-030516-01
สนใจติดตอ โทร. 08-1311-8188

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน
02234-AOM-180116-01

โทร. 0-2234-4477, 08-1830-6130, 0-2234-6161

เงินเดือน 9,000-12,000 บาท มี O.T.
ติดตอ รานทีเอ็นอารการพิมพ 151,153,155
ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง สี่พระยา บางรัก

ชางตีธง, ชางพับ-เก็บเลม
รับสมัครรับสมัครรับสมัคร



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 17 ฉบับที่ 4421 (946) วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เศรษฐกิจ

นายสาธติ สดุบรรทดั กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทั ผลติภณัฑ์ตรา
เพชร จ�ากดั (มหาชน) หรอื DRT 
ผูผ้ลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ ระบบ
หลงัคา ไม้สงัเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยปิ 
ซมั อฐิมวลเบาและบรกิารหลงัการ
ขายภายใต้แบรนด์ ‘ตราเพชร’ เปิด
เผยถึงภาพรวมตลาดวสัดกุ่อสร้างใน
ช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2559 ว่า 
ที่ผ่านมาตลาดช่วงนี้เป็นช่วงโลว์ซี    
ซัน่ของธุรกจิวสัดกุ่อสร้างแต่มองว่า
ตลาดจะเป็นบวกเนือ่งจากการเดนิ
หน้าลงทุนก่อสร้างโครงสร้างสา-
ธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐ 
ซึ่งภาคเอกชนเองก็มีการพัฒนา
โครงการตามแนวโครงสร้างพืน้ฐาน
ต่างๆซึง่จะส่งผลให้ความต้องการที่
จะใช้วัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นซึ่งมองว่า 
ตลาดวสัดุก่อสร้างโดยรวมปีนีน่้าจะ
เตบิโตประมาณ 5%
 ส�าหรับแผนการด�าเนินงานใน 
3 เดอืนจากนี ้ทางบรษัิทยงัคงเดนิ
หน้าท�าการตลาดต่อเนือ่งไปพร้อมๆ
กับการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อ
เป็นทางเลือกและตอบโจทก์ความ
ต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของสินค้าประเภท
หลงัคาและผนงั ซึง่ปัจจุบนัมสีดัส่วน
อยู่ที่ 50:50 ของรายได้รวมบริษัท 
โดยปีนีไ้ด้วางงบด้านการตลาดที ่5- 
7% เพื่อส่งเสริมการขายและขยาย
ช่องทางการจัดหน่ายให้กว้างมาก
ขึน้ โดยในส่วนของตลาดในประเทศ
นัน้ ทางบรษิทัได้มกีารเพิม่ช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายในโมเดิร์นเทรดหรือ

DRTตั้งธงรายได้4,000ล้าน

ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่มากขึน้ ปัจ-   
จุบันมีสัดส่วนอยู่ 10% ของรายได้
รวม ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสเพิ่มเป็น 
15% ขณะทีก่ารขายตรงให้กบัโครง 
การบ้านนัน้ มสีดัส่วนท่ี 14-15% 
ส่วนรายได้หลักยังอยู่กลุ่มเอเย่นต์   
มสีดัส่วนอยูท่ี ่50%
 ในส่วนของตลาดส่งออกนั้น 
กว่า 70-80% ของรายได้การส่งออก
มากลุม่ประเทศ CLMV+จนี+อนิเดยี 
ซึ่งประเทศกัมพูชาและลาว โดย
เฉพาะพม่าที่มีการเติบโตต่อเนื่อง 
พอร์ตปีนีโ้ตไม่เกิน 10% แต่ปีท่ีแล้ว
โตอยู่ที่ 5% ซึ่งถือว่าโตแบบก้าว
กระโดด เพราะยังคงมีความต้อง  
การใช้สินค้าวัสดุก่อสร้างอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อรองรับการพัฒนาที่อยู่
อาศัยและการก่อสร้างระบบสาธาร-
ณูปโภค ดงันัน้ทางบริษทัอยูร่ะหว่าง
การศึกษาว่าจะมีโอกาสไปต้ังโรง 
งานที่นั่นหรือไม่เพื่อลดต้นทุนการ
ผลติและค่าขนส่ง อย่างไรก็ด ี การ
เข้าไปลงทนุควรมพีาร์ตเนอร์คูค้่าซึง่
น่าจะมคีวามชดัเจนใน 1-2 ปีนี ้ทัง้นี้ 

แผนด�าเนินงานที่ เหลือของปีนี้ 
บริษทัมเีป้าหมายรักษาอตัราการใช้
ก�าลังการผลิตสินค้าทั้งปีไม่ต�่ากว่า 
80% และรักษาสัดส่วนยอดขาย
ตลาดส่งออกให้อยู่ในระดับไม่ต�่า
กว่า 18% ของรายได้รวม ซึง่ปีทีแ่ล้ว
อยูท่ี ่16% และในปี 2561 ได้วางสัด 
ส่วนรายได้จากการส่งออกเพ่ิมเป็น 
20%
 ส�าหรับผลการด�าเนินงานใน
ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 นั้น    
DRT รายได้รวมอยู ่ท่ี 2,260.31 
ล้านบาท มกี�าไรสทุธทิัง้สิน้ 245.78 
บาท ทัง้นี ้บรษิทัตัง้เป้ารายได้ทัง้ปี
อยูท่ี ่4,000 ล้านบาท ใกล้เคยีงกบั
ปีท่ีแล้ว โดยแบ่งสดัส่วนรายได้ต่าง
จงัหวดั 80% และกรงุเทพฯ-ปรมิณ 
ฑล 20% อย่างไรก็ด ี บรษัิทมีส่วน
แบ่งการตลาดอยู่ที่ 23-25% ของ
ตลาดรวม โดยมลูค่าตลาดรวมวสัดุ
ประเภทหลงัคาอยูท่ีร่าว 10,000 ล้าน
บาท ส่วนผนังมูลค่าตลาดรวมอยู่
ที ่20,000 ล้านบาท

 
In Brief : ย่อความ

สาธิต สุดบรรทัด

DRT รกุตลาดโค้งสดุท้าย  
ปี 59 เชือ่ตลาดวสัดุโดย
รวมแนวโน้มเป็นบวกเหตุ
การลงทุนโครงสร้างพื้น
ฐานภาครฐัหนนุ เดนิหน้า
ขยายฐานทัง้ใน-ต่างประ
เทศ เพิม่สดัส่วนส่งออกปี
นี้ไม่ต�่ากว่า 18% ตั้งเป้า
รายได้ทัง้ปี 4,000 ลบ.

จัดงาน : ช�านาญ เมธปรีชา-   
กุล ผู้บริหารเดอะมอลล์ กรุ ๊ป   
และ วรรวิมล กนกธนาพร ผู ้
บริหารบัตรเครดิต กรุงศรี ร่วม
เปิดแคมเปญ มิดไนท์ เซล มอบ
ความคุ้มค่าในการช้อปปิ้ง โดย
ลูกค้าสมาชิก M Card และสมา 
ชิกบัตรเครดิตกรุงศรี รับคะแนน
สะสมรวมสูงสุด 20 เท่า พร้อม
มอบโปรพิเศษตั้งแต่วันที่ 29 กัน 
ยายน-5 ตุลาคมนี้

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 21,650.00 บาท

 ขาย 21,750.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,254.00  บาท

 ขาย   21,750.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,321.85  ขาย 1,322.04
ลอนดอน ซื้อ 1,321.85  ขาย 1,322.04

ภาวะหุ้น 30 กันยายน 2559 

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%
 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.62%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

34.95

39.56

46.7375

4.585

0.35608

25.707

 -8.22  1,483.21 
   39,986.91
 -13.50 2,112.87 
   28,739.75
 -5.49  944.42 
   23,776.18
-4.00  551.74 
   1,496.30

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,602.10 -8.68

2,243.94 -16.94

2,383.30 -16.46

1,749.13 -10.55

2,276.26 -16.91

2,733.02 -10.24

1,180.75 -9.70

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH

4,924.71

12.32

4,132.45

10.33

792.26

12,749.08

31.88

13,306.61

33.28

-557.52

17,694.36

44.25

17,618.63

44.06 

75.73



ติดตอขอรับบริการสินเช�อสงออกทันใจ (EXIM Instant Credit) ไดที่

ธนาคารเพ�อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย (EXIM BANK)

อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2271 3700, 0 2617 2111 ตอ 2802, 2410  หรือสาขาทุกแหง

วงเงินสูงสุด

ตอ
ราย

ดอกเบี้ยต่ำ

ตอป

โลกวันนี้ 7.5x10 ins
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ส่องกุนซือ‘สิงโตคำาราม’

แกเรธ็ เซาธ์เกต ยงัคงได้รบัความไว้วางใจให้
เข้ารบัต�าแหน่งกนุซอื “สงิโตค�าราม” องักฤษ 
คนต่อไป ต่อจากแซม อัลลาร์ไดซ์ ท่ีตกเป็น
จ�าเลยในข้อกล่าวหาประพฤติตัวไม่เหมาะสม 
ในต�าแหน่งผูจ้ดัการทมีชาตอิงักฤษ โดย เซาธ์-
เกต จะได้มีโอกาสคุมทีมชาติอังกฤษ ลงท�า   
ศกึจ�านวน 4 นดั ซึง่นอกจาก เซาธ์เกต แล้ว ยงั
มีกุนซือที่อยู่ในความสนใจของผู้สันทัดกรณี
หลายคน อาทิ อาร์แซน เวงเกอร์, สตฟี บรซู 
และ เกลนน์ ฮอดเดลิ เป็นต้น มาดกูนัว่า ผู้
สนัทดักรณแีต่ละคนมองกนัอย่างไร 
 ฟิล ธอมป์สนั “ผมเคยบอกมาก่อนหน้านี้
แล้วว่า ทมีชาตอิงักฤษก�าลังขาดแคลนคนทีเ่ป็น
เชือ้สายองักฤษมาคมุทมี แต่ผมมคีนหนึง่ทีผ่ม
ชอบนะ ผมชอบแกเรธ็ เซาธ์เกต นะ จรงิอยูว่่า
เขาไม่เคยผ่านการคมุทมีใหญ่ๆมาก่อน แต่เขา
ท�าได้ดใีนชดุย ู 21 ผมคดิว่ามนัเป็นเรือ่งทีด่ทีี่
เขาจะสานงานต่อ”
 “ผมคิดว่า เขาจะเป็นผู้จัดการทีมที่ดี เขา
เป็นนักพูดที่ดี ผมอยากจะให้เขามีโอกาสคุม  
ทมีชดุใหญ่ดบู้าง มผีูเ้ล่นหลายคนทีเ่ตบิโตมา
จากทีมยู 21 เขาเป็นคนท่ีมีประสบการณ์คน
หนึง่ ทีพ่ร้อมจะน�าเราไปเล่นฟตุบอลโลก รอบ
สดุท้าย” 

 แมท็ธวิ เลอ ทสิซเิอร์ “เราต้องยอมรบัว่า 
เวลานี ้เราไม่มผีูจ้ดัการทมีชาวองักฤษทีเ่หมาะ
สมกบังานตอนนี ้แต่ผมคดิว่า เรามคีนทีน่่าสน 
ใจอยูส่ามคนนะ คณุอาจจะมองไปทีผ่ลงานของ 
อลนั พาร์ดวิ รวมไปถงึ เอดดี ้ฮาวี ่และ ฌอน 
ไดซ์ ท่ีเพ่ิงจะสัมผัสเกมใหญ่ได้เป็นฤดูกาลที่
สองของเขา”
 “คณุอาจจะมองไปทีท่างเลือกอย่าง สตฟี 
บรซู, อลนั เชยีเรอร์ และ เกลนน์ ฮอดเดลิ ดู
หละ แต่ผมอยากจะให้มองไปที ่อาร์แซน เวง-
เกอร์ ดนูะ แม้ว่าอาจจะต้องมกีารเจรจาทีย่าว 
นาน แต่มนักเ็หมาะสม หากจะเป็นเขานะ”
 พอล เมอร์สนั “สตฟี บรซู เป็นหนึง่ในตวั
เลอืกมาเสมอ แม้ว่าเขาจะบอกล่าสุดว่าเขาไม่
เหมาะสมก็ตามท ี แต่เขาเปน็ผูจ้ัดการทีมชาว
องักฤษทีด่ ีฉะนัน้ เขาจงึอยูใ่นตวัเลอืกของผม” 
 ชาร์ล ีนโิคลสั “ถ้าจะต้องมองหาผูจ้ดัทมีที่
เป็นชาวองักฤษ ผมมองไปที ่เกลนน์ ฮอดเดลิ 
นะ ส�าหรับผมเขาคือผู้จัดการทีมในฝันเลยที
เดยีว เรารูด้ว่ีาเขาเคยท�าความผดิพลาดไว้ แต่
เขาสามารถทีช่่วยเราได้ แม้ว่า แซม อลัลาร์ไดซ์ 
จะเคยบอกว่าทีมชาติอังกฤษมีปัญหาในเรื่อง
ของจติใจ แต่ผมเชือ่ว่า เกลนน์ ช่วยเราได้ใน
เรือ่งนี”้ 

กีฬา
กีฬา
สัปดาห์นี้

ข้อมูลภาพ : sportzcenter.net

‘เบอร์มงิแฮม’เสนอตวั
เมอืงเบอร์มงิแฮม ประกาศตวัพร้อมจะเป็น
เจ้าภาพการแข่งขนัคอมมอนเวลธ์ 2026 โดย
จะร่วมกบัทางเมอืงลเิวอร์พลู เพือ่เป้าหมาย
ทีจ่ะเป็นเมอืงจากอังกฤษเมอืงแรกทีเ่ป็นเจ้า
ภาพรายการนีอ้กีครัง้ นบัตัง้แต่เมอืงแมนเชส
เตอร์ เคยท�าได้ เมือ่ปี 2002 จอห์น แคลน-
ซีย์่ ผูว่้าการสภาเมอืงเบอร์มงิแฮม กล่าวว่า 
“เบอร์มงิแฮมเป็นเมอืงกฬีาทีม่หศัจรรย์มาก 
เราได้พสิจูน์ให้เหน็แล้วว่า เรามกีารต้อนรบั
ทีอ่บอุ่นในการเป็นเจ้าภาพกฬีาช่วงหลายปี
ทีผ่่านมา นียั่งไม่รวมในเร่ืองของเศรษฐกจิ 
ทีจ่ะท�าให้เมอืงของเรารูจ้กัไปทัว่โลก” 

‘รนูีย์่’ ยงัเหนยีวแน่น
เวย์น รนูีย์่ ยงัคงได้รบัไว้วางใจสวมปลอก
แขนกปัตนัทมีชาตอิงักฤษ ภายใต้การคมุทมี
ของแกเรธ็ เซาธ์เกต ในเกมทีท่มีชาตอิงักฤษ 
ต้อนรบัทมีมอลต้า ทีส่นามเวมบลย์ี วนัเสาร์
ทีจ่ะถงึน้ี และจะเดนิทางไปพบกบัสโลเวเนยี 
ในศึกฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก วันที่ 11 
ตุลาคม แม้ว่ากัปตันทีมวัย 30 ก�าลังถูก
วจิารณ์อย่างหนกั ในเรือ่งฟอร์มการเล่น ทัง้
ในระดบัสโมสรและทมีชาต ิ อย่างไรกต็าม   
รนูีย์่ กย็งัได้รบัความไว้วางใจเหมอืนเดมิ โดย
เฉพาะในเรือ่งประสบการณ์ของเกมระดบันี้ 

ชะลอขยายแอนฟิลด์
จอห์น เฮนรี ่เจ้าของสโมสร “หงส์แดง” 
ลเิวอร์พลู เปิดเผยว่า จากการประท้วงของ
แฟนบอลในเรื่องราคาค่าบัตรเข้าชมการ
แข่งขนัอาจจะส่งผลให้การพฒันาสนามแอน
ฟิลด์ต้องล่าช้าออกไป โดย เฮนรี ่กล่าวขอ 
โทษแฟนบอลท่ีตัดสินใจกลับมาขึ้นราคา
บตัรเข้าชมการแข่งขนัอกีครัง้หนึง่หลงัจาก
อฒัจนัทร์เมน สแตน เปิดใช้งานแล้ว “ผม
ไม่รูก้้าวต่อไปเรือ่งของการพฒันาสนาม แต่
มีเรื่องของบัตรเข้าชมการแข่งขันเป็นประ 
เดน็เกดิขึน้ส�าหรบัคนองักฤษ ซึง่มนัอาจจะ
ท�าให้การขยบัขยายต้องล่าช้าออกไป เราคง
ต้องรอดสูถานการณ์กนัต่อไป” เฮนรี ่กล่าว 
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สังคม

เรณุมาศ อิศรภักดี กรรมการ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากัด ฉลอง   
เปิดตัว “ไดเอโตะ” โปรตีน ไดเอต เพื่อสุขภาพแนวคิดใหม่จากประ  
เทศญี่ปุ่น พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์สาวคนแรกของแบรนด์ ได้แก่     
พรอยมน-มนสภรณ์ ชาญเฉลิม ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน

อรวรรณ จึงประเสรฐิศร ีผูจั้ดการทัว่ไป ศนูย์การค้าเดอะไนน์ เซน็เตอร์ 
พระราม 9 ให้การต้อนรบั ดร.กว้าง รอบคอบ ประธานทีป่รกึษาสมาคม
ครูมวยไทย และ ชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย ใน
กิจกรรม การแข่งขันกีฬาดาบไทยชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 

ไมตร ีอนิทสุุต ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
และ วทิยตุ บนุนาค นายกสมาคมคนหหูนวกแห่งประเทศไทย ให้เกยีรติ
เป็นประธานเปิดงาน “สปัดาห์หหูนวกโลกประจ�าปี 2559” เพือ่ให้คนหู
หนวกและคนหตูงึมคีวามตระหนกั รบัรูใ้นบทบาทของตนเอง 

ศ.พิเศษธงทอง จันทรางศุ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน แถลง
ข่าวการแข่งขันแรลล่ีการกุศลสาธิตปทุมวันครั้งที่ 22 ชิงถ้วยพระราช 
ทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย จีรทีป    
ศรีสุวรรณธัช ประธานจัดการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าว

บุษยา ประกอบทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออ-   
กาไนเซอร์ จ�ากัด ลงนามสัญญาร่วม กีรติ เสริมประภาศิลป์ นายก
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ผนึกก�าลังจัด 2 งานใหญ่ Thai-
land Bestbuys 2016 และ TFA Premium Furniture Outlet

องอาจ สุขเลิศกมล ผู้อ�านวยการส่วนงานบริหารลูกค้าหลัก ฝ่ายการ
ตลาด ร่วมกับ ขวัญแก้ว สิริจินดา  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการส่งเสริม
ธรุกจิ บมจ.เซน็ทรลัพฒันา จดังานเปิดแคมเปญ Colorize your J Life 
เติมสีสันการกินเจ ให้ชีวิตไม่จ�าเจอีกต่อไป 

วรพกัตร์ บรรเลงจติ ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาการตลาดผลติภัณฑ์เส้นผม
และทนัตผลติภณัฑ์ บรษิทั ยนูลิเีวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ�ากดั มอบถงัออกซเิจน
พร้อมอปุกรณ์มลูค่ารวม 100,000 บาท จากแคมเปญ “Try & Share” ให้
แก่ ภญ.เพญ็ประภา ตัง้วนัเจรญิ ผูช่้วยผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

ไพบลูย์ ภานวุฒันวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.ไทยคม รบัมอบ
เครื่องหมายสหัทยานาวี และ ประกาศนียบัตรก�ากับเครื่องหมาย ประ 
จ�าปี 2559 จาก พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ
ที่บริษัทให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการด�าเนินการต่างๆ 


