
เสยีงกระแอมคสช.!
กาศ ค�าสัง่ของคสช.ทกุฉบบัยัง
มีผลบงัคบัใช้อย่างสมบรูณ์ แม้
จะดูผ่อนปรนต่อการบังคับใช้
บ้างในช่วงที่ผ่านมาแต่ไม่ได้
หมายความว่าจะปลดล็อกใน
ช่วงนี ้อย่าส่งเสยีงดงัจนเกินไป 
อย่าพูดอะไรที่เกินงามนี่คือ
สัญญาณเตือนถึงนักการเมือง
จาก คสช.

ในช่วงที่ฝ่ายการเมืองกลับมา
เคลือ่นไหวคกึคกั เสยีงวิพากษ์
วิจารณ์ต่อการท�างานของรัฐ
บาลทหารคสช.เริ่มเผ็ดร้อน
มากกว่าที่เคยมีมาและท�าท่า
จะร้อนแรงมากขึน้ในห้วงเวลา
ต่อไปท�าให้ คสช.ต้องออกมา
ส่งเสียงกระแอมไอเตือนบรร 
ดานกัการเมอืงทัง้หลายว่าประ 
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สำ�หรับผู้อ่�นที่ต้องก�รอ่�น “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับดิจิตอล
ที่มีหน้�ต�เหมือนหนังสือพิมพ์ ส�ม�รถอ่�นได้อย่�งทันใจ 
ทุกที่ ทุกเวล� บนแท็บเล็ตและสม�ร์ทโฟน

หรือติดต�มอ่�นข่�วและคอลัมน์ต่�งๆได้ทุกวันท�ง www.โลกวันนี้.com
หรือค้นห�คำ�ว่� “LokWanNee” เพื่อติดต�ม “โลกวันนี้” ได้ท�งโซเชียลเน็ตเวิร์คต่อไปนี้
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สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับกระดาษ
เล่มย้อนหลัง หรือบอกรับเป็นสมาชิกได้แล้ววันนี้ 
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หรือสั่งซื้อท�งเว็บไซต์ www.WattaBook.com
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ส่งสัญญาณเตือนไปยังฝ่ายการเมือง
ให้ตระหนักว่าทุกประกาศ ทุกค�าสั่ง

ยังมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

	 ในช่วงทีฝ่่ายการเมอืงทัง้ขัว้ออก
มาเคลือ่นไหวกนัคกึคกัอย่างไม่ปรา	
กฏมาก่อนนบัแต่การรฐัประหารเมือ่
ปี	2557		
 แม้ในขัว้พรรคเพือ่ไทยจะเคลือ่น 
ไหว วพิากษ์วจิารณ์ ตงิตเิสนอแนะ
ต่อการท�างานของรฐับาลทหาร คสช.
มาเป็นระยะ แต่การเคลือ่นไหวใน
ช่วงน้ีดขูงึขงัจรงิมากกว่าแต่ก่อน
 แม้รฐับาลทหาร คสช.จะยงัไม่
เปิดไฟเขียวให้ด�าเนินกิจกรรมทาง 
การเมืองได้อย่างเป็นทางการ แต่
การไม่มีการเรยีกใครไปคยุหรอืปรบั
ทัศนะคติเหมือนที่ผ ่านมาท�าให้
หลายฝ่ายพากันมองว่ามีการผ่อน
ปรนอย่างไม่เป็นทางการเกิดขึ้น  
แล้ว
 ท�าให้มีเสียงเรียกร้องจากฝ่าย
การเมืองทั้งสองขั้วเร่งเร้าให้รัฐ-
บาลทหาร	คสช.ประกาศผ่อนปรน
อย่างเป็นทางการเพื่อขยับเขยื้อน
เคลื่อน	 ไหวเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใน
ช่วงปลายปีหน้า

อีกสักระยะหนึ่ง	 ขณะที่มาตรการ
อะไรต่างๆของคสช.	 ที่ประกาศ
เอาไว้ก็จะคงไว้อีกระยะหนึ่งเช่น
กัน	 เพื่อที่จะท�าให้ช่วงก่อนการ
เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบ	
ร้อย	ไม่มีความสับสนวุ่นวาย	ส่วน
การผ่อนปรนมาตรการของคสช.
อาจจะมีการพิจารณา	และการด�า	
เนนิการเมือ่ถงึช่วงเวลาอนัเหมาะ
สม”
 ค�าพูดของทีมโฆษก คสช.สอด 
คล้องกับค�าพูดของผู้มอี�านาจสงูสดุ
สองคนในรัฐบาลทหารคสช.ก่อน
หน้านีท้ัง้ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์-
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คสช. พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

 แต่ก่อนที่ฝ่ายการเมืองจะ
เคลือ่นไหววพิากษ์วจิารณ์อย่าง
ได้ใจก็มเีสยีงกระแอมไอออกมา
จากกระบอกเสยีงของคสช.เพ่ือ
เตอืนเป็นนยัๆว่ากฎเหลก็ทีว่าง
ไว้ยงัมผีลบงัคบัใช้อยูอ่ย่างสม-
บรูณ์เหมอืนเดมิ
 พ.อ.ปิยพงศ์ กลิน่พนัธุ ์ ทมี
โฆษกคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ระบชุดัเจนว่าแม้กระบวนการ
ทางการเมืองจะยังเดินหน้าไปตาม
โรดแมพ็ทีว่างเอาไว้ แต่หน้าท่ีหลกั
ของคสช.คือการรกัษาความสงบสขุ
ภายในบ้านเมอืง
 “คสช.จะรกัษาความสงบเรยีบ	
ร้อยในชาตบ้ิานเมอืงในช่วงนี	้เพือ่
ก้าวผ่านความยากล�าบากต่อไป

ว่าการกระทรวงกลาโหม
 เป็นการยืนยันเพ่ือส่งสัญญาณ
เตือนไปยังฝ่ายการเมืองที่เคลื่อน 
ไหวกันอย่างคึกคักในช่วงนี้ให้ตระ 
หนกัว่าทกุประกาศ ทกุค�าสัง่ของคสช. 
ยงัมผีลบงัคบัใช้อย่างสมบรูณ์
	 เป็นเสียงกระแอมไอเตือนให้
รู้ว่าอย่าล�้าเส้นที่ขีดไว้จนเกินพอ
เหมาะพอดี
 เป็นเสียงกระแอมไอเตือนว่า			
ให้อดทนรอเม่ือถึงเวลาทีค่สช.เหน็
ว่าเหมาะสมจะผ่อนปรนกฎเกณฑ์
ต่างๆที่บังคับให้เอง
	 ไม่ต้องเรียกร้อง	 ไม่ต้องโวย-
วายจนเกินงาม
 เป็นเสียงกระแอมไอเตือน
ให้รู้ว่ายังไม่ปลดล็อก ขอให้ระ 
มัดระวังการวิพากษ์วิจารณ์เอา 
แต่พอดพีองาม เพราะไม่อย่าง
นัน้แล้วประกาศ ค�าสัง่ทัง้หลาย
ของคสช.อาจจะต้องถกูน�ามาบงั 
คบัใช้อกีครัง้
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สื่อยักษ์ภาษาอังกฤษระบุเศรษฐกิจ
ไทยขณะนี้ เครื่องจักรเศรษฐกิจ   
ทุกตัว “ดับหมด” แม้แต่การท่อง
เที่ยวที่ถือเป็นรายได้สุดท้ายก็ได้    
รบัผลกระทบจากปัญหา “ทวัร์ศูนย์
เหรียญ” 
 “วัฒนา เมืองสุข” ได้โพสต์
ตอกย�้าความล้มเหลวการแก้ปัญ-   
หาเศรษฐกิจของรัฐบาล นอกจาก   
ผลพวงจากการรัฐประหารแล้ว ยัง
เกิดจากการบริหารที่ขาดสติปัญญา
จนท�าให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ
ทุกตัว “ดับสนิท”
	 เสียงวิตกกังวลที่ดังกระหึ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆคือ	 “แผนยุทธศาสตร์			
ชาติ	20	ปี”	ซึ่งบังคับให้รัฐบาลที่มา
จากการเลอืกตัง้ต้องบรหิารตามโดย
ภาคประชาชน	 การเมืองและภาค
ธรุกิจไม่	มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนั้น	คง
ไม่ต่างกบั	“ระเบดิเวลา”	ทีจ่ะน�ามา
ซึง่ความหายนะมากกว่าความมัน่คง
และมั่งคั่ง	
 เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ท่ีสร้างเงือ่นไขต่างๆไว้มากมาย 
เพื่อควบคุมฝ่ายการเมือง ก็ถูกตั้ง
ค�าถามว่าเพื่อผลประโยชน์ของประ 
ชาชนและประเทศชาติ หรือผลประ 
โยชน์ของกลุ่มชนชั้นน�า?  
 การแก้ปัญหาบ้านเมืองจึงไม่ใช่ 
“ดีแต่พูด” หรือ “เอาดีใส่ตัว เอาชั่ว
ใส่ผูอ้ืน่” หรอืเชือ่ว่าตนเองเป็น “คน
ดี” แล้วยัดเยียดให้คนทั้งแผ่นดิน
ต้องเชื่อและท�าตาม 
 เหมอืนอยูใ่ต้ “กะลามะพร้าว”!

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ฆ่าคนที่อ่อนแอ ไม่มีความเข้มแข็งในอุดม-
การณ์ในการบวช จึงมักจะพลาดท่า อย่างที่   
มีการท�าส�ารวจว่า ชาวพุทธไทยเข้าใจหลัก
ศาสนาเพยีง 17 เปอร์เซน็ต์ อกี 83 เปอร์เซน็ต์
ไม่เข้าใจ ท�าให้พุทธบริษัทไปคุ้มครองใครต่อ
ใคร ไม่ได้คุม้ครองเนือ้หาหลกัธรรม กฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ควรปฏิบัติ    
กันมา
 ผดิกต้็องยอมรบัผดิ ไม่ผดิกต้็องไปสูก้นัใน
ศาล ไม่ใช่ใช้วิธีเตะถ่วงยื้อเวลากันไป ข่มขู่กัน
ไปมา ท�าให้ตกอกตกใจอะไรกัน หนังสือพิมพ์
ก็เขียนการ์ตูนล้อได้แทบทุกวันว่าจะจับเป็น
หรอืจบัตาย จบัเป็นคอืเอาตวัเป็นๆมา  จบัตาย
ก็คือรอให้ตายก่อนแล้วค่อยไปจับ  
 ยิ่งเอาบทเขียนของ ท่านเจ้าคุณพระ
พรหมคุณาภรณ์ ทีไ่ด้เลือ่นเป็น สมเดจ็พระ
พุทธโฆษาจารย์ บอกว่าน่าเป็นห่วงธรรม
วิปริตผิดจากธรรมวินัย ทีวีก็เอามาเรื่องนี้       
จึงเป็นเรื่องแปลก ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่   
มีใครแตะต้องได้ง่ายๆจะเป็นดาวค้างฟ้ามั้ย 
ธรรมดาดาวเหน็ตอนมดื พอสว่างกห็ายไป แต่
นีไ่ม่รูย้งัมดือยูห่รอืยงัสว่างไม่พอ ดาวจงึยังไม่
หายไป   
 ตามหลักกฎแห่งกรรม	 อย่างอาตมาก็รับ
มาเกินควรแล้ว	 ถ้าอาตมาโดนเข้าอย่างนี้คง
ต้องเอาป๊ิบคลมุหวัหรอืขดุหลมุฝังตัวเองดกีว่า
ฝังกลบเกล่ือน	 ถึงไม่ได้ฝังตัวตายในแผ่นดิน	
แต่อยู่แผ่นดินที่แคบมาก	 จะออกไปไหน	 มา
ไหนกไ็ม่ได้	ต้องหลบๆซ่อน	อะไรท�านองนี	้คน
เราผิดกันได้	 เขาก่อเขาก็ต้องรับไป	 กรรมใด
ใครก่อ	กรรมนั้นย่อมตามสนอง		
 เอาล่ะ เห็นเขาบอกว่ามี 2 ฝ่าย ฝ่าย
หนึง่อยากให้มอบตวั อกีฝ่ายหนึง่อยากให้
ยื้อไว้ก่อน คงตกผลึกได้สักวันหนึ่ง ละคร
เรือ่งนีย้าว 15 ปี แต่อกีไม่นานกค็งจบ ต้อง
ถงึวนัจบ กห็วงัว่าจะจบด้วยด ี ไม่ไปตกีนั
ก่อนจบแน่นอน
 เจริญพร

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

 

ฝ่ายหนึ่งอยากให้มอบตัว อีกฝ่าย
หนึง่อยากให้ยือ้ไว้ก่อน คงตกผลกึได้
สักวันหนึ่ง ละครเรื่องนี้ยาว 15 ปี
แต่อีกไม่นานก็คงจบ ต้องถึงวันจบ
กห็วงัว่าจะจบด้วยดี  

คดปีระวตัศิาสตร์วงการสงฆ์ทีเ่กดิขึน้มาหลาย
ยคุหลายสมัย มักโด่งดงัช่วงระยะส้ันเดีย๋วเดยีว 
2 ม้วน 3 ม้วนกจ็บ ไม่นานกจ็บ แต่มคีดทีีไ่ม่  
จบและนานจนเป็นประวตัศิาสตร์ซึง่ พล.ต.อ. 
วสิษฐ์ เดชกุญชร เขียนว่า คดีที่เยิ่นเย้อเนิ่น
นาน สอบสวนกันไม่รู้จักจบจักสิ้นหรือไม่มี
วี่แววจะจบง่ายๆยาวนานเป็นประวัติศาสตร์ก็
คือคดีของ “ท่านธัมชโย” ซึ่งท่านวศิษฐ์ไม่
เรียก “พระ” แล้วก็มีหลายคนหลายคอลัมน์
คล้อยตามกับท่านวศิษฐ์ไม่น้อยทีเดียว แต่
คราวนีเ้หน็ท่าว่าอาจจะเอาจรงิเอาจงั รฐัมนตรี
ในรัฐบาลก็บอกว่าท่านไม่ใช่ผู ้วิเศษที่จะอยู่
เหนือกฎหมาย เหนือกบินบ้านเมือง  
 แต่ท่ีน่าวิเคราะห์กันก็คือมวลชนที่อยู่ใน
ลกัษณะเหมอืนจะเป็นโล่มนษุย์ ก�าแพงมนษุย์ 
ซึง่ทางพระธรรมกายกบ็อกว่าไม่ใช่ แต่เป็นการ
สวดมนต์เพือ่ถวายในหลวงรชักาลที ่9 ล้านจบ 
หรอือะไรกแ็ล้วแต่  ถ้าสวดธรรมจกัรล้านจบนี่
ไม่ใช่ธรรมดา ท่านวศิษฐ์ก็บอกว่า จะต้องเกิด
นมิติ เกดิอะไรเหมอืนมปีาฏหิารย์ิ ไม่อย่างนัน้
คงไม่เป็นอย่างที่เรารับทราบรับรู้กันขณะนี้ว่า 
มันเหมือนมีอะไรที่คอยขัดคอยขวาง  
 เร่ืองตัวบุคคลก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ 
แม้พระด ีบางทกีพ็ลาดได้ พระผูใ้หญ่หลายรปู
ระดับเจ้าคณะจังหวัดที่มีภาพพจน์ดีมาตลอด 
แต่มาเจอนารีพิฆาตก็ม้วนเส่ือไปก็มี ถือเป็น
เรือ่งน่าเสยีดายแท้ๆเลย ทัง้หมดทัง้ส้ินกเ็พราะ
ความไม่พอ ความทะยานอยาก เลยก่อให้เกดิ
ปัญหา 
 วัดต่างๆจึงควรสังวรณ์เรื่องลาภสักการะ
ต่างๆมันจะฆ่าช่ือเสียงได้ ลาภสักการะมักจะ

ใต้กะลา!

In Brief : ย่อความ

ขอให้จบด้วยดี
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เศรษฐกิจ

ดนัไทยผลติเซลลแ์สงอาทติย์

 นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รอง
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ รักษาราชการ
แทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้น
ฐานและการเหมอืงแร่(กพร.) กระ 
ทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า แร่
ควอตซ์ นับเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่
ส�าคญัในอตุสาหกรรมซลิกิอน ซึง่
เป็นส่วนประกอบหลกัของการผลติ
เซลล์แสงอาทติย์ (Solar Cell) ใน
การผลติพลงังานไฟฟ้า ซึง่ปัจจบุนั
ประเทศไทยยังไม่มีอุตสาหกรรม
ผลิตซิลิกอนเกรดแสงอาทิตย์ มี
เพยีงการผลติซลิกิอนเกรดโลหกร
รม (Metallurgical Grade Sili-
con) ซึ่งถูกน�าไปใช้ในอุตสาห 
กรรมหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม
ส�าหรับชิ้นส่วนยานยนต์และอุต-
สาหกรรมเคมี เพื่อผลิตซิลิโคน
เท่านั้น
 ท้ังน้ีกรมฯเล็งเห็นว่าประเทศ 
ไทยมีศักยภาพของแร่ควอตซ์    
คุณภาพสูงมากพอที่จะผลักดันสู่
การน�าไปใช้ในการผลิตพลังงาน
ทด แทนจากแสงอาทติย์ โดยมีเป้า
หมายในการใช้แร่ควอตซ์คณุภาพ
สงูเป็นวตัถดุบิในการผลติซลิกิอน
เกรดแสงอาทิตย์ (Solar Grade 
Silicon) ซึง่ประเทศไทยมปีรมิาณ

ส�ารองแร่ควอตซ์คุณภาพสูงกว่า 
25 ล้านตัน สามารถผลิตซิลิกอน
ความบริสุทธิ์สูงได้ประมาณ 6 
ล้านตนัและสามารถผลติพลงังาน
ไฟฟ้าได้ประมาณ 1 ล้านเมกกะวตัต์ 
หรือประมาณ 34 เท่าของความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของ
ประเทศไทยและสามารถสร้างราย
ได้ให้ประเทศไทยได้ไม่น้อยกว่า 
3.6-4.5 ล้านล้านบาทซ่ึงยังไม่
รวมมูลค่าเพ่ิมจากอุตสาหกรรม
ต่อเนือ่งทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงู และ
มีมูลค่าสูงในประเทศ โดยพื้นที่ที่
พบว่าเป็นแหล่งแร่ ควอตซ์ในประ 
เทศไทย ได้แก่ พื้นที่จังหวัดประ-
จวบคีรีขันธ์ มีปริมาณ 9.97 แสน
ตันเพชรบุรี มีปริมาณ 9.7 หมื่น
ตันสระแก้ว มีปริมาณ 4 แสนตัน
ระยอง มีปริมาณ 7.56 ล้านตัน
จนัทบรุ ีมปีรมิาณ 2 หมืน่ตนั และ
ราชบุรีมีปริมาณ 16 ล้านตัน
  นายสมบรูณ์ กล่าวว่า ปัจจบุนั
กรมฯอยู่ระหว่างการจัดท�านโย-
บายการพัฒนาแหล่งแร่ควอตซ์ 
เพือ่รองรบัการผลติพลงังานไฟฟ้า
แสงอาทติย์ โดยค�านงึถงึประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศและผลกระทบ
ต่อประชาชนเนือ่งจากขณะนีม้นีกั
ลงทุนจากต่างประเทศสนใจเข้า

มาลงทุนและพัฒนาแร่ควอตซ์   
ในประเทศไทยโดยซึ่งเชื่อมั่นว่า
หากมีอุตสาหกรรมการผลิตพลัง 
งานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ครบวงจร
จากแร่ควอตซ์ ในประเทศไทย จะ
ส่งผลให้เกิดรายได้แก่ประเทศ
เป็นจ�านวนมหาศาล ก่อให้เกิดการ
ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรม   
ต่อเน่ืองท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและ
มีมูลค่าสูงในประเทศรวมทั้งส่ง  
ผลให้ต้นทนุค่าไฟฟ้าพลงังานแสง
อาทิตย์ลดลง สามารถแข่งขันกับ
พลังงานทางเลือกอื่นๆได้ และ
ประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิต  
ซลิกิอนเกรดโลหกรรมซลิิกอนเกรด
แสงอาทิตย์และแผงเซลล์ แสง
อาทติย์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในภูมภิาคอา-
เซียน สามารถรองรับการขยาย  
ตัวของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ที่เป็นโลหะผสมอะลูมิ-
เนียม อุตสาหกรรมเคมีที่ผลิตซิลิ
โคน และโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใน
ภูมิภาคอาเซียนได้
  

เศรษฐกิจ

ตรวจเยี่ยม : ดร.ธัชพล	กาญ-			
จนกูล	ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ	
ลง	 พ้ืนท่ีเคหะชุมชนดินแดงเพื่อ
ตรวจเยี่ยมผู้อยู่อาศัย	 พร้อมรับ				
ฟังการบริหารจัดการชุมชนของ
ส�านกังานเคหะชมุชนดนิแดง	โดย
มีคณะกรรมการชุมชน	 แกนน�า	
และกรรมการการมส่ีวนร่วมโครง	
การฟื ้นฟูชุมชนดินแดงในส่วน
ของตวัแทนผูอ้ยูอ่าศยัให้การต้อน	
รับ

สมบูรณ์	ยินดียั่งยืน

กพร. รุกดันแร่ควอตซ์ ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ หวังลดต้นทุน
ค่าไฟฟ้า-เพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันกับพลังงานทาง
เลือกอื่นๆรวมทั้งยังสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้น
ในอนาคต ชี้ศักยภาพไทยสู่การเป็นฐานผลิตเซลล์แสง
อาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย	:	ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,750.00 บาท

 ขาย 19,850.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,390.00  บาท

 ขาย   19,850.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,176.28  ขาย 1,176.42
ลอนดอน ซื้อ 1,176.22  ขาย 1,176.38

ภาวะหุน้ 2 ธนัวาคม 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) 

35.91

38.69625

46.6375

4.7088

0.32595

25.32575

-10.72  1,501.66  
  42,088.85
-15.95  2,119.67  
  27,540.93
-7.11  940.21  
  23,423.79
-7.15  586.59  
  2,036.97

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

1,567.38  -10.21

2,373.02  -19.49

2,472.95  -19.98

1,751.63  -12.36

2,398.83  -19.65

2,714.96  -10.64

1,210.55  -11.94

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

3,516.90 

8.36 

12,250.01 

29.11 

21,797.36 

51.79 

4,147.57 

9.85 

12,715.36 

30.21

20,771.77  

49.35 

-630.67 

-465.35 

1,025.58 
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หุ้นธันวาฯโอกาสดีดตัว 

เศรษฐกิจ

 ดร.วิน อุดมรชัตวนชิย์ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรพัย์ 
เคทบี ี(ประเทศไทย) จ�ากดั หรอื 
KTBST เปิดเผยแนวโน้มตลาด
หุน้เดือนธนัวาคม 2559 ว่า ตลาด
หุ้นในเดือนนี้คาดว่าจะมีความ
ผันผวนน้อยลงเนื่องจากหลายๆ
ปัจจัยมีความชัดเจนและมีแนว
โน้มไปในทิศทางทีด่ ีเช่น ราคาน�า้ 
มันดิบที่ส่งผลบวกต่อหุ้นน�้ามัน
และเศรษฐกจิโลก และมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิในประเทศ จาก
ภาพตลาดที่เป็นบวกจะท�าให้มี
เงนิเข้ามาซือ้ กองทุน LTF-RMF 
มากขึน้ด้วย จงึคาดว่าดชันเีดอืนนี้
มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นจาก
เดอืนก่อน 
  อย่างไรกด็ยีงัคงมปัีจจยัทีอ่าจ
ส่งผลกระทบต่อตลาดหุน้ในเดอืน
ธ.ค.ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของว่าที่
ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ 
ที่นักลงทุนก�าลังรอดูว่านโยบาย

ใดจะท�าได้บ้าง และการที ่OPEC 
สามารถบรรลุข้อตกลงลดก�าลัง
การผลิตน�้ามันลงช่วยลดความกัง 
วลเรือ่งปรมิาณน�า้มนัเกดิความต้อง 
การ (oversupply) ตลาด โดยข้อ
ก�าหนดดงักล่าวจะเริม่ตัง้แต่เดอืน
ม.ค.-ม.ิย. โดยจะกลบัมาพจิารณา
ข้อก�าหนดดงักล่าวอกีครัง้ในวันที่ 
25 พ.ค. ปี 2560 ขณะเดยีวกนักนั
ทางกลุม่ OPEC ยงัคาดหวงัว่าผู้
ผลิตนอกกลุ่มจะสามารถร่วมมือ  
ลดการผลติได้เพิม่อกีราว 6 แสน 
บาเรลต่อวนั 
  ทั้งนี้จากข้อตกลงดังกล่าวท�า 
ให้ราคาน�้ามันและหุ้นกลุ่มพลัง 
งานท่ัวโลกปรับตัวสูงขึ้นทั้ง WTI 
และ BRENT ปรบัตวัสงูขึน้ซึง่หาก
ผู้ผลิตนอกกลุ่มประกาศเข้าร่วม
การลดปริมาณการผลิตลงด้วยก็  
จะผลกัดนัให้ภาพรวมตลาดน�า้มนั
ดูดีขึ้นอีกได้ เป็นการส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจของกลุ ่มผู ้ผลิตน�้ามัน

และยงัท�าให้เงนิเฟ้อปรบัตวัขึน้แต่
เป็นลบต่อผู้ใช้วัตถุดิบท่ีอ้างอิงมา
จากราคาน�า้มนั อย่างไรกด็ ีKTBST 
ประเมนิว่าแนวโน้มจากนีไ้ปราคา
น�้ามันจะมีเสถียรภาพมากขึ้น
เพราะจะมีความร่วมมือในแบบน้ี
ขึ้นอีก โดยมองกรอบการเคลื่อน 
ไหวของราคาน�า้มนั WTI ในช่วง 
3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 55- 
60 เหรยีญฯ 
  นอกจากนีย้งัมปัีจจยัทีม่าจาก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐั 
บาลไทยทีเป็นแรงกระตุ้นตลาด
หุ้นที่ส�าคัญ อันเป็นผลจากนโย-

วนิ	อดุมรชัตวนชิย์	

บายรฐับาลในด้านต่างๆ อาท ิเร่ง
ใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐ, เร่ง
การลงทุนภาครัฐและงานประมูล
ต่างๆ การให้เงนิช่วยเหลอืและลด
ภาษีกระตุ้นการใช้จ่าย ส่งผลให้ 
GDP ไตรมาส 4 ไม่หดตวัอย่างที่
คาดการณ์กันขณะเดียวกันจาก
การเร่งลงทุนดังกล่าวจะท�าให้ ปี 
2560 เศรษฐกิจจะยังขยายตัวดี
เช่นกนั
   “ในดอืนธ.ค.นีย้งัคงมปัีจจยัที่
ตดิตามไม่ว่าจะการลงประชามตแิก้ 
ไขรฐัธรรมนญูของอติาล ีและการ
ประชมุ FOMC (14 ธ.ค.) ขณะที่
แรงขายของนกัลงทนุต่างประเทศ
จะมผีลต่อตลาดเช่นกนั อย่างไรก็
ดทีาง KTBST ประเมนิว่า ทศิทาง
ตลาดทีม่แีนวโน้มในทางบวก ดงั
นัน้กลยทุธ์การลงทนุในเดอืนธ.ค. 
จึงควรสะสมหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่
คาดว่าจะน�าตลาดคือหุ้นใหญ่ใน
กลุ่มทีน่กัลงทนุสถาบันฯเข้าลงทนุ 
กลุม่ทีไ่ด้รบัอานสิงค์จากมาตรการ
ภาครฐัฯ เป็นต้น โดยเรายังมอง
เป้าหมาย SET Index เดอืน ธ.ค. 
ที ่1,550-1,580 จดุ หุน้ทีน่่าสนใจ
ในเดอืน ธ.ค. ได้แก่ AOT, BH, 
SCC, SMT, SQ, UNIQ”

KTBST มองหุ้นไทยเดือนธ.ค.ผันผวนน้อยลง ชี้ตลาดรับ
ปัจจยับวกจากราคาน�า้มนัปรบัตวัข้ึนและการกระตุน้เศรษฐ 
กิจในประเทศ มองกรอบดัชนี  SETIndex ธ.ค. ที่ 1,550-
1,580 จดุ แนะกลยทุธ์ทยอยสะสมหุน้ กลุม่ Domestic Play 
หุ้นเด่น  AOT, BH, SCC, SMT, SQ, UNIQ

ส่งมอบ :	นายคณสิสร์	ศรวีชริะประภา	ประธานบรษิทั	เบสท์รนิ	กรุป๊	
จ�ากดั	พร้อมคณะผูบ้ริหารได้เดนิทางมาตรวจรบัรถประจ�าทางปรบัอากาศ	
ยีห้่อ	ซนัลอง	ซึง่ชนะการประมลูล็อตแรกจ�านวน	99	คนั	ทีน่�าเข้ามาจาก
ประเทศมาเลเซยี	เตรยีมส่งมอบให้กบั	ขสมก.	เพือ่ให้คนกรงุเทพฯ	ได้ใช้
รถประจ�าทางคนัใหม่เป็นของขวญัปีใหม่	

เซน็สญัญา :	นายวญิญ	ูพลูเกดิ	กรรมการผูจ้ดัการ	และ	นายพงศ์เอก	
ศริภิสัสรกลู	กรรมการบรหิาร	บรษิทั	เดอะช้อยส์	พรอ็พเพอร์ตี	้ดเีวลลอป
เม้นท์	จ�ากดั	ลงนามกบั	ดร.ชเนศวร์	แสงอารยะกลุ	กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่	และ	นายพสินัติ	์ศริศิขุสกลุชยั	กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	
ไพลอน	จ�ากดั	(มหาชน)	แต่งตัง้ให้เป็นผูด้�าเนนิการก่อสร้าง“ซ	ีเอกมยั”	
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เอดดี้	ฮาว	กุนซือของบอร์นมัธ	

กีฬา

โลกกีฬา

‘หงส์’พ่ายร่วงเตง็แชมป์

รางวลัเกียรตยิศ‘โคลแมน’

‘เซลบี’เผยชยัชนะทีย่ิง่ใหญ่ 

บริษัทรับแทงพนันอย่างถูกต้องตามกฎ 
หมาย ปรบัราคาเตง็แชมป์ของทมี “หงส์
แดง” ลเิวอร์พลู อกีครัง้ หลังจากทีอ่อกไป
พ่ายทมีบอร์นมธั 4-3 ทัง้ทีค่รึง่แรกน�าไป
ก่อน 2-0 โดยราคาถกูปรบัจาก 10/3 มา
อยูท่ี ่ 5/1 ขณะท่ีทมี “สงิโตน�า้เงนิคราม” 
เชลซ ีท่ีโชว์ฟอร์มได้สวยงาม บกุไปเอาชนะ
ทมี “เรือใบสฟ้ีา” แมนเชสเตอร์ ซติี ้ 3-1 
อยู่ที่ราคา 11/10 ส่วน ทีม “ปืนใหญ่” 
อาร์เซนอล /21 กลับมาอยู่ท่ีราคา 11/2 
หลงัจากทีเ่อาชนะทมี “ขนุค้อน” เวสต์แฮม 
ยไูนเตด็ 5-1 ทมี “ไก่เดอืยทอง” ทอตแนม 
ฮอท สเปอร์ ถกูปรบัมาที ่22/1 เมือ่เอาชนะ
สวอนซ ี5-0 แมนฯ ยไูนเตด็ อยูท่ี ่ 50/1 
หลงัจากทีเ่สมอกบัเอฟเวอร์ตนั 1-1 

คริส โคลแมน ผู้จัดการทีมชาติเวลส์ จะ  
ได้รับรางวัลเกียรติยศพิเศษ จากสมาคม
กีฬาของเวลส์ ประจ�าปี 2016 หลังจากที่
กุนซือวัย 46 ผู้นี้ พาทีมชาติเวลส์ ผ่านเข้า
รอบรองชนะเลศิ ฟตุบอลชงิแชมป์แห่งชาติ
ยุโรป ปี 2016 ถือเป็นควาส�าเร็จครั้งแรก
ในรอบ 58 ปีของประเทศ ในรายการใหญ่ 
นอกจากนี้ เวลส์ บังไม่แพ้ทีมใดเลย ใน
การแข่งขนัฟตุบอลโลก รอบคดัเลอืก 2018 
และจบปีนี ้ด้วยการอยูใ่นอนัดบัที ่12 ของ
การจัดอันดับของฟีฟ่า  

มาร์ก เซลบี โชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยม คว้า
แชมป์ยเุค แชมเป้ียนชพิ มาครองได้ส�าเรจ็ 
หลงัจากทีเ่ฉอืนเอาชนะรอนนี ่โอ ซลัลแิวน 
10 ต่อ 7 เฟรม ลบข้อสงสัยของหลายคน
ที่ต�าแหน่งมือ 1 ของโลก ได้ส�าเร็จ “เขา 
(โอ ซัลลิแวน) สร้างความกดดันผมตลอด
เกม แน่นอน ผมมีความสุขแน่นอน ผม
พยายามทีจ่ะมสีมาธกิบัเกมตลอด มนัเป็น
ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ ส�าหรับผมอย่างแท้ 
จริง” เซลบี กล่าว ขณะที่ โอ ซัลลิแวน 
กล่าวว่า “นี่คือ ค�่าคืนที่แสนวิเศษส�าหรับ
เขา ผมท�าได้ดใีนหลายๆลกู แต่ผมกพ็ลาด
ง่ายๆหลายลูกด้วยเหมือนกัน”  

‘เมอร์ซเิดส’หาตวัแทน‘รอสเบร์ิก’
นกิี ้ เลาด้า ประธานของเมอร์ซเิดส หวงัว่าจะ
มอบของขวญัวันครสิต์มาส ให้กบัแฟนๆทกุคน 
ด้วยการหาตวัแทนนโิก้ รอสเบิร์ก แชมป์โลก
ล่าสดุ ทีป่ระกาศเลกิเล่นแบบไม่มใีครตัง้ตวัเมือ่
วนัศกุร์ทีผ่่านมา โดยโตโต้ โวล์ฟฟ์ หวัหน้าทมี
จะเริม่ต้นการค้นหาตวัแทน ทนัท ี คาดว่าจะมี
การประกาศอย่างเป็นทางการก่อนสิน้ปี 2016  
“แน่นอน นีค่อืการสูญเสยีทีย่ิง่ใหญ่ ส�าหรบัเรา
และวงการ เราได้สร้างเขาขึน้มาอย่างรวดเรว็ใน

ช่วงเวลาสามปีทีผ่่านมา” เลาด้า กล่าว  “เรา
ต้องการคนขบัคนใหม่ ส�าหรบัการทดสอบครัง้
แรก กบัเครือ่งยนต์ใหม่ ในเดอืนกุมภาพนัธ์    
ท่ีจะถึงน้ี ผมคิดว่า เราควรท่ีจะตัดสินใจใน    
เรือ่งนี ้ก่อนสิน้ปี 2016 นีค่อืปัญหาใหญ่ ส�าหรบั
พวกเราทีจ่ะหาคนมาแทนที ่ผมไม่สามารถบอก
ได้ เพราะเราต้องคยุเรือ่งนีอ้ย่างละเอยีดอ่อน”  
อนึง่ รอสเบร์ิก ประกาศเลกิแข่ง หลงัจากทีค่ว้า
แชมป์โลกปีนี ้เพยีง 5 วนัเท่านัน้ 

เฮาเวิร์ด วิลกินสัน ยอมรับว่า เอดดี้ ฮาว ผู้
จัดการทีมบอร์นมัธ และผู้จัดการทีมต่างชาติ
หลายๆคน มีชื่ออยู่ในโผที่จะได้รับการคัด
เลือกผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ ก่อนที่จะตัดสิน
ใจไปทีแ่กเรธ็ เซาธ์เกต็ ในทีสุ่ด ล่าสดุ ฮาว ท�า 
ผลงานยอดเยีย่ม พาทมีเอาชนะลเิวอร์พลู 4-3 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 
 วิลกินสัน เป็นหนึ่งในห้า คณะกรรมการ
ทีเ่ป็นผู้คดัเลอืกผูจ้ดัการทมีชาตอิงักฤษ ซึง่ วลิ
กินสัน ยอมรับว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ที่จะหา
คนที่จะเข้ามารับหน้าที่ดังกล่าว 
 “เอ็ดดี้ เป็นคนหนึ่งที่เราน�ามาพิจารณา
กัน ก่อนที่จะมาจบที่แกเร็ธ เขาเป็นโค้ชที่มี
คุณภาพ แต่เรื่องประสบการณ์เป็นสิ่งหนึ่งที่
เราต้องน�ามาพจิารณาด้วย เพราะส�าคญัมาก” 
 “ผมมั่นใจมันต้องเป็นเวลาของเอ็ดดี้ ซัก
วนัหนึง่ ผูจ้ดัการทมีต่างชาต ิกมี็การพดูถงึกนั 
แต่เราต้องมองไปถึงอนาคตอันใกล้กันก่อน” 
 เซาธ์เก็ต ได้รับสัญญาเวลา 4 ปี จากทาง
สมาคมฟุตบอลอังกฤษ โดยงานแรกของเขาก็
คือ ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก 2018 ซึ่งวิลกิน
สัน ยอมรับว่า ทีมชาติอังกฤษ อาจจะต้องใช้
ความอดทน ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโฉมหน้า
ของทีมชาติอังกฤษ ที่ในขณะนี้ พวกเขาต้อง
พบกบัปัญหานกัเตะในพรเีมยีร์ลกี ไม่มนีกัเตะ
อังกฤษ ให้ใช้บริการมากนัก   
 “ปัญหาและความท้าทายของทีมชาติอัง-
กฤษ คอื เราไม่มนีกัเตะองักฤษ อยูใ่นลกีสงูสดุ
มากนัก ผู้จัดการทีมหลายสโมสร เฝ้ามองไป
ท่ีนักเตะต่างชาติ มากกว่านักเตะเชื้อสาย
อังกฤษ หากว่า ในปัจจุบัน มีมีนักเตะอังกฤษ 
ซัก 200 คนให้เรียกใช้งาน เราไม่มีปัญหา

แน่นอน” 
 “นีค่อื ยทุธศาสตร์ ทีพ่วกเราต้องมาพดูคยุ
กันอย่างจริงจัง มองกันในระยะยาว ไม่ใช่มอง
เป็นเกมต่อเกม เราเคยมองปัญหานี้ ตั้งแต่ปี 
1998 และเม่ือมาถงึเวลานี ้เราต้องท�ามนัอย่าง
จริงจังแล้ว” วิลกินสัน กล่าว 

‘วลิโก’้รบั‘ฮาว’เคยอยู่โผบอส
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ไบรอัน แอดค็อก เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com สะท้อน
โดนลัด์ ทรมัป์ ยอมจ่าย 25 ล้านเหรยีญสหรฐั เพือ่ยตุคิดถีกูฟ้อง
ฐานหลอกลวงนักศึกษามหาวิทยาลัยทรัมป์ที่ยุบไปแล้ว

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

จนีประกาศให้นานาชาตทิราบ
มานานแล้วว่า ไต้หวันเป็นดนิแดน 
“ต้องห้าม” ห้ามนานาชาติคบค้า
สมาคมด้วย ที่ส�าคัญคือห้ามรับ 
รองสถานะความเป็นประเทศของ

ทีผ่่านมา 
 ทรัมป์คุยกับผู้น�าหญิงไต้หวัน
ประมาณ 10 นาท ีจากนัน้ได้เขยีน
ในทวิตเตอร์ว่า ผู้น�าไต้หวันโทร-
ศพัท์มาแสดงความยนิดทีีต่นชนะ
เลือกตั้งสหรัฐ 
 ขณะส�านกัประธานาธบิดไีต้-
หวันแถลงว่า ผู้น�าทั้ง 2 คุยกันถึง
การกระชบัความสมัพนัธ์ทางเศรษฐ 
กิจ การเมือง และความมั่นคง ให้
แน่นแฟ้นขึ้น นอกจากน้ัน ผู้น�า
ไต้หวันยังขอให้สหรัฐสนับสนุน
ไต้หวนั ให้มบีทบาทและส่วนร่วม
บนเวทีโลกมากขึ้น 
 อีกประเด็นส�าคัญที่ทรัมป์
เขยีนในทวติเตอร์ คอืการขาย
ยทุโธปกรณ์ให้ไต้หวนั รวมมลู 
ค่าหลายพนัล้านเหรยีญสหรฐั
 แม้ว่าที่ผู้น�าสหรัฐจะ “ขยับ” 
เพียง 10 นาที แต่เป็นการขยับไป 
“เหยยีบตาปลา” ของจีนเข้าอย่าง
จงั ท�าให้กระทรวงต่างประเทศจนี
อยู่เฉยไม่ได้ ต้องออกมาแถลง
ต�าหน ิและเรยีกร้องสหรฐัให้เคารพ
นโยบาย “One China” ของจีน 
ซ่ึงเป็นนโยบายที่รัฐบาลสหรัฐชุด
ปัจจุบันยอมรับ
 กระทรวงต่างประเทศจีน

ระบวุ่า ความสมัพนัธ์ทางการ
เมอืงของจนีกบัสหรฐั มนีโยบาย 
“One China” เป็นหลกัประกนั 
หากสหรฐัละเมดิ จะส่งผลกระ
ทบต่อความสัมพันธ์ทางการ
เมอืงระหว่าง 2 ประเทศทนัที
 ด้านสือ่ออนไลน์ภาษาอังกฤษ 
ทีเ่ป็นเครือ่งมอืของรฐับาลจนี ต่าง
ออกมารบัลกูต่อจากกระทรวงต่าง
ประเทศจีน โดยโจมตีและขู่ทั้งไต้ 
หวันและสหรัฐ 
 ส่ือค่ายหนึ่งระบุว่า สิ่งที่เกิด
ขึน้เป็นเกมของไต้หวนั และขูส่หรฐั
ด้วยข้อความมีความหมายเดียว
กับกระทรวงต่างประเทศจีน โดย
ระบุว่า ถ้าสหรัฐล�้าเส้นนโยบาย 
“One China” ถอืเป็นการท�าลาย
ความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกับสหรฐั
 ขณะสื่ออีกค ่ายดูแคลน
ทรมัป์ว่า ยงัด้อยประสบการณ์
ด้านความสัมพันธ์และกิจการ
ต่างประเทศ
 ความชัดเจนท่ีจีนแสดงออก
ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ คือจีนจะไม่
ยอมให้ไต้หวันแยกตัวเป็นอิสระ
จากจนีเดด็ขาด ส่วนสหรฐัหากล�า้
เส้นนโยบาย “One China” จีน
ก็พร้อมจะลดระดับความสัมพันธ์
 พีใ่หญ่แดนมงักรย�า้จรงิจงั
กบั 2 ฝ่ายว่า กรณุาอย่าล�า้เส้น
นโยบาย “One China” เป็น
อันขาด

 
 

In Brief : ย่อความ

กรณีโดนัลด์ ทรัมป์ ว่า
ที่ผู ้น�าสหรัฐ พูดคุยทาง
โทรศัพท์กับประธานา-
ธิบดีไต้หวัน กลายเป็น
ประเดน็ร้อนส�าหรบัจนี ซึง่
ออกมาขู่ทั้งไต้หวันและ
สหรัฐให้หยุดเคลื่อนไหว 
บอกว่าเสี่ยงต่อการเกิด
ความขดัแย้ง 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

ไต้หวัน 
 จนีถอืว่าไต้หวนัไม่ใช่ประเทศ
เอกราช แต่เป็นดินแดนส่วนหนึ่ง
ของจีน ภายใต้นโยบาย “One 
China” 
 นายโดนลัด์ ทรมัป์ ว่าทีป่ระ 
ธานาธบิดสีหรฐั รูเ้รือ่งนีด้ ีแต่
กลบั “ย้อนศร” ด้วยการรบัโทร 
ศพัท์จากประธานาธบิดไีช่ องิ-
เหวนิ ของไต้หวนั เมือ่วนัศกุร์

‘ทรัมป์’ขยับจีนสะเทือน

ข้อมูลภาพ	:	nbcnews.com
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ทำ�เลดี อยู่สะพ�นแดง 

รังสิต นครน�ยก ป�กซอย 20 

ติดร้�นข�ยย�เตียเจริญ 

อุปกรณ์ครบ 

เข้�เปิดร้�นได้เลย 

มีห้องนอน 3 ห้อง

ตึก 4 ชั้น

เซ้งร้านเสริมสวย

ติดต่อ  081-649-0668 

(ส้ม) id  0816490668

VRPAD-OM-301116-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. เจาหนาที่บุคคล/เจาหนาที่จัดซื้อ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานบัญชี
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

5. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

6. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

7. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

8. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
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SYKAU-OM-151116-01

บริษัท เอส.วาย.เค.ออโตพารต อิมปอรต-เอ็กซปอรต จำกัด
เลขที่ 243 ซอยทาขาม 8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2895-7755 แฟกซ 0-2895-7940
E-mail : sykauto@yahoo.com, sykauto@hotmail.com

1. พนักงานขายตางจังหวัด
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • บุคลิกดี รักงานขาย
 • มีรถยนตเปนของตนเอง
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • รายไดดี มีเงินเดือนประจำ มีคาเดินทาง
  และคาคอมมิชชั่น
 • รายไดรวม 30,000-50,000 บาทตอเดือน

2. พนักงานขับรถสงของ/สงสินคา
 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • ไมจำกัดวุฒิ 
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 (มีเงินพิเศษให)
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

…
รับ

สม
ัคร

ดว
น…

สนใจสมัครดวยตนเองหรือสงใบสมัครพรอมหลักฐานมาที่

หมวกกันน็อคหมวกกันน็อค

 • เพศชาย อายุ 23-40 ปี

 • สูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป 

 • วุฒิม.3 ขึ้นไป ไม่มีประวัติ ผ่านการเกณฑ์ทหาร

 • รายได้ขั้นต�่า 12,000 บาท/เดือน

 • มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ และหยุดประจ�าสัปดาห์ 1 วัน

 • มีสวัสดิการดี อุปกรณ์ และเครื่องแบบฟรี

 • พนักงานส�ารองงานมีค่าน�้ามันรถ

งานด่วน
รักษาความปลอดภัย

ประจำาธนาคาร

RAKSA_PIN_211116_01

สนใจติดต่อได้ที่ คุณสมชัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพ จำากัด
โทร. 08-1205-5467, 0-2230-1697

0894469-OM-181116-01

หองเสื้อ KANGSADARN
รับ

ติดตอ 089-446-9000
วัชรพล รามอินทรา กทม.

ชาง
ตัด, เย็บ เสื้อ ญ.

งานหนาราน เย็บงานเนี้ยบได ที่ราน
มีงานหลากหลายใหทำตามความถนัด

งานแนนตลอดป

ราคาดี
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

การด้านกฎหมายให้เป็นไปตาม
รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ และพจิาร-
ณาคู ่มือการปฏิบัติ ในการจัด      
กฎหมายและการด�าเนินการโดย
วธิอีืน่นอกเหนอืจากการออกกฎ-
หมายเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรม 
นูญ ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราช 
การและคอนเวนชนั เซน็เตอร์ J 
13.30 น. ดร.คเณศ วังส์ไพ-
จิตร ผูอ้�านวยการ สภาธรุกจิตลาด
ทุนไทย แถลงดัชนีความเชื่อม่ัน

เลซ J  09.30 น. รองศาสตรา-
จารย์ ดร.หทยักานต์ มนสัปิยะ 
รองผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็น
เลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและ
วัสดุ แถลงข่าว โครงการ Biopla-
stics Innovation Contest 2017 
ที่ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย J 
13.30 น. ชาญเชาวน์ ไชยา-   
นุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็น
ประธาน การประชุมเพื่อเตรียม  

J 09.00 น. สากล ฐินะกุล 
อธบิดกีรมส่งเสริมคณุภาพสิง่แวด 
ล้อมเปิด การสมัมนาและมอบราง 
วัลโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ
ระดับประเทศ ที่โรงแรมทีเค พลา 

นักลงทุน ประจ�าเดือน ธันวาคม 
2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประ 
เทศไทย J  14.00 น. พลเอก 
สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรม 
ชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นประธาน 
เปิดกจิกรรมเนือ่งในวนัอาสาสมคัร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
ส่ิงแวดล้อม (ทสม.) แห่งชาต ิประ 
จ�าปี 2559 ที่โรงแรมเอเชีย แอร์
พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

โฮมโปร ตอกย�า้ องค์กรแห่งความ
ยัง่ยนื เดนิหน้าต่อยอด “โครงการ
ห้องน�้าเพื่อสังคม และผู้สูงวัย” 
เป็นแห่งที่ 2 ณ สวนหลวง ร.9 
เพือ่เป็นต้นแบบในการพฒันาคณุ 
ภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงวัย และประชา 
ชน ด้านสุขอนามัย ในการใช้ห้อง 
น�า้อย่างถกูสขุลกัษณะ ได้มาตรฐาน 
สะอาด เพยีงพอ ปลอดภยั (HAS) 
อีกทั้งยังเป็นการรองรับการก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคตของ
ประเทศไทย
 ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู ่
สังคมผู้สูงวัย อย่างเต็มรูปแบบ 
จากการส�ารวจพบว่ามปีระชากรผู้
สูงวัย 60 ปีขึ้น กว่า 17.5 เปอร์-
เซ็นต์ของประชากรไทย การดูแล
และอ�านวยความสะดวกเพือ่ความ
ปลอดภยัให้กบัผูส้งูวัยเพ่ือคณุภาพ
ชีวิตที่ดี จึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ 
ไม่เพยีงแต่เร่ืองสขุภาพเท่านัน้ แต่
การบริการสาธารณะต่างๆก็เป็น
อีกสิ่งหนึ่งท่ีไม่ควรมองข้าม โดย
เฉพาะห้องน�า้สาธารณะทีปั่จจบุนั
ยังไม่สามารถรองรับการใช้งานที่
ตอบโจทย์ในด้านฟังก์ชันการใช้
งานให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย โฮม
โปร” ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว 
จึงเดินหน้าต่อยอด “โครงการห้อง 
น�้าของหนู” สู่ “โครงการห้องน�้า
เพื่อสังคม และผู้สูงวัย” เพื่อเป็น 
ต้นแบบในการพฒันาคณุภาพชวีติ
ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
โดยค�านึงถึงความปลอดภัย และ

ด้วยเพือ่เป็นการตอบแทนคนืกลับ
สู่สังคม และชมุชนรอบข้างส�าหรบั
ครัง้นีเ้ราได้ให้ความส�าคญักบัการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย 
และประชาชน จึงได้มีการต่อยอด 
“โครงการห้องน�้าของหนู” มาสู่ 
“โครงการห้องน�้าเพื่อสังคม และ
ผู้สูงวัย” โดยเราได้ด�าเนนิการปรบั 
ปรุงและซ่อมแซมจัดท�าห้องน�้าผู้
สูงวัยในครั้งน้ี เป็นแห่งท่ี 2 ณ 
สวนหลวงร.9 จ�านวนทั้งสิ้น 17 
ห้อง แบง่เป็น ห้องน�้าผู้สูงวยั และ
ผูพ้กิารจ�านวน 1 ห้อง ห้องน�า้สา-

ธารณะ จ�านวน 15 ห้อง และห้อง
เก็บอุปกรณ์ท�าความสะอาด จ�า-
นวน 1 ห้อง บนงบประมาณในการ
ด�าเนนิการกว่า 2.8 ล้านบาท โดย
ได้ค�านึงถึงความสะอาดปลอดภยั
แบบมอีารยะสถาปัตย์หรอื Friend 
ly Design และได้มาตรฐานส้วม
สาธารณะ (HAS) โดยได้ร่วมกับ
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ
ในการยกระดับคุณภาพสุขอนา 
มัยในการใช้ส้วมสาธารณะรวมทัง้
การจัดท�าคู่มือวิธีการดูแลรักษา
และใช้ห้องน�้าอย่างถูกวิธี

เพ่ิมความสะดวกสบายในการใช้
ห้องน�้าอย่างมีความสุข รวมทั้ง
เป็นต้นแบบของห้องน�า้สาธารณะ
ที่ได้มาตรฐานให้สอดรับกับการ
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
 นางสาวอรพนิ ศริจิติเกษม 
ผู้จัดการทั่วไป สายสื่อสารองค์กร 
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า บรษิทัค�า 
นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
มาอย่างสม�่าเสมอ ในแต่ละพื้นที่
ที่เราเข้าไปด�าเนินธุรกิจ โฮมโปร
จะเข้าไปพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบนั้น

‘โฮมโปร’พฒันาคณุภาพชวิีตผูส้งูวยั



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 18 ฉบับที่ 4467 (992) วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สังคม

มร.โรเบร์ิต	เมาเรอร์	เลฟิเลอร์	ผูจ้ดัการทัว่ไป	และผู้อ�านวยการกลุม่งาน
ปฏิบัติการ	 กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา	 ให้การต้อนรับ	
ฯพณฯ	มาเรีย	 เดล	การ์เมน	 โมเรโน	ไรย์มนุโด	 เอกอคัรราชทตูสเปน
ประจ�าประเทศไทย	ในโอกาสร่วมรบัประทานอาหารค�า่มือ้พเิศษ	

ดวงตา	 พงษ์วิไลย์	 ผจก.ใหญ่การตลาด	 Corporate	Marketing	 บจก.
เดอะมอลล์	กรุป๊	ร่วมกบั	พนม	ปาลรตัน์	ผช.กก.ผจก.ใหญ่	ด้านปฏบิตัิ
การภมูภิาค	1	บจก.ไปรษณย์ีไทย	จดังาน	“แสตมป์ของพ่อ	สานต่อหมืน่
ปณธิานความด”ี	พร้อมจดัแสดง	แสตมป์ชดุ	99	ล้านถวายไท้องค์ราชนั	

จรพีร	 เทพผดงุพร	ประธานกรรมการบรษิทั	 เทพผดงุพรมะพร้าว	 จ�ากดั	
จดัพธิมีอบทนุการศกึษา	โครงการ	“10	ปีแห่งการสบืสานพระราชปณธิาน	
610	โรงเรยีน	149	ล้านบาท”	โดยในปี	2559	นีไ้ด้มอบทนุช่วยเหลอืโรง-
เรยีนจ�านวน	89	โรงเรยีนในถิน่ทรุกันดารทัว่ประเทศทนุละ	200,000	บาท	

บษุยา	ประกอบทอง	ผูจ้ดัการทัว่ไป	บรษิทั	เอน็.ซ.ีซ.ี	เอก็ซบิชิัน่	ออกา
ไนเซอร์	จ�ากดั	พร้อมด้วย	จริบลูย์	วทิยสงิห์	นายกสมาคมของขวญั	ของ
ช�าร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน	 แถลงข่าวผนึกก�าลังจัด	 2	 งานใหญ่	
Thailand	Bestbuys	2016	และงาน	TFA	Premium	Furniture	Outlet	

เนยีว	คนี	บนู	ผูจ้ดัการทัว่ไปน�าทมีผูบ้รหิารของโรงแรมดสุติธาน	ีพทัยา
ร่วมมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีแด่พนักงานดีเด่นของ
โรงแรมท้ัง	4	ท่าน	เพือ่สร้างแรงผลักดนัให้พนกังานตัง้ใจท�างานและมอบ
รางวลัตอบแทนส�าหรบัความพยายามและความตัง้ใจของพนกังาน

น.ท.เอกสทิธิ	์เอีย่มยิม้	รองประธาน,	เชรษฐจนิดา	ชโลธร	และ	นรพรรณ	
กติตวิฒัน์		แถลงข่าวกจิกรรมแข่งขนัวิง่-ป่ันจกัรยาน	“INSPIRE	RUN	&	
RIDE	BY	PRINCESS	&	FRIENDS”	เพือ่สนบัสนนุและสร้างก�าลงัใจ
ให้กบักลุม่ผูท้ีก้่าวพลาดในชวีติให้กลบัมาอยูร่่วมในสงัคมได้อย่างปรกตสิขุ 

มูลนธิ	ิEDF	จดัอบรมครสูอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษาในจังหวัด
สงขลา	 มุง่พฒันาทักษะการเรยีนการสอนทัง้การฟัง	 การพดู	 การอ่าน	
และการเขยีน	ผ่านกจิกรรมง่ายๆเพือ่ให้ครสูอนภาษาองักฤษสามารถน�า
ไปปรบัใช้ในห้องเรียนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

สันชยั	ห้างชยัเจรญิ	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	สยามไฟเบอร์กลาส	จ�ากดั	
และ	วรวทิย์	สรุศีรากร	ผูจ้ดัการโรงงาน	น�าทมีคณะผูบ้รหิาร	และพนกังาน
บรษิทั	ส่งมอบอาคารเรยีนรู	้2	หลงั	และประตรูัว้	ทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุ
ให้โรงเรยีนวดัหนองยาวใต้		จงัหวดัสระบรุี
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หม่อมหลวง	ปนดัดา	ดศิกลุ	รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร	ีเป็น
ประธานเปิดงาน	“9	ตามพ่อ	สานต่อ	พระราชปณธิาน”	โดยม	ีเสฏฐวฒุ	ิ	
จันทร์วาววาม	 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	 บริษัท	 อสมท	 จ�ากัด	
(มหาชน)	พร้อมองค์กรพนัธมติร	ให้การต้อนรบั

ธรีภทัร	ประยรูสทิธ	ิปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานในพธิ	ี
“งานเกษตรสเีขยีวตามรอยพ่อ”	 จดัขึน้เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุา-				
ธคิณุเป็นล้นพ้นของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	โดย
ม	ีกมลวศิว์	แก้วแฝก,	รณดิา	รตนชยัโชค,	ปณุยวร์ี	อนนัต์ชชัวาล	ร่วมงาน	

ครี	ีกาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ	บรษิทั	ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ	
จ�ากดั	(มหาชน)	และ	พลต�ารวจโท	อ�านวย		นิม่มะโน	รองผู้ว่าราชการ
กรงุเทพมหานคร	ได้เป็นประธานในงาน	‘ตกับาตรลอยฟ้า’	ซึง่จดัขึน้	เพือ่
ถวายเป็นพระราชกศุลแด่ในหลวงรชักาลที	่9	

ดารณ	ีหวัใจ	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	บรษิทั	เงนิทนุ	แอด็วานซ์	จ�ากดั	
(มหาชน)	สนบัสนนุพฒันาผลิตผลวิถีกลุ่มเกษตรอนิทรย์ีตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง	ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	
ประเดมิทนุสร้างโรงเรอืนเกษตรกร	จ.ชยันาท	

มติรชาย	ขาวนิม่	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	ลองเวลไทย	จ�ากดั	เปิดตวั
เครือ่งเชือ่มไฟฟ้า		 “MMA	170	HDPE	Microcontroller”	นวตักรรม-
เพือ่การประหยดัพลงังาน	ทีค่ดิค้น	พฒันา	และผลิตภายใต้แบรนด์	ลอง
เวล	โดยท�าการเปิดตวัครัง้แรกภายในงาน	เมทลัเล็กซ์	2016

อมรสริ	ิบญุญสทิธิ	์บรรณาธกิารบรหิาร	นติยสาร	นเูมโร	ไทยแลนด์	จดั
งาน	 NuméroThailand	 Seminar	 on	 Best	 Beauty	 Brands	 Pro-
ducts	2016-17	โดยม	ีวราวธุ	เลาหพงศ์ชนะ,	อลนั	นามชยัศริ,ิ	เมทนิ	ี
กิง่โพยม,	นพ.พฒุพิงศ์	ภมูสิวุรรณ,	สริโิสภา	จลุเสวก	ร่วมงาน

รฐั	จิโรจน์วณชิชากร	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	ไมซ์แอนด์คอมมนูเิคชัน่	
จ�ากดั	พร้อมด้วย	ณรงค์ชัย	คุณปลืม้	นายกเทศมนตร	ีเทศบาลเมอืงแสนสขุ	
แถลงข่าวการจดังานฮาล์ฟมาราธอนทีด่ทีีส่ดุในเอเชยี	 “Bangsaen21-	
2016”	ภายใต้คอนเซป็ต์	“Road	To	Asia’s	Best	Half	Marathon”	

ดร.จารรุตัน์	ชยัยศบรูณะ	รองประธานกรรมการบรหิาร	บรษิทั	บ.ีเอน็.
บราเดอร์	 จ�ากัด	 ในเครือ	 กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์	 รับมอบ	 การรับรอง
มาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ	 ISO	9001:	2015	ตามมาตรฐาน
สากล	จาก	บรษิทั	เอสจเีอส	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	


