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ไม่ใหญ่แตเ่ยอะ
ความจ�านงขอลาออกจากต�า 
แหน่งได้ จะได้ถือโอกาสปรับ
เปลีย่นไปในคราวเดยีวกัน จงึ
บ่งชี้ว่าจะมีการปรับเปล่ียนรัฐ 
มนตรหีลายคน วันสองวันนีน่้า
จะมีข่าวคนเข้า คนออกมากขึน้ 
และหากไม่มีอะไรผิดพลาด ทกุ
อย่างจะชัดเจนภายในสัปดาห์
หน้า

การปรับคณะรัฐมนตรีแปลง
ร่างเป็นรฐับาล “บิก๊ตู ่4” มแีนว
โน้มว่าไม่ถึงขนาดปรับใหญ่
แบบโละใหม่หมด แต่จะปรับ
เปลีย่นหลายต�าแหน่งมากกว่า
การปรับเพื่อหาคนมาท�างาน
แทน 2 รัฐมนตรีท่ีพ้นจากการ
ท�าหน้าทีไ่ป เพราะ “บิก๊ตู”่ เปิด
ไฟเขียวให้รัฐมนตรีท่ีไม่อยาก
ท�างานต่อ อยากหยดุพกั แจ้ง โลกวันนี้มีประเด็น 3
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17th Anniversary

ทุกอย่างยังเป็นไปตามโรดแม็พ

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
ได้ท่ี App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ท่ี Play Store
หรอืส่ังซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

เสถียรภาพที่แข็งแกร่งและมั่นคงของ คสช. 
เหมือน “คณะกายกรรมไต่เส้นลวด” 
รอดหรือร่วงอยู่ที่ความเชื่อมั่นของประชาชน 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ย�้าไม่มีรัฐบาลที่โลกยอมรับ 
อนาคตของประเทศและลูกหลานก็ “วังเวง” 
“สุรพศ ทวศีกัดิ”์ วพิากษ์ความสบัสน “พระธมัมชโย” 
“โสภณ พรโชคชัย” สงสัย “เบส-อรพิมท์” ไปสหรัฐ 
สิ่งที่คิดว่าเป็นการ “ท�าดี” อาจเป็นการ “ท�าบาป” 
“ลอย ลมบน” ตามกระแส “แจกเงินคนจน” 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” มองความรุนแรงทางศีลธรรม 
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ไม่ใหญแ่ต่เยอะ
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

มีความชัดเจนเรื่องคนใหม่
ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมในต�าแหน่ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ

“ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วนัที ่7 ธนัวาคม นายกรัฐมนตรไีด้
สอบถามว่ารฐัมนตรคีนไหนอยาก
จะพักผ่อนก็ตามใจ  ซึ่งนายกรัฐ-
มนตรกีต้็องพจิารณาอกีที ไม่ใช่ลา
ออกทัง้หมด”
 เป็นค�ากล่าวของ พล.อ.ประ-
วิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐ 
มนตรีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
กลาโหม เกีย่วกับการปรบัคณะรฐั 
มนตรเีป็น ครม. “บิก๊ตู่ 4” ทีก่�าลงั
จะเกดิขึน้
 ตคีวามระหว่างบรรทดัหมาย 
ความว่า “บิก๊ตู่” เปิดไฟเขยีวให้
รัฐมนตรีที่ไม่อยากท�างานต่อ 
อยากหยดุพกั แจ้งความจ�านง
ขอลาออกจากต�าแหน่งได้ จะได้
ถือโอกาสปรบัเปลีย่นไปในคราว
เดยีวกนั
 แม้จะบอกว่าหากมีคนแสดง
ความจ�านงขอลาออกนายกฯต้อง
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่หมาย 
ความว่าอยากออกแล้วจะได้ออก
ตามความประสงค์ทัง้หมด
 ตีความระหว่างบรรทัดอีกทีมี 
ความหมายว่าต้องมีรัฐมนตรีบาง

แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เสนอ
ตวัลาออกจะได้ออกตามความต้อง 
การทกุคน
 ขณะเดียวกันในระหว่างท่ีรอ
การแสดงความสมัครใจลาออกก็มี
กระแสข่าวออกมากดดันคนทีอ่าจ
ถกูมองว่าท�างานไม่เข้าตา
 ผูท้ีต่กเป็นข่าวคนแรกคอื นาง
อภริดี ตนัตราภรณ์ รฐัมนตรว่ีา 
การกระทรวงพาณชิย์ โดยข่าวพาด 
พงิไปถงึ นายสมคดิ จาตศุรพี-ิ
ทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็น
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจว่าอยากให้มี
การปรบัเปลีย่นเพราะท�างานไม่เข้า 
ขากบัทมี
 แม้นายสมคดิจะออกมาปฏเิสธ
ว่าไม่ได้เตรยีมทีจ่ะเสนอให้นายกฯ
ปรับเปล่ียนตามที่เป็นข่าว แต่ก็

คนทีท่�างานไม่เข้าตาทีน่ายกฯอยาก
ปรับเปลี่ยน หากบังเอิญยื่นความ
จ�านงมา กจ็ะตอบสนองให้ทนัท ีแต่
ส�าหรบัคนทีท่�างานเข้าตา แม้จะยืน่
ความประสงค์มากไ็ม่พร้อมให้ออก
ไปพกัผ่อน
 จบัอารมณ์ได้ว่าอยากปรับเปล่ียน
หลายต�าแหน่งมากกว่าเอาคนมา
แทนรฐัมนตรเีก่า 2 คนทีต้่องออก
จากต�าแหน่งเพือ่ไปเป็นองคมนตรี 
เพียงยังไม่อยากหักหาญน�้าใจคน
นัง่ท�างานมาด้วยกนั จงึใช้วิธเีปิด
ทางให้ย่ืนความจ�านงมาก่อน
 หลกัการเดยีวกนักับบรษัิทเอก 
ชนที่ต้องการลดหรือปรับเปลี่ยน
พนกังานทีเ่ปิดให้ย่ืนความจ�านงเข้า
โครงการสมคัรใจลาออกเพือ่บรษิทั
จะได้หาคนใหม่เข้ามาท�างานแทน 

บอกว่าข่าวทีอ่อกมาน่าจะเป็นการ
โยนก้อนหนิถามทาง
 จงึมคี�าถามว่าแล้วใครเป็นโยน
หนิก้อนนีอ้อกมา
  เมือ่มคีนโยนก้อนหนิออกมา
ถามทางแสดงว่ามีคนต้องการให้
ปรบัเปล่ียนตัวรฐัมนตรีว่าการกระ 
ทรวงพาณชิย์ใช่หรือไม่
 แม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่า   
จะมีรัฐมนตรีคนใดต้องพ้นจาก
ต�าแหน่งในการปรบัคณะรฐัมนตรี
ครัง้นีอ้กีหรอืไม่ แต่กม็คีวามชัดเจน
เรือ่งคนใหม่ทีจ่ะเข้ามาเพิม่เติมใน
ต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระ 
ทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่เป็นไป
ตามค�าขอของ พล.อ.ฉตัรชยั สา-
ริกัลยะ รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรฯ ทีเ่ปิดเผยชดัเจนว่าได้ขอ
คนมาช่วยงานในต�าแหน่งรัฐมนตรี
ช่วยฯหนึ่งคน และได้เสนอช่ือผู้
เหมาะสมให้นายกฯไปแล้ว
 นอกจากนี้พล.อ.ฉัตรชัย  ยัง
บอกว่าการปรบัคณะรฐัมนตรีเป็น 
“บิก๊ตู่ 4” น่าจะเสรจ็สิน้ในสปัดาห์
หน้า
 ขอคนมาช่วยงานพร้อมเสนอ
ชือ่ไปแล้วก็น่าจะมกีารสนทนากบั
นายกฯมาบ้าง  และอาจได้รับการ
บอกกล่าวว่าจะเรยีบร้อยในสปัดาห์
หน้า
 จากความเคลื่อนไหวท้ัง 
หมดที่กล่าวมา พออนุมานได้
ว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็น 
“บิก๊ตู ่4” แม้จะไม่ใช่การปรบั
ใหญ่แบบยกแผง แต่น่าจะมี
การปรบัเปลีย่นหลายต�าแหน่ง 
เป็นไปได้ทั้งปรับออก เอาคน
ใหม่เข้ามาแทนในต�าแหน่งท่ี
ไม่เข้าตา หรือการโยกสลบัเก้าอี้ 
เปล่ียนหน้าท่ีรบัผดิชอบ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4470 (995) วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ข่าวในทางลบถือเป็นเรื่องปรกติของ
ประเทศไทยไปแล้ว ไม่ใช่แค่เรือ่งการ 
เมืองการปกครองที่ถอยหลังจนตก
เหว แต่ยังมีปัญหาเศรษฐกิจที่วันนี้ก็
ยังมองไม่เห็น “แสงสว่างที่ปลาย
อุโมงค์”  
 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบกับปัญหา
เศรษฐกจิขณะนีค้อื คนยากจน เกษตร 
กร ผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกอบธุรกิจ
ขนาดเล็กและกลาง ซึ่งเป็นคนส่วน
ใหญ่ของประเทศ 
 จึงไม่แปลกที่ประเทศไทยจะ
ถูกจัดอันดับว่ามีความเหล่ือมล�้า
ระหว่างคนรวยกบัคนจนอันดับ 3 
ของโลก คือคนรวยรวยขึน้ คนจน
จนลง ช่องว่างระหว่างคนจนกับ
คนรวยหา่งกันเพิ่มขึ้นถึง 22 เท่า
 ด้านการศึกษาที่ระบุว่า ผลการ
ประเมนิผลนักเรียนร่วมกบันานาชาติ 
(PISA) กว่า 70 ประเทศทั่วโลกนั้น 
ไทยมีคะแนนทุกด้านต�่ากว่าค่าเฉล่ีย 
และต�า่กว่าเวยีดนาม ส่วนสงิคโปร์ทิง้
ไทยไม่เห็นฝุ่น ติดอันดับ 1 เกือบทุก
ด้าน
 ไม่ต้องพูดถึงประเทศอื่นว่าเอา
จริงเอาจังอย่างไร  ปัญหาการศึกษา
ไทยไม่ใช่แค่รัฐบาลและผู้บริหารการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้องจะถูกเปรียบเทียบ
เป็น  “ไดโนเสาร์เต่าล้านปี”  แล้วยัง
อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์สารพัด
  แค่หลกัสตูรการศกึษาของไทย
กต้็องใช้ค�าว่า “ยุง่ตายห่า” เปลีย่น
แล้วเปลี่ยนอีก และยังเปล่ียน
แบบกะทนัหนัอกี ความเหลือ่มล�า้
ทางการศึกษาระหว่างเมืองและ
ชนบทจึงไกลกันสุดกู่ ไม่ต่างกับ
ความเหลือ่มล�า้ทางรายได้ระหว่าง
คนรวยกับคนจนเลย!

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ตรวจค้น ทกุทีม่ปัีญหาว่าคนมีสเีข้าไปเอีย่ว โกง
เลก็โกงน้อยทัง้น้ัน แม้แต่ในยุครฐับาลท็อปบูต๊ 
หรอืในหน่วยทหารเอง ยงัมีข่าวเจ้านายเอาเงนิ
เดือนทหารเกณฑ์ไปใช้ แลกกับการกลับบ้าน 
อย่างน้ีโกงหรอืเปล่า คอร์รปัชนัหรอืเปล่า เงนิ
เดอืนกเ็ป็นเงินงบประมาณ เป็นเงนิจากภาษขีอง
ประชาชน ทหารเกณฑ์เซน็ให้ เจ้านายรบัแล้วก็
จบกัน เอาผดิใครกไ็ม่ได้
  พวกคนใหญ่คนโตได้เงนิเดอืนเยอะแล้วจะ
เอาเล็กเอาน้อยอกี  ดชูาวนาสิ...น�า้ท่วมก็ไม่ได้ 
ฝนแล้งกไ็ม่ได้ ข้าวราคาถกูกม็พีอใช้หน้ี จงึอยาก
จะฝากว่า ถ้าจะปราบกนัจรงิๆ กอ็ย่าท�าแค่สร้าง
ภาพ จดักจิกรรมเท่านัน้ลองรือ้ฟ้ืนคดโีกงท่ีเคย
ส�ารวจกนั  หน่วยงานไหนโกงมากทีส่ดุก็ท�าให้
มนัลดลง เอามาแจ้ง มาเปิดเผย ไม่ใช่แค่จดักจิ 
กรรมหรอืจัดประชมุกันไม่รูก่ี้ครัง้กีห่น  เสยีงบ
ประมาณไปเปล่าๆ เพราะไม่มคีวามคบืหน้าก้าว 
หน้าปราบโกงปราบทจุรติทีเ่หน็จรงิๆ เลย  
  ประชมุกนักเ็อาข้อมลูมาด ู หรอืบันทกึเป็น
ภาพเป็นเสยีงอะไรก็ได้ แล้วมาเปิดให้ประชาชน
ได้รูว่้าใครท�างานเยีย่มท่ีสดุ อย่างประเทศจนีเขา
ออกข่าวเลย คนโกงกป้ั็นรปูให้คนมาถมน�า้ลาย
รด ใครโดนกเ็จบ็ปวดเขด็ขยาด คนทีจ่ะคิดโกง
กผ็วา ไม่กล้า  
  อาตมาเคยแสดงความคดิเห็น ขอเข้า
ร่วมประชุมด้วยได้หรือเปล่า ก็ไม่เห็นมี
ทท่ีาอะไรมา หรอืคดิว่าพระไม่น่าจะมีส่วน
เกีย่วข้องกไ็ม่รู ้แต่เอาล่ะกข็อให้ก�าลังใจ ถ้า
จะปราบโกงกันจริงๆ แต่ก็ขอให้ประชุม
หรือจัดกิจกรรมแล้วก็ขอให้มกีารตดิตาม
และประเมนิผลงานด้วย โดยเฉพาะการขึน้
บญัชโีกง จดัการเรือ่งอะไรทีเ่สรจ็แล้ว   ถ้า
ไม่เสรจ็จะท�าอย่างไร ถ้าการทจุรติคอร์รปั 
ชนัไม่ลดลงจะท�าอย่างไร อย่างกรมทีด่นิยัง
ออกโฉนดมัว่หรอืหน่วยงานทีต่ดิอันดบัโกง
นีจ่ะท�าอย่างไร ต้องขึน้บญัชดี�าไว้แล้วแก้
ปัญหาให้ลดลงให้ได้ คอืต้องเดนิหน้าปราบ
ปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้เห็นผล ไม่
อย่างนัน้จดัประชมุ จดักิจกรรมไปกสู็ญเปล่า 
เสยีเงนิเสยีทองหรอืงบประมาณเปล่าๆ 
  เจรญิพร

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

 

จัดกิจกรรมจัดประชุมปราบคอร์
รัปชันไม่รู้กี่ครั้งแล้ว แต่ไม่รู้ว่าน�า
ไปปฏิบัติกันจริงๆหรือไม่ อย่างไร
มีการติดตามและประเมินผลงาน
และเปิดเผยให้ประชาชนรู้หรือไม่ 

ภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันต่อต้าน
คอร์รปัชนัสากล (ประเทศไทย) วนัที ่ 9 
ธันวาคม ซึ่งเคยมีการจัดกิจกรรมเช่นน้ี
แล้วหลายครัง้ แต่ไม่ทราบว่าน�าไปปฏิบตัิ
กนัจรงิๆหรอืไม่ อย่างไร 
 ถ้าท�ากนัจรงิๆ กน่็าจะเกดิคณุ เกดิประโยชน์
แก่ประเทศชาต ิ เพราะเรากร็ูก้นัดว่ีา ยงัมกีาร
คอร์รัปชันโกงกินบ้านเมืองจนบ้านเมืองพัง 
เหมอืนปลวกกินบ้าน การปราบปรามการทจุรติ
คอร์รัปชันต้องเอาจริงและติดตามกระทรวง 
ทบวง กรม กองที่ติดอันดับแชมป์โกง อย่าง 
ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติแห่งชาติ) เคยส�ารวจว่า กรมท่ีดนิโกง
มากเป็นที ่1 โรงพกัต�ารวจที ่2 โรงเรียนรฐับาล
ที ่3 
 อย่างกรมทีด่นิออกโฉนดทีด่นิมัว่ แม้กระทัง่
กระทบถงึศาสนา พระสามารถใช้ทีด่นิในเขตป่า
เขาหรอือุทยานไปสร้างสถานทีป่ฏบิตัธิรรม แต่
ชาวบ้านทีอ่าศยัอยูม่านานกลับถกูเพกิถอนไป
เรือ่ยๆ พอถกูเปิดโปงขึน้มากเ็ป็นเร่ืองวุน่วาย
 เหมือนลูกนายพลโดนย�า ถ้าไม่ใช่ลูก
คนใหญ่คนโตก็คงไม่มีใครรู้ หรือเรื่องก็
เงยีบหายไป ไม่มใีครรูว่้าท�าไมปล่อยให้มี
สถานบันเทิงผิดกฎหมายเปิดหน้ามหา 
วทิยาลยั หน้าสถานศกึษาได้ ทัง้ยงัต่อเตมิ
ผดิกฎหมายอกี ผูว่้าราชการจังหวดั นาย
อ�าเภอ หรืออบต.ไม่รู้หรือว่าผิดกฎหมาย 
พอเกดิเป็นเร่ืองราวใหญ่ขึน้มาทหีน่ึงก็วิง่
ตาแหกทหีน่ึง หลงัจากน้ันกค่็อยๆเงยีบไป  
  ตมูขึน้มาใหม่กเ็ป็นกระแสอกีครัง้ คนโน้นก็
ออกมาบอกจะเอาจริง ทหารต�ารวจพรึ่บกัน

ความเหลื่อมล�้า!

In Brief : ย่อความ

อย่าแค่สร้างภาพ?
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ลว๋อ เจีย๋ ใช้ชือ่ภาพนีใ้น chinadaily.com.cn ว่า “New samurai 
sword” สะท้อนญีปุ่น่มแีผนน�าระบบป้องกนัขปีนาวธุ (THAAD) 
จากสหรัฐ มาติดตั้งในประเทศ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ฟอร์มลู่าวนัชงิแชมป์โลก (For 
mula One World Champion- 
ship : F1) เป็นการแข่งขนัรถยนต์
ทางเรยีบอนัดบั 1 ของโลก และเป็น
รายการมอเตอร์สปอร์ต ท่ีมีศกัย-

ครัง้แรกเมือ่ปี 1999 ประกาศ “ยก
ธงขาว” ยอมแพ้ โดยจะจดัต่ออกี
เพยีง 2 ปี คอืปีหน้า และปี 2018 
ด้วยเหน็ว่ามีศักยภาพด้านส่งเสริม
การท่องเทีย่วลดลง เป็นรายการที่
ไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกจิ
 มาเลเซียใช้งบจัดการแข่ง 
ขนัปีละ 300 ล้านรงิกติ (2,400 
ล้านบาท) และขาดทนุทุกปี 
 ปีนีจ้ดัไปเมือ่เดอืนตลุาคม ขาด 
ทนุหนกัท่ีสดุ สาเหตจุากขายบตัร
เข้าชมการแข่งขนัได้น้อย มผีูเ้ข้าชม
ในสนามปีนีเ้พยีง 45,000 คน จาก
ความจสุนามทัง้หมด 120,000 ทีน่ัง่
 นอกจากนัน้ ยอดนกัท่องเทีย่ว
ที่เดินทางมาชมการแข่งขันก็ลดลง 
เช่นเดยีวกบัยอดผูช้มถ่ายทอดสดทวีี
 อย่างไรกต็าม แม้จะยกเลกิเป็น
เจ้าภาพ F1 แต่มาเลเซยียังคงอาศัย
มอเตอร์สปอร์ต เป็นส่วนหนึ่งใน
การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว โดยท�า
สญัญาเป็นเจ้าภาพการแข่งขนัมอ-
เตอร์ไซค์ชงิแชมป์โลก (MotoGP) 
ต่อไปถึงปี 2021 เนื่องจากเป็น
รายการได้รบัความนิยมสงู ขายบัตร
เข้าชมได้เตม็สนามทกุปี
 หลังมาเลเซียประกาศยอมแพ้
ไม่นาน สงิคโปร์ก็ออกอาการจะไม่

เอาเช่นกนั 
 สงิคโปร์เป็นเจ้าภาพ F1 มา 
9 ปี นบัจากปี 2008 ใช้งบจดั 
การแข่งขนัปีละ 150 ล้านเหรยีญ
สงิค โปร์ (3,750 ล้านบาท) โดย
รฐับาลจ่าย 60% และบริษัท Sin 
gapore GP ทีด่แูลการแข่งขัน
จ่าย 40%
 ที่สิงคโปร์อาจจะไม่ต่อสัญญา
ใหม่ หลังเป็นเจ้าภาพปีหน้า มเีหตุ 
ผลเดยีวกบัมาเลเซยี คอืเหน็ว่าราย 
การนี้มีพลังส่งเสริมการท่องเท่ียว
ด้อยลง ไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกจิ
  สงิคโปร์มกี�าไรจากการจดัปีแรก 
โดยมผีูเ้ข้าชมในสนามถงึ 100,000 
คน จากนัน้รายได้ลดลงตามล�าดบั
 ล่าสุดในปีนี้ มีรายได้จาก  
นักท่องเที่ยว ท่ีเดินทางมาชม
การแข่งขนัเท่าทุนท่ี 150 ล้าน
เหรยีญสิงคโปร์ โดยมผีูเ้ข้าชม
ในสนาม 73,000 คน ลดลงจาก 
87,000 คน ในปีทีแ่ล้ว
 สิงคโปร์ก�าหนดสรุปการตดัสิน
ใจว่า จะต่อสญัญาใหม่หรอืไม่ ภาย 
ในเดอืนนี้
 ทั้งนี้ แม้มาเลเซียจะประกาศ
เลกิเป็นเจ้าภาพ และสงิคโปร์มีแนว
โน้มสูงทีจ่ะไม่ต่อสญัญาเช่นกนั แต่
กลับมีหลายประเทศสนใจรับเป็น
เจ้าภาพแทน 
 จึงเป็นไปได้ว่า เกมชิงเจ้า
ความเรว็รายการนี ้ ไม่ได้หมด
พลังด้านการขับเคล่ือนเศรษฐ 
กจิเสียทเีดยีว
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มาเลเซียประกาศยกเลิก
เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
รถฟอร์มูล่าวันชิงแชมป์
โลก ขณะสิงคโปร์มีแนว
โน้มสงูทีจ่ะยกเลิกเช่นกัน 
โดย 2 ประเทศให้เหตผุล
ว่า ความนยิมลดลงถงึจดุ
ที่ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

ภาพด้านส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ช่วย
เพิม่คุณค่าทางเศรษฐกจิ 
 ศกัยภาพดงักล่าว ยังคงพิ-
สูจน์ได้ในประเทศและเมือง
ส่วนใหญ่ ท่ีเป็นเจ้าภาพการ
แข่งขันทั้งหมด 20 สนาม ใน
รอบ 1 ปี (ปีนีม้ ี21 สนาม ส่วน
ปีหน้ามี 20 สนาม)   
 แต่มาเลเซีย ซ่ึงจัดเกมชิงเจ้า
ความเรว็รายการนีม้า 17 ปี โดยจดั

‘F1’สิน้มนตเ์ศรษฐกจิ?

ข้อมูลภาพ :  scmp.com
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เศรษฐกิจ

พีดีเฮ้าส์ปรับทัพสู้ศึกปี60

 นายพศิาล ธรรมวิเศษ รองประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั พดีี 
เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด หรอืศนูย์
รบัสร้างบ้าน พดีเีฮ้าส์ เปิดเผยว่า 
ในช่วง 10 เดือนทีผ่่านมาภาพรวม
ตลาดรบัสร้างบ้านภาคใต้และยอด
ขายบ้านของบรษิทั ถือว่ามกีารฟ้ืน
ตวัดขีึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภมูภิาค 
อื่นๆ ท่ีส่วนใหญ่ยังชะลอตัวหรือ
แค่ทรงตัว เนื่องจากผู้บริโภคใน
ภาคใต้ส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักับ
คณุภาพ บริการ และความน่าเชือ่
ถอืของผูป้ระกอบการมากกว่าเรือ่ง
ราคา ธุรกิจรับสร้างบ้านจึงมีการ
แข่งขันไม่รุนแรงนัก อย่างไรก็ดี 
จากสถานการณ์ฝนตกหนกัตดิต่อ
กนัในหลายๆพืน้ที ่14 จงัหวดัภาค
ใต้ ส่งผลให้บ้านเรือนถูกน�้าท่วม  
ขังและประชาชนต่างได้รับความ
เดอืดร้อนเป็นจ�านวนมาก นอกจาก 
น้ีถนนหนทางท้ังในเมืองและชน 
บทก็ได้รับผลกระทบจากน�้าท่วม
เช่นกนั ท�าให้เกดิอปุสรรคต่อการ
ค้าและบรกิาร ซึง่คาดว่าจะส่งกระ 
ทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของภาค
ใต้ในช่วงโค้งสดุท้ายปีนีพ้อสมควร
 “ในช่วงท้ายปีนีต้้องยอมรบัว่า
ก�าลังซือ้ผูบ้รโิภคบางส่วนสะดดุลง 
ด้วยเพราะอารมณ์จับจ่ายใช้สอย

และการลงทุนเรื่องบ้านหรือที่อยู่
อาศัยชะลอตัว กอปรกับสถาน-
การณ์น�า้ท่วมทีก่�าลงัเกดิขึน้ จงึคาด
ว่าจะท�าให้ยอดขายบ้านของบรษิทั
ในภาคใต้ลดลงพอสมควร และ
อาจฉุดให้ตัวเลขยอดขายบ้านท่ัว
ประเทศของบรษิทัมีโอกาสต�า่กว่า
เป้าท่ีตัง้ไว้ 1,200 ล้านบาท”
 ส�าหรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับ
สภาพเศรษฐกจิในช่วงไตรมาสสดุ 
ท้ายปีนี้นั้น บริษัทได้หันมาเน้น
ควบคุมต้นทุนค่าบริหารและใช้  
จ่ายต่างๆลง อาท ิชะลอเปิดสาขา
ใหม่และลดจ�านวนสาขาที่อยู่ใกล้
กนัหรอืสาขาทีม่ยีอดขายน้อย การ
ใช้แอปพลเิคชนัน�าเสนอแบบบ้าน
แทนโบรชัวร์หรือสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 
นอกจากนี ้ยงัมกีารปรบัแบบบ้าน
และลดวสัดฟุุม่เฟือยทีใ่ช้สร้างบ้าน 
(Re-Product) แต่ยงัคงทนัสมัยไว้
เหมอืนเดมิ เพือ่ลดต้นทุนก่อสร้าง
บ้านให้สอดคล้องกับก�าลงัซ้ือ และ
ความต้องการของผู้บริโภคในสถาน 
การณ์ปัจจบัุน รวมทัง้หนัมาใช้ระ 
บบบ้านโครงสร้างเหลก็ เพือ่สามารถ
ก่อสร้างได้รวดเรว็ ทัง้นี ้ จากการ
ปรับตัวและด�าเนินการดังกล่าว 
ท�าให้ราคาค่าก่อสร้างบ้านลดลง
จากเดิมเฉลี่ย 3-7% หรือราคา

บ้านเริม่ต้นที ่ 15,000 บาทต่อตา
รางเมตร ซึง่เป็นการเพ่ิมโอกาสใน
การแข่งขันของบริษัทท่ีจะเข้าถึง
ก�าลงัซือ้กลุม่เป้าหมายได้กว้างขึน้ 
โดยเฉพาะกลุม่ราคาบ้าน 1.5-3 ล้าน
บาท ทีผู้่บรโิภคมคีวามต้องการมาก
ทีส่ดุ และกลุม่ราคาบ้าน 3 ล้านบาท
ขึน้ไป-5 ล้านบาท ทีไ่ด้รบัความ
นยิมจากผู้บรโิภครองลงมา คิดเป็น
สดัส่วนรวมกนัมากกว่า 60% ของ
มลูค่ารวมตลาดบ้านสร้างเอง       
 นายพิศาล กล่าวถึงแผนการ
ขยายสาขาในปี 2560 ว่า คงต้อง
รอดูแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศ  
และเศรษฐกจิโลกอกีคร้ังว่าจะเป็น
ไปในทิศทางใด โดยส่วนตัวมอง   
ว่าเศรษฐกิจปีหน้าน่าจะไม่ขยาย    
ตัวหรือแค่ทรงตัว ส�าหรับในปีนี้ที่
บรษิทัมแีผนขยายสาขา 1-2 แห่ง 
คงต้องชะลอการขยายสาขาใหม่
ออกไปก่อน เพราะไม่ต้องการแบก
รบัความเสีย่งเกนิไปเนือ่งจากเศรษฐ 
กจิในภมูภิาคหรอืต่างจงัหวดัยงัไม่
ฟ้ืนตัวดงัทีค่าดไว้ 

เศรษฐกิจ

ร่วมงาน : นายวรีะศกัดิ ์ฟตูระกลู 
ผูช่้วยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการ
ต่างประเทศ  พร้อมด้วย นายสทุธ-ิ
ภัค  จิราธิวัฒน์  รองกรรมการผู้
จัดการใหญ่ บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา 
จ�ากดั (มหาชน) เข้าร่วมงานประชุม
สัมมนา Horasis Asia Meeting ซึง่
เป็นองค์กรจัดงานสัมมนาความ
ร่วมมอืทางเศรษฐกิจระดบัโลก โดย
งานครัง้นีม้เีจ้าของธรุกจิจากทัว่โลก
เข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน

พิศาล ธรรมวิเศษ

พดีเีฮ้าส์  เปิดกลยทุธ์สู้ศกึเดนิหน้าปรบัตัวหันควบคุมต้นทุนค่า
ใช้จ่าย พร้อมรดีีไซน์-โปรดกัส์แบบบ้านและระบบก่อสร้าง ตัง้
เป้าชงิเค้กบ้านกลุม่ใหญ่ ราคา 1.5-5 ล้านบาท ระบสุถานการณ์
น�้าท่วมภาคใต้ส่งผลกระทบเศรษฐกิจและตลาดรับสร้างบ้าน 
คาดปีนีย้อดขายบ้านต�า่กว่าเป้า 1.2 พนัล้านบาท 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,800.00 บาท

 ขาย 19,900.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,450.00  บาท

 ขาย   19,900.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,177.66  ขาย 1,178.43
ลอนดอน ซื้อ 1,177.66  ขาย 1,178.43

ภาวะหุ้น 8 ธันวาคม 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) 

35.86

38.97

46.83

4.7025

0.32508

25.4295

+4.88  1,525.41  
  51,170.37
+5.80  2,154.39  
  32,607.62
+1.97  953.68  
  25,647.45
+4.53  601.52  
  3,027.89

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

1,589.60  +4.61

2,429.79  +12.91

2,536.75  +21.26

1,782.15  +6.88

2,457.04  +14.44

2,755.12  +20.76

1,235.13  +1.31

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,517.26 

8.83

14,654.70 

28.64 

26,661.24 

52.10 

3,746.97 

7.32 

13,595.27 

26.57 

29,051.13 

56.77

770.28 

1,059.44 

-2,389.89 
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สยามอสีตฯ์เขา้ตลาดMAIปี60

เศรษฐกิจ

 นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษทั สยาม
อสีต์ โซลช่ัูน จ�ากดั (มหาชน) เปิด
เผยว่า บริษทัด�าเนนิธรุกจิมากว่า 
23 ปี โดยมสีนิค้าท่ีจ�าหน่ายกว่า 
40 แบรนด์ รวมทัง้หมดกว่า 3,500 
รายการ ทัง้นี ้เพือ่รองรบักลุ่มลกูค้า
ทีเ่ป็นโรงงานในอตุสาหกรรมต่างๆ
บรษิทัมกีารจ�าหน่ายสนิค้าผ่าน 2 
ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางจ�า 
หน่ายทางตรงให้แก่โรงงานอตุสา- 
หกรรม ท่ีสร้างรายได้หลกัให้กบั
บรษิทั คดิเป็นสดัส่วน 70-80% 
ของรายได้จากการขายและบรกิาร
ในแต่ละปี และช่องทางจ�าหน่าย
ทางอ้อมผ่านกลุ่มผู้รับเหมาและ
ร้านค้าปลกีทีเ่ป็นตวักลางช่วยกระ 
จายสนิค้าให้เข้าถงึผูใ้ช้งานได้มาก
ขึน้ 
 อย่างไรกด็ ี หลงัจากบรษิทัได้
ยื่นแบบแสดงค�าขออนุญาตเสนอ
ขายหลกัทรพัย์และแบบแสดงราย 
การข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

(ไฟล่ิง) ต่อส�านักงานคณะกรรม 
การก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) เพือ่ขอเสนอ
ขายหุน้สามัญเพิม่ทุนให้แก่ประชา 
ชนเป็นครัง้แรก (IPO) จ�านวน 60 
ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 25% ของ
จ�านวนหุ้นสามัญท่ีออกและช�าระ
แล้วท้ังหมดของบรษิทัฯ ภายหลงั
เสนอขายหุ้น IPO ล่าสุด ทาง 
ก.ล.ต. ได้นบัหนึง่แบบไฟลิง่ เป็น
ทีเ่รยีบร้อย
 ปัจจบัุน บมจ.สยามอสีต์ โซล-ู
ชัน่ มทีนุจดทะเบียน 120 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นหุน้สามัญจ�านวน 240 
ล้านหุ้น มลูค่าทีต่ราไว้ (พาร์) หุน้
ละ 0.50 บาท โดยทนุท่ีออกและ
ช�าระแล้วมจี�านวน 90 ล้านบาท ซึง่
ภายหลัง ก.ล.ต. อนุมัติให้เสนอ
ขายหุน้ IPO และแบบไฟล่ิงมีผลใช้
บังคับแล้ว จะก�าหนดวันท่ีเสนอ
ขายหุน้ IPO ให้แก่ประชาชนทัว่ไป
และน�า บมจ.สยามอสีต์ โซลูช่ัน เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

เอม็ เอ ไอ ต่อไป ซึง่คาดว่าจะอยู่
ภายในไตรมาส 1 ของปี 2560 ส่วน
เงนิทีไ่ด้จากการระดมทนุครัง้นี ้จะ
น�าไปใช้ก่อสร้างศนูย์บรกิารวศิว-
กรรม (Workshop) ซือ้เครือ่งจกัร
และอปุกรณ์ทีส่นบัสนนุงานบรกิาร
และการด�าเนนิธรุกจิ รวมถงึใช้เป็น
เงนิทนุหมนุเวยีนในกจิการ
 ทัง้น้ี บมจ.สยามอสีต์ โซลชูัน่ 
เป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดหาและจ�า 
หน่ายสนิค้า พร้อมให้บรกิารและ
ค�าปรกึษาด้านวศิวกรรมอย่างครบ
วงจรใน 3 กลุม่ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ 
กลุม่ผลติภัณฑ์และเทคโนโลยรีะ-

อรสา วมิลเฉลา

บบป๊ัม กลุม่ผลิตภณัฑ์การจดัการ
กระบวนการผลติและระบบท่อ และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรมซึ่ง
เป็นวัสดส้ิุนเปลอืงทีใ่ช้แล้วหมดไป 
เพือ่จ�าหน่ายให้แก่โรงงานอตุสาห 
กรรมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกและ
ภาคอืน่ๆของประเทศไทย ภายใต้
แนวคิด Industrial Equipment 
Solution Provider 
 อย่างไรกด็ ีส�าหรบัแผนด�าเนนิ
งานจากน้ีน้ัน บริษัทจะลงทุนก่อ 
สร้างศนูย์บรกิารวศิวกรรมภายใน
พืน้ทีส่�านกังานจงัหวดัระยอง โดย
มพีืน้ท่ีใช้สอย 1,750 ตารางเมตร 
รองรบัการขยายงานให้บริการเคลอืบ
พืน้ผิวเครือ่งจักร อปุกรณ์ระบบท่อ 
งานออกแบบและตดัเย็บฉนวนหุม้
เครื่องจักรและอุปกรณ์แก่กลุ่มลูก 
ค้าโรงงานอตุสาหกรรม การขยาย
งานดังกล่าวจะท�าให้บริษัทมีขีด
ความสามารถการแข่งขันที่ดีเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ในพืน้ทีไ่ด้อย่างมีประสทิธภิาพซึง่
จะช่วยเพิม่ศกัยภาพการด�าเนนิธรุ 
กจิและรายได้ในอนาคต โดยบรษิทั
ตัง้เป้าหมายก้าวสู่ผู้น�าในธรุกจิจดั 
หาและจ�าหน่าย พร้อมให้บรกิาร
ในสินค้าอตุสาหกรรมทัง้ 3 กลุม่
ผลติภัณฑ์ 

บมจ.สยามอสีต์ โซลูชัน่ เลง็ขายหุน้ IPO จ�านวน 60 ล้านหุ้น 
หลงั ก.ล.ต. นบัหนึง่แบบไฟลิง่ หวงัระดมทนุใช้สร้างศูนย์
บรกิารวศิวกรรม ซ้ือเครือ่งจักรและอุปกรณ์ และใช้เป็นเงิน
ทนุหมุนเวยีน คาด Q1/60 พร้อมเข้าจดทะเบยีนในตลาดฯ 
เอม็ เอ ไอ 

เริม่ก่อสร้าง : นายชัยวฒัน์ จกัรแต๋ กรรมการบรหิาร บรษัิท ออรจิิน้ 
พร็อพเพอร์ตี้  จ�ากัด  (มหาชน)  ประธานในพิธียกเสาเอก-เสาโทงาน
ก่อสร้าง โครงการ ออรจิิน้ ดสิทริค แหลมฉบงั-ศรรีาชา ร่วมกับ บรษิทั 
นารา พลสั คอนซลัท์ จ�ากดั เเละ บรษัิท 7 มกรา จ�ากดั ซึง่พฒันาเป็น
โครงการมกิซ์ยสู คาดว่าโครงการจะแล้วเสรจ็ประมาณไตรมาส 2/2560

จดัโปร : นายอดลุย์ ชชูยัเจรญิ ผูอ้�านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บรษิทั 
อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จ�ากดั  ร่วมกับ บรษัิท เซน็ทรลัพฒันา 
จ�ากดั  (มหาชน)  และแบรนด์ดงัในศูนย์การค้าเซ็นทรลั พลาซ่าทัว่ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ มอบสิทธพิเิศษให้สมาชกิบัตรฯ ทัง้รับส่วนลดสุด
คุม้ สิทธปิระโยชน์ และของสมนาคณุอกีมากมาย เริม่วนันี-้31 ธ.ค. 2559  
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แฮร์รี่ เคน (ขวา) จะส่งบอลเข้าไปตุงตาข่ายของแมนฯ ยูไนเต็ด ได้หรือไม่ อาทิตย์นี้รู้กัน 

กีฬา

โลกกีฬา

เปล่ียนสตูร‘บอลโลก’ 

‘ฮอดจ์สัน’หวงัคนืวงการ 

‘โจชวั’ขอเดนิทีละก้าว

จิอันนี่ อินฟานติโน่ ประธานฟีฟ่า มุ่งหวัง
ว่า การแข่งขนัฟุตบอลโลก รอบสดุท้าย จะ
มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการแบ่งกลุ่มใหม่ 
คือจะแบ่งออกเป็น 16 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม 
จาก 48 ทีมสุดท้าย โดย 2 ทีมแรกของแต่ 
ละกลุ่ม จะผ่านเข้าไปเล่นรอบ 32 ทีมสุด 
ท้ายในรอบน็อกเอาต์ โดยจะมีการตัดสิน
กนัในเดอืนมกราคมปีหน้า ซึง่การเปล่ียน 
แปลงในครั้งนี้จะไม่ส่งผลต่อการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย 2026 แต่อย่าง
ใด การเพิ่มทีมแข่งขันในรอบสุดท้าย เริ่ม
มีขึ้นเมื่อปี 1998 ที่เพิ่มจาก 24 ทีมเป็น 
32 ทีม ขณะที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติ
ยุโรป ก็เพิ่มจาก 16 ทีมเป็น 24 ทีม ในปี 
1996 เช่นกัน 

รอย ฮอดจ์สัน อดตีผูจ้ดัการทีมชาตอิงั-
กฤษ หวังจะกลบัมาสูส่งัเวยีนของลกูหนงัอีก
ครัง้ พร้อมกับเชือ่มัน่ว่า เขาจะท�าได้ดีกว่า
เดิม หลงัจากท่ีเขาประกาศลาออกจากต�า-
แหน่งผูจ้ดัการทีมชาตอิงักฤษ เมือ่ทมีพลาด
ท่าพ่ายแก่ทีมชาติไอซ์แลนด์ 2-1 แบบสดุ
ชอ็กในรอบ 16 ทีมสุดท้ายของศกึชงิแชมป์
แห่งชาติยโุรป 2016 ท่ีผ่านมา “ฟุตบอลอยู่
ในเส้นเลอืดของผม มนัคอืส่วนหน่ึงของชวีติ
ผม” อดตีกนุซือทีมชาติองักฤษ ท่ีมปีระสบ 
การณ์การคมุทมีกว่า 40 ปี วยั 69 ปี กล่าว 

อนัโธนี ่โจชวั แชมป์โลก เฮฟวเีวท ของ IBF 
กล่าวว่า เขามจีติใจทีเ่ข้มแขง็พอ และมุ่งมัน่
ทีจ่ะตะบนัหน้ากบั อริีค โมลน่ิา นกัชกอเม-
รกินั ในวันเสาร์นี ้ทีแ่มนเชสเตอร์ ก่อนทีจ่ะ
ขึน้ชกกบั วลาดเิมยีร์ คลติช์โก้ ต่อไป ใน
เดอืนมนีาคม ปีหน้า ซ่ึงอนัทีจ่รงิแล้ว โจชวั 
มโีปรแกรม จะต้องพบกันคลิตช์โก้ ในวนั
เสาร์นี ้ แต่ คลติช์โก้ มอีาการบาดเจบ็เลก็
น้อย ท�าให้ต้องเลือ่นออกไป และขึน้ชกกับ 
โมลน่ิา แทน “แน่นอน มนัเป็นโอกาสท่ียิง่
ใหญ่ แต่มันยังไม่เกดิขึน้ ผมก็เพียงแต่ท�า 
งานของผมไปทลีะก้าวทีอ่ยูข้่างหน้าผม ผม
ต้องท�าหน้าทีข่องผมให้ดทีีสุ่ด” โจชัว กล่าว  

‘มาดรดิ’เต็งสามแชมเปียนส์ ลกี
“ราชนัชดุขาว” เรอลั มาดรดิ ถกูปรบัราคา 
11/2 เป็นเตง็สาม ของรายการแชมเปียนส์ ลกี 
หลังจากจบการแข่งขันด้วยอันดับที่สองของ
รอบแบ่งกลุ่ม โดยเกมล่าสุด พวกเขาเสียสอง
ประตูในคร่ึงหลัง ท�าให้เสมอกับทีม “เสือ
เหลือง” โบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ ในที่สุด ขณะที่ 
ทีมบาร์เซโลน่า ถูกปรับให้มาเต็งหนึ่ง ด้วย
ราคา 3/1 และทีม “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก 
ตามมาด้วยราคา 9/1 ส่วนทีมจากอังกฤษ 

อย่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถูกยกให้เป็นเต็งห้า 
ที่ราคา 11/1 ขณะที่ทีม “ปืนใหญ่” อาร์เซ-
นอล อยู่ที่ราคา 20/1 เท่ากับทีมปารีส แซงต์ 
แชแมง แชมป์จากดิวิชั่น 1 ฝรั่งเศส 
 ส�าหรับการจับสลากแบ่งกลุ่มรอบ 16 ทีม
สุดท้าย จะมีขึ้นวันที่ 12 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ 
ก่อนที่จะแข่งขันกันช่วงวันที่ 14, 15, 21 และ 
22 กุมภาพันธ์ ส�าหรับนัดแรก และนัดที่สอง 
จะมีขึ้นวันที่ 7, 8, 14 และ 15 มีนาคม 2017   

แฮร์รี่ เคน กองหน้าทีม “ไก่เดือยทอง” ทอต
แนม ฮอต สเปอร์ส พร้อมที่จะล่าตาข่ายทีม 
“ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แล้ว ใน
เกมพรีเมียร์ลีก วันอาทิตย์นี้ หลังจากที่พบกัน
มา 6 ครั้ง เคน ยังไม่สามารถส่งบอลเข้าไปตุง
ตาข่ายของแมนฯ ยูไนเต็ด ได้เลย 
 กองหน้าทีมชาติอังกฤษ ของสเปอร์ส กลับ
มาลงสนาม และท�าผลงานได้ดี ยิง 2 ประตูใน
เกมที่เอาชนะ สวอนซี มาได้ 5-0 ที่ไวท์ ฮาร์ท 
เลน ในเกมล่าสุด หลังจากที่เพิ่งต่อสัญญากับ
ทีมออกไปอีก 6 ปี จากชัยชนะดังกล่าว ส่งให้ 
ทีมสเปอร์ส อยู่ในอันดับที่ 5 ของตาราง โดย
มีแต้มเหนือ ทีมแมนฯ ยูไนเต็ด ของ โฮเซ่ มู
รินโญ่ ที่อยู่อันดับที่ 6 อยู่ 9 แต้ม 
  สเปอร์ส เคยเอาชนะทีมแมนฯ ยูไนเต็ด 
3-0 ที่ไวท์ ฮาร์ท เลน เมื่อเดือนเมษายน ก่อน
ที ่มรูนิโญ่ จะเข้ามาคมุทมีช่วงเดอืนพฤษภาคม 
แต่ส�าหรับ เคน แล้ว เขายังไม่ท�าประตูในเกม
ที่พบกับ แมนฯ ยูไนเต็ด จากที่เขาเคยลงท�า

หน้าที่ให้กับทีมไก่เดือยทองในลีกสูงสุด  
 ด้วยผลงานขณะนี้ เคน ยิงไปแล้ว 7 ประตู 
ใน 6 เกมที่ผ่านมาของศึกพรีเมียร์ลีก ส่งให้ทีม
กลับมาสู่เส้นทางการไล่ล่าแชมป์อีกครั้งหนึ่ง 
 ขณะที่ทีม “สิงโตน�้าเงินคราม” เชลซี ที่มี 3 
แต้ม เหนือ ทีมอาร์เซนอล คู่แข่งร่วมเมืองลอน 
ดอน และ 4 แต้มเหนือ ทีมลิเวอร์พูล มีโอกาส
ที่จะเก็บชัยเป็นนัดที่ 9 ติดต่อกันของพวกเขา 
เมื่อต้อนรับการมาเยือนของทีมเวสต์บรอมวิช 
อัลเบี้ยน ในเกมวันอาทิตย์เช่นเดียวกัน 
 ลิเวอร์พูล เปิดรังแอนฟิลด์ ต้อนรับการมา
เยือนของทีม เวสต์แฮม ขณะที่ ทีมอาร์เซนอล 
จะตั้งมั่นที่เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ต้องการรับการ
มาเยือนของ ทีมสโต๊ค ซิตี้ เช่นกัน โดยสโต๊ค 
ไม่สามารถเอาชนะอาร์เซนอล ได้ตั้งแต่ปี 1981 
แชมป์เก่า เลสเตอร์ ซิตี้ ที่สถานการณ์ไม่สู้ดีนัก 
อยู่เฝ้าบ้านตัวเอง ต้อนรับการมาเยือนของทีม
แมนฯ ซิตี้ ที่ กุน อกูเอโร เริ่มโดนแบน จาก 4 
นัด 

‘เคน’แรงพร้อมยงิ‘ผีแดง’
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F3001_ทองนากเงนิ_611

ร้านเครื่องทองร้านเครื่องทอง
เครื่องประดับหุ้มทองคำ�แท้ สำ�หรับใส่สวยง�ม  
สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กำ�ไล กรอบพระฯ
(มีทุกล�ย ทุกขน�ด ทุกรุ่น ทุกพิมพ์)        
ราคาคิดตามขนาด บาทละ 4,000 
ขนาด 2 บาทขึ้นไป คิดบาทละ 3,000 
(ร�ค�อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงต�มร�ค�ทองคำ�)
สินค้�มีใบรับประกัน : ซื้อ / ข�ยแลกเปลี่ยนได้

ร้�นเครื่องทอง รับหุ้มทองคำ�แท้ ถมทองโบร�ณ กะไหล่ทองคำ� ง�นทองคำ�แท้
ง�นทองสมัยก่อนเป็นง�นฝีมือเฉพ�ะ มีที่นี่ ที่เดียว ในเมืองไทย
ฉลาดซื้อ : สำาหรับใส่สวยงาม ทองคำาแท้ ไม่ลอก ไม่ดำา ราคาไม่แพง 
  ไม่เสี่ยงขาดทุนจากราคาทองคำาเหมือน ทองรูปพรรณ

ลายสร้อยคอมาตรฐาน :
คชกริช ห่วงคู่ สี่เส� ผ่�หว�ย ก้�นไม้ขีด 
กระดูกงู ท�โร่ เกล็ดมังกร ฯ

กรอบพระ :
สมเด็จ น�งพญ� ปิดต� ซุ้มกอ พระร่วง 
พระรอด ผงสุพรรณ มเหศวร หลวงปู่ทวด 
หลวงปู่ทิม เสม� เหรียญ กลม-ไข่  ฯ

*** ร�ค�พิเศษ ส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่  
สร้อยคอล�ย ห่วงคู่ 
ขน�ด 1 บ�ท ร�ค�เพียง 3,000.- เท่�นั้น 
*** (สินค้�พร้อมส่ง มีจำ�นวนจำ�กัด)

ID       na0865189000

การสั่งซื้อสินค้า :การสั่งซื้อสินค้า :
1) โอนเงินเข้าบัญชี ร้านเครื่องทอง 
    ธ.กรุงไทย เลขที่บช. 882 011 005 9 (จัดส่งถึงบ้าน)
2) แจ้งชื่อ ที่อยู่ รับสินค้าและชำาระเงินค่าสินค้า
    ที่ทำาการไปรษณีย์ใกล้บ้าน (พกง)

งานสั่งทำา 7-10 วัน มัดจำา 50%
ร้านเครื่องทอง :
081-519 5939 
086-518 9000

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

ASIAN-OM-291116-01

1. วิศวกรเครื่องทำความเย็น 2 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 26 ปขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟา/เครื่องกล
 • มีประสบการณดานเครื่องทำความเย็นจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานไดทั้งกรุงเทพฯและตางจังหวัด

2. ผจก.ฝายประสานงานระหวางประเทศ  2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษไดดี

3. พนักงานบัญชี 2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.ขึ้นไป

4. พนักงานธุรการทั่วไป  2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.ขึ้นไป
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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

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

F3001_เสรมิสวย_610

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

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4470 (995) วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

TAITI-OM-071216-01
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

SHOW BIG FESTIVAL 2016” ที่
ศนูย์การค้าสยามพารากอน J 14.30 
น. พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่ง
เสรมิอตุสาหกรรม เปิดงาน THAI 
LAND HALAL ASSEMBLY 2016 
ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ J 
14.30 น. สรุชัย เชษฐโชติศกัด์ิ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
อาร์เอส จ�ากดั (มหาชน) เข้ารบัราง 
วัลประชาบด ีประจ�าปี 2559 ครัง้ท่ี 
10 ประเภทสื่อที่น�าเสนอกิจกรรม     

J 09.00 น. ดร.สมชัย สจัจพงษ์ 
ปลดักระทรวงการคลงั เปิดการสมั-
มนาการประกอบธุรกิจสินเช่ือราย
ย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก�ากับ 
(สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ท่ีห้องคอน
เวนชัน่ฮอลล์ 2 โรงแรมอวาน ีขอน 
แก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซน็ 
เตอร์ จงัหวดัขอนแก่น J 10.00 น. 
ต่อบญุ พ่วงมหา ผูอ้�านวยการฝ่าย
สือ่โฆษณา บรษิทั ทร ูมเีดียโซลช่ัูนส์ 
จ�ากดั เปิดงาน “THAILAND GAME 

J 08.00 น. ศุภชยั เจยีรวนนท์ 
ประธานคณะกรรมการเตรียมการ
ส�าหรบั เครือข่ายโกลบอลคอมแพก็
ประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ “ก้าวสูโ่กลบอลคอมแพก็ในประ 
เทศไทย...เพือ่เป้าหมายการพฒันา
ทีย่ัง่ยนื” ทีอ่าคาร AIA Capital รชัดา 

ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล�าบาก ท่ี ณ โรงแรมแอมบาส
ซาเดอร์ J เซน็ทรลัพลาซา อุบล 
ราชธานี เชญิชมการแข่งขนั “โปง 
ลางคอนเทสต์ 2559” ชิงถ้วยพระ 
ราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และทุนการ
ศกึษารวมมลูค่ากว่า 230,000 บาท 
ในวันเสาร์ที ่24 ธันวาคม 2559 

“ตอนเป็นเด็กหนูไม่ทราบว่าพระ 
เจ้าอยู่หัวท่านเป็นใครหนูเห็นพ่อ
แม่ติดรูปพระองค์ท่านบนข้างฝา
บ้านครอบครัวของหนูอยู่บนดอย
และยากจนหนูมีโอกาสได้เรียน
หนงัสอืเพราะโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ที่พระองค์ท่านทรงมีพระ
ราชด�าริให้จัดตั้งขึ้นและเมื่อถึง  
หน้าหนาวท่านกจ็ะให้ประธานมลู 
นิธิราชประชานุเคราะห์เป็นตัว-
แทนพระองค์มามอบผ้าห่มให้พวก
หน…ู”
 เป็นตอนหนึ่งของเรียงความ
ของ เด็กหญิงสุดาชาติ กุลวาณิช 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ซึ่ง อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประ-   
ภา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่
บรษิทัคงิเพาเวอร์ มโีอกาสได้อ่าน
กอปรกับได้ไปร่วมท�ากิจกรรมอา 
สาท�าความดเีพือ่พ่อ ท่ีท้องสนาม
หลวงและสังเกตเห็นว่าประชาชน
ส่วนใหญ่ทีม่าสกัการะพระบรมศพ
มกัเป็นผูเ้ฒ่าผูใ้หญ่โดยมเีดก็เป็น
ส่วนน้อยจึงอยากท�ากิจกรรมที่
สนับสนุนให้เด็กนักเรียนในถ่ิน
ทรุกนัดารและขาดแคลนทนุทรพัย์
ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของเยาวชนรุน่หลงั
ได้น้อมร�าลึกในพระมหากรุณา-    
ธิคุณของพระองค์และน�ากลับไป
ถ่ายทอดให้ครอบครัวเพื่อนๆใน
โรงเรียนชุมชนและลูกหลานของ
ตนต่อไปในอนาคต
 จงึเป็นท่ีมาของกจิกรรม “พา
น้องกราบพ่อโดยมูลนิธิคิงเพา-

แลและอ�านวยความสะดวกให้แก่
คณะครูและเด็กนักเรียนนับตั้ง    
แต่ออกเดินทางจากสนามบินต้น 
ทางจนถึงระหว่างการรอสักการะ
พระบรมศพ
 ด้าน ม.ล.บวรนวเทพ เทว-
กลุ ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาธรุกจิ
สายการบนิไทยเเอร์เอเชียกล่าวว่า
แอร์เอเชียรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้     
มโีอกาสใช้เครอืข่ายการบินทีม่อียู่
ทัว่ประเทศเป็นสือ่กลางร่วมเเสดง
ความจงรักภักดีจึงได้จัดเที่ยวบิน

พเิศษเครือ่งบินเเบบ เเอร์บสัเอ 320 
จ�านวน 180 ทีน่ัง่มาเพือ่สนบัสนนุ
กจิกรรมดงักล่าวพร้อมการพาอา-
สาสมคัรพนกังานของสายการบนิ
แอร์เอเชียประจ�าจงัหวดัต่างๆร่วม
เดนิทางเพือ่ดเูเลและอ�านวยความ
สะดวกแก่น้องๆท�าให้เราได้เหน็ถงึ
ความสามัคคีเเละความตั้งใจของ
พสกนกิรไทยทีเ่ดนิทางเข้ามาร่วม
สกัการะพระบรมศพด้วยกันเชือ่ว่า
จะเป็นประสบการณ์เเละความทรง
จ�าทีอ่ยูใ่นใจไม่รู้ลมื

เวอร์และไทยแอร์เอเชยี” ซ่ึงมอบ
โอกาสให้คณะครแูละนกัเรยีนจาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์จ�า-
นวน 3,999 คนท่ัวประเทศเดิน   
ทางมาสักการะพระบรมศพพระ 
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ 
พลอดุลยเดช ณ ที่นั่งดุสิตมหา  
ปราสาทในพระบรมมหาราชวงั รวม 
ทัง้สิน้ 13 วนั ช่วงตัง้แต่วนัที ่ 28 
พฤศจิกายน-28 ธันวาคม พ.ศ.
2559 โดยกลุม่บรษิทัคิงเพาเวอร์
ได้จัดพนักงานจิตอาสามาร่วมดู  

พาน้องกราบพ่อ 
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ประจกัษ์-ละออ  ตัง้คารวคณุ  ประธานทีป่รกึษากลุม่บรษิทัทโีอเอและ
มลูนธิคิณุแม่ลีก้มิเกยีว  ตัง้คารวคณุ พร้อมด้วย  วนรชัต์-ร.ท.พญ.ปิยะ
ชนก ตัง้คารวคณุ สนับสนนุมอบทนุพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ต่อเนือ่ง 
4 ปี จ�านวน 10 ทุน ทีค่ณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การณุย์ 

ดร.ธงชยั ชวิปรชีา ผูอ้�านวยการโรงเรยีนก�าเนดิวทิย์ และ มล.โยชติะกะ 
ซาโต ผูอ้�านวยการอาวโุสโรงเรยีนมัธยมหญงิบนัเคยีว กาคอุนิ กรงุโตเกยีว 
ประเทศญีปุ่น่ ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ เพือ่เพิม่
ศกัยภาพและพฒันาการศกึษาของไทยให้ทดัเทียมระดบันานาชาติ

สขุมาลย์ มอนดอล ผูจ้ดัการใหญ่ โอเรยีลเตล็เรสซเิดนซ์กรงุเทพฯ จดังาน
เปิดไฟต้นคริสมาสต์ประจ�าปี 2559 โดยม ีม.ล.อรนชิ กติยิากร, ม.ล.สมร-
ดา ชมุพล, วรภพ คล้ายสงัข์, นศิรา ค�าผ่อง, อภวิชิญ์ คณุาดเิรก และ 
ปัทมวด ีเสนาณรงค์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกยีรตเิข้าร่วมงาน

ดร.วรีณฐั  โรจนประภา นกัวชิาการด้านสงัคมผูส้งูวัยและนายกสมาคมบ้าน
ปันรัก ร่วมสนับสนุนชาวนาไทยในโครงการ “บ้านปันรักฮกัชาวนา” เปิดพืน้ 
ทีช่่วยชาวนา ผูป้ลูกข้าวโดยตรงจากจงัหวัดศรีสะเกษ และ อทุยัธาน ีน�าข้าว
คุณภาพดีหลากหลายสายพันธ์ุ มาจ�าหน่ายให้กบัผูบ้ริโภคในราคาย่อมเยา

ปรญิญา  เธยีรวร  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  บรษิทั  ว.ีเอ็ม.พ.ีซ.ี  จ�ากดั    
พร้อมด้วย ดร.อารยีา อศัวนนัท์ ผูร้เิร่ิมก่อตัง้ร้านขนมไม่แพ้ ร่วมพิธเีปิด
และประกาศผลรางวลัผูช้นะการประกวดในโครงการประกวดสูตรขนม
ส�าหรบัเดก็แพ้อาหาร ท่ีวทิยาลัยอาชวีศึกษา ชลบุรี 

บรรเทงิ ว่องกศุลกจิ ประธานเจ้าหน้าทีก่ลุ่มธรุกจิกลุ่มงานอ้อย กลุม่มติร
ผล,  อมัพร  กาญจนก�าเนดิ  ประธานเจ้าหน้าทีก่ลุม่ธรุกิจ  กลุม่งานการ
ผลติ และการตลาด กลุม่มติรผล พร้อมคณะผูบ้รหิารน�านกัวชิาการผูเ้ข้า
ร่วมการประชมุอ้อยและน�า้ตาลนานาชาติ ครัง้ที ่29 

จตวายุ สดดุปีรดีา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เดอะ เวย์ คอมมิว 
นเิคชัน่ จ�ากดั พร้อมด้วยทีมพนกังาน ครอบครวั เข้าร่วมกจิกรรมสืบสาน
พระราชปณธิานการท�าความด ีและยดึหลักเศรษฐกจิพอเพยีงในโครงการ 
“รกัพ่อ ให้รักเพือ่นบ้าน เหมือนรกัตนเอง” 

ไพฑรูย์ อิม่ชาล ีผูอ้�านวยการ เทสโก้ โลตัส สาขาศาลายา พร้อมทมีงาน 
ร่วมสนับสนนุ กจิกรรม “โครงการ ท�าดเีพ่ือพ่อของแผ่นดนิ” เพือ่ถวาย
เป็นพระราชกศุล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ทีส่�านกัแม่ชไีทย ศาลายา พทุธมณฑล 
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ
ทรงเปิดการประชมุวิชาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
ครัง้ที ่42 โดยม ีสพัุตรา จริาธวิฒัน์ รองประธานอาวโุสฝ่ายองค์กรสัมพนัธ์
และภาพลกัษณ์โรงแรมและรสีอร์ตในเครอืเซ็นทารา เฝ้ารบัเสดจ็ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุทรงเปิด
งานประชุมวชิาการด้านโภชนาการ  เซเรบอส  อวอร์ด  คอนเฟอร์เรนซ์ 
2016 พร้อมประทานรางวัลทนุวจิยัเซเรบอสอวอร์ด โดยมี ศ.เกียรตคิณุ 
นพ.จอมจกัร จนัทรสกลุ, ตุลย์ วงศ์ศภุสวสัดิ ์เฝ้ารบัเสดจ็

เซฟ อบัดุลลา โมฮมัเหมด็ คลัฟาน อลัชัมซี ่เอกอคัรราชทตูสหรฐัอาหรบั
เอมเิรตส์ประจ�าประเทศไทยจดังานเฉลมิฉลองครบรอบ  45  ปี  วนัชาติ
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยม ีรศ.ดร.ชวน ีทองโรจน์ ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�า
กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา ร่วมแสดงความยนิดี

ชวลี  อมาตยกุล  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสา
อยัยกิาเจ้า ร่วมด้วย คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม ผูบ้ริหาร บรษิทั สยาม
พารากอน ดเีวลลอปเม้นท์  และ พาสนิ ี ลิม่อตบิลูย์  กรรมการ บรษิทั 
สยามพวิรรธน์ จ�ากดั จดังานนทิรรศการ บรมกษตัริยาธริาช

นพ.สหีราช โลหชติรานนท์ ผูอ้�านวยการ รพ.กรงุเทพพทัยา เปิดงานประชมุ
วชิาการศนูย์ศลัยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ  เรือ่งอปัเดตการรกัษาและ
ดแูลผูป่้วยโรคมะเรง็ต่อมลกูหมาก เพ่ือให้แพทย์และพยาบาลได้เรียนรูแ้ลก
เปลีย่นประสบการณ์ด้านการรกัษาและดแูลผูป่้วยโรคมะเรง็ต่อมลกูหมาก 

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถ่ินและประชา 
ชนในพ้ืนที ่ต�าบลแม่ก๊า อ�าเภอสนัป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการ 
“ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ  เทดิไท้รัชกาลท่ี ๙”  เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดยุเดช 

เทวญั ลปิตพัลลภ กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท พราว แอสเซท็ จ�ากดั จดัเล้ียง
อาหารค�า่และประชมุหารอืเตรยีมความพร้อมจดังานรวมรุน่ หลกัสูตร  “นกั
บรหิารระดบัสงูด้านการพฒันาธรุกจิอตุสาหกรรมและการลงทนุ” (วธอ.) รุ่น
ที ่3 ทีโ่รงแรมเซน็ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซน็ทรลัเวลิด์

มนตร์ลดา พงษ์พานิช กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มนตร์ลดา สตูดโิอ จ�ากดั 
จดัโครงการ “Billion Heartz to One Love King Rama 9” โดยม ีกาญจน์
เกล้า ด้วยเศยีรเกล้า, พ.ต.อ.วัชริศวร์ พงษ์พานิช, สริุยน ศรีอรทัยกุล, อนิ-    
ทริา ธนวิสทุธ์ิ, ศกีญัญา ศกัดิเดชภาณุพันธ์, อัครรัฐ วรรณรัตน์ ร่วมงาน 


