
เงนิคงคลงั?
คิดกันว่าเงินที่เหลือจะเพียงพอ  
ใช้จ่ายหากมีเรื่องฉุกเฉินจ�าเป็น
หรอืไม่ แม้จะมคี�าชีแ้จงว่ายอด
เงนิคงคลงัทีเ่หมาะสมตัวเลขอยู่
ที ่50,000-100,000 ล้านบาท ที่
เหลืออยูไ่ม่ถือว่าน้อยเกนิไป แต่
ตัวเลขที่ลดลงไปจ�านวนมากก็
สะท้อนความจรงิหลายอย่างทีไ่ม่
อาจปฏเิสธได้ โดยเฉพาะสภาพ
เศรษฐกจิของประเทศ

ตัวเลขเงินคงคลังที่ลดฮวบลง
อย่างน่าใจหาย จากทีเ่คยมอียูส่งู
ถงึ 495,747 ล้านบาท เดือนกนั 
ยายน 2557 ซึง่เป็นช่วงหลงัจาก
รฐับาลทหารคสช.ยดึอ�านาจการ
ปกครองมาได้ไม่กี่เดือน หลัง
บรหิารงานมาได้เกอืบ 3 ปี ปรา 
กฏว่าตวัเลขเงนิคงคลงั ณ เดือน
ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาเหลือ
เพยีง 74,907 ล้านบาท ลดลงไป
ถงึ 420,840 ล้านบาท จากทีร่ฐั 
บาลในอดตีเคยคดิจะเอาเงินคง 
คลงัไปตัง้กองทนุ  เพือ่หารายได้
เข้ารฐัอกีทางหนึง่ ตอนนีต้้องมา
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บ้านเมืองวุ่นวายทัง้ทางโลก 
ทางธรรม บอบช�า้จนประเทศ
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โจรกระจอก

editor59lokwannee@gmail.com

3 ภาพ ที่ถูกลักขโมย

เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ

(รัฐประหารไม่ใช่โทษร้ายแรง?)

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“รัฐประหาร คสช.” ส่อจะ “เสียของ” 
ทั้งการปรองดอง ปราบโกง แก้เศรษฐกิจ 
พร้อมกับ “3 ภาพ” ที่หายไปจากสังคมไทย 
เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ  
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” หดหู่ฟอกขาว “รองมือฉก” 
“ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์” ฟันธงปรองดองไม่ส�าเร็จ
ประชาชนไม่คาดหวังอะไรกับอนาคตของประเทศ
“สุรพศ ทวีศักดิ์” มองคดี “ไผ่ ดาวดิน” กับหลักนิติรัฐ 
“ลอย ลมบน” จับกระแส “กฎหมายควบคุมสื่อ” 
“โสภณ พรโชคชัย” ชี้ “ลุงตู่” โปร่งใสต�่ากว่า “เจ๊ปู”

คนดี-คนเฮงซวย!
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เวียดนาม
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

สะท้อนว่ารัฐบาลอาจไม่มีเงินเหลือ
ส�าหรับการเบิกมาใช้จ่าย

หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น

ค�ำถำมประมำณว่ำหน่วยงำนนั้น
หน่วยงำนนี ้ องค์กรนัน้ องค์กรนีม้ี
เอำไว้ท�ำไม ก�ำลังฮิตติดปำกประ    
ชำชนทัว่ไป ท�ำนองว่ำเมือ่เหน็ควำม
ไม่ถูกต้องชอบธรรม ควำมไม่เป็น
ธรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ไม่ถูกต้อง 
หรอืละ เว้นกำรท�ำหน้ำที ่ก็ตัง้ค�ำถำม
กบัหน่วยงำนหรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้อง
กบัเรือ่งนัน้ๆ ว่ำ “มไีว้ท�ำไม?” เมือ่
มีแล้วไม่ท�ำหน้ำทีข่องตวัเอง
 ส่วนทีจ่ัว่หวัเอาไว้ว่า “เงินคง-
คลงั..มไีว้ท�าไม?” นัน่ไม่เกีย่วอะไร
กับความไม่เป็นธรรม ความไม่ถกูต้อง 
แต่เป็นการตัง้ค�าถามเพ่ือให้ประชา 
ชนฉุกคิดในยามที่สถานะเงินคง 
คลงัในปัจจบุนัลดลงเป็นอย่างมาก 
ลดลงอย่างน่าใจหาย และลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ง ภายหลงัจากทีร่ฐับาลทหาร 
คสช.เข้ามาบรหิารประเทศ
 ทั้งนี้มีข้อมูลว่ายอดเงินคง 
คลงั ณ ธนัวาคม 2559 เหลอือยู่
ทัง้สิน้ 74,907 ล้านบาท จากที่
เคยมอียู ่ณ กนัยายน 2557 ทัง้
สิน้ 495,747 ล้านบาท
 รฐับาลทหารคสช.บริหารประ 
เทศมาเกือบครบ 3 ปี เงินคง 
คลงัลดลงไป 420,840 ล้านบาท
 นัน่หมายความว่ารฐับาลนีใ้ช้ไป
มากกว่าหาได้
 มีค�าชี้แจงจาก นายอภิศักด์ิ 
ตนัตวิรวงศ์ รฐัมนตรว่ีากระทรวง
การคลงั โดยยนืยนัว่าจ�านวนเงนิคง 
คลังที่เหลืออยู่นี้มีความเหมาะสม 
พร้อมระบุว่าไม่จ�าเป็นต้องกูเ้งนิมา
เตมิเอาไว้ให้เสยีดอกเบีย้
 มกีารระบุว่าตวัเลขเงนิคงคลงัที่
เหมาะสมควรอยูร่ะหว่าง 50,000-
100,000 ล้านบาท การทีร่ฐับาลนี้   
บรหิารประเทศจนเงนิคงคลงัเหลอื 
74,907 ล้านบาท ไม่ถอืว่าต�า่จนเกนิ
ไป หากมีความจ�าเป็นต้องใช้จ่าย
ฉุกเฉินมีกรอบให้กู ้เงินมาเติมได้ 

ถึง ธันวาคม 2559 รัฐบาลทหาร 
คสช. ได้กูย้มืเงนิเพือ่ชดเชยการขาด
ดลุงบประมาณมาแล้วถงึ 744,187 
ล้านบาท
 ย้อนไปก่อนหน้านี้หลายปีประ 
เทศไทยเคยมั่งคั่งมียอดเงินคงคลัง
กองอยู่จ�านวนมากจนสมัยหนึ่งรัฐ 
บาลต้องการแก้กฎหมายเพือ่น�าเงนิ
คงคลังจ�านวนมากนี้ไปต้ังกองทุน
เพื่อหารายได้เข้าประเทศอีกทาง
หนึง่เพราะเห็นว่าการเอาเงนิไปกอง
ไว้กบัธนาคารแห่งประเทศไทยโดย
ฝากเป็นบญัชปีระเภทกระแสรายวนั
นัน้ไม่ได้รบัดอกเบีย้
 จากวนันัน้ทีค่ดิจะเอาเงนิคงคลงั
ไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มเติมเข้า
ประเทศ มาวันนี้เงินคงคลังลดลง
อย่างน่าใจหาย ดไีม่ดอีาจต้องกู้มา
ส�ารองเอาไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินอีก
ด้วย

80,000 ล้านบาท
 ค�าชีแ้จงทีน่่าสนใจอกีอย่างหนึง่
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลงัคอื การทีต่วัเลขเงนิคงคลงัช่วง
ต้นปีงบประมาณเหลอืน้อยเป็นเร่ือง
ปรกต ิเนือ่งจากภาษียงัไม่เข้ามา ยิง่
ปี 2559 ต�า่กว่าทกุปี เพราะกระทรวง
การคลงัเปลีย่นระบบวธิกีารบรหิาร
จัดการเงนิคงคลงัใหม่ และเร่งรดัให้
มกีารเบกิจ่ายงบประมาณเพ่ือน�าไป
ใช้ในโครงการต่างๆ
 น่าสนใจคือเงินภาษทีีเ่กบ็ได้
ในปี 2559 ทีผ่่านมาต�า่กว่าทกุ
ปีบ่งบอกถงึอะไร หากไม่บ่งบอก
ถึงสภาพเศรษฐกิจในช่วงปีที่
ผ่านมา
 หากใครติดตามการท�างบประ 
มาณรายจ่ายประจ�าปีตั้งแต่รัฐบาล
ทหาร คสช.เข้ามาบรหิารประเทศจะ
เหน็ว่าระหว่างเดือนกนัยายน 2557 

เงินคงคลัง?
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 ที่นี้มาย้อนดูค�าถามท่ีต้ังไว้ว่า 
“เงนิคงคลงั..มไีว้ท�าไม?”
 ต�าราเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
อธบิายเอาไว้ให้เข้าใจง่ายๆว่า เงนิ
คงคลงัมคีวามส�าคญัต่อภาคเศรษฐ-
กจิเป็นอย่างมาก ประเทศจะอยูห่รอื
ล่มนัน้ส่วนหนึง่กม็สีาเหตุมาจากเงิน
คงคลงั
 เงนิคงคลังเป็นหนึง่ในเครือ่งมอื
ส�ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรสภำพ
คล่องของรัฐบำลนอกเหนือไปจำก
กำรกูเ้งนิทัง้ด้วยกำรออกตัว๋เงนิคลงั
และกำรออกพันธบัตรของรัฐบำล 
ทั้งนี้ แม้เงินคงคลังจะไม่ใช่กลไก
ด้ำนนโยบำยหลกัทีข่บัเคลือ่นกำรใช้
จ่ำยของรัฐบำลในกำรบริหำรรำช 
กำรแผ่นดนิ แต่กำรมเีงนิคงคลงัใน
ระดับที่เพียงพอ ย่อมสร้ำงเสริม
ควำมมั่นใจได้ว่ำรัฐบำลยังมีเครื่อง
มือไว้ดูแลในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์จ�ำ 
เป็นเร่งด่วนให้ต้องใช้จ่ำยเงิน อัน
รวมถึงควำมสำมำรถในกำรหลีก
เลี่ยงกำรผิดนัดช�ำระหนี้ของหน่วย
งำนภำครฐั
 ยิ่งหำกเงินคงคลังปรับเพิ่มขึ้น
จำกกำรจัดเก็บรำยได้ได้เพิ่มขึ้น ก็
อำจสะท้อนได้ถึงสถำนกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจท่ีขยำยตัวในเกณฑ์ค่อน
ข้ำงด ี ในทำงตรงกันข้ำม หำกเงิน
คงคลงัอยูใ่นระดบัต�ำ่ อำจก่อให้เกดิ
ควำมกังวลว่ำรัฐบำลจะประสบกับ
ภำวะขำดสภำพคล่อง ซึง่สะท้อนว่ำ
รัฐบำลอำจไม่มีเงินเหลือเพียงพอ
ส�ำหรับกำรเบิกใช้เงิน โดยเฉพำะ
หำกเกดิสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิขึน้ 
 ความส�าคัญของเงินคงคลัง  
ก็มีด้วยประการฉะนี้...ส่วนจะ
สะท้อนอะไรบ้างนั้นคงไม่ต้อง
ทวนซ�า้

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4511 (1036) วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4511 (1036) วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ไม่รูเ้พราะอากาศเดีย๋วร้อนเดีย๋วหนาว
หรอืเปล่า อารมณ์ของ “ท่านผูน้�า” 
ออกอาการปรีด๊แตกใส่นกัข่าวจงึกลบั
มาอกี อย่าง “โรดแมพ็” การเลอืก
ตัง้ทีเ่ลือ่นแล้วเลือ่นอกี ซึง่เป็นเพราะ
การประกาศของ “ท่านผูน้�า” เอง ไม่
ว่าจะประกาศต่อประชาชนในประเทศ
หรอืในเวทรีะหว่างประเทศ
 เมื่อไม่เป็นไปตำม “โรดแม็พ” 
หรอืตำมสญัญำ นกัข่ำวกต้็องถำมตำม
ปรกต ิ เพรำะ “ท่ำนผูน้�ำ” ไม่พดูให้
ชดัเจนว่ำทีท่�ำไม่ได้ตำมสญัญำเพรำะ
อะไร “สถำนกำรณ์พเิศษ” หรอืกลวั
ถกูตำมล้ำงตำมเชด็หลงั “ลงจำกหลงั
เสอื”?   
 นักข่าวจึงเป็น “แพะ” ตามระ 
เบยีบ เมือ่ “ท่านผูน้�า” ย้อนถามนกั
ข่าวทีพ่ยายามถามเรือ่งการเลอืกตัง้ว่า
จะเลอืกตัง้พรุง่นีเ้ลยกไ็ด้ แต่ถ้า “คน
เฮงซวย” เข้ามาจะท�ายงัไง?
 เรื่องประชาธิปไตยและการ
เลอืกตัง้จงึเหมอืนค�าถาม “ไก่กบั
ไข่” อะไรออกก่อนกนั “คนดี” และ 
“สือ่ทีด่”ี ในความหมายของ “ท่าน
ผู้น�า” จึงเป็น “คนละเรื่องเดียว 
กนั”!
 “คนด”ี และ “สือ่ทีด่”ี ต้องเชือ่
และช่วยรฐับำล (ท่ำนผู้น�ำ) ไม่เป็นกระ
บอกเสียงให้กับกลุ่มกำรเมืองท่ีเห็น
ต่ำง จงึต้องไม่ถำมและไม่สงสยัในสิง่
ที ่“ท่ำนผูน้�ำ” และพวกพ้องท�ำ 
 เพราะบ้านเมืองวันน้ีเป็น “ประ  
ชาธิปไตย 99.99%” แบบไทยๆ...
จะให้ประกาศอกีกีค่รัง้!

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คนดี-คนเฮงซวย!

โรงแรม อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นโจรกระจอก
เหมือนกัน ฟังแล้วก็จุกล้ินปี่ เป็นเรื่องที่
ล�าบากใจกนัเหลอืเกนิ เพราะท�าให้เสือ่มเสยี
ภาพลักษณ์ของประเทศชาติ จะมาบอกว่า
เสยีใจกไ็ม่ได้ ยงัไม่รูว่้าจะได้บ�าเหนจ็บ�านาญ
หรือเปล่า แม้จะลาออกจากต�าแหน่งแล้วก็ 
ตาม เป็นถงึข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ จงึไม่ได้เสยี
แต่ชื่อเสียง แต่ยังเสียโอกาสที่จะเติบโตและ
รายได้  
 ไม่เหมือนชาวนา น�้าท่วม น�้าแล้ง นาก็
ล่ม ไม่มีข้าวท้ังกินท้ังขาย แม้ว่าบางปีน�้าดี 
ฝนดี แต่เจอแมลงมากินก็เสียหายหมด ไม่
เหมือนข้าราชการ น�้าท่วมก็ได้เงินเดือนเท่า
เดมิ ฝนแล้งกไ็ด้เหมอืนเดมิ ไม่มแีมลงมากนิ
เงินเดือนข้าราชการ นอกจากจะให้หวยกิน
หรือเหล้ากิน
 เรื่องรองอธิบดีมือฉกจึงมีคนวิพากษ์วิ-  
จารณ์และรอฟังข่าวว่าจะตัดสินความผิด
อย่างไร ซึ่งรองอธิบดีก็โทษเหล้า เพราะไป
เล้ียงสังสรรค์กับเพื่อนแล้วเมาเลยเผลอสติ 
ขาดสติ เลยโทษเหล้า เหมือนเมาแล้วขับรถ
ชนคนตาย หรือนายต�ารวจยศ พ.ต.อ. เมา
จนไม่ตื่นไปประชุม   
 เมืองไทยมีคนแปลกๆแบบนี้ แต่เอาล่ะ 
พูดเรื่องศาสนาก็อยากบอกเรื่องเหล้าก็ไม่ดี
เช่นกัน คนฉลาดไม่เสยีเวลากิน เหล้ากนิคน
หรือคนกินเหล้า ถ้าคนกินเหล้า เขาจิบนิด
หน่อยพอเป็นกษัยยาร้อนท้อง แต่ถ้าเหล้า
กินคน  มันกินทั้งสตางค์ สติและสุขภาพ 
 เพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังให้
มองเห็นโทษเห็นภัย พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า สรุามโีทษเสยีทรพัย์ เสยีสขุภาพ เสยี
สติปัญญา เสียยางอาย เสียภาพลักษณ์
ความเป็นคนดี ก็ขอให้เอาบทเรียนเมา
แล้วขับรถเมาชนคนตายและเมาแล้ว 
ไปขโมยภาพเขานัน้ เป็นแบบอย่างทีไ่ม่
ควรท�า  
  เจริญพร

ข่าวในโซเชียลมีเดียแพร่สะพัดว่า สมเด็จ
พระมหามนุวีงศ์ วดัราชบพธิสถติมหาสมีา
ราม จะได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระ
สังฆราชองค์ที่ 20 ในรัชกาลที่ 10 เนื่องจาก
ท่านไม่มีข่าวเสื่อมเสีย หรือแสดงความโน้ม
เอียงไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด พ.ร.บ.สงฆ์ท่ีแก้ไข
ไม่จ�าเป็นที่สมเด็จพระสังฆราชจะต้องมีเป็น
สมณศักดิ์สูงสุด หรืออาวุโสสูงสุด 
 วัดราชบพิธฯ เคยมีสมเด็จพระสังฆราช
ในอดีตแล้ว 2 พระองค์ หากจะมีการแต่งตั้ง
อกีคงจะไม่มใีครคดัค้าน หรอืโต้แย้งอะไร ทัง้
เรื่องความเหมาะสมและอื่นๆ 
  ผูส้นบัสนนุ สมเดจ็พระมหารชัมงัคลา
จารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน�า้ ภาษเีจรญิ ก็ต้อง
ท�าใจ เพราะถ้าเป็นพระราชประสงค์ กไ็ม่ควร
จะมาทะเลาะขัดแย้งกัน จะไม่เจริญหู เจริญ
ตา เจริญใจกับชาวพุทธ  
 ถ้าอะไรมันวุ่นวายก็ต้องช่วยกันปัดเป่า
บรรเทาให้เบาบาง เพราะบ้านเมืองเรามัน
วุ่นวายมาเยอะแล้ว ทั้งทางโลก ทางธรรม 
เราเจ็บช�้าบอบช�้ากันจนประเทศชาติเสื่อม
เสีย
  อีกเรื่องที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์คือ “โจร
กระจอก” ค�าพูดนี้ถูกใช้มาในยุคหนึ่งก่อน
ที่ผู้ก่อความไม่สงบในชายแดนภาคใต้จะบุก
ปล้นปืนในค่ายทหาร เลยกลายเป็นโจรไม่
กระจอก ทุกวันนี้ก็ยังไม่ลดราวาศอก แต่น�้า
ท่วมก็ท�าให้เบาบางลงไป เพราะท�าอะไรไม่
สะดวก   
 อย่างกรณีรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ไปลักขโมยภาพที่ติดฝาผนังของ

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

 

ขอให้ระมัดระวังให้มองเห็นโทษ
เหน็ภยั พระพทุธเจ้าตรสัว่า สรุามี
โทษเสยีทรพัย์ เสยีสขุภาพ เสยีสติ
ปัญญา เสยียางอาย เสยีภาพลกัษณ์
ความเป็นคนดี  

In Brief : ย่อความ

โจรกระจอก                        



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4511 (1036) วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

TFGดนัรายได้โตกวา่15%

 นายเชดิศกัดิ ์กูเ้กยีรตนินัท์ ประ 
ธานเจ้าหน้าท่ีปฏบัิติการ บรษิทั ไทย
ฟูด้ส์ กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) (TFG) 
เปิดเผยถึงแผนการด�าเนินงานของ
ปี 2560 ว่า หลงัจากในปีทีผ่่านมาได้
มกีารปรบัโครงสร้างการบริหารและ
โครงสร้างการผลติเพือ่เพิม่ขดีความ
สามารถในการแข่งขันของบรษิทั ส่ง
ผลให้รายได้และก�าไรปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
โดยสถานะทางการเงินของบริษทัใน
ปี 2559 พลิกกลับมามีก�าไรถึงไตร 
มาส 3 มีก�าไรสุทธ ิ1,400 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปี 2558 ทั้งปีขาดทุน
กว่า 1,500 ล้านบาท เป็นการ “เทร์ิน 
อะราวด์” ตามแผน และในปีนีบ้รษิทั
ได้มกีารก�าหนดแผนและยทุธศาสตร์
การด�าเนินงานเป็น “ปีแห่งการเตบิ 
โต” (Year of Growth)
 โดยแผนในการขบัเคลือ่นธรุกจิ
ในปี 2560 นัน้ จะใช้สตูร MV3 โดย 
“M” มาจาก Margin ซ่ึงบริษัทจะ  
พยายามรกัษาระดบั Margin ในทกุ
สถานการณ์ราคาตลาด โดยลดต้น 
ทนุ และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
ต่อเน่ือง ส่วน “V” ตวัแรก คอื Vo-
lume โดยขยายก�าลังการผลิตและ 
ปริมาณ ทั้งไก่และหมู และอาหาร
สตัว์ “V” ตวัทีส่อง แทน Veloci-
ty ความรวดเรว็ในผลติทีม่ปีระสทิธิ
ภาพ และการผลักดันสินค้ามูลค่า
เพิม่เข้าสู่ตลาด และ “V” ตวัสดุท้าย 

คอื Value การเพิม่สดัส่วนสนิค้าทีม่ี
คณุภาพ และมลูค่าสงู เพือ่ทีจ่ะสร้าง
ฐานรายได้ของบริษัทให้แข็งแกร่ง 
เตรียมพร้อมเผชิญความเสี่ยงจาก
ภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกในด้าน
ความผนัผวนของราคาไก่และหมแูละ
พัฒนาสินค้าและบริการที่มีความ
แตกต่างที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ระยะยาว รวมทัง้การสร้างแบรนด์ ไทย
ฟูด้ส์
 นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มสัด 
ส่วน ของสินค้าที่มีมูลค่าสูง ทั้งใน
ส่วนของการส่งออกไก่ ทัง้ตลาดยโุรป
และญี่ปุ่น น่าจะเพิ่มขึ้นกว่า 25% 
ไส้-กรอกไก่จะเพิม่การผลติกะทีส่อง
ให้เต็มก�าลังการผลิต และ Food 
Ser-vice ขยายต่อเนื่อง โดยมีลูก 
ค้าแล้วประมาณ 20 ราย เช่น ครวั
การบนิ ไทย และ บางกอกแอร์เวย์  
ส่วนสนิ ค้าไก่ปรงุสกุเพือ่การส่งออก 
บริษัทจะเริ่มก่อสร้างโรงงานในปีนี้
และได้คัดเลือกเครื่องจักรและอุป-
กรณ์การผลิตรวม 5 ไลน์การผลิต
สินค้าให้ครอบคลุมความต้องการ
ของตลาดส่งออก ขณะเดยีวกนัได้เริม่
ท�าการตลาดล่วงหน้าแล้ว โรงงานนี้
น่าจะเริม่สร้างรายได้ใน ไตรมาส 2 ปี 
2561 ส่วนอาหารสัตว์ ขยายก�าลัง
การผลิตและการขายภายนอกมาก 
กว่า 20% ปัจจบุนับรษิทัครองส่วน
แบ่งตลาดอันดับ 3 ในตลาดผู้ผลิต

และแปรรูปไก่ส่งขายทั้งในและต่าง
ประเทศ ส่วนตลาดสุกร บรษิทัมีส่วน
แบ่งการตลาดในประเทศอยู่ในอัน 
ดับ 3 เช่นเดียว กัน ปีนี้เน้นการ
ขยายก�าลงัการผลติโรงช�าแหละสุกร 
ส่งให้โมเดร์ินเทรดมากขึน้
 นอกจากน้ี บริษทัได้มกีารวางงบ
เพือ่รองรบัแผนการร่วมลงทนุ (M&A)
หลงัจากในปีทีผ่่านมา บรษัิทได้เข้า
ร่วมลงทนุในกจิการ “บิก๊ ฟูด้ส์” ใน
สดัส่วน 75% มลูค่าลงทนุ 60 ล้าน
บาท โดยในปีนีค้าดว่าจะมกีารร่วม
ลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะช่วยผลักดัน
รายได้และพื้นท่ีขายของไทยฟู้ดส์ 
กรุ๊ป เตบิโต และช่วยให้ต้นทนุการ
ด�าเนินธุรกิจปรับตัวลดลง โดยปีนี้
บรษิทัตัง้เป้าการเตบิโตรายได้ไม่ต�า่
กว่า 15% โดยได้รบัปัจจยัหนนุจาก
ปริมาณการผลิตไก่ สุกรที่เพิ่มข้ึน 
การเพิม่สดัส่วนของสนิค้าทีม่มีลูค่า
สงูอีกท้ังราคาวัตถุดบิท่ีปรบัตวัลดลง
จะช่วยให้รายได้และก�าไรของบรษัิท
ในปีนีเ้ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง

เศรษฐกิจ

จัดงาน : ศูนย์กำรค้ำเซ็นเตอร์
พอยท์ ออฟ สยำมสแควร์ น�ำโดย 
นำงสำวเปรมนิทร์ เลอนรเสฏฐ์ ผู้
จดักำรทัว่ไป จดังำน ‘Single Par-
ty คนมีคูไ่ม่รูห้รอก’ เอำใจทัง้คน
โสดและคนมีคูใ่ห้ได้มำร่วมสนกุกบั
กิจกรรมมันส์แบบสุดขั้วมำกมำย
ภำยในงำน แถมยงัลุน้รบัสทิธพิ-ิ
เศษและช็อปปิ้งของขวัญสุดชิคที่ 
Hipster Market 14 ก.พ. นี้ 

เชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,200.00 บาท

 ขาย 20,300.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,829.00  บาท

 ขาย   20,300.00 บาท

ราคาทองค�า

ภาวะหุน้ 6 กมุภาพนัธ์ 2560

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) 

35.26

38.4275

45.5175

4.6238

0.3242

25.2095

+6.18  1,589.13  
  55,685.89
+12.27  2,248.63  
  39,230.45
+5.43  996.40  
  31,188.27
-1.59  640.09  
  2,978.47

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

1,682.93  +12.69

2,475.38  +8.57

2,772.38  -6.40

1,871.97  +11.07

2,536.65  +5.93

2,925.76  -0.38

1,304.86  +6.45

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

8,986.41 

16.14 

TFG เปิดแผนงานปี 60 เดนิหน้าขยายฐาน จ่อร่วมลงทนุ ขยาย
อาณาจักรไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป พร้อมลุยเพิ่มก�าลังการผลิตไก่-สุกร 
ทัง้ในและต่างประเทศ-คมุต้นทนุการผลติ-สร้างมลูค่าเพิม่ให้
กับโปรดักส์ ตั้งเป้าปีนี้รายได้โตไม่ต�่ากว่า 15%

6,825.22 

12.26 

2,161.19 

-

15,330.21 

27.53 

14,136.01 

25.39 

1,194.20 

-

25,269.96 

45.38

28,098.28 

50.46 

-2,828.32 

- 

ฮ่องกง ซื้อ 1,213.52  ขาย 1,213.73
ลอนดอน ซื้อ 1,213.52 ขาย 1,213.73



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 18 ฉบับที่ 4511 (1036) วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

 นายนิธ ิภทัรโชค ผูช่้วยผูจ้ดัการ
ใหญ่-ตลาดในประเทศ ธรุกจิ เอสซี
จ ีซเิมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง เปิดเผย
ถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์
และวสัดกุ่อสร้างในปี 2560 ว่า ภาพ
รวมตลาดปีนีไ้ด้ 3 ปัจจยับวก ได้แก่ 
การลงทนุพืน้ฐานด้านคมนาคมของ
ภาครฐั ปัจจยัจากการทีผู่บ้รโิภคบาง
ส่วนได้ปลดภาระผ่อนหนี้ในโครง 
การรถคันแรก และปัจจัยบวกจาก
ราคาพชืผลทางการเกษตรทีด่ขีึน้ ซึง่
ส่งผลให้ในปีนี้ผู ้บริโภคมีก�าลังซื้อ
มากขึน้ อย่างไรกดี็ คาดการณ์ว่าภาพ
รวมตลาดปีน้ีเริ่มฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย 
จากปี 2559 ทีต่ลาดเซกเมนต์ทีอ่ยู่
อาศยั และเซกเมนต์คอมเมอร์เชยีล
ซึง่มสีดัส่วนในตลาดรวมกนัถงึ 70% 
มกีารตดิลบในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา
 ส�าหรบัทศิทางการด�าเนนิธรุกิจ
ในปีนีน้ั้น เพือ่เป็นการคนืก�าไรและ
กระตุน้การซือ้ในกลุม่ผูบ้รโิภคครอบ 
คลุมทุกกลุ่มตลอดทั้งปี ทั้งกลุ่มที่
ต้องการสร้างบ้านใหม่ และกลุ่มที่
ต้องการรีโนเวตบ้านเก่า โดยล่าสดุได้

จดัแคมเปญโปรโมชัน่ “SCG Family 
Festival ยิง่ช้อป ยิง่คุม้ ลุน้เทีย่วฟรี” 
ทีอ่�านวยความสะดวกให้ลกูค้าเลอืก
ใช้สนิค้าอย่างครบชดุเป็นระบบ โดย
น�าวัสดุก่อสร้างที่ลูกค้านิยมซื้อเป็น   
คู่ หรอืเป็นระบบ มาจดัเป็นชุดสนิค้า
ราคาพเิศษ 5 เซต ได้แก่ เซตคู่สดุคุ้ม 
คือสนิค้าทีแ่นะน�าให้ใช้คู่กนั เช่น กระ 
เบ้ืองหลงัคาและอปุกรณ์หลงัคา, เซต
ระบบหลงัคา ตอบทุกสไตล์แบบบ้าน, 
เซตบ้านเยน็, เซตบ้านเงยีบ และเซต
บ้านปลอดภยั เพือ่ให้ลกูค้าเลอืกใช้
สนิค้าเป็นระบบอย่างถกูต้อง ทัง้ยงั
ได้สนิค้าราคาพเิศษ พร้อมสทิธ์ิลุน้
ทรปิพชิติแสงเหนอื ณ ประเทศไอซ์
แลนด์ แคมเปญนีเ้ริม่ตัง้แต่วันน้ี- 30 
พฤษภาคม 2560 และในคร่ึงปีหลงั
จะมีแคมเปญพิเศษส�าหรับลูกค้าที่
ต้องการรโีนเวตบ้าน และอืน่ๆ ต่อ
เนือ่งตลอดทัง้ปี รวมถงึการร่วมออก 
บู๊ธจัดแสดงนวัตกรรมสินค้า ทั้งใน
งานสถาปนกิ 60 และงานบ้านและ
สวนแฟร์ 60 เป็นต้น
 นอกจากนี้“เอสซีจี” ยังได้เดิน

หน้าวจิยัและเปิดตวันวตักรรมสนิค้า
และบรกิารทีม่มีลูค่าเพิม่ (HVA) อย่าง
ต่อเนือ่ง เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลกูค้า ในปัจจบุนั ทัง้ด้านสิง่แวด 
ล้อม สงัคม รวมถงึรปูแบบการใช้ชวีติ 
จึงเกิดเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างที่
อยูอ่าศยั  แบบ “Performance Ba-
sed” คอืการก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยัทีมี่
ประสิทธิภาพแตกต่างกันเป็นระดับ
ข้ัน เพ่ือความเหมาะสมกับความต้อง 
การของลกูค้า โดยเน้น Performance 
การอยูอ่าศยั 3 ด้านหลกั ได้แก่ “Li-
ving Comfort Performance: การ
สร้างสภาวะอยูส่บาย” “Care Perfor 
mance : เพือ่ทกุเพศทกุวยัอยูร่่วมกนั
ได้” และ “ECO Saving Perfor-
mance : ลดการใช้พลงังานในทีอ่ยู่
อาศัย” ซึ่งจะเริ่มเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการในงานสถาปนิก 60 ระหว่าง
วนัที ่2-7 พ.ค. นี ้ทีอ่มิแพค เมอืงทอง

นิธิ ภัทรโชค

ธานี พร้อมเดินหน้าแนะน�าสินค้า
และบรกิารทีมี่นวัตกรรมเข้าสูต่ลาด
อย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี
 ในส่วนของช่องทางการจัดจ�า-
หน่ายสนิค้า นัน้ปัจจบุนัมเีอสซีจ ีโฮม
โซลช่ัูน จ�านวน 41 สาขา สามารถ
มอบโซลูช่ันและบริการที่มีคุณภาพ
และครบวงจรทีส่ดุให้กบัลกูค้า นอก 
จากน้ียงัมี เอสซจี ีเอก็ซพเีรยีนซ์ ซึง่
เป็นศนูย์รวมความรู้ให้ค�าปรกึษาทกุ
ขั้นตอนของการสร้างบ้านและเปิด
โอกาสให้ลกูค้าได้ลองสมัผสัประสบ 
การณ์การใช้งานจรงิก่อนการตัดสิน
ใจ และ SCG Authorized Dealer 
จ�านวนกว่า 356 สาขา นอกจากนีย้งั
เดนิหน้ารกุช่องทางจ�าหน่ายอ-ีคอม
เมิร์ซ โดยขายผ่านเว็บไซต์ www.
scgshoppingexperience.com ปัจ-
จบุนัมีการจ�าหน่ายสนิค้าบนเวบ็กว่า 
2,500 รายการ ซึง่สนิค้าท่ีได้รับความ
นิยมมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสินค้า
แลนด์สเคป และกลุ่มสินค้าเอสซีจี 
เอลเดอร์แคร์ โซลช่ัูน
 “ทางบริษทัม่ันใจว่าด้วยกลยทุธ์
การพัฒนานวัตกรรมสนิค้า บรกิาร 
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ตลอดจน
กิจกรรมการตลาด จะช่วยผลกัดนัให้
ยอดขายเอสซจีใีนปีนีเ้ติบโต 1-3% 
สอดคล้องกับตลาดรวมที่คาดว่าจะ
เติบโต 1-3% มูลค่าตลาดรวม
ประมาณ 450,000 ล้านบาท”

“เอสซจี”ี  เผยภาพรวมตลาดอสงัหาฯและวสัดุก่อสร้างปี 
60 ยังทรงตัว แม้มี 3 ปัจจัยบวก ทั้งการลงทุนโครงการ
พื้นฐานของรัฐ-ก�าลังซื้อผู้บริโภคมากขึ้น-ราคาพืชผล
การเกษตรปรับตัวขึ้น ส่งผลดีต่อตลาดภาพรวม พร้อม
กางแผนงานปีระกา ดันยอดขายปีนี้โต 1-3%

แจงข้อมลู : นำยปรชีำวฒุ ิ ขมุทรพัย์ ผู้ช่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั
หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) น�ำทีมนักลงทุน High Net 
Worth เข้ำร่วมรบัฟังข้อมลู จำก บรษิทั อำม่ำ มำรนี จ�ำกดั (มหำชน) ซึง่
ด�ำเนนิธรุกจิด้ำนโลจสิตกิส์ ให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำทัง้ใน และต่ำงประเทศ 
โดยม ีนำยพศิำล รัชกจิประกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรฯให้กำรต้อนรบั

SCGรกุวสัด-ุตัง้เปา้โต1-3%

สัมมนา : นำยวิวัฒน์ วงศ์พิวัฒน์ ผู้จัดกำรทั่วไป โฮบำร์ท (HO 
BART) ประเทศไทยและอนิโดไชน่ำ จดักจิกรรมสมัมนำเชงิปฏบิตักิำร 
พร้อมข้อมลูเชงินวตักรรมของผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพือ่ตอกย�ำ้ศกัยภำพเชงิ
รุกของเคร่ืองล้ำงจำนโฮบำร์ทให้กับกลุ่มผู้แทนหลักในประเทศกมัพชูำ พม่ำ 
เวยีดนำม และลำว  เพือ่ตอบรบักำรเตบิโตในภมูภิำค CLMV
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กีฬา

โลกกีฬา

อนญุาตเกาหลเีหนอืแข่ง 

‘หมอผ’ีแชมป์แอฟรกินั

‘เบรดี’้‘ผูเ้ล่นทรงคณุค่า’  

‘แคสเปอร์’รบั‘ตกชัน้’น่าอาย
แคสเปอร์ ชไมเคิล นายทวารทีม “จิ้งจอก
สยาม” เลสเตอร์ ซิตี้ กล่าวยอมรับว่า ทีมของ
ตนเสี่ยงต่อการตกชั้น และมันเป็นเรื่องน่าอาย
มาก หากจะบอกว่าพวกเขายังอยู่ในสถานะ
ป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่ 
 เลสเตอร์ มีคะแนนเหนือโซนตกชั้น เพียง 
1 แต้ม หลังจากที่พ่าย ทีม “ปิศาจแดง” แมน
เชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-0 ในบ้านตัวเอง เมื่อวัน
อาทติย์ทีผ่่านมา ตัง้แต่ปี 2017 เป็นต้นมา พวก
เขายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลย และยังไม่
สามารถยิงประตูคู่แข่งได้เลย 5 นัดหลังสุด 
 “เราคือทมีทีต้่องป้องกนัแชมป์ แต่บอกตาม

ตรงนะ มันแย่มากๆ น่าอายจริงๆ” ชไมเคิล 
กล่าวกบัสกายทวี ี“นกัเตะทกุคนก�าลังเจบ็ปวด
มาก มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีเท่าไหร่ส�าหรับ
พวกเรา มันเป็นเวลาที่นักเตะทุกคนต้องลุกขึ้น
มา และต่อสู้กันใหม่ เราไม่ต้องการจบฤดูกาล
นี้ด้วยการตกชั้น” 
 เวลานี้เม่ือฤดูกาลที่แล้ว เลสเตอร์ ชนะ 
แมนเชสเตอร์ ซติี ้3-1 ยนือยูบ่นต�าแหน่งจ่าฝงู 
มีแต้มมากกว่าทีมอันดับ 2 อยู่ 5 แต้ม ก่อนที่
พวกเขาจะคว้าแชมป์แรกประวัติศาสตร์ของ
สโมสรได้ส�าเร็จ แต่ตอนนี้ พวกเขามีคะแนน
ตามหลังทีมจ่าฝูง เชลซี ถึง 38 แต้ม  

แซร์จิโอ กุน อกูเอโร ออกโรงโวจะท�างาน
อย่างหนกัในช่วงฤดกูาลทีเ่หลอืเพือ่ทีจ่ะมัน่ใจ
ได้ว่า เขายงัมอีนาคตในถิน่เอตฮิดั สเตเดยีม 
ของทมีแมนเชสเตอร์ ซติี ้ต่อไป
 กองหน้าดาวยงิของแมนฯ ซติี ้ ถกูจบัเป็น
ตวัส�ารอง ใน 2 เกมล่าสดุของพรเีมยีร์ลกี โดย
ม ีแกเบรยีล เจซสุ ดาวเตะทีเ่พิง่มาร่วมทมีใหม่ 
แทนทีใ่นต�าแหน่งของเขา 
 ล่าสดุ เจซสุ ยงิทัง้สองประต ู ในเกมทีท่มี
เอาชนะสวอนซ ี 2-1 เมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่านมา 
โดยกองหน้าวยั 19 ปี ทีย้่ายมาจากทมีพาไมรสั 
ในราคา 27 ล้านปอนด์ ยงิประตแูรกของเขา 
ในเกมกลางสัปดาห์ นดัทีเ่อาชนะ เวสต์แฮม 
ยไูนเตด็มาได้
 จากผลงานท่ียอดเยี่ยมของ เจซุส ท�าให้
หลายคนเริม่สงสยัในอนาคตของ กนุ ทีด่จูะไม่
ดเีท่าไหร่ นบัตัง้แต่ เป๊ป กวาร์ดโิอล่า เข้ามาคมุ
ทมีช่วงซมัเมอร์ทีผ่่านมา  
 กนุ ให้สมัภาษณ์หลงัเกมกบั สวอนซ ี ว่า 
“เรือ่งแบบนี ้มนัสามารถเกดิขึน้ได้ เมือ่คณุถกู
จบันัง่ทีเ่ก้าอีส้�ารอง คณุกต้็องรอโอกาสทีจ่ะกลบั
มาหาคุณ ผมมช่ีวงเวลาทีด่ทีีสุ่ดตลอดสามเดอืน
ทีผ่่านมา ผมพยายามช่วยทมีอย่างเตม็ที ่และ
ตอนนีเ้รามาดกูนัว่าจะเกดิอะไรขึน้กบัอนาคต
ของผม” 
 กนุ ยงิไปแล้ว 154 ประต ูนบัตัง้แต่มาร่วม
ทีมในปี 2011 และมีสัญญากับทีมไปจนถึง 
2020 ยนืยนัว่า เขาไม่มคีวามคดิทีจ่ะย้ายทมี 
 “ไม่ ไม่ ผมต้องช่วยทีมเท่าที่ผมท�าได้ 
เหมอืนกบัทีผ่มท�ามาแล้วช่วง 2-3 เดอืนทีผ่่าน

มา และตอนนี ้ กต้็องมาดวู่า สโมสรต้องการ
อะไรจากผมอกี ผมมคีวามสขุดกีบัทีน่ี ่เป็นเรือ่ง
ของสโมสรทีจ่ะต้องการผมหรอืไม่ แต่ส�าหรบัผม 
แน่นอน ผมต้องการอยู่กับทีมต่อไป ผมต้อง
ท�างานของผมอย่างหนกัต่อไป” 
 ส�าหรบัสถานการณ์ล่าสดุของ ทมี “แชมป์
เก่า” เลสเตอร์ ซติี ้หลงัจากทีพ่่ายต่อ ทมีแมน
เชสเตอร์ ยไูนเตด็ 3-0 ค่ารงัของตวัเอง ส่งให้
บรษิทัรบัแทงพนนั ตัง้ราคาให้ เคลาดโิอ รานิ
เอรี ่กนุซือของทมี มีโอกาสโดนเด้งออกจากเก้าอ้ี
กนุซอืล่าสดุ ในราคา 7/4 ทัง้ๆทีช่่วงต้นฤดกูาล 
ราคาอยูท่ี ่33/1 จนถงึกลางเดอืนธนัวาคม 
 “ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจจากเจ้า 
ของสโมสรชาวไทย ว่าจะคดิถงึสิง่ทีเ่ขาให้กับทมี
มากมายเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว แต่ต้องยอมรบัว่า ใน
ปีนี ้พวกเขาเล่นไม่ดเีลย เล่นตกลงเร่ือยๆ” ซาน
โดร ด ิมิเชล เจ้าหน้าทีข่องร้านรบัแทงพนนับอล 
กล่าว  

‘กุน’งานหนักเพื่ออนาคต

ประเทศญีปุ่น่ อนญุาตให้นกักีฬาเกาหลี 
เหนือและเจ้าหน้าที ่เข้าร่วมการแข่งขนัซปัโป
โร เอเชยีน เกมส์ ฤดหูนาว ทีจ่ะมขีึน้ในเดอืน
นี ้จากการเปิดเผยของส�านกัข่าวเกยีวโต
 ญี่ปุ่น เป็นชาติหนึ่งท่ีไม่เห็นด้วยต่อ
พฤติกรรมของเกาหลีเหนือในการซ้อมยิง
จรวดมิสไซล์ จ�านวน 20 ลูกและทดลอง
นวิเคลยีร์จ�านวน 2 ครัง้ เมือ่ปีท่ีแล้ว อย่างไร
กต็าม แหล่งข่าวจากรฐับาลญีปุ่น่ แจ้งว่าจะ
มเีจ้าหน้าทีจ่�านวน 20 คนกบันกักฬีา 7 คน 
ทีจ่ะได้รบัอนนญุาตให้เข้าร่วมการแข่งขนัเอ
เชยีน เกมส์ ฤดหูนาวในครัง้นี ้เมือ่ปีทีแ่ล้ว 
ญีปุ่น่ กเ็คยอนญุาตให้นกักฬีาเกาหลเีหนอื
เข้าประเทศเพือ่ท�าการแข่งขนัรอบคัดเลอืก 
โอลมิปิก ฤดรู้อน ทีร่โิอ มาแล้ว 

ทมี “หมอผ”ี แคเมอรนู พลิกสถานการณ์
แซงเอาชนะ ทมีอยิปิต์ ไปด้วยสกอร์ 2-1 
คว้าแชมป์แอฟรกินั คพั สมยัที ่5 มาครอง
ได้ส�าเรจ็ โดยประตชูยัของ แคเมอรนู ได้จาก 
วนิเซน็ต์ อบวับาการ์ ตวัส�ารองทีท่�าได้ เมือ่
เหลอืการแข่งขนัเหลอืเพยีง 2 นาท ีอยิปิต์ 
ได้ประตขูึน้น�าไปก่อน นาททีี ่22 จากลกูยงิ
ของ โมฮมัเหมด็ เอลเนนี ่ก่อนทีจ่ะโดน น-ิ
โคลสั เอน็โกล ูยงิตเีสมอให้ แคเมอรนู เมือ่
เกมผ่านไปถึงนาทีที่ 60 ชัยชนะในเกมนี้ 
เป็นแชมป์ที ่แคเมอรนู รอคอยมานาน 15 
ปี จากความส�าเรจ็ในครัง้นี ้พวกเขาเป็นรอง
เพยีง ทมีอยิปิต์ ทีป่ระสบความส�าเรจ็สงูสดุ

ทอม เบรดี ้ควอเตอร์แบก็ ทมีนกัรบกูช้าติ 
นวิองิแลนด์ แพทรอีอตส์ ได้รบัรางวลัผูเ้ล่น
ทรงคณุค่า ของการแข่งขนัซเูปอร์โบวล์ ครัง้
ที ่51 เมือ่เขาน�าทมีพลกิเอาชนะ แอตแลน
ต้า ฟอลคอนส์ 34-28 ช่วงต่อเวลาพเิศษ 
โดย 3 ควอเตอร์ แพทรอีอตส์ มแีต้มจาก
ฟอลคอนส์ ถงึ 25 แต้ม (28-3) โดยส่วนตวั 
เบรดี ้คว้าแชมป์ซเูปอร์โบวล์ มาแล้ว 5 สมยั 
และคว้ารางวลัผู้เล่นทรงคณุค่ามาแล้ว 4 ครัง้ 
 “เราทุกคนต่างช่วยกันกลับมาอีกครั้ง 
เราไม่เคยยอมแพ้ มนัเป็นเกมทีย่ากมาก” 
เบรดี ้กล่าว
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เวียดนามไฟเขยีว‘พนนับอล’
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In Brief : ย่อความ

เวียดนามรุกธุรกิจการ
พนันเกือบเต็มรูปแบบ
โดยประเดมิด้วยแผนทด
ลองให้ชาวเวียดนามเข้า
บ่อนกาสโินได้ และล่าสดุ
ไฟเขียวให้แทงฟุตบอล
แข่งม้า และแข่งวิ่งสุนัข
ได้

เวียดนามแก้ปัญหาการเล่นพนนั
ทายผลฟุตบอล ซึง่เป็นธรุกจิใต้ดนิ
ที่มีเงินหมุนเวียนจ�านวนมหาศาล 
โดยออกกฎหมาย “ดงึขึน้มาบนดนิ” 

ออนไลน์ และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ
ต้องการใช้เป็นช่องทางหารายได้เข้า
รฐั 
 นอกจากไฟเขียวให้เล่นพนัน
ฟตุบอลแล้ว ยงัอนญุาตให้พนนัแข่ง
ม้า และแข่งวิง่สนุขัเกรย์ฮาวด์ด้วย
 การอนญุาตไม่เชงิเปิดเสรเีสยีที
เดียว โดยผู้ที่จะเล่นได้ต้องมีอายุ
ตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป วงเงนิพนนัอย่าง
น้อยวนัละ 1,000 ด่ง (2 บาท) แต่
ต้องไม่เกนิวนัละ 1 ล้านด่ง (1,600 
บาท)   
 ส�าหรบัฟตุบอลทีใ่ห้เล่น ต้อง
เป็นการแข่งขนัระดบันานาชาติ
ทีฟี่ฟ่ารบัรอง และต้องได้รบัอนุ 
มัติจากกระทรวงการกีฬาของ
เวยีดนาม
 ส่วนผูป้ระกอบการทีม่สีทิธิย์ืน่
ขอ “เปิดโต๊ะแทงบอลและม้า” ต้อง
มเีงนิทนุ 1 ล้านล้านด่ง (1,550 ล้าน
บาท) ขณะ “โต๊ะแทงแข่งวิง่สนุขั” 
ต้องมีเงินทุน 300,000 ล้านด่ง 
(480 ล้านบาท) และสถานประกอบ
การต้องอยู่ห่างจากโรงเรียน รวมทัง้
สถานทีส่าธารณะส�าหรบัเดก็ อย่าง
น้อย 500 เมตร
 ปัจจบัุน เวยีดนามมสีนามแข่ง

วิง่สนุขั 1 แห่ง อยูท่ีห่วงุเต่า เมอืง
ท่องเที่ยวชายทะเลในภาคใต้ใกล้
นครโฮจมินิห์ และเตรียมเปิดสนาม
แข่งม้าทีเ่มอืงบินดวง ใกล้นครโฮจิ
มนิห์ เดอืนเมษายนนี ้อกีทัง้มแีผน
ก่อสร้างสนามแข่งม้าอกีแห่งทีก่รงุ
ฮานอย
 ส�าหรับการเปิดให้เล่นการ
พนนั เวยีดนามประเดิมด้วยการ
อนุญาตให้เข้าบ่อนกาสิโนได้ 
โดยเป็นโครงการทดลองระยะ 
3 ปี มผีลบงัคบัใช้ 15 มนีาคมนี้ 
เป็นต้นไป
 แต่ไฟเขยีวให้เข้าไปเล่นได้เพยีง 
2 แห่ง คอืทีเ่กาะฟกู๊วก (Phu Quoc 
Island) สถานที่ท่องเท่ียวส�าคัญ
แห่งหนึ่งของเวียดนาม อยู่ในอ่าว
ไทยใกล้ประเทศกัมพูชา และอีก
แห่งที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น 
(Van Don) ในเกาะเวนิโด่น สถาน
ทีท่่องเทีย่วส�าคญัในภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอืของประเทศ
 นอกจากนัน้ ยงัก�าหนดกตกิา
ไว้ว่า ชาวเวียดนามที่สามารถเข้า
กาสโินทัง้ 2 แห่ง ต้องมอีายตุัง้แต่ 
21 ปีขึน้ไป และต้องมรีายได้เดอืน
ละไม่ต�า่กว่า 10 ล้านด่ง (16,000 
บาท)
 เวียดนามเตรียมการและ  
ถกเถียงกันเกี่ยวกับเร่ืองนี้มา 
18 ปี จงึตดัสนิใจด�าเนนิการทด 
ลอง เพ่ือประเมินผลได้ผลเสยี 
ก่อนจะมมีาตรการใหม่ออกมา
ในอนาคต

เปิดให้เล่นกนัอย่างเสรี
 การออกกฎหมายครัง้นี ้ ถอื
เป็นการตัดสินใจครั้งประวัติ 
ศาสตร์ของเวียดนาม โดยเป็น
โครงการทดลองระยะ 5 ปี มผีล
บงัคบัใช้ 31 ม.ีค.นี ้เป็นต้นไป
 เหตุผลส�าคัญของการออกกฎ 
หมาย คอืต้องการกวาดล้าง “โต๊ะ
เถือ่น” ซึง่ส่วนใหญ่เปิดรบัแทงทาง
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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
       

	 	 	 	 	 	 	 วันที่	1	กุมภาพันธ์	2560

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2560

เรียน	 ผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์	อาร์เอชบี	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 	 1.	สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2559

	 	 	 2.	ข้อบังคับของบริษัท	หมวดที่	4	การประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 	 3.	การลงทะเบียน	 วิธีการมอบฉันทะ	 และการออกเสียงลงคะแนน 

	 	 	 			ในการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 	 4.	แผนที่บริษัทหลักทรัพย์	อาร์เอชบี	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

	 	 	 5.	หนังสือมอบฉันทะ

	 ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์	 อาร์เอชบี	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 (มหาชน)	 

ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2560	 ในวันศุกร์ที่	 24	 กุมภาพันธ์	 2560	 

เวลา	9.00	น.	ณ	หอ้งบอรด์รมู	ชัน้	10	สำานกังานใหญ่	บริษทัหลกัทรัพย	์อาร์เอชบ	ี(ประเทศไทย)	 

จำากัด	 (มหาชน)	 เลขที่	 98	 อาคารสาทรสแควร์	 ออฟฟิศ	 ทาวเวอร์	 ถนนสาทรเหนือ	 แขวง 

สลีม	เขตบางรกั	กรงุเทพมหานคร	10500	เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่ง	ๆ 	ตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 ซึ่ง 

   ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	

ประจำาปี	2559	ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่	22	เมษายน	2559	ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง	

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำาเนารายงานการประชุมตาม	สิ่งที่ส่งมาด้วย	1

วาระที่ 2   พจิารณาและอนมุตักิารทำาธรุกรรมโครงการหุน้กูท้ีม่อีนพุนัธ์แฝงระยะส้ัน 

   (Equity Link Notes (ELN)) 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 พิจารณาอนุมัติการทำาธุรกรรม

โครงการหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น	 (Equity	 Link	 Notes	 (ELN))	 มูลค่าวงเงินคงค้าง	 

ณ	เวลาใด	ๆ	ทั้งสิ้นไม่เกิน	1,000	ล้านบาท	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 •	 ระยะเวลา :	 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นอายุไม่เกิน	 270	 วัน	 ชนิด 

	 	 	 ระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	

	 	 •	 ราคาที่เสนอขาย :	เป็นอัตราร้อยละ	70	ถึง	100	ของมูลค่าที่ตราไว้	โดย 

	 	 	 เปน็หุ้นกูท้ีม่อีนพุนัธแ์ฝงระยะสัน้ทีไ่มม่ดีอกเบีย้	มผีลตอบแทนอตัรารอ้ยละ	 

	 	 	 1-40	ต่อปีของมูลค่าที่ตราไว้	

  • กลุม่ลกูคา้ : เสนอขายในวงจำากดัใหแ้กผู่ล้งทนุสถาบนัและผูล้งทนุรายใหญ่

  • นายทะเบียนหุ้นกู้ :	โดยมีบริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี	(ประเทศไทย)	จำากัด	 

	 	 	 (มหาชน)	เปน็ผูจ้ดัจำาหนา่ย,	นายทะเบยีนหุน้กูท้ีม่อีนพุนัธแ์ฝง	และตวัแทน 

	 	 	 คำานวณเงิน

  • ข้อจำากัดการ โอน :	มีการจดข้อจำากัดการ โอนไว้กับสำานักงาน	ก.ล.ต.	โดยผู้ 

	 	 	 ถอืหุน้กูท้ีม่อีนพุนัธแ์ฝงจะสามารถโอนหุน้กู้ทีม่อีนพุนัธแ์ฝงให้แกแ่ละระหวา่ง 

	 	 	 ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น	 นายทะเบียนขอสงวน 

	 	 	 การ โอนให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ได้เป็นไปตามข้อกำาหนดการโอนเว้นแต่การ 

	 	 	 โอนตามกฎหมายมรดก	หรอืตามคำาส่ังศาล	และบรษัิทไมไ่ด้มกีารจดทะเบยีน 

	 	 	 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไว้กับตลาดรองใด	ๆ	

  • หลักทรัพย์อ้างอิง :	หุ้นที่อยู่ในดัชนี	SET100

  • การปอ้งกนัความเสีย่ง :	ทางผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนพุนัธแ์ฝงมกีารปอ้งกนัความเสีย่ง 

	 	 	 ด้วยวิธี	Delta	Neutral	Hedging

  • ประเภทตราสารที่เสนอขาย

	 	 	 -		หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธ์แฝงระยะสัน้ประเภท	BULL	EQUITY	LINKED	NOTE	แบบ 

	 	 	 	 ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ทีม่กีารไถถ่อนดว้ยดว้ยการสง่มอบเปน็หลกัทรัพย์และ/ 

	 	 	 	 หรือเงินสด	เหมาะสำาหรับการลงทุนในทิศทางตลาดขาขึ้น	

	 	 	 -	 หุ้นกู้ทีมี่อนพุนัธ์แฝงระยะสัน้ประเภท	REVERSE	EQUITY	LINKED	NOTE	 

	 	 	 	 แบบไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ทีม่กีารไถถ่อนดว้ยดว้ยการสง่มอบเปน็เงนิสด	เหมาะสำาหรับ 

	 	 	 	 การลงทุนในทิศทางตลาดขาลง	

	 	 	 -	 หุน้กูท้ีมี่อนพุนัธแ์ฝงระยะส้ันประเภท	BULL	EQUITY	LINKED	NOTE	แบบ 

	 	 	 	 คุม้ครองเงนิตน้ทีม่กีารไถถ่อนดว้ยดว้ยการสง่มอบเปน็หลกัทรพัยแ์ละ/หรอืเงนิสด	 

	 	 	 	 เหมาะสำาหรับการลงทุนในทิศทางตลาดขาขึ้น

	 	 	 -	 หุ้นกู้ทีมี่อนพุนัธ์แฝงระยะสัน้ประเภท	REVERSE	EQUITY	LINKED	NOTE	 

	 	 	 	 แบบคุม้ครองเงนิตน้ทีม่กีารไถถ่อนดว้ยดว้ยการสง่มอบเปน็เงนิสด	เหมาะสำาหรบั 

	 	 	 	 การลงทุนในทิศทางตลาดขาลง

โดยมอบอำานาจให	้คณะกรรมการและ/หรอื	บคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ	มอีำานาจ

ไปติดต่อขออนุญาตและดำาเนินการทำาธุรกรรมโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น	 (Equity	 

Link	Notes	(ELN))	ต่อส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป	รวมถึง	ให้มีอำานาจ

ดำาเนินการอื่นใดที่จำาเป็นและเป็นประโยชน์ในการดำาเนินการดังกล่าวได้ทุกประการ	

ความเห็นคณะกรรมการ :		 เหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุวิสามญัผูถ้อืหุน้อนมุตักิารทำาธรุกรรมโครงการ

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น	(Equity	Link	Notes	(ELN))

วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2560	 

ตามวัน	เวลา	และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น	โดยพร้อมเพรียงกัน	โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน

เพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา	7.00	น.	เป็นต้นไป

	 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง	 ท่านอาจมอบฉันทะให้ 

บุคคลอื่น	หรือ	ให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน	 ตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมกับ 

หนังสือฉบับนี้	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวก 

รวดเร็วยิ่งขึ้น	ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น	และ/หรือ	ท่านผู้รับมอบฉันทะ	โปรดนำาหนังสือมอบฉันทะ 

ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้	 (พร้อมปิดอากรแสตมป์	 20	 บาท)	 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย	 พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการ 

เข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

                           

       

	 	 	 	 	 	 										ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 						บริษัทหลักทรัพย์	อาร์เอชบี	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร.	0	2862	9901



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4511 (1036) วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

089498-OM-201016-01

 

 

    

 

ขายที่ดิน โรงแรม อพารตเมนต 

คุณศุภลักษณ/ที่ปร�กษาการลงทุน T.08-6302-9754 Fax : 0-2300-4196 abicus.thai@hotmail.com

ขายอพารตเมนตใหม
ยานทองหลอ

จำนวน 45 ยูนิต
บนที่ดิน 200 ตร.ว. ตึกสูง 8 ชั้น
พรอมสิ่งอำนวยความสะดวก
มาตรฐานสำหรับผูเชาญี่ปุน

มีสระวายน้ำ ฟตเนส หองซาวนา
พรอมรถบริการสง BTS

สนใจสอบถามรายละเอียด

ขายท่ีดินแปลงสวย
ใกล BTS

 เอกมัย 500 เมตร 
เหมาะสำหรับทำอพารตเมนต

คอนโดฯ หรือโรงแรม
พื่นที่ 500 ตร.ว.

สนใจสอบถามรายละเอียด 

ขายโรงแรมใหม
สไตลร�สอรตว�ลลา

ติดตอ คุณศุภลักษณ โทร.  08-6302-9754

 ผลตอบแทนการลงทุนถึง 8-10%
หางจากสนามบินเชียงใหม 35 นาที
ออกแบบโดยสถาปนิกลานนาชื่อดัง 

ตั้งอยูบนที่ดินสวย 5 ไร มี สระวายน้ำ
สปา หองอาหาร 

พรอมหองพักจำนวน 34 หอง
สนใจสอบถามรายละเอียด

ขายโรงแรมสุขุมว�ท
ใกล BTS นานา, อโศก

ที่ดิน 140 ตร.ว.
หองพักจำนวน 50 หอง

ตึกสูง 7 ชั้น
พรอมสระวายน้ำ

ทำเลดี เหมาะสำหรับลงทุน
สนใจสอบถามรายละเอียด

ติดตอ คุณศุภลักษณ โทร.  08-6302-9754

ติดตอ คุณศุภลักษณ โทร.  08-6302-9754 ติดตอ คุณศุภลักษณ โทร.  08-6302-9754

NIKKO-OM-230117-01

NIKKO-OM-230117-01

พนักงานขาย

ในเขตกทม.-ปริมณฑล
(มีประสบการณในงานขาย)

*ตองมีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง
สนใจติดตอไดที่

เลขที่ 47/4 หมู 4 ซอยกันตนา ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ตำบลบางมวง อำเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี

ทินเนอร
พนักงานขายทินเนอร

ในเขตกทม.-ปริมณฑล
(มีประสบการณในงานขาย)

*ตองมีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง
สนใจติดตอไดที ่เลขที่ 47/4 หมู 4 ซอยกันตนา ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี

ตำบลบางมวง อำเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี

FLOUR-OM-300117-01

สนใจสมัครดวยตนเองหรือสงใบสมัครมาที่ บริษัท บางกอกฟลาวมิลล จำกัด
เลขที่ 48/1-2 ม.7 ซอยวัดมหาวงษ ถนนปูเจาสมิงพราย ตำบลสำโรง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2393-9104-5, 0-2748-3881, 0-2399-1650

(ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-15.00 น.)
E-mail : bfmthailand1991@yahoo.co.th

1. พนักงานขายตางจังหวัด
 • เพศชาย อายุ 22-35 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ • สามารถขับรถยนตได มีใบอนุญาตขับขี่

2.พนักงาน คิว.ซี.   1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 22-35 ป • วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาที่เกี่ยวของกับอาหาร

3.พนักงานขับรถ  1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 25-35 ป • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถบรรทุก, รถพวงได มีใบอนุญาตขับขี่

4.ธุรการจัดสง  1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 20-35 ป • วุฒิปวช.-ปวส. ไมจำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนตได มีใบอนุญาตขับขี่

5.พนักงานฝายผลิต      จำนวนมาก
 • เพศชาย อายุ 18-40 ป • ไมจำกัดวุฒิการศึกษา

บริษัท บางกอกฟลาวมิลล จำกัด
บริษัทฯเปนผูผลิตและจำหนายแปงสาลี วัตถุดิบสำหรับทำอาหาร, เบเกอรี่ ฯลฯ
เปดดำเนินงานมาแลว 28 ป มีความประสงครับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมดังตอไปนี้

สวัสดิการ ชุดยูนิฟอรม, คากะ, โบนัส, คาอาหาร, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ตรวจสุขภาพประจำป, ทองเที่ยว, ชวยเหลืองานแตงงาน,

ชวยเหลืองานฌาปนกิจศพ, กูยืมซื้อรถจักรยานยนต, เงินเบิกลวงหนา, รางวัลอายุงาน
รางวัลพนักงานดีเดนประจำป

   รับสมัคร
พนักงานแคชเชียร์ ไม่จำ�กัดวุฒิ

เงินเดือน 14,000.-/เดือน พร้อมที่พัก

สนใจติดต่อ 
2010/2-3 ถ.พหลโยธิน เสน�นิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 095-854-6656โทร. 095-854-6656

โอภาส ซาลอน

Zalon-PIN-030217=C3_01



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4511 (1036) วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

LONDRI-OM-170117-01
โทร. 0-2907-9995 08-1933-3583

• เพศชาย
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ
 และปริมณฑลเปนอยางดี

พนักงาน
ขับรถสงของ

คาแรง 500 บาท/วัน

สนใจติดต่อ 

บริษัท เคทีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด

ซอยพหลโยธิน 11
โทร. 0-2618-3335 

(เวล� 08.00-17.30 น.)

KTC-PIN-240117=4*6_01

รับสมัครงานด่วน
1. พนักง�นฝ่�ยกฎหม�ย  2 อัตร� 

 • (ช/ญ) วุฒิปริญญาตรีกฎหมาย 

2. พนักง�นธุรก�ร (ญ) 2 อัตร�

 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 

3. พนักง�นขับรถ (ช) 4 อัตร�

4. พนักง�นย้�ยสินค้� (ช) 2 อัตร�

5. แม่บ้�น 2 อัตร�

02279-OM-010217-01

บริษัท รีนาวน ฟาร อีสท จำกัด
รับสมัครดวน

พนักงาน
ขับรถสงของ

4 อัตรา
• เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป• มีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง

• เงินเดือน คาน้ำมัน คาโทรศัพท โอ.ที.
 รายไดรวม 16,000 บาทขึ้นไปตอเดือน

สนใจติดตอดวยตนเอง พรอมเอกสารสมัครงานไดที่
บริษัท รีนาวน ฟาร อีสท จำกัด

เลขที่ 138 ชั้น 3 หอง 3 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2279-9778, 08-1648-5636

093965-OM-030217-01

รับสมัครดวน

 พนักงานขับรถบรรทุก 6 ลอ

 อัตรา

• เพศชาย อายุไมเกิน 45 ป
• มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ท.2
• รูจักเสนทางในกรุงเทพฯ

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ทีทีเอ ออลทรัค จำกัด
เลขที่ 35/43 ซ.เพชรเกษม 112 แยก 11 

แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 093-965-6353, 093-965-6292

093965-OM-030217-01

รับสมัครดวน  พนักงานขับรถบรรทุก 6 ลอ

• เพศชาย อายุไมเกิน 45 ป
• มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ท.2
• รูจักเสนทางในกรุงเทพฯ  อัตรา
สนใจติดตอไดที่ บริษัท ทีทีเอ ออลทรัค จำกัด

เลขที่ 35/43 ซ.เพชรเกษม 112 แยก 11
แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร. 093-965-6353, 093-965-6292

รับสมัครด

• 
• 
• 

ส

แข

• มใบอนุญาตขบขปร
• รูจักเสนทางในกรุงเทพฯ

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ทีทีเอ ออลทรัค จำกัด
เลขท่ี 35/43 ซ.เพชรเกษม 112 แยก 11 



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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rubsamak-PIN-310117=C3_01

ผู้ช่วยแม่บ้าน

ประจ�าบ้าน

• เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

สนใจติดต่อได้ที่ คุณรุ่งฤดี

รับสมัครด่วน

โทร. 02-129-3504,
      081-668-2170

081499-OM-101416-01

•	 จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก		(แรกเกดิ-เข้าโรงเรยีน)	
•		แม่บ้าน	•	ผช.พยาบาล	
•		ดูแลผู้สูงอายุ	•	ผู้ป่วยทั่วไป
•		ผู้ป่วยหนัก	•	อัมพฤกษ์	•	อัมพาต		
•		ให้อาหารทางสายยาง	
•		ดูดเสมหะที่บ้าน		โรงพยาบาล	
	 ทั้งประจ�า-ไปกลับ	กทม.-	ตจว.	
	 โดยพนักงานที่มีประสบการณ์

ศูนย์มัคคพัฒน์

รับสมัครพนักงานทุกต�าแหน่ง
ติดต่อ คุณกัญณลัคน์

เบอร์โทร. 081-4990136
02-3935076, 02-7482128 

59 เฉลิมพระเกียรติฯ ซ.9 

0273393-OM-231216-01

รับสมัครพนักงานรับ-สงเอกสาร 7อัตรา• ชาย/หญิง • มีประสบการณ
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
• วุฒิม.3ขึ้นไป 

ติดตอ บ.วาย.เอ็น.เอ็กซเพรส เซอรวิส จำกัด 
ลาดพราว 130 โทร.0-2733-9322-23

08192459-OM-170117-01

08192459-OM-170117-01

รานเสริมสวย
นวดแผนไทย

ใหเชา พรอมอุปกรณ

สนใจโทร. 08-1924-5929

ราคา 40,000.-/เดือน

หองวางใหเชา
ราคา 3,000.-/เดือน

อยูสีลม ทุงมหาเมฆ
บางรัก

รานเสริมสวย
นวดแผนไทย

ใหเชา พรอมอุปกรณ

สนใจโทร. 08-1924-5929

ราคา 40,000.-/เดือน

หองวางใหเชา
ราคา 3,000.-/เดือน

อยูสีลม ทุงมหาเมฆ
บางรัก

silkscreen-PIN-050117=C3_01

• ช่างซิลค์สกรีน
• อัตราเงินเดือน 
  13,000 บาทขึ้นไป/เดือน
• มีประกันสังคม+ค่าล่วงเวลา

โทร. 0-2072-2331, 
0-2735-9152, 
084-455-5246

รับสมัครด่วน

สนใจติดต่อ : เคที พริ้นติ้ง 99/2572 ซ.นักกีฬาแหลมทอง 1  

แยก 2-3 ถ.กรุงเทพ-กรีฑา แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

TURIAN-OM-071216-01

ติดตอ 08-1624-9004

ติดตอ 08-1624-9004 ไรละ 2 ลาน

ราคา
800,000/ไร

ขายสวนทุเรียน+ผลไม 30 ไร
สวนสมบูรณเก็บผลไดทั้งป
หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. 

ริมทางขึ้นเขาใหญ

ขายที่ดิน 10 ไร บางเลน
แถมที่งอก 5 ไร

อยูในซ.วัดรางกำหยาด
หนาติดถนน หลังติดคลอง

พนักงานขับรถ
ผูบริหารญี่ปุน
1 อัตรา

02263-OM-270117-01

รับสมัครดวน

• เพศชาย อายุ 35-45 ป
• มีความขยันและความอดทน

• มีประสบการณขับรถโรงแรมจะพิจารณาเปนพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดพอสมควร

• รูเสนทางกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
• ทำงาน 6 วัน/สัปดาห

•  เงินเดือน 13,000 บาทตอเดือน (ไมรวมคาเบี้ยเลี้ยงและคาลวงเวลา)

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ออรบส จำกัด เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-263-0153 (คุณภัทระวรรณ)
0232765-OM-090117-01

I.F. (THAILAND) Co. Ltd. บริษัทอินเตอรเน็ต ฟรานซ (ประเทศไทย) จำกัด 1134/225 Prima Srinakharin
Bldg.C 1st Floor Srinakharin Road Suan Luang District Bangkok 10250 Tel : ++(66) (0)2 327-6598

Fax : ++(66) (0)2 327-6599 E.mail : ift.export@orange.fr Web Site: www.ift-group.biz

EXPORT
ASSISTANT

บริษัท อินเตอรเน็ต ฟรานซ (ประเทศไทย) จำกัด

 PO SITIO N
1

I.F. (THAILAND)CO., LTD.

PROFILE would be :
• FEMALE 
• AGE : FROM 25 TO 40 YEARS OLD
• FLUENT ENGLISH
 SPEAKING & WRITING
• SECOND LANGUAGE
 (FRENCH OR CHINESE) WOULD BE 
 APPRECIATED
• PERFECT KNOWLEDGE OF EXCEL,
 WORD (MICROSOFT SOFTWARE) AND
 OUTLOOK
• INTERNATIONAL BUSINESS & 
 MARKETING STUDIES//UNIVERSITY
 GRADUATED or MINIMUM 10 YEARS
 EXPERIENCE IN INTERNATIONAL
 TRADING & MARKETING BUSINESS



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

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

Inter fiber_PIN_230117_01

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำ�กัด
ผลิตกระดาษลูกฟูก แปรรูป และจัดจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกอย่างครบวงจร                  
ต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่มดังนี้

1.  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบ�ารุง      1   อัตรา
	 -	เพศชาย	อายุ	30	ปีขึ้นไป	
	 -	วุฒิปริญญาตรี	สาขาที่เกี่ยวข้อง
	 -	มีประสบการณ์อย่างน้อย	5	ปี	
2. หัวหน้าแผนกซ่อมบ�ารุงเครื่องกล  1 อัตรา
					-	วุฒิปวส.	ขึ้นไป	สาขาเครื่องกล	หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
					-	มีทักษะด้านงานซ่อมบ�ารุง	งานเชื่อม	งานช่างกลโรงงาน
					-	มีภาวะความเป็นผู้น�า	ขยัน	อดทน	และสามารถแก้ปัญหา
	 	 เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
3. หัวหน้าแผนกขาย                          2  อัตรา
					-	วุฒิปริญญาตรี	สาขาการตลาด	หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
					-	มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมงานขายอย่างน้อย	3	ปีขึ้นไป
					-	มีรถยนต์ส่วนบุคคล
 รายได้  • เงินเดือน	•	ค่า	Commission	•	มีค่าเสื่อมและค่าน�้ามัน   
      •	มีโทรศัพท์มือถือ	•	มีเงินช่วยเหลือประกันรถยนต์
4. ผู้แทนขาย                                    5  อัตรา
	 -	วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป	สาขาบริหารธุกิจ	การตลาด	เศรษฐศาสตร์	
	 	 หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
	 -	มีประสบการณ์ในการขายกล่องลูกฟูก	จะพิจารณาเป็นพิเศษ
		 -	มีใจรักในด้านงานขาย	มีความขยัน	อดทน
 รายได้ •	เงินเดือน	•	ค่า	Commission	•	มีค่าเสื่อมและค่าน�้ามัน     
     •	มีโทรศัพท์มือถือ	•	มีเงินช่วยเหลือประกันรถยนต์

5.  วิศวกร IE                 2   อัตรา
				 -	เพศชาย/หญิง	อายุ	25	ปีขึ้นไป	
					-	มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรโรงงานอุตสาหการอย่างน้อย	2-5	ปี
6.  พนักงานประกันคุณภาพ (ท�างานเป็นกะได้)       12  อัตรา
					-	เพศชาย/หญิง	อายุ	25	ปีขึ้นไป
					-	วุฒิปวส.ขึ้นไป			มีความละเอียดรอบคอบ	
7.  เจ้าหน้าที่บัญชี                         3  อัตรา
					-	เพศหญิง	วุฒิปริญญาตรี	สาขาบัญชี
					-	มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8.   เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรการผลิต หลายอัตรา
    - วุฒิ	ม.3,	ปวช.,	ปวส.
					-	อัตราค่าจ้างพิจารณาตามวุฒิการศึกษา	
	 	 ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาค่าต�าแหน่ง	600-3,000	บาท/เดือน
9.    พนักงานขับรถ                        2  อัตรา
     -	เพศชาย	อายุ	25	ปีขึ้นไป	
					-	วุฒิ	ม.3	ขึ้นไป				มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท	2	
					-	รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	เป็นอย่างดี

สนใจติดต่อได้ที่ แผนกบุคคล เลขท่ี 1888 ซอย 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตบางแค กทม. 10160
โทร. 02-421-9999, 086-377-7265
E-mail : hr@ifccth.co.th, www.inter-group.co.th  

สวัสดิการ : โบนัส ค่ากะ ค่าต�าแหน่ง ค่าความรับผิดชอบ ชุดฟอร์ม 

ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันอุบัติเหตุ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจ�าปี 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (วงเงิน 10,000 บาท)

สวัสดิการ : โบนัส ค่ากะ ค่าต�าแหน่ง ค่าความรับผิดชอบ ชุดฟอร์ม 

ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันอุบัติเหตุ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจ�าปี 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (วงเงิน 10,000 บาท)

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4511 (1036) วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สนใจติดตอ เลขที่ 8 ซอยธนิยะ
(BTS ศาลาแดง) แขวงสุร�ยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
สอบถามไดตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป โทร. 0-2637-0160

AROYY-AOM-010616-01

มีโอกาสไดรายได
30,000 บาทขึ้นไป

มีโอกาสไดรายได
30,000 บาทขึ้นไป

ม อโโีมีโอ

รานเนื้อยาง
อรอย

รานเนื้อยาง
อรอย มีโอกาสไดไปญี่ปุน

มีโอกาสไดไปญี่ปุน

รายได 14,500 บาทขึ้นไป
(รวมทิป)รายได 14,500 บาทขึ้นไป
(รวมทิป)

พนักงานเสิรฟพนักงานเสิรฟ

พนักงานบัญชีพนักงานบัญชี

ผูชวยผูจัดการผูชวยผูจัดการ
•  เพศหญิง • เงินเดือนขึ้นอยูกับ
 ความสามารถในการใชภาษาญี่ปุน

• เพศหญิง • ไมจำกัดวุฒิ

• เพศหญิง • ไมจำกัดอายุ
• เงินเดือนแลวแตประสบการณ

Part-time 
รายไดเริ่มตนชั่วโมงละ 60 บาทขึ้นไป

Part-time 
รายไดเริ่มตนชั่วโมงละ 60 บาทขึ้นไป

บริษัทฯ มีเงินเดือนประจำ+คารถ+ทิป+ประกันสังคม+เบี้ยขยัน
ยูนิฟอรม และมีวันหยุดสัปดาหละ 2 วัน

บริษัทฯ มีเงินเดือนประจำ+คารถ+ทิป+ประกันสังคม+เบี้ยขยันบริษัษัทฯฯ มีมเีงินเดืดือนประจำ+คคารถ+ นยนยนถ+ทิป+ประกันสังคม+เบี้ยขยัน
ยูนิฟอรม และมีวัยูนฟิออรมม แและมีวัั หยุดสปดาหละ 2 วนนหยุดสปดาหละ 2 วนวันหยุดสัปดาหละ 2 วนัยูนิฟอรม และมีวันหยุดสัปดาหละ 2 วนั

บริษัทฯ มีเงินเดือนประจำ+คารถ+ทิป+ประกันสังคม+เบี้ยขยัน
ยูนิฟอรม และมีวันหยุดสัปดาหละ 2 วัน

้ ไ้ ไ

จำนวนมากจำนวนมาก

0298891-OM-300117-01

หจก.เซอคูลาร เฟอรนิเจอร
รับสมัครดวน

1. พนักงานธุรการจัดซื้อ   1 อัตรา
 ลักษณะงาน :
 ทำเสนอราคา, สั่งซื้อสินคา 
 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตร ี

2. พนักงานสงของ   1 อัตรา
 ลักษณะงาน : 
 รับ-สงชาง, รับ-สงของหนางาน, วางบิล-รับเช็ค       
 • เพศชาย • วุฒิปวช.ขึ้นไป   
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต และรถจักรยานยนต
 • มี O.T. กรณีทำงานเกินเวลาปรกติ

          เวลางาน  * จันทร-เสาร *เวลา 08.30-17.30 น.  

สนใจติดตอ หจก.เซอคูลาร เฟอรนิเจอร
เลขที่ 101 ซ.รามอินทรา 62 แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2988-9101-2, 08-6789-7931 (คุณเดือน)

E-mail : SASI.TON.2012@HOTMAIL.COM



ฉบับดิจิตอลรายวัน 13ปีที่ 18 ฉบับที่ 4511 (1036) วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

การ บริษัท ดร.กัญชร อินเตอร์
เนชัน่แนล จ�ากดั แถลงข่าวเปิดตวั
แบรนด์ผลติภณัฑ์สกนิแคร์น้องใหม่ 
“Moon Light” ทีช้ั่น 7 หน้าโรง
ภาพยนตร์ของศนูย์การค้าเซน็ทรัล
แกรนด์พระราม  9 J 14.00 น. 
นสุรา อสัสกลุ บญัญตัปิิยพจน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยสมทุร
ประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) แถลง
ข่าว “Refresh Brand OCEAN  
LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต” ณ 

แพทยาลัย รพ.ศิริราช J 10.00 
น. นาดมิ ซาเวยีร์ ซาลฮาน ีประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัด
แมน จ�ากัด (มหาชน) แถลงข่าว 
เปิดยทุธศาสตร์สูผู่น้�าธรุกจิอาหาร 
เครื่องดื่ม และไลฟ์สไตล์แบรนด์
ระดบัโลก พร้อมเข้าจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรพัย์เอม็ เอ ไอ ทีห่อ
ประชมุศกุรย์ี แก้วเจรญิ ตลาดหลกั 
ทรพัย์แห่งประเทศไทย J 13.30 
น. อธริาช ชเูรอืง กรรมการผูจ้ดั 

J 10.00 น. ศ.ดร.นพ.ประ-
สทิธ์ วฒันาภา คณบดคีณะแพทย 
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงข่าว 
“๑ ล้าน ๕ แสนก้าว วิง่เพือ่ชวีติ 
เชยีงใหม่-ศริริาช” ทีห่อประชมุราช

Blue Ribbon Screen ชัน้ 5 @ 
Siam Paragon J ซคีอน บางแค 
ชวนร่วมงาน“Chic My Style” 
ช้อป..งานชคิ ในบรรยากาศรสัตคิ
สไตล์ งานเดยีวทีร่วบรวมสนิค้าไอ
เดยีสร้างสรรค์และสนิค้าท�ามอืท่ีมี
เอกลกัษณ์ไม่ซ�า้ใคร คดัสรรมาให้
คณุเลอืกชอ็ปจใุจกว่า 50 ร้าน ระ 
หว่างวันที ่9-13กมุภาพนัธ์ ศกนี ้ที่
ลานกลางชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้า
ซคีอน บางแค 

ผู้บริหารหนุ่มแห่ง “ซีพีเอ็น” วิ-
สิทธิ์ อุดมกิจโชติ ร่วมกับ รณิดา 
รตนชัยโชค ผู้จัดการทั่วไปศูนย์ 
การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒ-
นะ และ ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการ
ตลาดและประชาสัมพันธ์ บจ.เซ็น 
ทรัล ฟู้ด รีเทล จัดงานฉลองเปิด
โซน Food Patio (ฟู้ด พาทิโอ) 
 ภายในงานได้คูร่กันกัชมิอย่าง 
หนแูหม่ม-สรุวิิภา กลุตงัวฒันา ที่
วนันีค้วงแขน บ๊อบบี-้โรเบร์ิต พนู
พิพัฒน์ พร้อมด้วยเซเลบริตี้หนุ่ม
สาว ร่วมฉลองงานเปิด ณ  Food 
Patio ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา แจ้งวัฒนะ 
 วสิทิธิ ์อดุมกจิโชต ิผูอ้�านวย
การกลุม่งานปฏบิตักิารสาขา เขต
กรุงเทพมหานคร 2 ฝ่ายบริหาร
ทรพัยากรทรัพย์สนิบริษทั เซน็ทรลั
พัฒนา จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
หลงัจากทีเ่ซน็ทรลัพลาซา บางนา 
ได้เปิดโซน ‘ฟู้ด พาทิโอ’ เพื่อให้
บรกิารแก่ลกูค้าย่านบางนาจนได้
รับการตอบรับท่ีดีอย่างล้นหลาม
นั้น เราจึงเดินหน้าปรับโฉมศูนย์
อาหารภายในศนูย์การค้าเซน็ทรลั
พลาซา แจ้งวัฒนะให้ทนัสมยัมาก
ยิง่ขึน้ด้วยการรวบรวมสดุยอดร้าน
อร่อยชื่อดังกว่า 70 ร้านอาหาร 
แบ่งตามโซนต่างๆ ได้แก่ Food 
Park, Food Open plan, Food 
to go และ TopsSupermarket ที่

 หนูแหม่ม-สุริวิภา กุลตัง
วฒันา บอกว่า เราสองคนเป็นคน
ชอบทานทั้งคู่ เวลากินต้องกินให้
สนุกและอร่อย อย่างที่โซน Food 
Patio แหม่มชอบทีบ่รรยากาศผ่อน
คลาย ร่มรื่น และมีร้านอร่อยๆ

เยอะมาก ทั้งอาหารคาวและขนม
หวาน เดี๋ยวนี้จะทานอะไรเราจะ
ชอบร้านที่บอกแคลอรี่ รู้สึกว่าเขา
ใส่ใจสุขภาพเราด ีเมนโูปรดจะเป็น 
ร้าน Bun 101 เป็นซาลาเปาที่ใช้
แป้งโฮลวีท 
 ส่วนด้านคูเ่ลฟิอย่าง บ๊อบบี-้
โรเบิร์ต พูนพิพัฒน์ กล่าวเสริม
ว่า เมื่อก่อนหนูแหม่มชอบทาน
อาหารรสจัดซ่ึงต่างจากบ๊อบบีม้าก 
แต่พออายมุากขึน้ความชอบในรส
จัดกล็ดลงเองตอนนีจ้ะกินเผด็มาก
ไม่ไหวแล้ว และหนูแหม่มไม่ค่อย
ชอบอาหารคาว เลยชอบชวนกนัไป
ทานของหวาน โดยเฉพาะเมนูโรตี
ที่ร้าน Makan Roti โรตีจะหวาน
นมแบบทีห่นแูหม่มชอบ แถมยงัมี
หลากหลายไส้ให้เลอืกทัง้แบบคาว
และหวานๆ โรตีกล้วยแบบคลาส
สิกก็อร่อยถูกใจ

ขยายพืน้ทีก่ารรโีนเวตใหม่รวมพืน้ 
ที่กว่า 8,000 ตารางเมตร ตกแต่ง
ด้วยลายของ “โอริกามิ” เพื่อให้ดู
ทนัสมยัในแบบ “Modern Home 
Cooking” พร้อมทัง้ดงึร้านอาหาร
ชื่อดัง มาให้บริการ

‘หนูแหมม่-บอ๊บบี’้แชรก์ารกนิดื่ม
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พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสิงแก้ว รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงพฒันำสงัคมและควำมมัน่คง
ของมนุษย์ รับมอบเงิน 1 ล้ำนบำท จำก ศภุชยั เจยีรวนนท์ รองประธำนกรรมกำร 
เครอืเจริญโภคภณัฑ์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนคณะผูบ้รหิำร บมจ.ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�ำ้ท่วมรวมถึงผูพิ้กำรใน 12 จงัหวดัภำคใต้ 

ศ.เกยีรตคิณุ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธำนมูลนธิธิรรมำภบิำลทำงกำร
แพทย์ มอบโล่ขอบคณุ ให้กบั บญัญตั ิ ค�ำนณูวฒัน์ ผูช่้วยกรรมกำรผู้
จดักำร บมจ.ซพี ีออลล์ ทีไ่ด้ให้กำรสนบัสนนุอำหำรแก่คณะแพทย์และ
บคุลำกรทำงกำรแพทย์ระหว่ำงปฏบิตัหิน้ำที ่ณ ท้องสนำมหลวง  

มร.ทำคำช ิฮริำโอะ ผูแ้ทนจำกจงัหวดัทตโตะร ิประเทศญ่ีปุน่ และ วร-
ลกัษณ์ ตลุำภรณ์ ผูอ้�ำนวยกำรใหญ่อำวโุสกำรตลำด บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ 
เปิดงำน “Color of Japan: Tottori” รวบรวมสดุยอดอำหำรและสนิค้ำ
ขึน้ชือ่จำกจงัหวดัทตโตะร ิประเทศญ่ีปุน่ ทีเ่ดอะมอลล์ บำงกะปิ 

พทิกัษ์ รชักจิประกำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ�ำกดั (มหำชน) เข้ำรบัรำงวลั Best Company 
Performance Awards และ รำงวลั Best CEO Award ในงำนประกำศ
รำงวลั SET AWARDS 2016 ทีต่ลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

อทิธพิทัธ์ พรีะเดชำพนัธ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที ่ บรหิำร บมจ.เถ้ำแก่น้อย ฟูด๊
แอนด์มำร์เกต็ติง้ แถลงข่ำวเปิดตวัพรเีซน็เตอร์ใหม่ “GOT7” 7 ศลิปินนกัร้อง
หนุม่สดุฮอตจำกแดนเกำหล ีเพือ่ก้ำวสูโ่กลบอลแบรนด์ รกุตลำดวัยรุ่นแฟน
คลับศิลปินเกำหลสีร้ำงยอดขำยเตบิโตต่อเนือ่งทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ

ดร.องอำจ สงิห์ล�ำพอง กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ สถำนโีทรทศัน์ช่อง 8 
เป็นตวัแทนโครงกำร “ช่อง 8 ร่วมใจช่วยภยัใต้” น�ำเงนิทีไ่ด้รบับรจิำคจำก
ประชำชนทัว่ประเทศ มอบให้ โรงพยำบำลเฉลมิพระเกยีรต ิจ.นครศรธีรรม 
รำช เพือ่น�ำไปช่วยเหลอืและบรรเทำควำมเดอืดร้อนผูป้ระสบอทุกภยั 

อรรมัภำ เงนิโสภำ ผูบ้ริหำร บมจ.บ.ีกรมิ เพำเวอร์ ร่วมกบั ทพ.ทวศีกัดิ์ 
อุน่ประเสรฐิ กรรมกำรผูจ้ดักำร บจก.อำร์ทแิซนมวิสคิ ครเีอชัน่ แถลงข่ำว
จดัคอนเสร์ิตกำรกศุล “ชวีติ...กบั ควำมรกั” 20 ปี ศรไีศล สชุำตวฒุ ิโดย
ม ีเศรษฐำ ศริะฉำยำ, ทพิวรรณ ป่ินภบิำล ร่วมงำน ทีโ่รงแรมแลนด์มำร์ค

นวนีสดุำ กระบวนรตัน์ รองผูจ้ดักำรทัว่ไป บมจ. อนิโดรำมำ เวนเจอร์ส 
เปิดโครงกำรประกวดออกแบบรโีค่ ยงั ดไีซเนอร์ พร้อมจดักจิกรรมเวร์ิค
ช็อปด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และออกแบบแฟชั่นจำกกูรูด้ำนกำร
ออกแบบชัน้น�ำอำท ิอภวิฒัน์ ยศประพนัธ์, อดศิกัดิ ์โรจน์ศริสิมัพนัธ์



ฉบับดิจิตอลรายวัน 15ปีที่ 18 ฉบับที่ 4511 (1036) วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สังคม

อรรถพล ฤกษ์พบิลูย์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่หน่วยธรุกจิน�ำ้มนั บมจ. 
ปตท. และ พลเรอืเอกสชุพี หวงัไมตร ีผูบ้ญัชำกำรกองเรอืยทุธกำร ลงนำม
บนัทกึควำมร่วมมอืโครงกำรตดิตำมผลกำรใช้ผลติภณัฑ์เชือ้เพลงิและหล่อ
ลืน่ เพือ่พฒันำผลติภัณฑ์หล่อลืน่ทีเ่หมำะสมต่อกำรใช้งำนของกองทพัเรือ 

นพดล ภำคพรต รองผูว่้ำกำรด้ำนสนิค้ำและธรุกิจท่องเทีย่ว กำรท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย ร่วมกบั คฑำ ชนิบญัชร ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนประเพณีจนี 
แถลงข่ำว “งำนบูชำดำว” ปีระกำเรอืงรอง เงนิทองมำกม ีบำรมพีร้อมพรัง่ 
ปี 2560 โดยม ีจนิตหรำ สขุพฒัน์, กำนต์เปรมปรดีิ ์ชติำนนท์ ร่วมงำน 

กนกทพิย์ จนัทร์พลงัศร ีประธำนกรรมกำรบรหิำร บมจ. ไทยโพลคีอนส์ 
แถลงข่ำว“ก้ำวใหม่ไทยโพลคีอนส์” เปิดตวัปฐมพล สำวทรพัย์ กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่คนใหม่ พร้อมเปิดวสิยัทศัน์ปี 2560 โดยได้รบัเกยีตจิำก 
เกยีรต ิสทิธอีมร, จรญิญำ หำญณรงค์, สพัุตรำ จริำธวิฒัน์  ร่วมงำน

มร.โทโมยกู ิฟจูโิมโต กรรมกำรผูจ้ดักำร บจก.บรำเดอร์ คอมเมอร์เชีย่ล 
(ประเทศไทย) จดัสมัมนำ “The New Era of Digital for Business 
Solutions” โดยม ีกรณ์ จำตกิวณชิ ประธำนชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย 
ร่วมปำฐกถำพเิศษเร่ือง กำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย ด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั

มร.วมิ เอน็. เอม็. ฟำเกล็  ผูจ้ดักำรทัว่ไป โรงแรมเซน็ทำรำแกรนด์ เซน็
ทรลัพลำซำ ลำดพร้ำว กรงุเทพฯ ให้กำรต้อนรบัพร้อมมอบของทีร่ะลกึแด่ 
ไอแซก ตงั ศลิปินนกัร้องชำวมำเลเซยี ในโอกำสเข้ำพกัทีโ่รงแรมฯ โดยมี 
ประดบัพร ฉนัทวรลกัษณ์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยประชำสมัพนัธ์โรงแรมฯ ร่วมต้อนรบั

ดร.จริำย ุอศิรำงกรู ณ อยธุยำ ประธำนกรรมกำรมลูนธิมิัน่พฒันำ และ
ส�ำนกัพมิพ์ต่ำงประเทศ Editions Didier Millet (EDM)โ ดย นำยนโิค-  
ลสั กรอสแมน บรรณำธกิำรบรหิำร จดังำนเปิดตวัหนงัสอื “A Call to 
Action: Thailand and the Sustainable Development Goals” 

จรนิ ีวงศ์ก�ำทอง ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด ไวเอท นวิทรชิัน่ ประกำศเปิด
ตวัอย่ำงเป็นทำงกำรครัง้แรกในประเทศไทย ในฐำนะผูค้ดิค้นและพฒันำ
สูตรนมผงทีเ่หมำะส�ำหรบัเดก็เลก็ พร้อมเปิดเวท ีMom Talk แชร์เรือ่งรำว
จำกประสบกำรณ์จรงิของคณุแม่ชือ่ดงั 5 ท่ำน ทีพ่ำรำกอน ซนิเีพลก็ซ์ 

ยทุธชยั เตยะรำชกลุ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ธนำคำรยโูอบ ีจ�ำกดั 
(มหำชน) เปิดตวับตัรเครดติ “ยโูอบ ีโยโล่ แพลทนิมั” โดยตวัแทนชำว
มลิเลนเนยีลคนดงั ฌอห์ณ จนิดำโชต ิมำร่วมแชร์ไลฟ์สไตล์กำรใช้ชวีติ
แบบชำว YOLO: You Only Live Once “ยโูอบ ีโยโล่ แพลทนิมั” 


