
แกพ้.ร.บ.สงฆ?์
ศาสนสมบตัขิึน้มาแทรก แม้จะ
ไม่ใช่ประเดน็ใหม่เพราะมคีวาม
พยายามแก้ไขกันมาอย่างต่อ
เนือ่ง แต่การขยบัท�ากนัในตอน  
นี้เล่ียงไม่ได้ว่านี่คือดาบสองขุด
รากถอนโคนท�าทุกวัดทั่วประ 
เทศให้เป็นวัดธรรมดาไม่ให้มี   
วัดอย่างธรรมกายเกิดขึ้นอีกใน
อนาคต

ช่วงที่ยังมีความชุลมุนกันที่วัด
พระธรรมกาย กม็ปีระเดน็แทรก
เรือ่งการแก้พ.ร.บ.สงฆ์ โดยคณะ
กรรมาธกิารศาสนา ศลิปะ วฒัน 
ธรรม และการท่องเทีย่ว สภานติิ 
บญัญตัแิห่งชาต ิ (สนช.) เสนอ
ข้อแก้ไขพ.ร.บ.สงฆ์เพิ่มเติม     
อกี 2 มาตรา เกีย่วกบัเรือ่งทรพัย์
มรดก การรบับรจิาค การจดัการ
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ยอมไม่เป็น มันก็เย็นไม่ได้ 
ก็ต้องร้อนรุ่มกลุ้มทุกข์
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ไม่ยอมไม่เย็นก็ทุกข์

editor59lokwannee@gmail.com

ไม่มีใครสนใจ
ข่าวเราโดดร่มแล้ว

ฮ่า ฮ่า ฮ่า

ฤาจะมีวาระซ่อนเร้น?

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

การใช้ “ม.44” จับ “พระธัมมชโย” 
เปลี่ยนเขตอภัยทานเป็นเขตสงคราม 
ฤาเป้าหมายล้างบาง “ลัทธิธรรมกาย”? 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เตือนใช้อ�านาจพิเศษ 
ทุกครั้งที่ใช้อ�านาจยิ่งเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ 
“ลอย ลมบน” จับกระแส “7 สนช.” โดดร่ม 
บทพิสูจน์ “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” วิพากษ์อ�านาจ “รัฐประหาร” 
ตรวจสอบไม่ได้และละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน 
“โคทม อารียา” ชี้ประชาธิปไตยอยู่ที่ “คนรุ่นใหม่”

พวกเรา-พวกเขา!

รายได้RS
กว่า3,000ล้าน

ฉุก(ละหุก)คิด 3

“ฮาซาร์ด”เชื่อ
เกมในบ้านสำาคัญ

กีฬา 6

เศรษฐกิจ 4

พลัสฯรับเทรนด์
อสังหาฯยุค4.0 

เศรษฐกิจ 5

ธุรกิจ“ทรัมป์”
ในเอเชีย

ต่างประเทศ 7
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ความเห็นจากรัฐบาล
น่าจะมีน�้าหนักมากที่สุด

ว่าจะตีธงเรื่องนี้ไปในทิศทางใด

อดน�ำไปผูกโยงไม่ได้ เพรำะรู้กัน
ดีว ่ำฝ่ำยที่เคลื่อนไหวให้มีกำร
แก้ไขน้ันล้วนแสดงตนเป็นฝ่ำย
ตรงข้ำมวัดพระธรรมกำยแทบทั้ง
สิ้น
 จะเรยีกว่ำเป็นดำบสองในแผน 
ท่ีจะแก้ปัญหำเบ็ดเสร็จเพ่ือไม่ให้
ต่อไปในภำยภำคหน้ำเกดิวดัใหญ่ๆ 
มีทรัพย์สินมำกๆ มีลูกศิษย์จ�ำ-
นวนมำก มีอิทธิพลทำงควำมคิด
ต่อคนมำกๆ อย่ำงวัดพระธรรม-
กำยเกิดขึ้นอีก
 เม่ือประกำศเป้ำหมำยชัดเจน
ว่ำแล้วว่ำจะท�ำวัดพระธรรมกำย
ให้เหมือนวัดทั่วไป เมื่อก�ำรำบวัด
พระธรรมกำยส�ำเรจ็กต้็องตกีรอบ
ไม่ให้เกิดวัดแบบธรรมกำยขึ้นมำ
อีกในอนำคต
 นอกจำกแนวคิดแก้พ.ร.บ. 
สงฆ์เกีย่วกบัเรือ่งทรพัย์มรดกและ

เสนอเข้ำสู่สำรบบอย่ำงเป็นทำง 
กำร แต่ก็มีกำรศึกษำเรื่องนี้กัน
อยู่ โดยอยู่ในขั้นตอนของกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง  
คือพระสงฆ์ ส�ำนักงำนพระพุทธ
ศำสนำแห่งชำติ และรัฐบำล
 ในจ�านวนกลุม่ทีเ่ปิดรบัฟัง
ความเหน็จากรฐับาลน่าจะมนี�า้ 
หนกัมากทีส่ดุว่าจะตธีงเรือ่งนี้
ไปในทศิทางใด เหมอืนกบักรณี
ที่แก้พ.ร.บ.สงฆ์เก่ียวกับการ
พิจารณาแต่งตั้งสมเด็จพระ
สังฆราชก่อนหน้าน้ี ไม่ว่ารัฐ 
บาลจะตีธงไปทางไหน สนช.
พร้อมตอบสนองอยู่แล้ว
 แม้จะมคี�ำยนืยนัว่ำกำรเตรยีม
เสนอแก้พ.ร.บ.สงฆ์เกี่ยวกับกำร
รับทรัพย์สินจะไม่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหำวัดพระธรรมกำยที่ก�ำลังมี
เรื่องกันอยู่ แต่คงท�ำให้หลำยฝ่ำย

แก้พ.ร.บ.สงฆ์?

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมำชิกสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ ยึดข้อบังคับว่ำด้วยจริยธรรมแห่งวิชำชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยำวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันนี้ จ�ำกัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : 

สมศักดิ์ ไม้พรต / ส�านักงานบริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด : เลขที่ 71/25 ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8091,   
0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

กำรรับบริจำคแล้ว ยังมีแนวคิดที่
จะแก้ไขให้มีข้อบังคับควบคุมพระ
ที่ประพฤติเสื่อมเสีย ล่วงละเมิด
พระธรรมวินัย และเรื่องเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรศำสนสมบัติ
 แนวทำงแก้ไขทั้งหมดถือว่ำมี
ผลกระทบต่อพระภิกษุ และวัดทั่ว
ประเทศ
 หำกพิจำรณำตำมแนวทำงที่
ต้องกำรแก้ไขก็ต้องบอกว่ำเป็น
เรื่องที่ดีที่จะสังคำยนำวงกำรสงฆ์
ใหม่ เพื่อให้เหลือแต่พระสงฆ์ที่
บวชเพือ่อทุศิตนให้พระพทุธศำส-
นำอย่ำงแท้จริง ไม่ใช่หนีคดีมำ
บวช บวชเพื่อหำรำยได้ไปท�ำทุน 
บวชเพือ่ส่งรำยได้ให้ทำงบ้ำน หรอื
ไม่รู้จะท�ำมำหำกินอะไรก็มำบวช
แล้วนั่งๆนอนๆไม่ได้ท�ำอะไรเพื่อ
เชดิชหูรอืสบืสำนให้พระพทุธศำส-
นำด�ำรงอยู่ต่อไป
 แต่การหยิบประเด็นนี้ขึ้นมา
พูดในระหว่างที่มีการเผชิญหน้า
ระหว่างพระสงฆ์จ�านวนหนึง่ พทุธ 
ศาสนกิชนจ�านวนหนึง่กบัเจ้าหน้า 
ทีท่ีย่งัตรงึเครยีดอยูท่ีว่ดัพระธรรม 
กายก็ดูจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะ
สมเท่าไหร่นัก
 ท่ีส�าคัญเม่ือเป็นกฎหมาย
แล้วกต้็องบงัคบัใช้กบัพระสงฆ์
ทกุรปู วดัทกุวดัเหมอืนกนัหมด
ทัว่ประเทศ ไม่ใช่บงัคบัใช้แบบ
สองมาตรฐานเหมอืนทีม่คีนพดู
กนัอยูใ่นตอนนี ้เพราะไม่ว่ากฎ 
หมายจะออกมาดอีย่างไร หาก
ไม่บงัคบัใช้อย่างเสมอภาคเท่า
เทยีมกนั กห็นไีม่พ้นความความ
ขดัแย้งอยูด่ ี เพยีงแต่ความขดั
แย้งนั้นจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า 
มากหรอืน้อยเท่านัน้เอง

การเผชญิหน้ากนัระหว่างพระ ลกู
ศิษย์วัดพระธรรมกายกับเจ้าหน้า 
ที่อาจยืดเยื้อต่อเนื่องไปอีกระยะ
หนึง่ และหากไม่มอีะไรมาผสมโรง
สถานการณ์ก็คงทรงๆต่อไปแบบ
นี้ไม่บานปลาย
 อย่างไรก็ตาม ในขณะที่
สถานการณ์ยังอยู่ในช่วงชุล-
มุนกลับมีประเด็นที่อาจถูกน�า
ไปขยายความจนเกดิการผสม 
โรงให้เรื่องบานปลายออกไป
มากขึ้น
 นั่นคือกรณีที่คณะกรรมำธิ-
กำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
และกำรท่องเท่ียว สภำนติบิญัญตัิ
แห่งชำติ (สนช.) เสนอข้อแก้ไข 
พ.ร.บ.สงฆ์เพิ่มเติมอีก 2 มำตรำ
 เป็นสองมำตรำที่เกี่ยวเร่ือง
กำรรบัทรพัย์ นัน่คอื เมือ่พระสงฆ์
มรณภำพทรพัย์มรดกทัง้หมดต้อง
ตกเป็นของแผ่นดินหรือของวัด
ไม่ใช่ญำติ และห้ำมรับปัจจัยจำก
ญำติโยมที่มีมูลค่ำมำก
 แม้ร่ำงกฎหมำยจะยงัไม่ได้ถกู

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4524 (1049) วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4524 (1049) วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

บ้ำนเกิดเมืองนอน เร่ืองไม่ยอมกันนี่ เรำเห็น
ตวัอย่ำงทีใ่ช้ควำมเดด็ขำดมำแล้วคอืกรณีกดัดำฟี
กบัซดัดมั ซดัดมัต้องหลบไปอยูใ่นท่อบ่อน�ำ้เสยี
ก่อนถูกจับมำแขวนคอ ส่วนกัดดำฟี่ก็ไม่ยอมลง
จำกต�ำแหน่ง ไม่ยอมลงจำกอ�ำนำจ ประชำชนเลย
ออกมำต่อต้ำนขบัไล่ เมือ่ฆ่ำประชำชน กล็ยถกูฆ่ำ
เหมอืนกนั 
 ครัง้นีเ้รำ พระกไ็ม่ยอม ญำตโิยมและพระก็
ต้องบำดเจบ็ บ้ำนเมอืงกจ็ะเป็นแผลลกึเหมอืนพระ
พม่ำทีศ่พลอยเกลือ่นแม่น�ำ้สำละวิน ช่วงทีน่กัศกึ 
ษำประท้วง พระประท้วง  
 พดูแล้วมนัเป็นเร่ืองเศร้าของประเทศ ยคุใด
สมยัใดไม่มมีอ็บ ไม่มคีวามวุ่นวายอะไร เรากร็ูส้กึ
สบายใจ แต่พอมามมีอ็บกจ็ะรูส้กึอดึอดั  
 ทีน่่ำสงสำรเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจต้องล�ำบำกล�ำบน 
อด หวิ ร้อนแล้วยงัเจบ็ปวดหวัใจอกีเมือ่ค่ำอำหำร 
กล่องๆละ 80 บำทแล้วมกีบัข้ำวแค่อย่ำงเดียวชิน้
เดียว มันเกินไปหรือเปล่ำเรื่องหำกินกันแบบนี้ 
เร่ืองไม่ดีเร่ืองเสียๆ ก็เพรำะไม่ยอมกันนี่แหละ 
โอกำสจะพลำด จะเสือ่ม มนักจ็ะมำเยอืน
 เรือ่งคนไม่ยอมนี ่อาตมาว่าไม่มใีครเกนิ
กว่าซัดดัมกับกัดดาฟี ส่วนพระเมืองไทยก็
เป็นตวัอย่างว่าองค์ใดท่ีจะได้รบัผลร้าย เพราะ
ยอมไม่เป็น เย็นไม่ได้ ถ้ายอมเป็นกเ็ยน็ต่อไป 
ถ้ายอมไม่ได้กต้็องร้อนรุม่กลุม้ทกุข์กนัต่อไป
  เจรญิพร

เจรจำมำรำธอน 5 ชัว่โมงแต่ไม่ส�ำเรจ็ เพรำะทำง
วดัธรรมกำยโดยท่ำนทตัตชโีวไม่ยอมให้ค้นวัดใน
กำรค้นครัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่22 กมุภำพนัธ์ โดยดเีอส
ไอ (กรมสอบสวนคดพีเิศษ) ยนืยนัจ�ำเป็นต้องบงั 
คับตำมกฎหมำย ท่ำนพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี ก็ยืนยันจะไม่ล้มเลิกมำตรำ 44 
จนกว่ำจะจบัพระธัมมชโยได้ 
 ต่ำงฝ่ำยต่ำงกแ็ขง็กร้ำว ไม่มใีครถอยคนละก้ำว 
ตำมท่ีทำงมหำเถรสมำคม (มส.) ขอให้ถอยคนละ
ก้ำว เพ่ือท�ำให้เกดิควำมรูส้กึทีด่ต่ีอกนั ทำงโน้นกไ็ม่
ได้แข็งเกนิไป ทำงนีก้ไ็ม่ได้จะรกุเร้ำอะไรมำกมำย  
  เมือ่ทำงโน้นกบ็อกว่ำไม่ยอมเดด็ขำด ทำงนีจ้ะ
เดด็จะขำดให้ได้ ไม่ยอมกจ็ะต้องใช้มำตรกำรเดด็
ขำด แล้วอะไรมันจะขำดล่ะ ชีวิตคนจะขำดหรือ
เปล่ำ สำยสัมพนัธ์ทีด่งีำมของแต่ละฝ่ำยแต่ละข้ำง
จะขำดสะบ้ันมัย้  
 เร่ืองไม่ยอมกนั เราได้ยนิมานานแล้ว ยอม
ไม่เป็น มนักเ็ยน็ไม่ได้ ถ้าอยากอยูร้่อนนอน
ทุกข์ก็ต้องรุกเร้าเร่งเร้า เรื่องของข้า ข้าไม่
ยอม อะไรทีไ่ม่ยอม มนัเน่ามาเยอะแล้ว ไม่
ยอมให้เครือ่งบนิขึน้ลง ไม่ยอมให้ท�าอย่าง
นัน้อย่างนี้  
 สิง่ต่ำงๆในโลกเรำเน่ีย ท่ีบอกว่ำไม่ยอมกนั ท�ำ 
ให้สงครำมไม่เลกิรำ คนกต็ำยกนัเป็นเบอื อย่ำง
ประเทศในตะวนัออกกลำง ควำมไม่ยอมกนั ท�ำให้
คนในประเทศต้องพลดัถิน่หนกีนัไป จนกระทัง่ทิง้

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

 

พูดแล้วมันเป็นเรื่องเศร้าของประ
เทศ ยุคใดสมัยใดไม่มีม็อบ ไม่มี
ความวุน่วายอะไร เรากร็ูส้กึสบายใจ 
แต่พอมามีม็อบก็จะรู้สึกอึดอัด  

In Brief : ย่อความ

ไม่ยอมไม่เย็นก็ทุกข์

“แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล” 
รำยงำนสถำนกำรณ์สทิธมินษุยชนประ 
จ�ำปี 2559/2560 ระบบหลำยประเทศ
ยังมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและใช้
วำทกรรม “พวกเรา-พวกเขา” เพือ่
ประณำม สร้ำงควำมเกลยีดชงัและหวำด
กลวั
 “ผูม้อี�านาจ” ในไทยกเ็คยหลดุ
ปากวาทกรรม “พวกเรา-พวกเขา” 
ท�าให้คนกลุ่มหนึ่งท�าอะไรก็ไม่ผิด 
คนอีกกลุ่มท�าอะไรก็ผิด ทั้งที่ใช้ 
“กฎหมาย” เดยีวกนั  
 เมื่อ “กฎหมาย” สองมาตรฐาน 
“ความยตุธิรรม” กส็องมาตรฐาน ความ
ขัดแย้งและแตกแยกก็ยิ่งฝังลึก เพราะ
วาทกรรม “พวกเรา-พวกเขา” และวาท
กรรมใส่ร้ายและบดิเบอืน 
 การปราบปรามและด�าเนินคดี 
“ผูเ้หน็ต่าง” ด้วย “อ�านาจพเิศษ” 
โดยเฉพาะ “มาตรา 44” ท�าให้แอม 
เนสตีฯ้ ระบวุ่าประเทศไทยยงัมกีาร
ละเมดิ “สิทธมินษุชน” ทีย่�า่แย่และ
อาจท�าให้วกิฤตยิง่บานปลาย 
 แอมเนสตีฯ้ เรียกร้องให้แก้ไขหรอื
ยกเลกิกฎหมายท่ีไม่สอดคล้องต่อพนัธ 
กรณขีองประเทศไทยตามกฎหมายสทิธิ
มนษุยชนระหว่างประเทศ เช่น ค�าสัง่
หัวหน้าคณะรัฐประหารท่ีก�าหนดโทษ
การมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง 5 
คนขึน้ไป ยตุกิารจบักุมหรอืการควบคมุ
ตวัโดยพลการ ยกเลกิข้อกล่าวหาใดๆ
ต่อบุคคลเพียงเพราะไม่มารายงานตัว 
และการน�าพลเรือนพิจารณาในศาล
ทหาร ฯลฯ 
 จึงไม่แปลกที่ “คณะรัฏฐาธิ-
ปัตย์” จะถอืว่าแอมเนสตีฯ้ กเ็ป็น
แค่ “พวกเหน็ต่าง” ทีไ่ม่ใช่ “พวก
เรา”!
  

พวกเรา-พวกเขา!



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4524 (1049) วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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รายได้RSกว่า3,000ล้าน

 นำยดำมพ์ นำนำ ประธำนเจ้ำ
หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ บรษิทั อำร์เอส 
จ�ำกดั (มหำชน) เปิดเผยถงึผลกำร
ด�ำเนนิงำนปี 2559 ว่ำ บรษิทัมรีำย
ได้รวม 3,124.9 ล้ำนบำท มำจำก 4 
ธรุกจิหลกัด้วยกนั ได้แก่ ธรุกจิสือ่ 
1,814.7 ล้ำนบำท, ธรุกจิเพลง 321.6 
ล้ำนบำท, ธรุกจิอเีวนต์ 753.2 ล้ำน
บำท, ธุรกิจสุขภำพและควำมงำม 
227.9 ล้ำนบำท และมผีลขำดทนุ 
102.1 ล้ำนบำท ถอืเป็นตวัเลขขำด 
ทนุน้อยกว่ำทีต่ลำดคำดกำรณ์ไว้ แม้
ธุรกิจส่ือทีวีและวิทยุจะท�ำรำยได้ 
1,814.7 ล้ำนบำท ลดลง 19.2% เมือ่
เทยีบกบัปีก่อน 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทั อนมุตัเิสนอขำยใบส�ำคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบมจ. อำร์
เอส รุน่ที ่3 หรอื “RS-W3” จดัสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นไม่เกนิ 193,332,870 
หน่วย อำยใุบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ3 ปี 
นับจำกวันที่ออกและเสนอขำยใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิจ�ำนวนหุ้นที่ออก
เพื่อรองรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิไม่
เกนิ 193,332,870 หุน้ มลูค่ำตรำไว้
หุน้ละ 1 บำท คดิเป็น 19.14% ของ
จ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้ว ณ วนั
ที ่22 กมุภำพนัธ์ 2560 
 โดยจะจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ใน

อตัรำส่วนหุน้สำมญัเดมิ 5 หุน้ต่อใบ
ส�ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ปิดสมดุ
ทะเบยีนในวนัที ่19 เมษำยน 2560 
(Book Closing) อตัรำกำรใช้สทิธ ิ1 
หน่วย สำมำรถซือ้หุน้ใหม่ได้ 1 หุน้ 
รำคำกำรใช้สทิธ ิ12.50 บำท ระยะ
เวลำและก�ำหนดกำรใช้สิทธิวันท�ำ 
กำรสุดท้ำยของเดือนเมษำยนและ
ตลุำคม ขณะทีก่�ำหนดวนัทีส่ำมำรถ
ใช้สทิธคิรัง้แรกคอืวนัที ่31 ตลุำคม 
2560  
 “บริษัทแจกวอร์แรนต์ให้ผู้ถือ
หุน้ 5 หุน้ต่อ 1 ซึง่วอร์แรนต์จะมี  
อำย ุ3 ปี รำคำใช้สทิธ ิ12.50 บำท 
สำมำรถใช้สทิธคิรัง้แรกได้ตัง้แต่วนั
ที ่31 ตลุำคมนี ้เรำมองว่ำภำยหลงั
กำรออกและเสนอขำยใบส�ำคญัแสดง
สทิธใิห้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ หำกมกีำรใช้
สทิธติำมใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อก
ในครัง้นีท้ัง้จ�ำนวนแล้ว กจ็ะไม่ส่งผล 
กระทบใดๆ ต่อด้ำนกำรลดลงของ
รำคำ” นำยดำมพ์ กล่ำว
  อย่ำงไรกด็ใีนปีนี ้ อำร์เอส เชือ่
ม่ันว่ำจะเติบโตแบบก้ำวกระโดด
เพรำะบรษิทัมกีำรวำงกลยทุธ์เชงิรกุ
ที่ดี นอกจำก “ช่อง 8” จะเสริม
ควำมแขง็แกร่งอย่ำงต่อเนือ่งให้กบั
รำยกำรทีไ่ด้รบัควำมนยิม น�ำโดย
กลุม่กฬีำ ข่ำว ละคร และวำไรตี ้เพือ่
เพิม่เรตติง้แบบก้ำวกระโดด ให้สอด 
คล้องกบักำรปรบัเพิม่ขึน้ค่ำโฆษณำ

ประมำณ 35% เมือ่เทยีบกบัปีก่อน
แล้ว ส่วน “ไลฟ์สตำร์” ธรุกจิสขุ-
ภำพและควำมงำมก็ก�ำลังเข้ำสู่ช่วง
เก็บเกี่ยวผลก�ำไร หลังจำกที่ขยำย
กำรลงทนุและท�ำตลำดจริงจงัสูปี่ท่ี 
3 โดยท�ำรำยได้ฟ้ืนตวัทะลเุป้ำทีว่ำง
ไว้ตัง้แต่กลำงเดอืนธนัวำคม 2559 
ทีผ่่ำนมำ เป็นผลมำจำกเพิม่เส้นกำร
ขำยและโฆษณำผ่ำนสือ่ในเครอืมำก
ขึน้ รวมถงึเพิม่เจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือรองรับ
ควำมต้องกำรของลกูค้ำท่ีเพ่ิมสงูขึน้ 
ในอนำคตบริษัทได้วำงแผนเพ่ิม
ประเภทผลติภณัฑ์ใหม่ รวมท้ังขยำย
ช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำผ่ำน
โฮมช็อปปิ้ง และท�ำโปรโมชั่นร่วม 
กบัร้ำนค้ำชัน้น�ำมำกขึน้
 “ในช่วง 2 เดอืนทีผ่่ำนมำ ภำค
รฐัใช้นโยบำยกระตุน้เศรษฐกจิ รวม
ทัง้ผลกัดนัโครงกำรลงทนุโครงสร้ำง
พืน้ฐำนให้เกดิขึน้เป็นรูปธรรมมำก
ขึน้ ท�ำให้กำรใช้จ่ำยภำยในประเทศ
มกีำรฟ้ืนตวัและเตบิโตต่อเนือ่ง ส่ง
ผลให้อุตสำหกรรมสื่อเริ่มส่งสัญ-
ญำณฟ้ืนตวัชดัเจน” 
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ร่วมมอื : นายพศิษิฐ์ เสรวีวิฒันา 
กรรมการผูจั้ดการ ธนาคารเพือ่การ
ส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 
พร้อมด้วยผูบ้รหิาร และพนกังาน 
ร่วมกันปฏิญาณตนและแสดงเจต 
นารมณ์ต่อต้านการทจุรติคอร์รปั-
ชัน โดยสอดคล้องกับแผนยุทธ-
ศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3  ใน
งาน EXIM WHITE DAY 

ดามพ์ นานา

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,400.00 บำท

 ขำย 20,500.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,026.00  บำท

 ขำย   20,500.00 บำท

ราคาทองค�า

ภาวะหุน้ 23 กมุภาพนัธ์ 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

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

37.60375

45.35375

4.6225

0.32133

25.03075

-4.72  1,567.32  
  47,181.16
-8.97  2,217.62  
  34,368.32
-4.41  982.64  
  28,433.59
-1.58  622.09  
  2,967.02

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

1,657.81  -7.50

2,444.25  -3.25

2,701.44  -4.65

1,843.91  -6.54

2,498.31  -3.52

2,937.54  +8.35

1,282.81  -0.85

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,832.51 

12.36 

“อาร์เอส” โชว์ผลงานปี 59 กวาดรายได้ รวม 3,124.9 ล้าน
บาท ชี ้ “ธรุกจิไลฟ์สตาร์” พลกิทะลเุป้า พร้อมเดนิหน้าธรุกจิ
เตม็สบูทัง้ธรุกิจสือ่-สขุภาพและความงาม หลงัเหน็สญัญาณ
อตุสาหกรรมสือ่ฟ้ืนตวัชดัเจน มัน่ใจปีนีเ้ตบิโตแบบก้าวกระโดด  

5,178.28 

10.98 

654.22 

-

16,401.82 

34.76 

16,325.88 

34.60

75.94 

-

19,690.59 

41.73 

20,340.54 

43.11 

-649.96 

- 

ฮ่องกง ซื้อ 1,236.96 ขำย 1,237.31
ลอนดอน ซื้อ 1,236.96 ขำย 1,237.24



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 18 ฉบับที่ 4524 (1049) วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

 นำยอนกุลู รฐัพทิกัษ์สันต ิกรรม 
กำรผูจ้ดักำร บรษิทั พลสั พรอ็พ-  
เพอร์ตี ้จ�ำกดั เปิดเผยว่ำ ในปี 2559 
บรษิทัมรีำยได้รวม 970 ล้ำนบำท 
อยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเทียบกันปี
ก่อนหน้ำ และสอดคล้องกับภำวะ
ตลำดอสงัหำรมิทรพัย์ โดยรำยได้
ดังกล่ำวมำจำกธุรกิจบริหำรสิน-
ทรัพย์ (ตัวแทนซื้อ-ขำย-เช่ำอสัง
หำฯ) 40% และอกี 60% เป็นรำย
ได้จำกธรุกจิบรหิำรจดักำรอสังหำฯ 
เพือ่กำรพกัอำศยัและเพือ่กำรพำ-
ณิชย์ ปัจจุบันมีโครงกำรที่บริหำร
ทัง้สิน้ 188 โครงกำร
 ส�ำหรบัแผนกำรด�ำเนนิงำนใน
ปี 2560 นัน้ จะด�ำเนนิกำรภำยใต้
ยทุธศำสตร์หลกัคอืก้ำวสูค่วำมเป็น
เลศิทัง้ด้ำนบรกิำรและบคุลำกรโดย
กำรน�ำโซลูชั่นทำงเทคโนโลยีมำ    
ใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแบ่งเป็น 3 
ด้ำนส�ำคัญ ได้แก่ 1.วำงรำกฐำน 
Big Data สูก่ำรรวมศนูย์ข้อมลู 2.
กำรขบัเคลือ่นธุรกจิด้วย Property 
Technology ตอบโจทย์กำรอยูอ่ำ-
ศยัยคุดจิทิลั ผ่ำนกำรต่อยอดจำก

เวบ็ไซต์ www.plus.co.th ให้เป็นอีก
หนึง่ช่องทำงในกำรในกำรเลอืกซือ้
ท่ีอยูอ่ำศัยของผูบ้รโิภค และwww.
plussoleagent.com เพือ่เข้ำถงึกลุม่
ผูพ้ฒันำอสงัหำฯทีไ่ด้เปิดตวัไปเมือ่
เรว็ๆนี ้ในกำรน�ำเสนอบรกิำรให้กบั
ผู้พัฒนำอสังหำฯหน้ำใหม่ทั้งชำว
ไทยและชำวต่ำงประเทศ รวมถงึกำร
ดแูลผูอ้ยูอ่ำศยัผ่ำนแอปพลเิคชนัที่
เรยีกว่ำ Home Service Application 
ทีใ่ห้บรกิำรลกูบ้ำนในโครงกำร บมจ. 
แสนสริ ิซึง่ได้รบักำรตอบรบัทีด่ทีัง้
จำกลกูค้ำชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 
และ 3.กำรตอบโจทย์ลกูค้ำทกุกลุม่
ด้วย Total Solution ล่ำสดุ ได้จดั
ตัง้หน่วยงำนขึน้มำใหม่เพือ่ดแูลลกู 
ค้ำต่ำงประเทศโดยเฉพำะ 
 “กำรทีโ่ลกก้ำวส่ยคุปฏวัิติอุต-
สำหกรรมครัง้ที ่4 และกระแสทำง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล
อย่ำงเตม็รปูแบบ เป็นหนึง่ในปัจจยั
หลักท่ีภำคธุรกิจไม่สำมำรถมอง
ข้ำมได้และท่ำมกลำงเศรษฐกจิโลก
ทีย่งัคงผนัผวน แต่มองว่ำเทคโนโลยี
คือพระเอกที่ท�ำให้เกิดโอกำสทำง

ธุรกิจในแง่มุมที่เปลี่ยนไป หลำย
ธรุกจิใช้ควำมได้เปรยีบทำงเทคโน 
โลยีขึ้นมำเป็นผู้น�ำธุรกิจ ในขณะ
เดยีวกนับำงธรุกจิต้องปิดตวัไป จงึ
มัน่ใจว่ำเทคโนโลยเีป็นส่วนส�ำคญั
ในกำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ๆให้
กบัผูบ้รโิภค ทัง้นี ้เหน็ได้ชดัคอืเมด็
เงนิโฆษณำผ่ำนสือ่ดจิทิลัทีเ่พิม่ขึน้
อย่ำงต่อเนื่อง โดยมูลค่ำเม็ดเงิน
โฆษณำของปี 2559 อยูท่ี ่ 9,883 
ล้ำนบำท เตบิโตขึน้ 22% จำกปี 2558 
ดงันัน้ กำรแข่งขนัในโลกธรุกจิปัจ-
จุบัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนำดของธุร  
กจิ แต่เป็นกำรน�ำนวตักรรมและไอ
เดยีมำสร้ำงเป็นโมเดลธรุกจิทีเ่พิม่
คุณค่ำและสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำ

อนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ

และบรกิำร”
 นำยอนกุลู กล่ำวว่ำ ส�ำหรบัทศิ 
ทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น 
คำดว่ำจะพ้ืนตวัในคร่ึงปีหลัง จำก
นโยบำยกระตุน้เศรษฐกจิของภำค
รัฐและตำมปัจจยับวกจำกโครงกำร
ลงทุนโครงข่ำยคมนำคมของภำค  
รัฐ โดยเฉพำะรถไฟฟ้ำเส้นทำงต่ำงๆ 
รวมถงึกำรพฒันำพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิ
พเิศษในต่ำงจงัหวัด โดยปีนีย้งัคง
เหน็โครงกำรใหม่ ๆ  เปิดตวัสูต่ลำด 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงกำรระดับ
บน โดยเฉพำะระดบั Super Luxury 
จะเป็นดมีำนด์เพือ่กำรอยูอ่ำศยัจรงิ 
จำกแนวโน้มควำมต้องกำรซือ้ทีอ่ยู่
อำศัยในพ้ืนที่ใจกลำงเมือง สอด 
คล้องกับข้อมูลรำคำขำยโดยเฉลี่ย
ของโครงกำรคอนโดฯในกรงุเทพฯ 
ในพ้ืนทีศ่นูย์กลำงธรุกจิ ท่ีมอีตัรำ
กำรเติบโตโดยเฉลี่ยโดดเด่นกว่ำ   
รำคำขำยของโครงกำรพื้นที่กรุง-
เทพฯชัน้กลำง และพืน้ทีร่อบนอก
กรงุเทพฯ และอกีประเด็นหนึง่ท่ีน่ำ
จบัตำมองคอืกำรบรษิทัพฒันำอสงั
หำฯ จะมกีำรน�ำทีแ่ลนด์แบงก์ออก
มำพฒันำเรว็ขึน้ ทัง้ในโซนสขุมุวทิ 
อโศก หรอืทองหล่อ ส่วนหนึง่คอื
กำรปรับกลยุทธ์ขยำยฐำนลกูค้ำใน
กลุม่พรีเมยีมทีม่กีำรเตบิโตสงูและ
ยงัมคีวำมต้องกำรซือ้เพือ่อยูอ่ำศยั
จรงิและลงทนุในระยะยำว

พลสัฯ เปิดโรดแมพ็ธรุกจิ ปี 60 เสรมิแกร่งด้วยการทรานส์
ฟอร์มองค์กรเพ่ือความเป็นเลศิทัง้ด้านบรกิารและบคุลากรสู่
ยุคอสงัหาฯ 4.0 ผ่านโปรเจก็ต์ส�าคญัทัง้ Big Data และ Total 
Solution ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าท่ามกลางโอกาส
และความท้าทาย พร้อมโชว์รายได้ ปี 59 โกย 970 ล้านบาท 

เปิดตวั : นายสหพล พลปัถพ ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สายงานตวัแทน
ประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
SCBLIFE เป็นประธานเปิดตวัแบบประกนัใหม่ “Life Care 70/20 ดแูล
สูม้ะเรง็” เจาะกลุม่คนเมอืงพร้อมรบัมอืสูภ้ยัมะเรง็ ชจูดุเด่นคุม้ครองมะเรง็
ทกุระยะ ตรวจเจอระยะลุกลามหยดุจ่ายเบีย้ทนัที 

พลัสฯรับเทรนด์อสังหาฯยุค4.0 

ร่วมมือ : นายพรีะพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บรษิทั ออรจิิน้ 
พร็อพเพอร์ตี ้จ�ากดั (มหาชน) นายเกรียงไกร กรีบงการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารบริษัท พรีโม่ พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ�ากดั ร่วมกบั นายวรกร วรีาพชัร์ 
นายวิทยา ธญัญศรีสังข์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ดจิติอล บตัเลอร์ จ�ากดั    
จดัตัง้บริษัทร่วมทนุเพือ่พฒันาแอปพลเิคชนั “ORI Digital Butler” 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ฮามลิตนั’มัน่ใจรถคนัใหม่  

‘หงส์’ต่อสัญญา‘ลลัลาน่า’  

‘บดูาเปสต์’ถอนตวัโอลมิปิก

‘ผแีดง’ขาดก�าลงัหลกันดัชงิEFL
โชเซ มรูนิโญ่ กนุซอืทมี “ปิศำจแดง” แมนเชส
เตอร์ ยูไนเตด็ คำดว่ำทมีจะขำด เฮนรคิ มำห์คิ
ทำร์ยำน กบั ไมเคลิ คำร์รคิ 2 นกัเตะก�ำลงัหลกั
ของทมีในเกมนดัชงิชนะเลศิ EFL คพั กบัทมี 
“นกับญุ” เซำแธมป์ตนั วนัอำทติย์ทีจ่ะถงึนี้ 
 “บอกตำมตรง ผมไม่คิดว่ำ เขำจะฟิตทนั” 
มูรนิโญ่ กล่ำวถงึ มำห์คทิำร์ยำน กองกลำงทยีงิ
ประตชูยัให้กบัทมีเอำชนะแซงต์ เอเตยีน ในยโูร
ป้ำ ลกี ทีผ่่ำนมำ “และผมคดิว่ำ เขำและไมเคลิ 

ไม่น่ำจะได้มโีอกำสลงทัง้คู ่ แต่ผมดจูำกประสบ 
กำรณ์ของผมนะ ไม่ใช่ควำมเหน็ของทีมแพทย์ 
แน่นอน เรำต้องรอดอูำกำรของเขำอย่ำงละเอยีด
อกีครัง้ในวนัรุง่ขึน้” 
 “จำกประสบกำรณ์ของผม บอกว่ำ เขำทัง้คู่
ไม่น่ำจะมีโอกำส อำกำรบำดเจ็บที่น่อง กับ 
กล้ำมเนือ้ต้นขำ แม้ว่ำจะไม่มำกอะไร แต่มนัมี
บำงส่วนของเส้นใยทีเ่สยีหำย ตรงนีแ้หละทีผ่ม
เป็นห่วง” มรูนิโญ่ กล่ำว 

เอเดน ฮาซาร์ด เชื่อว่ำ ทีม “สิงโตน�้ำเงิน” 
เชลซี ของเขำ ก�ำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์ม โดย
เฉพำะเกมในบ้ำนของพวกเขำ และในสปัดำห์
น้ี พวกเขำมีโอกำสท�ำแต้มน�ำห่ำงออกไปอีก 
เมื่อเปิดรังสแตมฟอร์ด บริดจ์ ต้อนรับทีมหนี
ตกชั้น อย่ำง สวอนซี 
 เชลซี เอำชนะทีม อำร์เซนอล 3-1 เกมใน
บ้ำนของตวัเองล่ำสุด ซึง่เป็นชยัชนะ 11 นดัตดิ 
ต่อกันในทุกรำยกำรแข่งขันต่อหน้ำแฟนบอล
ของพวกเขำ นับตัง้แต่พวกเขำพ่ำยต่อทมี “หงส์
แดง” ลิเวอร์พูล เมื่อวันที่ 16 กันยำยน ที่ผ่ำน
มำ 
 ฮำซำร์ด กองกลำงทีมชำติเบลเยี่ยม เชื่อ
ว่ำ ด้วยฟอร์มกำรเล่นที่แข็งแกร่งในบ้ำนของ
ตัวเอง เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทีมของเขำจะคว้ำ
แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกำลนี้ได้ 
 “ใช่แล้ว มันวิเศษมำก มันจะเป็นเรื่องที่

ยำกส�ำหรบัคูแ่ข่งของเรำทีเ่ดนิทำงมำเยอืนเรำ
ที่นี่และจะเอำชนะพวกเรำ” ฮำซำร์ด กล่ำวให้
สัมภำษณ์กับ London Evening Standdard 
“ผมมีควำมรู้สึกที่ดีในเกมที่บ้ำนของเรำ พวก
เรำก�ำลังเล่นได้ดีกว่ำเมื่อปีที่แล้วด้วยซ�้ำ บรร 
ยำกำศเหมือนกับเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปีที่พวกเรำ
คว้ำแชมป์” 
 “ผมย้อนกลับไปเมื่อฤดูกำลนั้น บำงครั้ง
ทมีเรำเล่นไม่ด ีแต่เรำสำมำรถยงิประตไูด้อย่ำง
น้อย 1 ประตูขณะที่ธิเบำท์ คอร์โตอิส เซฟได้
อย่ำงน้อย 1 ประตู เหมือนกับท่ีเขำท�ำได้ใน
เกมกับอำร์เซนอล 
 “เรำก�ำลังอยูใ่นช่วงทีมี่ควำมม่ันใจมำกโดย
เฉพำะในสนำมของเรำ แฟนบอลท�ำทุกสิ่งทุก
อย่ำงเพ่ือทีม มันเป็นเรื่องยอดเยี่ยมมำก ผม
ยงัจ�ำได้ในเกมทีพ่บกบัสเปอร์ส ช่วงต้นฤดกูำล 
เม่ือพวกเขำท�ำสกอร์ ได้ แต่แฟนบอลก็ยัง
สนับสนุนเรำ ร้องเพลงเชียร์เรำตลอด” 
 ฮำซำร์ด ยงัได้กระตุน้เพือ่นร่วมทมีของเขำ 
ให้มุ่งม่ันกบัผลกำรแข่งขนัให้มำกทีส่ดุ 13 เกม
ที่เหลือในลีก  และรวมไปถึงเอฟเอ คัพ ที่พวก
เขำต้องพบกับทีม แมนเชสเตอร์ ยุไนเต็ด ที่
สแตมฟอร์ด บริดจ์ ในเดือนหน้ำ  
 “เรำเพียงแต่มุ่งม่ันต่อไป มันอำจจะยำก
มำกในเกมเยอืน เพรำะว่ำแฟนบอล หรอืปัจจยั
อื่นๆ แต่เรำพร้อมแล้ว เรำมีควำมเป็นมืออำ  
ชีพพอ เรำสำมำรถจัดกำรควำมกดดันได้ ทุก
อย่ำงกลงัด�ำเนนิกำรไปด้วยด”ี ฮำซำร์ด กล่ำว 
“เรำรู้ดีว่ำ หำกว่ำเรำต้องกำรคว้ำแชมป์ เรำ
ต้องเอำชนะเกมในบ้ำนของเรำให้มำกทีส่ดุ เรำ
ไม่สำมำรถทีจ่ะบอกว่ำ เรำไม่แพ้ทมีใดเลย ใน
บ้ำนทั้ง 19 นัด เพรำะเรำแพ้ลิเวอร์พูล มำแล้ว 
แต่เรำต้องเอำชนะให้ได้ 16 17 นดั เพรำะสนำม
แห่งนี้ คือที่ของเรำ เรำพร้อมแล้ว” 

‘ฮาซาร์ด’เกมในบ้านสำาคัญ

ลอูสิ ฮามลิตัน เชือ่ว่ำรถคันใหม่ของเขำ ที่
จะลงแข่งขนัรถสตูร 1 ในปีนีจ้ะเป็นกำรท้ำ 
ทำยทีย่ิง่ใหญ่ส�ำหรบัเขำ พร้อมกบัยืนยันว่ำ 
เขำฝึกซ้อมอย่ำงหนกั จงึไม่มเีหตผุลอะไรทีจ่ะ
มำบอกว่ำ เขำไม่เหมำะกบัรถคนัใหม่นี ้ซึง่มี
ควำมเร็วต่อรอบเร็วกว่ำคันปี 2016 อยู่ 4 
วนิำท ี“ผมไม่รูว่้ำ หำกว่ำผมจะเข้ำกบัรถคัน
ใหม่ได้รวดเรว็หรอืว่ำ ต้องใช้เวลำปรบัตวัซกั
ระยะหนึง่ แต่ทีแ่น่ๆ ผมต้องท�ำงำนอย่ำงหนกั 
แต่ผมเชือ่ว่ำ รถคนันี ้ จะท�ำให้ผมได้รบัประ 
สบกำรณ์ใหม่ทีย่ิง่ใหญ่แน่นอน” ฮำมลิตนั 
กล่ำว ขณะที ่ฮำมลิตนั มคีวำมเชือ่มัน่อย่ำง
มำก แต่เขำกไ็ม่รูว่้ำ ทมีเมอร์ซเิดส จะยงัคง
รกัษำสถำนะทมีน�ำได้หรอืไม่ 

อดมั ลลัลาน่า ตกลงต่อสญัญำกบั ทมี “หงส์
แดง” ลเิวอร์พลู ออกไปเป็นเวลำอกี 3 ปี รบั
ค่ำเหนือ่ย 110,000 ปอนด์ต่อสปัดำห์ ซึง่ผล
ของสญัญำใหม่นี ้ ถอืเป็นกำรตอบแทนผล
งำนทีน่่ำประทบัใจของกองกลำงทีมชำตอิงั-
กฤษ ทีเ่ล่นได้ดมีำก นบัตัง้แต่ย้ำยมำร่วมทีม 
เมือ่ปี 2014 “ผมรูส้กึภมูใิจและมคีวำมรูส้กึ
ในควำมรกั ควำมศรทัธำ ท่ีมต่ีอสโมสร ผูจ้ดั 
กำรทีม” เขำกล่ำวกบัเวบ็ไซต์ของสโมสร “กำร
เซ็นสัญญำทมีอย่ำงลเิวอร์พลู ถอืเป็นเรือ่งที่
ด ีและกำรต่อสญัญำนี ้กแ็สดงให้เหน็ว่ำผม
จะอยูก่บัทมีต่อไปอกี” ลลัลำน่ำ กล่ำว 

โฆษกรฐับำลฮงักำร ีประกำศยกเลกิเสนอตวั
เป็นเจ้ำภำพโอลมิปิก ปี 2024 หลงัจำกทีม่ี
ประชำชนจ�ำนวน 260,000 ออกเสยีงคดัค้ำน
แผนโครงกำรเสนอตวัดงักล่ำว โดยฝ่ำยต่อ
ต้ำนเสนอให้น�ำเงินไปช่วยในเรื่องของโรง
พยำบำลและโรงเรยีนจะดกีว่ำ ท�ำให้ในขณะ
นี ้เหลอืเมอืงลอง เองเจลลสี กบั ปำรสี ทีย่งั
เสนอตวัอยู ่โดยก่อนหน้ำนี ้ฮมับวร์ก กป็ระ 
กำศถอนตวัไปเมือ่ปี 2015 ก่อนทีก่รงุโรม จะ
ถอนตวัในปีต่อมำ คณะกรรมกำรโอลมิปิก
สำกล จะท�ำกำรคดัเลอืกประ เทศผูไ้ด้จดักำร
แข่งขนัใน 2024 ทีเ่มอืงลมิำ ประเทศเปรู 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4524 (1049) วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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In Brief : ย่อความ

บริษัทครอบครัวทรัมป์มี
ธุรกิจและขายชื่อแบรนด์ 
Donald Trump ให้กบัผู้ประ
กอบการในเอเชยีอย่างน้อย
4 ประเทศ ท�าให้เกดิข้อกงั
ขาว่า ผู้น�าสหรัฐจะลามือ
จากธรุกจิได้จรงิหรอื 

แม้ประธานาธบิดีโดนลัด์ ทรมัป์ 
ประกำศอย่ำงชดัเจนว่ำ จะยตุกิำร
ท�ำธรุกิจท้ังหมดหลงัเข้ำรบัต�ำแหน่ง
ผู้น�ำสหรฐั โดยให้ลกูชำย 2 คน ดแูล
กจิกำรแทน

เอเชยีตะวนัออก มปีระมำณ 4 ประ 
เทศ   
 ทีป่ระเทศฟิลปิปินส์ ทรมัป์
ได้ขายแบรนด์หรือตราสินค้า
ให้บริษัท Century Properties 
Group น�าไปใช้เป็นชือ่คอนโด-
มิเนียมหรูกลางกรุงมะนิลาว่า 
“Trump Tower Manila” 
 คอนโดมเินยีมดงักล่ำว เป็นตกึ 
57 ชัน้ ปัจจบุนัก่อสร้ำงแล้วเสรจ็ 27 
ชัน้ บรษิทัเจ้ำของโครงกำรใช้งบก่อ 
สร้ำง 150 ล้ำนเหรยีญสหรฐั และจ่ำย
ค่ำซือ้ชือ่ให้ทรมัป์ 5 ล้ำนเหรยีญสหรฐั
 ประธำนำธบิดโีรดรโิก ดเูตอร์เต 
แห่งฟิลิปปินส์ เห็นว่ำโฮเซ อันโต
นโิอ ซอีโีอของ Century Properties 
Group รูจ้กักบัครอบครวัทรมัป์ จงึ
แต่งตัง้ให้เป็นทตูพเิศษด้ำนกำรค้ำ
และนโยบำยทำงเศรษฐกิจประจ�ำ
สหรฐั 
 โรเบร์ิต แมนนิง่ ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านความมัน่คงในภมูภิาคเอ-
เชยี แห่ง Atlantic Council ของ
สหรฐั มองว่าหากทรมัป์พบปะ
กบัอนัโตนโิอ ถอื ว่าไม่ผดิกฎ-
หมาย ประเด็นส�าคัญอยู่ที่ว่า 
การพบปะดงักล่าว ท�าเพือ่ประ 
โยชน์ของชาตหิรอืของบรษิทั

 ส่วนท่ีอนิโดนเีซีย บรษัิทในเครอื 
Trump Organization ร่วมกบับริษัท
ท้องถิน่ MNC Group ซึง่เป็นค่ำย
สือ่รำยใหญ่ สร้ำงรสีอร์ตหรูท่ีบำหลี
และลโิด โดยบรษิทัของลกูชำยทรมัป์
ท�ำหน้ำทีบ่รหิำรรสีอร์ต
   ขณะที่เกำหลีใต้ บริษัทของ
ทรมัป์ขำยแบรนด์ให้บรษิทัเจ้ำของ
โครงกำรใช้เป็นชือ่คอนโดมเินยีม 6 
แห่ง ในกรงุโซลและปซูำน 
 ส่วนที่จีน ทรัมป์ได้ย่ืนขอขึ้น
ทะเบยีนตรำสนิค้ำ Donald Trump 
เมือ่ประมำณ 10 ปีทีแ่ล้ว แต่จนีไม่
อนมุตั ิเพิง่เปลีย่นใจอนมุตัใิห้ เมือ่
สปัดำห์ทีผ่่ำนมำ  
 โจชวั เคอร์แลนท์ซกิ ผูเ้ชีย่ว 
ชาญเอเชียและอาเซียน แห่ง 
Council on Foreign Relations 
ของสหรฐั มองเรือ่งนีว่้า การใช้
ชื่อผู้น�าสหรัฐเป็นชื่อสถานประ 
กอบการ ถอืว่าไม่ผดิ แต่กเ็สีย่ง
เกดิผลประโยชน์ทบัซ้อน
 อีกควำมเคลื่อนไหวหนึ่งที่จีน 
คอืแบรนด์ Ivanka Trump ของลกู 
สำวคนโตผูน้�ำสหรฐั ได้รบัควำมสน 
ใจจำกบรษิทัจนีจ�ำนวนมำก มผีูป้ระ 
กอบกำรยืน่ขอซือ้ใบอนญุำตใช้ชือ่น้ี
แล้วอย่ำงน้อย 65 บรษิทั 
 ทัง้หมดคอืส่วนหนึง่ทีบ่ริษทั
ครอบครวัทรมัป์เข้าไปเกีย่วข้อง 
ท�าให้ผูน้�าสหรฐัถกูจบัตามองว่า 
จะ “ล้างมอื” จากผลประโยชน์
ทางธุรกิจได้จริงตามที่พูดมาก
น้อยแค่ไหน   

 แต่ในฐำนะเป็น “เจ้ำพ่อ” ธรุกจิ
อสงัหำรมิทรพัย์มำก่อน ท�ำให้หลำย
ฝ่ำยแคลงใจ ไม่ปักใจเชือ่ว่ำทรมัป์จะ
เว้นจำกพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผล
ประโยชน์ทบัซ้อนได้
 ทรัมป์เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริ-
หำร และต�ำแหน่งระดบัสงูอืน่ๆ ของ
บรษิทัในเครอื Trump Organization 
ประมำณ 500 บรษิทั กระจำยอยูใ่น 
20 ประเทศ เฉพำะในอำเซยีนและ
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HOWAR-PIN-080217-01

เพศชาย อายุ 18-35 ป
วุฒิปวช.-ปวส.หรือปริญญาตรี
รายไดตอเดือน 18,000-20,000 บาทขึ้นไป
ไมจำเปนตองมีประสบการณ
ทำงาน 5 วันตอสัปดาห

Tel. 0-2745-8663-4, 08-1820-7875, 08-6546-5801

สนใจสมัครงานติดตอ
บริษัท ฮาวเวิรด ลิฟท (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 735/4 ศูนยการคาธัญญาพารค อาคาร D หองเลขที่ D2 02 ชั้น 2 
ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ฮาวเวิรด ลิฟท (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฮาวเวิรด ลิฟท (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟต บันไดเลื่อนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟต บันไดเลื่อน

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

ฝายเทคนิค 10 อัตรา

 • ประกันสังคม  • ประกันชีวิต  • ชุดฟอรม  
• เบี้ยเลี้ยง • โบนัส  • จัดนำเที่ยวประจำป • โอที • คาน้ำมัน

(Thailand) Co., Ltd.
Howard Lifts

สวัสดิการ :สวัสดิการ :

092336-OM-160217-01

ขายที่ดิน
สองแปลงติดกัน

ขายรวม 2 แปลง 119 ตร.ว. และเศษหกสวนสิบตารางวา

อยูตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

มีถนนเทศบาลลอมรอบ ติดสระน้ำของเทศบาลและเนินเขา

เจริญแลวน้ำไมทวม เขาซอยสายลม 102 ตรงขามโรงแรมสายลม

ตารางวาละ 42,000 บาท รวม 5,023,200 บาท

สนใจติดตอโทร 09-2336-3604

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4524 (1049) วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

TUMMA-P1-160217-01

สนใจติดตอ หจก. ธรรมชาติการพิมพ
เลขที่ 19, 21 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 2 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 08-1312-1980,
 08-7819-4343 (คุณสันติ)

รับสมัครดวน
!

มีประสบการณดานการขายงานสิ่งพิมพโดยตรง

ชางปมกลองกระดาษชางปมกลองกระดาษชางปมกลองกระดาษ

หางหุนสวนจำกัด ธรรมชาติการพิมพ

หลายอัตราหลายอัตรา

หลายอัตราหลายอัตรา
พนักงานขับรถสงของ พนักงานขับรถสงของ พนักงานขับรถสงของ 

พนักงานขายพนักงานขายพนักงานขาย

1 อัตรา1 อัตรา

1.

2.

3.

095854-OM-180217-01

200 ตร.ว.
ขายท่ีดิน

09-5854-6656
09-5646-1544

โครงการ
ฟาสวยน้ำใสเขาใหญคันทรีคลับ
ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง

นครราชสีมา
ที่จัดสรร ทำเลดี เหมาะคาขาย

สนใจติดตอ โทร.
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TUMMA-P1-160217-01

สนใจติดตอ หจก. ธรรมชาติการพิมพ
เลขที่ 19, 21 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 2 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 08-1312-1980,
 08-7819-4343 (คุณสันติ)

รับสมัครดวน
!

มีประสบการณดานการขายงานสิ่งพิมพโดยตรง

ชางปมกลองกระดาษชางปมกลองกระดาษชางปมกลองกระดาษ

หางหุนสวนจำกัด ธรรมชาติการพิมพ

หลายอัตราหลายอัตรา

หลายอัตราหลายอัตรา
พนักงานขับรถสงของ พนักงานขับรถสงของ พนักงานขับรถสงของ 

พนักงานขายพนักงานขายพนักงานขาย

1 อัตรา1 อัตรา

1.

2.

3.

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

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

สวัสดิการ : คาคอมมิชชั่น, คาลวงเวลา, ชุดยูนิฟอรม, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำป, โบนัส

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายสมัครงานมาที่ บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 86/7 ซอยลาดพราว 71 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัค
ร

ดวน
รับสมัค

ร

ดวน
บริษัทชั้นนำดานโทรศัพทมือถือ และอุปกรณเสริมโทรศัพทมือถือที่มีคุณภาพ
ภายใตเครื่องหมายการคา “INFONE”

CHATE-P1-160217-01

1. ผูจัดการฝายขาย กทม./ตจว. 2 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 35-40 ป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 • มีประสบการณทางดานการขายสินคาอุปโภคและบริโภคอยางนอย 3-5 ป
 • สามารถออกปฏิบัติงานตางจังหวัดได
 • มีพาหนะเปนของตนเองพรอมใชงาน • มีบุคคลค้ำประกัน
 • มีคาบริหารทีมขาย (จายเปนรายเดือน) • มีโบนัสประจำป

2. พนักงานขายทางโทรศัพท
  (Telesales)  5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปขึ้นไป • วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • สนทนาโดยการใชโทรศัพทไดดี • มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • เงินเดือน+คาคอมมิชชั่น+ประกันสังคม

3. พนักงานขายกรุงเทพฯ     10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง
 • รายไดดี มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ
 • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภค
  จะพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขายตางจังหวัด  10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง
 • รายไดดี มีเบี้ยเลี้ยง มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ
 • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภค
  จะพิจารณาเปนพิเศษ

5. Sales Modern Trade 5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไมจำกัดสาขา
 • บุคลิกภาพดี/สุภาพ • มีพาหนะเปนของตนเอง
 • มีความอดทน สามารถปรับตัวในสภาวะกดดันได
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • สวัสดิการ : มีเงินเดือน, คาน้ำมัน, คาคอมมิชชั่น, โบนัสประจำป

6. พนักงานประสานงานขาย    5 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณดานคอมพิวเตอร • มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

7. เจาหนาที่การตลาด   3 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวของ
 • สามารถใชโปรแกรม Word, Excel, Power Point ไดเปนอยางดี
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ รองรับสภาวะกดดันได
 • มีเงินเดือน โบนัส • หากมีพาหนะจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

8. ชางเทสตสินคา 5 อัตรา
  (โทรศัพทมือถือและอุปกรณมือถือ)

 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส
 • มีประสบการณในการตรวจสอบ เช็กสินคา

9. ชางซอมโทรศัพท 5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณดานซอมโทรศัพทมือถือ 1-2 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ

10. พนักงานขายงานแสดงสินคา 5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษ-รายไดดี • มีคาคอมมิชชั่น
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได และไมจำกัดเวลา
 • ถามีรถกระบะ/รถยนต จะพิจารณาเปนพิเศษ

11. พนักงานขับรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • มีเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง/วัน, เบี้ยขยัน

12. พนักงานติดรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป • วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • ผานการเกณฑทหารแลว • มีความขยัน อดทน

13. Messenger  3 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
 • มีพาหนะเปนของตนเอง

14. พนักงาน P.C.  20 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปขึ้นไป • วุฒิม.3-ปวส.
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี สุภาพ รักงานขาย

15. พนักงานบัญชี 4 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 • มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
 • สามารถใชโปรแกรม Express ได
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

16. เจาหนาที่แพ็กสินคา 10 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิม.3 ขึ้นไป

17. IT Marketing 3 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร
    เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
    หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 • ควรมีความสามารถเฉพาะในสาขาการพัฒนาเว็บเพจ
    โดยสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ
 • ยอมรับฟงความคิดเห็นหรือเสนอแนะจากผูอื่น

18. แมบาน 3 อัตรา
 • เพศหญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • ไมจำกัดวุฒิ • มีใจรักงานบริการ

ติดตอ ฝายบุคคล Tel. 0-2538-7117 # 413 E-mail : ctw_phone2@hotmail.com

ติดต่อ 089-651-5974

รถบ้าน ปี 2011 มือเดียว ผู้หญิงใช้ ชุดแต่งรอบคัน เบาะหนัง 
เกียร์ออโต้ แม็ก ประกันชั้น 1 ซ่อมห้างฯ เลขไมล์ 49,500 กม. 
ราคา 265,000 บาท

NISSAN  MARCH
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Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4524 (1049) วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

VICTO-P1-160217-01

Tel. 0-2911-9890-1, 0-2911-0432-3
Fax 0-2585-9850 www.victorandr.com

เลขที่ 25/101 ซอยคลังมนตรี ถนนประชาชื่น
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท วิคเตอร แอนด อาร จำกัด

2.พนักงานสโตร       2 อัตรา

E-mail : info@victorandr.com

1.ประสานงานขาย    3 อัตรา
  (In House Sales) 
• เพศหญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวช. ขึ้นไป
• มีประสบการณในการขายจะพิจารณาเปนพิเศษ 
• ขายทางโทรศัพท/ไมตองออกไปหาลูกคา

• เพศชาย อายุ 23 ปขึ้นไป • วุฒิม.6, ปวช.ขึ้นไป
• ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

3.เมสเซนเจอร         3 อัตรา
• เพศชาย อายุ 23 ปขึ้นไป • วุฒิม.3 ขึ้นไป

ติดตอ คุณนุชนารถ โทร. 08-6321-0910

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

วันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.30 น.
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�

PUCHI_P1_170217_01

• เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี 
• วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป 
• มีพาหนะเป็นของตนเอง
• หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขาย
  จะพิจารณาป็นพิเศษ

• เพศชาย วุฒิม.3
• มีใบอนุญาตขับขี่

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ 
บริษัท ฟู่เฉิง ซัพพลายส์ จำากัด
เลขที่ 89/4-5 ถ.สุขุมวิท ซอย 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 

โทร.02-711-2433-5, 02-711-3147

1. พนักงานขาย     หลายอัตรา

3. พนักงานขับรถส่งของ

• เพศหญิง อายุ 22-30 ปี 
• วุฒิม.6 ขึ้นไป

รับสมัคร

ด่วน !!!

ผู้ผลิตสินค้า อุปกรณ์ ที่ใช้ในธุรกิจสปา
โรงแรม รีสอร์ต ที่พัก โรงพยาบาล ฯลฯ

2. ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ

KTD-PIN-090217=4*6_01

1.พนักงานบัญชี
	 -เพศหญิง	อายุไม่เกิน	40	ปี
	 -วุฒิปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี
	 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

2.เสมียนธุรการ
	 -เพศหญิง	อายุไม่เกิน	30	ปี
	 -วุฒิปวส.ขึ้นไป
	 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

บริษัท เค.ที.ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด
บริษัทเป็นผู้แทนจำาหน่ายแผ่นพลาสติกอุตสาหกรรม	

วัสดุอุปกรณ์งานโฆษณาตกแต่ง
ต้องการรับสมัครพนักงานในตำาแหน่งดังนี้

สนใจติดต่อด้วยตนเองได้ที่	บริษัท เค.ที.ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด
เลขที่	153	ซ.กาญจนาภิเษก	006	แขวง/เขตบางบอน	กรุงเทพฯ	10150

รับสมัครด่วน

โทร.0-2894-2849, 08-9203-8653



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4524 (1049) วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

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

02759788-OM-080217-01

รับสมัครดวน

ผูผลิตและนำเขาอุปกรณงานขัด เชน ใบตัด, ใบเจียร, ลอทราย, จานทราย
น้ำยา และอุปกรณตาง ๆ

พนักงานขาย 10 อัตรา
(กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)

• เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป+คอมมิชชั่นสูง+โบนัส
• มีพาหนะของตนเอง จะพิจารณาเปนพิเศษ

บริษัท โออีเอ็ม แอบเบรซีฟ โปรดักส จำกัด

สนใจติดตอไดที่ บริษัท โออีเอ็ม แอบเบรซีฟ โปรดักส จำกัด
เลขที่ 111/9 หมู 5 ต.บางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.02-759-7884-5 แฟกซ 02-759-7886
E-mail : oem.puttachad@gmail.com www.oem-abrasive.com

สนใจลงโฆษณาย่อย

02-
422-8055

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 

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

0252803-OM-080217-01

สนใจสามารถสงจดหมายหรือสมัครงานดวยตนเองไดที่ บริษัท ที.เอส.อาร.เทเลคอม ซีสเท็มส จำกัด
เลขที่ 12, 14 ถนนรัตนาธิเบศร 28 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-2528-0383-5 ตอ 524 (คุณอัญชลี)
หรือทาง E-mail : sales@tsr.co.th

ติดตอสำนักงานไดทุกวัน ตั้งแตวันจันทร-ศุกร เวลา 08.00-17.00 น.

ชางติดตั้งและบริการ  3 อัตรา
(ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส/ชางคอมพิวเตอรหรือเทียบเทา)

 บริษัท ที.เอส.อาร.เทเลคอม ซีสเท็มส จำกัด
บริษัทฯจำหนายสินคาพรอมติดตั้งระบบกลองวงจรปด CCTV Panasonic, ระบบสัญญาณกันขโมย Bosch
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม Bosch, ระบบตูสาขาโทรศัพท PABX Panasonic, NEC ประสงคจะรับสมัคร
บุคลากรในตำแหนงดังนี้

 คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป ผานการเกณฑทหารแลว
 • วุฒิปวส.ขึ้นไปหรือผูมีประสบการณ
 • ขยัน ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบพรอมเรียนรู
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ 
  (ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ)
 • ขับรถยนตหรือมอเตอรไซคได

บริษัทฯทำงานวันจันทร-ศุกร
เวลา 08.00-17.00 น. หยุดเสาร-อาทิตย

ในกรณีที่ทำงานวันหยุด มีคาลวงเวลา (O.T.)
ออกงานตางจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงให

• เพศชาย อายุ 28-35 ปี วุฒิปวส.ขึ้นไป
ª• มีรถยนต์เป็นของตนเอง

บริษัท พิกุลทองพลาสติก จำากัด
ผู้ผลิตและผู้แทนจำ�หน่�ยถุงพล�สติกทุกประเภท

สนใจติดต่อ

เลขที่ 28/7 หมู่ 7 ซอยไร่ขิง 26 ถนนวัดไร่ขิง ตำ�บลไร่ขิง อำ�เภอส�มพร�น จ.นครปฐม 73210

พนักงานขาย (ภาคเหนือตอนล่าง)
รับสมัครด่วน

โทร.08-9921-8201 E-mail : i_am_jo_yoy@hotmail.com,         
         iamjoyoy@gmail.com
         www.pikulthong.co.th

pikun_PIN_060217_01
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

(HNWI) ในประเทศไทยและเอเชยี 
ทีโ่รงแรมคอนรำด J 16.30 น. 
คมิ จงสถติย์วฒันา กรรมกำรผู้
จัดกำรบริษัทนำนมีบุ๊คส์ เปิดตัว
หนงัสอื สตัว์มหศัจรรย์และถิน่ทีอ่ยู่ 
บทภำพยนตร์ ทีบ่รษิทั นำนมบีุค๊
ส์ จ�ำกดั J ซคีอนสแควร์ ร่วม
กบั ไทยประกนัชวีติ จดังำน “จบิ
ชำ กนิหนม ชมดอกไม้” ชวนสมั 

จงัหวดัตำก J 08.30 น. พระ-
เทพบณัฑติ อธกิำรบดมีหำวิทยำ 
ลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย แถลง 
ข่ำว MUB Challenge 2017 ทีก่ระ 
ทรวงศกึษำ J 10.30 น. จริวฒัน์ 
สภุรณ์ไพบลูย์ ผูบ้รหิำรสำยงำน
ธรุกจิบรกิำรไพรเวทแบงค์ ธนำ-
คำรกสกิรไทย แถลงข่ำว ให้ข้อมลู
แนวโน้มตลำดลกูค้ำบคุคลม่ังคัง่สูง 

J พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประ 
ธำนเปิดโครงกำรก�ำลงัใจฯ ภำยใต้
กจิกรรม “ฮกัเฮอืนจ�ำแม่สอด” เวลำ 
13.30 น. ณ เรอืนจ�ำอ�ำเภอแม่สอด 

ผัสสุนทรยีภำพแห่งกำรจบิชำ และ
ขนมชัน้เลศิ ภำยใต้ทศันยีภำพอนั
ร่มรืน่ของสวนดอกไม้นำนำพรรณ 
อิม่เอมไปกบัร้ำนอร่อยของเหล่ำเซ
เลบคนดัง และร้ำนขนมทั้งไทย-
เทศ สุดฮอตจำกโลกโซเชยีล กว่ำ 
60 ร้ำนค้ำ วนันี-้26 กมุภำพนัธ์ ศก
นี ้ณ ลำนน�ำ้พ ุชัน้ 1 ศนูย์สรรพสนิ 
ค้ำซคีอนสแควร์ ถนนศรนีครนิทร์

เพรำะเดก็คอืรำกฐำนส�ำคญัของสงั 
คม บรษิทั เทเวศประกนัภยั จ�ำกดั 
(มหำชน) จงึจดัตัง้โครงกำรรอยยิม้
เพือ่เรำ ในปี 2552 เพือ่พฒันำนกั 
เรียนจำกห้องเรยีนกำรศกึษำพเิศษ 
โรงเรยีนวดัมหำธำต ุกรงุเทพฯ ส�ำ-
หรับดูแลเด็กที่มีปัญหำจำกควำม
บกพร่องและข้อจ�ำกัดด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ สงัคม และสตปัิญญำ ตำม
นโยบำยกำรท�ำงำนของบรษิทัทีมุ่ง่
เน้นให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล
และยัง่ยนื
 นางภาวณิ ีทพิย์เพชร ผูอ้�ำ-
นวยกำรส�ำนกับรหิำรงำนกรรมกำร
และสือ่สำรองค์กรบรษัิท เทเวศประ 
กนัภยั จ�ำกดั (มหำชน) กล่ำวว่ำ เป็น
ระยะเวลำกว่ำ 8 ปี ทีเ่ทเวศประกนั
ภยัได้สนบัสนนุกิจกรรมเพือ่พฒันำ
และฝึกฝนทกัษะของเดก็พเิศษ เพือ่
ให้พวกเขำสำมำรถพึง่พำตนเองและ
อยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมได้ โดยเริม่
ตัง้แต่กำรปรบัปรงุห้องเรยีนให้เหมำะ
สม กำรจัดกิจกรรมเพือ่บ�ำบดั อย่ำง
อำชำบ�ำบัดและวำรีบ�ำบัด รวมถึง
จดัทศันศึกษำนอกสถำนที ่ซึง่ถอืว่ำ
เรำเดินมำถกูทำง เพรำะมเีดก็หลำย
คนทีส่ำมำรถปรบัตวัจนย้ำยไปเรยีน
ในชัน้เรยีนปรกตหิรอืชัน้ทีส่งูขึน้ได้
 อำชำบ�ำบดั หรอืศำสตร์แห่งกำร
ขี่ม้ำเพื่อพัฒนำเด็กที่มีควำมต้อง 
กำรเป็นพเิศษ เป็นกำรบ�ำบดัทีม่มีำ
ตัง้แต่สมยัโบรำณ เพรำะกำรขีม้่ำจะ
ช่วยให้เด็กมีกำรเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น 
มีสมำธิจดจ่อกับสิ่งที่ท�ำ อีกทั้งยัง
ช่วยเพิ่มควำมมั่นใจและลดควำม

เพรำะมคีรฝึูกถงึ 3 คนต่อกำรดแูล
เดก็ 1 คน
 จ.ส.อ.ประยทุธ  ยงัมงคล ครู
ฝึกชมรมกฬีำขีม้่ำ กรมกำรสตัว์ทหำร
บก ค่ำยทองฑฆีำย ุจ.นครปฐม กล่ำว
ว่ำ อำชำบ�ำบดัจะช่วยพฒันำเดก็ๆ 
ในด้ำนร่ำงกำยได้อย่ำงชดัเจนทีส่ดุ 
เพรำะต้องใช้กล้ำมเนือ้เพือ่กำรทรง 
ตวัอยูบ่นม้ำ กำรฝึกพดูเพือ่สือ่สำร
กบัม้ำและครฝึูกทีจ่ะช่วยปรบับคุลกิ 
ภำพให้กบัเดก็ๆนอกจำกนีย้งัมกีำร
เล่นเกมให้เดก็น�ำผลไม้ไปซ่อนแล้ว 
กลับมำหำที่ช่วยฝึกเร่ืองควำมจ�ำ 
เมือ่ท�ำเช่นนีซ้�ำ้ๆ กจ็ะเหน็ถงึพฒันำ 

กำรของเดก็ทีด่ขีึน้ ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่ำ
ยนิด ี จนท�ำให้รูส้กึดใีจมำกท่ีได้มำ
ช่วยงำนตรงนี้ 
 หากใครได้เหน็รอยยิม้และเสยีง
หวัเราะของเดก็ๆ บนหลงัม้าแล้ว ก็
คงจะต้องยิ้มตามไปด้วยอย่างแน่ 
นอน เหมอืนกบัชือ่โครงการรอยย้ิม
เพือ่เราของเทเวศประกนัภยั เพราะ
นอกจากรอยยิม้นัน้จะแสดงให้เหน็
ถงึความสขุทีเ่ดก็ๆ ได้รบัแล้ว ยงัเป็น
สญัญาณว่าพวกเขาก�าลงัจะมพัีฒนา 
การทีด่ขีึน้ สามารถพึง่พาตวัเองและ
ใช้ชีวิตในสังคมได้เหมือนกับเด็ก
ทัว่ไป

กลวัให้กบัเดก็ โดยกจิกรรมจะเริม่ต้น
ด้วยกำรให้เดก็สร้ำงควำมคุน้เคยกบั
ครฝึูกและอปุกรณ์ ตำมมำด้วยกำร
อบอุน่ร่ำงกำยทีใ่ห้เดก็ๆ เป็นผูค้ดิ
ท่ำทำงและผลัดเปลี่ยนกันออกมำ
เป็นผู้น�ำหลังจำกน้ันก็ถึงเวลำลง
สนำมจรงิ ทีค่รฝึูกจะให้น้องๆ จงูม้ำ
เดินเล่นรอบสนำมเพื่อสร้ำงควำม
คุ้นเคยกบัม้ำกำรท�ำกจิกรรมบนหลงั
ม้ำ ไม่ว่ำจะเป็นขีม้่ำเดนิ ขีม้่ำวิง่ช้ำๆ 
หรือท�ำท่ำทำงต่ำงๆ เช่น ให้กำง
แขน จบัหมวก ฝึกกำรสือ่สำร เป็น
เวลำกว่ำ 20 นำท ี ซึง่กจิกรรมทัง้ 
หมดนีอ้ยูใ่นควำมปลอดภยั 100% 

‘อาชาบำาบดั’สร้างรอยย้ิมให้น้อง 
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สังคม

สวุพนัธุ ์ตนัยวุรรธนะ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม ให้การต้อนรบั 
Mr.Jeremy Douglas ผู้แทน UNODC ประจ�าภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้และแปซฟิิก พร้อมคณะ เข้าเยีย่มคารวะเนือ่งในโอกาสทีร่ฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงยตุธิรรมเข้ารบัต�าแหน่งหน้าทีใ่หม่   

ธนนิท์ เจยีรวนนท์ ประธานอาวโุส เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ จดัพธิถีวาย
วปัิสสนาคารนานาชาต ิ ได้รบัเมตตาจากพระเทพสทิธนิายก เจ้าคณะ
จงัหวดัเชยีงราย พร้อมด้วย พระมหาวฒุชิยั วชริเมธ ี(ว.วชริเมธี) ประธาน
มลูนธิวิมิตุตยาลยั ประกอบพธิปิีดทองป้ายวปัิสสนาคารนานาชาต ิ 

นิตนิ บนัห์ดาร ีผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด กลุม่ธรุกจิอาหาร การตลาดบรษิทั 
เป๊ปซี-่โคล่า (ไทย) เทรดดิง้ จ�ากดั ประเดมิแจกรางวลัใหญ่ “ทรปิ 0 บาท 1” 
ให้กบัตวัแทนผูโ้ชคดท่ีานแรก ในแคมเปญ “เปิดเลย์ เปิดโลก” โดยม ี พรี
เซนเตอร์สดุฮอตอย่าง ณเดชน์ คูกมิยิะ มาร่วมงาน ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์

กณัฑรตัน์ เจมิจติรผ่อง รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร-สือ่สารองค์กรและ
ธรุกจิสมัพนัธ์ บรษิทั บตัรกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบับรษิทัทีป่รกึ 
ษาภาพลกัษณ์และบคุลกิภาพ Mirror Merit the Image Consultants 
จดักจิกรรม “KTC Season’s Trend” 

ฉตัรชยั คณุปิตลิกัษณ์ ผูบ้รหิารส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั, พงศ์ศกัด์ิ 
อริยจิตไพศาล ผูจ้ดัการส�านกังานฯ สาขาเชยีงใหม่ ลงพืน้ทีเ่ยีย่มชม และตดิตาม
การเตรยีมความพร้อมสูก่ารเป็น “Chiang Mai Smart City” โดยม ีวโิรจน์ 
เยน็สวสัดิ ์ผูก่้อตัง้ Onn IT Valley ต้อนรบั ที ่Onn IT Valley จงัหวดัเชยีงใหม่ 

เปรมนิทร์ เลอนรเสฏฐ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารกลุม่ทซีซีแีลนด์ 
เอสเสท เวิร์ด จดังาน ‘Single Party คนมีคู่ไม่รู้หรอก’ โดยมี ‘อาเลก็ ธรีเดช’ 
และ แก๊งค์ Love Sick น�าโดย เงนิ โอ๊ตตี ๋Buff4 ทีม่าชวนแฟนคลบัร่วมประมลู
ของรักของหวงเพ่ือมอบรายได้ให้แก่มูลนิธิหวัใจแห่งประเทศไทยฯ

ไพรชั วรปาณ ิและ ประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ จัดงานเลีย้งแสดงความยินดแีก่ ดสิทตั         
โหตระกติย์ ในโอกาสได้รบัรางวลันสิติเก่าจฬุาฯ ดเีด่น โดยม ีมนตร ีศรเีอีย่มสะอาด, 
พงษ์ภาณ ุเศวตรนุทร์, เขม็ชยั ชตุวิงค์, พล.ต.อ.ชชัวาลย์ สขุสมจิตร์, พล.ต.ท.วิบลูย์ 
บางท่าไม้, จลุสงิห์ วสนัตสงิห์ กติตพิงษ์ เตรตันชยั และ สมคัร เจียมบุรเศรษฐ์ 

อรษุ นวราช กรรมการผูจ้ดัการสามพรานรเิวอร์ไซด์ พร้อมด้วย อมัพร สวุรรณ-
จนัทร์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนวัดสวนส้ม จ.สมทุรปราการ ร่วมเวทเีสวนาแชร์
ความรูห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในงานสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง “ธุรกจิ
ยัง่ยนืด้วยหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงนกับรหิารรุน่ใหม่ก้าวไกลตามรอยพ่อ” 


