
รวมกันเราอยู่
อ�ำนำจ 250 คน เมื่อพิจำรณำ
จำกพรรคกำรเมอืงอืน่ทีด่�ำเนนิ
กลยทุธ์ทำงกำรเมอืงแบบ “อยู่
เป็น” พร้อมร่วมโหวตสนบัสนนุ
กลุม่ทีม่อี�ำนำจอยูแ่ล้ว กำรกลบั
มำรวมร่ำงกนัหลงัแยกตวัไปท�ำ
ภำรกจิจงึเป็นทำงเลอืกทีด่ทีีส่ดุ
ที่จะท�ำให้บรรลุเป้ำหมำยหลัง
เลือกตั้ง

กำรกลนืน�ำ้ลำยตบเท้ำกลบัเข้ำ
พรรคประชำธปิัตย์ของบรรดำ
อดีตแกนน�ำ กปปส. แม้จะถูก
วิพำกษ์วิจำรณ์อยู่มำก แต่เป็น
สิ่งจ�ำเป็นเพรำะไม่มีทำงเลือก
อ่ืนทีด่กีว่ำในกำรเอำชนะพรรค
คูแ่ข่งส�ำคญัอย่ำงพรรคเพือ่ไทย 
เมื่อพิจำรณำจำกฐำนเสียงส.ว. 
ทีค่สช.จะแต่งตัง้ไว้ก่อนลงจำก
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ถ้าพระสุขภาพไม่ด ี การเผย 
แผ่ศลีธรรมกพ็ลอยตกต�า่ไป
ด้วย  3

จัดระเบียบอำหำรพระ

editor59lokwannee@gmail.com

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำถำม “ทั่นผู้น�ำ” กลำยเป็น “ค�ำถำมแห่งชำติ” 
ไม่ใช่แค่กำรสร้ำงภำพหลอน “ธรรมำภิบำล” 
แต่ “ใครที่ควรตั้งค�ำถำมและใครควรตอบ?” 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ให้ตั้งสติย้อนเวลำ 3 ปี 
“คสช.” ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงใช่หรือไม่? 
“โสภณ พรโชคชัย” ยืนยันอ�ำนำจประชำชน 
“ประชำธิปไตย” เท่ำนั้นแก้ปัญหำบ้ำนเมืองได้ 
“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ” มองต่ำงมุม “ท่ำนผู้น�ำ” 
ทหำรยุคต่อไปต้องเลิกคิดเป็น “อัศวินม้ำขำว” 
“ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี” ชี้พูดคุยสันติสุขแก้ไฟใต้ได้ 

“เบล”รับสภาพ
หากนั่งสำารอง

กีฬา 6

“โออิชิ”ตอกยำ้า
ผู้นำาอาหารญี่ปุ่น

ก่อการร้าย
ปักหลักฟิลิปปินส์

เศรษฐกิจ 4

ต่างประเทศ 7

ฉุก(ละหุก)คิด 3
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 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

พรรคการเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อไทย
พร้อมท�าตัวเป็นน�้า

ปรับตัวเข้าหากลุ่มอ�านาจอยู่แล้ว

แม็พคือช่วงกลางปีหน้าและพรรค
ประชาธิปัตย์แพ้เลือกตั้ง หรือไม่
สามารถรวมเสยีงข้างมากตัง้รฐับาล
ได้ นายอภิสิทธ์ิกระเด็นออกจาก
ต�าแหน่งหวัหน้าพรรคแน่นอน แต่
จะเป็นการกระเดน็แบบบวัไม่ช�า้น�า้
ไม่ขุน่ เพราะมข้ีออ้างแสดงความรบั
ผดิชอบต่อความพ่ายแพ้เปิดทางให้
คนใหม่มาเป็นแม่ทพัน�าพรรคต่อสู้
ในเวทกีารเมอืงต่อไป
 3.พรรคประชาธปัิตย์หมดมกุหา
เสยีงกบัประชาชน จงึตดัสินใจชูประ 
เดน็เดมิลงสูศ้กึเลอืกตัง้ครัง้หน้า คอื
ต่อต้านระบอบทกัษิณ ก�าจดัทนุสา-
มานย์ และปฏริปูประเทศ
 เป็นการต่อต้านระบอบทักษิณ 
ทัง้ทีด่ร.ทกัษิณ ชนิวตัร ออกจากประ 
เทศไทยไปแล้ว 1 ทศวรรษ เป็นการ
ต่อต้านระบบทกัษิณ ทัง้ท่ีฝ่ายทัก-
ษิณไม่ได้เป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญ

รวมกนัเราอยู่
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ท่ีจะสนับสนุนใครก็ได้ขึ้นมาเป็น
นายกรฐัมนตร ี โดยอ้างว่าเป็นสทิธิ
ตามกฎหมาย และมคีวามเป็นไปได้ 
ทีจ่ะบรรลเุป้าเมือ่มองจากฐานเสยีง
สมาชกิวฒุสิภา 250 เสยีง ท่ีคสช.จะ
แต่งตัง้รอเอาไว้ก่อนลงจากอ�านาจ
 5.เมือ่ประเมนิแล้วว่าเสียงสนบั 
สนนุยงัตกเป็นรองพรรคคูแ่ข่งอย่าง
พรรคเพือ่ไทย โครงการจดัตัง้พรรค 
การเมอืงใหม่ก่อนหน้านีจ้นต้องพบั
เก็บไปก่อน แม้การจัดตั้งพรรค-
การเมืองใหม่อาจมีโอกาสดึงอดีต
ส.ส.จากพรรคอืน่เข้าร่วมได้ แต่เมือ่
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วน่าจะเป็น 
การตกปลาในบ่อเพ่ือนเสียมากกว่า
จงึไม่เกดิประโยชน์ ปล่อยปลาให้อยู่
ในบ่อใครบ่อมนัไม่ต้องเสยีค่าเลีย้ง
ด ูถงึเวลาโหวตในสภาค่อยเจรจาขอ 
รบัการสนบัสนนุกม็ผีลเท่ากนั เพราะ
พรรคการเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่พรรค
เพือ่ไทยพร้อมท�าตวัเป็นน�า้ปรบัตวั
เข้าหากลุม่อ�านาจอยูแ่ล้ว
 นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้เสียการ
สนบัสนนุจากกลุม่การเมอืงทีอ่ยูต่รง
ข้ามพรรคเพ่ือไทย ท้ัง กปปส.และ
พรรคประชาธิปัตย์ยังเห็นตรงกัน  
ว่าจะงดตอบโต้ด้วยวิวาทะในสิ่งที่
เห็นต่างกับกลุ่มการเมอืงเหล่านีเ้พือ่
รกัษาน�า้ใจ รกัษาคะแนนเสยีงทีจ่ะ
ได้รบัในการเลอืกตัง้
 กำรกลบัเข้ำพรรคประชำ-
ธปัิตย์ของอดตีแกนน�ำ กปปส. 
แม้ว่ำจะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
เหมอืนในอดตี แต่จ�ำต้องกลบั
มำเพรำะพิจำรณำถี่ถ้วนแล้ว 
ไม่มีทำงเลือกอื่นที่ดีกว่ำที่จะ
เอำชนะพรรคเพ่ือไทยเข้ำต�ำรำ 
“รวมกนัเรำอยู”่ นัน่เอง

การหวนคนืกลบัสู่รงัเก่าของบรรดา
อดีตแกนน�าคณะกรรมการประชา 
ชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศ 
ไทยให้เป็นประชาธปิไตยทีส่มบรูณ์
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประ 
มขุ (กปปส.) ท�าให้ภาพการเมอืงที่
ชัดเจนอยู่แล้วมีความชัดเจนย่ิงข้ึน
ในหลายกรณี
 1.ชดัเจนว่า กปปส. และพรรค
ประชาธปัิตย์เป็นพวกเดยีวกนั การ
ประกาศลาออกจากพรรคไปเคลือ่น 
ไหวโค่นล้มรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์  
ชินวัตร ก็เพื่อหลีกค�าครหาแพ้ใน
สภาเล่นการเมืองข้างถนน หลบ
ปัญหาข้อกฎหมายท่ีอาจมีปัญหา   
ต่อสถานะภาพของพรรค วนันีเ้มือ่
ท�าภารกิจเสร็จสิ้นก็กลับมารวมตัว
ท�างานร่วมกนัใหม่
 2.ชัดเจนว่าข่าวความต้องการ
เปล่ียนตวัผูน้�าพรรคจากนายอภสิิทธ์ 
เวชชาชวีะ ไปเป็นบคุคลอืน่นัน้มมีลู
ความจรงิ แต่เมือ่กลุม่ของนายอภ-ิ
สทิธิย์งัมคีวามแน่นหนาการกลบัเข้า
พรรคมาอีกครั้งต้องรักษามารยาท
ด้วยการสนบัสนนุนายอภสิิทธ์ิต่อไป
จนกว่าจะพ้นวาระการเป็นหัวหน้า
พรรคช่วงปลายปีหน้า
 หากการเลอืกตัง้เป็นไปตามโรด 

ก�าหนดกตกิาประเทศ
 ทีส่�ำคญักำรชปูระเดน็ปฏ-ิ
รูปประเทศ  แม้จะไปตอกย�้ำ
ควำมล้มเหลวเสยีของของกำร
ท�ำรัฐประหำรเพ่ือกำรปฏิรูป
ของคณะรักษำควำมสงบแห่ง
ชำต ิ (คสช.)  ตลอดระยะเวลำ 
3 ปีที่ผ่ำนมำ  เพรำะถ้ำปฏิรูป
ส�ำเรจ็คงไม่เหลอือะไรให้พรรค
ประชำธิปัตย์น�ำมำใช้หำเสียง
เรื่องกำรปฏิรูปอีก  แต่จะเป็น 
กำรรกัษำฐำนมวลชนท่ีร่วมกนั
เรยีกร้องปฏริปูก่อนเลอืกตัง้เอำ
ไว้ในมอื
 4.หากพรรคประชาธิปัตย์แพ้
เลือกต้ัง จะละท้ิงประเพณีปฏิบัติ
ทางการเมืองที่ให้พรรคได้เสียงอัน 
ดับหนึ่งได้จัดต้ังรัฐบาลก่อน ด้วย
การรวบรวมเสยีงในสภาแข่งกบัพรรค
ท่ีชนะเลือกต้ังเพ่ือเป็นรัฐบาล พร้อม
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

อายยุงัน้อยอยูด้่วย นอกนัน้ก ็3 วนัด ี4 วนัไข้ ไม่
ค่อยจะสมบรูณ์แขง็แรง 
 เร่ืองโรคภัยไข้เจ็บจึงเป็นสิ่งที่สมควรอย่าง    
ยิง่ทีจ่ะต้องช่วยกนัดแูลรกัษา อย่าปล่อยให้โรค
ภยัไข้เจบ็มาบัน่ทอนงานเผยแผ่ศลีธรรม คณุงาม
ความด ี ถ้าพระสขุภาพไม่ด ีการเผยแผ่ศลีธรรม
คุณงามความดีก็จะพลอยตกต�่าไปด้วย เพราะ
ไม่มโีอกาสจะไปศกึษาเรยีนรู้  
 การมาสนใจเรื่องอาหารของพระจึงถือเป็น
ความหวงัดทีีน่่าชืน่ชม กข็อให้ความหวงัดอีนันี้
ส�าเร็จ ประโยชน์อย่างต่อเนื่องยาวนานมั่นคง 
อย่าเหมอืนไฟไหม้ฟาง ท�าแล้วกข็อให้ตดิตามดู
ผลด้วยว่าจะท�าให้สุขภาพพระสงฆ์ เณรอยู่ใน
เกณฑ์ทีน่่าปลืม้ใจอย่างไร 
  ถ้าพระกรรมฐานแต่เบาหวานกินก็ไม่ไหว 
ต้องให้มีฐานร่างกายที่สมบูรณ์ มีใจที่จะศึกษา
ฝึกฝน การอาพาธเจบ็ป่วยเป็นอปุสรรคต่อการ
เจรญิสมณธรรม เวทนา ก้มกเ็จบ็กป็วดกจ็ะก�า 
หนดอะไรได้ยาก จะก�าหนดลมหายใจยุบหนอ
พองหนอกไ็ม่ต่อเนือ่ง ไม่ราบรืน่ 
 กต้็องขอนโุมทนำฝ่ำยสำธำรณสขุทีเ่หน็
ควำมส�ำคัญของเรื่องนี้  ซึ่งจะได้บุญมำก 
โดยเฉพำะญำตโิยมทีใ่ส่อำหำรกใ็คร่ครวญ
ด้วย  ใครดูแลภิกษุป่วยเจ็บ  พระพุทธเจ้ำ
บอกว่ำเหมอืนดแูลพระองค์เลย  เพรำะคอื
ศำสนทำยำทของพระองค์  กข็ออนุโมทนำ
ต่อบุญ  ต่อเจตนำที่เป็นกุศลของทุกท่ำนที่
คดิท�ำเรือ่งนี้ 
 	 เจรญิพร

ขออนโุมทนาทกุฝ่ายทีม่คีวามห่วงใยสขุภาพอนา 
มยัของพระสงฆ์ จงึมกีารยืน่เรือ่งถวายสมเดจ็พระ
สงัฆราชและส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 
(พศ.) กร็บัลกูแล้วว่าจะหาวธิกีารถวายอาหารใส่
บาตรพระให้ไม่เกดิปัญหาโรคภยัไข้เจบ็ ไม่ว่าจะ
เป็นโรคเบาหวาน โรคไขมนัอดุตนัเส้นเลอืด อะไร
ต่างๆ กข็ออนโุมทนา 
 เพราะอาหารที่ใส่บาตร แม้บางอย่างพระ
เลอืกไม่ได้กต้็องรบัมา อย่างทีพ่ระพทุธเจ้าตรสั
ว่า “วจิะยะทำนงั สคุะตะปะสตัถงั” ใคร่ครวญ
แล้วน�าออกให้ พระองค์ทรงสรรเสรญิ ไม่ใช่หยบิ
ได้ ซือ้ได้ หาได้กใ็ส่ให้พระเลยโดยไม่ได้ค�านงึว่า
พระจะเกดิอะไรกบัร่างกาย ไม่ถกูกบัอาหารประ 
เภทใด  
 พระมกีว่ำ  2 แสนรปู  จงึมบ้ีำงทีจ่ะบก 
พร่องตกหล่นกบักำรดแูลเรือ่งสขุภำพ บำง
องค์อำจต้องไปจ�ำพรรษำห่ำงไกลถิน่เจรญิ  
ไม่มสีำธำรณสขุ อนำมยัต�ำบลกอ็ยูไ่กล เมือ่
เจบ็ป่วยจะเดนิทำงไปกไ็ม่สะดวก ท�ำให้บำง
รปูบำงองค์อำยแุค่ 40-50 กเ็สยีชวีติ ทัง้ที่
ควรจะอำยถุงึ  70-80  ปี  อย่ำงเพือ่นๆรุน่
เดยีวกบัอำตมำกล็ำโลกไปแล้วหลำยองค์ 
  พระที่ท�างานเผยแผ่พระศาสนามาด้วยกัน 
สขุภาพอนามยักบ็ัน่ทอนไม่ใช่น้อย ถ้าสมบรูณ์
แขง็แรงกส็ามารถท�างานสงเคราะห์ ท�างานพฒั-
นาได้แข็งแรง อย่างไม่นานมานี้พระที่ไปรับ      
รางวลัเพชรน�า้งามทีท่�ากจิกรรมศาสนสงเคราะห์ 
7 องค์กเ็หน็ป้อแป้ๆ มแีขง็แรงไม่กีอ่งค์ ท่านว.   
วชริเมธรีูส้กึว่าจะแขง็แรงมากกว่าเพือ่น เพราะ

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

 
In Brief : ย่อความ

จัดระเบียบอำหำรพระ

ใครดแูลภกิษปุ่วยเจ็บจะได้บญุมำก 
พระพุทธเจ้ำบอกว่ำเหมือนดูแล
พระองค์เลย เพรำะคือศำสนทำยำท
ของพระองค์

4 ค�าถามของ “ท่ันผูน้�า” กลายเป็น “ค�ำ 
ถำมแห่งชำต”ิ  ทีท่�าให้เกดิปฏกิริ-ิ   
ยาท้ังกลุม่ทีเ่ห็นด้วยและกลุม่ทีไ่ม่เหน็
ด้วย เพราะตัง้ค�าถามแบบ “ถำมตรง
ค�ำตอบ” หรือ “ตอบตรงค�ำถำม” 
หรอืไม่ ทีส่�าคญักว่าคอื “ใครกนัแน่ที่
ควรตัง้ค�ำถำมและใครควรเป็นคน
ตอบ?” 
 โดยเฉพาะเรื่อง “ธรรมำภิบำล” 
ระหว่างรฐับาลทีม่าจาก “ระบอบพสิ 
ดำร” กบัรัฐบาลทีม่าจากการเลอืกโดย
ประชาชน ประชาชนย่อมรูด้ว่ีารฐับาล
แบบไหนท่ีม ี“ธรรมำภบิำล” กว่ากนั 
ซึง่ผูม้อี�านาจย่อมรู้ดว่ีาอ�านาจจากปลาย
กระบอกปืนน้ันไม่มวีนัจะอยูไ่ด้ตลอดไป 
ช่วง “ขำลง” จงึควรลงอย่างมสีง่าราศี
ให้เร็วท่ีสดุและดดูทีีส่ดุ
 การตัง้ค�าถามของ “ทัน่ผู้น�า” ใคร
ใคร่ตอบก็ตอบ แต่ก็อย่าลืมตอบค�า-
ถามในใจว่า “ผ่านมา 3 ปีหลังการรฐั 
ประหาร ประเทศไทยมอีะไรดขีึน้บ้าง?” 
  “โลกวันนี้วันสุข” จึงให้ติดตาม
เงื่อนไขทางการเมืองอย่างใกล้ชิดก็จะ     
รู้ดีว่า “นำยกฯคนต่อไปชื่อใครจะ
ลอยมำ?” 
  เช่นเดียวกับค�ำประกำศ  “ลุง
ก�ำนนั” และพวกพ้องทีว่่ำ ต้อง “ปฏ ิ
รูปก่อนกำรเลือกตั้ง”  นั้น  จะเป็น
เพยีงวำทกรรมหรอืไม่นัน้  จงึไม่มี
ควำมหมำยใดๆ ภำยใต้ “ระบอบ
พสิดำร”!  
 
   

Thailand only 4.0 
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เสนอข้อมลู	: นายพศิาล รชักจิ-
ประการ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
อาม่า มารนี จ�ากดั (มหาชน) ร่วม
น�าเสนอข้อมูลของบริษัทในงาน 
Opportunity Day บรษิทัจดทะ-
เบียนพบผู้ลงทุน ประจ�าไตรมาส 
1/2560โดยบริษัทคงเป้ารายได้         
ปีนีท้�านวิไฮแตะ 1,500 ล้านบาท 
ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

  เงินฝำก    เงินกู้

อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ตลำดกรุงเทพฯ

ตลำดต่ำงประเทศ

ทองแท่ง  ซื้อ  20,300.00  บาท

 ขาย  20,400.00  บาท

ทองรูปพรรณ  ซื้อ  19,935.40  บาท

 ขาย   20,400.00  บาท

รำคำทองค�ำ

ฮ่องกง  ซื้อ  1,259.65 ขาย 1,263.42
ลอนดอน ซื้อ  1,259.30  ขาย 1,263.28

ภำวะหุน้ 31 พฤษภำคม 2560

สถำบัน  ซื้อ  ขำย  สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่ำงชำติ  ซื้อ  ขำย  สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รำยย่อย  ซื้อ  ขำย  สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลำร์สหรัฐ  บำท

ยูโร  บำท

ปอนด์สเตอร์ลิง  บำท

ดอลลำร์ฮ่องกง  บำท

เยน  บำท

ดอลลำร์สิงคโปร์  บำท

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

SET

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

SET 100 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)   

SET 50 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

mai 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

34.36

38.775

45.49875

4.4888

0.31983

24.92075

-6.91  1,561.66  
  50,316.61
-11.40  2,225.59  
  37,627.46
-5.41  986.08  
  31,672.70
-3.90  568.88  
  2,512.39

FTSE SET Index Series

แบ่งตำมมูลค่ำตำมรำคำตลำด

 

1,670.12   -9.64

2,390.86   -4.32

2,495.09   -9.93

1,834.62   -8.59

2,417.50   -5.33

2,905.15   +0.85

1,251.21   -1.55

  Large Cap FSTHL 

   Mid Cap FSTHM

  Small Cap FSTHS

  All-Share FSTHA

  Mid/Small Cap FSTHMS

  Fledgling FSTHF

  Shariah FSTSH 

3,941.64

7.83

5,557.65

11.05

-1,616.01

-

21,125.22

41.98

21,186.40

42.11

-61.19

-

19,933.94

39.62

19,276.59

38.31

657.35

- 

‘โออิชิ’ตอกยํ้าผู้นําอาหารญี่ปุ่น

 กชกร อรรถรังสรรค์ ผู้ช่วย
กรรมการผูจั้ดการฝ่ายพฒันาธรุ-
กิจอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป 
จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า วสิยั
ทัศน์ 2020 ท�าให้ต้องเพิ่มประ 
สทิธภิาพในการบรหิารจดัการรอบ
ด้าน โดยยดึหลกัการสร้างตราสนิ
ค้าให้แข็งแกร่งโดดเด่นและสัม-
พนัธ์กนัภายใต้แนวหลกั 3 ด้าน 
คอื ด้านนวตักรรม เพือ่ครองผูน้�า
ตลาดแมสพรเีมยีม ด้านคณุภาพ
ของสินค้าและบริการด้วยมาตร 
ฐานระดบัญีปุ่น่ และแบรนด์ทีช่่าง
คดิ สร้างสรรค์ สนกุสนาน 
  โดยปี 2559 เน้นพัฒนารส 
ชาติและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมปรงุและพร้อมทาน ทัง้แบบ
แช่เยน็และแช่แขง็  
 นอกจากน้ี ยังก�าหนดแผนการ
ส่งเสรมิการขายเพ่ือดึงดดูให้เกดิ
การทดลองผลติภณัฑ์ อันจะเป็น 
การขยายฐานผู้บริโภคให้กว้าง
มากยิง่ขึน้ โดยปี 2560 ได้ก�าหนด
แผนกลยุทธ์ในการขยายกลุม่ผลติ
ภณัฑ์ใหม่ๆในกลุม่ เช่น กลุม่ผลติ 
ภณัฑ์ประเภทขนมปังและเบเกอรี่ 
กลุม่อาหารว่าง และขยายช่องทาง
จดัจ�าหน่ายใหม่ๆ 
 ปัจจบุนัได้เตรยีมความพร้อม

ทัง้ด้านการขออนญุาตและการขอ 
รบัรองมาตรฐานต่างๆทีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่ให้สนิค้ามคีวามน่าเชือ่ถอืและ
เป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภคในต่าง
ประเทศ รวมถงึมกีารศึกษาพฤติ-
กรรมการบรโิภคและช่องทางการ
จดัจ�าหน่ายในประเทศต่างๆ เพือ่
สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าที่มี
คณุภาพและตรงกบัความต้องการ
ของผูบ้รโิภค โดยปี 2559 ได้เริม่
จ�าหน่ายผลติภณัฑ์โออชิ ิ เกีย๊วซ่า
ในประเทศกลุม่ประชาคมเศรษฐ-
กจิอาเซยีน อาท ิ เมยีนมาร์ และ
กัมพูชา โดยแผนงานการขยาย
ตลาดในต่างประเทศเน้นการจัด
จ�าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารแช่แขง็
ภายในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก 
และขยายไปยงักลุม่ประเทศสห-
ภาพยโุรป อาท ิฝรัง่เศส เป็นต้น  
รวมถึงการสร้างโอกาสทางธรุกิจ
ในการพัฒนาสินค้าร่วมกับคู่ค้า 
เพื่อน�าเสนอความแตกต่างของ
รสชาตใิห้เข้ากบัวฒันธรรมการรบั
ประทานของผู้บริโภคในแต่ละ
ประเทศ
 ส�าหรับการร่วมงาน THAI-
FEX ระหว่างวันที่ 31 พฤษภา 
คม-4 มถินุายน ณ ชาเลนเจอร์ 
ฮอลล์ 3 อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
เพือ่แสดงศกัยภาพทางธรุกจิการ

เป็นผูน้�าและสร้างสรรค์ธรุกจิอา-
หารสไตล์ญีปุ่น่ โดยเตรยีมสนิค้า
และผลติภณัฑ์คณุภาพกลุม่อาหาร
พร้อมปรุงและพร้อมทานมาน�า
เสนออย่างหลากหลาย แบ่งเป็น 
4 ประเภทหลกั ได้แก่ สนิค้ากลุม่
อาหารแช่เยน็ สนิค้ากลุม่อาหาร
แช่แข็ง สินค้ากลุ่มฟู้ดเซอร์วิซ/
โฮเรก้า และสินค้ากลุ ่มสินค้า
พร้อมส่งออก มากกว่า 100 ราย 
การ โดยคาดว่าจะได้รบัการตอบ
อย่างดจีากคูค้่าทางธรุกจิและบุค-
คลทัว่ไป
 นอกจากนี้ ภายในงานยังมี
การจดัชมิอาหารและสาธติวธิกีาร
ท�าอาหารแนวฟิวชั่นสร้างสรรค์
จากสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ภายใต้ตราสนิค้าโออชิ ิอาท ิ โรล
แซนด์วิชปูอัด-ย�าสาหร่ายญ่ีปุ่น 
(จดัแบบคานาเป้) ราเมนแซลมอน
ซอสพริกไทยด�า, ข้าวหน้าซาบะ 
คตัซซึอสแกงกะหรี,่ ครวัซองต์หมู
ชาชกูมิจ,ิ ย�าแซบแซลมอนฟ ูฯลฯ 
โดยเชฟอดลุย์ จรเจริญ, เชฟพรีะ-
โรจน์ ศริปัิญจนะ และเชฟดวงฤทธิ์ 
แคล้วปลอดทกุข์ 

โออิชิ กรุ๊ป ขนสินค้ำพร้อมส่งออก แสดงควำมเป็นผู้น�ำ
ธุรกจิอำหำรสไตล์ญีปุ่่นในงำน THAIFEX–World of Food 
ASIA 2017 ทั้งมีโอกำสพบปะเจรจำและสร้ำงเครือข่ำย
ทำงกำรค้ำกลุม่สนิค้ำอำหำรพร้อมรบัประทำนและอำหำร
พร้อมปรุง
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ลงทุนระหว่างประเทศ	: นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย พบปะหารอืกบั นาย
เถลิงศักดิ์ วงศ์สามศร อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุง
ไคโร และคณะ เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทย
กับอียิปต์และทวีปแอฟริกา 

ลงเสาเอก	: นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
ทีซีซี แลนด์ จ�ากัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัททีซี
ซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จ�ากัด ร่วมในพิธีบวงสรวงและลงเสาเอกโครง 
การแห่งใหม่ย่านลาซาล เพื่อ ตอบโจทย์ทุกความต้องการรองรับไลฟ์
สไตล์การอยู่อาศัย 

 เวบ็ไซต์ voice.tv รายงานว่า 
เดอะ สเตรท ไทม์ในสิงคโปร์
เสนอรายงานเชงิข่าว กรณรีฐับาล
ไทยมีแผนพัฒนาสนามบินอู่ตะ 
เภาเป็นศนูย์บ�ารงุรกัษา ซ่อมแซม 
และยกเครือ่งอากาศยาน (Main-
tenance repair and operations-
MRO)) โดยอ้างความเหน็ของผู้
สันทัดกรณีในธุรกิจการบินว่า 
ไทยคงต้องใช้เวลาอีกนับสิบปี  
กว่าจะไล่ตามทนัสงิคโปร์ทีค่รอง
ความเป็นฮับในอุตสาหกรรม     
เอม็อาร์โอของภมูภิาคในเวลานี้
 บรรดาผู้รู ้ในธุรกิจเอ็มอาร์
โอบอกว่า แม้ไทยมข้ีอได้เปรยีบ
สิงคโปร์ในเรื่องต�าแหน่งที่ตั้งใน
ภมูภิาค ทีดิ่นหาง่ายและแรงงาน
ราคาถกู แต่ไทยยงัต้องสร้างสา-
ธารณูปโภคที่จ�าเป็น แก้ปัญหา
ระบบราชการทีท่�างานล่าช้า ซ�า้
ซ้อนและมากขั้นตอน รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมทางการเมืองท่ี
ไม่มเีสถยีรภาพเพือ่ดงึดดูการลง 
ทนุจากต่างชาติ
 รายงานยงัระบวุ่า ไทยมแีผน
ลงทนุ 5,700 ล้านดอลลาร์สหรฐั 

(กว่า 194,500 ล้านบาท) พลกิ
โฉมสนามบินอูต่ะเภาให้เป็นศนูย์
เอ็มอาร์โอภายในปี 2569 เพื่อ
เป็นทางเลอืกนอกเหนอืจากสงิค 
โปร์ แผนดงักล่าวตัง้เป้าทีจ่ะสร้าง
อตุสาหกรรมมลูค่า 10,000 ล้าน
บาท สร้างงาน 7,500 ต�าแหน่ง
 นายบวร จันทร์เสรชียั ผู้จดั 
การใหญ่บรษิทั ดคูอมมนั เทคโน 
โลย ีผูผ้ลติอปุกรณ์อากาศยาน ให้
ความเห็นว่า แผนนี้ต้องใช้เงิน
ลงทนุมหาศาล ระบบราชการไทย
เชือ่งช้ามาก รฐับาลต้องทบทวน
กฎหมายการเป็นเจ้าของกิจการ
ของต่างชาต ิทัง้ตลอดทศวรรษท่ี
ผ่านมาไทยยังมีปัญหาการเมือง
ท�าให้เกิดความไม่ม่ันใจของนัก
ลงทนุรายใหม่
 นายปีเตอร์ ไจล์ รองประ-
ธาน และผู ้จัดการใหญ่บริษัท      
เทอร์ไบน์แอโร กล่าวว่า ไทยมี
ความพร้อมหลายอย่างและหลาย
บรษิทัเข้ามามบีทบาทในธรุกิจ- 
เอ็มอาร์โอแล้ว เช่น Triumph 
Group, Chromalloy, Airbus, 
และ TurbineAero บรษิทัเหล่านี้

มเีครือ่งไม้เครือ่งมอื อปุกรณ์ สา-
ธารณปูโภคและฝีมอืแรงงานของ
คนไทยจากโรงเรยีนการบนิ
 อย่างไรก็ตาม ผู้สันทัดกรณี
หลายรายบอกว่า ไทยยังต้องใช้
เวลาอย่างน้อย 10 ปีในการสร้าง
สาธารณปูโภคจึงจะสามารถแขง่
กับสงิคโปร์ได้  ซึง่ปัจจุบนัสงิคโปร์
มีบริษัทด้านซ่อมเครื่องบินเข้า   
ไปประกอบการจ�านวน 37 บรษิทั 
ขณะท่ีไทยมแีค่ 6 บรษิทั
 อนึง่ เมือ่วันท่ี 29 พฤษภาคม
ทีผ่่านมา น.ส.อจัฉรนิทร์ พฒัน
พนัธ์ชยั รองเลขาธกิารคณะกรรม 
การส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
เปิดเผยว่า ไซกอร์สกี แอร์คราฟต์ 
บรษิทัในเครอืลอ็กฮดีมาร์ตนิได้

เข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ที่จะ
ลงทุนเพิ่มในกิจการเอ็มอาร์โอ  
ในไทย ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่
ผ่านมา แอร์บัสเอสอีลงนามข้อ
ตกลงกับการบินไทยจะประเมิน
ลู่ทางท่ีจะพัฒนาโรงซ่อมเคร่ือง
บินท่ีอู่ตะเภา เนื่องจากเวลานี้
สิงคโปร์ค่อนข้างแออัด ไทยจึง   
ถอืเป็นทางเลือกท่ี 2 ในการเป็น
ศูนย์กลางงานซ่อมบ�ารุงเครื่อง
บนิในภมูภิาคนี ้ ซึง่ไทยมจีดุแขง็
ด้านยานยนต์และงานช่าง โดย
แผนปรบัปรงุอูต่ะเภาเป็นส่วนหน่ึง
ของการพฒันาเขตพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ
พเิศษภาคตะวันออก (ออีซี)ี ทีม่ี
แผนการลงทนุ  1.5 ล้านล้านบาท
ช่วงปี 2560-2564 

กูรูธุรกิจกำรบินชี้แผนดันอู่ตะเภำเป็นศูนย์ซ่อมอำกำศ 
ยำน  ไทยยังตำมหลังสิงคโปร์อีกนับทศวรรษ  อุปสรรค
ใหญ่คือขำดสำธำรณูปโภครองรับ  ระบบรำชกำรล่ำช้ำ
และกำรเมืองที่ไร้เสถียรภำพ

MROไทยตามสงิคโปรน์บัสบิปี
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กีฬา

โลกกีฬา

‘มำห์เรซ’ขึน้บญัชขีอย้ำย 

‘ลเินกอร์’ชี‘้ปืน’ล้ำหลังมำก

ต�ำรวจเผย‘วูดส์’หลบัคำรถ 

รยิำร์ด มำห์เรซ กองหน้าทมีชาตแิอลจเีรยี 
ออกมาประกาศชัดเจนว่า เขาต้องการย้าย
ออกจากทมีแชมป์พรเีมยีร์ลกี 2016 เพือ่หา
สิง่ท้าทายใหม่ จากการเปิดเผยของสือ่ของ
องักฤษ เมือ่วนัองัคารท่ีผ่านมา โดยกองหน้า
วยั 26 ปี ทีย้่ายมาจากทมีเลอ อาร์ฟ เมือ่ปี 
2014 กล่าวว่า เขาได้ตกลงว่าจะอยูก่บัทมีอกี 
1 ฤดกูาล กับทางประธานสโมสร เมือ่ฤดกูาล
ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นท่ี
ต้องการประสบความส�าเร็จในการค้าแข้ง 
มาห์เรซ จึงออกมายืนยันกับทางสโมสรว่า 
“ผมรู้สกึว่านีค่อืเวลาทีถ่กูต้องทีจ่ะย้ายทมี”   

แกรี ่ลเินเกอร์ อดตีกองหน้าทมีชาตอิงักฤษ 
ให้ความคดิเหน็ว่า ทมีอาร์เซนอล ตามหลงั
ทมีคูแ่ข่งในพรเีมยีร์ลกี มาไกลแล้ว และดู
เหมือนว่าฤดกูาลหน้า พวกเขากย็งัจะพลาด
ไปเล่นแชมเป้ียนส์ ลกี อกี ซึง่เป็นความเหน็
ท่ีตรงกบั บ๊อบ วลิสนั อดตีนายทวารของทมี
อาร์เซนอล นัน่เอง ท้ังนี ้มข่ีาวออกมาว่า อาร์
แซน เวงเกอร์ ก�าลงัต่อสญัญากบัทมีออกไป
อกี 2 ปี โดย ลเินเกอร์ บอกว่า “อาร์เซนอล 
ตามหลังคู่แข่งมากแล้ว หากว่าคุณถามว่า 
อาร์เซนอล จะจบด้วยอนัดบั 4 หรอืไม่ใน
ฤดกูาลหน้า ผมว่าบางทอีาจจะไม่ พวกเขา
ตามหลงัทมีคูแ่ข่งมากกว่าที ่เวงเกอร์ คดิ” 

เจ้าหน้าทีต่�ารวจเปิดเผยว่า ไทเกอร์  วดูส์ 
อดีตนกักอล์ฟหมายเลข 1 ของโลก นอนหลบั
อยูใ่นรถ ขณะท่ีโดนควบคมุตวั เมือ่วนัจนัทร์
ที่ผ่านมา วูดส์ มีปฏิกิริยาท่ีเชื่องช้ามาก 
พูดจาไม่รู้เรื่อง พร้อมกับแสดงกิริยามึนงง 
อย่างเช่น เขาถามกลบัเจ้าหน้าทีว่่า เขาก�าลงั
ไปท่ีไหน? มาจากไหน? และเมือ่เจ้าหน้าที่
บอกให้ วดูส์ ลองเดนิ ปรากฏว่า วดูส์ ต้อง
ใช้เวลานานมากกว่าจะเดนิได้ และพยายาม
ท่ีจะลืมตาไว้ ก่อนหน้านี้ วูดส์ ได้ออกมา
ขอโทษครอบครวั เพือ่นๆและแฟนๆ พร้อม
กับชี้แจงว่า อาการดังกล่าวเกิดจากฤทธิ์      
ยาแก้ปวดทีเ่ขาทานไป หลงัจากทีเ่พิง่เข้ารบั
การผ่าตดัหลงัครัง้ที ่4 เมือ่เดอืนเมษายนที่
ผ่านมา

แกเรธ็ เบล กองหน้าทมี “ราชนัชดุขาว” เร-
อลั มาดรดิ ประกาศว่า เขาฟิตพอทีจ่ะลงนดัชงิ
ชนะเลศิ แชมเป้ียนส์ ลกี ทีค่าร์ดฟิฟ์ บ้านเกดิ
ของเขา ในวนัเสาร์นี ้แต่ว่าสตาร์ทมีชาตเิวลส์ ก็
เข้าใจได้หากว่าเขาอาจจะโดนจับเป็นตวัส�ารอง
ของทมีราชนัชดุขาว เรอลั มาดรดิ เนือ่งจาก
อาการบาดเจบ็ทีย่งัรบกวนอยู่ 
 แม้ว่า เบล อาจจะกลบัมาลงสนามซ้อมได้
เมือ่ไม่นานมานี ้แต่อกีทางหนึง่ กองหน้าวยั 27 
ปี กย็งัคงพกัฟ้ืนรกัษาตวัอาการบาดเจบ็ทีเ่ส้น
เอน็ข้อเท้าอยู ่เบล ไม่ได้ลงเล่นเลย ตัง้แต่วนัที่ 

แอนดี ้เมอร์เรย์ มอื 1 ของโลก วัย 30 ปี หลบ
หลีกโชคชะตาที่เลวร้ายเหมือนกับ แองเจลลิก      
เคอร์เบอร์ เพือ่นร่วมมอื 1 ทีต้่องตกรอบแรกไป
แล้ว โดย เมอร์เรย์ เอาชนะ องัเดร คซูเนตซอฟ 
นกัหวดชาวรสัเซยี ด้วยสกอร์ 6-4, 4-6, 6-2, 
6-0 ในเฟรนช์ โอเพ่น เมอร์เรย์ จะเข้าไปพบกบั 
มาร์ตนิ คลซีาน จากสโลวาเกยี มอื 50 ของโลก 
ส่วนเพือ่นร่วมชาตขิอง เมอร์เรย์ อย่าง โยฮนันา 
คอนตา พ่ายให้แก่ เชยี ซ ูเหว่ย มอื 109 ขณะที่ 
ไคล์ เอ็ดมุนด์ เอาชนะกุสเตา เอเลียต 6-3,      
6-2, 7-5 ซึง่ เอด็มนุด์ จะเข้าไปพบผูช้นะระหว่าง          
โจ วลิไฟรด์ ซองก้า จากฝรัง่เศส หรอื เรนโซ่ โอลิ
โว จากอาร์เจนตน่ิา 
 “มันเป็นการเริม่ต้นทีว่เิศษมาก และหวงัว่าผม

23 เมษายน เมือ่เขาโดนเปลีย่นตวัออกในเกม
เอล คลาซโิฮ และยอมรบัว่า เขาอาจจะรบีเร่ง
เกินไป หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดเมื่อเดือน
พฤศจกิายนทีผ่่านมา 
 ซเีนอดนี ซดีาน โค้ชของทมีมาดรดิ ยงัจะ
ต้องตดัสนิใจว่า เขาจะใช้บรกิารของ เบล หรอื 
อสิโก้ ในเกมทีพ่บกบัทมี “ม้าลาย” ยูเวนตสุ 
ในวนัเสาร์นี ้ซึง่ เบล กย็อมรบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ 
 “ผมรูส้กึสบายๆ เวลานีไ้ม่มปัีญหาส�าหรบั
ผม” เบล กล่าวก่อนทีจ่ะลงสนามฝึกซ้อมเมือ่วนั
องัคารทีผ่่านมา “ส�าหรบัผม อสิโก้ กม็ผีลงาน
ทีย่อดเยีย่ม ช่วง 2-3 สปัดาห์ทีผ่่านมา ทัง้นี ้ก็
ขึน้อยูก่บัการตดัสินใจของผูจ้ดัการทมี กต้็องดู
กนัว่าจะเกดิอะไรขึน้ เขาจะเลอืกใคร ผมมัน่ใจ
ว่า ไม่ว่าจะเป็นใคร กจ็ะได้รบัการสนบัสนนุจาก
ทมีของเราเสมอ ผมยงัไมได้คยุกบัผูจ้ดัการทมี
เลย แต่ไม่ว่าจะอย่างไร สิง่ทีเ่ขาตดัสนิใจ คอื
สดุท้าย”
 “ผมเข้าใจเป็นอย่างด ีมันเป็นฤดกูาลทีย่าก
ล�าบากส�าหรบัผมในปีนี ้ ผมเข้ารบัผ่าตดัหลาย
ครัง้ ผมโชคไม่ดจีรงิๆ ผมไม่ได้ลงเล่นประมาณ 
6-7 สปัดาห์ ดงันัน้ ผมเข้าใจด ีหากว่าผมต้อง
นัง่อยูท่ีม้่านัง่ส�ารอง อะไรทีเ่ป็นประโยชน์สงูสดุ
ของทมี นัน่คอืสิง่ทีด่ทีีส่ดุ” 
 ขณะที ่ซดีาน กล่าวถงึ เบล ว่า “เราดใีจที่
เขากลบัมาอยูก่บัเรา เขาเป็นนกัเตะคนส�าคญั 
ผมดใีจทีเ่หน็เขาเริม่กลบัมาแล้ว เราจะเตรยีมตวั
เพือ่การแข่งขนัไปด้วยกนั แกเรธ็ ไม่ได้คยุอะไร
กบัผม แต่เขาพร้อมเสมอส�าหรบัเรา การทีไ่ด้
เล่นในบ้านเกดิของเขา มนัวเิศษมาก ผมก�าลงั
มองไปทีเ่งือ่นไขนีอ้ยู”่ 

‘เบล’ยอมรับน่ังสํารอง

‘เมอร์เรย์’โล่งผ่ำนเข้ำรอบสอง
จะกลบัมาสูเ่ส้นทางทีถ่กูต้องแล้ว” เมอร์เรย์ กล่าว 
 ซโิมน่า ฮาลปี มอืสามจากโรมาเนยี ผ่านเข้า
รองสองได้เช่นกนั เมือ่เอาชนะ จานา เซเปโลว่า 
จากสโลวาเกยี 6-2, 6-3 โดยฮาลปี ไม่ได้แสดง
ว่ามผีลกระทบจากอาการบาดเจบ็ทีข้่อเท้า ทีเ่ธอ
ประสบมาเมือ่สองสปัดาห์ทีแ่ล้ว โดย ฮาลีป จะ
เข้าไปพบกบั ทตัจานา มาเรยี จากเยอรมน ี ใน
รอบทีส่อง 
 อนึง่ ในการแข่งขนัเฟรนช์ โอเพ่น ครัง้นี ้เกดิ
เรือ่งไม่คาดฝันขึน้ เมือ่ แมก็ซเิม ฮามวั โดนเชญิ
ออกจากการแข่งขนั ในรอบแรก หลงัจากทีน่กัหวด
ชาวฝรัง่เศส ไปหอมและกอดผูส้ือ่ข่าวทวี ีจากการ
เปิดเผยของคณะกรรมการสหพันธ์เทนนิสของ
ฝรัง่เศส 
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ปาเรษ นาธ เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com เชิงเสนอแนะ
ว่า นานาชาติควรรวมพลังกันสู้กับกลุ่มก่อการร้าย การท�างาน
จึงจะมีประสิทธิภาพ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

กรณีกลุ่มติดอำวุธท้ำทำยอ�ำ-
นาจรัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยบุกยึด
เมอืงมาราวใีนเกาะมนิดาเนา ภาค
ใต้ของประเทศ ถอืเป็นการก่อเหตุ
รนุแรงถงึขัน้ประธานาธบิดโีรดรโิก 
ดูเตร์เต ต้องใช้กฎอัยการศึกเป็น

กำสออกมำแสดงศกัดำ ก่อเหตุ
โหดเถือ่นแบบกลุม่ก่อกำรร้ำย 
เช่น เผำสถำนทีส่�ำคญั ปล้นสะ 
ดม บกุเรอืนจ�ำปล่อยนกัโทษ และ
จับกุมนักบวชรวมทั้งผู้นับถือ
ศำสนำครสิต์ 200 คน เป็นตวั
ประกนั 
 ฝ่ายรัฐบาลส่งทหารเข้าโจมตขีบั
ไล่ โดยใช้เครือ่งบินทิง้ระเบิดด้วย 
เพือ่ยดึคืนเมอืงมาราวี แต่กลุ่มตดิ
อาวธุมคีวามเชีย่วชาญสงู ท�าให้การ
ต่อสูย้ดืเยือ้ 
   เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เปิดเผย
ตวัเลขผูเ้สยีชวิีตจากการปะทะ 6 วนั
แรก ว่ามปีระมาณ 95 ราย เป็นสมา 
ชกิกลุม่ตดิอาวธุ 61 ราย พลเรอืน 
19 ราย ทหาร 11 นาย และต�ารวจ 
4 นาย นอกจากนัน้ ยงัมผีูบ้าดเจบ็
อกีจ�านวนหนึง่
 กลุม่ตดิอำวธุกลุม่นีช้ือ่ “มำ
อเูต” (Maute) ซึง่ดอ็กเตอร์โร
ฮำน กนูำรตันะ (Rohan Gu-
naratna)  ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำร
ศกึษำกลุม่ไอเอส (IS) หรอื ไอ
ซสิ (ISIS) ระดบัโลก แห่งมหำ
วทิยำลยัเทคโนโลยีนันยำง ของ
สิงคโปร์  ระบุว่ำ  เป็นเครือข่ำย
ของกลุ่มก่อกำรร้ำยไอเอสใน

ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
  ดอ็กเตอร์โรฮานระบวุ่า มาอเูต 
เป็นกลุ่มที่ไอเอสในอิรักและซีเรีย
ให้การสนบัสนนุ วางแผนให้เป็น
ตวัแทนในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 
โดยใช้เมืองมาราวี หรือไม่ก็เมือง
อืน่ในเกาะมนิดาเนา เป็นฐานทีม่ัน่ 
 มำอูเตได้เงินทุนสนับสนุน
จำกไอเอส และไอเอสช่วยหำส
มำชกิให้ โดยประกำศให้ผูร่้วม
อดุมกำรณ์ทีไ่ม่สำมำรถเดนิทำง
ไปซีเรียและอรัิกได้ ให้มำอยูก่บั
มำอเูตแทน ท�ำให้มำอเูตเลือ่น
ฐำนะเป็นกลุม่ก่อกำรร้ำยระดบั
นำนำชำติ 
  สมาชิกของกลุ่มที่เสียชีวิตใน
เหตกุารณ์ครัง้นี ้33 รายแรก เป็น
ชาวต่างชาต ิ9 ราย ประกอบด้วย
ชาวมาเลเซีย อนิโดนีเซยี อนิเดยี 
และเชชเนยี 
 ขณะหน่วยข่าวกรองฟิลปิปินส์
ระบุว่า มชีาวซาอดุอีาระเบยี เยเมน 
โมรอ็ก ตรุกี และปากีสถาน รวมอยู่
ด้วย
 จากข้อมลูดงักล่าว ดอ็กเตอร์โร
ฮานจงึมองว่า กลุม่ก่อการร้ายกลุม่
น้ี ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะภายในประ 
เทศของฟิลิปปินส์ แต่เป็นปัญหา
ระดบัภมูภิาค
 ถ้ำไม่ปรำบปรำมให้สิน้ซำก 
จะเป็นภยัร้ำยกลุม่ใหม่ทีข่ยำย
อทิธพิลก่อเหตใุนประเทศต่ำงๆ 
ประจ�ำภมูภิำคนี ้

 
 

 

In Brief : ย่อความ

ผูเ้ชีย่วชำญฟันธงว่ำ กลุม่ 
ตดิอำวธุท่ีบกุยดึเมอืงมำ 
รำวใีนฟิลปิปินส์ เป็นเครอื 
ข่ำยของกลุ่มก่อกำรร้ำย
ไอเอส  ระบุเป็นภัยร้ำย
กลุม่ใหม่ทีอ่นัตรำยอย่ำง
ยิ่งต่อภูมิภำคเอเชียตะ 
วันออกเฉียงใต้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เครือ่งมอืเบกิทางในการปราบปราม
 เหตุการณ์ปะทุขึ้นเมื่อวันอัง-
คารที ่23 พฤษภาคม หลงักองทพั
ฟิลิปปินส์เข้าจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย
ในเมอืงมาราว ีหวงัจบักมุนายอสิ-
นลิอน ฮาปิลอน หวัหน้ากลุม่ตดิ
อาวธุคนส�าคัญ แต่ล้มเหลว    
  กลุ่มติดอำวุธที่เป็นพันธ-
มติรของนำยฮำปิลอน ซึง่สหรฐั
ตัง้ค่ำหวัน�ำจบั  5  ล้ำนเหรยีญ
สหรฐั (155 ล้ำนบำท) ได้โอ-

ก่อการร้ายปักหลักฟิลิปปินส์

 ข้อมูลภาพ : korearms.egloos.com
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089498-OM-201016-01

• บริการจัดส�งพนักงาน
• พนักงานดูแลผู�ป�วย+ผู�สูงอายุ
• พนักงานแม�บ�าน+แม�ครวั
• พนักงานพี่เลี้ยงน�องแรกคลอด
 ถึงน�องโต
• คนสวน-คนขับรถ
• รับฝากดูแลผู�ป�วย-ประจำศูนย�ฯ
• โดยพนักงานที่มีประสบการณ�

รับสมัครพนักงานทุกตำแหนง 
ติดตอ ศูนยพระคุณ 136 ดอนเมือง

เบอรโทร. 02-5651998 
081-4886185, 081-3561497

รับสมัครดวน

พระเครื่อง-P1-050517=4*6_01

รับเช่าพระเครื่อง 

พระบูชา ใหม่เก่า 

เครื่องราง ของขลัง

บริการรับเช่าถึงบ้าน 

ในราคาที่คุณพอใจ

081-258-6069
081-351-5870

รับเช่า
พระเครื่อง-พระบูชา

LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง

MARATH-OM-300517-01

1. ชางซอมอุปกรณฟตเนส 5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส, ไฟฟา
 • มีใจรักงานดานบริการ
 • หากสามารถขับรถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได

2. ธุรการชาง 1 อัตรา
 • เพศหญิง  อายุ 20-30 ป
 • วุฒิปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี ไมจำกัดสาขา
 • ใชคอมพิวเตอรและเคร�องใชสำนักงานไดเปนอยางดี
 • มีประสบการณดานงานธุรการจะพิจารณาเปนพิเศษ

3. พนักงานขาย ประจำโชวรูม
 สาขาFBT                                                         1 อัตรา
 สาขาระยอง                                                      1 อัตรา
 สาขาหาดใหญ                                                   1 อัตรา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปขึ้นไป
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี (จบสาขาวิทยาศาสตรการกีฬาจะพิจารณาเปนพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
 • มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดนั้นจะรับพิจาราณาเปนพิเศษ
 • ประสบการณงานขายเคร�องออกกำลังกาย

เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร
ที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งยังเปนตัวแทนจำหนายอุปกรณฟตเนสชั้นนำและคุณภาพสูงจากตางประเทศ

เชน อเมริกา, ฟนแลนด, ญี่ปุน และไตหวัน นอกจากนี้ ยังเปนผูจำหนายอุปกรณ Fitness Test
เพ�อใชทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย อีกดวย บริษัทฯ มีความตองการรับสมัครบุคลากร ผูมีความรูความสามารถ ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเองที่ฝายทรัพยากรบุคคล หรือสงประวัติมาที่ E-mail : marathonhr@gmail.com
บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกดั

เลขที่ 149 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 0-2434-0500-6, 0-2433-7992-4 

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร

่ ่ ใ ไ ้  ้

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
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1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

บริษัท บิลดิ้ง แลนด แอนด เฮาส จำกัด

ดำเนินกิจการบานและที่ดิน
ตองการรับสมัครงานในตำแหนงงาน ดังตอไปนี้

สนใจติดตอ
เลขที่ 52/68 ม.6 ม.บางใหญซิตี้ ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

BESTH-P1-220517-01

โทร. 09-6103-1065,
08-7080-7321, 08-1336-9373

ถามีที่พักอาศัยอยูใกลบางบัวทอง, บางใหญ จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

รับสมัครเฉพาะวันจันทร-พุธ-ศุกร เวลา 10.00-16.00 น.

ภัตตาคาร Neil’s Tavern

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

1. พนักงานเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    พูดภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 20,000 บาท

2. พนักงานผูชวยเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    อานภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 15,000 บาท

สมัครพรอมรูปถาย 1 รูปที่ ภัตตาคาร  Neil’s Tavern
เลขที่ 58/4 ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2650-8458-9
(เวลา 10.00-16.00 น.)

NEILS-p1-260517-01

เปนภัตตาคารอาหารฝรั่ง มีความประสงคที่
จะรับสมัครพนักงานทั้งเพศชายและหญิง ดังนี้

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4591 (1116) วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

081624-OM-300317-01

ขายสวนทุเรียน+ผลไม
18-2-78 ไร

ต.บานพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี
สวนสวยสมบูรณมีคนดูแล เก็บผลทุกป น้ำไมทวม

หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. ริมทางขึ้นเขาใหญ
ราคา 2 ลาน/ไร

ติดตอ : 081 624 9004 (เจาของขายเอง)
02225-OM-030517-01

ช่างเย็บผ้า
• หญิง อายุ 20-45 ป

• เย็บหรือพงได • มี O.T. 

• ประกันสังคม  • ทำงานหองแอร

ติดตอ 128 พระราม 4 (แถวหัวลำโพง) สัมพันธวงศ  

   โทร. 02-225-0404  

   รับสมัคร พนง.แคชเชียร์ ชาย/หญิง

 พนักงานนวดแผนไทย
  ประกันรายได้ 14,000.-/เดือน

สนใจติดต่อ 
2010/2-3 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 095-854-6656,โทร. 095-854-6656,
095-646-1544095-646-1544

โอภาส ซาลอน

Zalon-PIN-030417=C3_01
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KAOLA-OM-270417-01

บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด
รับสมัครงานรับสมัครงาน

เปนผูผลิตและจำหนายยาสมุนไพร ผลิตภัณฑอาหารเสริม

ติดตอสมัครไดที่ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด สามแยกพระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ 10290 โทร. 0-2819-7991-5 ตอ 110

• เพศชาย/หญิง อายุ 26-45 ป
• วุฒิปวส.-ปร�ญญาตร�
• มีพาหนะสวนตัว
• หากมีประสบการณตรงดานธุรกิจยา 
 จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

ผูแทนขาย 
ทีมโรงพยาบาล ตางจังหวัด

ขายที่ดิน-P1-170517=4*6_01

ขายที่ดินติดเขาขายที่ดินติดเขา

สนใจติดต่อ 
โทร.08-9498-3334

ราคาถูก

ราคา 13,500/ตร.ว.

อยู่โครงการฮอลิเดย์ปาร์ค 331 ตร.ว.

อยู่ซอย 5/2 ถมแล้ว

ราคา 13,500/ตร.ว.
ติดเขาในโครงการ ที่ดินเป็นโฉนดพร้อมโอน 

อยู่อำาเภอปากช่อง

ห่างจากตลาดปากช่องเพียง 6 กม.

บริษัท วิไลอาภรณ จำกัด
รับสมัครดวน

สนใจติดตอสมัครงานไดที่ บร�ษัท ว�ไลอาภรณ จำกัด เลขที่ 46,47,48,49 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-14, 35-16 แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2895-1426-9, 08-9203-2481, 08-1829-0214, 08-5339-6877 Email : vilaiaporn1992@gmail.com

VILAIAPORN-OM-040517-01

1. ช่างสร้างแบบกางเกงชายและชุดยูนิฟอร์ม
2. ช่างมาร์กเกอร์ (มาร์กมือ/มาร์กเครื�อง)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปข�้นไป • มีประสบการณและสามารถใชโปรแกรม Optitex ได

3. ช่างเย็บตัวอย่าง (หลายอัตรา)
4. ช่างเย็บผ้า (จ่ายงานเย็บใน-นอกและต่างจังหวัด) (หลายอัตรา)
 • เสื้อยูนิฟอรม, กางเกง, แจ็กเกต, ชุดหมี, เสื้อยืดคอโปโล ฯลฯ

5. พนักงานบัญชี
 • เพศหญิง • วุฒิปวส. สาขาบัญช¨

6. พนักงานคุมเครื�องปกคอม (หลายอัตรา)
 • มีประสบการณและสามารถกดเคร©่องได

 หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งมีที�พักให้
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน 
J 13.30 น. ดร.สมคดิ จำตศุร-ี
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในพิธีเปิดศูนย์หัวเว่ยโอ
เพ่นแลป็ แบงค์กอก ทีอ่าคาร จ ีทาว 
เวอร์  J 13.30 น. รศ.ดร.เฉลยีว 
วทิรูปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ 
กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) แถลงข่าวผล
ประกอบการ ปี 59/60 พร้อมให้

การศกึษา เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ประ 
จ�าปีการศกึษา 2559 แก่นกัศกึษา
จากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  ทัว่ประเทศ 
ที่สถาบันพัฒนาผู้น�า เครือเจริญ
โภคภณัฑ์ จ.นครราชสมีา J 13.30 
น. วรีะพล จริประดษิฐกลุ กรรม 
การก�ากบักจิการพลงังาน แถลงข่าว 
การจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชา 
การด้านพลังงานระหว่างประเทศ
ประจ�าปี พ.ศ.2560 ที่ส�านักงาน

J 08.00 น. นพ.ธีระเกียรต ิ
เจรญิเศรษฐศลิป์ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงศกึษาธกิาร ในฐานะรอง
ประธานกรรมการบริหารทุนการ
ศึกษา เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ มอบทนุ

ข้อมูลแผนการด�าเนินงานและกล 
ยุทธ์การเติบโตปี 60/61 โรงแรม
อนิเตอร์คอนตเินนตลั J 18.00 น. 
ธรีนชุ ขมุทรพัย์ ผูช่้วยกรรมการผู้
จดัการ พฒันาผลติภณัฑ์ลกูค้าราย
ย่อย ธนาคารธนชาต จ�ากดั (มหา-
ชน) เปิดตวับตัรเดบติ “Thanachart 
Justice League Chibi Debit Card” 
ทีโ่รงภาพยนตร์ SF World ชัน้ 8 
@ Central World

นติยสาร โว้ก ประเทศไทย สานต่อ
เจตนารมณ์ในการผลักดันอุต-      
สาหกรรมแฟชัน่ไทยสูเ่วทสีากลจดั
งานกาลาดนิเนอร์การกุศล “Vogue 
Gala” ต่อเนือ่งเป็นปีที ่ 4 เพือ่ยก
ระดับผ้าไทยท้องถ่ินจากทั่วประ-     
เทศผ่านการรงัสรรค์เป็นผลงานระ 
ดับมาสเตอร์พีซจาก 15 แบรนด์     
ดังระดับโลก พร้อมน�าไปประมูล
เพื่อระดมเงินทุนสนับสนุนดีไซ-
เนอร์ไทยผู ้มีความสามารถให้มี
โอกาสพัฒนาและต่อยอดในเชิง
ธรุกจิ ผ่านโครงการ Vogue Who’s 
on Next, The Vogue Fashion 
Fund 
  สริ ีอดุมฤทธริจุ ประธานกรรม 
การบรหิารบรษิทัเซเรนดพิติี ้มเีดยี 
จ�ากดั ผูต้พีมิพ์นติยสารโว้ก กล่าว

ประมูลผลงานมาสเตอร์พีซ

เทศไทยกล่าวว่า ในปีนีม้ผีลงานระ 
ดบัมาสเตอร์พซีจาก 15 แบรนด์ชัน้
น�าระดบัโลกจ�านวนถงึ 22 ชิน้ ได้แก่ 
Biyan, DVF, EugèneRiconneaus, 
Jimmy Choo, Kate Spade, Lulu 
Guinness, Manish Arora, Na-
sha, Penta, Motif Furniture, 
Roger Vivier, Roxherm, Tod’s, 
Tory BurchVan Cleef and Arpels 
และ Vatanika โดยแต่ละแบรนด์ได้
รงัสรรค์ผ้าไทยท้องถิน่จากหลากหลาย
แห่งทัว่ประเทศออกมาได้อย่างร่วม
สมัย และแตกต่างน่ามองไม่ว่าจะ
เป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า นาฬิกา และ
โคมไฟ ซึง่น่าตืน่ตาตืน่ใจมากทีค่น
ไทยจะได้เหน็ผ้าไทยปรากฏเป็นผล
งานทีม่ชีิน้เดยีวในโลก โดยผลงาน
เหล่านีจ้ะจดัแสดง ณ ฮอลล์ ออฟ 

เฟม ชัน้ M ศนูย์การค้าสยามพารา
กอน
 ส�าหรบัไฮไลท์ในปีนี ้ นิตยสาร
โว้ก ประเทศไทย ได้ร่วมกบัการท่อง
เทีย่วแห่งประเทศไทยจดัท�านทิรรศ 
การ “Thai Fabric to the World” 
พร้อมจดัท�าสารคดสีัน้ถ่ายทอดเรือ่ง
ราวการเดนิทางของผ้าไทยจากหมู่   
บ้านทอผ้าไทยท้องถิ่นเริ่มตั้งแต่
กระบวน การผลติจนส�าเรจ็เป็นผนื
ผ้าและส่งต่อไปยังเหล่า ดีไซเนอร์ 
เพือ่รงัสรรค์ออกมาเป็นผลงานมาส 
เตอร์พีซที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก-
นอก จากนี้ยังมีโชว์เคสพิเศษของ
เครือ่งส�าอางแบรนด์ดงั โซลวาซ ูโดย
มกีระเป๋าทีท่�าจากผ้าไทยท่ีออกแบบ
มาเป็นบรรจภุณัฑ์ ส�าหรับเซร่ัมของ
ผลติภณัฑ์ โซลวาซอูกีด้วย 

ถงึวตัถปุระสงค์การจดังาน ในครัง้นี้
ว่า การจดังาน Vogue Gala ตลอด 
3 ครัง้ทีผ่่านมานบัว่าประสบความ
ส�าเร็จเป็นอย่างมากเราดีใจและ
ภมูใิจมากทีด่ไีซเนอร์ชัน้น�าของโลก
เห็นความส�า คัญในสิ่ งที่  โว ้ก 
ประเทศไทยท�าและสนบัสนนุเรามา
ในทกุๆปีและทีส่�าคญัไปกว่านัน้ คอื
เรารูส้กึภาคภมูใิจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่
ในการเผยแพร่ความงดงามของผ้า
ไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
ชาวบ้านทัว่ประเทศให้คนในวงการ
แฟชั่นได้สัมผัสถึงคุณค่าและเสน่ห์
ของผ้าไทย และท�าให้หลายคนเหน็
ว่าผ้าไทยสามารถท�าอะไรได้มาก 
กว่าทีเ่คยเหน็ 
 ด้าน กลุวทิย์ เลำสขุศร ีบรร-
ณาธิการบริหารนิตยสารโว้ก ประ 

สังคม
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สังคม

ดร.พเิชฐ ดุรงคเวโรจน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
ปาฐกถาพเิศษในงานแถลงข่าว “ดป้ีายกระดบัคณุภาพชวีติในทกุมิตขิองคน
ไทย โดยมคีณะผูบ้รหิารระดบัสงูทัง้หน่วยงานรฐัและเอกชนเข้าร่วมในงาน
คบัคัง่ ทีโ่รงแรมเซน็ทรา บายเซน็ทาราศนูย์ราชการและคอนเวนชัน่เซน็เตอร์ 

พิสฐิ รงัสฤษฎ์วุฒกิลุ เลขาธกิาร สมอ. มอบใบอนญุาตแสดงเครือ่งหมาย
มาตรฐานกบัผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมฟองน�า้ลาเทก็ซ์ส�าหรับท�าท่ีนอน มอก. 
2747-2559 ให้แก่ ไพศาล จรุงกรีตวิงศ์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เนเชอรลั 
เลเทก็ซ์ แมทเทรส อนิดัสตรี (ไทยแลนด์) จ�ากดั 

ดร.ศุภชยั สขุะนนิทร์พร้อมด้วย ปิยะมาน เตชะไพบลูย์, สพุร วธันเวคนิ 
กรรมการ อลัตร้า เวลท์ กรุป๊ ให้การต้อนรบั มร.ชอง-หลยุส์ นากามรูะ, 
ซมีา บายตั วทิยากรพเิศษบรรยายหวัข้อ “Private Wealth Management” 
การบรหิารความมัง่คัง่ส่วนบคุคล 

สทิธิพร รัตนาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารด้านการเงนิ,ไพโรจน์ วฒัน-
วโรดม รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บรษิทั เจ.เอส.พ.ีพรอ็พเพอร์ตี ้ จ�ากดั 
ร่วมงานบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ ให้ข้อมลูสรปุผลการด�าเนนิงานไตรมาส 
1 ปี 2560 พร้อมประกาศแผนธุรกจิเดินหน้าขยายงานโครงการใหม่ 

มิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารส่งเสริมการตลาดลูกค้าบุคคล 
ธนาคารทหารไทย จ�ากดั (มหาชน) เปิดตวัแคมเปญหนงัโฆษณาออนไลน์สุด
ฟิน ทเีอม็บ ีโซกูด๊ โดยม ีวรีะยทุธ ศลัยประดษิฐ์ ผูอ้�านวยการ และ พชัรี กมล-
เวชช รองผูอ้�านวยการ บรหิารการตลาดกลุม่ลกูค้าระดบักลาง ร่วมงาน

ไพฑูรย์ จริานนัตรัตน์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท เหลก็สยามยามาโตะ จ�ากดั 
พร้อมด้วย ดร.ธเนศ วรีะศริ ิ นายกวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ 
รศ.เอนก ศริพิานชิกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา ส่งมอบห้องสมดุให้กบั
ศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อ.นบพติ�า จ.นครศรธีรรมราช 

มร.ฮโิตช ิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และ 
มร.มาซายกู ิโนซาวะ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารอาวโุส บมจ. อซีี ่บาย เป็น
ประธานในพธิเีปิดยเูมะพลสั สาขาโรบนิสนั ไลฟ์สไตล์ จงัหวดัเพชรบรีุ เพ่ือ
เพิม่ช่องทางการให้บรกิารลกูค้าในจงัหวดัเพชรบรุ ีรวมถงึพืน้ทีใ่กล้เคียง

เจสนั ยจูนี ไนท์ ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรมซมัแวร์ เกาะสชัีง ให้การต้อนรบัอย่าง
อบอุน่แด่ บอสAF7-ธนบตัร  งามกมลชัย และ ยศ-ไชยยศ  ทศันสวุรรณ ใน
โอกาสเข้าพักที่โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง เพื่อถ่ายท�ารายการ ‘สไตล์ไทย’      
โดยออกอากาศทางช่อง NOW26 
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สังคม

ดร.สมชัย ฤชุพนัธ์ ประธานกรรมการ บรษิทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ�ากดั (มหาชน) 
พร้อมคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลา
ถวายสกัการะในพระพธิธีรรมสวดพระอภธิรรมพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

กติต ิชวีะเกต ุประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ�ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัในเครอื ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพญ็กศุลสวดพระอภธิรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระ
มหากรณุาธคิณุและถวายเป็นพระราชกศุล 

นพ.วิศษิฎ์ ตัง้นภากร อธบิดีกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ เปิดประชมุชีแ้จงการ
ด�าเนนิการภายใต้ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ พ.ศ.2559 เพือ่ตวิเข้ม
สร้างความเข้าใจ ในการส่งเสรมิสนบัสนนุธรุกจิบรกิารเพือ่สขุภาพ และก�าจัด
ธรุกิจสเีทาแอบแฝงการให้บรกิารทางเพศ 

พญ.นลนิ ีไพบลูย์ ประธานกรรมการ บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนูติี ้จ�ากดั 
จดังาน “Unilevel Awards 2016” ฉลองความส�าเรจ็ให้กบัสดุยอดนกัธรุกจิแห่ง
ปี พร้อมมอบโล่เกยีรตยิศประดับสร้อยทองค�าให้กบันกัธรุกจิยอดเยีย่มประจ�าปี 
2559 ทีม่ผีลงานสร้างทมีและยอดจ�าหน่ายได้เกนิกว่า 5 ล้านบาทต่อปี 

ทาเคช ิโนะโมโตะ กรรมการผูจ้ดัการ พร้อมด้วย ณฐัชยั อภปิญุญา ผูอ้�านวยการ
ส่วนการขาย การตลาด วางแผนและบรกิารลกูค้า บรษิทั พานาโซนคิ เอ.พ.ีเซลส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั ร่วมเปิดตวัตูเ้ยน็รุ่นใหม่ 16 รุน่ โดยม ีนายณภทัร-หมู 
พมิพ์พกา เสยีงสมบญุ พรเีซ็นเตอร์พานาโซนคิ ร่วมงาน 

อจัจมิา ร้อยศร ีผูจ้ดัการ บรษิทั อมิแพค็เอก็ซบิชิัน่แมเนจเม้นท์ จ�ากดั จบัมอื
กบั ศภุรตัน์ เบญจรงคกลุ รองประธานฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทั รกับ้านเกดิจ�ากดั
น�า ร่วมจดัโรดโชว์แสดงนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการเกษตรเพือ่เป็นการอุน่
เครือ่งงาน SIMA ASEAN Roadshow 2017 

สุพจน์ วรรณา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ�ากัด 
(มหาชน) และ สปุรชีา องัธีระนวุงศ์  ผูอ้�านวยการสายงานการตลาดและการ
ขาย พร้อมด้วยพนัธมติร ร่วมงานแกรนด์โอเพนนิง่เปิดตวัโซนฟิตเนส ประกาศ
ความพร้อมรองรบัคนรกัสขุภาพย่านศรีนครนิทร์อย่างเตม็รปูแบบ 

ณรงค์ แสงสรุยิะ พร้อมด้วย รตัน์ สนัตอรรณพ กรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร
อาวโุส บรษิทั ช.การช่าง จ�ากดั (มหาชน) ร่วมมอบทนุการศกึษาแก่สถาบนั
เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุน่ จ�านวน 120,000 บาท โดยมผู้ีแทนจากสถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญีปุ่น่ เป็นผูร้บัมอบ ณ อาคารวริยิะถาวร 


