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อย่าบวชเพราะประชดชวีติ
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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ระเบิด-4 ค�ำถำม “ทั่นผู้น�ำ”-ล้ำงบำง “กกต.” 
ตอกย�้ำสัญญำณเลื่อน “โรดแม็พ” กำรเลือกตั้ง 
กำรปลุกผี “ระบอบทักษิณ” จึงกลับมำอีกครั้ง 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ย�้ำหำยนะเศรษฐกิจ 
ภำยใต้ “รัฐรำชกำร” ที่ “ทหำร” เป็นใหญ่ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็น “ล้ำงบำง กกต.” 
“อัษฎำงค์ ปำณิกบุตร” ตอกกลับค�ำถำม “ทั่นผู้น�ำ” 
มัดมือชกและดูถูกประชำชน 
“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ” แนะวิธีสร้ำง “วินัย” เด็ก 
ไม่ใช่ให้ “ทหำร” ออกค�ำสั่งซ้ำยหันขวำหัน

พิชัย นริพทะพันธุ์ เข้าค่าย
ทหารปรับทัศนคติเป็นครั้งที่ 
8 ล้วนสะท้อนความไม่วางใจ
ต่อสถานการณ์ ไม่วางใจต่อ
ความมัน่คง และสิง่ต่างๆเหล่า
นีจ้ะด�ารงอยูต่่อไป แม้จะมกีาร
เลือกตั้งแล้ว แต่ตราบใดที่ยัง
ไม่มีรัฐบาลใหม่อย่างเป็นทาง 
การ ความไม่วางใจนีอ้าจท�าให้
เกิดสิ่งไม่คาดคิดได้ใครจะรู้

จนนาทสีดุทา้ย
การสั่งยกเลิกงานเลี้ยงอดีต
ส.ส.โดยอ้างเรื่องความปลอด 
ภัย ทั้งที่อดีตส.ส.แสดงตน
ชัดเจนพร้อมสนับสนุนกลุ่ม
อ�านาจปัจจบุนัคมุอ�านาจต่อไป
หลังเลือกตั้ง การสั่งขยายผล
สืบสวนกลุ่มคนจีนรับจ้างกด 
ไลค์ กดแชร์เพจรวีวิสนิค้าเพิม่
ยอดขายเพ่ือดูว่าเกี่ยวโยงกับ
การเมอืงหรอืไม่ การเรยีกนาย

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ฉุก(ละหุก)คิด 3
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ต่างประเทศ 7

ขาประจำา!

“เมย์แบงก์”
ยอดโบรกเกอร์

“คอสต้า”พร้อม
กลับ“มาดริด”

ECFซื้อหุ้น
โรงไฟฟ้าเมียนมาร์

ชาวเวียดนาม
ชอบข้าวไทย
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เป็นการพดูเพือ่กระทบชิง่ไป
ถงึนกัการเมอืงบางคนทีม่ยีอดไลค์จ�านวนมาก

เพราะตวัเองไม่เล่นสือ่โซเชยีล

ยทุธ์ จนัทร์โอชา คือต้องการให้
ฝ่ายการเมอืงอยูก่นันิง่ๆไปก่อน ยงั
ไม่อนญุาตให้เคลือ่นไหวอะไรตอน
นี ้แม้แต่การนดักนิข้าวเพราะเกรง
ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการท�างาน
ของรฐับาลได้
 ถงึไม่ได้บอกว่าหวัน่เกรงจะกระ 
ทบต่อการท�างานของรฐับาลในด้าน
ใด แต่สะท้อนถงึความวติกต่อความ
มัน่คงของรฐับาลจงึยงัไม่ปลดลอ็ก
ค�าสั่งคสช.ที่ห้ามเคลื่อนไหวทาง 
การเมอืง แม้รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่
จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
มาระยะหนึง่แล้ว
 เช่นเดยีวกบัการเรยีกคนทีเ่หน็
ต่างจากรฐับาลไปปรบัทศันคตกิย็งั
ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง
 ล่าสดุ นายพชิยั นรพิทะพันธุ์ 

จนนาทสีดุทา้ย
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ประเภทต่างๆ เพือ่กระตุน้ยอดขาย 
โดยให้ขยายผลไปว่าคนกลุ่มนี้มี
ความเชื่อมโยงกับธุรกิจผิดกฎ-
หมายอืน่ หรอืมบีคุคลกลุม่ใดทีใ่ช้
ขบวนการนีไ้ปแสวงหาประโยชน์ใน
ทางการเมอืง ละเมดิสถาบนั หรอื
การยยุงปลกุป่ันสงัคมหรอืไม่
 นอกจากน้ี ยังมีบางคนใน
กลุม่อ�านาจออกมาระบุว่าน่ีคอื
ค�าตอบว่าท�าไมนักการเมือง
บางคนมียอดกดไลค์ กดแชร์
จ�านวนมาก เมือ่ออกมาให้ความ
เหน็ทางการเมอืง
 แม้แต่ตวัท่านผูน้�ายังบอกว่าต่อ
ไปจะไม่ดีใจหากมีคนมากดไลค์ 
ชดัเจนว่าเป็นการพดูเพ่ือกระทบช่ิง
ไปถึงนักการเมืองบางคนที่มียอด
ไลค์จ�านวนมาก เพราะตัวเองไม่
เล่นสือ่โซเชยีล
 เมือ่เลอืกมองมมุนีจ้งึไม่แปลก
ที่แม้รัฐธรรมนูญใหม่จะบังคับใช้
แล้ว แต่สทิธพิเิศษทางอ�านาจท่ีกฎ 
หมายให้การรองรบัยงัคงถกูใช้อย่าง
ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการมาตรา 
44 ที่จะใช้เร่งรัดโครงการรถไฟ
ไทย-จนี เพือ่ให้ประชาชนเหน็ว่า
โครงการมีความคืบหน้าก่อนที่จะ
ลงจากอ�านาจ แม้จะมเีสยีงคดัค้าน
อยูม่ากกต็าม หรอืการใช้มาตรา 44 
แก้ปัญหาราคายางพาราท่ีกลบัมา
ตกต�า่อกีครัง้
 ชดัเจนว่าการใช้อ�านาจพเิศษคู่
ขนานไปกับรัฐธรรมนูญใหม่จะมี
อย่างต่อเนือ่งต่อไปไม่มกี�าหนด
 ถึงแม้จะมีการเลอืกตัง้แล้ว 
แต่ตราบใดทีย่งัไม่สามารถจดั
ตัง้รัฐบาลใหม่ข้ึนมาบรหิารประ 
เทศได้ อ�านาจพิเศษนี้จะยังมี
อทิธฤิทธิต่์อไป

สถานการณ์บ้านเมอืงในยคุทีร่ฐั-
บาลมอี�านาจเบด็เสรจ็คมุทกุอย่าง
ได้หมด แต่ก็ใช่ว่าจะมคีวามมัน่ใจ
ในความมัน่คงของตวัเอง ยงัมคีวาม
หวั่นไหวต่อสิ่งรอบข้างอยู่ตลอด
เวลา
 ยกตวัอย่างเช่น การอ้างว่ามีคน
แจ้งพบวตัถตุ้องสงสยัเพือ่สัง่ยกเลกิ
งานเล้ียงของบรรดาอดีตส.ส.กว่า 
50 คน เมือ่สัปดาห์ที ่ แล้วโดยใช้
เหตผุลเรือ่งความปลอดภัย
 แม้จะมข่ีาวว่าบรรดาอดตีส.ส. 
กลุม่ดงักล่าวน้ัน แสดงตนชดัเจน
ว่าจะให้การสนบัสนนุผูน้�าคนปัจ-  
จุบนัเป็นผูน้�าประเทศต่อไปในอนา 
คตหลังเลือกตั้ง และมีการติดต่อ
ประสานงานกบักลุม่อ�านาจปัจจบุนั
มาโดยตลอด
 แต่เมื่อเป็นกลุ่มอดีตส.ส. 
จากพรรคการเมอืงทีถู่กมองว่า
เป็นฝ่ายตรงข้าม แม้จะแสดงตน
เป็นผูส้นบัสนนุแล้ว แต่ความ
ไม่ไว้วางใจยงัม ี จงึเป็นเหตใุห้
ต้องล่มงานเลีย้งไปก่อน
 ความชดัเจนจากปากของท่าน
ผู้น�าอย่าง “บ๊ิกตู่” พล.อ.ประ-

อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงั 
งาน แกนน�าพรรคเพือ่ไทย ได้รบั
การประสานจาก พ.ท.พีรยุทธ์ 
เศวตเศรนี ว่าจะให้ทหารมารับ
ตวัไปพดูคุยกันภายในกองทพัภาค
ที ่1 อกีครัง้ในวันที ่16 มถินุายนน้ี 
หลงัจากยงัคงวพิากษ์วจิารณ์การท�า 
งานของรฐับาลทหารคสช.อย่างต่อ
เนื่อง แม้จะถูกเรียกไปคุยในค่าย
ทหารแล้วหลายครัง้ก่อนหน้านี้
 ในมุมมองของคสช.ยังเห็นว่า
ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง การวพิากษ์ 
วิจารณ์การท�างานของรฐับาลเป็น
ภยัคกุคามความมัน่คงของรฐับาล
 ความกงัวลต่อความมัน่คงของ
รฐับาลยงัสะท้อนออกมาจากค�าสัง่
ให้ขยายผลการจับกุมชาวจีนกลุ่ม
หนึ่งที่รับจ้างกดไลค์ยอดวิวสินค้า

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4600 (1125) วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4600 (1125) วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ราวี อย่าไปหวังอะไร บวชแล้วก็อย่าไปเล่น
หวยเล่นการพนนัอะไรอีก เดีย๋วเกดิถกูขึน้มา
จะท�าให้เปล่ียนไปอีก ก็ช่วยสืบศาสนา ไม่ใช่
สืบพันธุ์ เมื่อชีวิตมีความแน่วแน่มั่นคง ไม่
ปล่อยอารมณ์ชัว่วูบมาท�าให้เกิดความผดิหวงั
ในชวิีตอีก  
 เดีย๋วกเ็ปลีย่นสขุ เดีย๋วกเ็ปลีย่นทกุข์ 
เดีย๋วกศ็รทัธา เดีย๋วกเ็บ่ือหน่าย แม้อยูใ่ต้
ร่มกาสาวพสัตร์กจ็ะไม่เป็นสขุ การบวช
เป็นเรือ่งของความตัง้ใจทีจ่ะพ้นทกุข์จรงิๆ 
อย่าบวชเพราะคิดประชดชีวิต ประชด
อะไร 
 ถ้าบวชด้วยการประชดประชนักจ็ะไม่สร้าง
ประโยชน์ไม่มีความสุขอย่างแท้จริง จะยิ่งมี
ทุกข์ อาจเป็นทุกข์แบบสาหสัสากรรจ์กไ็ด้  
 เพราะฉะน้ันกห็วงัว่าเม่ืออยู่ใต้ร่มพระ 
พทุธศาสนา ใต้ร่มกาสาวพัสตร์แล้วคงจะ
อยูด่มีสีขุ ไม่หลงใหลได้ปลืม้กบัลาภก้อน
โตก้อนใหญ่ท่ีได้มาแล้วท�าให้เป็นทุกข 
ลาภ ให้มนัเล่นงานเราอกี กห็วงัว่าครัง้นี้
จะท�าให้เกดิความฉลาด ความปราดเปรือ่ง 
ความรุง่เรอืงทางปัญญา พระปานจะด�ารง
ชีวติท่ีดงีามภายใต้พทุธศาสนาสบืไป
  เจรญิพร
 

 

“เสีย่ปาน” อดตีรปภ.หนุ่มอดุรธานีถกูลอต 
เตอรีไ่ด้เงนิถึง 30 ล้านบาทเมือ่ปี 2558 แต่
กลบัเป็นทุกขลาภ ภรรยาหนีไปท�างานต่าง
ประเทศ แม่ยายกก็ดีกนัไม่ให้พบลกูชาย  
 ข่าวที่ออกมาจะจริงเท็จแค่ไหนก็แล้วแต่ 
แต่กท็�าให้เหน็ว่าแม้มเีงนิมากมายกเ็ป็นทกุข 
ลาภได้ “เสี่ยปาน” จึงบวชเป็นพระไปแล้ว 
ไม่รูว่้าความร�า่รวยกบัความซวยมนัมาด้วยกนั
ได้ยงัไง คนเรารวยแล้วมนัน่าจะเฮง ไม่ใช่กลบั
มาเป็นทกุข์ ไม่ใช่เพราะภรรยาจะเอาเงนิทอง
เท่าน้ันเท่านี ้แบ่งไม่ลงตวั จนในทีส่ดุเสีย่ปาน
กต็ดัสนิใจทิง้เงนิทอง จะตดัสนิใจถกูหรอืผดิ 
จะด้วยอารมณ์น้อยใจหรอืต้ังใจอยากจะบวช
เพือ่พ้นทกุข์ เหน็สัจธรรมในชวิีตนัน้ก็ยังไม่รู้ 
เรือ่งชวีติต้องดกัูนต่อไปอีกสักระยะ  
 บางคนบอกว่าทุกข์ท�าให้เกิดศรทัธา ศรทั 
ธาท�าให้เกดิปัญญา แต่ไม่ใช่ศรทัธาเลือ่นลอย 
เพราะไม่เช่นนั้นจะกลายศรัทธาเลื่อนเปื้อน 
ไม่ใช่ศรทัธาเลือ่นระดบั ถ้าศรทัธาเลือ่นระดบั
ยกระดบัไปเรือ่ยๆ กจ็ะท�าให้ชวีติในบัน้ปลาย
ภายใต้ร่มกาสาวพสัตร์ของพระปานสงบสุข ก็
จะเป็นชวีติท่ีประเสรฐิแน่ 
 กห็วงัว่าชวิีตของพระปานจะมคีวามสุขความ
เจรญิในร่มเงาพระศาสนา อย่าให้ทกุข์มาตาม

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
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In Brief : ย่อความ

ทุกขลาภ

ทรรศนะ

ถ้าบวชด้วยการประชดประชนัก็ไม่
สร้างประโยชน์ไม่มีความสุขอย่าง
แท้จรงิ จะยิง่มทีกุข์ทีส่าหสัสากรรจ์
ก็ได้  

“ท่ันผู้น�า” ปิดปากไม่ให้สมัภาษณ์ 2 
สัปดาห์ เพิ่งให้สัมภาษณ์วันแรกก็มี
ข่าวร้อนทางการเมอืงทันท ีเมือ่ “พชิยั 
นริพทะพันธุ”์ แกนน�าพรรคเพือ่ไทย 
“ขาประจ�า” ที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่อง
เศรษฐกจิรัฐบาลมาตลอด ได้โพสต์ข้อ
ความผ่านเฟซบุก๊ Pichai Nariptha-
phan 
 “เช้าน้ี เวลา 09.30 น. (13 มถิ-ุ
นายน) พ.ท.พีรยทุธ์ เศวตเศรน ีจาก 
คสช.โทรมาเชิญเรียกตัวเข้ากองทัพ
ภาคที ่1 ในวนัศกุร์ที ่16 มถินุายนนี้ 
โดยจะมารับตัวทีบ้่านเวลา 12.00 น.”
 ก่อนหน้าน้ี “พิชัย” ได้ให้สัม 
ภาษณ์ว่า ทีป่ระชาชนไม่ลมื “ทกัษณิ” 
เพราะผลงาน และยงับอกว่า “ระบอบ
ทกัษิณ” เป็นอกีฝ่ายสร้างขึน้มาเพือ่
กดีกันทางการเมอืงและสร้างตวัเองให้
มอี�านาจ เลยมกีารพยายามเปลีย่นขัว้
การเมอืง โดยไม่ให้ “ประชาธิปไตย” 
เดนิไปเองโดยอตัโนมตัิ 
 นอกจากน้ี “พิชยั” ยงัโพสต์ค�าว่า 
“วสิยัทศัน์ ?????” พร้อมภาพ “ทัน่
ผูน้�า” ทีพู่ดใน 2 เรือ่ง 2 ช่วงเวลาคอื 
“วันนั้น..ประเทศไทยจะเป็นภาษา
กลางของโลก วนันี.้.ต่อไปเราจะเป็น
มหาอ�านาจผลไม้โลก”
 “พิชัย” จงึถอืเป็น “ขาประจ�า” 
ที่ถูกรัฐบาลและ คสช.เรียกไปปรับ
ทัศนคติหรือปรับความเข้าใจมากที่  
สุดคนหน่ึง หากรวมครัง้นีก้จ็ะเป็นครัง้
ที ่8  
 โดยครัง้ล่าสดุครบรอบ 3 ปี คสช. 
“พิชยั” กถ็กูเรยีกตวัเช่นกนั แต่ต่อ
มาได้ยกเลกิมารบัตวัในวนัเดยีวกนั

ขาประจ�า!
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‘เมยแ์บงก’์ยอดโบรกเกอร์

 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ 
กมิเอง็ (ประเทศไทย) หรอื MB 
KET ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาดสงู
เป็นอนัดบัหนึง่คอื  8.15% และ
ช่วงต้นปี 2560 จนถงึวนัที ่ 20 
มกราคมอยูท่ี ่8.80% ฐานลูกค้า
ที่เปิดบัญชีประมาณ 192,000 
บญัช ี โดยสดัส่วนของนกัลงทนุ
ต่างชาตเิพิม่ขึน้ถงึ 26% ปัจจบุนั
นกัลงทนุมสีดัส่วนการเทรดผ่าน
ผู้แนะน�าการลงทุน (IC) และ
เทรดผ่านระบบออนไลน์อย่างละ
ครึ่ง ซ่ึงคาดว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัดส่วน
รายได้ของบริษัทแบ่งเป็นด้าน
โบรกเกอร์ 71% ดอกเบีย้รบั 24% 
และอืน่ๆอกี 5%
 ส่วนธรุกจิตวัแทนซือ้ขายสญั 
ญาซือ้ขายล่วงหน้า บล.เมย์แบงก์ 
กมิเอง็ มีปรมิาณการซือ้ขายจ�า-
นวน 6,374,562 สัญญามีสัด 
ส่วนการซือ้ขายอยูท่ี ่4.58% ของ
ปรมิาณการซ้ือขายล่วงหน้าโดย
รวม นอกจากนี ้ยงัดแูลสนิทรพัย์
ของลูกค้ามูลค่ากว่า 300,000 

ล้านบาท จงึมฐีานะทางการเงนิ
ท่ีแข็งแกร่ง ปัจจุบันเมย์แบงก์   
กมิเอง็ม ี 59 สาขา ในกรงุเทพ 
36 สาขา และต่างจังหวัด 23 
สาขา 
 ด้านธรุกจิตราสารหนี ้ ในปี 
2559 บล.เมย์แบงก์ กมิเอง็ได้
ออกตั๋วแลกเงินเพื่อใช้ในการ
ขยายธรุกจิและรองรบัความต้อง 
การเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
มลูค่ารวม 19,030 ล้านบาท และ
มอีายตุัว๋แลกเงนิไม่เกนิ 270 วนั 
ปี 2560 เมย์แบงก์ กมิเอง็ จงึตัง้
เป้าขยายฐานนกัลงทุนเพิม่  อกี 
25,000 บญัช ี มาร์เกต็แชร์ 9- 
10% และรายได้โตไม่ต�า่กว่า 15% 
เพื่อรักษาแชมป์โบรกเกอร์อัน 
ดบั 1 ต่อเนือ่งเป็นปีที ่16 โดยกล 
ยุทธ์ส�าคัญคือบุคลากรและทีม
งานท่ีเป็นมอือาชพี ควบคูก่ารให้
บรกิารทีย่อดเยีย่ม ผลงานวจิยั ที่
มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับ ทั้ง
ให้ความส�าคญัอย่างมาก กบัธรุ 
กจิออนไลน์เพีอ่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า

 นอกจากนี ้บรษิทัหลกัทรพัย์
ซือ้ขายต่างประเทศ หรอื Off-
shore Trading จะเดินหน้าให้
ความรู้และขยายฐานนักลงทุน
อย่างต่อเนือ่ง ด้วยความร่วมมอื
และเครอืข่ายด้านการลงทนุของ 
เมย์แบงก์ กมิเอง็ กรุป๊ ขยายการ
ให้บรกิารเทรดหุน้ในตลาดต่าง
ประเทศ อาทิ เวยีดนาม ฮ่องกง 
สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซ่ึงบล.  
เมย์แบงก์ กมิเอง็ ประเทศไทย 
ได้รับรางวัลสุดยอดโบรกเกอร์
แห่งทศวรรษ ถึง 2 รางวลัได้แก่ 
รางวลัโบรกเกอร์ยอดเยีย่มแห่ง
ทศวรรษ ด้านลูกค้าบุคคล ปี 
2550 ถึง 2559 และรางวลัโบรก 
เกอร์ยอดเยีย่มแห่งทศวรรษด้าน
ลูกค้าสถาบนั ปี 2550 ถงึ 2559    
ทัง้ยงัได้รบัรางวลัโบรกเกอร์ยอด
เยีย่ม ในเซ้าท์อสีเอเชยี ประจ�าปี 
2558-2560 จาก สถาบนัอลัฟ่า
เซาธ์อสีท์เอเชยี (Alpha Sou-
theast Asia) อกีด้วย

ต่อยอดธรุกจิ : ดร.สมบรูณ์ เอ้ือ-
อชัฌาสยั กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.
กันกุลเอ็นจิเนียริ่งถ่ายภาพร่วม  
กบั ปวณิ ภริมย์ภกัด ี กรรมการ 
บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น 
จ�ากัด เนื่องในโอกาสได้ลงนาม
บนัทกึข้อตกลง เพือ่ด�าเนนิโครง 
การโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์
แบบตดิตัง้บนหลงัคา ส�าหรบัใช้
เอง ณ โรงงาน บรษิทัอยุธยากล๊าส 
อินดสัทรี จ�ากดั 

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอด
เย่ียมแห่งปี 2560 จากวารสารการเงนิการธนาคาร ด้วยผล
การด�าเนินงานมีรายได้รวมสูงสุดในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ 
3,671.40 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 974.49 ล้านบาท  

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,300.00 บาท

 ขาย 20,400.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,935.00  บาท

 ขาย   20,400.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,266.36 ขาย 1,266.80
ลอนดอน ซื้อ 1,266.33 ขาย 1,266.54

ภาวะหุ้น 13 มิถุนายน 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 7.12%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

34.26

38.74375

44.80375

4.4725

0.3217

24.88575

+8.55  1,572.36  
  42,668.45
+13.74  2,238.83  
  29,614.06
+6.37  991.24  
  23,821.28
+4.37  568.44  
  2,225.47

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,675.88  +9.23

2,420.12  +4.99

2,515.33  +10.67

1,845.44  +8.43

2,445.24  +6.01

2,938.19  +18.47

1,249.53  +8.43

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

7,157.28

16.77

5,117.57

11.99

2,039.71

-

11,587.78  

27.16

13,116.71

30.74

-1,528.93

-

19,124.43

44.82

19,283.16

45.19

-158.73

-
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น�าเสนอข้อมูล : โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
บมจ.ไทยวา ถ่ายภาพร่วมกับ เผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ 
สายงานจัดการเงินทุนบุคคล บล.กสิกรไทย ภายหลังบริษัท น�าเสนอ
ข้อมลูและกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิแป้งมนัส�าปะหลงั และผลติภณัฑ์จาก
แป้งมันส�าปะหลัง และธุรกิจอาหาร 

พบนักลงทุน : กร ธนพิพัฒนศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการ
เงนิและบรหิาร บมจ.ลลลิ พรอ็พเพอร์ตี ้ให้ข้อมลูผลการด�าเนนิงาน ใน
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน โดยมียอดรับรู้รายได้ที่ 657.1 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% มีก�าไรสุทธิที่ 114.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% 
ขณะที่ยอดขายใหม่เพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ECF ลยุตลาดเฟอร์นเิจอร์ในประเทศและต่างประเทศ 
พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่จบักลุม่ลกูค้าทกุระดบั ขยายสาขา 
Can Do อกี 3 แห่งและซือ้หุน้ 20% GEP โรงไฟฟ้าพลงั 
งานแสงอาทติย์ 220 MW เมยีนมาร์  

ECFซือ้หุน้โรงไฟฟา้เมียนมาร์

 นายอารักษ์ สขุสวสัดิ ์กรรม-
การผู้จดัการบรษิทั อสีต์โคสท์เฟอร์
นเิทค จ�ากดั (มหาชน) (ECF) เปิด
เผยว่า แนวโน้มธรุกจิช่วงไตรมาส 
2 มทีศิทางทีด่แีละเตบิโตอย่างต่อ
เนื่องทั้งธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
เฟอร์นเิจอร์ ร้านค้าปลกี Can Do 
และธุรกิจพลังงานทดแทน โดย
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ตลาดต่างประ 
เทศคกึคกัมากขึน้จากกลุม่ลกูค้า
หลกัในญีปุ่น่ทีเ่พิม่ปรมิาณการสัง่
ซื้อและลูกค้ารายใหม่เข้ามาเพ่ิม
เตมิ 
 ขณะที่ตลาดเฟอร์นิเจอร์ใน
ประเทศเริม่ปรบัตวัดขีึน้ต่อเนือ่ง 
ซึ่งบริษัทจะเน้นการท�าตลาดทุก
แบรนด์ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ทุกระดับ โดยออกสินค้าดีไซน์
ใหม่ตอบโจทย์การใช้งาน และ    
เทรนด์การตกแต่ง ปรบัปรงุและ
ขยายสาขาให้มคีวามทนัสมยั รวม
ถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

อย่างต่อเนือ่ง
 ส่วนธรุกจิร้านค้าปลกีรปูแบบ
ร้าน 100 เยน (60 บาท) “Can 
Do” ปัจจุบันมีสาขา 7 แห่ง ได้แก่ 
ฟิวเจอร์พาร์ค รงัสิต ซคีอนสแควร์ 
ศรนีครนิทร์ เดอะ พาซโิอ พาร์ค 
กาญจนาภเิษก โฮมโปร รตันาธ-ิ
เบศร์ โฮมโปร ราชพฤกษ์ อนิเดก็ซ์ 
ลฟีวิง่ มอลล์ บางใหญ่ และลิตเต้ิล 
วอล์ค บางนา และจะเปิดเพิม่อีก 
1 แห่งคอืสาขาเมเจอร์รชัโยธนิ
 ส�าหรบัธรุกจิพลงังานทดแทน 
โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล บรษิทั 
ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอร์จี 
จ�ากดั (PWGE) ขนาดก�าลังการ
ผลิตจ�าหน่ายไฟ 6.6 เมกะวัตต์ 
จากก�าลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกะ
วตัต์ ซึง่บรษิทั เซฟ เอนเนอร์จี    
โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (SAFE) ประกอบ
ด้วย บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ 
จ�ากดั (ECF-Power) บรษิทัย่อย
ของ ECF ถอืหุน้ 33.37% และ 

FPI ถอืหุน้ 33.37% ได้เข้าลงทุน
ช่วงก่อนหน้านีจ้ะเริม่จ�าหน่ายไฟ 
ฟ้าในเชงิพาณชิย์ได้ภายในเดอืน
มถินุายนนี้
 นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญ
หุน้มมีตอินมุตัใิห้ ECF-Power 
เข้าลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสง
อาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ของ
บรษิทัพลงังานเพือ่โลกสเีขยีว (ประ 
เทศไทย) จ�ากัด (GEP) ณ เมอืง
มนิบ ูรฐัมาเกวย เมยีนมาร์ โดย
ซือ้หุน้สามญัในสัดส่วน 20% ซึง่
อยูร่ะหว่างขัน้ตอนการซือ้ขายหุน้ 

โดยโครงการแบ่งการก่อสร้างเป็น 
4 เฟส คาดว่าเฟสท่ี 1 จะสามารถ
จ�าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้
ภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 
 นายอารกัษ์ กล่าวว่า ผลประ 
กอบการไตรมาส 1 บริษทัมรีายได้
รวม 409.74 ล้านบาท เป็นตวัเลข
รายได้ไตรมาส new high เมือ่
เทียบกับช่วงท่ีผ่านมาเพ่ิมขึน้จาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีม่รีายได้
รวม 383.77 ล้านบาท จ�านวน 25.97 
ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ 6.77% และ
มกี�าไรสุทธ ิ18.63 ล้านบาท ลด
ลงเล็กน้อยที่มีก�าไรสุทธิ 24.99 
ล้านบาท ผลจากบรษิทัย่อยทีย่งั
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบ
กับยังไม่สามารถรับรู้รายได้จาก
ธรุกิจด้านพลังงาน ขณะทีร่บัรูค่้า
ใช้จ่ายแล้ว แต่หากเทยีบกบัไตร 
มาสท่ี 4 ปี 2559 สร้างก�าไรสทุธิ
เพิม่ขึน้ 244.34%
 ท้ังนีร้ายได้ของ ECF ปรบัตวั
เพิ่มขึ้นเนื่องจากธุรกิจจ�าหน่าย
เฟอร์นเิจอร์มยีอดขายในประเทศ
ทีเ่ตบิโตประมาณ 21% ขณะทีร่าย
ได้ส่งออกรายได้ใกล้เคยีงกบัช่วง
เดยีวกันของปีก่อน 

อารักษ์ สุขสวัสดิ์ 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘กรซีมนัน์’ต่อสญัญา‘ตราหม’ี

‘แรมซีย์่’ปลืม้‘เวงเกอร์’อยูต่่อ 

‘ฮาร์ท’ยงัคงเป็นมอื1สงิโต

อองตวน กรซีมนัน์ ตกลงต่อสญัญากบั ทมี 
“ตราหม”ี แอตเลติโก มาดรดิ ออกไปจน 
ถงึปี 2022 จากการเปิดเผยของสือ่ในสเปน 
โดยทีก่่อนหน้านีก้องหน้าทมีชาตฝิรัง่เศส ถูก
ทมี “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ แสดง
ความสนใจอยากดึงตัวไปร่วมทีมด้วย แต่     
กรซีมนัน์ กลบัแสดงความตัง้ใจทีจ่ะอยู่ช่วย
ทมีต่อไป หลงัจากทีที่มไม่สามารถอทุธรณ์
โทษแบนเรื่องการซ้ือขายนักเตะได้ในช่วง
ซมัเมอร์นี ้โดย กรซีมนัน์ ยอมรบัว่า หากเขา
ย้ายทมีในช่วงนี ้จะเป็นการย้ายทมีทีส่กปรก
มาก แม้ว่าจะมรีายงานข่าวออกมาว่า หากมี
การซือ้ขาย กรซีมนัน์ ในช่วงนี ้เขาจะมค่ีาตวั
ประมาณ 100 ล้านปอนด์ เลยทเีดยีว    

แอรอน แรมซีย์ เป็นคนหนึง่ทีม่คีวามยนิดี
ที ่อาร์แซน เวงเกอร์ ตกลงตดัสนิใจต่อสญั 
ญากบัทมี “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ออกไป พร้อม 
กบัยนืยันว่าผูเ้ล่นทุกคนในทมีต่างมคีวามสขุ
ทีก่นุซอืชาวฝรัง่เศส ยงัอยูก่บัทมีต่อไป ซึง่ เวง
เกอร์ ได้ต่อสญัญากบัทมีออกไปอกี 2 ปี หลงั
จากทีเ่ขาพาทมีคว้าแชมป์เอฟเอ คพั มาครอง
ได้ส�าเรจ็ โดยเป็นการคว้าแชมป์ 3 สมยัใน
รอบ 4 ปีของรายการนี ้ “ทกุอย่างมันเป็น     
เรีอ่งทีย่าก ก่อนหน้านี ้แต่วนันี ้พวกเราทกุ
คนดใีจ เมือ่ทกุอย่างประกาศออกมา และเขา
ยงัอยูกั่บทมีต่อไป” แรมซย์ี กล่าว “หวงัว่า 
เราจะเริม่ต้นฤดกูาลได้แขง็แกร่งกว่าเดมิ”

แกเรธ็ เซาธ์เกต นายใหญ่ทีม “สงิโตค�าราม” 
องักฤษ ยนืยนัว่า โจ ฮาร์ท ยังคงเป็นตวัเลอืก
หนึง่ในทมีชาตต่ิอไป แต่กอ็อกปากเตอืนว่า 
ฮาร์ท เองต้องต่อสูเ้พือ่รกัษาต�าแหน่งของเขา
ไว้เหมอืนกนั 
 ฮาร์ท วยั 30 ปี เสยี 2 ประตจูากลกูฟรี
คกิ จากการป่ันของ ลี กรฟิฟิธส์ ในเกมที่
เสมอกบัสกอตแลนด์ เมือ่วนัเสาร์ทีผ่่านมา 
เม่ือถูกถามว่าใครคอืผูร้กัษาประตมูอื 1 ของ
ทมีชาตอิงักฤษ เซาธ์เกต กล่าวว่า “โจ ฮาร์ท 
เขายงัคงยอดเยีย่มเสมอ แต่แน่นอน ผมไม่
ต้องการให้ทุกคนมคีวามรูส้กึว่าต�าแหน่งของ
ตัวเองปลอดภัยเสมอ เราต้องแข่งขันในทุก
ต�าแหน่ง”  

ดีเอโก้ คอสต้า ยอมรับว่า เขามองไม่เห็นมี
ประโยชน์อะไรท่ีฝากอนาคตไว้กับทีม “สิงโต
น�้าเงินคราม” เชลซี ต่อไป หากว่าทีมไม่ต้อง 
การเขา และยืนยันอีกครั้งว่าเขาไม่ปิดโอกาส  
ที่จะกลับไปร่วมทีม “ตราหมี” แอตเลติโก 
มาดริด อีกครั้ง ในช่วงซัมเมอร์นี้ แม้ว่าทีม  
จากสเปน ยังมีปัญหาในเรื่องการซื้อขายนัก
เตะก็ตามที 
 คอสต้า ออกมายอมรับเม่ือสัปดาห์ที่แล้ว
ว่า อนัโตนโิอ คอนเต้ กนุซอืทมีแชมป์พรเีมยีร์
ลีก ล่าสุด ยืนยันด้วยตัวอักษรว่า เขาไม่ได้อยู่
ในแผนสร้างทีมของกุนซือชาวอิตาเลียน ที่
สแตมฟอร์ด บริดจ์ ในฤดูกาลหน้า ทั้งที่ เมื่อ
ฤดูกาลที่แล้ว เขายิงได้ 26 ประตูจาก 46 แกม 
แต่ก็มักจะมีข่าวออกมาว่ามีความเป็นไปได้ที่
กองหน้าผูน้ี ้จะย้ายไปโกยเงนิในลกีจนี ล่าสดุ 
กองหน้าวัย 26 ปี ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแล้วที่จะ
ไปค้าแข้งในลีกจีน เพราะอาจจะให้ความหวัง
ที่จะไปลุยบอลโลกกับทีมชาติสเปน วูบดับลง
ไปด้วย แต่เขาก็คิดว่า เปล่าประโยชน์ที่จะแย่ง
ชงิต�าแหน่งในทมีเชลซ ีทัง้ทีเ่ขามสัีญญาอยูก่บั
ทีมถึงปี 2019 โดยเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวล 
ชนของสเปน หลงัจากทีท่มีชาตสิเปน เอาชนะ
ทีมมาเซโดเนีย 2-1 ว่า “หลายสิ่งหลายอย่าง
ไม่เวิร์ค การแย่งชิงต�าแหน่งจะต้องแฟร์ เมื่อ
ทกุอย่างเป็นไปอย่างแฟร์ๆ กม็เีหตผุลทีจ่ะต่อ 
สู้เพ่ืออยู่ต่อ แต่ถ้ามันไม่แฟร์ มันก็ถึงเวลาที่
คุณต้องไป”
 หนึง่ในทางเลอืกของคอสต้า กค็อื ทมีแอต

การจบัสลากแข่งขนั ฟตุบอลลกี คพั ขององั-
กฤษ รอบแรก ในฤดกูาลหน้าจะมข้ึีนทีก่รงุเทพฯ 
ในวนัศกุร์ ตามประเทศสปอนเซอร์รายใหม่ คอื 
คาราบาว เครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงั จากการเปิดเผย
ของฝ่ายจดัการแข่งขนัเมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมา 
 เอม็มานูเอล เปอตต์ิ อดตีกองกลางทมี “ปืน
ใหญ่” อาร์เซนอล และทมีชาตฝิรัง่เศส ชดุแชมป์
โลก จะเป็นผูจ้บัลกูบอลประกบคู ่35 คูใ่นรอบ
แรก โดย 70 ทมีจากฟตุบอลลกี องักฤษ (EFL) 
รวมทีม “แมวด�า” ซันเดอร์แลนด์ ที่ตกชั้น
พรเีมียร์ลกี เมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว จะถกูจบัสลากเพือ่
ประกบคู่ก่อนที่จะเริ่มท�าการแข่งขันในวันที่ 7 
สงิหาคม ทีจ่ะถงึนี้ 

เลติโก มาดริด ทีมเก่าของเขา ก่อนที่จะย้าย
มาอยู่กับเชลซี เมื่อปี 2014 “แอตเลติโก เป็น
หนึง่ในหลายทมีทีผ่มสนใจ การเซน็สญัญากบั
แอตเลติโก ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้เล่น 
ผมสามารถทีจ่ะถกูยมืตวัไปเล่นทีส่เปน อิตาลี 
บราซิล ที่ไหนก็ได้ ที่ผมสามารถลงเล่นได้ ทุก
คนรู้ดีว่า ทีมแอตเลติโก เป็นทีมรักของผม แต่
ตอนนีเ้ราต้องมาดกูนัว่า จะเกดิอะไรขึน้ ผมไม่
เลอืกไปเล่นทีจ่นี เพราะผมคดิถงึอนาคตในทมี
ชาต ิและฟตุบอลโลก ผมต้องท�าให้ดทีีส่ดุ เพือ่
ได้รับโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลก ดังนั้น ผมไม่
ไปจีน”   

‘คอสตา้’พรอ้มกลบั‘มาดรดิ’

จบัสลากลีกคพัทีก่รงุเทพฯ
 ส่วนอกี 2 ทมีทีต่กชัน้พรเีมยีร์ลกีคอื ฮลัล์ 
ซติี ้กบั มดิเดลิเสบรอ จะเข้าร่วมการแข่งขนัใน
รอบสอง ขณะทีท่มี “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ 
ยไูนเตด็ ของ โชเซ มรูนิญ่ แชมป์เก่าเมือ่ฤดกูาล
ทีแ่ล้ว หลังจากเอาชนะทมี “นกับุญ” เซาแธมป์-
ตนั 3-2 ในนดัชงิชนะเลศิ ทีส่นามเวมบลย์ี จะ
ลงป้องกนัแชมป์ในรอบทีส่าม หลงัจากทีพ่วกเขา
ได้สทิธิบ์าย ในรอบทีส่อง เพือ่ลงแข่งขนัในแชม 
เป้ียนส์ ลกี แทน 
 เครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงั คาราบาว สปอนเซอร์
รายใหม่ เซน็สญัญาสนบัสนนุเป็นเวลา 3 ปี กบั
ทางฟุตบอลลีก อังกฤษ ด้วยมูลค่า 18 ล้าน
ปอนด์  
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ทจีดร์ รอยาร์ด เสนอภาพนี้ใน toonpool.com สะท้อนแนวโน้ม
การขบัเคลือ่นประเทศขององักฤษ ภายใต้การบรหิารของรฐับาล
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ประเทศไทยมีเวียดนามเป็นคู่
แข่งส�าคญัในธรุกจิส่งออกข้าว เวยีด 
นามคอยแย่งชงิส่วนแบ่งการตลาด
มานาน และมหีลายตลาดทีเ่วยีด-

งานยากอยู่แล้ว เมื่อมาถูกพฤติ-
กรรมทีเ่ปลีย่นไปของผูบ้รโิภคภาย 
ในประเทศซ�า้เตมิ ยิง่ท�าให้เวยีด-
นามค่อนข้างเครียด พยายามวิ-
เคราะห์เจาะลกึเพือ่แก้ปัญหา 
 เวยีดนามมองว่า การเมนิข้าว
ท้องถิน่ หนัไปบรโิภคข้าวไทย ถอื
เป็นปัญหาหนึง่ของการผลติข้าว 
 ฟาม ชลีาน นกัเศรษฐศาสตร์ 
มองว่าสาเหตมุาจากข้าวเวยีด-
นามคณุภาพต�า่ เพราะการผลติ
มุง่แต่ปรมิาณไม่ค�านงึถงึคณุ-
ภาพ ขณะเดยีวกนั ชาวเวยีด-
นามมีก�าลังซื้อเพิ่มขึ้น ท�าให้
สามารถเลือกสินค้าที่ชอบได้
มากขึน้ 
 ดงันัน้ สาเหตแุท้จรงิจงึไม่ใช่ชาว
เวียดนามมรีสนยิม “แบรนด์นอก” 
แต่อยูท่ีเ่รือ่งของคณุภาพ ชอบความ
มคีณุภาพ
  ตรนั ดยุคยุ อดตีผูอ้�านวยการ
สถาบันพันธศุาสตร์พืชเกษตรแห่ง
เวยีดนาม (Institute of Agricultural 
Genetics of Vietnam) มองว่า ไทย
มีการพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
ข้าวอย่างเป็นระบบ อีกทัง้มแีผนท�า
ตลาดทีน่่าสนใจ โดยแบ่งเกรดข้าว
ขายในซเูปอร์มาร์เกต 5 ระดบัราคา
 ตรนั ดยุคยุ แนะว่า เวยีด 
นามควรใช้ไทยเป็นต้นแบบศกึ 
ษา ไม่เช่นนัน้ ข้าวเวยีดนามจะ
แข่งกับประเทศเพื่อนบ้านใน
ตลาดโลก ได้ล�าบากมากขึน้ใน
อนาคต 

 
 

In Brief : ย่อความ

เวยีดนามรูส้กึ “ไม่สบาย
ใจ” หลังพบพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคข้าวภายในประ-
เทศเปลีย่นไป โดยหนัมา
ซ้ือข้าวไทยมากกว่าข้าว
ท้องถิน่ ทัง้ทีร่าคาสูงกว่า
หลายเท่า ผูเ้ชีย่วชาญแนะ
ให้เร่งแก้ปัญหานี้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

นามสามารถเบยีดแซงน�าหน้าไทย
ได้ส�าเรจ็
  การแข่งขนัส่งข้าวเจาะตลาดโลก 
ยงัคงเป็นธรุกจิทีไ่ทยและเวยีดนาม
ต้องชงิความได้เปรยีบกันต่อไปอกี
นาน เนือ่งจากเป็นประเทศผลติข้าว
แหล่งส�าคญัของโลกด้วยกนั 
 ขณะทีเ่กมแข่งกนัเจาะตลาดนา 
นาชาตริะหว่างไทยกบัเวยีดนาม ด�า 
เนนิไปอย่างเข้มข้น ม ี “ปรากฏ-

ชาวเวียดนามชอบข้าวไทย

ข้อมูลภาพ : thaitradeusa.com

การณ์” ส�าคญัหนึง่เกดิขึน้ทีเ่วยีด-
นาม 
 นัน่คอื ชาวเวยีดนามหนัมา 
บรโิภคข้าวไทยเพิม่ขึน้  
 ท�าให้ข้าวไทยเป็นสนิค้าฮติตดิ
ตลาดเวียดนาม โดยชาวเวียดนาม
ทีท่�างานในภาคอตุสาหกรรม รวม
ทัง้กลุม่อืน่ทีไ่ม่ได้ปลกูข้าว นยิมซือ้
ข้าวไทยรบัประทานมากกว่าข้าวท้อง
ถิ่น แม้ราคาจะแพงกว่ากันหลาย
เท่าตวักต็าม
 ข้าวหอมมะลแิละข้าวหอมปทมุ 
ธานี ขายในเวียดนามกิโลกรัมละ 
200,000-250,000 ด่ง (300-375 
บาท) ขณะข้าวท้องถิ่นเวียดนาม 
ขายเพียงกโิลกรัมละ 10,000 ด่ง (15 
บาท)
 ทีช่าวเวยีดนามชอบข้าวไทย 
มีเหตุผลง่ายๆ คือข้าวมีคุณ-
ภาพ หอม อร่อย 
 เวยีดนามระบขุ้อมลูว่า เกรดข้าว
หอมทัง้ 2 ชนดิ ทีไ่ทยส่งออกเวยีด-
นาม เป็นข้าวเกรดระดบักลาง ไม่ใช่
เกรดไฮเอนด์หรือเกรดดทีีส่ดุ โดย
เกรดไฮเอนด์ไทยส่งไปยงัยโุรปและ
สหรฐั
 การแข่งขนัในการหาตลาดรอง 
รับส่งออกข้าวของเวียดนาม เป็น
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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

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.

VRPAD-OM-080317-01

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

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

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

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

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

3. ที่ปรึกษาการขายรถมือ 2
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี 
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

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

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

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

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
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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

BOZENED-P1-060617=4*6_01

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910

สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทร. 08-3290-9910

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

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.
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
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COMBK-OM-010617-01

1.¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ  1 ÍÑµÃÒ
• เพศชาย/หญิง วุฒิปวช. ขึ้นไป 
• สามารถอาน และเขียนภาษาอังกฤษไดพอใช

2.¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑº-Ê‹§àÍ¡ÊÒÃ
• วุฒิม.3 ขึ้นไป 
• มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต
• มีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
• สามารถอานภาษาอังกฤษเบื้องตนได

พระเครื่อง-P1-050517=4*6_01

รับเช่าพระเครื่อง 

พระบูชา ใหม่เก่า 

เครื่องราง ของขลัง

บริการรับเช่าถึงบ้าน 

ในราคาที่คุณพอใจ

081-258-6069
081-351-5870

รับเช่า
พระเครื่อง-พระบูชา

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ
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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)

   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

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

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

วรวฒุ ิกติตอิดุม ประธานกรรม- 
การบริหาร และผู้อ�านวยการสาย
การเงนิบรษิทั อาร์เค พลสั เอสเตท 
จ�ากัด เปิดตัวโครงการ MAXXI 
CONDO ทีพ่หลโยธนิ 34 J 13.30 
น. อภริด ีตนัตราภรณ์ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็น
เกียรติในงานแสดงแฟชั่นผ้าไทย 
From Weaving Street to Today 
Lift’s Crafts ทีเ่ดอะ เฮ้าส์ ออน สา-

เผอืก ครัง้ที ่6” เวลา 17.00 น. ณ 
ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุง 
เทพมหานคร J 09.00 น. อญัชลี 
พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประ 
พฤต ิ เปิดการประชมุคณะอนกุรรม 
การด้านการพัฒนาและรับรองคุณ 
ภาพ สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู้ติด-
ยาเสพตดิ ครัง้ที ่ 2/2560 ณ ห้อง
ประชมุกระทรวงยุตธิรรม ศูนย์ราช 
การเฉลมิพระเกยีรตฯิ J 13.00 น. 

J สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี เสดจ็
พระราชด�าเนนิไปทรงพระราชทาน
รางวลัแก่ผูช้นะการประกวดผลงาน
ศิลปกรรมในแนวเสมือนจริง และ
ทรงเปิดนทิรรศการ “ศลิปกรรมช้าง

ทร J 14.00 น. รศ.ดร.มนกูจิ 
พานชิกลุ ประธานคณะกรรมการ
วิชาการ การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU 
ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจ�าปี 
2560 และ เขมทตัต์ พลเดช กรรม 
การผู้อ�านวยการใหญ่ บมจ.อสมท 
แถลงข่าว “การจัดการแข่งขันหุ่น
ยนต์ ABU ชงิชนะเลศิประเทศไทย 
ประจ�าปี 2560” ท่ีอาคารอ�านวยการ 
1 บมจ.อสมท

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ ระดมใช้สื่อใหม่ 
(New Media) ประชาสมัพันธ์การ
ท่องเทีย่วเชงิรกุสนองนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ทัง้สารคดโีทรทัศน์ ออก 
แบบสต๊ิกเกอร์ไลน์แจกคู่มือท่อง
เท่ียวและพอีาร์บนรถขนส่งสาธาร-
ณะในกรงุเทพฯ หวงัโปรโมตการ
ท่องเที่ยวดึงคนเดินทางไปเยือน
เพิม่ขึน้

นิวมีเดียโปรโมตการท่องเที่ยว

อตุรดติถ์ พร้อมสอดแทรกเน้ือหา 
ความรูบ้อกเล่าเรือ่งราวทางวฒัน- 
ธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนออก
อากาศทางช่อง 28 (ช่อง 3 SD) 
จ�านวน 10 ตอน ตัง้แต่เวลา 14:50 
น. เป็นต้นไป ทกุวนัเสาร์-อาทติย์ 
ซึ่งได้ออกอากาศเทปแรก ไปเมื่อ
วนัที ่6 พฤษภาคม 2560
 นอกจากน้ันยงัมกีารประชาสมั 
พันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
อตุรดติถ์ในรปูแบบป้ายโฆษณาตดิ
ด้านข้างรถขนส่งโดยสารสาธารณะ
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
โดยจดัท�าสติก๊เกอร์ไลน์ตวัการ์ตนู
โปรโมตการท่องเทีย่วในแอปพลเิค
ชันไลน์ ซึ่งผู้ดาวน์โหลดจะได้รับ
สทิธพิเิศษจากทางจังหวดัอตุรดติถ์ 
ตลอดจนการแจกวารสารด้านการ
ท่องเทีย่วอตุรดติถ์ฟร ีตามสถานที่
ส�าคัญในเขตกรุงเทพฯ และปริ-
มณฑลอกีด้วย 

สังคม

 นายพพิฒัน์ เอกภาพนัธ์ ผู้
ว่าราชการจงัหวดัอตุรดติถ์ กล่าวว่า 
จงัหวดัอตุรดติถ์นัน้ มปีระวตัศิาสตร์
ความเป็นมาทีย่าวนาน มศิีลปวัฒน 
ธรรมที่งดงามหลากหลาย ทั้งวิถี
ชีวิตชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะการต่อสู้ที่ควรค่าแก่การรัก 
ษาไว้ให้คนรุน่หลงัสบืไป ตลอดจน
มสีถานทีส่�าคญัทางประวตัศิาสตร์
และเทศกาลงานประเพณทีางวัฒน 
ธรรมทีส่�าคญั เช่น งานพระยาพชิยั
ดาบหกัและงานกาชาด งานลาง-
สาด ลองกองหวาน งานอฐัมบีชูา 
งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์
และงานไหลเรอืไฟ เป็นต้น
 ดงันัน้เพ่ือเป็นการสร้างการรบั
รูก้ารท่องเทีย่วต่อคนทัว่ไปและนัก
ท่องเทีย่ว จงัหวดัอุตรดติถ์จงึจดัท�า 
“กจิกรรมประชาสมัพนัธ์เชงิรกุเพือ่
พัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการและ
ขยายตลาดการท่องเทีย่ว” ตามโครง 
การพัฒนาการท่องเที่ยวและงาน

เทศกาลประเพณีในจังหวัดอุตร-
ดติถ์ซ่ึงเป็นการน�าเอากลยทุธ์การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาใช้เน่ือง 
จากผูค้นในยคุปัจจุบันมพีฤตกิรรม
การรบัรูข้้อมลูข่าวสารทีห่ลากหลาย 
ทัง้จากสือ่ดัง้เดมิ เช่น วทิยแุละโทร 
ทศัน์ และส่ือใหม่ (New Media) 
อาท ิ เวบ็ไซต์ เพจเฟซบุก๊และแอป
พลิเคชนัต่างๆบนมอืถอื ทัง้นีเ้พือ่
กระตุน้เศรษฐกจิการท่องเทีย่ว การ
ให้บริการและผลติภณัฑ์สินค้า OTOP 
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู ้จัก   
แก่คนทัว่ไปและดงึดดูนักท่องเทีย่ว
ให้เข้ามาท่องเทีย่วในพืน้ทีม่ากขึน้ 
ตลอดจนเป็นการตอบสนองกบันโย 
บายไทยแลนด์ 4.0 ของรฐับาล
 ส�าหรบักจิกรรมประชาสมัพนัธ์
เชงิรกุในครัง้นี ้ ประกอบด้วย การ
ผลิตสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว “ตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมือง
ไทย” โดยม ี“ติก๊ ชโีร่” เป็นผูด้�าเนนิ
รายการพาผูช้มไปท่องเทีย่วจังหวัดพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
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กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กฬีา เป็นประธานในพธิเีปิดตวัอาสาสมคัร ในโครงการพฒันาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม “Amazing Thai Host” ที่เซ็นทรัล มารี
นา พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี        

ณัฏ โล่ห์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและ
องค์กรสัมพนัธ์ บรษิทั ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลียม จ�ากดั (มหาชน) 
พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบเงินจ�านวน 200,000 บาท ให้แก่ วิทยาลัย
การอาชีพวังไกลกังวล เพื่อสนับสนุนโครงการน�้าใจให้น้อง 

อนุษฐา เชาว์วิศิษฐ และ กณพ เชาว์วิศิษฐ ผู้บริหารรุ่นที่ 3 บริษัท โตโย
ต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ�ากัด มอบเครื่องสีข้าวและเครื่องท�าความสะอาด
ข้าวเปลอืก/คดัข้าวสาร แก่ ศนูย์การเรยีนรูเ้ครอืข่ายเพิม่ประสทิธภิาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดล�าปาง เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์ฯ 

สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ประธาน
ร่วมเปิดโรงงานผลไม้แปรรูป “ศรีภา” ผลผลิตจากสวนเกษตรกรกลุ่ม
แปรรูปกล้วยเล็บมือนาง ที่จ�าหน่ายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ช่วยส่ง
เสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพที่มั่นคง ที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

สมโภช ชวาลเวชกุล กรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท     
สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ากัด แสดงความยินดีกับบุตรสาว 
สุภัชชา ชวาลเวชกุล ในโอกาสส�าเร็จการศึกษาทุนปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

สรุพงษ์ เตรยีมชาญชยั กรรมการ บรษิทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากดั จดันทิรรศ 
การ “#aday200 The Magazine Exhibition”  เฉลิมฉลองวาระพเิศษ
การก้าวสู่ปีที่ 17 ของนิตยสาร a day พร้อมครบรอบฉบับที่ 200 ที่ 
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผอ.ใหญ่อาวุโสการตลาด บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป 
จัดงาน “THE MALL SHOPPING CENTER ANNIVERSARY 
HAPPY SURPRISE” ฉลองครบรอบ 36 ปี โดยน�าบอยแบนด์เกาหลี
ชื่อดังอย่าง GOT 7 มาโชว์เต็มรูปแบบครั้งแรกในภาคอีสาน 

ยูกิ ศรีกาญจนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนดูลัม จ�ากัด จัดนิทรรศ 
การเปิดตัวนาฬิกา IWC รุ่น Da Vinci โดยมี คาโรลีนา เคอร์โควา         
แบรนด์แอมบาสเดอร์ IWC, มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์, สู่ขวัญ บูลกูล,       
พลพัฒน์ อัศวะประภา, กันตะ กัลย์จาฤก และ เมทินี กิ่งโพยม ร่วมงาน 
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พลเอกเทพพงศ์ ทพิยจนัทร์ ผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารบก แถลงข่าวการประกวด 
ศลิปวฒันธรรมท้องถิน่ ประชารฐัรวมใจ ลกูทุ่งไทยเพือ่แผ่นดนิ ปี ๒ ตอน 
ตามรอยสบืสาน พระราชปณิธาน “พ่อ” โดยมี พลโทธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้า
กรมกจิการพลเรอืนทหารบก ร่วมงาน 

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ก�ากับดูแลส�านักงานจัดการ
ทรพัย์สนิจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์เพือ่ใช้ในพระ
ราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดลุยเดช พร้อมจดัสถานทีแ่ละสอนประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ ให้ประชาชน 

พล.ต.อ.จกัรทพิย์ ชยัจนิดา และ ปรชีา เอกคุณากูล เปิดงาน “ธ สถติในดวงใจ
ไทยนรินัดร์” เพือ่ร่วมใจน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของราชาผูพ้ทิกัษ์ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดยม ีปกรณ์ พรรธนะ-
แพทย์, ปณดิา สขุศรดีากลุ, พล.ต.อ.เฉลมิเกยีรต ิศรวีรขาน ร่วมงาน

ชาตชิาย พยุหนาวีชัย ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ และ ปฐมพงศ์ สริชยัรตัน์ 
ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตักิาร บมจ.โมโนเทคโนโลย ีพร้อมด้วย พีราวชัร์ อศัว-
วชิรวิท แถลงข่าว “GSB 2 TONE CONCERT” โดย เบน ชลาทิศ, มาเรยีม 
เกรย์, ป๊อป ปองกลู, บอย ตรัย และ เลก็ กรีซซี ่คาเฟ่ ร่วมแถลงข่าว 

สกล เหล่าสวุรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษัิท อตัิลไทยวศิวกรรม จ�ากดั 
น�าทมีผูบ้รหิารร่วมท�าบญุฉลองครบรอบ 50 ปี บรษัิท อตัิลไทยวิศวกรรม 
จ�ากดั พร้อมยกระดบัระบบบรหิารคุณภาพเป็นระบบ ISO9001 Version 
ใหม่ 2015 ทีบ่รษิทั อติลัไทยวศิวกรรม 

เสกสรรค์ ตนัมธสุรชยั ตวัแทนผูบ้รหิาร บรษิทั นปิปอนเพนต์ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั มอบผลติภณัฑ์สพ่ีนรถยนต์แก่ ผศ.ดร.ชนะ เยีย่งกมล คณะกรรมการ 
สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เพือ่น�าไปใช้พฒันาในโครงการส่งเสรมิการใช้
งานรถสามล้อระบบไฟฟ้าหรอืรถตุก๊ตุก๊ 

ประสงค์ สวสัดชิยั ประธานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม และ โชคเจรญิ ถามะ-
โรจน์ รองผู้จัดการใหญ่สายก่อสร้าง บจก.สยามพาร์ค บางกอก พร้อม
พนกังานท�ากจิกรรม ร่วมกนัปลกูต้นไม้แต่งเตมิสเีขยีว เพือ่อนรุกัษ์สิง่แวด 
ล้อมและสร้างความร่มรืน่ให้กบัผูม้าใช้บรกิาร ท่ีสยามพาร์คซต้ีิ สวนสยาม 

ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ที่ปรึกษาและนักออกแบบกระบวนการสร้างการ
เปลีย่นแปลงเชงิระบบ, อรษุ นวราช ผูบ้รหิารสามพราน รเิวอร์ไซด์ และผู้
ก่อตัง้สามพรานโมเดล และ วัลลภา แวนวิลเลยีนส์วาร์ด ผูก่้อตัง้เครอืข่าย
ตลาดทีม่จีติส�านกึ และ INI จดัตัง้ Sustainable Food Lab Thailand 


