
ถิน่กาขาว
ค�ำถำมว่ำ ใบลำทีร่ะบวุ่ำยืน่อย่ำง
ถูกต้องตำมข้อบังคับกำรประชุม 
ถกูต้องตำมพ.ร.ฎ.เงนิประจ�ำต�ำ
แหน่งและประโยชน์ตอบแทนอืน่
ของผูด้�ำรงต�ำแหน่งตำมรฐัธรรม 
นูญบำงต�ำแหน่ง 2557 หรือไม่ 
ถ้ำไม่ถกูต้องตำมพ.ร.ฎ.นี ้เงนิเพิม่
ที่รับไปต้องใช้คืนหรือไม่

เรียบร้อยโรงเรียน  สนช.  เมื่อ
คณะกรรมำธกิำรจรยิธรรมมมีติ
รับรองกำรลำประชุมมำกกว่ำ
วนันัง่ประชมุลงมตขิอง 7 สนช.
เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมข้อบัง 
คบักำรประชมุทีใ่ห้สทิธลิำได้ไม่
ถือว่ำผิดจริยธรรมอันดีงำมแต่
อย่ำงใด ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องลง
มติอะไรกันอีก อย่ำงไรก็ตำม มี

โลกวันนี้มีประเด็น 2

4601 (1126) JU
N
 15, 2017

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

คนใจบาป ใจเปรต ใจนรก

 3

คนเลวกับศำสนำ

editor59lokwannee@gmail.com

ผู้นำ ขาเ
ลาะ

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

สังคมไทยโชคดีที่ได้ “ผู้น�ำ” ที่ใส่ใจทุกรายละเอียด 
แม้อาชีพของ “ล�ำไย ไหทองค�ำ” นักร้องหมอล�าสาว 
“ผู้น�ำขำเลำะ” พร้อมที่จะท�าให้คนไทยมีความสุข 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ชี้ความไร้เดียงสายุครัฏฐาธิปัตย์ 
“ชวลิต วิชยสุทธิ์” ยันทางออกประเทศคือ “เลือกตั้ง” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็นร้อนประชาพิจารณ์ 
“ร่ำง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติฉบับใหม่” 
“โสภณ พรโชคชัย” ช�าแหละความอัปยศ “ภำษีมรดก” 
“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ” ย้อน 85 ปี 24 มิถุนายน 2475 
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 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ยังไม่นับรวมค�ำถำมที่ว่ำ
กำรลำงำนมำกกว่ำวันท�ำงำนแม้จะลำถูกต้อง
ยังถือเป็นผู้มี “จริยธรรม” น่ำยกย่องหรือไม่

รบัทราบเท่านัน้ ไม่ต้องมกีารลงมติ
ใดๆอกี
 เรือ่งนีเ้ป็นอนัว่ำจบ 7 สนช.
ท่ีขำดประชุมมำกกว่ำเข้ำร่วม
ประชมุบรสิทุธิผ์ดุผ่อง
 ทัง้นี ้ มข้ีอมลูว่าในปี 2559 ที่
ผ่านมา สนช.ประชมุและมกีารลงมติ
ทัง้สิน้ 1,264 ครัง้ สมาชกิสามารถ
ขาดการประชมุได้ไม่เกนิ 421 ครัง้ 
แต่หากมกีารลาอย่างถกูต้องไม่นบั
ว่าขาดการลงมต ิและจะไม่ถกูตดัเงนิ
ประจ�าต�าแหน่ง หรือเบี้ยเลี้ยงการ
ประชมุ
 อย่างไรกต็าม ราชกจิจานเุบก-
ษา ประกาศเมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 
2557 เผยแพร่ พระราชกฤษฎกีาเงนิ
ประจ�าต�าแหน่งและประโยชน์ตอบ 
แทนอืน่ ของผูด้�ารงต�าแหน่งตามรฐั
ธรรมนญูบางต�าแหน่ง 2557 ใช้บงั 
คับถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นเุบกษา สาระส�าคญัคอื ก�าหนดค่า
ตอบแทนให้ผูด้�ารงต�าแหน่ง ในส่วน

ถิ่นกาขาว
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 อย่างไรก็ตาม หากพจิารณาพระ
ราชกฤษฎีกาเงินประจ�าต�าแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอืน่ ของผูด้�า
รงต�าแหน่งตามรฐัธรรมนญูบางต�า
แหน่ง 2557 มข้ีอก�าหนดชดัเจนว่า
สนช.ผู้ใดไม่มาประชุมเกินก่ึงหนึ่ง 
ของก�าหนดนดัประชมุในแต่ละเดือน 
ไม่มสีทิธไิด้รับเงนิเพ่ิมเป็นรายเดอืน
ส�าหรบัเดอืนนัน้ เว้นแต่กรณีไม่มา
ประชมุเพราะเหตไุปราชการของสภา
โดยได้รบัอนญุาตจากประธานแห่ง
สภาทีต่นเป็นสมาชกิอยู่
 ค�าถามคอืใบลาทีว่่ายืน่อย่างถกู
ต้องตามข้อบงัคบัการประชมุนัน้ถกู
ต้องตามพระราชกฤษฎีกาเงินประ
จ�าต�าแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อืน่ ของผูด้�ารงต�าแหน่งตามรฐัธรรม 
นญูบางต�าแหน่ง 2557 ทีใ่ห้สทิธริบั
เงนิเพิม่เฉพาะกรณลีาประชมุเพ่ือไป
ราชการของสภาทีไ่ด้รบัอนญุาตจาก
ประธานสภาทีต่วัเองสงักดัหรอืไม่
 คณะกรรมาธกิารจรยิธรรม สนช.
ได้พิจารณาประเดน็นีห้รอืไม่ เพราะ
เหตุผลประกอบค�าอธิบายผลสอบ
จรยิธรรมระบเุพยีงว่า 7 สนช.ลาประ
ชุมเพราะติดภารกิจหน้าที่ของตัว 
เองทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูในสงักดั
ไม่สามารถหาคนอืน่มาปฏบิตัหิน้า 
ที่แทนได้ท�าให้มีความจ�าเป็นต้อง
ยืน่ใบลา
 นี่ยังไม่นับรวมค�าถามท่ีว่าการ
ลางานมากกว่าวันท�างาน แม้จะลา
อย่างถูกต้องยังถือเป็นผู้มี “จริย-
ธรรม” น่ายกย่องสรรเสรญิหรอืไม่
 อย่ำงไรกต็ำม ในยคุ “ถิน่กำ
ขำว” เมือ่คดิว่ำตวัเองเป็น “คน
ด”ี เสยีแล้วท�ำอะไรกด็ไีปหมด

ลืมเรื่องสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ (สนช.) 7 คนประกอบด้วย 1. 
พล.ร.อ.พลัลภ ตมศิานนท์ 2.นาย
สมศักดิ ์ โชตริตันะศริ ิ3.นายดสิทตั 
โหตระกติย์ 4.นายสพุนัธุ ์มงคลสธุี 
5.พล.อ.ปรชีา จนัทร์โอชา 6.พล.อ.อ. 
จอม รุง่สว่าง 7.พล.ร.อ.ณะ อารนีจิ
 ถกูร้องให้สอบจรยิธรรมกรณีลา
หยดุงานมากกว่าวนัเข้าร่วมประชมุ
สภา แต่รบัค่าตอบแทนครบทกุบาท
ทกุสตางค์ไปหรอืยงั
 ล่าสดุผลการสอบจรยิธรรมของ
คณะกรรมการจรยิธรรม สนช. ออก
มาแล้ว
 คณะกรรมาธิการชุดนี้มี นาย    
พรีะศกัดิ ์พอจติ รองประธานสนช.
เป็นประธาน ผลสรปุว่า สนช.ทัง้ 7 
คนร่วมประชมุลงมตไิม่ครบ 1 ใน 3 
ในวงรอบประชุม 90 วนัจรงิ แต่ว่า
ไม่ถือเป็นความผิดตามข้อบังคับ 
การประชมุ สนช.2557 เนือ่งจากว่า
ส่งใบลาประชุมถูกต้องตามที่ข้อบัง 
คบัก�าหนด
 ทัง้นี ้มเีหตผุลอธบิายรองรบัว่าที่
บรรดาสนช.ทัง้ 7 คนต้องลาประชมุ
มากกว่าเข้าร่วมประชมุเพราะว่าตดิ
ภารกิจหน้าที่ของตัวเองที่เป็นเจ้า
หน้าที่ระดับสูงในสังกัดไม่สามารถ
หาคนอืน่มาปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนได้ท�า 
ให้มีความจ�าเป็นต้องลาประชมุ
 เมื่อผลสอบสรุปว่า 7 สนช.ไม่
เข้าข่ายผดิจรยิธรรมขัน้ตอนต่อไปจงึ
เพียงแจ้งผลสอบให้ท่ีประชุมสนช.

ของ สนช. ได้รบัเงนิประจ�าต�าแหน่ง 
เดอืนละ 71,230 บาท เงนิเพิม่เดอืน
ละ 42,330 บาท รวม 113,560 บาท
 สนช.ผู้ใดไม่มำประชุมเกิน
กึง่หน่ึงของก�ำหนดนัดประชมุใน
แต่ละเดือน  ไม่มีสิทธิได้รับเงิน
เพิม่เป็นรำยเดอืนส�ำหรบัเดอืน
นั้น  เว้นแต่กรณีไม่มำประชุม
เพรำะเหตุไปรำชกำรของสภำ
โดยได้รับอนุญำตจำกประธำน
แห่งสภำทีต่นเป็นสมำชกิอยู่
 ทั้งนี้ จากข้อมูลของไอลอว์ซึ่ง
เป็นท่ีมาของการยืน่ตรวจสอบจริย-
ธรรมครั้งนี้ระบุเอาไว้ว่ามีสนช.ลา 
ประชมุมากเกนิข้อบงัคบั บางรายถงึ 
394 วนั จากวนัท�างาน 400 วนัแต่
ยงัรบัเงนิเดอืนเตม็จ�านวน
 ข้อเทจ็จรงิจากเรือ่งนีค้อื 1.สนช. 
7 คนขาดประชุมเกินกว่าก�าหนดจริง 
2.รับผลตอบแทนเต็มจ�านวน 3.ไม่มี
ความผิดเพราะยืน่ใบลาถกูต้องตาม
ข้อบงัคบั
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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วัด บางทีก็ชินชาไม่กลัวบาป เหมือนยายบิว
ทีโ่กงเงนิวดัวงัตะวนัตกกบ็อกว่าบาปไม่ม ีแต่
ตอนนีค้งส�าลกับาปแล้วล่ะ เพราะท�าบาปไป 
2-3 เรือ่ง ช่วงนีจ้งึรูส้กึว่าเรือ่งคนท�าบาป เรือ่ง
ศาสนาจะมาแรงจริงๆ ท้ังๆท่ีอยู่ใกล้ชิดกับ
ศาสนา ควรจะท�าความดีก็มาท�าบาป  
 คนท�าเลวกับศาสนาน่ีต้องลงโทษให้หนกั
กว่าคดีธรรมดา ลักทรัพย์วัดกับลักทรัพย์
เถ้าแก่ มันต่างกันลิบลับเลย มันต้องเป็น
กฎหมายศีลธรรมด้วย เมื่อก่อนนี้สมัยพุทธ 
กาลมีต�ารวจศาสนา ต�ารวจศีลธรรม คอย
จัดการกับพวกนอกลู่นอกทาง พวกไร้ศีล
ธรรม ท�าให้เกิดความเกรงกลัว ยุคนั้นจึงไม่
ค่อยมีใครกล้าท�าบาปท�าชั่วอย่างนี้ 
 เดีย๋วนีข่้ำวคนใจบำป ใจเปรต ใจนรก
มมีำกมำย ไม่รูอ้ะไรสงิในร่ำง ยิง่ได้ต�ำ-
แหน่ง ได้อ�ำนำจ ได้ยศ ก็กลับใช้เกียรติ 
ยศสร้ำงควำมอัปยศ ไม่สร้ำงเกียรติยศ 
เกียรติศักดิ์ให้วงศ์ตระกูล 
  ขนำดทหำรยดึอ�ำนำจ มอี�ำนำจพเิศษ
ในมอื พวกนีย้งัไม่กลัว ท�ำให้นกึถงึประ 
เทศจนีทีเ่ขำยงิเป้ำกนัให้เห็นเลย หรอืป้ัน
รปูคนโกงให้คนเดนิผ่ำนไปมำถ่มน�ำ้ลำย
รดรปูป้ัน บอกชือ่แซ่หมด ท�ำอนสุำวรย์ีคน
โกง พพิธิภัณฑ์คนโกง เมอืงไทยกน่็ำจะ
ท�ำบ้ำงกดี็ พวกคนโกงจะได้ลดลงบ้ำง 
  เจริญพร

พ.ต.ท.พงศ์พร พรำหมณ์เสน่ห์  ผูอ้�านวย
การส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ(พศ.) 
ออกมาบอกว่า ตั้งกรรมการสอบวินัยข้า-
ราชการทีม่เีอีย่วเงนิทอนวัด พร้อมๆกบัสอบ 
สวนทางอาญาของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ เพราะ
ถือว่า พฤติกรรมเงินทอนเป็นค่านิยมท่ีเลว 
หลังจากปปป. (กองบังคับการปราบปราม
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ) เปิดเผยว่ามีข้อมูลเชื่อมโยง
ทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณบูรณะและปฏิ 
สังขรณ์วัด ของ พศ. ซึ่งจากการตรวจสอบก็
พบว่า มีวัดที่ร่วมทุจริต 12 แห่ง สร้างความ
เสียหายกว่า 60.5 ล้านบาท 
 การมาขยายมาเปิดเผยวัดท่ีกระท�าผิดถงึ 
12 วัด เอาเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัด
ไปเข้าตวัเองและพวก ท�าให้ศาสนาเสือ่มเสยี
และเสียหายอย่างร้ายแรง  
 ความจริงถ้าวัดมีระบบตรวจสอบที่ดีซะ
หน่อย ข้าราชการเลวๆ หรือพวกเปรตเหล่า
นัน้กไ็ม่สามารถมาท�าชัว่ท�าไม่ดไีด้ วัดต้องมี
อุดมการณ์มีหลักการว่าจะไม่ผลาญงบประ 
มาณแผ่นดนิ แม้แต่ข่าวทีว่่าเป็นเงนิในหลวง
ทีท่รงให้ไว้ใช้ท�านบุ�ารงุพระศาสนากยั็งมกีาร
ฉ้อราษฎร์บังหลวง เอาไปใช้อีลุ่ยฉุยแฉก ไม่
นึกถึงเวรกรรมอะไรกันเลย   
 เขาบอกคนเรานี ่ถ้าเป็นสัปเหร่อมกัจะชนิ
กับผี ไม่กลัวผี คนใกล้ศาสนา ใกล้บุญ ใกล้

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

 
In Brief : ย่อความ

คนเลวกับศำสนำ

คนใจบำป ใจเปรต ใจนรกมมีำกมำย 
ไม่รู้อะไรสิงในร่ำง  ยิ่งได้ต�ำแหน่ง 
ได้อ�ำนำจ ได้ยศ กก็ลบัใช้เกยีรตยิศ
สร้ำงควำมอปัยศ

ย่างปีที่ 4 ที่สังคมไทยอยู่ภายใต้ “ทั่น
ผู้น�ำ” ที่เป็นทั้งผู้น�าฝ่ายบริหารและ
คณะรัฐประหาร ซึง่ประกาศยดึหลักธรร 
มาภิบาลบรหิารราชการและเดนิหน้า ปฏิ 
รูปประเทศ  
 จึงไม่แปลกที่ต้องมีค�าถาม 4 ข้อที่
ให้ประชาชนเพื่อสกัด “นักกำรเมือง
น�ำ้เน่ำ” สอดคล้องกบัวาทกรรม “คน
ดี” ที่ถูกผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องจริยธรรม ศีลธรรม และ
ธรรมาภิบาล แต่ไม่ต้องสงสัยว่าท�าไม
ไม่ตั้งค�าถามถึงกลุ่มผู้มีอ�านาจ ข้าราช 
การหรอืคนในกองทพัทีย่ดึโยงกบัอ�า-
นาจและผลประโยชน์ ซึ่งท�าให้ระบอบ
ประชาธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคลาน
มากกว่า 80 ปี 
 จงึถอืเป็นความโชคดขีองบ้านเมอืง
ที่ได้ “ผู้น�า” ที่เสียสละเสี่ยงตายท�ารัฐ 
ประหาร เพื่อแบกภาระรับผิดชอบต้ัง 
แต่ “สากกะเบือยันเรือด�าน�้า” ไม่เว้น
แม้แต่เรือ่งของ “ล�าไย ไหทองค�า” นกั
ร้องหมอล�าที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับอาชีพ
ของตนกย็งัไม่พ้นสายตาและความห่วง
ของ “ทั่นผู้น�า”
 “โลกวันนี้วันสุข” จึงต้องให้ก�ำ 
ลังใจ “ผู้น�ำขำเลำะ” ที่ต้องกำรท�ำ 
ให้คนไทยมี  “ควำมสุข”  แต่หำก
ฟังและดู “ผู้สำวขำเลำะ” แล้วยัง
ไม่สุขพอ  ก็มำต่อด้วย  “ผู้น�ำขำ
เลำะ” กันให้สุขใจ!!??

ผู้น�ำขำเลำะ
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เปิดสำขำใหม่ : นายพัทธนนท์ 
เปรมสมิทธิ์ รองกรรมการผู้จัด 
การสายงานพฒันาธรุกจิ บริษทั 
เธยีรสรุตัน์ จ�ากดั (มหาชน) ถ่าย
ภาพร่วมกับ นายเสกสรร นยิม-
เพ็ง นายกเทศมนตรี เทศบาล
นครเพชรบูรณ์ ซึ่งให้เกียรติร่วม
ในพธิเีปิดส�านกังานสาขาเพชร-
บูรณ์ เพื่อตอบสนองความต้อง 
การของผูบ้รโิภคในจงัหวดัเพชร-
บูรณ์ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

  เงินฝำก    เงินกู้

อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ตลำดกรุงเทพฯ

ตลำดต่ำงประเทศ

ทองแท่ง  ซื้อ  20,300.00  บาท

 ขาย  20,400.00  บาท

ทองรูปพรรณ  ซื้อ  19,935.00  บาท

 ขาย   20,400.00  บาท

รำคำทองค�ำ

ฮ่องกง  ซื้อ  1,269.41  ขาย 1,269.85
ลอนดอน ซื้อ  1,269.63 ขาย 1,269.87

ภำวะหุ้น 14 มิถุนำยน 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) 

34.16

38.69125

45

4.4588

0.32058

24.857

+4.64  1,577.00  
  39,506.41
+6.16  2,244.99  
  25,133.66
+1.91  993.15  
  18,556.16
+2.00  570.44  
  1,902.21

FTSE SET Index Series

แบ่งตำมมูลค่ำตำมรำคำตลำด

 

1,679.49   +3.61

2,433.55  +13.43

2,538.19  +22.86

1,851.72   +6.28

2,460.40  +15.16

2,944.84   +6.65

1,253.51   +3.98

  Large Cap FSTHL 

   Mid Cap FSTHM

  Small Cap FSTHS

  All-Share FSTHA

  Mid/Small Cap FSTHMS

  Fledgling FSTHF

  Shariah FSTSH 

6,457.63

16.35

3,634.88

9.20

2,822.75

-

10,703.41

27.09

11,916.10

30.16

-1,212.70

-

18,557.86

46.97

19,663.78

49.77

-1,105.92

-

BGCใช3้D Printerบกุตลาด

 นายศภุสนิ ลลีาฤทธิ ์รองกรรม 
การผูจั้ดการใหญ่ กลุม่งานพาณชิย์ 
บรษิทั บางกอกกล๊าส จ�ากดั (มหา 
ชน) เปิดเผยว่า ในฐานะผู้น�าด้าน
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ประกอบ
กับการพัฒนากระบวนการผลิต
อย่างไม่หยดุนิง่ จึงสามารถตอบ
สนองความต้องการของกลุ่มลูก 
ค้าได้อย่างหลากหลาย  ปี 2559 
จึงจดทะเบียน บริษัท บีจี คอน
เทนเนอร์กล๊าส จ�ากัด (BGC) 
เพื่อผลิตและจัดจ�าหน่ายบรรจุ
ภัณฑ์แก้วครบวงจร ตอบโจทย์
การประหยัดพลังงาน ประโยชน์
ใช้สอย ความสวยงามและราคา
 นายศภุสนิ กล่าวว่า ภาพรวม
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครึ่งปีท่ี
ผ่านมาเติบโต 4-5 เปอร์เซ็นต์ 
จากเดิมเมื่อ 10 ปีท่ีแล้วมีเปอร์ 
เซ็นต์การเติบโตสูง 12-13 เปอร์ 
เซ็นต์ต่อปี มูลค่าตลาดอยู่ประ 
มาณ 30,000 ล้านบาทต่อปี แม้
จะมีแนวโน้มการใช้ขวด PET ใน
กลุม่ผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่บางประ 
เภทเพิ่มสูงข้ึน แต่อุตสาหกรรม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มี
แอลกอฮอล์ รวมถงึอตุสาหกรรม
อาหารและยายังใช้บรรจภุณัฑ์ขวด
แก้ว ซึง่ได้เปรยีบด้านความปลอด 
ภยัและภาพลักษณ์ทีเ่ป็นพรเีมยีม
 นายศุภสิน ยังกล่าวถึงการ
ผลิตและยอดขายของ BGC ว่า 
มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 
1 ประมาณ 39% และมกี�าลงัการ
ผลติบรรจภุณัฑ์แก้วอันดบั 1 ของ
ไทยและอาเซียน ด้วยก�าลังการ
ผลิต 3,335 ตันต่อวัน หรือประ 
มาณ 4,500 ล้านขวดต่อปี มีสัด 
ส่วนยอดขายจากบรรจภุณัฑ์ประ 
เภทเบียร์ 39% โซดาและน�้าอัด 
ลม 38% อื่นๆ 19% และส่งออก 
4% โดยประเทศท่ีส่งออกมาก
ทีส่ดุ 3 อนัดบัได้แก่ พม่า เวยีด-
นาม และออสเตรเลีย
 ส�าหรับกลยุทธ์การตลาดคือ
เจาะกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกัน ซึ่ง 
BGC ยงัให้ธรุกจิบรรจภุณัฑ์แก้ว
เป็นธุรกิจหลักของบริษัท กลุ่ม
ลกูค้าหลกัเป็นกลุม่อาหาร เครือ่ง
ดื่มมีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์และยา ซึ่งปัจจุบัน

ผลิตบรรจุภณัฑ์แก้วให้กบับรษิทั
แม่ 50% และลูกค้าอื่นๆ 50% 
 ส่วนการส่งออกยังเน้นตลาด
อาเซียน เพราะเป็นตลาดใหญ่ที่
น่าสนใจ เนือ่งจากจ�านวนประชา 
กรทีม่าก ประกอบกบัภาวะเศรษฐ 
กิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็น
โอกาสดีที่จะเปิดตลาดรูปแบบ
ใหม่ๆ โดยต้ังเป้ายอดขายปี 2560 
ที่ 920,000 ตันต่อปี 
 ส�าหรบังาน “PROPAK ASIA 
2017”ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุ-
นายน ศูนย์แสดงนิทรรศการ
และการประชมุไบเทค บางนา ถอื
เป็นเจ้าแรกในวงการอุตสาห-
กรรมแก้วท่ีขึน้รปู Mock Up บรร 
จุภัณฑ์และฝาจีบด้วยเครื่อง 3D 
Printer และเครือ่งวดัปรมิาตรขวด
ที่คิดค้นและผลิตเอง

BGC เปิดนวตักรรมและเทคโนโลยขีึน้รปู Mock Up บรรจุ
ภณัฑ์และฝำขวดด้วยเครือ่ง 3D Printer เป็นมติรสิง่แวด 
ล้อม เจำะกลุม่ธรุกจิทีแ่ตกต่ำงทัว่เอเชยี ตัง้เป้ำยอดขำยปี
นี ้920,000 ตนั  

ศุภสิน ลีลาฤทธิ์
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ออกบู๊ธ : นายนนท์วริศ เจตปิยะวัฒน์ ผู้อ�านวยการงานสร้างสรรค์ 
และพัฒนาธุรกิจ และทีมงานบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จ�ากัด (มหา 
ชน) เข้าร่วมออกบูธ๊งาน Cambodia Architect & Decor 2017 เพือ่น�า 
เสนองานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และการก่อสร้าง ทีป่ระเทศ
กัมพูชา 

แคมเปญใหม่ : นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อ�านวยการ–ธุรกิจบัตร
เครดิต บมจ.บัตรกรุงไทย ร่วมกับ นายสุปรีชา อังธีระนุวงศ์ ผู้อ�านวย
การฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท ออกแคมเปญ 
“แจส อัพ ยัว ไลฟ์ วิท เคทีซี อิ่มนี้ มีส่วนลด” มอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อ 
ให้สมาชกิบตัรเครดติเคทซีทีีใ่ช้จ่าย ณ ร้านอาหารชัน้น�าทีร่่วมรายการ 

‘อนันดา-มิตซุย’ลุย5โครงการ

 นายชานนท์ เรอืงกฤตยา ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม 
การผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อนนัดา 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 
เปิดเผยว่า บริษัท มิตซุย  ฟูโดซัง 
จ�ากัด พันธมิตรทางธุรกิจที่แข็ง 
แกร่งยังเชื่อมั่นและไว้วางใจใน
การพัฒนาโครงการติดรถไฟฟ้า
ที่มีคุณภาพ โดยไตรมาส 2 ร่วม
ทนุเปิดโครงการใหม่  5 โครงการ 
มูลค่ากว่า 21,700 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นการตอกย�า้การเป็นผูน้�าคอน 
โดมิเนยีมตดิรถไฟฟ้าทีต่อบโจทย์
และไลฟ์สไตล์ของคนเมอืง ได้แก่ 
1.แอชตนั อโศก-พระราม 9 ราคา
เริ่มต้น 6.49 ล้านบาท มูลค่า 
6,367 ล้านบาท จ�านวน 593 ยนูติ 
2.ไอดีโอ ควิ วคิตอรี ่ราคาเริม่ต้น 
5.59 ล้านบาท มลูค่า 3,090 ล้าน
บาท จ�านวน 348 ยูนิต 3.ไอดีโอ 
พระราม 9 ตัดใหม่ ราคาเริ่มต้น 
1.99 ล้านบาท มลูค่า 2,951 ล้าน
บาท จ�านวน 994 ยูนิต 4.ไอดีโอ 
ควิ สขุมุวทิ 36 ราคาเริม่ต้น 6.49 
ล้านบาท มูลค่า 4,264 ล้านบาท 

จ�านวน 449 ยูนิต และ 5.เอลลิ
โอ เดล เนสท์ ราคาเริ่มต้น 2.29 
ล้านบาท มูลค่า 5,045 ล้านบาท 
จ�านวน 1,459 ยูนิต  
 นอกจากนี้ ช่วงครึ่งปีหลัง มี
แผนเปิดอีก 7 โครงการ มูลค่า  
รวม 16,635 ล้านบาท แบ่งเป็น
คอนโดมเินยีม 5 โครงการ มลูค่า 
14,302 ล้านบาท และโครงการ
แนวราบ 2 โครงการ มลูค่า 2,333 
ล้านบาท โดยคาดการณ์ทิศทาง
ตลาดอสังหาฯ เร่ิมปรับตัวดีขึ้น
และจะเข้าสูภ่าวะปรกตมิากขึน้  ทาง 
บริษัทจึงเตรียมจัดงานใหญ่แห่ง
ปี “ANANDA URBAN PULSE” 
ระหว่าง 22-25 มถินุายน ณ ศนูย์ 
การค้าสยามพารากอน เพื่อเอา 
ใจลูกค้าที่ต้องการคอนโดฯ ติด
รถไฟฟ้าและกระตุ้นก�าลังซื้อช่วง
ครึ่งปีหลัง 
 นายชานนท์ กล่าวว่า บริษัท
ได้คัดสรรและรวบรวมโครงการ
คอนโดฯ คุณภาพติดรถไฟฟ้าถึง 
22 โครงการทัว่กรงุเทพฯ โดยลกู 
คา้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ลุ้นรับ

ทันที Samsung Galaxy S8+ 
และ Paragon Gift Card มูลค่า 
5,000 บาท ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การขายที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่
ต้องการซือ้ท่ีอยูอ่าศยัท่ีมคีณุภาพ
บนท�าเลศกัยภาพสงูตดิสถานรีถ 
ไฟฟ้า สามารถเลือกชมโครงการ
ต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิดก่อนใคร 
พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษเมื่อจอง
ซื้อภายในงาน ซึ่งบริษัทพร้อม
รองรับความต้องการของลูกค้า 
 ขณะที่ นายโสภณ พรโชค-  
ชยั ประธานกรรมการบรหิาร ศนูย์
ข้อมลูวจัิยและประเมนิค่าอสงัหา-
ริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ 
เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผย
ภาพโครงการอสังหาฯ ที่เปิดตัว
ใหม่และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพช้ัน

ในเดือนพฤษภาคมว่า มีจ�านวน 
5 โครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้น
กลางและส่วนต่อขยายของเมือง 
(Intermediate area) จ�านวน 15 
โครงการ เช่น ถนนเพชรเกษม 
ถนน  ราชพฤกษ์ ถนนบางกรวย-
ไทรน้อย ถนนศรีนครินทร์ ถนน
อ่อนนุช-ลาดกระบัง และถนน
กาญจนาภิเษก ถนนวัดลาดปลา
ดุก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีอีก 3 
โครงการที่อยู่ในพื้นที่รอบนอก
ซึ่งเป็นย่านชุมชนหรือแหล่งงาน
ในย่านนัน้ เช่น รงัสิต-นครนายก 
เป็นต้น
 หากพิจารณาภาพรวมอสัง
หาฯ ทีเ่ปิดใหม่พฤษภาคมปีนีก้บั
ปี 2559 จะพบว่า ปีนี้มีจ�านวน
โครงการเปิดใหม่ลดลง 14 โครง 
การ (-38%) มจี�านวนหน่วยขาย
ลด 334 หน่วย (-5%) แต่มีมูลค่า
เพิ่มขึ้น 2,745 ล้านบาท (12%) 
มรีาคาขายเฉลีย่ต่อหน่วยเพ่ิมขึน้
ด้วยจาก 3.089 ล้านบาท เป็น 
3.623 ล้านบาท (17%) ในรอบ 
5 เดือนแรกที่ผ่านมาการเปิดตัว
กถ็ดถอยลงกว่าปีก่อนหน้านี ้ดร. 
โสภณ จึงขอเตือนให้ผู้ประกอบ
การท�าการศกึษาวจิยัให้ดก่ีอนการ
พัฒนาโครงการเพื่อความมั่นใจ
ในความส�าเร็จ

“อนนัดำ” โชว์ศกัยภำพผูน้�ำคอนโดฯ ตดิรถไฟฟ้ำร่วมลงทุน
กบั “มติซยุ ฟโูดซงั” อกี 5 โครงกำรใหญ่มลูค่ำกว่ำ 21,700 
ล้ำนบำท และเตรยีมลยุครึง่ปีหลงัอีก 7 โครงกำร มลูค่ำกว่ำ 
16,635 ล้ำนบำท  

ชานนท์ เรืองกฤตยา 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘จอห์นสนั’พร้อมลงยเูอสโอเพ่น

‘รำนเิอรี’่รบังำนใหม่ท่ีนองต์ส 

‘นำดำล’ขอพกัก่อนวิมเบลิดนั 

ดสัตนิ จอห์นสนั มอื 1 ของโลก เดนิทางถงึ 
เออรนิ ฮลิล์ส เพือ่ป้องกนัแชมป์ยเูอส โอเพ่น 
เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วเมือ่วนัองัคารท่ีผ่านมา ช้า
กว่าก�าหนดการเล็กน้อย เนือ่งจากเขารอให้ลกู 
คนทีส่องของเขาคลอดเสนีก่อน โดยราย งาน
ข่าวแจ้งว่า เพาลน่ีา เกรตสกี ้ภรรยาของเขา 
ให้ก�าเนดิลกูชาย ทางด้าน เอยี คอร์เนอร์ ทวตี
ภาพของทารกน้อย และข้อความท่ีว่า “ได้พบ
กบัเจ้าหน้าหนนู้อยทีน่่านกัของ เพาลน่ิา เกรต
สกี้ กับ ดัสติน จอห์นสัน และรอชื่ออีกไม่
นาน”  ในการแข่งขนัปีนี ้จอห์นสัน จะลงร่วม
ก๊วนกบั จอร์แดน สไปร์ธ และ มาร์ตนิ เคย์
เมอร์ อดตีแชมป์ยเูอส โอเพ่น 2 ครัง้ทีผ่่านมา

ทมีนองต์ส ในดวิชิัน่ 1 ฝรัง่เศส ประกาศแต่ง
ต้ัง เคลำดโิอ รำนเิอรี ่เป็นผูจ้ดัการทมีคน
ใหม่ เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว โดยทางทมีนองต์ส 
ได้รับการอนญุาตจากทางลกีฝรัง่เศส ในการ
แต่งตัง้กนุซอืชาวอติาเลยีนผูน้ี ้ เนือ่งจากเขา
เพิง่จะมอีายคุรบ 65 ปีเมือ่ปีทีแ่ล้ว 
 รานเิอรี ่พาทมี “จิง้จอกสยาม” เลสเตอร์ 
ซติี ้คว้าแชมป์พรเีมยีร์ลกี เมือ่ฤดกูาล 2015-
16 ในขณะท่ีบริษัท รับแทงพนันราคาเต็ง
แชมป์ของพวกเขาไว้ท่ี 5,000-1 แต่เขากลบั
โดนไล่ออก เม่ือเดอืนกุมภาพนัธ์ทีผ่่านมา หลงั
จากทีท่มีต้องดิน้รนหนกีารตกชัน้ เมือ่ทมีพบ
กบัความพ่ายแพ้ 5 นดัตดิต่อกนัในลกี รานิ
เอรี ่เข้าไปคมุทมีต่อจาก แซร์จโิอ คอนไซเซา 

รำฟำเอล นำดำล แชมป์เฟรนช์ โอเพ่น คน
ล่าสดุ มอืสองของโลก ถอนตวัการแข่งขนัราย 
การเอกอน แชมเป้ียนชพิ ท่ีเดอะ ควนี คลบั 
ท่ีจะมกีารแข่งขนัสปัดาห์หน้า จากค�าแนะน�า
ของแพทย์ทีต้่องการให้เขาพกัผ่อน จากการ
เปิดเผยของเจ้าหน้าทีฝ่่ายจดัการแข่งขัน 
 “ผมขอแสดงความเสยีใจด้วย ทีจ่ะบอกว่า 
ผมไม่ได้สามารถลงแข่งทีเ่ดอะ ควนี สัปดาห์
หน้าได้ ผมเสียใจเหมือนกันที่ต้องตัดสินใจ
แบบนี ้ เพราะว่าผมรกัสนามแห่งนีม้าก ผม
เคยคว้าแชมป์ทีน่ัน่เมือ่ปี 2008 และทุกครัง้ท่ี
ผมไป ผมก็จะผ่านเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศวิม-    
เบลิดนัด้วยหลังจากทีล่งแข่งท่ีเดอะควนีแล้ว” 
นาดาล กล่าว  

โปรแกรมพรเีมยีร์ลกี ประจ�าฤดกูาล 2017/2018 
คลอดออกมาเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว นดัเปิดฤดกูาล
ไม่มีทีมใหญ่โคจรมาพบกบั โดยแชมป์เก่า “สงิโต
น�้าเงินคราม” เชลซี เปิดรังสแตมฟอร์ด บริดจ์ 
ต้อนรบัการมาเยือนของทมีเบร์ินลย์ี ขณะที ่ รอง
แชมป์เก่า ทมี “ไก่เดอืยทอง” ทอ็ตแนม ฮอต       
สเปอร์ส ออกไปเยอืนถิน่ เซน็ต์ เจมส์ ปาร์ค ของ
ทีม “ม้าน�า้”  นวิคาสเซลิ โดยเกมแรกจะเปิดสนาม
กนัวนัท่ี 12 สงิหาคม 
 บิก๊แมตช์จะมขีึน้ในเกมทีส่องของเกมการแข่ง 
ขัน เม่ือทีมแชมป์เก่า ต้องออกไปเยอืนสนามเวม  
บลย์ี ของทีม “ไก่เดอืยทอง” ทอ็ตแนม ฮอต สเปอร์ส 
รองแชมป์เก่า ซ่ึงเป็นเกมแรกของพวกเขา ในสนาม
เวมบลย์ี ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่าสนใจว่า ลกูทมีของ เมา
รซิโิอ โปเชต็ตโิน จะท�าได้ดแีค่ไหนในสนามแห่ง
นี ้หลงัจากเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว พวกเขามผีลงานไม่สู้
ดนัีก ในเกมแชมเป้ียนส์ ลกี โดยเกมล่าสดุทีส่เปอร์
ส ลงเล่นในเวมบลย์ี กค็อื เกมเอฟเอ คพั รอบรอง
ชนะเลศิ ท่ีพวกเขาพ่ายต่อทมีเชลซ ี3-2  
 ทกุสายตาอาจจะจบัจ้องไปทีท่มี “ปืนใหญ่” 
อาร์เซนอล กบัฤดกูาลใหม่ของพวกเขา หลงัจากที่ 
อาร์แซน เวงเกอร์ ตกลงอยูก่บัทมีต่อไป อกี 2 
ฤดกูาล โดยในเกมทีส่ามของฤดกูาล พวกเขาต้อง
ขนทัพออกเยอืนทมี “หงส์แดง” ลเิวอร์พลู ถงึถิน่
แอนฟิลด์ ในวันที ่26 สงิหาคม 
 ทีม “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ของ
โชเซ มูรนิโญ่ เปิดรงัโอลด์ แทรฟฟอร์ด ต้อนรบั
การมาเยอืนของทมี “ขนุค้อน” เวสต์แฮม ยไูนเตด็ 
ก่อนทีจ่ะลงท�าศกึแดงเดอืดนดัแรกของฤดกูาล ด้วย
การออกไปเยอืนลกูทมีของ เจอร์เกน คลอ็ปป์ ใน
วนัท่ี 14 ตุลาคม ขณะทีท่มีคูแ่ข่งร่วมเมอืง อย่าง
ทมี “เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชสเตอร์ ซติี ้ จะออกไป
เยอืนทีมน้องใหม่ อย่าง ไบจ์ตนั ส่วน ทมีฮดัเดอร์

ครสิเตยีโน โรนลัโด้ กองกลางสตาร์ดงัของทมี 
“ราชนัชดุขาว” เรอัล มาดริด ออกมาปฏิเสธว่าเขา
ไม่ได้หลกีเลีย่งการจ่ายภาษจีากเงนิรายได้ของเขา
ท่ีสเปน หลงัจากทีท่างเจ้าหน้าทีส่บืสวนสอบสวน 
ออกมากล่าวหาเขาว่า เขาไม่ยอมจ่ายภาษจี�านวน 
14.7 ล้านยโุร (16.5 ล้านปอนด์) ได้กล่าวอ้างว่า 
กองกลางเรอลั มาดรดิ นัน้รูด้ว่ีา เคยมบีรษิทัใน
ปี 2010 ทีค่อยดแูลเรือ่งลขิสทิธิใ์นเรือ่งภาพลกัษณ์
ของเขาในสเปน ก่อให้เกดิรายได้ ระหว่างปี 2011 
และ 2014

ฟิลด์ ทีผ่่านรอบเพลย์ออฟมาได้ จะออกไปเยอืน
ทมีครสิตลั พาเลซ 
  นดัสดุท้ายของฤดกูาล จะมขีึน้วนัที ่13 พฤษ-
ภาคม 1 สปัดาห์ก่อนเกมสดุท้ายของเมือ่ฤดูกาล
ท่ีแล้ว ส่วนหน่ึงกคื็อการแข่งขนั ฟตุบอลโลก 2018 
ทีร่สัเซยี จะเริม่ขึน้วันที ่14 มถินุายน  

พรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่

‘โรนลัโด้’โต้ไม่ได้หลกีเลีย่งภำษี
 โรนัลโด้ ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวผ่าน
ตวัแทนของเขา เมือ่วนัองัคารทีผ่่านมาว่า “ไม่มี
เรือ่งของการเลีย่งภาษอีย่างแน่นอนไม่มกีารปิดบงั
ซ่อนเร้นใดๆทัง้สิน้” เกสตฟิเูต้ ตวัแทนของโรนลั
โด้ กล่าว    
  ส�าหรบัโรนลัโด้ ทีเ่พิง่จะช่วยพาทมีเรอัล มาด-
รดิ คว้าแชมป์ยโูรเป้ียน คพั สมยัที ่12 ให้กบัทมีช่วง
ต้นเดอืนทีผ่่านมา เป็นนกัเตะคนล่าสดุในสเปนที่
ถกูกล่าวหาในเร่ืองของการกลบเลีย่งภาษหีรอืการ
ย้ายทมี ต่อจาก ไลโอเนล เมสซี ่และ เนย์มมาร์ 

 อาร์เซนอล-เลสเตอร์ ซติี้ 

 ไบจ์ตนั-แมนฯ ซติี้ 

 เชลซ-ีเบร์ินลย์ี 

 ครสิตลั พาเลซ-ฮดัเดอร์ฟิลด์ 

 เอฟเวอร์ตนั-สโต๊ก ซติี้ 

 แมนฯ ยไูนเตด็-เวสต์แฮม ยไูนเตด็ 

 นวิคาสเซลิ-สเปอร์ส 

 เซาแธมป์ตนั-สวอนซี

 วตัฟอร์ด-ลเิวอร์พลู

 เวสต์บรอมวชิ-บอร์นมธั 

โปรแกรมนดัเปิดสนาม
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ไรเนอร์ ฮัคเฟลด์ เสนอภาพน้ีใน toonpool.com แดกดัน
ซาอดุอีาระเบยีทีก่ล่าวหากาตาร์ว่า สนบัสนนุกลุม่ก่อการร้าย ทัง้
ที่ตนเองท�าสิ่งดังกล่าวมากกว่ากาตาร์

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ญ่ีปุ่นเลอืกประเทศเวยีดนำม เป็น 
ฐานทีม่ัน่แห่งหนึง่ ด้านการลงทนุ
ท�าธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉยีงใต้ ด้วยเหน็ว่าเศรษฐกจิ
เวยีดนามขยายตวัรวดเรว็ จ�านวน
พลเมืองชั้นกลางเพิ่มสูงต่อเน่ือง 

นำมของบริษัทญี่ปุ่นปีที่แล้ว 
บวกกับ 3 เดือนแรก (มกรำคม-
มนีำคม) ของปีนี ้อยูท่ี ่42,500 
ล้ำนเหรียญสหรัฐ (1.45 ล้ำน
ล้ำนบำท)
 เคอิสึเกะ โคบายาชิ ผู้เช่ียว-
ชาญด้านเวียดนาม แห่งองค์การ
การค้าต่างประเทศของญีปุ่น่ (Ja-
pan External Trade Organiza-
tion) ระบุว่า ก่อนนี้ญี่ปุ่นเน้นเข้า 
ไปเปิดโรงงานเวียดนาม เพื่อใช้
ประโยชน์จากค่าแรงถูก 
 แต่ปัจจุบัน มีธรุกจิประเภทอืน่
เข้าไปเปิดกจิการมากขึน้ ท�าให้บคุ-
ลากรทีม่กีารศกึษา มทีกัษะสูง และ
พูดภาษาญี่ปุ่นได้ ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ
 เพ่ือแก้ปัญหำดงักล่ำว รวม
ทั้งแผนอำศัยคนท้องถิ่นช่วย
เพ่ิมควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประ 
เทศ  ทำงญี่ปุ่นได้ด�ำเนินกำร
มอบทนุกำรศกึษำ ทนุเรยีนภำ 
ษำญี่ปุ่น  และโครงกำรส่งนัก 
ศกึษำเทคนคิและอำชวีะไปฝึก 
งำนที่ญี่ปุ่นระยะ 5 ปี  
 นอกจากน้ัน บริษัทญ่ีปุ่นยัง  
ได้สร้างแรงจูงใจชาวเวียดนาม   
เข้าร่วมงาน ด้วยการก�าหนดเงิน
เดือนค่อนข้างสูง และให้สวัสดิ-

การต่างๆ 
 แผนสร้างบุคลากรท้องถิ่นไว้
เป็นฐานรองรบัธรุกจิในเวยีดนาม
ของญีปุ่น่ ประสบความส�าเรจ็ตาม
แผน สามารถระดมนักศึกษาไป
ฝึกงาน โดยเรยีนและท�างานควบคู่
กัน ส�ารวจถึงสิ้นปีที่ผ่านมา จ�า-
นวนกว่า 90,000 คน 
  ส่งผลให้ชำวเวยีดนำม เป็น
นักศกึษำฝึกงำนต่ำงชำติมจี�ำ-
นวนมำกที่สุดในญี่ปุ่นปัจจุบัน
  จ�านวนผู้ไปศึกษาต่อ รวมทั้ง
ไปเรียนภาษาญี่ปุ่น ทั้งส่วนที่ได้
ทุนการศึกษา และใช้ทุนของตน 
เอง มียอดพุ่งสูงเช่นกัน
  จำกข้อมูลขององค์กำรบริ 
กำรนกัศกึษำญีปุ่น่ (Japan Stu-
dent Services Organization) 
รวบ รวมถงึเดอืนพฤษภำคมปีที่ 
แล้ว (2016) มจี�ำนวน 54,000 
คน เพ่ิมขึน้จำก 6 ปีก่อนถงึ 12 
เท่ำ ท�ำให้ชำวเวยีดนำมเป็นนกั 
ศกึษำต่ำงชำตใินญีปุ่น่มำกเป็น
อันดับ 2 รองจำกจีน
 ในส่วนของผูไ้ปศกึษาต่อ และ
กลับมาท�างานกับบริษัทญี่ปุ่นใน
เวียดนาม น่าจะส่งผลดีต่อทั้ง 2 
ฝ่าย แบบ “Win-Win” แต่กรณนีกั 
ศึกษาฝึกงาน มีเสียงต�าหนิญี่ปุ่น
ว่า เป็นมาตรการเอาเปรียบ
 เนื่องจำกทำงบริษัทได้ผล
ประโยชน์เต็ม  แต่จ่ำยค่ำแรง
ให้นักศึกษำฝึกงำน ต�่ำกว่ำค่ำ
จ้ำงบุคลำกรของบริษัท 

 
 

 

In Brief : ย่อความ

บรษิทัญีปุ่น่ ซึง่เป็นผู้ประ
กอบกำรต่ำงชำต ิทีเ่ข้ำไป
ลงทุนในเวยีดนำม มำก
เป็นอนัดบั 2 รองจำกเกำ
หลใีต้ มแีผนใช้เวียดนำม
เป็นฐำนที่มั่น  โดยสร้ำง
บุคลำกรท้องถิ่นไว้รอง
รบักำรขยำยตวัทำงธรุกจิ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

และมงีานก่อสร้างระบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้เลือกจ�านวนมาก
 ญี่ปุ่นมองว่า ปัจจัยดังกล่าว  
ในเวียดนามเอื้อต่อการลงทุน อีก
ทั้งค่าแรงถูก กเ็ป็นแรงจงูใจอย่าง
หน่ึง ท�าให้นักธุรกิจญ่ีปุ่น เป็นผู้
ประกอบการต่างชาต ิทีเ่ข้าไปลงทนุ
ตรง (Foreign Direct Investment) 
ในเวียดนามปีล่าสุด คือปีที่ผ่าน
มา มากเป็นอนัดบั 2 รองจากเกา-
หลีใต้ 
 วงเงินลงทุนรวมในเวียด-

ธุรกิจญ่ีปุ่นยึดท่ีม่ันเวียดนาม

ข้อมลูภาพ : english.vietnamnet.vn
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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.

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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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

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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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

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

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.



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ช่างปักจักรคอมพิวเตอร์
2 อัตรา

	 เพศหญิง				มีประสบการณ์				มีที่พักให้ฟรี

ขายเครื่องปักคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ คาชิม่า

(12	หัว	1	เครื่อง,	15	หัว	1	เครื่อง)

ขายราคาพิเศษ ต่อรองได้

ช่างปักจักร-P1-120617=4*6_01

รับสมัครด่วน

โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4601 (1126) วันพฤหัสบดีที่ 15 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)

   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

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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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

J 12.00 น. ณรนิณ์ทพิ วริยิะ-
บณัฑติกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริ 
หาร บริษทั พเีอม็จ ี คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากดั แถลงข่าวงาน SMART SME 
EXPO 2017 ทีห้่องกมลทพิย์บอล
รมู โรงแรมสโุกศล J 13.00 น. 
สมเดจ็ สสุมบรูณ์ รองอธบิดกีรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระ 
ทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวโครงการ 
Talent Thai & Designers’ Room 
ประจ�าปี 2560 ทีศ่นูย์การค้าสยาม

เอกธนะศกัดิ ์ปฏมิำประกร รอง 
นายกรฐัมนตร ีเปิดงานแสดงสนิค้า
อญัมณแีละเครือ่งประดบั Thailand 
Gems & Jewelry Fair 2017 ทีอ่า 
คารชาเลนเจอร์ 2 อมิแพค เมอืงทอง
ธาน ีJ 10.30 น. มร.คโิยโยชิ 
โอบะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั 
โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
แถลงข่าว “Toyotsu Japan Festi-
val” (โตโยส ึเจแปน เฟสตวิลั) ทีส่�า 
นกังานใหญ่โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) 

J 09.00 น. อำยตุม์ สนิธพพนัธุ ์
รองอธบิดกีรมราชทณัฑ์ เปิดการอบ 
รมหลกัสตูรการผลิตกังหันน�า้ชยัพฒั 
นา ทีห้่องสมัมนากรมราชทัณฑ์ ชัน้ 
3 กรมราชทณัฑ์ J 09.30 น. พล-

ดสิคฟัเวอรี ่J 13.00 น. จตพุล 
สทิธชิยั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
พกิเซลวัน จ�ากดั แถลงข่าวเปิดตวั
งาน Avatar : Discover Pandora-
Bangkok ทีแ่กรนด์ ฮอลล์ เดอะ 
มอลล์ บางกะปิ J ธำนนิทร์ พำ-
นชิชวีะ หวัเรอืใหญ่แห่งดอนเมอืง
โทลล์เวย์ ชวนร่วมประดษิฐ์ “ดอก 
ไม้จนัทน์ท�าจากใจ ถวายพ่อหลวง” 
ในวนัที ่ 26 ต.ค. 60 ทีส่�านกังาน
ใหญ่ดอนเมอืงโทลล์เวย์

นติยสาร โว้ก ประเทศไทย สานต่อ
เจตนารมณ์ในการผลักดันอุตสาห 
กรรมแฟชัน่ไทยสูเ่วทสีากลจดังาน
กาลาดนิเนอร์การกศุล “Vogue Ga-
la” ต่อเนือ่งเป็นปีที ่4 เพือ่ยกระดบั
ผ้าไทยท้องถิน่จากทัว่ประเทศผ่าน 
โครงการ Vogue Who’s on Next, 
The Vogue Fashion Fund 
 บรรยากาศภายในงานตระการ
ตาด้วยดอกไม้สุดอลังการ โดยได้
รบัเกยีรตจิากเซเลบรติีร้ะดบัเอลิสต์
ของเมอืงไทย อาท ิภาสนิ ีลิม่อต-ิ
บลูย์, ชฎาทพิ จตูระกลู, อนิทริา    
ธนวสิทุธ์ิ, กรณ์ ณรงค์เดช, ธรีวลัคุ์ 
ปังศรวีงศ์, จติตมิา วรรธนสิน, อตชิาต 
รกัษะจติร, บปุผา กิง่ชชัวาลย์ ฯลฯ 
มาร่วมงานอย่างคบัคัง่ โดยก่อนทีผู่้

คนดังร่วมงาน‘Vogue Gala’

เรารูส้กึภาคภมูใิจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่
ในการเผยแพร่ความงดงามของผ้า
ไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
ชาวบ้านทัว่ประเทศให้คนในวงการ
แฟช่ันได้สมัผัสถึงคุณค่าและเสน่ห์
ของผ้าไทย และท�าให้หลายคนเหน็
ว่าผ้าไทยสามารถท�าอะไรได้มาก 
กว่าทีเ่คยเหน็”  
 ด้าน กลุวทิย์ เลำสขุศร ีบรร-
ณาธกิารบรหิารนติยสารโว้ก ประ-
เทศไทยกล่าวว่า “ในปีนีม้ผีลงาน
ระดบัมาสเตอร์พซีจาก 15 แบรนด์
ชัน้น�าระดบัโลกจ�านวนถึง 22 ชิน้ 
โดยแต่ละแบรนด์ได้รังสรรค์ช้ินงาน
โดยใช้ผ้าไทยท้องถ่ินจากหลากหลาย
แห่งทัว่ประเทศออกมาได้อย่างร่วม
สมัย และแตกต่างน่ามองไม่ว่าจะ

เป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า นาฬิกา และ
โคมไฟ ซึง่น่าตืน่ตาตืน่ใจมากทีค่น
ไทยจะได้เหน็ผ้าไทยปรากฏเป็นผล
งานทีม่ชีิน้เดยีวในโลก” 
 งานนี้นอกจากเหล่าเซเลบริตี้  
จะอิ่มเอมกับอาหารรสเลิศ และ
ดื่มด�่ากับบรรยากาศซิทดาวน์ดิน 
เนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแล้ว ต่างร่วม
ประมูลผลงานช้ินเอกจนได้ยอด
เงินเข้าโครงการ Vogue Who’s 
on Next, The Vogue Fashion 
Fund สงูถงึ 2,305,000 บาท โดย
เงินจ�านวนดังกล่าวจะน�าไปสนับ 
สนุนเหล่าดีไซเนอร์ไทยที่มีศักย 
ภาพเพือ่พฒันาอตุสาหกรรมแฟ-
ชัน่ของประเทศไทยให้ก้าวสูร่ะดบั
สากลต่อไป 

มเีกยีรตจิะเข้าร่วมซทิดาวน์ดนิเนอร์
สุดหรู ต่างชื่นชมกับผลงานมาส-
เตอร์พซีทัง้ 22 ชิน้ทีจ่ดัแสดงไว้บริ 
เวณหน้างาน ซึง่แต่ละท่านให้ความ
สนใจและสมัผสัความงดงามของช้ิน
งานอย่างใกล้ชดิ
 สริ ีอดุมฤทธริจุ ประธานกรรม 
การบรหิารบรษิทัเซเรนดพิติี ้มเีดยี
จ�ากดัผูต้พิีมพ์นติยสารโว้กกล่าวถงึ
วตัถปุระสงค์การจดังาน ในครัง้นีว่้า 
“การจดังาน Vogue Gala ตลอด 
3 ครัง้ทีผ่่านมานบัว่าประสบความ
ส�าเรจ็เป็นอย่างมากเราดีใจและภมูิ 
ใจมากที่ดีไซเนอร์ชั้นน�าของโลก
เหน็ความส�าคญัในสิง่ที ่ โว้ก ประ 
เทศไทยท�าและสนบัสนนุเรามาใน
ทุกๆปีและที่ส�าคัญไปกว่านั้น คือ

สังคม
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สังคม

ประจักษ์-ละออ ตัง้คารวคณุ ประธานกรรมการ บมจ.ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศ 
ไทย) และ ประธานมลูนธิคิณุแม่ลีก้มิเกยีว พร้อมด้วย เรอืโท พญ.ปิยะชนก 
ตัง้คารวคณุ มอบเงนิ จ�านวน 2,500,000 บาท เพือ่น�าไปสร้างพระสมเดจ็องค์
ปฐมพระพทุธเมตตา โดยม ีพล.อ.อ.ชลติ พกุผาสขุ องคมนตร ีเป็นผู้รับมอบ 

สาลนิ ีวงัตาล ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
แถลงข่าวเปิด โครงการพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่เพิม่ศกัยภาพสูต่ลาดสากล ปี 2560 
เพือ่พฒันาผลิตภณัฑ์ทีส่นบัสนนุอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว และกลุ่มผลติภณัฑ์ที่
ตอบโจทย์คณุภาพชวีติยคุ 4.0 ในสาขาอตุสาหกรรมแฟชัน่ไลฟ์สไตล์ 

นพดล ภาคพรต รองผูว่้าการด้านสนิค้าและธรุกจิท่องเทีย่ว ททท. และ วรลกัษณ์ 
ตลุาภรณ์ ผอ.อาวโุสการตลาด บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ เปิดงาน “เดอะมอลล์ ช้อป
ป้ิงเซน็เตอร์ อร่อยทัว่ไทย คร้ังที ่9” แซ่บ หรอย อร่อย ล�า” โดยม ีณฐักานต์ 
จนัทร์ไทย, ดร.สมศกัดิ ์ชลาชล, และ อนิทชั เหลยีวรกัวงศ์ ร่วมงาน 

วนสั แต้ไพสฐิพงษ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เครอืเบทาโกร รบัมอบใบรบั
รองมาตรฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ พร้อมกัน 3 ระบบ จาก Mr.Arnaud 
TorcheuxVice President Certification-AMAP บรษิทั บโูร เวอรทิสั เซอ-
ทฟิิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

มร.นชินัท์ โกรเว่อร์ ประธานฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์เปอเรชัน่ 
จ�ากดั ฉลองความส�าเรจ็ในการคว้า 17 รางวลั จากงานเอเชยีแปซฟิิก พร็อพ-
เพอร์ตี ้อวอร์ดส ประจ�าปี 2560-2561 ตอกย�า้ความเป็นผูน้�าอตุสาหกรรมการ
บรกิารทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบัภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค 

ไตรเตชะ ตัง้มตธิรรม กรรมการผู้จดัการ บริษัท ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) เป็น
ประธานในพธีิ เปิดศนูย์ปฏิบตักิาร 1720 Supalai Contact Center เพือ่
อ�านวยความสะดวก รวดเร็ว ส�าหรับลูกค้าที่สนใจสอบถามข้อมูลโครงการ     
ศภุาลยัทัว่ประเทศ รวมทัง้การอปัเดตข้อมลูโปรโมชัน่ สิทธพิเิศษต่างๆ 

สรรคนนท์ จริาธวิฒัน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท เซน็ คอร์ปอเรชัน่ 
กรุป๊ จ�ากดั น�าเสนอร้านอาหารต�ามัว่ ร้านอาหารไทยอสีาน ในงาน THAI-
FEX 2017 เพือ่ขยายโอกาสทางธรุกจิและแสดงศกัยภาพของแบรนด์ไทยสู่
ผูป้ระกอบการและนกัลงทนุทัง้ในไทยและต่างประเทศ 

ดษิฐกาน ทพิวลัย์ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั กรนีแลม เอเชยี แป
ซคิ (ประเทศไทย), และ ตนู ‘สภุชัชา ปิตนินัท์ ชวนดไีซเนอร์ร่วมงาน DE-
SIGN FOR TOMORROW MASTER CONFERENCE งานประชมุระดบั
โลกครัง้ยิง่ใหญ่ของวงการสถาปัตย์ และงานออกแบบ 
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ไพโรจน์ เหลอืงเถลงิพงษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษัิทหลกัทรพัย์ ไอร่า 
จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิท ร่วมเป็นเจ้า
ภาพในการบ�าเพญ็กศุลถวายพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมพิลอดลุยเดช ณ พระทีน่ั่งดสิุตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 

แฮตเตอร์ สขุเกษม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารโอซีเอสภมูภิาคเอเชยีใต้เอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้และตะวนัออกกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารและพนกังาน
ในเครอืโอซเีอส ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพญ็กศุลถวายพระบรมศพพระ 
บาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

มร.คธี ชอร์ทอล ผูอ้�านวยการฝ่ายการขาย บรษัิท คอลเกต-ปาล์มโอลฟี 
(ประเทศไทย) จ�ากดั พร้อมด้วย นวลพรรณ ชยันาม ผูอ้�านวยการฝ่ายการ
ตลาด บรษิทั เซน็ทรลั วตัสนั จ�ากดั (วตัสนั ประเทศไทย) มอบเงนิสมทบทนุ
มลูค่า 500,000 บาทให้แก่มลูนธิชิยัพฒันา เพือ่โครงการพฒันาแหล่งน�า้ 

ทรงพล สวาสดิธ์รรม ผูว่้าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน 
Thailand Shopping and Dining Paradise 2017 โดย นพดล ภาค-
พรต รองผูว่้าการด้านสนิค้าและธรุกจิท่องเท่ียว การท่องเทีย่วแห่งประ 
เทศไทยร่วมงาน ท่ีหน้าห้างโอเดยีน แฟชัน่มอลล์ 

นพดล ภาคพรต รองผูว่้าการด้านสนิค้าและธรุกิจท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย และ วศนิ วรรณพฤกษ์ ผูจ้ดัการส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกจิ 
บรษิทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากดั เปิดงานมหกรรมอาหารครัง้ยิง่ใหญ่ “Amazing 
Thai Taste Festival 2017” ทีล่านด้านข้างแอร์พอร์ตลงิค์ มกักะสนั

พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล และรอง
ประธานคณะกรรมการอ�านวยการเยาวชนสมัพนัธ์ แถลงข่าวการจดั โบว์-
ลิง่การกศุล โครงการเยาวชนสมัพนัธ์ กองบญัชาการต�ารวจนครบาล ชงิ
ถ้วย พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี  

สมพล ชัยสิริโรจน์ กรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
(มหาชน) จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งแฟล็กชิพสโตร์แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่น      
“อิชิออน” ครัง้แรกในประเทศไทย โดยม ีจติตนินัท์ หวัง่หล,ี ประณต เว-  
สารชัวทิย์ มาร่วมงาน ทีศ่นูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ

พชิามญชุ ์ก้อนสมบตั ิกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั สกนิเทนเดอร์เนส จ�ากดั จดั
กจิกรรม แกรนด์โอเพนนิง่ลาว ฉลองยอดขาย 72,000,000,000 ล้านกบี พร้อม
เปิดตวัเคาน์เตอร์แบรนด์พแีคร์สกนิแคร์อย่างเป็นทางการ โดยม ีกนัต์ กนัต-
ถาวร นกัแสดงและพธิกีรชือ่ดงั ร่วมงานที ่เวยีงจนัทน์เซน็เตอร์ ประเทศลาว


