
ลิเกหรือปาห่ี?
ตามธงก็ล้มก็เล่ือนซ่ึงทุกอย่าง
เป็นไปได้หมด เพราะผู้มีอ�า-
นาจพูดชัดเจนแล้วว่ายึดตาม
โรดแม็พ แต่ขึ้นอยู่กับสถาน 
การณ์ สถานการณ์ทีว่่าคอือะไร 
เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเอง
โดยธรรมชาต ิหรอืว่าเป็นสถาน 
การณ์ทีส่ามารถใช้คนหรอืกลุม่
คนสร้างขึ้นมาได้

ความขัดแย้งระหว่างผู้ร่างกฎ 
หมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่ถูกมองว่าเป็นลิเกโรงใหญ่
เพื่อสร้างเงื่อนไขล้มหรือเล่ือน
เลือกตั้ง แต่หากมองอีกแง่อาจ
มีความลึกซ้ึงมากกว่าที่เห็น 
อาจเป็นความขดัแย้งเพือ่ให้ได้
มาซึ่งกติกาตามธงที่ตั้งเอาไว้ 
สรุปคือได้ตามธงก็เอา ไม่ได้
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สามเสนโมเดล
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มีธรรมาภิบาล.. จะกลัวอะไร?

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำสั่ง “มาตรา 44” เร่งโครงกำรรถไฟไทย-จีน 
ท้ำทำยต่อมจริยธรรม “ทั่นผู้น�า” และพวกพ้อง 
ถ้ำมี “ธรรมาภิบาล” ก็ต้องไม่กลัวกำรตรวจสอบ? 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ยุทธศาสตร์ชาติ” 
“ปิดตาย” ห้ำมนักกำรเมืองจำกกำรเลือกตั้งแก้ไข 
“เกษม เพ็ญภินันท์” แนะทำงสว่ำง 
“ปลดล็อกประเทศ” 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” มองต่ำง 
“เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” 
“โสภณ พรโชคชัย” ฟันธง “โครงการอีอีซีเจ๊งแน่” 

“อัลเวส”
เงินไม่ใช่เหตุผล

กีฬา 6

Fast Casual
จานด่วนไม่Junk

สหรัฐปิดกั้น
6ชาติมุสลิม
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ยกตัวอย่างเช่น 
ข้อเสนอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ไม่จ�าเป็นต้องมาจากพรรคการเมือง

ที่ได้เสียงข้างมากในสภา

ยืนยันก็มักจะพ่วงต่อท้ายด้วยว่า
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
 สถานการณ์ทีว่่าคอือะไร เป็น
สถานการณ์ท่ีเกดิขึน้เองโดยธรรม 
ชาติ หรือว่าเป็นสถานการณ์ที่
สามารถใช้คนหรือกลุ่มคนสร้าง
ขึ้นมาได้
 การจะล้มหรือเลื่อนเลือก
ตั้งออกไปอีกตอนนี้ดูเหมือน
เหลอืทางเลอืกประตเูดยีวคอื
ท�าให้การเขียนกฎหมายลูก
ประกอบรฐัธรรมนญูมปัีญหา
ไม่ให้เสร็จทนัตามกรอบเวลา
อย่างที่นายนิพิฏฐ์ระบุ
 จากนี้ไปสปอตไลท์ทางการ
เมืองจึงฉายไปที่ สนช.และกรธ.

ลเิกหรอืปาหี?่
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เกีย่วกบัพรรคการ เมืองและการ
เลือกตั้ง
 ยกตัวอย่างเช่น ข้อเสนอให้
ประธานสภาผู ้แทนราษฎรไม่
จ�าเป็นต้องมาจากพรรคการเมอืง
 ที่ได้เสียงข้างมากในสภา ให้
เลือกใครก็ได้ท่ีมีความรู ้ความ    
สามารถ มคีวามเชีย่วชาญ มปีระ-
สบการณ์
ท่ีมข้ีอเสนอเช่นนี ้อาจเป็นเพราะ
เล็งเห็นแล้วว่าการเลือกตั้งภาย
ใต้กติกาใหม่จะท�าให้ไม่มีพรรค
ใหญ่ที่ได้เสียงข้างมากอย่างเด็ด
ขาดในสภา ส.ส.จะเป็นเบี้ยหัว
แตก พรรคใหญ่ที่ชนะเลือกตั้งจะ
มเีสียงไม่ท้ิงพรรคอันดบัสอง สาม 
ส่ีมากนัก ท�าให้ไม่มีอ�านาจต่อ
รองมากเหมือนในอดีต
 ข้อเสนอนีก้เ็ป็นล้อไปกับหลัก
การที่ว่าพรรคที่ชนะเลือกตั้งไม่
ได้สทิธจิดัตัง้รฐับาลก่อนโดยอตั-  
โนมตั ิการจดัตัง้รฐับาลขึน้อยูก่บั
ว่าใครรวบเสียงในสภาได้เกินกึ่ง
หนึ่งก็สามารถเป็นแกนน�าจัดตั้ง
รัฐบาลได้
 ความขดัแย้งระหว่างผูร่้างกฎ 
หมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญท่ี
ถูกมองว่าเป็นลิเกเพื่อล้มหรือ
เลื่อนเลือกตั้ง หากมองอีกแง่นี่
อาจเป็นการละเล่นที่มีความลึก
ซึ้งมากกว่าที่เห็น อาจเป็นความ
ขดัแย้งเพือ่ให้ได้มาซึง่กตกิาตาม
ธงที่ตั้งเอาไว้ก็เป็นได้
 ได้ตามธงก็เอา ไม่ได้ตาม
ธงก็ล้มก็เลื่อนเป็นไปได้หมด 
เพราะผู ้มีอ�านาจพูดชัดเจน
แล้วว่า ทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์

“ถ้าให้ผมฟันธง เลกิคดิไปได้เลย 
เพราะเห็นได้จากความขัดแย้ง
ของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
(กรธ.) และสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ (สนช.) ในการตั้งกรรมา-   
ธิการร่วมเพื่อพิจารณากฎหมาย
ลูก ดูแล้วมันเป็นละคร เหมือน
ลิเก มาแสดงเอาดาบ เอาไม้มา
เสียบรักแร้กัน ไม่ได้แทงกันจริง 
ดังนั้น ผมดูแล้ว คิดว่า การเลือก
ตั้งยังอยู่อีกไกล และหากจะยืด
เวลาเลือกตั้งออกไปมีทางเดียว  
คอืคว�า่กฎหมายลกู เพราะรฐัธรรม 
นญูไม่ได้เขยีนตรงนีไ้ว้ สุดท้ายจะ
เป็นอย่างไรก็อยู่ที่นายกฯ”
 เป็นค�ากล่าวของ นายนิพิฏฐ์ 
อนิทรสมบติั รองหวัหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ที่ให้สัมภาษณ์กับ
สื่อที่ท�าเนียบรัฐบาลหลังไปยื่น
เรื่องให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหา
ราคายางพาราตกต�่า
 นบัว่าเป็นค�ากล่าวทีน่่าสนใจ
และมีความเป็นไปได้ แม้จะมีค�า
ยนืยนัจากผูม้อี�านาจหลายคร้ังว่า
ยังเดนิตามโรดแมพ็ แต่ในทกุค�า

ว่ามีความเห็นแย้งกันในเรื่องกฎ 
หมายลูกเป็นความขัดแย้งท่ีเกิด
จากความเห็นต่างทางความคิด
จริงหรือไม่ หรือว่าเป็นแค่การ
แสดง เป็นแค่ลิเก
 อย่างไรก็ตาม นอกจากจะ
ต้องจับจ้องดูการเขียนกฎหมาย
ลูกประกอบรัฐธรรมนูญว่าเป็น 
การแสดงลิเกโรงใหญ่เพื่อสร้าง
สถานการณ์ให้เลือ่นเลอืกตัง้อย่าง
ท่ีนายนิพิฏฐ์ตั้งข้อสังเกตไว้หรือ
ไม่ ยังต้องจับตาดูเนื้อหาราย
ละเอียดในร่างกฎหมายลกูหลาย
ฉบบัทีม่กีารเสนอเนือ้หาแตกต่าง
ไปจากหลักการที่เคยยึดถือปฏิ-
บัติกันมา โดยเฉพาะกฎหมาย

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4611 (1136) วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ทรรศนะทรรศนะ

ไม่มีลูกคนรวยที่อยากไปเรียน เสียเวลาตรวจ
สอบท�าไม ผูอ้�านวยการโรงเรยีนทีก่ระเป๋าแห้งก็
มมีากมาย ผู้อ�านวยโรงเรียนทีก่ระเป๋าตงุนัน้มี
แน่ แต่มไีม่กีโ่รงเรยีน โรงเรยีนดงัๆระดบัประเทศ
 จะตรวจสอบจะจดัการกท็�าไป  แต่ท�าเฉพาะ
ทีม่นัเป็นปัญหา ดผููอ้�านวยการโรงเรยีนทีเ่กษยีณ
แล้วฟูฟ่่า มบ้ีานใหญ่โต ใช้รถหรหูรา ส่งลกูไป
เรยีนเมอืงนอก อย่างนีค้วรจะตรวจสอบ ซึง่ความ
จริงควรท�าตั้งนานแล้วในเรื่องเรียกเงินเข้าโรง 
เรยีนนี่  
 อาตมาคดิว่า เรือ่งบรจิาคให้โรงเรยีน ให้โรง
พยาบาลกบ็ริจาคกนัไป แต่ขอให้มใีบเสรจ็ จะ    
ได้ตรวจสอบได้ว่าเกบ็ไปใช้อะไร ให้ใคร ผูอ้�า-
นวยการโรงเรียนจะได้บริสทุธิ ์หมดมลทนิ ถ้าไม่
บริสุทธิ์ก็ด�าเนินการกันไปตามกฎหมายบ้าน
เมอืง เรือ่งกนิเลก็กนิน้อยมนัจะได้ยตุ ิกระทรวง
ที่จัดว่าโกงกันมาก ไม่ร้ายเท่ากระทรวงศึกษา    
ธิการ เพราะการศึกษายังไงคนเราก็ต้องเรียน 
แล้วถ้ามกีารโกงอย่างนี ้ เราไปบอกเดก็ว่าโตขึน้
ต้องไม่โกง เมือ่คนใหญ่คนโต หรอืผูอ้�านวยการ
โรงเรยีนยงัโกง แล้วจะให้เดก็ท�ายงัไง  
  จะบอกว่าให้กนัด้วยเสน่หากต้็องตรวจ
สอบ เอาเงนิมาจากไหนและเอาไปใช้อะไร
เมือ่เรือ่งมนัเกดิขึน้มาแล้วกต้็องแก้ไขไม่ให้
เกดิปัญหาขึน้อกี อย่างกรณโีรงเรยีนสาม 
เสนกต้็องถือเป็นโมเดลต้นแบบทีจ่ะท�าให้
ถกูต้องดงีามกนัต่อไป
  เจรญิพร

มีเรือ่งร้ายๆ กม็กัจะมเีรือ่งดีๆ เข้ามาได้เหมอืน
กนั เหมอืนทีว่่า “ใช้โอกาสให้เป็นโอกาส” น�า
เรื่องไม่ดีให้มีโอกาสท�าสิ่งที่ดีขึ้นมา อย่างการ
เกบ็แป๊ะเจีย๊ะการศกึษา ทีจ่รงิทัง้การศกึษา ศาส 
นาและสงัคมกว็กิฤตวปิรติต่างๆนานา กรณเีรยีก
ค่าใต้โต๊ะหรือแป๊ะเจี๊ยะที่โรงเรียนสามเสนวิท-  
ยาลยั จงึน่าจะเป็นโอกาสทีเ่อามาท�าให้มนักระ 
จ่างแจ้ง มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของ      
ผูบ้รหิาร เช่นเดยีวกบัมหาวิทยาลยั หรือนายก
รฐัมนตรี
 กรณีศิษย์เก่าโรงเรียนออกมาเรียกร้องไป    
ยังนายกรัฐมนตรีให้ออกค�าสั่งตรวจสอบบัญชี
ทรพัย์สนิผูบ้รหิารโรงเรยีนทัว่ประเทศ ตัง้แต่ระ 
ดบัรองผูอ้�านวยการขึน้ไป เพือ่แก้ปัญหาเงนิไม่
ถกูต้อง ทัง้ยงัขอให้ใช้วธิกีารสอบเข้า 100 เปอร์ 
เซน็ต์นัน้ อาตมาคดิว่าไม่ต้องตรวจหมดทัว่ประ 
เทศ อย่างโรงเรยีนเลก็ๆทีม่เีดก็แค่ 30-40 คน 
จะมผีูป้กครองคนไหนไปบรจิาค อย่างนีไ้ม่ต้อง
ไปตรวจ แต่ต้องไปดโูรงเรียนดงัๆทีเ่ดก็อยากเข้า 
ซึง่กร็ูว่้าแต่ละจงัหวดัแต่ละพืน้ทีม่โีรงเรยีนอะไร
บ้าง ศษิย์เก่าเคยจ่ายกนัมาทัง้นัน้ พ่อแม่ผูป้ก 
ครองจ่ายกนัมาตลอด
  จะตรวจสอบกเ็อาโรงเรยีนใหญ่ๆเถอะ อย่า
ไปเร่งรัดนายกรัฐมนตรีต้องตรวจสอบทุกโรง 
เรยีน เหมอืนกบัวดัจะตรวสอบทกุวดันัน้ บางวดั
ยงัไม่มแีม้แต่ค่าน�า้ค่าไฟ ยิง่โรงเรยีนมมีากมาย
ทีข่าดแคลนสารพดั บางแห่งมสีภาพแทบไม่เป็น
โรงเรยีน คนทีจ่ะไปบรจิาค ให้ใต้โต๊ะกไ็ม่มแีน่ 

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

 
In Brief : ย่อความ

สามเสนโมเดล

ทรรศนะ

เอาเงินมาจากไหนและเอาไปใช้อะ
ไร เมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้อง
แก้ไขไม่ให้เกดิปัญหาขึน้อกี

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ใช้ “มาตรา 44” จะเร่งเปิดหวดูโครงการ
รถไฟความเรว็สงู (ปานกลาง) ไทย-จนี
ยิง่เหน็ความไม่ชอบมาพากลของภาครฐั 
แม้แต่ “ทัน่ผูน้�า” กถ็กูตัง้ค�าถามท�าไม
จึงตัดสินใจลงทุนเอง 100% ทั้งที่การ
เจรจาเป็นการลงทนุร่วม
 “สญัญาคณุธรรม” จงึเป็นแค่วาท
กรรมท่ีไม่มีอะไรเป็นหลกัประกนั เช่น 
เดียวกับวาทกรรม “ธรรมาภิบาล” 
ภายใต้ “กฎหมายหุม้ปืน” จงึไม่ได้
หมายถงึความถกูต้องชอบธรรมตาม
หลกันติิรฐัทีน่านาชาตยิอมรบั
 การใช้ “อ�านาจพเิศษ” ทีเ่หนอืกว่า
รัฐธรรมนญูและท�าอะไรกถ็อืว่าไม่ผดิ จงึ
อาจเป็นโทษมหันต์ที่ท้าทายต่อมจริย-
ธรรม “ทัน่ผูน้�า” และพวกพ้อง ทีถ่อืว่า
มีคุณธรรมความดีสูงส่งเหนือใคร เป็น 
“คนด”ี ทีไ่ม่จ�าเป็นต้องให้ใครมาตรวจ
สอบ แต่ชอบใช้ค�าพูดเยาะเย้ยถากถาง
คนอืน่ว่า “ถ้าไม่ผดิแล้วจะกลวัอะไร?” 
 วนันี ้“คนด”ี ทีอ้่างว่าม ี“คณุธรรม
และธรรมาภบิาล” กต้็องตอบสงัคมเช่น
กนัถึงความถูกต้องชอบธรรมและผลประ 
โยชน์ทับซ้อนต่างๆ เพราะ “ถ้าไม่ผดิแล้ว
จะกลวัอะไร?” 
 โครงการรถไฟความเรว็สงู (ปาน
กลาง) ไทย-จีนมูลค่านับแสนล้าน
บาท จึงกลายเป็น “โครงการการ 
เมอืง” ท่ีนกัวชิาการเชือ่ว่าเป็น “ปาหี่
ระดบัชาต”ิ และเป็น “โศกนาฏกรรม” 
ทีส่่อว่ามแีต่ “เจ๊งกบัเจ๊ง”!

ธรรมาภิบาล44?
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เศรษฐกิจ

Fast Casualจานด่วนไมJ่unk

 ศูนย์วจัิยเศรษฐกจิและธรุกจิ 
ธนาคารไทยพาณชิย์ (SCB EIC)  
ส�ารวจธรุกจิร้านอาหารแบบ Fast 
Casual ที่ผสมผสานแนวคิดระ 
หว่าง Fast Food และ Casual 
Dining ซึง่ตอบโจทย์ผูบ้รโิภคยุค
ใหม่ที่ต้องการทั้งความสะดวก
รวดเรว็และคณุภาพอาหารก�าลัง
ได้รับความนิยมอย่างมากและมี
อัตราการขยายตัวที่โดดเด่นโดย
เฉพาะในสหรฐั แม้ในไทยยงัไม่
แพร่หลายนัก แต่สามารถตอบ
สนองพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่แีนว
โน้มทานอาหารนอกบ้านที่ต้อง 
การความสะดวกรวดเรว็และห่วง 
ใยสขุภาพมากขึน้ ปัจจุบนัมกีลุ่ม
ร้านอาหารเพียงไม่กี่รายที่ชูจุด
เด่นความเป็น Fast Casual ใน
การให้บรกิารลกูค้า เช่น Pepper 
lunch, Au Bon Pain และ MOS 
Burger เป็นต้น 
 จากผลส�ารวจของ EIC พบว่า
ผูบ้รโิภคไทยราว 30% ยอมจ่าย
เงินเพิ่มขึ้นส�าหรับการทานอา-
หารนอกบ้าน สะท้อนถึงพฤติ-
กรรมของผูบ้รโิภคท่ีต้องการความ
สะดวกรวดเรว็และให้ความส�าคญั
กบัมือ้อาหาร ขณะทีผู่บ้รโิภคราว 
40% มีความกังวลด้านสุขภาพ

เหนอืเรือ่งอ่ืนๆ อย่างรายได้และ
หน้าท่ีการงานเมือ่เริม่มอีายุสูงขึน้ 
นอกจากนี ้กว่า 90% มแีนวโน้ม
ท่ีจะยอมจ่ายเงินเพิ่มหากได้รับ
สินค้าท่ีมคีณุภาพมากขึน้ จึงเป็น
โอกาสของธรุกิจร้าน Fast Ca-
sual ท่ีสามารถตอบโจทย์ท้ังเรือ่ง
ความสะดวกและคุณภาพของ
อาหาร
 การสร้างความแตกต่างเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจนี้
ประสบความส�าเร็จอย่างย่ังยืน 
เนือ่งจากธรุกิจร้านอาหารนัน้มคีู่
แข่งจ�านวนมากและผู ้เล่นราย
ใหม่สามารถเข้ามาท�าตลาดได้
ง่าย ดงันัน้ กลยทุธ์ส�าคญัคอืการ
สร้างความแตกต่างซึ่งรวมทั้ง
ความมีเอกลักษณ์ของเมนูอา-
หารและบรรยากาศของร้าน ท้ัง  
นี ้ธรุกจิ Fast Casual ส่วนใหญ่
จะเพิม่ทางเลอืกให้ลกูค้าสามารถ
ปรับเปลี่ยนส่วนผสมหรือขนาด
ของอาหารได้ตามที่ต้องการ ซึ่ง
สอด คล้องกบัผลส�ารวจของ EIC 
ทีพ่บว่าราว 79% ของผูต้อบแบบ
ส�ารวจจะยอมจ่ายเงินเพิ่มมาก  
ขึ้น หากสินค้านั้นสามารถปรับ
เปลี่ยนได้ รวมถึงการสร้างบรร 
ยากาศภายในร้านให้ลูกค้าที่มา

ใช้บริการรู้สึกสบายใจ และสะ-   
ดวกสบาย
 ความสามารถในการบริหาร
จัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิ 
ภาพและการรกัษามาตรฐานด้าน
ความปลอดภยัของอาหารเป็นอกี
ประเดน็ท่ีมคีวามส�าคญั โดยร้าน
อาหาร Fast Casual หลายร้าน
ใช้วธิกีารจดัหาวตัถดุบิจากแหล่ง
ท้องถิ่นซึ่งมีความสดใหม่และยัง
ถกูปากคนในพืน้ท่ีอีกด้วย นอก 
จากนี ้การรกัษามาตรฐานความ
ปลอดภัยของอาหารก็เป็นสิ่งที่มี
ความส�าคญัเพราะปัญหาดงักล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของธรุกจิได้อย่างรนุแรง เช่น กรณี 
ของ Chipotle Mexican Grill ร้าน
อาหารเม็กซิกันที่ประสบความ
ส�าเร็จอย่างสูงจากโมเดล Fast 
Casual ซึ่งเผชิญกับปัญหาด้าน
ความปลอดภยัของอาหารตลอด
ช่วงครึ่งหลังของปี 2015 ท�าให้
ความเชือ่มัน่ในแบรนด์ของผูบ้ร-ิ
โภคน้ันลดลงและส่งผลให้อัตรา
การเติบโตของยอดขายในปีดัง
กล่าวชะลอตัวลงและติดลบในปี
ถดัไปอีกด้วย

เยี่ยมชม : นายพิศาล รัชกิจ-
ประการ กรรมการผูจ้ดัการ พร้อม
ด้วย นายศักดิ์ชัย รัชกิจประ-  
การ ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ  
สายงานบญัชแีละการเงนิ บรษิทั 
อาม่า มารนี จ�ากัด (มหาชน) ให้ 
การต้อนรับคณะนักลงทุน ที่    
ให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูล
บรษิทั ณ บรษิทั อาม่า มารนี จ�า 
กัด (มหาชน)

EIC ชีก้ลยทุธ์ความส�าเรจ็ร้านอาหาร Fast Casual ท่ามกลาง
สภาวะการแข่งขันท่ีรนุแรง ต้องสร้างความแตกต่าง การบรหิาร
จัดการวัตถุดิบและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ผู้
บรโิภคไทย 30% ยอมจ่ายเงินเพ่ิมกบัการทานอาหารนอกบ้าน
และกว่า 90% ยอมจ่ายเพิม่ส�าหรบัสนิค้าทีม่คุีณภาพมากขึน้  

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,050.00 บาท

 ขาย 20,150.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,693.00  บาท

 ขาย   20,150.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,246.10 ขาย 1,252.92
ลอนดอน ซื้อ 1,252.34 ขาย 1,252.76

ภาวะหุ้น 28 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) 

34.21

39.17

45.28

4.4638

0.31508

24.79575

-3.82  1,582.63  
  38,885.35
-5.79  2,252.21  
  27,451.45
-2.27  997.33  
  22,603.31
-3.36  573.04  
  2,003.71

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,689.07  -2.34

2,435.85  -7.24

2,528.23  -13.18

1,858.80  -3.77

2,460.51  -8.33

2,970.89  -0.27

1,242.51  -5.79

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,646.71

11.95

4,394.89

11.30

251.81

-

13,525.13

34.78

12,552.00

32.28

973.12

-

16,621.00

42.74

17,722.30

45.58

-1,101.30

-
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มนตรี ศรไพศาล

เศรษฐกิจ

น�าเสนอข้อมูล : นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ไฟร์เทรดเอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร ร่วมน�า 
เสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักลงทุน จ.ขอนแก่น ที่ห้องออ
คิด บอลรูมโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด โดยมีนักลงทุนสน 
ใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจ�านวนมาก

แคมเปญใหม่ : นายสุวัฒน์ เทพปรีชาสกุล ผู้อ�านวยการ-ธุรกิจบัตร
เครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) จับมือสนามกอล์ฟชั้นน�า
ในจังหวัดเชียงใหม่ ออกแคมเปญ “เชียงใหม่ กอล์ฟ พริวิลเลจ วิธ เค
ทีซี : เอ็นจอย ยัวร์ สวิง” มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกนักกอล์ฟ เพียง
ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี รับส่วนลดสูงสุด 20% 

 นายมนตรี ศรไพศาล ประ- 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกั
ทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศ 
ไทย) จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงินกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่ม
น�้าตาลบุรีรัมย์ หรือ BRRGIF 
เปิดเผยว่า ก�าหนดวันเปิดขาย
หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่อประชา 
ชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จ�านวน 
350 ล้านหน่วย หลังจากก�าหนด
ช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุน 
IPO ระหว่าง 9.90-10.40 บาท โดย
ราคาเสนอขายสุดท้ายจะก�าหนด
โดยวิธีการส�ารวจความต้องการ
ซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถา 
บัน (Book Building)       
        ส�าหรับหน่วยลงทุน IPO 
ของ BRRGIF จะแบ่งขายเป็น 4 
ส่วนหลักๆ คือ การเสนอขาย
หน่วยลงทนุส�าหรบัผูถ้อืหุน้สามญั
เดิมของบริษัท น�้าตาลบุรีรัมย์ 
จ�ากดั (มหาชน) หรือ BRR จ�านวน 
45.5 ล้านหน่วย หรือไม่เกนิ 13% 
ของหน่วยลงทุน ซึ่งจะเปิดขายใน
วนัที ่7 และ 11-14 กรกฎาคม 2560 

รวมระยะเวลา 5 วันท�าการ
 ผู้ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหน่วย
ลงทนุในกลุม่นีจ้ะต้องเป็นผูถ้อืหุน้
สามัญเดิมของ BRR ที่บริษัทได้
ก�าหนดรายชือ่ผูถื้อหุน้ทีไ่ด้รบัสทิธิ
จองซือ้ ณ วนัที ่20 มถินุายน 2560 
(Record Date) โดยมีวันปิดสมุด
ทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ถือ
หุน้ 21 มถุินายน 2560 ทัง้นี ้บรษิทั 
น�้าตาลบุรีรัมย์ จ�ากัด (มหาชน) 
ได้ขึน้เครือ่งหมายไม่ได้รบัสิทธใิน
การจองซื้อหน่วยลงทุน (XB) ไป
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และ
ก�าหนดสัดส่วนการจองซื้อหน่วย
ลงทุน 17.8484 หุ้นสามัญของ 
BRR ต่อ 1 หน่วยลงทนุของ BRR 
GIF โดยสามารถแจ้งความจ�านง
ไปจองซื้อยังโบรกเกอร์ที่ผู้ถือหุ้น
เปิดบัญชีอยู่ หรือแจ้งความจ�านง
จองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์เมย์
แบงก์กิมเอ็งได้
 ส�าหรบัหน่วยลงทนุ BRRGIF 
จ�านวน 115.5 ล้านหน่วย จะน�า
เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปวันท่ี 
17-21 กรกฎาคม 2560 รวมระยะ
เวลา 5 วนั ส่วนทีเ่หลือจะน�าเสนอ

ขายแก่ผู้จองซื้อพิเศษ และ BRR 
โดยเป็นการส�ารวจความต้องการ
ซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถา 
บนั (Book Building) ในวนัที ่19-
21 กรกฎาคม 2560 คาดว่าจะ
ประกาศราคาสดุท้ายได้ภายในวนั
ที ่24 กรกฎาคม 2560 ทัง้นี ้ผูจ้อง
ซือ้ทัว่ไป และผูถ้อืหุน้ของ BRR ที่
มีสิทธิจองซื้อ จะต้องช�าระเงินที่
ราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขาย
เบื้องต้นที่ 10.40 บาทต่อหน่วย 
โดยหากราคาเสนอขายสุดท้ายต�า่
กว่าราคาจองซือ้ดงักล่าว หรอืผูจ้อง
ซื้อได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
ไม่ครบตามจ�านวนที่จองซื้อ ผู้จัด 
การการจัดจ�าหน่าย และรับประ 
กันการจ�าหน่ายจะด�าเนินการคืน
เงินส่วนต่างค่าจองซ้ือดังกล่าวให้

แก่ผู้จองซื้อต่อไป
 นายอนันต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
น�้าตาลบุรีรัมย์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื BRR เปิดเผยว่า กองทนุรวม
โครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่ม
น�า้ตาลบรุรีมัย์เป็นกองทนุทีน่่าสนใจ
อย่างมาก จากการเข้าไปลงทนุใน
สิทธิรายได้สุทธิของโรงไฟฟ้าชีว
มวล 2 แห่ง คอื บรษิทั บรุรีมัย์พลงั 
งาน จ�ากัด (BEC) และ บริษัทบุรี 
รัมย์เพาเวอร์ จ�ากัด (BPC) ก�าลัง
การผลิตรวม 19.8 เมกะวัตต์ ซึ่ง
ใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลงิหลกั จงึมี
ต้นทนุค่าเชือ้เพลงิต�า่และประ หยดั
การขนส่งเชื้อเพลิง นับเป็นทาง
เลือกการลงทุนระยะยาวที่น่าสน 
ใจ โดยบรษิทัเตรยีมแถลงข่าวเซน็
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ�าหน่าย และ
รับประกันการจัดจ�าหน่ายหน่วย
ลงทุน BRRGIF ในสัปดาห์หน้า 
เพื่อเปิดให้นักลงทุนจองซื้อตาม
ก�าหนดการและจัดงานน�าเสนอ
ข้อมูลโดยเปิดโอกาสให้นักลงทุน
ทั่วไปรับฟังข้อมูลและซักถามราย
ละเอียดที่ห้อง 601-602 อาคาร
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. 
เป็นต้นไป ก่อนจะโรดโชว์นักลง 
ทุนที่บุรีรัมย์วันที่ 6 กรกฎาคม

BRRGIF เปิดจองซ้ือหน่วยลงทนุ IPO ให้สทิธผิูถ้อืหุน้เดมิ BRR ซือ้ 
7 และ 11-14 กรกฎาคมนี้ ขณะนักลงทุนทั่วไปจองซื้อ 17-21 
กรกฎาคม เคาะราคาเสนอขาย 9.90-10.40 บาท เปิดนกัลงทนุ
ทัว่ไปซักถามข้อมลู 4 กรกฎาคม 
       

BRRGIFเคาะขาย9.90-10.40บาท
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กีฬา

โลกกีฬา

‘หงส์แดง’พ้นผดิกรณ‘ีฟาน ไดจก์’

‘แลมพาร์ด’เตง็คมุ‘อ๊อกซ์ฟอร์ด’

‘เมอร์เรย์’ถอนตวัแมตช์การกศุล 

ทมี “หงส์แดง” ลเิวอร์พลู ดจูะรอดการ
ท�าโทษต่อข้อกล่าวหาว่า เปิดการเจรจากบั 
เวอร์จลิ ฟาน ไดจ์ก กองหลงัของทมี “นกั 
บญุ” เซาแธมป์ตนั แบบลบัๆสร้างความไม่
พอใจต่อทมีเซาแธมป์ตนั เป็นอย่างมาก หลงั
จากที่มีข่าวว่า กองหลังทีมชาติฮอลแลนด์ 
ตัดสินใจที่จะไปอยู่กับทีมของ เจอร์เกน 
คลอ็ปป์ แล้ว จนในทีส่ดุ ต้องเป็นทางฝ่าย
ของทีมลิเวอร์พูล ที่ออกมาแสดงความชัด 
เจนว่าไม่สนใจดงึตวักองหลงัวยั 25 ปีผูน้ีไ้ป
ร่วมทมีแล้ว ซึง่จากวนันัน้ เป็นต้นมา กไ็ม่มี
ความเคลือ่นไหวในเรือ่งของการสืบสวนแต่
อย่างใด ท�าให้คาดกนัว่า ลิเวอร์พูล น่าจะ
รอดพ้นจากการลงโทษในกรณไีด้  

แฟรงค์ แลมพาร์ด เปิดการเจรจากบัทมี  
อ๊อกซ์ฟอร์ด กบัต�าแหน่งผูจ้ดัการทมีทีว่่าง
ลง จากการเปิดเผยของ Sky Sports เมือ่วนั
อังคารที่ผ่านมา โดยตามรายงานข่าวแจ้ง    
ว่า แลมพาร์ด เป็นหนึง่ในตวัเลอืก ตามมา
ด้วย เป็บ โคลเลต็ ซึง่เป็นผูช่้วย แกรี ่มงัค์ ที่
สวอนซ ีและลดีส์ แต่เป็นทีเ่ข้าใจกนัว่า ทมี
จากลกี วนั ก�าลงัให้ความสนใจในตวัของอดีต
กองกลางทมีชาต ิองักฤษและทมีเชลซ ีมาก 
กว่า ส�าหรบั แลมพาร์ด ประกาศเลกิเล่นเม่ือ
เดือนกมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา เขาเคยคว้าแชมป์
พรเีมยีร์ลกี 3 สมยั เอฟเอ คพั 4 สมยั และ
แชมป์แชมเป้ียนส์ ลกี กบัทมีเชลซ ี ตดิทมี
ชาต ิ106 นดั 

แอนดี ้ เมอร์เรย์ มอื 1 ของโลก ถอนตวั
แมตช์การกุศลแมตช์แรกของเขาท่ีเฮอร์ลิง
แฮม คลบั เนือ่งจากมีอาการบาดเจบ็ทีส่ะ 
โพก ซ่ึงก่อนหน้านี ้เมอร์เรย์ ต้องตกรอบแรก
ทีค่วนีส์ เม่ือสปัดาห์ทีแ่ล้ว และมกี�าหนดการ
ลงแข่งขนักบั ลคูสั พวัอลิเล่ จากฝรัง่เศส ใน
รายการ แอสปอลล์ เทนนสิ คลาสสคิ อย่าง 
ไรกต็าม เป็นทีค่าดกนัว่า เมอร์เรย์ จะสา-  
มารถลงเล่นได้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ ก่อนที่   
จะลงป้องกนัแชมป์วมิเบลิดนั ทีจ่ะเริม่ขึน้ใน
วนัที ่3 กรกฎาคมนี ้เมอร์เรย์ วยั 30 ปี ลง
เล่นในรายการกศุลทีเ่ฮอร์ลิงแฮม ครัง้ล่าสดุ 
เมือ่ปี 20174 หลงัจากทีเ่ขาแพ้รอบ 16 คน
สุดท้ายทีค่วีนส์ 

‘อัลเวส’เงินไม่ใช่เหตุผล

แกรี ่ เนวลิล์ อดตีเพือ่นร่วมทมี “ปิศาจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ เปิดเผยว่า อนาคต เวย์น 
รนูย์ี กองหน้าดาวยงิของทมี ต้องมคีวามชดัเจน
เพ่ือทีจ่ะหยดุเรือ่งราวต่างๆช่วงทีผ่่านมา 
 รนูย์ี วยั 31 ปี กล่าวหลงัจากทีเ่ขาได้ลงเป็น
ตวัส�ารองในนดัชงิชนะเลศิ ยโูรป้า ลกี คพั เมือ่
วนัที ่ 24 พฤษภาคม ทีผ่่านมาว่า เขาจะต้อง
ตดัสนิใจกบัอนาคตของเขาในเรว็วันนี ้ อย่างไร
กต็าม ทางทมีเองก็ยงัไม่แสดงท่าทว่ีากองหน้า

ดานี่ อัลเวส โบกมือลาแฟนๆ ทีม “ม้าลาย” 
ยูเวนตุส แชมป์กัลโช เซเรียอา ปีล่าสุด เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา พร้อม
กับยืนยันว่า เงินไม่ใช่เหตุผลที่เขาตัดสินใจ    
ย้ายออกจากทีม เพ่ือท่ีจะมุ่งสู่ทีม “เรือใบสี
ฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 
 เบปเป้ มารอตต้า หัวหน้าฝ่ายบริหารทีม
ยูเวนตุส เป็นคนออกมายืนยันเมื่อสัปดาห์ที่
แล้วว่า อัลเวส จะถูกปล่อยตัวออกจากสัญญา
ที่มีอยู่กับทีม ทั้งที่ยังเหลือเวลาอีก 1 ปีกว่าๆ
ในสญัญา เป็นเวลา 2 ปีกบัทมีแชมป์จากอติาลี 
 จากแหล่งข่าว เป็นที่คาดกันว่า การย้าย
ทีมของ อัลเวส ในครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะย้ายไปร่วม

งานกบั เป๊ป กวาร์ดโิอล่า ในทมีแมนเชสเตอร์ 
ซิตี้ ซึ่ง อัลเวส กับ กวาร์ดิโอล่า เคยร่วมงาน
กนัมาครัง้หนึง่แล้ว สมยัอยูก่บัทมีบาร์เซโลน่า 
ในชุดที่คว้าแชมป์ลา ลีกา 3 สมัย และแชมป์
แชมเปี้ยนส์ ลีก 1 สมัย ซึ่งในส่วนตัวของ 
อลัเวส กส็ร้างความประทบัใจให้กบัแฟนๆของ
ยุเวนตุสอย่างรวดเร็ว เมื่อเขามีส่วนช่วยให้ทีม 
คว้าแชมป์ลีก และอิตาเลียน คัพ ในปีแรกของ
เขาที่ตูริน    
 เขาได้โพสต์ในอนิสตาแกรมส่วนตวัว่า “ผม
ขอขอบคณุแฟนๆในรอบหลายปีทีผ่่านมา ผม
ได้รบัประสบการณ์มากมาย เพือ่นร่วมทมีต้อน 
รบัผมอย่างมอือาชพี และพวกเรากท็�าได้ด ีเมือ่
คว้าแชมป์ลีก และผ่านเข้าชิงชนะเลิศแชม-
เปี้ยนส์ ลีก”
 “ผมให้ความเคารพต่อสโมสรแห่งนี้ พวก
เขาสนับสนุนผมดีมาตลอด ผมทุ่มเทให้กับ
สโมสรแห่งนี้อย่างเต็มที่ในทุกๆวันที่ผมลงท�า
หน้าที่ของผมให้กับทีม” 
 “ผมต้องขอโทษต่อแฟนๆของยูเวนตุส ที่
บางครั้งพวกเขาอาจจะคิดว่า ผมท�าอะไรที่ขัด 
ใจพวกเขา นัน่ไม่ใช่ความตัง้ใจของผมแน่นอน 
ผมเพียงแต่ท�าทุกอย่างไปตามธรรมชาติของ
ผม ผมคิดว่าจะมีคนเข้าใจ ผมไม่ใช่คนที่สม 
บูรณ์แบบ แต่หัวใจผมบริสุทธิ์เกินร้อย” 
 “ผมต้องขอขอบคณุเป็นพเิศษส�าหรบั มสิ-
เตอร์ มารอตต้า ที่ให้โอกาสแก่ผมมาตลอด 
เขาเป็นมืออาชีพมากๆ เขาเป็นคนหนึ่งที่รัก
งานที่เขาท�าอย่างมาก ผมไม่ได้เล่นฟุตบอล
เพราะเงนิ ผมเล่นฟุตบอลเพราะผมรกัอาชพีนี้ 
มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตผม ผมรักที่จะเล่น
ฟุตบอล และเงินก็ไม่เคยท่ีจะให้ผมไปที่ไหน
ได้ทั้งนั้น”

‘เนวลิล์’ชี‘้รนูย์ี’ต้องรูอ้นาคต
ดาวยงิของทมีจะอยูจ่นส้ินสุดสัญญากบัทมีหรอื
ไม่ 
 แต่ เนวลิล์ กล่าวว่า “คณุไม่ควรทีจ่ะท�าให้
เรือ่งมนัคลมุเครอืกบันกัเตะอย่างรนูย์ี” 
 ส�าหรบันกัเตะทมีแมนฯ ยไูนเตด็ จะกลบัมา
เตรยีมพร้อมช่วงปรซีซีัน่ ในวนัที ่8 กรกฎาคม 
ที่จะถึงนี้ โดยพวกเขาจะมีโปรแกรมเดินทาง
ไปลอสแองเจลลสี จ�านวน 5 วนั ก่อนทีจ่ะเดนิ
ทางไปต่อทีอ่อสโล และ ดบัลนิ
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ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
แห่งสหรัฐ ใช้ค�าสัง่พเิศษ (Execu-
tive Order) ก�าหนดมาตรการคดั
กรองต่างชาติท่ีขอเข้าสหรัฐอย่าง
เข้มงวด เป้าหมายเพื่อสกัดกลุ่ม

จากเป็นกฎใช้กับทุกประเทศ
ทัว่โลก 
 โดยทรมัป์ยกเลกิระเบยีบเก่าที่
ใช้ในยุครัฐบาลประธานาธิบดีบา 
รคั โอบามา ด้วยเห็นว่ายงัคดักรอง
ผูเ้ข้าประเทศไม่รดักมุพอ
 สาระส�าคญัของกตกิาใหม่ ประ 
กอบด้วยการไม่ก�าหนดกรอบเวลา
ออกวซ่ีา จดุประสงค์เพือ่ให้เวลาเจ้า
หน้าทีศ่กึษาประวตัขิองผู้ย่ืนขอวซ่ีา
อย่างละเอยีดรอบคอบ โดยยกเลกิ
มาตรการเดมิ ทีก่�าหนดเรยีกสมั-
ภาษณ์ผูย้ืน่ขอวซ่ีาภายใน 3 สปัดาห์
 นอกจากนัน้ ยงัก�าหนดให้ผู้
ยื่นขอวีซ่าให้ข้อมูลการใช้โซ
เชยีลมเีดยีย้อนหลงั 5 ปี และ
ประวตัส่ิวนตวัย้อนหลงั 15 ปี 
อกีทัง้ให้อ�านาจเจ้าหน้าทีข่อชือ่
บญัช ี Facebook ผูย้ืน่ขอวซ่ีา 
และก�าหนดให้ผูย้ืน่ขอวซ่ีาระบุ
สถานที่เคยเดินทางไปย้อน
หลงั 15 ปี 
 ด้วยเงื่อนไขสุดเข้มดังกล่าว 
ท�าให้ความหวังผู้ขอวีซ่าเข้าสหรัฐ
ทกุอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนกัศกึษา นกั
ท่องเที่ยว นักธุรกิจ และอื่น ๆ 
เผชญิภาวะเลือ่นลอย คาดเดาไม่
ได้ว่าจะได้วซ่ีาเมือ่ไร 
 ส�าหรบัเรือ่งนี ้ แน่นอนว่าผู้ไม่
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐ ย่อม
มองปัญหาไม่ออก หรอืไม่รูส้กึว่า
เป็นปัญหา 
 แตกต่างจากผู้มีภารกิจจ�า 
เป็นต้องเดินทางไปประเทศนี้ 
ทีม่องว่า มาตรการของทรมัป์
ท�าให้ชวีติยุง่ยากขึน้   

 
 

In Brief : ย่อความ

มาตรการ “ปิดประตบู้าน”
ป้องกันกลุ่มก่อการร้าย
ของผูน้�าสหรฐั บางส่วนได้
ไฟเขยีวจาก ศาลฎกีา ช่วย
ให้ทางการสหรฐัสามารถ
น�ามาใช้ควบคูก่บักฎออก
วซ่ีาใหม่ทีส่ดุเข้มงวด

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ก่อการร้าย ไม่ให้ “หลดุรอด” เข้า 
ไปก่อเหตทุ�าลายชวีติและทรพัย์สนิ
ภายในประเทศ 
 ผู้น�าสหรัฐด�าเนินแผนดัง
กล่าวอย่างรดักมุ เรยีกว่า “ปิด
ประตบู้าน” อย่างแน่นหนา” 2 
กรณ ี คอื การลงนามในค�าสัง่
ห้ามพลเมอืง 6 ชาตมิสุลมิ เดนิ
ทางเข้าสหรฐั รวมทัง้งดรบัผูล้ี้
ภยัชัว่คราว และเปลีย่นระเบียบ

สหรัฐปิดก้ัน6ชาติมุสลิม

 ข้อมลูภาพ : tspr.org

ออกวซ่ีาใหม่ โดยเพ่ิมการตรวจ
สอบเข้มงวดขัน้สงูสดุ
 กรณแีรก ศาลฎกีาสหรฐัตดัสิน
เมือ่วนัจนัทร์ ที ่26 ม.ิย. ทีผ่่านมา 
ตามเวลาท้องถิน่ ให้ด�าเนนิการตาม
ค�าสัง่บางส่วนของทรมัป์ คอืห้าม
พลเมอืง 6 ชาตมิสุลมิ ประกอบ
ด้วยอหิร่าน ซเีรยี เยเมน โซมาเลยี 
ซูดาน และลิเบีย เดนิทางเข้าสหรฐั
ชัว่คราว เป็นเวลา 90 วนั และงด
รบัผูล้ีภ้ยัชัว่คราว เป็นเวลา 120 วนั
 ทัง้นี ้พลเมอืง 6 ชาตมิสุลมิ
ดังกล่าว สามารถเดินทางเข้า
สหรฐัได้ โดยมเีงือ่นไขว่า “ต้อง
เป็นผูม้คีวามสมัพันธ์กบับคุคล
หรือองค์กรในสหรัฐอย่างแท้ 
จรงิ” หรอื “เป็นนกัศกึษาทีล่ง
ทะเบียนเรียนแล้วกับสถาบัน
การศกึษาในสหรฐั” หรอื “ลกู 
จ้างท่ีได้รบัการจ้างงานจากกจิ-
การในสหรฐัแล้ว”
 นกัวเิคราะห์มองว่า กรณ ี“ต้อง
เป็นผู้มีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรอื
องค์กรในสหรฐัอย่างแท้จรงิ” เป็น
เงือ่นไขคลมุเครอืไม่ชดัเจน
 ส่วนกรณหีลงั คอืการใช้ระ  
เบยีบออกวซ่ีาใหม่ ถอืเป็นประ 
เด็นใหญ่กว่ากรณีแรกเนื่อง-
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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

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
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ขายที่ดิน-P1-260617=4*6_01

ขายด่วน

09-1745-6788

สนใจติดต่อ

20,000

ที่ดินถมแล้ว
เทปูนล้อมรั้วเรียบร้อย

ติดถนนในซอย (หัว-ท้าย)

เนื้อที่ 130 ตร.ว.
ขาย

ตร.ว.ละ 20,000 บาท

โทร. 08-4084-3366,

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4611 (1136) วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

BLUE-OM-220617-01

BLUE SUCCESS CO.,LTD.BLUE SUCCESS CO.,LTD.
ºÃÔÉÑ· ºÅÙ «Ñ¤à«Ê ¨Ó¡Ñ´
ประกอบธุรกิจดานผลิตหลังคาเมทัลชีท มานานกวา 20 ป มีความประสงค

จะรับสมัครบุคลากรดังนี้

สนใจสมัครงานติดตอไดที่ บริษัท บลู ซัคเซส จำกัด
เลขที่ 36/4 หมูที่18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 08-6337-6191, 08-4120-4000, 0-2914-9998
โทรสาร. 0-2914-9985

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ (ประจำมีนบุรี, สุขุมวิท 50) 10 ÍÑµÃÒ
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี • มีเงินเดือนประจำและคาคอมมิชชั่น
 • มียานพาหนะจะพิจารณาเปนพิเศษ
2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ»ÃÐ¨ÓÃŒÒ¹ 5 ÍÑµÃÒ
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
3. ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
4. ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
5. â¿Ã�áÁ¹ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวช.-ปวส.
6. ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ¼ÅÔµËÅÑ§¤ÒàÁ·ÑÅªÕ·    1 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
7. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶ 4 ÍÑµÃÒ
  •ไมจำกัดวุฒิ

ÃÑºÊÁÑ¤Ã§Ò¹´‹Ç¹

TUMMA-P1-270617-01

สนใจติดตอ หจก. ธรรมชาติการพิมพ
เลขที่ 19, 21 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 2 

ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

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

มีประสบการณดาน
การขายงานสิ่งพิมพโดยตรง

หางหุนสวนจำกัด ธรรมชาติการพิมพ

หลายอัตราหลายอัตรา

รับสมัครดวน
พนักงานขายสิ่งพิมพพนักงานขายสิ่งพิมพพนักงานขายสิ่งพิมพ

ทาวน์อินทาวน์-P1-120617=4*6_01

ขายบ้าน
ทาวน์อินทาวน์

โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

โฮมออฟฟิศ
เนื้อที่ 31 ตารางวา 
3 ชั้น อยู่หัวมุม 
เลขที่ 1213/454 

วังทองหลาง
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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

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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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

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

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

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

อาคารพาณิชย์แบ่งเช่า-P1-160617=C3_01

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

ปรับปรุงใหม่แบ่งให้เช่าเป็นชั้นๆ 

แต่ละชั้นมีห้องน�้า แอร์ 

ราคา 4,000 / 5,000 และ 6,000 บาท

ใกล้สี่แยกเกียกกาย 

และสถานีรถไฟฟ้าบางโพ

สนใจติดต่อ

โทร.08-4033-2566

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)
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

จัดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพร่วม
บันทึกสถิติโลกกับ GUINNESS 
WORLD RECORD ‘Holding 
Hands Toge ther Run’ ครัง้แรก
ของโลก ที ่อาคารสมทู ไลฟ์ ทาว 
เวอร ์ สาทร J 18.00 น. ดร. 
อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ 
ประธานกรรมการ บรษิทั คงิ ฟดู 
กรุป๊ จ�ากดั จดังานฉลองเปิดร้าน 
“ไอฮอป” สุดยอดร้านแพนเค้ก
อร่อยระดบัโลก ชือ่ดงัจากอเมรกิา 

น. กลุวด ีจนิตวร ผูอ้�านวยการ
บรหิาร บรษิทั อมิแพค็ เอก็ซบิ-ิ
ชัน่ แมเนจเม้นท์ จ�ากดั เปิดงาน 
“สมาร์ทฮาร์ท พรเีซนต์ ไทยแลนด์ 
อนิเตอร์เนชัน่แนล ดอ็กโชว์ 2017” 
ทีศ่นูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ 
อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีJ13.00 
น. เภสชักร ดร.แสงสขุ พิทยา-
นุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
สมทู อ ี จ�ากดั และบรษิทั สยาม 
เฮลท์ กรุป๊ จ�ากดั แถลงข่าวการ

J 09.00 น. ดร.อตุตม สาว-
นายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด
งาน แสดงสินค้าและนวัตกรรม
เครอืสหพัฒน์ คร้ังที ่21 ทีศ่นูย์การ
ประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์J 13.00 

สาขาแรกในประเทศไทย ทีช่ัน้ G 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน J 
18.00 น. ชาตชิาย พยหุนาว-ี
ชยั นายกสมาคมนสิติเก่าเอม็บเีอ
คณะพาณชิยศาสตร์และการบญั-
ชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด
งาน DRIVE AWARD  2017 มอบ
รางวัลทรงเกียรติพร้อมประกาศ
เกยีรต ิคณุแก่บคุคลและองค์กร ที่
หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหา 
วทิยาลยั

กลุ่มเซ็นทรัล น�าโดย สุทธิธรรม       
จริาธวิฒัน์ และ พชิยั จริาธวิฒัน์ 
ร่วมกบั ส�านกัสิง่แวดล้อม กรงุเทพ 
มหานคร, มลูนธิอิทุกพฒัน์ในพระ 
บรมราชปูถมัภ์, มลูนธิกิารจดัการ
ทรัพยากรอย่างยัง่ยนื (มลูนธิ ิ3R), 
ส�านกัการระบายน�า้, ร่วมด้วยชมรม
หน่วยงานย่านวภิาวดีรงัสติ จดักจิ-
กรรม “เทดิ ด้วย ท�า : CENTRAL 
GREEN Project@Vibhavadi ภาย
ใต้โครงการ CENTRAL GROUP 
LOVES THE EARTH 
 ภายในงานได้รับเกียรติจาก 
ดร. สเุมธ ตนัตเิวชกุล กรรมการและ
เลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา และ
ประธานกรรมการ มลูนธิอิทุกพฒัน์ 
ในพระบรมราชปูถัมภ์ เป็นประธาน 
โดยม ีชาตร ีวฒันเขจร รองผูอ้�านวย
การส�านกัสิง่แวดล้อม, วรวฒุ ิมาลา 
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหาร
ทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศ 

เซ็นทรัล กรีน โปรเจกต์@วิภาวดี

เนนิการให้สิง่แวดล้อมดขีึน้ ถอืเป็น
นโยบายของกลุ่มบริษัทที่มีมาโดย
ตลอด นอกจากนัน้ ยงัมศีนูย์การ 
ค้าเซน็ทรลัอกี 15 สาขาทัว่ประเทศ 
เข้าร่วมในโครงการนี ้โดยโครงการ
เทดิ ด้วย ท�า : CENTRAL GREEN 
Project@Vibhavadi จะเป็นต้น
แบบ และน�าไปปฏบิตัใิห้ครอบคลมุ 
30 จงัหวดัทีเ่รามหีน่วยธรุกจิต่อไป
ในอนาคต

ไทย, ดร.รอยล จติรดอน มลูนธิอิทุก
พฒัน์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ นาย
ยุทธพงศ์ วัฒนะลาภา กรรมการ
และเลขาธิการ มูลนิธิการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R) และ 
สรญั รงัคสริ ิประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิ 
บตักิารกลุม่ธรุกจิปิโตเลยีมชัน้ปลาย 
บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) พร้อม
ดาราจติอาสาน�าโดย เคลลี ่ ธนะ-
พฒัน์, เมทลั สขุขาว, สรุศกัดิ ์โชติ
ทนิวฒัน์, ดวิ The Star 9, เอมี-่อา
เมเรยี จาคอป, ฐปนทั สตัยานรุกัษ์ 
ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล-
พลาซา ลาดพร้าว ถนนวิภาวดีฯ 
และพืน้ทีใ่กล้เคยีง 
 สทุธธิรรม จริาธวิฒัน์ กรรม 
การและประธานคณะทีป่รกึษา กล่าว
ว่าโครงการน้ีเริ่มด�าเนินการมาตั้ง 
แต่เดอืนพฤษภาคม 2560 และจะ
จัดท�าอย่างต่อเน่ืองให้เห็นผลเป็น
รปูธรรมภายในระยะเวลา 2 ปี ด้วย

การน�าร่องเริม่กจิกรรมทีถ่นนวภิาว 
ดีรังสิตเป็นแห่งแรก มีจุดท�ากิจ-
กรรม 6 จดุ คอื ด้านหน้าศนูย์การค้า
เซน็ทรลัพลาซา ลาดพร้าว จดัแสดง
นิทรรศการนโยบายด้านสิ่งแวด 
ล้อม, การท�าเวร์ิคชอ็ปถงัดกัไขมนั 
จากมลูนธิอิทุกพฒัน์ จ�านวน 100 
ถงั, เกบ็กวาดขยะ ท�าความสะอาด
ถนน ทางเดนิเท้า ป้ายรถเมล์ด้วย
น�า้ยาท�าความสะอาดทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อม ท�าความสะอาดคลอง
เลียบถนนวิภาวดีรังสิต เก็บขยะ 
และปลูกต้นไม้ เพื่อดูดซับมลพิษ
ทางอากาศและสารพิษในดินเช่น 
พุทธรักษา ธปูฤๅษกีก แว่นแก้ว ฯลฯ 
จัดท�าแพพืชน�้าบ�าบัด (Bio Box) 
และติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศพลัง-
งานแสงอาทติย์ จ�านวน 2 เครือ่ง 
ปรับระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมและ
ภมูทิศัน์ ฯลฯ ทัง้นี ้เพือ่ให้ทกุภาค
ส่วนได้ตระหนักและร่วมมือกันด�า 
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สุวพนัธุ ์ตนัยวุรรธนะ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม เป็นวทิยากรบรรยาย
ในการฝึกอบรมหลกัสตูร “การวเิคราะห์และรายงานการข่าวยาเสพตดิ รุ่นที่ 
1” ในหวัข้อ “ความเป็นนกัการข่าวและความคาดหวงั ของฝ่ายนโยบายต่อ
งานการข่าวยาเสพตดิ” ส�านกังาน ป.ป.ส. 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ให้เกยีรต ิ เป็นประธานในพธิเีปิดงาน “กลุม่เซน็ทรลัรกัษ์สิง่แวด 
ล้อม” โดยม ีสรัญ รังคสิริ (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตักิารกลุม่ธรุกจิ
ปิโตรเลยีมขัน้ปลาย บริษัท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เข้าร่วมกจิกรรม 

มร.นคิ ไรท์ไมเออร์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฟูด้ ฮอลล์ และสายจดัซือ้สนิค้า
ต่างประเทศ บจก.เซน็ทรลั ฟูด้ รเีทล เสร์ิฟความอร่อยจากทัว่โลก ในเทศกาล
ขนมและของว่างนานาชนดิ Central Food Hall Truly World Class : World 
of Snacks ทีเ่ซน็ทรลัพลาซาบางนา 

มร.เซลมิ เซสกนิ ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั เปิดตวั
แคมเปญ “พิชิตสุขภาวะใน 60 วันกับไฟเซอร์” ชวนคนไทยปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมเพือ่เกดิสขุภาวะใน 60 วนั ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรูเ้กีย่วกบัการ
ออกก�าลงักายและปรบัพฤตกิรรมการกนิทีถ่กูต้องเพือ่ให้ห่างไกลจากโรค NCDs
 

นิธ ิพฒันภกัด ีรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ฝ่ายสือ่โฆษณา บรษิทั เมเจอร์ 
ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบั บรษิทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วิส
เซส จ�ากดั และ บรษิทั ยไูนเตด็ อนิเตอร์เนชัน่แนล พคิเจอร์ส (ฟาร์อสีต์) จดั
งาน “Krungsri First Choice Exclusive Movie Night” 

ดร.จารรุตัน์ ชยัยศบรูณะ รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั บ.ีเอน็.บราเดอร์ 
จ�ากัด รับรางวัลฉลากเขียว ส�าหรับผลิตภัณฑ์สี จาก ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 
ประธานองค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื และ ศาสตราจารย์ ดร.เผดมิ-
ศกัดิ ์จารยะพนัธุ ์รกัษาการผูอ้�านวยการสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย 

นุสรา (อสัสกลุ) บญัญตัปิิยพจน์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยสมุทรประกนั
ชวีติ จ�ากดั (มหาชน) มอบบัตรชมคอนเสร์ิตฟรีให้แก่ผู้โชคดีทีร่่วมกจิกรรม
ทางFacebook “OceanLifePage” และ Line : @oceanlife ในคอนเสิร์ต 
BRITNEY SPEARS LIVE IN BANGKOK ทีผ่่านมา

ทกัษิณ ตนัตไิพจติร กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จเินยีริง่ จ�ากดั 
(มหาชน) พร้อมด้วย สมภพ ศกัดิพ์นัธ์พนม ประธานกรรมการ เดนิทางไป
น�าเสนอข้อมลูการเสนอขายหุน้ IPO แก่นกัลงทนุ จ.นครราชสีมา ทีโ่รงแรม
สีมาธาน ีโดยมนีกัลงทนุสนใจเข้ารับฟังข้อมลูเป็นจ�านวนมาก
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ดร.อภชิติ ล�า้เลศิพงศ์พนา กรรมการผูจ้ดัการ, อภชิยั ล�า้เลศิพงศ์พนา กรรมการ
บรหิาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน กลุม่บรษิทั ไอ.ท.ีซ.ี ร่วม
เป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะในพระพิธีบ�าเพ็ญกุศลสวดพระ
อภธิรรมพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ไมเคลิ เชน ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บซัซีบ่ส์ี จ�ากดั, ณฐัธิดา สงวน-
สนิ กรรมการผูจ้ดัการ พร้อมคณะทมีบรหิาร และพนกังาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ
การบ�าเพญ็กศุลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช เพือ่น้อมร�าลกึถึงพระมหากรณุาธคิณุ 

ชวา ซวิ ซนั เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัสงิคโปร์ประจ�าประเทศไทย ร่วมกับ สวุรรณี 
ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ 
คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน) จดัพธิเีปิด “เทศกาลภาพยนตร์สงิคโปร์ 2017” อย่าง
เป็นทางการ ทีโ่รงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวลิด์ ซีเนม่า ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์

วล ีเกยีรตพิงษ์พนัธ์ ผูจ้ดัการโครงการพฒันาผูน้�าเสรมิสร้างความปลอดภยัด้วย
วนิยัการดืม่อย่างรบัผดิชอบ มลูนธิแิก้ไขปัญหาการดืม่แอลกอฮอล์ (มปอ.) เปิด
โครงการอบรม ‘พฒันาผูน้�าเสรมิสร้างความปลอดภยัด้วยวนิยัการดืม่อย่างรบั
ผดิชอบ’ แก่เหล่าทหาร กรมทหารปืนใหญ่ต่อสูอ้ากาศยานที ่1 

วรมน ข�าขนษิฐ์ ผูบ้รหิารบรษิทั อมิแพค โซล่าร์ จ�ากดั และ อศัวนิ เตชะเจรญิ-
วกุิล ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอร์
เซ็นเตอร์ จ�ากดั (มหาชน) ลงนามสัญญาตดิตัง้โซล่าร์รฟูทอ็ปให้กบัห้างสรรพ
สนิค้าบิก๊ซจี�านวน 16 แห่ง 

วษิณ ุ เทพเจรญิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร, ศริญิา เทพเจรญิ รองประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารและ วิษณ ีเทพเจรญิ ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บรษิทั 
ณศุาศริ ิจ�ากดั (มหาชน) จดังานแถลงผลประกอบการและกลยทุธ์กลางปี 2560 
ต่อยอดความส�าเรจ็ เดนิหน้าผูน้�าอสงัหาฯ ควบการดแูลสขุภาพและท่องเทีย่ว 

ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) จัดวางศิลาฤกษ์โครงการใหม่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
นครราชสมีา โดยม ีปกรณ์  พรรธนะแพทย์, นฤต รตันพเิชฏฐชยั, พรีะดล 
จงเจรญิรตัน์, อภวิชัร์ มเีสอื และ วชัรพล จอนเกาะ ร่วมงาน

มร.มาซาทากะ อิมูระ ประธานกรรมการ บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั แนะน�าผลิตภณัฑ์บ�ารุงผวิใหม่ล่าสุด New KANEBO 
Skincare 2017 โดยม ีธนัย์ชนก ฤทธนิาคา, พชิชากร บาลลา บวิตีบ้ล๊อกเกอร์ 
และ ณฐัวรรธน์ ธญัญะบณุย์ เมคอพัอาร์ตสิก์ชือ่ดงั ร่วมงาน 


