
ล้าหลังยั่งยืน?
กว่า 3 ปีทีผ่่านมา บวกกับเงือ่นไขที ่ 
ต้องท�าตามยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงท�าได้ยาก 
ท�าให้หลายคนเร่ิมกังวลว่ายุทธ 
ศาสตร์ชาต ิ20 ปี ทีต่ัง้ใจท�าให้ประ 
เทศเจริญอย่างยั่งยืนนั้นจะให้ผล
ที่ตรงกันข้าม  เพราะจากเงื่อนไข
แนวคดิต่างๆของคนก�าหนดยทุธ 
ศาสตร์มีโอกาสให้ผลมุมกลับคือ
จะสร้างสังคมล้าหลังอย่างยั่งยืน
เสียมากกว่า

หลังปรากฏโฉมหน้าคณะกรรม 
การยุทธศาสตร์ชาติที่จะเป็นผู้ก�า 
หนดทิศทางประเทศไปอีก 20 ปี
เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย 
โดยเฉพาะเรื่องตัวบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตัง้ทีซ่�า้ๆวนๆอยูก่บักลุม่
คนเดิมๆที่เคยร่วมงานกับคสช.
ในต�าแหน่งอื่นๆมาแล้ว หลายคน
ก็ได้ถ่างขานั่งควบหลายเก้าอี้ใน
เวลาเดยีวกนั การตัง้คนหน้าเดมิๆ   
ที่ไม่มีผลงานด้านปฏิรูปอะไรให้
เห็นอย่างเด่นชัดตลอดช่วงเวลา โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ผู้ใหญ่ต้องมีพรหมวิหาร มี
เมตตากรณุาผูย้ากไร้
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ผักชีโรยหน้า

editor59lokwannee@gmail.com

เดินตามตูดผู้น�า
20ปี ชาติพ้นภัย
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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“ยุทธศาสตร์ชาติ” มัดมือชกทุกองค์กร 
หากประเทศเสียหายใครจะรับผิดชอบ 
ประชาชนและประเทศจะเป็นอย่างไร? 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ปรองดอง” 
วาทกรรมท่ามกลาง “วิมานในอากาศ” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” แนะทางสว่าง 
ท�าให้คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น 
“เชิดชัย ตันติศิรินทร์” มั่นใจเพื่อไทยเข้มแข็ง 
ประชาชนยังศรัทธา “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” 
“โสภณ พรโชคชัย” ชี้ “บิ๊กตู่” ต้องรับผิดชอบ 
ใช้ “มาตรา 44” ปิด “เหมืองทองค�า” 

“เฮียมู”ขอเทียบ
“ป๋า”ในยุโรป

กีฬา 6

LogTech
พลิกโฉมโลจิสติกส์

“ทรัมป์”จัดหนัก
เช็กบิลต่างด้าว

เศรษฐกิจ 4

ต่างประเทศ 7

ฉุก(ละหุก)คิด 3
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ล้าหลงัยัง่ยนื?

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง  :  
สมบรูณ์ อชิยาวรกลุ / เจ้าของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านกังานบรษิทั โลกวันนี ้จ�ากัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
gmail.com

ใครจะรับผิดชอบต่อความเสียหาย
เพราะถึงวันนั้นคณะกรรมการฯชุดนี้

อาจไม่มีใครอยู่เห็นความล้าหลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติที่ครอบคลุม
อย่างกว้างขวางไปเกอืบทกุด้าน
เป็นเวลายาวนานและยากท่ีจะ
แก้ไขเปลีย่นแปลงจะท�าให้ประ 
เทศไทยทีไ่ม่ทนัโลกอยูแ่ล้ว  จะ
ล้าหลังและไม่สามารถปรับตัว
ได้ในอนาคต
 ไอลอว์ชี้ให้เห็นว่าการแต่งตั้ง
เป็นการแต่งต้ังคนเดิมๆที่เคยท�า   
งานกบัคสช.มาแล้วในช่วงทีผ่่านมา 
แม้จะไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นคน
เก่าๆ ทีไ่ร้ผลงาน หรอืมผีลงานทีไ่ม่
เข้าตาประชาชนตลอดช่วง 3 ปีท่ี
ผ่านมา คนท่ีได้รับแต่งตัง้ล้วนเป็น
พวกพ้อง เป็นคนท่ีคิดอ่านไปทาง
เดียวกัน แต่ประชาชนที่สนใจและ
ติดตามก็รู้สึกได้ถึงสิ่งท่ีไอลอว์ต้อง 
การสือ่
 ขณะท่ี นายจาตุรนต์ ชีใ้ห้เหน็ว่า
ยทุธศาสตร์ท่ีกลุม่คนเหล่านีจ้ะก�า-
หนดข้ึนมาจะเป็นอปุสรรคส�าคญัต่อ
การพัฒนาประเทศในอนาคตเพราะ
จะท�าให้เกดิข้อจ�ากดัมากมายในการ
ท�างาน จะเป็นเครือ่งยดึเหนีย่วฉดุ
ร้ังประเทศจนก้าวไม่ทันการเปลีย่น 
แปลงของโลกอนาคต
 ยุทธศาสตร์ชาติแทนที่จะสร้าง
ประเทศให้เจริญอย่างยั่งยืน กลับ
กลายเป็นท�าให้ประเทศล้าหลงัอย่าง
ยัง่ยนื
 ค�าถามคอืใครจะรบัผดิชอบ
ต่อความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้
ในอนาคตข้างหน้า  เพราะถึง  
วนัน้ันเข้าใจว่าคณะกรรมการฯ
ชุดน้ีอาจไม่มีใครมีชีวิตทันได้
อยูเ่ห็นความล้าหลงัของประ-
เทศแล้ว

อาจจะช้าไปหน่อยที่จะพูดถึงคณะ
กรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่จะก�า-
หนดชะตาชีวิตคนไทยไปอีก 20 ปี 
แต่ไม่ถอืว่าสายเกนิไป
 เว็บไซต์ไอลอว์ https://ilaw.
or.th/node/4621 น�าเสนอข้อมูล  
เกีย่วกบัคณะกรรมการยทุธศาสตร์
ชาติไว้อย่างน่าสนใจว่า คณะกรรม
การฯทีถ่กูตัง้ขึน้มาชดุแรก 28 คน 
จากที่กฎหมายก�าหนดให้มีได้ไม่
เกนิ 34 คน ทกุคนท่ีได้รบัการแต่ง
ตัง้ล้วนเคยร่วมท�างานกบัคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในต�า
แหน่งอืน่ๆมาแล้วท้ังสิน้
 ในจ�านวนนี้มีรัฐมนตรีในรัฐ-
บาล 6 คน ทหาร 6 คน ต�ารวจ 1 คน 
ซึง่ 6 ใน 7 คนนีจ้ะได้นัง่ควบเก้าอ้ี
สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.) เพราะได้โคว 
ตาน่ังเก้าอีอ้ตัโนมตั ิแม้หลายคนจะ
พ้นหน้าท่ีหลังเกษียณ แต่คนที่มา
ด�ารงต�าแหน่งแทนกจ็ะได้โควตานัง่
เก้าอ้ีอตัโนมตัเิช่นเดียวกนั
 ข้อมลูของไอลอว์ระบุด้วยว่าใน
จ�านวนกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
34 คน มถีงึ 10 คน ควบต�าแหน่ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) แต่ไม่รวมประธานสนช. ใน
บรรดากลุ่มภาคธุรกิจช้ันน�าที่เป็น
กรรมการโดยต�าแหน่งจ�านวน 6 คน 
มี 2 คน ท่ีเป็นสมาชกิสนช. อยูใ่น

ปัจจบุนั ขณะที ่ อกี 2 คนเคยเป็น
สมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏรูิปประ 
เทศ (สปท.) และอีก 1 คนเป็นท่ี
ปรกึษาผูท้รงคุณวฒุขิอง ป.ย.ป. มี
เพียงคนเดียวที่ไม่เคยร่วมงานกับ 
คสช.มาก่อน
 ไอลอว์ยงัมข้ีอมลูรายละเอยีด
ทีแ่สดงให้เหน็ว่าการแต่งตัง้เป็น 
การเลอืกคนเก่าๆ หน้าซ�า้ๆ เข้า
มาท�างานก�าหนดยทุธศาสตร์ชาติ 
ซึง่อ่านรายละเอยีดได้ที ่https: 
//ilaw.or.th/node/ 4621
 หลงัการแต่งตัง้มหีลายความคิด
เหน็ แต่ความคดิเหน็หนึง่ท่ีน่าสนใจ
มาจาก  นายจาตุรนต์  ฉายแสง 
อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษา 
ธิการ ที่ระบุเอาไว้ว่า การก�าหนด
ยทุธศาสตร์และสร้างเงือ่นไขให้ต้อง
ปฏบิตัติามเป็นเรือ่งที ่คสช.ต้องการ
ควบคุมทิศทางประเทศให้เป็นไป
ตามแนวทางทีต้่องการ พดูอกีอย่าง
หนึง่ กคื็อ การสบืทอดอ�านาจ คสช.

อย่างเป็นระบบและทรงประสิทธิ 
ภาพนัน่เอง
 หากรัฐบาลหลังการเลือกตั้งมี
คนนอกซึง่เป็นคนของ คสช.ได้เป็น
นายกรัฐมนตรีก็จะไม่มคีวามขัดแย้ง 
แต่จะมปัีญหาตรงทีย่ทุธศาสตร์ชาติ 
ล้าหลังไม่สอดคล้องกับการพัฒนา
ของโลกและของประเทศไทยเอง 
ประเทศไทยกจ็ะล้าหลงัต่อไปอย่าง
ยั่งยืน ตรงกันข้ามหากนายกฯมา
จากพรรคการเมอืงกค็งไม่เป็นอนัท�า
อะไร เพราะต้องคอยระวังตัวว่าจะท�า
อย่างไรไม่ให้ขดัยทุธศาสตร์ซึง่จะถกู
ลงโทษ จะเปลีย่นแปลงแก้ไขยทุธ-
ศาสตร์กเ็ป็นเรือ่งยาก บ้านเมอืงกจ็ะ
ล้าหลงัต่อไปแบบไม่มอีนาคต
 ในช่วงกว่า 3 ปีทีผ่่านมาไม่ 
มกีารปฏิรูปอะไรให้เห็นเป็นตัว 
อย่างทีเ่ด่นชดัแม้แต่เรือ่งเดยีว 
ตรงกันข้ามหลายเร่ืองเป็นการ
สร้างอปุสรรคต่อการพัฒนาหรือ
กระทัง่ถอยหลังด้วยซ�า้ไป การมี
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ค�าว่า ผกัชโีรยหน้า ต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้ หรอื
เล่นปาหี ่ยงัปรากฏในระบบราชการไทย ไม่ใช่
ทีเ่ป็นข่าวทีส่ระแก้วเท่านัน้ ทีพ่อนายกรฐัมนตรี
เดนิทางกลบักร็ือ้ถอนไฟฟ้า ประปาและแทง็ก์ 
น�า้ออกหมด ซ่ึงเรือ่งแบบนีเ้คยเกดิครัง้ในหลวง
รชักาลที ่9 เสดจ็ต่างจงัหวดั กม็ข้ีาราชการท�า
แบบ “ผกัชโีรยหน้า” ปลกูพชืผกัอะไรดงูามไป
หมด บงัเอญิคณะผูต้ดิตามไปดงึผกัทีป่ลกู ปรา 
กฏว่าหลดุออกมาทัง้ยวง เพราะไม่ได้ปลกูและ
โตจรงิ แต่แค่เอามาจัดประดบัให้ดวู่าท�าได้ผล 
เล่นเอาผูว่้าราชการจงัหวดั นายอ�าเภอ ก�านนั
ผูใ้หญ่บ้านแทบชอ็กตาย ถ้าเป็นสมยัก่อนท�า
แบบนีค้งหวัขาดเจด็ชัว่โคตรแล้ว 
 การท�างานแบบผกัชโีรยหน้าเพือ่หลอกนายก
รัฐมนตรีที่ไปตรวจงานตรวจพื้นที่ ซึ่งเสียงบ
ประมาณไปอย่างไม่คุม้ค่าแล้ว ยงัเสยีเวลาเสยี
โอกาสในการพฒันาประเทศชาตอิกีด้วย ผูว่้าฯ
ก็ต้องเกณฑ์ผู้คนมาต้อนรับ แม้แต่นักเรียนก็
ต้องมาเข้าแถวต้อนรบั เสียเวลาเสียการเรยีนอกี  
 เพราะฉะนัน้อย่าท�าเลย ผู้หลกั ผู้ใหญ่ทัง้
หลายช่วยกนับอกต่อๆกนัหน่อยเถอะ ดตูวัอย่าง
ลาวบ้างว่าตอนนีเ้ขามอีะไรก้าวหน้าหลายอย่าง
แล้ว ผู้น�าไม่ใช้รถยนต์ราคาแพงๆ ไม่ประพฤติ
ปฏบิตัอิะไรทีเ่สียหาย ข้าราชการเวลาต้อนรบัผู้
หลกัผูใ้หญ่กท็�าด้วยความจรงิใจ มแีค่ไหนกท็�า
แค่นัน้ ได้แค่ไหนกไ็ด้แค่นัน้ ดสูว่ิา ผูใ้หญ่มี
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ทรรศนะทรรศนะ

เมตตามัย้ ถ้าไม่มเีมตตากต้็องรบัไป  
 ผูใ้หญ่ในบ้านเมอืงกต้็องมจีติใจทีม่พีรหม
วิหาร มีเมตตากรุณาแก่ผู ้ยากไร้ที่ล�าบาก
ยากจน ไม่ใช่ยงัเกณฑ์มาเพือ่เอาหน้าเอาตาอกี 
ไม่ช่วยเหลือแล้วงยงัท�าแบบ “ผักชีโรยหน้า” อีก  
  เหน็รองนายกฯสมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์ บอก
ว่าจะตั้งกองทุนช่วยคนจน คนบริจาคก็ได้ลด
ภาษ ีเพือ่ช่วยเหลอืให้คนจนได้ลมืตาอ้าปาก มี
ทีท่�ากนิสกั 5 ไร่ 10 ไร่ ไม่ใช่อ้าปากค้างอย่างที่
สระแก้ว   
 ประเทศไทยชอบเอาผักชีมาขายกันบ่อย จน
ผกัชล้ีนตลาด แทนทีจ่ะเอาไว้ใส่โรยหน้าแกงจดื 
กบัข้าว แต่กลบัเอามาโรยหน้าให้พวกข้าราชการ
เพื่อจะได้หน้าได้ตา นายกรัฐมนตรีก็ออกมา
ต�าหนิว่า ท�าไมไม่ท�าความเข้าใจไม่ชี้แจงชาว
บ้านว่าเข้าใจผดิ แต่อาตมาคดิว่าชาวบ้านไม่ได้
เข้าใจผดิอะไรหรอก ข้าราชการเข้าใจผดิและท�า
ผิดมากกว่าทีเ่อางบประมาณมาผลาญเพยีงเพือ่
จะได้หน้าได้ตา งานนีเ้ลยเสยีหน้า
 ยงัไงกข็อให้เมอืงไทยเป็นเมอืงทีท่�าอะ 
ไรจรงิจงั พดูจรงิ ท�าจรงิ อย่าท�าแบบผกัชี
โรยหน้า ต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้ หรอืเล่น
ปาห่ีให้ผู้ใหญ่หลงเช่ือเลย  พอสักทีเถอะ 
ขอบณิฑบาต อย่าเอางบประมาณไปผลาญ
เรือ่งแบบนีก้นัเลย
 	 เจรญิพร

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

 
In Brief : ย่อความ

ผักชีโรยหน้า

ทรรศนะ

ขอให้เมืองไทยเป็นเมืองที่ท�าอะไร
จรงิจงั  พดูจรงิ  ท�าจรงิ  อย่าท�าแบบ
ผกัชโีรยหน้า ต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้ 
หรือเล่นปาหี่ให้ผู้ใหญ่หลงเชื่อเลย   

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

“ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี” ถือเป็นแผนแม่ 
บททีส่�าคญัทีส่ดุและถกูก�าหนดไว้ในรฐั-
ธรรมนญูฉบบัใหม่ ซึง่มี “สภาพบังคบั” 
ให้รัฐสภาและรัฐบาลทกุสมยัต้องเดนิตาม
กรอบเป็นเวลา 20 ปี หากไม่ปฏบัิติตาม
กอ็าจมคีวามผดิทัง้ทางวนัิยและทางอาญา
 “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ จงึถกูมองว่าไม่ต่าง 
“โซ่ตรวน” ผกูมดัประเทศและประชาชน 
ทัง้ที ่ “ทัน่ผูน้�า” บอกว่าต้องเคารพความ
เหน็ต่าง แต่กถ็กูถามกลบัว่าแล้ว “ทัน่ผู้ 
น�า” ฟังความเหน็ของคนอืน่บ้างหรอืไม่? 
 แม้แต่ “คณะกรรมการยทุธศาสตร์
ชาติ” ที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุน ขุนนาง 
และขนุศกึ ซึง่ต่างกอ็ยูใ่น “วัยชรา” อยู่
ดโูลกได้อกีไม่กีปี่ มหีลกัประกนัอะไรว่าส่ิง
ท่ีคดิทีเ่ขยีนให้ทกุองค์ต้องปฏบิตัติามนัน้
จะไม่เพ้อเจ้อเพ้อฝัน?
 หาก  “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ  ไม่เป็น
ไปตามเขยีน และเกดิความเสยีหาย
กบัประเทศ ใครจะรบัผิดชอบ เพราะ 
“ทัน่ผูน้�า”  ก็พดูเต็มปากเตม็ค�าแล้ว
ว่า “ท�าอะไรก็ไม่ผดิ” เพราะ “นริโทษ
กรรม” ให้ตวัเองไว้แล้ว!
 อนาคตของประเทศภายใต้ “ประชา-
ธปิไตยแบบไทยๆ” จงึเหมอืนการสงวน
ไว้เฉพาะเผ่าพนัธุ ์“กลุม่อ�านาจนิยม” ซึง่
ไม่รูว่้าประชาชนอยู่ตรงไหน? อนาคตประ 
เทศ และอนาคตประชาธปิไตยไทยจะเป็น
อย่างไร?
 ใครเชือ่ว่า เดนิตามตดู “ทัน่ผู้น�า” 
แล้วอกี 20 ปีข้างหน้า “ชาตจิงึจะพ้น
ภยั”!!??
  

ตามตูดผู้น�า
20 ปีชาติพ้นภัย?
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เศรษฐกิจ

LogTechพลกิโฉมโลจสิตกิส์

 นายพนสั วฒันชยั ประธานเจ้า
หน้าท่ีบรหิาร บรษิทั พนสั แอสเซม 
บลย์ี จ�ากดั กล่าวถงึรฐับาลทีย่กระ
ดบัสตาร์ตอพัให้เป็นวาระแห่งชาติ
เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดจิทิลั แต่
ยังไม่มีกิจกรรมใดที่ให้การสนับ-
สนุนนวัตกรรมด้านการขนส่งและ
สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านโลจิส   
ตกิส์หรอื LogTech จงึได้จดัท�าโครง 
การ Panus Thailand LogTech 
Award 2017 ร่วมกับส�านกังานพฒั 
นาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ชาต ิ(สวทช.) เพือ่เป็นเวทปีระกวด
แนวคดิธรุกจิและโครงการด้านธรุ-
กิจโลจสิตกิส์เป็นครัง้แรกของประ-
เทศไทย สนบัสนนุให้เกดิการต่อย
อดท้ังผลิตภณัฑ์และบรกิารในอตุ-
สาหกรรมโลจสิตกิส์ รวมทัง้พจิาร-
ณาจัดตั้งกองทุนสนับสนุนสตาร์ท
อพักลุม่ LogTech ซึง่เชือ่ว่าจะสร้าง
ความเปล่ียนแปลงให้ภาคโลจิส-
ตกิส์ในทิศทางทีท่นัสมยั เร็วขึน้ ลด
ต้นทุนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมทั้งการผลักดันเมกะโปรเจกต์ 
เช่น ระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาคตะวนั
ออกและโครงการรถไฟความเร็วสูง
ให้เกดิเรว็ขึน้ ซึง่จะส่งผลดต่ีอเศรษฐ 
กจิโดยภาพรวมของประเทศ
 โครงการ Panus Thailand Log 
Tech Award 2017 ประกวดในหวั 
ข้อ “Logistics Innovation” เปิด
กว้างทกุความคดิเกีย่วข้องกบัธรุกจิ

ด้านโลจสิตกิส์ ไม่ว่าจะเป็นการพฒั 
นาซอฟต์แวร์หรอืแอปพลเิคชนัเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 
เช่น ระบบบรหิารคลงัสนิค้า การ
พัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ หรือผลิต-
ภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เช่น รถหรือ
อปุกรณ์สนบัสนนุการขนส่งทางบก 
อากาศและน�า้ ตลอดจนการเช่ือม
โยงธรุกจิโลจสิตกิส์เข้ากบัธรุกจิอืน่ 
โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 กลุม่ 
ได้แก่ กลุม่ผูป้ระกอบการทีท่�าธรุกจิ
เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และกลุ่ม
นสิตินกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา
 นายณรงค์ ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้�า-
นวยการ สวทช. กล่าวว่า โครงการ 
Panus Thailand LogTech Award 
2017 เป็นการค้นหาบคุลากรรุน่ใหม่
ทีม่คีวามรู้ความสามารถให้เข้าสู่อุต 
สาหกรรมโลจิสติกส์และยังเป็นสะ
พานเชือ่มสตาร์ตอพัเกดิใหม่ในกลุม่ 
LogTech กบัองค์กร บรษิทัใหญ่ที่
แสวงหานวตักรรมใหม่ๆ ในรปูแบบ 
Open Innovation ด้วย เพราะโลจสิ 
ตกิส์เป็นอตุสาหกรรมใหม่แห่งอนา 
คตทีอ่ยูใ่น 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
New S-Curve ทีรั่ฐบาลส่งเสริม
และผลักดันอย่างเต็มที่ เพื่อเป็น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต 
(New Engine of Growth) ซึง่โครง 
การ Panus Thailand LogTech 
Award 2017 ได้รบัการตอบรบัทีด่ี
จากกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มผู้ประ 

กอบการในการน�าเสนอความคิด
สร้างสรรค์ หรอืผลงานนวตักรรม
ด้านโลจสิตกิส์ โดยทมีทีผ่่านการคดั
เลอืกในรอบแรกจะมโีอกาสเข้าร่วม
กจิกรรม LogTech Booth Camp 
ซึ่งมีผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมโล  
จสิตกิส์มาให้ความรู ้แนวคดิ ปรบั 
ปรงุแผนธรุกจิและเตรยีมความพร้อม
ในการแข่งขนัรอบพชิชิง่ จงึเชือ่มัน่
ว่าจะท�าให้เกดิการร่วมลง ทนุเพือ่
ต่อยอดทางธรุกจิ รวมทัง้การสร้าง
คอมมูนิตี้ของกลุ่มโลจิสติกส์อย่าง
แน่นอน
 ทัง้นี ้ ผูป้ระกอบการทีช่นะเลศิ
การประกวดผลงานจะได้รบัเงนิราง 
วลั 100,000 บาท พร้อมโล่รางวลั
และเกียรติบัตร ทั้งได้ไปดูงานโล    
จสิตกิส์โลกทีเ่ยอรมน ีส�าหรบันสิติ
นักศึกษาที่ชนะการประกวดได้รับ
เงนิรางวลั 50,000 บาท พร้อมโล่
รางวลัและเกยีรตบิตัรการประกวด
ผลงาน ผู้สนใจดูรายละเอียดเว็บ 
ไซต์ www.panuslogtechaward.
com ตัง้แต่วนันี-้30 กนัยายน 

เยี่ยมลูกค้า	:	นายมงคล ลีลา-
ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ
ผู้บริหารธนาคาร ลงพื้นที่ภาค
เหนือ เพื่อให้ก�าลังใจและส�ารวจ
ข้อมูลส�าหรับเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและสนับสนุนสินเชื่อให้
กระจายสู่ผู้ประกอบการ SMEs 
ในจังหวัดน่าน 

“พนัส  แอสเซมบลีย์”  ร่วมสวทช.จัดโครงการ  Panus  Thailand 
Log Tech Award 2017 เฟ้นหาสตาร์ตอพัด้านธรุกจิโลจสิตกิส์ เพือ่
พฒันาธรุกจิโลจสิตกิส์ให้แขง็แกร่งทัง้ในและต่างประเทศ ยกระดบั
อุตสาหกรรมภาคการขนส่งของประเทศทั้งองคาพยพ  

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

  เงินฝาก    เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง  ซื้อ  20,950.00  บาท

 ขาย  21,000.00  บาท

ทองรูปพรรณ  ซื้อ  20,527.00  บาท

 ขาย   21,000.00  บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง  ซื้อ  1,338.85  ขาย 1,339.15
ลอนดอน ซื้อ  1,338.85  ขาย 1,339.15

ภาวะหุ้น 6 กันยายน 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) 

33.41

40.2075

44.9975

4.3475

0.3177

24.83325

+0.88  1,621.30  
  49,199.89
+0.70  2,321.87  
  33,402.07
+0.13  1,033.92  
  25,094.86
-1.75  553.97  
  6,484.89

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,738.00   -2.04

2,425.32   +7.14

2,491.11   +4.66

1,891.61   +0.11

2,445.18   +6.71

2,933.61   +3.03

1,283.35   +0.35

  Large Cap FSTHL 

   Mid Cap FSTHM

  Small Cap FSTHS

  All-Share FSTHA

  Mid/Small Cap FSTHMS

  Fledgling FSTHF

  Shariah FSTSH 

5,850.04

11.89

4,133.63

8.40

1,716.41

-

14,128.01

28.72

14,638.11

29.75

-510.10

-

23,211.19

47.18

25,854.82

52.55

-2,643.63

-

พนสั วฒันชยั
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‘พหลฯ-ลาดพรา้ว’ฮบัที่อยู่ใหม่

 นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ 
กรรมการผู้จัดการบริษัท พลัส 
พรอ็พเพอร์ต้ี จ�ากดั เปิดเผยท�า 
การส�ารวจตลาดคอนโดมิเนียม
ท�าเลพหลโยธนิ-ลาดพร้าวพบว่า 
ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริม 
ทรพัย์รายใหญ่ในตลาดคอนโดฯ 
ให้ความสนใจพัฒนาโครงการ
อย่างต่อเน่ือง ช่วง 5 ปีทีผ่่านมา
มโีครงการคอนโดฯทีเ่ป็นอาคาร
สูงโซนพหลโยธิน–ลาดพร้าวใน
ระยะรถไฟฟ้าเปิดตัวในระดับ
ราคา 120,000-180,000 บาท
ต่อตารางเมตร และช่วงครึง่แรก
ของปี 2560 อตัราการตอบรบัใน
ระดบัสูงเฉล่ีย 84% จากอปุทาน
เสนอขายสะสมทกุโครงการ 4,616 
ยูนิต อัตราดูดซับเฉล่ีย 153.1 
ยนูติต่อเดือนต่อโครงการ
  จากการขยายตัวของอุปสงค์
ส่งผลให้ราคาคอนโดฯสูงขึน้ โดย
พบว่าราคาขายเฉลีย่ปรบัตวัเพิม่
ขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปี 

2559 มาอยูท่ี ่150,000 บาทต่อ 
ตารางเมตร และปัจจุบันมกีารน�า
ห้องชดุกลบัมาขายใหม่ (Resale) 
โดยปรับราคาสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน
มาอยูท่ี ่ 165,000 บาทต่อตาราง
เมตร เนือ่งจากพืน้ทีพ่หลโยธนิ-
ลาดพร้าวเป็นศนูย์กลางคมนาคม
ขนส่ง เป็นจดุเชือ่มต่อรถไฟฟ้า 2 
สาย ทัง้รถไฟฟ้า BTS สายสีเขยีว
และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิม
รชัมงคล (MRT) ทีเ่ข้าถงึใจกลาง
เมอืงได้ในเวลาไม่นาน มรีถโดย 
สารสาธารณะบรกิารหลากหลาย
และทางด่วน 2 สายได้แก่ ทาง
พิเศษศรีรัช และทางยกระดับอุ
ตราภมิขุ (ดอนเมอืงโทลล์เวย์) 
 รวมถงึสิง่อ�านวยความสะดวก
ท่ีมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ สถาน
ทีท่่องเทีย่วระดบัโลก อย่างตลาด
นดัจตจัุกร ตลาด อ.ต.ก.หรอืสวน 
จตจุกัร รวมถงึศนูย์การค้าท่ีมชีือ่
เสยีง โรงพยาบาลและสถานศกึ-

ษา ท�าให้ย่านพหลโยธิน-ลาด 
พร้าวเป็นท�าเลทีเ่หมาะแก่การอยู่
อาศยั ราคาขายเฉลีย่จงึปรบัตวัสงู
ขึน้
 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา
สถานกีลางบางซือ่หรอืศนูย์คม-
นาคมพหลโยธินที่เชื่อมต่อการ
เดินทางรถไฟฟ้าเส้นทางต่างๆ 
รวมถงึเชือ่มต่อรถไฟความเรว็สูง
จากภาคเหนอืลงสูภ่าคใต้ เพือ่ยก
ระดับให้เป็นฮับหรือศูนย์กลาง
ด้านการเปลี่ยนถ่ายระบบคม-  
นาคมทางรางทีใ่หญ่ทีส่ดุในอา-
เซียน ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้า
การก่อสร้างแล้วกว่า 52% และ
คาดว่าจะเปิดให้บรกิารได้ภายใน
ปี 2563
  ท�าเลพหลโยธนิ-ลาดพร้าวจะ

“พลัส พร็อพเพอร์ตี้” ชี้ท�าเล “พหลโยธิน-ลาดพร้าว” เป็น
ศนูย์กลางทีอ่ยูอ่าศัยแห่งใหม่หลงัการเดนิทางเชือ่มต่อได้ทัง้
ระบบรถและระบบราง  ผู้ประกอบการรายใหญ่เตรียมเปิด
โครงการคอนโดฯใหม่ ท�าให้ราคาเฉลี่ยสูงถึง 150,000 บาท
ต่อตารางเมตร 

เป็นฮับด้านการคมนาคมขนส่ง
ในไม่ช้า ท�าให้เกิดการพฒันาอสงั 
หารมิทรพัย์บรเิวณโดยรอบสถานี
กลางบางซือ่เพิม่มากขึน้ ทัง้อา-
คารส�านักงานและท่ีอยูอ่าศยั รวม
ถงึการปล่อยเช่าห้องชดุ โดยห้อง
ท่ีได้รบัความนยิมคอื 1 ห้องนอน 
พืน้ท่ีใช้สอย 30-40 ตารางเมตร 
ราคาเช่าเฉลีย่ 520 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน (15,000-23,000 
บาทต่อยนูติ) รองลงมาคอื 2 ห้อง
นอน พืน้ท่ีใช้สอย 60-70 ตาราง
เมตร ราคาเช่าเฉล่ีย 542 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดอืน (32,000-
38,000 บาทต่อยนูติ) โดยมอีตัรา
อยู่อาศัยหนาแน่นถึง 90-95% 
แยกเป็รผู้อยู่อาศยัเอง 65% และ
ผู้เช่า 25% 

เศรษฐกิจ

ประชมุผูถ้อืหุน้	: นายเกรกิไกร จรีะแพทย์ ประธานกรรมการ บรษิทั 
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
2/2560 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทลูก QTCGP เข้าซื้อหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท แอล โซล่าร์ 1 จ�ากัด เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ก�าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ 

พบนักลงทุน	: นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
อาม่า มารีน จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อพบ
นักลงทุน ประจ�าไตรมาส 2/2560 โดยบริษัทฯ คาดผลงานครึ่งปีหลัง
สดใส เดนิหน้าขยายกองเรอื และรถขนส่งต่อเนือ่ง พร้อมคงเป้ารายได้ 
ปีนี้ท�านิวไฮเฉียด 1,500 ลบ. 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘จิง้จอก’เคลยีร์เรือ่ง‘ซลิวา
ทมี “จิง้จอกสยาม” เลสเตอร์ ซติี ้ยงัไม่
สามารถส่งตวั เอเดรยีน ซลิวา ทีซ่ือ้มาจาก
สปอร์ติง้ ลสิบอน มาในราคา 22 ล้านปอนด์ 
ในช่วงเวลาคาบเก่ียวกับเวลาปิดตลาดซือ้ขาย 
มีความเป็นไปได้ที่ทีมอาจจะต้องรอไปถึง
เดอืนมกราคม ตามกฎของฟีฟ่า 
 ทาง ทมีเลสเตอร์ ยอมรบัว่า ก�าลงัหาทาง 
ออกในทกุๆด้าน เพือ่ทีจ่ะแก้ไขสถานการณ์
ท่ีเป็นอยู ่ “เราก�าลงัท�างานร่วมกบัเอเดรยีน 
และสปอร์ติง้ ในเรือ่งการลงทะเบยีนของนกั
เตะ” เจ้าหน้าทีข่องทมี กล่าว 
 ส�าหรบัในส่วนตวัของซลิวา วยั 28 ปี เป็น
ผลผลิตจากอะคาเดมี่ ของทีม ติดทีมชาติ
โปรตเุกส แล้ว 20 นดั เป็นหนึง่สมาชกิใน
ทีมทีโ่ปรตเุกส คว้าแชมป์ยโูร 2016  

‘โจชวั’พร้อมตะบนั‘ปเูลฟ’ 
อนัโธนี ่ โจชวั แชมป์โลกรุน่เฮฟวีเ่วทของ 
IBF กบั WBA ชาวสหราชอาณาจกัร ตกปาก
รบัค�า พร้อมลงป้องกนัแชมป์กบั คบูราต ปเูลฟ 
ท่ีสนามปริน๊ซปิาลติี ้ ในคาร์ดิฟ๊ฟ์ วนัที ่ 28 
ตลุาคม ทีจ่ะถงึนี ้โดยไฟท์นีม้ขีึน้หลงัจากที่ 
โจชัว เอาชนะ วลาดเิมยีร์ คลนิต์โก้ ทีเ่วม     
บลย์ี เมือ่เดอืนเมษายนทีผ่่านมา 
 “ผมต้องการที่จะกลับสู่เวทีอีกครั้งหลัง
จากทีส่นามเวมบลย์ีแล้ว” โจชวั วยั 27 ปี 
กล่าว “ผมก�าลงัมองไปถงึไฟท์ที ่20 อกีผม
อกี 8 สปัดาห์ทีจ่ะถงึนี ้ ผมรูส้กึตืน่เต้นกบั
บรรยากาศบนเวททีีป่ริน๊ซปิาลติี ้ มนัจะเป็น
คนืทีแ่สนวเิศษส�าหรบัแฟนๆอย่างแน่นอน” 

‘ซเิมโอเน่’ต่อสญัญาอกี2ปี  
ดเีอโก้ ซเิมโอเน่ ตกลงต่อสญัญากบัทมี “ตรา
หม”ี แอตเลตโิก มาดรดิ ไปอกี 2 ปี หลงัจาก
ทีย่อดโค้ชวยั 47 ปี เข้ามาคมุทมี ตัง้แต่เดอืน
ธนัวาคม 2001 และการต่อสญัญาครัง้นี ้ จะ
ท�าให้เขาจะอยูก่บัทมีไปจนถงึเดอืนม.ิย. 2020 
 ซเิมโอเน่ มรีายชือ่เป็นเตง็สอง ในราคา 
4/1 ทีจ่ะมโีอกาสคมุทมีอาร์เซนอล ต่อจาก 
อาร์แซน เวงเกอร์ ที่สถานการณ์ไม่สู้ดีนัก 
ขณะที่ โธมัส ทูเซล อดีตโค้ชทีมโบรุสเซีย      
ดอร์ทมนุด์ เตง็หนึง่ทีจ่ะรบังานนี ้ราคา 3/1 
 ข้อความจากทางทมีแอตเลตโิก มาดรดิ 
กล่าวว่า “ผูจ้ดัการทมีของเราต่อสญัญากบั
ทีมไปอกี 2 ปี นัน่จะท�าให้เขาอยูก่บัทมีไป
จนถงึวนัที ่30 มถินุายน 2020” 

‘เฮียมู’ขอเทียบ‘ป๋า’ในยุโรป

วีนสั วิลเลีย่มส์ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลศิ ยเูอส 
โอเพ่น เป็นครัง้ที ่23 ในชวิีตของเธอ หลงัจากที่
เอาชนะ เปตรา คโีตว่า ด้วยสกอร์ 6-3, 3-6, 7-6 
(7-2) “ฉนัโชคดมีากทีเ่อาชนะในเกมนีไ้ด้” วิล
เลีย่มส์ กล่าว “เป็นเกมทีเ่ร้าใจมาก และฉนัหวัง
ว่าเราจะมีเกมแบบนีอ้กี” ในรอบต่อไป วิลเลีย่มส์ 
จะพบกบั สโลเน่ สตเีฟนส์ ทีผ่่านเข้ามาเล่นรอบ
รองชนะเลิศ เป็นครั้งแรกของเธอ เมื่อเอาชนะ       
อนาสตาซจิา เซวาสโตว่า จากแลตเวยี มาได้ 6-3, 
3-6, 7-6 (7-4) 
 “แน่นอน ฉันมีน�้าตาไหลที่ตา” สตีเฟนส์ 
กล่าว “ฉันคิดว่าโค้ชของฉันก็ร้องไห้ นี่คือ
เหตุการณ์ที่เหลือเชื่อจริงๆ เมื่อฉันกลับมาใน

โชเซ มรูนิโญ่ นายใหญ่ทมี “ปิศาจแดง” แมน
เชสเตอร์ ยไูนเตด็ ตัง้เป้าหมายของลบสถติกิาร
คมุทมีของ เซอร์อเลก็ซ์ เฟอร์กสูนั ทีค่มุทมี
ในรายการแชมเป้ียนส์ ลกี มากทีส่ดุในฐานะผู้
จดัการทมี 
 มาถงึวนันี ้ กนุซอืเลอืดโปรตกุสี คมุทมีใน
รายการนีไ้ปแล้ว 133 เกมยงัน้อยกว่า เฟอร์กู
สนั อกี 61 เกม แต่คว้าแชมป์มาแล้ว 2 สมยั กบั
ทมีปอร์โต้ ในปี 2004 และทมีอนิเตอร์ มลิาน 
ปี 2010 และในเดอืนนี ้มรูนิโญ่ จะกลบัสูเ่วที
แชมเป้ียน ลกี อกีครัง้ ซึง่ท�าให้เขามโีอกาสสร้าง
ผลงานในแชมเป้ียนส์ ลกี เพือ่ทีจ่ะทาบรศัมขีอง
เซอร์อเลก็ซ์ เฟอร์กสูนั 
 บรษิทัรบัแทงพนนัขององักฤษ ตัง้ราคาให้
แมนฯ ยไูนเตด็ มโีอกาสคว้าแชมป์แชมเป้ีนส์ 
ลกี อยูท่ีร่าคา 11/1 และมโีอกาสเกบ็ชยัทกุเกม
ในรอบแบ่งกลุม่ 10/1 
 “ผมรูด้ว่ีา ผมอยูใ่นอนัดบั 5 หรอื 6 แต่มนั
ยงัห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเป็นที ่1 ใน
รายการนี ้ แต่ผมจะต่อสูใ้ห้มากทีส่ดุ เพือ่สถติิ
นี”้ มรูนิโญ่ กล่าวกบั MUTV “เมือ่ฤดกูาลที่
แล้ว ผมพลาดทีจ่ะท�าสถติใินรายการนี ้(แมน ฯ 
ยไูนเตด็ คว้าแชมป์ยโุรป้า ลกี) แต่แมนเชสเตอร์ 
ยไูนเตด็ กเ็ป็นทมีทีค่วรจะอยูใ่นต�าแหน่งทีค่วร
อยู ่แน่นอน ผมมคีวามสขุกบัทีเ่ราเป็น” 
 “แต่ในแชมเป้ียนส์ ลกี เป็นทีท่ีเ่ราต้องการ
ไปให้ไกลมากทีส่ดุ ผมมคีวามกระตอืรอืร้นใน
เรือ่งนีม้าก ผมไม่รูว่้าจะเกดิอะไรขึน้ แต่ผมต้อง 
การทีจ่ะเป็นผูจ้ดัการทมีทีค่มุทมีในราย การนี้

มากทีส่ดุ เพราะถ้าเป็นเช่นนัน้ มนัจะเป็นเรือ่ง
ทีด่ ีส�าหรบันกัเตะ ดสี�าหรบัผม และดสี�าหรบั
ทมี” 
 “เกมในแชมเป้ียนส์ ลกี เป็นประสบการณ์
ทีย่อดเยีย่มส�าหรบัทกุคน ผมมนีกัเตะบางคนที่
ไม่มโีอกาสได้รบัประสบการณ์ทีย่ิง่ใหญ่แบบนัน้ 
ผมคดิว่ามนัเป็นบรรยากาศทีส่ดุยอดมากส�า-   
หรบันกัเตะและแฟนๆ กบัการทีไ่ด้กลบัไปเล่น
แชมเป้ียนส์ ลกี และเบือ้งต้น เรามสีามเกมที่
ต้องเล่นในโอลด์ แทรฟฟอร์ด ผมคดิว่ามนัวเิศษ
มาก” มรูนิโญ่ กล่าว 
 แมนฯ ยไูนเตด็ จะพบกบัทมีเบนฟิก้า ทมี
บาเซลิ แชมป์จากสวสิเซอร์แลนด์ และซเีอสเค
เอ มอสโก ในรอบแบ่งกลุม่ ทีจ่ะเริม่ต้นสปัดาห์
หน้าทีจ่ะถงึนี้ 

‘วลิเลีย่มส์’ชน‘สตเีฟนส์’รอบรอง
วิมเบลิดนั ฉนัไม่คิดว่าฉนัจะมวัีนนีอ้ย่างรวดเรว็ 
การผ่านเข้ารอบรองชนะเลศิ ในบ้านของฉนั มนั
คอืความฝันทีก่ลายเป็นจรงิ” 
 ส่วนประเภทชาย พาโบล คาร์เรโน่ บสุต้า เป็น
อกีคนหนึง่ทีผ่่านเข้ารอบรองชนะเลศิ ยเูอส โอเพ่น 
เป็นครัง้แรก เมือ่เอาชนะ ดเีอโก้ ชวาร์ซแมน จาก 
อาร์เจนตน่ิา 6-4, 6-4, 6-2 โดยใช้เวลา 1 ชัว่โมง 
58 นาท ี โดย บสุต้า จะเข้าไปพบผูช้นะระหว่าง 
แซม เคอร์รย์ี กบั เควิน แอนเดอร์สนั 
 “มนัเป็นเรือ่งทีเ่หลอืเชือ่มาก เป็นสิง่ทีผ่มฝัน
มาตลอด” คาร์เรโน่ บสุต้า กล่าว “ผมพยายามที่
จะท�าให้ดทีีส่ดุ ผดิพลาดให้น้อยทีส่ดุ ผมตืน่เต้น
มากๆทีเ่ข้ามาถงึรอบรองชนะเลศิ”  
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‘ทรัมป์’จัดหนักเช็กบิลต่างด้าว

 

มาร์ติน เทอร์เนอร์ เสนอภาพนี้ใน nytsyn.com สะท้อนค่าเงิน
ปอนด์อังกฤษร่วงหนักในรอบ 10 เดือน ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา 
เหตุจากนักลงทุนไม่มั่นใจสถานการณ์ของแผน Brexit อังกฤษ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมป์ 
แห่งสหรฐั สร้างความป่ันป่วนในวง
กว้างอกีคร้ัง หลังตัดสนิใจลงนามยก 
เลกิโครงการผ่อนผนัต่างด้าวลกัลอบ
เข้าสหรฐัในวัยเดก็ (Deferred Ac-

พิจารณาการตัดสินใจของทรัมป์ 
และหามาตรการเหมาะสมออกมา
บงัคบัใช้แทน 6 เดอืน ถงึ 5 ม.ีค.ปี
หน้า 
 ขณะ “ดรมีเมอร์” ทีร่ะยะเวลา
อนญุาตสิน้สดุก่อน 5 ม.ีค.ปีหน้า 
สามารถย่ืนขออนญุาตใหม่ได้ภาย-
ใน  1 เดอืน เพ่ือยืดเวลาอยูใ่นสหรฐั
ต่อไปอกี 2 ปี
 ด้วยมาตรการดงักล่าว สภา 
คองเกรสจึงเป็นผูช้ีข้าดอนาคต
ของ “ดรมีเมอร์” 
  หากสภาคองเกรสมีมติเหน็ชอบ
ให้ยกเลิกโครงการ ตามข้อเสนอ
ของผู้น�าสหรัฐ จะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิค่อนข้างรนุแรง
  ไอเก แบรนนอน ผูเ้ชีย่วชาญ
แห่งสถาบันวิจยั Cato Institute ของ
สหรฐั คาดว่า ผูป้ระกอบการขนาด
เลก็จะประสบปัญหาขาดแคลนแรง 
งาน เนือ่งจาก “ดรมีเมอร์” เป็นผู้
ท�างานมากกว่า 75% และส่วนใหญ่
เป็นลกูค้าบริษทัขนาดเลก็ รวมทัง้
งานภาคการเกษตรและก่อสร้างส่วน
ภาครฐั แบรนนอนคาดว่า จะสญู
รายได้จากการเกบ็ภาษี
 ประมาณปีละ 60,000 ล้าน
เหรยีญ
 อย่างไรกต็าม  จากขัน้ตอน
การยกเลิกแผนต้องผ่านสภาค
องเกรส การตดัสินใจของทรัมป์
จึงเป็นเพียง  “การชกยกแรก” 
เท่านัน้ 

 
 

In Brief : ย่อความ

ประธานาธิบดีโดนัลด์- 
ทรมัป์ สัง่ยกเลกิโครงการ
ผ่อนผันให้ต่างด้าวอา-
ศัยอยู ่ในสหรัฐ  ท�าให้
กลุ่มเป้าหมายประมาณ 
800,000 คน เสีย่งถกูเนร
เทศ  หากสภาคองเกรส
เหน็ชอบตามทรมัป์

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

tion for Childhood Arrivals : 
DACA) เมือ่วนัองัคาร (5 ก.ย.)
 โครงการนีด้�าเนนิการโดยประ-
ธานาธบิดบีารคั โอบามา เริม่เมือ่
เดอืน ม.ิย. ปี 2012 หรอืเมือ่ 5 ปี
ทีแ่ล้ว ด้วยเหน็ว่ามปีระโยชน์ทัง้ต่อ
สหรฐั และผูป้กครองชาวต่างชาตทิี่
น�าลกูวยัเดก็เข้าสหรฐัอย่างผดิกฎ-
หมาย เป็นมาตรการประนีประ-
นอม ป้องกนัปัญหาอืน่แทรกซ้อน

ตามมา  
 ประเดน็ส�าคญัของโครงการคอื 
อนญุาตให้ต่างชาตอิายไุม่เกนิ 30 
ปี ทีเ่ข้าสหรฐัตัง้แต่วยัเดก็โดยไม่มี
เอกสารรบัรอง ซึง่เรยีกกนัว่า “ดรมี
เมอร์” (Dreamer) หรือผู้ล่าฝัน 
สามารถอาศัยอยู่ในสหรัฐ เรียน
หนงัสอื และหางานท�าได้ชัว่คราว 
แต่ไม่ได้สญัชาตอิเมรกินั มช่ีวงเวลา
อนญุาตคร้ังละ 2 ปี เมือ่ครบก�า-
หนดต้องไปยืน่ขอใหม่ 
 ปัจจุบัน  คาดว่ามี  “ดรีม-    
เมอร์” ในสหรฐัประมาณ 800,000 
คน  ส่วนใหญ่มาจากเม็กซิโก
และประเทศอเมรกิากลาง มชีาว
ยโุรป เอเชยี และแอฟรกิา รวม
อยูด้่วยจ�านวนหนึง่ 
 เมื่อทรัมป์ตัดสินใจ “กวาด
บ้าน” ยกเลกิโครงการนี ้ท�าให้กลุม่
เป้าหมายเสีย่งถกูเนรเทศ ในขณะ
เดยีวกนั ผูป้ระกอบการจ�านวนมาก
กเ็สีย่งเสยีหายไปด้วย เนือ่งจากต้อง
พึง่พาลกูจ้างกลุม่นี้
 ส�าหรับมาตรการของทรัมป์
ประกอบด้วยการยตุริบัค�าร้องจาก
ผูย้ืน่รายใหม่ นบัจากวันประกาศ
ยกเลกิโครงการ สภาคองเกรส ทัง้
สภาผูแ้ทนฯ และวุฒิสภา มเีวลา

 ข้อมูลภาพ : voanews.com
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083719-OM-010817-01

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์
• ระดับมัธยมต้น...... (ม.1-ม.3)
• ระดับมัธยมปลาย.. (ม.4-ม.6)

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

LERTY-OM-210817-01

LERT YANG CO., LTD.
ผูสนใจติดตอสมัครไดที่  บริษัท เลิศยาง จำกัด

E-mail : admin@lertyang.co.th
โทร. 0-2332-9612-6 แฟกซ 0-2332-9617

บริษัทนำเขาและสงออกยางรถยนต
ตัวแทนจำหนายยาง ยี่หอ Achilles

เลขที่ 213 ซอยสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท เลิศยาง จำกัด

ตองการรับสมัครบุคลากรเพิ่ม
ในตำแหนงตอไปนี้

4 อัตรา

ดวน!ดวน!ดวน!

พนักงานขายพนักงานขายพนักงานขายพนักงานขาย
• เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป
• มีหรือไมมีประสบการณดานการขายยางรถยนต
• สามารถไปทำงานตางจังหวัดได
• มีรถยนตเปนของตนเอง
• มีบุคคลค้ำประกัน

SDS-OM-180717-02

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢ÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä Œ́
 • ÊÒÁÒÃ¶ä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èä´Œ
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¢ÑºÃ¶Â¹µ�ä´Œ (ÁÕãºÍ¹ØÞÒµ¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ�)
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

ºÃÔÉÑ·Ïà»š¹¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ à¤Ã×èÍ§ªÑè§ DIGITAL
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈµŒÍ§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹µÓáË¹‹§ ´Ñ§¹Õé

Ê¹ã¨ÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂµ¹àÍ§ ËÃ×ÍÊ‹§¨´ËÁÒÂ¾ÃŒÍÁËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤ÃÁÒ·Õè
ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
àÅ¢·Õè 136/8 ËÁÙ‹ 3 ¶¹¹¹¤ÃÍÔ¹·Ã� µÓºÅºÒ§¢Ø¹¡Í§

ÍÓàÀÍºÒ§¡ÃÇÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11130 â·Ã. 08-6342-1678 (¤Ø³ÍŽÒ)
08-1358-1339 (¤Ø³ÍÖè§) â·Ã. 0-2959-7336-7

â·ÃÊÒÃ : 0-2959-7338 Email : scales1@ksc.th.com, 
a-aor-2518@hotmail.com ID LINE : ekachaiids

ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4661 (1186) วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

ULEKT-OM-220817-01

สนใจสงใบสมัคร และเงินเดือนที่ตองการมาที่ บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 157 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2870-7791-5, 0-2426-4324-6 แฟกซ 0-2874-8378

E-mail : hr@ulek.com  www.ulek.com

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายอาหารสัตว เชน อาหารปลาซากุระ
ไวทโรส อาหารนก อาหารกระตาย เปดรับบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายงานหลายตำแหนง ดังนี้

ิ ั ็ ิ้ ำ ั

**ทุกตำแหนงงา
น**

มีประสบการณและที่พักใกลบริษัท

จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.

2.

บริษัทมีสวัสดิการ, โบนัส,
วันหยุดประจำป และอื่น ๆ

  เจาหนาที่ฝายขาย (กทม.)   5 อัตรา
• สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับขี่ (ใชรถของบริษัท)

  เจาหนาที่ฝายขาย (ตจว.)   5 อัตรา
• มีรถกระบะเปนของตนเอง

• เพศชาย อายุ 22-35 ป
• วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
• มีหลักทรัพยค้ำประกันมูลคา 100,000 บาท 
• มีเงินเดือนประจำ และคานายหนาจากยอดขาย
• รายได 25,000-50,000 บาท

ตำแหนง 1-2

isuzu-P1-290817=4*6_01

	 บริษัท	อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ	จำ�กัด	ขอแจ้งร�ยชื่อที่ปรึกษ�ก�รข�ย	ที่พ้นสภ�พก�รเป็น

พนักง�นของบริษัทฯ	 แล้ว	 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้	 ชื่อ	 น�งส�ว	 ปภ�	 พงษ์สวัสดิ์	 ได้พ้นสภ�พ 

ก�รเป็นพนักง�น	 ตั้งแต่วันที่	 28	 สิงห�คม	 2560	 ในข้อห�ทุจริตเป็นคว�มผิดฐ�นยักยอก 

ทรัพย์น�ยจ้�ง	

 

	 ห�กปร�กฏว่�บุคคลที่มีร�ยชื่อดังกล่�วข้�งต้น	กระทำ�ก�รใดๆ	ซึ่งก่อให้เกิดคว�มเสียห�ย 

ภ�ยหลังนับตั้งแต่วันที่พ้นสภ�พก�รเป็นพนักง�น	ท�งบริษัทฯ	จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

	 จึงประก�ศม�ให้ทร�บโดยทั่วกัน

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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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

จ�ากดั เปิดตวั J Money Application 
ทีร้่าน Casa Lapin เมเจอร์เอกมยั 
J 11.00 น. รชต ลลีาประชากลุ 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทย-เยอร 
มนั โปรดกัส์ จ�ากดั (มหาชน) เปิด
ตวันวัตกรรมใหม่ ท่อเกลยีวสแตน-
เลส EXTUBA ทีโ่รงแรมพลูแมน 
แกรนด์ สขุมุวทิ J 14.00 น. เกลนิ 
ทาวน์เซนด์  เดวส์ี เอกอคัรราช-  
ทูตสหรัฐอเมริกา ประจ�าประเทศ 
ไทย แถลงข่าวโครงการทุนการ-    
ศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ที่

เกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน SIMA 
ASEAN Thailand 2017 ที่อิม-
แพค็ เมอืงทองธาน ีJ 10.00 น. 
ดร.ศรกีญัญา ยาทพิย์ รองเลขา-
ธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ รัก 
ษาการเลขาธิการคณะกรรมการ 
กบข. แถลงข่าวความร่วมมอืกบัทรู
มูฟ เอช มอบสิทธิพิเศษเพื่อเติม
เตม็ชวีติดจิทิลั ยคุไทยแลนด์ 4.0 ที่
ทร ูทาวเวอร์ รชัดา J 10.30 น. 
Mr.Uematsu Takeharu ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เจ ฟินเทค 

J 09.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ ์
วฒันาภา คณบดคีณะแพทยศาสตร์
ศิรริาชพยาบาล เปิดงาน วนัอลัไซ
เมอร์โลก 2560  ทีโ่ถงอาคาร 100 
ปีสมเด็จพระศรนีครนิทร์ รพ.ศิรริาช 
J 09.30 น. ชตุมิา บณุยประ-
ภศัร รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง

สถานทตูสหรฐัอเมรกิา J ลฐกิา 
นลิสวุรรณากลุ เจ้าแม่โรงเรยีนอนุ 
บาลชือ่ดงั Kids’ Academy ช่วงนี้
ก�าลังวุ่นกับโปรเจคบ๊ิกเบิ้มกับการ
เนรมติพืน้ที ่ 1 ไร่เศษใจกลางเมอืง
ย่านเอกมัยให้กลายเป็นสวนเด็ก
เล่นขนาดยักษ์ และดีไซน์มาเพื่อ
รองรบัการพฒันาระบบประสาทสมั 
ผสัทัง้ 5 ของเดก็ยคุใหม่ทีเ่ปิดโลก
จินตนาการแบบไร้ขีดจ�ากัด อ้าว!
เปิดเทอมเดอืนกนัยายนนีม้ามีแ๊ดด
ดีจ๊องควิด่วนจ้า.....

GQ THAILAND ประกาศผลรางวลั
สดุย่ิงใหญ่ “GQ MEN OF THE 
YEAR 2017” เพื่อมอบรางวัลแก่
สภุาพบรุษุผูม้สีไตล์และทรงอิทธิพล
ในสาขาต่างๆ โดยมีผู้บริหารนิตย 
สาร สิร ีอดุมฤทธริจุ และ วรนยัน์ 
วาณิชกะ ร่วมให้การต้อนรับเหล่า
ศลิปิน-นกัแสดง และผูม้เีกียรต ิอาทิ 
เจย์ สเปนเซอร์, ณฐั ประกอบสนั-    
ติสขุ, รตัน์ มณรีตัน์, มาร์ค กิง่โพยม 
และ สรญัทร เตชะไพบลูย์ ทีม่าร่วม
งานอย่างคบัคัง่
 โก้-วรนยัน์ วาณชิกะ บรรณา 
ธกิารบรหิาร นติยสาร GQ THAI-
LAND กล่าวว่าในฐานะที ่GQ เป็น
นิตยสารที่ได้รับการยอมรับจากผู้
อ่านทัว่โลกมานานกว่าครึง่ศตวรรษ 

GQ MEN OF THE YEAR 2017 

ซึ่งได้แก่นักแสดงสาวสุดฮอต ปู-   
ไปรยา ลนุด์เบร์ิก
 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการ
ประกาศผลสภุาพบรุษุในแบบฉบบั
ของ GQ จากเวทปีระกวด “THE GQ 
GENTLEMAN SEARCH” ซึง่จดั
ขึน้เป็นปีที ่3 เพือ่ชงิรางวลัรวมมูลค่า
กว่า 1,000,000 บาท พร้อมโอกาส
ในการถ่ายแฟชั่นในนิตยสาร GQ 
ประเทศไทย โดยผู้คว้ารางวัลชนะ
เลศิ ได้แก่ กอฟ-กวิน ตนัยงค์เวช  
นกัศกึษาหนุม่วยั 23 ปี รองชนะเลศิ
อนัดบั 1 ได้แก่ อู-๋เอกพล ดบีญุม ีณ 
ชุมแพ บาริสต้าหนุ่มหน้าใส และ 
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ได้แก่ ณรชั 
วฒันด�ารงชาต ิดกีรนีกักีฬาโปโลน�า้
ทมีชาตไิทย 

น�าเสนอเนือ้หาสาระรอบตวัทีเ่หมาะ
กับผู้ชายไทยยุคปัจจุบัน นับตั้งแต่ 
เทรนด์การแต่งกาย การดูแลภาพ
ลักษณ์และสุขภาพ อัปเดตกระแส
วฒันธรรม รปูแบบการใช้ชวีติและ
การท่องเทีย่ว บทสมัภาษณ์ของบคุ-
คลที่สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจน
การหยิบยกประเดน็ในสงัคมไทยที่
น่าสนใจมาถ่ายทอดเป็นบทความที่
อ่านง่ายและได้แง่คิด ให้ทกุมมุมอง
ของคุณมีดีมากกว่าแค่ค�าว่าดูดีสม
กบัสโลแกนทีว่่า “Look Sharp, Live 
Smart” ดงันัน้แต่ละท่านทีไ่ด้รบัการ
เสนอเพือ่รบัรางวลัในครัง้นี ้พวกเขา
คือตัวแทนของผู้ชายยุคใหม่ทั้งใน
เรือ่งของความคดิ ความเป็นสภุาพ
บรุษุ การปฏบิตัติวัในสงัคม และการ

มีไลฟ์สไตล์ท่ีน่าสนใจ ซึ่งถือเป็น
แบบอย่างให้กบัสงัคมได้เป็นอย่างดี   
 ส�าหรบัรางวลั “GQ MEN OF 
THE YEAR 2017”  มผู้ีได้รบัรางวลั
สาขาต่างๆ ได้แก่ SPORTSMAN-
ชารลิ ชาปยุส์, COMEDY KING- 
หม�า่ จ๊กม๊ก, COMEBACK KID- 
เป๊ก ผลติโชค, MALE LEAD-มารโิอ้ 
เมาเร่อ, BREAKTHROUGH- 
กรรณ สวสัดวิฒัน์ ณ อยธุยา, CREA 
TIVE MIND-นัฐวุฒิ พูนพิริยะ, 
MR.COOL-บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, 
GOLD RECORD-สล็อตแมช- 
ชนี, และทีพ่เิศษส�าหรบัปีนีค้อื มกีาร
มอบรางวัล WOMAN OF THE YEAR 
แก่สภุาพสตรีท่ีมคีวามสามารถโดด
เด่นและมีบุคลิกเป็นตัวของตัวเอง 
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สพุพตั อ่องแสงคณุ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ เปิดโครงการพฒันาและส่งเสรมิธรุกจิบรกิารร้านอาหารไทยในต่าง
ประเทศตามนโยบายครวัไทยสูค่รวัโลก โดยเชญิเจ้าของร้านอาหาร จาก 11 
ประเทศ เยีย่มชมธรุกจิร้านอาหารไทย และโรงงานผลติอาหารชัน้น�าของไทย 

หม่อมหลวงปณุฑรกิ สมติ ิปลดักระทรวงแรงงาน ในฐานะนายกสมาคมแม่
บ้านแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้าน
แรงงาน ประจ�าปี 2560 เพือ่สนับสนุนและส่งเสริมการศกึษาบตุรของบคุลากร 
ทีห้่องรบัรองส�านกังานปลดักระทรวงแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน 

วฒุชิยั เสาวโกมทุ รองผูว่้าราชการจงัหวดัล�าปาง พร้อม พรเทพ อรรถกจิ-
ไพศาล ผูจ้ดัการท่ัวไปศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา ล�าปาง เปิดงาน “FARM 
FRESH FEST2017” มหกรรมสนิค้าเกษตรไลฟ์สไตล์ ครัง้แรกของจงัหวดั
ล�าปาง เพือ่คนรกัสขุภาพ สด ใหม่จากฟาร์ม 

คณุหญิงชฎา วัฒนศริธิรรม กรรมการอสิระและประธานกรรมการกจิกรรมเพือ่
สังคม ธนาคารไทยพาณชิย์ เปิดงาน แนะน�าสารคด ี“วิวัฒนาการเศรษฐกจิ
ไทย บนเส้นทางโลกาภวัิตน์” ทีร่วบรวมประวัตศิาสตร์เศรษฐกจิของประเทศ 
ไทยตัง้แต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทีธ่นาคารไทยพาณชิย์ สาขาตลาดน้อย

ดร.จงรกั วชัรนิทร์รตัน์ รกัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พร้อมด้วย พดุตาน พงศ์พฒันาไพบลูย์ ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั 
แบรนด์ ซนัโทรี ่(ประเทศไทย) จ�ากดั แถลงข่าวเปิดโครงการ “แบรนด์ซมั
เมอร์แคมป์ ฟิตสมอง พชิติ TCAS   ปีที ่29” 

ชยัวัฒน์ ทองค�าคณู ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร แถลงข่าวการด�าเนินงาน บรหิารจัดการระบบตัว๋ร่วม โดยแจ้งความคบืหน้า
การด�าเนนิงานบรูณาการระบบศนูย์บรหิาร จดัการรายได้กลางเพือ่ใช้งานระบบ
ตัว๋ร่วม โดยเริม่ใช้งานระบบตัว๋ร่วมได้ตัง้แต่ วนัที ่1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป 

ฐานนัท์ สวุรรณรกัษ์ ผูจ้ดัการใหญ่ประจ�าประเทศไทย บรษิทั มอนเดลซี 
อนิเตอร์เนชนัแนล (ประเทศไทย) จ�ากดั พร้อมด้วย มร.รชิาร์ด ลอว์เรนซ์ 
ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาดกลุม่สนิค้าบสิกติประจ�าภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้เปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม่ “OREO Thins” ศนูย์การค้าเทอร์มนิอล 21 

อนิทริา นาคสกลุ ผูจ้ดัการส่วนลกูค้าสมัพนัธ์บตัรสมาชกิ His & Her Plus 
Point  บมจ.ไอ.ซ.ีซ.ีอนิเตอร์เนชัน่แนล จดักจิกรรม “I Love ธรรมะ ครัง้
ที ่5 ปรบัความคดิ เพือ่จติทีเ่ป็นสขุ” น�าลกูค้าสมาชกิร่วมเรยีนรูห้ลกัธรรม 
ทีศ่นูย์ปฏบิตักิรรมฐาน มลูนธิเิตมิน�า้ใจให้สงัคม 
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พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานพิธีมอบ      
“รางวัลผูป้ระกอบธรุกจิส่งออกดเีด่น ประจ�าปี 2560” โดยมผีูป้ระกอบการ
เข้ารบัรางวลั 7 ประเภท จ�านวน 34 บรษิทัแสดงถงึศกัยภาพและมาตรฐาน
ของสนิค้าไทยทีส่ามารถแข่งขนัได้ในเวทตีลาดโลก ทีท่�าเนยีบรฐับาล 

นาถ ลิว่เจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุม่บริษทัซดีีจ ี ร่วมกบั กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสถาบนัวมิตุตยาลยั จดัพธิมีอบทนุการ
ศกึษาโครงการเยาวชนแถวหน้า ต่อเน่ืองเป็นคร้ังที ่ 3 เพ่ือให้เยาวชนได้เข้า
ถงึและศกึษาธรรมะมากข้ึน ทีอ่าคารซดีีจเีฮ้าส์ 

มร.โรเบร์ิต เมาเรอร์ เลฟิเลอร์ ผูอ้�านวยการกลุม่งานปฏบิตักิาร-กลุม่โรงแรม
ในกรงุเทพฯ หวัหิน และบาหล,ี ผูจ้ดัการทัว่ไปของโรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ฯ 
เซน็ทรลัเวลิด์ ให้การต้อนรบั จนินะล ีนอละสงิ มสิแกรนด์ลาว 2017, พร้อม
ด้วยคณะนางงาม ในโอกาสเข้าพกั ทีโ่รงแรมเซน็ทาราแกรนด์ฯเซน็ทรัลเวิลด์

ประจกัษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจงัหวัดกาฬสนิธ์ุ และ อทุยั สงิห์ทอง หวัหน้า
กลุม่ยทุธศาสตร์ ส�านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดกาฬสนิธ์ุ แถลงข่าวประกาศ
จดังาน “PROUD PASTRA : พราวพัสตรา แพรวาผนืผ้าแห่งแผ่นดนิ” ตลาด
แฟช่ันผ้าไหมแพรวายิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งปี 

ชนติา ไพศาลวณชิกลุ ผูอ้�านวยการศนูย์การค้าเทอร์มนิอล 21 อโศก  จดังาน 
Lingerie Parade 2017 (ลองเจอเรย์ พาเหรด 2017) ชดุชัน้ในหลากดีไซน์
หลายแบรนด์ดงั ในราคาลดสงูสดุ 80 เปอร์เซน็ต์ โดยม ีอรสิรา ทองบริสทุธ์ิ, 
คะนงึนจิ จกัรสมทิธานนท์, ธณัย์สติา สวุชัราธนากติติ,์ ร่วมงาน      

ศริิพรรณ กจิก้องเจริญ ผูจ้ดัการผลติภณัฑ์ ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารสี จดังาน
แนะน�าผลติภณัฑ์ใหม่ จาก ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส (Lampe Berger Paris) 
โดยมี บลอ็กเกอร์ร่วมงาน อาท ิ แพทย์หญงิโสภศิา โสภณพัฒนา, ศภุาวร์ี      
องิลชิ, มาตณิณ์ ทรัพย์พูศริิวงษ์ และ ประภสัร์ ธูสรานนท์ ร่วมงาน

อคริมา อภพิรพชัร ผูอ้�านวยการส่วนธรุกิจแคนนอน ไฮยนี ภายใต้การบรหิาร
ของ บรษิทั รกัษาความปลอดภยั พซีเีอส และ ฟาซลิติี ้เซอร์วสิเซส จ�ากดั ใน
เครอืโอซเีอส กรุป๊ ประเทศองักฤษ แถลงผลประกอบการทีเ่ตบิโตข้ึนในคร่ึง
ปีแรกทีผ่่านมา ทีห้่องสลีม เอม็ไพร์ ทาวเวอร์ เขตสาธร 

อรุษ นวราช ผูบ้ริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ในฐานะผูก่้อตัง้สามพรานโมเดล 
พร้อมด้วยวิทยาการจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมเวทีเสวนา ขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกจิฐานรากอย่างไรให้ส�าเรจ็และยัง่ยนื ในงานสมัมนาเชงิปฏบิติัการ
ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ตลาดชุมชน ทีโ่รงแรมทาวน์อนิทาวน์ กรุงเทพฯ


