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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” 

หลบพระเอก!
ทันที แต่ขอเวล�สอบ 15 วัน 
พร้อมประก�ศเอ�ผิดคนชง
เรือ่งทกุระดบัทัง้ท�งวนิยัและ
อ�ญ� พูดครั้งเดียวจ�กที่มอง
ว่�น่ีจะเป็นเผือกร้อนทำ�รัฐ 
บ�ลมือพองทุกอย่�งจบทันที 
แถมเรยีกเสยีงกรีด๊จ�กผูส้นบั 
สนนุ กระตกุศรทัธ�ทีต่กตำ�่ให้
กระเตื้องขึ้นม�ได้อีกด้วย

พลิกจ�กเกือบจะเป็นผู ้ร ้�ย
กล�ยเป็นพระเอก ทำ�ให้เรื่อง
ยกป่�ชุมชนให้เอกชนห�ผล
ประโยชน์ท�งธุรกิจจบแบบ
สวยๆ ด้วยข้ออ้�งของพล.อ. 
อนุพงษ์ เผ่�จินด� ที่ว่�ไม่รู้มี
ประช�ชนคัดค้�น ห�กรู้ว่�มี
คนค้�นแม้แต่คนเดียวจะไม่
เซ็นอนุมัติ และพร้อมยกเลิก

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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กนัให้เป็นประเดน็ท�งก�รเมอืง
 จำกค�ำให้สมัภำษณ์นีจ้ะเหน็ได้
ว่ำ “บิก๊ป๊อก” ลอยตวัจำกเรือ่งเอำ
ป่ำชุมชนไปให้เอกชนหำผลประ-
โยชน์ทำงธรุกจิได้แบบฟรีๆ แล้ว สำย 
ตำทีเ่คยถกูมองอย่ำงสงสยัว่ำจะมนี
อกมใีนอะไรหรือไม่ถงึเซน็อนมุตัไิด้ 
เปล่ียนเป็นสำยตำช่ืนชมในควำม
ตรงไปตรงมำ
 คนที่จะซวยคือข้ำรำชกำรที่ชง
เรือ่งขึน้มำให้ลงนำม
 ไล่ตัง้แต่เจ้ำหน้ำทีใ่นพ้ืนท่ีมำจน 
ถึงระดับสูงในกระทรวงมหำดไทย   
ที่ตอนนี้ไม่ว่ำจะแถอย่ำงไรก็คงเอำ
ตวัรอดจำกกำรถกูเชอืดบชูำยญัเพือ่
เพิม่เครดติให้รฐับำลได้ยำก เพรำะ
มภีำพปรำกฏชดัเจนว่ำพืน้ทีด่งักล่ำว
ไม่ได้เป็นป่ำแห้งแล้งทีช่มุ ชนไม่ได้
ใช้ประโยชน์ แม้จะไม่ได้เป็นป่ำต้น 
น�ำ้อย่ำงทีใ่ช้เป็นเหตผุลกล่ำวอ้ำง
 อย่ำงไรกต็ำม ไม่ควรนิง่นอนใจ
ต่อเรือ่งนี ้ต้องตดิตำมกนัต่อไปว่ำผล
สอบที ่“บิก๊ป๊อก” สัง่ว่ำต้องเสรจ็ใน 
15 วนันัน้จะออกมำอย่ำงไร หวยจะ
ออกทีใ่ครบ้ำง
 ทีส่�ำคญัคอืต้องดวู่ำเมือ่ผลสอบ
ออกมำแล้ว ผลของกำรอนมัุตใิห้เอก 
ชนใช้ป่ำชมุชนแสวงหำผลประโยชน์
ทำงธรุกจิแบบฟรีๆ  จะมกีำรเปลีย่น 
แปลงอย่ำงไรหรอืไม่ ซึง่ผลหลงักำร
ตรวจสอบมไีด้ 3 อย่ำงคอื ยนืยนัให้
เอกชนใช้พืน้ทีป่่ำชมุชนแสวงหำผล
ประโยชน์ทำงธรุกจิได้ต่อไป ยกเลกิ
กำรใช้พ้ืนท่ีบำงส่วน และยกเลกิไม่
ให้ใช้พืน้ทีท่ัง้หมด
 เซ็นอนุมัติแล้วมีเสียงค้�น    
ก็เซ็นยกเลิกได้ จบแบบสวยๆ 
เหมอืนหล�ยกรณทีีผ่่�นม� “คว�ม
ผดิสำ�เรจ็แล้วตัง้แต่ลงน�ม?”

“ผมยนืยนัว่ำคนเดียวกไ็ม่ให้แล้ว ถ้ำ
ประชำชนไม่เห็นด้วยแค่คนเดียว 
เพรำะมนัเป็นทีส่ำธำรณะร่วมกนั ท�ำ 
ไมถึงไม่มเีอกสำรขึน้มำ กต้็องตรวจ
สอบทัง้หมด ตัง้แต่ระดับจงัหวดัรวม
ถงึคณะกรรมกำรทัง้หมดได้รูเ้รือ่งนี้
หรอืไม่ และเมือ่ตรวจสอบยนืยนัได้
ว่ำมีประชำชนไม่เหน็ด้วย กจ็ะด�ำ-
เนนิกำรเพกิถอนค�ำสัง่ทันท ีในเมือ่
ประชำชนทีใ่ช้ประโยชน์ในทีส่ำธำรณะ
ได้รบัควำมเดือดร้อน กม็เีหตใุห้ยก 
เลิกค�ำสัง่ และต้องหำคนท�ำผดิให้ได้”
 เป็นประโยคทีพ่ลกิวิกฤตให้
เป็นโอก�ส พลกิจ�กเกอืบจะเป็น
ผูร้้�ยให้กล�ยม�เป็นพระเอกได้
ในทนัทสีำ�หรบั “บิก๊ป๊อก” พล.อ. 
อนพุงษ์ เผ่�จนิด� รฐัมนตรว่ี� 
ก�รกระทรวงมห�ดไทย
 ทีพ่ดูถงึกำรเซน็อนมุตัใิห้บรษิทั 
เคทดี ีพรอ็พเพอร์ตี ้ ดีเวลลปเมนท์ 
จ�ำกัด ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินสำ-
ธำรณประโยชน์ป่ำชุมชนบ้ำนโคก
ห้วย เมก็ ต�ำบลบ้ำนดง อ�ำเภออบุล 
รตัน์ จงัหวดัขอนแก่น เนือ้ที ่31 ไร่   
2 งำน 63 ตำรำงวำ เพ่ือขยำยเขต
โรงงำน ท�ำเป็นที่เก็บน�้ำ ส�ำหรับ
โรงงำนน�ำ้ดืม่และเครือ่งดืม่
 ประเด็นท่ีใครก็คำดว่ำจะเป็น

เผือกร้อนท�ำให้รัฐบำลมือพองซ�้ำ
รอยเอำที ่ส.ป.ก.ไปแจกคนรวยเช่น
ในอดตี กลำยเป็นก้อนน�ำ้แข็งในมอื
รฐับำลถอืเท่ำไหร่กไ็ม่พอง แถมจะ
ได้เครดิตเพิ่มเรียกเสียงกรี๊ดจำกผู้
สนบัสนนุได้อกีด้วย เมือ่ “บิก๊ป๊อก” 
ประกำศเอำผิดคนชงเรื่องขึ้นมำให้
เซน็อนมุตั ิทีส่่งมำเฉพำะเอกสำรใน
ส่วนทีบ่อกว่ำคนในพืน้ทีส่นบัสนนุ 
ไม่ส่งเอกสำรในส่วนทีป่ระชำชนไม่
เหน็ด้วยขึน้มำให้พจิำรณำพร้อมกนั
 “เป็นเรือ่งแปลกทีว่่ำจงัหวดักไ็ม่
ได้ใหญ่โต แต่ท�ำไมคนทีไ่ม่เห็นด้วย
นัน้ม ีแต่เอกสำรทีส่่งขึน้บอกว่ำประ 
ชำชนเหน็ด้วยเอกฉนัท์ ขัน้ตอนกำร
ส่งเอกสำรขึน้มำเป็นเรือ่งหนึง่ท่ีผม
สงสัย เอกสำรร้องเรียนไม่มีขึ้นมำ 
ส่วนกำรท�ำประชำพจิำรณ์จะมปัีญ-
หำหรอืไม่ ยงัไม่ทรำบ จงึให้ผู้เกีย่ว 
ข้องลงไปหำข้อเทจ็จรงิ

 กำรอนมุตัไิปเป็นกฎหมำย เป็น
ค�ำสัง่ทำงปกครอง กำรยกเลกิต้อง
อยูบ่นกฎหมำย เช่น ตรวจสอบแล้ว
มคีนได้รบัผลกระทบ มเีอกสำรยนื 
ยนั แต่ผมไม่ท�ำถงึ 90 วนั ผมสัง่ไป
ภำยใน 15 วนัต้องเสรจ็ ถ้ำทรำบว่ำ
มกีำรใช้เอกสำรทีไ่ม่ครบส่งขึน้มำก็
จะเพิกถอนเลย และจะด�ำเนินกำร
กบัข้ำรำชกำรทีเ่กีย่วข้องซึง่ใช้อ�ำนำจ
โดยมชิอบ เอำโทษทกุอย่ำงไม่ว่ำจะ
เป็นวนิยั อำญำ ทีส่ำมำรถด�ำเนนิ
กำรได้ โดยเฉพำะโทษทำงวนิยัโดน
อยูแ่ล้ว ส่วนโทษทำงอำญำถ้ำมหีลกั
ฐำนว่ำไปท�ำอะไรเกี่ยวกับเอกสำร
โดยมิชอบก็โดน นอกจำกนี้ เร่ือง
ของกำรทจุรติกต้็องตรวจสอบด้วย”
 เป็นคำ�ให้สัมภ�ษณ์ที่เรียก
คะแนนได้เห็นๆ และเป็นคำ�สมั 
ภ�ษณ์ทีถ่อืว่�จบเรือ่งทกุอย่�งไว้
เพยีงแค่นี ้ไม่ต้องคดิขย�ยคว�ม

เซ็นอนุมัติแล้วมีเสียงค้านก็เซ็นยกเลิกได้
จบแบบสวยๆ เหมือนหลายกรณีที่ผ่านมา

“ความผิดส�าเร็จแล้วตั้งแต่ลงนาม?”

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4665 (1190) วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รำยงำน)

หลบพระเอก!
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ของวัด หรือฆรำวำสที่มีต่อวัดหรือพระพุทธ
ศำสนำ ซึ่งมีวัดอยู่ทั่วประเทศ จะได้รู้ว่ำแต่ละ
วัด แต่ละจังหวัดเกิดอะไรขึ้น ก่อคดีอะไร หรือ
ก�ำลังท�ำเรื่องเส่ือมเสียอะไร ไม่ปล่อยให้เรื่อง
บำนปลำย โดยเฉพำะพฤติกรรมของบรรดำ
พระลวงโลก อวดอุตริ วิเศษวิโสกว่ำมนุษย์
ธรรมดำ ซึ่งปล่อยให้ท�ำกันจนเกิดควำมเสีย
หำยไปทัว่ กว่ำจะมกีำรแก้ไข ป้องกนั ญำตโิยม
กส็ญูสิน้หมดเนือ้หมดตวักนัไปจ�ำนวนไม่น้อย
  ถ้ำท�ำอย่ำงทีป่ระกำศได้กด็ ีดกีว่ำไม่ท�ำอะ 
ไรเลย ปล่อยให้วัดให้พระท�ำควำมเสื่อมเสีย
มำกขึน้เรือ่ยๆ พทุธศำสนำกเ็ส่ือมเสยี เมือ่คดิ
ดีก็ไม่ท�ำให้เกิดควำมเสื่อมเสียบำนปลำย ถ้ำ
ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรได้ทันก็แก้ไขได้ ศำสนำ
กไ็ม่เส่ือมเสีย ข้อมูลข่ำวสำรจึงเป็นเรือ่งส�ำคญั
มำก เพรำะจะท�ำให้ตัดสินใจป้องกัน แก้ไขอะ 
ไรได้ทนัเหตกุำรณ์ เรือ่งกไ็ม่บำนปลำยไม่เสยี
หำยอย่ำงที่ผ่ำนๆมำ
  จงึถอืเป็นคว�มคดิท่ีดี คว�มคดิทีส่ร้�ง 
สรรค์ เกดิคณุเกดิประโยชน์กบัพระพทุธ
ศ�สน� กข็อให้ท่�นพระพรหมเมธ ีจดัทมี
ง�นติดต�มข้อมูลข่�วส�รได้อย่�งท่ัวถึง 
จะได้ไม่เกดิคว�มเสยีห�ย ถอืเป็นก�รทำ� 
ง�นถูกยุคถูกสมัย ซึ่งเป็นเรื่องน่�จะทำ�
กันม�น�นแล้ว แม้จะช้�ไปก็ต�ม ดีกว่�
ไม่ทำ�อะไรเลย
  เจริญพร

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

  
In Brief : ย่อความ

ทำ�ถกูท�ง

 

จัดทีมง�นติดต�มข้อมูลข่�วส�ร
ได้อย่�งทั่วถึง จะได้ไม่เกิดคว�ม
เสียห�ย ถือเป็นก�รทำ�ง�นถูกยุค
ถกูสมยั ซึง่เป็นเรือ่งน่�จะทำ�กนัม�
น�นแล้ว  

“สมเกียรติ ตั้งกิจว�นิชย์” นักวิชำ 
กำรทีดีอำร์ไอ ถือเป็น “นักวิช�ก�ร
นำ้�ดี” ที่วิเครำะห์หรือวิพำกษ์วิจำรณ์
ตรงไปตรงมำ ไม่ว่ำเร่ืองเศรษฐกจิ สงั 
คม หรือกำรเมือง อย่ำงล่ำสุดให้สัม-
ภำษณ์ “วอยซ์ทีวี” ว่ำเศรษฐกิจไทย
เคยได้ฉำยำเป็น “เสือตัวที่ห้�แห่ง
เอเชีย” ซึง่คนรุน่หลงัแทบนึกไม่ออก
ว่ำเศรษฐกิจที่ว่ำโตเร็วนั้นมีหน้ำตำ
เป็นอย่ำงไร
  “สมเกียรติ” ย�้ำว่ำ วันนี้ไม่ใช่ 
“เสรีนิยมใหม่” อย่ำงที่ชอบพูดกัน 
เรำไม่สำมำรถด�ำเนินนโยบำยคูข่นำน
สร้ำงกำรเติบโตไปพร้อมกำรกระจำย
รำยได้ กำรเมืองที่ไม่มีเสถียรภำพก็  
ส่งผลต่อนโยบำยระยะยำว ระบบรำช 
กำรกลำยเป็นอุปสรรค และ Technol 
ogy Disruption คอืควำมท้ำทำยใหม่ 
ที่ไม่รู้ว่ำคนไทยเข้ำใจกันดีหรือยัง
 นโยบำยเศรษฐกิจหลักๆ รัฐบำล
ทหำรก็ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ ไม่ว่ำ  
จะเป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษช�ย 
แดน 10 เขต” หรือ “นโยบ�ยส่ง
เสริม 5 คลัสเตอร์อุตส�หกรรม” 
แม้แต่ “อตุส�หกรรม 4.0” กส็บัสน
กับ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจะท�ำให้
เป็นประเทศเศรษฐกจิฐำนควำมรู้หรือ
เศรษฐกิจที่ใช้ Internet of Things 
 เศรษฐกจิไทยจงึเหมอืนเครำะห์ซ�ำ้ 
กรรมซัด ปี 2540 ก็เจอ “วิกฤตต้มย�ำ
กุง้” ปี 2551 ก็เจอ “วกิฤตแฮมเบอร์-
เกอร์” 
 ซำ้�ร้�ย “คนรุ่นใหม่” ยังเจอวิ 
กฤตเปลีย่นผ่�นท�งก�รเมอืงช่วง 
10 ปีทีผ่่�นม�อกี จงึไม่มโีอก�สกำ� 
หนดอน�คตของตัวเอง และไม่รู้
ด้วยซำ�้ว่�จะตัง้รบักบัวกิฤตเศรษฐ 
กิจครั้งหน้�อย่�งไรอีก?

โชคร้�ยคนรุน่ใหม่?

ขณะนี้วงกำรพุทธศำสนำมีเรื่องน่ำติดตำมอยู่ 
2 ประเด็น คือ หนึ่งกรณี พระพรหมเมธี ผู้
ช่วยเจ้ำอำวำสวัดสัมพันธวงศ์ ในฐำนะกรรม 
กำรมหำเถรสมำคม ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นประ 
ธำนคณะอนุกรรมกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำร
คณะสงฆ์วัดต่ำงๆท่ีก่อปัญหำ หรือมีปัญหำ 
เพ่ือจะได้ป้องกันและแก้ไข ไม่ให้เกิดปัญหำ
บำนปลำย 
 อีกเรื่องคือ กำรสนับสนุนเห็นดีเห็นงำม
กบักำรตัง้ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพระพทุธศำส 
นำแห่งชำติ (พศ.) คนล่ำสุดคือ คุณม�นัส 
ท�รัตน์ใจ  
 ทั้ง 2 เรื่องหำกสำมำรถท�ำได้อย่ำงจริงจัง 
เชือ่ว่ำพทุธศำสนำในบ้ำนเรำกจ็ะดขีึน้กว่ำเก่ำ 
หำกจะแย่กว่ำเก่ำก็ไม่รู้ว่ำจะคำดเดำกันอย่ำง 
ไร เพรำะ พ.ต.ท.พงศ์พร พร�หมณ์เสน่ห์ 
อดีตผู้อ�ำนวย พศ.ที่ถูกย้ำยออกไปก็ฝำกฝีมือ
เจ็บแสบกับหลำยวัดที่มีปัญหำเรื่องเงินทอน  
  กำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของวัดต่ำงๆ จึง
ถือเป็นกำรเริ่มต้นที่ดี ไม่ใช่อย่ำงที่ผ่ำนมำ
ปล่อยปละละเลย ไม่มีกำรติดตำมวัดต่ำงๆที่
ท�ำผดิ ปล่อยให้ตัง้วดัลวงโลก เช่น ตัง้เป็นศนูย์
บ�ำบดัยำเสพตดิ แต่กลบัผลติยำเสพตดิขำยซะ
เองอะไรท�ำนองนี้  
 เพรำะฉะนั้นกำรจัดตั้งแต่งตั้งให้มีกำรติด 
ตำมข้อมลูข่ำวสำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเรือ่งของพระ 
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Opp Day : พทิกัษ์ รชักจิประกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บมจ.พีที
จ ีเอน็เนอย ีร่วมงำน Opportunity 
Day เพื่อพบนักลงทุน ประจ�ำ
ไตรมำส 2/2560โดยเร่งขยำย
ธุรกิจ Non-oil ต่อเนื่อง เพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร ตั้ง
เป้ำสัดส่วนก�ำไรสุทธิจำก Non-
oil แตะ 60% ภำยในปี 2565 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

  

 เงินฝ�ก  เงินกู้

อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ตล�ดกรุงเทพฯ

ตล�ดต่�งประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,700.00 บำท

 ขำย 20,800.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,330.00  บำท

 ขำย   20,800.00 บำท

ร�ค�ทองคำ�

ฮ่องกง ซื้อ 1,323.55 ขำย 1,323.98
ลอนดอน ซื้อ 1,323.55 ขำย 1,323.80

ภ�วะหุ้น 12 กันย�ยน 2560

สถ�บัน ซื้อ ข�ย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่�งช�ติ ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ร�ยย่อย ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ดอลล�ร์สหรัฐ บ�ท

ยูโร บ�ท

ปอนด์สเตอร์ลิง บ�ท

ดอลล�ร์ฮ่องกง บ�ท

เยน บ�ท

ดอลล�ร์สิงคโปร์ บ�ท

 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

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

SET 100 

มูลค่� (ล้�นบ�ท)  

SET 50 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

mai 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

36.36 

40.27375

45.39375

4.3488

0.31533

24.9195

+6.01  1,643.55  
  51,233.64
+7.57  2,357.67  
  37,499.83
+2.93  1,050.24  
  29,048.86
+7.37  565.75  
  2,909.36

FTSE SET Index Series

แบ่งต�มมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด

 

 1,768.93  +3.35

2,445.54  +9.97

2,524.45  +25.52

1,920.20  +5.61

2,467.82  +12.79

 2,959.87  +11.77

 1,296.85  +6.90

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

6,499.16

12.69

5,795.66

11.31

703.49

-

15,494.16

30.24

15,303.12

29.87

191.03

-

23,345.15

45.57

24,762.56

48.33

-1,417.40

-

TMANรวม3กองอสงัหาฯใหญส่ดุ

TREIT เข้ำด้วยกันเพื่อสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งในกำรด�ำเนิน
ธรุกิจ ซึง่จะเป็นประโยชน์กับผู้ถอื
หน่วยของทุกกองโดยรวม อำทิ 
ควำมสำมำรถในกำรเพิม่ทนุเพือ่
ลงทุนในอสังหำฯ เพิ่มเติมเพื่อ
เพิม่ขนำดรำยได้ของกองและควำม
สำมำรถในกำรกู้ยืมเงินของกอง
ทรัสต์ท่ีสูงขึ้น จะท�ำให้สำมำรถ
เพิม่ผลตอบแทนให้กบัผูถ้อืหน่วย
ได้มำกขึน้ อกีทัง้กองทนุรวมอสงั
หำฯ ทัง้ 3 กองต่ำงลงทนุในทรพัย์ 
สินของกลุ่มบริษัทไทคอน เมื่อ
ควบรวมกันส�ำเรจ็จะท�ำให้ขนำด
ทรัพย์สินของกอง TREIT มี
มลูค่ำทรพัย์สนิกว่ำ 32,000 ล้ำน
บำท และมพีืน้ท่ีโรงงำนและคลัง
สินค้ำมำกกว่ำ 1.5 ล้ำนตำรำง
เมตร จะดึงดูดนักลงทุนต่ำงชำติ
ให้มำลงทุนได้มำกขึ้นและท�ำให้
ต้นทนุลดลงจำกกำรประหยดัต่อ
ขนำด (Economy of Scale) รวม
ถึงเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินใน
ต่ำงประเทศได้เป็นอย่ำงด ีท�ำให้ 
TREIT กลำยเป็นกองทรสัต์ประ 
เภทอุตสำหกรรมที่มีขนำดสิน 
ทรัพย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
ซึ่งปัจจัยท้ังหมดจะส่งผลให้ผู้ถือ
หน่วยได้รับประโยชน์จำกกำร

ควบรวมกองในภำพรวมได้ในที่ 
สุด 
  ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมด�ำเนิน
กำรตำมแผนกำรแปลงสภำพและ
กำรชีแ้จงผูถ้อืหน่วยถงึประโยชน์
ที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ 
โดยจะมีกำรจัดประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนทั้ง 3 กองทุนรวมอสังหำฯ 
และ 1 กองทรสัต์ เพือ่ขอควำมเหน็
ชอบในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว 
ซึ่งหำกผู้ถือหน่วยพิจำรณำอนุ 
มัติเป็นที่เรียบร้อย ทีแมนพร้อม
ที่จะยื่นไฟลิ่งกับส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกบัตลำดหลกัทรพัย์ 
(กลต.) ได้ทนัท ีซึง่คำดว่ำกำรด�ำ 
เนนิงำนแปลงสภำพกองทนุรวม
ครั้งนี้ จะสำมำรถแล้วเสร็จได้
ภำยในสิ้นปีนี้อย่ำงแน่นอน 

TMAN ดลีควบรวม 3 กองอสงัห�ฯ ไทคอนเข้� TREIT ดนัโต 
32,000 ล้�นบ�ท เป็นกองทรสัต์ประเภทอตุส�หกรรมใหญ่
สดุในไทย มัน่ใจผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุกองได้รบัประโยชน์     

 นำยพรีะพฒัน์ ศรสุีคนธ์ กรรม 
กำรผูจ้ดักำร บรษิทั ไทคอน แมน 
เนจเม้นท์ จ�ำกัด ในฐำนะผู้จัด 
กำรทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสัง 
หำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำอสัง 
หำรมิทรพัย์ไทคอน หรอื TREIT 
(TICON Freehold and Lease 
hold Real Estate Investment 
Trust) เปิดเผยว่ำ คณะกรรมกำร
บรษิทัอนมุตัแิผนกำรรองรบักำร
แปลงสภำพกองทุนอสังหำริม 
ทรัพย์ 3 กองของกลุ่มบริษัทไท
คอน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหำ 
รมิทรพัย์ไทคอน (TFUND) กอง 
ทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ทีพำร์
คโลจิสติคส์ (TLOGIS) และกอง 
ทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริม 
ทรัพย์ไทคอน อนิดัสเทรยีล โกรท  
(TGROWTH) รวมกับ TREIT 
โดยก�ำหนดให้มีกำรจัดประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ทั้ง 3 กองทุนรวมอสังหำฯ และ 
1 กองทรัสต์วันที่ 18-19 ตุลำคม
  นำยพีระพัฒน์ กล่ำวว่ำ ได้
พิจำรณำเห็นว่ำกำรด�ำเนินกำร
ควบรวมกองทุนรวมอสังหำฯทั้ง 
3 กองครัง้นีจ้ะเป็นกำรผสำนประ 
โยชน์ระหว่ำงกองทนุรวม TFUND, 
กองทุนรวม TLOGIS กองทุน
รวม TGROWTH และกองทรสัต์ 

พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ 
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พีระพงศ์ จรูญเอก 

เปิดศนูย์อาหาร : อภศิกัดิ ์ตนัตวิรวงศ์ รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำร
คลัง เป็นประธำนพิธีเปิดโครงกำร MOF Digital Canteen ซึ่งให้
บริกำรช�ำระค่ำอำหำรและเครื่องดื่มด้วยระบบ KRUNGTHAI QR 
Code และระบบ FastPay ที่ศูนย์อำหำรและสันทนำกำร กระทรวง
กำรคลัง 

จัดสัมมนา : บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ�ำกัด (มหำชน) เดินสำยให้
ควำมรูน้กัลงทนุชำวโครำช ภำยใต้งำนสมัมนำ “รอบรูก้ำรลงทนุ” น�ำ
โดย รณกฤต สำรินวงศ์ กรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยวิจัยหลักทรัพย์ และ 
สยำม สร้อยทอง ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยผลิตภัณฑ์ตรำสำรอนุพันธ์ 
และ SBL 

 นำยพีระพงศ์ จรูญเอก ประ 
ธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรบริษัท ออ
ริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำ 
ชน) หรอื ORI ผูพ้ฒันำโครงกำร
คอนโดมิเนียมภำยใต้แบรนด์
เคนซงิตนั, นอตติง้ ฮลิล์และไนท์
บริดจ์ เปิดเผยควำมร่วมมือกับ
บริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดี
เวลลอ็ปเมนท์ จ�ำกัด เพือ่พฒันำ
โครงกำรในไตรมำส 3 ปีจ�ำนวน 
3 โครงกำร มลูค่ำกว่ำ 6,100 ล้ำน
บำทว่ำ โครงกำรที่มีมูลค่ำมำก
ทีส่ดุคือโครงกำร Knightsbridge 
Prime อ่อนนชุ มลูค่ำ 2,500 ล้ำน
บำท ซึ่งจะเป็นแลนด์มำร์คที่สูง
ทีส่ดุย่ำนอ่อนนุช เป็นคอนโดม-ิ
เนยีมสูง 47 ช้ัน 1 อำคำร จ�ำนวน 
600 ยูนิต และ 1 รีเทล พร้อม
เฟอร์นิเจอร์แบบ Fully Fit ted 
ในรำคำเริ่มต้น 2.69 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วยห้องชดุแบบ 1 ห้อง
นอนขนำด 22-31 ตร.ม. และ
แบบ 2 ห้องนอนขนำด 55 ตร.ม. 

พัฒนำภำยใต้ช่วงเวลำที่ สุดของ
กำรใช้ชวีติ (THE PRIME OF LI-
VING) และถอืเป็นพืน้ที ่PRIME 
AREA แห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ
 ท่ีตั้งของโครงกำรอยู่บนเนื้อ 
ที่กว่ำ 2 ไร่ ซอยสุขุมวิท 77 ติด
บิก๊ซอ่ีอนนชุ ห่ำงจำก BTS อ่อน 
นุชเพียง 600 เมตร และใกล้
โครงข่ำยรถไฟฟ้ำ 2 สำยได้แก่ 
สำยสีเขียว (สุขุมวิท) สถำนีอ่อน 
นชุ เชือ่มต่อใจกลำง CBD ชัน้น�ำ
ของกรุงเทพฯ และรถไฟฟ้ำสำย
สเีหลอืง (ลำดพร้ำว-ส�ำโรง) ใกล้
ทองหล่อ-เอกมัย เดินทำงเข้ำ-
ออกเมืองด้วยรถยนต์ส่วนตัวแค่ 
10 นำทีจำก 2 จุดขึ้นลงทำงด่วน 
(รำมอนิทรำอำจณรงค์ และ เฉลมิ
มหำนคร) และห่ำงจำกสนำมบนิ
สุวรรณภูมิเพียง 20 นำที
 ออกแบบตำมแนวคดิ PRIME 
DESIGN เน้นโทนสีด�ำ-ทอง ให้
ควำมรู้สึกหรูหรำมีระดับ พร้อม
วัสดุระดับพรีเมียม ตัวโครงกำร

หนัหน้ำทำงทศิเหนอืตดิถนนอ่อน 
นชุฝ่ังขำเข้ำ ท�ำให้สะดวกต่อกำร
เดนิทำง ทกุห้องมคีวำมสงูจำกพืน้
ถึงเพดำน 3 เมตร จึงให้ควำมรู้ 
สกึโปร่งโล่งสบำยและมคีวำมเป็น
ส่วนตัวด้วยกำรจ�ำกัดจ�ำนวนยู-
นิตต่อชั้นสูงสุดเพียง 23 ยูนิต
 ชั้น 38 มี Sky Co-Culinary 
Space เหมำะส�ำหรบักำรจัดปำร์ 
ตี้เล็กๆ แบบอบอุ่นระหว่ำงคนรู้
ใจหรือเพื่อนสนิท และชั้นบนสุด
ชั้น 47 เป็นสวนเล่นระดับให้ชม
วิวแบบพำโนรำมำ มองเห็นโค้ง
น�้ำเจ้ำพระยำและพื้นที่สีเขียว

“ออริจิ้น” ร่วมทุนกับ “โนมูระ” เปิด 3 โครงก�ร มูลค่�กว่� 
6,100 ล้�นบ�ท โดยโครงก�รแรก “Knightsbridge Prime” 
อ่อนนุช มูลค่� 2,500 ล้�นบ�ท ชูทำ�เลและดีไซน์ที่โดดเด่น
ด้วยคว�มสูง 47 ชั้น

‘ออรจิิน้-โนมูระ’ผดุ3โครงการหรู
ขนำดใหญ่ของบำงกระเจ้ำ 
 นำยพีระพงศ์ กล่ำวถึงศักย-
ภำพท�ำเลอ่อนนุชว่ำ ช่วงที่ผ่ำน
มำมีผู้ประกอบกำรอสังหำริม-
ทรัพย์เข้ำมำพัฒนำโครงกำรใน
พื้นที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เนื่อง 
จำกรำคำเพิ่มสูงขึ้น รำคำคอน 
โดมิเนียมจึงขยับสูงขึ้น ท�ำให้
กลุม่ลกูค้ำระดบักลำงซึง่เป็นกลุม่
ใหญ่ของตลำดไม่สำมำรถหำซื้อ
ท่ีอยู่อำศัยในย่ำนธุรกิจได้ ประ 
กอบกับกำรขยำยตัวของท�ำเล
สุขุมวิทและรถไฟฟ้ำบีทีเอสส่วน
ต่อขยำยจำกอ่อนนุชไปแบร่ิง 
ท�ำให้ควำมต้องกำรในพืน้ทีย่่ำน
อ่อนนุชมีมำกขึ้น เพรำะรำคำ  
ยังพอจับต้องได้และไม่ไกลจำก
ย่ำนใจกลำงธุรกิจ เมื่อเทียบกับ
โครงกำรท่ีอยู่ในส่วนต่อขยำย
จำกแบริ่งไปสมุทรปรำกำรกำร
ขยำยตัวของแนวรถไฟฟ้ำสำยสี
เขียวที่เชื่อมต่อบำงนำ-สุวรรณ 
ภูมิ ยิ่งท�ำให้กำรเดินทำงสะดวก
ยิ่งขึ้น รำคำที่ดินก็ขยับเพ่ิมขึ้น
เฉลีย่ 10% ทกุปี ในอนำคตอ่อน 
นุชจึงจะเป็นหนึ่งในศูนย์กลำง
ของกำรขยำยตัวเป็นชุมชนชำว
ต่ำงชำติ  
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เมอร์ซิเดส’รับเจอง�นย�ก
โตโต้ โวล์ฟ น�ยของทมีเมอร์ซเิดส ยอม 
รับว่ำทมีจะพบกบัอปุสรรคทีห่นกัและควำม
ท้ำทำยอย่ำงมำก ทีจ่ะหยดุควำมร้อนแรงของ 
เซบำสเตยีน เวตเตล ทมีเฟอร์รำรี ่ ในกำร
แข่งขนัสิงคโปร์ กรงัซ์ปรด์ี สถำนกำรณ์ล่ำสดุ 
ลอิูส ฮำมลิตนั มแีต้มน�ำเวตเตล อยู ่3 แต้ม
กต็ำมที 
 โวล์ฟ กล่ำวว่ำ “เป็นสนำมทีเ่รำพบกบั
ควำมยุง่ยำกมำตลอด เรำมุง่หน้ำสูเ่อเชยีด้วย
ควำมคำดหวังที่สูง แต่เรำก็มีควำมท้ำทำย    
ที่ย่ิงใหญ่รออย่ำงเช่นกัน เรำต้องยอมรับ      
ว่ำ สงิคโปร์ คอืฝันร้ำยของพวกเรำ ขณะทีดู่
เหมอืนว่ำ ทมีเฟอร์รำรี ่ กบั เรด บล ูจะถกู
ชะตำกบัสนำมแห่งนี”้

‘อัลล�ร์ไดซ์’ไม่พร้อมคุมทีม
แซม อลัล�ร์ไดซ์ อดตีผูจ้ดักำรทมีครสิตลั 
พำเลซ ยนืยนัว่ำเขำได้มโีอกำสพดูคยุกบั สตี
ฟ พำรชิ ประธำนสโมสรแล้ว ทีจ่ะกลบัไปเซล
เฮิร์สท์ ปำร์ค แต่เขำกบ็อกไปแล้วว่ำไม่พร้อม 
ซึง่ อัลลำร์ไดซ์ ประกำศลำออกจำกต�ำแหน่ง
ผู้จัดกำรทีม เมื่อเดือนพฤษภำคม ก่อนจะ
แทนท่ีด้วย แฟรงค์ เดอ บวัร์ ทีเ่พิง่จะโดนไล่
ออก เมือ่วนัจนัทร์ท่ีผ่ำนมำ 
 “ผมยงัไม่รูส้กึสบำยใจไหร่กบัต�ำแหน่งผู้
จดักำรทมีเวลำนี ้ผมยงัมคีวำมสขุกบัเวลำใน
ช่วงน้ีอย่ำงมำก” อลัลำร์ไดซ์ กล่ำว “ผมได้มี
โอกำสคยุกบั สตฟี ช่วงบ่ำยวนัจันทร์ แต่ผม
ไม่พร้อมท่ีจะกลบัไปเวลำนี”้   

‘หงส์’ทำ�เร่ืองโทษแบน‘ม�เน่’ 
ทมี “หงส์แดง” ลเิวอร์พลู จะท�ำเรือ่งขอ 
ร้องเรยีนโทษแบน 3 นดัของ ซ�ดโิอ ม�เน่ 
ทีเ่ขำโดนใบแดงไล่ออกในเกมทีท่มีออกไปพ่ำย
ต่อทีม “เรอืใบสฟ้ีำ” แมนเชสเตอร์ ซติี ้5-0 
เมือ่วนัเสำร์ทีผ่่ำนมำ จำกจงัหวะยกเท้ำสงูเข้ำ
แย่งบอลกบั เอเดอร์สนั ผูร้กัษำประตูของทีม 
ซึง่กำรท�ำเรือ่งร้องเรยีนในครัง้นี ้อำจจะท�ำให้
โทษแบนลดลงเหลอื 1 หรอื 2 นัด ซึง่ก่อน
หน้ำนี ้ เจอร์เกน คลอ็ปป์ นำยใหญ่ของทมี 
เคยให้สมัภำษณ์ว่ำ คงไม่พจิำรณำในเรือ่งของ
กำรร้องเรียน “ผมคดิว่ำมนัไม่เวร์ิค อำจจะเสยี
เวลำเปล่ำ เหมอืนกับเกมวนันี ้แต่ผมไม่มัน่ใจ 
พวกเขำอำจจะท�ำเรือ่งกไ็ด้ แต่ท่ีแน่ๆ ซำดโิอ 
เสยีใจมำกๆกบัเรือ่งทีเ่กดิข้ึน” คลอ็ปป์ กล่ำว  

แกเร็ธ เบล กองหน้ำทีม “รำชันชุดขำว” เรอัล 
มำดริด กล่ำวยอมรับว่ำ สถำนกำรณ์ของเขำ
เมือ่ฤดกูำลทีแ่ล้ว เหมอืนกบัเพชรฆำตควำมเจบ็
ปวด ทีส่ำมำรถกลบัมำลงเล่นอย่ำงรวดเรว็ แต่
ยอมรบัว่ำ เขำไม่ควรทีจ่ะเร่งรบีในกำรกลบัมำ
จำกอำกำรบำดเจ็บ 
 เบล ต้องพบกับปัญหำอำรบำดเจ็บอย่ำง
ต่อเนื่อง ตลอด 4 ปีที่เขำอยู่ในสเปน ล่ำสุด 
เข้ำรับกำรผ่ำตัดข้อเท้ำ เมื่อเดือนพฤศจิกำยน
ปีที่แล้ว ท�ำให้เขำพักไปนำน 3 เดือน แต่จำก

ไลโอเนล เมสซี ่สตำร์ของทมีบำร์เซโลน่ำ แสดง
ควำมรักท่ีมีต่อภรรยำอย่ำงมำก ด้วยกำรสัก
รปูรมิฝีปำกของภรรยำบนเรอืนร่ำงของเขำ ถอื
เป็นรอยสักใหม่ล่ำสุดของ เมสซี่ โดยเขำเปิด
เผยรอยสักดังกล่ำว หลังจำกท�ำแฮททริค ใน
เกมที ่บำร์เซโลน่ำ ชนะ เอสปันญอล 5-0 เมือ่
วันเสำร์ที่ผ่ำนมำ 
 รอยสักรูปริมฝีปำกของ อันโตเนล่ำ โรคุซ
โซ ภรรยำของ เมสซี่ อยู่เหนือขอบกำงเกงแข่ง 
ขันด้ำนซ้ำยมือเพียงเล็กน้อย 

นั้น 10 เกมที่เขำกลับมำลงสนำม เขำต้องเจอ
กับสถำนกำรณ์เอ็นน่องฉีก ในเกมที่พบกับ
บำร์เซโลน่ำ เมื่อเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ เบล 
ต้องร้ำงสนำมไปอีก 6 สัปดำห์ 
 จอมทพัทมีชำตเิวลส์ ประกำศว่ำตวัเองฟิต
พอที่จะลงนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ ลีก ที่
คำร์ดิ๊ฟฟ์ บ้ำนเกิดของเขำ ซึ่งเขำมีโอกำสลง
เล่นเพียง 13 นำที มำดริด ชนะ ยูเวนตุส ไป 
4-1 เม่ือถกูส่ือมวลถำมว่ำ ท�ำไมไม่พกัผ่อนให้
เต็มที่หลังเข้ำรับกำรผ่ำตัด เบล กล่ำวกัล เอล 
ปำรีส ว่ำ “มองในมุมหนึ่ง มันเป็นเรื่องที่ง่ำย
มำก ท่ีจะพูดว่ำผมควรให้เวลำกำรพักฟื ้น
มำกกว่ำนี้ แต่เมื่อคุณต้องอยู่กับอำกำรบำด
เจ็บมำ 3 เดือน และมองเพื่อนร่วมทีมคุณลง
เล่น คุณเองก็ต้องกำรจะลงสนำมบ้ำง และนั่น
คือสิ่งที่ผมท�ำ” 
 “ผมพยำยำมท�ำตวัเป็นเพชรฆำตควำมเจบ็
ปวด เพื่อให้กลับมำลงเล่น แต่มำถึงวันนี้ ผม
รูแ้ล้วว่ำ ผมควรทีใ่ช้เวลำในกำรพกัฟ้ืนให้มำก 
เพื่อที่ผมจะได้กลับมำเล่นให้ดีมำกกว่ำที่ผ่ำน
มำ” เบล ยอมรับ 
 เบล มส่ีวนร่วมกบัมำดรดิ คว้ำแชมป์ได้ 10 
รำยกำร นับตั้งแต่เขำย้ำยมำจำกทีมสเปอร์ส 
ด้วยค่ำตวั 86 ล้ำนปอนด์ เป็นสถติโิลกในเวลำ
นั้น เมื่อปี 2013 รวมทั้งแชมป์แชมเปี้ยนส์ ลีก 
3 ปี แต่เขำยังถูกวิพำกษ์วิจำรณ์สงสัยในเรื่อง
ผลงำนและอำกำรบำดเจ็บมำตลอด “เหล่ำนัน้ 
เป็นควำมคดิเหน็ของพวกเขำ พวกเขำต้องกำร
ขำยหนงัสอืพมิพ์ ดงันัน้ พวกเขำต้องเขยีนอะไร
บำงอย่ำง ผมเคยชินแล้ว และผมก็ไม่รู้สึกเบื่อ
อะไร” เบล ทิ้งท้ำย

‘เมสซี’่โชว์รอยสกัใหม่

‘เบล’รับไม่รีบลงสนาม
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 นอกจำกนัน้ ยงัห้ำมนำนำชำติ
ท�ำธรุกรรมกับธนำคำรเกำหลเีหนอื 
และห้ำมท�ำธรุกิจร่วมกบับรษัิทเกำ 
หลเีหนอื
 สหรฐัค�ดว่� ม�ตรก�รควำ�่
บ�ตรครัง้ก่อน เมือ่เดอืนท่ีแล้ว 
จะทำ�ให้เก�หลีเหนือสูญร�ยได้
ประม�ณปีละ 1,000 ล้�นเหรยีญ
สหรฐั (33,300 ล้�นบ�ท) ส่วน
ครั้งนี้จะทำ�ให้เก�หลีเหนือสูญ
ร�ยได้ปีละ 500 ล้�นเหรียญ
สหรฐั (16,650 ล้�นบ�ท) 
 จำกประมำณกำรรำยได้ที่หำย
ไป เทยีบกบัรำยได้จำกกำรส่งออกปี
ล่ำสุด 3,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
(90,000 ล้ำนบำท) พอมองเหน็ภำพ
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของเกำหลี 
เหนอืว่ำจะสำหสัมำกน้อยแค่ไหน 
 นำนำชำตนิ�ำโดยสหรฐั ยนืยนั
จะใช้กำรคว�่ำบำตร เป็นมำตรกำร
หลกัในกำรกดดนัเกำหลีเหนอื หำก
โสมแดงยังฮึดทดลองขีปนำวุธและ
อำวธุนวิเคลยีร์ในอนำคต กำรคว�ำ่
บำตรทีห่นกัขึน้กจ็ะตำมมำอกี 
 เกมนี ้จงึเป็นบทพสูิจน์ควำมอดึ
และพลังดือ้ร้ันของเกำหลเีหนอืว่ำจะ
ฝืนไปได้ยำวนำนแค่ไหน และหำก 
นำยคมิ จองอนึ ผูน้�ำสงูสดุของเกำ-
หลเีหนอื เครยีดจดัถงึขัน้โจมตีสหรฐั
และประเทศพนัธมติรของสหรฐัก่อน
 แน่นอนว่� คว�มเลวร้�ยจะ
ต�มม�ม�กกว่�ก�รควำ่�บ�ตร
หล�ยเท่�

 

 
 

+

In Brief : ย่อความ

คณะมนตรคีว�มมัน่แห่ง
สหประช�ช�ติ เพิ่มก�ร
ควำ่�บ�ตรท�งเศรษฐกิจ
เก�หลเีหนอือกีครัง้ โดย
ลดข�ยนำ�้มนัให้ และห้�ม
ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรวม
ทั้งสิ่งทอทั้งหมด ทำ�ให้
เศรษฐกิจเก�หลีเหนือมี
แนวโน้มทรดุหนกั

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

กจิเกำหลเีหนอือกีครัง้ เพือ่กดดนัให้
โสมแดงยตุโิครงกำรพฒันำขีปนำวุธ
และอำวธุนวิเคลยีร์
 มติครัง้นี ้เป็นก�รลงโทษเก� 
หลีเหนือหนักท่ีสุดเท่�ที่ยูเอ็น
เคยดำ�เนนิก�รม� ซึง่มปีระเดน็
สำ�คัญคือ กำ�หนดให้น�น�ช�ติ
ลดก�รข�ยนำ�้มนัให้เก�หลเีหนอื 
30% รวมทัง้ห้�มส่งออกให้เก�-
หลเีหนอืโดยสิน้เชงิ ในส่วนของ

ก๊�ซธรรมช�ติและสินค้�ที่ส�-
ม�รถใช้ทดแทนนำ�้มนั
 น�ำ้มนัเป็นสนิค้ำน�ำเข้ำส�ำคัญท่ี 
สดุเกำหลเีหนอื กำรห้ำมครัง้นีจ้ะส่ง
ผลท�ำให้น�้ำมันทุกชนิดรวมทั้งก๊ำซ
ธรรมชำติในเกำหลีเหนอืลดลงประ 
มำณ 55%
 อีกหนึ่งมำตรกำรที่ถือว่ำ เป็น 
กำรลงโทษระดบัสำหสั คอืห้ำมเกำ 
หลเีหนอืส่งออกเคร่ืองนุง่ห่มและสิง่
ทอทัง้หมด 
 เครือ่งนุง่ห่มและสิง่ทอ เป็น
สนิค้�ส่งออกสำ�คญัอนัดับ 2 ของ
เก�หลเีหนอื นำ�ร�ยได้เข้�ประ-
เทศปีละ 760 ล้�นเหรียญสหรัฐ 
(25,300 ล้�นบ�ท)
 เท่ำทีผ่่ำนมำ เกำหลเีหนอืเดอืด
ร้อนจำกกำรคว�่ำบำตรก่อนหน้ำนี้
ค่อนข้ำงหนักอยู่แล้ว กำรเพิ่มมำตร 
กำรใหม่ จงึเป็นแรงกดดนัมแีนวโน้ม
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจในโสมแดงจะ
ย�ำ่แย่ลงอกีระดบั 
 ท้ังนี ้ เมือ่เดอืนท่ีแล้ว ยเูอน็ลง
ดำบด้วยกำรห้ำมเกำหลเีหนอืส่งออก
ถ่ำนหิน เหล็ก สนิแร่เหล็ก ตะก่ัว สนิ 
แร่ตะก่ัว อำหำรทะเล และแรงงำน 
หมำยถึงห้ำมนำนำชำติรับแรงงำน

ข้อมูลภำพ : nbcnews.com

ยูเอ็นลงโทษโสมแดงเพ่ิม
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ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4665 (1190) วันพุธที่ 13 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

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

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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สวัสดิการ : คาคอมมิชชั่น, คาลวงเวลา, ชุดยูนิฟอรม, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำป, โบนัส

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายสมัครงานมาที่ บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 86/7 ซอยลาดพราว 71 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัค
ร

ดวน
รับสมัค

ร

ดวน
บริษัทชั้นนำดานโทรศัพทมือถือ และอุปกรณเสริมโทรศัพทมือถือที่มีคุณภาพ
ภายใตเครื่องหมายการคา “INFONE”

CHATE-P1-160217-01

ติดตอ ฝายบุคคล Tel. 0-2538-7117 # 413 E-mail : ctw_phone2@hotmail.com

1. พนักงานขายทางโทรศัพท  (Telesales)  5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปขึ้นไป • วุฒิม.3 ขึ้นไป • สนทนาโดยการใชโทรศัพทไดดี 
 • มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน+คาคอมมิชชั่น+ประกันสังคม

2. พนักงานขายกรุงเทพฯ     10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง
 • รายไดดี มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเปนพิเศษ

3. พนักงานขายตางจังหวัด   10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง

 • มีพาหนะเปนของตนเอง • รายไดดี มีเบี้ยเลี้ยง มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ 

 • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขายหนวยรถเงินสด  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรีทุกสาขา • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต-มีบุคคลค้ำประกัน

 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ตางจังหวัดได • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

5. พนักงานประสานงานขาย    5 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา • มีประสบการณดานคอมพิวเตอร 

 • มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. ชางซอมโทรศัพท  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • หากมีประสบการณดานซอมโทรศัพทมือถือ 1-2 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ

7. พนักงานขับรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี

 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ • มีเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง/วัน, เบี้ยขยัน

8. พนักงานติดรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป • วุฒิม.3 ขึ้นไป • ผานการเกณฑทหารแลว • มีความขยัน อดทน

9. Messenger   3 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต 
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี • มีพาหนะเปนของตนเอง
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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

รับสมัครด่วน !!!  
หลายอัตรา

รับสมัครด่วน !!!  
หลายอัตรา

Pattern-P1-110917=4*6

1 ช่างแพตเทิร์นชุดเด็ก 
    • ชำ�น�ญง�น
2 พนักงานคุมสโตร์
3 พนักงานขับรถยนต์
4 ธุรการ/ทั่วไป

โทร. 08-1551-9768, 0-2862-7079

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่

เลขที่ 583 ซ.เจริญนคร 40 แขวงบางลำาพูล่าง 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

และแนวโน้มกำรเตบิโตธรุกจิกำรให้
บริกำรรถรับส่งพนักงำนในคร่ึงปี
หลงั 2560 ทีต่ลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย J 13.00 น. ศ.นพ.
ปิยะมิตร ศรีธร� คณบดี คณะ
แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี 
และ ท่ำนผูห้ญงิวริะยำ ชวกลุ จดัพธิี
เปิดหอผู้ป่วยพิเศษจักษุ โสต ศอ 
นำสกิ ทีโ่รงพยำบำลรำมำธบิด ีJ 
17.00 น. สวุจัน์ ลปิตพลัลภ อดตี
รองนำยกรฐัมนตร ีเปิดงำนรำชธำนี

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
J 10.00 น. วรรษษิฐ์ จ�ตกิวณชิ 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร บรษัิท ลอ็ก
ซเล่ย์ ซมิเูลชัน่ เทคโนโลย ี จ�ำกดั 
แถลงข่ำวเปิดตวัศนูย์ฝึกขบัรถบรร-
ทุกจ�ำลอง และแนะน�ำเทคโนโยลี    
ซมิเูลชัน่ ทีอ่ำคำรลอ็กซเล่ย์ บำง- 
เขน J 10.10 น. ปิยะ เตช�กลู 
กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั เอทพี ี30 
จ�ำกดั (มหำชน) สรปุผลกำรด�ำเนนิ
งำนครึง่ปีแรก แผนกำรด�ำเนนิงำน

J 08.00 น. ดร.กฤษฎ� เสก-
ตระกูล รองผู้จัดกำร ตลำดหลัก 
ทรพัย์แห่งประเทศไทย จดังำนสมัม 
นำวชิำกำร เรือ่ง Wellness Aging 
สงูวยั มสีขุ ทีห่อประชมุศำสตรำ-
จำรย์สังเวียน อินทรวิชัย อำคำร

YEAH! จดัฉลองใหญ่ครบรอบ 21 ปี 
และ PALLADIUM 70 ปี ครัง้แรก
ของประเทศไทยทีแ่บรนด์รองเท้ำ
ระดบัโลกกับต�ำนำนศิลปินวงรอ็ค 
อนัดบัหนึง่ของเมอืงไทยร่วมมอืกนั
ออกแบบรองเท้ำ Limited Edition 
รุ่นพเิศษ PALLADIUM x BODY 
SLAM ภำยใต้คอนเซป็ต์  “walkwi 
thme”
 ร้ำนYEAH! ผู้น�ำเข้ำสินค้ำ
แฟชั่นแบรนด์ดังระดับโลกหลำก
หลำยแบรนด์บริหำรโดย ศิริน-   
พร ตัณฑุลวิสุทธิ์ กรรมกำรผู้จัด 
กำร บรษิทั อรสำสนิทว ีจ�ำกดัร่วม
ด้วยสรำยุทธ์ เดชำคุ้ม ผู้จัดกำร
โครงกำรผู้ริเริ่มคัดสรรกำรน�ำเข้ำ
หลำกหลำยแบรนด์ดงัจำกต่ำงประ 
เทศ มำจ�ำหน่ำยเป็นรำยแรกของ

YEAH! ฉลองใหญ่ครบรอบ21ปี 

โลโก้ นก ของวง BODYSLAM และ
สัญลักษณ์เครื่องหมำยไม่เท่ำกับ 
≠อยูบ่นรองเท้ำทกุคูใ่นทัง้ 5 แบบ
ไม่ว่ำจะเป็นในรุน่ของ PAMPA HI 
LEATHER, PAMPA HI,  PALL 
ABROUSE, PALLAVILLE และ 
PAMPAOXFORD
 โดยงำนนีย้งัได้กระทบไหล่กบั
เหล่ำศลิปิน/ ดำรำรบัเชญิทีม่ำร่วม
สร้ำงสสีนัและควำมมนัส์ไปพร้อม
กนั อำท ิ Lomosonic, ลำบำนนู, 
พเีค-ปิยะวฒัน์ เขม็เพชร, เก่ง The 
voice, ดเีจ เผอืก-พงศธร จงวลิำส, 
พีพี-พัชญำ เพียรเสมอ, อรรถ-  
อภชิำต ิชแูก้ว, วนิ-อรรครฐั ฉัว่ศริิ
สุขสกุล, บอส-โตนนท์ วงศ์บุญ 
พร้อมกจิกรรมร่วมลุน้รบัรำงวลัสดุ
พเิศษ เป็นคอลเลกชนัรองเท้ำรุน่
พเิศษ PALLADIUM x BODY-
SLAM จำกศลิปินวง BODYSLAM 
และกจิกรรมรบัของทีร่ะลกึภำยใน
งำนมำกมำย

ประเทศไทยในนำม ร้ำน YEAH! 
นบัเป็น Retailer ยคุแรกของไทยที่
เริ่มต้นกำรน�ำเข้ำ PALLADIUM 
แบรนด์รองเท้ำบูท๊สดุแนวจำกประ 
เทศฝรั่งเศสเข้ำมำจ�ำหน่ำยในปี 
2011 หนึง่ในรองเท้ำยอดฮติของวยั
รุน่ชำวฝรัง่เศสมำวำงจ�ำหน่ำยแบบ
จัดเต็มในระดับตัวแทนจ�ำหน่ำย
อย่ำงเป็นทำงกำร ท�ำให้มรีุน่ของ
รองเท้ำให้เลือกกันครบครันในรำ 
คำพิเศษสดุ
 ในวำระโอกำสที่ร้ำน YEAH! 
ครบรอบ 21 ปี และ PALLADIUM 
รองเท้ำแบรนด์ดงัสญัชำตฝิรัง่เศส 
ครบรอบ 70 ปี จดัฉลองอย่ำงยิง่ใหญ่
กบังำนเปิดตวัอย่ำงเป็นทำงกำรกบั
รองเท้ำ Limited Edition รุน่พเิศษ 
PALLADIUM x BODYSLAM และ

พบกับคอนเสิร์ตสุดมันส์ จำกต�ำ 
นำนศิลปินวงร็อคอันดับหนึ่งของ
เมืองไทยที่ได้รับควำมนิยมสูงสุด
อยูใ่นขณะนี ้ รวมถงึกำรสมัภำษณ์
ทัง้วงแบบสุดเอก็ซ์คลซีูฟเจำะลกึกับ
กำรมำเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งวงครั้ง
แรกของ 5 หนุม่ BODYSLAM อย่ำง 
ตนู-ป๊ิด-ชชั- ยอด-โอมจำกผูส้วม
ใส่สูผู่ร่้วมออกแบบรองเท้ำแรงบนั 
ดำลใจจำกเพลงร็อคสู่คอลเลกชัน
รองเท้ำสดุพเิศษ PALLADIUM x 
BODYSLAM ภำยใต้คอนเซ็ปต์ 
#walkwithme เพิม่ดไีซน์ทีโ่ดดเด่น
โดยปรับจำกรูปโฉมบู๊ททรงเดิม 
ปรบัให้มนี�ำ้หนกัเบำกำรสวมใส่ที่
สบำยและรปูลกัษณ์ไร้ทีต่สิำมำรถ
แมทช์ได้กับทุกสไตล์กำรแต่งตัว
เพิ่มควำมพิเศษขึ้นมำด้วยกำรมี

แห่งศลิปะทีล่ำนอะควำเรยีม ศนูย์ 
กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ อบุลรำชธำนี 
J ซคีอนสแควร์ ร่วมกบั ไทยประ 
กันชีวิต จัดงำน “Fresh Food 
From Farms” ยกขบวนผลผลิต  
จำกผูป้ระกอบกำรยคุใหม่ใส่ใจสขุ-
ภำพ ทัง้ฟำร์มชือ่ดงั และร้ำนดำ-  
รำ รวมกว่ำ 60 ร้ำนค้ำ มำให้ชอ็ป
กนัแบบเน้นๆ ระหว่ำงวนัที ่15-24 
กนัยำยน 2560 ทีศ่นูย์สรรพสนิค้ำ
ซคีอนสแควร์ ศรนีครนิทร์ 
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พลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเปิดงำน “เทศกำลอนิทผลมั จำก จ.เชียงใหม่” 
ให้กบั ดร.ศกัด์ิ-สวุนิ ล�ำจวน เจ้ำของสวนอนิทผลมัโกหลกั โดยม ีชยัรตัน์ 
เพชรดำกลู ให้กำรต้อนรบั และ ขวญัจริำ สวิำยะวโิรจน์, จ�ำรอง ดำวเรอืง 
และ พสิฐิ กรีตกิำรกลุ ร่วมงำน ทีก่ร์ูเมต์ มำร์เกต็ ด ิเอม็โพเรยีม 

จริะพงษ์ สงัข์ทอง ผูจ้ดักำรฝ่ำยห้องพกั พร้อมกร รชันนัท์ เรอืนเพ็ชร์ ผู้จดักำร
ฝ่ำยประชำสัมพันธ์โรงแรมเซ็นทำรำหำดใหญ่ ให้กำรต้อนรับ กฤษฏำ        
บญุรำช ปลดักระทรวงมหำดไทย เนือ่งในโอกำสเดนิทำงมำปฏบิตัภิำรกจิ
ในอ�ำเภอหำดใหญ่ และให้เกยีรตเิข้ำมำพกัทีโ่รงแรม 

นิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี และ สุทธิพงษ์ อัมพุช       
รองประธำนกรรมกำรบรหิำรอำวโุส บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ พร้อมด้วยส่วน
รำชกำรประจ�ำจงัหวดั 10 หน่วยงำน ร่วมพธิลีงนำมข้อตกลงประชำรฐั กำร
จดัตัง้ศนูย์บรกิำรภำครฐัแบบเบด็เสรจ็   

นธิ ิ พัฒนภกัด ี รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยสือ่โฆษณำบรษัิท เม-   
เจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ จ�ำกดั (มหำชน) จดังำน “ENIGMA VIP Exclusive 
Movie &Sitdown Dinner” โดยมี บุญเกียรติ โชควัฒนำ, สุขวัฒน์                
ด่ำนเสรมิสกลุ, วรวฒุ ิชยัยศบรูณะ, ฉววีรรณ เกยีรตโิชคชยักลุ ร่วมงำน 

มร.จอห์น ล ีประธำนกรรมกำรบรษิทั พรเีมยีร์ โฮม เฮลท์แคร์ จ�ำกดั และ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร โครงกำรจณิณ์ เวลบอีิง้ จดักจิกรรม The Golden 
Spirit Gallery” The Best 8 Senior Icons of Thailand โดยม ีนพ.เฉก 
ธนะสริ,ิ อำจำรย์วนดิำ พึง่สนุทร, สเุชำว์ พงษ์วไิล ร่วมงำน

มร.ฮโิรยกู ิอนิอุ ิและ วรลกัษณ์ ตลุำภรณ์ เฉลมิฉลองครบรอบ 130 ปี ควำม
สมัพนัธ์ทำงกำรทตูระหว่ำงไทย-ญีปุ่น่ เปิดงำนTHE MALL SHOPPING 
CENTER JAPAN DISCOVERY SHORYUDO : DRAGON RISE 
REGION ที ่ชัน้ G เดอะมอลล์ บำงกะปิ

ปิยธดิำ โสพนัธ์ ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยสือ่สำรกำรตลำด ศนูย์กำรค้ำแฟชัน่ 
ไอส์แลนด์ จดังำน “เทศกำลเทีย่วงำนวดั ครัง้ที ่17 ” ตอน ‘ย�ำ่นคร ตะลอน 
2 ฝ่ังกรงุ’ โดยม ีทองภมู ิสริพิพิฒัน์, จักรพนัธ์ วงศ์คณติ และ ทฤฒมน    
ธวลักรภคณชั ร่วมงำน ณ บรเิวณ ชัน้ 1 ศนูย์กำรค้ำแฟชัน่ ไอส์แลนด์ 

อดุม สดใส ประธำนชมรมผู้ประกอบกำรขนส่งบำงสะพำน มอบเงินจ�ำนวน 
60,000 บำท พร้อมป้ำยรณรงค์ลดควำมเรว็ในเขตชมุชน อ.บำงสะพำน 
จ.ประจวบครีีขนัธ์ โดยติดต้ังป้ำยบนทำงหลวงสำยหลักใน 3 เขตชมุชน เพือ่
ช่วยเตอืนสตพินกังำนขบัรถขนส่งและมุง่เน้นกำรลดอบุตัเิหตุ 
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สังคม

มร.ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อคัรรำชทตูทีป่รกึษำ สถำนเอกอคัรรำชทตูสหรฐั 
อเมรกิำประจ�ำประเทศไทย ให้เกยีรตเิป็นประธำนเปิดงำน คอตตอน เดย์ 
2017 จดัโดย มร.เอด็วำโด้ เอสเตเว ประธำนบรหิำร คอตตอน เคำน์ซลิ 
อินเตอร์เนชัน่แนล พร้อมเปิดตวัคอลเลกชนัพเิศษ

ฉัว่ ชิว่ ซำน เอกอคัรรำชทตูสำธำรณรฐัสงิคโปร์ ประจ�ำประเทศไทย, ชำง ชี
เพย์ รองประธำนบรหิำรกำรท่องเทีย่วสงิคโปร์ กลุม่องค์กรระหว่ำงประเทศ 
เปิดตวัแบรนด์แคมเปญใหม่ ภำยใต้แนวคดิ “Passion Made Possible : 
ทกุควำมชอบทีใ่ช่ เป็นไปได้ทีส่งิคโปร์” ทีศ่นูย์กำรค้ำ เซน็ทรลัเวลิด์

อภชิำต ิโตดิลกเวชช์ อธบิดกีรมกำรพฒันำชมุชน เปิดงำน Batik Design 
Week 2017 ครัง้ท่ี 2 จดัโดย บรษัิท ประชำรฐัรกัสำมคัคภีเูกต็ วสิำหกจิ
เพื่อสังคม จ�ำกัดเพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดให้กับผู้
ประกอบกำรบำตกิ ท่ีห้ำงสรรพสนิค้ำเซน็ทรลัเฟสตวิลัภเูกต็ 

วเิชยีร จนัทรโณทยั ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดันครรำชสมีำ พร้อมด้วย นำยแพทย์
อนพุงษ์ไพรวจิติร และ รฐัภมู ิวลัลกิลุ ประธำนกรรมกำรบรษิทัอะตอม จ�ำกัด 
จดังำนครบรอบ 6 ปี “อะตอมคลนิกิ” ภำยใต้แคมเปญ”ครบรอบ 6 ปีโชค
ดทีีเ่รำเจอกนั” ทีอ่ะตอมคลนิกิ สำขำนครรำชสมีำ 

นรภทัร ปลอดทอง ผูว่้ำรำชกำรจังหวดัภเูกต็, ศริว ีวำเล๊ำะท่องเทีย่วและกฬีำ
จงัหวดัภเูกต็, กนกกติตกิำ กฤตย์วฒุกิร ผูอ้�ำนวยกำรกำรท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยส�ำนกังำนภเูกต็ และ กฤษฎำ ตนัสกลุ นำยกสมำคมโรงแรม
ไทยภำคใต้  ร่วมแถลงข่ำวโครงกำร “กนิ เทีย่ว เฟ้ียวยกเกำะ@ภเูกต็” 

นฤมล จวัิงกรู รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนตลำดเงนิตลำดทนุ ธนำคำร
ซติีแ้บงก์ ตวัแทนมลูนธิซิติี ้พร้อมด้วย จติรำ ธรรมบรสิทุธิ ์ผูอ้�ำนวยกำรมลูนธิิ
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย รวมถึงคณะผู้บริหำรและเยำวชน ร่วมเปิดลำน
กจิกรรมอำชพีเยำวชน ทีศ่นูย์ฝึกอบรมมลูนธิศิภุนมิติแห่งประเทศไทย 

มร.ฮเิดคำส ึอโิตะรองกรรมกำรผูจั้ดกำร บรษัิท พำนำโซนคิ แมเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกดั จดังำน “Panasonic Smart Solution Center Grand 
Opening” เปิดตวัโชว์รมูด้ำนโฮม แอนด์ คอมเมอเชยีล โซลชูัน่ แห่งแรกใน
ประเทศไทย ทีพ่ำนำโซนคิ สมำร์ท โซลชูัน่ เซน็เตอร์ 

ดร.ทอง พทุธลอด วทิยำกรและทีป่รกึษำมำกประสบกำรณ์ ให้เกยีรตเิป็น
วทิยำกรบรรยำยในหวัข้อ “วทิยำกรและทีป่รกึษำระบบคณุภำพ และกำร
จัดกำรด้ำนกำรผลิต” ให้แก่นักศึกษำในหลักสูตรวิชำชีพที่ปรึกษำธุรกิจ 
(วปธ.) รุน่ที ่9 ทีอ่ำคำรศนูย์ประชมุวำยภุกัษ์ ศนูย์รำชกำรแจ้งวฒันะ 


