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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“โหราศาสตร์” กับ “ผู้มีอ�านาจ” เหมือนคู่แฝด 
ค�ำท�ำนำยของ “โหร” อำจมีจุดประสงค์แอบแฝง 
“โหร” หรอื “หมอด”ู เป็น “ผูห้ยัง่รู้อนาคต” จรงิหรอื? 
หรือเป็นแค่ “แอบรู้” ในฐำนะผู้ร่วมสร้ำงสถำนกำรณ์ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “รัฐบาลแห่งชาติ” 
“วิเชียร ตันศิริคงคล” เชื่อกำรเมืองไม่มีอะไรเปลี่ยน 
“โรดแม็พ” ไม่มีควำมหมำย ลำกยำว “กฎหมายลูก” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ชี้ปัญหำ “สิทธิเสรีภาพ” 
สะท้อน “ความกลัว” ภำยใต้ “ระบอบเผด็จการ” 

หมอด ู4.0
หยั่งรู้ หรือแอบรู้?

8ปไีมคุ่ม้คา่
ยังเป็นการจัดซ้ือด้วยวิธีพิเศษ 
ในยคุทีพ่ดูกนัว่าใครเอางบไปใช้ 
จ่ายไม่เกิดประโยชน์ไม่คุ้มค่า
ต้องรับผิดชอบ เพราะเป็นเงิน
ของแผ่นดิน ประชาชนจึงเฝ้า
มองว่ากรณีนี้หน่วยงานตรวจ
สอบจะสนใจสอบหาคนรับผิด
ชอบหรอืไม่ หรอืจะปล่อยเงยีบ
ไปเหมือนกรณีอื่นๆ เช่น จีที 
200 เพื่อเป็นการตอกย�้าว่ามี
เฉพาะนกัการเมอืงเท่านัน้ท่ีโกง

เรือเหาะมูลค่า 350 ล้านบาท 
ท่ีซ้ือมาใช้งาน 8 ปี บนิได้บ้างไม่ 
ได้บ้าง ถูกปลดประจ�าการไป
แล้ว เป็น 8 ปีที่ไม่คุ้มค่า นอก 
จากงบประมาณจัดซ้ือแล้วยงัมี
งบในส่วนอ่ืนๆทีต้่องเสยีไปกับ
เรือเหาะล�านี้ แม้กองทัพบกจะ
เรยีกค่าปรบัจากบรษิทัซ่อมบ�า 
รุงที่ท�าผิดเงื่อนไขสัญญา แต่
ถือเป็นคนละส่วนกับงบประ 
มาณจดัซือ้ทีห่มดไปกบัสิง่ทีใ่ช้
ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ที่ส�าคัญ
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก
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เตม็ประสทิธิภาพ ซึง่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติยกค�าร้อง 
เมือ่วันที ่24 ธันวาคม 2558
 ในปัจจุบันเห็นส�านักงานตรวจ
เงนิแผ่นดนิ (สตง.) ท�าคอนแทกกบั
ทวีช่ีองหนึง่ให้หิว้กล้องออกตดิตาม
ถ่ายลงพืน้ทีต่รวจสอบการใช้จ่ายงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่หลายแหล่งพบว่าใช้งบไม่คุม้
ค่า ไม่เกดิประโยชน์ สร้างโน่นนีแ่ล้ว
ไม่ได้ใช้งานหรอืใช้งานบ้าง ไม่ใช้บ้าง 
ต้องเอาผดิเพราะเป็นเงนิแผ่นดนิ ไม่
รู้ว่าสตง.สนใจตรวจสอบการจัดซื้อ
เรือเหาะหรือยุทโธปกรณ์อื่นๆของ 
กองทัพท่ีมีข้อมูลซ้ือแล้วใช้งานไม่คุม้
ค่าอย่างเรือเหาะหรือเครื่องตรวจ
ระเบดิจที ี200 บ้างหรอืไม่
 “กระแสข่าวคอร์รัปชนัในยคุรฐั 
บาล คสช. ไม่ได้แตกต่างจากในยคุ
ของรฐับาลทีม่าจากการเลือกต้ังเท่า 
ไรนกั แต่สงัคมกลบัไม่ได้มองว่ารฐั 
บาลชดุนี ้มปัีญหาเรือ่งความไม่โปร่ง 
ใส เพราะเขาถูกปลกูฝังมาตลอด และ
เชือ่เสมอว่า มีเฉพาะนักการเมอืงที่
โกง ส่วนทหารและพวกพ้องทีเ่ข้ามา
จากรฐัประหารนัน้ ไม่ใช่นกัการเมอืง
จงึไม่โกง สดุท้าย ด้วยความปล่อย
ปละละเลยของสังคมเอง จึงท�าให้
ดชันกีารคอร์รปัชนัในปัจจบุนัตกต�า่
ลงกว่าเดมิ ทัง้ทีไ่ม่มนีกัการเมอืงจาก
ระบบเลอืกตัง้หลงเหลอือยู ่แต่กไ็ม่มี
การเรียกร้องให้นักการเมืองระบบ
แต่งตัง้ ต้องรบัผดิชอบ”
 เป็นความจรงิอกีด้านของสัง 
คมไทยจากมมุมองของ นายภูม-ิ 
ธรรม เวชยชยั รกัษาการเลขาธิ 
การพรรคเพ่ือไทย ทีพ่ดูถงึเรือ่ง
การคอร์รปัชนัซ่ึงกน่็าจะเป็นเรือ่ง
จรงิ

บริษัทท�าความพร้อมบินได้ 93.5 
ชัว่โมงบนิใน 2 เดอืน จงึต้องถกูปรบั
ในอัตราชั่วโมงละ 105.00 เหรียญ
สหรฐัอเมรกิา จ�านวน 157 ชัว่โมงบนิ
 อย่างไรกต็าม ถงึตอนนีไ้ม่ทราบ
ว่าการเรยีกค่าปรบัดงักล่าวนีด้�าเนนิ
การไปถึงไหนอย่างไร บริษทัซ่อมบ�า 
รงุได้จ่ายค่าปรบัมาแล้วหรอืยงั
 แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้เงนิค่าปรบัใน
ส่วนของบริษัทซ่อมบ�ารุงก็เป็น
คนละส่วนกับงบประมาณทีใ่ช้ใน
การจดัซือ้ ซึง่ถกูมองว่าไม่คุม้ค่า 
เพราะซือ้มาแล้วใช้การไม่ได้เตม็
ประสทิธภิาพ ทีส่�าคญัคอืเป็นการ 
จัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ เพราะอ้าง
ความจ�าเป็นเร่งด่วน และเสยีงบ
ประมาณสนบัสนนุส่วนอืน่ๆรวม
กบัค่าเรอืเหาะกว่า 450 ล้านบาท
 กรณีนี้มีคนร้องให้สอบเอาผิด 
นายสเุทพ เทอืกสบุรรณ รองนายก
รัฐมนตรีในขณะน้ันท่ีก�ากบัดแูลกระ 
ทรวงกลาโหมให้ถอดถอนออกาก
จากต�าแหน่งฐานปล่อยปละละเลย
ให้จดัซ้ือเรือเหาะแพงแต่ใช้งานไม่ได้

ปลูกฝังให้เชื่อว่ามีแต่นักการเมืองที่โกง
ทหารและพวกพ้องที่เข้ามาจากรัฐประหาร

ไม่ใช่นักการเมืองจึงไม่โกง

ยงัจ�าเรอืเหาะตรวจการณ์ท่ีซือ้มาใช้
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มูล 
ค่า 350 ล้านบาทได้หรอืไม่
 เรือเหาะล�าน้ีซื้อมาตั้งแต่ปี 
2552 แต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้
อย่างเตม็ประสทิธภิาพ ซ่อมแล้ว
ซ่อมอกี ทีส่ดุต้องจอดเกบ็ไม่ได้
ใช้งาน และต้องประกาศปลดประ 
จ�าการไปในทีส่ดุ
 “ขณะนี้เรือเหาะที่เป็นตัวบอล 
ลูน หมดอายุการใช้งานแล้ว แต่
กล้องตรวจการณ์ทีติ่ดอยู่ในเรอืเหาะ
ยงัสามารถใช้การได้ กจ็ะน�ามาประ 
ยกุต์และปรบัการใช้งานให้เหมาะสม 
ซึ่งอาจจะเป็นการใช้ติดกับอากาศ 
ยาน โดยทางกองอ�านวยการรกัษา
ความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 
ก�าลงัด�าเนนิการ ทัง้นี ้ กล้องตรวจ 
การณ์ คอืหัวใจส�าคญัของการท�างาน
ของบอลลนู และยงัสามารถใช้การได้ 
กจ็ะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไป ดงัน้ัน
ปัจจบุนัเท่ากับว่าเป็นการยตุกิารใช้
เรอืเหาะตรวจการณ์ ในพืน้ท่ีสามจงั 
หวดัใช้แดนภาคใต้แล้ว ส่วนรถลาก
ตวับอลลูน ได้มอบหมายให้กรมการ
ขนส่งทหารบก เป็นผูพ้จิารณา ว่าจะ
ท�าอย่างไรให้เกดิประโยชน์สูงสุด”
 เป็นค�ากล่าวของ พล.อ.เฉลิม-
ชยั สทิธสิาท ผูบั้ญชาการทหารบก 
(ผบ.ทบ.) คนปัจจบุนั โดยแยกเน้ือ 
หาได้ 3 ส่วน คอื เรอืเหาะหมดอายุ
ใช้งาน รถลากเรอืเหาะทีมี่ข่าวถกูน�า
ออกประมลูให้กรมการขนส่งทางบก
ไปพิจารณาว่าจะใช้ประโยชน์อื่นได้
หรอืไม่ ขณะทีก่ล้องตรวจการณ์น�า
ไปติดตั้งอากาศยานอื่นเพ่ือใช้ประ 
โยชน์ต่อไป
 ประเด็นที่ประชาชนสนใจคือ
ความเสยีหายทีเ่กิดขึน้จากการจดัซือ้
แล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้ใครจะเป็นคน
รบัผดิชอบ
 เรอืเหาะล�านีจ้ดัซือ่ในยคุที ่พล.อ. 
อนพุงษ์ เผ่าจนิดา เป็นผบ.ทบ. ซึง่
ปัจจุบันมีต�าแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงมหาดไทยในรฐับาล คสช.

 เมื่อแยกส่วนแล้วพบ ตัวเรือมี
มลูค่าราคา 260 ล้านบาท กล้องตรวจ 
การณ์ ประมาณ 70 ล้านบาท อีก 20 
ล้านบาทเป็นอปุกรณ์สือ่สารภาคพืน้ 
(ไม่รวมค่าซ่อมบ�ารุงและค่าใช้จ่าย 
อืน่ๆ)
 ข้อมูลจากส�านักข่าวอศิรา www.
isranews.org ระบุว่าหลังรัฐประ-
หารเมื่อวันที่22 พ.ค.2557 พล.ต.  
พรชยั ดวงเนตร เจ้ากรมการขนส่ง
ทหารบก ท�าการแทน ผูบ้ญัชาการ
ทหารบก (ขณะนัน้) ได้ท�าหนงัสอืถงึ
กรรม การผูจ้ดัการ บรษิทั World-
wide Aeros Corp. ประเทศสหรฐั 
อเมรกิา แจ้งสงวนสิทธเิรยีกค่าปรบั 
กรณบีรษิทัปฏบิตัติามสญัญาไม่ครบ
ถ้วน ตามก�าหนดภายในระยะเวลา 
1 ปีของการว่าจ้าง ทีต้่องมาท�าการ
ซ่อมบ�ารงุ 6 ห้วงเวลา แต่มาด�าเนนิ
การแค่ ห้วงเวลาเดยีวคือระหว่างวัน
ที ่17 มนีาคม 2557 ถงึ 16 พฤษภา
คม 2557 และไม่สามารถให้ขึน้บนิ
ได้โดยเฉลีย่ 125 ชัว่โมงบนิต่อเดอืน 
รวม 2 เดอืนเป็น 250 ชัว่โมงบนิ แต่
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 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ปรกติ ก็ไม่รู้ว่าจะเรียนไปท�าไม เสียงบประ-
มาณแล้วยังจะท�าเรื่องเสื่อมเสียอีก มันเป็น
เรื่องที่รับไม่ได้ว่างั้นเถอะ 
 ถ้าเป็นคนไม่ดบีางทเีขาด่าว่า “ชงิหมาเกดิ” 
ไอ้นีเ่กดิมาแล้วยงัท�าให้หมาตายอีก มนัน่าจะ
ยิ่งกว่าชิงหมาเกิดอีก ท�าให้หมาตายก่อนวัย
อันควร มันไม่ถูกต้อง ใช้ไม่ได้  
 เรือ่งการศกึษาทีไ่ม่ถกูไม่เหมาะสมนัน้ 
หลวงพ่อพุทธทาสเคยพูดเปรียบเหมือน 
หมาหางด้วน เจดย์ียอดด้วน เจดย์ีมนังาม
มันสวยที่ยอด
  ดังนั้น การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย ต้องท�าให้เป็นการศึกษาที่ยอด
เยี่ยม ไม่ใช่ท�าให้ย่อยยับและย�่าแย่ เสียภาพ
ลักษณ์คนมีการศึกษา เสน่ห์ของการศึกษาก็
ถกูท�าลายอย่างน่าเสียดาย อย่างนีต้้องจดัการ 
เพราะเรือ่งการศกึษาถอืเป็นเรือ่งส�าคญั เสน่ห์
ของการศกึษาก�าลงัมาดมีาแรง แต่จะร่วงหล่น
ทรุดโทรมเพราะเรื่องแบบนี้ไม่ได้  
 การศึกษาต้องถือเป็นเรื่องท่ีต้องเอา 
ใจใส่อย่างใกล้ชดิ ไม่ให้เกดิความเสยีหาย 
ต้องมคีวามโดดเด่นในเรือ่งดงีามตลอดไป 
อย่าปล่อยเสยีหาย ร่วงโรย ทรดุโทรม ต�า่
ทราม หรอืป่าเถือ่นไม่ได้ ดแีล้วทีเ่รยีกแก้
ปัญหาเพือ่ท�าให้การศกึษามเีสน่ห์มคีวาม
ดีงาม
  เจริญพร

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

  
In Brief : ย่อความ

ตดันิว้ร้าย

 

การศกึษาต้องถอืเป็นเรือ่งทีต้่องเอา
ใจใส่อย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดความ
เสยีหาย ต้องมคีวามโดดเด่นในเรือ่ง
ดีงามตลอดไป อย่าปล่อยเสียหาย

“บิ๊กเจี๊ยบ” แถลงเอง ปิดฉาก “เรือ
เหาะ” หรือ “Army Balloon” ที่ใช้
ตรวจการณ์ชายแดนใต้ เพราะหมด
อายใุช้งาน ซึง่ทีผ่่านมาใช้ได้ด ีแต่ยนื 
ยันว่าไม่มีการซื้อใหม่ 
 จงึต้องถามกลบัว่า เม่ือใช้ดแีล้วท�า 
ไมไม่ซื้อใหม่ เพราะข่าวที่ออกมามา
ก่อนหน้านี้ “เรือเหาะ” ได้ฉายาว่า 
“เรอืเหีย่ว” คือไม่สามารถใช้งานได้
ตามมาตรฐาน ไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่อง
การบินที่ต�่ากว่ามาตรฐานท่ีก�าหนด 
หรอืมปัีญหาเรอืรัว่ จนต้องจอดเกบ็ไว้
จนหมดอายุ
 กองทัพบกซื้อเรือเหาะและระบบ
ตรวจการณ์มาในราคา 350 ล้านบาท 
เฉพาะตวัเรอืเหาะราคา 260 ล้านบาท 
ส่วนกล้องตรวจการณ์ ระบบภาคพื้น
และรถต่างๆราคา 70 ล้านบาท และ
ระบบสื่อสาร 20 ล้านบาท น�าเรือ
เหาะประจ�าการปี 2552 แต่มีปัญหา
รัว่และยงัตัองเติมก๊าซฮเีลยีมทีม่รีาคา
แพง จึงต้องจอดมากกว่าเหาะ
 ยุคที่ “บ๊ิกตู่” เป็น “บิ๊กทัพ-
บก” เคยว่าจ้างบริษัทให้มาดูแลรัก 
ษาซ่อมบ�ารุงปีละ 50 ล้านบาท แต่ก็
ไม่สามารถบินตรวจการณ์ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ จึงถูกวิจารณ์มา
ตลอดถึงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์
ของกองทัพที่ตรวจสอบไม่ได้  
 เช่นเดียวกับ “GT200” ซึ่งถูกตั้ง
ฉายาว่า “ไม้ล้างป่าช้า” ที่กองทัพ
และหน่วยงานรฐัหลายแห่ง “เสยีค่า
โง่” นับพันล้านกับมหกรรม “ลวง
โลก” แต่จนวันนี้ก็เอาผิดใครไม่ได้!

อวสานเรอืเหีย่ว! โรงพยาบาลศิริราชลงมติให้พักการเรียนนัก 
ศึกษาแพทย์ท่ีถูกกล่าวหาว่าฆ่าสุนัขเพ่ือเอา
เงินประกัน ขั้นต่อไปก็จะมีการสอบสวน ถ้า
เป็นเรื่องจริง ผิดจริง ก็ต้องถูกให้ออกจากการ
เป็นนกัศกึษาแพทย์ อนันีก้ส็มควรแล้ว เพราะ
สภาพจิตไม่ปรกติอย่างน้ีไม่สมควรจะไปดูแล
รกัษา ไม่ว่าคนหรอืสตัว์ เพราะอาจจะท�าอะไร
ทีไ่ม่คาดถงึได้ ขนาดหมาแมวยงัท�าได้ แล้วคน
จะไม่อันตรายหรือ
  เรือ่งนีเ้ป็นบทเรยีนให้ผูบ้รหิารการศกึ 
ษาเคร่งครัดในการรับนักศึกษามาเรียน
แพทย์ เพราะอาจท�าให้เกิดความเสื่อม
เสยีหรอืเสยีหายอย่างใหญ่หลวงกเ็ป็นได้ 
จึงต้องตัดไฟแต่ต้นลม นิ้วไหนร้ายก็ต้อง
ตดัทิง้ก่อนจะลามบานปลายท�าให้สถาบนั
การศึกษาแพทย์เสื่อมเสีย 
 จติใจของคนเรา หากโดนความโง่ความงก
เข้าครอบง�าแล้ว เขาบอกว่าเป็นอันตราย เอา
คนที่มีความผิดปรกติไปเรียนก็จะมีแต่เส่ือม
เสยี เป็นอนัตราย ยิง่ต้องออกไปดแูลรกัษาคน
หรือสัตว์ ย่ิงต้องคัดเลือกคนที่มีการศึกษา
ดีแล้วต้องปฏิบัติดีด้วย ต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี
อยู่ชอบ ไม่ใช่อยู่ชั่วอยู่ร้าย ไปสร้างแต่ปัญหา
ให้กับวงการแพทย์เสื่อมเสีย
 ก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนใน
การรบันกัศกึษา นกัศกึษาต้องมีคณุสมบัตเิป็น
ปัญญาชน หากมีความโง่ ความงก หรือผิด
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เศรษฐกิจ

สัมมนา : บริษัท ชีวามิตร วิสา-
หกจิเพือ่สังคม จ�ากดั ร่วมกบั สมา 
คมบรษิทัจดทะเบียนไทย สมาคม
นักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาด
ทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด
งานสัมมนาวชิาการในหวัข้อ “Un 
wanted Truth : ความจริงที่ไม่
อยากพดูถึง” สร้างความตระหนกั
รูแ้ละความเข้าใจในเรือ่งการสร้าง
คณุภาพชีวิตทีด่ใีนระยะทีเ่หลอือยู่
ของผู้ป่วย 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,650.00 บาท

 ขาย 20,750.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,284.00  บาท

 ขาย   20,750.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,321.36 ขาย 1,321.72
ลอนดอน ซื้อ 1,321.39 ขาย 1,321.68

ภาวะหุ้น 14 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) 

33.36 

40

45.49

4.3488

0.31208

24.8195

+16.16  1,659.10  
  72,127.38
+27.44  2,383.11  
  48,367.76
+13.13  1,062.29  
  40,724.08
+1.43  569.28  
  2,609.27

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,790.21  +23.04

2,463.27  +20.19

2,554.06  +16.06

1,940.93  +21.94

2,487.74  +19.52

 2,970.77  +5.59

1,307.24  +13.63

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

8,141.79

11.29

7,085.07

9.82

1,056.72

-

23,262.37

32.25

20,226.92

28.04

3,035.46

-

32,406.14

44.93

36,919.58

51.19

-4,513.45

- 

ลงทุนหุ้นแถมประกันสุขภาพ

 นอกจากนี้ T-PrimePlusAI 
ยงัให้สิทธปิระโยชน์แก่ผู้ลงทนุคอื
การประกนัชวีติและสขุภาพ เพยีง
ลง ทนุขัน้ต�า่ 500,000 บาท อย่าง
น้อย 1 ปี และสามารถขายกองทนุ
ได้ตามรอบที่ก�าหนด โดยแผน   
คุม้ครองสุขภาพตามกรมธรรม์ให้
ถงึ 4 แผนความคุม้ครอง ซึง่จะขึน้
อยู่กับเงินลงทุนตั้งแต่ 500,000 
บาทถงึ 10 ล้านบาท ผูล้งทนุอายุ
ระหว่าง 15-65 ปี มสีขุภาพสมบรูณ์
แขง็แรงตามเงือ่นไขของบริษทัประ 
กัน 
 กองทนุ T-PrimePlusAI เปิด
ขายวันที่ 15-25 กันยายน และ
เปิดขายอกี 2 ครัง้ในเดอืนธนัวา-
คม 2560 และมีนาคม 2561 หลัง
จากนั้นจะเปิดขายทุกๆ 3 เดือน 
ช่วงเดอืนตลุาคม มกราคม เมษา-
ยน และกรกฎาคม ส่วนการขาย
คืนหน่วยลงทุนกรณีลงทุนปีที่ 1 
จะขายได้เม่ือครบก�าหนด 1 ปี 
กรณีลงทุนปีที่ 2 จะขายได้เมื่อถือ
หน่วยลงทนุครบ 1 ปีในเงนิลงทนุ
แต่ละก้อน กองทุนนี้จึงเหมาะกับ
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้และ
ไม่ต้องการความหวือหวาเหมือน
การลงทนุในหุน้ขนาดเลก็ โดยเน้น
ลงทนุระยะ 1 ปีจนถงึระยะยาว รวม
ถึงต้องการความคุ้มครองประกัน

สุขภาพ
 นายบญุชยั ยงักล่าวว่า แม้ช่วง
นีต้ลาดหุ้นไทยจะปรบัตวัค่อนข้าง
แรงจนนกัลงทนุเริม่กงัวลราคาหุน้
อาจแพงเกินไป แต่บลจ.ธนชาต
เหน็ว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม (Fair 
value) เพราะเป้าหมายหุน้ไทยใน
ปีหน้าคือ 1,750 จุด ซึ่งยังมีอัป
ไซซ์จากปัจจยัต่างๆ ทัง้เตบิโตของ
เศรษฐกิจ ดอกเบ้ียที่ยังอยู่ในระ 
ดับต�่า โครงการขนาดใหญ่หลาย
โครงการทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่จะท�าให้มี
เม็ดเงินเข้าสู่ตลาดอีกมาก สถาน 
การณ์การเมืองกมี็ความผ่อนคลาย
ลง จึงมีแรงซื้อจากนักลงทุนสถา 
บันและต่างชาติในหุ้นขนาดใหญ่ 
ท�าให้คาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อ
เศรษฐกิจในประเทศ  
 

ธนชาตเปิดกองทุน T-PrimePlusAI เน้นลงทุนหุ้นขนาด
ใหญ่ พร้อมเงือ่นไขพเิศษความคุม้ครองสขุภาพ โดยลงทนุ
ขั้นต�่า 500,000 บาท เปิดขาย 15-25 กันยายน

 นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ 
กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั หลกัทรพัย์ 
จดัการกองทนุ ธนชาต จ�ากดั เปิด
เผยว่า ได้ออกกองทุน T-Prime 
PlusAI ลงทุนในหุ้นไทยขนาดใหญ่
และเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านประ-
กนัชวีติและสขุภาพให้ผูล้งทนุด้วย 
เน่ืองจากเห็นว่าการลงทุนในหุ้น
จ�าเป็นต้องให้เวลาจึงจะสามารถ
สร้างผลตอบแทนที่ดีได้ และพบ
ว่าอุปสรรคที่ท�าให้การลงทุนไม่
ประสบความส�าเร็จคือต้องน�าเงิน
ทีล่งทนุเป็นค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพ 
ท�าให้ไม่สามารถลงทุนได้ถึงเป้า
หมายที่วางไว้   
 T-PrimePlusAI ในระยะแรก
เน้นกลยทุธ์การลงทนุในหุน้ขนาด
ใหญ่ไม่เกิน 40 บริษัท โดยการ
คดักรองตามเงือ่นไขทีว่างไว้อย่าง
เข้มข้นและรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ความมั่นคง อัตราหนี้สิน การท�า
ก�าไรและการจ่ายเงินปันผลในระ 
ดับที่น่าสนใจและสม�่าเสมอ โดย
เชือ่มัน่การเตบิโตในหุน้ขนาดใหญ่
ซึง่ครอบคลมุมลูค่าตลาดกว่า 70% 
ซึ่งสะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้น
ไทยได้เป็นอย่างดี เมื่อเศรษฐกิจ
ไทยเริม่ขยายตวัจากโครงการต่างๆ
ของภาครฐั การลงทนุหุน้กลุม่เหล่า
นี้ก็จะปรับตัวดีขึ้น

บุญชัย เกียรติธนาวิทย์ 
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ให้ข้อมลู : นางสาวสกุญัญา สขุเจรญิไกรศร ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) เดนิสายตอกย�า้ความ
เชือ่มัน่การด�าเนินธรุกจิการให้บรกิารด้านสนิเชือ่ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ 
ขนาดกลาง และใหญ่ มัน่ใจปีนีพ้อร์ตสนิเชือ่เป็นไปตามเป้า 6,000 ล้าน
บาท ส�านกังานใหญ่ บล.โนมรูะพฒันสนิ  

พบนกัลงทนุ : ธรีวตั อมรธาตร ีกรรมการผูจ้ดัการ บจก.บรษิทั แอส
เซท โปร แมเนจเม้นท์ ร่วมงานบรษิทัจดทะเบยีนพบนกัลงทนุ เพือ่น�า
เสนอผลประกอบการ ประจ�าไตรมาส 2/2560 โดยเร่งเดนิหน้าเข้ารบังาน
กลุม่รบัเหมา ด้านออเดอร์สนิค้า B2B โตหลงัได้งานชิน้ส่วนรถตดัอ้อย 
จ่อตัง้บรษิทัร่วมทนุญีปุ่น่บกุเมยีนมาร์ หนนุรายได้ปี 61 

 นายชาญวิทย์ อนัคกุล ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พริ-
มา มารีน จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
PRM เปิดเผยหลังน�าหุ้นเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศ ไทยเมือ่วนัที ่14 กนัยา-
ยน โดยเสนอขายหุ้นสามัญ IPO 
จ�านวน 650 ล้านหุ้น มลูค่า(พาร์) 
1 บาทและได้รับตอบรับทีด่จีากนกั
ลงทุน ท�าให้บริษัทมีแผนขยาย
กองเรือระหว่างปี 2560-2562 

คือ ธุรกิจเรือขนส่ง โดยจะลงทุน
เรือขน ส่งขนาดบรรทุก 3,000-
10,000 DWT จ�านวน 9 ล�า มูล-
คา่ประมาณ 2,340 ล้านบาท รอง 
รับปริมาณขนส่งสินค้าได้เพ่ิมขึ้น 
3,800 ล้านลิตรต่อปี และลงทุน
เรือขนส่งขนาดใหญ่ 11 ล�า เพื่อ
การเติบโตของธุรกิจขนส่งและจัด
เกบ็ FSU มลูค่าโครงการประมาณ 
6,890 ล้านบาท คาดจะเพิ่มปริ-
มาณขน ส่งอีก 16,700 ล้านลิตร

ต่อปี
 ลงทนุขยายธรุกจิเรอืขนส่งและ
จดัเกบ็ FSU เพือ่กกัเกบ็น�า้มนัอกี 
4 ล�า มูลค่าโครงการ 4,200 ล้าน
บาท รับการเติบโตอุตสาหกรรม
ขนส่งและจดัเกบ็น�า้มนัดบิและน�า้ 
มนัส�าเรจ็รปูในภมูภิาคเอเชยีตะ-

PRM มัน่ใจนักลงทุนให้การตอบรบัหลงัเริม่เข้าซือ้ขาย พร้อม
เพิม่กองเรอือย่างต่อเนือ่งใน 3 ปี เพือ่ขยายเส้นทางการเดนิ
เรือใหม่ โดยเฉพาะการขนส่งน�า้มนัดบิ น�า้มนัส�าเรจ็รปูและ
ปิโตรเคมเีหลวทีเ่พิม่ขึน้

ดีมานด์พุ่งPRMขยายกองเรือ

วันออกเฉียงใต้ และลงทุนเรือขน 
ส่งและจดัเกบ็น�า้มนัดบิส�าหรบัแท่ง
ขุดเจาะน�้ามัน (เรือ FSO) ประ-
มาณ 2 ล�า มลูค่า  1,090 ล้านบาท 
รองรับการส�ารวจและขุดเจาะน�้า 
มนัดบิทัง้น่านน�า้ไทยและประเทศ
ใกล้เคียง

 นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม 
กรรมการบรษิทั ศภุาลยัจ�ากดั (มหา 
ชน) เปิยเผยถงึการลงทนุอสงัหารมิ 
ทรัพย์ที่ฟิลิปปินส์ว่า ถึงแม้ว่าจะมี

‘ศภุาลัย’เดนิหน้าลงทนุฟิลปิปินส์
การชะลอตัวลงบ้างแต่อุปสงค์และ
อปุทานยงัอยูใ่นเกณฑ์ด ีโดยทรพัย์ 
สนิทีล่งทนุในปี 2013 เป็นอาคาร
ส�านกังานมพีืน้ทีเ่ป็นสดัส่วนประ-
มาณ 40% ของตวัอาคาร ซึง่เป็น
เกณฑ์สูงสุดที่ชาวต่างประเทศถือ
ครองได้ อาคารสร้างเสรจ็ปี 1999 
ออกแบบโดยส�านักงานสถาปนิก
อเมรกินั (Skidmore, Owings & 
Merrill LLP) คณุภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานของอเมรกินัทัง้หมด ถอื
เป็นอาคารเกรด A ตวัอาคารซือ้ใน

ราคทัง้สิน้ 1,340 ล้านเปโซ โดยใน
ปีแรกมรีายได้จากค่าเช่า 85 ล้านเป
โซ หลังจากนั้นมีผู้เช่าเพิ่มขึ้นจนมี
รายได้ปีล่าสดุอยูท่ี ่110 ล้านเปโซ
 การลงทนุในทรัพย์สนิทีเ่ป็นอสงั 
หารมิทรพัย์ทีผ่่านมาจะต้องหาผูซ้ือ้
ซึง่ไม่ใช่เรือ่งง่าย เนือ่งจากเป็นการ
ขายทีม่วีงเงนิสงู ศภุาลยัจงึมองหาผู้
ซือ้ตัง้แต่ปลายปี 2016 โดยท�าสญั 
ญาจะซือ้จะขายในวนัที ่14 มนีาคม  
2017 และท�าการโอนวนัที ่7 กนัยา-
ยน 2017 ราคาทีข่ายคอื 1,620 ล้าน

เปโซ ผู้ซื้อจะจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 
194.4 ล้านเปโซ และภาษค่ีาธรรม 
เนยีมการโอน 9.7 ล้านเปโซ รวม
เป็นระยะเวลาทีถ่อืครองทรพัย์สนินี้
ทัง้สิน้ 4 ปี 2 เดอืน อตัราผลตอบ 
แทนจากการลงทนุ (EIRR) 19.7%
 อนึง่ ก่อนจะมผีูซ้ือ้ ศภุาลยัได้
หาโอกาสใหม่ๆในการลงทุนตลอด
มาและคาดว่าจะมีโครงการลงทุน
ใหม่เรว็ๆนี ้ เป็นลกัษณะอาคารส�า 
นักงานและการจัดสรรที่อยู่อาศัย
แนวราบหรอือาคารชดุพกัอาศยั

ประศาสน์ ตัง้มตธิรรม 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เตเวซ’โดนสั่งให้ลดน�้าหนัก 
คาร์ลอส เตเวซ กองหน้าอาร์เจนไตน์ มนี�า้
หนกัมากเกนิ และจะไม่มโีอกาสลงเล่นให้กบั
ทมีเซีย้งไฮ้ เฉนิหวั จนกระทัง่เขากลบัมาฟิต
อกีครัง้ จากการเปิดเผยของ ว ู ฉนิกยุ โค้ช
ใหม่ของทีม นอกจากนี ้ ว ู ยงัวจิารณ์ เฟรดี้ 
กวัรนิ กองกลางของทมีอกีด้วย 
 “ท้ัง เตเวซ และ กวัรนิ มนี�า้หนกัมากเกนิ
ไป เม่ือเขาทัง้คูอ่ยูใ่นสนาม จะเล่นได้ไม่ร้อย
เปอร์เซน็ต์ และนัน่มันกจ็ะไม่มคีวามหมาย
อะไรเลย ผมจะต้องรบัผดิชอบทมีและนกัเตะ
ทกุคน” ว ูกล่าว “ผมจะคุยเรือ่งแทค็ตกิกบั
เขา (เตเวซ) และยังไม่ให้เขาลงเล่นตอนนี้ 
ร่างกายเขายงัไม่พร้อม” 

‘บอตตาส’ต่อสญัญาอกี1ปี
วลัเตรี ่บอตตาส ตกลงต่อสญัญาฉบบัใหม่ 
กับทีมเมอร์ซิเดซ ไปจนสิ้นสุดฤดูกาลแข่ง 
ขัน 2018 หลังจากที่นักขับจากฟินแลนด์ 
ท�าสญัญาร่วมทมีเมอร์ซิเดซ เป็นเวลา 1 ปี 
เมือ่มกราคม 2017 โดยเข้ามาแทนทีข่อง นิ
โก้ รอสเบร์ิก แชมป์โลกคนล่าสดุ ทีป่ระกาศ
เลิกแข่งขันหลังจากที่คว้าแชมป์โลกมาได้
เพยีง 5 วนั  
 ส�าหรบัสถานการณ์ล่าสดุ นกัขับวยั 28 
ปี อยูใ่นอนัดบัที ่3 หลงัจากเอาชนะได้ 2 จาก 
13 สนาม ขณะทีเ่พือ่นร่วมทมีของเขา ลอูสิ 
ฮามลิตนั น�าอยูบ่นตารางแข่งขัน โดยฤดูกาล
นี ้ เป็นฤดกูาลที ่ 5 ของ บอตตาส ในการ
แข่งขนัรถสตูร 1 ก่อนหน้านี ้เขาขบัให้กบัทมี
วลิเลีย่มส์   

‘อเลก็ซสิ’ลกูสาว‘วลิเลีย่มส์’
เซเรน่า วลิเลีย่มส์ นกัเทนนสิสตาร์ชาวอเม 
รกินั เปิดเผยหน้าตาลกูสาว และชือ่ เมือ่วนั
พธุทีผ่่านมา เป็นครัง้แรก หลงัจากทีล่มืตา
ดโูลก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายนทีผ่่านมา “พบ
กบั อเลกซสิ โอลมิเปีย โอฮาเนยีน จเูนยีร์” 
อดตีมอื 1 ของโลก แชมป์แกรนด์สแลม 23 
รายการ กล่าวผ่านโซเชียลส่วนตวั พร้อมวดิโีอ 
วลิเลีย่มส์ วยั 35 ปี ยงับอกด้วยว่า ลกูสาวของ
เธอ น�า้หนกัแรกคลอด 3.1 กโิลกรมั “เราออก
จากโรงพยาบาลแล้ว หลงัจากคลอดมาได้ 6 
วนั เนือ่งจากมภีาวะแทรกซ้อนเลก็น้อย มนั
ช่างเป็นเวลาทีย่าวนานมาก แต่ทกุอย่างผ่าน
ไปด้วยด”ี วลิเลีย่มส์ผูน้้อง กล่าว  

เอน็โกโร่ กองเต้ ยนืยนัว่าเขาไม่ได้รูส้กึว่าเป็น
นกัเตะทีด่ทีีส่ดุในพรเีมยีร์ลกี ทัง้ๆทีเ่ขาได้รบัค�า
ชืน่ชมจาก อนัโตนโิอ คอนเต้ ผูจ้ดัการทมีของเขา 
บวกกบัผลงานของเขาในฤดกูาลน้ี พร้อมกบัยืนยัน
ว่าทีมยงัต้องท�าให้ดทีีส่ดุเพือ่ผลงานทีด่ต่ีอไป  
 คอนเต้ กล่าวชืน่ชม กองเต้ หลงัจากทีย่งิประตู
ชยัให้กบัทีมเอาชนะเลสเตอร์ ซติี ้2-1 เกมล่าสดุ
ท่ีผ่านมา โดย คอนเต้ มองว่า กองกลางทมีชาติ
ฝรัง่เศสผูน้ี้ ได้กลายเป็น “นกัเตะชัน้น�า” ไปแล้ว 
ซึง่ต�าแหน่งนักเตะยอดเย่ียมของสมาคมผูส้ือ่ข่าว
และสมาคมนกัเตะอาชพี เมือ่ฤดกูาล 2016-17 ที่
เขาได้รบัมาเป็นเครือ่งรบัประกนัได้เป็นอย่างดี 
 แต่เม่ือ คอนเต้ กล่าวชืน่ชมเขาอกีครัง้ในเกม
ท่ีถล่มคาราแบก 6-0 ในเกมแชมเป้ียนส์ ลกี เมือ่
วนัองัคารทีผ่่านมา กองเต้ ไม่ค่อยจะรบัเสยีเท่า
ไหร่กบัผลงานเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้วว่าเป็นความส�าเรจ็
ส่วนตัว 
 “ผมคดิว่าฟตุบอลเมือ่เกมหนึง่ผ่านไป เราต้อง
ลมืมนัไป เพือ่ทีจ่ะพฒันาต่อไปข้างหน้า” เขากล่าว 
“ผมคิดว่าเมื่อฤดูกาลท่ีแล้วมันมหัศจรรย์มาก
ส�าหรบัผมและทมี แต่นัน่เป็นอดตีไปแล้ว มคีวาม

คณะกรรมการโอลมิปิกสากล ประกาศให้ ปารสี 
กบั ลอสแองเจลลสี ได้รบัสทิธิเ์ป็นเจ้าภาพจดั 
การแข่งขนักฬีาโอลมิปิก ปี 2024 และ 2028 ตาม
ล�าดบั โดยได้รบัเสยีงสนบัสนนุเป็นเอกฉนัท์ทัง้
สองเมอืง ก่อนหน้านีท้ัง้สองเมอืงเสนอตวัเป็นเจ้า
ภาพจดัการแข่งขนัในปี 2024 แต่ท้ายทีส่ดุ ลอส
แองเจลลสี กย็อมรอไปอกี 4 ปี หลงัจากทีท่าง
คณะกรรมการโอลมิปิกสากล ให้ความมัน่ในใจ
เรือ่งของการระดมเงนิทนุ 

จ�าเป็นทีเ่ราต้องมุง่มัน่ไปข้างหน้า” 
 “นีค่อืสิง่ทีเ่ราต้องท�า และผมไม่ได้มคีวามรู้สึก
เลยว่าผมเป็นนักเตะยอดเย่ียมแห่งปีแต่อย่างใด 
ผมไม่ได้สนใจเกีย่วกบัเรือ่งนัน้เลย เมือ่ผมลงเล่น 
ผมเพียงแต่ท�าผลงานให้ดีที่สุดยามเมื่ออยู่ใน
สนาม และพยายามพฒันาให้มากขึน้ในสนามฝึก
ซ้อม และท�าให้ดทีีส่ดุในเกมการแข่งขนั” 
 กองเต้ ถือว่ามส่ีวนท�าให้เชลซี กลบัมาสู่เส้น
ทางทีถ่กูต้องอย่างรวดเรว็ หลงัจากทีพ่วกเขาต้อง
พลาดท่าพ่ายให้กบัทมีเบร์ินลย์ี ในนดัเปิดสนาม
พรเีมยีร์ลกี แต่หลงัจากนัน้ ทมีเชลซ ี กส็ามารถ
เอาชนะ 4 เกมในทกุรายการแข่งขนั ซึง่ กองเต้ 
ยืนยันว่าทีมยังมีงานต้องท�าอีกมากเพื่อสานต่อ
ความส�าเรจ็จากเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว
 “ผมคิดว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วมันวิเศษส�าหรับ
เรามาก” กองเต้ กล่าว “เราชนะ 13 เกมตดิต่อกนั
ในพรเีมยีร์ลกี ตอนนีฤ้ดกูาลเพิง่เริม่ เราไม่สา-   
มารถคาดหวงัว่าจะท�าได้เหมอืนเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว 
เราต้องท�าไปแบบเกมต่อเกม เราต้องพยายามให้
พร้อมทีส่ดุในเกมถดัๆไป เราจะพบกบัอาร์เซนอล 
ในวันอาทติย์ เราต้องท�าทกุอย่างเพ่ือให้ได้ชยัชนะ” 

‘ปารสี-แอลเอ’เจ้าภาพโอลมิปิก

‘กองเต้’ต้องพัฒนาทีมต่อ

 ส�าหรบั ปารสี เกมส์ นัน้เคยพลาดการเสนอตัว
มาแล้ว ในปี 2008 และ 2012 และการได้สทิธิค์รัง้
นีก้เ็ท่ากบัว่าเป็นการเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปี 
ของการกลบัมาจดัทีเ่มอืงหลวงของฝรัง่เศสอกีครัง้
หนึง่ ขณะที ่ลอสแองเจลลสี เคยมโีอกาสต้อนรบั
จากนกักฬีาทัว่โลก มาแล้วในปี 1932 และ 1984 
 ก่อนหน้านี ้มฮีมับวร์ก, โรม และบดูาเปสต์ 
ทีเ่คยเสนอตวัเป็นเจ้าภาพในปี 2024 ก่อนทีจ่ะ
ตดัสนิใจถอนตวัไป 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4667 (1192) วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

 

เมเรยีน คาเมนสกี ้เสนอภาพนีใ้น caglecartoons.com สะท้อน
ศึกคู่เอกเลือกตั้งเยอรมนีวันที่ 24 ก.ย.นี้ ระหว่างนางอังเกลา 
แมร์เคิล นายกรัฐมนตรี กับนายมาร์ติน ชุลซ์ ผู้ท้าชิง 

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ส่วนหนึง่เป็นเพราะพลงัของสือ่
ค่ายใหญ่แห่งสหรัฐและองักฤษ ท�า 
ให้รัฐบาลพม่าภายใต้การน�าของ
นางอองซาน ซจู ี ท่ีปรึกษาแห่งรฐั 
ตกเป็น “จ�าเลย” กรณวีกิฤตชาว
โรฮนีจาในรฐัยะไข่

ท่าเรอืน�า้ลกึรฐัยะไข่ไปยงันครคนุ   
หมงิของจนี
 การขยบัของจีนนัน้มแีรงสัน่สะ 
เทอืนถงึอนิเดยี ท�าให้อินเดยีอยู่นิง่
ไม่ได้ ต้องออกมาคานอ�านาจกบัจนี 
 นายกรฐัมนตรนีเรนทรา โม
ด ี“ลงทนุ” เดนิทางเยอืนพม่า
ระหว่าง 5-7 ก.ย.ทีผ่่านมา มกีาร
ลงนามบนัทกึความเข้าใจ (MOU) 
ร่วมมือด้านความม่ันคง และ
เศรษฐกจิ 11 รายการ
 นอกจากน้ัน ผู้น�าอินเดียยัง
แสดงความห่วงใยพม่า กรณีเจ้า
หน้าทีถ่กูกลุ่มก่อการร้ายและกลุม่
หัวรุนแรงลอบโจมตี และห่วงใย
ประชาชนผูบ้รสิทุธิท์ีไ่ด้รบัผลกระ
ทบจากเหตรุนุแรง 
 ผู้น�าอินเดียระบุว่า ทุกฝ่ายที่
เกีย่วข้อง ควรร่วมกนัแก้ปัญหาด้วย
สันติวิธี และควรเคารพอธิปไตย 
รวมทัง้ความเป็นหนึง่เดยีวของพม่า 
 อนิเดยีประกาศอยูเ่คยีงข้าง
พม่าด้วยเหตผุลเดยีวกบัจนี โดย 
เฉพาะโครงการใหญ่ คอืเส้นทาง
เชือ่มต่ออนิเดยี-พม่า-ไทย ที่
พม่ามส่ีวนร่วมส�าคญั 
 การม ี2 ประเทศใหญ่ ประกาศ
เป็น “พีเ่ล้ียง” ช่วยให้พม่าคลาย
ความกดดันได้ระดับหนึ่ง อีกทั้ง
ช่วยให้มพีลงัในการหาแนวทางแก้
ปัญหา 
 อย่างไรกต็าม การคลีค่ลาย
สถานการณ์จะลงเอยอย่างไร  ยงั 
เป็นปรศินาทีย่งัไร้ค�าตอบ

 
 

+

In Brief : ย่อความ

จีนและอินเดียสวนกระ 
แสนานาชาต ิกรณีวกิฤต 
โรฮีนจาในรัฐยะไข่ โดย
ประกาศอยูเ่คยีงข้างนาง 
อองซาน ซจีู และทางการ
พม่า สนับสนุนเร่งแก้
ปัญหาให้รัฐยะไข่กลับสู่
ภาวะปรกติโดยเร็ว

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 ความรนุแรงครัง้ล่าสดุ ยดื
ยือ้มาเกอืบ 3 สปัดาห์ มผีูเ้สยี
ชวีติประมาณ 400 ราย และมี
ผูห้นภียัเข้าไปบงักลาเทศแล้ว
ประมาณ 313,000 คน
 ทางการพม่าระบวุ่า สาเหตเุกดิ
จากกลุ่ม “ก่อการร้าย” ชือ่ “กอง 
ทัพปลดปล่อยโรฮีนจาแห่งอาระ
กนั” (Arakan Rohingya Salva-
tion Army : ARSA) ลอบโจมตด่ีาน
และสถานตี�ารวจกว่า 20 จดุ เมือ่

วนัที ่25 ส.ค. 
 ท่ามกลางการปะทะกันยืด
เยื้อและรุนแรง ท�าให้นางซูจี
และรฐับาลพม่าตกเป็นเป้า ถกู
กดดนัอย่างหนกัจากนานาชาติ 
แต่จีนกลับโผล่มาสวนกระแส 
ประกาศเป็น “เพือ่นยามยาก” 
ของพม่าเตม็ตวั 
 กระทรวงต่างประเทศจีนได้
แถลงประณามกลุ ่มก่อเหตุรุน-
แรง ซ่ึงหมายถึงฝ่ายต่อต้านรัฐ 
บาลพม่า ยืนยันว่าจีนสนับสนุน
ทางการพม่า ในความพยายามรกั 
ษาสนัตภิาพและเสถยีรภาพในรฐั
ยะไข่ พร้อมกบัเรยีกร้องนานาชาติ
สนบัสนนุทางการพม่าเช่นเดยีวกบั
จนี เพือ่ให้สถานการณ์ในรฐัยะไข่
กลบัสูภ่าวะปรกตโิดยเรว็
 นอกจากนัน้ จีนยงัท�าหน้า  
ท่ีปกป้องพม่าในท่ีประชมุสห-
ประชาชาตด้ิวย
 เหตผุลส�าคญัทีจ่นีประกาศอยู่
เคยีงข้างพม่า เนือ่งจากต้องการรกั 
ษาความสัมพนัธ์ เพราะพม่าเป็น
ประเทศที่จีนเข้าไปลงทุนในอุต-
สาหกรรมหลายอย่าง รวมทัง้โครง 
การก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกที่รัฐยะ-
ไข่ และวางท่อส่งน�้ามันดิบ จาก

ข้อมูลภาพ : qz.com

‘จนี-อนิเดยี’หนนุพมา่สูว้กิฤต



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4667 (1192) วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

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

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

รับสมัครด่วน !!!  
หลายอัตรา

Pattern-P1-140917=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



ปีที่ 18 ฉบับที่ 4667 (1192) วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

น. ชวน หลกีภยั เปิดนทิรรศการ
ศิลปกรรมคณาจารย์ คณะจิตร-
กรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 34 
“ส่งเสด็จ In Loving Remem-
brance” ที่หอศิลป์บรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจนัทร์ J 14.00 น. พล.ร.อ. 
พลเดช เจรญิพูล รองผูบ้ญัชาการ
ทหารเรือ พร้อมด้วย ภัครธรณ์ 
เทยีนไชย ผู้ว่าราชการจงัหวัดชลบุรี 

ter” ทีห้่องประชมุบางกอก อาคาร 
อินเตอร์ เชนจ์ 21 J 10.00 น. 
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐ-
มนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่ว
และกีฬา แถลงข่าวการเตรยีมความ
พร้อมการจัดงาน Air Race 1 
World Cup Thailand 2017 Pre-
sented by Chang (การแข่งขัน
เครือ่งบินสตูรหนึง่) ครัง้แรกในประ 
เทศไทยและเอเชีย ที่การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (หวัหมาก) J 13.30 

J 09.00 น. วีระอนงค์ จิระ-
นคร ภูต่ระกลู รองกรรมการผูจ้ดั 
การใหญ่ สายงานบคุคลธนกิจ ธนา 
คารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย แถลง
ข่าวเปิดตวั “Citigold Wealth Cen 

เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพดีไซ-
เนอร์ไทยไม่แพ้ใครในโลก ด้วย
เหตุนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็ม
บาสซี จึงจับมือ นิตยสาร ฮาร์
เปอร์ส บาซาร์ ประเทศไทย จดังาน
ประกาศรางวัล สุดยอดดีไซเนอร์
ไทยรุ่นใหม่ Harper’s Bazaar X 
Central Embassy “Harper’s 
Bazaar ASIA NEWGEN FA-
SHION AWARD 2017” 
  ปิยวรรณ ลีละสมภพ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการ
ตลาด บริษทั สรรพสนิค้าเซน็ทรลั 
จ�ากัด กล่าวว่า เรารู้สึกยินดีเป็น
อย่างยิง่ท่ีมส่ีวนให้ความสนบัสนนุ 
นติยสาร ฮาร์เปอร์ส บาซาร์ ประ-
เทศไทย ในโครงการส�าคัญต่อวง 
การแฟชัน่ในครัง้นี ้พร้อมเปิดพืน้ 

สุดยอดดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่

ภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น”
 ส�าหรับผลการตัดสินปรากฏ
ว่า ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเทศ 
ไทย ได้แก่ วิวรรธน์ ค�าเกตุ โดย
ได้รับเงินจ�านวน 100,000 บาท 
พร้อมโอกาสร่วมงานกบันติยสาร
ฮาร์เปอร์ส บาซาร์ ประเทศไทย 
และเมื่อเข้าแข่งขันในระดับเอเชีย 
รางวัลชนะเลิศจะได้รบัทนุการศกึ 
ษาปริญญาโทในด้าน Fashion 
and Luxury Brand Management 
Master Course ท่ีสถาบันออก 
แบบ Istituto Marangoni ประเทศ
อังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี มูลค่ากว่า 
1,300,000 บาท และตีพิมพ์ผล
งานในนติยสาร ฮาร์เปอร์ส บาซาร์ 
ประเทศไทย, มาเลเซีย, อินโดนี-
เซีย และสิงคโปร์ พร้อมโอกาสน�า
เสนอผลงานและขาย Limited Col-
lection ใน Online Store

ทีจ่ดังานประกาศผลรางวลัสดุยอด 
ดไีซเนอร์รุน่ใหม่ไฟแรง Harper’s 
Bazaar X Central Embassy 
‘Harper’s Bazaar ASIA NEW-
GEN FASHION AWARD 2017’ 
เพือ่เป็นตวัแทนประเทศไทยสูก่าร
แข่งขันเวทีแฟชั่นในระดับเอเชีย 
โครงการนีม้ส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ใน
การช่วยส่งเสริมนักออกแบบรุ่น
ใหม่ให้มีเวทีแสดงผลงานอย่าง
เต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกแบบ การสร้างแบรนด์ และ
แผนการตลาด เพ่ือพัฒนาศักย-
ภาพนกัออกแบบรุน่ใหม่ ให้กลาย
เป็นดีไซเนอร์ระดับแถวหน้าของ
เอเชียต่อไป ท้ังยังส่งเสริมวงการ
อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เป็นท่ี
รู้จักในระดับนานาชาติอีกด้วย

 ด้าน ดวง โปษยานนท์ แม่ 
งานคนส�าคัญ เปิดเผยว่า “Har-
per’s BAZAAR ได้ท�างานร่วมกบั
แบรนด์ระดบัโลก และศนูย์การค้า
ชัน้น�าไทยและมชีือ่เสียงระดบัโลก
อย่าง เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ซึ่งมีมุม
มองตรงกันในการผลักดันดีไซ-
เนอร์ไทยและในภมิูภาคเอเชีย ให้
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ให้มีแบรนด์
เป็นของตนเอง มร้ีาน และประสบ
ความส�าเร็จในสายอาชีพแฟชั่น 
โดยใช้จุดแข็งของความเป็นครอบ 
ครวั Harper’s BAZAAR สือ่ยกัษ์
ใหญ่ในวงการแฟชัน่ ไม่ว่าจะเป็น
ฮาร์เปอร์ส บาซาร์ สิงคโปร์ มาเล
เชยี อนิโดนเีชยี และในอนาคตจะ
มีอีกหลาย Edition เข้าร่วม อาทิ 
อินเดีย และ เวียดนาม เพื่อให้ได้

แถลงข่าว การจดังานมหกรรมทาง
เรือนานาชาติ ห้องชมวัง อาคาร
ราชนาวิกสภา หอประชุมกองทัพ
เรอื J 17.30 น. ยวุด ีจริาธวิฒัน์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรม 
การผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจห้าง
สรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล 
จ�ากัด เปิดตัว นิทรรศการ “What 
is MUJI” ร่วมฉลอง 70 ปี ห้าง
เซ็นทรัล ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
เอ็มบาสซี
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พลอากาศตรสุีพชัิย สุนทรบุระ รองเลขาธกิารพระราชวงั รบัมอบ ดอกไม้
จนัทน์ จ�านวน 9,999 ดอก จาก ทศพร สหินาทกถากลุ ผูอ้�านวยการบริหาร 
โรงแรมแลนด์มาร์ค กรงุเทพฯ เพือ่ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายในพระราชพธิี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

สมร เทดิธรรมพบิลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจก.ไปรษณย์ีไทย และ กรรณกิาร์ 
ชารักษ์ภกัดี ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ส�านักพระราชวงั ร่วม
รบัมอบดอกไม้จนัทน์ (ดอกดารารตัน์) เพือ่ทลูเกล้าฯ ถวายในพระราชพธิี
ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช
 

อรณพ เพยีรศริภิญิโญ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส�านักการค้าส่วนกลาง 
เครอืเบทาโกร และ ชยัรตัน์ เพชรดากลู ผูอ้�านวยการใหญ่บรหิารสนิค้าซู
เปอร์มาร์เกต็ กร์ูเมต์ มาร์เกต็ และ โฮม เฟรช มาร์ท จดัโปรโมชัน่ฉลองครบ
รอบ “50 ปี เครอืเบทาโกร ไม่ดจีรงิ… ไม่ถงึมือคุณ”

วภิาวรรณ  มหาด�ารงค์กลุ และ พนันกิข์ โชตนิชุติ จดังาน “Luminox Saving 
The Underwater World” เปิดตวันาฬิกาข้อมอืรุน่พเิศษโดยรายได้ส่วนหนึง่
จากการขายสมทบทุนซ้ืออุปกรณ์ และเคร่ืองมือแพทย์ เพื่อมอบให้กับ
โครงการสร้างศนูย์ช่วยชวิีตสตัว์ทะเลหายาก จ.ภเูกต็ 

นรศิ เชยกลิน่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษัิท สิงห์ เอสเตท จ�ากดั (มหาชน) 
น�าทมีผูบ้รหิาร แถลงข่าวทศิทางการด�าเนินธรุกจิของบรษัิทฯ ในครึง่ปีหลงั 
2560 ประกาศเดนิหน้าสูก่ารเป็น “พรอ็พเพอร์ต้ี เดเวลลอบเมนต์แอนด์ อนิ
เวสต์เมนต์ โฮลดิง้คมัปานี” ท่ีโรงแรมเรเนซองส์ กรงุเทพฯ 

ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ประธานคณะ
กรรมการด�าเนนิโครงการฯ จดังานประกวดโครงการ “เคแบงก์ อเีกร์ิลส รุน่
ที ่9” รอบชงิชนะเลศิ เฟ้นหา 8 สาวแบรนด์แอมบาสเดอร์ ภายใต้คอนเซป็ต์ 
“สวย สมาร์ท มากความสามารถ” ทีศ่นูย์การค้าสยามพารากอน 

มร.เควนิ เบอร์เรล ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ดเีอชแอลซพัพลายเชน กลุม่
ธรุกจิประเทศไทย จัดงานวนัพนกังานขับรถ “ไดร์เวอร์เดย์” โดยม ี กมล 
บรูณพงศ์ รองอธบิดฝ่ีายวชิาการ กรมการขนส่งทางบก พร้อมบรษิทัพนัธมติร
ทางธรุกจิให้เกยีรตเิข้าร่วมงาน ท่ีศนูย์กระจายสินค้าดเีอชแอล บางนา 

ผศ.ดร.พนามาศ ตรวีรรณกลุ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน น�านสิติ
โครงการปรญิญาโทส่งเสรมิการเกษตรส�าหรบัผูบ้รหิาร ภาคพเิศษ รุน่ที ่12 
ศึกษาดูงานโครงการสามพรานโมเดล โดยฟังบรรยายความรู้จาก อรุษ        
นวราช ผูบ้รหิารสามพราน รเิวอร์ไซด์ และผูก่้อตัง้ สามพรานโมเดล 
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สังคม

ภคัรธรณ์ เทียนไชย ผูว่้าราชการจงัหวดัชลบุรี และ รศ.ดร.สมนกึ ธรีะกลุพศิทุธิ์ 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยับรูพา แถลงข่าวการจดังาน คอนเสร์ิตเพลงเพือ่พ่อ 
ครัง้ที ่2 ภายใต้โครงการ “เพลงเพือ่พ่อ” เพือ่น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ
และแสดงความอาลยัพระบาทสมเดจ็พระประมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

นวลพรรณ ล�า่ซ�า กรรมการผูจั้ดการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท 
เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันภัยการ
ก่อสร้าง “โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ-ูสเีหลอืง” ให้แก่ ครี ีกาญจนพาสน์ 
ประธานกรรมการ บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (มหาชน) 

ว่าทีร้่อยตรสีมสทิธิ ์ คงธนสารสทิธิ ์ ผูอ้�านวยการเขตสวนหลวง และ สชุาดา 
อิทธจิารกุลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.สยามแมค็โคร ร่วมปลกูต้นดอก
ดาวเรอืง จ�านวน 1,099 ต้น เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุและแสดง
ความจงรกัภกัดแีด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

นายแพทย์ศภุพงษ์ จรรงโลงบตุร ประธานบริหารบริษัท เทคโนเมดคิลั จ�ากดั 
(มหาชน) พร้อมด้วย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมในพิธีเปิดตัวศูนย์เทรนนิ่ง Chulabhorn International 
College of Medicine Techno Medical Cardiac Training Center 

พรวทิย์ พชัรนิทร์ตนะกุล รองอธกิารบด ีฝ่ายวชิาการ สถาบนัการจดัการปัญญา
ภวิฒัน์ พร้อมด้วยตวัแทนผูบ้ริหาร ร่วมพธีิมอบทนุการศกึษา ส�าหรับนกัศกึษา
ประจ�าปีการศกึษา 2561 แก่โรงเรยีมมธัยมเครอืข่ายดเีด่นรวมมลูค่ากว่า 350 
ล้านบาท เพือ่ยกระดบั และขยายโอกาสการศกึษาแก่เยาวชนทัว่ทกุภมูภิาค 

วิทยั รตันากร รองผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ จดัอบรมพเิศษ workshop 
รอบ 100 ทมี โครงการประกวด GSB สดุยอด SMEs Startup ตวัจรงิ ภาย
ใต้คอนเซป็ต์ “ท�าได้เลย ท�าได้เรว็ ท�าได้จรงิ” ชงิเงนิทนุประเดิมมลูค่ารวม
กว่า 3 ล้านบาทโดยดงึนกัธุรกจิคลืน่ลกูใหม่ไฟแรงร่วมเป็นวิทยากร

ภญิโญ จนัทสวุรรณ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานขายและบรหิารช่อง
ทางการจัดจ�าหน่าย ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 
(มหาชน) ปลกูฝังวนิยัการออมให้กบัเยาวชนในโครงการ “กรงุศร ีออโต้ สอน
โสตฯ รอบรูเ้รือ่งเงนิ” ทีโ่รงเรยีนโสตศกึษาอนสุารสนุทร เชยีงใหม่ 

อาคิรา คงสอน Managing Director แบรนด์เสื้อผ้าช้ันน�าส�าหรับเด็ก 
MALINDA น�าทีมนางแบบนายแบบตัวน้อยร่วมเดนิแฟช่ันโชว์การกศุล ใน
งาน Once upon a time โดยม ีปภสัรนิทร์ อคัรพฒัน์ปรชีา เจ้าของแบรนด์ 
Babysitte และผูบ้รหิาร kids fashion show ร่วมแสดงความยนิดี 


