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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ผ่านมา 11 ปี ยังอยู่ใต้อ�านาจรัฐประหาร 
ความขัดแย้งยังฝังลึก เศรษฐกิจก็วิกฤต 
ความยิ่งใหญ่ของ “หัวหน้าคณะลิเก” 
สุดท้ายก็อาจเป็น “กบในคราบโคถึก” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ย�้ารัฐประหาร 
ไม่เคยแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง 
“สมศักด์ิ ไม้พรต” ให้จับตาการตรวจสอบ 
“เรือเหาะ” จะลงเอยเหมือน “จีที 200” หรือไม่ 
“พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ” ไม่เชื่อมีเลือกตั้งปี 2561 
“อภิชาต สถิตนิรามัย” ช�าแหละ “วิกฤตต้มกบ” 

ตายแล้ว
ก็ตอบไม่ ได้

ท�าเสยีของ

19 กันยายน 2549 22 พฤษภาคม 2557

นายเลือกกบ

บคุคลลม้ละลาย
คดีนี้มีอยู่สองอย่าง คือ จ�าเลย
ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายพร้อม
ดอกเบีย้ตามค�าสัง่ศาล จ�าเลยไม่
สามารถชดใช้ต้องยดึทรพัย์ขาย
ทอดตลาด หากยังจ่ายได้ไม่ครบ
จ�านวนก็ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้ม
ละลาย จงึมแีนวโน้มว่าประเทศ 
ไทยจะมบีคุคลล้มละลายเพิม่ขึน้
มาอกี 13 คน จากคดนีี้

คดีชุมนุมปิดสนามบินเมื่อปี 
2551 สิน้สดุแล้วในคดแีพ่ง เมือ่
ศาลฎีกาไม่อนุญาตให้แกนน�า
พันธมิตรฯ 13 คน ขยายเวลา
ฎกีาตามค�าร้อง ส่งผลให้ท้ังหมด
ต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้ 
ทอท. จ�านวน 522,160,947.31 
บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 
ต่อปี นบัแต่วนัที ่3 ธ.ค. 51 จน 
กว่าจะช�าระเสรจ็ แนวทางของ

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ทีพ่วกจ�าเลยชมุนมุในสนามบนิดอน 
เมอืง และสนามบนิสวุรรณภมู ิ ระ 
หว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
2551 ทีศ่าลเลือ่นสบืพยานโจทก์จาก
วันท่ี 14 กันยายนท่ีผ่านมาไปเป็น 
วันท่ี 9 มีนาคม 2561 เนื่องจากมี
พยานบางคนป่วยมาศาลไม่ได้
 สาเหตทุีเ่ลือ่นสบืพยานคอืศาล
เห็นว่าเป็นคดีร้ายแรงมีอัตราโทษ 
สูงต้องสืบหยานต่อหน้าจ�าเลยไม่
สามารถสืบพยานลับหลังจ�าเลยได้ 
ซึง่คดนีีก้ว่าจะสบืพยานโจทก์ พยาน
จ�าเลยครบทกุปากคงต้องใช้เวลาอกี
พกัใหญ่
 อย่างทีบ่อกว่าคดอีาญาเป็นคน 
ละส่วนกบัคดแีพ่ง แม้คดแีพ่งศาลจะ
ตดัสนิให้จ่ายเงนิชดใช้ความเสียหาย
แล้ว แต่ในคดีอาญาไม่ได้หมาย 
ความว่าจ�าเลยจะมคีวามผดิ ผลทาง
อาญาจะออกมาอย่างไร จงึต้องรอดู
ค�าตดัสนิของศาล ซึง่คดยีงัอยูใ่นชัน้
พิจารณาของศาลชั้นต้น ยังมีชั้น
อทุธรณ์ ฎกีา ให้ต่อสูก้นัอกี
 แต่ค�าตัดสินคดีแพ่งถือเป็น
บรรทัดฐานได้อย่างหนึ่งว่าการชุม 
นมุไม่ว่าจะมเีป้าหมายเพือ่อะไร ไม่ 
มีสิทธิไปสร้างความเสียหายให้คน
อื่น แม้ผลการชุมนุมจะบรรลุเป้า
หมายแต่ก็ต้องรับผิดชอบต่อความ
ผดิทีต่วัเองได้กระท�า
 นับเป็นบทเรียนล�้ำค่ำของนัก
เคลือ่นไหวทำงกำรเมอืง เพรำะแม้
จะชนะกำรชมุนมุ  แต่แพ้คดใีนศำล 
ที่ส�ำคัญไม่ได้อ�ำนำจมำอยู่ในมือ
หลงัชนะชุมนมุ  แต่เป็นคนอืน่ทีเ่ข้ำ
มำเสวยอ�ำนำจแทน
 เข้าต�ารา “เน้ือไม่ได้กนิ หนงั
ไม่ได้รองน่ัง เอากระดกูมาแขวน
คอ” โดยแท้

ตามค�าสัง่ศาลได้
 อย่างไรก็ตาม คดีนี้เป็นคนละ
ส่วนกับคดอีาญาท่ีอยัการเป็นโจทก์
ยืน่ฟ้อง พล.ต.จ�าลอง ศรเีมอืง นาน
สนธ ิลิม้ทองกลุ พร้อมแนวร่วม รวม 
98 คน เป็นจ�าเลยที ่1-98 ในความ
ผดิฐาน ร่วมกนัก่อการร้าย เพือ่ให้
เกดิความเปลีย่นแปลงกฎหมายแผ่น
ดนิหรอืรฐับาลโดยใช้ก�าลงัข่มขนืใจ
หรือใช้ก�าลังประทุษร้าย หรือเพ่ือให้
ประชาชนล่วงละเมดิกฎหมายแผ่น 
ดิน มั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้
ก�าลังประทุษร้าย หรือกระท�าการ
อย่างหนึง่อย่างใดเพ่ือให้เกิดความ
วุน่วายในบ้านเมอืงฯ ตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผดิตาม พ.ร.บ. 
ว่าด้วยความผดิบางประการต่อการ
เดนิอากาศ พ.ศ. 2521 และฝ่าฝืน 
พ.ร.ก.บริหารราชการในสถาน-
การณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 จากกรณี

แม้จะชนะการชุมนุม แต่แพ้คดีในศาล
ที่ส�าคัญไม่ได้อ�านาจมาอยู่ในมือหลังชัยชนะ

แต่เป็นคนอื่นที่เข้ามาเสวยอ�านาจแทน

คดชีมุนมุปิดสนำมบนิของกลุม่พนัธ 
มิตรประชำชนเพ่ือประชำธิปไตยที่
เป็นมหำกำพย์มำนำน ได้ข้อสรปุใน
ส่วนของควำมผดิทำงแพ่งแล้ว  เมือ่
ศำลฎีกำมีค�ำสั่งไม่ขยำยระยะเวลำ
ฎีกำตำมค�ำร้องของแกนน�ำพันธ-
มติรฯ ท่ีตกเป็นจ�ำเลยคดนีี้
 ค�าสั่งของศาลฯ ท�าให้แกนน�า
พันธมิตรฯ 13 คน ประกอบด้วย 
พล.ต.จ�าลอง ศรเีมอืง, นายสนธิ 
ลิ้มทองกุล, นายพิภพ ธงไชย, 
นายสรุยิะใส กตะศลิา, นายสม-
ศกัดิ ์โกศยัสขุ, นายไชยวฒัน์ สนิ
สวุงศ์, นายสมเกยีรติ พงษ์ไพ-
บลูย์, นายอมร อมรรตันานนท์, 
นายนรณัย ูหรอื ศรณัย ูวงษ์กระ 
จ่าง, นายส�าราญ รอดเพชร, 
นายศริชิยั ไม้งาม, นางมาลรีตัน์ 
แก้วก่า และ นายเทดิภมู ิ ใจดี 
ต้องชดใช้ค่าเสยีหายจากการชมุนมุ
ในสนามบนิให้ บรษิทั ท่าอากาศยาน
ไทย จ�ากดั (มหาชน) หรอื ทอท. 
เป็นเงิน 522,160,947.31 บาท 
พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบั
แต่วันที่ 3 ธันวาคม 2551 จนกว่า
จะช�าระเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามค�าตัด 
สนิของศาลชัน้ต้นและศาลอทุธรณ์
 ส่วนการขอขยายเวลาฎีกา ที่
ศาลฯมคี�าสัง่ในวนันี ้ นัน่เนือ่งจาก
ทีมทนายความของพันธมิตรฯยื่น
ฎีกาไม่ทันตามก�าหนดภายใน 30 
วันหลังมีค�าพิพากษาของศาลอุท-
ธรณ์จึงยื่นค�าร้องขอขยายฎีกาแต่
ศาลไม่อนญุาตตามค�าร้อง
 เมือ่คดถีงึทีส่ดุแล้วขัน้ตอนต่อไป
กเ็ป็นการบงัคบัคดใีห้จ�าเลยร่วมกนั
ชดใช้ค่าเสยีหายส่วนใครจะจ่ายเท่า
ไหร่ จ่ายอย่างไรเป็นเรื่องที่จ�าเลย
ต้องไปตกลงกนัเอาไว้เพราะตามค�า
สั่งศาลให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย
พร้อมดอกเบีย้
 แนวทำงของคดีนี้มีอยู่สองทำง
คอื
 1.จ�ำเลยร่วมกนัชดใช้ค่ำเสยีหำย
พร้อมดอกเบีย้ตำมค�ำสัง่ศำล

 2.จ�ำเลยไม่สำมำรถชดใช้ได้ตำม
จ�ำนวนต้องท�ำกำรยดึทรพัย์ขำยทอด
ตลำดเพือ่น�ำเงินมำจ่ำยให้กับ ทอท. 
หำกยังจ่ำยได้ไม่ครบจ�ำนวนก็ถูก
ฟ้องเป็นบคุคลล้มละลำย
 ทั้งนี้ หากจ�าเลยกลายเป็น
บคุคลล้มละลาย กห็มายความ
ว่าไม่มีอะไรจะให้ยึดเพื่อขาย
ทอดตลาดอกีแล้ว เพราะค�าว่า
ล้มละลายหมายความว่าไม่มี
ทรัพย์ สนิอะไรเหลอือยูอ่กี และ
เรื่องนี้ไม่สามารถติดคุกแทน
การชดใช้ได้ เนือ่งจากเป็นคดี
แพ่ง ให้ติดคุกทางอาญาแทน
กนัไม่ได้
 จงึมแีนวโน้มว่าประเทศไทย
จะมบีคุคลล้มละลายเพิม่ขึน้มา
อกี 13 คน เพราะดคูวามน่าจะ
เป็นแล้วทัง้หมดไม่น่าจะมทีรพัย์ 
สนิมากพอทีจ่ะจ่ายให้กบั ทอท.
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

มนษุย์จะเปลีย่นอย่างมหาศาลคอื เปลีย่นจาก
ความอาฆาตพยาบาทเป็นความคดิสร้างสรรค์ 
อยูร่่วมกนั ประเทศชาตกิจ็ะน่าอยู ่ไม่ใช่ทนอยู่  
ประเทศชาติไม่น่าอยู่ เพราะคนบริสุทธิ์ต้อง
บาดเจ็บล้มตายอยู่อย่างนี้ นับศพกันไม่ถ้วน 
เพราะสงครามไม่จบก็ยังมีศพอีกต่อไป  
 ก็ขอให้รู้ทันเขำบ้ำง  เมื่อมีระเบิดครั้งแรก 
ต่อมำมันจะต้องมีตำมมำอีก บึ้มเสำไฟฟ้ำ ไฟ
ดบัชำวบ้ำนกเ็ดอืดร้อน เป้ำหมำยของเขำต้อง 
กำรให้ทหำรต�ำรวจออกมำ มำรวมเป็นกระจกุลัว
ก็ระเบิดซ�้ำ  อันนี้เป็นเรื่องยุทธศำสตร์  ยุทธ-  
วิธี อยู่ที่ใครจะเหนือกว่ำใคร ทั้งหมดทั้งสิ้นก็
ขึน้อยูก่บัอทิธบิำท 4 ว่ำใครเหนอืกว่ำกัน ใคร
อยำกท�ำใครและเข้ำใจหำวิธีที่จะกระท�ำ  ทั้ง
สองฝ่ำยจึงต้องใคร่ครวญว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้ได้
ชัยชนะ  
  ถ้าเราต้องไปอยูใ่นพืน้ที ่ทัง้ทีไ่ม่อยาก
ไปอยู่ แต่จ�าใจต้องไป แล้วเราก็แพ้ทาง
แพ้แต้มเขา ยิง่เสยีความรูส้กึทีจ่ะต่อสู ้ยิง่
ส่งคนไม่ดี ขี้เหล้าขี้ยา เดี๋ยวก็ไปก่อเรื่อง
ให้เสยีมวลชนอกี อนันีต้้องใคร่ครวญเรือ่ง
ได้เปรียบเสียเปรียบ อะไรที่เราด้อยกว่า
เขา มวลชนเป็นของเขาเยอะหรือไม่ ถ้า
มวลชนเป็นของฝ่ายรฐัมากกว่าเหตกุารณ์
ก็คงไม่บานปลายขนาดนี้ งบประมาณก็
จะได้เอาไว้พัฒนาประเทศได้มากกว่านี้ 
 เจริญพร

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

  
In Brief : ย่อความ

รูเ้ขารูเ้รา

 

ต้องใคร่ครวญเรื่องได้เปรียบเสีย
เปรยีบ อะไรทีเ่ราด้อยกว่าเขา มวล-
ชนเป็นของเขาเยอะหรือไม่ ถ้า
มวลชนเป็นของฝ่ายรฐัมากกว่า เหตุ
การณ์ก็คงไม่บานปลายขนาดนี้

รัฐบาล “ลุงตู่” เห็นชอบร่างระเบียบ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และตั้ง 
“คณะกรรมการเตรียมการด้าน
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซ 
เบอร์แห่งชาติ” ระหว่างที่ยังไม่มี
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอร์ขึ้นใช้บังคับ เพื่อ
ป้องกนัหรอืรบัมอืกบัสถานการณ์ด้าน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทัน
ท่วงท ีซึง่ทีผ่่านมามกีารข่มขูแ่ละโจมตี
ระบบหน่วยงานของรัฐจนได้รับความ
เสียหาย
 “บอร์ดไซเบอร์แห่งชาติ” มีจ�า 
นวนไม่เกนิ 7 คน โดยรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคม (ดอี)ี เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง 
แน่นอนว่าบอร์ดมีอ�านาจครอบจักร-
วาลที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์
 จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ภายใต้ 
“ระบอบพสิดาร” ทีม่อี�านาจ “รฏั-
ฐาธปัิตย์” สทิธเิสรภีาพของประ-
ชาชนจะถกูปิดกัน้หรือถกูคุกคาม!
ล่าสุดรายงานประจ�าปีของ “คณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประ 
ชาชาต”ิ ระบวุ่าม ี29 ประเทศทีม่กีาร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกลุ่ม
ทีเ่คลือ่นไหวเรยีกร้องสทิธเสรีภาพจะ
ถูกคุกถาม ข่มขู่ จับกุม อายัดบัญชี
ธนาคาร และห้ามออกนอกประเทศ 
ฯลฯ 
 แม้แต่ประเทศที่เป็นสมาชิก
ปัจจุบนัใน “คณะมนตรสีทิธมินษุย
ชน” มีประเทศไหนบ้าง ถาม “อา
กู๋” ไม่กี่วินาทีก็รู้!!
 

มันมาแล้ว!!

ความคาดหวังของคนส่วนใหญ่ที่ว่า ถ้าทหาร
คมุประเทศบรหิารประเทศ เหตกุารณ์ความไม่
สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้น่าจะดขีึน้ 
แต่ไม่เป็นเช่นนัน้เลย กลายเป็นว่ายงัอยูใ่นอา 
การน่าเป็นห่วง ยิ่งปัจจุบันยังมีความรุนแรง 
ทัง้เจบ็ทัง้ตายเป็นจ�านวนมาก มกีารหลอกล่อ
ต�ารวจทหารให้เข้าไปแล้วระเบดิซ�า้ แม้เป็นลกู
ไม้เก่าๆ แต่ก็ได้ผล 
 ท�ายงัไงทหารต�ารวจจงึจะไม่เพลีย้งพล�า้ มี
เฮลิคอปเตอร์ มีอะไรไปม้ัย เตรียมพร้อมม้ัย  
มเีฮลคิอปเตอร์ส่งคนไล่ล่าให้สมน�า้สมเนือ้ จะ
ได้ไม่เจ็บข้างเดียว ไม่ใช่รอรับข้างเดียว เมื่อ
ก่อนมีโมเดลยางแดง  วันนี้ก็มีข่าวลูกน้องปีน
เกลียวกับหัวหน้าถึงขนาดไล่ออกทั้งคู่ ความ
สามัคคีกลมเกลียวเรายังมีจุดอ่อนให้เขาเห็น
อยู่ ถ้าเราเหนียวแน่นกลมเกลียวกัน สามัคคี
กัน เขาคงท�าอะไรได้ยากขึ้น  
  พอเกิดความรุนแรง เราก็มาเสียใจ ครอบ 
ครัวก็เสียผู้น�า หรือต้องมีภาระลูกก�าลังเรียน
บ้าง คนภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลางต้อง
ไปตายที่ภาคใต้ เพื่อรักษาแผ่นดิน งบประ 
มาณก็สูญเสียไปไม่ใช่น้อย ขวัญก�าลังใจก็แย่
ลง รบกันต้องรู้เขารู้เรา 
 มีบทเรียนหลายประเทศที่เกิดสงคราม 
กลางเมือง สู้รบกันเองไม่รู้จักจบจักส้ิน บาง
ประเทศตายกันเป็นเบือ อันนี้เพราะความคิด
ของมนุษย์ ถ้าเปลี่ยนความคิดได้ สังคมชีวิต
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เศรษฐกิจ

สุดคุ้ม : ผยง ศรีวณิช กรรม-
กำรผู้จัดกำรใหญ่  ธนำคำรกรุง
ไทย, อภิชำติ จูตระกูล ประธำน
อ�ำนวยกำร บมจ.แสนสิริ จ�ำกัด 
เปิดตัวโปรโมชั่นสุดคุ้ม  “SIRI-
KTB โปรฯ ดxี3” อัตรำดอกเบีย้
พิเศษเพียง  1.69%  ต่อปี  นำน    
2  ปี  ฟรีค่ำจดจ�ำนอง  และสำ-   
มำรถเลือกผ่อนช�ำระเพียงล้ำน
ละ 2,000 บำทต่อเดือน 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,350.00 บาท

 ขาย 20,450.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,981.00  บาท

 ขาย   20,450.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,299.48 ขาย 1,299.85
ลอนดอน ซื้อ 1,299.43 ขาย 1,299.88

ภาวะหุ้น 21 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 

39.9979

46.43625

4.3538

0.30671

24.827

-0.16  1,670.49  
  54,494.08
-3.43  2,401.30  
  37,855.54
-2.22  1,070.39  
  26,643.36
+4.77  576.24  
  3,267.89

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

 1,797.36  -6.25

2,480.21  +8.53

2,591.52  +9.86

1,951.29  -2.52

2,508.42  +8.80

2,981.56  +14.38

1,316.70  -1.83

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

6,262.98

11.49

6,407.46

11.76

-144.48

 -

15,900.88

29.18

15,756.04

28.91

144.84

-

26,819.61

49.22

27,165.28

49.85

-345.67

-

GLANDเริ่มขายเพนต์เฮาส์

พื้นที่
  น.ส.รมณกีล่าวว่า จดุแขง็ของ 
GLAND คือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่เช่า ซึ่งสามารถดูแลและคง
สภาพแวดล้อมของโครงการให้
อยูใ่นสภาพเหมอืนเปิดโครงการ
ใหม่ได้โดยตลอด การขายพื้นที่
เฉพาะคอนโดฯ ท่ีอยู่อาศัยคือ   
โครงการเบล็ แกรนด์ พระราม 9 
เท่าน้ันซ่ึงมีจ�านวนจ�ากัดเพยีง 25% 
ของพืน้ที ่โครงการสามารถสร้าง
รายได้เพือ่น�ามาพฒันาโครงการ
ให้เติบโตในอนาคตและยังพฒั-
นาพื้นที่อีกไม่ต�่ากว่า 400,000 
ตารางเมตร โดย 1 ใน 3 ของเฟส
ต่อไปจะเป็นอาคารส�านกังานและ
โรงแรม ศนูย์การประชมุและการ
ค้าขนาดใหญ่ระดับภูมิภาค เพื่อ
ตอกย�า้ความเป็นผูน้�า CBD แห่ง
ใหม่และศูนย์กลางประชา คม
เศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต  
 ด้านพื้นที่ขายในส่วนที่อยู ่
อาศัยขณะนี้เหลือเพียงเล็กน้อย 
โดยเตรียมเปิดจ�าหน่าย Pent-
house จ�านวน 2 ห้อง และ 

Du-plex จ�านวน 20 ห้องเป็น
ครัง้แรกแก่บคุคลทัว่ไปวนัที ่21-
30 กันยายน โดย  Penthouse 
มีขนาดเริ่มต้น 127 ตารางเมตร 
พร้อมการตกแต่งสมบูรณ์แบบ
อยู่บนอาคารเบ็ล แกรนด์ พระ 
ราม 9 ราคาเริม่ต้น 19 ล้านบาท 
ส่วน Duplex เป็นห้องแบบ 2 ชัน้ 
มีนที่เริ่มต้นที่ 107 ตารางเมตร 
ราคาเริม่ต้น 16 ล้านบาท ตกแต่ง
พร้อมเข้าอยูเ่ช่นกนั ถือเป็นราคา
ที่ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับท�า 
เลและคณุภาพของโครงการ โดย
กลุ่มเป้าหมายจะเป็นองค์กรส�า 
หรับรับรองแขก VIP หรือนักธุร 
กิจท่ีต้องการซื้อเพื่อการลงทุน  
เพราะราคา จะสูงขึ้นตามสภาพ
ตลาดแน่นอน 

โครงการเดอะแกรนด์พระรามเก้าพื้นที่ 1.2 ล้านตารางเมตร 
เปิดบริการแล้วกว่า 800,000 ตารางเมตร รองรับศูนย์ธุรกิจ
แห่งใหม่ใจกลางกรงุเทพฯ ระดบัพรเีมยีม รวบรวมทัง้อาคาร
ส�านักงาน ห้างสรรพสินค้า พื้นที่ค้าปลีก โรงแรม ศูนย์การ
ประชุมและคอนโดมิเนียมหรู 

 น.ส.รมณี บุญดีเจริญ รอง
กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั แกรนด์ 
คาแนล แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื GLAND เปิดเผยว่า นบัจาก
ปี 2552 ท่ีเริม่ต้นพฒันาโครงการ
เดอะแกรนด์พระรามเก้าจนถึง
ปัจจุบนั สามารถพฒันาพืน้ที ่73 
ไร่ หรอื 1.2 ล้านตารางเมตรและ
เปิดใช้พื้นที่แล้วกว่า 800,000 
ตารางเมตรหรือ 2 ใน 3 ของ
โครงการ แบ่งเป็นพืน้ทีอ่ยู่อาศยั 
ส�านักงานให้เช่าและช็อปปิ้งอา 
เขต รวมถึงพื้นที่ให้ประชาชนทั่ว 
ไปใช้สัญจรผ่านระหว่างถนนพระ 
ราม 9 กับรัชดาภิเษก  
 ล่าสุดได้เปิดใช้อาคารอีก 1 
แห่งในโครงการได้แก่ อาคารจี
ทาวเวอร์ซึง่มดีไีซน์และนวตักรรม
การก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดในระ 
ดับอาเซียน บริษัทช้ันน�าระดับ    
โลกหลายรายจึงเช่าพื้นที่ อาทิ 
บริษัทโทรคมนาคม ประกันภัย 
ธรุกจิอคีอมเมิร์ซ สถาบนัการเงนิ
ส�าคัญของไทย เป็นต้น โดยขณะ
นี้มียอดเช่าแล้วกว่า 97% ของ

รมณี บุญดีเจริญ
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โชว์งบ : ดร.พงศ์ธร ธำรำไชย รองประธำนกรรมกำรบรหิำร และ นำย
ธชั ธงภกัดิ ์กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วสิ จ�ำกดั 
(มหำชน)  ร่วมงำน Opportunity Day ให้ข้อมลูผลประกอบกำรไตรมำส 
2/60 บริษัทมีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 947.81% พร้อมแผนกำรขยำยธุรกิจ
ใหม่ด้ำนงำนบริหำรจัดกำรอำคำร 

แคมเปญใหม่ :  นำยพัชร  สมะลำภำ  รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส 
ธนำคำรกสิกรไทยจบัมอืพนัธมติร ออกแคมเปญใหญ่ “รดูเทีย่วแรงทัว่
ไทย”  มอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ชอบกำรเดิน
ทำง ท่องเที่ยว ด้วยส่วนลดพิเศษสูงสุด 50% และโปรโมชั่นพิเศษมำก 
มำย ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี 2560 

 นายพศิษิฐ์ เสรวิีวัฒนา กรรม 
การผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่ง
ออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 
(EXIM BANK) กล่าวในงานสัม-
มนา “EXIM BANK Overseas 
Investment Forum 2017” ทีร่่วม
กับบริษัท มาร์ช พีบี จ�ากัด โดยมี
ผู้ประกอบการไทย 150 คนร่วม
สัมมนาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2560 ว่า ปัจจุบัน CLMV ถือเป็น
ตลาดท่ีมศีกัยภาพการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิสงูท่ีสดุของโลกในอตัรา 
7-8% ต่อปีช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
มีประชากรรวมกันกว่า 170 ล้าน
คน มีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเรว็ สะท้อนถงึก�าลงัซือ้ทีม่แีนว
โน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด มี
มาตรการกีดกันทางการค้าไม่
มากและภาคการผลิตอยู่ในระยะ
เริ่มต้นของการพัฒนา ท�าให้ต้อง 
การสนิค้าจากต่างประเทศจ�านวน
มาก เพือ่ขบัเคลือ่นการเตบิโตภาค
การส่งออกของไทย  โดยมลูค่าส่ง
ออกของไทยไป CLMV ช่วง 6 
เดอืนแรกของปี 2560 ขยายตวัถงึ 
13.5% สูงกว่ามูลค่าส่งออกรวมที่

ขยายตัว 7.8%  
 ผู้ประกอบการไทยจึงต้องรีบ
รกุเข้าตลาด CLMV ก่อนคูแ่ข่ง เพือ่
ขยายฐานลกูค้าและกระจายความ
เสีย่งจากตลาดหลกัทีผ่นัผวนมาก 
โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากสินค้า
ไทยเป็นที่นิยมและความคุ้นเคย
ใกล้ชิดทางวัฒนธรรม ผู้ประกอบ
การไทยจงึท�าตลาดใน CLMV ได้
ไม่ยาก โดยควรเข้าไปลงทุนหรือ
ขยายฐานการผลิตเพ่ือประโยชน์
ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
ลดต้นทนุการผลติและเข้าถงึตลาด
แรงงาน ซึง่มสีทิธปิระโยชน์ทางภา-
ษต่ีางๆ ส�าหรบัส่งออกไปยงัตลาด 
หลัก เช่น สหรัฐและยุโรป
 EXIM BANK พร้อมสนบัสนนุ
ให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทนุ
และค้าขายสนิค้าป้อนผูบ้รโิภค หรอื
อุตสาหกรรมในประเทศที่เข้าไป
ลงทนุหรอืส่งออกต่อ อาท ิบรกิาร
สินเชื่อทั้งการให้กู้ตรงและกู้ร่วม
กบัสถาบนัการเงนิ เป็นทีป่รกึ ษา
ทางการเงิน บริการประกันความ 
เสี่ยงการลงทุน บริการสนับสนุน
สนิเชือ่แก่ผูซ้ือ้ในต่างประเทศและ

การเจรจากับภาครัฐและเอกชน
ในต่างประเทศเพ่ือสร้างโอกาส
ทางธุรกิจในต่างประเทศ 
 ส่วนการบริการประกันความ
เส่ียงการลงทุนที่รู ้จักกันในกลุ่ม
นักลงทุนท่ัวโลกว่า “Political 
Risk Insurance” หรือ “Invest-
ment Insurance” เป็นเครื่องมือ
ส�าคัญที่จะช่วยให้นักธุรกิจเข้าไป
ลงทุนหรือย้ายฐานการผลิตใน
ต่างประเทศได้อย่างมัน่ใจ ไม่ต้อง
กงัวลว่าจะไม่สามารถน�ารายได้กลบั
ประเทศไทยได้ ท่ามกลางความ
เสีย่งทางการเมอืงในต่างประเทศ 
โดยปี 2558 มูลค่าการรับประกัน

EXIM BANK ชีโ้อกาสลงทนุในอาเซียนสดใส โดยเฉพาะ CLMV 
หากนักลงทนุไทยรู้เท่าทันความเสีย่งในการลงทุน เพือ่ไม่ให้มี
ปัญหาความไม่มีเสถยีรภาพทางการเมอืง

EXIMBANKกระตุ้นลงทุนCLMV 
ความเส่ียงทางการเมืองของธรุกิจ
ทัว่โลกสูงถึ ง  8,100 ล้านดอลลาร์
สหรฐั หรอืประมาณ 267,300 ล้าน
บาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
ทัง้ในแง่มลูค่าธรุกจิและมลูค่าการ
ขอรับค่าสินไหมทดแทน ในปี 
2559 องค์กรรับประกันทั่วโลกมี
มูลค่าธุรกิจใหม่ภายใต้การประ
กันความเ สี่ยงทางการเมืองสูงถึง 
112,812 ล้านดอลลาร์สหรฐั  ภมู-ิ
ภาคทีม่สีดัส่วนมลูค่าธุรกิจใหม่สงู
ที่สุดได้แก่อาเซียน มีสัดส่วนประ 
มาณ 17% หรือคดิเป็นมลูค่า 19,178 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือ
กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ 
CIS (15%) และกลุ่มประเทศละ-
ตินอเมริกา (12%)
 EXIM BANK จึงพร้อมสนับ 
สนนุนกัธรุกจิไทยมศีกัยภาพด้าน
เงนิทนุและเครือ่งมอืบรหิารความ
เส่ียงการลงทุน โดยเฉพาะประ-
เทศเพื่อนบ้านที่มีความต้องการ
สินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ 
รวมถึงการพัฒนาระบบสาธาร-
ณปูโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่
ช่วยให้คนไทยขยายกิจการและ
โครงการลงทนุต่างๆ ไปต่างประ-
เทศได้อย่างไร้พรมแดน เพื่อต่อย
อดการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ของไทยและภูมิภาคอาเซียน  

พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนำ
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กีฬา

โลกกีฬา

‘สเปน’รอพบ‘องักฤษ’ปี2018

สเปน ทีมแชมป์เดวสิ คพั 5 สมยั จะเป็นเจ้า
บ้านในเกมรอบแรกกบัทมีสหราชอาณาจักร 
ในการแข่งขนัปี 2018 ขณะคูช่งิชนะเลศิระ 
หว่างฝรัง่เศส กบัเบลเยยีม  ปีนีท้ีจ่ะพบกนั    
ทีล่ลีล์ เดอืนพฤศจกิายนี ้จะเป็นเจ้าบ้าน ต้อน 
รบัการมาเยอืนของทีมชาต ิเนเธอร์แลนด์ กบั 
ฮงัการ ีตามล�าดบั ตามกฎใหม่ทีอ่นญุาตให้
ทมีคูช่งิของปีก่อนหน้านี ้สามารถเลอืกสนาม
แข่งขนัได้ 
 ส�าหรับทีมสหราชอาณาจักร เคยคว้า
แชมป์ในปี 2015 เมือ่ แอนดี ้เมอร์เรย์ พาทมี
คว้าแชมป์แรกในรอบ 79 ปี ขณะทีแ่ชมป์ของ
สเปน มาในช่วงปี 2000 และ 2011 ขณะที่ 
สหรฐัอเมรกิา แชมป์มากทีส่ดุ จะออกเดนิ
ทางไปเยอืนทีมเซอร์เบยี 

โอเชยีเนยีได้สทิธเิอเชยีนเกมส์ 

นกักฬีาจาก กลุม่ประเทศโอเชยีเนยี ได้
รบัอนญุาตให้ลงแข่งขนักฬีาเอเชยีน เกมส์ ปี 
2022 ทีจ่นี เพือ่ลุน้ลงเล่นรอบคดัเลอืก เพือ่
ทีจ่ะปทูางสู่การแข่งขนักฬีาโอลมิปิก 2024 ที่
ปารสี ในสทิธิข์องประเทศจากเอเชยี จากการ
เปิดเผยของคณะกรรมการโอลมิปิก ออสเตร-
เลยี เมือ่วนัพฤหัสบดีท่ีผ่านมา 
 คณะกรรมการโอลมิปิกเอเชยี จะอนญุาต
ให้นักกฬีาจ�านวน 300 คนบวกกบัสต๊าฟ อกี 
150 คนจากโอเชยีเนยี เข้าร่วมท�าการแข่งขนั
ทีห่างโจว เกมส์  “ผมมคีวามยนิดเีป็นอย่าง
มากทีไ่ด้เชญินกักฬีาจากโอเชยีเนยี เข้าร่วม
การแข่งขนัเอเชยีนเกมส์ ทีห่างโจว เพือ่โอกาส
ในการคดัเลอืกเข้าสูโ่อลมิปิก 2024 ทีป่ารสี” 
จอห์น โคตส์ ประธานคณะกรรมการโอลมิปิก
เอเชยี กล่าว   

‘เปเรซ’ช่วยผูป้ระสบภยัเมก็ซโิก 

เซอร์จโิอ เปเรซ นกัขบัจากทมีฟอร์ซ อนิ-
เดยี บรจิาคเงนิจ�านวน 124,500 ปอนด์ กบั
ผูป้ระสบเคราะห์จากเหตกุารณ์แผ่นดินไหวที่
เม็กซโิก ประเทศบ้านเกดิของเขา 
 จากเหตกุารณ์ดงักล่าว คร่าชวีติผูเ้คราะห์
ร้ายไปมากกว่า 200 คน จากอาคารถล่มใน
กรงุเม็กซโิก ซติี ้สร้างความเสยีหายอย่างมาก 
ส�าหรบัเมก็ซโิก กรงัด์ปรซ์ี ทีจ่ะมขีึน้ในเมอืง
หลวงระหว่างวนัท่ี 27-29 ตลุาคม 

โชเซ มรูนิโญ่ นายใหญ่ทมี “ปิศาจแดง” แมน
เชสเตอร์ ยไูนเตด็ แนะทมีจากเกาะองักฤษจะได้
ผลประโยชน์มากกว่านีใ้นถ้วยยโุรป หากว่าถ้วย
ลกีคพั ถกูยกเลกิไป 
 มูรนิโญ่ มองลกูทมีแมนฯ ยูไนเตด็ของเขาลง
ป้องกนัแชมป์ เมือ่ไล่ถลงุทมีเบอร์ตนั อลัเบีย้น 
ทมีจากแชมเป้ียน ชพิ 4-1 ทีโ่อลด์ แทรฟฟอร์ด 
แต่หลังจากจบการแข่งขนั เขากลบัตัง้ข้อสงสยักบั
การแข่งขนัทีเ่ริม่ขึน้มาครัง้แรกในฤดกูาล 1960-
1961 ว่าควรจะถูกยกเลกิไป แม้ว่าเขาจะยืนยัน
ว้า หากยงัต้องมอียู ่ เขากย็งัคงให้ความส�าคญั
รายการนีเ้หมอืนเดมิ 
 มรูนิโญ่ กล่าวกบัทมี BBC ว่า “คณุรูห้รอื  
ไม่ว่า หากการแข่งขันถูกยกให้เป็นการแข่ง-     
ขนัอย่างเป็นทางการ มนัส�าคญัส�าหรบัทมีแมน
เชสเตอร์ ยไูนเตด็ และผมมากในฐานะผูจ้ดัการ
ทมี และผมต้องการให้นกัเตะในทมีคดิในทศิทาง
เดยีวกนั” 
 “หากว่า คณุถามผมว่า ฟตุบอลองักฤษจะอยู่
รอด หรอืว่าดกีว่านี ้หากปราศจากรายการนี ้ผม
ว่าอาจจะเป็นไปได้นะ ผมคิดว่าเราควรที่จะ
เตรียมพร้อมส�าหรับถ้วยยุโรปมากกว่านี้ เป็น 
ต้น”   
  “แต่ถ้าเรายงัมรีายการนี ้เราต้องเคารพ เรา
ต้องเคารพต่อผูใ้ห้การสนบัสนนุ เราต้องเคารพ
ต่อคูแ่ข่ง เราต้องให้ความเคารพในความเป็นมอื
อาชพีทีจ่ะท�าให้ผลงานดทีีส่ดุ หากว่าเราชนะได้ 
เราจะชนะ แต่หากว่า เราไม่ชนะกเ็พราะว่า คูแ่ข่ง
ดกีว่าเรา”     
 ในลกีชัน้น�าของยโุรป มเีพยีงองักฤษกบัฝรัง่ 
เศส ทีม่กีารแข่งขนับอลถ้วยภายใน 2 รายการ

คอืถ้วยลกี คพั และถ้วยของสมาคม   
 ส�าหรบัมรูนิโญ่ คว้าแชมป์ลกี คพั ในปีนี ้ที่
มเีครือ่งดืม่คาราบาว เป็นสปอนเซอร์ มาแล้ว 4 
ครัง้ ในระหว่างทีเ่ขาคมุทมีเชลซ ีกบัแมนฯ ย-ู   
ไนเตด็ โดยเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว คว้าแชมป์กบัแมนฯ 
ยไูนเตด็ เป็นสมยัที ่5
 แต่กว่าทีจ่ะเข้าถึงรอบชิงชนะเลศิ เมือ่ฤดกูาล
ทีแ่ล้ว พวกเขาต้องลงเล่นทัง้ฤดกูาลมากถึง 64 
นดั ซึง่พวกเขาผ่านถงึนดัชงิชนะเลศิรายการยโูร
ป้า คพั ด้วย และนัน่เอง ท�าให้ มรูนิโญ่ ถงึกบับ่น
กบัโปรแกรมทีอ่ดัแน่นเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว “เกม
มนัเยอะแบบไม่น่าเชือ่เมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว เราลง
เล่นในพรเีมยีร์ลกี และรายการอืน่ๆแทบจะไม่
ได้พกั ช่วง 5 เดอืน และเราต้องพบกบัปัญหาผู้
เล่นบาดเจบ็ส�าคญัๆ ถงึ 5 คน” มรูนิโญ่ กล่าว     

‘มูรินโญ่’แนะยกเลิกลีกคัพ

แฮร์รี ่เคน กองหน้า ทมี “ไก่เดอืยทอง” ทอ็ต
แนม ฮอต สเปอร์ส เป็นนักเตะเลือดอังกฤษ
เพียงคนเดียว ใน 55 นักฟุตบอลยอดเยี่ยม
ประจ�าปีของฟีฟ่า โดยรางวลันี ้ถกูคดัเลอืกจาก
นกัฟตุบอลจ�านวน 25,000 คน จาก 75 ประเทศ  
 มนีกัเตะในพรเีมยีร์ลกี ตดิโผจ�านวน 13 คน 
นอกจากนี ้มเีพยีง แกเรธ็ เบล กองหน้าทมีชาติ
เวลส์ และทมีเรอลั มาดรดิ กเ็ป็นนกัเตะจากเครอื
สหราชอาณาจกัรอกีคนหนึง่ทีอ่ยูใ่นโผด้วย 
 เรอัล มาดรดิ เป็นทมีทีม่นีกัเตะเข้ามาตดิโผ 
มากถึง 12 คน จากนักเตะจากลีกา ทั้งหมด
จ�านวน 23 คน 

‘เคน’ตดิโผยอดเย่ียมฟีฟ่า2017
 ทมีแมนฯ ยไูนเตด็ เป็นทมีทีด่ทีีส่ดุในพร-ี
เมยีร์ลกี ทีม่นีกัเตะเข้าไปอยูใ่นลสิต์ ถงึ 6 คน
ได้แก่ โรเมล ูลกูาก,ู อนัโตนโิอ บาเลนเซยี, พอล 
ป๊อกบา, เดวดิ เด เคอา, ซลาตนั อบิราฮโิมวชิ 
และ เนมานย่า มาตชิ 
 เชลซ ีม ีเอเดน อาซาร์ด, เอน็กองโต กอ็งเต้ 
และ ดาวดิ ลยุซ์ ขณะที ่เมซตุ โอซลี กบั อเลก็
ซสิ ซานเชส คอื 2 ตวัแทนจากอาร์เซนอล ขณะ
ทีล่เิวอร์พลู มเีพยีง ฟิลปิเป้ คตูนิโญ่ เพยีงคน
เดยีว 
 การประกาศทมียอดเยีย่มประจ�าปี 2017 ใน
วนัที ่23 ตลุาคมทีจ่ะถงึนี ้ทีก่รงุลอนดอน
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มีเสรีภาพเต็มรูปแบบก่อนถูกจ�ากัดไว้ในกรงขังในเวลาต่อมา 
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สหรัฐและประเทศพันธมิตร 
พยายามกดดันเกาหลีเหนือ ให้
ยุติโครงการพัฒนาขีปนาวุธและ
อาวธุนิวเคลียร์ ด้วยมาตรการหลาย
อย่าง แต่ล้มเหลวตลอดมา 
 การคว�า่บาตรทางเศรษฐกจิที่

เมื่อเดือนกันยายนปีท่ีแล้ว เกา-
หลีใต้ก็ขู ่จะส่งหน่วยจู่โจมพิเศษ 
เข้าไปลอบสังหารนายคิม จองอึน 
หลังเกาหลีเหนือทดลองระเบิด
นิวเคลียร์ 
 หน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้
ระบุว่า การขู่ลอบสังหารครั้งนั้น 
ท�าให้นายคมิ จองอนึ ระวงัตวัเพิม่
ขึ้น ใช้วิธีเดินทางด้วยรถของเจ้า
หน้าท่ีระดับสูงแทนรถส่วนตัว 
และมีการสับเปล่ียนรถบ่อยครั้ง 
ป้องกันตกเป็นเป้าโจมตี 
 ต่อค�าถามว่า การเตรียมลอบ
สังหารผู้น�าประเทศ เป็นแผนส�า 
คัญอย่างยิ่ง ท�าไมเปิดเผยต่อ
สาธารณะล่วงหน้า เกาหลีใต้อธิ-
บายว่า จุดประสงค์เบื้องต้น เพียง
ต้องการขูผู่น้�าโสมแดงด้วยหวงัให้
ยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ 
 พลเอกชิน วอนซิค อดีตผู้
ก�าหนดยุทธศาสตร์ของกอง
ทัพเกาหลีใต้ ระบุว่า นอกจาก
การผลิตอาวุธนิวเคลียร์แข่ง
กับโสมแดงแล้ว กลยุทธ์นี้ถือ
เป็นวธิดีทีีส่ดุในการยับย้ังผู้น�า
โสมแดง
 อย่างไรกต็าม นกัวเิคราะห์เสยีง
ข้างมากเชื่อว่า การขู่ครั้งนี้จะล้ม
เหลวไม่ต่างจากวธิกีารอืน่ทีเ่คยใช้
มาก่อน และเป็นไปได้ว่าอาจแย่
กว่านั้น 
 คืออาจกลายเป็นแรงกระ 
ตุ้น ท�าให้เกาหลีเหนือเร่งพัฒ 
นาอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น

 
 

+

In Brief : ย่อความ

เกาหลใีต้จัดต้ังหน่วยรบ
พิเศษจูโ่จมเรว็ เพือ่ภาร-
กจิลอบเข้าไปสงัหารแกน
น�าเกาหลีเหนือ รวมท้ัง
นายคมิ จองอนึ เป้าหมาย
เพื่อหยุดโครงการพัฒ-
นาอาวุธนิวเคลียร์ของ
โสมแดง

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

สหรัฐด�าเนินการ รวมทั้งส่วนของ
คณะ มนตรีความมั่นคงแห่งสห 
ประชาชาติ ดูจะได้ผลระดับหนึ่ง 
แต่ยังไม่สามารถท�าให้เกาหลี-
เหนือ ภายใต้การน�าของนายคิม 
จองอึน ยอมยกธงขาว ยุติโครง 
การพฒันาขปีนาวธุและอาวุธนวิ-
เคลียร์ได้
 การเมินเฉยต่อเสียงเรียกร้อง
จากนานาชาติของโสมแดง อีกทั้ง
ขู ่เตรียมใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตี

สหรัฐและประเทศพันธมิตร 
 ท�าให้ประธานาธิบดีโด-
นัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ถึงขั้น
แถลงในที่ประชุมสหประชา 
ชาติด้วยถ้อยค�า “ดิบๆ” ตรง
ไปตรงมาว่า จะท�าลายเกาหลี 
เหนือให้ย่อยยับ หากเกาหลี 
เหนอืโจมตสีหรฐัและประเทศ
พันธมิตรก่อน
 ขณะเกาหลใีต้กใ็ช้ลกูขูแ่รงเช่น
กัน โดย พลเรือเอกซอง ยังมู รัฐ-
มนตรีกลาโหม แจ้งที่ประชุมรัฐ-
สภาว่า ได้มอบหมายให้กองทัพ
เรือ จัดตั้งหน่วยรบพิเศษจู่โจม   
เร็ว เพื่อเข้าไปปฏิบัติการในเกา-
หลีเหนือ ก�าหนดด�าเนินการจัด   
ตั้งแล้วเสร็จพร้อมปฏิบัติการได้
ปลายปีนี้
 หน่วยรบพเิศษดงักล่าว ซึง่
ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้ง
จากผูน้�าประเทศ คอืประธานา 
ธิบดีมูน แจอิน เป็นหน่วยจู่ 
โจมสังหารความเชี่ยวชาญสูง 
มภีารกจิลอบเข้าไปสงัหารแกน
น�าเกาหลีเหนือ รวมทั้งนาย
คิม จองอึน เป็นงานหลัก
 ความเคลื่อนไหวเชิงขู ่ครั้งนี้
ของเกาหลีใต้ ไม่ใช่ครั้งแรก โดย

ข้อมูลภำพ : pri.org

โสมขาวขู่สังหาร‘คิม จองอึน’



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4672 (1197) วันศุกร์ที่ 22 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

พนักงานขับรถ
ผูบริหารญี่ปุน
1 อัตรา

02263-OM-210917-02

รับสมัครดวน

• เพศชาย อายุ 35-45 ป
• มีความขยันและความอดทน

• มีประสบการณขับรถโรงแรมจะพิจารณาเปนพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดพอสมควร

• รูเสนทางกรุงเทพฯ และตางจังหวัด • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห
•  เงินเดือน 13,000 บาทตอเดือน หรือพิจารณาตามความสามารถ

(ไมรวมคาเบี้ยเลี้ยงและคาลวงเวลา)

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ออรบส จำกัด เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-263-0150 (คุณภัทระวรรณ)

บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด

GroBal-P1-200917=4*6

โทร. 0-2509-9988, 08-6336-3933

สนใจติดต่อสมัครงานฝ่ายบุคคล บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด  
อาคารธนภัทรพรอพเพอร์ตี้ ชั้น 2

เลขที่ 350 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

E-mail : hr@gmesh.com, hr02@gmesh.com

สวัสดิก�ร : เทียบเท่� บมจ.

รับสมัครด่วน
Sales Manager              7 อัตร�
    - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales                    10 อัตร�
   - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales Manager         4 อัตร� 
     - ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Sales (ต่�งจังหวัด)    10 อัตร�
       -ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Project Manager    3 อัตร�
       -ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ

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

เสริมสุขภาพ แถลงข่าวรายงาน
สถานการณ์ปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ในรอบปี 59 ที่โรง 
แรมเอเชีย J 14.00 น. ฐาปนีย์ 
เกยีรตไิพบลูย์ ผูอ้�านวยการฝ่าย
กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประ 
เทศไทย แถลงข่าวโครงการ “วิชา 
๙หน้า” ศาสตร์พระราชาจากต�า 
ราของพ่อ ที่ลาน Work & Play 
ชั้น 1 เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 9 
J 14.00 น. สุจิตรา จงชาณ-

ธนาคารออมสิน ส�านักงานใหญ่ 
J 10.00 น. พล.ต.ต.นรวัฒน์ 
เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการกิต-
ติมศักดิ์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูป-
ถัมภ์ แถลงข่าวโครงการ “ว่ิงสู้
กเิลส” ครัง้ที ่1 Young Buddhists 
Run ทีโ่รงแรมอนิเตอร์คอนตเินล
ตัน J 10.00 น. นพ.บัณฑิต 
ศรไพศาล รองผู้จัดการ ส�านัก 
งานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

J 09.30 น. ชาตชิาย พยหุนา-
วีชัย ผู้อ�านวยการธนาคารออม 
สนิ เป็นประธานในพิธเีปิดการอบ 
รม 10 ทีมสุดท้าย โครงการประ 
กวด GSB สดุยอด SMEs Startup 
ตัวจริง ที่ห้องประชุมเพชรรัตน 

เพราะ “สมอง” เป็นอวยัวะส�าคัญ
ทีบ่รรจเุอากลไกในการควบคุมร่าง 
กายไว้อย่างมหาศาล ดังนั้นเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ โฟร์โมสต์   
จงึได้จบัมอืนกัโภชนาการ แนะเทค 
นิคการเลอืกอาหาร พร้อมชวนท�า 
ความรู้จักสารอาหารส�าคัญ ที่จะ
ช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยให้มี
พัฒนาการได้อย่างเต็มประสิทธิ-
ภาพ
 พมิจนัทร์ วมิกุตานนท์ ผูอ้�า 
นวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั ฟรสี
แลนด์คมัพน่ิา (ประเทศไทย) จ�ากดั 
(มหาชน) กล่าวว่า ในทกุๆ ปีอัตรา
การบรโิภคนมของคนไทยขยายตวั
สูงขึ้น ทั้งในกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้ 
ใหญ่ ด้วยเหตุนี้โฟร์โมสต์จึงได้มี
การคิดค้นสูตรและออกผลิตภัณฑ์

พ่อแม่ยุคใหม่ใส่ใจโภชนาการลูกน้อย

ประสาทสมอง ในขณะท่ีโอเมก้า 
369 คือไขมันที่ร่างกายขาดไม่ได้ 
จ�าเป็นในการบ�ารงุสมอง เพือ่สร้าง
การมองเหน็ ช่วยให้สายตาด ีบ�ารงุ
ประสาทตา ท�าให้สมองมคีวามจ�า
ดแีละเพิม่ระบบภมูคิุม้กนัร่างกาย 
ซ่ึงจะเห็นได้ชัดว่าเด็กจะสุขภาพดี
ได้ทัง้ร่างกายและสมอง รวมถึงการ
มองเห็นและพัฒนาการที่ดี เมื่อ
ร่างกายได้รบักรดอะมโิน และโอเม
ก้า 369 อย่างเพยีงพอ

นมอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดใน
โอกาสที ่โฟร์โมสต์ ก้าวสูปี่ที ่60 จงึ
ได้เปิดตวัโฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มยูเอชทีที่      
อดุมไปด้วยสารอาหารทีส่�าคญั เพือ่
พัฒนาการสมองของลกูน้อย 
 ด้าน แววตา เอกชาวนา นกั
ก�าหนดอาหารวชิาชพี กล่าวว่าอย่าง
ที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าสมองของ
เดก็ตัง้แต่อยูใ่นครรภ์แม่ จนถงึ 6 
ขวบแรกนัน้เจรญิเตบิโตรวดเร็วมาก 
ทั้งขนาดและกระบวนการท�างาน 
ของสมอง ซึง่ตัง้แต่ 1-6 ขวบสมอง
จะเติบโตถึง 90% และเซลล์ใน
สมองจะสร้างการเชือ่มโยงเข้า หา
กนัทลีะเลก็ละน้อย เปรยีบเสมอืน 
การวางโครงสร้างอาคาร ทีค่่อยต่อ
เติมไปทีละส่วน ฉะนั้นหากสมอง
เติบโตได้สมบูรณ์จะส่งผลต่อการ

เรยีนรูข้องเดก็ได้อย่างมหาศาล 
 ส�าหรบัสารอาหารทีช่่วยในการ
เสรมิสร้างพฒันาการสมองของลกู
น้อยได้ คอืกรดอะมโินจ�าเป็น และ
โอเมก้า จะช่วยให้สมองของเด็ก
เตบิโตอย่างสมบรูณ์ หลายคนอาจ
ไม่รู้ว่า 2 สิ่งที่ส�าคัญมากในกระ 
บวนการเหล่านีค้อืกรดอะมโิน และ
โอเมก้า ซ่ึงกรดอะมโินจ�าเป็น ถอื
เป็นสารสือ่ประสาทอย่างหนึง่ทีร่่าง 
กายไม่สามารถสร้างข้ึนเองได้ ซ่ึงจะ
ช่วยให้สมองท�า งานได้ด ี มคีวาม
ตืน่ตวั กระตุน้การคดิ ส่งเสรมิการ
จ�าและเรยีนรู ้ กรดอะมโินเป็นสาร
ตัง้ต้นสงัเคราะห์โปรตนี หากเดก็  
ขาดกรดอะมิโน จะท�าให้ร่างกาย
เจรญิเตบิโตไม่เตม็ที ่ ส่งผลเสียต่อ
ร่างกายทัง้ระบบ และสมองจะด้อย
คณุภาพลงได้ จากการขาดสารสือ่

สิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดใน
ประเทศ การท่องเทีย่วประ เทศไทย 
เปิดงานมหกรรมท่องเทีย่วภาครัฐ 
ที่ฮอลล์ 1 อิมแพคเมือง ทองธานี 
J 15.00 น. สนธิรัตน์ สนธิ-  
จิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ 
ทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธี
มอบรางวัลผลงานการประกวด
นวตักรรมเพืก่ารพฒันาผลติภณัฑ์
การเกษตรและอาหาร ที่ส�านัก 
งานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สังคม

พิมจันทร์ วิมุกตำนนท์ 

แววตำ เอกชำวนำ
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สังคม

สมคดิ จำตศุรพีทิกัษ์ รองนำยกรฐัมนตร ีน�ำคณะนกัธรุกจิชำวญีปุ่น่กว่ำ 570 
รำย น�ำโดย นำยฮโิรชเิกะ เซโกะ รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเศรษฐกจิกำรค้ำ
และอตุสำหกรรมญีปุ่น่  (เมต)ิ  เข้ำพบ  พล.อ.ประยทุธ์  จนัทร์โอชำ  นำยก
รฐัมนตร ีทีท่�ำเนียบรฐับำล พร้อมกบัร่วมงำนเลีย้งรบัรองอย่ำงเป็นทำงกำร 

กรกฏ ชำตะสิงห์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำย-ประเทศไทย บริษัท กำรบินไทย   
จ�ำกัด (มหำชน) เป็นประธำนเปิดงำน  “Thai Market Place by THAI”   
จ�ำหน่ำยบัตรโดยสำรกำรบินไทย  รำคำพิเศษเพื่อคืนก�ำไรให้ลูกค้ำ  โดยมี
ตวัแทนจ�ำหน่ำยบตัรโดยสำรและสถำบนักำรเงนิช้ันน�ำร่วมในงำน  

ศริว ีวำเล๊ำะ ผูอ้�ำรวยกำรท่องเทีย่วและกฬีำ จงัหวดัภเูกต็ และ วชิยั กลิน่มำลำ 
เจ้ำพนกังำนโสตทศันศกึษำช�ำนำญงำนกรมศลิปำกร จงัหวดัสพุรรณบรีุ ร่วม
เปิดงำน “มหกรรมสนิค้ำและท่องเทีย่ว กลุม่จงัหวดัภำคกลำงตอนล่ำง 1”  ที่
โฮมเวร์ิค จ.ภเูกต็ โดยมผีูส้นใจเข้ำร่วมงำนมำกมำย

ชำนนท์ เรืองกฤตยำ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
บมจ.อนนัดำ  ดเีวลลอป-เม้นท์  ลงนำมในบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืเพือ่
สนบัสนนุเงนิทนุส�ำหรบัจดัสร้ำงทีอ่ยูอ่ำศยัให้แก่ผูด้้อยโอกำสในสังคม กบั 
คุณทโิมท ีโลค็ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร มูลนิธิทีอ่ยูอ่ำศยั ประเทศไทย 

วรรณำ เพิม่สวุรรณ และ มร.ซำนดพี บำตระ จดักิจกรรม “Citi Million Society 
Trip” เพือ่เป็นกำรขอบคณุสมำชกิระดบัพรเีมยีมบัตรเครดติ ซติี ้เอม็ วีซ่ำ โดย
ม ีนท ีศรรีศัม,ี ยพุด ีชยัฉตัรพรสขุ และ พนันกิข์ โช ตนิชุติ ร่วมงำน ทีโ่รง
แรมเมอเวนพคิ สยำมโฮเทล นำจอมเทยีน พทัยำ

มร.เทอเรนซ์ แพง ประธำนฝ่ำยปฏิบตักิำรช้อปป้ี จดังำน “9.9 Achievement 
and Q3 Business Update” แถลงควำมส�ำเร็จของแคมเปญ “Shopee 9.9 
Mobile  Shopping Day”  สร้ำงสถติใิหม่โดยมยีอดสัง่สนิค้ำเพิม่ขึน้ถงึ  3.5 
เท่ำ พร้อมอปัเดตผลประกอบกำรไตรมำส 3 

พทิกัษ์  รชักจิประกำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
บมจ.พทีจี ี เอน็เนอย,ี  วภิำ บญุปำลติ  ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำรทัว่ไป บจก.
กำแฟพนัธุไ์ทย ลงนำมโครงกำรควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรกบั  รศ.ดร.ฤำเดช 
เกดิวชิยั อธกิำรบดมีหำวทิยำลยัรำชภฏัสวนสนุนัทำ 

กติตวัิฒน์  จำงวำง  ผูจ้ดักำรส่วนงำนประชำสมัพันธ์ภำยในและต่ำงประเทศ
ส�ำนักงำนฝ่ำยสือ่สำรองค์กร บจก.อมิแพ็ค เอก็ซบิช่ัิน แมนเนจเม้นท์ จดัโครง
กำรอมิแพ็คปันน�ำ้ใจ มอบรักสูส่งัคม มอบยำและเวชภณัฑ์ทำงกำรแพทย์ให้
กบัตวัแทนเภสชักรเอก็ซ์ต้ำ พลสั เพ่ือน�ำไปส่งต่อให้แก่โรงพยำบำลอุม้ผำง 



บรษิทั เจนเนอรลั เบฟเวอร์เรจ จ�ำกดั เจ้ำของโรงงำนผูผ้ลติ และรบั 
จ้ำงผลิตเครื่องดื่มแบรนด์อีฟ และแบรนด์ชั้นน�ำ ด้วยเทคโนโลยี  
Aseptic PET ทีท่นัสมยัและรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศ!สนบัสนนุการจดั 
กจิกรรมแรลลีถ่่ายรปูหนกีรงุปูน๊ ปูน๊ ครัง้ที ่3 มุง่หน้าสูจ่งัหวดักาญจนบรุี  
โดยมีเครื่องดื่ม อีฟ โลคอลเซนเซชั่น น�้ามะพร้าวน�้าหอม 100% 
และ อีฟ โลคอลเซนเซชัน่ น�า้มะพร้าวเผา เข้าร่วมสนบัสนุนกจิกรรม 
อย่างคึกคัก
 บรรยากาศภายในงานได้รบัเกยีรตจิาก ไพโรจน์ สขุนรินัดร์วงษ์ 
รองประธำนกรรมกำร ฝ่ำยกำรตลำดและขำยในประเทศ และ  
ภวูนนท์ จติวฒุไิกร ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยขำย บริษทั เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ  
จ�ำกดั ร่วมให้การต้อนรบัคณะแรลลีถ่่ายรปู หนกีรงุปูน๊ ปูน๊ ครัง้ที ่3  
จากเมอืงกรงุสูเ่มอืงกาญจน์ ทีต่บเท้ามาร่วมกจิกรรมกว่า 200 ชวีติ 
พร้อมขอบคณุลกูค้าทีไ่ด้เลอืกซือ้ผลิตภณัฑ์อฟีน�า้มะพร้าวฯ เพือ่การ 
บริโภคมาโดยตลอด
 ซึง่ในครัง้นีเ้ป็นแรลลีถ่่ายรูปน�าเทีย่วรถไฟขบวนเหมาล�าแบบ 
ส่วนตวัสดุพเิศษ ตลอดระยะการเดนิทาง มกิีจกรรมสนกุๆ มากมาย 
ให้เพลดิเพลนิ อาท ิถ่ายภาพระหว่างทางกบั if, เกมตามล่าหาสมบตัิ
บนรถไฟ ฯลฯ อีกทั้งแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่สถานีนครปฐม  
และมุง่หน้าสมัผสัววิธรรมชาตสิะพานข้ามแม่น�า้แคว รบัประทานอาหาร 
และมอบรางวลัให้ผูโ้ชคดทีีร่่วมกจิกรรม ณ สวนไทรโยค รสีอร์ท แอดเวน 
เจอร์ปาร์ค พร้อมเดนิเทีย่วชมทางรถไฟสายมรณะ ถ่ายรปูบรรยากาศ
หรือเซลฟี่กับธรรมชาติได้อย่างจุใจ

 ปิดท้ายช่วงบ่ายเตม็อิม่กบักจิกรรมเพิม่ความบนัเทงิและผ่อน
คลายไปกับดาราศิลปินชื่อดัง ได้แก่ แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถำวรสุข, 
ว่ำน-ธนกฤต พำนชิวทิย์, เป็กกี ้ศรธัีญญำ, ตัม้ เดอะสตำร์ 9 มาร่วม 
ร้องเพลงสร้างสสีนัและความสนกุพร้อมสร้างเสยีงหวัเราะในครัง้นี้ 
 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการส่งเสริมการตลาด และเป็น
รางวัลให้กับผู้ที่ชื่นชอบในการบริโภคเครื่องดื่ม อีฟน�้ามะพร้าว
น�้าหอม 100% และ อีฟน�้ามะพร้าเผา อีกทั้งช่วยสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมให้ลูกค้าได้พักผ่อนกับธรรมชาติ
ที่คุณสามารถสัมผัสได้ในระยะเวลาเพียง 1 วันแห่งความสุข

อีฟน�้ำมะพร้ำวน�้ำหอม 100% และ อีฟ น�้ำมะพร้ำวเผำ 
สนับสนุนแรลลี่ถ่ายรูป หนีกรุงปู๊น ปู๊น ครั้งที่ 3 

พาขาแชะลั่นชัตเตอร์ทัวร์ทริปรถไฟจากเมืองกรุงสู่เมืองกาญจน์


