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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

บ้านเมืองยุค 4.0 ภายใต้ “ทั่นผู้น�ำ” 
ต้องอยู่ภายใต้ “ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” 
บ้านเมืองจึงเหมือนอยู่ภายใต้พิธีกรรม 
ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ตอกย�้าเศรษฐกิจไทย 
ท�าไมคนจนร้องว่าไม่ไหวแล้ว คนรวยกลับรวยขึ้นๆ 
“ฐิติพล ภักดีวำนิช” ชี้ความสงบภายใต้รัฐประหาร 
อ�านาจกดทับประชาชนจนมองข้ามประชาธิปไตย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” เขย่า “โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง” 
“โสภณ พรโชคชัย” จับตา “ขึ้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม”

ไปไม่กลับ 
หลับไม่ตื่น 

ฟื้นไม่มี 
หนีไม่พ้น

ปูลี้ภัย?

เลือกตั้งพับ?

เศรษฐกิจพังครืน?

รีดภาษี?

ปว่นอกีแลว้?
บก ส่วนจะมนี�า้หนกัมากแค่ไหน 
คนพดูย่อมรูดี้ทีส่ดุ ทัง้นี ้หากจบั
คนจ้องสร้างความป่ันป่วนได้ จะ
ช่วยยืนยันว่าการให้ข่าวครั้งนี้
เพือ่เตอืนประชาชน ไม่ได้พดูเพือ่
หวังให้ผลกระทบทางการเมือง
กับคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกกล่าวหาไม่
มีความจงรักภักดีมาตลอดใน
ช่วงที่ผ่านมา

ข่าวการเตรียมสร้างความปั่น
ป่วนในงานพระราชพธิถีวายพระ
เพลิงพระบรมศพ พระบาทสม 
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช จะไม่น่าสนใจ หากไม่
ออกมาจากปากของ พล.อ.ประ 
วิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐ 
มนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระ 
ทรวงกลาโหม และ พล.อ.เฉลิม
ชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหาร โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ชาชน ให้ร่วมกนัตดิตามข้อมลูข่าว 
สารและท�าความเข้าใจ ข้อมูลของ
ทางราชการ รวมถึงร่วมกันแสดง 
ออกถงึความจงรกัภกัดต่ีอพระมหา
กษัตริย์
 อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องการให้
ประเด็นดังกล่าวของกลุ่มเคลื่อน 
ไหว เป็นประเดน็ให้สงัคมเกดิความ
กงัวล พร้อมขอประเมนิสถานการณ์
อย่างต่อเนื่อง และไม่ขอระบุรูป
แบบของการเคล่ือนไหวหลงัจากนี”้
 เมื่อระดับ พล.อ.ประวิตร 
และ พล.อ.เฉลมิชยั ทีม่หีน้าที่
รบัผดิชอบงานด้านความมัน่-
คงโดยตรงออกมาพูดย่อมมี
ระดับความน่าเชื่อถือ
 มองแง่ดีเป็นกำรเตือนประชำ 
ชนให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตำเพื่อไม่
ให้เกิดเหตุไม่คำดคิดขึ้น เป็นกำร
ให้ข่ำวเพือ่ให้คนไทยเกดิควำมเป็น
น�้ำหน่ึงใจเดียวกัน ให้เกิดควำม
ร่วมมือร่วมใจในหมู่คนไทย
 แต่มองในมุมกำรเมือง กำร
ออกมำพูดโดยไม่เปิดเผยรำยละ 
เอียด นอกจำกจะท�ำให้ประชำชน
เกิดควำมหวั่นวิตกแล้ว ยังเป็น 
กำรตอกลิม่ให้เกดิควำมเกลยีดชงั
ต่อกลุ่มที่ถูกทำสีว่ำเป็นผู้ไม่จงรัก
ภักดี หรืออยู่ในขบวนกำรล้มเจ้ำ
 ข่าวจ้องป่วนงานพระราชพิธี
ส�าคัญท่ีคนไทยท้ังชาติจะมารวม
ตวักนัจะจรงิหรอืไม่ ไม่มใีครรู ้นอก 
จากคนที่ออกมาพูด
 แต่พระราชพธิสี�าคญันี ้ ไม่ 
มีใครอยากให้เกิดเหตุร้ายขึ้น 
เมือ่ฝ่ายความมัน่คงได้รบัราย 
งานด้านการข่าวมากห็วงัว่าจะ
ท�าทกุวถิทีางเพือ่ป้องกันไม่ให้
เกดิสิง่ไม่คาดคิด ยิง่หากจบัคน
ทีต้่องการสร้างความป่ันป่วนได้
จะยิ่งช่วยยืนยันว่าการให้ข่าว
ครัง้นีเ้พ่ือเตอืนประชาชนไม่ได้
พดูเพือ่หวงัผลทางการเมอืง

เวลารัฐบาลเจอแรงเสียดทางทาง 
การเมืองมากๆ มักมีข่าวประเภท
ลอบสังหารบุคคลส�าคัญออกมา 
ซึ่งก็มีแต่ข่าว ไม่มีรายละเอียดว่า
ใครกลุม่ไหนจะลงมอืท�าเพือ่อะไร 
สุดท้ายเรื่องก็เงียบหายไปโดยไม่ 
มีอะไรเกิดขึ้น
 ขณะนี้มีข่ำวลักษณะเดียวกัน
ออกมำ แต่ครัง้นีไ้ม่ใช่เรือ่งกำรลอบ
สังหำรบุคคลส�ำคัญ แต่เป็นกำร
เตรียมโจมตีเพื่อสร้ำงควำมปั่น
ป่วนในงำนพระรำชพิธีถวำยพระ
เพลงิพระบรมศพ พระบำทสมเดจ็
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช
 ข่ำวนี้จะไม่น่ำสนใจ หำกไม่
ออกมำจำกปำกของ พล.อ.ประ-
วิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐ 
มนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระ-
ทรวงกลำโหม ที่ระบุ
 “ด้านการข่าวพบว่า มีกลุ่มท่ี

ต้องการก่อความวุน่วายทัง้ในและ
นอกประเทศ แต่ไม่จ�าเป็นต้องขอ
ความร่วมมอืจากคนเหล่าน้ี เพราะ
เป็นกลุม่ผูไ้ม่หวงัดแีละมีเป้าหมาย
ชัดเจน
 ส่วนตวัเป็นห่วงในทกุเรือ่ง โดย
เฉพาะ การก่อกวนทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
จงึต้องมกีารวางก�าลงัอย่างเข้มงวด 
เพ่ือให้เกิดความพร้อมและความ
ปลอดภัยในทุกอย่าง เพราะพระ
ราชพิธีในครั้งนี้ ถือเป็นพิธีส�าคัญ
หนึง่เดยีวในโลก ดงันัน้ ทกุหน่วย
งานทีเ่กีย่วข้องจะเตรยีมงานให้สม
พระเกยีรตทิีท่รงงานมานาน 70 ปี 
ส่วนการเตรยีมความพร้อมในช่วง
พระราชพธิ ีขอให้ประชาชนตดิตาม
ข่าวสารทางวทิยแุละโทรทศัน์รวม
การเฉพาะกิจแห่งประ เทศ”
 ข่าวนีจ้ะไม่น่าสนใจ หากไม่
ถกูส�าทบัด้วยค�ากล่าวของ พล.อ. 
เฉลมิชยั สทิธสิาท ผูบั้ญชาการ

ทหารบก ทีร่ะบุ
 “มีกลุ่มบุคคลทั้งภายในประ 
เทศและนอกประเทศ ปลุกระดม
เพือ่ก่อกวนในงานพระราชพธิถีวาย
พระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสม 
เดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย
เดช โดยการข่าวเป็นการปลุกระ 
ดมผ่าน Social Network มาอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งยืนยันว่าหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง โดยพล.อ.ประ-
วิตร วงษ์สุวรรณ ได้ก�าชับและสั่ง
การดแูลเรือ่งนีอ้ย่างเข้มงวด ขณะ
ทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจ กด็�าเนนิการตดิ 
ตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
 อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเชื่อมั่น
ว่าประชาชนส่วนใหญ่ เข้าใจ ใน
งานพระราชพิธีครั้งน้ี ว่ามีความ
ส�าคัญและมีความยิ่งใหญ่ พร้อม
เช่ือม่ันว่างานพระราชพิธี จะด�า 
เนนิไปอย่างเรยีบร้อย และสมพระ
เกียรติ อยากขอความร่วมมือประ 
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 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รำยงำน)

ป่วนอีกแล้ว?
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

โบรำณที่ว่ำ “พูดไปสองไพเบี้ย น่ิงเสียยัง
ต�าลึงทอง” เพรำะเร่ืองควำมม่ันคงเป็นเรื่อง
ส�ำคญัและละเอยีดอ่อน ถงึจะอดัอัน้ตนัใจอย่ำงไร
กต้็องอดทนอดกลัน้ ซึง่พระพทุธเจ้ำกต็รัสว่ำ กำร
เผยแพร่ต้องมคีวำมอดทนอดกลัน้ เขำด่ำ เขำตี 
เขำว่ำ แม้กระทัง่เขำฆ่ำ กน็กึว่ำดกีว่ำทีฆ่่ำตวัตำย
เอง ถ้ำเป็นสำวกพระพทุธเจ้ำต้องท�ำได้ขนำดน้ี 
จงึจะท�ำให้ชำวโลกนบัถอืได้  
 กำรพดูจงึต้องให้ถกูกำลเทศะ เพรำะไม่มใีคร
อยำกอยูใ่นภำวะสงครำมตลอดไป เพรำะฉะนัน้
ต้องทุม่เทชวีติให้เกดิควำมสงบเยน็ อย่ำเร่ำร้อน 
โดนนดิโดนหน่อยกเ็ร่ำร้อนซะแล้ว บำงคนอำจ
บอกว่ำไม่เคยอยู่ในสถำนกำรณ์อย่ำงนี้ก็พูดได้ 
ควำมจรงิอำตมำเคยไปอยูภ่ำคใต้ 7 ปี ไม่ใช่ไม่
เคยผ่ำน แต่เรำกต้็องรูจ้กัรกัษำตวัรอดไว้ก่อนอย่ำ
ดบัเครือ่งชน หำกยงัไม่ถงึเวลำ อย่ำให้ชวีติต้อง
มำสญูสิน้ไปเพยีงแค่นี ้ เพรำะควำมสงบเกดิขึน้
ได้ ไม่มใีครทีจ่ะไล่ล่ำฆ่ำฟันกนัตลอดเวลำ ถ้ำเรำ
ไปพดูอะไรทีไ่ปซ�ำ้เตมิ ควำมรนุแรงกจ็ะยิง่มำก  
 ไม่ใช่เรำจะเกรงกลัว แต่เรำต้องหลีกเลี่ยง
ควำมรนุแรงควำมสญูเสยีให้มำกทีส่ดุ 
 การแก้ปัญหาไฟใต้ต้องแก้ด้วยสติปัญ 
ญามากกว่าอารมณ์ ถ้าเอาอารมณ์มาพดูมา
เขียนมันก็จะยิ่งยุ่งยาก เกิดความระส�่าระ 
สายและนองเลอืดมากกว่านี ้จงึต้องช่วยกัน
ไม่ให้สถานการณ์บานปลายและเกดิความ
เกลยีดชงั มาช่วยกนัให้เกดิความสงบและ
สนัตดิทีีส่ดุ เพือ่ตวัเองและประเทศชาติ
 	 เจรญิพร

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

  
In Brief : ย่อความ

แก้ด้วยปัญญา

 

การแก้ปัญหาไฟใต้ต้องแก้ด้วยสติ
ปัญญามากกว่าอารมณ์ ถ้าเอาอา-
รมณ์มาพูดมาเขียนมันก็จะยิ่งยุ ่ง
ยาก เกิดความระส�่าระสายและ
นองเลือดมากกว่านี้

กระแสประชำธปิไตยพุง่สงูปรีด๊ หลงักำร
จำกไปของ “อาจารย์ยิม้” สธุาชยั ยิม้
ประเสรฐิ ขนำด “ทกักี”้ ยงัโพสต์แสดง
ควำมอำลัย และยกย่อง “อำจำรย์ยิ้ม” 
เป็นขวัญก�ำลังใจคนรักประชำธิปไตย
และรักควำมยุติธรรม
 กำรจำกไปของ “อาจารย์ยิ้ม” ท�ำ 
ให้วันที่ 6 ตุลำคมปีนี้ ซึ่งครบรอบ 41 ปี 
เหตกุำรณ์ 6 ตลุำคม 2519 มคีวำมหมำย
เป็นพิเศษ แม้ไม่มี “อาจารย์ยิ้ม” ที่
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงส�ำคัญทุกปี  
 อย่ำงไรก็ตำม โครงกำร “บันทึก 6 
ตุลา” (doct6.com) ที่เปิดอย่ำงเป็น
ทำงกำรเมือ่วนัที ่24 กนัยำยนทีผ่่ำนมำ 
กเ็หมอืนตวัแทน “อาจารย์ยิม้” ในกำร
ต่อสู้เพื่อประชำธิปไตย และเป็นจุดเริ่ม
ต้นของกำร “คืนความยุติธรรม” ซึ่ง
เป็นกำรก่ออำชญำกรรมโดยอ�ำนำจรัฐ
อย่ำงโหดร้ำยทำรุณ  
 โดยเฉพาะอย่างยิง่สถานการณ์ทีบ้่าน
เมืองอยู ่ภายใต้อ�านาจเผด็จการจาก     
การรฐัประหารถงึ 2 ครัง้ ขณะทีป่ระเทศ
ท่ัวโลกก�าลงัก้าวไปข้างหน้า แต่ “กะลา
แลนด์” กลบัถอยหลงัจมปลกักบั วาทกรรม 
“คนด”ี และ “ประชาธปิไตย 99.99%” 
ภายใต้ “แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี” 
 “กรรมการยทุธศาตร์ชาติ” ท่ีอายุ
เฉล่ีย 60-70 ปี จงึกลายเป็นประเดน็
ร้อนขณะน้ีว่ามีความรูค้วามสามารถ
เยีย่ง “ผูว้เิศษ” หรอืเป็นแค่ “ฝักถัว่” 
เพือ่ “ต่อท่ออ�านาจ” ให้กบักลุม่ผูม้ี
อ�านาจ และเอือ้ประโยชน์กลุม่นาย 
ทนุขนุศกึเท่านัน้!

เดินฝ่าความมดื? กรณ ีอดตีพระมหาอภชิาต ิ ปณุณฺจนโฺท ที่
ปัจจบุนัสกึไปแล้ว หลงัจำกโพสต์ข้อควำมทีท่�ำ ให้
เกดิควำมขดัแย้งระหว่ำงศำสนำพทุธกบัศำส นำ
อสิลำม หนึง่ในอปุสรรคกำรแก้ปัญหำไฟใต้คอื
ควำมจรงิ ฝ่ำยควำมมัน่คงกม็องปัญหำอกีแบบ
หน่ึง อย่ำงอดีตพระมหำอภิชำติก็ยืนยันว่ำพูด
ควำมจรงิ แต่อกีฝ่ำยกบ็อกว่ำแม้จะเป็นควำมจรงิ
กไ็ม่ควรพดู พดูแล้วจะเป็นปัญหำหรอืเสยีหำยทัง้
ต่อตนเองและบ้ำนเมอืง 
  ในสถำนกำรณ์ทีย่งัมคีวำมรนุแรงอย่ำงทกุวนั
น้ี ควำมจริงบำงเรื่องจึงต้องไม่ควรพูด เพรำะ
รัฐบำลก�ำลังแก้ปัญหำ พูดควำมจริงออกไปจึง
อำจเหมอืนเอำน�ำ้มนัสำดลงไปในกองเพลงิ ท�ำ 
ให้เกดิอปุสรรคในกำรแก้ปัญหำ อย่ำงระเบดิที่
สำยบุรีเมื่อเร็วๆนี้ ทหำรเสียชีวิตและบำดเจ็บ
จ�ำนวนมำก  
 ทีส่�ำคญัเป็นพระแล้วไปพดูเรือ่งทีไ่ม่ส่งเสรมิ
ควำมสงบ สร้ำงควำมขดัแย้ง เกลยีดชงั กต้็องไม่
พดู เพรำะหลกัของทกุศำสนำคอืสอนให้มสีนัติ 
ภำพ สนัตสิขุ หำกไปสร้ำงควำมขดัแย้งเกลยีดชงั
จนเกดิควำมไม่สงบสขุ กเ็ท่ำกบัไม่เคำรพศำสนำ 
 พระพทุธเจ้ำบอกว่ำ ใครท่ีเป็นลูกศิษย์ตถำคต 
ถ้ำยงัมคีวำมอำฆำตมำดร้ำย ใครมำท�ำร้ำยตถำ 
คตแล้วก็ออกมำตีโพยตีพำยจะจัดกำรเอำเป็น
เอำตำย กเ็หมอืนเร่งเร้ำให้เกดิสงครำมศำสนำ 
 ดงันัน้ บำงเรือ่งจงึไม่ควรท�ำ คดิได้ แต่พดูไม่
ได้ ควรนิง่ไว้ อดทนไว้  ผูก่้อควำมไม่สงบอำจ
เหน็ใจและ หยดุกำรกระท�ำอะไรทีเ่ดอืดร้อนเสยี
หำย ยิ่งในสถำนกำรณ์อย่ำงนี้ ต้องนึกถึงค�ำ
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เศรษฐกิจ

Gionee : มร.หย ูป่าวซงิ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีโอนี อิ 
เลคทรอนิค เทคโนโลยี (ประเทศ 
ไทย) จ�ากัด เปิดตัวสมาร์ทโฟน 
Gionee M7 Power อย่างเป็น
ทางการ พร้อมเปิดตวันางเอกแถว
หน้าของวงการ แต้ว ณฐพร เต-   
มีรักษ์ เป็นพรีเซ็นเตอร์ Gionee 
คนแรกของประเทศไทย 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,100.00 บำท

 ขำย 20,200.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,738.00  บำท

 ขำย   20,200.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,271.51 ขำย 1,271.87
ลอนดอน ซื้อ 1,271.54 ขำย 1,271.79

ภาวะหุ้น 2 ตุลาคม 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

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) 

33.66 

39.97

46.40625

4.3875

0.30821

24.84825

+15.48  1,688.64  
  62,026.90
+26.98  2,428.27  
  44,837.13
+12.59  1,081.51  
  34,214.67
-0.71  569.95  
  3,151.69

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,811.76  +21.12

2,525.81  +17.82

2,624.56  +2.21

1,972.60  +19.43

 2,551.91  +15.08

 2,997.25  +1.19

1,327.55  +11.94

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

6,817.96

10.99

5,768.83

9.30

1,049.13

-

20,688.84

33.35

17,829.32

28.74

2,859.52

-

27,103.24

43.70

31,698.45

51.10

-4,595.21

-

‘สยามเอาทเ์ลต’ปลืม้อคีอมเมริซ์

เหมำะกับแต่ละประเภทร้ำนค้ำ 
ท�ำให้ตอบโจทย์ทุกประเภทธุร-
กิจด้วยขนำดของคลังสินค้ำที่
กว้ำงขวำงถงึ 3,600 ตำรำงเมตร 
ซึ่งสยำม เอำท์เลตสำมำรถรอง 
รับธุรกิจร้ำนค้ำออนไลน์ขนำด
ใหญ่และขนำดย่อมได้มำกกว่ำ 
1,000 รำย
 นอกจำกนี้ ช่วงปลำยปีที่มี
กำรแข่งขันดุเดือดที่สุด ถือเป็น
โอกำสทองของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ทกุประเทศ กำรเตรยีมตวัของร้ำน
ค้ำต่ำงๆ จึงต้องท�ำตั้งแต่เดือน
สิงหำคมและกันยำยน ซึ่งธุรกิจ
มีโอกำสจะเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่ำ
ตัว
 ล่ำสุด สยำม เอำท์เลตได้จับ
มอืกบัพนัธมติรทำงธรุกจิด้ำนโล
จิสติกส์ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
กำรบรหิำรจดักำร Supply Chain 
ให้กบัองค์กรขนำดใหญ่แบบขำย 
ส่ง (Big-Box/Wholesale Ful-
fillment) และรูปแบบค้ำปลกี (Re-
tail Fulfillment) รวมถึงพัฒนำ 
Fleet Management Platform 
ที่จะช่วยให้สยำม เอำท์เลต สำ-
มำรถดงึให้บริกำรขนส่งได้ทัว่ประ 
เทศอย่ำงมีศักยภำพ 
 ส�ำหรบัส่วนบรกิำรแบบ Same 
Day และ Next Day Delivery 
สยำม เอำท์เลตได้ร่วมกับ honest 

bee ในกำรส่งพัสดุได้อย่ำงรวด 
เร็วและยังจับมือกับ e-LogiT ผู้
ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ส�ำหรับ
อีคอมเมร์ิซอันดบั 1 สญัชำตญิีปุ่น่ 
เพื่อให้ผู ้ค้ำไทยสำมำรถเข้ำถึง
ตลำดญี่ปุ่นได้สะดวกมำกขึ้น ซึ่ง
สยำม เอำท์เลตมุง่มัน่พฒันำกำร
ให้บริกำรให้สำมำรถตอบรับทุก
ควำมต้องกำรของธุรกิจอีคอม 
เมิร์ซยคุใหม่ ท้ังรูปแบบ B2B และ 
B2C ด้วยท�ำเลท่ีต้ังของคลังสิน 
ค้ำท่ีพระรำม 3 ซึง่ห่ำงจำกสำทร
เพยีง 10 นำท ีมทีมีงำนมอือำชพี
ทีพ่ร้อมให้บรกิำรแบบเพือ่นดแูล
เพือ่น รวมถงึกระบวนกำรและขัน้
ตอนทีไ่ด้มำตรฐำน เพ่ือให้ธุรกจิ
ร้ำนค้ำออนไลน์ใช้งำนได้ง่ำยและ
สะดวก นอกจำกน้ี ยังมีบริกำร
เสริมและพันธมิตรทำงธุรกิจอีก
มำกมำยทีพ่ร้อมให้ค�ำปรกึษำและ
ควำมช่วยเหลือผู้ค้ำออนไลน์ 

สยาม เอาท์เลต จบัมอืพนัธมติรเสรมิความแขง็แกร่งให้ครอบ 
คลมุทุกด้านและตอบโจทย์ความต้องการทีห่ลากหลายของผูค้้า 
ตัง้เป้าเตบิโต 300% คาดสิน้ปีมสีนิค้ามากกว่า 50,000 SKUs 
จากร้านค้าออนไลน์กว่า 400 ราย

 น.ส.พิมพ์ฐดำ สหัชอติเรก-
ลำภ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บริษัท สยำม เอำท์เลต จ�ำกัด 
กล่ำวว่ำ ปีนีถ้อืเป็นปีอคีอมเมร์ิซ
อย่ำงแท้จรงิ บรรดำยกัษ์ใหญ่ระ 
ดับโลกเข้ำมำชิงส่วนแบ่งตลำด
ในประเทศอย่ำงคึกคัก ท�ำให้ธุร 
กิจที่เกี่ยวข้องได้อำนิสงส์ไปด้วย 
รวมถึงสยำม เอำท์เลตที่ให้บริ 
กำรธุรกิจ e-Fulfilment ทั้งกำร
จัดกำรคลงัสินค้ำ แพก็สนิค้ำและ
ส่งสินค้ำอย่ำงครบวงจร โดยภำพ
รวมกำรเตบิโตของอคีอมเมร์ิซใน
ไทยปีนี้คำดว่ำจะมีสินค้ำมำก 
กว่ำ 50,000 SKUs จำกร้ำนค้ำ
ออนไลน์กว่ำ 400 รำยมำใช้บริ 
กำร มีสินค้ำที่ส่งออกจำกโกดัง
รวม 235,000 ออเดอร์ คิดเป็น
ยอดเฉลีย่ต่อเดอืนถงึ 20,000 ออ
เดอร์
 สยำม เอำท์เลตได้รับควำม
ไว้วำงใจจำกร้ำนค้ำออนไลน์    
ท้ังรำยย่อย รำยใหญ่และสินค้ำ
แบรนด์ต่ำงๆมำใช้บริกำรเพิ่ม
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกปีที่แล้ว 
100 รำย แต่เพียงครึ่งปีแรกของ
ปี 2560 เพิ่มถึง 200 รำย ใน
ฐำนะมืออำชีพที่มีขั้นตอนกำร
ท�ำงำนทีไ่ด้มำตรฐำนและเทคโน 
โลยีที่มีระบบซอฟท์แวร์บริหำร
จัดกำรหลังร้ำนท่ีออกแบบให้

พิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ
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เศรษฐกิจ

สทุศัน์ เรอืงมานะมงคล 

ประชุมผู้ถือหุ้น	: สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประธานกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จ�ากัด 
(มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพที่ระลึกภายหลัง
เสร็จสิ้นการจัดงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2560 ณ 
ห้องประชุมชั้น 1 ส�านักงานใหญ่ จ.สมุทรสาคร 

รับง่าย-จ่ายคล่อง	 : เทียนทิพย์ นาราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าเอสเอ็มอี ทีเอ็มบี เดินหน้ากระตุ้นการรับ-จ่ายผ่าน  QR Code  
ที่สะดวก ใช้ง่าย รองรับสังคมไร้เงินสด พร้อมต่อยอดโมบาลย์แอปฯ 
“TMB Business TOUCH” สร้าง QR Code เพิ่มช่องทางรับเงิน 
อ�านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 

เศรษฐกิจ

  นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรกลุม่ทสิโก้ 
กล่ำวว่ำ กว่ำ 10 เดอืนท่ีผ่ำนมำทมี
งำนของทิสโก้ และ ธนำคำรสแตน 
ดำร์ดชำร์เตอร์ด ประจ�ำประเทศไทย 
(มหำชน) ได้ท�ำงำนร่วมกันอย่ำง
ใกล้ชิดในทกุขัน้ตอน  เพือ่ให้ลกูค้ำ
ได้รบักำรบรกิำรอย่ำงต่อเนือ่งภำย
หลังกำรโอนธรุกจิแล้วเสรจ็ วนันีท้ัง้
สองธนำคำรจงึประกำศควำมส�ำเรจ็
ในกำรโอนธรุกจิ ซึง่ลกูค้ำให้กำรสนบั 
สนนุและเข้ำใจสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้
 นำยสุทัศน์ กล่ำวว่ำ นบัจำกนี้
ไปทสิโก้มุง่มัน่จะให้บรกิำรเพือ่ตอบ

สนองควำมต้องกำรทำงกำรเงนิแก่
กลุม่ลกูค้ำรำยย่อยให้ดท่ีีสดุ โดยมี 
Open Architecture Platform ทีจ่ะ
เข้ำมำเสริมธุรกิจกำรเป็นที่ปรึกษำ
ควำมมัง่ค่ัง (Wealth Advisory) ให้
กบัลกูค้ำ เป็นกำรเพิม่ทำงเลอืกให้
ลกูค้ำให้สำมำรถลงทนุในผลติภณัฑ์
ทำงกำรเงินได้หลำกหลำยและสะ     
ดวกยิง่ขึน้ในทีเ่ดยีว ทัง้จำกผลติภณัฑ์
ของทสิโก้และผลติภณัฑ์ของสถำบนั
กำรเงนิชัน้น�ำอืน่ๆ นอกจำกนี ้ เรำ
ยงัมผีลติภณัฑ์สนิเชือ่บ้ำน Mortga-
ge Saver ที่ช่วยลูกค้ำเพ่ิมสภำพ
คล่องทำงกำรเงนิและประหยดัดอก 

เบีย้อกีด้วย
 นำยพลำกร หวัง่หล ีกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำ   
ที่บริหำรธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์   
เตอร์ฯและส�ำนกังำนตวัแทน กล่ำว

ทสิโก้ กบั สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประกาศความส�าเรจ็รบั
โอนธรุกจิรายย่อย ครอบคลมุสนิเชือ่ส่วนบคุคล สนิเชือ่ธรุกจิ
รายย่อย สนิเชือ่เพือ่ท่ีอยูอ่าศัย บรกิารธนบดธีนกจิ นายหน้า
ประกนัภยั เงนิฝากรายย่อยและบตัรเครดติ

ทิสโก้-SCBTโอนธุรกิจรายย่อย
ว่ำ ธนำคำรด�ำเนนิธรุกจิในประเทศ 
ไทยมำตัง้แต่ พ.ศ.2437 และมุง่มัน่
ด�ำเนนิธรุกจิเพือ่ให้บรกิำรลกูค้ำองค์ 
กรและสถำบนัในประเทศไทยอย่ำง
ต่อเนือ่ง ประเทศไทยเป็นส่วนส�ำ-
คญัในยทุธศำสตร์ภมูภิำคของกลุม่
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด นอก 
จำกนี้ ธนำคำรยังมีข้อได้เปรียบที่    
มคีวำมสมัพันธ์ท่ีแนบแน่นกบัลกู-
ค้ำไทย เครอืข่ำยทัว่โลกทีแ่ขง็แกร่ง
ครอบคลมุกว่ำ 69 ประเทศทัว่โลก 
ทั้งยังเป็นธนำคำรระดับนำนำชำติ
แห่งเดียวที่ด�ำเนินธุรกิจครบทั้งใน 
10 ประเทศอำเซยีน เพยีบพร้อมด้วย
นวตักรรมทำงกำรเงนิและกำรบร-ิ
กำร ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ำเติบโตและ
คว้ำโอกำสทำงธรุกิจในประเทศไทย 
และภูมิภำคได้มีประสิทธิภำพและ
อย่ำงยัง่ยนื

 นำยภทัรพงศ์ รกัตะบตุร ประ 
ธำนสำยช่องทำงกำรตลำดและพฒั 
นำฐำนลูกค้ำ ธนำคำรเกียรตนิำคนิ 
จ�ำกดั (มหำชน) กล่ำวว่ำ ในช่วงกว่ำ 

‘รถสนิเชือ่เคลือ่นที’่ตอบโจทย์การเงนิ
1 ปีทีผ่่ำนมำ ผลจำกกำรท�ำตลำด
เชิงรุกของสำยช่องทำงกำรตลำด
และพฒันำฐำนลกูค้ำเพือ่ขยำยฐำน
กลุม่ลกูค้ำรำยย่อยของธนำคำร สำ-
มำรถอ�ำนวยสินเชื่อรำยย่อยเพิ่ม
มำกขึน้ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เป็น
ไปตำมยทุธศำสตร์ Credit House 
คณุภำพ และต้นปีได้เริม่กำรให้บร-ิ
กำรผ่ำน Alternative Channel หรอื
ช่องทำงกำรตลำดทำงเลอืกเพือ่ขยำย

ตลำดและเข้ำถงึลกูค้ำตอบโจทย์กำร
เงนิทกุรปูแบบในชือ่ “KK Money 
Station” ไม่ว่ำจะเป็นสนิเชือ่บคุคล 
สนิเชือ่รถยนต์ สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั สนิ
เชือ่ KK SME รถคณู 3 
 โดยเริม่ต้นจำก Mini Booth ที่
หมุนเวียนให้บริกำรบริเวณอำคำร
ส�ำนกังำนทัว่กรงุเทพฯ และระหว่ำง
วนันีถ้งึวนัที ่30 ธนัวำคม ได้จดัโปร
โมชัน่ส�ำหรบัลกูค้ำทีใ่ช้บรกิำรผ่ำน

รถบรกิำรสนิเชือ่เคลือ่นท่ีกบัผลติ-
ภัณฑ์บัตรกดเงินสด KK Cash 
Card รบัดอกเบีย้พเิศษเพยีง 18% 
ต่อปี พร้อมฟรีค่ำธรรมเนียมกำร
เบกิถอนเงนิสด หรอืลกูค้ำทีต้่องกำร
รีไฟแนนซ์บ้ำน ฟรีค่ำธรรมเนียม
ประเมนิรำคำและค่ำจดจ�ำนอง ส�ำ-
หรบัผูต้้องกำรเงนิก้อนหรอืเงนิทนุ 
หมนุเวยีนธรุกจิกม็โีปรโมชัน่พิเศษ
ดอกเบีย้ 0% นำน 12 เดอืน
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กีฬา

โลกกีฬา

‘โจฮนัน่า’ฟบุพ่ายอกีแล้ว 
โจฮนัน่า คอนต้า มือ 1 จำกสหรำชอำณำจกัร 
ฟอร์มยงัฟบุอย่ำงต่อเนือ่ง เมือ่พ่ำย 5 นดั
ติดต่อกนั ต่อ โมนก้ิำ นคิเูลสคู มอื 65 ของ
โลก 6-1, 6-2 ตกรอบแรก ไชน่ำ โอเพ่น ที่
กรงุปักกิง่ โดยใช้เวลำ 64 นำที 
 คอนต้ำ ยงัคงหำฟอร์มเก่งไม่เจอ หลงั
จำกทีต่กรอบรองชนะเลศิวมิเบลิดนั โดยเธอ
ชนะเพยีง 2 เกมจำก 6 รำยกำรนบัจำกนัน้ 
จำกสถำนกำรณ์ล่ำสดุ เธออยู่ในอันดบั 8 และ
ผ่ำนเข้ำไปรอบสุดท้ำยของ WTA รำยกำร
สดุท้ำยของปีทีส่งิคโปร์ แต่หำกว่ำเธอต้องกำร
ที่จะจบฤดูกลอย่ำงสวยงำม เธอจะต้องเร่ง
ฟอร์มของเธอให้ทนัเวลำ

‘ฮามลิตนั’กงัวลความเรว็
ลอูสิ ฮามิลตัน มคีวำมกงัวลในควำมเรว็ของ 
เซบำสเตยีน เวตเตล คูแ่ข่งจำกทมีเฟอร์รำรี่ 
แม้ว่ำเขำจะวิ่งผ่ำนธงตรำหมำกรุก เป็นคัน
แรกทีม่ำเลเซีย กรงัด์ปรซ์ี เมือ่วนัอำทติย์ที่
ผ่ำนมำ ล่ำสุด ฮำมลิตนั โกยคะแนนน�ำห่ำง 
เวตเตล ไป 34 แต้ม เมื่อถูกถำมถึงเรื่อง
ควำมเรว็ของเฟอร์รำรี ่ในสนำมนี ้ฮำมลิตนั 
กล่ำวว่ำ “ใช่แล้ว เรำมงีำนท่ีต้องท�ำกนัต่อไป”  
 อนึง่ ส�ำหรบักำรแข่งขันมำเลเซีย กรงัด์
ปรีศ์ เมื่อวันอำทิตย์ที่ผ่ำนมำ ถือเป็นครั้ง
สดุท้ำยของกำรแข่งขนัรถสตูร 1 ทีม่ำเลเซีย 
หลงัจำกท่ีมำแข่งขนัท่ีนีเ่ป็นเวลำ 4 ปี 

‘เวลส์’ต้องรออาการ‘เบล’ 
ทมี “สงิโตแดง” เวลส์ ต้องรอดอูำกำรบำด
เจบ็ของ แกเรธ็ เบล อกีครัง้ หลงัจำกทีเ่ขำ
พลำดลงสนำมในเกมท่ี ทมี “รำชนัชดุขำว” 
เรอัล มำดริด พบกับเอสปันญ่อล เมื่อวัน
อำทติย์ท่ีผ่ำนมำ โดย ซเีนอดนี ซดีำน เฮด
โค้ชของทมี ให้สมัภำษณ์ก่อนเกมกำรแข่งขนั
ว่ำ เบล มอีำกำรบำดเจบ็ทีก่ล้ำมเนือ้น่อง ใน
เกมแชมเป้ียนส์ ลกี นดัทีพ่บกบัทมีโบรสุเซยี 
ดอร์ทมนุด์ เมือ่วนัองัคำรทีแ่ล้ว โดย เบล ถกู
เปลีย่นตวัออกในเกมดงักล่ำว หลงัจำกทีเ่ขำ
ท�ำประตใูห้ทมีชนะไปด้วยสกอร์ 3-1 เมือ่ถกู
ถำมว่ำ อำกำรบำดเจบ็ของ เบล จะส่งผลเกม
ทมีชำตหิรอืไม่ ซดีำน กล่ำวว่ำ “ยงัไม่มกีำร
พดูคยุกนัระหว่ำงทีมมำดรดิ กบัทมีชำตเิวลส์ 
เลย แต่เรำไม่เสีย่งทีจ่ะเอำเขำลงเล่นหรอก” 

อนัโตนโิอ คอนเต้ กนุซอืใหญ่ ทมี “สงิโตน�ำ้ 
เงนิครำม” เชลช ียอมรบัว่ำ กำรทีจ่ะพำทมีป้อง 
กนัแชมป์พรเีมยีร์ลกี ในฤดกูำลนี ้ ยำกกว่ำกำร
ป้องกนัแชมป์ในกลัโช เซเรยีอำ สมยัทีเ่ขำคมุทมี
ยเูวนตสุมำก หลงัจำกทีเ่กมล่ำสุด พ่ำยให้กบัทมี 
แมนฯ ซติี ้อยูถ่งึ 6 แต้ม หลงัจำกทีเ่กมพรเีมยีร์
ชพิผ่ำนไป 7 เกม และแพ้เกมในบ้ำนเป็นเกมที่
สอง เท่ำกบัทีเ่ขำท�ำไว้เมือ่ฤดกูำลทีแ่ล้ว 
 คอนเต้ คว้ำแชมป์เซเรยีอำ กบั ยเูวนตสุ มำ 
3 ฤดูกำล เพรำะฉะนั้นเขำรู้ดีว่ำ กำรป้องกัน
แชมป์ต้องท�ำอย่ำงไร แต่เขำเชือ่ว่ำ ในปีนีก้บัเวที
พรีเมียร์ลีก และต้องเจอกับคู่แข่งอย่ำงสองทีม

โรนลัด์ คมูนั นำยใหญ่ทมี “ทอ็ฟฟ่ีสนี�ำ้เงนิ” 
เอฟเวอร์ตนั ก�ำลงัตกอยูใ่นสถำนกำรณ์ทีล่�ำบำก
หลงัจำกทีเ่กมล่ำสดุ ทมีต้องพ่ำยให้กบัทมีเบร์ิน
ลย์ี 0-1 คำรงักดุสินั ปำร์ค ของตวัเอง จำกควำม
พ่ำยแพ้ในเกมดงักล่ำว ท�ำให้ คมูนั และเอฟเวอร์
ตนั ตกอยูใ่นสถำนกำรณ์ทีว่กิฤตอิกีครัง้ เมือ่พวก
เขำแพ้ถงึ 4 จำก 5 เกม ส่งให้ทมีมแีต้มเหนอื 3 
ทมีสดุท้ำยของตำรำงเพยีง 2 แต้มเท่ำนัน้ 
 จำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำว บรษิทัรบัแทงพนนั
อย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำยขององักฤษ ตัง้รำคำ

จำกเมอืงแมนเชสเตอร์ ด้วยแล้ว มนัเป็นเรือ่งที่
ยำกทีเ่ขำจะท�ำได้เหมอืนกบัทีเ่ขำอยูก่บัยเูวนตสุ 
 “มันแตกต่ำงกันโดยสื้นเชิง” เขำกล่ำวถึง
ประสบกำรณ์ทีเ่คยพบในอติำล ี “ยเูวนตสุ คว้ำ
แชมป์มำครองได้ ทัง้ทีต้่องพบกบัทมีแขง็แกร่ง
อย่ำงเอซ ี มลิำน ในฤดกูำล 2011-12 แต่หลงั
จำกนัน้ ช่วงซมัเมอร์ พวกเขำขำย เธยีโก้ ซลิวำ 
และซลำตนั อิบรำฮโิมวิช ไปให้กบัทมีปำรสีแซงต์ 
แชแมง พวกเขำดอู่อนลง ซึง่มนัไม่ง่ำยหรอก ที่
จะเอำชนะได้อีกครั้ง แต่หำกว่ำคุณมำเปรียบ
เทยีบเมือ่ฤดกูำลทีแ่ล้ว กบัฤดกูำลนี ้คณุจะเหน็
ว่ำทมีใหญ่ๆแขง็แกร่งขึน้มำก”   
 “เมื่อฤดูกำลที่แล้ว มันเป็นเร่ืองที่น่ำยินดี
มำกกบัผลงำนของทมีเรำ เพรำะคณุต้องไม่ลมืว่ำ 
ฤดกูำลก่อนหน้ำ เรำจบฤดกูำลด้วยอนัดบัที ่10 
แต่ต่อมำ เรำคว้ำแชมป์ และผ่ำนเข้ำนดัชงิชนะ
เลศิเอฟเอ คพั เมือ่ฤดกูำลทีแ่ล้ว เป็นฤดกูำลที่
แสนวเิศษส�ำหรบัเรำ แต่ฤดกูำลนี ้เรำต้องท�ำผล
งำนของเรำให้ดีที่สุด เพ่ือที่จะได้รับควำมพึง
พอใจสงูสดุอกีครัง้ แต่มนัไม่ง่ำยเหมอืนปีทีแ่ล้ว 
ไม่ง่ำยจรงิๆ” 
 ไม่มทีมีไหนทีส่ำมำรถป้องกนัแชมป์พรเีมยีร์
ลีกได้ส�ำเร็จ นับตั้งแต่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
ท�ำได้ในปี 2008-09 ซึง่ในส่วนของ คอนเต้ เขำ
เองไม่ได้สงสยัควำมกระตอืรอืร้นของลกูทมี แม้ 
ว่ำจะมเีสยีงวพิำกษ์วจิำรณ์ตำมมำ 
 “ผมมีโอกำสเห็นนักเตะของผมทุกวัน ผม
ภมูใิจทีไ่ด้เป็นโค้ชนกัเตะเหล่ำนี ้ผมเห็นควำมรบั
ผดิชอบของพวกในทกุช่วงของกำรฝึกซ้อม แต่ผม
มัน่ใจว่ำกำรป้องกนัแชมป์มนัยำกมำกส�ำหรบัทุก
ทมีในลกีนี ้อดตีแสดงให้เหน็แล้วว่ำ มนัยำกแค่
ไหนกำรคว้ำแชมป์สองสมยัในกำรต่อสูท่ี้องักฤษ” 
คอนเต้ กล่ำว

‘คมูนั’เตง็หนึง่เด้งจากเก้าอ้ี

‘คอนเต้’รับพรีเมียร์ลีกหิน

ให้ คมูนั คอืผูจ้ดักำรทมีคนต่อไป ทีอ่ำจจะโดน
เด้งจำกเก้ำอ้ีผู้จัดกำรทีมเป็นคนต่อไปในรำคำ 
8/11 โดยคมูนั ได้กล่ำวถงึสถำนกำรณ์ในช่วงนี้
ว่ำ “ผมไม่มคีวำมสขุอยูแ่ล้ว เมือ่เหน็ผลงำนของ
ทมีเวลำนี ้พวกเขำ (เบร์ินลย์ี) แสดงให้เหน็แล้ว
ว่ำ ทมีเรำต้องเล่นอย่ำงไร”
 “หำกว่ำคุณต้องลงเล่นกบัทมีทีเ่ล่นเกมรบัได้
แขง็แกร่ง คณุมคีวำมจ�ำเป็นต้องรีดฟอร์มทีส่ดุ
ของคณุออกมำให้ได้ แต่เรำท�ำไม่ได้ในเกมนี”้ คู
มนั กล่ำว 
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พำตริก ชัพพำต เสนอภำพน้ีใน caglecartoons.com เล่น        
มกุผลเลอืกตัง้เยอรมน ีซึง่ฝ่ำยขวำจดัได้ทีน่ัง่เกนิคำด (บอดีก้ำร์ด
บอกผู้น�ำเยอรมนีว่ำ ผู้น�ำสหรัฐโทร.มำยินดี...กับฝ่ำยขวำจัด)

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

โคลอมเบยีเป็นประเทศหนึง่ที่
มีกลุ่มติดอำวุธต่อต้ำนรัฐบำลมำ
ยำวนำน โดยควำมขัดแย้งท่ีเกิด
ควำมรุนแรงบ่อยคร้ัง ท�ำให้สญูเสยี
ชวีติและทรัพย์สนิจ�ำนวนมำก รวม

 ฝ่ายรัฐบาลเคยเจรจากับอี
แอลเอน็มาแล้ว 2 ครัง้ และ  
ล้มเหลวทัง้หมด แต่ครัง้นีส้า-
มารถสร้างประวตัศิาสตร์ได้ส�า 
เรจ็ หลงัเจรจาต่อรองกนันาน 
8 เดอืน โดยอแีอลเอน็ยอมเซน็
สญัญาสงบศกึชัว่คราว 3 เดอืน 
ระหว่าง 1 ต.ค.ทีผ่่านมา ถงึ 9 
ม.ค.ปีหน้า
 สญัญำมเีงือ่นไขส�ำคญัคอื กลุ่ม
อแีอลเอน็จะยตุกิำรลกัพำตวัเรยีก
ค่ำไถ่ หยดุท�ำลำยทรพัย์สนิของรฐั 
บำล หยดุวำงกบัระเบดิ และหยดุ
เกณฑ์เยำวชนมำเป็นนกัรบ 
 ส่วนรฐับำลจะดแูลสภำพควำม
เป็นอยู่ ของสมำชิกอีแอลเอ็นใน
เรอืนจ�ำประมำณ 450 คน ให้ดกีว่ำ
เดิม และปกป้องชุมชนแกนน�ำอี
แอลเอน็ให้ปลอดภยั
 หำกสถำนกำรณ์ด�ำเนนิไปอย่ำง
รำบรืน่ โดยฝ่ำยอแีอลเอน็ ไม่ละ 
เมดิข้อตกลง ทัง้ 2 ฝ่ำยมแีผนขยำย
สญัญำสนัตภิำพรอบ 2 เพือ่น�ำไป
สู่ควำมปรองดอง เป็นน�้ำหนึ่งใจ
เดยีวกนัในทีส่ดุ  
 กำรยอมยตุก่ิอควำมรนุแรงของ
กลุ่มตดิอำวุธส�ำคญั 2 กลุม่ ถอืเป็น
ควำมส�ำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของโค-
ลอมเบยี 
 แม้สญัญากบักลุม่อแีอลเอน็
จะเป็นข้อตกลงชัว่คราว แต่จะ
เป็นการเริม่ต้น ทีม่แีนวโน้มจะ
เห็นแสงสว่างปลายอโุมงค์มาก
ทีส่ดุเท่าทีเ่คยมมีา

 
 

+

In Brief : ย่อความ

ประเทศโคลอมเบยีมแีนว
โน้มกลับสู่สันติสุข หลัง
กลุ่มติดอาวุธกลุ่มส�าคัญ
ที่ยืนหยัดต่อสู้กับรัฐบาล
มานานกว่า 50 ปี ยอมเซ็น
สัญญาสงบศึก โดยกลุ่ม
หนึ่งมีเงื่อนไขสงบศึก-
ชัว่คราว

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ทัง้ส่งผลกระทบต่อกำรพฒันำประ 
เทศ
 ฝ่ำยต่อต้ำนรัฐบำลกลุ่มใหญ่
ทีส่ดุ ได้แก่ กองก�ำลงัตดิอำวุธปฏ-ิ
วัติโคลอมเบีย (Revolutionary 
Armed Forces of Colombia) มี 
ชือ่ย่อภำษำสเปนว่ำกลุม่ “ฟำร์ซ” 
(FARC) ต่อสู้กับรัฐบำลด้วยเป้ำ
หมำยแบ่งแยกดนิแดน 
 กลุ่มใหญ่อนัดบั 2 ได้แก่ กอง 

ทพัสร้ำงเสรภีำพแห่งชำต ิ(Natio-
nal Liberation Army : ELN) นยิม
ลทัธมิำร์กซ์
 ทัง้ 2 กลุม่มคีวามเข้มแขง็
ทัง้ด้านก�าลงัพลและอาวธุ ยนื
หยดัต่อสูแ้ละก่อกวนรฐับาลด้วย
วธิต่ีางๆ มานาน 53 ปี มผีูเ้สยี
ชวีติกว่า 220,000 ราย และ
ต้องย้ายถิน่ฐานหนคีวามรนุแรง
เกอืบ 6 ล้านคน 
 รฐับำลโคลอมเบยีพยำยำมเจร 
จำยตุคิวำมขดัแย้งกบั 2 กลุม่มำ
นำน แต่ไร้ผล จนกระทัง่เมือ่เดอืน
สงิหำคมปีทีแ่ล้ว กลุม่ฟำร์ซจงึยอม
ตกลงเซน็สญัญำสนัตภิำพ ทีป่ระ 
เทศควิบำ หลงัเจรจำกนันำน 4 ปี
 กำรบรรลขุ้อตกลงดงักล่ำว เป็น
ผลงำนส�ำคญัทีช่่วยให้ประธำนำ-  
ธบิดฮีวน มำนเูอล ซำนโตส แห่ง
โคลอมเบยี ได้รบัรำงวลัโนเบลสนั 
ติภำพ (Nobel Peace Prize) 
ประจ�ำปีล่ำสดุ (2016)
 จำกนัน้ รฐับำลโคลอมเบยีน�ำ
โดยประธำนำธบิดซีำนโตส ได้เปิด
เจรจำกับกลุ่มอีแอลเอ็น (ELN) 
เม่ือเดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ ที่
ประเทศเอกวำดอร์ 

ข้อมูลภาพ : rishtimes.com

โคลอมเบียพักรบรอบ50ปี
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• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง
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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

02

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4679 (1204) วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

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
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024155-OM-150317-02

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 53 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 09-3535-6365, 08-6475-3138

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    
 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา
2. เสมียนประจำออฟฟศ   
 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา
3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา
4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา
5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       
 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา
6. แมบาน (กินอยูประจำ)  
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ
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สังคม
อำคำรทร ูทำวเวอร์ J 13.30 น. 
วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงวฒันธรรม แถลง
ข่ำวหนังสือที่ระลึกและจดหมำย 
เหตุงำนพระบรมศพพระบำทสม 
เดจ็พระปรมินทรมหำภมิูพลอดลุย
เดช บรมนำถบพิตร” ที่ห้องประ 
ชุมด�ำรงรำชำนุภำพ พิพิธภัณฑ 
สถำนแห่งชำต ิJ 14.30 น. มร. 
แพททรคิ โบท ผูจ้ดักำรใหญ่ โรง 
แรมอนนัตรำ สยำม กรงุเทพฯ แถลง

แรก ทีห่อประชมุศกุรย์ี แก้วเจรญิ 
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
J 10.00 น. สนทิ พรหมวงษ์ 
อธบิดกีรมกำรขนส่งทำงบก และ      
วเิชำวน์ รกัพงษ์ไพโรจน์ กรรมกำร
ผู้จดักำรใหญ่ (ร่วม) ด้ำนกำรพำ-
ณชิย์ บมจ.ทร ูคอร์ปอเรชัน่ แถลง
ข่ำวและพธิลีงนำมบนัทกึข้อตกลง
ควำมร่วมมอื เพือ่พฒันำระบบสำร 
สนเทศและกำรสือ่สำร ตำมโครง 
กำร มัน่ใจทัว่ไทย รถใช้ GPS ที่

J 09.00 น. นายแพทย์สมชาย 
จันทร์สว่าง ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร บรษิทั โรงพยำบำลวฒัน
แพทย์ ตรงั จ�ำกดั (มหำชน) จดักำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำด หลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นคร้ัง

ธนำคำรไทยพำณชิย์ ขอเอำใจสำย
เทีย่ว เปิดตวับตัรเครดติ “SCB My 
Travel-รกัจะเทีย่ว...บตัรเดยีวพอ” 
ภำยใต้คอนเซป็ท์ “Your Real Tra 
vel Companion” มติใิหม่แห่งบตัร
เครดติท่ีจะเป็นเสมอืนเพ่ือนแท้กำร
เดนิทำงทีด่ทีีส่ดุ 
 โดยภำยในงำนได้รบัเกยีรตจิำก
เซเลบรติีส้ำยเทีย่วตวัจรงิอย่ำงกอล์ฟ-
พิชญะ นิธิไพศำลกุล และ ขวัญ-
อษุำมณ ีไวทยำนนท์ พร้อมด้วยกรูู
ด้ำนกำรท่องเท่ียวอย่ำงแบม-ปีติ
ภทัร คตูระกลู ทีจ่ะมำร่วมแชร์ประ 
สบกำรณ์กำรท่องเท่ียวสดุประทบัใจ 
พร้อมแนะเทคนิคเตรียมตัวเที่ยว
แบบนกัท่องเทีย่วตวัจรงิ 
 นางสาวผกาฉตัร เตชาบรู-

รักจะเที่ยว...บัตรเดียวพอ

กอล์ฟ-พชิญะ นธิไิพศำลกลุ กล่ำว
เสรมิว่ำ โดยกำรเดนิทำงส่วนมำก
เรำมกัจะวำงแผนกำรเทีย่วเอง เพรำะ
เรำสำมำรถเลือกได้ว่ำจะไปเที่ยว
ที่ไหนบ้ำง อยำกแวะเที่ยวที่ไหน
เป็นพเิศษ แต่ในหลำยๆ ครัง้ กำร 
เตรียมตัวเที่ยวเองมักจะมีควำมยุ่ง
ยำก และมรีำยละเอยีดค่อนข้ำงมำก
ที ่ เรำต้องให้ควำมส�ำคญัท้ังกำรจอง
ตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรมทีพ่กั และอืน่ๆ 
เพรำะหำกเรำเตรียมตัวไม่พร้อมก็
ท�ำให้เกิดปัญหำตำมมำได้ ดังนั้น
กำรมบีตัรเครดติ ‘SCB My Travel’ 
ทีม่อบสทิธปิระโยชน์กำรท่องเท่ียว
แบบครบวงจร นบัว่ำเป็นเพือ่นเดนิ
ทำงทีจ่ะท�ำให้กำรเดนิทำงคร้ังต่อไป
มแีต่ควำมประทบัใจแน่นอนครบั

พานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ผู้บริ 
หำรสำย FIRST และ ผูบ้รหิำรสำย 
PRIME ธนำคำรไทยพำณชิย์ กล่ำว
ว่ำ ปัจจบุนัไลฟ์สไตล์คนรุน่ใหม่ชืน่
ชอบกำรท่องเทีย่วกนัมำกขึน้ และ
รูปแบบกำรท่องเที่ยวก็เร่ิมเปลี่ยน
จำกกำรเที่ยวกับคณะทัวร์ มำเป็น 
กำรท่องเทีย่วด้วยตวัเอง ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ ท�ำให้คนส่วนมำกต้อง
ใช้เวลำเตรียมตัวค่อนข้ำงนำน ตั้ง 
แต่กำรหำข้อมูลสถำนที่ท่องเที่ยว 
จองทีพ่กั ตัว๋เครือ่งบนิ และกำรจอง
รถเช่ำ เป็นต้น เพื่อเป็นกำรตอบ
โจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ธนำ 
คำรไทยพำณชิย์ ในฐำนะหนึง่ในผู้ 
น�ำตลำดบตัรเครดติในประเทศไทย 

จงึได้เปิดตวับตัรเครดติ ‘SCB My 
Travel-รกัจะเทีย่ว… บตัรเดยีวพอ’ 
ภำยใต้คอนเซป็ท์ “Your Real Tra 
vel Companion” มติใิหม่แห่งวง 
กำรบัตรเครดิตที่เป็นเสมือนเพื่อน
แท้กำรเดนิทำงทีด่ทีีส่ดุ ทีธ่นำคำร
ไทยพำณิชย์ได้รวบรวมสิทธิประ-
โยชน์ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงครบ
วงจร และสมบูรณ์แบบที่สุดไว้ใน
บตัรเดยีว
 ขวญั-อษุำมณ ีไวทยำนนท์ กล่ำว
ว่ำ กำรท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมสุด
โปรดอันดับต้นๆ ของเรำทั้งคู่ ที่
ท�ำให้ขวัญและครอบครัวได้มีเวลำ
อยูด้่วยกนั เมือ่มเีวลำว่ำงเรำกม็กัจะ
หำไอเดียไปเที่ยวหลำกหลำยรูป
แบบทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

ข่ำวกจิกรรมวิง่กำรกศุล “แคร์ฟอร์
แคนเซอร์” ครัง้ที ่9 เพือ่สนบัสนนุ
งำนวจิยัโรคมะเรง็ ทีห้่องพิมำนแมน 
โรงแรมอนนัตรำ สยำม กรงุเทพฯ 
J 18.30 น. พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญั
เมือง ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำ  
นคร เปิดนทิรรศกำรศลิปกรรมร่วม
สมัยน้อมร�ำลึกถึงในหลวง ร.๙ ชดุ 
“Mind ใน...ควำมทรงจ�ำ” ทีห้่อง
ฟังค์ช่ันอเีลฟเว่น สยำม แอ็ท สยำม 
ดไีซน์ โฮเตล็ กรงุเทพฯ 

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com
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ประกาศ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้มีมติให้ 

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือน สิ้นสุด  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และกำาไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 

หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยกำาหนดวัน Record Date เพื่อ 

สิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และกำาหนดจ่าย

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

   ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

   (นายทักษะ บุษยโภคะ)

    ประธานกรรมการบริหาร

Modern-p1-270917=3*5

ชาตชิาย พยหุนาวชัีย ผู้อ�านวยการธนาคารออมสนิ น�าคณะผูบ้รหิาร วาง
พานพุม่ถวายราชสกัการะ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที่ 
6 พร้อมกนันีไ้ด้จดักจิกรรมเชญิธงชาตไิทย ขบัร้องเพลงชาตไิทย และเคารพ
ธงชาตไิทย และจดันิทรรศการ “100 ปี ธงชาตไิทย ร้อยดวงใจไทยทัง้ชาต”ิ 

พล.อ.อ.ธเนศ ปณุศร ี ประธานกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ (กสทช.) เปิดอาคารศนูย์
อนิเทอร์เนต็ชุมชนและการเรยีนรูส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยม ีกทปส. 
ให้ทนุสนบัสนนุมลูนธิบ้ิานพระยาเฉลมิอากาศในการด�าเนนิโครงการฯ 

ไพบลูย์ กนกวฒันาวรรณ เปิดงาน “มหกรรมลดทะลพุกิดั : แมตช์ล้างตา ท้า
นกัชอ็ป” ระดมสนิค้าแบรนด์ชัน้น�าศนูย์การค้าเดอะมอลล์กว่า 1 ล้านรายการ 
ลดราคาสงูสดุ 80% โดยม ีช�านาญ เมธปรชีากลุ กติมิา เหลอืงสทีอง, ณัฐ-
พงศ์ กจินิจชวีะ, ณฐัศมน วงศ์กติตพิฒัน์, นงลกัษณ์ โลหะมาณพ ร่วมงาน 

ชยัสงค์ ชฤูทธิ ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาและตดัสนิ
รางวลัประเภท แหล่งท่องเทีย่ว การประกวดรางวลัอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว
ไทย ครัง้ที ่11 ร่วมแสดงความยนิดกีบั อรษุ นวราช กรรมการผูจ้ดัการ 
สามพราน รเิวอร์ไซด์ ในโอกาสรบัรางวลัเกยีรตยิศ Hall of Fame 

ผศ.นพ.พทิกัษ์ เลาห์เกรกิเกยีรต ิแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ และ ประธานกรรมการ
บริหาร นพ.ประมขุ วงศ์ธนะเกยีรต ิประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร พร้อมคณะ
ผู้บริหาร ร่วมกนัจดังานเปิดตวั จเีอฟซ ีศนูย์รกัษาผูม้บีตุรยากแบบครบ
วงจรพร้อมทัง้จดัเสวนาเรือ่งแนวทางการรกัษาผูม้บีตุรยากให้แก่ผูส้นใจ 

สธุดิา เสยีมหาญ ผูอ้�านวยการสือ่สารองค์กร บรษิทั โอสถสภา จ�ากดั จัด
กิจกรรม “ท�าดีด้วยหัวใจถวายพ่อ” โดยมอบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์         
ทีจ่�าเป็นให้กบัโรงเรยีนในพืน้ทีใ่กล้เคยีงโดยมผีูอ้�านวยการของโรงเรยีน
คลองกะจะ และ โรงเรยีนสเุหร่าคลองจัน่ 2 เป็นผู้รบัมอบ 
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ดร.กมลนิทร์ พนิจิภวูดล ผูอ้�านวยการสถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้าและ
การพฒันา (องค์การมหาชน) เป็นประธานจดังานสมัมนาเผยแพร่ผลงานวจิยั
และการอภิปรายของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย
ประจ�าปี 2560 ที ่Meeting Room 3-4 ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริิกติิ์ 

จริาพร ส�าเรจ็กจิเจรญิ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิทั ไทรอมัพ์ มอเตอร์ไซเคลิส์ 
(ไทยแลนด์) จ�ากดั และ ดอม เหตระกลู กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั มอเตอร์ไซ
เคลิ คงิดอม จ�ากดั เปิดงาน “เดอะ ดสิธงิกวชิ เจนเทลิแมน ไรด์ 2017” (The 
Distinguished Gentleman’s Ride 2017) ทีศ่นูย์การค้า ด ิเอม็ควอเทยีร์ 

พเิชษฐ สทิธอิ�านวย กรรมการผูอ้�านวยการ หลกัทรัพย์บวัหลวง น�าเงนิทีไ่ด้จาก
ค่าสมคัรโครงการ “เดอะ สต๊อก มาสเตอร์ 2560”  จ�านวน 999,999 บาท มอบ
ให้แก่ ดร.วชิชาพรรณ กิง่วชัระพงศ์ ทีป่รึกษาหลักสูตรศกึษาทัว่ไปและทกัษะ
ชวีติ โรงเรยีนพระดาบส เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ในการเรยีนการสอนของมลูนธิิ 

มร.จอห์น ไฮเนค็ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตักิาร ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊-กลุม่
ธรุกจิฮอทเชน พร้อมด้วย พมิพ์รวี วัฒนวรางกรู อธบิดกีรมส่งเสรมิวฒันธรรม 
กระทรวงวฒันธรรม จดังานแถลงข่าว ความส�าเรจ็ของ โครงการส่งเสริมรักการ
อ่าน เดอะ พซิซ่า คอมปะน ีชวนน้องอ่าน ปีที ่15  

กอบชยั บญุอรณะ รองอธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวง
มหาดไทย เป็นประธานในพธิเีปิดสมัมนาเชงิปฏบิตักิารหวัข้อ “ชมุชนเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติภาคใต้” โดยมี รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผอ.ส�านัก
สนับสนนุการควบคมุปัจจยัเสีย่งทางสงัคม ร่วมงาน 

ศริฐา สุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายการตลาด บริษัท เอม็ บ ีเค 
จ�ากดั (มหาชน) เปิดพืน้ทีศ่นูย์การค้าเอม็ บ ีเค เซน็เตอร์ สนบัสนนุกจิกรรม
การรับบริจาคเพือ่ช่วยเหลอืผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศริิราช เนือ่งใน
โอกาสวันมหดิล ทีศ่นูย์การค้า เอม็ บ ีเค เซน็เตอร์ 

ชนิตา ไพศาลวณชิกลุ ผูอ้�านวยการศนูย์การค้าเทอร์มนิอล 21 อโศก มอบชดุ
ช้ันในจ�านวน 2,100 ชิน้จากโครงการ Lingerie Parade 2017 ให้กบั สถาน
สงเคราะห์คนไข้โรคจติทเุลาหญงิบ้านกึง่วถิ ีโดยม ีโอภาศ ศรฉีนัทะมติร เป็น
ผูแ้ทนรบัมอบ ทีส่ถานสงเคราะห์คนไข้โรคจติทเุลาหญงิบ้านกึง่วถิี  

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) โดยนกักฬีาบาสเกตบอลจากทมี
โมโนแวมไพร์ บาสเกตบอลคลบั (Mono Vampire Basketball Club) และ 
ทมีโมโน ทวิไผ่งาม ร่วมให้ความรูแ้ละสอนทกัษะพืน้ฐานเบือ้งต้นด้านกฬีา
บาสเกตบอลให้กบัน้องๆ โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบรีุ  


