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คอนโดฯหมื่นล้�น

เศรษฐกิจ 4

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“ทั่นผู้น�ำ” ไม่ปลดล็อกพรรคการเมือง 
ท่ามกลางปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจ 
เสียง “ทวงสัญญำ” จาก คสช. จึงดังมากขึ้น 
เพราะเวลาการมอบ “ดอกไม้” ผ่านไปแล้ว 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ย้อนบทเรียนอุทกภัย 
ท�าไมต้องกลับมาเริ่มต้นวางแผนแก้ปัญหา? 
“รังสิมันต์ โรม” มองไม่เห็นอนาคตประเทศ 
ไม่เชื่อ “รัฐประหำร 2557” จะเป็นครั้งสุดท้าย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” สะท้อนปัญหา “กกต.ชุดใหม่” 
“โสภณ พรโชคชัย” สนับสนุนสร้าง “เขื่อนแม่วงก์” 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

พลเมืองที่ดีจึงต้องรู้จักค�ำ
ว่ำ “เสียสละเพื่อชำติ”
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โลกวันนี้มีประเด็น 2

ไม่มรีอยร้าว?
การลาออกจากต�าแหน่งรฐัมน 
ตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ของ “บิก๊บี”้ พล.อ.ศริชิยั ดษิฐ 
กลุ แม้จะมคีวามไม่พอใจอะไร
อยูบ้่าง แต่อาจไม่มอีะไรมาก
ไปกว่าการลกุจากเก้าอีเ้พือ่ให้
โอกาสคนอื่นๆได้เข้ามานั่ง
แทน เพราะพีน้่องทีล่งเรอืล�า
เดยีวกนั ร่วมหวัจมท้ายเส่ียง
ท�ารฐัประหารมาด้วยกันยังยืน

ต่อแถวอีกยาวท่ีจะเข้ามามี
ต�าแหน่ง เข้ามามอี�านาจ ยิง่
เวลานัง่ทบัอ�านาจของรฐับาล
เหลืออีกไม่นาน ก็ต้องคืน
ความสุขให้กับคนท่ีรอคอย 
อยูบ้่างกแ็ค่นัน้ ซึง่ “บิก๊ป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
พี่ใหญ่ของคณะรัฐประหาร
ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีรอยร้าว
ใน คสช.
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

สิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งในการปรับเปลี่ยน
คือยังคงมีสัดส่วนนายทหาร

ในคณะรัฐมนตรีมากกว่าพลเรือน

ไม่มีรอยร้าว?
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การตัดสินใจย่ืนใบลาออก
จากต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานของ “บิก๊บี”้ 
พล.อ.ศริชิยั ดิษฐกุล ซึ่งมี
ผลเป ็นทางการตั้ งแต ่วัน
ที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมามี
ความน่าสนใจและย่อมมีนัย
ทางการเมือง
 “บิ๊กบี้” เป็นนำยทหำร
สำย “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประ 
วติร วงษ์สวุรรณ รองนำยก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวงกลำโหม ก่อนลำออก 
ย่อมต้องระบำยควำมอึดอัด
อันเป็นเหตุผลของกำรตัด 
สินใจให้ลูกพี่ใหญ่ได้รับฟัง
  แม้จะมีข่ำวออกมำในท�ำ 
นองมองโลกในแง่ดีว่ำ “บิ๊ก 
บี้” ลำออกเพื่อเสียสละเปิด
ทำงให้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประ 
ยุทธ์ จันทร์โอชา นำยกรัฐ 
มนตรีและหัวหน้ำคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) 
ท�ำกำรปรับคณะรัฐมนตรี ยก
เคร่ืองรัฐบำลให้สดใหม่เพื่อ
เรียกเรตติ้งที่ตกต�่ำกลับคืน 

ก่อนที่จะมีกำรเลือกตั้งตำม
โรดแม็พ
 แต่ข่ำวอีกทำงหนึ่งก็บอก
ว่ำลำออก เพรำะไม่พอใจที่
ท ่ำนผู ้น�ำใช้อ�ำนำจมำตรำ 
44 เปล่ียนตัวบิ๊กข้ำรำชกำร
ในกระทรวงแบบข้ำมหน้ำ
ข้ำมตำ และยังมีควำมไม่พอ 
ใจสะสมจำกกำรท่ีเอำคนกระ 
ทรวงมหำดไทยข้ำมห้วยมำ
กินต�ำแหน่งปลัดกระทรวง
แรงงำนเป็นทุนเดิมทดเอำไว้
ในใจอยู่ก่อนแล้ว
 กำรใช้อ�ำนำจมำตรำ 44 
เด้งบิก๊ข้ำรำชกำรในกระทรวง
แรงงำนแบบข้ำมหน้ำข้ำมตำ
จงึเป็นเหมอืนฟำงเส้นสดุท้ำย 
และแม้จะมกีำรเรยีกไปคยุไป
เคลียร์กันแล้ว กำรลำออกก็

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รำยงำน)

ยังได้รับกำรยืนยันเช่นเดิม
 จำกกำรที่ “บิ๊กบี้” เป็น
คนของ “บิ๊กป้อม” ท�ำให้
หลำยคนอำจคิดไปว่ำปัญหำ
ที่เกิดขึ้นอำจท�ำให้เกิดรอย
ร้ำวในคสช. ซึ่งอำจเป็นจริง 
ก็คงเป็นได้แค่รอยร้ำวไม่ถึง
กับท�ำให้แตก
 “ไม่มี ไม่มี ไม่มีรอยร้าว” 
 คื อค� ำยื นยั นจำกปำก 
“บิก๊ป้อม” ทีต่อบค�ำถำมกบั
ผู้สื่อข่ำว พร้อมบอกด้วยว่ำ 
กำรปรับคณะรัฐมนตรีให้เป็น
อ�ำนำจตัดสินใจของนำยกฯ
 แน่นอนว่ำทั้งในทำงนิติ 
นัยนั้น กำรปรับคณะรัฐมน 
ตรีอำจเป็นอ�ำนำจของนำยก
รัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวที่จะ
ส่งชื่อบุคคลที่เหมำะสมขึ้น
ทูลเกล้ำฯ แต่ในทำงพฤต ิ
นัยย ่อมต้องมีกำรปรึกษำ
หำรือกนับ้ำงตำมควำมเหมำะ 
สม เพื่อไม่ให้เกิดควำมไม่
พอใจ
 ถ ้ำรัฐมนตรีว ่ำกำรกระ 
ทรวงแรงงำนคนใหม่ยังมำ
จำกคนในสำย “บิ๊กป้อม”  
ตำมโควตำเดิม ก็ไม่น่ำจะมี
อะไรให้ต้องตำมลุ้นกันอีก
 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูกำร

ตัดสินใจของท่ำนผู้น�ำด้วยว่ำ
จะถือโอกำสนี้ปรับเปล่ียนตัว
รัฐมนตรีมำกกว่ำกำรแต่งตั้ง
ใครมำเป ็นที่ ในต�ำแหน ่ง
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรง 
งำนเพียงเก้ำอี้เดียวหรือไม่
  หำกมีกำรปรับมำกกว่ำ
หนึ่งต�ำแหน่งก็ต้องตำมไป 
ลุ ้นกันต่ออีกว่ำมีใครบ้ำงที ่
จะถูกเขี่ยพ้นต�ำแหน่ง และ 
คนใหม่ที่เข้ำมำแทนน้ันจะ
เป็นใคร สำยไหน
 อย่ำงไรก็ตำม สิ่งหนึ่งที่
เกิดขึ้นทุกครั้งในกำรปรับ
คณะรัฐมนตรีช่วงที่ผ่ำนมำ 
คือยังคงมีสัดส่วนนำยทหำร
ในคณะรัฐมนตรีมำกกว ่ำ
พลเรือน
 บางทีการลาออกจากต�า 
แหน่งรัฐมนตรีของ  “บิ๊กบี้” 
แม้จะมีความไม่พอใจอะไร 
อยู่บ้าง แต่อาจไม่มีอะไรมาก
ไปกว่าการลุกจากเก้าอี้เพื่อ
ให้โอกาสคนอื่นๆได้เข้ามา 
นั่งแทน  เพราะพี่น ้องที่ลง 
เรือล�าเดยีวกนั ร่วมหวัจมท้าย
เส่ียงท�ารัฐประหารมาด้วยกนั
ยังยืนต่อแถวอีกยาวที่จะเข้า
มามตี�าแหน่ง เข้ามามีอ�านาจ
 ย่ิงเวลาน่ังทับอ�านาจ
ของรัฐบาลเหลืออีกไม ่
นาน ก็ต้องคืนความสุขให้
กับคนท่ีรอคอยอยู ่บ้างก็
แค่นั้น
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In Brief : ย่อความ

เสียภาษีเพื่อชาติ

ทรรศนะ

ภาษเีป็นรายได้ทีจ่ะน�าไปพฒันาประ 
เทศชาติให้เจริญ ทุกวันน้ีเรามีโรง
พยาบาล ถนน ไฟฟ้า ประปา เพราะ
เงนิภาษ ีเราจึงควรเตม็ใจทีจ่ะเสยีภาษี

ฉุก(ละหุก)คิด
น�ยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

สุดยอดผู้น�า!
ไอเดยีบรรเจดิของ “ทัน่ผูน้�า” ทีฮ่อื
ฮำล่ำสุดคือให้ทำงกำรหำอำชีพ
เสรมิให้ชำวบ้ำนช่วงน�ำ้ท่วม ก�ำหนด 
โซนนิง่ให้ท�ำ “ประมง”  ซึง่ไม่ใช่ครัง้ 
แรกที ่“ทัน่ผูน้�า” แนะน�ำอำชพีให้
ประชำชน  จนหลำยคนอยำกให้นัง่
ควบท้ังกระทรวงแรงงำนและกระ 
ทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ก่อนหน้านีต้อนข้าวราคาตก 
“ทั่นผู้น�า” ก็แนะชาวนาปลูก 
“หมามุย่” ครัง้ราคายางตกกแ็นะ
ให้ปลูก “ทุเรียน-มังคุด” และ
ช่วงแล้งจัดก็แนะให้เลี้ยง “จิ้ง 
หรีด-ปลูกถั่ว”ฯลฯ
 “ทัน่ผูน้�า” จงึหงุดหงิดทีเ่กษตร 
กรออกมำเรียกร้องให้ช่วยเหลือ 
ทุกครั้งที่รำคำผลผลิตตกต�่ำ อย่ำง
ชำวสวนยำงที่ออกมำเรียกร้องให้
รัฐบำลรับซื้อรำคำยำงพำรำที่กิโล 
กรัมละ 90-100 บำท ซ่ึงขณะ 
นั้นรำคำกิโลกรัมละ 60-70 บำท  
“ท่ันผู ้น�า” ก็ถำมว่ำจะไปขำย 
ให้ใครในโลกนี้ คงต้องไปขำยที่ 
“ดาวอังคาร”  
 ส่วนข้ำวรำคำตก “ทั่นผู้น�า” ก็
แนะให้ “ลดพื้นที่ปลูกข้าว” ให้
สอดคล้องกับพื้นที่และต้นทุนน�้ำ 
ที่มีจ�ำกัด ซึ่งตำมแผนยุทธศำสตร์
ข้ำว 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ต้อง 
ลดกำรผลิตข้ำวจำก 30 กว่ำล้ำน
เหลือ 25 ล้ำนตัน เพรำะข้ำวมำก
เกินไป รำคำก็ตกต�่ำ  ส่วนชำวนำ
ก็หันไปท�ำอำชีพอื่น
 “ทัน่ผูน้�า” จงึถอืเป็น “ผูน้�า” 
ในยุคการปฏิรูปอย่างแท้จริง  
เพราะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องตั้ง 
แต่ “ไม้จิ้มฟันยันเรือด�าน�้า”!

กรมสรรพำกรพยำยำมเกบ็ภำษเีพือ่น�ำรำยได้ 
เข้ำรฐั ล่ำสดุจะเกบ็ภำษจีำกนกักฬีำอำชีพ โดย
เฉพำะนักฟุตบอลที่มีเงินเดือนสูง ถ้ำนัก 
กีฬำสมัครเล่นก็ไม่เก็บภำษี เรื่องรำยได้ของ
นักมวยอำชีพบำงคนได้เดือนละเป็นล้ำน จึง
ต้องเสียภำษีเหมือนทุกอำชีพ สมัยก่อนไม่มี
กระทรวงกำรคลัง ไม่มีกรมสรรพำกร เขำก็มี
ค�ำว่ำ “รำชพลี” คอืเสียสละเพือ่ชำตบ้ิำนเมือง 
เพือ่พระเจ้ำแผ่นดนิน�ำไปสร้ำงถนนหนทำงโรง 
พยำบำล โรงเรียน ท�ำให้ประเทศชำติมีควำม
อดุมสมบรูณ์ ไม่อย่ำงนัน้ประเทศชำตกิจ็ะขำด 
แคลนขัดสน ฝืดเคืองข้นแค้น
 อย่ำงกำรจดักำรเรือ่งน�ำ้ ถ้ำไม่มภีำษกีไ็ม่มี
เงินมำบริหำรจัดกำรระบบน�้ำเพ่ือกักเก็บน�้ำ 
ป้องกนัน�ำ้ท่วมน�ำ้แล้ง ทัง้หมดกเ็พือ่ประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม กอ็ย่ำนกึว่ำรฐับำลถงัแตกจงึต้อง 
ไล่เกบ็ภำษ ี เพรำะบำงคนมีรำยได้แต่ไม่คดิจะ 
เสยีภำษ ี กำรเสยีภำษเีป็นหน้ำทีข่องประชำชน 
พลเมอืงทีด่จีงึต้องรูจ้กัค�ำว่ำ “เสียสละเพือ่ชำต”ิ 
คนชอบพูดค�ำนี้มำก แต่กลับเลี่ยงภำษี หน ี
ภำษีกันเยอะเหลือเกิน  
 คดีเกี่ยวกับเล่ียงภำษี หนีภำษี แต่ละปีมี
อีกเยอะแยะ เพรำะอะไร เพรำะไม่รู้จักค�ำว่ำ
เสียสละหรือรำชพลี สมัยก่อนไม่ต้องไล่ตำม
เก็บภำษี ประชำชนอยำกเอำมำให้ เพรำะรู้ว่ำ
ให้แล้วพระรำชำ พระเจ้ำแผ่นดินก็จะน�ำไป
พฒันำบ้ำนเมอืง ประเทศชำตกิจ็ะเจรญิ อย่ำง
ประเทศเรำรวยรถจนแน่นถนน ซือ้รถคนัแพงๆ 

แต่ไม่อยำกจะเสียภำษี หรือหนีภำษี ก็ท�ำให้
ประเทศไม่มีรำยได้ที่จะน�ำไปพัฒนำ 
  เรื่องเก็บภำษีท�ำเถอะ อย่ำกลัวใครเขำว่ำ 
ถ้ำใครมีรำยได้จริง ไม่ว่ำจะเป็นกีฬำอำชีพก็
ต้องเสียภำษี เสียสละ 1,000-2,000 บำทต่อ
เดือน ไม่ต้องเก็บมำก แค่นี้ขนหน้ำแข้งไม่ 
ร่วง เดี๋ยวนี้นักบอลอำชีพร�่ำรวยไม่น้อย เสีย
ภำษีนิดๆหน่อยๆขนหน้ำแข้งไม่ร่วงหรอก 
 ทกุครัง้ทีม่กีำรไล่เกบ็ภำษกีจ็ะมคีนโวยวำย 
ขึ้นภำษีก็โวยวำย อำตมำว่ำพอกันทีเถอะ  
นสัิยโหวกเหวก โวยวำยทีมี่แต่ท�ำให้บ้ำนเมอืง
ล้ำหลังเขำ ประเทศเรำยังต้องพัฒนำอีกเยอะ 
แยะ อย่ำงเรื่องน�้ำ มำกก็ใจหำยใจคว�่ำ หน้ำ
แล้งก็อดอยำกปำกแห้ง 
  ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมแรงร่วม 
ใจ อย่าโอดโอย อย่าโวยวายเรือ่งเสยีภาษี
เลย เพราะภาษเีป็นรายได้ทีจ่ะน�าไปพฒันา
ประเทศชาตใิห้เจรญิ ทกุวนันีเ้รามโีรงพยา 
บาล ถนน ไฟฟ้า ประปา เพราะเงินภาษี 
เราจึงควรเต็มใจท่ีจะเสียภาษี ที่วัดสวน
แก้วยังเสียภาษีปีละประมาณ 1.8 ล้าน
บาท ทั้งภาษีท้องถิ่น ภาษีระดับชาติ ก็
หวังว่า ประชาชนทั่วไปคงเห็นความ
ส�าคัญของภาษี ถ้าเลี่ยงภาษี หนีภาษีกัน
มากๆ ชาตบ้ิานเมอืงกจ็ะตกต�า่และจมอยู่
ในความเส่ือม ไม่เจริญ เสียภาษีเพื่อให้
บ้านเมืองเราเจริญรุ่งเรือง
 เจริญพร
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“ออริจิ้น” ผนึก “โนมูระ” ยึดพื้นที่อารีน่า 10 ใจกลางทองหล่อ 
ผุดคอนโดฯหรูมูลค่า 11,000 ล้านบาท เจาะตลาดไฮเอนด์ ตั้ง
เป้าผู้น�าธุรกิจอสังหาฯครบวงจร

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,950.00 บำท

 ขำย 20,050.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,587.00  บำท

 ขำย   20,050.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,274.97 ขำย 1,275.36
ลอนดอน ซื้อ 1,274.93 ขำย 1,275.18

ภาวะหุน้ 2 พฤศจกิายน 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) 

33.41

39.24

45.79

4.3613

0.30346

24.62825

-12.62  1,701.93  
  62,985.70
-19.88  2,435.91  
  45,496.86
-9.68  1,079.45  
  35,854.63
+0.54  572.55  
  3,373.47

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,805.42  -13.12

2,585.56  -19.86

2,705.99  -16.91

1,983.39  -14.50

2,615.76 -19.39

2,988.60 -3.86

1,324.48  -12.51

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

7,632.54

12.12

7,680.96

12.19

-48.42

-

16,665.65

26.46

18,250.15

28.98

-1,584.50

-

32,165.34

51.07

29,672.28

47.11

2,493.07

- 

‘ORI’ผุดคอนโดฯหมื่นล้าน

พฒันำอำคำรชุดและธุรกิจอ่ืนๆ 
เช่น ธุรกิจพัฒนำและบริหำรจัด 
กำรอำคำรส�ำนกังำน โรงแรมและ 
ธรุกจิบรกิำรด้ำนอสงัหำรมิทรพัย์ 
 ปัจจุบัน ORI มีโครงสร้ำง
ธุรกิจหลำกหลำย ประกอบด้วย 
1.ธุรกิจพัฒนำที่อยู่อำศัยเพื่อกำร
ขำย (Project Development 
Business) พฒันำคอนโดมเินยีม
มำแล้วประมำณ 44 โครงกำรรวม 
มูลค่ำโครงกำรกว่ำ 43,500 ล้ำน
บำท 2.ธุรกิจที่สร้ำงรำยได้หมุน 
เวียนต่อเนือ่ง (RecurringIncome 
Business) เช่น โรงแรม เซอร์วิส
อพำร์ตเมนต์ ค้ำปลีก 3.ธุรกิจ
บรกิำร (Service Business) เช่น 
ธรุกจิกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ 
ธุรกิจตัวแทนซื้อ ขำย เช่ำ อสัง 
หำริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษำด้ำน
อสังหำรมิทรพัย์ และยงัมวีสิยัทศัน์
ในกำรขยำยประเภทธุรกิจใหม่ๆ 
อย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่ให้เป็นผูป้ระกอบ
กำรอสังหำรมิทรพัย์แบบครบวงจร

เปิดตัว : นายวันชัย จันทร์วัฒรัง-
กูล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า 
ธัญญาพาร์ค  ศรีนครินทร์  ร่วมกับ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวง
พาณิชย์ เปิดตัว “ส�านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าเขต  5”  ภายใต้แนว 
คิด  “สะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด 
เวลา”  ที่ชั้น  2  ศูนย์การค้าธัญญา
พาร์ค ศรีนครินทร์

เป็นครั้งแรก โดยร่วมกับบริษัท 
พรำวด์ เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด เพื่อให้
เป็นแบรนด์ระดับไฮเอนด์รองรับ
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่
คำดว่ำจะเริ่มด�ำเนินกำรก่อสร้ำง
ได้ในปี 2561
  กำรร่วมมือพัฒนำโครงกำร
กบัโนมรูะครัง้นี ้ถอืเป็นควำมร่วม
มืออย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนนวัตกรรม 
กำรออกแบบ โนว์ฮำว กับบริษัท
ที่ขึ้นชื่อว่ำมีส่วนแบ่งในตลำดที ่
อยู่อำศัยสูงเป็นระดับท็อปทรีของ
ญีปุ่น่ และจะเป็นบนัไดก้ำวส�ำคญั
ของออรจ้ิินสู่กำรเป็นผู้น�ำในธรุกจิ
อสงัหำรมิทรพัย์ครบวงจร และขึน้
เป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บร ิ
โภคเช่นเดียวกับแบรนด์คอนโดมิ 
เนียมของโนมูระ
  ก่อนหน้ำนี้ บริษัทได้เปิดตัว
โครงกำรร่วมทนุกบัโนมรูะไปแล้ว 
3 โครงกำรในปีนี้ ได้แก่ 1.โครง 
กำรไนท์บริดจ์ ไพรม์ อ่อนนุช 
2.โครงกำรไนท์บริดจ์ ไพรม์ รัช
โยธิน และ 3.โครงกำรไนท์บริดจ์ 
คอลลำจ รำมค�ำแหง รวมมูลค่ำ
โครงกำร 6,100  ล้ำนบำท ขณะ
ที่แผนกำรด�ำเนินงำนในอนำคต 
บริษัทยังคงมีแผนร่วมลงทุนด้ำน
อสังหำริมทรัพย์กับโนมูระอย่ำง
ต ่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของกำร

นำยพีระพงศ์ จรูญเอก ประธำน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ออริจิ้น 
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) 
หรือ ORI ผู้พัฒนำโครงกำรคอน 
โดมิเนียมภำยใต้แบรนด์ Ken 
sington, Notting Hil, Knights 
bridge) และ PARK เปิดเผยว่ำ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรของบรษิทั
มมีตร่ิวมทนุกบับรษิทัโนมรูะ เรยีล 
เอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด 
(NRED) โดยจ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญ
ของบริษัท ออริจิ้น พำร์ค ที 1 
จ�ำกัด บริษัทย่อยของ ORI ที่ถือ
หุ้น 100% จ�ำนวน 49,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท คิด
เป็นอัตรำ 49% ของหุ้นสำมัญ 
หรอืคดิเป็นทนุจดทะเบยีนจ�ำนวน 
490,000 บำท โดยรำคำจ�ำหน่ำย
หุ้นท้ังสิ้น 397,463,500 บำท  
ซึง่ NRED จะช�ำระรำคำหุน้สำมญั
ดังกล่ำวเป็นเงินสด 
 โดย บริษัท ออริจิ้น พำร์ค ที 
1 จ�ำกัด ท�ำกำรจดทะเบียนบริษัท
เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2560 ทุน 
จดทะเบียน 1 ล้ำนบำท เพ่ือ
พัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียมระ
ดับไฮเอนด์ บนพ้ืนที่ดินแปลง 
อำรีน่ำ 10 (ทองหล่อซอย 10)  
ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลำงทองหล่อ มูล 
ค่ำโครงกำร 11,000 ล้ำนบำท ภำย 
ใต้แบรนด์ “พำร์ค” มำพัฒนำ

พีระพงศ์ จรูญเอก
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บอร์ด ALT ไฟเขียวออกวอร์แรนต์ให้ผู้ถือหุ้นเดิมอัตราส่วน 4 
หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นและเป็นการ
วางแผนทางการเงินเพื่ออนาคต พร้อมปรับกลยุทธ์ Smart  
city ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ALTแจกวอแรนต์ผู้ถือหุ้นเดิม

ต้อนรบั : นายโชตพิฒัน์ พชีานนท์ ประธานกรรมการบรหิาร อาคเนย์ 
กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร น�าทีมต้อนรับ 
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟ 
เวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบู๊ธอาคเนย์งาน ThaiBev 
Expo 2017

เทรดวันแรก : นายทศพร  จิตตวีระ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  
ฟลอยด์  จ�ากัด  (มหาชน)  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ นายประพันธ์ 
เจริญประวัติ  ผู้จัดการ  ตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม  เอ  ไอ  ในโอกาสที่  
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม  เอไอ  (mai)  เป็นวันแรก  โดย  
เปิดการื้อขายที่ราคา 6.45 บาท 

นำงปรีญำภรณ์ ตั้ ง เผ ่ำศักดิ์  
กรรมกำรผู ้อ�ำนวยกำร บริษัท  
เอแอลที เทเลคอม จ�ำกัด (มหำ 
ชน) หรือ ALT ผู้ประกอบธุรกิจ
โทรคมนำคม เป ิดเผยว ่ำ ที ่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท (1  
พฤศจิกำยน 2560) เห็นชอบ 
กำรออกและจัดสรรใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัท (ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 
ALT-W1) จ�ำนวนไม่เกิน 250 
ล้ำนหน่วยให้ผู ้ถือหุ ้นเดิมของ
บริษัทในอัตรำกำรจัดสรร 4 หุ้น
สำมัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ ALT-W1 (กรณีมีเศษ
ให้ปัดทิ้ง)
 ทั้งนี้ ALT-W1 จะมีอำยุ 3 ปี
นับแต่วันท่ีออกใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ โดยอัตรำกำรใช้สิทธิ (ใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้น) 1 ต่อ 1 
และรำคำกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นอยู่ที่  
3 บำทต่อหุ้น โดยก�ำหนดวันที่ 
ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลง
สภำพ (XW) ในวนัที ่12 ธนัวำคม 
2560 และ ก�ำหนดให้วันที่ 14  
ธันวำคม 2560 เป็นวันก�ำหนด

รำยชื่อผู ้ถือหุ ้นที่มีสิทธิได ้รับ 
จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ALT- 
W1 (Record Date) คือ นักลง 
ทุนที่สนใจอยำกได้รับกำรจัด 
สรร ALT-W1 ต้องซื้อหรือมีหุ้น
ของ ALT ไว้ภำยในวันที่ 11 ธัน 
วำคม 2560 

บริษัทที่มีควำมเชื่อมั่นในบริษัท 
ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนส�ำ 
หรับลงทนุโครงกำรตำ่งๆในอนำ 
คต และช่วยเสริมสภำพคล่อง 
ให้เกิดกำรเติบโตที่ยั่งยืน 
 โดยคำดว่ำทิศทำงอุตสำห 
กรรมโทรคมนำคมในประเทศ 
จะเติบโตตำมแนวทำง Smart 
City และThailand 4.0 จึงมี 
ปรับกลยุทธ์และเตรียมพร้อม
รับมือเน้นกำรลงทุนระยะยำว 
ผ่ำนโครงกำรเพื่อให้เช่ำ

นำยอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรม 
กำรผู้จัดกำร บริษัท พลัส พร็อพ
เพอร์ตี้ จ�ำกัด เปิดเผยกำรส�ำรวจ
ตลำดอสังหำริมทรัพย์ในพื้นที่
นครปฐม ล่ำสุดเมื่อเดือนมิถุนำ 
ยน 2560 พบว่ำมีก�ำลังซื้อที ่
เติบโตอย่ำงน่ำสนใจ โดยเฉพำะ
โซนพุทธมณฑล ก�ำแพงแสนและ
ตัวเมืองนครปฐมใกล้กับมหำวิท 
ยำลัย เช่น มหำวิทยำลัยมหิดล 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ซ่ึงมีโครง
กำรอสังหำฯ พัฒนำรอบสถำน
ศึกษำ โดยคอนโดมิเนียมได้รับ

ควำมนิยมมำกที่สุด รองลงมำคือ
ทำวน์เฮำส์และบ้ำนเดี่ยว 
 จำกกำรส�ำรวจอสังหำฯ จัง 
หวัดนครปฐมเดือนมิถุนำยน 
2560 มีอุปทำนในตลำดท้ังหมด 
14,783 ยูนิต จำก 77 โครงกำร 
อุปสงค์ตอบรับ 75% หำกพิจำร 
ณำท�ำเลบริ เวณมหำวิทยำลัย 
พบว่ำ แต่ละปีจะมีจ�ำนวนนิสิต
นกัศกึษำประมำณ 36,000 คนต่อ
ปีที่เข้ำมำอยู่อำศัย โดยมหำวิท 
ยำลัยเกษตรศำสตร์ ก�ำแพงแสน
มำกทีส่ดุ ประมำณ 14,000 คน รอง
ลงมำมหำวิทยำลัยศิลปำกร พระ 

รำชวังสนำมจันทร์ 13,000 คน 
และมหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 
9,000 คน
  ภำพรวมตลำดอสังหำฯในพืน้ 
ที่นครปฐมจึงเติบโตอย่ำงน่ำสน 
ใจ โดยตลำดคอนโดฯ มีแนวโน้ม
เตบิโตกว่ำตลำดอืน่ๆ ซึง่ช่วง 3-4 
ปีที่ผ่ำนมำเริ่มเห็นโครงกำรใหม่
เริ่มเปิดขำยท�ำเลเน้นบริเวณใกล้
มหำวิทยำลัย เพือ่ดงึกลุม่อำจำรย์ 
บุคลำกร ผู้ปกครองที่ซื้อเพื่ออยู่
อำศัยจริง รวมถึงกลุ่มนักลงทุน 
ที่ เล็งเห็นถึงผลตอบแทนจำก 
กำรปล่อยเช่ำในอนำคต

อสังหาฯโซนนครปฐมมาแรง

ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ 

 กำรออกวอแรนต์ให้ผู้ถือหุ้น
เดิมเพื่อตอบแทนผู ้ถือหุ ้นของ
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กีฬา

โลกกีฬา

‘นาดาล’มือ1ฤดูกาลปี2017
ราฟาเอล นาดาล จบฤดูกำล 2017 ใน
ฐำนะมือ 1 ของโลกแน่นอนแล้ว หลังจำกที่
เอำชนะ หยอน ฉุง ในรอบสอง ของรำยกำร
ปำรีส มำสเตอร์ส ด้วยสกอร์ 7-5, 6-3 โดย
ใช้เวลำ 1 ชั่วโมง 48 นำที 
 “มนัแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยส�ำหรบัผม ที่
สำมำรถกลบัมำจำกช่วงเวลำทีย่ำกล�ำบำกจน
มำถงึวนันี ้ เพรำะทีผ่่ำนมำ อำกำรบำดเจบ็
รบกวนผมเหลอืเกนิ” นำดำล นกัหวดวยั 31 
ปี กล่ำว ส�ำหรบัรอบ 16 คนสดุท้ำย นำดำล จะ
เข้ำไปพบกับ พำโบล ควูำส มอื 36 จำกอรุกุวยั 
 นำดำล ร้ังมือ 1 ของโลกด้วยคะแนน 
1,460 คะแนน น�ำ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ มือ 
2 หลังจำกที่เขำเอำชนะในเกมนี้

‘อซาเรนก้า’ถอนตัวเฟดคัพ
วคิตอเรยี อซาเรนก้า นกัหวดจำกเบลำรสุ 
จะพลำดลงแข่งขันเฟดคัพ นัดชิงชนะเลิศ 
ในเกมที่ต้องพบกับทีมชำติสหรัฐอเมริกำ 
เน่ืองจำกเธอต้องด�ำเนินเรื่องสิทธิกำรเลี้ยง 
ดูบุตรชำยของเธอ 
 นักหวดวัย 28 ปี เคยถอนตัวจำกกำร
แข่งขันยูเอส โอเพ่น เมื่อเดือนสิงหำคม 
ท่ีผ่ำนมำ เพื่อต้องกำรอยู่กับ ลีโอ ลูกชำย 
วัย 10 ขวบที่แคลิฟอร์เนีย “มันเป็นเรื่องที่
น่ำเศร้ำนดิหน่อย และเรำไม่สำมำรถเปลีย่น 
แปลงอะไรแล้วตอนนี้” เอดูอำณ์ด ดูบรอฟ 
กัปตันทีมเบลำรุส กล่ำว
   
‘โคลแมน’ยังไม่รู้อนาคต

คริส โคลแมน กล่ำวยอมรับว่ำ เขำไม่มีไอ
เดยีใหม่อะไร หำกว่ำเขำยงัคงด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้จัดกำรทีมชำติเวลส์ หลังจำกที่ยังมีกำรพูด
คุยกันเรื่องของงำนของเขำในเวลำน้ี โดย
สญัญำของ โคลแมน จะสิน้สุดลงปลำยเดอืน
พฤศจิกำยนที่จะถึงนี้ ซึ่งในเดือนนี้ ทีมชำติ
เวลส์ ยงัมเีกมอุน่เครือ่งอกี 2 นัด คือท่ีจะพบ
กับทีมชำติฝรั่งเศส กับ ปำนำมำ 
 ต�ำแหน่งของกุนซือวัย 47 ปี เริ่มสั่น
คลอน หลงัจำกทมีเวลส์ พ่ำยต่อทมีสำธำรณ 
รัฐไอร์แลนด์ ท�ำให้พลำดไปลุยฟุตบอลโลก 
กลำงปีหน้ำ “ผมยังคิดอะไรไม่ออกเลย เมื่อ
เกมสุดท้ำยของผมก�ำลังจะมำถึง เรำมีกำร
พูดคุยกันแล้วตั้งแต่เกมล่ำสุด แต่ก็ยังไม่มี
อะไรคืบหน้ำมำกนัก” โคลแมน กล่ำว

‘เปป๊’ยก‘กนุ’คอืตำานาน

‘รดี’ตวัเตง็เข้าคมุ‘แมวด�า’

เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือทีม “เรือใบสีฟ้ำ” 
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชู แซร์จิโอ (กุน) อกูเอโร่ 
ว่ำ คอืต�ำนำนของทมี หลงัจำกทีก่องหน้ำเลอืด
อำร์เจนไตน์ ยิงประตูสูงสุดของทีม ในเกม
แชมเป้ียนส์ ลกี ทีท่มีเอำชนะนำโปล ี4-2 เมือ่
วันพุธที่ผ่ำนมำ ซึ่งในเกมดังกล่ำว อกูเอโร่ ยิง 
1 ประตูให้กับทีม ในนำทีที่ 69 ซึ่งเป็นประตู
ที่ 178 ของเขำ ที่ยิงให้กับทีมแมนฯ ซิตี้ จำก
ชัยชนะในเกมนี้ ส่งให้ทีมเรือใบสีฟ้ำ ผ่ำน
เข้ำไปเล่นรอบ 16 ทมีสุดท้ำย ได้เป็นผลส�ำเรจ็ 
 จำกประตใูนเกมนี ้ท�ำให้ยอดยงิประตขูอง 
กองหน้ำทีมชำติอำร์เจนติน่ำ อยู่เหนือ อีริค 
บรู๊ค ดำวยิงตลอดกำลของทีม ที่ลงเล่นให้กับ
ทีมมำกถึง 453 นัดช่วงระหว่ำงปี 1928-1940 
ที่ยอดเยี่ยมมำกกว่ำนั้นก็คือ จำกจ�ำนวน 177 
ประต ูกนุ ลงท�ำหน้ำทีใ่ห้กบัทมีแมน ฯ ซติี ้เพยีง  
262 นัดช่วง 6 ปีในถิ่นเอดิฮัด สเตเดี้ยม
 “เขำคือต�ำนำนของทีมอย่ำงแท้จริง และ
นักเตะคนหนึ่งสำมำรถท�ำเช่นนี้ได้ พวกเรำ 
ต้องแสดงควำมยินดีให้กับเขำ เขำคือต�ำนำน
ในประวัติศำสตร์ของสโมสรคนล่ำสุด” กวำร ์
ดิโอล่ำ กล่ำว “ผม ทีมงำน และทุกคนในทีม
ต่ำงมีควำมสุขไปกับเขำ พวกเรำรู้สึกภูมิใจ 
ในตัวเขำมำก” 
 ขณะที ่อกเูอโร่ กล่ำวให้สมัภำษณ์หลงัเกม
ว่ำ เขำจะให้เสื้อของเขำกับ เบจำมิน ลูกชำย
ของเขำ (เป็นหลำนของดีเอโก้ มำรำโดน่ำ) 
หลังจำกที่สำมำรถท�ำลำยสถิติกำรท�ำประตู  
ณ สนำมแห่งนี้ ที่ซึ่ง มำรำโดน่ำ เคยเป็น
ขวัญใจของทีมนำโปลี 

 “ผมรูส้กึพอใจเป็นอย่ำงมำกในเวลำนี ้ผม 
มีควำมสุขก็เพรำะว่ำ ทีมช่วยเหลือผมมำ 
ตลอด รวมไปถึงแฟนบอลและสต๊ำฟทุกคน  
ผมขอขอบคุณทุกๆคนมำก” เขำให้สัมภำษณ์
กับ BT Sport 
 “ผมมีควำมสุขมำกเวลำนี้ เพรำะนี่คือ 
ช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของผม นำโปลี 
เป็นทีมท่ีดีเสมอ และคุณต้องไม่ลืมว่ำ เกม
แชมเปี้ยนส์ ลีก เป็นเกมท่ียำกเสมอ ผมจะ 
เอำเสื้อตัวนี้ให้กับลูกชำยของผม เขำมักจะ
เขียนข้อควำมถึงผมเสมอว่ำ “เมื่อพ่อสำมำรถ
ท�ำได้ เอำเสื้อมำให้ผมด้วย”  
 อกูเอโร่ ยิง 2 ประตูเมื่อลงเป็นตัวส�ำรอง 
เกมพบกับสวอนซี ในเดือนสิงหำคม 2011  
เมื่อย้ำยมำจำกทีมแอตเลติโก มำดริด ด้วย
ค่ำตัว 38 ล้ำนปอนด์ และยิงได้มำกกว่ำ 
20 ประตูใน 4  จำก 6 ฤดูกำลที่เขำค้ำแข้งใน 
ถิ่นเอดิฮัด สเตเดี้ยม

ปีเตอร์ รีด ถูกบ่อนรับแทงพนันตั้งรำคำให้
เข้ำรับงำนคุมทีม “แมวด�ำ” ซันเดอร์แลนด์ 
อีกครั้ง หลังจำกที่ทีมไล่ ไซม่อน เกรย์สัน เมื่อ
วนัองัคำรทีผ่่ำนมำ หลงัจำกเกมทีเ่สมอกบัโบล
ตัน 3-3 โดยข้อควำมจำกทำงทีม แจ้งว่ำ “ใน
เย็นวันนี้ ทีมซันเดอร์แลนด์ ได้ตกลงแยกทำง
กับไซม่อน เกรย์สัน ผู้จัดกำรทีม ทำงทีมขอ
ขอบคุณ ไซมอน และทีมงำนของเขำ ส�ำหรับ
ควำมพยำยำมในระหว่ำงที่เขำอยู่กับทีมมำ
ตลอด” 

 กำรประกำศของทำงทีมซันเดอร์แลนด์ 
เกดิขึน้หลงัจำกที ่เกรย์สัน ออกมำให้สมัภำษณ์
ว่ำ เขำคือคนที่เหมำะกับงำนนี้มำกที่สุดแล้ว 
แต่สมควรท่ีจะได้รับโอกำสเพ่ือท่ีจะน�ำพำทีม
มำสู่เส้นทำงที่ถูกต้อง 
 ขณะคนทีพ่ลกิสถำนกำรณ์มำเป็นตวัเตง็จะ
เข้ำมำรับงำนต่อจำก เกรย์สัน ในเวลำนี้ ก็คือ 
ปีเตอร์ รีด ในรำคำ 11/4 ตำมำด้วย เควิน ฟิล
ลิปส์ 9-2 และไอเตอร์ คำรำนก้ำ อดตีผูจ้ดักำร
ทีมมิดเดิลสเบรอ ในรำคำ 5/1
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editor59lokwannee@gmail.com

ธนาคารโลกจัดชาติน่าลงทุน

พฤศจิกำยน ที่ผ่ำนมำ  
 ธนาคารโลกรวบรวมข้อมลู
จาก 190 เขตเศรษฐกจิ ระหว่าง
เดอืนมิถุนายนปีที่แล้ว ถึงสิ้น
เดือนพฤษภาคมปีนี้ น�ามาจัด
เป็นอนัดบัความยากง่ายต่อการ
ประกอบธุรกิจ โดยใช้ปัจจัยชี้
วัด 10 อย่าง เป็นเกณฑ์ตัดสิน 
 ประกอบด้วย 1.กำรเริม่ต้นท�ำ
ธุรกิจ 2.กระบวนกำรขออนุญำต
ก่อสร้ำง 3.ขัน้ตอนกำรขอใช้ไฟฟ้ำ 
4.ขั้นตอนกำรขอจดทะเบียน
อสงัหำรมิทรพัย์ 5.ขัน้ตอนกำรขอ
สินเชื่อ 6.มำตรกำรคุ ้มครองผู ้
ลงทุนรำยเล็ก 7.กฎหมำยภำษี 
8.ระเบียบกำรค้ำผ่ำนพรมแดน 
9.กำรบังคับใช้ข้อตกลงในสัญญำ 
และ 10.แผนแก้ปัญหำกำรล้ม
ละลำย
 ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจท่ี
ง ่ำยต่อกำรประกอบธุรกิจ 10 
อันดับแรกของโลก ได้แก่ 1.นิว 
ซีแลนด ์  2 . สิงคโปร ์  3 . เดน 
มำร์ก 4.เกำหลีใต้ 5.ฮ่องกง  
6.สหรฐั 7.สหรำชอำณำจักร 8.นอร์ 
เวย์ 9.จอร์เจีย และ 10.สวีเดน 
 ส่วนประเทศไทย ต�าแหน่ง
พุง่ขึน้ 20 อนัดบั โดยปรบัจาก
อันดับที่ 48 ในปีที่แล้ว ขึ้นไป

ธนำคำรโลกจัดอันดับเขตเศรษฐ 
กิจทั่วโลก 190 ประเทศ ด้ำน
ควำมยำกง่ำยในกำรประกอบ
ธุรกิจ เพื่อให้นักธุรกิจใช้คู่มือใน

กำรตัดสินใจเลือกประเทศที่จะ
เข้ำไปลงทุน โดยไทยติดอันดับ 3 
ในกลุ่มอำเซียน ขณะอันดับโลก 
ดีกว่ำญี่ปุ่นและจีน
 กำรจัดอันดับดังกล่ำว ซึ่งถือ
เป็นกำร “ชีเ้ป้ำ” ด้ำนท�ำเลเตรยีม
ลงทุนประกอบธุรกิจในอนำคต 
ธนำคำรโลกน�ำเสนอเป็นรำย 
งำนประจ�ำปีในหัวข้อ “Doing 
Business 2018” จัดท�ำเป็นปีที่ 
15 น�ำออกเผยแพร่ เมื่อวันท่ี 1 

อันดับที่ 26 
 นอกจำกนั้น ไทยยังอยู ่ใน
กลุ่ม 10 ประเทศ มีควำมรุดหน้ำ
มำกทีส่ดุ ในด้ำนกำรปฏริปูกลไก
และสภำพแวดล้อม ให้เอือ้ต่อกำร
ประกอบธรุกจิมำกขึน้ โดยไทยตดิ
อันดับ 2 รองจำกบรูไน จำกกำร
ปรับปรุงปัจจัยชี้วัดดีขึ้น 8 อย่ำง 
 ปัจจัยชี้วัดอีก 2 อย่าง ท่ี
ธนาคารโลกมองว่าไทยยังบก 
พร่อง คือกระบวนการขออนุ 
ญาตก่อสร้าง และระเบียบการ
ค้าผ่านพรมแดน
 ส่วนอีก 8 ประเทศ ที่มีควำม
รุดหน้ำมำกสุด ประกอบด้วย 
3.มำลำวี 4.โคโซโว 5.อินเดีย 
6 .อุ ซ เบกิสถำน 7 .แซมเบีย 
8.ไนจีเรีย 9.จิบูตี และ 10. เอล- 
ซัลวำดอร์ 
 ด้ำนอันดับของกลุ่มอำเซียน 
10 ประเทศ (ตัวเลขในวงเล็บคือ
อันดับโลก) ประกอบด้วย 1.สิงค 
โปร์ (2) 2.มำเลเซีย (24) 3.ไทย 
(26) 4.บรูไน (56) 5.เวียดนำม 
(68) 6.อนิโดนเีซยี (72) 7.ฟิลปิ 
ปินส์ (113) 8.กมัพชูำ (135) 9.ลำว 
(141) และ 10.พม่ำ (171)
 ส�าหรับไทย นอกจากสถา 
นะพุง่ขึน้ 20 อนัดบัแล้ว อัน 
ดบัโลกยงัอยูเ่หนอืประเทศส�า- 
คัญในเอเชียอย่างญ่ีปุ่นและ
จีนด้วย โดยญี่ปุ่นติดอันดับที่ 
34 และจนีอยูอ่นัดบัที ่78 ของ
โลก

ข้อมูลภาพ : businesstoday.in
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ไมจำกัดวุฒิ

PATTANA-P1-041017=4*6_01

สนใจติดต่อ เลขที่ 8 ซ.สุขุมวิท 12 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-5803 ต่อ 214
(คุณนิสากร)

บริษัท พัฒนาประชากร จำากัด

ร้านอาหาร CABBAGES & CONDOMS

จำ�น
วน
ม�
ก

รับสมัครงาน
1. แม่ครัว/พ่อครัว   

 • อายุไม่เกิน 45 ปี

2. ผู้ช่วยแม่ครัว

3. พนักงานเสิร์ฟ

4. เดินอาหาร

5. คนสวน

Holding-P1-201017=4*6_01

สว
ัสด
ิกา
ร

Admin & Customer Service
• เพศหญิง อายุ 28–45 ปี,

• วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

• มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 2 ปี

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

• สามารถใช้ Word, Excel, PowerPoint

• ซื่อสัตย์ บุคลิกเรียบร้อย สู้งาน

• เงินเดือน 20,000–25,000 บาทหรือตามตกลง

• ต้องมีบุคคลค�้าประกัน

     โบนัส ชุดฟอร์ม  

 ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ     

 ปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี

สัมภาษณ์ทันที รู้ผลเร็ว งานและสวัสดิการมั่นคง

Apartment ในซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต

ติดต่อขอนัดวันสมัครและสัมภาษณ์ :

คุณเพชราภรณ์ 08-1826-5101 คุณบุปผา 09-7219-9486

สถานที่สมัคร :
เลขที่ 74 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

(เยื้องซอยหลังสวน 4) / BTS : ชิดลม / รำชด�ำริ



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

J 09.00 น. ศ.นพ.บรรจง มไหสวรยิะ รกัษำ
กำรแทนอธกิำรบดมีหำวทิยำลยัมหดิล เปิดงำน 
“มหดิลวชิำกำร เปิดบ้ำนมหดิล ประจ�ำปี 256 ที่
อำคำรสิรวิิทยำ คณะศลิปศำสตร์มหำวทิยำลยั
มหดิล ศำลำยำ J 10.00 น. พลอากาศเอก 
ดร.ประจนิ จัน่ตอง รองนำยกรฐัมนตร ี เปิด
งำน Thailand Software Fair 2017 ทีศ่นูย์กำร
ประชมุแห่งชำตสิริกิติิ ์J 10.00 น. ต่อบญุ  
พ่วงมหา ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยสือ่โฆษณำ บรษิทั  
ทร ูมเีดยี โซลชูัน่ส์ จ�ำกดั และ พงศ์สุข หริญัพฤกษ์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โชว์ไร้ขีด จ�ำกัด  
เปิดงำน “THAILAND GAME SHOW BIG 
FESTIVAL 2017 ทีร่อยลัพำรำกอนฮอลล์ชัน้ 5 
ศนูย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน J 17.00 น. กลนิท์  
สารสนิ ประธำนกรรมกำร กำรท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย เปิดงำน “สสีนัแห่งสำยน�ำ้ มหกรรม
ลอยกระทง” ประจ�ำปี 2560 อย่ำงเป็นทำงกำร 
ทีส่วนสันตชัิยปรำกำร J 18.00 น. ปรชีา เอก-
คณุากลู กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และประธำน
คณะเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ 
จ�ำกดั (มหำชน) จัดงำน ฉลองเปิดตวัศนูย์กำร 
ค้ำเซ็นทรัลพลำซำ นครรำชสีมำ ที่ลำนด้ำน 
หน้ำ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ นครรำช 
สมีำ J สติก๊เกอร์ไลน์ “ก้าวคนละก้าว” (Kao 
Kon La Kao) อีกหน่ึงช่องทำงของกำร 
บรจิำคให้กบัโครงกำร “ก้ำวคนละก้ำวเพือ่ 11  
โรงพยำบำลท่ัวประเทศ” โดยรำยได้หลังหัก 
ค่ำใช้จ่ำยมอบให้โครงกำร โหลดได้แล้วทัง้ระบบ  
iOS และ Andriod) มจี�ำหน่ำยที ่https://line.
me/S/sticker/1678317

  
 

                                     ทะเบียนเลขที่    0107536000528

ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 บริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัด (มหาชน)  ใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้น
ทราบว่าตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ได้
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยนำากำาไรสะสมของปี 2559 มาจ่ายหุ้นละ  
8 บาท โดยจ่ายจากส่วนที่เสียภาษีอัตรา 30% หุ้นละ 4.25 บาท และอัตรา 25% 
หุ้นละ 3.75 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 12,000,000 หุ้น ซึ่งปรากฏรายชื่ออยู่ 
ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยกำาหนดจ่ายในวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2560

 จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
  

                  (ทันตแพทย์ชำานาญ ชนะภัย)
              กรรมการผู้จัดการ

Ramkanhaeng-p1-311017=4*7

วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กก.ผจก.บจก.ซีพีแรม และ สุนทร อรุณานนท์ชัย 
กก.ผจก.ใหญ่  บมจ.ซี.พี.แลนด์  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอร่ี  โครงการศูนย์ประชุม 
และแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น  เพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพการให้
บริการ ที่รร.แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ 

ธนวัฒน์  เลิศวัฒนารักษ์  ผู้ก่อตั้งและกก.ผจก.  กลุ่มบจก.ไอ  แอม  
คอนซัลติ้ง  และผู้แต่งหนังสือ  “มีบางอย่างผิดในธุรกิจคุณ”  จัดงาน
สัมมนา “The Power of  I AM 2017  : Something  is wrong  in  
your  business”  ถ่ายทอดประสบการณ์  ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อม และกลุ่มสตาร์ทอัพ 
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จงคล้าย วรพงศธร รองอธบิดกีรมป่าไม้ และ วรลกัษณ์  ตลุาภรณ์ ผูอ้�านวย
การใหญ่อาวุโสการตลาด บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป แถลงข่าวจดังาน “เดอะมอลล์ 
มหัศจรรย์แห่งพรรณไม้  ครั้งที่  5”  ภายใต้แนวคิด  “มหัศจรรย์  ไม้ดอก
นานาพรรณ” ที ่MCC HALL เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 

ประชง  วฒันชยั ผูอ้�านวยการโรงเรยีนศรยีานสุรณ์ จงัหวดัจนัทบรุ ี และคณะ
ผูบ้รหิาร  ให้การต้อนรบั  ครจู๊อดมาร์ชชิง่ จดัระบบ เป็นระเบยีบ ในโอกาส 
ที่เดินทางมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกระขวนการเข้าแถวหน้าเสาธง  และ
ปฏบิตัใิห้เหน็ผลจรงิ ภายใน 3นาท ีแก่นกัเรยีนศรยีานสุรณ์ 

จฑุารตัน์ พฒันาทร รองผูอ้�านวยการฝ่ายประกนัคณุภาพ บรษัิท สยามแมค็โคร 
จ�ากัด  (มหาชน)  เป็นตัวแทนในการร่วมสนับสนุน  โครงการความร่วมมือ  
“ยกระดบัผกัและผลไม้ไทย : โอกาสส�าหรบัพฒันาเกษตรกรรมสูค่วามยัง่ยนื” 
ทีห้่องประชมุสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

เกษสุดา  ไรวา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และ มณสีดุา  ศลิาอ่อน  ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายสือ่สารองค์กร บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ�ากดั (มหาชน) มอบเงิน
สมทบทนุมลูนธิริามาธบิดีฯ ในการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีจ�านวน 1 ล้านบาท 

ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล  ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช.)  พร้อมด้วย  พนสั  วฒันชยั  ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษิทั พนสั แอสเซมบลย์ี จ�ากดั ประกาศผลการประกวดโครงการ 
Panus Thailand LogTech Award 2017 ทีค่รสิตลั ดไีซน์ เซน็เตอร์ 

สมชาย จนัทรมณ ีผูจ้ดัการฝ่ายผลติ 3 และรกัษาการผูช่้วยผูอ้�านวยการโรงงาน 
บริษัท  ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม  จ�ากัด  (มหาชน)  มอบเครื่องเติม 
อากาศในน�า้  ให้กบัสถานพีฒันาอาหารสตัว์ชมุพร  โดยม ี ธรีะ  จนัทร์แก้ว  
ผู้อ�านวยการศนูย์วิจยัและพฒันาอาหารสัตว์ชมุพร เป็นผู้รับมอบ 

กญัญภทัร  สขุสมาน  ผูช่้วยผู้อ�านวยการธรุกจิสือ่สิง่พมิพ์  บริษทั  โมโน  เจน 
เนอเรชัน่ จ�ากดั ร่วมงานเปิดตวัหนงัสอืบนัทกึการเดนิทางสดุพเิศษ “A Long 
Way There 13 วนั ปลายทางอยูท่ีเ่ขา ระหว่างเราอยูท่ีใ่จ” และ “อเมริกาใต้ 
ปายคนเดยีวไม่เดยีวดาย Travel Miles Away” 

ฐิตมิา ถิรกจิพงศ์ กรรมการผู้จดัการ โรงแรม ด ิเอมเมอรัลด์น�าคณะผูบ้รหิาร
และพนักงาน  ร่วมเป็นจิตอาสา  “ท�าดีถวายพ่อหลวง”  น�าอาหาร  5,000 
ชุดร่วมกิจกรรมโรงทานพระราชทาน  ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ 
บรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
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นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อ�านวยการศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  รับมอบโลหิตจากโครงการ  “แบรนด์… 
ยังบลัด  พลังเพื่อเลือดใหม่”  จ�านวน  92,063  ยูนิต  เพื่อน�ามาเป็นโลหิต 
ส�ารองคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

ดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลัก
ทรัพย์จดัการกองทนุ กรงุไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพงานบญุทอดกฐนิสามคัค ี
ณ วัดตาลเจด็ช่อ พร้อมมอบชดุคอมพวิเตอร์ พดัลมตดิอาคาร และเครื่องอุปโภค
บริโภคเพื่อให้วัดน�าไปใช้ดูแลเด็กและเยาวชนยากไร้ในความดูแล 

จันทิรา  ยิมเรวัต  วิวัฒน์รัตน์  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  จัด
เสวนา  ในหัวข้อ  “Concept  Store  Showcase”  โดยมี  พลอย  จริยเวช,  
วรฤทธิ์  เฟื่องอารมย์, จิรายุ  ละอองมณี และ ฟิลลิปส์ ทินโรจน์ ร่วมพูดคุย
เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการจัด Concept Store ในงาน “STYLE 2017” 

ประจกัษ์-ละออ ตัง้คารวคณุ ประธานกรรมการบรษิทัทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) และ ประธานมลูนธิคิณุแม่ลีก้มิเกยีว ตัง้คารวคณุ มอบทนุสนับสนุน
การศกึษา นศ.แพทย์สตร ีจ�านวน 8 ทนุ โดยม ีศ.เกยีรตคิณุ ดร.พญ.คณุนนัทา 
มาระเนตร์ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ 

วิจัย  วิสุทธิไกรสีห์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท  เอเซียติค  พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร  ร่วมออกบู๊ธงาน  Anuga  2017  ยกขบวนผลิตภัณฑ์คุณภาพ  
พร้อมแนะน�านวัตกรรมผลผลิตจากมะพร้าวคุณภาพโดยคนไทยสู่ตลาดโลก 
ที่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี 

กิตติชัย ไกรก่อกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จ�ากัด 
สนับสนุนการแข่งขันหมากกระดาน  โอเทลโล่  ประจ�าปี  2560  ที่เมืองเกนต์ 
ประเทศเบลเยี่ยม โดยในปีนี้ ปิยะณัฐ อัญชุลี แชมป์โลกหมากกระดานโอเทล
โล่ ประจ�าปี 2559 เป็นหนึ่งในตัวแทนในการลงแข่งขันครั้งนี้ 

ศรเทพศรทอง กองทองมณีโรจน์  และ สลิลาพร กองทองมณีโรจน์  ผู้บริหาร 
บรษิทั ม ีอนิฟินติี ้(ประเทศไทย) จ�ากดั จดังานแกรนด์โอเพนนิง่ เปิดตวั “ไอซ์
เบิร์ก เอเนอร์จี้ดริงค์” โดยมี พลเอกรอด เสรียง , พลเอกภาณุวัชร นาควงษม์ 
และ จิรวุฒิ สุวรรณอาจ ร่วมงาน ที่โรงแรมจูเลียนา พนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

ปราโมทย์  สันติวัฒนา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และ  ประทีป  สันติวัฒนา 
กรรมการบรหิารบรษิทั น�า้มนับรโิภคไทย จ�ากดั น�าผูบ้รหิาร เข้าร่วมประชุมสมัมนา
เชงิสร้างสรรค์ในโครงการ “ก้าวตามรอยพ่อประชมุเมอืงไทยอิม่ใจตามรอยพระ
ราชด�าริ” ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 13ปีที่ 19 ฉบับที่ 4699 (1224) วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แจกฟรี! โลกวันนี้ฉบับพิเศษขึ้นปีที่ 19 
ฉบับกระดาษ : อ่านได้ที่ร้านกาแฟชั้นน�าทั่วไป

ฉบับดิจิทัล : ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.LokWanNee.com 
และทางแอพ WattaBook, LokWanNee, OokBee, AIS BookStore

บันทึกไว้ในแผ่นดิน

LokWanNee


