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“ลลิล”แคมเปญ
บ้านในฝัน

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

พลังศรัทธา พลังชื่นชอบ 
พลังนิยมสร้างสรรค์สิ่ง 
ดีๆ  3

ตูนฟีเวอร์

editor59lokwannee@gmail.com

ติดดาบ“ตลก.”!

กีฬา 6

ฉุก(ละหุก)คิด 3

ต่างประเทศ 7
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ญี่ปุ่นเล็งเก็บ
ภาษีนักท่องเที่ยว

LokWanNee

พรรคทหารโผล่
กระแสข่าวการก่อตัง้พรรคทหาร 
ทีจ่ะใช้วธิดีดูอดตีส.ส.เข้าสังกัด
ให้มาก แม้จะท�าได้แต่โอกาส
ชนะเลือกตั้งไม่ง ่าย เพราะ 
วิถีสังคมการเมืองไทยเปลี่ยน
จากอดีตไปมาก ประชาชนไม่
ได้ยดึตดิกบัตวับคุคลทีล่งสมัคร 
เท่านั้น แต่ได้หันไปพิจารณา
นโยบายและพรรคต้นสังกัด

ประกอบการตัดสินใจลงคะ 
แนนด้วย แม้จะเขยีนกตกิาใหม่
เพื่อท�าให้คู่แข่งส�าคัญอ่อนแอ  
แต่ไม่ง่ายที่จะคว้าชัยในสนาม
เลือกตั้ง ทั้งนี้ หากมีการตั้ง
พรรคทหารขึ้นจริง โอกาสมาก
สุดเป็นไปได้แค่ช่วงชิงเป็น
แกนน�าจัดตั้งรัฐบาลกับพรรค
ใหญ่เก่าแก่เท่านั้น

โลกวันนี้มีประเด็น 2

“อับราฮัม”พิสูจน์
เกมอุ่นเครื่อง
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ไม่อย่างนั้นพรรคพลังประชาชน
พรรคเพื่อไทย

คงไม่ชนะเลือกตั้งสองครั้งหลังสุด

พรรคทหารโผล่
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ข่าวการเตรียมจัดตั้งพรรคการ 
เมืองสายเขียวเพ่ือสืบสานภาร 
กิจบริหารประเทศของรัฐบาล
ทหารคสช.ในนามพรรคพลัง 
ชาติไทยได้รับความสนใจจาก
หลายฝ่ายอยู่พอสมควร
 เป็นความสนใจทั้งในฐานะ 
ผู ้ห ่วงใยที่ชี้ให้ดูบทเรียนจาก 
นักปฏิวัติรุ่นพี่ เป็นความสนใจ 
ทั้งในฐานะที่จะมาเป็นคู่แข่งขัน
ทางการเมือง และเป็นความสน 
ใจทัง้ในฐานะผูท้ีส่นใจเหตกุารณ์
บ้านเมือง
 ในมุมของนักการเมืองนั้น 
ดูเหมือนว่าจะมีเสียงตอบรับดี
พอสมควร เพราะมองว่าอย่าง
น้อยก็เป ็นการเปิดหน้าเล ่น  
และเสนอตัวลงแข ่ งขันตาม 
กติกา ไม่ใช้ทางลัดเข้าสู่อ�านาจ 
แถมหากได้อ�านาจแล้วยังสามารถ
ตรวจสอบได้
 อย่างไรก็ตาม แม้ฝ่ายการ 
เมืองจะให้การตอบรับและมอง 
ในแง่ดี แต่อีกใจหนึ่งก็คงอด 
หวั่นใจไม่ได้ เพราะพรรคสาย
เขียวที่จะถือก�าเนิดขึ้นมานี้ย่อม 
ส่งผลกระทบต่อพรรคการเมือง 
ที่มีอยู่ไม่มากก็น้อย

 การท�างานการเมืองนัน้ไม่ใช่
เรื่องง่าย ไม่ใช่ว่าอยากเป็นส.ส. 
ก็ได้เป็น เพราะทุกคะแนนเสียง
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประ 
ชาชน กว่าจะได้เป็นส.ส.แต่ละ 
ครั้งน้ันเลือดตาแทบกระเด็น  
ต ้องท�างานในพื้นท่ีต ่อเนื่อง 
ต้องให้ประชาชนเห็นหน้าเป็น
ประจ�าทั้งยามทุกข์และยามสุข 
ต้องสามารถให้หรือช่วยเหลือ 
ในสิ่งที่ประชาชนต้องการได้
  แนวทางของพรรคสายเขียว 
ท่ีจะตั้งข้ึนมาตามข่าวจึงเน้นไป 
ท่ีการดูดอดีตส.ส.พรรคอ่ืนเข้า 
มาอยู ่ ในสั งกัดให ้มากที่ สุด 
เท่าที่จะมากได้ เพื่อโอกาสใน
การเป็นแกนน�าจัดตั้งรัฐบาล
หลังการเลือกตั้ง
 ถ้าถามว่าแนวทางแบบนีข้อง
พรรคสายเขียวจะส่งผลกระทบ 
ต่อพรรคการเมืองใดมากที่สุด
	 หากดูตามสถิติในอดีตค�า
ตอบคือพรรคการเมืองท่ีมีฐาน

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

คะแนนในภาคอีสาน	ภาคเหนือ	
ภาคกลาง	 และภาคตะวันออก	 
ซึ่งก็คือพรรคชาติไทยพัฒนา	
พรรคชาติพัฒนา	 พรรคภูมิใจ
ไทย	 และพรรคเพื่อไทย	 เพราะ
พื้นท่ีเหล่านี้ประชาชนยึดติด 
ตัวบุคคลที่ลงสมัครมากกว ่า
พรรคการเมืองที่สังกัด	 ต ่าง 
จากประชาชนในพื้นท่ีภาคใต ้
ที่ยึดติดกับพรรคการเมืองเป็น
หลัก	 ไม่ให้น�้าหนักกับตัวบุคคล
ที่ลงสมัคร
 แต่นั่นเป็นเรื่องในอดีต
 ในปัจจุบันหากคณะรัฐประ 
หารจะคิดตั้งพรรคการเมืองขึ้น 
มาเพื่อสืบทอดอ�านาจโดยใช้ 
วิธีตกปลาในบ่อเพื่อนอาจไม่
ประสบความส�าเร็จ เพราะสังคม
ไทยในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่าน 
มาข่าวสารท่ีได้รับทางตรงท�า 
ให้ประชาชนเปลี่ยนแนวความ
คิดไปจากเดิมค่อนข้างมาก
 การ ยึดติดตัวบุคคลที่ ลง 
สมัครรับเลือกตั้งอาจจะยังมีอยู่ 
บ้าง แต่การเลือกโดยพิจารณา
จากนโยบายและพรรคการเมือง 
ท่ี สั ง กัด ก็ เริ่ มมี ม ากขึ้ น เช ่ น
เดียวกัน
 ไม่อย่างนั้นพรรคพลังประ 
ชาชนท่ีแปลงร่างมาจากพรรค
ไทยรักไทย หรือพรรคเพื่อไทย 
ที่แปลงร่างมาจากพรรคพลัง
ประชาชนคงไม่ชนะเลือกตั้ง 

สองครั้ งหลั งสุ ดทั้ งที่ ถู กดู ด 
อดีตส.ส.ไปจ�านวนมาก และ 
ถูกกระท�าเพื่อให ้อ ่อนแอใน
หลายวิธี
 นั่นย ่อมแสดงให ้ เห็นว ่า
ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ 
อสีาน กลาง และตะวนัออกไม่ได้
ดูแค่ตัวบุคคลที่ลงสมัครเท่านั้น
 อย่างไรก็ตาม แม้ประชาชน
จะมีทิศทางการลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังต่างไปจากอดีต แต่ 
ด้วยกติกาเลือกตั้งใหม่ วิธีการ
นับคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อ 
ใหม่ ก็อาจเป็นไปได้ที่พรรค 
สายเขียวจะเบียดขึ้นมาเป็นคู ่ 
แข่งกับพรรคเพื่อไทย
 อย่างน้อยที่สุดจ�านวนส.ส. 
ที่ได ้ก็อาจเป ็นตัวแปรส�าคัญ 
ในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการ
เลือกตั้ง
	 จะเอาชนะพรรคเพ่ือไทยใน
สนามเลอืกตัง้อาจไม่ง่าย	แต่ด้วย
กติกาใหม่	 ด้วยอ�านาจที่มี	 และ
เสบียงท่ีสะสมไว้	 หากมีพรรค
สายเขียวเกิดขึ้นจริง	 โอกาสที่จะ
ชิงเป็นแกนน�าจัดตั้งรัฐบาลนั้น 
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก
 แต่เรื่องจะเอาใครเป็นนา
ยกฯก็คงต ้องไปตกลงกับ
พรรคใหญ่อีกพรรค เพราะ
หัวหน ้ าพรรคนั้นก็อยาก
แก้มือในฐานะหัวหน้าฝ่าย
บริหารเช่นเดียวกัน โดยมี
พรรคเล็กพรรคน้อยอื่นๆ
เป็นตวัแปร ใครดงึพรรคเลก็
พรรคน้อยมาเป็นพวกได้ก็ 
ได้เก้าอี้นายกฯไปครอง
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ตูนฟีเวอร์

ทรรศนะ

คณุตนูถอืเป็น “บคุคลต้นแบบ” ได้
เลย ยิง่เกดิการเลยีนแบบตามมากย็ิง่
ด ีดกีว่าไปเลียนแบบบุคคลที่สังคม
ท�าอะไรเสียๆหายๆ ขี้เหล้าเมายา
หรือบ้ากาม ซึ่งไม่เป็นเรื่องที่น่าชื่น
ชอบเลย

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ติดดาบ‘ตลก.’!
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม 
นูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านการพิจารณา
วาระรับหลักการในการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 
28 กนัยายน 2560 โดยมมีตเิอกฉนัท์
จากที่ประชุมสนช.รับ “หลักการ” 
ของศาลรฐัธรรมนญู มบีญัญตัอิยูแ่ล้ว
ในหมวด 11 เรื่องศาลรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 200-214) ของรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2560 แต่รัฐธรรมนูญได้บังคับ
ให้มี พ.ร.ป ว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นอีกเพ่ือก�าหนด 
“รายละเอียด” และกฎเกณฑ์ที่
ส�าคัญของศาลรัฐธรรมนูญ
 หลักการและรายละเอียดส�าคัญ
ของร่างพ.ร.ป.ฉบับน้ี มีท้ังท่ีมาของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
อ�านาจวิ นิจฉัยคดีทั้ งหมดที่ศาล
รฐัธรรมนญูมอี�านาจ แต่สิง่ทีน่่าสนใจ
ในร่างกฎหมายนี้คือ “อ�านาจใหม่
ของศาลรัฐธรรมนูญ” ได้แก่ 
	 1.ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจใน 
การให้ค�าปรึกษาเพื่อยุติข้อโต้แย้ง
ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
	 2.ผู ้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ 
ยื่นร้องต่อศาลได้โดยตรง	และ	
	 3 .บทบัญญัติ ห ้ ามละ เมิ ดอ� า 
นาจศาล	 ห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรม 
นูญ
 “แป๊ะมีชัย” ประธานคณะ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เคย
กล่าวไว้ว่า ร่างกฎหมายฉบบันีส้�า 
คัญที่สุดต่อบ้านเมือง เพราะถ้า
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญเหมือน 
“ขือ่แป” แล้ว ศาลรฐัธรรมนญูคอื 
“เสาหลัก” ที่ค�้ายันบ้านเมืองให้
เป็นรูปเป็นร่าง “หากไม่มีเสาค�้า
ไว้ ขื่อแปอาจบิดเบี้ยว”

ตอนน้ีกระแสฟีเวอร์ “ตูน บอดี้สแลม” 
ติดลมบนไปแล้ว คุณตูนเป็นนักร้องที่เสน่ห์
แรงจริงๆ เห็นชัดเจนว่ากระแสคนท่ีศรัทธา 
เลื่อมใส ชื่นชอบมากมาย จนต้องขอชม คุณ
หมอหรือประชาชนทั่วไปก็ช่ืนชมกิจกรรมของ
คณุตนูทีท่�าให้เกดิกระแสเรือ่งช่วยผูค้นและน�า
เงินช่วยโรงพยาบาล ช่วยการแพทย์ 
 ถือว่าคุณตูนได้ท�าบุญท�ากุศลครั้งยิ่งใหญ่
เลยทีเดียว เพราะเงินเป็นร้อยๆล้านบาท 
ไม่ใช่ใครจะหาได้ง่ายๆ แต่คุณตูนท�าได้ เป็น 
กระแสฟีเวอร์ประวัติศาสตร์ท่ีต้องจารึกไว้เลย 
เป็นผลงานชิ้นโบแดงตั้งแต่เริ่มกิจกรรมหา 
เงินช่วยโรงพยาบาลครั้งแรก เดินไปวิ่งไป ถึง
แม้จะเจ็บจะปวดบ้าง ก็ถือว่ามีความอดทน 
อดกลั้นดีเยี่ยม ถือว่าคุณตูนมีความตั้งใจ 
แน่วแน่ แม้จะเจอฝนฟ้า ถ้าเป็นคนท่ัวไปน่า
จะถอดใจไปแล้ว แต่คุณตูนเข ้มแข็งและ 
หนักแน่นในศรัทธาไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน 
 ศรัทธาที่จะหาเงินให้กับโครงการ “ก้าว
คนละก้าว” เพื่อโรงพยาบาล 11 แห่งทั่ว
ประเทศ แม้เงินไม่กี่ร้อยล้านส�าหรับ โรง
พยาบาล 11 แห่งจะไม่มากอะไรกับอุปกรณ์
ทางการแพทย์ต่างๆ แต่ก็ยากที่ใครจะท�าได้ 
ท้ังก็มาจากพลังศรัทธา พลังชื่นชอบ พลัง 

นิยม ที่น�ามาสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งดีๆ
 เป็นดารานักร้องก็สร้างคุณูปการต่อ
การแพทย์เพื่อรักษาคนได้ คนเราหาก
เกิดมาแล้วไม่มีโรคหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็
ถือเป็นลาภอันประเสริฐ เพราะฉะนั้น 
การที่คุณตูนท�าอย่างนี้ ท�าเพื่อคนเจ็บ 
คนป่วยมีโอกาสรอด ได้รับการรักษาที่ดี 
ได้ยา มีเครื่องมือท่ีดี ซึ่งจะช่วยคนได้
จ�านวนมาก ช่วยให้หายเจ็บหายป่วย
เพราะความเหนด็เหนือ่ยของคณุตนูและ
สต๊าฟ  
 ส่วนคุณหมอที่ร่วมวิ่งไปด้วยก็ต้องถือว่า
ยอดเยี่ยม ช่วยกันหาทุนรอนเพื่อเอามา 
เผื่อแผ่ช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาล โรงพยา 
บาลก็จะมีโอกาสพัฒนาให้ก้าวหน้า พัฒนา 
การแพทย์การศึกษา การพยาบาล 
 คุณตูนถือเป็นแบบอย่างท่ีจะท�าให้วัน 
หนึ่งมีผู ้น�าไปเป็นแบบอย่างในอนาคตอีก
เรื่อยๆ ท�าให้เกิดความช่ืนชอบพอใจกับการ 
กระท�าท่ีประทับใจ คุณตูนจึงเป็นไอดอล
ต้นแบบ แทนที่จะมีแต่ข ่าวดาราที่ติดยา  
ติดเหล้า เตียงหัก มากเรื่องมากรัก 
	 ถ้าคุณตูนว่ิงไปได้ถึงจุดปลายปลายทาง
จริงๆก็ต้องถือว่าสุดยอดคนหนึ่ง	 มีความ
อดทนอดกล้ันเป็นเลิศ	 เรียกว่าเป็น	 “บุคคล
ต้นแบบ”	 ได้เลย	 	ยิ่งเกิดการเลียนแบบตาม
มาก็ยิ่งดี	 	 ดีกว่าไปเลียนแบบบุคคลที่สังคม 
ท�าอะไรเสียๆหายๆ	ขี้เหล้าเมายาหรือบ้ากาม	
ซึ่งไม่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชอบเลย
 ก็ขอให้ความดีของคุณตูนรักษาไว ้
เหมอืนเกลือรกัษาความเค็ม และขอให้
ดาราดูเป็นตัวอย่างแล้วมาท�าคุณท�า
ประโยชน์ให้กับสังคมอย่างนี้ อย่าไปกิน
เหล้าเมายา บ้ากาม ตดิการพนนังอมแงม 
มีคดีต่างๆ ซึ่งไม่เป็นมงคลชีวิตเลย ก็
หวังว่าไม่ช้าไม่นานจะมีการท�ากิจกรรม
เพื่อสังคมแบบนี้แพร ่กระจายไปท่ัว
ประเทศ
 	 เจริญพร
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“ลลิล” แคมเปญ “COMBO SET บ้านในฝัน” กว่า 30 โครงการ 
ฟรีเฟอร์นิเจอร์เอสบีแต่งครบ และฟรีค่าธรรมเนียมโอน เฉพาะ
ลูกค้าจองวนัที ่11-12 พฤศจกิายน รบัฟรเีครือ่งใช้ไฟฟ้าครบชดุ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย	:	ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,000.00 บาท

 ขาย 20,100.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,647.00  บาท

 ขาย   20,100.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,279.24 ขาย 1,279.55
ลอนดอน ซื้อ 1,279.19 ขาย 1,279.54

ภาวะหุน้ 7 พฤศจกิายน 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) 

33.39

39.13125

45.42

4.3575

0.30308

24.63325

+1.01  1,712.75  
  56,758.15
+1.35  2,453.06 
  41,126.16
+1.56 1,087.89 
  30,768.35
-1.93  571.65 
  2,057.25

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,818.53  +1.90

2,595.08  -6.86

2,738.43  -0.88

1,996.50  +0.01

2,629.42 -5.81

2,994.81 +9.76

1,337.39  +3.34

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

7,824.29

13.79

6,854.98

12.08

969.32

-

17,664.87

31.12

17,407.10

30.67

257.78

-

24,705.26

43.53

26,328.84

46.39

-1,623.57

- 

‘ลลิล’แคมเปญพิเศษบ้านในฝัน

ลงนาม	 :	สุวัฒน์	 เชี่ยวชาญชัย	 รองผู้

ว่าการสารสนเทศและสือ่สาร	การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค	 และ	มนชัย	 มณีไพโรจน์	

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	บมจ.อนิฟอร์

เมช่ัน	แอนด์	คอมมวินิเคชัน่	เนท็เวิร์คส	 

ลงนามกิจการร่วมค้าในสัญญาเป็น 

ผูจ้ดัซือ้และตดิตัง้โครงข่าย	IP	ACCESS	 

NETWORK	 (MPLS)	 ในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	

ช่องใส่ซิมนาโนการ์ด 2 ช่อง ซึ่งใช้
งานได้พร้อมกัน 2 เบอร์   
 กระจก Corning® Gorilla® ให้
ภาพคมชัดระดับ HD กล้องหลัง 
ความละเอยีด 13MP ค่าขนาดรรูบั
แสง ƒ/2.0 เพื่อภาพสวยคมชัด
เพิม่ลกูเล่นด้วยฟีเจอร์และฟิลเตอร์
ที่มาพร้อมตวัเครือ่ง ช่วยสร้างความ 
โดดเด่นและเอกลักษณ์
 Authorized Mi Store ขณะนี้
มี 2 แห่ง ได้แก่ ซีคอนบางแค และ
อิมพีเรียลเวิลด์ ส�าโรง และฉลอง
การเปิดร้าน Authorized Mi Store 
สาขาซีคอนบางแค ได้จัดกิจกรรม

เส่ียวมี่บริษัทเทคโนโลยีเปิดร้าน
คา้ปลีกอย่างเป็นทางการ (Autho 
rized Mi Store) แหง่ที ่2 ในไทย 
ท่ีซีคอนบางแค พร้อมเปิดสมาร์ท
โฟน Redmi Note 5A ในราคาทีผู่้
บรโิภคเอือ้มถงึในราคาเพยีง 4,290 
บาท ดีไซน์เรียบแต่หรู ด้วยหน้า 
จอกว้าง 5.5 นิว้ น�า้หนกัเพียง 150  
กรัม ตัวเครื่องด้านหลังท�ามาจาก 
โลหะชปิประมวลผล Snapdragon™ 
425 แบบ 4 แกน จาก Qualcomm® 
แรมขนาด 2GB และหน่วยความจ�า 
16GB ช่องใส่ microSD การ์ด เพิม่
หน่วยความจ�าสูงสุด 128GB และ

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการรอง
ผู้จัดการใหญ่บริษัท ลลิล พร็อพ 
เพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผย
แคมเปญ “COMBO SET บ้านใน
ฝัน” ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี มอบ
สิทธิพิเศษลูกค้าใหม่ที่ซื้อและโอน
ภายเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้รับ
เฟอร์นเิจอร์ SB ครบชดุ และฟรค่ีา
ธรรมเนียมการโอน ส่วนลูกค้าที่
จองระหว่างวนัที ่11-12 พฤศจกิายน 
ได้รับเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด 
โดยมีกว่า 30 โครงการเข้าร่วม  
บนท�าเลศักยภาพใกล้เมือง อาทิ 
ปิ่นเกล้า-รัตนาธิเบศร์ เพชรเกษม 

สุขสวัสดิ์ รังสิต-ดอนเมือง ทั้งบ้าน
เดีย่ว บ้านแนวคดิใหม่ Lalin Town 
ทาวน์โฮมหน้ากว้าง และคอนโดมิ 
เนยีมติดสถานีรถไฟฟ้า โดยราคา
บ้านเดี่ยว-บ้านแนวคิดใหม่ เริ่ม
ต้นเพียง 2.49-6 ล้านบาท ทาวน์
โฮม 1.49-3 ล้านบาท และคอน
โดฯเริ่มต้น 1.6–3.7 ล้านบาท 
 นอกจากนี้ ยังมีโครงการระ- 
หว่าง Pre-Sale ได้แก่โครงการ 
ลลิล ทาวน์ Lio Bliss บางนา-
สุวรรณภูมิ บา้นขนาดใหญ่ 4 ห้อง
นอน 2 ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้น  
2 ล้านกว่าบาท ทาวน์โฮมหน้ากว้าง  

5.7 เมตร เริ่มต้น 1 ล้านกว่าบาท 
และอกี 2 โครงการใหม่ล่าสดุได้แก่ 
ลลิล ทาวน์ LIO Bliss ประชาอุทิศ 
สุขสวัสดิ์ ราคาเริ่มต้น 1 ล้านกว่า
บาท และลลิล ทาวน์ LIO Bliss 
ล�าลูกกา คลอง 4-5 ราคาเริ่มต้น 
2 ล้านกว่า และทาวน์โฮมคุ้มสุด
ราคาเริ่มต้น 1 ล้านกว่า

เสี่ยวมี่สโตร์-Redmi Note 5A

ต่างๆเพ่ือเอาใจลกูค้าและบรรดามี่
แฟน อาทิ โปรโมชั่นพิเศษ การ 
จับรางวัล เกมต่างๆ และลาน
กิจกรรมส�าหรับเด็กๆ ท้ังนี้ ร้าน 
Authorized Mi Store สาขา 
ซีคอนบางแค ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 
จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสัมผัส
กับสินค้าต่างๆ ของเส่ียวมี่ได้ง่าย
ยิ่งขึ้น
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เศรษฐกิจ

ส�านักงาน กสทช.เดินหน้าลงทะเบียนซิมด้วยวิธีอัตลักษณ์  
ใช้ได้ทัง้ตรวจสอบใบหน้าและสแกนลายนิว้มอื เริม่ 15 ธนัวาคม
นี้ พร้อมทุกค่ายมือถือทั่วประเทศ

‘ซิม’ตอ้งสแกนใบหนา้-นิว้มอื

ลงนาม	 :	 วสุกานต์	 วิศาลสวัสดิ์	 กรรมการและผูจ้ดัการบรรษทัตลาดรอง 
สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั	 และ	 มงคล	 ลลีาธรรม	 กรรมการผูจ้ดัการ	 ธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 ร่วมลงนามบันทึกข้อ 
ตกลงโครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินรอการขาย	 (NPA)	 เพือ่พฒันา 
ธรุกรรมปล่อยสินเชือ่เพิม่	SMEs	พร้อมจดังานมหกรรมขายทรพัย์	NPA	ส่งท้ายปี	

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กจิการโทรทัศน ์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธ ิ
การ กสทช.) กล่าวว่า ได้ออก
ประกาศ และแจ้งไปยังผู้ให้บริ 
การโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอ 
เรเตอร์) ทุกรายเริ่มจัดเก็บข้อ 
มูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือน 
ที่ด้วยวิธีอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นวิธีที่
สามารถพิสูจน ์และยืนยันตัว
บุคคลและป้องกันการแอบอ้าง 
หรือปลอมแปลงการลงทะเบียน 
ซิมการ์ดได้ โดยการตรวจสอบ 
อัตลักษณ์ท�าได้ทั้งการตรวจสอบ
ใบหน้า (Face Recognition) 
หรือสแกนลายนิ้วมือ (Finger 
Print) ขึ้นอยู่กับจุดรับลงทะเบียน
ให้บริการแบบใด โดยจะใช้ส�า 
หรับผู้ที่ซื้อซิมการ์ดใหม่เท่านั้น 
ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน  
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคมน้ี 
พร้อมกนัทุกโอเปอเรเตอร์ทัว่ประ 
เทศ รวมถึงกรณีบุคคลที่ไม่ใช่สัญ 
ชาติไทยด้วย
 การลงทะเบียนซิมด้วยวิธีอัต

ลักษณ์เป็นการส่งเสริมนโยบาย
ของของรฐับาลในเรือ่งการด�าเนนิ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจ�าเป็น
ต้องมีการปรับปรุงการจัดเก็บข้อ 
มูลผู้ใช้บริการและการปรับปรุง
การพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล 
ของผู้ใช้บริการให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง 

เรื่องความม่ันคงของรัฐและความ
ปลอดภัยของสังคม โดยเปรียบ
เทียบใบหน้าหรือลายนิ้วมือของ 
ผู ้ ซ้ือซิมการ์ดกับข้อมูลในบัตร
ประชาชนฉบบัจรงิ  หากข้อมลูถกู
ต ้องตรงกันจึงจะอนุญาตให้มี 
การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและ
เปิดใช้งานซิมการ์ดได้ ประชาชน
ที่ต ้องการเปิดซิมใหม่ต ้องน�า 
บัตรประจ�าตวัประชาชนตวัจรงิไป
ด้วย เพ่ือให้จุดให้บริการตรวจ
สอบข้อมูล

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรม 
การผู้จัดการบริษัท บริหารสิน 
ทรพัย์สขุมุวทิ จ�ากดั (บสส.) หรือ 
SAM เปิดเผยว่าปัจจุบันมีสิน 
ทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) คง
เหลือทั้งสิ้น 353,593 ล้านบาท
และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) 
ทั้งสิ้น 23,341 ล้านบาท ขณะที่ 
ผลการด�าเนินงาน 9 เดือนปี 
2560 มียอดเงินสดรับสะสม 
การด�าเนนิงานด้านต่างๆ ทัง้สิน้  
7,200 ล้านบาท หรือร้อยละ 78 
ของเป้าหมาย โดยมีก�าไรสุทธิ

SAMปรบัเงือ่นไข‘คลนิกิแก้หนี’้
ประมาณ 4,900 ล้านบาท ส่ง 
ผลให้สิ้นเดือนกันยายนสามารถ
น�าเงินส่งคืนกองทุนฟื ้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
แล้วรวม 4,400 ล้านบาท นับ
เป็นภารกิจส�าคัญในการช่วยลด
ส่วนสูญเสียของภาครัฐและน�า 
ลูกหนี้คืนกลับสู ่ระบบเศรษฐ 
กิจได้จ�านวนมาก
  ส่วนโครงการ “คลินิกแก้
หน้ี” ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) จัดตั้ งเ พ่ือช ่วยเหลือ
ประชาชนแก้ไขปัญหาหน้ีส่วน
บุคคลที่ไม่มีหลักประกันและมี
หนี้ค้างช�าระกับธนาคารพาณิชย์  
ให้สามารถแก้ปัญหาหนี้สินได้ 
แบบ One-Stop Service รวม
ทั้งช�าระหน้ีตามความสามารถ 
ที่แท้จริง ซึง่เริม่ด�าเนนิการวนัที ่1 
มถิุนายน-30 กันยายน 2560 มี
ผู้สนใจสอบถามและยื่นใบสมัคร
ถึง 28,000 ราย เฉลี่ยประมาณ 
4,000 รายต ่อเดือน โดยม ี
ภาระหนี้ เงินต ้นเฉลี่ยรายละ 
230,000 บาท และหนี้ธนาคาร
เฉลี่ย 3 แห่งต่อราย นับเป็น
โครงการที่ช ่วยแก้ป ัญหาหนี้ 
ส ่วนบุคคลไม ่มีหลักประกัน 

และหาข้อยุติได ้อย ่างชัดเจน  
แต่จ�านวนยังไม่มากพอ ท�าให้ 
SAM ธปท.และธนาคารพา 
ณิชย์ที่ร ่วมโครงการก�าลังพิ- 
จารณาปรับเงื่อนไขคุณสมบัติ 
เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังบุค 
คลธรรมดาที่ไม่มีรายได้ประจ�า 
รวมถึงกลุ ่มที่มีการด�าเนินคด ี
แต่ยังไม่เข้าสู ่กระบวนการล้ม
ละลาย ตลอดจนการผ่อนปรน
หลัก เกณฑ ์ ในการปรับปรุ ง
โครงสร้างหน้ี เพ่ือรองรับและ
ช ่วยเหลือลูกหนี้รายย ่อยให ้
สามารถเข ้าร ่วมโครงการได้ 
เพิ่มขึ้น

ฐากร	ตัณฑสิทธิ์	

ฐิติมา	รุ่งขวัญศิริโรจน์
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กีฬา

โลกกีฬา

ขุนพล‘ไก่’ขอถอนตวัอกี2 
แฮร์รี ่เคน กบั แฮร์รี ่วิงก์ส ของ ทมี “ไก่
เดอืยทอง” ทอ็ตแนม ฮอต สเปอร์ส ขอ 
ถอนตวัจากทีมชาต ิ“สงิโตค�าราม” องักฤษ  
ในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติเยอรมนี และ
ทีมชาติบราซลิ เนือ่งจากมอีาการบาดเจบ็ 
เปิดโอกาสให้ เจค ลเิวอร์มอร์ กองกลางจาก 
ทีมเวสต์บรอมวิช ถกูเรียกเข้ามาเสรมิทพัแทน
 เคน กองหน้าดาวยงิของทีม มีอาการ
บาดเจ็บที่หัวเข่า ขณะที่วิงก์ส กองกลาง
ของทมี มปัีญหาท่ีข้อเท้า โดยทัง้คู่ได้รบัการ
ปฐมพยาบาลระหว่างเกมทีเ่อาชนะครสิตลั 
พาเลซ 1-0 เมือ่วันอาทิตย์ทีผ่่านมา 

‘วิเอร่า’ช‘ูเปียโล่’สภุาพบุรุษ
แพทริค วิเอร่า อดีตกองกลางทีมอาร ์
เซนอล และทีมชาติฝรั่งเศส ปัจจุบันกุม
บังเหียนทีมนิวยอร์ก ซิตี้ ในเมเจอร์ ลีก 
กล่าวยกย่อง อังเดร เปียโล่ เป็นสุภาพ
บุรุษทั้งในและนอกสนาม หลังจากที่กอง
กลางวัย 38 ปี ประกาศเลิกเล่นฟุตบอล
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา 
 เปียโล่ เริ่มค้าแข้งกับทีมเบรสชา ก่อน
ทีจ่ะเล่นให้กบัอนิเตอร์ มลิาน, เอซ ีมลิาน 
และยเูวนตสุ ก่อนทีจ่ะย้ายไปเล่นให้กบัทมี
นิวยอร์ก ซิตี้ ในเมเจอร์ ลีก เป็นเวลา 2 ปี 
ตดิทมีชาตอิติาล ีมาแล้ว 116 นดั “เขาเป็น
ผู้เล่นกองกลางที่ดีที่สุดคนหน่ึงเท่าท่ีผม
เคยเห็น” วิเอร่า กล่าว 
 
‘แมค็ลาเรน’ป้ันเดก็ใหม่
ทมีแมค็ลาเรน ประกาศให้ แลนโด นอร์
ริส ดาวรุ่งจากเมืองผู้ดี ให้เป็นนักแข่งทด 
สอบและตัวส�ารอง อย่างเป็นทางการ
ส�าหรบัฤดกูาล 2018 แซค บราวน์ หวัหน้า
ผู้บริหารของแม็คลาเรน กล่าวยอมรับว่า 
นักแข่งวัย 17 ปี เป็นนักขับที่เปี่ยมไปด้วย
พรสวรรค์ โดยการประกาศครัง้นี ้แสดงว่า 
นอร์ริส จะเข้ามาแทนที่ของ เฟอร์นานโด 
อลอนโซ่ หรือ สตอฟเฟล ฟานดอร์เน่ ใน
กรณีที่ทั้งคู่ไม่สามารถลงแข่งได้ นอร์ริส 
สร้างความประทับใจให้กบัทมีแมค็ลาเรน 
จากการทดสอบแบบเต็มเป็นครั้งแรก ใน
ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์

‘อบัราฮมั’พสิจูนเ์กมอุน่เครื่อง

‘ไรท์’ชี้‘บีลิช’ต้องการดูแลสุขภาพ

แทมมี่ อับราฮัม ต้องการได้รับโอกาสเพื่อ
พิสูจน์ตัวเองในเกมระดับชาติ หลังจากที่เขา 
ถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรก 
ในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติเยอรมนี และบราซิล 
 อับราฮัม ได้รับโอกาสพร้อมๆกับ ลอฟตัส 
ชีค และ โจ โกเมซ และในส่วนของอับราฮัม  
ยิงไปแล้ว 5 ประตูจากการลงเล่น 14 นัดขณะที่
ถูกยืมตัวจากทีมเชลซี ไปอยู่กับทีมสวอนซี ใน
ฤดูกาลนี้  
 “ถอืเป็นความส�าเรจ็ทีย่ิง่ใหญ่ส�าหรบัผมมาก 
และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับได้มากทีเดียว  
น่ีคือส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่า ผมเดินมาบนเส้นทาง
ที่ถูกต้อง หากว่าผมได้รับโอกาสมากกว่าน้ี ผม 
ก็จะท�าให้ดีที่สุด” 
 “ผมรู้สึกว่าผมมีความพร้อมแล้ว แต่มันก็
ไม่ใช่เรื่องง่าย ผมเพียงแต่ต้องพิสูจน์ให้ผู้จัดการ
ได้เห็นในระหว่างฝึกซ้อม และแสดงให้เขาเห็น
ว่า ท�าไมเขาถงึต้องเลอืกผม ผมต้องท�างานให้หนกั” 
 “ผมต้องการที่จะลงสนาม และสนุกกับเกม 
แสดงให้ทกุคนเหน็ว่า ผมพร้อมเตม็ทีส่�าหรบัเกม
ระดับชาติ” 
 อับราฮัม มีความรู้สึกว่า ทีมชาติอังกฤษ 
ของเขา ก�าลังอยู่ในช่วงพัฒนาและเปลี่ยนแปลง 
ภายใต้การคมุทมีของแกเรธ็ เซาธ์เกต ทีพ่ยายาม
ให้โอกาสกับนักเตะดาวรุ ่งมากขึ้น เพื่อการ 
เตรียมพร้อมส�าหรับการลงท�าศึกฟุตบอลโลก 
รอบสุดท้าย 2018 ที่ประเทศรัสเซีย 
 เขากล่าวว่า “แกเร็ธ เป็นผู้จัดการทีมที่ยิ่ง 
ใหญ่ เขาชอบทีจ่ะให้โอกาสนกัเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีๆ ” 

 “แน่นอน น่ีเป็นการสร้างความมั่นใจที่ยิ่ง
ใหญ่ให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดี ผมม่ันใจว่า  
เขาก�าลังมองไปที่ผลงานในชุดยู 17 และ 20 ปีที่
คว้าแชมป์โลกมาครองได้ มันเป็นเร่ืองดีท่ีทีม 
มีนักเตะดาวรุ่งเข้ามาเสริมทีม และแกเร็ธ ก็ให้
ความส�าคัญนักเตะเหล่านี้” 
 “ผมยังไม่มีโอกาสได้ท�างานกับเขา เพราะ
เมื่อผมติดทีมชาติชุด ยู 21 ปี เขาก็ก้าวขึ้นไป 
คุมทีมชุดใหญ่ แล้ว แต่ที่ผมรู้ เขาเป็นโค้ชที่ดี 
และเขาก็ดีกับผมด้วย เขามีค�าพูดดีๆให้กับผม  
ท�าให้ผมมคีวามรู้สกึว่าผมจะได้รับการสนบัสนนุ
ที่ดีจากเขา” อับราฮัม กล่าว 
 อับราฮัม ยังได้กล่าวถึง แฮรี่ เคน กองหน้า
ทีมสเปอร์ส ท่ีต้องถอนตัวเน่ืองจากมีปัญหา
อาการบาดเจ็บ กับฟอร์มการเล่นของกองหน้า 
ผู้นี้ว่า “เขาเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ผมเฝ้ามองเขา 
อยู่ ในเรื่องจังหวะการเข้าท�าประตู ฟอร์มโดย 
รวมในสนาม ผมยอมรับว่าเขาครบเครื่องจริงๆ 
และช่วยให้ผมเอามาพฒันาฝีเท้าของผมได้ด้วย”

เอียน ไรท์ อดีตหัวหอกทีม “ขุนค้อน” เวสต์
แฮม ยูไนเต็ด เผย สลาเวน บีลีช ต้องการพัก
ผ่อนจากงานผู้จัดการทีม เพื่อให้เวลาในการ
ดูแลสุขภาพของตัวเอง หลังจากท่ี กุนซือวัย  
49 ปี โดนเวสต์แฮม ไล่ออก เมื่อวันจันทร์ที่
ผ่านมา หลังจากทีมพ่ายลิเวอร์พูล 1-4 คารัง
ของตวัเอง ท�าให้ทมีตกลงอยูใ่นโซนตกชัน้ เมือ่
เอาชนะได้เพียง 2 จาก 11 นัด 
 “เพื่อสุขภาพของเขาแล้ว เขาต้องการพัก
เบรกจากสถานการณ์เช่นนี ้เพราะคณุไม่สามารถ
ท�างานได้ดภีายใต้สถานการณ์เช่นนี”้ ไรท์ กล่าว 
 ในฤดูกาลนี้ พวกเขาเอาชนะทีมสวอนซี 
และฮดัเดอร์ฟิลด์ เท่านัน้ แต่เสียไปถงึ 7 ประตู 

จากเกมในบ้านของตวัเอง ทีพ่่ายให้กับทมีไบร์
ตัน และลิเวอร์พูล 
 “ผมไม่คิดว่าพวกเขาท�างานหนักกันมาก
เพียงพอ เมื่อสถิติมันฟ้อง” ไรท์ เสริม “และ
หากว่า เดวดิ มอยส์ เข้ามาคมุทมี สิง่แรกทีเ่ขา
จะต้องท�าก็คือ เขาจะต้องเร่งในเรื่องความฟิต 
เพราะดเูหมอืนว่าทีผ่่านมา พวกเขาไม่ให้ความ 
สนใจในเรือ่งนี ้นีค่อืสิง่ทีผู่จ้ดัการทมีต้องแสดง 
ให้ชัดเจน” 
 บีลีช ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมใน
ปี 2015 เวสต์แฮม จบฤดกูาลด้วยอันดบั 7 แต่
อันดับร่วงไปอยู่ที่ 11 ในฤดูกาลต่อมา ซึ่งเป็น
ฤดูกาลแรกที่เขาลงเล่นในลอนดอนสเตเดี้ยม 
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In Brief : ย่อความ

ญีปุ่น่เตรยีมเกบ็ภาษผีูโ้ดย 
สารสายการบนิขาออกเพือ่ 
ระดมรายได้มาพฒันาและ
ประชาสัมพันธ์การท่อง
เทีย่ว ตั้งเป้าเริ่มใช้เดือน
เมษายนปีหน้าเป็นต้นไป 
คาดว่าจะมรีายได้จากมาตร 
การนีปี้ละ 11,720 ล้านบาท

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ญีปุ่น่เลง็เกบ็ภาษนีกัทอ่งเทีย่ว

เทศทางเครื่องบิน ทั้งต่างชาติ
และชาวญี่ปุ ่น คนละ 1,000 
เยน (290 บาท) 
 อัตราภาษีที่ก�าหนดไว้ เท่ากับ
ราคาที่เกาหลีใต้เก็บจากผู ้โดย 
สารสายการบินขาออก แต่ต�่ากว่า
อัตราของออสเตรเลีย ซึ่งจัดเก็บ 
ในปัจจุบันคนละประมาณ 5,000 
เยน (1,460 บาท)
 หากทุกอย่างเป็นไปตาม
แผนทีก่�าหนดไว้ ทางการญีปุ่น่
คาดว่าจะมรีายได้เพิม่จากมาตร 
การนีปี้ละ 40,000-50,000 ล้าน
เยน (11,720-14,650 ล้านบาท) 
ซึ่งมากกว่างบประมาณท่ีการ
ท่องเท่ียวญี่ปุ ่นได้รับจากรัฐ 
บาลในปีนีท่ี้ 21,000 ล้านเยน 
(6,150 ล้านบาท)
 รายได้ทัง้หมด จะใช้เป็นทนุส่ง
เสรมิการท่องเทีย่วในต่างประเทศ 
ใช้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ และ
ใช้ปรับปรุงหน่วยงานตรวจคนเข้า
และออกประเทศตามสนามบิน
ต่างๆ เพื่อให้การท�างานรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพขึ้น
 ปีที่แล้ว มีนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติเยือนญี่ปุ่น 24 ล้านคน แต่มี

ญี่ปุ ่นวางแผนเก็บค่าธรรมเนียม 
ผู้โดยสารสายการบินขาออก เช่น
เดยีวกับเกาหลใีต้ และออสเตรเลีย 
หวังระดมรายได้เป็นทุนพัฒนา

และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชิน
โสะ อาเบะ ได้ยื่นแผนดังกล่าวให้
สภาฯ พิจารณาและลงมติอนุมัติ 
ตั้งเป้าด�าเนินการแล้วเสร็จน�ามา
บงัคับใช้ จากปีงบประมาณหน้าเริ่ม 
เดือนเมษายนปีหน้า เป็นต้นไป 
 แผนระดมรายได้ใหม่ ก�า 
หนดเก็บภาษีนักท ่องเที่ยว 
และผู ้เดินทางออกนอกประ 

ยอดผู้เดินทางออกนอกประเทศ
ทางเคร่ืองบิน 41 ล้านคน เป็นชาว
ญี่ปุ่นประมาณ 17 ล้านคน
 ส�าหรับจ�านวนต่างชาตเิดนิทาง
ท่องเที่ยวญี่ปุ่นช่วง 9 เดือนแรกปี
นี้ (มกราคม-กันยายน) ยอดทะลุ 
20 ล้านคน คาดว่าจ�านวนทั้งปีจะ
เพิ่มสูงเป็นสถิติใหม่ที่ 29 ล้านคน
 ญีปุ่น่มคีวามหวงัดงึนกัท่อง
เทีย่วต่างชาตเิพิม่เป็น 40 ล้าน
คน ในปี 2020 หรอือกี 3 ปีข้าง
หน้า ซึ่งเป็นปีที่กรุงโตเกียวจัด
มหกรรมกีฬาโอลิมปิก และ
ขยบัเป้าในปี 2030 ขึน้ไปที ่60 
ล้านคน
 ทางการญี่ปุ่นระบุว่า แผนเก็บ
ภาษีผู้โดยสารสายการบินขาออก 
เป็นโครงการน�าร่องในการหาราย
ได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ หาก
ด�าเนินการได้ตามแผน จะมีมาตร 
การเก็บค่าธรรมเนียมจากบริการ
อื่นออกมาเพิ่มเติมในอนาคต
 ญี่ ปุ ่นเตรียมใช้มาตรการนี้ 
ด้วยจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการ
ท่องเทีย่วให้ขยายตวัเพิม่ขึน้ อย่าง 
ไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยว 
ข้องกับการท่องเที่ยวหลายส่วน 
กังวลว่าจะเป็นแผน “ไล่” นักท่อง
เที่ยว มากกว่าจะดึงดูดผู้มาเยือน
ได้เพิ่มขึ้น 
 โดยเฉพาะสายการบินกัง 
วลว่า มาตรการนี้จะท�าให้ยอด
ผู้โดยสารลดลง

ข้อมูลภาพ	:	uk.reuters.com

	ข้อมูลภาพ	:	lonelyplanet.com
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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

Danial-P1-311017=4*6_01

 รับสมัครงาน

บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จำากัด

สวัสดิการ • ประกันสังคม  • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ • ค่ารักษาพยาบาล • โบนัส

โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589

ติดต่อ บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
อาคารไพโรจน์กิจจา เลขที่ 825 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

E-mail : cpoil@danielandsuzy.co.th 

1 Call Center      6 อัตรา 
 เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป 
 เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
 มีประสบการณ์พิจารณาเงินเดือนพิเศษ 
 สามารถเดินทาง ไปเทรนงานต่างประเทศได้ 

2 Co-Ordinator  1 อัตรา (Thai) 1 Position (Korean)

 อายุ 28-45 ปี                      Age 28-45 years old
 พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลีได้     Speak English
 สามารถเดินทางไปต่างประเทศ      

3 Business Development  1 อัตรา
 เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท�าวีซ่าต่างประเทศ 
 สื่อสารภาษาอังกฤษและเดินทางไปต่างประเทศได้

4 IT Support 
 วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
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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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J 10.00 น. ผศ.ดร.จงสวัสดิ์  
จงวัฒน์ผล รองคณบดีฝ่ายวาง 
แผนและพัฒนา สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ และรศ.ดร. 
สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา 
วทิยาลยั แถลงข่าว Thailand MBA 
Forum : Wisdom to the Future  
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัย J 10.00 น. 
สุนทร เด่นธรรม กรรมการผู ้
จัดการ บมจ.ฮิวแมนิก้า แถลงข่าว 
ฮิวแมนิก ้า พร้อมระดมทุนเข ้า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ที่ห้อง 704 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย J 13.30 น. พลเอก
ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร รอง

นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวการแข่ง 
ขัน “Air Race 1 World Cup Thai 
land 2017 presented by Chang” 
(การแข่งขันเคร่ืองบินสูตรหนึ่ง) 
ห้องจูปิเตอร์ 11-13 อาคารชาเลน
เจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี J 
13.00 น. ดร.ชยัวัฒน์ วิบลูย์สวัสด์ิ  
ประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เป็นประธานใน
พิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืน 
SET Sustainability Awards 2017 
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ J กลุ ่ม

บริษัท พี.เอฟ.พี. ขอเชิญร่วม 
ชมบู๊ธแสดงสินค้าและอาหารของ
พี.เอฟ.พี. ในงานมุสลิมไทยแฟร์ 
ครั้งที่ 3 โดยพบกับกิจกรรมการ
สาธิตเมนูอาหารจากผลิตภัณฑ ์
ของพี.เอฟ.พี พร้อมกับร่วมซื้อ
สินค้าในราคาพิเศษ ที่บู ๊ธ F88  
และบู ๊ธ Food t ruck F132  
ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน  
2560 ท่ีลานพลาซ่าสนามกีฬา 
อิ น ด อ ร ์ ส เ ต เ ดี้ ย ม หั ว ห ม า ก 
กรุงเทพฯ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับ 
คณะภริยาทูตประจ�าประเทศไทย 
และสมาคมไว ดบัย ูซ ีเอ กรงุเทพฯ
ประกาศจัดงานเทศกาลออกร้าน
นานาชาตคิร้ังใหญ่ทีส่ดุในประเทศ
กบังาน 64th YWCA Diplomatic 
Charity Bazaar 2017 ระหว่าง
วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 
ที่ชั้น 1, 2, 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวิลด์ รวบรวมผลิตภัณฑ์ชั้นน�า
จาก 41 ประเทศทั่วโลก มากกว่า 
161 บูธ๊ มาจ�าหน่ายในราคาพเิศษ
เพื่อมอบเป็นของขวัญในเทศกาล
แห่งความสขุปลายปีท่ีก�าลงัจะมาถงึ
 สพุตัรา จริาธวิฒัน์ รองกรรม 
การผู้จัดการใหญ่ ส�านักนโยบาย
องค์การสัมพันธ์และภาพลักษณ์
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัดกล่าว
ว่า เซ็นทรัลเวิลด์ร่วมจัดงานสุด
พิเศษนี้มอบเป็นของขวัญให้กับ
ลูกค้าเลือกซื้อเป็นของขวัญมอบ
ให้แก่เพื่อน ครอบครัวและคน
พเิศษในช่วงเทศกาลแห่งความสขุ
และที่ส�าคัญรายได้จากการร่วม
อุดหนุนสินค้าจะน�าไปช่วยเหลือ
สนับสนุนโครงการต่างๆ ด้าน
สังคมสงเคราะห์ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ด้านสุขอนามัย พัฒนาโครง 
สร้างพืน้ฐานของโรงเรียน ส่งเสรมิ
สถานภาพเดก็และสตร ีช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
 มาดามกาลินา มทัซคูาโทวา  
ภรยิาเอกอคัรราชทตูประเทศกรซี 

ช็อปงานออกร้านภริยาทูต

ประธานผู้จัดงาน กล่าวว่า ขอ
ต้อนรับ 3 ประเทศใหม่ที่เข้าร่วม
จ�าหน่ายสินค้าในปีนี้ได้แก่ไอร์ 
แลนด์, ตรุก ีและ ปากสีถานทีต่่าง
ก็น�าสนิค้าพืน้เมอืงมาร่วมจ�าหน่าย 
ส่วนผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่นๆ 
อาทิ เส้นพาสต้า น�้ามันมะกอก 
เคร่ืองท�ากาแฟ ขนมพื้นเมือง 
Panforte จากอิตาลี, ปลาแซล 
มอนส่งตรงจากนอร์เวย์, ทาร์ตไข่
ต้นต�ารับโปรตุเกส, มีดพับอเนก 
ประสงค์ Victorinox จากสวสิเซอร์ 
แลนด์, รากโสมแดงและเครื่อง
ส�าอางชือ่ดงัจากเกาหล,ี อาร์แกน
ออยล์ และน�า้มนัตะบองเพชรจาก
โมรอ็กโก, พรมและสนิค้าพืน้เมอืง 

จากอิหร่าน, สินค้าพื้นเมืองตุรกี, 
ชากาแฟจากเคนย่า, ผ้าบาติก จิว 
เวลรี่ จากอินโดนีเซีย, น�้ามัน
มะกอกบริสุทธิ์ และ เกลือทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน จากกรีซ
 ทางด้าน ลานทพิย์ ทวาทศนิ 
รองประธานร่วมและคณะกรรม 
การจัดงานกล่าวว่า รายได้จาก
การจ�าหน่ายสนิค้าในงานปีทีแ่ล้ว
อยูท่ี ่7 ล้านบาท แต่ละปีจะมโีครง 
การต่างๆ แจ้งความประสงค์เข้า
มา โดยโรงเรียนตามชายแดนจะ
ขอความช่วยเหลอืเข้ามามากทีสุ่ด 
อย่างพื้นที่บนภูเขา เราพบว่าชาว
บ้านต้องแบกข้าวจากบนดอยลง
มาสีข้างล่าง และแบกกลับขึ้นไป

อีกรอบ ล�าบากมาก เราจึงเข้าไป
มอบเครือ่งสีข้าวขนาดเลก็ให้, เข้า 
ไปมอบเครื่องท�าอักษรเบรลล์ให้
โรงเรยีนสอนคนตาบอด จ.เพชร- 
บุรี เพื่อให้เขาท�าหนังสือเองได้  
จนปัจจุบันเราทราบว่าที่โรงเรียน
สามารถสอนให้คนอื่นท�าหนังสือ
เบรลล์ต่อไปได้ ซ่ึงตอนที่ไปโรง 
เรียน เหล่านักเรียนก็ได้มาร้อง
เพลงเก็บตะวัน ให้กับคณะภริยา
ทูตที่ลงพื้นที่ให้เป็นของขวัญ ท�า 
ให้มาดามที่มาร่วมงานซาบซึ้งใจ
เป็นอย่างมาก พอเราเห็นรอยยิ้ม
และเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนดีขึ้น ก็ท�าให้เรามีก�าลังใจที่
จะหารายได้มาช่วยเหลือต่อไป
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สังคม

นายแพทย์ธีระเกียรติ	 เจริญเศรษฐศิลป์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา 
ธิการ	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ 
สั้นฐานสมรรถนะ	 ครั้งที่	 2	 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพก�าลังคนอาชีวศึกษา	
และยกระดับทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ	

ดร.ธเนศ	วรีะศริ	ินายกวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	(วสท.)	และ	ทศพร	
ศรีเอี่ยม	 ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ	 2560	 แถลงข่าวเตรียมความ
พร้อมจดังานวศิวกรรมแห่งชาติ	2560	เปิดเวทเีสวนาเรือ่ง	“แนวโน้มอนาคต
การพัฒนาที่อยู่อาศัย...สมาร์ทไลฟ์และสังคมปลอดภัย	ปี	2018	

ยงวุฒิ	 เสาวพฤกษ์	 ผู้อ�านวยการสถาบันอาหาร	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 
เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง	“อาหารไทยในยุค	4.0	จะรุ่งหรือร่วง?”	
พร้อมเสวนาหวัข้อ	“เคลด็ลบัความส�าเรจ็	ทเีดด็การป้ันธรุกจิ”	โดยนกัธรุกจิ
มากประสบการณ์ที่ประสบความส�าเร็จและมีชื่อเสียง		

พลเอกธนะศักด์ิ	 ปฏิมาประกร	 รองนายกรัฐมนตรี	 ในฐานะผู้ก�ากับดูแล
ส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ	(องค์การมหาชน)	เข้าเยีย่ม
ส�านกังานของหน่วยงาน	พร้อมให้นโยบายในการใช้ธรุกจิไมซ์เป็นกลไกใน
การสนับสนุน	และเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศ	ที่	ส�านักงาน	สสปน.	

วลัยลักษณ์	 จันทวงค์	พร้อมด้วย	ดร.กชเกรียงไกร	สนัย	 2	ซีอีโอ	บริษัท	 
วันเดอร์ฟูลไลฟ์	 จ�ากัด	 ผู้จัดงานใหญ่	 “SHINE	 LIKE	 STARS	WITH	
WONDERFUL	 LIFE”	 เปิดตวั	 5	 พรเีซน็เตอร์ดาราสาวสวยชือ่ดัง	 แตงโม	 
นดิา,	แป้ง	อรจริา,	เอ๋	พรทิพย์,	ซาร่า	AF	และ	บุม๋	ปนดัดา	พรเีซน็เตอร์ล่าสดุ	

ธิติพร	จุติมานนท์	รักษาการผู้อ�านวยการช่อง	9	MCOT	HD	มอบรางวัล
ให้กับ	 ณัชช์นนท์	 ทองแพง	 ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ	 จากโครงการประกวด
ออกแบบสติ๊กเกอร์กับรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน	 Sticker	 LINE	 Official		
Account	@NineEntertain	เพื่อฉลองครบรอบ	15	ปีไนน์เอ็นเตอร์เทน	

เฉลิมโชค	ล�า่ซ�า	กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่	บมจ.ลอ็กซเล่ย์	พร้อมด้วย	Mr.Ralf-
Christian	Erler	General	Manager	Commercial	Vehicles	บจก.เมอร์เซเดส	
เบนซ์	(ประเทศไทย)	มอบรถบสัโดยสารต้นแบบ	“ภเูก็ต	สมาร์ท	บสั”	ให้กบั	
ก้าน	ประชมุพรรณ	ประธานกรรมการบรหิาร	บจก.ภเูกต็พฒันาเมอืง	

สุริวิภา	กุลตังวัฒนา	จัดกิจกรรม	 เวิร์คช็อป	 เพื่อสุขภาพ	รวบรวมกลยุทธ์
และเคลด็ลบั	ในการดแูลสขุภาพ	และออกก�าลงักายในงานเปิดตัวผลติภณัฑ์	
สุริ	บายสุริวิภา	โดยมีคนส�าคัญอย่าง	บ๊อบบี้	โรเบิร์ต	พูนพิพัฒน์	มาร่วมให้
ก�าลังใจ	พร้อมเทรนเนอร์	สุขภาพหลากหลายสาขา	ที่โรงแรม	จัสมิน	




