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เปิดแฟรนไชส์

เศรษฐกิจ 4

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

โพลระบุฐานสนับสนุน “ทั่นผู้น�ำ” ตกวูบ 
ยิ่งตั้ง “พรรคนอมินี” ยิ่งเป็น “เขตกระสุนตก” 
อยากอยู่นานก็ต้องพิสูจน์ตัวเอง 
ไม่ใช่กองเชียร์หลับหูหลับตา “เชลียร์” 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ถาม คสช. 
จริงใจให้เลือกตั้งตามโรดแม็พ 
ต้อง “ปลดล็อกพรรคกำรเมือง” ได้แล้ว 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับตาการ “สืบทอดอ�ำนำจ” 
“วรชัย เหมะ” มองไม่เห็นแสงสว่างแม้มีเลือกตั้ง 
“โสภณ พรโชคชัย” เตือนหายนะหากยุบ “อบต.” 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

คนจนมีแต่เสียสิทธิ์เสีย
โอกาส เพราะต้นทุนต�่า  
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โลกวันนี้มีประเด็น 2

เป้าช่างทาสี?
ค�าถาม 6 ข้อของท่านผู้น�า  ที่
เป็นประเด็นร้อนทางการเมือง
ในตอนนี้  หากพิจารณาอย่าง
ถี่ถ้วนแล้วจะเห็นว่าไม่มีอะไร
แตกต่างไปจากค�าถาม 4 ข้อ
ก่อนหน้านี้  ที่ตั้งขึ้นมาให้ประ 
ชาชนทั่วประเทศช่วยกันตอบ 
แล้วกเ็อาไปกองๆไว้ ไม่มบีทสรปุ
ให้เห็นชัดเจนว่าเอาไปใช้ประโยชน์
อะไรหรอืไม่ อย่างไร ค�าถามทีต่ัง้
ใหม่  น่าจะเป็นเพียงต้องการ
ตอกย�า้ไม่ให้ประชาชนลมือย่างที่

พยายามท�าให้ประชาชนเข้าใจ
ว่าความขัดแย้งในบ้านเมือง
ช่วงทีผ่่านมาเกดิจากพรรคการ 
เมอืง นกัการเมอืง นกัการเมอืง
ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัล้วนเป็นคนไม่
ดี  มุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตัว 
และพวกพ้อง มากกว่าส่วนรวม 
มีแต่เพียง คสช.เท่านั้น ที่เป็น
ความหวังของการปฏิรูปประ 
เทศ พ้นจากนี้ไม่มีใครท�าได้

“มอยส์”เร้า
ขุนค้อนลุย



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 19 ฉบับที่ 4704 (1229) วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เรียกความมั่นใจก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ว่าจะเลือกใช้แนวทางใด
ในการสืบทอดอำานาจ

เป้าช่างทาส?ี
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ค�ำถำม 6 ข้อล่ำสุด  ที่ “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) 
โยนออกมำให้ประชำชนร่วมกัน
ตอบ จะว่ำไปแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ 
เพรำะก่อนหน้ำนี้ “บิ๊กตู่” ก็เคย
โยนค�ำถำม 4 ข้อ  ให้ประชำชน
ช่วยกันตอบมำแล้วครั้งหนึ่งใน
ช่วงกลำงปีที่ผ่ำนมำ
  ครั้งนั้นใช้ศูนย์ด�ารงธรรม
ของกระทรวงมหาดไทยเป็น
สถานที่ให้ประชาชนร่วมตอบ
ค�าถาม และไม่รูว่้าผลสรปุของค�า
ตอบที่ได้รับออกมาเป็นอย่างไร
 ย้อนไปดูค�าถาม 4 ข้อที่ให้
ประชาชนช่วยกันตอบ ก่อนที่ 
จะมีอีก 6 ข้อตามออกมาประ 
กอบด้วย
 1.ท่ำนคิดว่ำกำรเลือกตั้งครั้ง
ต่อไปจะได้รัฐบำลที่มีธรรมำ- 
ภิบำลหรือไม่
  2.หำกไม่ได้จะท�ำอย่ำงไร
  3.กำรเลือกตั้งเป็นส่วนส�ำ-
คัญของประชำธิปไตย  แต่กำร
เลือกตั้งอย่ำงเดียวโดยไม่ค�ำนึง
ถึงอนำคตของประเทศ  เช ่น 
ยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูป

นั้นถูกต้องหรือไม่
  4.คิดว่ำกลุ่มนักกำรเมืองที่มี
พฤติกรรมไม่เหมำะสม ควรจะมี
โอกำสเข้ำมำสู ่กำรเลือกตั้งอีก
หรือไม่  หำกเข้ำมำได้แล้วจะให้
ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร
  มีการสรุปยอดประชาชน
ขึน้ศนูย์ด�ารงธรรมท่ัวประเทศ 
ตอบค�าถามนายกฯนับแต่วัน
ท่ี 12 มถุินายน-29 มถินุายน 
ท่ีผ ่านมา  มีประมาณกว่า 
300,000 ราย
 อย่างไรก็ตาม “บิ๊กตู่” กล่าว
ในรายการศาสตร ์พระราชา  
ออกอากาศทางโทรทัศน์ทุกช่อง 
เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ ่าน 
มาว่ามีประชาชนร่วมตอบค�า 
ถาม 4 ข้อกว่า 1 ล้านคน โดย 
บอกว ่าจะน�าค�าตอบที่ ได ้มา 
วเิคราะห์เพือ่ให้การบรหิารราช- 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

การแผ่นดินดีขึ้น
 ทั้งนี้ ไม่ปรากฏเป็นข่าวว่า
ศูนย์ด�ารงธรรมปิดรับการตอบ
ค�าถาม 4 ข้อไปเมื่อไหร่ ประชา 
ชนร่วมตอบค�าถามกี่คน และ 
ผลที่ได้จากการตั้งค�าถามครั้ง 
นั้นคืออะไร น�าไปใช้ประโยชน์
ด้านใดบ้างหรือไม่ อย่างไร
 การออกมาตั้งค�าถามซ�้าใน
ท�านองเดียวกันอีก 6 ข ้อให ้
ประชาชนช่วยกันตอบ จึงน่าคิด 
ว่าแท้จริงแล้วเป้าหมายของการ
ตัง้ค�าถามน้ีคืออะไร มีจุดประสงค์
อย่างไร ต้องการน�าค�าตอบที่ได้
ไปใช้ประโยชน์อย่างที่กล่าวไว้
จริงหรือไม่
 หากจะพิจารณาจากตัวค�า 
ถามทัง้ 6 ข้อ ทีเ่ป็นค�าถามปลาย
เปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระเป็นเรื่อง
ยากมากที่จะรวบรวมหรือสรุป 
ค�าตอบออกมาได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เป็นการเปิดให้ประชาชน
ทั่วประเทศซึ่งมีจ�านวนมากได้
ร่วมตอบค�าถาม
 จึงมีความเป็นไปได้ว่าการ 
ตั้งค�าถามครั้งนี้จะซ�้ารอยจาก
การตั้ งค�าถามครั้ งก ่อนที่ ไม ่
สามารถสรุปอะไรออกมาได ้
เพราะมีคนมาตอบเป็นล้านคน

 แค่นั่งอ่านค�าตอบของประ 
ชาชนยงัไม่รูเ้ลยว่าจะอ่านได้ครบ
หรือไม่
 ค�าตอบที่ได้จากประชาชน 
จึงไม่ส�าคัญเท่าจุดประสงค์ของ
การตั้งค�าถาม
 หากพิ จารณาจาก ตัวค� า 
ถาม 6 ข้อ น่าจะเป็นเพียงการ 
ตั้ งค�าถามเพื่อตอกย�้ าไม ่ให ้
ประชาชนลืมอย่างที่พยายาม
ท�าให้ประชาชนเข้าใจว่าความขดั
แย้งในบ้านเมืองช่วงที่ผ่านมา
เกิดจากพรรคการเมือง นักการ
เมือง นักการเมืองที่มีอยู ่ใน
ปัจจุบันล้วนเป็นคนไม่ดี มุ่งหวัง
แต่ประโยชน์ส่วนตัว และพวก
พ้อง มากกว่าส่วนรวม มแีต่เพยีง 
คสช.เท่านั้นที่ เป ็นความหวัง 
ของการปฏริปูประเทศ พ้นจากนี้ 
ไม่มีใครท�าได้
  ทั้งค�ำถำม 4 ข้อก่อนหน้ำ 
และค�ำถำมอีก 6 ข้อที่เพิ่งออก
มำ  เป็นแค่ควำมต้องกำรทำสี 
ทับให ้ประชำชนเห็นอย ่ำงท่ี
อยำกให้เห็น  เชื่อในสิ่งท่ีอยำก 
ให้เชื่อ  เพื่อเรียกควำมมั่นใจ 
ก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้ำยว่ำจะ
เลือกแนวทำงใดในกำรสำนต่อ
งำนปฏิรูปหลังเลือกตั้ง
  หรือถ้าจะพูดกันให้เข้าใจ
ง่ายๆก็เพ่ือเรียกความมั่นใจ
ก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่า 
จะเลือกแนวทางใดในการ
สืบทอดอ�านาจนั่นเอง
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In Brief : ย่อความ
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ทรรศนะ

เมื่อไหร่ใครจะมาปลดล็อกเรื่องกฎ 

หมายบ้าง ท�ายงัไงให้กฎหมายมนัย่น 
เวลาเพือ่คนจะได้ไปท�ามาหากนิ  ไม่
ต้องเสยีเวลายดืเยือ้ยาวนานอย่างนี้

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

อย่ากลัวความจริง!
6 ค�าถามของ “ทั่นผู้น�า” ไม่มีอะไรที่
น่าแปลกใหม่ แต่กลับถูกวิพากษ์
วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าเป็นการ 
เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง ซึ่ง “ยึดติด
อ�านาจ” ยกตวัเองไม่ต่างกบั “อศัวนิ
ม้าขาว” ท่ีมากอบกู้วิกฤตบ้านเมือง 
และยังคงอคติ “นักเลือกตั้ง” มุ่งแต่
แย่งชิงอ�านาจและผลประโยชน์ และ
ทุจริตคอร์รัปชัน 
  ถามว่ากว่า 3 ปีที่ผ่านมาภาย
ใต้รฐับาลทหาร ไม่มข่ีาวฉาวเรือ่ง
ผลประโยชน์และทุจริตคอร์รัป 
ชันเลยหรือ  ไม่ต้องมองไกล  แค่ 
“เครือญาติ”  และคนใกล้ตัวผู้มี
อ�านาจก็ มีค�าถามมากมายถึง
พฤติกรรมฉาวต่างๆ  
 ขณะที่การแก้ปัญหาบ้านเมือง 
โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่ “ทั่น
ผู้น�า” ยืนยันว่าดีวันดีขึ้นน้ัน กล้า 
เดินไปถามประชาชนทั่วไปหรือไม่ว่า
คิดอย่างไร เพราะทุกคนรู้ตัวเองว่า 
วันนี้เงินในกระเป๋าเป็นอย่างไร 
 เช่นเดียวกับความสามัคคีปรอง 
ดองท่ี “คณะรัฏฐาธิปัตย์” ยืนยัน 
ว่าปรากฏอย่างชัดเจนนั้น เป็นความ 
เงียบสงบภายใต้ “ปลายกระบอก
ปืน” หรือเพราะทุกฝ่าย ทุกกลุ ่ม  
ทุกสี ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้
ความเห็นต่าง?
  เมือ่ “ท่ันผูน้�ำ” กล้ำถำมกต้็องกล้ำ 
ที่จะรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกกลุ่ม 
ทุกฝ่ำยด้วย  ไม่ใช่แสดงอำกำรหงุด 
หงิดเกรี้ยวกรำดกับค�ำตอบท่ีไม่ถูกใจ 
ไม่พอใจ เพรำะค�ำตอบหรอืค�ำวพิำกษ์
วิจำรณ์ต่ำงๆ  คือกำรสะท้อนให้เห็น
สถำนกำรณ์ที่แท้จริง  และควำมรู้สึก
ที่แท้จริงของประชำชนกลุ่มต่ำงๆ 
  ดกีว่าไปฟังพวก “เชลยีร์” ข้าง
ตัว  ที่มีแต่ค�าสรรเสริญเยินยอ  
ไม่ว่า “ทั่นผู้น�า” จะท�าผิดอย่างไร
ก็ไม่กล้าจะทักท้วงท้วงติง!

งานพระราชพธีิสิน้ไปแล้ว แต่ยงัมผีูค้นทีท่กุข์
ใจเพราะน�า้ท่วม หรอืทกุข์การเมอืงทีต้่องการ
ความชัดเจนจะปลดล็อกพรรคการเมืองเมื่อ
ไหร่ เพราะทัง้พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชาและ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็บอกว่ายังไม ่
ถึงเวลา รอไปก่อน แต่ไม่บอกว่าเมื่อไหร่  
จึงท�าให้นักการเมืองส่ายหน้าอึดอัดใจ อย่าง
คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ บอกว่า ตอนนี้นิ่งดีกว่า ถ้าไม่
น่ิงกลัวจะมีปัญหามากมาย วุ่นวายขึ้นมาอีก 
ก็จะไปกันใหญ่  
 ส่วนที่ไม่นิ่งก็เยอะ เพราะนิ่งมานานแล้ว 
บางคนก็กลัวถ้าไม่นิ่ง จะถูกเอาไปอ้างเพื่อ
เลื่อนเลือกตั้งออกไป เอาล่ะยังไงเสียช่วงนี้ก็
ต้องมีการขยับขับเคลื่อนกันแน่ เพราะผ่าน
พระราชพิธีส�าคัญไปแล้ว ก็ต้องมีการออก 
มาแสดงออก อยากจะเคลื่อนไหวบ้าง 
 นี่เป็นสถานการณ์ที่เราเห็นกันอยู่ แต ่
จะไปได้แค่ไหนอย่างไรก็ต้องติดตามดูกัน 
ว่า เพราะยังมีทุกข์ของชาวบ้านเรื่องน�้าท่วม
อยู่ ส่วนทุกข์ก็คือเรื่องกฎหมายลูกที่จะใช้ 
กับการเลือกตั้งก็ยังไม่เสร็จ  
 กฎหมายบางฉบับเขียนอย่างหนึ่ง แต่ก็
แฉลบไปอกีอย่างหน่ึง อย่างกรณ ี“โฉนดทีด่นิ
ถุงกล้วยแขก” ของวัดสวนแก้วเป็นตัวอย่างที่
ดี ศาลกต็ดัสนิมาแล้ว ในทีส่ดุกต้็องไปอทุธรณ์
อกี รชักาลที ่10 ท่านเคยพดูไว้ครัง้หนึ่งไม่นาน 

นี้ว่า สงสารคนยากคนจนที่ระบบกฎหมาย
ท�าให้เสยีเปรยีบ เช่น เงินวางศาลกม็ากเหลอื
เกนิตัง้ 2-3 แสนบาท คนจนจะหาจากทีไ่หน 
ค่าทนาย ค่าโน่นค่านี่มันเยอะเหลือเกิน  
แพงเหลือเกิน เวลาขึ้นโรงขึ้นศาลก็ไม่รู้จัก 
จบจักสิ้น อุทธรณ์ ฎีกา ไม่สู้ก็ไม่ได้ เขาบอก 
ว่าต้องสู้ต่อให้สุดซอย
 อาตมาเองกม็านัง่คดิดวู่ามนัจะเอายงัไงดี 
เพื่อศึกษาให้มันสุดซอยดีมั้ย จะได้เขียน
หนังสือ จะได้พูด จะได้เทศน์ว่าเป็นอย่างไร 
ไม่อย่างนัน้เขาจะหาว่าเราท�าอะไรครึง่กลางๆ  
ทนายก็ยินดีช่วย แทบไม่คิดอะไรกันเลย   
เห็นความตั้งใจของเขาดี เราก็เอา ลองก็ลอง 
ท�าให้มันสุดซอยสักหน่อย เราเองก็ไม่ได้มี
ความหวังอะไรเป็นหลักอยู่แล้ว เพราะคิด 
อยู่แล้วว่าไม่ได้ก็สบาย ได้มาก็จะได้รู้ว่ามัน
เป็นอย่างน้ี มันก็เหน่ือยตรงน้ีแหละ ท�าไม
ต้องเอาเวลาไปทุ ่มเทกับเรื่องไม่ค ่อยได้ 
เรื่อง เสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาล  
  อำตมำบอกเลยว่ำเอือมระอำต่อระบบ 
ศำลบ้ำนเรำว่ำ  มันสู้กันหลำยคดีหลำยยก
เหลือเกิน  เดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่  ท�ำให้คิดว่ำเม่ือ 
ไหร่ใครจะมำปลดล็อกเรื่องกฎหมำยบ้ำง  
ท�ำยังไงให้กฎหมำยมันย่นเวลำเพื่อคนจะได้
ไปท�ำมำหำกิน  ไม่ต้องเสียเวลำยืดเยื้อยำว 
นำนอย่ำงนี้
  แล้วท�ายงัไงให้คนจนมสีทิธสู้ิทางกฎ 
หมายบ้าง  ไม่ใช่ต้องหาเงนิ  2-3 แสนบาท 
เงนิหมืน่ยงัไม่มเีลย  แล้วคนจนจะไปสู้ได้
ยงัไง ถ้ายงัลอ็กกนัอย่างนี ้ก�าหนดไว้ขนาด
นี ้   ไม่ดคูนจนคนรวย  คนจนกม็แีต่เสยี 
สทิธิ ์เสยีโอกาส เพราะไม่มีทางสูไ้ด้อยู่แล้ว 
ต้นทนุต�า่อยูแ่ล้ว  เดีย๋วนีเ้ขาบอกว่ามทีนุ 
สูห้รอืเปล่า  หรอืทีช่อบพูดแบบภาษาใบ้
โดยตบกระเป๋าแปะๆ ถ้ากระเป๋ามีไม่เตม็
กอ็ย่าไปสูก้บัเขาเลย  ไม่ได้บอกว่ามีการ
เรียกสินบนน่ะ  แต่ตบกระเป๋ามีความ 
หมายอย่างไร  ดังนั้นคนเราอย่าก่อคดี  
อย่ามเีรือ่งมรีาวกบัใครเลย ยิง่คนจนตาย
เปล่าๆเลย
  เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง  ซื้อ  20,050.00  บาท

 ขาย  20,150.00  บาท

ทองรูปพรรณ  ซื้อ  19,693.00  บาท

 ขาย   20,150.00  บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง  ซื้อ  1,283.04  ขาย 1,283.35
ลอนดอน ซื้อ  1,283.04  ขาย 1,283.35

อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

ดอลลาร์สหรัฐ  33.36    บาท

ฟรังก์สวิส  33.485  บาท

ยูโร  39.035  บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง  45.18  บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง  4.3575  บาท

รูปี  0.5505  บาท

เยน  0.30258  บาท

วอน  0.03331  บาท

ริงกิต  8.09125  บาท

ดอลลาร์นวิซแีลนด์  23.50875 บาท

เปโซ  0.69125  บาท

รูเบิล  0.69  บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์  24.602  บาท

ดอลลาร์ไต้หวัน  1.18  บาท

กสิกรไทยจับมือฟาสซิโน  ปล่อยกู้เปิดแฟรนไชส์ร้านขายยา 
ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพและความงาม โดยไมต่อ้งมปีระสบการณ์
และไมต่อ้งใชห้ลกัประกนั วงเงนิกูส้งูสดุ 70% ของมลูคา่การลง 
ทนุ หรอืไมเ่กนิ 15 ลา้นบาท ผอ่นช�าระนาน 10 ป ีตัง้เปา้สนิเชือ่  
100 ล้านบาท

กสกิรหนนุSMEเปดิแฟรนไชส์

คว้ารางวัล :  ชลณัฐ ญำณำรณพ รองผู้จัดกำรใหญ่  และประธำนคณะ
กรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน  เอสซีจี  และ  ยุทธนำ  เจียมตระกำร  
ผู ้ช่วยผู ้จัดกำรใหญ่-กำรบริหำรกลำง  เอสซีจี  ร่วมรับรำงวัล  SET 
Sustainability Awards 2017 ประเภทรำงวลัเกยีรตยิศบรษิทัจดทะเบยีน
ด้ำนควำมยั่งยืน และรำงวัลหุ้นยั่งยืน 

นายพภิวตัว์ ภทัรนาวกิ ผูช่้วยกรรม 
การผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย 
เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ร่วม
กับบริษัท โปรฟาสซิโน จ�ากัด ให้ 
การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อธุรกิจ 
แฟรนไชส์ (K-SME Franchise  
Credit) ส�าหรับลูกค้าที่สนใจเป็น 
เจ้าของร้านขายยาฟาสซิโนวงเงิน
สินเชื่อสูงสุด 70% ของมูลค่าการ
ลงทุนหรือไม่เกิน 15 ล้านบาท 
ผ่อนช�าระนาน 10 ปี โดยไม่ต้อง 
ใช้หลักประกัน
 ทัง้นี ้ธรุกจิร้านขายยายงัมแีนว
โน้มเติบโตที่ดี เนื่องจากเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ต้องการ โดย
เฉพาะร้านขายยารูปแบบแฟรน
ไชส์มีอัตราเติบโตสูง ท�าให้มีความ
สนใจท�าธุรกิจร้านขายยา รวมถึง
เภสัชกรเองก็ต้องการเป็นเจ้าของ
ธุรกิจร้านขายยามากขึ้น มีความ
เสี่ยงต�่า หากมีการบริหารจัดการที่
ดจีะสามารถคนืทนุได้ภายในไม่กีปี่ 
ซึง่ศนูย์วจัิยกสกิรไทยคาดว่าปี 2560 
ธุรกิจร้านขายยาจะมีมูลค่าตลาด
ประมาณ 40,000 ล้านบาท ขยาย
ตัว 8-10% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 

จากร้านขายยาประมาณ 18,500 
แห่ง เป็นร้านขายยาทัว่ไป (Stand- 
alone) 16,900 แห่ง ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการท่ีเรียนจบด้านเภสัช 
ศาสตร์ท่ีท�าธุรกิจเป็นของตนเอง 
และร้านขายยาเชนสโตร์ (Chain 
Store) ของผู้ประกอบการรายใหญ่
มีประมาณ 1,600 แห่ง ทั้งที่บริษัท
ลงทนุเองและแฟรนไชส์ทีเ่พิม่เฉลีย่ 
ไม่ต�่ากว่า 70 สาขาต่อปี 
 นายไชยเสน พิศาลวาเลิศกรรม 
การผู้จัดการบริษัท โปรฟาสซิโน  
จ�ากดั กล่าวถงึกลยทุธ์การลงทนุว่า 
จะเน้นกระจายพื้นที่ต ่างๆ ที่มี
ศักยภาพให้ครอบคลุมความต้อง 
การของผู้บริโภค ใช้ระบบบริหาร
จดัการร้านทีเ่ป็นมาตรฐาน จ�าหน่าย
ยาและผลิตภัณฑ์ที่ดี มีเภสัชกร
คุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกแล้วให้
บริการ ท�าให้มีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ
  นายไชยเสน กล่าวว่า ฟาส 
ซิโนเป็นธุรกิจร้านขายยาชั้นน�า 
ของไทยที่ให้บริการมากว่า 26 ปี 
มีสาขาอยู ่ทั่วประเทศกว่า 100 
สาขา จ�าหน่ายยาและผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและความงามที่มีคุณ 

ภาพอย่างหลากหลายในราคายุติ 
ธรรม มีการบริหารงานอย่างมือ
อาชีพด้วยมาตรฐานระดับสากล 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรอบรม
เภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร เพื่อให้บริ 
การลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประ 
สทิธภิาพ และมกีารส่งเสรมิการขาย
และการตลาดท่ีต่อเน่ือเพื่อตอบ 
สนองความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า
 ปี 2560 ฟาสซิโนตั้งเป้าหมาย 
การขยายสาขา 35 สาขา เพื่อให้
ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และต่าง
จังหวัดให้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน
สามารถเปิดสาขาในปีนี้ไปแล้ว 24 
สาขา
 นายพิภวัตว์ กล่าวทิ้งท้ายว่า 
นอกจากการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ 
ธุรกิจแฟรนไชส์ฟาสซิโนแล้ว ธนา 
คารยังสนับสนุนลูกค้าให้ท�าธุรกิจ
ได้คล ่องตัวมากขึ้นด ้วยบริการ 
ช�าระเงินด้วย QR Code ผ่านแอป
พลิเคชัน K PLUS SHOP และ 
ท�าโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษส�าหรับ
ลูกค้าของร้านขาย

เปิดห้องตัวอย่าง :  ธำรธร  อักษรำนุวัตร  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
บริษัท สยำมนุวัตร จ�ำกัด เปิดห้องตัวอย่ำงสุดลักชัวรี่ โครงกำร “WISH 
SIGNATURE  II  MIDTOWN  SIAM”  (วิช  ซิกเนเจอร์  2  มิดทำวน์  
สยำม)  คอนโดระดับไฮเอนด์  ย่ำนมิดทำวน์  สยำม  ท่ีเซลล์  แกลอรี่  
ถนนเพชรบุรี ซอย 20

อัตราดอกเบี้ย (กสิกรไทย)

  ออมทรัพย์  0.50% MLR  6.25%

  3 เดือน 0.9% MOR 7.12%

 6 เดือน 1.15% MRR 7.12%

 12 เดือน 1.30%

  24 เดือน    1.45% 

  36 เดือน 1.60% 

         เงินฝาก      เงินกู้
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เศรษฐกิจ

ADB  ขยายตลาดใหม่ในต่างประเทศ  พร้อมเร่งมือก่อสร้าง
โรงงานใหม่  เพิ่มก�าลังการผลิตผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวอีก 
13,590 ตันต่อปี

ADBรุกตลาดใหม่ต่างประเทศ

รบัรางวัล : ดร.ชัยวฒัน์ วบิลูย์สวสัดิ ์ประธำนกรรมกำร ตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย มอบรำงวัลแก่ ดร.พงศ์ธร ธำรำไชย ประธำนกรรมกำร
บริหำร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน) ที่ได้รับรำงวัล 
SET  Sustainability  Awards  ประเภท  Rising  Star  และ  Thailand 
Sustainability Investment 

นายหวัง วนาไพรสณฑ์ ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ็พ
พลาย ดีบี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ADB เปิดเผยการน�าหุ้นเข้าซื้อ
ขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอวันที่ 9 พฤศจิกายน  
ชือ่ย่อ ‘ADB’ เชือ่ว่าจะได้รบัความ
สนใจที่ดีจากนักลงทุนที่มั่นใจใน
ศักยภาพการด�าเนินธุรกิจและ
แผนขยายการลงทุนของบริษัท 
หลังการตอบรับที่ดีในการเสนอ
ขายหุ้น IPO ก่อนหน้านี้
 ADB มเีป้าหมายจะขยายฐาน
ลูกค้าใหม่ในต่างประเทศ ได้แก่ 
กลุ่มลูกค้าในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และขยายการ
จ�าหน่ายในกลุ ่มลูกค้าเดิมใน 
ทวีปแอฟริกาและเอเชีย โดย
ปัจจุบันอยู ่ระหว่างก่อสร้างโรง 
งานใหม่ในจังหวัดสมุทรปราการ  
ใช้งบลงทุน 230 ล้านบาท เพ่ือ
ผลิตผลิตภัณฑ์กาวและยาแนว  
4 รายการ มีก�าลังการผลิตเพ่ิม 
ขึ้นอีกประมาณ 13,590 ตันต่อปี  
 นางสุนิต วิสุทธิโกศล กรรม 
การผู ้จัดการฝ ่ายวาณิชธนกิจ 
บริษัทหลักทรัพย ์  อาร ์ เอชบี 

แสดงความยินดี : ชนะชัย จลุจริำภรณ์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร บรษัิท
หลักทรัพย์ เออีซี จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมแสดงควำมยินดีกับ บริษัท ร่มโพธิ์ 
พร็อพเพอร์ตี้  จ�ำกัด  (มหำชน)  เนื่องในโอกำสกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 
วันแรกในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม  เอ  ไอ  (mai)  1st  Trading  day  muj  
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดำ

(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ใน
ฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้
จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ
ประกนัการจ�าหน่ายหุน้สามญัเพิม่
ทุน กล่าวว่า มีความเช่ือม่ันใน 
ADB ว่าจะเป็นบรษิทัทีม่ศีกัยภาพ
การเติบโตท่ีดีในอนาคต และจะ
เป็นหุน้ทีไ่ด้รบัความสนใจจากนกั
ลงทุน เนื่องจากมีทีมผู้บริหารที่มี

ประสบการณ์ด�าเนินธุรกิจมาก 
กว่า 30 ปี และมีวิสัยทัศน์ที่กว้าง
ไกล โดยมกีารก�าหนดยทุธศาสตร์
มุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  

ที่มีอัตราก�าไรที่ดี หรือเป็นนวัต 
กรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม เพ่ือรุกไปยัง
ตลาดที่มีการแข่งขันไม่รุนแรง
หรอืมผีูพ้ฒันาสนิค้าเพยีงไม่ก่ีราย

น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารร่วม บมจ.หลกั
ทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศ 
ไทย) เตรียมอัดแคมเปญจัดหนัก
จดัเตม็ พร้อมให้ความรูค้�าปรกึษา
เรือ่งการลงทนุในงาน SET in The  
City กรงุเทพฯ  2017 วนัที ่16-19 
พฤศจิกายน ณ รอยัล พารากอน 
ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน 
 บู๊ธ เมย์แบงก์ กิมเอ็งจะให้
บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการลง 
ทนุในหุน้ อนุพันธ์ กองทุน การ
ลงทุนในต่างประเทศ (Offshore 
Trading) และน�าเสนอข้อมูล 
Online Trading Platform แบบ

เมย์แบงก์กมิเอง็จดัหนกั SET in The City
ครบทุกช่องทาง พร้อมโปรโมชั่น 
พิเศษเฉพาะในงาน รับ 4 ต่อ 
ทันที คือ ต่อที่ 1 เปิดบัญชีรับ 
TIGER NOTE ต่อที่ 2 เปิดบัญชี
เอกสารครบ รับบัตรก�านัล 100 
บาท ต่อที่ 3 เปิดบัญชีแล้วเทรด
ตัง้แต่ 1-500,000 บาท รบัล�าโพง
กันน�้า TIGER SOUND และ 
ต่อที่ 4 เปิดบัญชีแล้วเทรดตั้งแต่ 
500,001 ขึน้ไป รบัทนัท ี TIGER 
POWER BANK ส�าหรับลูกค้า 
ท่ีสนใจเพียงเปิดบัญชีกองทุน 
และมีเอกสารครบ รับร่ม TIGER 
MAGIC UMBRELLA ทันที
  ฝ่ายวิจัย เมย์แบงก์ กิมเอ็งยัง 

มรีายการวเิคราะห์หุน้และกลยทุธ์
การลงทุนสุดฮอต 3 ช่วงเวลา 
ได้แก่ #ATO เวลา 08.30 น. 
#ATM เวลา 14.00 น. และ #ATC 
เวลา 17.00 น. ทีถ่่ายทอดสดผ่าน
ทาง FB LIVE : Maybank Kim 
Eng Thailand จะยกทีมงานสุด
ยอดนักวิเคราะห์มาจัดรายการ 
กันแบบสดๆ พร้อมตอบค�าถาม
นักลงทุนอย่างใกล้ชิด ณ เวที  
Mini Stage ที่บู๊ธ เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง พร้อมเสวนาให้ความรู้จาก
วิทยากรรับเชิญอีกมากมาย กิจ 
กรรมร่วมสนุก และของสมนาคุณ
ตลอด 4 วันเต็ม
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กีฬา

โลกกีฬา

‘โจชวั-วลิเดอร์’ยังไม่ถงึเวลา
อันโธนี ่โจชวั แชมป์เฮฟวีเ่วท ชาวองักฤษ 
ยืนยันว่าเขาไม่ดูถูกคู ่ชกของเขาทุกคน 
พร้อมกับยืนยันว่า คู่แข่งเฮฟวี่เวทของเขา
ก็เพียงส่งเสียงในโซเชียลเท่านั้น 
 โจชัว วัย 28 ปี เจ้าของแชมป์ WBA, 
IBF และ IBO ขณะท่ี ดอีอนเทย์ วลิเดอร์  
ครองเขม็ขดั WBC และ โจเซป ปาร์คเกอร์ 
ครองแชมป์สถาบนั WBO โดยในส่วนของ 
วิลเดอร์ ต้องการที่จะตะบันหน้ากับ โจชัว 
แต่ยังไม่มีการยืนยันทั้งสิ้น  

‘นาดาล’ชน‘กอฟฟิน’ศกึATP
ราฟาเอล นาดาล มือ 1 ของโลก ลงเปิด
สนาม ATP รอบสุดท้าย ที่ลอนดอน วัน
จันทร์นี้กับ เดวิด กอฟฟิน ขณะที่ โรเจอร์ 
เฟเดอเรอร์ มือ 2 แชมป์ 6 สมัยของ
รายการนี้ จะพบกับ แจ๊ค ซอค จากสหรัฐ 
อเมริกา ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้   
 นาดาล กับ กอฟฟิน จากเบลเยียม  
จะอยู่กลุ่มเดียวกับ โดมินิก เธียม จาก
ออสเตรีย และ กรีกอร์ ดิมิตรอฟ จาก
บัลแกเรีย ขณะที่ เฟเดอเรอร์ กับ ซอค อยู่
ร่วมกลุม่กบั อเลก็ซานเดอร์ เซอร์เรฟ จาก
เยอรมนี และ มาร์ติน ซิลิค แชมป์วิมเบิล 
ดัน จากสาธารณรัฐเช็ก 
 นักเทนนิสแต่ละคน จะลงเล่น 3 เกม
ของแต่ละกลุ่ม เพื่อชิงพ้ืนท่ีในรอบรอง 
ชนะเลิศต่อไป 

‘ฮามลิตนั’ขอมุง่แข่งไม่สนภาษี
ลูอิส ฮามิลตัน เปิดเผยว่า เขาจะไม่ยอม
ให้เรื่องของภาษี มารบกวนเขา กับการ
แข่งขันอีก 2 สนามที่เหลือในฤดูกาลนี้ 
หลังจากที่ นักขับจากทีมเมอร์ซิเดซ ยอม 
รับว่า ที่เซา เปาโล เมื่อวันพุธท่ีผ่านมา  
เขามีป ัญหานิดหน่อย “แต่มันไม่ได ้
รบกวนการลงสนามแข่งขันของผมหรอก 
ผมต้องการที่จะเอาชนะบราซิเลียน กรังด์
ปรีซ์” ฮามิลตัน กล่าว 
 “เรายังมีการแข่งขันอีก 2 สนาม มัน
ส�าคัญมากที่ผมต้องเอาชนะสองสนามท่ี
เหลอื เพือ่แสดงให้เหน็ว่า ผมท�างานอย่าง
หนักในปีนี้” ฮามิลตัน กล่าว

‘มอยส’์เรา้ขนุคอ้นลยุ

‘มาร์ตเินซ’เชือ่ฝีเท้า‘ลกูาก’ู

เดวิด  มอยส์ ออกโรงเตือนผู้เล่นทีม “ขุน
ค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ให้เร่งสร้างผลงาน
กันให้เร็วที่สุด เพ่ือท่ีจะพลิกสถานการณ์ของ
ทีมให้ทันเวลา 
 มอยส์ มีโอกาสได้ดูผู ้เล่นของทีมเวสต์ 
แฮม ในสนามฝึกซ้อมบ้างแล้ว ก่อนที่เขาจรด
ปากการเซ็นสัญญาคุมทีมไปจนจบฤดูกาล  
สิ่งหน่ึงท่ีเห็นได้ชัดเจนก็คือ ความฟิตของ 
ผู้เล่นหลายคนที่ต�่ากว่ามาตรฐาน และนี่อาจ
จะเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท�าให้อันดับในตาราง 
ของพวกเขาไม่ดีนัก ซึ่งในเรื่องนี้ มอยส์  
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกับ สจ๊วร์ต 
เพียร์ซ สต๊าฟของทีมบ้างแล้ว
 “หากว่าคุณถามว่าจุดไหนที่ผมต้องการ
เปล่ีนแปลงเร็วที่ สุด มันคือเรื่องของการ 
ความมุ่งมั่นในสนามฝึกซ้อม เราต้องการให้
พวกเขาโชว์ศักยภาพที่แท้จริงออกมาให้มาก
ที่สุด” มอยส์ กล่าว 
 “ครั้งหนึ่ง พวกเขาอาจจะวิ่งระยะสั้นเป็น
อย่างน้อย พวกเขาจะต้องมีความรับผิดชอบ 
แน่นอน การฝึกซ้อมในแต่ละส่วนสร้างความ
ล�าบากให้กับพวกเขา ก็ได้แต่หวังว่าพวกเขา 
จะกลับมาสนุกกับมันด้วย เราต้องท�างานกัน
อย่างหนัก เพื่อที่จะดึงจุดที่ดีที่สุดของพวก 
เราออกมาให้เร็วที่สุด”   
 “หากว่าพวกเขาแสดงความกระตือรือร้น
ต่อการมาของผู้จัดการทีมคนใหม่ ว่าพวกเขา
สามารถท�าได้ มันก็เป็นเรื่องท่ีดี แต่หากว่า

พวกเขาไม่ได้คิดแบบน้ี มันก็ไม่มีประโยชน์ 
ในการมาของผมเหมือนกัน” 
 “ทุกคนต้องไปพร้อมกัน ขณะที่ผมก�าลัง
เร่งรีบท�างาน พวกเขาก็ต้องเร่งรีบไปกับผม
ด้วย” มอยส์ กล่าว ส่ิงท่ีเวสต์แฮม หวังจาก 
มอยส์ ก็คือ ความส�าเร็จตลอด 11 ปีที่เขาคุม
ทีมเอฟเวอร์ตัน มากกว่าที่จะมองเห็นความ 
ล้มเหลวของเขาที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด,  
เรอัล โซซีดัด และเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ที่เขา 
พาทีมซันเดอร์แลนด์ ตกชั้น 
 “มันเป็นเรื่องที่ดีส�าหรับเราทั้งสองฝ่าย” 
กุนซือเลือดสกอต กล่าว “เป็นเรื่องที่ดีส�าหรับ
ผม เพราะผมได้กลับมาท�างานอีกครั้ง และ
แน่นอน ผมต้องการที่จะท�าผลงานที่ดีที่สุด  
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีส�าหรับเวสต์แฮม เช่น 
กัน พวกเขามีผู้จัดการทีมที่ดี”  

โรแบร์โต้  มาร์ติเนซ โค้ชทีมชาติเบลเยียม 
ออกมาให้ความเหน็ถงึ โรเมล ูลกูาก ูกองหน้า
ของทีม “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
จะต้องยืนด้วยล�าแข้งตัวเอง ขณะที่เริ่มม ี
แรงกดดันจากทีมในโอลด์ แทรฟฟอร์ด  
มากขึ้น 
 เริ่มมีเสียงวิจารณ์ผลงานของ ลูกากู มาก
ขึ้น หลังจากที่เขาไม่สามารถท�าประตูให้กับ 
ทีมต้นสังกัด 7 เกมทุกรายการแข่งขันแล้ว  
หลังจากท่ีเริ่มต้นได้สวยงามยิงประตูได้ 11 
ประตู จาก 11 เกมแรก
 อย่างไรก็ตาม กองหน้าค่าตัว 75 ล้าน
ปอนด์ ก็ยังได้รับการหนุนหลังอย่างดีจาก  
มาร์ติเนซ อดีตนายเก่าของเขาที่เอฟเวอร์ตัน 

และโค้ชทีมชาติเบลเยียมในปัจจุบัน โดยเขา
ให้ความเห็นว่า ลูกากู ไม่ได้ฟอร์มหลุดและ 
ยังคงเชื่อมั่นในตัวกองหน้าผู้นี้ 
 “ผมอาจจะข้อได้เปรยีบในกรณขีอง โรเมลู 
เพราะว่าผมท�างานกับเขามาเป็นเวลา 4 ปี
แล้ว” มาร์ตเินซ กล่าวในระหว่างทีก่�าลงัเตรยีม
ทีมชาติเบลเยียมเพื่อลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติ
เม็กซิโก และญี่ปุ่น “ผมรู้จัก โรเมลู ดี ผม 
คดิว่าเขาก�าลงัพบกบัความท้าทายใหม่ เขาอาจ
จะมีความสุขกับการเริ่มต้นได้ดี แต่ตอนนี้  
เป็นช่วงเวลาทีเ่ขาต้องพสูิจน์กบัความคาดหวงั
จากแมนฯ ยูไนเต็ด ส�าหรับผมไม่มีอะไร 
มาเปลี่ยนใจโรเมลู ได้ เขายังคงเป็นคนที่มี
ความเชื่อมั่นในตัวเองเสมอ”
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In Brief : ย่อความ

บรรยากาศ “2 บิก๊” ของ
โลก คอืผูน้�าสหรฐัและจนี
พบหารือกัน  ด�าเนินไป
อย่างราบรื่น  โดยผู้น�า
สหรฐัขอความร่วมมอืจีน
ด้านการค้า  และขอให้
ช่วยกดดันเกาหลีเหนือ 
ด้วยถ้อยค�าสภุาพ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

จนี-สหรฐัสานสัมพนัธ์ชื่นมื่น

 ผูน้�าสหรฐัมวีาระส�าคญัในการ
เจรจากับผู้น�าจีน 2 ประเด็น เช่น
เดียวกับการเจรจากับผู้น�าญ่ีปุ่น
และเกาหลีใต้
 นั่นคือแผนขอความร่วมมือ
จากจีนช่วยหยุดความฮึกเหิมของ
นายคิม จองอึน ผู้น�าสูงสุดของ
เกาหลีเหนือ ในด้านการพัฒนา
อาวุธนิวเคลียร์ และช่วยปรับแผน 
การค้าเพ่ือให้สหรัฐขาดดุลการค้า
จีนน้อยลง
 ส�าหรับกรณีเกาหลีเหนือ 
ทรัมป์ขอความร่วมมือจากจีน 
ด้วยถ้อยค�าสุภาพรื่นหู  โดย
ขอบคุณผู ้น�าจีนที่ช่วยกดดัน
เกาหลเีหนอืด้วยการจ�ากดัการ
ค้า  และระงับการท�าธุรกรรม
การเงินผ่านระบบธนาคาร 
 และการพบหารือกันคร้ังนี้ 
ทรัมป์ระบุว่าทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพ้อง
กันในการร่วมมือเพ่ิมความกด 
ดัน จนกว่าเกาหลีเหนือจะยอม 
รับข้อเสนอเข้าร่วมเจรจาหาแนว 
ทางยุติโครงการนิวเคลียร์ 
 ส่วนผู้น�าจีนเน้นเร่ืองความ
สัมพันธ์ ระบุว่า ความร่วมมือระ 
หว่างสหรัฐกับจีน นอกจากส่งผล 
ดีต่อ 2 ฝ่ายแล้ว ยังส่งผลเชิงบวก

การพบหารอืกนัระหว่างประธานา 
ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ  
และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ขณะ
ผูน้�าสหรฐัเยอืนจนี 8-9 พ.ย. หาก

เทียบระดับความสนใจจากประชา 
คมโลก ก็ไม่ต่างกับ “คู่มวยหยุด
โลก”   
 แม้ประเด็นส�าคัญที่ผู้น�าสหรัฐ
ก�าหนดหารือกับผู ้น�าจีน เป็นที่
ทราบกันล่วงหน้าแล้วในวงกว้าง
แต่ “กองเชียร์” ก็ยังสนใจติดตาม
ลีลาและผลการพบหารือว่าจะลง 
เอยอย่างไร  

ต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วย 
  ด้านการค้า ผูน้�าสหรฐักล่าว
ถงึกรณสีหรฐัขาดดลุการค้าจนี
จ�านวนมหาศาล ซึง่ปีทีแ่ล้วรวม
มลูค่ากว่า 26,600 ล้านดอลลาร์ 
(883,100 ล้านบาท) โดยผู้น�า
สหรฐัใช้ถ้อยค�า “เอาใจ” จนีว่า 
เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของจีน 
แต่เป็นความบกพร่องของรัฐ 
บาลสหรัฐในอดีต  ที่ปล่อยให้ 
การขาดดุลทรุดหนักต่อเนื่อง
โดยไม่มีการแก้ปัญหา 
 จากนั้น ผู ้น�าสหรัฐวกเข ้า
ประเด็นเดิมที่เคยเกริ่นมาก่อน
หน้านี้ว่า การเยือนจีนครั้งนี้เป็น
ความหวงัทีจ่ะหาแนวทางคลีค่ลาย 
ความเหลื่อมล�้าดังกล่าว    
  การเยือนจีนของคณะผู ้น�า
สหรัฐครั้งนี้ มีซีอีโอและผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทสหรัฐติดตาม
ไปด้วย 29 คน จากประมาณ 40 
บริษัท ส่วนใหญ่เป็นบริษัทใน 
ภาคโรงงานและอุตสาหกรรม
 วิลเบอร์ รอส รัฐมนตรีพา 
ณิชย์สหรัฐ เปิดเผยว่า มีการท�า
สัญญาการค้าการลงทุนระหว่าง
กันทั้งหมด รวมมูลค่ามากกว่า 
250,000 ล้านดอลลาร์ (8.3 ล้าน
ล้านบาท)
  บรรยากาศ  “2  บ๊ิก”  ของ
โลกพบหารือกันโดยภาพรวม 
อยู ่ ในเกณฑ์ชื่นมื่น  แต่นัก
วเิคราะห์ส่วนหนึ่งมองว่า  สห 
รฐัไม่น่าจะได้อะไรตดิไม้ติดมอื
กลับบ้านมากนัก

 ข้อมูลภำพ : qz.com
ข้อมูลภำพ : cnbc.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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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

สังคม

J สมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็น
ประธานเปิดการประชุมภูมิภาค
ระดบัสงูว่าด้วยระบบอาหารอย่าง
ยั่งยืน เพื่ออาหารสุขภาพและ

โภชนาการที่ดี เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรง 
แรมเซน็ทาราแกรนด์และบางกอก 
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ J 09.00 น. ศ.ดร.นพ. 
ประสทิธิ ์วัฒนาภา คณบดคีณะ
แพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
และ รานีวรรณ รามศิริ Country 
Director บริษัท เมดโทรนิค 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ลงนาม
ความร่วมมือการพัฒนาการบริ- 
การและการวจิยัโดยใช้เทคโนโลยี

ด้านเบาหวาน ท่ีตึกอ�านวยการ 
รพ.ศริริาช J 13.00 น. ดร.สรุสห์ี 
กติตมิณฑล อธบิดกีรมฝนหลวง
และการบนิเกษตร แถลงข่าว การ
จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 
ประจ�าปี 2560 ที่ ห้องประชุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
J 14.30 น. เสรี สุวรรณภูมา 
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สวอทช์ บริษัท 
เดอะ สวอทช์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประ 
เทศไทย) จ�ากัด เปิดตัวนาฬิกา 
สวอทช์ซีรี่ส์ใหม่ swatchXyou  

ที่สวอทช์ป๊อบ อัพ สโตร์ ชั้น 1 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน J 
พรมสันต์  จิตรนาศิลป์ ผู ้จัด 
การฝ่ายการตลาดและสื่อสาร 
องค์กร บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ 
จ�ากัด ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่รับฟัง
ความรูเ้กีย่วกบัการเกบ็สเตม็เซลล์ 
พร้อมรับสิทธิพิเศษและกิจกรรม
มากมาย ระหว่างวนันี-้12 พ.ย. 60  
ภายในงาน Thailand Baby&Kids 
BestBuy ครัง้ที ่28 ทีบู๊่ธ 9-10 N  
โซน C ชั้น 2

เพราะลูก คือ “ของขวัญ” ส�าคัญ
ที่สุดในชีวิตของพ่อแม่ ทุกครอบ 
ครัวล้วนหวังให้ลูกน้อยที่เกิดมา  
มสีขุภาพแขง็แรง ห่างไกลโรคร้าย 
“การเก็บสเต็มเซลล์” จึงเริ่มเป็น 
กระแสกลับมาอีกครั้งว่าสามารถ
เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่พ่อแม่ใน
ปัจจุบันให้ความส�าคัญมาก 
  แพทย์หญิงวรัชยา  ฟอง-
ศรัณย์ กุมารแพทย์เฉพาะทาง
โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ผู้
อ�านวยการด้านการแพทย์ บรษิทั 
ไทย สเตมไลฟ์ จ�ากัด กล่าวว่า 
ปัจจุบันพ่อแม่ยุคใหม่ให้ความส�า 
คัญกับการเก็บสเต็มเซลล์มาก          
ท�าให้จ�านวนผูเ้กบ็สเตม็เซลล์จาก
เลอืดในรกเพิม่ขึน้ทกุปี “การเกบ็
สเต็มเซลล์” เปรียบเสมือนการ
เกบ็อวยัวะส�ารองให้กบัลกู ซึง่จาก
การพิสูจน์ทางการแพทย์ สเต็ม
เซลล์ที่เก็บในสภาวะที่เหมาะสม
จะมีอายุไม่ต�่ากว่า 23 ปี แต่ด้วย
วิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจ 
จบุนัก้าวล�า้ไปมาก เชือ่ได้ว่าสเตม็ 
เซลล์สามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต ส�า 
หรบัโรคท่ีสามารถรักษาได้ด้วยการ
ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ที่พบบ่อยใน 
ไทย ได้แก่ 1.โรคธาลสัซเีมยี 2.โรค
ไขกระดกูฝ่อ และ 3.โรคมะเรง็ 
 ทางด้าน เปิ้ล-ชัชชฎา ก้อง
ธรนินทร์ เซเลบริตี้ชื่อดัง กล่าว
ว่า การเก็บสเต็มเซลล์ คือ การ
ลงทนุด้านสขุภาพระยะยาวให้กบั

‘สเต็มเซลล์’อวัยวะส�ารองเพื่อลูกน้อย

ลกู เราไม่สามารถมองเห็นอนาคต
ในวันข้างหน้าได้ ว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นกับลูกของเรา เราในฐานะพ่อ
แม่ควรตดัสนิใจท�าอะไรบางอย่าง 
เพ่ือให้ลูกเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์
แบบ มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง 
ซึ่งเราเก็บไว้ เราก็ไม่ได้อยากน�า 
สเต็มเซลล์ที่เก็บไว้มาใช้ เพียงแต่
เก็บไว้ เพ่ือเป็นทางเลือกในการ
รักษาสุขภาพของลูก การที่เราจะ
มีลูกหนึ่งคน ไม่ใช่แค่มีแล้วจะ
เลี้ยงเขายังไงก็ได้ แต่เราต้องวาง 
แผนอนาคตให้ลูกในทุกๆด้าน 
โดยเฉพาะด้านสุขภาพตามค�า
กล่าวทีว่่า “การไม่มโีรค เป็นลาภ
อันประเสริฐ”
 นางชชัชฎา เล่าต่อว่า ตนเป็น

คนมีลูกยาก แต่งงานแล้วก็อยาก
มีลูกมาก จึงไปปรึกษาคุณหมอ 
จนตั้งครรภ์ลูกชาย คือ น้องริว 
คุณาพันธุ์ ก้องธรนินทร์ ซึ่งตอน
ตั้งครรภ์ก็อายุมากแล้ว เราก็มี
ความกังวลต่างๆนานา ว่าลูกที่
เกิดมาจะสมบูรณ์หรือไม่ เพราะ
เราจะเห็นตัวอย่างจากหลายๆ
ครอบครัว ที่ลูกเกิดมาแล้วเป็น
โรคท่ีไม่สามารถรักษาได้ด้วยยา 
อาทิ โรคธาลัสซีเมีย บวกกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ท�าให้มีโรคเกิดขึ้นใหม่เยอะมาก 
เราจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลว่ามีวิธี
ไหนบ้างท่ีจะสามารถป้องกันลูก
จากโรคภยัไข้เจ็บต่างๆ ซ่ึงเรากไ็ด้
รูว่้า การเกบ็สเตม็เซลล์ คอืตวัช่วย 

ส�าคัญที่จะสามารถช่วยลูกเราได้ 
หากลูกเราเจ็บป่วยในโรคที่ร้าย
แรง แต่เมื่อ 10 ปีที่แล้ว การเก็บ
สเต็มเซลล์ ถือเป็นวิวัฒนาการ
ทางการแพทย์ทีใ่หม่มาก เราไม่มี
ความรู้ว่าเก็บไปแล้วจะได้ใช้หรือ
ไม่ และผลในการรักษาจะส�าเร็จ
มากน้อยแค่ไหน แต่เราคดิว่า “การ
เก็บสเต็มเซลล์” คือ การลงทุน 
ที่คุ้มค่า ถ้าเทียบกับสิ่งที่ลูกจะได้
รับในอนาคต จึงได้ตัดสินใจเก็บ 
สเต็มเซลล์ของลูกไว้ ซึ่งเราก็เล่า
ให้ลูกฟังว่า เราเลือกวิธีนี้เพราะ
อะไร ลกูกเ็ข้าใจ บางครัง้เขากบ็อก
เราว่า ผมไม่ได้ใช้ ถ้าคณุแม่ป่วย 
กเ็อาสเตม็เซลล์ของผมไปใช้ก็ได้ 
คุณแม่จะได้แข็งแรง
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อำรยำ  ภู่พำนิช  รองผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บริหำรสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม  ภำพลักษณ ์

และสื่อสำรองค์กร ธนำคำรไทยพำณิชย์ มอบเงิน 10 ล้ำนบำท เพื่อสนับสนุนกองทุน

สธ.เพื่อผู้สูงวัย  ให้แก่  ม.ร.ว.ปรียำงค์ศรี  วัฒนคุณ  ผู้ช่วยเลขำธิกำรฯ  ฝ่ำยกำรจัดหำ 

รำยได้ และผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนจัดหำรำยได้ สภำกำชำดไทย 

จรัสชัย  โชคเรืองสกุล  รองผู้ว่ำฯนครรำชสีมำ  ร่วมกับ ดวงตำ พงษ์วิไลย์  และ ปรีชำ  

ลิ้มอั่ว ผู้บริหำร บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดงำน THE MALL SHOPPING CENTER 

PRESENTS  TOY  GAME  COMIC  CONVENTION  EXCLUSIVE  LAUNCH  

ที่ เดอะมอลล์ โครำช

ประวิทย์ มำลีนนท์ แถลงข่ำว “ครัวคุณต๋อยรักษ์ขนมไทย” รวบรวมสุดยอดขนมไทย

สูตรโบรำณหำทำนยำก และของว่ำงจำกร้ำนดังทั่วไทย ในระหว่ำงวันที่ 23-26 พ.ย. 

2560 ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บำงกะปิ โดยมี ไตรภพ ลิมปพัทธ์ ให้กำรต้อนรับ 

ที่อำคำรมำลีนนท์ 2 สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี.สีช่อง 3 

พลเอกธนะศักดิ์  ปฏิมำประกร  รองนำยกรัฐมนตรี  เป็นประธำนเปิดงำนแถลงข่ำว 

กำรแข่งขันเครื่องบินสูตร 1Air Race1 World Cup Thailand 2017 presented by 

Chang พร้อมด้วย สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่ำกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย, โดยจะจัดขึ้น

ในวันที่ 17-19 พฤศจิกำยน 2560 ที่ สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ

ซองทิพย์  เสริมสวัสดิ์ศรี  ผู ้อ�ำนวยกำรฝ่ำยมิวเซียมสยำม,  จิระนันท์  พิตรปรีชำ,  

อ.วีรธรรม  ตระกูลเงินไทย  พร้อมด้วยวิทยำกรรับเชิญร่วมเปิดเสวนำ  “รหัสไทย  

ยงัไงด”ี ในหวัข้อ แฟช่ันไทย อำหำรไทย และ ถอดรหสัไทย กิจกรรมแลกเปลีย่นควำม

คิดเห็นประเด็นตัวตนควำมเป็นไทย 

มำนิต อุดมคุณธรรม ประธำนกรรมกำรบริหำร และ รีน่ำ อุดมคุณธรรม กรรมกำร 

ผู้จัดกำร  บริษัท  อีลิเชี่ยน  ดิเวลลอปเม้นท์  จ�ำกัด  จัดงำน  Swan  Lake  VIP  Pre  

Sale เปิดตวัอำคำรใหม่ในโครงกำรสวอนเลคเรสซเิด้นซ์ เขำใหญ่ ทีอ่อกแบบเป็นพเิศษ 

ที่โรงแรมพำร์คไฮแอท กรุงเทพ (เซ็นทรัลเอ็มบำสซี่) 

ภัทรภร ศุขสวัสดิ์ ผู้จัดกำรทั่วไป บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จ�ำกัด และ พรเพ็ญ พิเชษฐ์วัฒนำ 

Senior  Channel  Sales  Manager  บริษัท  ออรำเคิล  คอร์ปอเรชั่น  (ประเทศไทย)  

จ�ำกัด  ร่วมเปิดตัว  เปิดตัว  Center  of  Excellence  เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้ธุรกิจ 

ทุกประเภท ที่โรงแรม อีสติน แกรนด์ สำทร

พญ.นลินี  ไพบูลย์  ประธำนกรรมกำร พร้อมด้วย พงศ์พสุ  อุณำพรหม ผู้อ�ำนวยกำร

ใหญ่สำยงำนกำรตลำด  บริษัท  กิฟฟำรีน  สกำยไลน์  ยูนิตี้  จ�ำกัด  มอบเงินจ�ำนวน 

100,000  บำท  ให้กับ  อำทิวรำห์  คงมำลัย  หรือ “ตูน  บอดี้สแลม”  (คนขวำ)  

เพื่อสนับสนุนโครงกำร “ก้ำวคนละก้ำวเพื่อ 11 โรงพยำบำลทั่วประเทศ” 




