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“SAM”อัดโปร
กระตุ้นNPA

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

ไม่สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร 
แต่สร้างส่ิงท่ีดีงามคือสัม 
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“อาเซียนซัมมิต”
จี้ภัยยาเสพติด

LokWanNee

แดนกะลา?
การถกเถียงตอบโต้กันด้วย
ถ้อยค�ารุนแรงแบบเอาเป็น
เอาตายหลังเห็นป้าย “ไทย
แลนด์แดนกะลา” ทีใ่นขบวน
พาเหรดพิธีเปิดการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณี  จตุรมิตร
สามคัคี ของนักเรยีนโรงเรยีน
สวนกหุลาบวทิยาลยั เป็นกระ 
จกสะท้อนชัดว ่าความขัด 
แย้งยังแผ่ซ่านไปทุกอณูของ
สงัคมไทย สะท้อนความล้ม
เหลวอย่างสิ้นเชิงของการ

สร้างความปรองดองในแบบ
อุดมคติท่ีต้องการให้คนไทย
รักกันโดยไม่มีความแตก 
แยกทางความคิด  แต่นี่ไม่ 
ใช่เหตุผลข้ออ้างที่จะไม่ปลด
ลอ็กทางการเมอืง เพราะหาก
ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้าง  ยิ่งสะ 
ท้อนให้เห็นความหมายของ
ประโยคทีว่่า “ไทยแลนด์แดน
กะลา”  ท่ีไม่อยูก่บัความเป็น
จรงิชัดเจนยิ่งขึ้น

“เซาธ์เกต”หา
กัปตันถาวร

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ความรักบังคับกันไม่ได้ฉันใด 
ความสามัคคีปรองดอง 

ก็บังคับให้เกิดขึ้นไม่ได้ฉันนั้น

แดนกะลา?
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ปรากฏการณ์หัวร้อนของใคร
หลายคนท่ีไม ่พอใจป้ายข ้อ 
ความ “ไทยแลนด์แดนกะลา” 
ที่น้องๆนักเรียนโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัยถือในขบวน
พาเหรดพิธี เป ิดการแข ่งขัน
ฟุตบอลประเพณี จตุรมิตร
สามัคคี ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 
11-18 พ.ย. 2560 ที่สนาม 
ศุภชลาศัย ช ่วยตอกย�้ าอีก 
ครั้งว ่าสังคมไทยเต็มไปด้วย
ความขัดแย้ง ไม่พร้อมรับฟัง
ความเห็นคนอื่นที่เห็นต่างจาก
ตัวเอง และยังพร ้อมห�้าหั่น 
ด้วยค�าพูดตอบโต้ที่หยาบคาย 
ตลอดจนพร้อมใช้ความรุนแรง
หากมีโอกาส
 ถ้าเข้าไปดูการตอบโต้กัน 
ของคนสองกลุ ่มที่มีความคิด
เห็นแตกต่างกันในเพจ “นัก
เกรียน สวนกุหลาบ” (https://
www.facebook.com/Grean 
SUAN/posts/193610261309736)
จะเห็นว่าในความหลากหลาย
ทางความเห็นเต็มไปด้วยอา- 
รมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล

 ปรากฏการณ์หัวร้อนครั้งนี้ 
จึงเป็นบทพิสูจน์ชัดอีกครั้งว่า 
การเข้ามาคนืความสขุให้คนใน
ชาติของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่กินเวลามาก 
กว่า 3 ปีนัน้ “ล้มเหลว” เพราะ
การสร้างความสามัคคีปรอง 
ดองซ่ึงเป็นหัวข้อหนึ่งที่ส�าคัญ
ของการคืนความสุขนั้นยังห่าง
ไกลจากความเป็นจริงอยู่มาก
 สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นหน่ึงใน
เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้ คสช.ไม่
กล้าปลดลอ็คให้พรรคการเมอืง
ท�ากจิกรรมเคลือ่นไหวเพือ่เตรยีม
การเลือกตั้ง ทั้งที่เงื่อนเวลา 
ตามกฎหมายพรรคการเมือง 
ฉบับใหม่ที่บังคับให้พรรคการ 
เมอืงต้องด�าเนนิการอะไรหลาย
อย่างหดสั้นลงทุกวัน

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

 อย่างไรก็ตาม แม้ความขัด
แย้งทางความคิดยังแผ่กระจาย
อยู่ทั่วทุกอณูของสังคมไทย แต่
ย่อมไม่ใช่ข้ออ้างที่คสช.จะไม่
ปลดล็อคการเมือง
 ทั้งนี้  เพราะในสังคมทุก 
แห่งท่ีมีคนตั้งแต่สองคนข้ึนไป  
การมีความเห็นที่แตกต่างกัน
นั้นถือเป็นเรื่องปรกติธรรมดา 
ในบางครั้งแม้แต่ตัวเราเพียง 
คนเดียวก็ยังมีความขัดแย ้ง 
ทางความคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
 การสร้างความสามคัคปีรอง 
ดองจึงไม่ใช่การท�าหรือบังคับ 
ให้ใครจับมือ กอดคอ หรือจูบ 
ปากเพื่อแสดงความรักที่มีต่อ 
กัน เหมือนครูฝ่ายปกครองให้
นักเรียนจับมือและสัญญาว่า 
จะไม่ทะเลาะกันอีก หลังการ 
ฟาดปากกันที่หลังโรงเรียน
 ความรักบังคับกันไม่ได้
ฉันใด  ความสามัคคีปรอง 
ดองก็บังคับให้เกิดขึ้นไม่ได้
ฉันนั้น
  ไม่อย่างนั้นเรื่องการสร้าง
ความปรองดองโดยการจับพรรค 
การเมือง กลุ ่มการเมืองร่วม 
ลงสัตยาบันที่ คสช.ตั้งใจท�าให้
เกิดข้ึนเป็นผลงานชิ้นโบแดง
ก่อนลงจากอ�านาจคงไม่เงียบ
หายไปแบบไร้ร่องรอย หลงัจาก 

ที่เปิดตัวกันเอิกเกริกใหญ่โต
 หลกัใหญ่ใจความของความ
สามัคคีปรองดองคือท�าอย่างไร 
ให้คนอยูร่่วมกนัได้ในสังคมทีม่ี
ความคิดเห็นหลากหลายแตก 
ต่าง ท�าอย่างไรให้คนคิดด้วย
เหตผุลมากกว่าใช้อารมณ์ความ
รู้สึกหรือความเป็นพวกพ้องใน
การตัดสินคนอื่น
 ส� าคัญ ท่ีสุด เลยคนที่ ท� า
หน้าที่คุมกติกาต้องมีความ 
เป็นกลาง เป็นธรรม ตรงไป 
ตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ
 ถ้าท�าได้รัฐบาลทหารคสช.  
คงไม่ต้องตั้งค�าถาม 4+6 รวม
เป็น 10 ข้อให้ประชาชนร่วมกนั
ตอบ เพราะทุกค�าถามแสดง 
ความกังวลใจชัดเจนว่ากลัว 
เกิดความปั่นป่วนวุ่นวาย หาก
ให้ฝ ่ายการเมืองกลับมาท�า
กิจกรรมได้ตามปรกติ
 กลัวจนรู ้สึกว ่ามีความจ�า 
เป็นต้อง “อยู่ต่อ” เพ่ือใช้อ�า 
นาจกดให้ทกุอย่างนิง่อย่างทีน่ิง่
มาตลอดในช่วงท่ีผ่านมา ทั้งที่ 
รู้ว่าเป็นความ “นิ่งสงบ” อย่าง
ไม่เป็นธรรมชาติ
 ถ้าเป็นแบบนีจ้รงิกจ็ะถอื
เป็นอกีหนึง่ความพยายามที่
สะท้อนให้เห็นความหมาย
ของประโยคทีว่่า “ไทยแลนด์ 
แดนกะลา”  เพราะเป็นการ
ยดึอตัตา คดิแต่ว่ามีเพียงตัว
กพูวกกเูท่านัน้ทีท่�าได้และดี
ที่ สุดโดยไม่มองโลกของ
แห่งความเป็นจริง
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

ตกงานมาวัดสวนแก้ว

ทรรศนะ

ใครว่างงาน กลบับ้านไม่ได้ มาทีว่ดั
สวนแก้ว  ขึ้นแท็กซี่มาส่งท่ีวัดสวน
แก้ว วดัจ่ายค่าเดนิทางกลบับ้านให้ 
ท�างาน 2 วันก็ได้เงิน 750 บาท

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

อรหันต์ผู้คุมกฎ? 
มีผู ้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น 
“กรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.)” ทัง้
สิน้ 41 คน นับตัง้แต่วนัที ่19 ตุลาคม-10 
พฤศจกิายน เน่ืองจาก กกต.ชดุเดมิถูก 
“เซตซีโร่” ยกชดุ แต่มผีูส้มคัร 1 คนที่
ถอนตัว ท�าให้เหลือ 40 คน โดยผู้
สมัครมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
วิชาชีพ และภาคประชาสังคม 
 ประเดน็ทีต้่องจบัตามองคอื “กรรม 
การสรรหา” ท่ีประกอบด้วย ประธาน
ศาลฎีกา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ผู ้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานศาลปกครองสูงสุด และ
บุคคลที่องค์กรอิสระแต่งต้ังท่ีไม่เคย
ด�ารงต�าแหน่งในศาลรฐัธรรมนญูหรอื
องค์กรอิสระมาก่อน
 การสรรหา “อรหันต์ผู้คุมกฎ” 
จะเลือกจนครบ 5 คน และที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาเลือกอีก 2 คน รวม 7 
คน หลังจากนั้นจะส่งรายชื่อให้สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบ 
ซึ่งเชื่อว่าจะมี “คนมีสี” อยู่ในกกต. 
ชุดใหม่เช่นเดียวกับในองค์กรอิสระ
ต่างๆ 
 กกต.ชุดใหม่จะมีอ�านาจมากขึ้น 
เช่น ระงับการเลือกตั้ง เพิกถอน 
สิทธิรับเลือกตั้งชั่วคราว ปรับพรรค 
การเมืองหากเสนอนโยบายไม่ชี้แจง
การใช้เงินและความคุ้มค่าของนโย 
บาย สั่งปลดคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองยกชุด และห้ามยุ ่ง 
เกี่ยวกับพรรค 20 ปี ชงเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง
  “อรหันต์ผู ้คุมกฎ”  จะมีบท 
บาทส�าคญัอย่างมากกบัการเลอืก
ตั้งในสถานการณ์ที่เปลี่ยนผ่าน
และกระแสการ “สบืทอดอ�านาจ” 
ของ  “คณะรัฐประหาร”  ที่เริ่ม
ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ!

ตอนนี้สถิติคนตกงานหรือว่างงานมาแรงเกิน
คาด ทั้งที่ที่วัดสวนแก้วยังต้องการคนมาท�า 
งานได้อกีเยอะ แต่ไม่รูว่้า เขาไปไหนกนั ไม่มา 
สมัคร ส�านักงานสถิติแห่งชาติก็ระบุว่า ภาค
เกษตรคนทิง้งานทิง้อาชพีไปหางานอืน่ท�า เพราะ
ว่างงานจ�านวนมาก เกษตรกรจ�านวนมากไม่
ปลกูข้าวหรอืท�าสวนยางกนัแล้ว เพราะท�าไปก็ 
ขาดทุน ไม่พอกนิพอใช้ ท�าไปกม็แีต่ทรงกบัทรดุ
 ไม่รู ้ว่าจะถึงจุดอวสานของคนท�าอาชีพนี้
หรือไม่ แม่ค้าแม่ขายที่เคยขายให้กับคนยาก 
จนก็ขายไม่ได้ แต่น�้าเมายังครองแชมป์ต่อไป 
เพราะพวกขายน�้าเมาไม่ได้สนใจว่าคนที่ดื่มจะ
เป็นอย่างไร  
  อัตราคนว่างงานในภาคอีสานจึงพุ่งเป็น 
อนัดบั 1 รองลงมาคอืกรงุเทพฯ ภาคกลาง 
ถอืเป็นเร่ืองน่าตกใจ แล้วเราจะอยูก่นัอย่างไร
ถ้าคนไทยไร้งานไร้อาชพี ยงัไงกข็อฝากคอ 
ลัมน์นีว่้า ใครท่ีอยากท�างานแต่ยงัหาไม่ได้ 
กม็าทีว่ดัสวนแก้ว ยงัรบัได้อกี 200 อตัรา มา 
ได้เลย แม้รายได้ไม่มากนกั แต่มสีวสัดกิาร
งาม มโีบนสั มค่ีาครองชพี ไม่ต้องเดอืดร้อน 
กนิอิม่นอนอุน่กแ็ล้วกนั น�า้ไฟ ทีพ่กัมใีห้อยู ่
สบาย ดีกว่าไปเตร็ดเตร่เร่ร่อนหรือไปก่อ
อาชญากรรม เป็นมิจฉาชีพ 
 ใครมาท่องเทีย่วแล้วเราไปฉกชงิวิง่ราวหรอื
ไปลวนลามข่มขืน นักท่องเที่ยวก็ไม่อยากมา
เที่ยวเมืองไทย แล้วยังจะฉุดอาชีพหรือธุรกิจ
อื่นๆตกต�่าไปด้วย เคยพุ่งขึ้นก็จะดิ่งลง ยังไงก็
ขอให้คิดว่าแม้ช่วงนีเ้ศรษฐกจิยงัโงหวัไม่ขึน้ ยงั
วิกฤต แต่เราก็ยังมีโอกาส โดยเฉพาะที่วัดสวน

แก้ว ไม่สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร สร้างเจดีย์ แต่
สร้างสิง่ทีด่งีามคอืสมัมาชพี อย่างในอรยิมรรค
มีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าบรรจุไว้  
 กห็วงัว่าใครว่างงานทีม่าทีว่ดัสวนแก้ว กลบั
บ้านไม่ได้ ขึน้แทก็ซีม่าส่งทีว่ดัสวนแก้ว วดัจ่าย
ค่าเดินทางกลับบ้านให้ ท�างาน 2 วันก็ได้เงิน 
750 บาท ซึ่งปรกติจะให้วันละ 200 บาท แต่
เมือ่ใครมคีวามจ�าเป็นต้องหาเงนิเพือ่กลบับ้าน
ก็เพิ่มให้ แล้วจะมาท�างานชดใช้วันหลังก็ได้  
ไม่มาท�าก็ไม่ว่ากัน เพราะบางคนมีภาระ มีลูก
เต้าภรรยารออยู่ แต่ถ้าคนที่จะมาท�างานที่วัด
แล้วขี้ขโมยก็ไม่เอา คือ “3  ขี้” ไม่ต้องมาคือ 
“ขี้เกียจ  ขี้ยา  ขี้ลักขโมย” ก็ไปท่ีอื่น หาก 
ทางวัดหลับหูหลับตาช่วยคนประเภท “3 ขี้”  
ก็คงจะกลายเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม  
เพาะคนขี้โกงเต็มวัด
 ถ้าสิ้นเนื้อประดาตัวมา แล้วมาลืมตาอ้า
ปากกันที่นี่ ตั้งหลักสู้ชีวิตกันที่นี่ ท�างานสัก 
พกัหนึง่แล้วลมืตาอ้าปากได้ จะกลบับ้านอยู่กบั
ครอบครัวที่อบอุ่นต่อไป สร้างเนื้อสร้างตัวได้
ในระดบัหนึง่ หรอืจะอยูก่นัยาวๆกไ็ม่ว่า เพราะที่
วัดมโีบนสัให้ถ้าอยู่ยาว อย่างวันที ่ 12 สงิหาคม 
2562 จะมรีางวลัให้กบัคนทีอ่ยูก่บัวดัมา 10 กว่า
ปี หรอืเกอืบ 20 ปี เมือ่ท�าด ีไม่ทอดทิง้เรา เราก ็
จะให้คนละ 1 ล้านบาท ซึง่ตอนนีก้ไ็ด้ 9 คนแล้ว
  มาอยู่ท่ีวัดสวนแก้วแล้วจะไม่ต้องอด 
อยาก ยากจน ข้นแค้นฝืดเคอืง ขอเพยีงอย่า 
ขี้เกียจ  ขี้เมา  ขี้ขโมย  รับรองได้ว่าอยู่ได้
แน่นอน
 	 เจริญพร
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ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง  ซื้อ  19,950.00  บาท

 ขาย  20,050.00  บาท

ทองรูปพรรณ  ซื้อ  19,587.00  บาท

 ขาย   20,050.00  บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง  ซื้อ  1,277.41  ขาย 1,277.72
ลอนดอน ซื้อ  1,277.39  ขาย 1,277.76

SAM กระตุน้ตลาดทรพัย์ NPA โค้งสดุท้ายปี คดัอสงัหาฯ ท�าเลทอง
ทัว่ไทยพร้อมอดั 2 โปรโมชนั “จ่ายครบจบปีนี ้ฟรโีอนไม่อัน้” ทัง้ฟรี
ค่าภาษเีงนิได้หกั ณ ทีจ่่าย ค่าภาษธีรุกจิเฉพาะและภาษกีารโอน

‘SAM’อัดโปรกระตุ้นNPA

ลงนาม	: นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล ประธานกรรมการบริหาร และ
ทีมผู้บริหาร บริษัท พัฒน์กล จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเซ็นสัญญาซ้ือ 
ขายเครื่องท�าน�้าแข็งหลอด มูลค่ากว่าเก้าสิบล้านบาท กับ นายเจอร์รี่ 
ซานโตส ผู้บริหาร บริษัท ฟรีซมาสเตอร์ ที่บริษัท พัฒน์กล จ�ากัด 
(มหาชน) 

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รองกรรม 
การผู้จัดการ เปิดเผยว่า บริษัท 
บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด 
(บสส.) หรอื SAM คัดสรรอสงัหา 
ริมทรัพย์ท�าเลทองทั่วไทยพร้อม
กับจดัโปรโมชัน่สุดร้อน “จ่ายครบ
จบปีนี้ ฟรีโอนไม่อั้น” ส�าหรับ
ลกูค้า นักลงทนุและผูป้ระกอบการ 
ที่ซ้ือทรัพย์ NPA ตามรายการที่
ก�าหนดภายในวันที่ 20 พฤศจกิา 
ยนน้ี เม่ือลกูค้าจ่ายเงินได้ครบถ้วน
พร้อมโอนกรรมสทิธิไ์ด้ภายในวันที่ 
29 ธันวาคม 2560  จะออกค่าภาษี
เงนิได้หกั ณ ทีจ่่ายค่าภาษธีรุกจิเฉพาะ 
และค่าธรรมเนยีมการโอนกรรมสทิธิ์ 
ให้ฟรีทั้งหมด  
 ตัวอย่างทรัพย์ที่น่าสนใจ อาทิ 
โรงแรม 150 ห้อง บนที่ดิน 31 ไร่ 
ตดิถนนเพชรเกษม ตวัเมอืงระนอง 
ใกล้แหล่งน�้าพุร้อนธรรมชาติและ
แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญเพียง 20 
นาที จากสนามบินระนอง ราคา 
156.59  ล้านบาท ทีด่นิ 89 ไร่เศษ 
ถนนสายบ้านบึง-แกลง บ้านบึง 
ชลบุรี ท�าเลศักยภาพในระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern 
Economic Corridor (ECC) เดิน

ทางจากจดุทางลงถนนมอเตอร์เวย์
เพียง 20 นาที ราคา 47.39 ล้าน
บาท อาคารส�านกังาน 4 หลงัพืน้ที่
ใช้สอยรวมกว่า 5,000 ตร.ม. บน
ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่คร่ึง บนถนน
ดินแดง กรุงเทพฯ การคมนาคม
สะดวก ใกล้ถนนวิภาวดี ถนน
ราชปรารภและ BTS สถานี
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ราคา 93.49 
ล้านบาท และ อาคารพาณิชย์ใกล้
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ราคา 
33.19 ล้านบาท เป็นต้น
 นอกจากโปรโมชั่น “จ่ายครบ
จบปีนี ้ฟรีโอนไม่อัน้” แล้ว ส�าหรับ
ลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ประเภทอื่นๆทั่ว
ประเทศทีม่อีกีนบัพนัรายการ โดย
วิธีซื้อตรงและราคาขายไม่เกิน 10 
ล้านบาท ภายใน 30 พฤศจกิายนนี้  
รวมทั้งลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ในงาน
ประมลูที ่SAM จะจดัขึน้อกี 2 ครัง้
คือวันที่ 24 พฤศจิกายนและ 15 
ธนัวาคม 2560 SAM จดัโปรโมชัน่ 
“ออกให้ฟรี ค่าภาษกีารโอน” โดย
ลกูค้าช�าระเพยีงค่าธรรมเนยีมการ
โอนกรรมสิทธิ์ 2% เท่านั้น   
 ส่วนอีก 2 โปรโมชั่นที่ได้รับ
ความสนใจและจะหมดเขตสิ้นปีนี้ 

ได้แก่ “SAM Smile Condo” 
ส�าหรับผู้ซื้อทรัพย์ประเภทห้องชุด
พักอาศัย จะได้รับยกเว้นทั้งภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และค่าธรรมเนียมการโอน  
 อีกโปรโมชั่นคือ “SAM Light 
ผ่อนสบายๆ ยาว 2 ปีไม่มีดอก” 
ส�าหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์  SAM ที่
ร่วมรายการ สามารถแบ่งจ่ายเป็น
งวดได้แบบสบายๆ ด้วยอัตรา
ดอกเบี้ย 0% นานถึง 2  ปี ราย
ละเอียดการรับสิทธิ์ โปรโมชั่น
ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ SAM 
ก�าหนด ผู้สนใจสามารถสอบถาม
เพิ่ ม เติมได ้ที่  Ca l l  Center 
0-2686-1888 หรอืดรูายละเอยีด
ทรัพย์สินได้ที่เว็บไซต์ www.sam.
or.th และแอปพลิเคชัน “Sam 
Smile App” รวมทั้งทาง  Line 
แอด ID Line “@Samline”

ปิดบ้านหรู	: นายสหชาต ธันยามาศรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
กรุงเทพพัฒนา ซีเอ็มเอส จ�ากัด จัดงานเปิดตัว บ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์
ลักซูรี่ สไตล์ Asian-Nouve ภายใต้แบรนด์ The Primary V (เดอะ 
ไพรมารี วี) บนท�าเลแห่งอนาคตใจกลางเกษตร-นวมินทร์ ส่วนต่อ
ขยาย CBD ใหม่ 

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

อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

ดอลลาร์สหรัฐ  33.34   

ฟรังก์สวิส  33.585 

ยูโร  39.225 

ปอนด์สเตอร์ลิง  45.18 

ดอลลาร์ฮ่องกง  4.3513 

รูปี  0.5485 

เยน  0.30346 

วอน  0.0331 

ริงกิต  8.16 

ดอลลาร์นวิซแีลนด์  23.41 

เปโซ  0.69125 

รูเบิล  0.69 

ดอลลาร์สิงคโปร์  24.622 

ดอลลาร์ไต้หวัน  1.18 

บาท

นยิต มาศะวิสุทธิ์
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กองทุนบัวหลวงร่วมมือ  FundRadars  เปิดแอปพลิเคชันใหม ่
“BF Mobile Application” ให้นักลงทุนเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัล 
ให้ข้อมูลและบทวิเคราะห์ต่างๆเกี่ยวกับตลาดการลงทุน

‘บวัหลวง’รกุการลงทนุยคุดิจทัิล

นกเลือกได้	 : ปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สาย
การบนินกแอร์ จ�ากดั (มหาชน) เปิดตวัคอนเซป็ต์ใหม่ของการเดนิทาง
ที่จะท�าให้ชีวิตง่ายขึ้นกับ “นกเลือกได้” เพิ่มทางเลือกในการซ้ือบัตร
โดยสารและบริการกับ “นกเลือกได้” ที่มีให้เลือกถึง 3 ประเภท ให้ 
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการเดินทาง
 

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลัก
ทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง 
จ�ากัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผย
ว่า บรษิทั ได้ร่วมกบั FundRadars 
พัฒนา BF Mobile Application 
เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกแก่
ลูกค้าภายใต้แนวคิด ‘มองโลก
ผ่านกองทุนบัวหลวง’ ให้เข้าถึง
ข้อมูลและธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการบ่มเพาะ 
สตาร์ตอัพกลุ่มฟินเทคระดับโลก 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินท่ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าครบวงจร
และมีประสิทธิภาพในการลงทุน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วทุกทีท่กุเวลา 
 BF Mobile Application มีจุด
เด่นให้สามารถติดตามข้อมูล 
และบทวิเคราะห์ต่างๆ เกี่ยวกับ
ตลาดการลงทุนได้ทุกวัน  เนื้อหา
วิเคราะห์เชิงลึกและเข้าใจง่าย 
โดยทีมผู้จัดการกองทุนรวมและ 
ที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพให  ้
นักลงทุนตั ดสิน ใจลงทุนได  ้
อย่างเหมาะสม โดยจะทดลองให้
บริการผ่านระบบอัจฉริยะต่างๆ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่	 : โกสุม สินเพิ่มสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บจก. 
ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง ร่วมกับ คอร์เนลิส  เกราร์ดุซ วิงค์ ประธาน บจก.
นูทริดอร์ และ ซังก้า ซุโบรบิสวาส กรรมการผู้จัดการ บจก.นูทริดอร์ 
ข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่ม แบรนด์ เอบีเวีย พร้อมกัน  
2 รสชาติ คือรสธรรมชาติและสตอว์เบอร์รี่ 

เช่น แชตบอตที่ช่วยตอบค�าถาม
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวม “robo-advisor” 
เป็นตวัช่วยวางแผนการลงทนุและ
เลอืกกองทนุทีเ่หมาะสม ตลอดจน
การท�าธุรกรรมการเงินผ่านช่อง
ทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง โมบาย
แบงกิ้ง และ B-Channel
 นายพีรพงศ์ เชื่อมั่นว่า ด้วย
ศักยภาพของ BF Mobile Ap-
plication จะช่วยให้ กองทุนบัว
หลวง ยกระดับการบริการให้ดียิ่ง
ขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ลงทุนได้อย่างเหมาะสม และจะ
น�าไปสู ่ เป ้าหมายท่ีเรามุ ่งหวัง
อยากให้ทกุครอบครวัไทยมีความ
มั่นคงทางการเงินในอนาคตผ่าน
การลงทุนอย่างยั่งยืนด้วย
  นายเปาว์ ศรีประเสริฐสุข  
เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice Pre 
sident ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนา 
คารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า โครงการ Bangkok 
Bank InnoHub เป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์และแผนงานด้านดิจิทัล

ของธนาคารกรุงเทพ ในการน�า
เทคโนโลยีต่างๆ สนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์
บริการทางการเงิน เพ่ือตอกย�้า
ความเป็นผูน้�าด้านนวตักรรมการ
เงินและพร้อมรับมือกับความ
ท้าทายเทคโนโลยีทางการเงินที่
ก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ขณะเดียวกันยังเป็นการเช่ือมโยง
และสนองตอบนโยบายพัฒนา
ประเทศ 4.0 ของรัฐบาล และร่วม
ผลกัดนัระบบ ecosystem ให้รอง
รบัสตาร์ตอพักลุม่ฟินเทคของไทย
และทั่วโลก 
  นายธีระชาติ ก่อตระกูล ทีม 
FundRadars โครงการ Bangkok 
Bank InnoHub เปิดเผยว่า การ
พัฒนา BF Mobile Application 
พื้นฐานมาจากการศึกษาและ

ท�าความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก 
เนื่องจากแต ่ละคนจะมีความ
ต้องการใช้งาน รวมถึงประสบ 
การณ์การใช้งานระบบดิจิทัลและ
ประสบการณ์การลงทนุทีแ่ตกต่าง
กัน แอปพลิเคชันนี้จึงถูกออก 
แบบให้สามารถอ�านวยความ
สะดวกได้มากที่สุด สามารถเข้า 
ถึงข้อมูลต่างๆ ท่ีส�าคัญต่อการ
ตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน ทั้งข่าว 
สารล่าสุดและบทความที่ เป ็น
ประโยชน์ ตลอดจนท�าให้ผูใ้ช้งาน
เข้าใจการลงทุนได้มากขึ้นด้วย 
ความร ่วมมือครั้ งนี้จึงถือเป ็น
โอกาสและได้เรยีนรูใ้นเชงิลกึกับผู้
เชี่ยวชาญด้านการเงิน ท�าให้
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการให ้ดียิ่ งขึ้นและตรงกับ
ความต้องการของตลาดมากขึ้น
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เฟดเอ็กซ์’ชนะ‘ซอค’2เซต
โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ แชมป์ ATP Finals 
6 สมัย วัย 36 ปี เอาชนะ แจ๊ค ซอค ได้
ด้วยสกอร์ 6-4, 7-6 (7-4) ที่ O2 อารี
น่า กรุงลอนดอน ขณะที่ อเล็กซานเดอร์ 
เซอร์เรฟ เอาชนะ มาริน ซิลิค 4-6, 6-3, 
6-4 เกมที่สอง ของกลุ่ม บอริส เบคเกอร์ 
 เซอร์เวฟ มอืวางอนัดบั 3 จากเยอรมนี 
สามารถเบรกเกมเสิร์ฟได้ดีตั้งแต่ต้นเกม 
แต่ ซีลิค จากโครเอเชีย มือวางอันดับ 5 ก็
ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ พลกิสถานการณ์เอาชนะ
ได้ในเซตที่ 1 อย่างไรก็ตาม เซอร์เวฟ วัย 
20 ก็แสดงความสามารถสมกับที่คว้า
แชมป์รายการมาสเตอร์ส 2 รายการในปี 
พลิกเอาชนะได้ในที่สุด 

‘เวตเตล’คว้าแชมป์ที่บราซิล 
เซบาสเตียน เวตเตล จากทีมเฟอร์รารี่ 
คว้าแชมป์สนามแรกตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 
ในการแข่งขันบราซิเลียน กรังด์ปรีซ์ ขณะ
ที่ ลูอิส ฮามิลตัน ซิ่งจากกลุ่มหลัง จบการ
แข่งขันด้วยอันดับที่ 4 
 ฮามิลตัน ที่คว้าแชมป์โลกมาครองได้
ส�าเร็จ จากสนามที่แล้วที่เม็กซิโก เริ่มต้น
ในนามที่พิต เลน เนื่องจากเขาเปลี่ยนรถ
คนัใหม่ เน่ืองจากเกดิอบุตัเิหตรุถชนในรอบ
คดัเลอืก ก่อนทีพ่ยายามไล่อนัดบัมาเรือ่ยๆ 
เมื่อการแข่งขันผ่านไป 10 รอบ ฮามิลตัน 
แซงมาอยู่ในอันดับที่ 9 ก่อนท่ีจะจบการ
แข่งขนัดวัยอนัดบัท่ี 4 ท�าเวลาตามหลงัเวต
เตล แชมป์สนามน้ีเพียง 5.4 วนิาทเีท่านัน้ 

‘สหรัฐ’แชมป์เฟดคพัรอบ17ปี
ทีมสหรัฐอเมริกา คว้าแชมป์เฟด คัพ 
ครัง้แรกในรอบ 17 ปี เมือ่สามารถเอาชนะ
ทีมเบลารุส ที่มินส์ก ได้ส�าเร็จ 
 โคโค วานเดเวเก้ กบั เซลบ ี โรเจอร์ส 
เอาชนะ อารีน่า ซาบาเลนก้า และ อเล็กซาน
ดร้า ซาสโนวิค ในประเภทคู่ 6-3, 7-6 (7-3)  
ส่งให้ทมีเยอืนเอาชนะไปด้วยสกอร์รวม 3-2  
 ส�าหรับสหรัฐอเมริกา พวกเขาคว้าแชมป์ 
เฟด คพั ครั้งสุดท้าย เมื่อปี 2000 ในชุดที่
มีลิซ่า เรย์มอนด์, ลินด์เซ่ย์ ดาเวนพอร์ต, 
โมนิก้า เซเลส และ เจนนิเฟอร์ คาปริอาตี้ 
นั่นเอง และแชมป์ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 18 
ของพวกเขาแล้ว

‘เซาธเ์กต’หากปัตนัทมีถาวร

‘คูตนิโญ่’ยนัอยู‘่หงส์’มคีวามสขุดี

แกเรธ็ เซาธ์เกต ผูจ้ดัการทมี “สงิโตค�าราม” 
อังกฤษ พยายามท่ีจะสร้างทีมให้แข็งแกร่ง  
และมองหากัปตันทีม เพื่อลงท�าศึกรายการ
ฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย กลางปีหน้า ซึ่ง 
วันอังคารนี้ พวกเขาจะลงท�าศึกอุ่นเครื่องกับ
ทีมชาติบราซิล 
 ช่วงต้นๆ เซาธ์เกต มอบแขนกัปตันทีมให้
กับ เวย์น รูนี่ย์ หลังจากที่เขาเข้ามาแทนที่ของ 
แซม อลัลาร์ไดซ์ อย่างปัจจุบันทนัด่วน อย่างไร
ก็ตาม หลังจากนั้น เซาธ์เกต พยายามที่จะหา
ผู้น�าคนใหม่ๆให้กบัทมี ไม่ว่าจะเป็น จอร์แดน 
เฮนเดอร์สัน, โจ ฮาร์ท, แกรี่ เคฮิลล์ และแฮร์
รี่ เคน และ อีริค ดายเออร์ คือกัปตันทีมคน
ล่าสุด ท่ีเดินน�าลูกทีมลงอุ่นเครื่องในเกมที่
เสมอกับเยอรมนี 0-0 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา 
 ดายเออร์ วัย 23 ปี กลายเป็นนักเตะดาว
รุ่งคนที่ 5 ที่มีอายุน้อยที่สุด หลังสงครามโลก 
ทีไ่ด้มโีอกาสสวมปลอกแขนกปัตนัทมี และเชือ่
ว่า เซาธ์เกต อาจจะต้องเปลี่ยนตัวกัปตันทีม
ของเขาอีก ก่อนที่จะถึงฟุตบอลโลก รอบ
สุดท้าย กลางปีหน้าทีประเทศรัสเซีย 
 “ผมจะคดิอกีครัง้ในเกมวนัองัคารนี”้ นาย
ใหญ่ทีมสิงโตค�าราม กล่าว “สิ่งที่ส�าคัญที่สุด 
คือการสร้างผู ้น�าของทีมที่มีความสุข และ
สามารถรับผิดชอบหน้าที่ได้ดี” 
 “ดายเออร์ เป็นคนหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเขา และเข้าใจแทคติก
ในเกม แสดงให้เหน็ถงึภาวะความเป็นผูน้�าได้
ดีในบางจังหวะ ผมก็หวังว่า เขาจะเติบโตขึ้น 

พร้อมๆกับประสบการณ์ที่เขาจะมีมากขึ้น”
 ส�าหรับสถานการณ์ล่าสุด เซาธ์เกต ได้
เรียกตัว โดมินิค โซลันเก้ และ ลูอีส คุ๊ก เข้ามา
เสริมทีม ซึ่งก่อนหน้านี้ อังกูส กันน์ ผู้เล่นใน
ต�าแหน่งผู้รักษาประตู ก็ถูกเรียกเข้ามาแทนที่
ของ แจ๊ค บัตแลนด์ แล้ว 
 โซลันเก้ ของลิเวอร์พูล และ คุ๊ก กองกลาง
จากทีมเบิร์นมัธ เป็นขุนพลทีมชาติอังกฤษ  
ชุดยู 20 ปี ที่คว้าแชมป์โลกมาครองล่าสุด 
ที่เกาหลี เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว และ คุ๊ก ก็เป็น
กัปตันทีมในชุดดังกล่าว
 ในส่วนของโซลันเก้ ลงเล่นในพรีเมียร์ลีก 
ให้กับลิเวอร์พูล แล้ว 7 เกม ขณะที่ คุ๊ก ลงเล่น 
4 เกม       
 คุ๊ก ทวีตเม่ือวันเสาร์ท่ีผ่านมา “นับเป็น
เกียรติอย่างสูง ที่ได้ถูกเรียกตัวไปเล่นทีมชาติ
ชุดใหญ่ นับเป็นความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ ส�าหรับ
ผมและครอบครัว” 

ฟิลิปเป้  คูตินโญ่ กองกลางตัวท�าเกมทีม 
“หงส์แดง” ลิเวอร์พุล ยืนยันว่า เขายังมีความ
สุขดี ทั้งที่ถูกกัดกันไม่ให้ย้ายไปร่วมทีมบาร์เซ
โลน่า เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา
  เป็นที่คาดกันว่า คูตินโญ่ มีโอกาสสูงมาก
ทีจ่ะย้ายไปร่วมทมีจากแคว้นคนัตาลนั ในช่วง
ตลาดซื้อขายเปิดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ และ
ในเกมอุน่เครือ่งทีท่มีชาตบิราซลิ จะพบกบัทมี 
“สิงโตค�าราม” อังกฤษ คาดว่า คูตินโญ่ จะมี
โอกาสลงเล่นในเกมนี้ด้วย
  “ผมก�าลังเล่นในลีกท่ีดีท่ีสุดในโลก” เขา
กล่าวกบั Sky “ผมยงัมคีวามสขุเสมอ แต่ตอน

นี้ที่ส�าคัญมากก็คือเกมในทีมชาติ ในตอนนี้ 
ชีวิตผมมีความสุขดี ทุกๆวันผมท�างานอย่าง
หนัก เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นนักเตะที่
ครบเครื่องที่สุด”
  ลิเวอร์พูล ก็น ่าจะยินดีเม่ือได้ข ่าวว ่า  
คูตินโญ่ ออกมาบอกว่า เขาฟิตเต็มร้อยแล้ว
  “โชคไม่ดทีีผ่มไม่ได้ลงเล่นให้ลเิวอร์พลู ใน
ช่วง 3 เกมก่อนหน้านีเ้นือ่งจากอาการบาดเจบ็ 
แต่ตอนนี้ผมฟิต 100% แล้ว และก�าลังอยู่ใน
ช่วงที่ดีกับเกมที่พบกับทีมชาติอังกฤษ ผมไม่
ต้องการทีจ่ะพลาดลงเล่นให้กบัทมีชาตบิราซลิ 
ผมรู้สึกเป็นเกียรติเสมอที่ได้สวมเสื้อทีม”
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‘อาเซยีนซมัมิท’จีภ้ยัยาเสพตดิ

ที่กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
 มีผู ้น�า 19 ประเทศ และ 2 
องค์กร เข้าร่วม ประกอบด้วยผู้น�า
อาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน 
กมัพชูา อนิโดนเีซยี ลาว ฟิลปิปินส์ 
มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ ไทย  
และเวียดนาม   
 อีก 9 ประเทศ  เป็นชาติคู่
เจรจาของอาเซียน  ประกอบ
ด้วยออสเตรเลีย แคนาดา จีน 
ญี่ปุ่น  อินเดีย  นิวซีแลนด์  รสั 
เซยี  เกาหลใีต้ และสหรฐั  โดย 
จีนมีนายกรัฐมนตรีหลี  เค่อ
เฉยีง ท�าหน้าทีแ่ทนประธานา- 
ธิบดีสี จิ้นผิง และนายกรัฐมน
ตรีดมิตรี  เมดเวเดฟ  เป็นตัว 
แทนรสัเซยี เข้าร่วมประชมุแทน
ประธานาธบิดวีลาดเิมยีร์ ปูตนิ 
 ส่วนผู ้น�า 2 องค์กร ได้แก่ 
เลขาธิการองค์การสหประชา-
ชาติ(ยูเอ็น) และประธานสภา 
ยุโรป (European Council)
 ส�าหรับสาระส�าคัญส่วนหนึ่ง
ของการประชุมวันแรก ได้แก ่ 
ถ้อยแถลงเปิดประชมุ โดยประธา-
นาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต้ เน้น
ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย
และกลุม่หวัรนุแรง รวมทัง้โจรสลดั
  ผู้น�าฟิลิปปินส์ระบุว่า  ภัย 

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต้ 
แห่งฟิลิปปินส์ เจ้าภาพการประ 
ชุมสุดยอดอาเซียน เปิดประเด็น
เริ่มการประชุม ด้วยปัญหาภัยคุก 

คามสนัตภิาพและความมัน่คงของ
ภูมิภาคอาเซียนและของโลก ระบุ
ยาเสพติด การก่อการร้าย รวมทั้ง
โจรสลัด คือมหันตภัยที่ต้องร่วม 
มือกันก�าจัด
 การประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 31 และการประชุมสุดยอด
ทีเ่กีย่วข้อง (31st ASEAN Summit 
and Related Summits) จัดขึ้น 
ในวาระฉลองการก่อตั้งอาเซียน
ครบ 50 ปี ระหว่าง 13-14 พ.ย. 

ดังกล่าวเป็นตัวบ่อนท�าลาย
สันติภาพ  เสถียรภาพ  และ
ความมัน่คงทีส่�าคญั เป็นภยัคกุ 
คามชีวิตประชาชน  และสร้าง
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจใน 
วงกว้าง  ท้ังระดับภูมิภาคอา- 
เซียนและระดับโลก
 ผู้น�าฟิลิปปินส์เรียกร้องชาติ
สมาชิกอาเซียน ร่วมมือกันก�าจัด
และหาแนวทางป้องกันมหันตภัย
ดังกล่าว 
 อีกหนึ่งพัฒนาการท่ีข้ึนเกิด 
คือการบรรลุข้อตกลง ว่าด้วยการ
คุ้มครองและส่งเสริมแรงงานต่าง
ถ่ิน ให้เข้าถึงกระบวนการยตุธิรรม 
และบริการสาธารณสุข รวมทั้งให้
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
ตามสิทธิขั้นพื้นฐานด้านมนุษย 
ธรรม โดยอาเซียนบรรลุข้อตกลง
ร่วมมือกันในเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
 การประชุมครั้งนี้ มีประเด็น
ส่วนหนึ่งที่เอ่ยถึงกันในวงกว้าง 
นั่นคือ กรณีไม่มีการพูดคุยถึง
ปัญหาเปราะบางมีความซับซ้อน 
สูง เช่น ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ 
และการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
จากมาตรการปราบยาเสพติดใน
ฟิลิปปินส์ 
  ผู้น�าฟิลิปปินส์ระบุว่า  การ
ประชุมครั้งนี้  เป็นเวทีแสวง
ความร่วมมอืและสร้างสัมพนัธ์ 
ไม่ใช่เวทีสร้างเงื่อนไขท�าให้
ปัญหาบานปลาย

 ข้อมูลภาพ : qz.com

ปาเรษ นาธ เสนอภาพนีใ้น caglecartoons.com มองการเยอืน
เอเชียของผู้น�าสหรัฐว่า มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มระดับความสัมพันธ์
ด้านการค้าและความมั่นคงกับชาติพันธมิตร

ข้อมูลภาพ : in.reuters.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



J

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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สังคม

J 09.00 น. สุรางคณา วายุ-
ภาพ ผู ้อ�านวยการส�านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอ 
นิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แถลงข ่าวการจัดงาน “Thai 
land e-Commerce Week 2017” 

ที่ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง 
อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส ์  ( อ ง ค ์ ก า ร 
มหาชน) J 10.00 น. สตีเวน  
หวงั ผูอ้�านวยการฝ่ายการพฒันา 
การตลาด เสี่ยวมี่ โกลบอล แถลง
ข่าวเปิดตัว Mi Mix 2 สมาร์ท 
โฟนสุดล�้าของเส่ียวมี่ ที่โรงแรม  
โซ โซฟิเทล แบงค็อก J 13.00 น.  
พลเอกไพบูลย ์   คุ ้ มฉายา  
องคมนตรี เปิดนิทรรศการ “พ่อ
ไม่ได้จากไปไหน” ที่ ณ สยาม 
แกลเลอรี่ J 13.30 น. พลเอก

สิงหา  เสาวภาพ ประธานกรรม 
การบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดงาน “V 
Health Fair 2017” ช็อปเพื่อ
สุขภาพ ที่โรงพยาบาลวิภาวดี  
J 13.30 น. นวลพรรณ ล�่าซ�า 
กรรมการผู้จัดการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมือง 
ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
แถลงข่าว “นวัตกรรมใหม่ แอป 
พลิเคชันเพ่ือความปลอดภัยใน 
การขับขี่” ที่ โรงแรม Grand 

Mercure ฟอร์จูน J 14.30 น. 
บรรเทิง  ว่องกุศลกิจ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมิตรผล จัด
งาน “ปลูกเพ(ร)าะสุข Farmer’s 
Market” ที ่หน้าห้างเซ็นทรลัเวลิด์ 
J 16.30 น. กฤติยา กาวีวงศ์  
ผูอ้�านวยการหอศลิป์ บ้านจมิ ทอมป์
สัน แถลงข่าวเปิดนิทรรศการ 
“POLA-Patterns of Meaning” 
เปิดมมุมองต่อประเทศอนิโดนเีซยี 
กับหลาก “สัญญะ” บนผืนผ้าบา
ติกที่ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้า
สร้างสงัคมไทยไร้เงนิสด ด้วยการ
มอบประสบการณ์จรงิให้ลูกค้าได้
สมัผสัอย่างต่อเนือ่ง ล่าสดุจดังาน 
“เอสซีบีแคช อิส อิน ดิแอร์” เปิด
ตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ “เอสซีบี  
อีซี่ เพย์-แม่มณีมันนี่โซลูชั่น” 
พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ “ใหม่-
ดาวิกา โฮร์เน่” ตัวแทนสาวยุค
ใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์รักการช็อปปิ้ง 
 นายธนา  เธียรอัจฉริยะ  
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief 
Marketing Officer ธนาคารไทย
พาณิชย์กล่าวว่า “ธนาคารไทย
พาณิชย์ ในฐานะผู้น�าด้านดิจิทัล 
ไลฟ์สไตล์ แบงก์กิ้ง ขานรับ
นโยบายของภาครัฐร่วมขบัเคลือ่น
ยทุธศาสตร์ Nationale-Payment 
สร้างสังคมไร้เงินสด หรือ Cash 
less Society ด ้วยการมอบ
ประสบการณ์จริงให้ลกูค้าได้สมัผัส
และทดลองใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช�าระเงิน

‘ไทยพาณิชย์’เปิดแคมเปญใหม่

ผ่านคิวอาร์โค้ด อีกหนึ่งช่องทาง
ส�าคญัทีจ่ะพลกิโฉมรปูแบบการใช้
ชีวิตของผู ้คนในยุคดิจิทัล โดย
ล่าสุด ธนาคารได้จัดงาน “SCB 
Cash is in The Air” เพื่อเปิดตัว
แคมเปญ “เอสซีบี อีซี่ เพย์-แม่
มณี มันน่ีโซลูชั่น (SCB Easy 
Pay-แม่มณี Money Solution)” 
พร้อมกันน้ียังได้เปิดตัวคาแรค 
เตอร์ “แม่มณี” นางกวักยุคดิจิทัล 
ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากอินไซท์ของ
ร้านค้าที่ เชื่อว ่านางกวักคือส่ิง
มงคลที่จะช่วยเรียกลูกค้าให้เข้า
ร้าน ซึง่แม่มณไีด้ถูกออกแบบเป็น
พิเศษด้วยสีสัน และดีไซน์สะดุด
ตา สามารถสังเกตได้ง่าย ซึ่งจะ
ช่วยสร้างการรบัรูแ้ละจดจ�าทีด่ใีน
กลุ่มของลูกค้า 
 นอกจากนีย้งัมแีถบสญัลกัษณ์
คิวอาร์โค้ด ท่ีผูกกับบัญชีพร้อม
เพย์ของเจ้าของร้านมีการแสดง 
ชื่อบัญชีของเจ ้าของร้านอย่าง 
ชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐานที่

ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศ 
ไทย จึงช่วยสร้างความมั่นใจ ง่าย
ต่อทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายในการซื้อ
สินค้า และบริการ”
  ใหม่-ดาวกิา โฮร์เน่ กล่าวว่า  
ในฐานะทีใ่หม่เป็นตวัแทนสาวยคุ
ใหม่ที่รักการช็อปปิ้ง และยังเป็น
เจ้าของธุรกิจ Misstar by Davika 
จึงบอกได้เลยค่ะว่า “SCB Easy 

Pay-แม่มณี Money Solution” 
จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการทัง้
ของนกัชอ็ป และร้านค้าได้ดมีากๆ 
เรยีกได้ว่าสะดวกผูซ้ือ้ สบายผูจ่้าย
ซ้ือง่าย ขายคล่อง เพราะส�าหรับ
สาวนักช็อปที่ไม่ชอบพกเงินสด 
หรือบางครั้งเรามีเงินจ�านวนไม่
พอดีกับราคาสินค้าที่จะซื้อ ท�าให้
ต้องเสียเวลาหาตู้เอทีเอ็มเพื่อกด
เงินสด การช็อปปิ้งก็อาจไม่สนุก
เท่าที่ควร และในส่วนของร้านค้า
น้ัน นอกจากจะลดปัญหาเรื่อง
ไม่มีเงินทอนลูกค้าแล้วยังท�าให้
ง่ายต่อการตรวจสอบบัญชีรายรับ
ให้มีความถูกต้องในการจัดเก็บ
เงินมากขึ้น และลดปัญหาที่มัก
เกิดกับลูกจ้างเฝ้าร้านอีกด้วย 
 นอกจากนั้นการมี “แม่มณี” 
คาแรคเตอร์นางกวักยุคดิจิทัล 
ในดีไซน์สุดน่ารัก สามารถสังเกต
ได้ง ่าย ใครเห็นเป็นต้องแวะ 
เข้าร้านจะช่วยสร้างการรับรู้ และ
จดจ�าที่ดีในกลุ่มของลูกค้าได้ค่ะ
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สันชัย ห้างชัยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จ�ากัด ใน 

กลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จัดพิธี

อุปสมบทหมู่ ให้กับพนักงาน บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จ�ากัด เพ่ือน้อมอุทิศ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ประธานมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ และ 

พาสินี ลิ่มอติบูลย์ กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

จดังาน “10 ปี มลูนธิศินูย์มะเรง็เต้านมเฉลมิพระเกยีรต”ิ นทิรรศการและกิจกรรม

เพื่อให้ความรู้เรื่องป้องกันมะเร็งเต้านม ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ชัยรัตน์ เพชรดากูล และ ยามาโมโต้ ชิคาโกะ เปิดงาน เจแปน เฟส 2017 เชิญ

สัมผัสเทศกาล “โคจิ แฟร์” 1 ใน 3 เทศกาลอาหารและสินค้าสั่งตรงจากประเทศ

ญี่ปุ่น โดยมี มร.คาวาชิม่า จิโร่, นิรันดร์ แสงสุขเอ่ียม, กิตติวุฒิ แสงสุขเอี่ยม  

ร่วมงาน ที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 

ชาติชาย อุทัยพันธ์ (กลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดงาน “เมกา  

รเีลย์ 2017” รายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย จะน�าไปสมทบทุนบริจาค 

สถานสงเคราะห์บ้านตะวันใหม่ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน โดยมี คริสเตียน 

โอลอฟสัน กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ให้การต้อนรับ 

พีระพฒัน์ เมฆสงิห์ว ีกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ธนชาตประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) 

น�าคณะผู ้บริหารและพนักงานท�าบุญครบรอบ 20 ปี เพื่อตอกย�้าการเป็น 

บรษิทัประกนัภยัทีรั่กษาคุณภาพและบรกิารตลอด 20 ปีท่ีผ่านมา ท่ีธนชาตประกนั

ภัย ส�านักงานใหญ่ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ 

กญัญภทัร สขุสมาน ผูช่้วยผูอ้�านวยการธรุกจิสือ่สิง่พมิพ์ บรษิทั โมโน เจนเนอเรชัน่ 

จ�ากัด และ จีรวุฒิ เขียวมณี บรรณาธิการส�านักพิมพ์ GEEK BOOK ร่วมงานเปิด

ตัวหนังสือ “Organic Smile เพียงแค่ยิ้มแล้วส่งต่อไป” ของ สุพัตรา หมั่นแสวง  

ที่ Open House ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี 

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ 

และ นพ.มณเฑียร ศิริสุนทรลักษณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ จัดงาน

สังสรรค์ BIM100 คืนก�าไรพิเศษให้กับผู้มีอุปการคุณ พร้อมให้ข้อมูลกิจกรรม 

บริษัทและตอบปัญหาสุขภาพแก่ผู้ถือหุ้นและลูกค้า 

มนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปน�าผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ร่วม

สมทบเงนิ และเป็นก�าลงัใจ  โครงการก้าวคนละก้าว เพือ่ 11 โรงพยาบาลทัว่ประเทศ

เบตง-แม่สาย และร่วมวิ่งกับตูน บอดี้สแลม จาก ปั๊ม ปตท นาหม่อม-ปั๊มปตท 

คลองหวะ เป็นระยะทาง  11  กม. 
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บญุชยั ชพีอารนยั ผูอ้�านวยการฝ่ายปฏบิตักิารไฮเปอร์มาร์เกต็ เทสโก้ โลตสั 
ให้การต้อนรับ วทิยา จนัทร์ฉลอง ผูว่้าราชการจงัหวดัสกลนคร ท่ีให้เกยีรตเิป็น
ประธานในพธีิเปิด เทสโก้ โลตสั สาขาสกลนครหลงัโดนน�า้ท่วม พร้อมสนบั 
สนุนทนุการศกึษาให้แก่นกัเรยีนในเขตเทศบาล จ�านวน 100,000 บาท 

อัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ และ อนุษฐา เชาว์วิศิษฐ ในนามสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ไทย แสดงความยินดีแก่ จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ในโอกาส
เข้ารบัต�าแหน่งอธบิดีกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ 
โดยมี สุพพัต อ่องแสงคุณ, ภูสิต รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ ร่วมยินดี 

กมลสทุธ์ิ ทัพพะรังส ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษทั มูเกนได แบงคอก จ�ากดั 
ต้อนรับ โยชิเตรุ อิเคงาวะ, นัตสึโกะ โชจิ และ เคนทาโร นากาฮารา  
เชฟชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ที่มาร่วมรังสรรค์อาหารชุดพิเศษ ฉลอง 7 ปี 
มูเกนได ที่ร้านอาหารมูเกนได เพนท์เฮาส์ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ 

พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Ugyen 
Pemjove อธิบดีกรมการตลาดเกษตรและสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักร
ภูฏาน และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานกรมส่งเสริม
สหกรณ์และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

สักกฉฐั ศวิะบวร กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ไอบริก จ�ากดั พร้อมด้วย มร.จาง-
ตงิกว๋อ ผูอ้�านวยการ บรษิทัเซีย่งไฮ้โมเดร์ินอินเตอร์เนช่ันแนลเอ็กซบิชิัน่ จ�ากดั 
พร้อมด้วยผูบ้รหิารและพนัธมติรในวงการป้ายจากภูมภิาคเอเชีย ร่วมเปิดงาน
แสดงสินค้าระดับนานาชาติ 3 เทรดโชว์ของวงการป้ายและโฆษณา 

ณัฐพล ปัทมพงศ์, ชนภัฏ จาตุรงคกุล และ ธนรักษ์ ธนันต์มณี ร่วมกันจัด
งานเปิดตัวกล้องโกโปรใหม่ล่าสุดGoPRO Hero 6 Black โดย พิมพิศา  
จิราธิวัฒน์, ปาวา นาคาศัย, เจตริน วรรธนะสิน, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ และ 
วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ที่ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ 

วราธร เจนจรัสสกุล ผจก.ส่วนกิจกรรมการตลาดและกิจกรรมสนับสนุน 
บจก.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ แถลงข่าวและเป็นผูร่้วมสนบัสนนุการจดั คอนเสร์ิต  
“หนึง่ในจกัรวาลมวิสคิฟีโนมน่ิอน” คอนเสร์ิตเต็มรูปแบบคร้ังแรกของ “หนึง่ 
จกัรวาล” โดยม ีภาณพุล กิตติค�ารณ และ ดนยัศริิ ชาญวิทยารมณ์ ร่วมงาน

วมิ มโนพโิมกษ์ กรรมการผูจ้ดัการ โยชโิมโต้ เอน็เทอร์เทนเมนท์ (ไทยแลนด์) 
จ�ากัด และ บอย โกสิยพงศ์ ผู้บริหารค่ายเลิฟอีส พร้อมผู้สนับสนุน จัด
คอนเสร์ิต “SWEAT16! TOKYO CONNECTION 2017 powered by MCIP”  
ในวาระครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น 


