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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำสั่ง คสช. 53/2560 กลำยเป็น “งูกินหาง” 
รีเซตพรรคกำรเมืองและสืบทอดอ�ำนำจ 
“ปีหมู (ไม่กลัวน�้าร้อน)” อำจมำเร็วกว่ำที่คิด
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” มองปีไก่ทองรัฐบำลทหำร  
“วีระ สมความคิด” เตือน “บิ๊กตู่-ป.ป.ช.” 
ฟอกขำว “บิ๊กป้อม” ประชำชนไม่เอำแน่ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ช�ำแหละ “กฎหมาย ป.ป.ช.” 
“Pegasus” ให้จับตำตั้ง “รัฐบาลลักษณะพิเศษ” 
“โสภณ พรโชคชัย” แนะสร้ำงทำงด่วนรำชด�ำริ 
พร้อมพัฒนำเรือด่วนคลองแสนแสบ 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

ลางร้ายสังคมไทย
ไม่เป็นเหยื่อของอารมณ์
ชั่ววูบ ชีวิตยังมีสิ่งดีๆที่จะ
ท�าอีกเยอะ

editor59lokwannee@gmail.com
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WHAUPผลิตไฟฟ้ำ
509.7เมกะวัตต์

ดีใจทุกฝ่าย

เศรษฐกิจ 4
โลกวันนี้มีประเด็น 2

การปรากฏตัวต่อสาธารณะ
ของอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร สร้างความยินดีปร ี
ดาให้กับทุกฝ่าย ไม่เว้นแม ้
แต่ฝ่ายคุมอ�านาจรัฐที่ท�าให้ 
มปีระเดน็แย่งชงิพืน้ทีส่ือ่ลด
ทอนแรงกดดันหลายเรื่อง
ลงไปได้ นอกจากนี้ยังช่วย
ให้กลุม่กองเชยีร์ทีเ่ริม่หมาง

เมิ น กลั บม า ร วมตั ว กั น
เป็นการเฉพาะกิจอีกครั้ง 
แถมยังช่วยมีเรื่องให้เทก 
แอคชั่นให้เกิดประเด็นติด 
ตามไล่ล่ากลับมาเป็นข่าว 
ที่สนใจ แม้จะไม่มีผลอะไร
ในทางปฏบิตั ิแต่ถอืว่าได้จงั 
หวะปรากฏตัวถูกที่ถูกเวลา
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

การเล่นประเด็นอดีตนายกฯ
ถือกระเป๋าหรูมูลค่าเกือบ 8 ล้านบาท 

ทำาให้ประเด็นนาฬิกาหรูมีเรื่องให้เปรียบเทียบ
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 ท�าให้มีประเดน็เหมอืนกรณี 
ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี คือต่างชาติให้ 
การยอมรบั นั่นหมายถึงว่ากระ 
บวนการต่างๆที่ด�าเนินการกัน 
ในไทย แม้จะท�าในรูปของกฎ 
หมาย แต่ขาดความน่าเชื่อถือ
ในสายตาต่างชาติ ซึ่งเรื่อง 
เหล่านีเ้อาไว้ใช้หาเสยีงท�าความ 
เข้าใจกับประชาชนได้
 ฝ่ายที่ไม่นิยมชมชอบอดีต 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

นายกรัฐมนตรี ที่จะไม่ดีใจคงมี
เพียงกลุ ่มมวลชน เพราะคน
กลุ่มนี้จะรู้สึกหัวร้อนหงุดหงิด
ขึ้นมาทันที ท่ี เห็นภาพคนท่ี 
ตัวเองไม่รักใช้ชีวิตอย่างเป็น
ปรกติสุข
 ตรงกันข้ามกับฝ่ายคุมอ�า 
นาจที่ อาจแอบดีใจต ่อการ 
ปรากฏตั ว เคลื่ อนไหวของ
น.ส.ยิ่งลักษณ์
 จะไม่ให้ดีใจอย่างไรไหว

 ในสถานการณ์ที่ก�าลังตก
เป็นฝ่ายเพล่ียงพล�้า ต้องตั้ง 
รับกับหลายเรื่อง การโผล่หน้า
มาของอดีตนายกฯ จะช่วงชิง
ความสนใจทั้งจากสื่อและมวล 
ชนท�าให้ลดแรงกดดันลงไป 
ได้บ้างไม่มากก็น้อย
 การเล่นประเด็นว่าอดีตนา
ยกฯถือกระเป๋าหรู Hermès 
Birkin 35 PINK ที่มีมูลค่า 
เกือบ 8 ล้านบาท ก็ท�าให้
ประเด็นนาฬ ิกาของ “บิ๊ก 
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว ่าการกระทวง
กลาโหมมีเรื่องให้ยกมาเปรียบ
เทียบ
 การโผล่หน้ามาของอดีต 
นายกฯ ยงัท�าให้กองหนนุทีเ่ริม่ 
ถอยห่างขยับกลับมารวมตัว 
กันเป็นการเฉพาะกิจอีกครั้ง  
ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยท�าให้เสียง 
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหาร
คสช.จากกลุ่มนี้ลดน้อยลง
 เสียงเชียร์ท่ีเคยเงียบหาย 
จะกลับมาดังอีกครั้ง
 ขณะที่รัฐบาลทหารคสช. 
ก็มีเรื่องให้เล ่นตามน�้า เทก 
แอคชั่นติดตามไล ่ล ่าตัวมา
ลงโทษตามกฎหมาย สร้าง
ประเด็นขึ้นมาเบียดชิงพื้นที่ 
ข่าวอื่นที่ไม ่ดีนักของฝ่ายตัว 
เองให้ลดความน่าสนใจลงไป
 สรปุคอืการปรากฏตวัของ 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ สร้างความ
ยินดีให้กับทุกฝ่าย

กรณีปรากฏภาพถ่าย น.ส.ยิ่ง 
ลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายก
รฐัมนตร ีทีป่ระเทศองักฤษ หลงั
จากเก็บตัวเงียบมานานตั้งแต่
เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว สร้าง
ความดีใจให้ทุกฝ่าย
 ย�้าว่าสร้างความดีใจกับ
ทุกฝ่าย
 ฝ ่าย ท่ีสนับสนุนน.ส.ยิ่ ง
ลักษณ์ ในส่วนท่ีเป็นมวลชน
ย่อมดีใจเป็นธรรมดาที่ เห็น 
คนที่ตัวเองรักและให้การสนับ 
สนุนยังอยู่ดีมีสุข
 ฝ่ายสนบัสนนุน.ส.ย่ิงลกัษณ์ 
ในส่วนท่ีเป็นนักการเมืองก็ 
ย่อมดีใจ ที่มีภาพข่าวความ
เคล่ือนไหวของอดีตนายกรัฐ 
มนตรีปรากฏออกมาตามสื่อ
ต่างๆเพราะอดีตนายกฯผู้นี้ยัง
อยู่ในใจประชาชนจ�านวนมาก 
ที่ชื่นชอบในผลงานที่ฝากฝีมือ
เอาไว้ตอนบริหารประเทศ
 ความเคลื่อนไหวของน.ส. 
ยิ่งลักษณ์ สามารถน�ามาต่อ 
ยอดเรียกคืนความนิยมให ้ 
พรรคเพื่อไทยในยามที่ใกล้
เวลาท�าศึกเลือกตั้งตามโรด 
แม็พได้
 ที่ส�าคัญการเปิดครั้งนี้ แม้ 
จะยังไม่มีความชัดเจนว่าอา 
ศัยอยู ่ในประเทศอังกฤษใน
สถานะอะไร 
 แต่การเดินในท่ีสาธารณะ
อย่างเปิดเผยไม่ต้องหลบซ่อน 
เก็บตัว ย่อมบ่งบอกได้ดีว ่า 
อย่างน้อยประเทศที่อาศัยอยู่ 
ก็ให้การยอมรับ และเมินเฉย 
ต่อการส่งตัวผู ้ร ้ายข้ามแดน 
ตามค�าขอของรัฐไทย

ดีใจทุกฝ่าย
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยำโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ลางร้ายสังคมไทย

ทรรศนะ

รู้จักยับยั้ง เบรกรั้ง หักห้ามใจ เมื่อ
ผิดหวังอะไรขึ้นมาก็ต้องแก้ปัญหา
ให้ด ีอย่าหาทางออกแบบโง่ๆอย่าง
นีก้นัเลย การฆ่าตวัตายมแีต่ไปนรก 
เมือ่จติใจเศร้าหมองขณะฆ่าตวัตาย
เป็นทุคติวิบาก

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ทางต้องมาจบชีวิตอย่างน่าเวทนา
  กห็วงัว่ากรณ ี“น้องเอเชยี” จะเป็นบทเรยีน
ที่ท�าให้เด็กวัยรุ ่นทั้งหลายมีสติมีส�านึกใน
ความรกั  โดยเฉพาะในวัยเรยีน คดิอะไรก็ต้อง
รูจ้กัยัง้คดิไว้บ้าง อะไรไม่เหมาะสมกบัวยักต้็อง
คิด การฆ่าตัวตายแล้วยังถ่ายคลิปเผยแพร่ 
ผ่านเฟซบุ๊กมันน่าวิตกมาก เด็กก็เห็นกันทั่ว 
หนังสือพิมพ์ก็ลงภาพตอนจะกระโดดที่ยกมือ
ชขูึน้ให้ถ่ายภาพ มนัไม่เป็นเรือ่งทีด่เีลยส�าหรบั
สังคมไทย โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่หมกมุ่นใน
เรื่องรัก ใจแตก ใจร้อน ใจเร็ว แล้วในที่สุดก็
ต้องมาจบชีวิตเพราะไม่สมหวัง
  เกิดเป็นมนุษย์กว่าพ่อแม่จะเลี้ยงดูมาจน
โตต้องเสียทั้งค่าเลี้ยงดูและค่าเล่าเรียนเท่าไร 
ความผกูพนัความรกัอกี แต่มาจบชวีติแบบโง่ๆ 
อย่างนี้ต้องไม่ควรเลียนแบบ แต่ต้องน�ามา 
เป็นบทรยีนของชวีติเพือ่ไม่ให้มกีารเลยีนแบบ  
 ก็ขอให้เด็กวัยรุ่นทั้งหลายรู้จักยับย้ัง 
เบรกรั้ง หักห้ามใจ เมื่อผิดหวังอะไรข้ึน
มาก็ต้องแก้ปัญหาให้ดี อย่าหาทางออก
แบบโง่ๆอย่างนี้กันเลย การฆ่าตัวตายมี
แต่ไปนรก เมื่อจิตใจเศร้าหมองขณะฆ่า
ตวัตายเป็นทุคตวิบิาก การแก้ปัญหาชวีติ
ต้องมสีตแิละคิดฉลาดกว่านี ้ไม่เป็นเหยือ่
ของอารมณ์ชัว่วบู รกัษาชวีติเพ่ือท�าอะไร
ดีๆ ในวนัข้างหน้ายงัมอีกีเยอะแยะ ผูช้าย
ไม่ใช่เลขคณิต อย่าเอาไปคิดให้เปลือง
สมองมากจนเกินไป 
 เจริญพร

“น้องเอเชยี” เดก็สาววัย 18 ปีท�าให้เป็นเรือ่ง
พูดกันทั่วบ้านท่ัวเมือง เพราะไม่ใช่การฆ่าตัว
ตายปรกติ แต่จ้างวินมอเตอร์ไซค์ให้ถ่ายคลิป
ขณะท่ีกระโดดสะพานพระราม 8 เพื่อฆ่าตัว
ตาย โดยข่าวว่าได้กินเหล้าย้อมใจก่อนด้วย   
 การตัดสินใจฆ่าตัวตายมาจากความผิด
หวัง ไม่สมหวังจากความรัก เพราะถูกทอดทิ้ง 
โดยเฟซบุ๊กวันเดียวกันมีการโพสต์ภาพและ
ข้อความว่า “บุญคุณต้องทดแทนแค้นต้อง
ช�าระและทดแทนให้นะ” และ “เผลอส่งคลิป
เสยีงให้ใครขอโทษนะคะ โดนผูช้ายเหน็แก่ตวั
ท�าร้ายค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันสุด 
มากๆ ไม่สามารถอโหสิกรรมให้ได้...” ซึง่ “น้อง 
เอเชีย” ได้โพสต์ข้อความตัดพ้อเรื่องความรัก
ช่วงวันที่ 28 ธันวาคมอีกหลายโพสต์ 
 ทีน่่าวติกคอืจะมกีารน�าไปเลยีนแบบหรอืไม่   
เพราะคนเราเมื่อเกิดความเสียใจมากๆ ก็อาจ
ขาดสติท่ีจะคิดจะแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องที่
มีความเจ็บแค้นและต้องการประจานคนที่รัก
  ถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีกับสังคมหากเด็ก
เกิดปัญหาแล้วหาทางแก้ด้วยสติปัญญาไม่ได้ 
ก็จะตัดสินใจง่ายๆด้วยการฆ่าตัวตาย กรณี 
ของ “น้องเอเชีย” จึงถือเป็นแบบอย่างที่น่า
วิตกกังวลกับสังคมไทย ซ่ึงตอนน้ีไม่รู้ว่ามีคน
ฆ่าตัวตายมากน้อยเท่าไร ติดอันดับเท่าไร ถ้า
มีสถิติติดอันดับต้นๆ ฆ่าตัวตายอีก ประเทศ 
ไทยจะเสียหาย 
 ก็หวังว่าหนูๆน้องๆ ก่อนจะมีความรัก ก็
ขอให้มรีูว่้าพษิสงของความรกัเป็นอย่างไร มนั
หวานชืน่ตอนไหน มนัขมขืน่มัย้ มนัอาจหวาน
ชื่นตอนแรก ต้นน�้าดี กลางทางชักยุ่ง ปลาย

เรื่องของ‘กรรม’!

เพจ @CSILA90210 แพร่ภาพจาก 
Getty Image นาฬิกาหรูบนข้อมือ  
“พี่ใหญ่” เรือนที่ 16 เป็น “Rolex 
Day-Date 36” ท�าด้วยทองค�า 18K 
rose gold-รหัส 118205 ราคาตลาด 
1.2 ล้านบาท ครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมสมัยรัฐบาล อภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ ขณะเยือนนครฮานอย เวียด 
นาม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ทั้งยัง
ตั้งข้อสังเกตเนคไทไหมที่ใส่เป็นของ 
“Gucci” ราคา 200 ดอลลาร์หรือ 
6,400 บาท
 ล่าสุด “วรวิทย์ สุขบุญ” เลขาธ ิ
การป.ป.ช.บอกว่าจะเรียก “4 คนนอก” 
แจงปม “นาฬิกาเพื่อน” และไม่ให้ค�า
ตอบว่าจะตรวจสอบนาฬิกาหรทุูกเรอืน
ที่เป็นข่าวหรือไม่ แต่ที่น่าสนใจคือค�า
ตอบหากเป็นการ “ยืม” ทรัพย์สินมีค่า
จากบุคคลที่ 3 มาใช้ว่า “อยู่ที่ความ
สัมพันธ์ เราก็มีเพ่ือนใช่ไหมครับ
และก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน”
 ต้องเกาะตดิกนัไปว่าป.ป.ช.จะตรวจ
สอบทกุประเดน็จรงิหรอืไม่ เพราะเลขา 
ธิการป.ป.ช.บอกว่ากรณีนี้ไม่มีอะไรซับ
ซ้อน การสอบสวนไม่น่าเกินมกราคมนี้ 
หรอืถ้ามคีนนอกกอ็าจช้าไปอกีเลก็น้อย
 ขณะที่ “พี่ใหญ่” ก็ใช้ “ความนิ่ง
สยบความเคลื่อนไหว” หรือ “นิ่ง
เสยีต�าลงึทอง” แต่ภาพ “ชาย 3 คน” 
ที่อ้างเป็น “ทหาร” ล็อกตัว “เอกชัย 
หงส์กงัวาน” ลงจากรถเมล์สาย 2 ขณะ
ทีจ่ะเดนิทางไปกระทรวงกลาโหมเพือ่จะ
มอบนาฬิกาให้ “พี่ใหญ่” นั้น แม้จะ
จบลงโดยต�ารวจพามาส่งที่บ้าน
 แต่ภาพทีป่รากฏไม่ได้ท�าให้ภาพลกัษณ์
ของ “พี่ใหญ่” ถูกมองในแง่ลบเท่านั้น 
แต่ยังกระทบถึง “ทั่นผู้น�า” และ “กอง 
ทพั” อกีด้วย เพราะ “บิก๊เจีย๊บ” ผบ.ทบ.
เพ่ิงประกาศว่ายุคนีไ้ม่ม ี“ทหารมาเฟีย” 
แล้ว!
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เศรษฐกิจ

WHAUPผลติไฟฟ้า509.7เมกะวตัต์

นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารบรษิทั ดบับลวิเอชเอ 
ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผย
การด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ที
เอส 4 เมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่าน
มาว่า เป็นโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็กใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อ
เพลิง  เป็นการร่วมทุนระหว่าง
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ�ากัด บริษัทย่อยที่ WHAUP ถือ
หุน้ร้อยละ 99.99 และบรษิทั กัลฟ์ 
เอ็มพี จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 
25.01 และ 74.99 ตามล�าดบั  โดย
มีก� า ลั งการผลิต ไฟฟ ้ าติ ดตั้ ง
ทัง้หมด 129.9 เมกะวตัต์และก�าลงั
การผลิตไอน�้าติดตั้ง 25.0 ตันต่อ
ชั่วโมง ต้ังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
  โรงไฟฟ้า กัลฟ์ ทีเอส 4 เป็น
โรงไฟฟ้าแห่งที่ 5 ในการร่วมทุน
ระหว่างกลุ่มบริษัท WHAUP และ
บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จ�ากัด ถัดจาก
โรงไฟฟ้า กลัฟ์ วีทพี ีโรงไฟฟ้ากัลฟ์ 
ที เอส 1 โรงไฟฟ้ากัลฟ์ ทีเอส 2 
และโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ทีเอส 3 ซึ่งเริ่ม
ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ไปแล้ว

 ปัจจุบัน WHAUP มีก�าลังการ
ผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เริ่มด�าเนิน
ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วจ�านวน 
509.7  เมกะวตัต์ (โรงไฟฟ้า 5 โรง) 
และอยู่ระหว่างการก่อสร้างและ
พัฒนาอีกจ�านวน 33.2 เมกะวัตต์ 
ซึ่ งด� า เนินการผลิตไฟฟ ้ า เชิ ง
พาณิชย์ทั้งหมดภายในปี 2562

WHAUP เริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการโรง 
ไฟฟ้ากัลฟ์ ทีเอส 4 พร้อมลงทุนโรงไฟฟ้าให้ครบ 5 โครงการ 
ก�าลังผลิต 509.7 เมกะวัตต์  

พบนักลงทุน : สุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เทคโนเมดิคัล 

ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน น�าเสนอผลประกอบการประจ�าไตรมาส 3/2 

560 โดยบรษิทัฯคาดรายไดโ้ตเกนิเปา้ 600 ลา้นบาท ลา่สดุตนุ Backlog เครือ่งหวัใจ 

และปอดเทียมอีก 25 ลบ.รับรู้รายได้ในปีนี้ เร่งสร้างโชว์รูมใหม่รองรับการเติบโต 

อร่อยจุใจ : ประณยา นิถานานนท์ ผู้อ�านวยการ-ธุรกิจบัตรเครดิต เคทีซี ร่วมกับ 

บมจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ออกแคมเปญ “อร่อยจุใจ..ลุ้นเที่ยวฟรี ลุ้นกินฟรี  

ท่ีรา้นอาหารในเครอืซอีารจี์ กับบตัรเครดิตเคทีซ”ี เพยีงสมาชกิใชจ่้ายผา่นบตัรเครดติ

เคทีซีที่ ร้านอาหารในเครือซีอาร์จี รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2561 

นายรงัสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต 
จ�ากัด (มหาชน) (SMART)  เปิด
เผยว่า SMART บล็อคเย็น รุ่น 
G4-0.6 ความหนา 75 มิลลิเมตร 
ค่าต้านทานความร้อน (R-Value) 
ที่ 0.61 และ G4-0.6 ความหนา 
100 มิลลิเมตร ค่าต้านทานความ
ร้อน (R-Value) ที่ 0.77 ผ่าน
เกณฑ์รับรองจากกรมพัฒนาพลัง 
งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ติด
ฉลากเบอร์ 5 ประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูง ถอืเป็นมาตรฐาน
ใหม่วงการวัสดุก่อสร้างและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน  

 นอกขากนี้บริษัทยังมีแผน
พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ
ออกสู่ตลาด โดยในปีนี้จะใช้งบ
ลงทุนประมาณ 50 ล้านบาทส�า 
หรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มหลัก
คือ กลุ่มบล็อคงานตกแต่ง กลุ่ม
งานผลติภณัฑ์โครงสร้าง พร้อมทัง้
ขยายช่องทางการจ�าหน่ายเพ่ิม 
เติมในโมเดิร ์นเทรดเพื่อเข้าถึง 
กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ
 ส�าหรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
ยังเน้นความแข็งแรง ใช้งานง่าย 
ประหยดังบประมาณและประหยดั
เวลาในการก่อสร้าง  แต่จะเพิ่ม 
รูปแบบดีไซน์ที่หลากหลายตาม 
เทรนด์งานตกแต่งมากขึ้น ส่วน

SMARTผูน้�าวสัดอุฐิมวลเบา

ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดช่วงครึ่ง
หลังปี 2560 อาทิ บล็อคช่องลม 
บล็อคมิติ พาวเวอร์บล็อค คานทับ
หลัง ฯลฯ มีกระแสตอบรับที่ดีจาก
กลุ ่มลูกค้าโครงการขนาดกลาง
และรายย่อย ในปีนี้จึงมีแผนที่จะ 
เดินหน้าท�าตลาดในกลุ่มนี้อย่าง 
ต่อเนื่อง
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ข่าวย่อย

เวเนฯไม่พอใจทรมัป์ 
ประธานาธิบดีนีโกลัส มาดูโร 
ผู้น�าเวเนซุเอลา แสดงความ 
ไม่เหน็ด้วยกบัการทีป่ระธานา 
ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ 
ท้าทายนายคิม จอง อึน ผู้น�า
เกาหลีเหนือ ว่าสหรัฐมีปุ่มกด
อาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงประสิทธ ิ
ภาพมากกว่า เกาหลเีหนอื ส่วน 
สถานการณ์ชุมนุมประท้วง 
ในอิหร่าน นายมาดูโรย�้าว่า 
รัฐบาลเวเนซุเอลาสนับสนุน 
รฐับาลอิหร่าน เพราะการชมุนมุ
ประท้วงเกดิจากการแทรกแซง
ของชาติมหาอ�านาจ

หมิะยงัตกหนกัทีจ่นี 
ศนูย์พยากรณ์อากาศแห่งชาติ
ของจีน รายงานว่า มีพายุหิมะ
ตกระดับปานกลาง ที่เขตปก 
ครองตนเองกว่างซี ทางตะวัน
ตกเฉียงใต้เผชิญกับฝนเยือก
แข็งและแผ่นน�้าแข็งปกคลุม 
หิมะตกหนักมากเป็นประวัติ 
การณ์ตั้งแต่ค�่าวันพุธ ไชนา  
เดลี รายงานวันนี้ว่า รถไฟ
ความเร็วสูงบางเส้นทางสาย
เซ่ียงไฮ้-ปักกิ่งต้องล่าช้าและ
ยกเลกิเม่ือวันพฤหัส ทางหลวง
ในมณฑลเจียงซู เหอหนาน  
ฉ่านซี และหูเป่ย์ต้องปิดการ
สัญจร

ย้ายตลาดปลาชื่อดัง 
ตลาดปลาสกึจิ ิ ด�าเนนิกจิการ 
มาเป็นเวลา 80 ปี ถอืเป็นตลาด
ปลาท่ีมีขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก
และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอด
นิยมของญ่ีปุ่นในพื้นที่ตลาด
เนอืงแน่นไปด้วยภัตตาคารและ
ร้านค้า หลงัจากนีต้ลาดปลาจะ
ย้ายไปยงัเขตโทโยส ุซึง่เป็นเกาะ
ทีถ่มทะเลขึน้มาและเคยเป็นที่
ตัง้ของโรงผลติแก๊ส ตลาดแห่ง
สึกจิ ิเปิดท�าการในปี 1935 เป็น 
ที่รู ้จักจากการประมูลซื้อขาย
ปลาในช่วงเช้าตรู่ทุกวัน

ต่างประเทศ

โสมแดงพร้อมร่วมโอลิมปิก 

เจ้าหน้าท่ีกระทรวง เผยว่า เกา 
หลีเหนือได้โทรสารข้อความแจ้ง 
มาว ่า ตอบรับข ้อเสนอเจรจา 
ระดับสูงกับเกาหลีใต้ในวันที่ 9 
เดือนนี้ ซึ่งวาระการเจรจาจะเป็น
เรื่องโอลิมปิกฤดูหนาวพย็องชัง 
ที่เกาหลีใต้ในเดือนกุมภาพันธ์
และการปรับปรุงความสัมพันธ์
สองเกาหลี สถานที่เจรจาคือหมู่ 
บ ้านป ันมุมจอมในเขตปลอด 
ทหารที่แบ่งสองเกาหลี 
 ความตึงเครียดบนคาบสมุทร
เกาหลีรุนแรงขึ้นตั้งแต ่เกาหล ี
เหนือทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่ 6 
และขีปนาวุธหลายครั้งเมื่อปีก่อน 
จนกระท่ังนายคิม จองอึน ผู้น�า
เกาหลีเหนือยื่นไมตรีระหว ่าง 
กล่าวสุนทรพจน์ในวันขึ้นปีใหม่ 
ว่าอาจจะส่งคณะไปร่วมโอลิมปิก 
ฤดหูนาวเกาหลีใต้ ด้านเกาหลีใต้
ตอบรับไมตรีด้วยการเสนอเจรจา
ระดับสูง ท่ียุติไปตั้งแต ่เจรจา 
ครั้งหลังสุดเมื่อเดือนธันวาคม 
2558 ตามด้วยการท่ีทั้งสองฝ่าย
เป ิดสายด ่วนอีกครั้ ง เมื่อวันที่  
3 มกราคม หลังจากตัดไปตั้งแต่
ต้นปี 2017 เพราะข้อพิพาทเรื่อง 
นิคมอุตสาหกรรมแคซอง ล่าสุด
เมื่อวานนีป้ระธานาธบิดมีนุ แจอนิ
ของเกาหลีใต้และประธานาธิบดี 
โดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐตกลงจะ
เลื่อนการซ้อมรบออกไปหลังโอ
ลิมปิกพย็องชังเปิดฉากในวันที่ 
9 กุมภาพันธ์
 สหรัฐและเกาหลีใต้ตกลงกัน
เมื่อวานนี้ที่จะเลื่อนการซ้อมรบ
ร่วมออกไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการ
แข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในเดือน
หน้า ที่เมืองพยองชาง ของเกา 
หลีใต้ ทั้งนี้เพื่อลดความตึงเครียด
กับเกาหลีเหนือ
 ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชั่วโมง 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของ
สหรัฐกล่าวว่า การเจรจาระหว่าง

เจ้าหน้าที่อาวุโสของเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต้ที่มีก�าหนดจัดขึ้น 
ในสัปดาห ์หน ้าถือเป ็นเร่ืองดี 
ความตึง เครียดในคาบสมุทร
เกาหลีทวีความรุนแรงขึ้นในช่วง 
ไม่กี่เดือนที่ผ ่านมานี้ หลังจาก 
ที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนา 
วุธหลายคร้ังและทดสอบอาวุธ
นิวเคลียร์ครั้งที่ 6 ซึ่งรุนแรงที่สุด 
 อย่างไรก็ตาม ช่วง 2-3 วันที่
ผ่านมา ความตึงเครียดระหว่าง
เกาหลี เหนือและเกาหลี ใต ้ดู 
เหมือนจะผ่อนคลายลงหลังจาก 
นายคิม จอง อึน ผู้น�าเกาหลีเหนือ 
กล่าวปราศรัยเนื่องในเทศกาลปี
ใหม่ว่า เขามีความประสงค์จะส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิม 
ปิกฤดหูน้า และท่าทผ่ีอนคลายเพิม่
มากขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดี 
มนุ แจ-อินของเกาหลีใต้ พูดคุย
ทางโทรศัพท์กับนายทรัมป์ และ
เห็นพ้องที่จะระงับการซ้อมรบ 
ร่วม ซึง่เป็นประเดน็ทีเ่กาหลเีหนอื
แสดงความไม่พอใจมาโดยตลอด 
ท�าเนียบขาวของสหรัฐ กล่าวใน
แถลงการณ์ว ่า ผู ้น�าสหรัฐและ

เกาหลีใต้ ตกลงที่จะลดความขัด
แย้งในโอลิมปิกและการซ้อมรบ
ร่วม เพื่อให้กองทัพของสหรัฐและ
เกาหลีใต้สามารถหันมาเน้นใน
เรื่องการรักษาความปลอดภัยให้
กับการแข่งขันโอลิมปิก ในขณะที่
ท�าเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้
กล่าวว่า นายมุน ได้แจ้งกับผู้น�า
สหรัฐว่า การเลือ่นการซ้อมรบออก
ไปจะช่วยให้การแข่งขันโอลิมปิก
ฤดูหน้าประสบความส�าเร็จ หาก
เกาหลีเหนือมิได้กระท�าการย่ัวยุ 
ใดๆ อีก 

อุบัติเหตุรถไฟโดยสารพุ่งชนรถ
บรรทุก ขณะแล่นข้ามทางข้าม
รถไฟ ใกล้เมืองครูนสตัด ในรัฐ
ฟรีสเตท ห่างจากนครโยฮันเนส
เบร์ิก ไปทางตะวนัตกเฉยีงใต้ 200 
กิโลเมตร ส่งผลให้มีผู ้เสียชีวิต 
อย่างน้อย 18 คน บาดเจบ็อกี 268 
คน ผู ้ เสียชีวิตหลายศพถูกไฟ 
คลอกจนจ�าสภาพเดิมไม่ได้ ขณะ 
ที่ตู้โดยสารรถไฟหลายตู้เสียหลัก
ตกรางและเกิดเพลิงลุกไหม้ เช่น
เดียวกับรถบรรทุกได้รับความเสีย
หายอย่างหนกั เจ้าหน้าทีกู่ภ้ยัต้อง
เร่งอพยพผู้โดยสารรถไฟออกจาก
ขบวนรถ และฉีดน�้าดับไฟที่ลุก

รถไฟชนรถบรรทุกตายแล้ว18
ไหม้ตู้โดยสาร รวมถึงเร่งค้นหา 
ผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากตู้รถไฟโดย 
สารและซากรถบรรทกุ แต่กค็าดว่า
อาจมีผู ้เสียชีวิตมากกว่านี้ก็เป็น 
ได้ ส่ือท้องถ่ินรายงานว่า รถไฟ
โดยสารขบวนดังกล่าวมีผู้โดยสาร
มากกว่า 700 คน อยู่ระหว่างเดิน
ทางจากเมืองท่าพอร์ต อลิซาเบธ 
ไปยังนครโยฮันเนสเบิร์ก ส่วน
สาเหตุของอุบัติเหตุยังไม่ทราบ
แน่ชัด แต่ผู ้โดยสารรถไฟท่ีรอด
ชีวิตหลายคนบอกว่า รถบรรทกุแล่น
ข้ามทางข้ามตัดหน้ารถไฟโดย 
สารในระยะกระช้ันชิด ท�าให้รถไฟ
เบรคไม่ทัน

จอง อึน 

กระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ เผยว่า เกาหลีเหนือตอบรับข้อ
เสนอ เจรจาระดับสูงในสัปดาห์หน้ากับเกาหลีใต้แล้วในเม่ือ 
วันศุกร์ที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา
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ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4741 (1266) วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

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

POIPATE-221117=4*6

รับสมัครคนขับรถ
ประจำ� กรุงเทพฯ-ปอยเปต 

ไม่จำ�กัดเพศ-อ�ยุ 

เงินเดือน 20,000-25,000 บ�ท 

มีที่พักฟรี, ซักรีดให้ฟรี, 

ค่�ล่วงเวล�

และค่�ออกทริปต่�งห�ก

สมัครงานติดต่อ
โทร.092-446-4245

SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.
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สังคม

ส�านักงานใหญ่รพ.สัตว์ทองหล่อ
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เปิด
ส�านักงานใหญ่แห่งใหม่ย่านใจ 
กลางเมือง ที่ถนนเพชรพระราม 
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Total Solu 
tions” ตอกย�้าความเป็นโรงพยา 
บาลสตัว์ทีต่อบสนองทกุไลฟ์ไสตล์
ของคนรกัสตัว์ 
 สพ.ญ.กฤตกิา ชยัสพุฒันากลุ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จ�ากัด 
กล่าวว่า เทรนด์ความนิยมในการ
เลีย้งสตัว์ของผูบ้รโิภคชาวไทยโดย
เฉพาะคนในเมืองมีแนวโน้มการ
เติบโตเพิม่ขึน้อย่างเหน็ได้ชดั ด้วย
วิถีการด�าเนินชีวิตของคนในยุค
ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ทั้งภาวะที่คน
เป็นโสดมากขึ้น คู่แต่งงานที่ไม่มี
บตุร และกลุม่ประชากรวัยคุณภาพ
ที่มีจ�านวนมากขึ้น เป็นต้น โรง
พยาบาลสัตว์ทองหล่อจึงเดินหน้า
ตอกย�้าความเป็นโรงพยาบาลสัตว์
ชัน้น�าด้วยการเปิด “ส�านกังานใหญ่ 
แห่งใหม่” ที่ถนนเพชรพระรามบน
พืน้ทีม่ากกว่า 6 ไร่ ภายใต้คอนเซป็ต์ 
“Total Solutions” หรือ “การรัก 
ษาแบบบรูณาการ” เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนรักสัตว์
เลีย้งได้อย่างครอบคลมุ โดยจดุเด่น
ของส�านกังานใหญ่ แห่งใหม่นี ้ คือ 
การเป็นโรงพยาบาลสตัว์แห่งแรกที่

Pet City” ที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิด 
“Park & Pool”  ซึ่งประกอบด้วย 
การให้บรกิารสระว่ายน�า้ส�าหรบับ�า 
บดั ฟ้ืนฟ ูและเสรมิพฒันาการทาง
ร่างกายของสัตว์เลี้ยง แผนกอาบ
น�า้-ตดัขน รวมถึงมกีารจดั Training 
Class กิจกรรมเข้าฝูงส�าหรับฝึก
สุนัขให้มีระเบียบวินัย นอกจากนี้ 
ยังมีร้านอาหาร และร้านค้าต่างๆ
ทีเ่ปิดให้บริการโดยเน้นเรือ่งความ
เป็นมติรกบัสตัว์เลีย้ง ด้วยการเปิด
พื้นที่ให้คนและสัตว์เลี้ยงสามารถ
ใช้บริการร่วมกันได้อย่างเต็มที่ 
เรียกว่าสามารถตอบสนองไลฟ์
สไตล์ของคนรักสัตว์ได้อย่างลงตัว
 พร้อมกนันี ้ยงัเปิด “Thonglor 
Blood Bank” ธนาคารเลอืด ทีร่บั
บริจาคเลือดสุนัขและเลือดแมว 
เนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีจ�านวน
สัตว์ป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุที่ต้อง 
การเลอืดเพิม่มากขึน้ทกุวนั ซึง่สตัว์
เหล่านี้ต้องได้รับเลือดอย่างฉุก 
เฉินและทันท่วงที หากต้องรอให้
สตัว์มาบรจิาคเลอืดอาจไม่ทันเวลา 
โดยโรงพยาบาลฯ จะน�าเลือดไป
ช่วยเหลอืสตัว์ทีป่่วยทีร่อการรกัษา
อยู่เป็นจ�านวนมาก ซึง่โรงพยาบาล
สัตว์ และคลินิกอ่ืนๆก็สามารถส่ง
สัตว์ มาเข้ารับการถ่ายเลือดที่ธนา 
คารเลือดได้เช่นกัน

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงมีพื้นที่
ใช้สอยมากที่สุดในประเทศไทย 
หรอืประมาณ 17,000 ตารางเมตร 
ท่ีพร้อมให้บรกิารในด้านการรักษา 
พยาบาล 

 นอกจากด้านการดูแลและรัก 
ษาพยาบาลแล้ว ยังให้ความส�าคัญ
กบัความสขุของเจ้าของและบรรดา
สัตว์เลี้ยงตัวโปรดด้วยการจัดโซน
ด้านหลังอาคารในชื่อ “Thonglor 

วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ  
วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด เดอะมอลล์  
ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เปิดงาน THE MALL SHOPPING CENTER 
PRESENTS TOY GAME COMIC CONVENTION 2017 

โสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ วัลลภา ไตรโสรัส 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ร่วมเปิดไฟต้น
คริสต์มาส ขอรับบริจาคหนังสือและอุปกรณ์กีฬามาร่วมประดับต้น
คริสต์มาส เพื่อน�าไปมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส
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นพ.ประจกัษวชิ เลบ็นาค รองเลขาธกิาร ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิสปสช.

ประธานในพิธีเปิด โครงการ “การลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์บัตรทองเชิงรุก  

ณ เรือออมสิน” โดยมี นพ.ชวินทร์ ศิรินาค, จิรวัฒน์ องค์พิพัฒนกุล, ชุมโชค จิระพงศ์

ศักดิ์ และ เฉลียว ปรีกราน ร่วมงาน 

สุวิทย์ กิ่งแก้ว นายกสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย และ รองกรรมการ 

ผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ จัดงานสัมมนาพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เอสเอ็มอี 

ปีที่ 10 “สร้างธุรกิจเอสเอ็มอี ให้โตอย่างยั่งยืน” โดยมี สมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์  

รองอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมงาน 

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์ เปิดงาน วิพากษ์ดัชนี

นานาชาต ิรว่มกบั อ.ทวชียั เจรญิเศรษฐศลิป ์เปดิผลวจิยั “การพฒันาดชันปีระสทิธผิล

ระหว่างประเทศ” โดยมี ณรงค์ บุญโญ และ ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ร่วม 

เสวนาในหัวข้อ “ดัชนีกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ”

 

จินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�านายกรัฐมนตรี ประธานเปิดตัว

ภาพยนตร์แอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ “ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” ชุดที่ 3 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ พร้อมคณะผู้บริหาร 

ลงนามในสัญญาเข้าซื้อหุ้นสามัญ Universal Worldwide Transportation Limited 

(UWT) ฮ่องกง ส่วนที่ 1 จ�านวน 80,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 39.86 ล้านบาท กับ 

นายหว่อง ไว ฮิง ประธานเจ้าหน้าที่

 

มาร์ค เพลิทิเยร์ ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับ เสริม

สกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมคณะกรรมการ IEEE PES  

เข้าเยี่ยมชมสุดยอดเทคโนโลยี EcoStruxure™ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในโชว์รูม  

ที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย 

วงศ์วุธ กุลปิยะวาจา กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท ชบาบางกอก จ�ากัด ร่วม

ลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือกับดักลาส ฮัมฟรีย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท  

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ากัด ในการให้บริการด้านการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ 

เครื่องดื่มน้�าผลไม้ตราชบาทั่วประเทศ 

มร.เบรนดอน วอเทอร์ส, ยุทธนา เจริญวงค์, รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส, และ ฉัตรชัย  

เลื่อนผลเจริญ ภาคีเครือข่าย “สมาคมเพื่อนชุมชน” แถลงข่าวก้าวสู่ปี 8 มั่นใจ 

เดินหน้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี 2562 หนุนจังหวัดระยองเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 1 ใน 15 จังหวัดน�าร่องของประเทศ  


