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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

น�ำบทเรียนมำแก้ไข
ไร้สติ ด่ืมน�้ำผลำญสติก็ 
จะมีแต่ควำมสูญเสีย 

editor59lokwannee@gmail.com
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สอบทรัพย์เชิงลึก

เศรษฐกิจ 4

ขึ้นศักรำชใหม่ป.ป.ช.มีข่ำวดี
แจ้งกับประชำชนว่ำกำรตรวจ
สอบทรัพย์สินเชิงลึกของ 5  
อดีตรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข ้องกับ
โครงกำรจ�ำน�ำข ้ำวที่น�ำโดย
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต
นำยกรัฐมนตรี ตรวจสอบเสร็จ
สิ้นแล้ว 2 รำย อีก 3 รำยเสร็จ
แล้ว 80-95% จะสรุปให้ป.ป.ช. 
ลงมติได้เร็วๆนี้ ท�ำให้น่ำสน 
ใจว่ำกรณแีหวนเพชรกบันำฬิกำ

หรูของ “บิ๊กป้อม” จะถูกตีตก
แค่ขั้นตอนตรวจสอบเบื้องต้น 
หรือจะไปถึงกำรตั้งคณะอนุ 
กรรมกำรไต่สวนกำรตรวจสอบ
ทรัพย์สินเชิงลึกด้วยหรือไม่ 
เพรำะต้องไม่ลืมว่ำข้อกล่ำว 
หำที่มีคนไปร้องต่อป.ป.ช.ให้
ตรวจสอบ “บิ๊กป้อม” ไม่ได้มี 
แค่เรื่อง ปกปิดบัญชีทรัพย์สิน 
แต่มีข้อกล่ำวหำ “ร�่ำรวยผิด
ปรกติด้วย”

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ไม่ได้คุยกับ “บิ๊กป้อม” ต่างคนต่างทำาหน้าที่
ไม่มีการนัดแนะกันเพื่อให้ตอบคำาถาม
ตรงกับคำาตอบที่ป.ป.ช.อยากได้ยิน

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รำยวัน สมำชิกสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ ยึดข้อบังคับว่ำด้วยจริยธรรมแห่งวิชำชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยำวรกลุ / เจ้ำของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ำกัด / บรรณำธกิำรจดักำร : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�ำนกังำนบรษิทั โลกวันนี ้จ�ำกัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณำธิกำร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
gmail.com

สงูว่ำ “ไม่รู”้ จำกนัน้กเ็ดนิออก
จำกวงสื่อมวลชนยุติกำรให้
สัมภำษณ์ทันที
 ตั ดฉำกมำที่ ส� ำนั ก ง ำน
ป.ป.ช.ที่มีกำรแถลงข่ำวของ 
พล.ต.อ.วัชรพล ประสำร
รำชกิจ ประธำน ป.ป.ช. ซึ่ง
เป็นลูกน้องเก่ำ “บิ๊กป้อม” 
ยืนยันว ่ำเจ ้ำหน้ำที่จะตรวจ 
สอบเรือ่งนำฬิกำกบัแหวนเพชร
ตำมปรกติ
	 “จ�ำนวนนำฬิกำท่ีมีกำรน�ำ
เสนอในโลกโซเชียลมีเดียเพิ่ม
ข้ึนเรื่อยๆนั้น	 ป.ป.ช.	 อำจจะ
ต้องใช้เวลำมำกขึ้น	 ในกำรขอ
ข้อมูล	ส่วนระยะเวลำกำรตรวจ
สอบคงขึ้นอยู ่กับเอกสำรและ 
ข้อเท็จจริงไม่อำจก�ำหนดกรอง
เวลำที่แน่นอนได้	 เมื่อเจ้ำหน้ำ 
ที่ตรวจสอบเสร็จแล้วส่งเรื่อง 
มำที่กรรมกำรป.ป.ช.หำกเรำมี

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รำยงำน)

ค�ำถำมเจ้ำหน้ำท่ีก็ต้องแสวง 
หำค�ำตอบมำให้	 เรื่องนี้สังคม
สนใจต้องรอบคอบเพรำะคน 
ที่ต้องรับผิดชอบคือกรรมกำร
ป.ป.ช.ไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่	 ส�ำหรับ
ผมที่สังคมจับตำก็ไม่หนักใจ
เพรำะกำรลงมติเป ็นหน้ำท่ี
กรรมกำรท้ัง	 9	 คน	 ซึ่งต้อง 
รับผิดชอบร่วมกันใครคนใด 
คนหนึ่งก�ำหนดมติไม่ได้”
 คีย์เวิร์ดส�ำหรับกำรให้สัม 
ภำษณ์ของประธำนป.ป.ช.ครั้ง
นี้คือ กำรยืนยันว่ำไม่ได้พูด 
คุยปรับทุกข์กับ “บิ๊กป้อม” 
ต่ำงคนต่ำงท�ำหน้ำที่ และไม่มี
กำรนัดแนะกันเพื่อให ้ตอบ
ค�ำถำมตรงกับค�ำตอบที่ป.ป.ช. 
อยำกได้ยิน
 สลับมำท่ีข่ำวไม่เกี่ยวข้อง 
กันแต่ป.ป.ช.สำมำรถใช้เป็น
บรรทัดฐำนท�ำงำนได้คือข่ำว
กำรตรวจสอบทรัพย์สินเชิงลึก 
ของ 5 อดีตรัฐมนตรีที่เกี่ยว 
ข้องกับโครงกำรแล้วจ�ำน�ำข้ำว
ซึ่ งน�ำโดย น.ส.ย่ิงลักษณ์  
ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี
 นำยณรงค์ รฐัอมฤต กรรม
กำรป.ป.ช.ที่นั่งเป็นประธำน
อนุกรรมกำรไต่สวนกำรตรวจ
สอบทรัพย์สินเชิงลึกของอดีต  
5 รัฐมนตรี ระบุกำรตรวจสอบ
ทรัพย์สินเชิงลึกท�ำเสร็จแล้ว  

2 รำย อีก 1 รำยเสร็จแล้ว 95% 
และอกี 2 รำยสอบไปแล้ว 80%
	 “ไม ่ขอเป ิดเผยว ่ ำคนที่ 
สอบเสร็จแล้วเป็นใคร	 และไม่
สำมำรถเปิดเผยได้ว่ำพบควำม
ผิดปรกติของทรัพย์สินหรือไม่	
ส่วนที่ยังไม่เสร็จจะด�ำเนินกำร 
ให้แล ้วเสร็จเพื่อเสนอเข ้ำสู  ่
ที่ประชุมคณะกรรมกำรให ้
วินิจฉัยพร้อมกัน	 ยืนยันว ่ำ 
กำรตรวจสอบต้องท�ำให้จบ 
ในเร็วๆนี้	ไม่นำนเกินรอ”
 ท่ียกเรื่องนี้ขึ้นมำต่อท้ำย
ควำมคืบหน้ำของกำรตรวจ 
สอบปมนำฬิกำหรูกับแหวน
เพชรของ “บิ๊กป้อม” เพรำะ
สนใจหลักเกณฑ ์ในกำรต้ัง  
คณะอนุกรรมกำรไต่สวนกำร
ตรวจสอบทรัพย ์สินเชิ งลึก 
ของป.ป.ช.
	 ต้องรอลุ้นกันว่ำกรณีแหวน
เพชรกับนำฬิกำหรูของ	 “บิ๊ก
ป้อม”	 จะถูกตีตกแค่ขั้นตอน
ตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้ำหน้ำ 
ที่ 	 หรือจะไปถึงกำรตั้งคณะ 
อนุกรรมกำรไต่สวนกำรตรวจ
สอบทรพัย์สนิเชงิลกึด้วยหรอืไม่
 เพรำะต้องไม่ลืมว่ำข้อ
กล่ำวหำที่มีคนไปร้องต่อ
ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบ “บิ๊ก
ป้อม” ไม่ได้มีแค่เรื่องควำม
มีอยู่จริงของทรัพย์สิน ปก 
ปิดบญัชทีรพัย์สนิหรอืแสดง
บัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จเท่ำ 
นัน้ แต่มีข้อกล่ำวหำ “ร�ำ่รวย
ผิดปรกติด้วย”

ข่ำวดังข ้ำมปีหนีไม่พ้นเรื่อง
แหวนเพชรกับนำฬิกำหรูของ	
“บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐ 
มนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระ 
ทรวงกลำโหม	 ที่ปิดปำกเงียบ 
ไม่ตอบค�ำถำมส่ือมวลชนเกี่ยว
กับเรื่องนี้มำนำนนับเดือน
 ล่ำสุด “บิ๊กป้อม” เปิดปำก
พูดถึงเรื่องแหวนกับนำฬิกำ 
เป็นครั้งแรกโดยระบุว่ำ
	 “เรื่องนี้ต้องให้คณะกรรม 
กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ	 (ป.ป.ช.)ด�ำ 
เนินกำรตำมกฎหมำย	 ถ้ำเขำ
อยำกท�ำอะไรก็ให้เขำท�ำไป	
ส ่วนที่ โซเชียลมีเดียวิพำกษ์
วิจำรณ์น้ัน	 ก็คิดว่ำเป็นเรื่อง 
ของโซเชียลมีเดียจะไปฟังท�ำ 
ไม	 แล ้ ว เอำมำถำมผมได ้
อย่ำงไร”
 เม่ือถูกสื่อมวลชนถำมย�้ำ 
ว่ำ หำก ป.ป.ช.สอบถำมมำ
พร ้อมท่ีจะชี้แจงนำฬ ิกำทุก 
เรือนใช่หรือไม่ “บิ๊กป้อม” 
ตอบว่ำ “ผมไม่รู้”
 เมื่อถำมย�้ำว่ำ ได้ส่งหนังสือ
ช้ีแจงต่อ ป.ป.ช.รอบสองแล้ว
หรือยัง “บิ๊กป้อม” กล่ำวเสียง

สอบทรัพย์เชิงลึก
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

น�ำบทเรียนมำแก้ไข

ทรรศนะ

2 ปัญหำใหญ่ท่ีท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ
ของกำรตำยและบำดเจ็บ ส่วนหนึ่ง
เพรำะควำมคกึคะนอง ขำดสต ิมนึ 
เมำ สมเดจ็พระสงัฆรำชถงึเตือนวำ่ 
“ผูม้สีตย่ิอมมคีวำมเจรญิได้ทกุเมือ่” 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คนหนึ่งมีกำรศึกษำดีด้วย ต�ำรวจตรวจแอลกอ 
ฮอล์ให้เป่ำเครื่องตรวจ แต่ดันท�ำพิเรนท์เอำ 
ลิ้นดุนและเอำน�้ำลำยอัดอะไรไม่รู ้ล่ะ ท�ำให้
เคร่ืองเป่ำเกือบเสีย เลยถูกต้ังข้อหำเพิ่มเข้ำ 
ไปอีก นี่เพรำะควำมหัวดื้อ ห้ำมเมำแล้วขับ  
แต่ก็จะดื่มจะขับ  
 น่ำเสียดำยที่บำงบัวทองข้ำงวัดอำตมำเอง 
ที่นนทบุรี มีวัยรุ่น 3 คนดื่มเหล้ำตั้งแต่หัวค�่ำ
จนเกือบสว่ำงแล้วขับรถตกคลอง รอดตำย 2 
คนอย่ำงหวุดหวิด อีกคนหนึง่ขำติดกบัรถขึน้มำ
ไม่ได้ เลยเสียชีวิต ทีน่นทบุรีจะมี 3-4 ศพทีเ่กดิ
ขึ้น ทั้งหมดก็มำจำกกำรกินเหล้ำมำกจนขำด 
สติแล้วยังมำขับรถอีก ตัวเองบำดเจ็บล้มตำย
แล้วยังท�ำให้คนอ่ืนรับเครำะห์อีกไม่น้อย ยิ่ง
ไม่มีสติก็ยิ่งไปกันใหญ่  
 ดีปีใหม่ที่ผ่ำนคนตำยลดลง ท�ำให้ภำครัฐ
ภูมิใจได้บ้ำง แต่จ�ำนวนคนตำยก็ยังเป็นร้อย 
บำดเจ็บเป็นพัน แต่อย่ำงน้อยก็ท�ำให้เห็นผล 
ของกำรเข้มงวดกวดขนั ไม่ชะล่ำใจ ไม่ประมำท 
กำรแก้ปัญหำต้องท�ำอย่ำงจริงจังต่อเนื่อง จึง 
จะเกิดควำมปลอดภัย  
 ก็หวังว่ำปีหน้ำคนเจ็บคนตำยจะลดลง
อกี หำกร่วมกนัท�ำดีๆ กจ็ะได้อยูร่อดปลอด 
ภัย ไม่ต้องขึ้นโรงพยำบำล ขึ้นเมรุ  ปีใหม่
จะได้ไม่หำยไปเลย ไม่ได้กลบัมำรบัปีใหม่
กับเขำอีก เมื่อปีใหม่ถือเป็นโอกำสดีก็ขอ
ให้มีสติมีปัญญำมำกขึ้นก็แล้วกัน
  เจริญพร

จังหวัดที่ไม่มีผู้ล้มตำย แต่มีบำดเจ็บบ้ำงเล็ก
น้อยช่วงปีใหม่ที่ผ่ำนคือจังหวัดน่ำน น่ำชื่นใจ
กับควำมปลอดภัยและอีกหลำยจังหวัดที่พยำ 
ยำมท�ำให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด คนเจ็บก็น้อย 
คนตำยก็ไม่มี อันนี้ถือเป็นโชคดีและเป็นปี
มงคลของจังหวัด
 จงัหวดัทีม่กีำรบรหิำรจดักำรทีด่ ีมนีโยบำย
กำรป้องกันที่ดี ควรจะน�ำมำเป็นตัวอย่ำงให้
จังหวัดต่ำงๆที่เกิดอุบัติเหตุมำก เพรำะอีกไม่
นำนก็จะถึงช่วงเทศกำลสงกรำนต์อีกแล้ว  
หำกเตรียมป้องกันให้ดีก็จะไม่มีกำรตำยมำก 
เหมือนอย่ำงที่ผ่ำนมำ น�ำกำรเกิดอุบัติเหต ุ
มำเป็นบทเรยีนจรงิๆ ไม่ใช่แค่ตวัเลขรวมๆแล้ว
ไม่ลงในรำยละเอียด ไม่แก้ปัญหำกันอย่ำง
จริงจังต่อเนื่อง 
  อย่ำงปัญหำรถมอเตอร์ไซค์กับเมำ 
แล้วขับ รู้กันดีว่ำเป็น 2 ปัญหำใหญ่ที่ท�ำ 
ให้เกิดอุบัติเหตุของกำรตำยและบำด 
เจ็บ ส่วนหนึ่งเพรำะควำมคึกคะนอง ขำด
สติ มึนเมำ สมเด็จพระสังฆรำชถึง 
เตือนว่ำ “ผู้มีสติย่อมมีควำมเจริญได้ทุก
เมื่อ”  
 ถ้ำคนที่ไร้สติ ดื่มน�้ำผลำญสติก็จะมีแต่
ควำมสูญเสีย เกิดอุบัติภัยได้ทุกเมื่อ ถ้ำมีสติ 
ก็ไม่ประมำทและจะอยู่รอดปลอดภัย ย่ิงบำง 
คนดื้อด้ำน หัวดื้อ เพรำะกิเลสก็จะมีแต่ท�ำ 
ให้ใจเศร้ำหมอง ไม่เคำรพกฎหมำย หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี อย่ำงข่ำวที่เด็ก 

5ซำกรัฐประหำร

เว็บไซต์ iLaw รำยงำนปี 2561 ภำยใต้
รัฐบำลคสช.ซึ่ ง “ทั่นผู ้น�ำ” เพิ่ ง
ประกำศว่ำเป็น “นกักำรเมอืง” ไม่ใช่ 
“ทหำร” และไม่ใช่ “รัฐบำลทหำร” 
ทั้งที่ก ่อนหน้ำนี้ปฏิเสธมำตลอดว่ำ 
ไม่ใช่ “นักกำรเมือง” ปี 2561 จึงไม่ 
ใช่แค่จะมีกำรเลือกตั้งหรือไม่เท่ำนั้น  
แต่ยังมีมรดกต่ำงๆท่ี คสช.ท้ิงไว้อย่ำง 
น้อย 5 เรื่องคือ
 หนึง่-ประกำศใช้กฎหมำยประ 
กอบรัฐธรรมนูญครบ 10 ฉบับ ซึ่ง
มกรำคม 2561 สนช.ต้องพิจำรณำ 
ให้แล้วเสร็จ โดยปัจจุบันเหลือ 2 ฉบับ
ได้แก่ ร่ำง พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือก 
ตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร(ส.ส.) และ 
ร่ำง พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรได้มำซึ่งสมำชิก
วุฒิสภำ(ส.ว.) 
  สอง-ประกำศใช้ยุทธศำสตร์
ชำติ เสร็จปลำยกันยำยนซึ่งมีกำร 
แต่งตั้ง 35 กรรมกำรยุทธศำสตร์ 
ชำติให้จัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ชำติท่ี
รัฐบำลในอนำคตต้องท�ำตำมไปอีก 
20 ปีข้ำงหน้ำ 
 สำม-แผนปฏิรูปประเทศ ประ 
กำศใช้ตั้งแต่กลำงสิงหำคม 2560  
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ 
ได้จัดท�ำแผ่นเสร็จสิ้นแล้ว รอส่งท่ี
ประชุมร่วมคณะกรรมกำรปฏิรูปประ 
เทศพิจำรณำและให้คณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร ์ชำติพิจำรณำให ้สอด 
คล้องกับยุทธศำสตร ์ชำติก ่อนให้ 
สนช..เห็นชอบและประกำศใช้ต่อไป
  สี่-ประกำศใช้มำตรฐำนจริย 
ธรรม รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ต้อง 
รับฟังควำมคิดเห็นจำกส.ส.และส.ว. 
แต่ขณะนี้ไม่มีจึงรับฟังควำมคิดเห็น
จำกสนช.แทน และ ห้ำ-กำรเลอืกตัง้ 
ที่ยังลูกผีลูกคน
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กรรมกำรผลิต โดย ณ วันที่ 30 
มถินุำยน 2560 ทรพัย์สนิทัง้หมด
มผีูเ้ช่ำเตม็ 100% และมอีำยเุฉลีย่
ประมำณ 3.26 ปีท้ังน้ี ทรัสต์ 
AIMIRT มีนโยบำยจ่ำยเงินปัน 
ผลเป็นรำยไตรมำสในอัตรำไม่

เศรษฐกิจ

AIMIRTเทรดวนัแรก9มกราฯ

นำยอมร จุฬำลักษณำนุกูล ประ 
ธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท เอ
ไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด 
ในฐำนะผู ้ก่อตั้งทรัสต์และผู ้จัด 
กำรกองทรัสต์เอไอเอ็ม อินดัส 
เทรียล โกรท (AIMIRT) มั่นใจว่ำ 
AIMIRT จะเป็นทำงเลือกใหม่ 
ของนักลงทุนภำยใต้ผู้จัดกำรกอง
ทรัสต์อิสระ ซึ่งจะส่งผลดีในควำม
เป็นกลำงในกำรบริหำรงำนทุขั้น 
ตอน โดยพร้อมเทรดวันแรกใน
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 9 มกรำคมนี้   หลังจำกได้
รับกำรตอบรับที่ดีจำกนักลงทุน
สถำบนัและนกัลงทุนรำยย่อยโดย
ขำยในรำคำหน่วยละ 10 บำท
 ทรัสต์ AIMIRT เข้ำลงทุน 
ครัง้แรกในกรรมสทิธิท์ีด่นิ อำคำร 
คลงัห้องเยน็และอำคำรคลงัสนิค้ำ 
ของโครงกำรแปซิฟิค ห้องเย็นใน 
ย่ำนมหำชัย สมุทรสำคร โครง 
กำรเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค ฉะเชิง 
เทรำ และโครงกำรดำต้ำเซฟฉะ 
เชิงเทรำของกลุ่ม บมจ.เจดับเบิ้ล 
ยูดี อินโฟโลจิสติกส ์ (JWD)  
รวมทั้งเข้ำลงทุนในกรรมสิทธิ์ท่ี 
ดนิและอำคำรคลงัสนิค้ำโครงกำร

ทิพย์ 7 ของบริษัท ทิพย์โฮลด้ิง 
จ�ำกัด (TIP) สมุทรปรำกำร 
รวมท้ังสิ้น 9 ยูนิต พ้ืนที่ให้เช่ำ
ประมำณ 58,559 ตำรำงเมตร 
ห ้องเย็นของ JWD ถือเป ็น 
แหล่งกระจำยอำหำรทะเลและ
อุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป ขณะ
ท่ีคลังสินค้ำของกลุ่ม JWD และ  
TIP ก็เป็นพื้นที่ยุทธศำสตร์ของ
กำรคมนำคมขนส่งและอุตสำห 

AIMIRT พร้อมเทรดวันแรกในตลำดหลักทรัพย์ฯ 9 มกรำคม 
หลังได้รับกำรตอบรับจำกนักลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำย
ย่อยได้ตำมเป้ำ ยืนยันควำมเป็นกลำงในกำรบริหำรงำนทุก
ขั้นตอน ชูจุดเด่นกองทรัสต์เข้ำลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องเย็น
และคลังสินค้ำกลุ่ม  JWD และกรรมสิทธิ์คลังสินค้ำโครงกำร
ทิพย์ 7 ของ TIP

มอบรางวลั :	ฉตัรชยั	ศริไิล	กรรมกำรผูจ้ดักำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์	มอบ
รำงวัล	President	Award	ประจ�ำปี	2560	ให้แก่พนักงำนที่ปฏิบัติงำนได้อย่ำง
โดดเด่นและมีผลงำนอันดับ	 1	 เพื่อยกย่อง	 และเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่ำง 
ที่ดีในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนธนำคำร	ในกำรมุ่งมั่นด�ำเนินตำมพันธกิจ	:	
ท�ำให้คนไทยมีบ้ำน	

เยี่ยมชม Kenedix :	 Mr.TaisukeMiyajima	 President	 &	 CEO	 บริษัท	
Kenedix,	INC.	ให้กำรต้อนรบัคณะกรรมกำร	กลุม่บรษิทัไอร่ำน�ำทมีโดย	ปกรณ์	
มำลำกุล	 ณ	 อยุธยำ	 ประธำนกรรมกำร	 เข้ำเยี่ยมชม	 และหำรือเกี่ยวกับ 
กำรวำงแผนธุรกิจ	รวมถึงนโยบำยปี	2018	ของบริษัทไอร่ำ	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ำกัด	
(มหำชน)	

นำยรชิำร์ด เฟนนิง่ ซอีีโอ Control 
Risks บริษัทที่ปรึกษำด้ำนควำม
เสี่ยงระดับโลกเตือนปี 2561 ภำค
ธุรกิจจะต้องเผชิญควำมเสี่ยงหลัก 
5 ประกำรทำงกำรเมืองและควำม
มั่นคง  แม้แนวโน้มเศรษฐกิจโลก
ขณะนี้จะสดใสที่สุดนับตั้งแต่สิ้น
สุดวิกฤตกำรเงิน คือ 1.ควำม
ตึงเครียดในคำบสมุทรเกำหลี แม้
สงครำมไม่น่ำจะอุบตัขิึน้ แต่ควำม
ตึงเครียดทวีควำมรุนแรงและยำก
จะทเุลำลง  2.กำรโจมตทีำงไซเบอร์ 
ครั้งใหญ่ต่อโครงสร้ำงพื้นฐำน ซึ่ง

ปี 2560 มีกำรโจมตีทำงไซเบอร์
ครั้งใหญ่หลำยครั้ง และปี 2561 
อำจเห็นมัลแวร์ประเภทเดียวกับ 
WannaCry, NotPetya และ 
BadRabbit อีกครั้ง   
 3.กำรผูกขำดทำงกำรค้ำของ
สหรฐั กำรเลอืกตั้งกลำงเทอมของ
สหรัฐ กำรเจรจำ NAFTA ที่ไม่คืบ
หน้ำเท่ำที่ควร ประธำนำธิบดีโด 
นัลด์ ทรัมป์น�ำสหรัฐถอนตัวจำก 
NAFTA และ WTO รวมถึงกำรไล่
บ้ีเรือ่งกำรค้ำกับจีน 4.ควำมขัดแย้ง
ในตะวันออกกลำงระหว่ำงซำอุด ี

5ควำมเสี่ยงภำคธุรกิจปี2561

น้อยกว่ำ 90% ของก�ำไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้วต่อรอบปีบัญชี จำก
กำรประมำณกำรอัตรำผลตอบ 
แทนตำมประมำณกำรงบก�ำไร
ขำดทุนของกองทรัสต์ตำมสม 
มติฐำนส�ำหรับรอบระยะเวลำ 12 
เดอืน สอบทำนโดยบรษิทั แกรนท์  
ธอนตัน จ�ำกัด ผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญำต อยู่ที่ 0.7377 บำทต่อ
หน่วยหรอืประมำณ 7.38% ในปี
แรก โดยใช้สมมติฐำนเงินกู้ยืม 
ทัง้สิน้ประมำณ 665 ล้ำนบำท ซึง่
เงินกู้ยืมที่ใช้จริงประมำณ 590 
ล้ำนบำท น้อยกว่ำที่แสดงในประ 
มำณกำร จึงส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำย
ดอกเบี้ยลดลงและมีอัตรำผล
ตอบแทนทีส่งูกว่ำประมำณกำรได้

อำระเบียกับอิหร่ำน ควำมขัดแย้ง
ในซีเรยี เลบำนอน อริกัและเยเมน 
รวมถึงอิสรำเอลกับปำเลสไตน์ 
และ 5.ผู้น�ำโลกที่มุทะลุเอำควำม
คิดตัวเองเป็นใหญ่อย่ำงที่ไม่เคย
ปรำกฏมำก่อน ท�ำให้เกดิควำมคดิ
ชำตนิิยม และนโยบำยประชำนยิม  
ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนได้ตลอดเวลำ
และมกัมองบรษิทัต่ำงชำตเิป็นเหยือ่ 
 

อมร	จุฬำลักษณำนุกูล
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ข่าวย่อย

นศ.จนีอยำกท�ำธรุกิจ
ส�ำนักข่ำวซินหัวของทำงกำร
จนีรำยงำนผลส�ำรวจว่ำ ร้อยละ 
26 ของนักศึกษำปริญญำ 
ตรี 52 สถำบันในจีนอยำกมี
ธุรกิจเป็นของตัวเอง เพิ่มขึ้น
จำกปีก่อน โดยผลส�ำรวจควำม
คิดเห็นของนักศึกษำ โดยร้อย
ละ 22 ของนักศึกษำที่ตอบ
แบบสอบถำม ระบวุ่ำ อยำก
ประกอบธุรกจิด้ำนที่พัก และ
อุตสำหกรรมอำหำร ขณะที ่
อีกร้อยละ 19.3 ต้องกำรประ 
กอบธุรกิจขำยสินค้ำออนไลน์ 

2เกำหลนีัง่โต๊ะเจรจำ
เกำหลีเหนือ และ เกำหลีใต้ 
เตรียมหำรือระดับ รัฐมนตรี
ระหว่ำงกันครั้งแรกในรอบ  
3 ปีที่เขตปลอดทหำรในวัน
อั งคำรนี้  เกี่ยวกับควำมสัม 
พนัธ์ระหว่ำงสองเกำหลี รวม 
ถึงกำรที่ทีมนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนำว 
ที่เกำหลีใต้ เป็นเจ้ำภำพใน
เดือนหน้ำ
 
ไม่ใส่กำงเกงขึน้รถไฟ
ชำวนครนวิยอร์กท้ำทำยสภำพ 
อำกำศหนำวเหน็บอุณหภูมิ
ติดลบถึง 8 องศำเซลเซียส 
ด้วยกำรเข้ำร่วมกจิกรรมวันไม่
สวมกำงเกงขึ้นรถไฟ โดยทัน 
ทีที่มำถึงสถำนีรถไฟ โดยผู ้
โดยสำรต่ำงพำกันถอดกำง 
เกง แล้วก้ำวขึน้รถไฟด้วยท่ำที
ปกติเหมือนกับทุกวัน วันไม่
สวมกำงเกงขึ้นรถไฟ เริ่มขึ้น
เมื่อ 15 ปีก่อน โดยกลุ่มซ่ึง 
มีช่ือว่ำ IMPROVE EVER 
WHERE เป็นกำรล้อเล ่น 
ของกลุ่มคนเพียง 7 คน หลัง
จำกน้ันเริ่มมีผู้ท�ำตำม ขยำย
ไปตำมเมืองต่ำงๆทั่วโลกเป็น
ประจ�ำทุกปี

ต่างประเทศ

‘ทรมัป์’คนโกหกหรอือจัฉริยะ 
โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น�ำสหรัฐออกมำ
โต้หนังสือที่ออกมำแฉเบื้องหลัง
กำรท�ำงำนของตน เป็นหนังสือ
ปลอมขณะที่พันธมิตรต่ำงออก
มำปกป้องผูน้�ำสหรฐัว่ำแท้จริงแล้ว 
เป็นคนในระดับอัจฉริยะ
 หนังสือดังกล่ำวมีชื่อว่ำ ไฟร์
เออร์ แอนด์ ฟิวรี ่(Fire and Fury) 
หรือ ไฟ และ ควำมโกรธ ซึ่งเป็น
หนังสือที่ว ่ำด ้วยเบื้องหลังกำร
ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนำธิบดีของ
นำยโดนัลด์ ทรัมป์ ในรอบ 1 ปี
แรก ที่เต็มไปด้วยควำมขัดแย้ง
มำกมำย เขียนโดย ไมเคิล วูล์ฟ 
อ้ำงอิงจำกปำกค�ำของนำยสตีฟ 
แบนนอน อดีตที่ปรึกษำใกล้ชิด
ของนำยทรัมป์ท่ีออกมำบอกว่ำ 
ตนยังคงสนับสนุนประธำนำธิบดี
ไม่เปลีย่นแปลงและว่ำ กำรวิพำกษ์
วจิำรณ์ระหว่ำงนำยโดนลัด์ ทรมัป์ 
จูเนียร์ บุตรชำยประธำนำธิบดี
ทรัมป์ กับทนำยควำมชำวรัสเซีย 
ว่ำ เป็นกำรขำยชำต ิมจีดุมุง่หมำย
เพียงเพื่อต้องกำรชี้ว่ำ พวกรัสเซีย
นั้น ไม่ใช่ มิตร 
 ขณะท่ีประธำนำธบิดทีรมัป์ได้
ออกมำทวีตข้อควำมเก่ียวกับหนัง 
สอืเล่มนีว่้ำ ท�ำให้ตนกลำยเป็นคน
ที่ควรถูกปลดออกจำกต�ำแหน่ง 
เป็นข้อมูลเท็จและกล่ำวหำว่ำเป็น
โรคควำมจ�ำเสื่อม ดังนั้น หนังสือ
เล่มนี้จึงเป็นหนังสือปลอมและ
เขยีนโดยนกัเขยีนท่ีไร้ควำมน่ำเชือ่
ถือ ทำงด้ำนนำยสตีเฟน มิลเลอร์  
ที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยของนำย
ทรัมป์ ก็ได้ออกมำระบุว่ำแท้จริง
นำยทรัมป์ ถือได้ว่ำเป็นนักกำร
เมืองระดับอัฉริยะที่สุดคนหนึ่ง 
พร้อมกับกล่ำวโจมตีนำยวูล์ฟ ผู้
ประพันธ์ว่ำ เป็นนกัเขยีนชัน้สวะที่
เขียนแต่หนังสือขยะ โดยอำศัย
ข้อมูลจำกนำยแบนนอน ที่มีแต่
ควำมพยำบำทอำฆำตที่ให้ข้อมูล
อนัห่ำงไกลจำกควำมเป็นจรงิลบิลบั 
 ขณะที่นำยวูล์ฟ ผู้ประพันธ์ได้
ออกมำปกป้องหนังสือของตนว่ำ  
ตนนั้นไม่ได้ละเมิดข้อตกลงใน 

กำรไม่เปิดเผยควำมลับแต่อย่ำง 
ใด ยอมรับว่ำ 3 ชั่วโมงที่ตนได้มี
โอกำสเข้ำสมัภำษณ์นำยทรัมป์นัน้ 
นำยทรัมป์คงมองว่ำไม่ใช่เป็นกำร
ให้สัมภำษณ์แต่อย่ำงใด และตน
เช่ือว่ำท�ำเนียบขำวคงก�ำลังคิด 
กันว่ำ นำยทรัมป์ยังเหมำะสมใน
ต�ำแหน่งประธำนำธิบดีอยู่หรือ 
ไม่ หรือสมควรถูกถอดถอนตำม
บทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญสห 
รัฐ มำตรำที่ 25 หรือไม่ ซึ่งใน 
เร่ืองนี้ที่ปรึกษำในท�ำเนียบขำว 
คนหนึ่งกล่ำวว่ำ ยังไม่ถึงขั้นนั้น 
 ขณะที่นำงนิกกี้ เฮลีย ์ ทูต 
สหรฐัประจ�ำสหประชำชำตยินืยว่ัำ 

ไม่มีใครในท�ำเนียบขำวมีค�ำถำม
เกี่ยวกับควำมเหมำะสมของนำย
ทรัมป์ต่อต�ำแหน่งประธำนำธิบดี
เลย และว่ำนำยวูลฟ์คนเขียนหนัง 
สอืเล่มนี ้กเ็ป็นแค่พวกทีย่อมโกหก
เพื่อเงินและอ�ำนำจเท่ำนั้น ซึ่ง 
นำยวูลฟ์ ได้โต้กลับว่ำ ตนไม่ได้
เขยีนหนงัสอืเล่มนี ้เพรำะมใีจอคติ
ต่อนำยทรัมป์ ขณะเดียวกัน นำย
ไมค์ ปอมเปโอ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำ 
นักข่ำวกรอง หรือ ซีไอเอ ว่ำ นำย
วูล์ฟเขยีนหนงัสือออกมำตำมควำม
เพ้อฝันเท่ำนั้น เพรำะแท้จริงนำย
ทรัมป์คือผู้รอบรู้ที่มักจะตั้งค�ำถำม
ที่ ซีไอเอ ยังตอบล�ำบำก

สภำพอำกำศที่หนำวเย็นจัดจน
อุณหภูมิติดลบส ่งผลให ้น�้ำตก
ภำยในอุทยำนเล็ตช์เวิร ์ธในรัฐ
นิวยอร์ก จับตัวกลำยเป็นน�้ำแข็ง 
ขณะที่น�้ำพุภำยในสวนก็กลำย
สภำพเป็นภเูขำน�ำ้แขง็ และมนี�ำ้พุง่
ออกมำจำกยอดด้ำนบน ลักษณะ
คล้ำยกับภูเขำไฟที่ก�ำลังปะทุพ่น
เอำเถ้ำถ่ำนออกมำจำกปำกปล่อง 
ขณะนี้คลื่นควำมหนำวเย็นจำก
มหำสมุทรอำร ์กติก ได ้แผ ่ปก 
คลุมพื้นที่ทำงฝั ่งตะวันออกของ
สหรัฐ ตั้งแต่รัฐเมนไปจนถึงเวสต์
เวอร์จิเนีย ท�ำให้หลำยเมืองมี
อุณหภูมิลดต�่ำเป็นประวัติกำร

อำกำศ‘นวิยอร์ก-ซดินย์ี’คนละขัว้
 ขณะที่นครซิดนีย์ ของออส 
เตรเลียก�ำลังเผชิญอำกำศร้อน 
จัดสูงทะลุเกิน 40 องศำเซลเซียส 
โดยเฉพำะที่เมืองเพิร์ท ชำนนคร
ซิดนีย์ อุณหภูมิเม่ือวันอำทิตย์ 
สูงถึง 47.3 องศำเซลเซียส นับ 
เป็นวันที่ร้อนที่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2482 เป็นต้นมำ ประชำชนพำ 
กันไปคลำยร ้อนตำมชำยหำด 
หรอืว่ำยน�ำ้ ในสระว่ำยน�ำ้ นกัท่อง
เที่ยวชำวฝรั่ งเศสคนหนึ่งต ้อง
ร้องขอควำมช่วยเหลือหลังเกิด
อำกำรลมแดด ขณะก�ำลังปีนเทือก
เขำบลู เมำน์เทนส์
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ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
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ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

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

5
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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

สุดยอดดีไซเนอร์
ประกำศผลอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว
ส�ำหรบั “Vogue Who’s on Next, 
The Vogue Fashion Fund 
2017” สุดยอดโครงกำรเฟ้นหำ
ดีไซเนอร์ไทยที่มีศักยภำพทั้งด้ำน
กำรออกแบบและธุรกิจ เพ่ือผลัก
ดันให้เป็นแบรนด์แฟชั่นที่มีศักย 
ภำพพร้อมทีจ่ะแข่งขนัในตลำดโลก 
ซ่ึงจดัโดยนติยสำร โว้ก ประเทศไทย 
 กลุวิทย์ เลำสขุศร ีบรรณำธกิำร
บริหำร นิตยสำรโว้ก ประเทศไทย 
กล่ำวว่ำ โครงกำร Vogue Who’s 
on Next, The Vogue Fashion 
Fund 2017 ได้จดัต่อเนือ่งเป็นครัง้
ที่ 4 โดยปีนี้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่ง
ขึน้ เพรำะเรำอยำกเห็นธุรกิจแฟชั่น 
ของไทยเติบโตและแขง็แรงได้อย่ำง
สมบรูณ์แบบมำกทีส่ดุ เรำจงึไม่ได้
หำดีไซเนอร์ที่เก่งที่สุด แต่เรำต้อง 
กำรหำแบรนด์ที่มีทั้งงำนดีไซน์
และมีแผนกำรท�ำธุรกิจไปควบคู่
กัน ซึ่งทุกแบรนด์ที่เข้ำมำในโครง 
กำรจะได้รับควำมรู้จำกคณะกรรม 
กำรผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู ้ เชี่ยว 
ชำญในสำขำต่ำงๆพร้อมกันนี้
รำงวัลที่ได้รับจะช่วยพัฒนำและ
ต่อยอดในกำรสร้ำงแบรนด์ให้
แข็งแกร่งอีกด้วย   
 ส�ำหรับผู้รับรำงวัลชนะเลิศที่
คว้ำเงินรำงวัล 1 ล้ำนบำทได้แก่ 
Forrest โดย จุฑำมำศ ภัคกิตติรัฐ 

แบรนด์ ได้แก่Takara Wong 
แบรนด์เสื้อผ้ำสไตล์สตรีทแวร์ที่
ออกแบบโดย ฐกร วรรณวงษ์ โดย
เกิดจำกแนวคิด “กำรลองผิดลอง
ถูก” Takara Wong เชื่อว่ำควำม
ไม่สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่น่ำสนใจ
อย่ำงแท้จริง และนั่นคือเหตุผล 
ที่แบรนด์ได้ให้ควำมส�ำคัญกับผู้ 
ที่อยู่อีกมุมของสังคม และจิตวิญ 
ญำณอันเต็มเปี่ยม ไม่ว่ำจะเป็น 
วฒันธรรม และดนตรใีนแบบต่ำงๆ  
 และแบรนด์ Leisure Projects 
ออกแบบโดย ณัฐพล กนกวลีวงศ์ 
เสื้อผ้ำที่มีควำมเป็น เลเชอร์ แคช
ชวล คือ มีควำมสนุกสนำน ผ่อน
คลำยและเป็นกนัเองเหมำะส�ำหรบั
ผู้ชำยรุ่นใหม่ ไม่ว่ำจะเป็นลำยปัก 
หรือลำยพิมพ์ที่น�ำมำผสมผสำน
อย่ำงทันสมัยและดูน่ำสนใจ
 และในปีนี้ได้มีรำงวัลพิเศษ 
คือ BEST IMPROVEMENT 
WARD มอบให้กับแบรนด์ Every 
day Apparels (เอวีเ่ดย์ แอพพำเรล) 
ออกแบบโดย ชนำภัทร กฤติยำ
นนท์ ซึ่งเป็นรำงวัลที่เหล่ำคณะ
กรรมกำรได้เล็งเห็นว่ำ แบรนด์มี
ควำมตั้งใจรวมไปถึงมีพัฒนำกำร
มำกที่สุดใน ซึ่งแบรนด์ได้แสดง
ศกัยภำพในด้ำนต่ำงๆได้ดีท้ังด้ำน 
ดีไซน์ ธุรกิจ ซึ่งมีควำมพร้อมที ่
จะไปต่อได้ดีในวงกำรแฟชั่นไทย

ผูส้ร้ำงสรรค์ผลงำนแบรนด์นำฬิกำ
ที่ดีไซน์ด้วยกำรน�ำวัสดุจำกธรรม 
ชำติเข้ำไปอยู่ในงำนออกแบบ ซึ่ง 
ผลงำนมตีัง้แต่นำฬิกำหน้ำปัดมอสส์ 
ตัวเรือนนำฬิกำท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
ไปจนถึงกำรน�ำแผ่นหินและวัสดุ

ธรรมชำติอื่นๆมำท�ำเป็นกระเป๋ำ
ในสไตล์โมเดิร์น มินิมัล เป็นผล
งำนที่ได้สัมผัสวิถีจำกธรรมชำติ
แท้จริง พร้อมสื่อสำรตัวตนของ
แบรนด์ที่ชัดเจน 
 ส่วนรำงวัลรองชนะเลิศมี 2 

มร.ดั๊กลำส	สจ๊วต	เอลเลียต	กรรมกำรผู้จัดกำรภำคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
บจก.เอบี	ฟู้ด	แอนด์	เบฟเวอร์เรจส์	(ประเทศไทย)	และ	ปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธำ 
วรกุล	 รองประธำนกรรมกำรบริหำร	 บมจ.ซีพี	 ออลล์	 เปิดตัวควำมร่วมมือ 
โครงกำร	‘เติมพลังสมอง	ให้น้องเรียนรู้’	เพื่อฉลองวันเด็กที่สวนสัตว์ดุสิต	

ช�ำนำญ	 เมธปรีชำกุล	 และ	 วศิน	 ไสยวรรณ	 ร่วมกันเปิดงำน	 “The	 First	
Cashless	 Experience”	 แนะน�ำประสบกำรณ์ช็อปปิ้งแบบไร้เงินสดเต็มรูป 
แบบ	ครั้งแรกในประเทศไทย	โดยมี	ชัยรัตน์	เพชรดำกูล,	ธนำ	เธียรอัจฉริยะ,	
ดร.เมธินี	จงสฤษดิ์หวัง	และ	ดำวิกำ	โฮร์เน่	ร่วมงำน
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สังคม

มร.ฟรโิซ	พอลเดอร์วำร์ต	ดนิเนอร์	อนิเดอะสกำย	ประเทศไทย	ร่วมกบั	ไพพรรณ	
หลักแหลม	 ผู้จัดกำรใหญ่	 ศูนย์กำรค้ำ	 ดิเอ็มโพเรียม	 และ	 ดิเอ็มควอเทียร	์ 
เปิดงำน	“ดินเนอร์	อินเดอะสกำย	ประเทศไทย”	โดยได้รับเกียรติจำก	วีรศักดิ์	
โควสุรัตน์	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ	ร่วมงำน

คณุหญงิสดุำรตัน์	เกยรุำพนัธุ	์เป็นประธำนงำนเลีย้งฉลองพธิมีงคลสมรส	ระหว่ำง	
จิรำภำ	 พรประภำ	 บตุร	ี สุรีย์พร-อำรกัษ์	 พรประภำ	 กบั	 อภลิำภ	 กมลวศิิษฎ์	 
บุตร	 นิรมล-วิบูลย์	 กมลวิศิษฎ์	 โดยมี	 ชูวิทย์	 กมลวิศิษฎ์	 และแขกผู้มีเกียรติ
มำกมำยร่วมแสดงควำมยินดี	ที่	โรงแรมสยำมเคมปินสกี้	

โชตนิรนิทร์	เกดิสม	รองผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	รบัมอบป้ำยรณรงค์
กำรขับขี่บนท้องถนน	 จำก	 SVL	 Group	 กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร	 และ
ชมรมผู้ประกอบกำรขนส่ง	 บำงสะพำน	 เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และตระหนักใน 
กำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย	สร้ำงวินัยจรำจร	

พล.อ.อ.ประจนิ	จัน่ตอง	รองนำยกรฐัมนตร	ีเปิดงำน	สมัมนำ	“สถำนภำพควำม
พร้อมด้ำนดิจิทัลของภำครัฐ	 ประจำปี	 2560”	 เพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลภำครัฐได้ทัดเทียมมำตรฐำนนำนำประเทศโดยมี	 ดร.พิเชฐ	 
ดุรงคเวโรจน์	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ร่วมงำน

ไพศำล	 พิสุทธิ์วัชระกุล	 ประธำนวปอ.รุ่น	 46	 จัดงำนเลี้ยงอวยพรปีใหม่ให ้
แก่	วงค์สกุล	กิตติพรหมวงค์	อธิบดีอัยกำรคดีพิเศษ	โดยมีไพรัช	วรปำณิ	กรรม 
กำรอยักำร	ประจกัษ์	ตัง้คำรวคณุ	ปธ.สทีโีอเอ.กติตพิงษ์	เตรตันชยั	นำยกสมำคม
วิเทศพำนิชย์ไทยจีน	และ	วิชำญ	ชำญธนำไพศำล	ร่วมงำน

สทุธเิกยีรติ	จริำธวิฒัน์	ประธำนกรรมกำร	โรงแรมและรสีอร์ตในเครอืเซ็นทำรำ	
จัดงำนเลี้ยงฉลองปีใหม่ให้ผู้บริหำรและพนักงำนของโรงแรมและรีสอร์ตใน 
เครอืเซน็ทำรำ	โดยม	ีธรีะยทุธ	จริำธวิฒัน์,	สงัข์	ว่องปรชีำ,	จไุรรตัน์	มงคลวงศ์สริ,ิ	
ภำรณี	กำลวิโรจน์,	ทอม	ทรัสเซล	ร่วมงำน

ดร.นรศิ	ธรรมเกือ้กลู	รองกรรมกำรผูจ้ดักำร	บมจ.ซพี	ีออลล์	และ	รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรอำวุโส	 บจก.ซีพี	 รีเทลลิงค์	 ร่วมมือกับ	 ปรำโมทย์	 หมู่พยัคฆ์	 ผอ. 
ศูนย์ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย	 
ให้ควำมรู้เกษตรกรผู้ปลูกกำแฟพร้อมรับซื้อเมล็ดกำแฟเกษตรกร	ที่จ.น่ำน

ภำวิณี	 ทิพย์เพชร	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรงำนกรรมกำรและสื่อสำรองค์กร	
บรษิทั	เทเวศประกนัภยั	จ�ำกดั	(มหำชน)	พร้อมทมีกจิกรรมเพือ่สงัคม	จดัอบรม	
“กำรพัฒนำสมองและกำรเรียนรู้ด้วยตำรำงเก้ำช่อง”	 ให้แก่คณะผู้ปกครอง
นักเรียนห้องกำรศึกษำพิเศษ	โรงเรียนวัดมหำธำตุ	


