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สนามเลือกตั้งผู ้บริหารและ
สมาชกิสภาท้องถิน่ทีจ่ะเปิดช่วง
กลางปีนี้ จะว่าเป็นข่าวดีต่อการ
หวนคืนสู่ระบอบประชาธิปไตย 
เป็นการส่งสัญญาณไปถึงการ
เลือกตั้งใหญ่ปลายปีก็คงจะใช่ 
ซ่ึงการเปิดสนามให้ฝ่ายการ 
เมืองมีที่เล่นครั้งนี้ฝ ่ายคุมอ�า 
นาจมีแต่ได้ ได้ทั้งความเชื่อมั่น
ว่าจะรักษาสัญญาท�าตามโรด 
แม็พ ได้ทั้งลดแรงเสียดทาน 

จากฝ่ายการเมืองเพราะเมื่อมี
สนามให้เล่นทัง้พรรคเลก็พรรค
ใหญ่ต ้องหันไปโฟกัสที่การ
เลือกตั้งโดยเฉพาะสนามเลือก
ตั้งผู ้ว ่าฯกทม. ซึ่งจะช่วยลด
เสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลใน
ทุกแพลตฟอร์มของสื่อให้ลด
น้อยลงไปโดยปรยิาย แถมหาก 
เกดิความป่ันป่วนวุน่วายยงัอาจ
ใช้เป็นข้ออ้างถงึความไม่พร้อม
เลื่อนโรดแม็พได้อีกด้วย

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีผล
ต่อการตัดสินใจอนาคตทางการเมือง
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นั้นๆ รักษาการแทนจนหมด
วาระ แต่หากผู้บริหารลาออก
แล้วสภาท้องถิ่นมีวาระการ
ท�างานเหลือเกินกว่า 180 วัน 
ให ้ เลือกตั้ งใหม ่  แต ่ผู ้ ชนะ 
เลือกตั้งจะมีวาระการท�างาน
เท่ากับวาระของสภาท้องถิ่นที ่
ที่เหลืออยู่เท่านั้น 
 นัยว ่าเพื่อดัดหลังพวกผู ้
บริหารท้องถิ่นที่ชอบชิงลาออก
ก่อนครบวาระเพื่อให้มีเลือกตั้ง
ใหม่ในช่วงที่คะแนนนิยมดี 
 ส�ำนักงำน กกต.คำดกำรณ์
ว่ำกำรเลือกตั้งท้องถ่ินจะเกิด 
ข้ึนได้ในช่วงเดือนมิถุนำยน  
ซึ่งรวมถึงนำยกองค์กำรบริหำร

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ส่วนจังหวัด (อบจ.) และผู้ว่ำ
รำชกำรกรุ ง เทพมหำนคร 
(กทม.) ด้วย
 แน่นอนว่ำกำรเลือกตั้งผู ้
บรหิำรระดบัจงัหวดั โดยเฉพำะ
ต�ำแหน่งผู้ว่ำฯกทม. เป็นสนำม
ที่พรรคกำรเมืองต่ำงให้ควำม
สนใจ โดยเฉพำะพรรคกำรเมอืง
ใหญ่ท่ีจะส่งตัวแทนพรรคลง
ชิงชัย
 เม่ือสนามการเมืองเปิด 
มีที่ให้เล่น การเลือกตั้งท้อง
ถิ่นย่อมดึงความสนใจของ
นักการเมืองและพรรคการ 
เมืองให้ไปจดจ่ออยู่ที่การ
เลือกตั้ง ซึ่งจะช่วยลดความ

สนใจต่อการวิพากษ์วิจารณ์
ทางการเมืองที่มีต่อรัฐบาล
ทหารคสช.ลงไปโดยปรยิาย
 เมื่อนักการเมือง พรรค 
การเมือง หันไปโฟกัสกับการ
เลอืกตัง้ รฐับาลทหารคสช.กค็ง
สบายใจขึ้นในระดับหนึ่ง
 ที่ส�าคัญการเลือกต้ังผู ้บร ิ
หารและสมาชิกสภาท้องถิ่นจะ
ยังเป็นตัวชี้วัดอนาคตของการ
เลือกตั้งระดับชาติที่จะเกิดขึ้น
ตามโรดแม็พอีกด้วย
 หากมีความปั่นป่วนวุ่นวาย
จากการเลือกตั้งท้องถิ่น อาจ
กลายเป็นข้ออ้างถึงความไม่
พร ้อมส�าหรับการจัดเลือก 
ตั้งระดับชาติ
 นอกจำกน้ีผลกำรเลือกต้ัง 
ผู ้บริหำรและสมำชิกสภำท้อง
ถิ่นยังสำมำรถใช้คำดเดำผล 
กำรเลือกตั้งส.ส.ที่จะมีขึ้นตำม
มำได้อีกด้วย ซึ่งผลกำรเลือก 
ตั้งท้องถิ่นจะมีผลต่อกำรตัด 
สินใจถึงอนำคตทำงกำรเมือง
ในมวลหมู่ผู้มีอ�ำนำจหลำยคน 
ที่ยังลังเลอยู่ ว่ำจะไปต่อหรือ 
ขอหยุดไว้เพียงเท่ำนี้
 แต่ที่ได้แน่ๆคือความ
สบายใจ เมื่อสนามเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเปิดให้เล่น ก็จะชี้ให้
ฝ่ายการเมืองไปเล่นกันตรง
โน้น เสียงจ๊อกแจ๊กจอแจที่
เคยดังสร้างความร�าคาญ
แถวท�าเนียบรัฐบาล แถม
รัฐสภาหรือแม ้แต ่ในโซ 
เซียลมี เดียก็จะลดลงไป 
ตามธรรมชาติ

จะว่ำเป็นข่ำวดี หรือเป็นกำร 
ส่งสัญญำณหวนคืนสู ่ประชำ 
ธิปไตยก็ไม ่ผิดกับกำรเลือก 
ตั้งผู ้บริหำร สมำชิกสภำท้อง 
ถ่ินที่จะมีขึ้นช่วงกลำงปีนี้ค่อน
ข้ำงแน่นอนแล้ว หลังจำกที่ถูก
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
(คสช.) สั่งงดเลือกตั้ง ตั้งแต่ 
เข้ำมำยดึอ�ำนำจบรหิำรประเทศ
เมื่อเกือบ 4 ปีก่อน
 บางแห่ง คสช.สั่งให้ผู ้บริ 
หาร สภาชุดเก่ารักษาไปก่อน
จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง หลาย
แห่งออกค�าสั่งแต่งตั้งบุคคล
เข้าไปท�าหน้าที่แทน และให้
ข้าราชการในพื้นที่จากหลาย
หน่วยงานเป็นสมาชิกสภา
 ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 
เกิดขึ้นในช่วงกลางปีต้องมีการ 
ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่เสียก่อน
 ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือก
ตั้ งสมาชิกสภาท ้องถิ่นหรือ 
ผู ้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ...ที่ส�า 
นกังานคณะกรรมการการเลอืก
ตั้ง (กกต.) ยกร่างขึ้นมาใหม่ 
มีทั้งสิน 68 มาตรา ประเด็นที่
น่าสนใจคือก�าหนดให้ผู้บริหาร
และสภาท้องถิ่นมีวาระการ
ท�างานเท่ากัน เพื่อป้องกัน 
การชิงลาออกก่อนครบวาระ
เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ของ 
ผู้บริหาร
 หากผู้บริหารลาออกช่วงที่
สภาท้องถ่ินมีวาระท�างานเหลอื
น้อยกว่า 180 วันไม่ต้องจัด
เลือกตั้งใหม่ให้ปลัดท้องถิ่น

เลน่ตรงโน้นก่อน
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In Brief : ย่อความ

สู้เพื่อบ้านเมือง

ทรรศนะ

เรื่องม็อบออกมายึดนั่นยึดนี่ ก็ขอ 
ให้น�ามาเป็นบทเรียน คนที่ก�าลัง
ฮึกเหิมมีความคิดให้รอบคอบ อย่า
ท�าให้ประเทศชาติชอกช�้าอีกเลย

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

 เหมือนผัวเมียแย่งกันเป็นใหญ่ สู้กันจน 
ข้างฝาบ้านพัง ใหญ่บนความพินาศย่อยยับ 
ใหญ่แบบนี้ไม่สร้างสรรค์ ขอให้ชิงความเป็น
ใหญ่แบบสร้างสรรค์ พัฒนาประเทศ อย่ามัว
แต่ใส่ร้ายป้ายสีกัน เลิกยุยงปลุกปั ่นม็อบ 
อะไรต่างๆ เพราะตอนนี้หนังสือพิมพ์บาง 
ฉบับก็ลงข่าวว่าจะมีการยึดทรัพย์แกนน�าพัน
ธมิตรฯ ที่ศาลตัดสินคดีปิดสนามบิน น�า
ทรัพย์สินมาขายทอดตลาด  
 ตอนยึดสนามบินท�าความเสียหายมาก 
มาย พวกส่งดอกไม้ไปต่างประเทศก็เน่าเสีย 
ปลาสวยงามก็ตาย ขาดทุนไม่รู้เท่าไร คนจะ
เดินทางก็เดือดร้อนมากมาย   
 ก็หวังว่าความวุ่นวายที่ผ่านมาจะเป็นบท
เรียนของทุกฝ่าย ตอนออกมายึดโน่นยึดนี่  
จะได้รู้ว่าสร้างความเสียหายอย่างไร ท�าให ้
รุ่นหลังมีบทเรียน เพราะตอนท่ีฮึกเหิม มีฝูง 
ชนจ�านวนมากสนับสนุน ขึ้นเวทีกันชนิด 
ไม่คิดหน้าคิดหลัง แต่เมื่อจบเรื่องจบม็อบ 
แล้วมีคดีความตามมาเช็คบิล ก็เป็นเรื่อง 
ที่น่าเห็นใจ เพราะหากถูกยึดทรัพย์สินก็หมด
เนื้อหมดตัว ล้มละลาย 
  เหตุการณ์แบบนี้จึงต้องน�ามาเป็นบท
เรยีน กข็อให้คนทีก่�าลงัฮกึเหมิมคีวามคดิ
ให้รอบคอบ อย่าท�าให้ประเทศชาติชอก 
ช�า้อกีเลย เพราะสดุท้ายกต้็องมานัง่ช�า้อก
ช�้าใจ
 เจริญพร

ไม่แอบๆ หลบๆ ซ่อนๆ เหมือนก่อนหน้าน้ี
แล้วส�าหรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ประกาศเป็นนักการเมืองเต็ม
เน้ือเต็มตัว สังคมจะได้ไม่คลางแคลงสงสัย  
ไม่ลบัลวงพรางอะไรอกีต่อไป ไม่เช่นนัน้ศรทัธา 
ก็จะตกต�่า
 การประกาศอย่างนี้ก็ดีแล้ว ใครชอบก็ 
เชยีร์กนัไป ยกย่องกนัไป ได้คะแนนกนัไป ใคร 
ไม่ชอบกไ็ม่ต้องเชียร์ ไม่ต้องให้คะแนน ไม่ต้อง
มคีวามหวงัอะไร จะได้รูว่้ามีใครทีพ่อใจหรอืไม่
พอใจ ถ้ารับได้ก็พอใจ รับไม่ได้ก็ไม่พอใจ 
 หากพรรคการเมอืงไหนจะสนบัสนนุทหาร 
จะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ก็ประกาศกันไป
เลย ไม่มใีครไปกล่าวหาอะไรกนัอกี พรรคไหน
เป็นห่วงว่าจะท�าให้เกิดความขัดแย้ง เพราะ
เสียงสนับสนุนหรือพรรคแตกแยกก็ว่ากันไป 
อย่าง คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ ก็กลัวพรรคเสียงแตก
เพราะไปหนุนทหาร ไปหนุนพล.อ.ประยุทธ์ 
เพื่อปูทางอ�านาจในอนาคต หลังประกาศเป็น
นักการเมืองเต็มตัว 
 กเ็ป็นความเหน็ของนกัการเมอืงรุน่เก๋าคน
หน่ึง ส่วนจะมีการแฉอีกก็ตามกันดู นักการ
เมอืงรุน่เก่ากไ็ม่ทิง้ลาย  กห็วงัว่าเรือ่งการเมอืง
จะชัดเจน ไม่ต้องเป็นอีแอบหลบๆ ซ่อนๆ 
ลับลวงพรางกัน ฝ่ายท่ีเตรียมจะสู้ก็จะได้รู ้ 
ทาง แต่ก็ขอให้สู้กันเพื่อบ้านเมือง บ้านเมือง
จะได้มั่นคงเข้มแข็ง อย่าสู้กันจนบ้านเมืองพัง 

สุขสันต์วันเด็ก(เลี้ยงแกะ)

วันเด็กแห่งชาติปีนี้คึกคักเป็นพิเศษ 
เพราะ 3 เหล่าทัพคือกองทัพบก กอง 
ทัพอากาศและกองทัพเรือ ยังจัดกิจ 
กรรมด้วยการน�าอาวุธสงครามและ
ยุทโธปกรณ์มาให้เด็กได้สัมผัส ที่ท�า 
เนียบรัฐบาลก็ใส่หุ่นป้าย “ตู่ใจดีปี
หมาไม่ดุ” ขนาดเท่าตัวจริงในชุดและ
อาริยาบทต่างๆให้เด็กๆมาถ่ายรูปคู่
เป็นที่ระลึก ทั้งยังให้นั่ง “เก้าอี้นายก
รัฐมนตรี” แต่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มา
จากการ “ยึดอ�านาจ” จากประชาชน 
 ค�าขวญัวนัเดก็แห่งชาติของ “ลงุตู่” 
ที่ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์
เทคโนโลยี” จึงย้อนแย้งยิ่งนักจาก
อาวุธสงคราม รถถัง เครื่องบิน เรือด�า
น�า้ ซึง่มกัจะมโีมเดลชิน้เลก็ๆเอาไว้เป็น
ของเด็กเล่นช่างฝัน แต่กลับกลายเป็น
อาวุธสงครามของจริง ใช้งบประมาณ
ทีม่าจากภาษปีระชาชนจรงิๆ และกลาย
มาเป็นของเล่นของผู้ใหญ่เสียเอง
 “เดก็วันนีค้อืผู้ใหญ่ในวนัหน้ำ” ส่วน 
ของเล่นที่จะมำโชว์เด็กในวันหน้ำ อย่ำง
เช่น เรือด�ำน�้ำก็คือของเล่นของผู้ใหญ่ 
ในวันนี้ สังคมไทยต่อต้ำนควำมรุนแรง 
เซ็นเซอร์สื่อทุกอย่ำง แต่กลับน�ำอำวุธ
สงครำมมำแสดงให้เด็กๆได้ชื่นชมใน 
วันเด็ก สังคมไทยจึงไม่มีสังคมประเทศ
อื่นใดจะมำเสมอเหมือนได้ 
 สุขสันต์วันเด็ก(เลี้ยงแกะ)!!??
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เศรษฐกิจ

BIZร่วมทุนรพ.รักษามะเร็ง 

นายสมพงษ ์ ช่ืนกิติญานนท์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
บิสซิ เนสอะไลเม ้นท ์  จ� ากัด 
(มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า ที่
ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุ้นมมีตอินมุตัิ
การลงทุนโครงการโรงพยาบาล
เฉพาะทางด้านการรักษาโรค
มะเร็งส�าหรับการรักษาโรคมะเร็ง
โดยเฉพาะ ตั้งอยู่ถนนศรีราชา-
หนองค้อ ต�าบลหนองขาม อ�าเภอ
ศรรีาชา จงัหวัดชลบรุ ีมมีลูค่าการ
ลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท 
(รวมมูลค่าที่ดิน) โดยมีทุนจด
ทะเบียนจ�านวน 200 ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 2 ล้าน
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดย 
BIZ ถือหุ้นร้อยละ 65 และจะมี
สถานะเป็นบริษัทย่อย
 ทั้งนี้ BIZ จะใช้แหล่งเงินทุน
ในการลงทุนตามสัดส่วนการถือ
หุ ้นจากเงินทุนหมุนเวียนใน
กจิการของบริษทั เป็นจ�านวน 130 
ล้านบาท ส่วนบริษัทร่วมทุนใช้
แหล่งเงินทุนในการลงทุนจาก
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นจ�านวน  200 
ล ้านบาท เงินทุนจากบริษัท 
จ�านวน 130 ล้านบาท เงนิทนุจาก
กลุ่มผู้ร่วมทุนจ�านวน 70 ล้าน
บาท และเงินกู ้ยืมจากสถาบัน

ทางการเงินภายใต้บริษัทร่วมทุน
จ�านวน 300 ล้านบาท
  ส�าหรับโรงพยาบาลเฉพาะ
ทางการรักษาโรคมะเร็ง รองรับผู้
ป่วยแบบพกัค้างคนืได้จ�านวน 30 
เตียง ขนาดอาคารโรงพยาบาล 6 
ชัน้และเครือ่งฉายรงัส ี1 เครือ่ง ซึง่
สามารถรองรบัผู้ป่วยได้ 500 ราย
ต่อปี โดยการรักษาแบ่งเป็น 2 

BIZ อนุมัติแผนร่วมทุนตั้งโรงพยาบาลรักษามะเร็งถือหุ้นใหญ่ 
65% พร้อมเปิดให้บริการปี 2562 ขนาด 60 เตียงผู้ป่วย มั่นใจ
ต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่งและเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยมากขึ้น

ประชุมผู้ถือหุ้น : วิษณุ-ศิริญำ เทพเจริญ จัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ณุศำศิริ จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น 
โดยมีกรรมกำรและผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมกันอย่ำงคับคั่ง อำทิ สมพิจิตร  
ชัยชนะจำรักษ์, รำชันย์ อำรยะวงศ์ชัย, มำนพ ถนอมกิตติ

ซื้อขายวันแรก : อมร จุฬำลักษณำนุกูล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท 
เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด ในฐำนะผู้ก่อต้ังทรัสต์และผู้จัดกำร 
กองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ ‘AIMIRT’ เปิดกำรซื้อขำย 
หลักทรัพย์วันแรกในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณชิชา กรรม 
การผูจ้ดัการบรษิทั เอน็.ด.ี รบัเบอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ NDR เปิด
เผยแผนการด�าเนินธุรกิจปี 2561 
ว่า ตั้งเป้ารายได้รวมโตต่อเนื่อง 
ที่ระดับ 1,000-1,100 ล้านบาท 
หลังซื้อกิจการของ Fung Keong 
Rubber Manufactory (Malaya) 
Sdn. Bhd. (FKRMM) ที่มาเลเซีย  
โดยวันที่ 18 มกราคมจะเสนอ 
ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพ่ือพิจารณา
อนมุตั ิโดยคาดว่าจะท�ารายการแล้ว 
เสรจ็ภายใน 60 วนัและรับรู้รายได้
ทันทีในไตรมาสแรกปี 2561 
 FKRMM เป็นบริษัทผู้จัดจ�า 
หน่ายสินค้าที่ผู้บริโภครู้จักมากว่า 
50 ปี มีตัวแทนจ�าหน่ายในมาเล 

เซียมากกว่า 79 ราย รวมถึงคลัง
สินค้าในการจัดเก็บและกระจาย
สินค้าของตัวเอง 4 แห่ง การเข้า 
ซื้อ FKRMM จึงเป็นการเสริม
ธรุกจิของ NDR ทีเ่ป็นผูผ้ลติสนิค้า
ยางในและยางนอกรถจักรยาน 
ยนต์ให้ FKRMM น�าไปจดัจ�าหน่าย 
ในมาเลเซีย นอกจากนี้ยังเป็น 
การสร้างโอกาสในการขยายฐาน 
ลูกค้าและสร้างโอกาสในการจัด
จ�าหน่ายสินค้าที่ผลิตจากยางนอก
และยางในรถจักรยานยนต์และ
รองเท้าในมาเลเซียและประเทศ
ใกล้เคียง  
 ส�าหรบัเงนิลงทนุปี 2561 อยูท่ี่ 
180-200 ล้านบาท แบ่งเป็นลงทนุ
ซื้อกิจการ FKRMM จ�านวน 150 

เคมีบ�าบัด (chemotherapy) ให้
บริการครอบคลุมทั้งผู ้ป่วยหลัก
แบบช�าระเงินเองและใช ้สิทธิ
ต่างๆ เช่น สิทธิประกันสังคม 
สิ ทธิ ส� านั ก ง านห ลักประ กัน
สุขภาพแห่งชาติ สิทธิกรมบัญชี
กลาง โดยที่ตั้งสามารถรองรับผู้
ป่วยจากโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้
เคียง เนื่องจากในภาคตะวันออก
มีโรงพยาบาลภาครัฐแห่งเดียวที่
มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมส�าหรับ
การรักษาโรคมะเร็ง 

ล้านบาท และลงทุนระบบออโต 
เมชั่นจ�านวน 30-50 ล้านบาท 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและ
ลดต้นทุนการผลิต โดยเม็ดเงินลง 
ทุนมาจากเงินหมุนเวียนของ
กิจการ ซึ่งก�าลังการผลิตปัจจุบัน
อยู่ที่ 70% โดยก�าลังการผลิตยาง
นอกรถจกัรยานยนต์ 3.5 ล้านเส้น
ต่อปี และยางในรถจักรยานยนต์ 
7.2 ล้านเส้นต่อปี

NDRรายได้พันล้านหลังซื้อFKRMM

สมพงษ์ ชื่นกิติญำนนท์

ประเภทหลกั ได้แก่ รกัษาโดยการ
ฉายรังสี (Radiotherapy) และ

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชำ
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ข่าวย่อย

เน้ือวัวฝรั่งเศสเข้าจีน
กลุ่มผู้ประกอบการเนื้อวัวฝรั่ง 
เศสพากนัยนิดทีีป่ระธานาธิบด ี
เอมานูว์แอล มาครงของฝรั่ง 
เศส และประธานาธิบดีสี  
จิ้นผิงยกเลิกค�าสั่ งห ้ามน�า 
เข ้าเนื้อวัวฝรั่งเศสที่มีมาตั้ง 
แต่ปี 2544 เนื่องจากเป็นช่วง 
ที่จีนเร่ิมปิดตลาดน�าเข้าเนื้อ 
วัวจากยุโรปทั้งหมดและเนื้อ 
วัวสหรัฐโรควัวบ้าระบาด

นกัเทีย่วผูด้แีจ้งป่วยเทจ็
สมาคมบริษัทน�าเที่ยวของอัง 
กฤษ (เอบีทีเอ) เผยผลส�ารวจ 
ว่า มีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
ราวร้อยละ 19 ถูกบริษัทให้
บริการเรียกสินไหมทดแทน 
หลอกให้แจ้งเท็จว่าเจ็บป่วย 
ในช่วงท่องเที่ยว เพราะหาก
ส�าเร็จ นักท่องเที่ยวจะได้รับ
เงินชดเชยสูงถึงคนละ 2,000 
ปอนด์ โดยคาดว ่ามากถึง  
9 ล้านคน บริษัทน�าเที่ยว
อังกฤษเสียเงินกว่า 240 ล้าน
ปอนด์ 

มะกนัประณามอหิร่าน
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร
สหรัฐมีมติสนับสนุนผู ้ประ 
ท้วงต่อต้านรัฐบาลในอิหร่าน 
เป ็นเอกฉันท ์ด ้วยคะแนน  
415 เสียง ต่อ 2 เสียง ขอสนับ 
สนุนประชาชนชาวอิหร่านที่
ประท้วงตามหลักกฎหมาย
และเป็นไปอย่างสงบ โดย
คัดค้านการปราบปรามการ
ประท ้วงและรัฐบาลทุจริต  
รวมทัง้ประณามรฐับาลอิหร่าน
ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนกับ
ประชาชนชาวอิหร่านอย่าง
ร้ายแรง ระหว่าง 28 ธันวา 
คม-1 มกราคมที่ผ่านมา ท�า 
ให ้มี ผู ้ เสียชี วิตอย ่างน ้อย  
21 คน

ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’มั่นใจอยู่2สมัย
ประธานาธิบดโีดนลัด์ ทรมัป์ ผูน้�า
สหรั ฐ  กล ่ าวถึ งกระแสที่ มี ผู ้
สนับสนุนนางโอปราห์ วินฟรีย์ลง
ชิงต�าแหน่งผู้น�าสหรัฐปี 2563 ว่า 
เขาไม่คิดว่าพิธีกรหญิงช่ือดังจะลง
ชิงต�าแหน่งชนกับเขา แต่หากเป็น
จริงก็มั่นใจว่าเขาจะชนะการเลือก
ตั้งอยู่ดี 
 นายทรมัป์กล่าวว่า เขาชืน่ชอบ
นางโอปราห์และรูจ้กัเธอเป็นอย่าง
ดี จึงคิดว่าเธอจะไม่ลงสมัครชิง
ต�าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐใน 
ปี 2563 แต่หากเปลี่ยนใจเขายัง 
คิดว่าจะชนะเธอได้แน่นอน ก่อน
หน้าน้ี พิธีกรหญิงแสดงวาทะ 
เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมและ
ต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ 
ในโอกาสรับรางวัลลูกโลกทองค�า
เม่ือวันอาทิตย์ ซ่ึงกลายเป็นที ่
ชื่นชอบและกระแสสนับสนุนให้
ราชินีทอล์กโชว์วัย 63 ปีลงชิงต�า 
แหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ แต่
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มว่า 
เธอประสงค์จะลงสมัครชิงต�าแหน่ 
งผู้น�าสหรัฐ
 ขณะทีก่ระทรวงกลาโหมสหรฐั 
แถลงว่า รัฐบาลยินดีที่จะเข้าร่วม
การเจรจาในอนาคต แต่ยังคงยืน
กรานจุดยืดที่เกาหลีเหนือจะต้อง
ปลดชนวนอาวุธนิวเคลียร์ หลัง
จากแถลงการณ์ร่วมในการเจรจา
นาน 11 ชัว่โมงระหว่างเกาหลเีหนอื
กับเกาหลีใต้ระบุว่า ทั้งสองตกลง
เห็นพ้องจัดการเจรจาทางทหาร
และเกาหลีเหนอื จะส่งคณะผูแ้ทน
ชุดใหญ่ไปร่วมการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้
เดือนหน้า เกาหลีเหนือและเกา 
หลีใต้ตกลงกันว่าจะหารือกันอีก
ครั้งเพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆและ
หลกีเลีย่งการเผชญิหน้ากนัโดยไม่
จ�าเป็นท่ามกลางความตึงเครียด
ในการพัฒนาขีปนาวุธติดหัวรบ
นวิเคลยีร์ของเกาหลเีหนอืทีส่ามารถ
ยิงไกลได้ถึงสหรัฐ นายรี ซอน  
ควอน หัวหน้าผู้แทนเจรจาฝ่าย

เกาหลเีหนอืกล่าวว่า อาวธุทัง้หมด
ของเกาหลีเหนือมีจุดมุ ่งหมายที่
สหรัฐ ไม่ใช่จีนและรัสเซียซึ่งเป็น
สหายของเกาหลีเหนือ
 นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อน 
ไหวทางด้าน หน่วยงานป้องกัน
โรคติดต่อของสหรัฐระบุขณะนี้ 
พบการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัด
ใหญ่ในสหรัฐแล้ว 46 รัฐ โดย
เฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของ
เดือนธันวาคม มีผู้ติดเชื้อไข้หวัด
ใหญ่เพิ่มเป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้ ใน
แต่ละปี มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ใน
สหรัฐปีละหลายล้านคน ซึ่งหลาย

แสนคนต้องเข้ารับการรกัษาในโรง
พยาบาล และมีผู้เสียชีวติจากโรคนี้
ปีละหลายพันคน
 มีรายงานว่า ฝนที่ตกลงมา
อย่างหนกั ท�าให้ดนิโคลนและก้อน
หินขนาดใหญ่บนภูเขาในรัฐแคล ิ
ฟอร์เนียตอนใต้ พังถล่มทับบ้าน
เรือนประชาชน ล่าสุดมีรายงาน 
ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 13 คน สูญ 
หายอีก 20 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
พร้อมสุนัขดมกลิ่นก�าลังเร่งค้น 
หา เจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉิน 
เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย 50 คน 
และน�าตัวไปอยู่ในที่ปลอดภัย

นักบินอวกาศชาวญี่ปุ่นขอโทษใน
วันนี้ กรณีทวีตว ่ าตั วสู งขึ้ น  9 
เซนตเิมตรตัง้แต่เดนิทางออกนอก
โลกเข้าสูอ่วกาศเมือ่เดอืนก่อนและ
ห่วงว ่าจะสูงจนไม่สามารถนั่ง
กระสวยอวกาศกลับโลกได้
 นายโนริชิเกะ คาไน นักบิน
อวกาศวัย 41 ปี เดินทางออกนอก
โลกเมื่อสามสัปดาห ์ก ่อนเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศ
นานาชาติ (ไอเอสเอส) นาน 6 
เดือน เขาทวีตเมื่อวันจันทร์ว่า มี
ข่าวใหญ่จะประกาศว่าได้วัดส่วน
สงูตวัเองขณะอยูใ่นอวกาศแล้วพบ

นกับนิอวกาศญีปุ่น่ขอโทษทวิต
ว่าสงูขึน้ 9 เซนตเิมตร ท้ังท่ีหยดุสงู
ไปต้ังแต่สมัยเป็นนักเรียนมัธยม 
ท�าให้รู ้สึกกังวลเล็กน้อยว ่าจะ
สามารถนัง่ในกระสวยอวกาศโซยซุ
เพือ่เดนิทางกลบัโลกได้หรอืไม่ ต่อ
มานายคาไนได้ทวีตขอโทษหลัง
จากทวตีแรกกลายเป็นข่าวใหญ่ได้
เพียงวันเดียวว่า ได้วัดส่วนสูงตัว
เองอกีครัง้เนือ่งจากกปัตนัสงสยัว่า
สูงเร็วขนาดนั้นจริงหรือไม่ แล้วก็
พบว่าเขาสูงขึ้นเพียง 2 เซนติเมตร
เท่านั้น อย่างไรก็ดี เขาไม่ได้ชี้แจง
ว ่าเหตุใดการวัดครั้งแรกจึงผิด
พลาดไปมากเช่นนั้น



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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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.

KING-P-080118

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด

เลขที่ 3 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 08-6475-3138, 09-3535-6365

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญช ี(สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

2. เสมียนประจำออฟฟศ   

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     

 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา

4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    

 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา

5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       

 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา

6. แมบาน (กินอยูประจำ)  

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 080118=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 

ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. หวัหน้างานฝ่ายผลติ  2 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ25 ปีขึน้ไป วฒุมิ.3 ขึน้ไป
	 มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงู	
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี	
	 ถ้ามปีระสบการณ์ควบคมุงานมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

2.	พนกังานฝ่ายผลติ												10 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ18 ปีขึน้ไป
 วฒุปิ.6 ขึน้ไป
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงินเดอืน	ประกนัสงัคม	ประกนัอบุตัเิหต	ุค่าล่วงเวลา		 	
																	ค่าเบีย้เลีย้ง	ค่าครองชพี	ค่าเช่าบ้าน	เบีย้ขยนั
																	โบนสัประจ�าปี	ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่	:	15/49	หมูท่ี	่8	ต.ล�าโพ	อ.บางบวัทอง	จ.นนทบรุ	ี11110

ตดิต่อ	08-1696-9536,	08-1850-8600,	08-1927-9536
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สังคม

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั
บรษิทั แบรนด์ ซันโทรี ่ (ประเทศ 
ไทย) จ�ากัด และ มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมจัด
โครงการ “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์” 
ครั้งที่ 30 ฟิตสมองก่อนสอบ โค้ง
สุดท้าย พิชิต GAT-PAT, O-NET 
ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบครั้ง
ส�าคัญ พร้อมกันทั่วประเทศ 4 
จังหวัด 4 ภาค กับติวเตอร์ ชื่อดัง
ตัวจริง เพือ่ก้าวเข้าสูร่ัว้มหาวทิยาลยั 
 นายด�ารงค์ ศรีพระราม  
รักษาการแทนรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิท 
ยาลัยเกษตรศาสตร ์ และประ 
ธานคณะกรรมการด�าเนินการ
โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 
กล่าวว่า โครงการ “แบรนด์ซัม 
เมอร์แคมป์” ครั้งที่ 30 ฟิตสมอง
ก่อนสอบ โค้งสุดท้าย พิชิต GAT-
PAT, O-NET ถือเป็นโครงการ 
ติวเข้มประจ�าปีที่ส่งเสริมเยาวชน 
ดา้นการศกึษา เพือ่ให้มคีวามพร้อม
ในการสอบผ่านเข ้าสู ่คณะและ
มหาวทิยาลยัทีต้่องการ โดยได้รวม
เอาสุดยอดติวเตอร์ ช่ือดังชั้นน�า 
ของเมืองไทยที่น�าเทคนิคการสอน
ให้จดจ�าเนื้อหาได้ง่ายๆ ผ่านการ
เรียนที่สนุกสนาน รวมทั้งได้เปิด
โอกาสให ้นักเรียนทั่ วประเทศ 
สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการ 

www.brandssummercamp.com, 
FB : brandssummercamp และ 
Line : @brandssummercamp 
เป็นต้น เพ่ือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้า
หมายให้ทราบก่อนใคร ทัง้ข่าวการ
เปิดรับสมัคร เคล็ดลับการเตรียม
ตัวสอบ รวมท้ังโปรโมชั่นพิเศษ
ต่างๆ หรือการร่วมเล่นเกม เพ่ือ 
ลุ้นที่นั่งพิเศษ ในในห้องเรียนของ
โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์
ก่อนใคร
 ส�าหรับน้องๆ นักเรียนที่สนใจ
สามารถสมัครเข้าร่วมติวเข้มกับ
โครงการ “แบรนด์ซมัเมอร์แคมป์” 
ครั้งที่ 30 ฟิตสมองก่อนสอบ โค้ง
สุดท้าย พิชิต GAT-PAT, O-NET
เพื่อร ่วมติวสดโค้งสุดท้ายก่อน 
สอบกับสุดยอดติวเตอร ์ตัวจริง
พร้อมกันท่ัวประเทศ 4 จัดหวัด  
4 ภาค โดยจะเปิดรับสมัครพร้อม
กันตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2561 
โดยสมัครได้ทาง www.brands 
summercamp.com ซึ่งน้องๆ 
ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ 50,000 
คนแรก จะได้รับหนังสือแบรนด์ 
ซัมเมอร์แคมป์ คู ่มือเตรียมสอบ
ครบ จ�านวน 1 ชุด ซึ่งจะมี 7 วิชา 
ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์  
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเคมี วิชา
ฟิสิกส์ วิชาชีววิทยา วิชาภาษาไทย 
วิชาสังคมศึกษา 

ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่อง
ทางหลากหลายและเข ้าถึงทุก 
พื้นที่ในประเทศไทย นับเป็นการ
สร้างความเท่าเทียมในการเข้า 
ถึงการติวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยา 
ลัยอย่างแท้จริง
  นางสาวกุลรัตน์ ศรีบัวทอง 
ผู ้จัดการอาวุโส บริษัท แบรนด์  
ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด ว่า 

โครงการ “แบรนด์ซมัเมอร์แคมป์” 
คร้ังท่ี 30 นี้ ได้จัดกิจกรรมเสริม
ความรู้ในทุกมิติให้กับน้องๆ นัก 
เรียน เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
อย่างเต็มที่ อาทิ การจัดโรดโชว์ไป
ตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตกรุง 
เทพฯและปริมณฑล การออกสื่อ
ประชาสัมพันธ์ใน Social Media 
และสังคมออนไลน์ต่างๆ ผ่านทาง 

สุรพงษ์ เลำหะอัญญำ กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ รถไฟฟ้ำบีทีเอส น�ำคณะ
ผู้บริหำร อำทิ นำยชัยวุฒิ  พักโพธิ์เย็น  นำยณัฐชัย ผะเดิมชิต, นำงพัชนียำ 
พุฒมี มอบกระเช้ำอวยพรปีใหม่ นำยคีรี กำญจนพำสน์ ประธำนกรรมกำร 
ที่ ห้องรับรองชั้น 11 อำคำรบีทีเอส ส�ำนักงำนใหญ่ 

รศ.นพ.นภดล นพคุณ นำยกสมำคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย พร้อม 
คณะจำกสมำคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยำบำลแม่ 
สอด จังหวัดตำก ได้จัดโครงกำรร่วมใจเพ่ือประชำชน โดยออกหน่วย 
แพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ เพื่อตรวจและรักษำโรคผิวหนัง
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สังคม

ดร.วิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยำกรบรรยำย
ประสบกำรณ์เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “นักบริหำร
ระดับกลำง”(นบก.) รุ่นที่ 2 จัดโดยกรมสรรพำกร และมหำวิทยำลัยศรีปทุม 
โดยมี โดม บินซอเล็ม ผู้จัดกำรโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ร่วมให้กำรต้อนรับ 

นพมำศ วัฒนเลี้ยงใจ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด 

นพมำศ วัฒนเลี้ยงใจ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด 
ในนำม เครื่องดื่มตรำช้ำง มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลศิริรำช ครั้งที่ 
11 เป็นจ�ำนวน 450,000 บำท โดยมี ศ.นพ.อภิชำติ อัศวมงคลกุล รองคณบดี
ฝ่ำยบริหำร คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล รับมอบ 

ออดรีย์ เลียว ประธำนกรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำรเนสท์เล่ ภูมิภำค 
อินโดไชน่ำ และ ไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อ�ำนวยกำรบริหำรธุรกิจผลิตภัณฑ์นม 
และโภชนำกำร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ำกัด จับมือกับส�ำนักงำนคณะ 
กรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดโครงกำร “ส่งเสริมทักษะกีฬำในโรงเรียน”
 

อ�ำนวย จิรมหำโภคำ ผู้ช่วยผู้จัดกำร, หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรตลำด ผู้ออกหลัก
ทรพัย์ 1 ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มอบกระเช้ำดอกไม้แสดงควำมยนิดี
ให้กับ บริษัท เจ มำร์ท จ�ำกัด (มหำชน) เนื่องในโอกำสที่หุ้นของบริษัทฯ  
ได้รับคัดเลือกน�ำเข้ำค�ำนวณดัชนี SET100 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 

คุณหญิงอำรีย์ ธีระสวัสดิ์ ร่วมงำนฉลองมงคลสมรสระหว่ำง พ.ต.ท.ณรงค์ชัย 
เอกฉนัท์ (บตุร พล.ต.ต.พทุธชิำต ิ เอกฉนัท์ รองผู้บญัชำกำรต�ำรวจนครบำล- 
เสำวณี เอกฉันท์) กับ วนิษฐำ เลำหวิทยะรัตน์ โดยมี ขัตติยำ ใจเย็น  
มำร่วมอวยพรด้วย ที่สโมสรต�ำรวจ ถนนวิภำวดีรังสิต 

ประชุม มำลีนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มบริษัท บีอีซีเวิลด์ จ�ำกัด 
(มหำชน), ให้กำรต้อนรับ คริสติน่ำ วัชรเนตร กรรมกำรผู้จัดกำรบริหำร บริษัท 
ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) สำขำ เวฟเมคเกอร์ เนื่องในโอกำสเทศกำล 
ปีใหม่ และถือเป็นกำรเปิดตัวเวฟเมคเกอร์ มีเดียเอเจนซี่สำยพันธุ์ใหม่ 

อนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 
(มหำชน) ลงนำมเป็นพนัธมติรทำงธรุกจิกบั มร.โชจโิร โคจมิำ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท เอเชีย ในเครือ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ประเดิมต้น 
ปี 2561 ด้วยกำรร่วมทุนคอนโดมิเนียม 4 โครงกำรใหญ่

อธิป ศิลป์พจีกำร ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยกำรตลำด บริษัท อยุธยำ แคปปิตอล 
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด พำสมำชิกบัตรผู ้ โชคดีที่ได้รับรำงวัลจำกแคมเปญ 
‘TRANSFORMERS : The Last Knight’ บินลัดฟ้ำไปสัมผัสประสบกำรณ ์
สุดพิเศษ ที่ประเทศอังกฤษ


