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โลกวันนี้มีประเด็น 2

ปัญหาอนัเนือ่งมาจากนาฬิกา
หรูบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อ
รัฐบาลทหารคสช.มากกว่าท่ี
คิด เพราะแม้แต่ในฝ่ายสนบั 
สนุนก็ต้องการให้ใช้โอกาส 
นี้เปลี่ยนแปลง ซึ่งความต้อง 
การให้เกดิความเปลีย่นแปลง 
มหีลายระดบัทัง้แค่อยากเหน็
การตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต 
และต้องการเหน็ถงึการเปลีย่น 

แปลงรัฐบาลโดยท่ียังไม ่
ต้องมีเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม 
นี่เป็นแค่ความต้องการของ
กลุ่มคนท่ีไม่มีอ�านาจ คนท่ี
ถืออ�านาจจะคิดเห็นอย่างไร
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง สุดท้ายจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร
หรอืไม่ ถ้ามคีวามเปลีย่นแปลง 
จะเปลี่ยนอย่างไร ผู้มีอ�านาจ
เท่านั้นจะเป็นผู้ให้ค�าตอบ

วาทกรรม “ประชาธิปไตยไทยนิยม” ดังกระหึ่ม 
แต่ไม่แรงเท่า “นาฬิกาหรู” ของ “พี่ใหญ่” 
“วิกฤตศรัทธา” ถาโถมใส่ “ทั่นผู้น�า-ป.ป.ช.” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ชี้ “ประชาธิปไตยไทยนิยม” 
ไม่ตอบโจทย์และถอยหลังเข้าคลอง 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” วิพากษ์ “ประชารัฐ” 
ความเหมือนที่แตกต่างนโยบาย “ประชานิยม” 
“ธิดา ถาวรเศรษฐ” กระตุ้นประชาชน 
ต้องเรียนรู้และให้บทเรียนผู้ท�ารัฐประหาร 
“Pegasus” ย�้า “เผด็จการ” ตรวจสอบไม่ได้ 
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

คนส่วนหนึ่งต้องการเปลี่ยนรัฐบาล
 แต่ยังไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง

 เนื่องจากเห็นว่าการปฏิรูปยังไม่สำาเร็จ
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มากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยการขอให้
คนที่เป็นปัญหาเสียสละ
 ประมาณว่าถึงเวลาสละอวยัวะ
เพื่อรักษาชีวิต
 แต่อีกส่วนหน่ึงกลบัคดิไปไกล
กว่านั้น
 กล่าวคือหมดความศรัทธา 
ต่อรัฐบาลทหารคสช.แล้ว ต้อง 
การให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มา
กกว่าการตดัอวยัวะเพือ่รกัษาชวิีต
 อย่างไรก็ตามความเปลี่ยน 
แปลงที่คนส่วนนี้ต้องการ ไม่ใช่
การเปลีย่นแปลงเพือ่กลบัสูค่วาม 
เป็นประชาธิปไตย
 พดูง่ายๆคอื คนส่วนหนึง่ต้อง 
การเปลี่ยนรัฐบาล แต่ยังไม่ต้อง 
การให้มีการเลือกต้ัง เนื่องจาก 
เห็นว่าการปฏิรูปตามแนวทางที ่
ฝ่ายตัวเองต้องการน้ันยงัไม่ส�าเรจ็ 
 หากปล่อยให้มรัีฐบาลมาจาก

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

การเลือกตั้งความฝันที่จะปฏิรูป
ด ้านต ่างๆตามแนวคิดจะพัง
ทลาย เพราะไม่มัน่ใจว่าหลงัเลอืก
ตั้งกลุ่มก้อนที่มีความคิดอ่านไป
ในทางเดียวกันจะได ้กลับสู ่
อ�านาจ
 แม้จะมีความหวังเรื่องนายก
รัฐมนตรีคนนอก แต่มองว่าไม่
ง่าย
 ไม่ง ่ายทั้งการเข ้าด�ารงต�า 
แหน่ง ถึงจะชนะโหวตให้เป็น
นายกรัฐมนตรีก็ไม่ง่ายในการ
ท�างานเพื่อปฏิรูป
 ทัง้นีเ้นือ่งจากเห็นว่าการเป็น
รัฐบาลผสมหลายพรรคจะท�าให้
นายกฯคนนอกท�างานอย่างมีข้อ
จ�ากัด ท�าอะไรได้ไม่เต็มที่ เพราะ
ต้องเอาใจฝ่ายการเมืองแลกกับ
การสนับสนุนในสภา
 ที่ส�าคัญการเป็นนายกฯหลัง

การเลือกตั้ง ซึ่งเป็นระบบการ 
เมืองปรกติจะท�าให้ไม่มีอ�านาจ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากพอที่จะ 
ชี้นิ้วทุบโต๊ะสั่งการอะไรได้
 นอกจากนี้ยังต ้องถูกฝ ่าย 
ตรงข้ามตรวจสอบการใช้อ�านาจ
ทั้งในสภาและนอกสภาอย่าง 
เข ้มข ้นอีกด้วย ซึ่งจะเป ็นอุป 
สรรคอย่างมากในการท�างานให้
บรรลุตามเป้าหมาย
 จะเห็นได้ว่าเรื่องนาฬิกาส่ง 
ผลมากกว่าทีค่ดิ เพราะกระทบไป
ถึงความเชื่อมั่นต่อฝ่ายเดียวกัน
ด้วย
 สรปุคอื ทัง้ฝ่ายสนบัสนนุและ
ไม่สนับสนุนรัฐบาลทหารคสช. 
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในรัฐบาล แต่ระดับของ 
ความต้องการให้เกดิความเปลีย่น 
แปลงนั้นแตกต่างกันไป
 มีทั้งต้องการแค่ให้ตัดคนที่
เป็นปัญหาออก 
 มทีัง้ต้องการให้เปลีย่นรฐับาล
ใหม่ โดยหวังว่าจะเกิดเหตุการณ์
พิเศษน�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลง
 ขณะที่ความต้องการของอีก
ฝ่ายไม่ต ้องพูดถึงเพราะตั้งธง
ชัดเจนไว ้ที่ การเลือกตั้ งตาม
โรดแม็พ
	 อย่างไรก็ตามนี่เป็นแค่ความ
ต้องการของกลุม่คนทีไ่ม่มอี�านาจ	
คนที่ถืออ�านาจจะคิดเห็นอย่างไร
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
 สุดท้ายจะเกิดการเปลี่ยน 
แปลงอะไรหรือไม่ ถ้ามีความ
เปลีย่นแปลงจะเปลีย่นอย่างไร 
ผู้มีอ�านาจเท่านั้นจะเป็นผู้ให้
ค�าตอบ

กรณีนาฬิกาหรูไม่จบง่ายกลาย
เป็นหนังชวีติเรือ่งยาว	เพราะยังมี
ค�าถามมาออกมาอกีมากมายโดย
เฉพาะข้อสงสัยที่ว่านาฬิกาเพื่อน
ไฉนใส่พอดข้ีอมือทัง้สายหนงัสาย
โลหะ
 ในจ�านวน 20 กว่าเรือนไม่รู้
ว่าเป็นของเพือ่นกีค่นทีอ่นเุคราะห์
ให้ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
กลาโหม ยืมมาใส่เพิ่มความโก้
 ไม่ว่าจะกี่คนหากเปิดตัวเป็น
เจ้าของนาฬิกาอาจเดือดร้อน 
ถูกตรวจสอบเรื่องเสียภาษีว ่า
ด�าเนินการถูกต้องหรือไม่ และ
อาจลุกลามไปถึงผู ้น�าเข้า ผู ้จัด
จ�าหน่ายด้วย 
 ถ้าใครจะรบัป็นเจ้าของนาฬิ 
กาต้องมัน่ใจไม่มจีดุอ่อนให้เจาะ
 ที่ส�าคัญสถานะทางการเงิน
ต้องไม่เป็นช่องให้ตั้งค�าถามว่า
เป็นเจ้าของนาฬิการาคาแพงได้
อย่างไร
 ท่ามกลางฝุ ่นนาฬิกาที่ยัง 
ตลบอบอวนอยู่ในตอนน้ีมีแนว 
คิดบางอย่างที่น่าสนใจออกมา
จากฟากฝั่งที่ให้การสนับสนุนรัฐ
บาลทหารคสช.
 แนวคิดที่ว่าแบ่งออกได้เป็น
สองส่วน
 แน่นอนว่าทั้งสองส่วนผิด 
หวังต่อเรื่องนาฬิกาหรูและค�า
ชี้แจงของ “บิ๊กป้อม” เพราะ 
เห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลกระ 
ทบด้านลบโดยตรงต่อรัฐบาล
ทหารคสช.
 ส่วนหนึ่งอยากเห็นผู ้น�ารัฐ 
บาลรีบตัดไฟไม่ให้ลุกลามไป

ต้องเปลี่ยนแปลง
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In Brief : ย่อความ

กินเกินใช้เกิน

ทรรศนะ

คนเราเมื่อจิตใจปลื้มปิติก็มีความ
สขุ ช่วยก�าจดัความซมึเศร้า ซึง่การ
ท่องเท่ียวถอืเป็นส่วนหนึง่ท่ีจะสร้าง
ความสุข  แต่ไม่จ�าเป็นต้องให้เกิน
ตวั ไม่จ�าเป็นต้องกนิเหล้า ดธูรรมชาติ 
ท่ีสวยงามและอากาศท่ีสดชื่นก็มี
ความสุขแล้ว

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

มาประชมุกนัเยอะ นกัท่องเทีย่วจนีกม็าพกักนั
มาก โรงแรมจึงยังดีมากๆ เพราะฉะนั้นคงไม่
ต้องใช้กระเป๋าดูดทรัพย์ดูดเงินอะไร เพียง 
เรารู้จักสร้างสรรค์พัฒนาเพ่ือดึงดูดการท่อง 
เทีย่ว คนไทยกต้็องส่งยิม้สยามต้อนรบั ถ้ารูจ้กั
สร้างสรรค์ให้ทั้งตัวเองและนักท่องเที่ยว 
มีความสุข ก็ไม่จ�าเป็นต้องไปจ้างนักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญอะไรมาโฆษณากันมากมาย แค ่
คนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ไม่ฉกชิงวิ่งราว  
ไม่ฉวยโอกาสขูดรีด เอารัดเอาเปรียบเขา 
เกนิไป ไกด์ไม่ยดัเยยีดให้นกัท่องเทีย่วซือ้โน่น
ซื้อนี่ นักท่องเที่ยวก็ร�าคาญและเข็ดขยาด  
ไม่อยากมา 
 เพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกิน เรื่อง
วัฒนธรรม ความมีน�้าใจ นี่แหละเป็นสิ่ง 
ท่ีจะดึงดูดคนมาเท่ียวประเทศไทย ก็หวังว่า 
คนไทยจะร่วมกันท�าให้ประเทศไทยเป็น 
เมืองที่น่าเที่ยวมากขึ้นๆ ท�าอะไรที่สร้างสรรค์
พัฒนา ไม่ว่าธรรมชาติหรือวัฒนธรรม นัก 
ท่องเที่ยวมาแล้วก็มีความสุข เที่ยวแล้วคุ้มค่า 
 คนเราเมื่อจิตใจปลื้มปิติก็มีความสุข 
ช่วยก�าจดัความซมึเศร้า ซึง่การท่องเทีย่ว
ถอืเป็นส่วนหนึง่ท่ีจะสร้างความสขุ ถ้าอยู่
แต่บ้านก็อยู่แต่ในห้อง หนักๆเข้าก็ซึม
เศร้าและเดี๋ยวก็ฆ่าตัวตาย แต่การเที่ยว
ก็อย่าให้มากเกินตัว ไม่จ�าเป็นต้องกิน
เหล้า ดธูรรมชาตทิีส่วยงาม อากาศสดชืน่ 
เก็บความสวยงามเป็นภาพประทับใจก็
สามารถก�าจัดโรคซึมเศร้าได้  ไม่จ�าเป็น
ต้องกนิเกนิใช้เกนิ กนิอาหารให้อร่อยและ
ต้องกินให้มันเป็นยา อย่ากินยาเป็น
อาหาร อาหารที่มีประโยชน์ ยิ่งเป็น
สมุนไพรก็ยิ่งมีสารอาหาร โดยเฉพาะ
กล้วยราคาก็ถูก สารอาหารก็เยอะ ท้ัง
ประหยัดและได้ประโยชน์  ก็ขอให้ท�า
อะไรก็เป็นเรื่องท่ีสร้างสรรค์และพัฒนา
ประเทศได้มากขึ้นด้วยก็แล้วกัน
  เจริญพร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ไม่ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
เอาร้านอาหารริมทาง(สตรีทฟู้ด) ท่ีได้รับ
รางวัลมิชลินสตาร์มาเล้ียงคณะรัฐมนตรี 
เพราะต้องการแสดงออกถึงความพอเพียง 
ไม่ต้องการให้เป็นตัวอย่างการใช้จ่ายอย่าง 
สิ้นเปลือง จ่ายมากกินเกิน ซึ่งเรื่องนี้ผู ้น�า
ประเทศบางประเทศเข้มงวดเช่นกนั อย่างลาว 
ก็เข้มงวด รวมถึงรถยนต์ ของใช้ไม่จ�าเป็น 
ต้องหรูหราราคาแพง  
 ประเทศไทยขณะน้ีก็เห็นข่าวท่ีผู้ใหญ่ท่าน
หน่ึงก�าลังถูกสังคมกดดันอย่างมากกับการใส่
นาฬิกาหรูราคาแพง ผู้น�าหลายประเทศจึง
ระมดัระวงัและมสี�านกึเรือ่งนีด้ ีถ้าไม่รูจ้กัยบัยัง้
เบรกรั้งหักห้ามการใช้ของหรูราคาแพงก็จะ
ท�าให้สงัคมข้องใจเช่นกนัว่าทรพัย์สินต่างๆนัน้
ได้มาอย่างไร 
  การท่ีททท.เอาร้านอาหารริมทางที่ติด
อันดับโลกมาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
เพราะรายได้จากการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้
ส�าคัญอันดับหน่ึงของประเทศ ดีกว่าสินค้า
เกษตร มีอาชีพท่ีเกี่ยวข้องมากมาย แต่คน 
ไทยไม่จ�าเป็นต้องท�าอะไรเกินตัว ต้องประ 
หยัดอดออมไว้ก่อน ความอร่อย หรูหรา 
ฟู่ฟ่า ฟุ่มเฟือย เป็นเรื่องส่วนเกิน หากกิน 
เกินใช้เกิน ก็ท�าให้เราทุกข์ได้ จะเที่ยวก็ให ้
พอดิบพอดี 
 เมื่อไม่กี่วันท่ีผ่านมา อาตมาก็ไปเทศน์ท่ี
โรงแรมแห่งหนึ่งก็ถามเขาว่า ตอนนี้เศรษฐกิจ
เป็นอย่างไร เขาก็บอกว่าดี เพราะมีข้าราชการ

วาทกรรม “ประชาธปิไตยไทยนยิม” 
ของ “ทัน่ผู้น�า” ท�าให้เกิดแรงกระเพ่ือม
ทางการเมอืงได้ไม่น้อย  โดยเฉพาะการ 
“สืบทอดอ�านาจ” ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก
หากดู “รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง 
(แต่ฝ่ายตรงข้าม)” : ซึ่ง “ทั่นผู้น�า” 
ย�้ามาตลอดว่าเป็น “ประชาธิปไตย
แบบไทยๆ” ทีส่อดคล้องกบัสงัคมไทย
 ไม่ต่างกับวาทกรรม “ปราบโกง 
(แต่ฝ่ายตรงข้าม)” ท่ีก�าลังสะท้อนถงึ 
“วิกฤตศรัทธา” ทั้ง “ทั่นผู้น�า” และ 
“ป.ป.ช.” กรณ ี“นาฬิกาหร”ู ของ “พี่
ใหญ่” ที่ถูกถากถางว่าเป็นวาทกรรม 
“ปราบโกงแบบไทยๆ” ชธูงเป็นคนดี  
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกงแม้แต่สลึงเดียว  
แต่พฤติกรรมฉาวของ “คนใกล้ชิด”  
ที่เกิดขึ้นซ�้าแล้วซ�้าเล่า ไม่เคยมีใครผิด
เลยแม้แต่คนเดียว!
 หาก	“ป.ป.ช.”	ตัดบทปิดเกมแค่มี
มติว่า	“เชื่อ”	แล้วไม่มีการสอบสวนให้
ถึงที่สุดและไม่สามารถน�าเจ้าของนา 
ฬิกาหรูมายืนยันได้ก็ต้องถามว่า	“จะมี 
ป.ป.ช.ไว้ท�าไม?”	และ	“สมควรยุบทิ้ง
หรือไม่?”
 และจริงหรือที่ระบอบ “ประชา 
ธิปไตยแบบสากล” มปัีญหา “คณะ
คนดี” เหนือใครจึงต้องสรรหาระ 
บอบ “ประชาธปิไตยแบบไทยนยิม” 
มาให้คนไทยส่วนใหญ่ทีย่งัโง่อยูม่า
ใช้แทน?
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เศรษฐกิจ

5เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตมนุษย์

น.ส.สรนิพร จวิานนัต์ กรรมการผู้
จัดการบริษัท เอ็นไวโรเซล ประ 
เทศไทย จ�ากัด บริษทัในเครอืของ
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบัน
เทคโนโลยีเข ้ามามีบทบาทกับ 
ชีวิตค่อนข้างมาก ท�าให้ผู้บริโภค
เปลี่ยนวิถีในการด�าเนินชีวิตต่าง
จากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัม 
พันธ์ การสื่อสาร ความเชื่อ วิธี 
การซื้อของ และ Socialize อย่าง
ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และเทค 
โนโลยีความจริงเสมือนที่จะมี
บทบาทมากขึ้น นักการตลาดจึง
ต้องปรับเปลี่ยนวิธิคิด วิธีการ
สื่อสารและเครื่องมือทางการ
ตลาด เพื่อตอบสนองความต้อง 
การของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด  
ซึ่งปี 2561 มี 5 เทรนด์หลักที่จะ
เปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์คือ
 1.ผู้บริโภคจะพึ่งพาการปฏิสัม 
พันธ์กับเทคโนโลยี โดยไม่ต้อง
อาศัยมนุษย์ เนื่องจากการลดต้น 
ทุน ปัญหาตลาดแรงงานและการ
ท�างานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
ของเทคโนโลย ีหลายบรษิทัจงึหนั
มาใช้เทคโนโลยที�างานมากขึน้ ไม่
ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ แอปพลิเคชัน
และโดรน เป็นต้น 2.ผูบ้รโิภคปรบั
เปลี่ยนจากการเชื่อโฆษณา เชื่อ 
รีววิ การบอกต่อมาเชือ่ผูช่้วยอจัรยิะ 

แทน ผู้บริโภคทุกวันนี้ไม่ว่าจะท�า
อะไรก็ดูจะ Monitor ตัวเองทุก
อย่าง ไม่ว่าจะเดินกี่ก้าว หลับลึก 
กีช่ัว่โมง ท�าให้ผูบ้รโิภคเริม่คุน้เคย 
กับการหันมาเชื่อเทคโนโลยีมาก
ขึน้ เพราะพัฒนาการของเทคโนโล 
ยทีีม่คีวามฉลาด เกบ็ข้อมูลได้อย่าง
แม่นย�า และ Real time อย่างที่ 
สมองมนษุย์ทัว่ไปประมวลผลไม่ได้ 
 3.ผู ้บริโภคเปลี่ยนความเชื่อ 

เอ็นไวโรเซล (ไทยแลนด์) ระบุ 5 เทรนด์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคปี 
2018 นกัการตลาดต้องปรบักลยทุธ์และการสือ่สารเพราะเทคโน 
โลยีเปลี่ยนวิถีชีวิต ทั้งการปฏิสัมพันธ์ ความเชื่อ การซื้อขายที่
ผ่านหน้าจอมากขึ้น

ตั้งเป้า : นวลพรรณ	ล�่าซ�า	กรรมการผู้จัดการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.
เมืองไทยประกันภัย	 เผยเป้าเบี้ยประกันภัยรับรวมปี	 2561	สูงถึง	 13,500	ล้านบาท	
เน้นการเข้าถึงลูกค้ารายย่อยโดยขยายช่องทางการขายออนไลน์ครบวงจรผ่านระบบ
ดิจิทัล	ที่เว็บไซต์	www.mticonnect.com	และเพจ	“ยิ้มได้เมื่อภัยมา	MTI	connect”	

ประชุมผู้ถือหุ้น :	 สุเรซ	ซูบรามาเนียม	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	 บิวเดอสมาร์ท	
จ�ากัด	 	 (มหาชน)	 เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2561	 โดย 
ผู้ถือหุ้นไฟเขียวขาย	PP	200	ล้านหุ้น	ซื้อโครงการ	The	Teak	มูลค่า	145	ล้านบาท	
สยายปีกเข้าลงทุนในธุรกิจอสังหาฯย�้าชัดหนุนธุรกิจเติบโตระยะยาว

ชอบ  Engage กับ Game Content 
งานที่ท้าทายของการโฆษณาและ
โฆษณาก็ยากที่จะ Engage ผู ้
บริโภคได้ 4.ผู ้บริโภคเป็นทั้งผู ้ 
ซื้อและผู้ขายได้ทุกที่ทุกเวลา เน้น
ประสบการณ์ที่สดและจริง ไม่ได้
จ�ากัดทีร้่านและวิธกีารขายก็ไม่ได้

นางชวนิดา หาญรตันกูล กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
เปิดเผยว่า เปิดจ�าหน่ายกองทุน
เปิด เคแทม โกลบอล เครดิต อิน
คมั ฟันด์ (KT-GCINCOME) เสนอ
ขายครั้งแรกวันที่ 18-25 มกราคม 
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมหลกั Schroder ISF Global 
Credit Income ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ 
กองทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
รายได้และการเติบโตของเงินทุน 
โดยลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่
มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอืระดบั Invest 
ment  Grade และ High Yield ที่
ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ 

KT-GCINCOMEลยุตราสารหนี้
องค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศ
และบริษัททั่วโลก รวมถึงตลาด
เกดิใหม่และผูจ้ดัการกองทนุได้รบั
จัดอันดับ AAA จาก citywire  
 กองทุน KT-GCINCOME 
เหมาะส�าหรับผูท้ีต้่องการลงทนุใน
ตราสารหนี้ ที่มีการกระจายความ
เสีย่งในการลงทนุ และต้องการมผู้ี
ช�านาญการมาช่วยบริหารจัดการ 
โดยกองทนุนีเ้หมาะส�าหรับผู้ลงทุน 
ในระยะกลาง 1-3 ปี  และคาดหวงั
จะได้รับกระแสเงินสดการรับซื้อ
คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัใินทกุไตร 
มาส เงินลงทุนขั้นต�่า 1,000 บาท
    ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานย้อน
หลงัของกองทนุรวมหลกั Schroder 
ISF Global Credit Income USD 

ณ วันที่ 30 พ.ย. 60  ย้อนหลัง 3 
เดือน อยู่ที่ 1.30%  6 เดือน อยู่ที่ 
3.20%  YTD (3 ม.ค.-30 พ.ย.
60) อยู่ที่ 8.00% ย้อนหลัง 1 ปี 
อยู่ที่ 9.25%

จ�ากัดอยู่เพียงการโชว์สินค้านิ่งๆ 
อกีต่อไป และ 5.ผูบ้รโิภค Socialize 
เทคโนโลยผ่ีานหน้าจอ และ Digital  
Human มากขึ้น เพราะแอป 
พลิเคชันและเชื่อเทคโนโลยีมาก
ขึ้น Self service มากขึ้น การ 
Socialize ระหว่างมนุษย์แบบ 
ตัวต ่อตัวน้อยลง ที่ส�าคัญการ 
Socialize กับ Virtual หรือหุ่น
ยนต์ให้แต่ความรู ้สึกด้านบวก 
เพราะถูกพัฒนามาแต่อารมณ์
ด้านบวกเท่านั้น จึงท�าให้มนุษย์
รู้สึกดีและหลงรัก
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ข่าวย่อย

รสัเซยีตดิลบ65องศา
เว็บไซต์แจ้งสภาพอากาศใน
รัสเซียระบุตลอดช่วงเดือน
ธันวาคมที่ผ่านมา ชาวกรุง 
มอสโกแทบไม่เห็นพระอาทติย์
เพราะสภาพอากาศหนาวจัด 
ทั้งๆที่รัสเซียเผชิญสภาพอา 
กาศหนาวปีละ 6 เดือน แต่
เดือนธันวาคมที่ผ่านมาผู้คน
ในกรงุมอสโกแทบไม่เหน็พระ 
อาทติย์เลย ขณะทีอ่ณุหภมูเิฉลีย่
ในกรุงมอสโคอยู่ที่ -7 องศา
เซลเซียส ส�าหรับสถิติท้องฟ้า
กรุงมอสโกมืดมิดที่สุดก่อน
หน้านี้คือเม่ือเดือนธันวาคม 
ปี 2543 ซึ่งชาวเมืองหลวง
รัสเซียได ้มีโอกาสเห็นพระ 
อาทิตย์ตลอดทั้งเดือนเพียง 
แค่ 3 ชั่วโมง ส่วนพื้นที่หลาย
ภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภูมิภาคยาคูเตีย แถบไซบีเรีย 
ดินแดนทางตะวันออกไกล ซึ่ง
หนาวที่สุดอุณหภูมิลดต�่าถึง 
– 65 องศาเซลเซียส

บังคลาเทศคนืโรฮงิญา
กระทรวงต่างประเทศของเมีย
นมาและบังกลาเทศกล่าวใน
แถลงการณ์ว่า บังกลาเทศจะ
จัดตั้งค่ายส�าหรับการส่งตัว
ชาวโรฮิงญา 5 แห่งในเขต
ชายแดนของบังกลาเทศ ค่าย
เหล่านี้จะส่งชาวโรฮิงญาไปยัง
ศูนย์รับตัว 2 แห่งในเมียนมา 
กระบวนการส่งตัวกลับจะเริ่ม
ต้นในวันอังคารหน้า ในขณะ
ที่เมียนมากล่าวว่า จะสร้าง
ค่ายรับตัวผู ้อพยพชาวโรฮิง 
ญาที่สามารถรับผู ้อพยพได้ 
30,000 คน โดยบังกลาเทศ
และเมียนมาตกลงกันว่า จะ
ด�าเนินการส่งคนืชาวมุสลมิ โร
ฮิงญา หลายแสนคน ที่หนี
การกวาดล้างของกองทัพเมีย
นมาไปยังบังกลาเทศให้เสร็จ
สิ้นภายใน 2 ปี

ต่างประเทศ

20ชาติคว�่าบาตร‘เกาหลีเหนือ’
สหรัฐและแคนาดา ออกแถลง 
การณ์ร่วมว่า 20 ประเทศทีเ่ข้าร่วม
การประชุมว่าด้วย เกาหลีเหนือ 
ตกลงเห็นพ้องกันในวันอังคาร 
เพ่ือพิจารณาคว�่าบาตรแต่เพียง
ฝ่ายเดียวกับเกาหลีเหนือ นอก
เหนือจากมติคณะมนตรีความมั่น 
คงแห่งสหประชาชาติ 
 แถลงการณ์ทีป่ระชมุเร่ืองโครง 
การอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ 
ยังหารือเพ่ือสนับสนุนการเจรจา
ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ 
โดยหวังว่าจะน�าไปสู่การบรรเทา
ความขัดแย้งอย่างถาวร สหรัฐ 
และแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมใน
การประชุมเป็นเวลา 1 วันที่เมือง
แวนคูเวอร์ของแคนาดา เพื่อหา 
รอืวธีิการบงัคับให้เกาหลเีหนอืล้ม
เลกิโครงการนวิเคลยีร์ แถลงการณ์
ระบุว่าผู้เข้าร่วมการประชุมตกลง
เห็นพ้องกันว่าจะบังคับใช้มาตร 
การคว�่าบาตรเกาหลีเหนือให้มาก
ขึ้นเพิ่มเติมจากมติของคณะมนตรี
ความมั่นคงฯที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่ได้
ให้รายละเอียด นอกจากนี้ยังให้
สัญญาว่าจะท�าตามมาตรการคว�่า
บาตรอย่างเคร่งครัดทั้งหมด
 ขณะที่มีรายงานข่าวว่า สื่อ
เกาหลีเหนือประณามประธานา 
ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐที ่
คุยว่ามีปุ ่มกดระเบิดนิวเคลียร์ 
ใหญ่กว่าของนายคิม จองอึน ผู้น�า
เกาหลีเหนือว่า เป็นอาการชักกระ 
ตุกของคนฟั่นเฟือนและเสียงเห่า
ของสุนัขบ้า
 แพทย์ประจ�าท�าเนียบขาวเปิด
เผยในรายงานผลการตรวจร่าง 
กายครั้งแรกในฐานะผู้น�าประเทศ
ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
เมื่อวานนี้ว่า นายทรัมป์มีสุขภาพ
แข็งแรงดีและน่าจะมีความพร้อม
ทางด้านร่างกายไปตลอดวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งและไม่มีประเด็น
ปัญหาเรื่องภาวะสมองต่อย่างใด  
 ส่วนทางด้านนายอันโตนิโอ  
กูเทอร์เรส เลขาธิการองค์การสห 
ประชาชาต ิกล่าววานนีว่้า สงคราม

กบัเกาหลเีหนอื สามารถหลกีเลีย่ง
ได้ พร้อมกับเรียกร้องให้มีการ
เจรจาระหว่างมหาอ�านาจชาติส�า 
คญัทีเ่กีย่วข้องกบัการหยดุยัง้โครง 
การพฒันานวิเคลยีร์ของเกาหลเีหนอื
 นายกูเทอร์เรส กล่าวว่า ความ
เคลื่อนไหวล่าสุดของเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต้ในการลดความตึง 
เครียดถือว่ามีคามส�าคัญ แต่เขา 
ย�้าว่า ต้องอย่าลืมว่า ปัญหาที่มี
ความส�าคัญยังไม่ได้รับการแก้ไข 
พร้อมกันนั้นเขากล่าวด้วยว่า เขา
เชื่อว่า สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให ้
เกิดสงครามได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่า  
จะสามารถรับประกันในเร่ือง

สนัตภิาพได้หรอืไม่ นายกเูทอร์เรส 
กล่าวว่า เป้าหมายของเขาคือการ
ท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
หยุดย้ังโครงการพัฒนานิวเคลียร์
ของเกาหลีเหนือสามารถเปิดการ
เจรจาอย่างจริงจังเพื่อหาทางออก
เร่ืองปัญหานิวเคลียร์ นายกูเทอร์ 
เรส อดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกส 
เริ่มปีที่สองของการด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธิการยูเอ็นในเดือนนี้ โดย 
มีป ัญหาเรื่องเกาหลีเหนือเป็น
ปัญหาใหญ่ ในขณะท่ีสหรัฐและ
เกาหลีเหนือต่างก็ไม่ได้ให้ความ
สนใจที่จะเปิดการเจรจาโดยตรง
เพื่อแก้ไขวิกฤติการณ์นี้

นายโจชวั หว่อง นกัเคลือ่นไหวชาว
ฮ่องกงถูกตัดสินจ�าคุก 3 เดือนใน
วันนี้ข ้อหาขัดขวางการร้ือถอน
เต็นท์ปักหลักประท้วงใหญ่เมื่อ
ปลายปี 2557 นับเป็นคร้ังที่สอง
แล ้วที่ เขาถูกตัดสินจ�าคุกจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว
 นายหว่องวยั 21 ปี รบัสารภาพ
ต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว ขณะนี้เขา
อยู่ระหว่างฎีกาโทษจ�าคุก 6 เดือน
ในอีกข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปัก
หลกัประท้วงดงักล่าวหรือทีเ่รียกว่า 
การประท้วงร่ม ผู้พิพากษาศาลสูง
ระบุในค�าตัดสินว่า นายหว่องมี

‘โจชวั หว่อง’เจอคุก3เดอืน 
ส่วนเกีย่วข้องทัง้ในทางลึกและทาง
กว้างกับการขัดขวางการรื้อถอน
เตน็ท์ปักหลกัประท้วง ถอืเป็นแกน
น�าในวันนั้น โทษที่เหมาะสมจึง
เป็นการจ�าคกุโดยทนัทสีถานเดยีว 
นอกจากนี้ผู้พิพากษายังตัดสินจ�า
คุก 4 เดือน 15 วันกับนายราฟา
เอล หว่อง นักเคลื่อนไหววัย 29 ปี
เพราะขดัขวางการร้ือถอนเตน็ท์ปัก
หลกัประท้วงเช่นกนั ผู้พพิากษาไม่
อนญุาตให้ประกนัตวับคุคลทัง้สอง 
แต่ทนายความยื่นขอให้ทบทวน
การตัดสินใจและเปิดการไต่สวน
อีกครั้งในบ่ายวันนี้



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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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

ร้อยพลัง‘เดิน-วิ่ง’ส่งน้องเรียน
เพราะ “ประเทศไทย” มปัีญหา
ความเหลือ่มล�า้ โอกาสที ่“เดก็” 
ยากจนจะได้เรียนหนังสือจน
จบจึงมีน้อย
 คงจะดีไม่น้อย หาก “งานวิ่ง” 
ไม่ใช่แค่กิจกรรมออกก�าลังกาย 
แต่ยังเปิดโอกาสให้เราได้รับแรง
บันดาลใจใหม่ๆ และได้แบ่งปัน 
สิ่งดีๆให้กับผู้อื่น
 “งานเดิน-วิ่งส่งน้องเรียน” 
ครั้ งที่  4 ก�าหนดจัดวันท่ี 11 
มีนาคม 2561 ณ ศูนย์กีฬาบึง
หนองบอน ริ เริ่มโดยสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ ่มบริษัท
พรเีมยีร์ ร่วมกบัคูค้่า พนกังาน ต่อ
มาขยายสู่ประชาชนหลากหลาย
กลุ ่มผู ้มีจิตอาสาคนรักสุขภาพ  
และคนที่ช่ืนชอบกีฬาวิ่ง มาขยับ
เท้าก้าวสู่สนามวิ่ง ร่วมระดมทุน 
ให้โครงการ “ร้อยพลงัการศึกษา”  
น�าไปสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส
ทางการศึกษา ตั้งเป้าหมายทุน 
ที่จะระดมจ�านวน 1.7 ล้านบาท 
จากยอดจ�าหน่ายบัตรเดิน-วิ่ง
จ�านวน 2,000 ใบ ราคาใบละ 700 
บาท โดยหวังว ่าเงินจ�านวนนี ้
จะสามารถส่งน้องเรียนในหนึ่ง 
ปีการศึกษาจ�านวน 242 คน
 โป้ง- ชญาน์วตั ปตุระเศรณี  
หน่ึงในคณะกรรมการสหกรณ ์

ชวนคนในสงัคมร่วมเป็นส่วนหนึง่
เพ่ือส่งมอบโอกาสทางการศึกษา
ให้กับเด็กด้อยโอกาส “โครงการ
ร้อยพลังการศึกษา”
 เป้-พัดชา มหาทุมะรัตน ์
รองผู ้อ�านวยการโครงการร้อย 
พลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อ 
คนไทย หนึ่งในภาคีผู้ขับเคล่ือน
โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” 
กล่าวว่า โครงการร้อยพลังการ
ศึกษาเกิดขึ้นเพื่อร้อยเรียงพลัง
คนในสังคม ร่วมกันสร้างโอกาส
ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันให ้
กับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียน 
เป้าหมายอย่างน้อย 100 แห่ง 
ทัว่ประเทศ โดยเช่ือมต่อทรพัยากร 
ไม่ว่าจะเป็น ทุนเงิน ทุนความรู้ 
ทุนเครือข่าย ฯลฯ
 ถ้าได้แรงบันดาลใจแล้วก็ออก
มาวิ่งด้วยกันนะ งานเดิน-วิ่งส่ง
น้องเรียน ครั้งที่ 4 พิเศษกว่าครั้ง
ไหนๆ แน่นอน กาปฏิทินไว้ในใจ
ว่า 11 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์กีฬา
บึงหนองบอน คือ “วันที่คุณจะได้
ร ่วมปลดล็อคขีดจ�ากัดทางการ
ศึกษา”สนใจสมัครหรือดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมได ้ที่   www.
eventpop.me/e/ 2616-charityfun  
runandwalk4 หรือ Facebook 
ร้อยพลังการศึกษา

พล.อ.อ.ประจิน	 จั่นตอง	 รองนายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานในการมอบรางวัลนักวิจัย	

วุฒิเมธีวิจัย	สกว.	นักวิจัยรุ่นกลาง	และนักวิจัยรุ่นใหม่	ประจ�าปี	2561	รวม	10	คน	

ในงาน	 “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส	 สกว.”	 ครั้งที่	 17	 ณ	 โรงแรมเดอะ 

รีเจ้นท์ชะอ�า	บีช	รีสอร์ท	

ดร.สมชาย	 หาญหิรัญ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 รับมอบกระเช้า 

เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่จาก	 อัชณา	 ลิมป์ไพฑูรย์	 	 และ	 อนุษฐา	 เชาว์วิศิษฐ	 

ตัวแทนสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย	 โดยมี	 ประสาทศิลป์	 อ่อนอรรถ	 กับ	 

ถาวร	ชลัษเฐียร	มาร่วมอวยพรด้วย	

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ ่มบริษัท
พรีเมียร์ กล่าวว่า ปีนี้แนวคิดของ
งานเป็นเรื่อง “ปลดล็อคขีดจ�ากัด
ทางการศึกษา” เป็นการต่อยอด
แนวคิดจากแคมเปญ Limited 
Education ที่โครงการร้อยพลัง
การศึกษาร่วมกับ Greyhound  

ในงาน “Good Society Expo 
เทศกาลท�าดีหวังผล” เม่ือกลางปี
ที่ผ่านมา
 โดยเป้าหมายการจัดงานคร้ัง
นี้การแข่งขัน เสื้อ เหรียญ ไม่ใช ่
แรงจูงใจสูงสุด เพราะปลายทางที่
ผู ้จัดต้องการยิ่งใหญ่กว่านั้น คือ 
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สังคม

นิชาภา	 ยศวีร์	 รองผู้อ�านวยการ	 ทีเส็บ	 ให้การต้อนรับ	 พลต�ารวจโท	 บุญเรือง	 
ผลพาณิชย์	 รองประธาน	 คณะกรรมาธิการคนที่สาม	 ด้านศาสนา	 ศิลปะ	
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 พร้อมคณะ	 ในโอกาส 
เดินทางเข้าร่วมศึกษางานและศักยภาพความพร้อมของไมซ์ประเทศไทย

ชยาวุธ	จันทร		ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์	ศิลาเดช		อธิการบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ	พร้อมด้วย	ประพมิพรรณ	เลศิสริิสนิ	ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท	เอ็ม	วิชั่น	จ�ากัด	แถลงข่าวจัดการแข่งขัน
วิ่งประเพณี	“สสส.จอมบึงมาราธอน	ครั้งที่	33	มาราธอนไทย”

วทิการ	จันทวมิล		รองกรรมการผูอ้�านวยการ	สายงานธรุกจิคอนโดมเินยีม		บมจ.	
เอพ	ี(ไทยแลนด์)	และ	มร.อากฮิโิร	คาโมการ	ิกรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	มจู	ิรเีทล	
(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ประกาศความร่วมมือน�าเสนออัตลักษณ์ใหม่ของพ้ืนที ่
ชีวิตแนวตั้ง	ผ่านดีไซน์พื้นที่	ตอบรับไลฟ์สไตล์โลกอนาคต	

พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม	และ	สมร	เทิดธรรมพิบูล	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	
จ�ากัด	 ร่วมส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน 
ที่ด้อยโอกาส	ประจ�าปี	2560	ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร	

พินสวัสด์ิ	 สุวรรณประกร	 กรรมการผู้จัดการ	 ราชเทวีคลินิก	 เซ็นสัญญากับ 
หยิน	 ชินหยู	 ผู ้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	 บริษัท	 WINONA	 ในการร่วมทุน 
เปิด	“Acne	Spa	Tech	Shop”	โดยมี	รศ.ดร.นพ.พิชิต	สุวรรณประกร	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	ราชเทวีคลินิก	ร่วมงาน

ประณยา	 นิถานานนท์	 ผู้อ�านวยการ-ธุรกิจบัตรเครดิต	 บริษัท	 บัตรกรุงไทย	 
จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกเคทีซีผู ้โชคดีจากแคมเปญ	 
“กินญี่ปุ ่น	 ลุ ้นเที่ยวญี่ปุ ่นกับบัตรเครดิตเคทีซี”	 ที่ได้รับแพ็กเกจท่องเที่ยว 
ประเทศญี่ปุ่น		จ�านวน	7	รางวัล	ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	

อโนมา	 อุฤทธิ์	 รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ	 บมจ.ทางยกระดับ
ดอนเมือง	 ร่วมกับ	 ดร.มนตรี	 เดชาสมสกุล	 ผู้อ�านวยการส�านักงานทางหลวง 
ท่ี	 13	 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	 โดยน�าเหล่า	 Super	 Hero	 ขวัญใจเด็กๆ	 
มาร่วมให้ความสุขสร้างสีสันภายในงาน	ที่แขวงทางหลวงกรุงเทพฯ

สุวิทย์	 กิ่งแก้ว	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 บมจ.ซีพี	 ออลล์	 ร่วมกับวชิระ	 
แก้วกอ	 ผอ.ฝ่ายประสานเครือข่าย	 ผู้ให้บริการ	 SME	 และยุพรัตน์	 ศตวิริยะ	 
ผอ.กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม	 ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน 
มอบรางวัล	“เซเว่น	อีเลฟเว่น	เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน	2560”	


