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สถานการณ์บ้านเมอืงก�าลงัมี
หลายเรื่องที่รุมเร้ารัฐบาล
คสช.  เมือ่พจิารณาองคาพยพ 
ต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้และ
จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า  ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องตรวจสอบนา 
ฬิกาหรขูอง “บิก๊ป้อม” เรือ่งต ี
ความต่ออายกุรรมการป.ป.ช.  
และเรื่องตีความค�าสั่งคสช.
กรณีแก้ไขพ.ร.ป.พรรคการ 
เมืองฯลฯ เหมือนการเมือง 

ก�าลงัเลีย้วเข้าซอยตนัอกีรอบ 
ถ้าไปจนถงึก้นซอยกย็ากทีจ่ะ
หาทางออก แม้จะมีอ�านาจ
มาตรา 44 ใช้ผ่าทางตันได้ 
แต่ชัว่โมงนีอ้�านาจมาตรา 44 
ลดความศกัดิส์ทิธิล์งไปอย่าง
มาก บางทีอาจต้องนั่งไทม์
แมชชีนย้อนกลับไปนพฤษ 
ภาคม 2557 อกีครัง้กเ็ป็นได้

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

จะเดินหน้าจัดเลือกตามตามกำาหนดเดิม
โดยที่พรรคการเมืองเดิมสิ้นสภาพไปใครจะยอม

ขืนดันทุรังปัญหารุกลามบานปลายแน่
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ทะเบียนพรรคการเมืองไว้ 
 ค�าถามคือจะมีผลอะไรต่อ
สถานะความเป็นพรรคการ 
เมืองหรือไม่? ต้องสิ้นสภาพ
ไปหรือไม่?
 หำกพรรคกำรเมืองต้องสิ้น
สภำพไป ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ  
เพรำะช่วงเวลำทีผ่่ำนมำแม้พ.ร.ป. 
พรรคกำรเมืองมีผลบังคับใช้แล้ว 
แต่ คสช.ไม่ยกเลิกค�ำสั่งห้ำมท�ำ
กิจกรรมทำงกำรเมือง
 เรื่องก็จะวนเป็น “งูกินหำง” 
คอื พ.ร.ป.พรรคกำรเมอืงบงัคบัใช้ 
พรรคกำรเมืองท�ำกิจกรรมไม่ได้ 
คสช.ออกค�ำส่ังแก้พ.ร.ป.พรรค 
กำรเมือง ค�ำสั่งแก้บังคับใช้ไม่ได้
เพรำะขัดรัฐธรรมนูญ พรรคกำร 
เมืองส้ินสภำพเพรำะไม่สำมำรถ
ด�ำเนินกำรตำมเงื่อนไขของกฎ 
หมำยได้ทันเวลำ
 ท้ายท่ีสุดก็จะเป็นทางตันที่
ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร ซึ่งแน ่
นอนว่าจะกระทบไปถึงก�าหนด 
การเลือกตั้งตามโรดแม็พด้วย 
เพราะจะเดินหน้าจัดเลือกตาม
ตามก�าหนดเดิมโดยที่พรรคการ 
เมืองเดิมที่มีอยู่สิ้นสภาพไป ใคร
จะยอม ขืนดันทุรังปัญหารุกลาม
บานปลายแน่
 เมื่อพิจำรณำจำกองคำพยพ
หลำยเรื่องท่ีเกิดขึ้นในตอนนี้และ
จะเกดิขึน้ในวนัข้ำงหน้ำ ดเูหมอืน
ว่ำกำรเมืองก�ำลังเลี้ยงเข้ำซอย 
ตันอีกรอบ และครั้งนี้ดูเหมือน
เป็นเรื่องยำกที่จะหำทำงออก
 บางทีอาจต้องนั่งไทม์แมช 
ชนีพากนัย้อนไปถงึเดอืนพฤษ 
ภาคม 2557 กันอีกครั้งก็ 
เป็นได้

โกอินเตอร์ไปไกลส�ำหรับข่ำว
นำฬิกำหรขูอง “บิก๊ป้อม” พล.อ. 
ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนำยก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่ำกำร
กระทรวงกลำโหม 
 ตอนนี้สื่อต่ำงประเทศ ไม่ว่ำ 
จะเป็นญีปุ่น่ จนี เกำหลใีต้ องักฤษ
และสหรัฐ ต่ำงน�ำเสนอข่ำวนี้
อย ่ำงพร ้อมเพียงในเชิง ต้ังค�ำ 
ถำมถงึควำมโปร่งใสเกีย่วกบัทีม่ำ
ที่ไปของนำฬิกำและกำรท�ำหน้ำ 
ที่ตรวจสอบของคณะกรรมกำร
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ
แห่งชำติ (ป.ป.ช.)
 แน่นอนว่ำ เมื่อถึงเวลำท่ีได ้
ข้อสรุปจำกป.ป.ช. สื่อต่ำงชำติ
เหล่ำนี้ก็จะน�ำเสนอข่ำวอีกคร้ัง 
ฉะนั้นผลสอบที่ออกมำจึงต้องม ี
ค�ำอธบิำยท่ีชดัเจน เพรำะไม่เพยีง
แต ่ประชำชนคนไทยที่สนใจ 
เรือ่งนี ้สือ่ต่ำงชำตกิใ็ห้ควำมสนใจ 
ไม่น้อย 
 หากจบแบบมีค�าถามค้าง
คาใจก็จะกระทบต่อความเช่ือ
มั่นรัฐบาลคสช.แน่นอน
 ความเชือ่มัน่ในการตรวจสอบ
ทุจริตคอร์รัปชันยังมีเรื่องให้รอ 
ลุ้นอีกเรื่องคือ การต่ออายุกรรม
การป.ป.ช.บางคนที่มีลักษณะ 
ต้องห้ามเป็นกรรมการป.ป.ช. แต่
กลับให้นั่งทับเก้าอี้ต่อไปจนกว่า
จะครบวาระ แม้กฎหมายป.ป.ช. 
ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้แล้ว
ก็ตาม
 กรณีนี้ต ้องรอลุ ้นกำรชี้ขำด
ของศำลรัฐธรรมนูญที่สมำชิก 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) 
บำงส่วนเข้ำชื่อส่งเรื่องให้วินิจฉัย
ว่ำ กำรยกเว้นข้อบังคับในเรื่อง
ลักษณะต้องห้ำมนั้น ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
 กำรยื่นตีควำมครั้งนี้หลำย
ฝ่ำยมองว่ำ เป็นเรื่องดีเพื่อให้เกิด

เลี้ยวเข้าซอยตัน

ควำมชัดเจน แต่หำกมองอีกมุม  
ควำมชัดเจนก็เพื่อท�ำให้สังคม 
ต้ังค�ำถำมถึงควำมถูกต้องชอบ
ธรรมไม ่ได ้ ถ ้ำผลออกมำว ่ำ
สำมำรถงดเว้นได้ เพรำะถือว่ำ 
ท�ำถูกต ้องตำมกฎหมำยแล ้ว  
แต่หำกผลออกมำตรงกันข้ำม 
ก็ไม่มีอะไรเสียหำย 
 แม้ต้องสรรหากรรมการ
ป.ป.ช.กันใหม่ แต่ก็เป็นการ
สรรหาภายใต้กลุ่มอ�านาจปัจ 
จุบัน การยื่นตีความจึงเท่ากับ
เป็นการสร้างเกราะป้องกนัผล
ที่จะตามมานั่นเอง
 บทบำทของศำลรัฐธรรมนูญ
อีกเร่ืองน่ำสนใจคือกรณีพรรค 
กำรเมืองยื่นขอให้ตีควำมอ�ำนำจ
มำตรำ 44 ที่หัวหน้ำ คสช.ออก 
ค�ำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ให้แก้ไข 
พ.ร.ป.พรรคกำรเมืองเกี่ยวกับ
เงื่อนเวลำที่พรรคกำรเมืองต้อง
ด�ำเนนิกำร เช่น กำรยนืยนัสมำชกิ
พรรค กำรเก็บค่ำสมำชิก กำรตั้ง

สำขำหรือตัวแทนพรรคประจ�ำ
จังหวัด ฯลฯ
 เรื่องนี้น่ำสนใจที่ว่ำ หำกผล
ตีควำมออกมำไม่ขัด กำรจะด�ำ 
เนินตำมค�ำสั่ง คสช. พรรคกำร 
เมืองอำจมีเวลำกระชั้นชิดจน 
บำงฝ่ำยเกรงว ่ำจะท�ำให้ไม ่มี 
ควำมพร้อมในกำรลงสมัครเลือก
ตั้ง หำกมีกำรเลือกตั้งตำมโรด 
แม็พช่วงปลำยปี จนถูกเอำไป 
เป็นข้ออ้ำงขยำยเวลำบังคับใช้
กฎหมำยเลือกตั้ง
 แต่หำกผลออกมำตรงกนัข้ำม 
ควำมยุ่งยำกจะมีตำมมำ
 กล่าวคอืเงือ่นเวลาต่างๆทีพ่รรค 
การเมืองต้องด�าเนินการตาม 
พ.ร.ป.พรรคการเมืองจะกลับไป 
สู่จุดเดิม ซ่ึงหลายเรื่องเลยเวลา 
ที่กฎหมายก�าหนดมาแล้ว เช่น 
การยืนยันสมาชิกพรรค เม่ือเลย
เวลาที่ก�าหนด แต่พรรคการเมือง
ไม่สามารถท�าได้ตามเงื่อนไขและ
ไม่ได้ยื่นขอขยายเวลากับนาย
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In Brief : ย่อความ

ใครต้องรับผิดชอบ?

ทรรศนะ

ใครทีผ่ดิพลาดไปแล้วกต้็องยอมรบั
ผิด อย่าเอาตัวรอดแบบน่าเกลียด  
จะผิดถูกอย่างไรก็ให้มันพอดีพอ
งาม  ไม่ใช่เอาตวัรอดแล้วให้คนอ่ืน
เขาติฉินนินทาว่าร้าย  มันไม่ควร  
ไม่สวย ไม่ใช่บอกว่าไม่มีความผิด
อะไรเลย

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ควำมเป็นมนุษย์ถือว่ำใช้ไม่ได้
 ส่วนธนาคารจะปฏิเสธความรับผิดชอบ
อย่างไรกย็งัถอืว่าไม่งาม  ยงัไงกค็วรรบัผดิชอบ
ในความสะเพร่าตามเหตุตามผล ท�าให้คน 
ไม่ผิดต้องติดคุกเพราะเป็นความสะเพร่าของ
ธนาคารด้วย หากธนาคารท�างานมั่วอย่างนี ้
ก็เสียชื่อเสียง ถ้าไม่รับผิดชอบเลยก็คงจะ 
รับไม่ได้ 
 อาตมาก็ขอบอกว่า ใครที่ผิดพลาดไป
แล้วกต้็องยอมรบัผดิ อย่าเอาตวัรอดแบบ
น่าเกลียด  จะผิดถูกอย่างไรก็ให้มันพอดี
พองาม  ไม่ใช่เอาตวัรอดแล้วให้คนอืน่เขา
ตฉินินนิทาว่าร้าย มนัไม่ควร ไม่สวยไม่ใช่ 
บอกว่าไม่มคีวามผดิอะไรเลย  อนันีไ้ม่ถกู  
ท�าให้เดก็ผูห้ญงิคนหนึง่ต้องทกุข์และสญู
เสยีอสิรภาพ ถอืเป็นเรือ่งใหญ่ ไม่ใช่เรือ่ง
เลก็ ซึง่ปฏเิสธไม่ได้ว่าธนาคารเองกผ็ดิเพราะ
ความสะเพร่าท่ีไม่ตรวจสอบให้รอบคอบ  
ไม่ดวู่าคนมาเปิดบญัชเีป็นตวัจรงิหรอืไม่  
ผู้ใหญ่ของธนาคารก็ต้องเอาไปคิดว่าถูก
หรือไม่  เรื่องนี้จึงเป็นบทเรียนทุกฝ่ายให้
ระมัดระวังและปรับปรุงแก้ไข จะได้ไม่
เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามอย่างนี้อีก
	 เจริญพร

ยิ่งใช้ยิ่งเสื่อม?

กำรใช้อ�ำนำจเพื่อ “กระชับพื้นที่”  
ไล่ล่ำฝ่ำยตรงข้ำมทั้งทำงตรงและทำง
อ้อม ยิ่งสะท้อนถึง “ความเสื่อม”  
และ “วิกฤตศรัทธา” ของ “ผู ้มี
อ�านาจ” แม้กองทัพจะประกำศสนับ 
สนุนอย่ำงเต็มที่  แต่ก็เป็น “ความ
มั่นคงที่ไม่มั่นคง” เพรำะกลัวแม้
กระทั่ง “เข็มหล่นพื้น”!
 อย่ำงกำรฟ้องร้อง “ชาญวิทย์ 
เกษตรศิริ” แชร์โพสต์ของ “Ploy 
Siripong” และแสดงควำมคิดเห็น
กระเป๋ำถอื “ภรรยาทัน่ผูน้�า” ระหว่ำง
เดินทำงไปสหรัฐท�ำนอง “ใช้สินค้า
ราคาแพง” ในควำมผิดพ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ฟ้องไม่ใช่ “ภรรยา
ทั่นผู้น�า” แต่กลับเป็น “นายต�ารวจ
คนหนึ่ง” 
 “วัฒนา เมืองสุข” จึงโพสต์ว่ำ 
เมื่อ “ภรรยาทั่นผู้น�า” เดินทำงใน
ฐำนะ “คู่สมรส” ก็ถือเป็นกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี ประชำชนผูเ้ป็นเจ้ำของประเทศ
และจ่ำยภำษีย ่อมมีสิทธิจะวิจำรณ์ 
ถึงควำมเหมำะสม ไม่ว่ำกำรแต่งกำย 
กำรวำงตัว หรืออุปกรณ์เครื่องใช ้  
ทั้งเตือน “ลิ่วล้อ” ท่ีรับใช้ “ผู ้มี
อ�านาจ” อย่ำงไม่ลืมหูลืมตำและ
เหยียบหัวประชำชนว่ำ หำกบ้ำนเมือง
เป็นประชำธิปไตยก็คงไม่ปล่อยไว้แน่ 
 จึงไม ่แปลกที่ผู ้คนมากมายจะ 
ก�าลังใจถึง “อาจารย์ชาญวิทย์” ที ่
เ ป ็ น นั ก วิ ช าก า รที่ ยื น เ คี ย ง ข ้ า ง
ประชาชนและความถูกต้อง  
 ปรากฏการณ์ “คนใกล้ชิด”  
ท่ีเกิดขึ้นจึงสะะท้อนให้เห็นถึง
อาการสั่นไหวของ “ผู้มีอ�านาจ” 
กับ “วิกฤตศรัทธา” ที่ถาโถมใส่ 
ลูกแล้วลูกเล่า!

ใครจะนึกว่ำธนำคำรจะถูกขย่มถูกขย�้ำให้ 
เสียเครดิต กรณี น้องณิชา เกียรติธนะ
ไพบูลย์ อำยุ 24 ปี ถูกด�ำเนินคดีในข้อหำ
ฉ้อโกง เนื่องจำกถูก “แก๊งค์โรแมนซ์สแกม
เมอร์” ที่มีชำวแคเมอรูนเปนหัวโจก น�ำบัตร
ประจ�ำตัวประชำชนไปเปิดบัญชีธนำคำรถึง  
10 บัญชีใน 8 ธนำคำร เป็นเงินประมำณ 6  
ล้ำนบำท โดยธนำคำรไม่มีกำรตรวจสอบว่ำ
เป็นตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่ำท่ีมำเปิดบัญชี  
ซึง่น้องณชิำได้แจ้งขอท�ำบัตรประจ�ำตวัประชำชน 
ใหม่หลังจำกท�ำบัตรหำยในร้ำนสะดวกซื้อ
 ผลกำรสอบสวนหลังจำกน้องณิชำถูกต�ำ 
รวจน�ำตัวไปสอบสวนตั้งแต่บ่ำยยันตี 3 ใน 
ท่ีสุดดต�ำรวจก็แถลงยืนยีนว่ำไม่ผิด แต่เป็น 
เหยื่อแกงค์โรแมนซ์สแกมเมอร์ซึ่งได้สำร 
ภำพว่ำร่วมกันท�ำผิดจริง ส่วนธนำคำรเองก็
ต้องไปปรับปรุงแก้ไขควำมสะเพร่ำ ต�ำรวจก็
บอกว่ำธนำคำรก็มั่วชุ่ย ไม่รอบคอบ ไม่ตรวจ
สอบให้ดี  
 เร่ืองน้ีก็มีคนยุให้น้องณิชำฟ้องธนำคำร 
ท่ีท�ำให้ต้องถูกจับกุมคุมขังจนเสียชื่อเสียง  
แต่ทำงธนำคำรก็บอกว่ำธนำคำรไม่ได้เป็น 
ผู้ท�ำ จึงฟ้องค่ำเสียหำยธนำคำรไม่ได้ 
  พวกหำช่ัวตำมหลักพระพุทธศำสนำเรียก
ว่ำ “มจิฉากมัมนัตะ” คอื ประกอบกำรหำช่ัว 
ไม่หำชอบตำมที่ควรจะหำ ผิดหลักผิดเกณฑ์
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เศรษฐกิจ

BOFFICEเทรดวนัแรก23มกราฯ

นำยอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ภิรัช 
รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ เปิดเผยว่ำ ทรัสต์เพ่ือ
กำรลงทุนในสิทธิกำรเช ่ำอสัง 
หำริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ หรือ 
Bhiraj Office REIT (BOFFICE) 
จะเข้ำจดทะเบียนซื้อขำยในตลำด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวัน
แรก 23 มกรำคมนี้ หลังเสนอขำย 
IPO หน่วยทรัสต์ในรำคำ 10 บำท
ต่อหน่วย ซึ่งได้รับกำรตอบรับที่ดี
จำกนกัลงทนุสถำบนัและนกัลงทนุ
ทั่วไป เนื่องจำกมีควำมเชื่อมั่น 
ในศักยภำพของโครงกำรอำคำร
ส�ำนักงำนภิรัชทำวเวอร์ แอท เอ็ม 
ควอเทียร์จะสำมำรถสร้ำงผลตอบ 
แทนคุ้มค่ำ ประกอบด้วยพื้นที่เช่ำ
ส่วนส�ำนักงำนให้เช่ำ พื้นที่จอดรถ 
พื้นที่ส ่วนกลำงของส�ำนักงำน 
และพื้นที่ส�ำหรับวำงงำนระบบ 
สำธำรณูปโภคที่ เกี่ยวเนื่องกับ 
กำรด�ำเนนิงำนโครงกำร รวมพืน้ที่
ทั้งหมด 94,853 ตำรำงเมตร  
เป็นระยะเวลำ 26 ปี 9 เดือน  
(วันที่ 18 มกรำคม 2561 ถึง 30 
กันยำยน 2587)
 โครงกำรอำคำรส�ำนกังำนภริชั

ทำวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ 
เป็นหนึ่งในโครงกำรคุณภำพของ 
กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีที่พัฒนำโครง 
กำรอย่ำงมีคุณภำพ เป็นอำคำร
ส�ำนกังำนเกรด A  สุขมุวทิตอนต้น
ซ่ึงเป็นย่ำนศูนย์กลำงธุรกจิ (CBD) 
ทีส่ำมำรถเชือ่มต่อรถไฟฟ้ำบทีเีอส
เข้ำสู่ตัวอำคำรโดยตรงและสิ่งอ�ำ 
นวยควำมสะดวกท่ีเป็น Mixed-
use Commercial Complex ตั้ง
อยู ่บริเวณเดียวกับศูนย์กำรค้ำ  
ดิ เอ็มควอเทียร์ ท�ำให้ได้รับควำม

BOFFICE ดีเดย์เทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ 23 มกราคม  หลัง
เสนอขาย IPO 10 บาทต่อหน่วย มั่นใจกองทรัสต์สร้างผลตอบ 
แทนดีในการลงทุนสิทธิการเช่าพื้นที่โครงการอาคารส�านักงา
นภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ 

ต้อนรับ	: บุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ชีวาทัย ให้การต้อนรับนัก
วเิคราะห์หลกัทรพัย์ ซึง่เป็นตวัแทนจากบรษิทัหลกัทรพัย์ช้ันน�าของไทย ในโอกาส
ให้เกียรติเย่ียมชมโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก พร้อมฟังข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนการด�าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ 

เปิดโครงการ	: ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม 
บมจ. ปตท. และประธานกรรมการ บจก. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น เปิดโครงการ 
“D-NEXT by PTT Digital x RISE”  เพื่อเปิดรับสตาร์ทอัพในภูมิภาคอาเซียน
เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล

สนใจจำกกลุ่มผู้เช่ำเป็นอย่ำงมำก  
โดยตัง้แต่เปิดให้บรกิำรเดอืนมนีำ 
คม 2558 จนถึง 30 กันยำยน 

นำยยทุธนำ แต่ปำงทอง กรรมกำร
ผูจ้ดักำร บรษิทั แอดวำนซ์ คอนเน
คชั่น คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำ 
ชน) (ACC) ผู้ประกอบธุรกิจเทรด
ดิ้งพัดลม พลังงำนทดแทน และ
อสังหำริมทรัพย์ เปิดเผยว่ำ ที่
ประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัก�ำหนด
รำคำเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนจ�ำนวน
ไม่เกิน 600 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้ (พำร์) หุ้นละ 0.25 บำท ให้ผู้
ถือหุ ้นเดิมตำมสัดส ่วนกำรถือ 
หุ้น (RO) สัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 
หุ้นใหม่ ในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท 

ACCเพิ่มทุน600ล้านหุ้น
จำกช่วงรำคำเสนอขำยหุน้ที ่0.51-
0.62 บำทต่อหุ ้น โดยวันที่ 6 
กุมภำพันธ์จะก�ำหนดรำยชื่อผู้ถือ
หุน้ทีม่สีทิธใินกำรจองซือ้หุน้สำมัญ 
เพิ่มทุน (Record Date) และ
ก�ำหนดวันจองซื้อระหว่ำงวันที่ 
22-28 กุมภำพันธ์ 
 ภำยหลังกำรเพ่ิมทุนคร้ังนี้
บรษิทัจะมทีนุจดทะเบยีนเพิม่เป็น 
524.99 ล ้ำนบำท จำกเดิมที่ 
374.99 ล้ำนบำท โดยคำดว่ำจะได้
รับเงนิสดจำกกำรเพ่ิมทนุประมำณ 
306-372 ล้ำนบำทจะน�ำไปช�ำระ

2560 มีอัตรำกำรเช่ำพ้ืนทีส่�ำนกังำน
เฉลีย่ 98.7% ของพืน้ทีเ่ช่ำทัง้หมด
ประมำณ 49,700 ตำรำงเมตร

คนืเงนิกูข้องบรษิทัและบรษิทัย่อย
ประมำณ 250-300 ล้ำนบำท ที่
เหลือประมำณ 56-72 ล้ำนบำท
ส�ำรองไว้ส�ำหรับกำรลงทนุเพิม่เตมิ 
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจ 
กำรของบริษัทและบริษัทย่อย
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ข่าวย่อย

ข้อตกลง‘ฝรั่งเศส-ผู้ดี’
ประธำนำธิบดีเอมำนูว์แอล 
มำครงของฝรั่งเศสและนำยก
รัฐมนตรีเทเรซำ เมย์ของอัง 
กฤษบรรลุข้อตกลงเรื่องควำม
มั่นคงพรมแดนฉบับใหม่แล้ว 
โดยอังกฤษจะเพิ่มเงินสนับ 
สนุนฝรั่งเศสในกำรยับยั้งผู ้ 
เข้ำเมืองที่พยำยำมลอบเดิน
ทำงเข้ำองักฤษ โดยจะจ่ำยเงนิ
เพิ่มอีก 44.5 ล้ำนปอนด์ (รำว 
1,970 ล้ำนบำท) เพื่อติดตั้งรั้ว 
กล้องวงจรปิด และเทคโนโลยี
ตรวจจับในเมืองกำเลส์ ทำง
เหนือของฝรั่งเศส และท่ำเรือ
อื่นๆ บริเวณช่องแคบอังกฤษ 
เพื่อปกป้องพรมแดนอังกฤษ
ให้มีควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น 

อุณหภูมิร้อนขึ้นเรื่อยๆ 
องค ์กำรอุตุนิยมวิทยำโลก 
หรือ ดับเบิลยูเอ็มโอ ซึ่งเป็น
องค์กรช�ำนญัพเิศษของสหประ 
ชำชำติ กล่ำวว่ำ ข้อมูลที่รวบ 
รวมได้จำกส�ำนักงำนด้ำนอุต ุ
นยิมวทิยำระหว่ำงประเทศชั้น 
น�ำ 5 แห่งแสดงให้เห็นว่ำ ปี 
2015 2016 และ 2017 เป็น  
3 ปีที่มีอุณหภมิโลกสูงที่สุด
เป็นประวัติกำรณ์ 

มะกนัไข้หวดัใหญ่ระบาด 
เกดิกำรระบำดของไข้หวดัใหญ่
ตำมฤดูกำล ในประเทศสหรัฐ 
อเมริกำ ส่งผลให้มีผู ้ป่วยจ�ำ 
นวนมำก ซึ่งศูนย์ควบคุมและ
ป้องกันโรคของสหรัฐ หรือซีดี
ซ ีระบวุ่ำ ปีนีก้ำรระบำดของไข้
หวัดใหญ่ในสหรัฐอำจเพิ่ม
มำกขึ้น ขณะที่โรงพยำบำล
ต่ำงๆ ก�ำลังประสบปัญหำ จ�ำ 
นวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อ
เนื่อง โดยที่รัฐแคลิฟอร์เนีย 
โรงพยำบำลบำงแห่ง ต้องมี
กำรตั้งเต้นท์ภัยพิบัติ เพื่อรอง 
รบัผูป่้วยไข้หวัดทีม่ำรอพแพทย์ 
โดยเฉพำะ

ต่างประเทศ

จีนสร้างหอคอยฟอกอากาศ 
เมืองซีอำน มลฑลส่ำนซี สร้ำง
หอคอยฟอกอำกำศขนำดใหญ่
ที่สุดของโลก ทดลองใช้บ�ำบัด
มลพิษทำงอำกำศที่ส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อประชำชน 
 หอคอยฟอกอำกำศขนำด
ควำมสูงถึงกว่ำ 100 เมตร ถูก
สร้ำงขึ้นโดยสถำบันด้ำนวิทยำ 
ศำสตร์สิ่งแวดล้อมของจีน โดย 
ไม่เปิดเผยงบประมำณก่อสร้ำง 
หอคอยแห่งน้ีอยู่ระหว่ำงทดลอง
ใช้บ�ำบัดสภำพอำกำศพิษกินพ้ืน
ที่รอบๆหอคอยขนำดกว้ำง 10 
ตำรำงกโิลเมตรทดลองใช้งำนแล้ว
นำน 2-3 เดือน สำมำรถผลิต 
อำกำศบริสุทธิได้วันละกว่ำ 10 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร หวังช่วยลด
มลพษิทำงอำกำศโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งช่วงฤดูหนำว ซึ่งผู้คนจ�ำนวน
มำกใช้กำรเผำถ่ำนหนิสร้ำงควำม
อบอุ่นตำมอำคำรบ้ำนเรือน
 ระบบกำรท�ำงำนของหอคอย
ฟอกอำกำศแห่งนี้ใช ้แผงพลัง 
งำนแสงอำทิตย์ช่วยดูดอำกำศ
มลพิษเข้ำไปผ่ำนเครื่องกรอง
 อำกำศและปล่อยอำกำศสะ 
อำดออกสู่สภำพแวดล้อม นำย 
เกำ จุนจี หัวหน้ำคณะวิจัยฯอ้ำง
ผลกำรทดลองเป็นไปด้วยดี โดย
จะเปิดเผยรำยละเอียดของข้อมูล 
วิจัยในเดือนมี.ค.ซึ่งหำกผลกำร
วิจัยประสบควำมส�ำเร็จด้วยดี ใน
อนำคตอำจสำมำรถสร้ำงหอคอย
ฟอกอำกำศขนำดใหญ่มำกกว่ำน้ี
ด้วยควำมสูงถึง 500 เมตร และ
เส้นผ่ำศูนย์กลำงปล่องหอคอย
กว้ำง 200 เมตร จะสำมำรถสร้ำง
อำกำศบริสุทธิกินเน้ือที่ได้เกือบ 
30 ตำรำงกิโลเมตร
 นอกจำกนี้ หนังสือพิมพ์ไช 
นำเดลขีองจนีรำยงำนว่ำ ปี 2560  
ที่ผ่ำนมำมีเด็กเกิดใหม่ 17.23 
ล้ำนคน ลดลงร้อยละ 3.5 แม้ว่ำ
ทำงกำรผ่อนปรนให้มีลูกได้สอง
คนตั้งแต่ปี 2559 แล้วก็ตำม
 ไชนำเดลี อ้ำงเจ้ำหน้ำที่คณะ
กรรมกำรสุขภำพแห่งชำติและ

กำรวำงแผนครอบครัวว่ำ อัตรำ
กำรเกิดเมื่อปีก ่อนลดลงเนื่อง 
จำกจ�ำนวนสตรีวัยเจริญพันธุ์ลด
ลง ขณะท่ีจ�ำนวนผู้ชะลอกำรแต่ง 
งำนและตัง้ครรภ์มีมำกขึน้ อย่ำงไร
ก็ดี อัตรำกำรเกิดดังกล่ำวยังคง 
สงูกว่ำอตัรำเฉลีย่ในช่วง 5 ปีก่อน 
ทำงกำรจีนผ่อนปรนนโยบำยม ี
ลูกคนเดียวท่ีบังคับใช้มำตั้งแต ่
ปี 2522 ด้วยกำรออกกฎหมำย
อนุญำตให้มีลูกสองคนได้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกรำคม 2559 เพรำะ
กังวลเรื่องจะเข้ำสู่สังคมคนชรำ

 คณะกรรมกำรสุขภำพแห่ง
ชำติและกำรวำงแผนครอบครัว
เผยเมื่อต้นเดือนว่ำ อำยุขัยเฉล่ีย
ในจนีเมือ่ปีก่อนอยูท่ี ่76.5 ปี เพิม่
ขึ้นจำก 74.83 ปีในปี 2553 ขณะ
ที่สมำคมสวัสดิกำรสังคมเผยเมื่อ
ปีก่อนว่ำ จ�ำนวนผู ้สูงวัยในจีน 
จะเพิ่มขึ้นจำก 240 ล้ำนคนใน
ปัจจบุนั เป็น 400 ล้ำนคนภำยใน
ส้ินปี 2578 เพิ่มแรงกดดันต่อ 
รัฐเรื่องกำรจัดหำบริกำรสวัสดิ 
กำรสังคม สำธำรณสุข และเงิน
บ�ำนำญ

ผลส�ำรวจล่ำสุดชี้ว่ำประธำนำธิบดี
มุน แจอินของเกำหลีใต้มีคะแนน
นิยมลดลงต�่ำสุดในรอบ 4 เดือน 
เนื่องจำกชำวเกำหลีใต้ไม่พอใจที่
ยอมให้เกำหลีเหนือมำกเกินไป
เรื่องโอลิมปิกฤดูหนำวเดือนหน้ำ
 กัลลัพโคเรียส�ำรวจผู้ใหญ่เกำ 
หลีใต้ 1,005 คน ระหว่ำงวัน
อังคำร-วันพฤหัสบดีแล้วเผยผล
ส�ำรวจวันนี้ว่ำ ประธำนำธิบดีมุน
ได้คะแนนนิยมร้อยละ 67 ลดลง
จำกร้อยละ 73 ในกำรส�ำรวจเมื่อ
สปัดำห์ก่อน แต่ยงัคงสงูกว่ำปลำย
เดือนกันยำยนปีก่อนที่ได้คะแนน
นิยมต�่ำสุดที่ร้อยละ 65 กำรที่รัฐ 
บำลเกำหลีใต้ตกลงตั้งทีมฮอกกี 
น�้ำแข็งร่วมกับเกำหลีเหนือและส่ง
นักกีฬำเดินเข้ำพิธีเปิดโอลิมปิก 
พยองชังโดยใช้ธงเดียวกันกับเกำ 

ผูน้�าเกาหลใีต้คะแนนนยิมวบู
หลีเหนือ นอกจำกสร้ำงควำมไม่
พอใจให้แก่ชำวเกำหลีใต้สูงวัยหัว
อนรัุกษ์นยิม ยงัรวมไปถงึคนหนุม่
สำวที่เป็นฐำนเสียงของเขำด้วย 
ชำวเกำหลีใต้กลุ่มอำยุ 20 ปีและ 
30 ปีที่ชื่นชอบประธำนำธิบดีมุน 
มีร้อยละ 75 และ 82 ลดลง 6 จุด 
และ 7 จุดจำกกำรส�ำรวจสัปดำห์
ก่อน ส่วนชำวเกำหลีใต้กลุ่มอำยุ 
40 ปี และ 50 ปี ยิ่งชื่นชอบเขำลด
ลงอย่ำงเห็นได้ชัด เพรำะกลุ่มสูง
วัยเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ไม่ใช่
ฐำนเสียงของเขำอยู่แล้ว 
 ประธำนำธิบดีมุนวัย 64 ปี 
ชนะเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภำคม
ปีก่อนด้วยคะแนนล้นหลำม หลัง
จำกอดตีประธำนำธบิดีปัก กนึฮเย
ถูกถอนถอนจำกต�ำแหน่งเพรำะ
เรื่องทุจริต



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4751 (1276) วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

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

มาสคอตเตอ

Mascoter 120118=4*6.5

ติดต่อ มาสคอตเตอ ไทยแลนด์
55/1 ถนนกรงุธนบุร ีแขวงคลองต้นไทร 

เขตคลองสาน กทม. 10600 ใกล้ BTS วงเวยีนใหญ่

ด่วน!ต้องการรบั

ตดิต่อ 084-334-5544

2

1 พนักงานแพ็กและส่งสินค้า
 (ท�ำงำนทีว่งเวยีนใหญ่ กทม.)
 • เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบในงาน
  • ขับรถกระบะได้
  • มีบุคคลค�้าประกันการท�างาน
 • ถ้าพักอยู่ฝั่งธนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนดี

 พนักงานส่งของและขาย 
 (ประจ�ำภำคเหนอื ท�ำงำนทีภ่ำคเหนอื)
 • มีบุคคลค�้าประกัน
 • ค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีภูมิล�าเนาอยู่เหนือตอนล่าง จะพิจารณาพิเศษ
 • มีเงินเดือนและรายได้อื่นๆดี



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 4751 (1276) วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

สังคม

เติมเต็มความฝันแบ่งปันความสุข
บริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด ผู ้ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิต 
ภัณฑ์เสริมอำหำรเพื่อสุขภำพ ได้
จัดกจิกรรมดีๆ  เพือ่น้องๆ เยำวชน
ชำวไทยภูเขำในโครงกำร “เติม
เตม็ความฝัน แบ่งปันความสขุ” 
ที่จัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
 โดย 2 ผู ้บริหำรคนส�ำคัญ 
สลิลำพร กองทองมณีโรจน์และ
ณฐภัทร สุวรรณโนพร้อมลูกชำย 
“น้องมีบุญ” และเหล่ำพนักงำน 
มุ่งหน้ำสู่อ�ำเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อมอบอุปกรณ์กำร
ศึกษำ อุปกรณ์กีฬำ ของเล่น และ
เลี้ยงอำหำรกลำงวันให้กับน้องๆ
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนชำวไทย
ภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” บ้ำนสงนินปุอย
เนื่องในโอกำสวันเด็กแห่งชำติ 
2561 
 สลลิาพร กองทองมณโีรจน์ 
(มุ่ย) ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

ริเริ่มจำกคุณพ่อ คุณศรเทพศร
ทอง กองทองมณีโรจน์ได้มำสร้ำง
ศนูย์กำรเรยีนรูแ้ห่งนีต้ัง้แต่ปีพ.ศ.
2555 ดังนั้นมุ่ยเอง ครอบครัว 
และพนักงำนก็จะร่วมแรงร่วมใจ
สำนต่อโครงกำรดีๆ แบบนี้เป็น
ประจ�ำทุกปีเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งใน
กำรพฒันำคณุภำพชวีติของน้องๆ 
เหล่ำนี้ในอนำคต
 ส�ำหรับกิจกรรมในปีนี้ล้วน
สร้ำงรอยยิ้มและควำมประทับใจ
ให้กบัน้องๆ เริม่จำกกิจกรรมงำน
วันเด็ก พร้อมมอบชุดอุปกรณ ์
กำรศึกษำ อุปกรณ์กีฬำ ของเล่น
เสริมทักษะ เครื่องห่มกันหนำว  
ซึ่งน้องๆ ก็ได้ต้อนรับทุกคนอย่ำง
อบอุ ่นด้วยกำรแสดงชุดพิเศษ 
ตำมประเพณีชำวไทยภูเขำ ก่อน
รับประทำนอำหำรกลำงวันร่วม
กันอย่ำงเป็นกันเองเรียกว่ำสุขใจ
ทั้งผู้ให้และผู้รับอย่ำงแท้จริง

ดร.เสรี วงษ์มณฑา ร่วมกับ พรพรรณ บุลเนอร์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายโครงการบริษัท 
อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์, เดย์ ฟรีแมน,อภิญญา ปัญจานนท์ ผู้จัดการฝ่าย 
ขาย Nikki Beach Resort&Spa,นิกร อาทิตย์ องค์กรบางกอกเรนโบว์ แถลงข่าว 
การจัดงาน Thailand LGBT Expo

ฉวรีตัน์ เกษตรสนุทร ผูช่้วยรฐัมนตรีประจ�ากระทรวงวัฒนธรรม และ ปรารพ เหล่าวานชิ 
แถลงข่าวเปิด “โครงการรณรงค์การใส่ชุดไทย เอกลักษณ์ 4 ภาค” โดยมีเขมทัตต์  
พลเดช กรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ บมจ.อสมท อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ,  
เพ็ญพรรณ แหลมหลวง ร่วมงาน

ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์  และพนักงานจิตอาสากว่า 
100 คน ไปร่วมกิจกรรม “ห้องสมุดนี้ให้น้อง” เพื่อช่วยปรับปรุงและทาสีห้องสมุด 
พร้อมมอบหนังสือ ชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผัก
หนอก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  

มร.แอนดี้ เทรดเวลล์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร ไทยแลนด์ยอชท์โชว์, 
ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นิธี สีแพร ผู้อ�านวยการฝ่าย 
ส่งเสริมสินค้าการท่องเท่ียว ททท. แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเรือส�าราญและ 
มารีน่า ไทยแลนด์ยอชท์โชว์ ครั้งที่ 3

บริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด เผยถึงควำมตั้งใจในกำร
สร้ำงสรรค์โครงกำรดีๆ ให้กับ
น้องๆ เยำวชน ว่ำในประเทศไทย
เรำยังมีเด็กๆ ที่ขำดแคลนโอกำส 
และอยู่ในพื้นที่ชนบทท่ีห่ำงไกล
ควำมเจรญิอยูเ่ป็นจ�ำนวนมำก ซึง่
เดก็ๆ เหล่ำนีค้วรได้รบัพฒันำกำร

ที่ดีทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ 
และสติปัญญำ ในฐำนะที่มุ่ยเอง
เป็นคนไทยคนหน่ึงจึงอยำกแบ่ง
ปันควำมสุขและส่งมอบน�้ำใจเพ่ือ
ช่วยเหลือเด็กๆ ให้เติบโตอย่ำงมี
คุณภำพ 
 ซึ่งโครงกำรนี้ได้จัดขึ้นอย่ำง
ต่อเน่ืองมำเป็นปีท่ี 6 แล้ว โดย
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สังคม

ไพสัณฑ์ เลิศศลารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานการจราจร บมจ. ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจทาง 
ด่วน 2 จ�านวน 75,000 บาท โดยมี พ.ต.อ.ลือชัย นนท์ปฏิมากุล ผู้ก�ากับการ 2 
กองบังคับการต�ารวจจราจรรับมอบ

มร.โยอิจิ มิซึทานิ ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอ.พี.ฮอนด้า แถลงนโยบาย 
“WHAT STOPS YOU? มุ่งไป อย่าให้อะไรมาหยุด” กับ 4 ความมุ่งมั่นสู ่
การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เปิดตัวรถโมเดลใหม่สู่ตลาด 10 รุ่น ที่โรงแรม 
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

พฤทธ์ิ บุปผาค�า ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ไทยแลนด์ พรวิเิลจ คาร์ด จ�ากัด ร่วมโรดโชว์
แนะน�าด้านบริการและสิทธิประโยชน์ส�าหรับผู ้ถือบัตรอีลิทคาร์ด พร้อมให้ 
ค�าแนะน�าด้านการพ�านักอาศัยและการโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยส�าหรับ 
นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประเทศจีน 

นพ.ศภุชยั คณุารตันพฤกษ์ รองอธกิารบดีฝ่ายการแพทย์และวทิยาศาสตร์สขุภาพ 
ม.รังสิต ประชุมวิชาการเรื่อง Pediatric Nurses Conference 2017: Let’s  
Move Together for IV Care Quality โดยมี ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร.อ�าภาพร 
นามวงศ์พรหม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มาร่วมด้วย 

วชิติ พยหุนาวชียั ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษิทั ซมัมิท แคปปิตอล ลีสซิง่ จ�ากัด 
ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของเด็กไทยในโครงการ “Thailand ICT 
Youth Challenge ปี 4” ค่ายเยาวชนด้านไอซีทีที่ใหญ่สุดในประเทศไทย เพื่อ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล 

อมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้อ�านวยการส่วนงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร  
เอไอเอส  จัดกิจกรรม “เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก” ตอน ‘ดิจิทัล คิดส์’ พาน้องๆ 
จากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และมูลนิธิสันติสุข ท่ี VRX  
สยามสแควร์ วัน และ SEA LIFE Bangkok Ocean World

รุจิราภรณ์ หวั่งหลี จัดกิจกรรม “ฉลองวันเด็กที่ล้ง 1919” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2561 กับกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว พร้อมเชิญชวน 
สักการะเจ้าแม่หม่าโจว้เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมี ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี, เอื้ออารี  
ตรีโสภา, อัจจิมา ปลื้มกิตติ ร่วมงานที่โครงการล้ง 1919

ศรายธุ อสัสมกร กรรมการผูจ้ดัการ ศนูย์ซพีูเรยี เอ.อาร์.ท ี ศนูย์รกัษาผูม้บีตุรยาก
และวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน เข้ารับรางวัล “Best Medical Practice” จาก 
สมาพันธ์ทางการแพทย์แห่งยุโรป ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งศูนย์ซูพีเรียฯ เป็นศูนย์ 
ผู้มีบุตรยากแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้


