
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 

เดิน-มิตรภาพ!
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กระตุกหนวด
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บวชเรียน
การบวชเรียนต้องเรียนรู้
จริง ไม่ใช่บวชเล่นละคร

editor59lokwannee@gmail.com
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อยู่ที่‘สปิริต’?

เศรษฐกิจ 4

เรือ่งนาฬิกาหรขูอง “บิก๊ป้อม” 
ที่ถูกเพิ่มแรงกดดันจากส่ือ 
ต่างประเทศหลายส�านกั หลาย 
ชาตจินกระทบต่อความน่าเชือ่
ถือ ขาดความสง่างาม หากจะ
เป็นตัวแทนรัฐไทยไปเจรจา
เรื่องต่างๆกับต่างชาติในอนา 
คต ท�าให้เกดิกระแสในท�านอง
ว่า “บิก๊ป้อม” อาจแสดงสปิรติ
ลาออกในเรว็ๆนี ้แต่ความเชือ่

ท่ีว่านี้ก็ยังไม่มีใครฟันธงได้ 
100% ท�าให้มีอีกกระแสกด 
ดันไปที่นายกรัฐมนตรีว่าถึง
เวลาต้องตดัสนิใจเพือ่ให้คณะ 
รัฐมนตรีเป็นแบบอย่างที่ถูก
ต้องกับประชาชน จึงต้องดู
กันต่อไปว่าระหว่างออกเอง
กับถูกเชิญออกอะไรจะเกิด
ข้ึนก่อนกัน หรือจะไม่มีอะไร
เกิดขึ้นเลย โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

“หม่อมอุ๋ย” ที่แม้จะเป็นเพื่อนร่วมรุ่น
 แต่ปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับ

เรื่องการให้นาฬิกากันยืมใส่

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยาวรกลุ / เจ้าของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านกังานบรษิทั โลกวันนี ้จ�ากัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
gmail.com

ม.ร.ว.ปรดียิาธร เทวกุล อดตี 
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐ 
บาลทหาร คสช.
 ความน่าสนใจที่สามคือ 
“หม่อมอุ๋ย” ให้สัมภาษณ์กับ 
คมชัดลึก ออนไลน์ ระบุว่าอีก
ไม่นาน “บิ๊กป้อม” คงลาออก
จากต�าแหน่งเพราะทนกระแส
สังคมไม่ไหว 
 “หม่อมอุ๋ย” เปรียบเปรย
ว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง 
ก็ต้องลาออก หากท�าผิดกฎ 
ต้องแสดงสปิริต วันนี้ คสช. 
และรัฐบาล ก็สะเทือนแล้ว ใน
ความรู้สึกของประชาชน
 ทีน่่าสนใจกว่านัน้คอื “หม่อม 
อุ๋ย” ที่แม้จะได้ชื่อว่าเป็นเพื่อน
ร่วมรุ ่นกัน แต่ปฏิเสธว่าไม่รู ้
ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องการให้นา 
ฬิกากันยืมใส่ และไม่รู้ด้วยว่า 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

“เสี่ยคราม” เป็นนักสะสมนา 
ฬิกาหรือไม่ 
 โดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่อง
วงในที่เข้าไม่ถึง
 ประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีต้อง 
หาค�าตอบกันต่อไปคือ “เสี่ย
คราม” ทีว่่าเป็นเจ้าของนาฬิกา
ทั้ง 20 กว่าเรือนที่ “บิ๊กป้อม” 
บอกว่ายืมเพื่อนมาใส่หรือไม่
 ถ้า “เส่ียคราม” เป็นเจ้า 
ของแค่ส่วนหนึง่แล้วส่วนท่ีเหลือ
เป็นของใคร
 ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ
หลัง “เส่ียคราม” เสียชีวิต
ไปเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
ปีที่แล้ว ยังมีการหยิบยืม
นาฬิกามาใส่อกีหรอืไม่  หาก
ยังมีใครเป็นผู้ให้หยิบยืม
 ทั้งนี้ทราบว่าในค�าชี้แจงที่ 
“บิ๊กป้อม” ส่งต่อคณะกรรม 

การป้องกนัและปราบปรามการ 
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็ช้ี 
แจงในท�านองนี้ จึงต้องดูว่า 
การเชิญบุตรของ “เสี่ยคราม” 
เข ้าให้ข ้อมูลจะยืนยันความ 
เป็นเจ้าของนาฬิกาทั้งหมดที่ 
“บิ๊กป้อม” ยืมมาใส่หรือไม่
 หากมองย้อนความน่าสนใจ
ไปที่ค�าพูดของ “หม่อมอุ๋ย” 
ที่เชื่อว่าอีกไม่นาน “บิ๊กป้อม” 
จะลาออกเพราะทนต่อกระแส
สังคมไม่ไหว
 แม้ “บิ๊กป้อม” จะเผชิญต่อ
แรงกดดันมากข้ึนเมื่อส่ือต่าง
ชาตหิลายส�านกั หลายประเทศ
พากันเสนอข่าวเรื่องนี้ ซึ่งย่อม
กระทบต่อความน่าเชือ่ถอื ความ 
สง่างาม หากจะเป็นตัวแทนรัฐ
ไทยไปเจรจา หรือท�าข้อตกลง
เรื่องต่างๆในอนาคต
 แต่เชื่อว่าลึกๆแล้ว “หม่อม 
อุ๋ย” ก็ไม่ได้มั่นใจ 100 % ว่า 
“บิ๊กป้อม” จะลาออก
 เพราะถ้ามั่นใจในตอนท้าย
ของค�าให้สมัภาษณ์คงไม่ระบวุ่า
 “อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดู  
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประ 
ธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  
เป็นตัวอย่าง สมัยท่านเป็น
นายกรัฐมนตรี หากรัฐมนตร ี
ท�าผิด ท่านจะด�าเนินการ เพื่อ
ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็น
ตวัอย่างทีถ่กูต้อง ของประชาชน”
 ถ้าม่ันใจในสปิริตของ
เพือ่นร่วมรุน่อย่าง “บิก๊ป้อม”  
ก็คงไม่ฝากประโยคนี้ไปถึง
พล.อ.ประยุทธ์

ช่วงสดุสัปดาห์ทีผ่่านมามีความ
เคลื่อนไหวในเชิงความคืบหน้า
เกี่ยวกับนาฬิกาหรูของ “บิ๊ก
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมออกมาอย่างน่าสนใจ
 ความน่าสนใจแรกอยู่ที่การ
เปิดตวัเพือ่น “บ๊ิกป้อม” ทีอ้่าง
ว่าเป็นผู้ให้ยืมนาฬิกาหรูมาใส่
เพิ่มความเท่
 ส่ือหลายส�านักรายงาน 
ตรงกันว่าเจ้าของนาฬิกาหรู
ทีแ่ท้จรงิคอื “เสีย่คราม” นาย
ปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เจ้าสัว 
คอมลิ้งค์ ซึ่งเป็นเพื่อนรักของ 
พล.อ.ประวิตร มาตั้งแต่เรียน
ชั้น ป.1 ท่ีโรงเรียนเซนต์คา 
เบรียล และคบหาสนิทสนม 
กันมาตลอดกว่า 60 ปี
 ที่ต้องขีดเส้นใต้ตัวโตๆคือ 
“เสีย่คราม” เสยีชวีติไปแล้วตัง้ 
แต่วนัที ่4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560
 ความน่าสนใจที่สองคือ ใน 
รุ ่นเดียวกันและซี้ย�่ าป ึกกัน 
ยั งมีชื่ อของ “หม ่อมอุ ๋ย” 

อยู่ที่‘สปิริต’?
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In Brief : ย่อความ

บวชเรียน

ทรรศนะ

การบวชต้องมีเป้าหมาย เพื่อจะ
ออกจากทุกข์ จึงต้องศึกษาเรียนรู้ 
เขาจึงใช้ค�าว่าบวชเรียนกันมา ที่
บวชแก้บนหรือบวชแก้เคล็ดอะไร
มันเพิ่งมีภายหลัง

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

บวชหน้าศพกย็งัพอรบัได้ ท่านจงึอนโุลม กห็วงั
ว่าชาวพุทธคงจะเข้าใจ พระอุปัชฌาย์จะได้ 
ไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งท�าพิธีบวชให้ตั้ง 10-
20 รูป อย่างบวชหน้าศพ แป๊บเดียวจูงหน้า 
ศพเสร็จก็สึกแล้ว ถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่า 
บวชเณร ลกูหลานจะบวชเมือ่ปู ่ย่า ตา ยายตาย  
วันเผามักจะท�ากันอย่างนั้น 
 ดังนั้นหากจะบวชเรียนก็ต้องมีเวลาเพื่อ 
การเรียนรู้จริง มีพิธีรีตอง ไม่ใช่แค่เล่นละคร
แล้วก็สึกออกไปแค่เดี๋ยวเดียว การบวชต้องมี 
เป้าหมาย เพ่ือจะออกจากทุกข์ จึงต้องศึกษา 
เรียนรู้ เขาจึงใช้ค�าว่าบวชเรียนกันมา ที่บวชแก้ 
บนหรือบวชแก้เคล็ดอะไรมันเพิ่งมีภายหลัง  
 ก็ขอให้ความหวังดีของมส.จะท�าให้
การบวชเรยีนเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ปรับ 
ปรุงหลักสูตรเรียนระยะส้ัน 6 หลักสูตร
ภายใน  15 วนัหรอื 1 เดอืนกแ็ล้วแต่  อย่าง
วัดชลประทานราษฎร์รังสฤษด์ิและหลาย
วัดก็ก�าหนดจะบวชให้ต้อง 20-30 ขึ้นไป 
เพ่ือจะได้เรียนตามหลักธรรมที่วางไว้  
อย่างนี้ได้ผลแน่นอน ดีกว่าบวชแล้วเคว้ง 
คว้างแค่ 3 วัน 7 วัด ก็ขอสนับสนุนความ
หวังดี ความตั้งใจดีของพระผู้ใหญ่ที่จะ
สืบสานพระศาสนาให้มั่นคงเข้มแข็ง
  เจริญพร

มีเรื่องฮือฮาในวงการพระพุทธศาสนาเมื่อ 
มหาเถรสมาคม (มส.) ออกเหมือนข้อห้าม 
ข้อบัญญัติว่า ถ้าบวชอย่าบวชแค่ 3 วัน 7 วัน  
ถ้าจะบวชต้องอย่างน้อย 15 วันขึ้นไปหรือ 
1 เดือน เพื่อสมกับค�าว่าบวชเรียน ถ้าบวช  
2-3 วันก็ไม่ได้เรียนอะไร  
 หลักสูตรตามที่มส.วางไว้สัก 5-6 วิชาที่ 
จะเรียนรู้พุทธประวัติ ธรรมวินัย ประเพณี หรือ
กระทู้ธรรม ควรจะอธิบายหลักธรรมได้เมื่อ 
บวชและสึกไปแล้ว มีใครถามเรื่องหลักธรรม 
ก็พอจะอธิบายได้ระดับหนึ่ง
  ก็ถือเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์บ้าน 
เรา เพราะถ้าบวชกนัปุบ๊ๆ เรยีกว่า “บวชจิม้ดดู” 
บวช  3 วัน 7 วันไม่ทันจะตั้งหลักกันได้เลย  
บวชไปก็เหมือนกับการเล่นละครไปที่ผ่านมา
เราบวชเหมือนเล่นละคร ท�าให้มองไม่เห็นคุณ 
ค่าของการบวช ไม่ให้ความส�าคัญในการบวช
 แต่ยังมีช่องว่างให้บวชหน้าไฟ หน้าศพ 
บวชเพ่ือบิดามารดาที่เสียชีวิต อันนี้ท่านก็
อนุโลม ถ้าบวชอ่ืนๆจะตั้งใจอยู่นานหรือไม่
ก็ตาม ก็ต้องท�าให้เกิดการเรียนรู้ในหลักธรรม
ค�าสอนบ้าง เพราะดั้งเดิมวัตถุประสงค์การ 
บวชคือค�าว่า “บวชเรียน”  
  ถ้ามส.ไม่ออกข้อบัญญัตินี้มา ก็จะการ 
บวชตามใจ 3 วัน 7 วัน แต่ถ้าบวชแก้บนหรือ

เดิน...มิตรภาพ!

การจดักจิกรรม “People GO เดิน... 
มิตรภาพ 2561” เดิน 800,000 ก้าว 
450 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตถึงขอนแก่น 
โดยเครอืข่ายภาคประชาชน “People 
Go Network” กับวิทยาลัยพัฒน
ศาสตร์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ แม้ไม่กระเทอืน
ความมั่นคงคณะรัฐประหาร แต่ก็
เป ็นการส ่งสัญญาณถึงวิกฤตและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นแทบจะทุกภาคส่วน 
 ค�าประกาศของ “People Go 
Network” ระบุถึงภาวะวิกฤตจาก 
การใช้อ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดท่ีไม่
สามารถตรวจสอบได้ ทจุรติคอร์รปัชนั
มากมาย กระบวนการยุติธรรมเสื่อม
ถอย ระบบคุณธรรมจริยธรรมตกต�่า 
แล้วยังมีแนวโน้มจะ “สืบทอดอ�า 
นาจ” ผ่านกลไกของรัฐและรัฐธรรม 
นูญไม่จบสิ้นอีก 
 การใช้อ�านาจรัฐข่มขู ่และปิดกั้น
สิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ยิ่งท�าให้
เหน็ถงึวกิฤตทีเ่กดิขึน้ การใช้อ�านาจรฐั
เอื้อประโยชน์กลุ ่มทุนผูกขาดขนาด
ใหญ่ที่ใกล้ชิดผู ้มีอ�านาจ ยิ่งซ�้าเติม
วิกฤตและสร้างความทุกข์ยากให้คน
ยากจน
 หากบ้านเมอืงไม่วกิฤต ไม่มปัีญหา 
ผู้มีอ�านาจก็ต้องไม่กล้ว เพราะประชา 
ชนเพียงก้าวเดินอย่างสงบเพียงเพ่ือ
ทวงคืนสิทธิและเสรีภาพ ทวงถามการ
ปฏรูิปประเทศและการแก้ปัญหาทจุรติ
คอรัปชัน ซึ่งคณะรัฐประหารสัญญา 
ใช้เวลาไม่นานก็จะ “คืนความสุข”  
และสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ให้ประเทศชาติ
 การ “เดิน..มิตรภาพ” จึงไม่ใช่
ภยัคกุคามความมัน่คง แต่ต้องการ
ให้ประเทศเกิดความมั่นคงมั่งคั่ง
และประชาชนมีความสุขภายใต้
ตามระบอบประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง ไม่ใช่แค่ “วาทกรรม”!
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เศรษฐกิจ

‘SUN’รุก‘ญี่ปุ่น-อาหรับ-อาเซียน’

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซันสวีท 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิต
และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพด
หวาน “KC” เปิดเผยเป้าหมาย
ระยะยาว 3 ปี (2561-2563) ยอด
ขายที ่2,000 ล้านบาทจากปัจจบุนั 
1,700 ล้านบาท โดยยังเน้นญี่ปุ่น
ที่บริโภคข้าวโพดหวานเป็นอันดับ 
2 ของโลก ซึ่งบริษัทส่งขายประ 
มาณ 400 ล้านบาทต่อปี ญี่ปุ่น 
จึงยังมีศักยภาพและโอกาสอีก 
มาก ทั้งไทยมี FTA กับญี่ปุ่นท�า 
ให้ไม่ต้องเสียภาษีน�าเข้า จึงได้
เปรียบด้านราคาเมื่อเทียบกับประ 
เทศอื่น ขณะเดียวกันปี 2563 
ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก ท�าให้
ร้านอาหาร โรงแรมและภตัตาคาร
ต่างๆมีความต้องการข ้าวโพด 
หวานเพิ่มขึ้นมาก 
  นอกจากนี้จะเปิดตลาดใหม่
แถบตะวันออกกลาง อาทิ สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ คูเวต 
เลบานอน ซาอดุอิาระเบยีและดไูบ 
ซึ่งป ัจจุบันส ่งไปอิหร ่านมูลค ่า
ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี  ขณะ
เดียวกันจะเน้นอาหารฮาลาลใน

ประเทศแถบอาเซียน และกลับไป
ท�าตลาดในรัสเซียอีกคร้ังหลัง
เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว   
 นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอส
เซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ากดั (APM) 

SUN วางเป้า 3 ปี ยอดขายแตะ 2,000 ล้านบาท เน้นตลาดญ่ีปุ่น
ท่ีโตได้อีกมาก รวมถึงเจาะตลาดตะวันออกกลาง รัสเซียและ
อาเซยีนทีร่บัประทานอาหารฮาลาล  พรอ้มจดทะเบยีนในตลาด
เอ็ม เอ ไอเพื่อเสริมความมั่นคงทางธุรกิจ

ดูงาน : ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้การ

ต้อนรบัคณะอาจารย์และนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและศูนย์พัทยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการ

ด�าเนินงานของ ธอส. ในกิจกรรม GHB Open House for IT New Gen 

กองทุนใหม่ : ชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน กรุงไทยจ�ากัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารแจ้งการเปิดจ�าหน่ายกองทุนเปิด 

เคแทม โกลบอล เครดิต อินคัมฟันด์ ( KT-GCINCOME) เสนอขาย IPO ถึง 

วันที่ 25 ม.ค.นี้ และเปิดขายครั้งต่อไปในวันที่ 1 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป 

นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู ้ช ่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทร 
คมนาคม จ�ากัดมหาชน (CAT)  
กล่าวถึงเศรษฐกิจไทยปี 2561 ที่
คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง ท�าให ้
กลุ ่มธุรกิจมีความเชื่อมั่นและ
เตรียมความพร้อมส�าหรับการ
ขยายธุรกิจที่เน้นขยายระบบไอที
องค์กรตามแนวนโยบายของรัฐ 
บาล  โดยข้อมูลส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (NSTDA) พบว่าปี 2560  
มีการขยายตัวของบริการวงจรสื่อ 
สารข้อมูลส�าหรับองค์กรเติบโต 
สูงขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 2.6  
มูลค ่าตลาดประมาณ 15,000  
ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโต 

ต่อเนื่องในปี 2561
 ส�าหรับตลาดการบริการวงจร
สื่อสารข้อมูลส�าหรับองค์กรทั้ง 
ภาครฐัและเอกชนในปี 2561 คาด
ว่าจะเติบโตต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า 
4% คิดเป็นมูลค่าตลาดรวมประ 
มาณ 23,000 ล้านบาท จากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ท�าให้มี
การลงทนุเพิม่  ประกอบกบักระแส
การปฏวัิติระบบไอทอีงค์กร กดดนั
ให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับรู้
และ เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและ 
มทีกัษะมากขึน้ การวางระบบเครอื
ข่ายสื่อสารข้อมูลองค์กรจึงต้อง 
มีการออกแบบระบบให้มี Core 
Network ทีร่องรบัการใช้งานทีเ่พิม่
สูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากช่วงปีที่ผ่าน
มาและมีความปลอดภัยระดับสูง

เพื่อปกป้องข้อมูลทางธุรกิจ การ
พัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อ 
มลูองค์กรความเร็วสงูในการเชือ่ม
โยงระบบงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่ว 
ข้องที่ต ้องเข ้ารหัสสัญญาณที่มี
ความปลอดภัยระดับสูงและช่อง
สัญญาณขนาดใหญ่ สามารถใช้
งานได้แบบ Real-time จึงท�าให้
สามารถให้บรกิารประชาชนให้ได้ 
รบัความสะดวก รวดเรว็ และปลอด 
ภัย การขยายตัวระบบเครือข่าย
สือ่สารข้อมลูองค์กรทัง้ธรุกจิขนาด
กลางถึงใหญ่จะเน้น Global Mar 
keting ไปยงักลุม่เปา้หมายทัว่โลก 
การวางระบบล�า้สมยัจะเป็นกลยุทธ์ 
ระดับองค์กรของธุรกิจยุคใหม่  
ไม่ได้มองในมิติการเพิ่มผลผลิต
เท่านั้น แต่ต ้องเพิ่มศักยภาพ 
ระบบงานเพื่อเป็นองค์กรชั้นน�า 
รวมถึงลดความเสี่ยงในทางธุรกิจ

CATเข้าสูยุ่คGlobal Marketing

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน 
SUN กล่าวถึงการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอว่า 
จะท�าให้บริษัทเติบโตในอนาคต 
ทั้งยอดขายและความเข้มแข็งของ
ฐานะทางการเงิน เพื่อใช้ในการ
ลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายก�า 
ลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ใช้ช�าระคืนเงินกู ้ยืมจากสถาบัน
การเงนิ รวมถึงใช้เป็นเงนิทนุหมนุ 
เวียนในการด�าเนินธุรกิจ องอาจ กิตติคุณชัย
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ข่าวย่อย

เฟซบุก๊ช่วยคนฝรัง่เศส
เฟซบุ ๊กแถลงว่า จะร่วมกับ
ส�านักงานผู้ว่างงานแห่งชาติ
ฝรั่งเศสฝึกฝนทักษะคอมพิว 
เตอร์ให้แก่ผู้ว่างงาน 50,000 
คน ไปจนถงึปลายปีหน้า ขณะ
เดียวกันจะช่วยสตรี 15,000 
คนเริ่มต ้นการเป็นเจ ้าของ
ธุรกิจของตนเองตามโครงการ 
She Means Business ที่
ด�าเนินอยู ่ในหลายประเทศ 
ด้วยการฝึกอบรมทกัษะคอมพิว 
เตอร์อย่างเข้มข้นฟรีแก่สตรี 
3,500 คนทั่วฝรั่งเศส และให้
อีก 11,500 คนฝึกอบรมทาง
ออนไลน์ โครงการเหล่านีเ้ป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการระดับ 
ยโุรปทีเ่ฟซบุก๊หวังจะฝึกอบรม
คนและเจ้าของธุรกิจให้ได้ 1 
ล้านคนภายในปี 2563 นอก
จากนี้เฟซบุ๊กยังต้องการสนับ 
สนุนความปรารถนาของฝรั่ง 
เศสทีจ่ะเป็นเจ้าแห่งเอไอระดบั
สากลด้วยการเพิม่งบลงทนุอกี 
10 ล้านยูโร (ราว 390 ล้าน
บาท) ภายในปี 2565 ซึ่งจะ 
ท�าให้เฟซบุ๊กมีนักวิจัยที่ศูนย์ 
เอไอในกรุงปารีสเพิ่มขึ้น 2  
เท่าเป็น 60 คน 

จีนอณุหภมิูลบ40องศา 
ที่เมืองอู้หมา และเมืองต้าเหอ 
ได้รับผลกระทบจากสภาพ
อากาศหนาวเย็นจัดมากที่สุด 
อุณภูมิในช่วงกลางวันจะอยู่ที่ 
ลบ26 องศาเซลเซียส แต่ใน
ช่วงกลางคืนอุณหภูมิจะลดต�่า
ลงไปอีกอยู ่ที่  -40 องศา
เซลเซียส แม้ชาวบ้านในสอง
เมืองแห่งนี้จะคุ้นชินกับสภาพ
อากาศที่หนาวเย็นเป็นปกติ
อยู่แล้ว แต่กับอณุหภมูลิบ 26 
องศาเซลเซียสในช่วงกลางวัน 
และลบ 40 องศาเซลเซยีส ตอน
กลางคืนก็สุดแสนจะทรมาน

ต่างประเทศ

‘รสัเซยี-สหรฐั’ถกปญัหาซเีรยี 
นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรี
ต่างประเทศรัสเซีย และนายเร็กซ์ 
ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศ
สหรัฐได้หารือทางโทรศัพท์เกี่ยว
กับสถานการณ์ความขัดแย้งใน
ซีเรีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทาง
การเสริมสร้างความมั่นคงทาง
ภาคเหนือของซีเรีย
 กระทรวงต่างประเทศรัสเซีย
แถลงวันนี้ว่า รัฐมนตรีต่างประ 
เทศรัสเซียและสหรัฐได้หารือทาง
โทรศัพท์ในวันเสาร์ตามเวลาท้อง
ถิ่นถึงวิธีการรับมือวิกฤตในซีเรีย
ตามกรอบของสหประชาชาติ รวม
ถึงแนวโน้มการเจรจาเร่ืองซีเรีย 
ที่มีก�าหนดจัดขึ้นในเมืองโซชิ 
แถบทะเลด�าของรัสเซีย
 ขณะที่นายไมค์ เพนซ์ รอง
ประธานาธิบดสีหรฐัได้พบกบัประ 
ธานาธิบดีอับเดล ฟัตตาห์ อัลซีซี 
ผู้น�าอียิปต์เพื่อยืนยันว่า  ส ห รั ฐ
สนับสนุนการเจรจาระหว่างอิสรา 
เอลกับปาเลสไตน์ หลังจากสหรัฐ
ให้การรับรองสถานะเยรูซาเลมว่า
เป็นเมืองหลวงของอิสราเอล  
 รองประธานาธบิดเีพนซ์ เยือน 
อียิปต์เป็นแห่งแรกในการเยือน 3   
ประเทศซึ่งรวมถึงจอร์แดนและ 
อสิราเอล นบัเป็นการเยอืนของเจ้า
หน้าท่ีระดบัสูงสุดสหรฐัในภมูภิาค
นับต้ังแต่เดือนธันวาคมที่ประธา 
นาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น�าสหรัฐ
เปลี่ยนนโยบายมารับรองสถานะ
เยรซูาเลมเป็นเมอืงหลวงอสิราเอล 
ท่ามกลางเสยีงคัดค้านจากบรรดา
ผู้น�าชาติอาหรับ รวมถึงประธานา 
ธิบดีอียิปต์
 อย่างไรก็ตามท�าเนียบประธา 
นาธิบดีอียิปต์ระบุว่า ผู้น�าอียิปต์
กล่าวว่าอิสราเอลและปาเลสไตน์
ควรได้ตกลงกันเอง  
 นอกจากนี้นายเพนซ์ยังกล่าว
เรียกร้องกับประธานาธิบดี อัลซีซี 
เก่ียวกับชาวอเมรกัิน 2 คนทีถ่กูคมุ
ขังอยู ่ในอียิปต์มาตั้งแต่ปี2556  
รวมทั้งยังสัญญาว่าสหรัฐจะให้ 
การสนับสนุนอียิปต์เพื่อปราบ

ปรามกลุ ่มมุสลิมติดอาวุธและ 
การก่อการร้าย
 อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพจะเปิด
ให้นกัท่องเทีย่วเข้าชมอีกคร้ังในวัน
นี้ด้วยงบประมาณระดับรัฐ หลัง
จากปิดไปช่ัวคราวตั้งแต่วันเสาร์
เนือ่งจากร่างกฎหมายงบประมาณ
พิเศษไม่ผ่านวุฒสิภาท�าให้ต้องปิด
ทีท่�าการรัฐบาลกลางเป็นส่วนใหญ่ 
 นายแอนดรูว์ คัวโม ผู้ว่าการ
รัฐนิวยอร์กทวีตเมื่อวันอาทิตย์ว่า 
จะน�างบประมาณระดับรัฐมาเปิด
ท�าการอีกครั้ง เพราะจะไม่ยอม

ปล่อยให้สัญลักษณ์แห่งเสรีภาพ
และโอกาสต้องมืดมิด ส่วนใน 
การให้สัมภาษณ์ผู้ส่ือข่าวที่ปลาย 
เกาะแมนฮัตตันโดยมีอนุสาวรีย์
เทพีเสรีภาพเป็นฉากหลัง นายคัว
โม สังกัดพรรคเดโมแครตกล่าว 
ว่า การปิดสวนสาธารณะรอบ 
อนุสาวรีย์ท�าลายกลไกขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของรัฐนิวยอร์ก ดังนั้น 
รัฐจะจัดสรรงบประมาณวันละ 
65,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.07 
ล ้านบาท) จ ่ายลูกจ ้างรัฐบาล 
กลางให้ท�างานต่อไป

ฝร่ังเศสถอนช่ือกรุงปารีสจากการ
ชงิเป็นเจ้าภาพจดังานเวิลด์เอ็กซ์โป 
2568 โดยให้เหตุผลเร่ืองงบประ 
มาณ เนื่องจากจะต้องเตรียมตัว
เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาใหญ่ 2 
งานในเวลาใกล้เคียงกัน
 หนงัสอืพมิพ์ดมิองช์ในฝรั่งเศส 
รายงานเมือ่วนัอาทติย์ว่า นายกรฐั
มนตรีเอดัวร์ ฟีลิป แจ้งในหนังสือ
ที่ส่งถึงคณะผู้รณรงค์เป็นเจ้าภาพ
เวิลด์เอ็กซ์โป 2568 เมื่อวันศุกร์ว่า 
จะยกเลิกการขอเป็นเจ้าภาพดัง
กล่าวเพราะต้องปรบัแก้ไขการคลงั
ภาครัฐเพื่อลดการขาดดุลงบประ 
มาณ แผนการเสนอตวัเป็นเจ้าภาพ 
ไม่มีแผนส�ารองที่ดีเพียงพอว่าจะ
ด�าเนินการอย่างไรหากมีผู้เข้าชม
งานต�่ากว่าที่คาด นอกจากนี้ยัง
ห่วงว่าจะมภีาคเอกชนเข้าร่วมเป็น
หุน้ส่วนจดังานน้อย ขณะนีฝ้ร่ังเศส
ก�าลังเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการ
แข่งขันรักบี้ชิงแชมป์โลก 2566 

ฝรั่งเศสถอนตัว‘เวิลด์เอ็กซ์โป’
และโอลมิปิกฤดรู้อนฝรัง่เศส 2567
 ด้านนางวาเลร ีปีเครส ประธาน
สภาแคว้นอิล เดอ ฟรองซ์ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของกรุงปารีสต�าหนิว่าเป็น 
การตัดสินใจยกเลิกอย่างรีบเร่ง 
และคดิเอาเองแต่ฝ่ายเดยีวว่าสภาพ 
เศรษฐกิจจะไม่เอ้ืออ�านวยต่อการ
จดังาน ประธานาธบิดเีอมานว์ูแอล  
มาครงเคยกล่าวสนบัสนนุการเป็น
เจ้าภาพเวิล์ดเอ็กซ์โปว่า จะเป็นโอ 
กาสให้ฝร่ังเศสได้มีส่วนร่วมสร้าง 
สรรค์ความปรารถนาอันแรงกล้า
ใหม่ๆ ของโลก ฝรัง่เศสเป็นเจ้าภาพ 
ครั้งหลังสุดในปี 2443 หนึ่งปีหลัง
มีการเปิดตัวหอไอเฟลที่เป็นสัญ 
ลกัษณ์ของงานนี้ 
 ทั้งนี้หากกรุงปารีสถอนตัว จะ
เหลือเมืองที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
เวิลด์เอ็กซ์โปอยู่ 3 เมืองประกอบ 
ด้วยเยคาเตรนิบร์ูกของรสัเซยี โอซา 
ก้าของญีปุ่่น และบากขูองอาร์เซอร์ 
ไบจาน



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4752 (1277) วันอังคารที่ 23 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
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สังคม

เดอะ รีเซิร์ฟ สุขุมวิท 61
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�า
กดั (มหาชน) น�าโดย ประเสรฐิ แต่
ดุลยสาธิต พร้อมด้วย อรนุช อิติ
โกศิน พาแขกรับเชิญระดับเอลิสต์
สัมผัสบรรยากาศแห่ง “เดอะ รี
เซิร์ฟ สุขุมวิท 61” ในงานเอ็กซ์คลู
ซีฟ พรีวิว ออฟ เดอะ รีเซิร ์ฟ 
สุขุมวิท 61 
 ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม
ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท-
พรีเมียม กล่าวว่า  คอนเซ็ปต์ของ
เดอะ รเีซร์ิฟ สขุมุวทิ 61 คือ รเีซิร์ฟ 
ยัวร์ เอ็กซ์คลูซิวิตี้ (Reserve Your 
Exclusivity) ให้การอยู ่อาศัย 
และการพักผ ่อนเสมือนได ้อยู ่ 
บ้าน มีความเป็นส่วนตัวสูงสุด ซึ่ง
ฟังก์ชันภายในห้องพักถูกออก 
แบบให้มีขนาดใหญ่ หน้ากว้าง 
รวมไปถึงสิ่งอ�านวยความสะดวก
ต่างๆในโครงการ อาทิ พื้นที่สี 
เขียวขนาดใหญ่ที่มาพร้อมสวนจม
แบบ Sunken Seat สระว่ายน�้า 
ขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบเฉพาะ 
นอกจากนี้ พฤกษายังสร้างสรรค์
บริการที่เหนือระดับให้แก่ลูกค้า 
ด้วย Concierge Service by The 
Reserve ที่อ�านวยความสะดวก 
ในการพักอาศัย
 พลพฒัน์ อศัวะประภา บอก
ว่าตนใช้ชีวิตอยู่แถวเอกมัย-ทอง 
หล่อมาตั้งแต่เกิด ตอนนี้ออฟฟิศ

นอนมีตู้เย็นเล็กให้ เชื่อว่าเป็นกัน
ทุกคนที่ตื่นมาแล้วจะต้องหิวน�้า 
และอีกอย่างคือในห้องแต่งตัว 
มีตู ้ส�าหรับโชว์จิเวลลี่ให้ ซึ่งทาง
คอนโดสร้างและตกแต่งพร้อม 
เข้าอยู่แบบ Fully Furnished เลย
 ทางด้าน ม.ร.ว.จันทรลัดดา 
ยุคล บอกว่า ที่อยู่อาศัยท่ีตอบ
โจทย์เราตอนนี้น่าจะเป็นคอนโด
มากกว่า ยิ่งถ้าได้เป็นเจ้าของเดอะ 
รีเซิร์ฟ สุขุมวิท 61 ท่ีมีท�าเลท่ีดี 
มากขนาดนี้ถือว่าท�าให้ชีวิตเรา
สะดวกสบายยิ่งขึ้น และเมื่อได้
เข ้าไปดูห ้องตัวอย ่างทางเจ ้า 
หน้าที่บอกว่าเป็นสไตล์ Modern 
Classic Luxury ซึ่งเป็นสไตล์ที ่
เราชอบอยู่แล้ว เพราะถ้าโมเดิร์น 
อย่างเดียวจะดูน่าเบื่อไป ชอบ 
การตกแต ่งที่ดูอบอุ ่นแต ่ก็ให  ้
ความหรูหราในเวลาเดียวกัน

เราก็อยู ่ สุขุมวิท ย ่านนี้จึงเป ็น
โลเคชั่นท่ีเราคุ้นเคย ด้วยความ 
ที่ เราใช ้ชีวิตอยู ่ในเมืองการจะ 
เลือกซ้ือคอนโดสักห้องก็ต้องเป็น
ทองหล่อเอกมัย อย่างเดอะ รีเซร์ิฟ 
สขุมุวทิ 61 ทีน่อกจากจะมโีลเคชัน่
ท่ีดีแล้วสภาพแวดล้อมก็น่าอยู ่ 
เพ่ือนบ้านท่ีดี อินทีเรียร์ภายใน
และภายนอกท่ีสวย จึงเป็นอะไร 
ที่ตอบโจทย์ ที่ส�าคัญซอยนี้เป็น
ซอยท่ีเคยถูกโหวตว่าน่าอยู่ที่สุด 
ในกรุงเทพ จึงเป็นอีกคุณค่าหนึ่ง 
ที่ควรคู่กับการลงทุน 
 ส�าหรับ ตะวันนา ธารา บอก
ว่า สุขุมวิท 61 ก็เป็นหนึ่งในซอย 
ที่น่าอยู ่ เมื่อเข้ามาแล้วรู ้สึกได้ 
ปลีกตัวออกจากเมืองดี โลเคช่ัน
ตรงนี้จึงถือเป็นท�าเลทองที่น ่า
สนใจ และจากการได้เข้าไปสัม 
ผัสห ้องตัวอย ่าง รู ้ สึกว ่าพื้นที ่

ขนาดกว้างขวาง การตกแต่งที่
คลาสสิกก็เป ็นอีกจุดหนึ่งที่ท�า 
ให้ เดอะ รีเซิร์ฟ สุขุมวิท 61 มี 
ความโดดเด่น เนื่องจากไม่ได้มี
ความหวือหวามากเกินไป ให้ 
ความรู้สึกอบอุ่น สบายตา และ 
ต้องบอกว่าคนออกแบบใส่ใจราย
ละเอียดมาก ชอบตรงที่ในห้อง

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบนโยบายการด�าเนินงาน

แก่ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุม

วิชิต  พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จ�ากัด 

และ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมส�าหรับกิจกรรม “ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อ 

เครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า”
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สังคม

สทุธเิกยีรต ิจริาธวิฒัน์ จดังานเลีย้งสงัสรรค์เนือ่งในอกาสขึน้ปีใหม่ โดยม ีชพี จลุมนต์ 
ประธานศาลฎกีา, ผศ.วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง,  
ตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์, ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่, ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร  
และ ผศ.ดร.สถาพร สระมาลีย์ มาร่วมงาน 

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
แถลงข่าว เปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ก “MICE ไม่ได้แปลว่าหนู” เพื่อน�าเสนอเรื่องราว 
ของอุตสาหกรรมไมซ์รวบรวมข้อมูลให้คนทั่วไปได้รู ้จักมากขึ้น โดยมี บุญทวี  
จันทสุวรรณ, เกรียงไกร กาญจนโภคิน ร่วมงาน 

สิทธิรัฐ วัชราภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
เป ิดตัวสินค้าและนวัตกรรมใหม่ พร ้อมตอกย�้าความสัมพันธ์อันดีให ้เหล่า 
บรรดาสถาปนิกในภาคเหนือได้ยลโฉมกันอย่างใกล้ชิด ในคอนเซ็ปต์งานมือล่ัน 
สเปก ที่โรงแรมแอทพิงค์นคร ริเวอร์ไซด์ จ.เชียงใหม่ 

เทวินทร์ วงศ์วานชิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดงาน “PTT Group SDGs-Green Week” โดยได้รับเกียรติ 
จาก สุณี ปิยะพันธุ ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, เจน น�าชัยศิริ ประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมงาน

สุพจน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ กรรมการผู้อ�านวยการ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย 
ให้การต้อนรับทีมสโมสรฟุตบอล เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ดน�าโดย รณฤทธิ์ ซื่อวาจา 
ผู้อ�านวยการสโมสร และสองนักเตะชื่อดังอย่าง กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ และ 
ชาริล ชัปปุยส์ ที่อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ส

วิลาวรรณ ฤกษ์เกรียงไกร กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ซีโอแอล จ�ากัด (มหาชน) 
เปิดร้านออฟฟิศเมทสาขาใหม่ล่าสุด เทสโก้โลตัส นวนคร เพื่อเจาะกลุ่มผู้ประกอบ 
การ ออฟฟิศ โรงงานอตุสาหกรรมในพืน้ที ่พร้อมโปรโมชัน่โดนใจฉลองเปิดสาขาใหม่ 
สินค้าราคาพิเศษมากมาย 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ซีพีพี จ�ากัด 
จัดงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านห้วยสัก จ.ชุมพร พร้อมจัดคาราวานของขวัญวันเด็ก 
เพื่อไปแจกให้กับโรงเรียนต่างๆ บริเวณรอบโรงงานและสวนของบริษัทฯ เพื่อมอบ 
ความสุขและความสนุกสนานให้กับน้องๆ 

บริษัท ยูเอซีโกลบอล จ�ากัด (มหาชน) มอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียน ในงานวันเด็ก
แห่งชาติประจ�าปี 2561 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนต�าบลกกแรต และต�าบลไกร
กลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เพื่อให้น้องๆนักเรียนสามารถเดินทางไป-มา โรงเรียน
ได้สะดวกมากขึ้น 


