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ปรบัโหมดการเมอืง
การเมืองใหม่ของ “ก�านัน 
สุเทพ” ท�าให้ดูเหมือนทิศ 
ทางลมการเมืองจะพัดไหว
ไปในทางทีว่่าก�าลงัปรับโหมด 
เข้าสู่การเลือกต้ังตามโรด 
แม็พอย่างเต็มตัวแล้ว ก่อน
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า 
จะมีอะไรมากระทบให้ลม
การเมืองเปลี่ยนทิศไปทาง
อืน่หรอืไม่คงต้องรอดกูนัไป

สันดอนกับสันดาน!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

ยูเอน็ยตุิ
คว�า่บาตรโสมแดง 

เศรษฐกิจ 4

กองทนุเปิดตราสารหนี้
SCB5,000ล้าน

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“NORDIC COPPER”
รกุออกแบบไทย

โลกวันนี้มีประเด็น 2

หลังศาลรัฐธรรมนูญชี้ว ่า 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง 
ส.ว. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ “บิ๊ก
ป้อม” ประกาศชัดเจนว่า 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ส.ส. และค�าส่ัง คสช. ที่ 
53/2560 ผ่านการตีความ
แน่นอน ไม่มอีะไรเซอร์ไพรส์ 
ไม่มีอะไรต้องลุ้น และเม่ือดู
จากการจดแจ้งขอตั้งพรรค 
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ศำลรัฐธรรมนูญชี้ขำดว่ำพระ
รำชบัญญัติประกอบรัฐธรรม 
นูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรได้มำ
ซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) ไม่ 
ขัดรัฐธรรมนูญ
 วันที่ 30 พฤษภำคมนี้นัด
ตัดสินอีก 2 คดีคือ พ.ร.ป.ว่ำ 
ด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้
แทนรำษฎร (ส.ส.) และค�ำสั่ง
หัวหน้ำ คสช. ที่ 53/2560 ว่ำ 
ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่
 หำกฟังจำกค�ำพูดของ “บิ๊ก
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กลำโหมที่ว่ำ 
	 “ไม่ต้องรอหรอก	 ผ่านอยู่
แล้ว	ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์”
 หำกดูจำกท่ำทีของรัฐบำล
ผ่ำนนายวิษณุ เครืองาม รอง
นำยกรัฐมนตรี  อันเป ็นมือ
กฎหมำยของรัฐบำลที่ระบุว ่ำ 

ปรับโหมดการเมือง
คงยังไม่ขยับเคลื่อนไหวให้ถูก
วิพำกษ์วิจำรณ์
 ทีเ่หลอืกร็อดพูรรคกำรเมอืง
ของนายสมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์ 
และพวกในคณะรัฐมนตรีที่จะ 
ตั้งขึ้นมำสนับสนุน “บิ๊กตู ่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นำยกรัฐมนตรีและหัวหน ้ำ 
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
(คสช.)
 ถ้ำไปด�ำเนินกำรทำงธุรกำร
เพื่อจดแจ้งชื่อพรรคกับ กกต. 
ภำพกำรเลือกตั้งต้นปีหน้ำจะ 
ยิ่งมีควำมชัดเจนมำกขึ้น
 ส่วนกรณีก�ำลังต�ำรวจบุกจับ
พทุธะอสิระ อดตีแกนน�ำ กปปส. 
คำวัดอ้อน้อย ตำมหมำยจับ 
ค้ำงเก่ำตั้งแต่ปี 2556 แม้จะ 
เป ็นไปตำมกฎหมำย แต ่ดู
เหมือนว ่ำก�ำลังมีควำมพยำ 
ยำมลดเงื่อนไขควำมไม่พอใจ
ของประชำชนอีกฝ่ำยหนึ่งลง
	 ยิ่งหากข่าวที่ว่าจะมีการเร่ง 
รัดหลายคดีเกี่ยวกับการชุม 
นุมของ	 กปปส.	 โดยโอนความ
รับผิดชอบจาก	 บช.น.	 ไปไว้ใน
มือกองปราบปรามเป็นจริง	 ก็ 
จะท�าให้เงื่อนไขทางการเมือง 
ที่จะไปผสมโรงกับการเรียกร้อง
เลือกตั้งลดน้อยลง
 สรปุลมการเมอืงก�าลงัพดั
ไปในทศิทางจดัเลอืกต้ังตาม
โรดแมพ็ แต่ก่อนถงึปลายทาง 
จะมีอะไรมากระทบให้ลม
เปล่ียนทิศไปทางอื่นหรือไม่
คงต้องรอดกูนัไป ไม่สามารถ
บอกอะไรได้ในตอนนี้

การบุกจับพุทธะอิสระ
แม้จะเป็นไปตามกฎหมาย

แต่ดูเหมือนมีความพยายามลดเงื่อนไข 

จะน�ำ พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรได้มำ 
ซ่ึง ส.ว. ขึ้นทูลเกล้ำฯได้อย่ำง
รวดเร็ว เพรำะร่ำงหนังสือรอ 
ไว้แล้ว ไม่มีอะไรต้องปรับแก้
 ดูเหมือนทิศทางลมการ 
เมืองจะพัดไหวไปในทางที่
ว่าก�าลังปรับโหมดเข้าสู่การ
เลือกตั้งตามโรดแม็พอย่าง
เต็มตัวแล้ว
 เรื่อง พ.ร.ป. ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้ง ส.ส. และค�ำสั่งหัว 
หน้ำ คสช. ที่ 53/2560 ที่ 
เป็นเง่ือนไขส�ำคัญที่จะกระทบ
ต่อโรดแม็พเลือกตั้ง แม้จะยัง 
อยู ่ระหว ่ำงรอค�ำตัดสินของ 
ศำลรัฐธรรมนูญ แต่ลองคน
ระดับ “บิ๊กป้อม” พูดชัดว่ำ  

“ไม่ต้องรอหรอก ผ่ำนอยู่แล้ว 
ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์” ก็น ่ำ 
จะมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่ำ “ไม่มี
ปัญหำ”
 ยิ่งเมื่อดูจำกกำรเคลื่อนไหว
ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
ประธำนมูลนิธิมวลมหำประ 
ชำชนเพื่อกำรปฏิรูปประเทศ 
ไทย (มปท.) ที่ตัวแทนไปส�ำนัก 
งำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) เพ่ือด�ำเนินกำรทำงธุร 
กำรจดแจ้งตั้งพรรคกำรเมืองชื่อ 
“พรรครวมพลงัประชำชำตไิทย”
 ยิ่งท�ำให้ภำพกำรเข้ำคูหำ
หย่อนบัตรเลือกตั้งของประชำ 
ชนช่วงต้นปีหน้ำมีควำมชัดเจน
ขึ้น ถ้ำได้รับสัญญำณมำไม่ชัด 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4838 (1363) วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

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

In Brief : ย่อควำม

4 ปีรัฐบาล คสช.

ทรรศนะ

หวังว ่ารัฐบาลที่จะขึ้นมาใหม่ใน
อนาคตจะเอาจริงเอาจังกับเร่ือง 
ยาเสพติดให้สูญพันธุ ์หรือเกือบ 
สูญพันธุ์กันสักที รัฐบาลไหนจริงจัง
และจริงใจ เชื่อว่าประเทศชาติก ็
จะอยู่รอดปลอดภัย

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

สันดอนกับสันดาน!

นอกจำกกำรจับกุมด�ำเนินคดี “พระ
ผู้ใหญ่” วัดดังกรณี “เงินทอนวัด” 
และ “กรวยห่มเหลือง” กรณีกรรโชก
ทรัพย์ช่วงปิดกรุงเทพฯแล้ว กำรต่อสู้
ระหว่ำง “ระบอบ คสช.” กบั “ระบอบ
ประชาธิปไตย” ก็เริ่มทวีควำมเข้มข้น 
หลังจำก “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” 
ประกำศเจตนำรมณ์ไม่ยอมรับและก้ม
หัวให้ “ระบอบเผด็จการ”
	 หลายองค์กรทัง้ในและต่างประเทศ	
หลากหลายบุคคลที่มีชื่อเสียง	 ต่างแซ่
ซ้องสรรเสรญิความกล้าหาญของ	“กลุม่
คนอยากเลือกตั้ง”	แม้รู้ดีว่าไม่สามารถ
ยุติ	“ระบอบ	คสช.”	และให้	“กองทัพ”	
กลับกรมกองได้
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส 
ซึ่งประกำศจุดยืนชัดเจนจะโละทิ้ง “รัฐ 
ธรรมนูญฉบับ คสช.” และต่อต้ำน
กำรสืบทอดอ�ำนำจของ “ลุงตู่” ได้น�ำ
สมุดบัญชีเงินฝำก 1.5 ล้ำนบำท ขอ
ประกันตัว “15 กลุ่มคนอยากเลือก
ตั้ง”
 แต่ทีจ่ดัหนกัคอื “วฒันา เมอืงสขุ” 
ประกำศจะ “ปฏิรูปกองทัพ” เพือ่ไม่
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้กองทัพเป็นเครื่องมือ 
ท�ำลำยระบอบประชำธิปไตยอีก ทั้งจะ
น�ำตัวคนท�ำรัฐประหำรและสร้ำงควำม
เสียหำยให้บ้ำนเมืองมำลงโทษ
	 ที่ต้องจับตาคือฝ่าย	 “กองหนุน”	
ของ	 “ลุงตู่”	 ทั้งซุ่มเงียบและไม่เงียบ 
เริ่มออกมามากขึ้นเรื่อยๆ	 นอกจาก	
“พรรคพลังประชารัฐ”ที่	 “เฮียกวง”	
เป็นแม่งานแล้ว	ยังมี	 “พรรครวมพลัง
ประชาชาตไิทย”	ทีล้่วนเป็นคนข้างกาย
และใกล้ชิด	“ลุงก�านัน”	
 การต่อสู ้ทางการเมืองที่แบ่ง
เป็น 2 ขั้ว 2 ฝ่ายชัดเจน ท�าให้เห็น  
“สันดอน” และ “สันดาน” ว่าใคร
โกหกตอแหลและตระบัดสัตย์!

4 ปีเต็มแล้วส�ำหรับกำรรัฐประหำรของ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) 
ถือว่ำผ่ำนทำงตรงและใกล้จะสิ้นสุดกำร
ท�ำงำนแล้ว ท�ำให้ม็อบไม่ออกมำก่อ 
ควำมวุ่นวำยในบ้ำนเมือง บ้ำนเมืองมี
ควำมสงบ ส่วนกำรท�ำงำนด้ำนอื่นๆล้ม
เหลวหรือไม่ ก็มีบำงเรื่องที่ดีและไม่ดี 
ส�ำเร็จบ้ำง ไม่ส�ำเร็จบ้ำง
 คนเรำไม่มีอะไรเป็นสูตรท่ีท�ำได้เร็ว 
ได้ไว ได้ถูกต้องชัดเจนทุกเรื่องทุกอย่ำง  
วันที่ครบรอบ 4 ปีที่ผ่ำนมำ ก็สำมำรถ
ท�ำให้ม็อบไม่บำนปลำย ก็ถือเป็นโชคด ี
ของรัฐบำลน้ี ต่ำงกับรัฐบำลยุคก่อนๆ 
มีแต่ปัญหำม็อบและคุมไม่อยู ่ เพรำะม ี
พวกหัวรุนแรง พวกไม่ยอมรับอ�ำนำจอีก
ฝ่ำย ปลกุระดมให้ประชำชนออกมำชมุนมุ 
แม้แต่ครั้งน้ีก็มีกำรออกข่ำวว่ำอำจมีพวก
หัวรุนแรงมำผสมโรง แต่ก็ไม่มี หรืออำจ
โดนขู่ โดนติดตำม โดนจับกุม จึงไม่มี 
เหตุกำรณ์จึงผ่ำนไปด้วยดี
 รัฐบำลไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเพชฌฆำต 
ไล่สังหำรประชำชน หำกใช้เหตุใช้ผล โอน
อ่อนผ่อนปรนบ้ำง ก็ไม่มีกำรบำดเจ็บล้ม
ตำย ถือว่ำโชคดีแล้วที่รัฐบำลไม่ท�ำร้ำย
ประชำชน ประชำชนก็ไม่ต้องออกมำ 
เดินลุยรถถัง ต่ำงกับที่ผ่ำนมำประชำชน

ออกมำลุยกับทหำรจนบำดเจ็บล้มตำย 
กันไม่น้อย 
 เรื่องควำมขัดแย้งนั้นสำมำรถพูดคุย
และอยู่กันได้ ไม่ต้องเจ็บเนื้อเปลืองตัว 
เลือดตกยำงออก หำกทุกคนเห็นแก่บ้ำน
เมืองจริงๆ ถือเป็นควำมโชคดีของรัฐบำล
ทหำรท่ีเอำอยู ่  แต ่ก็มีเรื่องเศรษฐกิจ  
ปรำบโกง ปรำบผู้มีอิทธิพล ยำเสพติด 
ที่ยังระบำดมำกมำย
 เรื่องปรำบยำเสพติดท�ำได้ผลมั้ย ก็
พอใช้ได้ ไม่เหมือนรัฐบำลยุคก่อนท่ีใช ้
วิธีฆ่ำตัดตอนตำยไปเยอะ จนยำเสพติด
แทบสูญพันธุ์ ปรำบยำเสพติดนี่ต้องยก 
ให้รัฐบำลทักษิณ ชินวัตร ที่เอำจนยำ 
เสพติดยุคนั้นเกือบสูญพันธุ ์ จะฆ่ำตัด 
ตอนหรือไม่ จะเป็นของจริงของเทียมบ้ำง
ก็ตำม ก็ต้องยอมรับว่ำได้ผล ไม่มีใคร 
กล้ำขนกันแบบบ้ำระห�่ำครั้งละเป็นสิบ 
เป็นร้อยล้ำนเม็ดอย่ำงทุกวันนี้
 อำตมำนั่งอยู่ในห้องสุขำที่ปั ๊มน�้ำมัน 
ยงัเคยได้ยนิวยัรุน่ด่ำรฐับำลแรงๆว่ำท�ำให้
มันต้องซื้อยำแพง เคยซื้อเม็ดละ 70-80 
บำท วันนี้ต้องมำซื้อ 200 บำท พวกขี้ยำ
ไม่กลัวแพง เพรำะจริงๆก็ยังไม่ได้แพง 
มำกถึงข้ันหนักหนำสำหัส เพียงแต่คน 
ท่ีหำกินกับยำเสพติดปั่นรำคำขึ้นมำ บำง
ครัง้ยงัมตี�ำรวจผสมโรงอกี กำรปรำบปรำม
จึงยำกที่จะท�ำให้สิ้นซำก
 ก็หวังว ่ารัฐบาลที่จะขึ้นมาใหม่ 
ในอนาคตจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องยา
เสพติดให้สูญพันธุ์หรือเกือบสูญพันธุ์
กันสักทีเถอะน่ะ รัฐบาลไหนจริงจัง
และจรงิใจ เชือ่ว่าประเทศชาตก็ิจะอยู่
รอดปลอดภัย
 เจริญพร
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Opp Day :	พิทักษ์	รัชกิจประการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่	บริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จ�ากัด	(มหาชน)	พร้อมคณะผู้บริหาร	น�าเสนอข้อมูลใน
งานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน	(Opportunity	Day)	เพื่อน�าเสนอผลประกอบการ
ธุรกิจประจ�าไตรมาส	1/2561	ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

แคมเปญพเิศษ :	อมร	สวุจติตานนท์	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	ธนาคารกสกิรไทย	เปิด 
ตัวแคมเปญพิเศษ	“รูดแลกเงิน	0%	นาน	4	เดือน”	ส�าหรับลูกค้าบัตรเครดิตสามารถ
รูดแลกเงินต่างประเทศได้ทุกสกุลเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม	 แบ่งจ่าย	 0%	 นาน	 4	
เดือน	ส�าหรับยอด	4,000	บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป	สูงสุดไม่เกิน	200,000	บาท

เศรษฐกิจ

กองทุนเปิดตราสารหนี้SCB5,000ล้าน

นำยณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรม 
กำรผู้จัดกำรและประธำนเจ้ำหน้ำ 
ที่บริหำรกำรลงทุน บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดกำรกองทุน ไทยพำณิชย์ 
จ�ำกัด เปิดเผยภำพรวมกำรลงทุน
ในตลำดตรำสำรหนีข้ณะนีว่้ำ อตัรำ 
ผลตอบแทนตรำสำรหนี้ไทยทั้ง
ระยะสั้นและระยะยำวมีกำรปรับ
ตัวเพิม่ขึน้จำกช่วงปลำยปีทีผ่่ำนมำ 
โดยเฉพำะตรำสำรหนี้ระยะยำวที่
มคีวำมผันผวนค่อนข้ำงมำกในช่วง
ที่ผ่ำนมำ เป็นไปในทิศทำงเดียว 
กันกับตลำดเกิดใหม่อื่นๆในแถบ
เอเชีย เนื่องจำกกำรปรับตัวเพ่ิม
ขึน้ของอัตรำผลตอบแทนพันธบตัร
รฐับำลสหรฐั ซึง่เป็นผลมำจำกกำร
คำดกำรณ์ว่ำธนำคำรกลำงสหรัฐ
อำจปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบำยได้
มำกกว่ำ 3 ครั้ง จำกตัวเลขเศรษฐ 
กิจสหรัฐที่ยังมีแนวโน้มที่ดีอย่ำง
ต่อเนื่อง อีกทั้งในช่วงเดือนเมษำ 
ยนถึงต้นพฤษภำคมนักลงทุนต่ำง
ชำตขิำยสทุธิในตรำสำรหนีไ้ทย ส่ง
ผลให้อัตรำผลตอบแทนในตลำด
ตรำสำรหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่ำ
ช่วงปลำยปีที่ผ่ำนมำ
 บลจ.ไทยพำณิชย์จึงออกกอง 
ทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ 
(SCB FIXED INCOME FUND 
: SCBFIXED) เน้นลงทุนตรำสำร

หนี้ในและต่ำงประเทศในสัดส่วน
ที่ เหมำะสมของแต่ละช่วงเวลำ 
โดยจะลงทุนในตรำสำรหนี้ภำค
รัฐ ตลำดตรำสำรเงิน ตรำสำรหนี้
ท่ีออกโดยธนำคำรท่ีมีกฎหมำย
เฉพำะจัดตั้งขึ้น ตรำสำรหนี้ภำค
สถำบันกำรเงิน ตรำสำรหนี้ภำค
เอกชน เงนิฝำก หรอืตรำสำรเทยีบ
เท่ำเงินฝำก เน้นลงทุนในตรำสำร
หนี้ที่ได้รับกำรจัดอันดับระดับที่
ลงทุนได้ (Investment Grade)

ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ที่เหลือ
อำจลงทุนในตรำสำรหนี้ที่ได้รับ
กำรจัดอันดับต�่ำกว่ำระดับที่ลงทุน
ได้ (Non-Investment Grade)
หรือตรำสำรหนี้ที่ไม่ได้รับกำรจัด
อันดับควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated) 
และอำจลงทุนในตรำสำรหนี้ต่ำง
ประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของ

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
โดยจะป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจของผู ้
จัดกำรกองทุน
 โดยเสนอขำยจนถึงวันที่ 28 
พฤษภำคม มูลค่ำโครงกำร 5,000 
ล้ำนบำท ด้วยเงินลงทุนขั้นต�่ำครั้ง
แรกเพียง 5,000 บำท และครั้ง
ถัดไป 1,000 บำท ซึ่งกองทุนจะ
กระจำยกำรลงทุนในตรำสำรหนี้
ที่หลำกหลำย ลงทุนในสัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิำพ
ในกำรบริหำรกำรลงทุน ท�ำให้
มีโอกำสรับผลตอบแทนที่เหนือ 
กว่ำเงินฝำกโดยทั่วไป

บลจ.ไทยพาณชิย์ออกกองทนุเปิดตราสารหน้ี เน้นลงทนุตราสาร
หนี้ในและต่างประเทศ มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท ลงทุน
ขั้นต�่าครั้งแรกเพียง 5,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท

‘NORDIC COPPER’รกุออกแบบไทย
นำยวรพล นิวำตำนนท์ ผู้ก่อตั้ง 
บริษัท สกำย โปรดักส์ จ�ำกัด 
เปิดเผยถึงกำรน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์ 
“NORDIC COPPER” วัสดุ
ทองแดงเพื่อกำรตกแต่งพรีเมียม
ระดับโลกจำกบริษัท Aurubis ฟิน 
แลนด์ โดยเจำะตลำดไทยเป็น
แห่งแรกในอำเซยีน เนือ่งจำกแนว 
โน้มกำรตกแต่งภำยในและภำย 
นอกอำคำรของไทยมีกำรน�ำวัสดุ
คล้ำยและเลียนแบบทองแดงมำ
ใช้เป็นจ�ำนวนมำก แต่คุณภำพ
ไม่ได้มำตรฐำน จึงน�ำผลิตภัณฑ์ 
NORDIC COPPER มำตอบ
โจทย์กลุ ่มเป้ำหมำยที่ต ้องกำร

เอกลักษณ์เฉพำะตัวจำกวัสดุทอง 
แดงจริง ซึ่งมีควำมพิเศษด้ำนสีสัน 
จำกผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงตำม 
กำลเวลำจำกปฏิกิริยำออกซิไดซ์ 
ทองแดง สะท้อนอำรมณ์สถำปัตย 
กรรม ห้วงเวลำของยคุกำรก่อสร้ำง
ที่น�ำวัสดุมำใช้ได้อย่ำงลงตัว
 ผลิตภัณฑ์ NORDIC COP 

PER เป็นทองแดงแผ่นเรยีบขนาด 
กว้าง 1 เมตร ความยาวตามต้อง 
การ สามารถน�าไปตกแต่งประเภท 
งานพ้ืนผิวได้ และผลิตเป็นชิ้น 
งานด้วยการพับผ่านเครื่องจักร 
Double Folder นอกจากนี้ยัง 
สามารถน�าไปขึ้นรูปตามแบบที ่
ต้องการ เช่น หลังคา เป็นต้น โดย 
มีทีม Training Center คอยช่วย 
เหลือในการน�าวัสดุไปใช้หรือน�า 
ไปติดตั้งอย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยว 
ชาญ พร้อมให้บริการภายในสิ้น
เดือนนี้ โดยตั้งเป้ายอดขายช่วง
ครึ่งปีหลัง 100 ล้านบาท และปี
หน้าคาดว่าจะโตขึ้น 100%
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จนี-เยอรมนร่ีวมค้าเสรี 
นำยกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง 
ของจีน กล่ำวว่ำ จีนสนับสนุน
ควำมสำมัคคีและควำมรุ่งเรือง
ของยโุรป และจนีกบัเยอรมนจีะ
ยังคงยึดม่ันในกำรค้ำเสรี โดย
เป็นกำรแถลงข่ำวระหว่ำงท่ีนำง
องัเกลำ แมร์เคลิ นำยกรฐัมนตรี
เยอรมน ีมำเยือนกรุงปักกิ่ง ซึ่ง
ถือเป็นโอกำสครั้งใหญ่ส�ำหรับ
ควำมร่วมมือระหว่ำงจีนกับ
เยอรมนี ทำงด้ำนนำยกรัฐมน
ตรีแมร์เคิลกล่ำวกับนำยหลี่ว่ำ 
กำรลงทุนของจีนในเยอรมนี
เป็นไปอย่ำงถูกต้องเหมำะสม
และเป็นประโยชน์กับเยอรมนี 

โรงหนังอาร์เจนฯถล่ม
เจ้ำหน้ำที่เมืองทำงเหนือของ
อำร์เจนตินำแถลงกับสื่อท้อง
ถิน่ว่ำ เจ้ำหน้ำทีก่�ำลงักูภ้ยั เก็บ
กวำดซำกปรกัหักพงัของโรงภำพ 
ยนตร์ซึ่งเป็นอำคำรเก่ำที่ก�ำลัง
ซ่อมแซม โดยประสำนท้ังนัก
ดับเพลิง ต�ำรวจ และเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น โดยเจ้ำหน้ำที่พบชำย
เสียชีวิตแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ศพ 
และยังไม่ทรำบสำเหตุตึกถล่ม
ในครั้งนี้ 

ฮมับร์ูกห้ามรถดเีซล  
รฐับำลท้องถิน่ของเมอืงฮมับร์ูก 
ซึ่งมีประชำกรรำว 1.8 ล้ำนคน 
ประกำศว่ำ ตัง้แต่วนัที ่31 พฤษ 
ภำคมเป็นต้นไป รถบรรทกุทีใ่ช้
เครื่องยนต์ดีเซลเก่ำห้ำมเข้ำไป
ใช้ถนนควำมยำว 1.6 กโิลเมตร 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทำงหลวง 
สเตรเซมันสตรำเซอในเขตอัล 
โทนำ ในขณะทีร่ถบรรทกุเครื่อง 
ยนต์ดีเซลและรถยนต์ที่ไม่ได้
มำตรฐำนกำรปล่อยควนัจำกท่อ 
ไอเสียยูโร 6 จะไม่สำมำรถเข้ำ 
ไปใช้ถนนแม็กซ์-เบรำเออร์-
อัลลีควำมยำว 580 เมตร ซ่ึง
เป็นถนนสำยหลักอีกเส้นหนึ่ง 
ที่เป็นถนนที่มีควันพิษสูง

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

ยูเอ็นยุติคว�่าบาตรโสมแดง 
คณะมนตรีความม่ันคงฯเห็น
พ้องยกเลกิมาตรการคว�า่บาตร
ที่ห้ามการเดินทางส�าหรับเจ้า
หน้าที่เกาหลีเหนือ เพื่อเตรียม
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เกาหลี 
เหนือที่จะเดินทางไปสิงคโปร์
เพื่อวางแผนการประชุมสุด 
ยอดระหว่างประธานาธบิดสีห 
รัฐกับผู้น�าเกาหลีเหนือที่สิงค 
โปร์ในสัปดาห์หน้า

เอกอัครรำชทูตสิงคโปร์ประจ�ำ
ยูเอ็นมีค�ำร้องให้คณะกรรมกำร
คณะมนตรคีวำมมัน่คงแห่งสหประ 
ชำชำติยกเว้นมำตรกำรคว�่ำบำตร
กับคณะผู ้แทนเกำหลีเหนือที่จะ 
มำร ่วมกำรประชุมสุดยอดใน 
วนัที ่12 มถินุำยน และเข้ำร่วมกำร
เจรจำเพื่อเตรียมกำรประชุมล่วง
หน้ำ ซึ่งกำรประชุมสุดยอดครั้งนี้
จะเป็นโอกำสผลักดันเป้ำหมำย 
ในกำรหำทำงออกอย่ำงสันติเรื่อง
โครงกำรนิวเคลียร์เกำหลีเหนือ  
รวมทั้งเสริมสร้ำงสันติภำพและ
ควำมมั่นคงบนคำบสมุทรเกำหลี
และทั่วภูมิภำค  
 ส�ำนักข่ำวกลำงเกำหลีหรือ 
เคซีเอน็เอของทำงกำรเกำหลเีหนอื
รำยงำนว่ำ นำยชเว ซอน วี รัฐมน 
ตรีช่วยต่ำงประเทศเกำหลีเหนือ 

มูจิ บริษัทค้ำปลีกของญ่ีปุ่น ถูก
ทำงกำรเซี่ยงไฮ้ของจีนปรับเงิน 
200,000 หยวน (รำว 1 ล้ำนบำท) 
โทษฐำนระบุบนบรรจุภัณฑ์ว ่ำ
ไต้หวันเป็นประเทศแหล่งก�ำเนิด
สินค้ำ 
 ส�ำนักงำนอุตสำหกรรมและ
พำณิชย์เซ่ียงไฮ้แถลงข่ำวนี้เมื่อ
เดอืนก่อนแต่สือ่จนีเพิง่รำยงำนวนั
นีว่้ำ มจูนิ�ำเข้ำไม้แขวนเสือ้ 119 ช้ิน
จำกญีปุ่น่เมือ่เดอืนก่อน โดยอยู่ใน
บรรจุภัณฑ์ที่ระบุว่ำไต้หวันเป็น

ประเทศแหล่งก�ำเนิดสินค้ำ ซึ่ง
ถือว่ำละเมิดกฎหมำยโฆษณำของ
จีนที่ห ้ำมกำรโฆษณำที่กระทบ
ศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของจีน  
โดยมูจิไม่ด�ำเนินกำรตรวจสอบ
อย่ำงเหมำะสม เป็นเหตุให้สินค้ำ
ดังกล่ำวเข้ำมำจ�ำหน่ำยในจีน แต่
มูจิได้แก้ไขแล้วหลังจำกนั้น 
 ด้ำนบริษัทเรียวฮิน เคอิคะคุ 
ซึง่เป็นชือ่อย่ำงเป็นทำงกำรของมจูิ
ในกรุงโตเกียวยืนยันว่ำ มูจิถูก 
ปรับจริงและจะปฏบัิติตำมระเบียบ

กล่ำวต�ำหนริองประธำนำธิบดไีมค์ 
เพนซ์ ของสหรัฐ ที่พูดโดยปรำศ 
จำกควำมคิดไตร่ตรองให้ดีและ 
โง่เขลำ หลังจำกที่นำยเพนซ์ให้ 
สัมภำษณ์สื่อเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับ
กำรเจรจำนิวเคลียร์ที่ก�ำลังจะมีขึ้น 
โดยกล่ำวเตือนเกำหลีเหนือว่ำ 
อย่ำเล่นกับประธำนำธิบดีโดนัลด์  
ทรัมป์ และสหรัฐพร้อมเลิกเจรจำ
ได้ทุกเมื่อ 
 นำยชเวกล่ำวว่ำ แนวโน้มกำร
เจรจำสุดยอดระหว่ำงเกำหลีเหนือ
กับสหรัฐขึ้นอยู ่กับสหรัฐทั้งนั้น 
และประณำมนำยเพนซ์ที่เปรียบ
เทียบสถำนกำรณ์ในเกำหลีเหนือ
ว่ำเหมือนกับลิเบีย ซึ่งแสดงว่ำ 

จีนสั่งปรับสินค้าญี่ปุ่น 

รองประธำนำธิบดีสหรัฐไม ่ม ี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเลย เจ้ำหน้ำที่
เกำหลีเหนือกล่ำวว่ำ กำรประ 
ชุมสุดยอดระหว่ำงนำยคิม จอง-
อึน ผู้น�ำเกำหลีเหนือ กับประธำ 
นำธิบดีทรัมป์ ตำมก�ำหนดวันที่  
12 มิถุนำยน ที่สิงคโปร์ จะมีข้ึน 
ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกำรแสดง
ควำมเป็นมิตรจำกสหรัฐ
 ขณะที่ประธำนำธิบดีทรัมป์
กล่ำวว่ำ แผนกำรประชุมสุดยอด
ครั้งประวัติศำสตร์กับผู้น�ำเกำหล ี
เหนือจะได้ รับกำรตัดสินใจใน
สัปดำห์หน้ำ ขณะที่ทีมที่ปรึกษำ
เดินทำงไปสิงคโปร์เพื่อเตรียม 
กำรเจรจำระหว่ำงสองผู้น�ำ

อย่ำงเต็มที่ ก่อนหน้ำนี้เมื่อเดือน
มกรำคมมูจิ เพิ่ งถูกส�ำนักงำน
อุตสำหกรรมและพำณิชย์เซี่ยงไฮ้
ถอดแคตำล็อกรำยกำรสินค้ำด้วย
เหตุผลว่ำ พิมพ์แผนท่ีไม่ถูกต้อง 
พรมแดนผิด และไม่มีเกำะหลำย
เกำะที่เป็นของจีน



LONDRI-P-150518

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4838 (1363) วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  KING-P1-300318

รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

BOZENED-P1-230418=4*6

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอนิเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์



HUG NESS-P1-060418

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

PRIME 150318=4*6

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4838 (1363) วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Porn Urai 150518=4*6

รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ร้�นอ�ห�ร Thai orchid vancauver 

ที่ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancauver.com

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน



IT APP-P1-070518

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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สังคม

‘อาหลอง กรุ๊ป’บวงสรวงละคร‘ลิขิตแห่งจันทร์’

บริษัท อำหลอง กรุ๊ป จ�ำกัด โดย 
3 ทำยำทผู ้ก�ำกับฯในต�ำนำน 
และศิลปินแห่งชำติ พ.ศ. 2556 
ฉลอง ภักดีวิจิตร ในฐำนะผู้จัด 
รุ ่นใหม่ใต ้ต ้นอย่ำง กอล์ฟ- 
กัญจน์, แก้ว-บุญจิรา และ 
กู ๊ด-เฉิดบุญ ภักดีวิจิตร ได ้
ฤกษ์ท�ำพิธีบวงสรวงละครน�้ำด ี
มีคุณภำพเรื่องใหม่ “ลิขิตแห่ง
จันทร์” 
 ทั้งนี้ ได้มีผู้จัด ผู้ก�ำกับฯ และ
นักแสดงของเรื่องมำร่วมพิธีกัน
อย่ำงคับคั่ง อำทิ น�้ำตำล-พิจักข 
ณำ, เพื่อน-คณิน, กระทิง-ขุน
ณรงค์, เพชร-ฐกฤษ, มิน้-ณฐัวรำ, 
ตุ้ย-เกียรตกิมล, ต่ำย-เพญ็พกัตร์, 
กอล์ฟ-กัญจน์, จิ๊บ-วสุ, ใหม่- 
นัฏฐำ ลอยด ์ ,  แอน-วำสนำ  
พูนผล, ขจรศักดิ์ รัตนนิสัย, นิวส์- 
นริศสันต์, ป๊อก-โฆษวิส, แจ็คก้ี  
ชำเคอลนี, โจม-ศกุล, แจค็-เมธสั, 

มร.โยชิโร	ยามากุจิ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท	อีซี่บาย	
จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมด้วยสันติ	วิริยะรังสฤษฎ์	ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน	และ
ภาคนี	วิริยะรังสฤษฎ์	รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน	ให้เกียรติเป็นประธาน
พิธีเปิดบู๊ธยูเมะพลัส	งานมหกรรมการเงิน	ครั้งที่	18	

นิพนธ์	ฮะกีมี	กรรมการและรักษาการประธานคณะกรรมการ	ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย	 ร่วมงานเลี้ยงละศีลอดแก่คณะทูตประเทศมุสลิมประจ�าประเทศไทย	
ตลอดจนผู้น�าศาสนา	นักวิชาการอิสลาม	และในโอกาสนี้ได้มอบเงินสนับสนุนร่วม
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอดในครั้งนี้ด้วย	

อรุษ	 นวราช	 ผู้บริหารสามพราน	 ริเวอร์ไซด์	 และผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล	 ให้การ
ต้อนรับพร้อมแชร์ความรู้การขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ภายใต้สามพรานโมเดลแก่
ก�าธร	ศิลาอ่อน	กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน	บริษัท	เอส	แอนด์	
พี	ซินดิเคท	จ�ากัด	(มหาชน)	พร้อมด้วยทีมงาน

รศ.ดร.ธีร	 เจียศิริพงษ์กุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
และ	ศ.เชียเรอร์	 เวสท์	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม	ร่วมงานฉลองครบ
รอบความสัมพันธ์	20	ปี	ในการจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน	
(TEP-NU)	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2539	

เลก็-สมชำย, ม้ิน-ภรภัทรำ, ปณุ- 
ศิริปัญญำ, คมกริบ วงศ์วิโรจน์,  
ตุ้มเม้ง-ประเสริฐ, แดง-เผ่ำไท, 
ปุ๊-จิรภัทร ฯลฯ
 ลิขิตแห่งจันทร์เป็นละครแนว
โรแมนติก คอมเมดี้ โดยตัวละคร

3 พี่น้อง “กอล์ฟ-กัญจน์, แก้ว-
บุญจิรำ และกู๊ด-เฉิดบุญ” ได้ร่วม
กันสร้ำงขึ้นเพื่อคนดูทุกคน ใน
ขณะนี้ถ่ำยท�ำได้ประมำณ 20% 
แล้ว ติดตำมรับชมกันได้เร็วๆนี้
ทำงช่อง 3 HD 33

ได้ข้ำมภพปัจจุบันไปอยุธยำผ่ำน
ภำพวำดลึกลับที่ตกทอดมำตั้งแต่
อดีต เป็นละครฟอร์มใหญ่ที่จะ
สร้ำงควำมบันเทงิให้ทกุครอบครัว
ได้อย่ำงมำกอีกเร่ืองหนึ่ง ถือเป็น
ควำมภำคภูมิใจชิ้นใหม่ล่ำสุดที่  


