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คนดี-คนเฮงซวย!

ฉุก(ละหุก)คิด 3

TFGดันรายได้
โตกว่า15%

เศรษฐกิจ 4

SCGรุกตลาดวัสดุ

เศรษฐกิจ 5

“กุน”
งานหนัก

ตัวเลขเงินคงคลังที่ลดฮวบลง
อย่างน่าใจหาย จากทีเ่ คยมีอยูส่ งู
ถึง 495,747 ล้านบาท เดือนกัน
ยายน 2557 ซึง่ เป็นช่วงหลังจาก
รัฐบาลทหารคสช.ยึดอ�ำนาจการ
ปกครองมาได้ไม่กี่เดือน หลัง
บริหารงานมาได้เกือบ 3 ปี ปรา
กฏว่าตัวเลขเงินคงคลัง ณ เดือน
ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาเหลือ
เพียง 74,907 ล้านบาท ลดลงไป
ถึง 420,840 ล้านบาท จากทีร่ ฐั
บาลในอดีตเคยคิดจะเอาเงินคง
คลังไปตัง้ กองทุน เพือ่ หารายได้
เข้ารัฐอีกทางหนึง่ ตอนนีต้ อ้ งมา

คิดกันว่าเงินที่เหลือจะเพียงพอ
ใช้จ่ายหากมีเรื่องฉุกเฉินจ�ำเป็น
หรือไม่ แม้จะมีคำ� ชีแ้ จงว่ายอด
เงินคงคลังทีเ่ หมาะสมตัวเลขอยู่
ที่ 50,000-100,000 ล้านบาท ที่
เหลืออยูไ่ ม่ถอื ว่าน้อยเกินไป แต่
ตัวเลขที่ลดลงไปจ�ำนวนมากก็
สะท้อนความจริงหลายอย่างทีไ่ ม่
อาจปฏิเสธได้ โดยเฉพาะสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ
โลกวันนี้มีประเด็น 2

กีฬา 6

เวียดนาม
ไฟเขียว“พนันบอล”
ต่างประเทศ 7

3 ภาพ ที่ถูกลักขโมย
(รัฐประหารไม่ใช่โทษร้ายแรง?)
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เสรีภาพ

เสมอภาค

ภราดรภาพ

“รัฐประหาร คสช.” ส่อจะ “เสียของ”
ทั้งการปรองดอง ปราบโกง แก้เศรษฐกิจ
พร้อมกับ “3 ภาพ” ที่หายไปจากสังคมไทย
เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” หดหู่ฟอกขาว “รองมือฉก”
“ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์” ฟันธงปรองดองไม่ส�าเร็จ
ประชาชนไม่คาดหวังอะไรกับอนาคตของประเทศ
“สุรพศ ทวีศักดิ์” มองคดี “ไผ่ ดาวดิน” กับหลักนิติรัฐ
“ลอย ลมบน” จับกระแส “กฎหมายควบคุมสื่อ”
“โสภณ พรโชคชัย” ชี้ “ลุงตู่” โปร่งใสต�่ากว่า “เจ๊ปู”

อ่านได้ทันใจ
ทั่วไทย ทั่วโลก

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบตั กิ าร iOS
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที่ App Store
ระบบปฏิบตั กิ าร Android
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที่ Play Store
หรือสัง่ ซือ้ ได้ทางเว็บไซต์

editor59lokwannee@gmail.com

โจรกระจอก

บ้านเมืองวุน่ วายทัง้ ทางโลก
ทางธรรม บอบช�ำ้ จนประเทศ
ชาติเสือ่ มเสีย
3

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

ฉบับดิจิตอลรายวัน
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เรื่องจากปก
โลกวันนี้มีประเด็น

ค�ำถามประมาณว่าหน่วยงานนั้น
หน่วยงานนี้ องค์กรนัน้ องค์กรนีม้ ี
เอาไว้ท�ำไม ก�ำลังฮิตติดปากประ
ชาชนทัว่ ไป ท�ำนองว่าเมือ่ เห็นความ
ไม่ถูกต้องชอบธรรม ความไม่เป็น
ธรรมการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง
หรือละ เว้นการท�ำหน้าที่ ก็ตงั้ ค�ำถาม
กับหน่วยงานหรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเรือ่ งนัน้ ๆ ว่า “มีไว้ทำ� ไม?” เมือ่
มีแล้วไม่ทำ� หน้าทีข่ องตัวเอง
ส่วนทีจ่ วั่ หัวเอาไว้วา่ “เงินคงคลัง..มีไว้ทำ� ไม?” นัน่ ไม่เกีย่ วอะไร
กับความไม่เป็นธรรม ความไม่ถกู ต้อง
แต่เป็นการตัง้ ค�ำถามเพือ่ ให้ประชา
ชนฉุก คิ ด ในยามที่ ส ถานะเงิ น คง
คลังในปัจจุบนั ลดลงเป็นอย่างมาก
ลดลงอย่างน่าใจหาย และลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ ง ภายหลังจากทีร่ ฐั บาลทหาร
คสช.เข้ามาบริหารประเทศ
ทั้งนี้มีข้อมูลว่ายอดเงินคง
คลัง ณ ธันวาคม 2559 เหลืออยู่
ทัง้ สิน้ 74,907 ล้านบาท จากที่
เคยมีอยู่ ณ กันยายน 2557 ทัง้
สิน้ 495,747 ล้านบาท
รัฐบาลทหารคสช.บริหารประ
เทศมาเกือบครบ 3 ปี เงินคง
คลังลดลงไป 420,840 ล้านบาท
นัน่ หมายความว่ารัฐบาลนีใ้ ช้ไป
มากกว่าหาได้
มีค�ำชี้แจงจาก นายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีวา่ กระทรวง
การคลัง โดยยืนยันว่าจ�ำนวนเงินคง
คลังที่เหลืออยู่นี้มีความเหมาะสม
พร้อมระบุวา่ ไม่จำ� เป็นต้องกูเ้ งินมา
เติมเอาไว้ให้เสียดอกเบีย้
มีการระบุวา่ ตัวเลขเงินคงคลังที่
เหมาะสมควรอยูร่ ะหว่าง 50,000100,000 ล้านบาท การทีร่ ฐั บาลนี้
บริหารประเทศจนเงินคงคลังเหลือ
74,907 ล้านบาท ไม่ถอื ว่าต�ำ่ จนเกิน
ไป หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้จ่าย
ฉุกเฉินมีกรอบให้กู้เงินมาเติมได้
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เงินคงคลัง?
สะท้อนว่ารัฐบาลอาจไม่มีเงินเหลือ
ส�ำหรับการเบิกมาใช้จ่าย
หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น

80,000 ล้านบาท
ค�ำชีแ้ จงทีน่ า่ สนใจอีกอย่างหนึง่
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลังคือ การทีต่ วั เลขเงินคงคลังช่วง
ต้นปีงบประมาณเหลือน้อยเป็นเรือ่ ง
ปรกติ เนือ่ งจากภาษียงั ไม่เข้ามา ยิง่
ปี 2559 ต�ำ่ กว่าทุกปี เพราะกระทรวง
การคลังเปลีย่ นระบบวิธกี ารบริหาร
จัดการเงินคงคลังใหม่ และเร่งรัดให้
มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพือ่ น�ำไป
ใช้ในโครงการต่างๆ
น่าสนใจคือเงินภาษีทเี่ ก็บได้
ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมาต�ำ่ กว่าทุก
ปีบง่ บอกถึงอะไร หากไม่บง่ บอก
ถึงสภาพเศรษฐกิจในช่วงปีที่
ผ่านมา
หากใครติดตามการท�ำงบประ
มาณรายจ่ายประจ�ำปีตั้งแต่รัฐบาล
ทหาร คสช.เข้ามาบริหารประเทศจะ
เห็นว่าระหว่างเดือนกันยายน 2557

ถึง ธันวาคม 2559 รัฐบาลทหาร
คสช. ได้กยู้ มื เงินเพือ่ ชดเชยการขาด
ดุลงบประมาณมาแล้วถึง 744,187
ล้านบาท
ย้อนไปก่อนหน้านี้หลายปีประ
เทศไทยเคยมั่งคั่งมียอดเงินคงคลัง
กองอยู่จ�ำนวนมากจนสมัยหนึ่งรัฐ
บาลต้องการแก้กฎหมายเพือ่ น�ำเงิน
คงคลังจ�ำนวนมากนี้ไปตั้งกองทุน
เพื่อหารายได้เข้าประเทศอีกทาง
หนึง่ เพราะเห็นว่าการเอาเงินไปกอง
ไว้กบั ธนาคารแห่งประเทศไทยโดย
ฝากเป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน
นัน้ ไม่ได้รบั ดอกเบีย้
จากวันนัน้ ทีค่ ดิ จะเอาเงินคงคลัง
ไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มเติมเข้า
ประเทศ มาวันนี้เงินคงคลังลดลง
อย่างน่าใจหาย ดีไม่ดอี าจต้องกูม้ า
ส�ำรองเอาไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินอีก
ด้วย

ที่นี้มาย้อนดูค�ำถามที่ตั้งไว้ว่า
“เงินคงคลัง..มีไว้ทำ� ไม?”
ต� ำ ราเศรษฐศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น
อธิบายเอาไว้ให้เข้าใจง่ายๆว่า เงิน
คงคลังมีความส�ำคัญต่อภาคเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ประเทศจะอยูห่ รือ
ล่มนัน้ ส่วนหนึง่ ก็มสี าเหตุมาจากเงิน
คงคลัง
เงินคงคลังเป็นหนึง่ ในเครือ่ งมือ
ส�ำคัญในการบริหารจัดการสภาพ
คล่องของรัฐบาลนอกเหนือไปจาก
การกูเ้ งินทัง้ ด้วยการออกตัว๋ เงินคลัง
และการออกพันธบัตรของรัฐบาล
ทั้งนี้ แม้เงินคงคลังจะไม่ใช่กลไก
ด้านนโยบายหลักทีข่ บั เคลือ่ นการใช้
จ่ายของรัฐบาลในการบริหารราช
การแผ่นดิน แต่การมีเงินคงคลังใน
ระดับที่เพียงพอ ย่อมสร้างเสริม
ความมั่นใจได้ว่ารัฐบาลยังมีเครื่อง
มือไว้ดูแลในกรณีที่มีเหตุการณ์จ�ำ
เป็นเร่งด่วนให้ต้องใช้จ่ายเงิน อัน
รวมถึงความสามารถในการหลีก
เลี่ยงการผิดนัดช�ำระหนี้ของหน่วย
งานภาครัฐ
ยิ่งหากเงินคงคลังปรับเพิ่มขึ้น
จากการจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้น ก็
อาจสะท้อนได้ถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่ขยายตัวในเกณฑ์ค่อน
ข้างดี ในทางตรงกันข้าม หากเงิน
คงคลังอยูใ่ นระดับต�ำ่ อาจก่อให้เกิด
ความกังวลว่ารัฐบาลจะประสบกับ
ภาวะขาดสภาพคล่อง ซึง่ สะท้อนว่า
รัฐบาลอาจไม่มีเงินเหลือเพียงพอ
ส�ำหรับการเบิกใช้เงิน โดยเฉพาะ
หากเกิดสถานการณ์ฉกุ เฉินขึน้
ความส�ำคัญของเงินคงคลัง
ก็มีด้วยประการฉะนี้...ส่วนจะ
สะท้อนอะไรบ้างนั้นคงไม่ต้อง
ทวนซ�ำ้
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คนดี-คนเฮงซวย!
ไม่รเู้ พราะอากาศเดีย๋ วร้อนเดีย๋ วหนาว
หรือเปล่า อารมณ์ของ “ท่านผูน้ ำ� ”
ออกอาการปรีด๊ แตกใส่นกั ข่าวจึงกลับ
มาอีก อย่าง “โรดแม็พ” การเลือก
ตัง้ ทีเ่ ลือ่ นแล้วเลือ่ นอีก ซึง่ เป็นเพราะ
การประกาศของ “ท่านผูน้ ำ� ” เอง ไม่
ว่าจะประกาศต่อประชาชนในประเทศ
หรือในเวทีระหว่างประเทศ
เมื่อไม่เป็นไปตาม “โรดแม็พ”
หรือตามสัญญา นักข่าวก็ตอ้ งถามตาม
ปรกติ เพราะ “ท่านผูน้ ำ� ” ไม่พดู ให้
ชัดเจนว่าทีท่ ำ� ไม่ได้ตามสัญญาเพราะ
อะไร “สถานการณ์พเิ ศษ” หรือกลัว
ถูกตามล้างตามเช็ดหลัง “ลงจากหลัง
เสือ”?
นักข่าวจึงเป็น “แพะ” ตามระ
เบียบ เมือ่ “ท่านผูน้ ำ� ” ย้อนถามนัก
ข่าวทีพ่ ยายามถามเรือ่ งการเลือกตัง้ ว่า
จะเลือกตัง้ พรุง่ นีเ้ ลยก็ได้ แต่ถา้ “คน
เฮงซวย” เข้ามาจะท�ำยังไง?
เรื่องประชาธิปไตยและการ
เลือกตัง้ จึงเหมือนค�ำถาม “ไก่กบั
ไข่” อะไรออกก่อนกัน “คนดี” และ
“สือ่ ทีด่ ”ี ในความหมายของ “ท่าน
ผู้น�ำ” จึงเป็น “คนละเรื่องเดียว
กัน”!
“คนดี” และ “สือ่ ทีด่ ”ี ต้องเชือ่
และช่วยรัฐบาล (ท่านผูน้ ำ� ) ไม่เป็นกระ
บอกเสียงให้กับกลุ่มการเมืองที่เห็น
ต่าง จึงต้องไม่ถามและไม่สงสัยในสิง่
ที่ “ท่านผูน้ ำ� ” และพวกพ้องท�ำ
เพราะบ้านเมืองวันนีเ้ ป็น “ประ
ชาธิปไตย 99.99%” แบบไทยๆ...
จะให้ประกาศอีกกีค่ รัง้ !

สำ�นัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com

โจรกระจอก

ข่าวในโซเชียลมีเดียแพร่สะพัดว่า สมเด็จ
พระมหามุนวี งศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมา
ราม จะได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระ
สังฆราชองค์ที่ 20 ในรัชกาลที่ 10 เนื่องจาก
ท่านไม่มีข่าวเสื่อมเสีย หรือแสดงความโน้ม
เอียงไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด พ.ร.บ.สงฆ์ที่แก้ไข
ไม่จ�ำเป็นที่สมเด็จพระสังฆราชจะต้องมีเป็น
สมณศักดิ์สูงสุด หรืออาวุโสสูงสุด
วัดราชบพิธฯ เคยมีสมเด็จพระสังฆราช
ในอดีตแล้ว 2 พระองค์ หากจะมีการแต่งตั้ง
อีกคงจะไม่มใี ครคัดค้าน หรือโต้แย้งอะไร ทัง้
เรื่องความเหมาะสมและอื่นๆ
ผูส้ นับสนุน สมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน�ำ้ ภาษีเจริญ ก็ตอ้ ง
ท�ำใจ เพราะถ้าเป็นพระราชประสงค์ ก็ไม่ควร
จะมาทะเลาะขัดแย้งกัน จะไม่เจริญหู เจริญ
ตา เจริญใจกับชาวพุทธ
ถ้าอะไรมันวุ่นวายก็ต้องช่วยกันปัดเป่า
บรรเทาให้เบาบาง เพราะบ้านเมืองเรามัน
วุ่นวายมาเยอะแล้ว ทั้งทางโลก ทางธรรม
เราเจ็บช�้ำบอบช�้ำกันจนประเทศชาติเสื่อม
เสีย
อีกเรื่องที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์คือ “โจร
กระจอก” ค�ำพูดนี้ถูกใช้มาในยุคหนึ่งก่อน
ที่ผู้ก่อความไม่สงบในชายแดนภาคใต้จะบุก
ปล้นปืนในค่ายทหาร เลยกลายเป็นโจรไม่
กระจอก ทุกวันนี้ก็ยังไม่ลดราวาศอก แต่น�้ำ
ท่วมก็ท�ำให้เบาบางลงไป เพราะท�ำอะไรไม่
สะดวก
อย่างกรณีรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญา ไปลั ก ขโมยภาพที่ ติ ด ฝาผนั ง ของ
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In Brief : ย่อความ
ขอให้ระมัดระวังให้มองเห็นโทษ
เห็นภัย พระพุทธเจ้าตรัสว่า สุรามี
โทษเสียทรัพย์ เสียสุขภาพ เสียสติ
ปัญญา เสียยางอาย เสียภาพลักษณ์
ความเป็นคนดี

โรงแรม อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นโจรกระจอก
เหมือนกัน ฟังแล้วก็จุกลิ้นปี่ เป็นเรื่องที่
ล�ำบากใจกันเหลือเกิน เพราะท�ำให้เสือ่ มเสีย
ภาพลักษณ์ของประเทศชาติ จะมาบอกว่า
เสียใจก็ไม่ได้ ยังไม่รวู้ า่ จะได้บำ� เหน็จบ�ำนาญ
หรือเปล่า แม้จะลาออกจากต�ำแหน่งแล้วก็
ตาม เป็นถึงข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ จึงไม่ได้เสีย
แต่ชื่อเสียง แต่ยังเสียโอกาสที่จะเติบโตและ
รายได้
ไม่เหมือนชาวนา น�้ำท่วม น�้ำแล้ง นาก็
ล่ม ไม่มีข้าวทั้งกินทั้งขาย แม้ว่าบางปีน�้ำดี
ฝนดี แต่เจอแมลงมากินก็เสียหายหมด ไม่
เหมือนข้าราชการ น�้ำท่วมก็ได้เงินเดือนเท่า
เดิม ฝนแล้งก็ได้เหมือนเดิม ไม่มแี มลงมากิน
เงินเดือนข้าราชการ นอกจากจะให้หวยกิน
หรือเหล้ากิน
เรื่องรองอธิบดีมือฉกจึงมีคนวิพากษ์วิจารณ์ แ ละรอฟั ง ข่ า วว่ า จะตั ด สิ น ความผิ ด
อย่างไร ซึ่งรองอธิบดีก็โทษเหล้า เพราะไป
เลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนแล้วเมาเลยเผลอสติ
ขาดสติ เลยโทษเหล้า เหมือนเมาแล้วขับรถ
ชนคนตาย หรือนายต�ำรวจยศ พ.ต.อ. เมา
จนไม่ตื่นไปประชุม
เมืองไทยมีคนแปลกๆแบบนี้ แต่เอาล่ะ
พูดเรื่องศาสนาก็อยากบอกเรื่องเหล้าก็ไม่ดี
เช่นกัน คนฉลาดไม่เสียเวลากิน เหล้ากินคน
หรือคนกินเหล้า ถ้าคนกินเหล้า เขาจิบนิด
หน่อยพอเป็นกษัยยาร้อนท้อง แต่ถ้าเหล้า
กินคน มันกินทั้งสตางค์ สติและสุขภาพ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังให้
มองเห็นโทษเห็นภัย พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า สุรามีโทษเสียทรัพย์ เสียสุขภาพ เสีย
สติปัญญา เสียยางอาย เสียภาพลักษณ์
ความเป็นคนดี ก็ขอให้เอาบทเรียนเมา
แล้วขับรถเมาชนคนตายและเมาแล้ว
ไปขโมยภาพเขานัน้ เป็นแบบอย่างทีไ่ ม่
ควรท�ำ
เจริญพร
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ภาวะหุน้ 6 กุมภาพันธ์ 2560
SET
+6.18 1,589.13
มูลค่า (ล้านบาท) 		
55,685.89
SET 100
+12.27 2,248.63
มูลค่า (ล้านบาท) 		
39,230.45
SET 50
+5.43
996.40
31,188.27
มูลค่า (ล้านบาท) 		
-1.59
640.09
mai
2,978.47
มูลค่า (ล้านบาท) 		

จ�ำแนกรายกลุ่มผู้ลงทุน
สถาบัน
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
8,986.41 6,825.22 2,161.19
มูลค่า
16.14
12.26
ร้อยละ
ต่างชาติ
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
มูลค่า
15,330.21 14,136.01 1,194.20
27.53
25.39
ร้อยละ
รายย่อย
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
25,269.96 28,098.28 -2,828.32
มูลค่า
45.38
50.46
ร้อยละ
หน่วย : ล้านบาท

FTSE SET Index Series
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด
Large Cap FSTHL
Mid Cap FSTHM
Small Cap FSTHS
All-Share FSTHA
Mid/Small Cap FSTHMS
Fledgling FSTHF
Shariah FSTSH

1,682.93
2,475.38
2,772.38
1,871.97
2,536.65
2,925.76
1,304.86

+12.69
+8.57
-6.40
+11.07
+5.93
-0.38
+6.45

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก		

ออมทรัพย์
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน

เงินกู้

0.50% MLR 6.25%
0.9% MOR 7.12%
1.15% MRR 7.62%
1.30%		

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
ปอนด์สเตอร์ลิง
ดอลลาร์ฮ่องกง
เยน
ดอลลาร์สิงคโปร์

35.26
38.4275
45.5175
4.6238
0.3242
25.2095

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ราคาทองคำ�
ตลาดกรุงเทพฯ
ทองแท่ง

ซื้อ
ขาย
ทองรูปพรรณ ซื้อ
ขาย

20,200.00
20,300.00
19,829.00
20,300.00

บาท
บาท
บาท
บาท

ตลาดต่างประเทศ
ฮ่องกง ซื้อ 1,213.52 ขาย 1,213.73
ลอนดอน ซื้อ 1,213.52 ขาย 1,213.73
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TFGดันรายได้ โตกว่า15%
TFG เปิดแผนงานปี 60 เดินหน้าขยายฐาน จ่อร่วมลงทุน ขยาย
อาณาจักรไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป พร้อมลุยเพิ่มก�ำลังการผลิตไก่-สุกร
ทัง้ ในและต่างประเทศ-คุมต้นทุนการผลิต-สร้างมูลค่าเพิม่ ให้
กับโปรดักส์ ตั้งเป้าปีนี้รายได้โตไม่ต�่ำกว่า 15%
นายเชิดศักดิ์ กูเ้ กียรตินนั ท์ ประ
ธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร บริษทั ไทย
ฟูด้ ส์ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) (TFG)
เปิดเผยถึงแผนการด�ำเนินงานของ
ปี 2560 ว่า หลังจากในปีทผี่ า่ นมาได้
มีการปรับโครงสร้างการบริหารและ
โครงสร้างการผลิตเพือ่ เพิม่ ขีดความ
สามารถในการแข่งขันของบริษทั ส่ง
ผลให้รายได้และก�ำไรปรับตัวเพิม่ ขึน้
โดยสถานะทางการเงินของบริษทั ใน
ปี 2559 พลิกกลับมามีก�ำไรถึงไตร
มาส 3 มีกำ� ไรสุทธิ 1,400 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2558 ทั้งปีขาดทุน
กว่า 1,500 ล้านบาท เป็นการ “เทิรน์
อะราวด์” ตามแผน และในปีนบี้ ริษทั
ได้มกี ารก�ำหนดแผนและยุทธศาสตร์
การด�ำเนินงานเป็น “ปีแห่งการเติบ
โต” (Year of Growth)
โดยแผนในการขับเคลือ่ นธุรกิจ
ในปี 2560 นัน้ จะใช้สตู ร MV3 โดย
“M” มาจาก Margin ซึ่งบริษัทจะ
พยายามรักษาระดับ Margin ในทุก
สถานการณ์ราคาตลาด โดยลดต้น
ทุน และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ต่อเนือ่ ง ส่วน “V” ตัวแรก คือ Volume โดยขยายก�ำลังการผลิตและ
ปริมาณ ทั้งไก่และหมู และอาหาร
สัตว์ “V” ตัวทีส่ อง แทน Velocity ความรวดเร็วในผลิตทีม่ ปี ระสิทธิ
ภาพ และการผลักดันสินค้ามูลค่า
เพิม่ เข้าสูต่ ลาด และ “V” ตัวสุดท้าย

คือ Value การเพิม่ สัดส่วนสินค้าทีม่ ี
คุณภาพ และมูลค่าสูง เพือ่ ทีจ่ ะสร้าง
ฐานรายได้ของบริษัทให้แข็งแกร่ง
เตรียมพร้อมเผชิญความเสี่ยงจาก
ภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกในด้าน
ความผันผวนของราคาไก่และหมูและ
พัฒนาสินค้าและบริการที่มีความ
แตกต่างที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ระยะยาว รวมทัง้ การสร้างแบรนด์ ไทย
ฟูด้ ส์
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มสัด
ส่วน ของสินค้าที่มีมูลค่าสูง ทั้งใน
ส่วนของการส่งออกไก่ ทัง้ ตลาดยุโรป
และญี่ปุ่น น่าจะเพิ่มขึ้นกว่า 25%
ไส้-กรอกไก่จะเพิม่ การผลิตกะทีส่ อง
ให้เต็มก�ำลังการผลิต และ Food
Ser-vice ขยายต่อเนื่อง โดยมีลูก
ค้าแล้วประมาณ 20 ราย เช่น ครัว
การบิน ไทย และ บางกอกแอร์เวย์
ส่วนสิน ค้าไก่ปรุงสุกเพือ่ การส่งออก
บริษัทจะเริ่มก่อสร้างโรงงานในปีนี้
และได้คัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตรวม 5 ไลน์การผลิต
สินค้าให้ครอบคลุมความต้องการ
ของตลาดส่งออก ขณะเดียวกันได้เริม่
ท�ำการตลาดล่วงหน้าแล้ว โรงงานนี้
น่าจะเริม่ สร้างรายได้ใน ไตรมาส 2 ปี
2561 ส่วนอาหารสัตว์ ขยายก�ำลัง
การผลิตและการขายภายนอกมาก
กว่า 20% ปัจจุบนั บริษทั ครองส่วน
แบ่งตลาดอันดับ 3 ในตลาดผู้ผลิต

เชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์
และแปรรูปไก่ส่งขายทั้งในและต่าง
ประเทศ ส่วนตลาดสุกร บริษทั มีสว่ น
แบ่งการตลาดในประเทศอยู่ในอัน
ดับ 3 เช่นเดียว กัน ปีนี้เน้นการ
ขยายก�ำลังการผลิตโรงช�ำแหละสุกร
ส่งให้โมเดิรน์ เทรดมากขึน้
นอกจากนี้ บริษทั ได้มกี ารวางงบ
เพือ่ รองรับแผนการร่วมลงทุน (M&A)
หลังจากในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้เข้า
ร่วมลงทุนในกิจการ “บิก๊ ฟูด้ ส์” ใน
สัดส่วน 75% มูลค่าลงทุน 60 ล้าน
บาท โดยในปีนคี้ าดว่าจะมีการร่วม
ลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะช่วยผลักดัน
รายได้และพื้นที่ขายของไทยฟู้ดส์
กรุป๊ เติบโต และช่วยให้ตน้ ทุนการ
ด�ำเนินธุรกิจปรับตัวลดลง โดยปีนี้
บริษทั ตัง้ เป้าการเติบโตรายได้ไม่ตำ�่
กว่า 15% โดยได้รบั ปัจจัยหนุนจาก
ปริมาณการผลิตไก่ สุกรที่เพิ่มขึ้น
การเพิม่ สัดส่วนของสินค้าทีม่ มี ลู ค่า
สูงอีกทัง้ ราคาวัตถุดบิ ทีป่ รับตัวลดลง
จะช่วยให้รายได้และก�ำไรของบริษทั
ในปีนเี้ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
จัดงาน : ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์
พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ น�ำโดย
นางสาวเปรมินทร์ เลอนรเสฏฐ์ ผู้
จัดการทัว่ ไป จัดงาน ‘Single Party คนมีคไู่ ม่รหู้ รอก’ เอาใจทัง้ คน
โสดและคนมีคใู่ ห้ได้มาร่วมสนุกกับ
กิจกรรมมันส์แบบสุดขั้วมากมาย
ภายในงาน แถมยังลุน้ รับสิทธิพ-ิ
เศษและช็อปปิ้งของขวัญสุดชิคที่
Hipster Market 14 ก.พ. นี้
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SCGรุกวัสดุ-ตัง้ เป้าโต1-3%
“เอสซีจ”ี เผยภาพรวมตลาดอสังหาฯและวัสดุกอ่ สร้างปี
60 ยังทรงตัว แม้มี 3 ปัจจัยบวก ทั้งการลงทุนโครงการ
พื้นฐานของรัฐ-ก�ำลังซื้อผู้บริโภคมากขึ้น-ราคาพืชผล
การเกษตรปรับตัวขึ้น ส่งผลดีต่อตลาดภาพรวม พร้อม
กางแผนงานปีระกา ดันยอดขายปีนี้โต 1-3%
นายนิธิ ภัทรโชค ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ
ใหญ่-ตลาดในประเทศ ธุรกิจ เอสซี
จี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง เปิดเผย
ถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์
และวัสดุกอ่ สร้างในปี 2560 ว่า ภาพ
รวมตลาดปีนไี้ ด้ 3 ปัจจัยบวก ได้แก่
การลงทุนพืน้ ฐานด้านคมนาคมของ
ภาครัฐ ปัจจัยจากการทีผ่ บู้ ริโภคบาง
ส่วนได้ปลดภาระผ่อนหนี้ในโครง
การรถคันแรก และปัจจัยบวกจาก
ราคาพืชผลทางการเกษตรทีด่ ขี นึ้ ซึง่
ส่งผลให้ในปีนี้ผู้บริโภคมีก�ำลังซื้อ
มากขึน้ อย่างไรก็ดี คาดการณ์วา่ ภาพ
รวมตลาดปีนี้เริ่มฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย
จากปี 2559 ทีต่ ลาดเซกเมนต์ทอี่ ยู่
อาศัย และเซกเมนต์คอมเมอร์เชียล
ซึง่ มีสดั ส่วนในตลาดรวมกันถึง 70%
มีการติดลบในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา
ส�ำหรับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
ในปีนนี้ นั้ เพือ่ เป็นการคืนก�ำไรและ
กระตุน้ การซือ้ ในกลุม่ ผูบ้ ริโภคครอบ
คลุมทุกกลุ่มตลอดทั้งปี ทั้งกลุ่มที่
ต้องการสร้างบ้านใหม่ และกลุ่มที่
ต้องการรีโนเวตบ้านเก่า โดยล่าสุดได้

จัดแคมเปญโปรโมชัน่ “SCG Family
Festival ยิง่ ช้อป ยิง่ คุม้ ลุน้ เทีย่ วฟรี”
ทีอ่ ำ� นวยความสะดวกให้ลกู ค้าเลือก
ใช้สนิ ค้าอย่างครบชุดเป็นระบบ โดย
น�ำวัสดุก่อสร้างที่ลูกค้านิยมซื้อเป็น
คู่ หรือเป็นระบบ มาจัดเป็นชุดสินค้า
ราคาพิเศษ 5 เซต ได้แก่ เซตคูส่ ดุ คุม้
คือสินค้าทีแ่ นะน�ำให้ใช้คกู่ นั เช่น กระ
เบือ้ งหลังคาและอุปกรณ์หลังคา, เซต
ระบบหลังคา ตอบทุกสไตล์แบบบ้าน,
เซตบ้านเย็น, เซตบ้านเงียบ และเซต
บ้านปลอดภัย เพือ่ ให้ลกู ค้าเลือกใช้
สินค้าเป็นระบบอย่างถูกต้อง ทัง้ ยัง
ได้สนิ ค้าราคาพิเศษ พร้อมสิทธิล์ นุ้
ทริปพิชติ แสงเหนือ ณ ประเทศไอซ์
แลนด์ แคมเปญนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่วนั นี-้ 30
พฤษภาคม 2560 และในครึง่ ปีหลัง
จะมีแคมเปญพิเศษส�ำหรับลูกค้าที่
ต้องการรีโนเวตบ้าน และอืน่ ๆ ต่อ
เนือ่ งตลอดทัง้ ปี รวมถึงการร่วมออก
บู๊ธจัดแสดงนวัตกรรมสินค้า ทั้งใน
งานสถาปนิก 60 และงานบ้านและ
สวนแฟร์ 60 เป็นต้น
นอกจากนี้“เอสซีจี” ยังได้เดิน

แจงข้อมูล : นายปรีชาวุฒิ ขุมทรัพย์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั
หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) น�ำทีมนักลงทุน High Net
Worth เข้าร่วมรับฟังข้อมูล จาก บริษทั อาม่า มารีน จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่
ด�ำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ให้บริการขนส่งสินค้าทัง้ ใน และต่างประเทศ
โดยมี นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผูจ้ ดั การฯให้การต้อนรับ

นิธิ ภัทรโชค
หน้าวิจยั และเปิดตัวนวัตกรรมสินค้า
และบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ (HVA) อย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า ในปัจจุบนั ทัง้ ด้านสิง่ แวด
ล้อม สังคม รวมถึงรูปแบบการใช้ชวี ติ
จึงเกิดเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างที่
อยูอ่ าศัย แบบ “Performance Based” คือการก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ ี
ประสิทธิภาพแตกต่างกันเป็นระดับ
ขัน้ เพือ่ ความเหมาะสมกับความต้อง
การของลูกค้า โดยเน้น Performance
การอยูอ่ าศัย 3 ด้านหลัก ได้แก่ “Living Comfort Performance: การ
สร้างสภาวะอยูส่ บาย” “Care Perfor
mance : เพือ่ ทุกเพศทุกวัยอยูร่ ว่ มกัน
ได้” และ “ECO Saving Performance : ลดการใช้พลังงานในทีอ่ ยู่
อาศัย” ซึ่งจะเริ่มเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการในงานสถาปนิก 60 ระหว่าง
วันที่ 2-7 พ.ค. นี้ ทีอ่ มิ แพค เมืองทอง

ธานี พร้อมเดินหน้าแนะน�ำสินค้า
และบริการทีม่ นี วัตกรรมเข้าสูต่ ลาด
อย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี
ในส่วนของช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้า นัน้ ปัจจุบนั มีเอสซีจี โฮม
โซลูชนั่ จ�ำนวน 41 สาขา สามารถ
มอบโซลูชั่นและบริการที่มีคุณภาพ
และครบวงจรทีส่ ดุ ให้กบั ลูกค้า นอก
จากนีย้ งั มี เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ ซึง่
เป็นศูนย์รวมความรูใ้ ห้คำ� ปรึกษาทุก
ขั้นตอนของการสร้างบ้านและเปิด
โอกาสให้ลกู ค้าได้ลองสัมผัสประสบ
การณ์การใช้งานจริงก่อนการตัดสิน
ใจ และ SCG Authorized Dealer
จ�ำนวนกว่า 356 สาขา นอกจากนีย้ งั
เดินหน้ารุกช่องทางจ�ำหน่ายอี-คอม
เมิร์ซ โดยขายผ่านเว็บไซต์ www.
scgshoppingexperience.com ปัจจุบนั มีการจ�ำหน่ายสินค้าบนเว็บกว่า
2,500 รายการ ซึง่ สินค้าทีไ่ ด้รบั ความ
นิยมมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสินค้า
แลนด์สเคป และกลุ่มสินค้าเอสซีจี
เอลเดอร์แคร์ โซลูชนั่
“ทางบริษทั มัน่ ใจว่าด้วยกลยุทธ์
การพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ตลอดจน
กิจกรรมการตลาด จะช่วยผลักดันให้
ยอดขายเอสซีจใี นปีนเี้ ติบโต 1-3%
สอดคล้องกับตลาดรวมที่คาดว่าจะ
เติ บ โต 1-3% มู ล ค่ า ตลาดรวม
ประมาณ 450,000 ล้านบาท”

สัมมนา : นายวิวัฒน์ วงศ์พิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป โฮบาร์ท (HO
BART) ประเทศไทยและอินโดไชน่า จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
พร้อมข้อมูลเชิงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ ตอกย�ำ้ ศักยภาพเชิง
รุกของเครือ่ งล้างจานโฮบาร์ทให้กบั กลุม่ ผูแ้ ทนหลักในประเทศกัมพูชา พม่า
เวียดนาม และลาว เพือ่ ตอบรับการเติบโตในภูมภิ าค CLMV
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เบรดี’้ ‘ผูเ้ ล่นทรงคุณค่า’
ทอม เบรดี้ ควอเตอร์แบ็ก ทีมนักรบกูช้ าติ
นิวอิงแลนด์ แพทรีออตส์ ได้รบั รางวัลผูเ้ ล่น
ทรงคุณค่า ของการแข่งขันซูเปอร์โบวล์ ครัง้
ที่ 51 เมือ่ เขาน�ำทีมพลิกเอาชนะ แอตแลน
ต้า ฟอลคอนส์ 34-28 ช่วงต่อเวลาพิเศษ
โดย 3 ควอเตอร์ แพทรีออตส์ มีแต้มจาก
ฟอลคอนส์ ถึง 25 แต้ม (28-3) โดยส่วนตัว
เบรดี้ คว้าแชมป์ซเู ปอร์โบวล์ มาแล้ว 5 สมัย
และคว้ารางวัลผูเ้ ล่นทรงคุณค่ามาแล้ว 4 ครัง้
“เราทุกคนต่างช่วยกันกลับมาอีกครั้ง
เราไม่เคยยอมแพ้ มันเป็นเกมทีย่ ากมาก”
เบรดี้ กล่าว

อนุญาตเกาหลีเหนือแข่ง
ประเทศญีป่ นุ่ อนุญาตให้นกั กีฬาเกาหลี
เหนือและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันซัปโป
โร เอเชียน เกมส์ ฤดูหนาว ทีจ่ ะมีขนึ้ ในเดือน
นี้ จากการเปิดเผยของส�ำนักข่าวเกียวโต
ญี่ปุ่น เป็นชาติหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยต่อ
พฤติกรรมของเกาหลีเหนือในการซ้อมยิง
จรวดมิสไซล์ จ�ำนวน 20 ลูกและทดลอง
นิวเคลียร์จำ� นวน 2 ครัง้ เมือ่ ปีทแี่ ล้ว อย่างไร
ก็ตาม แหล่งข่าวจากรัฐบาลญีป่ นุ่ แจ้งว่าจะ
มีเจ้าหน้าทีจ่ ำ� นวน 20 คนกับนักกีฬา 7 คน
ทีจ่ ะได้รบั อนนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันเอ
เชียน เกมส์ ฤดูหนาวในครัง้ นี้ เมือ่ ปีทแี่ ล้ว
ญีป่ นุ่ ก็เคยอนุญาตให้นกั กีฬาเกาหลีเหนือ
เข้าประเทศเพือ่ ท�ำการแข่งขันรอบคัดเลือก
โอลิมปิก ฤดูรอ้ น ทีร่ โิ อ มาแล้ว

‘หมอผี’แชมป์แอฟริกนั

ทีม “หมอผี” แคเมอรูน พลิกสถานการณ์
แซงเอาชนะ ทีมอิยปิ ต์ ไปด้วยสกอร์ 2-1
คว้าแชมป์แอฟริกนั คัพ สมัยที่ 5 มาครอง
ได้สำ� เร็จ โดยประตูชยั ของ แคเมอรูน ได้จาก
วินเซ็นต์ อบัวบาการ์ ตัวส�ำรองทีท่ ำ� ได้ เมือ่
เหลือการแข่งขันเหลือเพียง 2 นาที อิยปิ ต์
ได้ประตูขนึ้ น�ำไปก่อน นาทีที่ 22 จากลูกยิง
ของ โมฮัมเหม็ด เอลเนนี่ ก่อนทีจ่ ะโดน นิโคลัส เอ็นโกลู ยิงตีเสมอให้ แคเมอรูน เมือ่
เกมผ่านไปถึงนาทีที่ 60 ชัยชนะในเกมนี้
เป็นแชมป์ที่ แคเมอรูน รอคอยมานาน 15
ปี จากความส�ำเร็จในครัง้ นี้ พวกเขาเป็นรอง
เพียง ทีมอิยปิ ต์ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จสูงสุด
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‘กุน’งานหนักเพื่ออนาคต
แซร์จิโอ กุน อกูเอโร ออกโรงโวจะท�ำงาน
อย่างหนักในช่วงฤดูกาลทีเ่ หลือเพือ่ ทีจ่ ะมัน่ ใจ
ได้วา่ เขายังมีอนาคตในถิน่ เอติฮดั สเตเดียม
ของทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ต่อไป
กองหน้าดาวยิงของแมนฯ ซิตี้ ถูกจับเป็น
ตัวส�ำรอง ใน 2 เกมล่าสุดของพรีเมียร์ลกี โดย
มี แกเบรียล เจซุส ดาวเตะทีเ่ พิง่ มาร่วมทีมใหม่
แทนทีใ่ นต�ำแหน่งของเขา
ล่าสุด เจซุส ยิงทัง้ สองประตู ในเกมทีท่ มี
เอาชนะสวอนซี 2-1 เมือ่ วันอาทิตย์ทผี่ า่ นมา
โดยกองหน้าวัย 19 ปี ทีย่ า้ ยมาจากทีมพาไมรัส
ในราคา 27 ล้านปอนด์ ยิงประตูแรกของเขา
ในเกมกลางสัปดาห์ นัดทีเ่ อาชนะ เวสต์แฮม
ยูไนเต็ดมาได้
จากผลงานที่ยอดเยี่ยมของ เจซุส ท�ำให้
หลายคนเริม่ สงสัยในอนาคตของ กุน ทีด่ จู ะไม่
ดีเท่าไหร่ นับตัง้ แต่ เป๊ป กวาร์ดโิ อล่า เข้ามาคุม
ทีมช่วงซัมเมอร์ทผี่ า่ นมา
กุน ให้สมั ภาษณ์หลังเกมกับ สวอนซี ว่า
“เรือ่ งแบบนี้ มันสามารถเกิดขึน้ ได้ เมือ่ คุณถูก
จับนัง่ ทีเ่ ก้าอีส้ ำ� รอง คุณก็ตอ้ งรอโอกาสทีจ่ ะกลับ
มาหาคุณ ผมมีชว่ งเวลาทีด่ ที สี่ ดุ ตลอดสามเดือน
ทีผ่ า่ นมา ผมพยายามช่วยทีมอย่างเต็มที่ และ
ตอนนีเ้ รามาดูกนั ว่าจะเกิดอะไรขึน้ กับอนาคต
ของผม”
กุน ยิงไปแล้ว 154 ประตู นับตัง้ แต่มาร่วม
ทีมในปี 2011 และมีสัญญากับทีมไปจนถึง
2020 ยืนยันว่า เขาไม่มคี วามคิดทีจ่ ะย้ายทีม
“ไม่ ไม่ ผมต้องช่วยทีมเท่าที่ผมท�ำได้
เหมือนกับทีผ่ มท�ำมาแล้วช่วง 2-3 เดือนทีผ่ า่ น

มา และตอนนี้ ก็ตอ้ งมาดูวา่ สโมสรต้องการ
อะไรจากผมอีก ผมมีความสุขดีกบั ทีน่ ี่ เป็นเรือ่ ง
ของสโมสรทีจ่ ะต้องการผมหรือไม่ แต่สำ� หรับผม
แน่นอน ผมต้องการอยู่กับทีมต่อไป ผมต้อง
ท�ำงานของผมอย่างหนักต่อไป”
ส�ำหรับสถานการณ์ลา่ สุดของ ทีม “แชมป์
เก่า” เลสเตอร์ ซิตี้ หลังจากทีพ่ า่ ยต่อ ทีมแมน
เชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-0 ค่ารังของตัวเอง ส่งให้
บริษทั รับแทงพนัน ตัง้ ราคาให้ เคลาดิโอ รานิ
เอรี่ กุนซือของทีม มีโอกาสโดนเด้งออกจากเก้าอี้
กุนซือล่าสุด ในราคา 7/4 ทัง้ ๆทีช่ ว่ งต้นฤดูกาล
ราคาอยูท่ ี่ 33/1 จนถึงกลางเดือนธันวาคม
“ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจจากเจ้า
ของสโมสรชาวไทย ว่าจะคิดถึงสิง่ ทีเ่ ขาให้กบั ทีม
มากมายเมือ่ ฤดูกาลทีแ่ ล้ว แต่ตอ้ งยอมรับว่า ใน
ปีนี้ พวกเขาเล่นไม่ดเี ลย เล่นตกลงเรือ่ ยๆ” ซาน
โดร ดิ มิเชล เจ้าหน้าทีข่ องร้านรับแทงพนันบอล
กล่าว

‘แคสเปอร์’รับ‘ตกชัน้ ’น่าอาย
แคสเปอร์ ชไมเคิล นายทวารทีม “จิ้งจอก
สยาม” เลสเตอร์ ซิตี้ กล่าวยอมรับว่า ทีมของ
ตนเสี่ยงต่อการตกชั้น และมันเป็นเรื่องน่าอาย
มาก หากจะบอกว่าพวกเขายังอยู่ในสถานะ
ป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่
เลสเตอร์ มีคะแนนเหนือโซนตกชั้น เพียง
1 แต้ม หลังจากที่พ่าย ทีม “ปิศาจแดง” แมน
เชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-0 ในบ้านตัวเอง เมื่อวัน
อาทิตย์ทผี่ า่ นมา ตัง้ แต่ปี 2017 เป็นต้นมา พวก
เขายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลย และยังไม่
สามารถยิงประตูคู่แข่งได้เลย 5 นัดหลังสุด
“เราคือทีมทีต่ อ้ งป้องกันแชมป์ แต่บอกตาม

ตรงนะ มันแย่มากๆ น่าอายจริงๆ” ชไมเคิล
กล่าวกับสกายทีวี “นักเตะทุกคนก�ำลังเจ็บปวด
มาก มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีเท่าไหร่ส�ำหรับ
พวกเรา มันเป็นเวลาที่นักเตะทุกคนต้องลุกขึ้น
มา และต่อสู้กันใหม่ เราไม่ต้องการจบฤดูกาล
นี้ด้วยการตกชั้น”
เวลานี้เมื่อฤดูกาลที่แล้ว เลสเตอร์ ชนะ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-1 ยืนอยูบ่ นต�ำแหน่งจ่าฝูง
มีแต้มมากกว่าทีมอันดับ 2 อยู่ 5 แต้ม ก่อนที่
พวกเขาจะคว้าแชมป์แรกประวัติศาสตร์ของ
สโมสรได้ส�ำเร็จ แต่ตอนนี้ พวกเขามีคะแนน
ตามหลังทีมจ่าฝูง เชลซี ถึง 38 แต้ม
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เวียดนามไฟเขียว‘พนันบอล’
In Brief : ย่อความ

เวี ย ดนามรุ ก ธุ ร กิ จ การ
พนั น เกื อ บเต็ ม รู ป แบบ
โดยประเดิมด้วยแผนทด
ลองให้ชาวเวียดนามเข้า
บ่อนกาสิโนได้ และล่าสุด
ไฟเขียวให้แทงฟุตบอล
แข่งม้า และแข่งวิ่งสุนัข
ได้

ข้อมูลภาพ : worldsoccertalk.com

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

เวียดนามแก้ปญ
ั หาการเล่นพนัน
ทายผลฟุตบอล ซึง่ เป็นธุรกิจใต้ดนิ
ที่มีเงินหมุนเวียนจ�ำนวนมหาศาล
โดยออกกฎหมาย “ดึงขึน้ มาบนดิน”

เปิดให้เล่นกันอย่างเสรี
การออกกฎหมายครัง้ นี้ ถือ
เป็ น การตั ด สิ น ใจครั้ ง ประวั ติ
ศาสตร์ของเวียดนาม โดยเป็น
โครงการทดลองระยะ 5 ปี มีผล
บังคับใช้ 31 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป
เหตุผลส�ำคัญของการออกกฎ
หมาย คือต้องการกวาดล้าง “โต๊ะ
เถือ่ น” ซึง่ ส่วนใหญ่เปิดรับแทงทาง

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ปาเรษ นาธ เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com สะท้อนท่าที
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งมีแนวโน้มที่ผู้น�ำใหม่สหรัฐจะ
ซ�้ำเติมผู้อพยพมากกว่าจะช่วยเหลือ

ออนไลน์ และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ
ต้องการใช้เป็นช่องทางหารายได้เข้า
รัฐ
นอกจากไฟเขียวให้เล่นพนัน
ฟุตบอลแล้ว ยังอนุญาตให้พนันแข่ง
ม้า และแข่งวิง่ สุนขั เกรย์ฮาวด์ดว้ ย
การอนุญาตไม่เชิงเปิดเสรีเสียที
เดียว โดยผู้ที่จะเล่นได้ต้องมีอายุ
ตัง้ แต่ 21 ปีขนึ้ ไป วงเงินพนันอย่าง
น้อยวันละ 1,000 ด่ง (2 บาท) แต่
ต้องไม่เกินวันละ 1 ล้านด่ง (1,600
บาท)
ส�ำหรับฟุตบอลทีใ่ ห้เล่น ต้อง
เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ
ทีฟ่ ฟี า่ รับรอง และต้องได้รบั อนุ
มัติจากกระทรวงการกีฬาของ
เวียดนาม
ส่วนผูป้ ระกอบการทีม่ สี ทิ ธิย์ นื่
ขอ “เปิดโต๊ะแทงบอลและม้า” ต้อง
มีเงินทุน 1 ล้านล้านด่ง (1,550 ล้าน
บาท) ขณะ “โต๊ะแทงแข่งวิง่ สุนขั ”
ต้องมีเงินทุน 300,000 ล้านด่ง
(480 ล้านบาท) และสถานประกอบ
การต้องอยูห่ า่ งจากโรงเรียน รวมทัง้
สถานทีส่ าธารณะส�ำหรับเด็ก อย่าง
น้อย 500 เมตร
ปัจจุบนั เวียดนามมีสนามแข่ง

วิง่ สุนขั 1 แห่ง อยูท่ หี่ วุงเต่า เมือง
ท่องเที่ยวชายทะเลในภาคใต้ใกล้
นครโฮจิมนิ ห์ และเตรียมเปิดสนาม
แข่งม้าทีเ่ มืองบินดวง ใกล้นครโฮจิ
มินห์ เดือนเมษายนนี้ อีกทัง้ มีแผน
ก่อสร้างสนามแข่งม้าอีกแห่งทีก่ รุง
ฮานอย
ส�ำหรับการเปิดให้เล่นการ
พนัน เวียดนามประเดิมด้วยการ
อนุญาตให้เข้าบ่อนกาสิโนได้
โดยเป็นโครงการทดลองระยะ
3 ปี มีผลบังคับใช้ 15 มีนาคมนี้
เป็นต้นไป
แต่ไฟเขียวให้เข้าไปเล่นได้เพียง
2 แห่ง คือทีเ่ กาะฟูกว๊ ก (Phu Quoc
Island) สถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ
แห่งหนึ่งของเวียดนาม อยู่ในอ่าว
ไทยใกล้ประเทศกัมพูชา และอีก
แห่งที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น
(Van Don) ในเกาะเวินโด่น สถาน
ทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศ
นอกจากนัน้ ยังก�ำหนดกติกา
ไว้ว่า ชาวเวียดนามที่สามารถเข้า
กาสิโนทัง้ 2 แห่ง ต้องมีอายุตงั้ แต่
21 ปีขนึ้ ไป และต้องมีรายได้เดือน
ละไม่ตำ�่ กว่า 10 ล้านด่ง (16,000
บาท)
เวียดนามเตรียมการและ
ถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มา
18 ปี จึงตัดสินใจด�ำเนินการทด
ลอง เพือ่ ประเมินผลได้ผลเสีย
ก่อนจะมีมาตรการใหม่ออกมา
ในอนาคต
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• การป้องกันความเสีย่ ง : ทางผูอ้ อกหุน้ กูท้ มี่ อี นุพนั ธ์แฝงมีการป้องกันความเสีย่ ง
ด้วยวิธี Delta Neutral Hedging
• ประเภทตราสารที่เสนอขาย
- หุน้ กูท้ มี่ อี นุพนั ธ์แฝงระยะสัน้ ประเภท BULL EQUITY LINKED NOTE แบบ
ไม่คมุ้ ครองเงินต้นทีม่ กี ารไถ่ถอนด้วยด้วยการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์และ/
หรือเงินสด เหมาะสำาหรับการลงทุนในทิศทางตลาดขาขึ้น
- หุน้ กูท้ มี่ อี นุพนั ธ์แฝงระยะสัน้ ประเภท REVERSE EQUITY LINKED NOTE
แบบไม่คมุ้ ครองเงินต้นทีม่ กี ารไถ่ถอนด้วยด้วยการส่งมอบเป็นเงินสด เหมาะสำาหรับ
การลงทุนในทิศทางตลาดขาลง
- หุน้ กูท้ มี่ อี นุพนั ธ์แฝงระยะสัน้ ประเภท BULL EQUITY LINKED NOTE แบบ
คุม้ ครองเงินต้นทีม่ กี ารไถ่ถอนด้วยด้วยการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์และ/หรือเงินสด
เหมาะสำาหรับการลงทุนในทิศทางตลาดขาขึ้น
- หุน้ กูท้ มี่ อี นุพนั ธ์แฝงระยะสัน้ ประเภท REVERSE EQUITY LINKED NOTE
แบบคุม้ ครองเงินต้นทีม่ กี ารไถ่ถอนด้วยด้วยการส่งมอบเป็นเงินสด เหมาะสำาหรับ
การลงทุนในทิศทางตลาดขาลง

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559
2. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
3. การลงทะเบี ย น วิ ธีก ารมอบฉั นทะ และการออกเสี ย งลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น
4. แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
5. หนังสือมอบฉันทะ
ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชัน้ 10 สำานักงานใหญ่ บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย)
จำากัด (มหาชน) เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวง
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจำาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำาเนารายงานการประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมตั กิ ารทำาธุรกรรมโครงการหุน้ กูท้ มี่ อี นุพนั ธ์แฝงระยะสัน้
(Equity Link Notes (ELN))

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการทำาธุรกรรม
โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น (Equity Link Notes (ELN)) มูลค่าวงเงินคงค้าง
ณ เวลาใด ๆ ทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ระยะเวลา : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน ชนิด
ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
• ราคาที่เสนอขาย : เป็นอัตราร้อยละ 70 ถึง 100 ของมูลค่าที่ตราไว้ โดย
เป็นหุน้ กูท้ มี่ อี นุพนั ธ์แฝงระยะสัน้ ทีไ่ ม่มดี อกเบีย้ มีผลตอบแทนอัตราร้อยละ
1-40 ต่อปีของมูลค่าที่ตราไว้
• กลุม่ ลูกค้า : เสนอขายในวงจำากัดให้แก่ผลู้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
• นายทะเบียนหุ้นกู้ : โดยมีบริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำากัด
(มหาชน) เป็นผูจ้ ดั จำาหน่าย, นายทะเบียนหุน้ กูท้ มี่ อี นุพนั ธ์แฝง และตัวแทน
คำานวณเงิน
• ข้อจำากัดการ โอน : มีการจดข้อจำากัดการ โอนไว้กับสำานักงาน ก.ล.ต. โดยผู้
ถือหุน้ กูท้ มี่ อี นุพนั ธ์แฝงจะสามารถโอนหุน้ กูท้ มี่ อี นุพนั ธ์แฝงให้แก่และระหว่าง
ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น นายทะเบียนขอสงวน
การ โอนให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ได้เป็นไปตามข้อกำาหนดการโอนเว้นแต่การ
โอนตามกฎหมายมรดก หรือตามคำาสัง่ ศาล และบริษทั ไม่ได้มกี ารจดทะเบียน
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไว้กับตลาดรองใด ๆ
• หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นที่อยู่ในดัชนี SET100

8

โดยมอบอำานาจให้ คณะกรรมการและ/หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ มีอาำ นาจ
ไปติดต่อขออนุญาตและดำาเนินการทำาธุรกรรมโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น (Equity
Link Notes (ELN)) ต่อส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมถึง ให้มีอำานาจ
ดำาเนินการอื่นใดที่จำาเป็นและเป็นประโยชน์ในการดำาเนินการดังกล่าวได้ทุกประการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ทปี่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารทำาธุรกรรมโครงการ
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น (Equity Link Notes (ELN))
วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้
บุคคลอื่น หรือ ให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับ
หนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำาหนังสือมอบฉันทะ
ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการ
เข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร. 0 2862 9901
RBH-F3001-020217=7x10

Classifieds

สนใจลงโฆษณา โทร.

02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4511 (1036) วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัท บางกอกฟลาวมิลล จำกัด

บริษัทฯเปนผูผลิตและจำหนายแปงสาลี วัตถุดิบสำหรับทำอาหาร, เบเกอรี่ ฯลฯ
เปดดำเนินงานมาแลว 28 ป มีความประสงครับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมดังตอไปนี้

พนักงานขายทินเนอร
ในเขตกทม.-ปริมณฑล

1. พนักงานขายตางจังหวัด

• เพศชาย อายุ 22-35 ป
• ไมจำกัดวุฒิ • สามารถขับรถยนตได มีใบอนุญาตขับขี่

2.พนักงาน คิว.ซี.

1 อัตรา

(มีประสบการณในงานขาย)
*ตองมีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง

3.พนักงานขับรถ

1 อัตรา

สนใจติดตอไดที่ เลขที่ 47/4 หมู 4 ซอยกันตนา ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ตำบลบางมวง อำเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี

4.ธุรการจัดสง

1 อัตรา

• เพศชาย อายุ 22-35 ป • วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาที่เกี่ยวของกับอาหาร
• เพศชาย อายุ 25-35 ป • ไมจำกัดวุฒิ
• สามารถขับรถบรรทุก, รถพวงได มีใบอนุญาตขับขี่
• เพศชาย อายุ 20-35 ป • วุฒิปวช.-ปวส. ไมจำกัดสาขา
• สามารถขับรถยนตได มีใบอนุญาตขับขี่

5.พนักงานฝายผลิต

จำนวนมาก

• เพศชาย อายุ 18-40 ป • ไมจำกัดวุฒิการศึกษา

NIKKO-OM-230117-01

โอภาส
ซาลอน
รับสมัคร

สวัสดิการ ชุดยูนิฟอรม, คากะ, โบนัส, คาอาหาร, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ตรวจสุขภาพประจำป, ทองเที่ยว, ชวยเหลืองานแตงงาน,
ชวยเหลืองานฌาปนกิจศพ, กูยืมซื้อรถจักรยานยนต, เงินเบิกลวงหนา, รางวัลอายุงาน
รางวัลพนักงานดีเดนประจำป

พนักงานแคชเชียร์ ไม่จำ�กัดวุฒิ

สนใจสมัครดวยตนเองหรือสงใบสมัครมาที่ บริษัท บางกอกฟลาวมิลล จำกัด
เลขที่ 48/1-2 ม.7 ซอยวัดมหาวงษ ถนนปูเจาสมิงพราย ตำบลสำโรง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2393-9104-5, 0-2748-3881, 0-2399-1650

สนใจติดต่อ
2010/2-3 ถ.พหลโยธิน เสน�นิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

(ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-15.00 น.)

E-mail : bfmthailand1991@yahoo.co.th

FLOUR-OM-300117-01

เงินเดือน

14,000.-/เดือน พร้อมที่พัก

โทร. 095-854-6656

Zalon-PIN-030217=C3_01

ขายที่ดิน โรงแรม อพารตเมนต
ขายโรงแรมใหม
สไตลรส� อรตว�ลลา

ขายโรงแรมสุขมุ ว�ท
ใกล BTS นานา, อโศก

ผลตอบแทนการลงทุนถึง 8-10%
หางจากสนามบินเชียงใหม 35 นาที
ออกแบบโดยสถาปนิกลานนาชื่อดัง
ตั้งอยูบนที่ดินสวย 5 ไร มี สระวายน้ำ
สปา หองอาหาร
พรอมหองพักจำนวน 34 หอง
สนใจสอบถามรายละเอียด

ติดตอ คุณศุภลักษณ โทร.

08-6302-9754

ที่ดิน 140 ตร.ว.
หองพักจำนวน 50 หอง
ตึกสูง 7 ชั้น
พรอมสระวายน้ำ
ทำเลดี เหมาะสำหรับลงทุน
สนใจสอบถามรายละเอียด

ติดตอ คุณศุภลักษณ โทร.

ขายอพารตเมนตใหม
ยานทองหลอ

ขายทีด่ นิ แปลงสวย
ใกล BTS

จำนวน 45 ยูนิต
บนที่ดิน 200 ตร.ว. ตึกสูง 8 ชั้น
พรอมสิ่งอำนวยความสะดวก
มาตรฐานสำหรับผูเชาญี่ปุน
มีสระวายน้ำ ฟตเนส หองซาวนา
พรอมรถบริการสง BTS
สนใจสอบถามรายละเอียด

ติดตอ คุณศุภลักษณ โทร.

08-6302-9754

08-6302-9754

เอกมัย 500 เมตร
เหมาะสำหรับทำอพารตเมนต
คอนโดฯ หรือโรงแรม
พื่นที่ 500 ตร.ว.
สนใจสอบถามรายละเอียด

ติดตอ คุณศุภลักษณ โทร.

08-6302-9754

คุณศุภลักษณ/ที่ปร�กษาการลงทุน T.08-6302-9754 Fax : 0-2300-4196 abicus.thai@hotmail.com
089498-OM-201016-01

Classifieds

สนใจลงโฆษณา โทร.

02 422 8055

16 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 4511
4039(1036)
(564) วัวันนอัอังงคารที
2558
ปีที่ 18
คารที่ ่77 เมษายน
กุมภาพันพ.ศ.
ธ์ พ.ศ.
2560

รับสมัครดวน

บริษัท รีนาวน ฟาร อีสท จำกัด

พนักงานขับรถบรรทุก 6 ลอ

พนักงาน
ขับรถสงของ
4 อัตรา

• เพศชาย อายุไมเกิน 45 ป
• มีมใบอนุ
ใบอนุญาตขบขปร
าตขับขี่ประเภท ท.2
• รูจักเสนทางในกรุงเทพฯ

อัตรา

รับสมัครดวน

• เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป• มีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง
• เงินเดือน คาน้ำมัน คาโทรศัพท โอ.ที.
รายไดรวม 16,000 บาทขึ้นไปตอเดือน
สนใจติดตอไดท่ี บริษัท ทีทีเอ ออลทรัค จำกัด
เลขที่ 35/43 ซ.เพชรเกษม 112 แยก 11
แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 093-965-6353, 093-965-6292

สนใจติดตอดวยตนเอง พรอมเอกสารสมัครงานไดที่

บริษัท รีนาวน ฟาร อีสท จำกัด

เลขที่ 138 ชั้น 3 หอง 3 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2279-9778, 08-1648-5636
02279-OM-010217-01

093965-OM-030217-01

พนักงาน
ขัคบาแรงรถส
ง
ของ
500 บาท/วัน

• เพศชาย
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลเปนอยางดี
โทร.

0-2907-9995 08-1933-3583

LONDRI-OM-170117-01

รับสมัครงานด่วน
1. พนักง�นฝ่�ยกฎหม�ย
• (ช/ญ) วุฒิปริญญาตรีกฎหมาย
2. พนักง�นธุรก�ร (ญ)
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
3. พนักง�นขับรถ (ช)
4. พนักง�นย้�ยสินค้� (ช)
5. แม่บ้�น

2 อัตร�
2 อัตร�
4 อัตร�
2 อัตร�
2 อัตร�

สนใจติดต่อ
บริษัท เคทีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ซอยพหลโยธิน 11

โทร. 0-2618-3335
(เวล� 08.00-17.30 น.)

KTC-PIN-240117=4*6_01

Classifieds
ปีที่ 18 ฉบับที่ 4511 (1036) วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รับสมัครด่วน

ผู้ช่วยแม่บ้าน
ประจ�าบ้าน

• เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
สนใจติดต่อได้ที่ คุณรุ่งฤดี

โทร. 02-129-3504,
081-668-2170
rubsamak-PIN-310117=C3_01

ศูนย์มัคคพัฒน์
•
•
•
•
•
•

จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก (แรกเกิด-เข้าโรงเรียน)
แม่บ้าน • ผช.พยาบาล
ดูแลผู้สูงอายุ • ผู้ป่วยทั่วไป
ผู้ป่วยหนัก • อัมพฤกษ์ • อัมพาต
ให้อาหารทางสายยาง
ดูดเสมหะที่บ้าน โรงพยาบาล
ทั้งประจ�า-ไปกลับ กทม.- ตจว.
โดยพนักงานที่มีประสบการณ์
รับสมัครพนักงานทุกต�าแหน่ง
ติดต่อ คุณกัญณลัคน์

081-4990136
02-3935076, 02-7482128

เบอร์โทร.

59 เฉลิมพระเกียรติฯ ซ.9

รานเสริมสวย
นวดแผนไทย
ใหเชา พรอมอุปกรณ

ราคา

40,000.-/เดือน

ราคา

3,000.-/เดือน

หองวางใหเชา
อยูสีลม ทุงมหาเมฆ
บางรัก
สนใจโทร. 08-1924-5929

08192459-OM-170117-01

สนใจลงโฆษณา โทร.

02 422 8055

รานเสริมสวย
รับสมัครด่นวดแผนไทย
วน
ใหเชา พรอมอุปกรณ
• ช่างซิลค์สกรีน
• อัตราเงินเดือน
13,000 บาทขึ้นไป/เดือน
• มีประกันสังคม+ค่าล่วงเวลา
สนใจติดต่อ : เคที พริ้นติ้ง 99/2572 ซ.นักกีฬาแหลมทอง 1
แยก 2-3 ถ.กรุงเทพ-กรีฑา แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

ราคา

โทร. หองว3,000.างใหเชา
0-2072-2331,
0-2735-9152,
084-455-5246

7

silkscreen-PIN-050117=C3_01

ขายสวนทุเรียน+ผลไม 30 ไร /เดือน
ราคา
อัตรา

รับสมัครพนักงานรับ-สงเอกสาร
• ชาย/หญิง • มีประสบการณ
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• วุฒิม.3ขึ้นไป

ติดตอ

40,000.-/เดือน

อยูสีลม ทุงมหาเมฆ
บางรัไรละก2 ลาน
ขายที่ดิน 10 ไร บางเลน
สนใจโทร.
08-1924-592
บ.วาย.เอ็น.เอ็กซเพรส เซอรวิส จำกัด
สวนสมบูรณเก็บผลไดทั้งป
หางตัวเมืองปราจีน 3 กม.
ริมทางขึ้นเขาใหญ

ติดตอ 08-1624-9004

แถมที่งอก 5 ไร
อยูในซ.วัดรางกำหยาด
หนาติดถนน หลังติดคลอง

ลาดพราว 130 โทร.0-2733-9322-23

081499-OM-101416-01

ติดตอ 08-1624-9004

0273393-OM-231216-01

รับสมัครดวน

ผูบริหารญี่ปุน

1 อัตรา

EXPORT

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ออรบส จำกัด เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-263-0153 (คุณภัทระวรรณ)
02263-OM-270117-01

I.F. (THAILAND)CO., LTD.

ASSISTANT
PROFILE would be :

• เพศชาย อายุ 35-45 ป
• มีความขยันและความอดทน
• มีประสบการณขับรถโรงแรมจะพิจารณาเปนพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดพอสมควร
• รูเสนทางกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
• ทำงาน 6 วัน/สัปดาห
• เงินเดือน 13,000 บาทตอเดือน (ไมรวมคาเบี้ยเลี้ยงและคาลวงเวลา)

800,000/ไร
TURIAN-OM-071216-01

บริษัท อินเตอรเน็ต ฟรานซ (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานขับรถ

ราคา

• FEMALE
• AGE : FROM 25 TO 40 YEARS OLD
• FLUENT ENGLISH
SPEAKING & WRITING
• SECOND LANGUAGE
(FRENCH OR CHINESE) WOULD BE
APPRECIATED
• PERFECT KNOWLEDGE OF EXCEL,
WORD (MICROSOFT SOFTWARE) AND
OUTLOOK
• INTERNATIONAL BUSINESS &
MARKETING STUDIES//UNIVERSITY
GRADUATED or MINIMUM 10 YEARS
EXPERIENCE IN INTERNATIONAL
TRADING & MARKETING BUSINESS

PO

1

SITION

I.F. (THAILAND) Co. Ltd. บริษัทอินเตอรเน็ต ฟรานซ (ประเทศไทย) จำกัด 1134/225 Prima Srinakharin
Bldg.C 1st Floor Srinakharin Road Suan Luang District Bangkok 10250 Tel : ++(66) (0)2 327-6598
Fax : ++(66) (0)2 327-6599 E.mail : ift.export@orange.fr Web Site: www.ift-group.biz
0232765-OM-090117-01

08192459-OM

Classifieds

สนใจลงโฆษณา โทร.

02 422 8055

16 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 4511
4039(1036)
(564) วัวันนอัอังงคารที
2558
ปีที่ 18
คารที่ ่77 เมษายน
กุมภาพันพ.ศ.
ธ์ พ.ศ.
2560

หจก.เซอคูลาร เฟอรนิเจอร

รานเนื้อยาง

อรอย

ผูชวยผูจัดการ

• เพศหญิง • เงินเดือนขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการใชภาษาญี่ปุน

พนักงานเสิรฟ
• เพศหญิง • ไมจำกัดวุฒิ

พนักงานบัญชี
• เพศหญิง • ไมจำกัดอายุ
• เงินเดือนแลวแตประสบการณ

รับสมัครดวน
มีโอกาสไดไป
ญี่ปุน

อกาสไดรายได
มีโี อ
ม
30,000 บาทขึ้นไป

จำนวนมาก

รายได 14,500
(รวมทิป)

1. พนักงานธุรการจัดซื้อ 1 อัตรา
ลักษณะงาน :
ทำเสนอราคา, สั่งซื้อสินคา
• เพศชาย
• วุฒิปริญญาตรี

2. พนักงานสงของ

ลักษณะงาน :
รับ-สงชาง, รับ-สงของหนางาน, วางบิล-รับเช็ค
• เพศชาย • วุฒิปวช.ขึ้นไป
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต และรถจักรยานยนต
• มี O.T. กรณีทำงานเกินเวลาปรกติ
เวลางาน * จันทร-เสาร *เวลา 08.30-17.30 น.

บาทขึ้นไไป

Part-time

รายไดเริ่มตนชั่วโมงละ 60 บาทขึ้นไป

สนใจติดตอ หจก.เซอคูลาร เฟอรนิเจอร
เลขที่ 101 ซ.รามอินทรา 62 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2988-9101-2, 08-6789-7931 (คุณเดือน)
E-mail : SASI.TON.2012@HOTMAIL.COM

บริษัษทั ฯ มีเงินเดืดือนประจำ+ค
นประจำ+คคารถ+
ารถ+ทิ
ถ+ทิป+ประกันสังคม+เบี้ยขยัยนน
ยูนฟ
ิ ออรรม แและมี
ละมีวัวนหยุ
ันหยุดสปดาหละ
สัปดาหละ 2 วน
วัน
สนใจติดตอ เลขที่ 8 ซอยธนิยะ
(BTS ศาลาแดง) แขวงสุรยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
สอบถามไดตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป โทร.

1 อัตรา

0-2637-0160

0298891-OM-300117-01

AROYY-AOM-010616-01

บริ
ษ
ท
ั
อิ
น
เตอร์
ไ
ฟเบอร์
คอนเทนเนอร์
จำ
�
กั
ด
ผลิตกระดาษลูกฟูก แปรรูป และจัดจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกอย่างครบวงจร
ต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่มดังนี้

1. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบ�ารุง
1 อัตรา
- เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
2. หัวหน้าแผนกซ่อมบ�ารุงเครื่องกล
1 อัตรา
- วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะด้านงานซ่อมบ�ารุง งานเชื่อม งานช่างกลโรงงาน
- มีภาวะความเป็นผู้น�า ขยัน อดทน และสามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
3. หัวหน้าแผนกขาย
2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมงานขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มีรถยนต์ส่วนบุคคล
รายได้ • เงินเดือน • ค่า Commission • มีค่าเสื่อมและค่าน�้ามัน
• มีโทรศัพท์มือถือ • มีเงินช่วยเหลือประกันรถยนต์
4. ผู้แทนขาย
5 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการขายกล่องลูกฟูก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักในด้านงานขาย มีความขยัน อดทน
รายได้ • เงินเดือน • ค่า Commission • มีค่าเสื่อมและค่าน�้ามัน
• มีโทรศัพท์มือถือ • มีเงินช่วยเหลือประกันรถยนต์

5. วิศวกร IE
2 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรโรงงานอุตสาหการอย่างน้อย 2-5 ปี
6. พนักงานประกันคุณภาพ (ท�างานเป็นกะได้)
12 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปวส.ขึ้นไป มีความละเอียดรอบคอบ
7. เจ้าหน้าที่บัญชี
3 อัตรา
- เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรการผลิต
หลายอัตรา
- วุฒิ ม.3, ปวช., ปวส.
- อัตราค่าจ้างพิจารณาตามวุฒิการศึกษา
ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาค่าต�าแหน่ง 600-3,000 บาท/เดือน
9. พนักงานขับรถ
2 อัตรา
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2
- รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี

สวัสดิการ : โบนัส ค่ากะ ค่าต�าแหน่ง ค่าความรับผิดชอบ ชุดฟอร์ม
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันอุบัติเหตุ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจ�าปี
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (วงเงิน 10,000 บาท)
สนใจติดต่อได้ที่ แผนกบุคคล เลขที่ 1888 ซอย 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160

โทร. 02-421-9999, 086-377-7265
E-mail : hr@ifccth.co.th, www.inter-group.co.th

Inter fiber_PIN_230117_01
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

J 10.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงข่าว
“๑ ล้าน ๕ แสนก้าว วิง่ เพือ่ ชีวติ
เชียงใหม่-ศิรริ าช” ทีห่ อประชุมราช

แพทยาลัย รพ.ศิริราช J 10.00
น. นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี ประ
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัด
แมน จ�ำกัด (มหาชน) แถลงข่าว
เปิดยุทธศาสตร์สผู่ นู้ ำ� ธุรกิจอาหาร
เครื่องดื่ม และไลฟ์สไตล์แบรนด์
ระดับโลก พร้อมเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทีห่ อ
ประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย J 13.30
น. อธิราช ชูเรือง กรรมการผูจ้ ดั

การ บริษัท ดร.กัญชร อินเตอร์
เนชัน่ แนล จ�ำกัด แถลงข่าวเปิดตัว
แบรนด์ผลิตภัณฑ์สกินแคร์นอ้ งใหม่
“Moon Light” ทีช่ นั้ 7 หน้าโรง
ภาพยนตร์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล
แกรนด์พระราม 9 J 14.00 น.
นุสรา อัสสกุล บัญญัตปิ ยิ พจน์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยสมุทร
ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) แถลง
ข่าว “Refresh Brand OCEAN
LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต” ณ

Blue Ribbon Screen ชัน้ 5 @
Siam Paragon J ซีคอน บางแค
ชวนร่วมงาน“Chic My Style”
ช้อป..งานชิค ในบรรยากาศรัสติค
สไตล์ งานเดียวทีร่ วบรวมสินค้าไอ
เดียสร้างสรรค์และสินค้าท�ำมือทีม่ ี
เอกลักษณ์ไม่ซำ�้ ใคร คัดสรรมาให้
คุณเลือกช็อปจุใจกว่า 50 ร้าน ระ
หว่างวันที่ 9-13กุมภาพันธ์ ศกนี้ ที่
ลานกลางชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้า
ซีคอน บางแค

‘หนูแหม่ม-บ๊อบบี’้ แชร์การกินดื่ม

ผู้บริหารหนุ่มแห่ง “ซีพีเอ็น” วิสิทธิ์ อุดมกิจโชติ ร่วมกับ รณิดา
รตนชัยโชค ผู้จัดการทั่วไปศูนย์
การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และ ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายการ
ตลาดและประชาสัมพันธ์ บจ.เซ็น
ทรัล ฟู้ด รีเทล จัดงานฉลองเปิด
โซน Food Patio (ฟู้ด พาทิโอ)
ภายในงานได้ครู่ กั นักชิมอย่าง
หนูแหม่ม-สุรวิ ภิ า กุลตังวัฒนา ที่
วันนีค้ วงแขน บ๊อบบี-้ โรเบิรต์ พูน
พิพัฒน์ พร้อมด้วยเซเลบริตี้หนุ่ม
สาว ร่วมฉลองงานเปิด ณ Food
Patio ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา แจ้งวัฒนะ
วิสทิ ธิ์ อุดมกิจโชติ ผูอ้ ำ� นวย
การกลุม่ งานปฏิบตั กิ ารสาขา เขต
กรุงเทพมหานคร 2 ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรทรัพย์สนิ บริษทั เซ็นทรัล
พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
หลังจากทีเ่ ซ็นทรัลพลาซา บางนา
ได้เปิดโซน ‘ฟู้ด พาทิโอ’ เพื่อให้
บริการแก่ลกู ค้าย่านบางนาจนได้
รับการตอบรับที่ดีอย่างล้นหลาม
นั้น เราจึงเดินหน้าปรับโฉมศูนย์
อาหารภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา แจ้งวัฒนะให้ทนั สมัยมาก
ยิง่ ขึน้ ด้วยการรวบรวมสุดยอดร้าน
อร่อยชื่อดังกว่า 70 ร้านอาหาร
แบ่งตามโซนต่างๆ ได้แก่ Food
Park, Food Open plan, Food
to go และ TopsSupermarket ที่

ขยายพืน้ ทีก่ ารรีโนเวตใหม่รวมพืน้
ที่กว่า 8,000 ตารางเมตร ตกแต่ง
ด้วยลายของ “โอริกามิ” เพื่อให้ดู
ทันสมัยในแบบ “Modern Home
Cooking” พร้อมทัง้ ดึงร้านอาหาร
ชื่อดัง มาให้บริการ

หนูแหม่ม-สุริวิภา กุลตัง
วัฒนา บอกว่า เราสองคนเป็นคน
ชอบทานทั้งคู่ เวลากินต้องกินให้
สนุกและอร่อย อย่างที่โซน Food
Patio แหม่มชอบทีบ่ รรยากาศผ่อน
คลาย ร่มรื่น และมีร้านอร่อยๆ

เยอะมาก ทั้งอาหารคาวและขนม
หวาน เดี๋ยวนี้จะทานอะไรเราจะ
ชอบร้านที่บอกแคลอรี่ รู้สึกว่าเขา
ใส่ใจสุขภาพเราดี เมนูโปรดจะเป็น
ร้าน Bun 101 เป็นซาลาเปาที่ใช้
แป้งโฮลวีท
ส่วนด้านคูเ่ ลิฟอย่าง บ๊อบบี-้
โรเบิร์ต พูนพิพัฒน์ กล่าวเสริม
ว่า เมื่อก่อนหนูแหม่มชอบทาน
อาหารรสจัดซึง่ ต่างจากบ๊อบบีม้ าก
แต่พออายุมากขึน้ ความชอบในรส
จัดก็ลดลงเองตอนนีจ้ ะกินเผ็ดมาก
ไม่ไหวแล้ว และหนูแหม่มไม่ค่อย
ชอบอาหารคาว เลยชอบชวนกันไป
ทานของหวาน โดยเฉพาะเมนูโรตี
ที่ร้าน Makan Roti โรตีจะหวาน
นมแบบทีห่ นูแหม่มชอบ แถมยังมี
หลากหลายไส้ให้เลือกทัง้ แบบคาว
และหวานๆ โรตีกล้วยแบบคลาส
สิกก็อร่อยถูกใจ
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พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ รับมอบเงิน 1 ล้านบาท จาก ศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะผูบ้ ริหาร บมจ.ทรู
คอร์ปอเรชัน่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมรวมถึงผูพ้ กิ ารใน 12 จังหวัดภาคใต้

ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธธิ รรมาภิบาลทางการ
แพทย์ มอบโล่ขอบคุณ ให้กบั บัญญัติ ค�ำนูณวัฒน์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผู้
จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนอาหารแก่คณะแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างปฏิบตั หิ น้าที่ ณ ท้องสนามหลวง

มร.ทาคาชิ ฮิราโอะ ผูแ้ ทนจากจังหวัดทตโตะริ ประเทศญีป่ นุ่ และ วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่อาวุโสการตลาด บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊
เปิดงาน “Color of Japan: Tottori” รวบรวมสุดยอดอาหารและสินค้า
ขึน้ ชือ่ จากจังหวัดทตโตะริ ประเทศญีป่ นุ่ ทีเ่ ดอะมอลล์ บางกะปิ

พิทกั ษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Best Company
Performance Awards และ รางวัล Best CEO Award ในงานประกาศ
รางวัล SET AWARDS 2016 ทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บมจ.เถ้าแก่นอ้ ย ฟูด๊
แอนด์มาร์เก็ตติง้ แถลงข่าวเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ใหม่ “GOT7” 7 ศิลปินนักร้อง
หนุม่ สุดฮอตจากแดนเกาหลี เพือ่ ก้าวสูโ่ กลบอลแบรนด์ รุกตลาดวัยรุน่ แฟน
คลับศิลปินเกาหลีสร้างยอดขายเติบโตต่อเนือ่ งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

ดร.องอาจ สิงห์ลำ� พอง กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 8
เป็นตัวแทนโครงการ “ช่อง 8 ร่วมใจช่วยภัยใต้” น�ำเงินทีไ่ ด้รบั บริจาคจาก
ประชาชนทัว่ ประเทศ มอบให้ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรม
ราช เพือ่ น�ำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผูป้ ระสบอุทกภัย

อรรัมภา เงินโสภา ผูบ้ ริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมกับ ทพ.ทวีศกั ดิ์
อุน่ ประเสริฐ กรรมการผูจ้ ดั การ บจก.อาร์ทแิ ซนมิวสิค ครีเอชัน่ แถลงข่าว
จัดคอนเสิรต์ การกุศล “ชีวติ ...กับ ความรัก” 20 ปี ศรีไศล สุชาตวุฒิ โดย
มี เศรษฐา ศิระฉายา, ทิพวรรณ ปิน่ ภิบาล ร่วมงาน ทีโ่ รงแรมแลนด์มาร์ค

นวีนสุดา กระบวนรัตน์ รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
เปิดโครงการประกวดออกแบบรีโค่ ยัง ดีไซเนอร์ พร้อมจัดกิจกรรมเวิรค์
ช็อปด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบแฟชั่นจากกูรูด้านการ
ออกแบบชัน้ น�ำอาทิ อภิวฒ
ั น์ ยศประพันธ์, อดิศกั ดิ์ โรจน์ศริ สิ มั พันธ์
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อรรถพล ฤกษ์พบิ ลู ย์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หน่วยธุรกิจน�ำ้ มัน บมจ.
ปตท. และ พลเรือเอกสุชพี หวังไมตรี ผูบ้ ญ
ั ชาการกองเรือยุทธการ ลงนาม
บันทึกความร่วมมือโครงการติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงและหล่อ
ลืน่ เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ ทีเ่ หมาะสมต่อการใช้งานของกองทัพเรือ

นพดล ภาคพรต รองผูว้ า่ การด้านสินค้าและธุรกิจท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คฑา ชินบัญชร ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านประเพณีจนี
แถลงข่าว “งานบูชาดาว” ปีระกาเรืองรอง เงินทองมากมี บารมีพร้อมพรัง่
ปี 2560 โดยมี จินตหรา สุขพัฒน์, กานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ร่วมงาน

กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยโพลีคอนส์
แถลงข่าว“ก้าวใหม่ไทยโพลีคอนส์” เปิดตัวปฐมพล สาวทรัพย์ กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่คนใหม่ พร้อมเปิดวิสยั ทัศน์ปี 2560 โดยได้รบั เกียติจาก
เกียรติ สิทธีอมร, จริญญา หาญณรงค์, สุพตั รา จิราธิวฒ
ั น์ ร่วมงาน

มร.โทโมยูกิ ฟูจโิ มโต กรรมการผูจ้ ดั การ บจก.บราเดอร์ คอมเมอร์เชีย่ ล
(ประเทศไทย) จัดสัมมนา “The New Era of Digital for Business
Solutions” โดยมี กรณ์ จาติกวณิช ประธานชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย
ร่วมปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

มร.วิม เอ็น. เอ็ม. ฟาเก็ล ผูจ้ ดั การทัว่ ไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็น
ทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับพร้อมมอบของทีร่ ะลึกแด่
ไอแซก ตัง ศิลปินนักร้องชาวมาเลเซีย ในโอกาสเข้าพักทีโ่ รงแรมฯ โดยมี
ประดับพร ฉันทวรลักษณ์ ผูจ้ ดั การฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมฯ ร่วมต้อนรับ

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธมิ นั่ พัฒนา และ
ส�ำนักพิมพ์ตา่ งประเทศ Editions Didier Millet (EDM)โ ดย นายนิโคลัส กรอสแมน บรรณาธิการบริหาร จัดงานเปิดตัวหนังสือ “A Call to
Action: Thailand and the Sustainable Development Goals”

จรินี วงศ์กำ� ทอง ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาด ไวเอท นิวทริชนั่ ประกาศเปิด
ตัวอย่างเป็นทางการครัง้ แรกในประเทศไทย ในฐานะผูค้ ดิ ค้นและพัฒนา
สูตรนมผงทีเ่ หมาะส�ำหรับเด็กเล็ก พร้อมเปิดเวที Mom Talk แชร์เรือ่ งราว
จากประสบการณ์จริงของคุณแม่ชอื่ ดัง 5 ท่าน ทีพ่ ารากอน ซินเี พล็กซ์

ยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารยูโอบี จ�ำกัด
(มหาชน) เปิดตัวบัตรเครดิต “ยูโอบี โยโล่ แพลทินมั ” โดยตัวแทนชาว
มิลเลนเนียลคนดัง ฌอห์ณ จินดาโชติ มาร่วมแชร์ไลฟ์สไตล์การใช้ชวี ติ
แบบชาว YOLO: You Only Live Once “ยูโอบี โยโล่ แพลทินมั ”

