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ไม่อ่าน..ไม่ได้! เล่มใหม่ล่าสดุวางแผงแล้ว

ส่งเฉพาะสมาชิก-ไม่วางจ�าหน่าย

สั่งซื้อได้ในราคาเล่มละ 50 บาท

สอบถามโทร.0-2422-8080, 0-2422-8008

ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

การจบักมุคมุขงั “นกัศึกษา” และ “ผูเ้หน็ต่าง” 
เหมือน “นายพลขบัรถถงั” กบั “เดก็อนบุาลถอืขวดนม” 
ถ้าร่างรัฐธรรมนญูฉบบันีด้จีรงิ..จะกลวัอะไร? 
“อนดิุษฐ์ นาครทรรพ” ช�าแหละ “สองมาตรฐาน” 
กล่าวหาและจบั “เดก็” แต่ไม่เอาผดิ “ลงุก�านนั” 
“สุธาชยั ยิม้ประเสรฐิ” ถามท�าประชามตไิปท�าไม? 
“ลอย ลมบน” จบักระแสตัง้ “สมเดจ็พระสงัฆราช” 
“วลิาศ จันทร์พทัิกษ์” ฟันธงบ้านเมอืงยคุ คสช. เลวลง 
“สุรพศ ทวศีกัดิ”์ ตัง้ค�าถาม “กสม. มไีว้ท�าไม?” 
“โสภณ พรโชคชัย” ชี ้“ทักกี”้ แก้ปัญหาเก่งกว่า “คสช.” 

พรรษาเลื่อนระดับ!
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เพ่ิมคำ�ถ�มอกีขอ้
ค�าพดูนายบวรศกัดิ ์อวุรรณโณ 
ทีพ่ดูไว้หลัง สปช.ลงมตคิว�า่ร่าง
รฐัธรรมนญูทีว่่า “อ้อ..เพราะเขา
อยากอยู่ยาว” ฉุกคิดขึ้นมาว่า
บางทกีารเคล่ือนไหวคัดค้านต่อ
ต้านร่างรฐัธรรมนญูอาจเขีย่ลูก
ไหลไปเข้าทาง คสช.ก็ได้ใคร   
จะรู้

หลงัได้ยนิคนในฝ่ายคมุอ�านาจ
ตั้งค�าถามว่า หากร่างรัฐธรรม 
นญูไม่ผ่านประชามตยิงัไม่รูว่้า
ประชาชนต้องการสือ่อะไร ไม่
รบัเพราะไม่ชอบ คสช. หรอืไม่
รับเพราะไม่ชอบร่างรัฐธรรม 
นญู หรอืไม่รบัเพราะชอบ คสช.
อยากให้อยู่ต่อโดยไม่ต้องมีรัฐ 
ธรรมนญูใหม่ ท�าให้นกึย้อนถงึ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
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โลกวันนี้มีประเด็น  

ถ้าไม่อยากมานั่งตีความถกเถียงกัน
ตั้งค�าถามพ่วงอีกสักข้อคงไม่เสียหาย

ถามกันตรงๆเลยว่าอยากให้คสช.อยู่ต่อหรือไม่

เรื่องจากปก

เพิ่มคำ�ถ�มอีกข้อ
“หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประ 
ชามติ ไม่รู้ว่าประชาชนต้องการ
บอกอะไร ไม่รับเพราะไม่ชอบ 
คสช. หรอืไม่รบัเพราะไม่ชอบร่าง
รฐัธรรมนญู หรอืไม่รบัเพราะชอบ 
คสช.อยากให้อยู่ต่อโดยไม่ต้องมี
รัฐธรรมนูญใหม่”
 น่ันเป็นค�ากล่าวบางช่วง
บางตอนของคนในกลุ ่มอ�า 
นาจปัจจุบัน
 ได้อ่านแล้วอย่านึกหัวเราะ 
เพราะขณะนี้มีคนในฝ่ายคุมอ�า 
นาจบางส่วนคิดอย่างนี้จริงๆว่า 
ถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชา 
มติ เป็นเพราะประชาชนอยากให้ 
คสช.อยู่ต่อ
 ก็เหมือนกับช่วงก่อนท่ีสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จะลง      
มติคว�่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนาย
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่มีคน
ออกมาพดูว่าให้คว�า่ร่างนัน้ทิง้เสยี
เพื่อให้ คสช.อยู ่ต ่อจนกว่าจะ
ปฏิรูปส�าเร็จ
 หากใช้ตรรกะเดยีวกนักไ็ม่
แปลกที่จะมีคนคิดตีความว่า
หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนาย
มีชัย ฤชุพันธุ์ ไม่ผ่านประชา 
มติเป็นเพราะเสียงส่วนใหญ่
ของประชาชนอยากให้ คสช.
อยู่ต่อเนื่องจากชอบใจที่บ้าน
เมอืงมคีวามสงบสขุ ไม่วุ่นวาย
เหมือนช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
 เหตผุลอย่างหนึง่ทีท่�าให้มคีน
คิดแบบนี้ก็เพราะเห็นว่าแม้แต่   
คนที่สนับสนุนการท�ารัฐประหาร
ในช่วงทีผ่่านมาหลายคนต่างออก
มาประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 
ไม่เว้นแม้แต่เหล่าเซเลบแกนน�า 

มีเลือกตั้ง โดยอ้างว่ายังไม่รู้กระ 
บวนการให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ
ใหม่หากว่าร่างฉบับนายมีชัยไม่
ผ่านความเห็นชอบจากประชาชน
 ท�าให้ฉุกคิดถึงค�าพูดของ
นายบวรศกัดิ ์ทีว่่า “อ้อ..เพราะ
เขาอยากอยู่ยาว”
 จากวนัที ่6 กนัยายน 2558 ที่ 
สปช.ลงมติคว�่าร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบบันายบวรศกัดิ ์ถงึวนัลงประชา 
มติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัย 
วันที่ 7 สิงหาคมที่จะถึงนี้ครบ 1 
ปีพอด ีและถ้านบัถงึก�าหนดเลอืก
ตั้งตามโรดแม็ปเดิมในกลางปี 
2560 ก็เป็นระยะเวลา 2 ปี ไม่รู้
ว่าเวลาขนาดน้ี คสช.อยู่ยาวจน
พอใจหรือยัง
 อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
จากเป้าหมายปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง
ก็ต้องยอมรับความจริงว่า คสช.

กปปส.หลายกลุม่ทีป่ระกาศไม่รบั
ร่างรัฐธรรมนูญ
 ในกลุ่มก้อนของ กปปส.ตอน
นี้มีเพียงกลุ่มของ ก�านันสุเทพ 
เทือกสุบรรณ เพียงกลุ่มเดียว
เท่าน้ันท่ีประกาศรับร่างรัฐธรรม 
นูญและออกมาเคลื่อนไหวสนับ 
สนุนอย่างเต็มตัว
 หากพิจารณาจากการเคลื่อน 
ไหวที่เกิดขึ้นในตอนนี้ แล้วนึก
ย้อนไปถึงความเคลื่อนไหวก่อน   
ท่ี สปช.จะลงมติร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับนายบวรศักด์ิ จะเห็นว่ามี
ความคล้ายคลึงกัน
 ยิ่งหากพิจารณาจากเสียงของ
ฝ่ายคมุอ�านาจและผูส้นบัสนนุบาง
คนในช่วงหลังเริ่มแปรเปลี่ยนจาก
ค�ายืนยันว่าเดินตามโรดแม็ป มา
เป็นไม่อยากให้เอาเวลามาผูกมัด
ว่าจะต้องเป็นวัน เดือน ปีใดจึงจะ

ต้องอยูต่่อ เพราะช่วงทีผ่่านมาการ
ปฏิรูปอีกหลายเรือ่งไม่มคีวามคบื
หน้าเป็นชิ้นเป็นอันให้จับต้องได้
 ถ้าประเมินจากพลังแรงกด     
ดนักลุม่ต่างๆในประเทศมาถงึจดุ
นี ้คสช.คงไม่รูสึ้กวิตกกังวลถ้าร่าง
รัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ
 บางทีการเคลื่อนไหวคัดค้าน
ต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญอาจเขี่ย  
ลูกไหลไปเข้าทาง คสช.ก็ได้ใคร   
จะรู้
 เพราะมีคนตั้งค�าถามแล้ว     
ว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประ 
ชามติไม่รู ้ว่าประชาชนต้องการ   
จะส่ืออะไร ไม่รับเพราะไม่ชอบ 
คสช. หรอืไม่รบัเพราะไม่ชอบร่าง
รฐัธรรมนญู หรอืไม่รบัเพราะชอบ 
คสช.อยากให้อยู่ต่อโดยไม่ต้องมี
รัฐธรรมนูญใหม่
 ถ้าไม่อยากมานั่งตีความ
ถกเถียงกัน เพิ่มค�าถามพ่วง
ประชามติอีกสักข้อคงไม่เสีย
หาย ถามประชาชนตรงๆไป
เลยว่า อยากให้คสช.อยู่ต่อ 
หรืออยากให้ไปพ้นๆเสียที
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อีกแค่ 3 สัปดาห์ ร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบบัปราบโกง (ฝ่ายตรงข้าม) กย็งัไม่
ได้แจกจ่ายถึงผู ้มีสิทธิ์ลงประชามติ
อย่างทั่วถึง ขณะที่ “กกต.” เริ่มส่ง
คู่มือลงประชามติถึงผู้มีสิทธิ์ ทั้งยัง  
ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นอย่าง
เสรีอีก จึงเป็นค�าตอบอย่างดีว่าประ 
ชาชนส่วนใหญ่ได้อ ่านและเข้าใจ
เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาก
น้อยแค่ไหน ?  
 ยังไม่รวม “ค�าถามพ่วง” ที่
คลุมเครือ แต่เต็มไปด้วย “อ�า 
นาจ” ของ “ส.ว.ลากตั้ง” !
 ขณะที่วิวาทะระหว่าง “ของแท้” 
กับ “ของปลอม” ก็ยังโต้กันไปโต้กัน
มา ทั้งที่เป็นการแสดงความคิดเห็น 
ท�าไม “เห็นด้วย” และ ท�าไม “ไม่
เห็นด้วย” เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจ 
อย่าง “กรธ.” ชุด “แป๊ะมีชัย” ก็
ต้องช้ีแต่ข้อดี จะชี้ข้อบกพร่องหรือที่
วิตกกังวลหรือไม่ ซึ่งก็คือการช้ีชวน
หรือรณรงค์ให้ลงประชามติ “รับ” 
นั่นเอง !
 “ฝ่ายเห็นแย้ง” ก็ต้องชี้เหตุผล
ที่ “ไม่เห็นด้วย” ข้อความในร่าง
รัฐธรรมนูญไม่ชัดเจนหรือบิดเบือน
อย่างไร หรือเห็นว่ามีการ “หมก
เม็ด” และ “ไม่เชื่อ” อย่างไร ?
 อย่างที่ “กรธ.” สรุป “ร่างของ
แท้” ว่าไม่ใช่เร่ืองการปะผุการเมือง
อย่างเดียว แต่เป็นการวางอนาคต
ประเทศร ่วมกัน ไม ่ใช ่ เรื่องการ
เอาชนะคะคานทางการเมืองอย่างที่
ใครต่อใครคิด
 ถ้าดีจริง..ท�าไมจึงกลัวการ
แสดงความคิดเห็นของฝ่ายเห็น
ต่างหรือเห็นแย้ง !

ทรรศนะ

ทองแท้ไม่กลัวไฟ!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

พระ เข้าพรรษาไม่เคยขาด อย่างนีเ้รยีกว่า
ศรทัธาเลือ่นระดับ 
 ทีเ่ลือ่นมากกว่านัน้กค็อืการอธิษฐานลด ละ 
เลกิ เหล้า ยาต่างๆนานา  เคยตดิเคยเมามาโดย
ตลอด 9 เดอืน พอ 3 เดอืนเข้าพรรษางดเด็ดขาด 
เอาจริงเอาจงัเลย  ท้ังลด ท้ังละ ท้ังเลกิ เลือ่นระดบั
มาเป็นคนด ีมศีลี มธีรรม อย่างนีเ้รยีกว่าชาวพทุธ 
คอืศรทัธาเลือ่นระดบั และเลือ่นสงูกว่านัน้อกี ถ้า
เลือ่นให้จติใจผ่องใส ละบาป ท�าบญุแล้วกเ็ลือ่น
จติใจให้ผ่องใส ไม่ให้ทกุข์ครอบง�า ไม่ให้ความขุน่
มวัเศร้าหมองมาเกาะกนิจติใจ อย่างนีเ้รยีกว่าบวช
ในพรรษาแล้วเลือ่นระดบัจรงิๆ
 อาตมาอยากฝากให้พรรษานี้เป็นพรรษา
ศรทัธาทีเ่ลือ่นระดบั รกัษาศลี ฟังธรรม ให้ทาน 
ปฏิบตัใิห้ทกุข์มนัลดลง ให้กเิลสลดลง ท�าบญุนัน้
อาตมาชอบถามเดีย๋วนีร้ะหว่างท�าบญุแล้วรวยกบั
ท�าบญุแล้วกเิลสลดลง ทุกข์ลดลง เอาแบบไหน ถ้า
ท�าบญุแล้วรวยกต้็องไปอกีวดัหนึง่ ถ้าท�าบญุแล้ว
กเิลสทกุข์ลดลงกใ็ห้มาวดันี ้ จะสอน จะบอก จะ
แนะให้ ท�าบญุแล้วรวยบางคนอาจมอีภนิหิารบ้าง 
แต่ที่ชัวร์กว่าคือ หลักธรรมที่ท�าบุญแล้วรวยคือ 
ขยนัหา รกัษาด ี มเีพือ่นทีช่ีข้มุทรพัย์ จ่ายทรพัย์
สมดุลกับรายได้ที่เรียกว่าหัวใจเศรษฐกิจ หลัก
ธรรมแก้จนอยูห่มวดนี้
 ท�าแล้วรวยแล้วรวยยงัไงล่ะ ท�าแล้วผกู
คอกม็ ีตดิคกุกม็ ีถกูดเีอสไอสอบสวนวุน่วาย
ไปหมดกม็ ี เพราะพวกเราท�าบญุไม่ตรงกบั
หลกัธรรม จงึหวงัใจว่าพรรษานีจ้ะเลือ่นระ 
ดบัเป็นชาวพทุธทีเ่ข้าใจหลกัศาสนา จากที่
วจิยัว่ามเีพยีง 17 เปอร์เซน็ต์กข็ยบัเลือ่นเป็น 
40-50 เปอร์เซน็ต์ อย่าให้น้อยหน้าอสิลาม
ทีเ่ข้าใจตัง้ 35 เปอร์เซน็ต์ เพราะชาวพทุธเรา
มวัแต่ท�าบญุแต่ไม่รูห้ลกัธรรมค�าสอน เก่ง
บญุ ไม่เก่งความรู ้ไม่เก่งความเข้าใจ พรรษา
นีจ้งึขอให้เป็นพรรษาเลือ่นระดบั ประพฤติ
ปฏบิตัใิห้เป็นศรทัธาทีฉ่ลาด ปฏบิตัดิ ีปฏบิตัิ
ถกูต้อง
	 เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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ฝากให้พรรษานี้เป็นพรรษาศรัทธา
ทีเ่ลือ่นระดบั รกัษาศลี ฟังธรรม ให้
ทาน ปฏบิตัใิห้ทกุข์ลดลง ให้กิเลสลด
ลง  ท�าบญุแล้วกเ็ลือ่นจติใจให้ผ่องใส 
ไม่ให้ทกุข์ครอบง�า ไม่ให้ความขุน่มวั
เศร้าหมองมาเกาะกินจิตใจ อย่างน้ี
เรียกว่าบวชในพรรษาแล้วเลื่อนระ
ดบัจรงิๆ

ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษา ถามว่าจะประพฤติ
ตวัอย่างไรจึงจะได้เลือ่นระดบัความเป็นชาวพทุธ
ให้พ้นจากความเข้าใจหลกัศาสนาน้อย ปฏิบตัน้ิอย 
ได้บญุน้อย มคีวามรูค้วามเข้าใจหลกัศาสนาสงูขึน้ 
พูดง่ายๆว่าเราควรจะเลื่อนระดับศรัทธาให้มาก 
กว่าปล่อยศรทัธาเลือ่นลอย เลือ่นเป้ือน  
 เท่าที่อาตมาสังเกตดูการบวชลูกหลานมี
ศรทัธาจรงิ แต่ฆ่าววัฆ่าควายนัน้บาปกรรมท่วม 
มอืเป้ือนเลอืด งานบวชลกูบวชหลานจงึเป้ือนบาป 
แล้วจะเป็นชาวพุทธยังไง มันต้องหาทางท�าให้
ศรทัธาเลือ่นระดบั ไม่ปล่อยให้ศรทัธาเลือ่นลอย 
อาตมาเหน็ร�ากลองยาวแห่เทียนเข้าพรรษา เอา
ล่ะ..กถ็อืว่ายงัมศีรทัธา ถงึจะลอยหน้าลอยตาเข้า
วดั เต้นร�ากนั ทนีีถ้้าจะถามว่าต้นเทยีนกด็ ีอะไรก็
ดท่ีีเรามาท�าช่วงเข้าพรรษาทีม่นัมากล้น ท�าไมไม่
คิดเติมส่วนทีข่าดเข้าไป  
 พระพทุธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปเราจะท�า
อะไรกนัแบบล้นเหลอื คือล้นไปเลย ท่ีขาดกข็าด
ไปเลย เหมอืนตุม่ใหญ่ใส่จนล้นแล้วล้นอกี ส่วน
ลกูเลก็ลกูน้อยกป็ล่อยขาดแห้งอยูน่ัน่แหละ ส่วน
ทีม่นัขาดกค็วรจะเตมิให้มากขึน้ วดัใหญ่ๆคนไป
ท�าบุญกนัเยอะจนเกนิจนล้น จนวัดบรหิารเงนิไม่
เป็น บรหิารบญุไม่เป็น คนท�าบญุกไ็ม่ค่อยได้คดิ 
ศรทัธาลอยไปตามเขา วดักล็อยตวั ไม่ดแูลข้าวสาร
มอดกนิ ไม่ดแูลปลาหมดอาย ุปล่อยให้สะสมกอง
พะเนินอยู่ในวัดก็มี คนยากคนจนตั้งเยอะแยะ
ท�าไมไม่ไปแจกบ้าง พอคนพวกน้ีรู้ส�านึกคุณ
ของวดั จะขอแรงให้ท�าอะไรกน่็าจะง่ายขึน้  
 อาตมาจงึอยากจะฝากบอกว่า ถ้าพวกเรา
ยงัปล่อยให้ศาสนามศีรทัธาเล่ือนลอย ศรทั 
ธาเล่ือนเป้ือน ไม่มศีรทัธาเลือ่นระดบั ช่วง
เข้าพรรษาหากจะเล่ือนระดับความดี ความ
รู ้กต้็องเลือ่นเข้าหาความสขุความสงบให้ได้ 
บางคนถอืศลี 5 มาตลอด พอช่วงเข้าพรรณ 
นากถ็อืศลี 8 ศลีอโุบสถ นีเ่รยีกว่า “เลือ่น
ระดบัศลี” บางคนกใ็ส่บาตรทุกเช้าเลย วนั 

พรรษาเลือ่นระดบั!
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนท่ีจะถึง   
นี้ เป็นเวลาของการเลือกตั้งประ 
ธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งใน
ส่วนของ 2 พรรคใหญ่แล้ว ได้
ตัวแทนกันมาเรียบร้อยมาระยะ
หนึ่งแล้ว กล่าวคือพรรคเดโม
แครตได้ นางฮลิลาร ีคลนิตนั ช่วง
ชิงต�าแหน่ง ขณะท่ีทางรีพับลีกัน
ได้ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นตัว 
แทนพรรค
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ
พรรครีพับลีกัน ก็เกิดความวุ ่น  
วายขึน้ในระหว่างการประชมุใหญ่
ของพรรคเมื่อวันจันทร์ท่ีผ่านมา 
โดยบรรดาสมาชกิพรรคทีต่่อต้าน 
ทรัมป์ บางส่วนได้วอล์กเอาต์จาก
ที่ประชุม ขณะที่สมาชิกท่ีไม่เอา
ทรัมป์ที่เหลืออยู ่เองก็ไม่พอใจ
เพราะไม่สามารถคดัค้านการเป็น
ตัวแทนพรรคของทรัมป์ได้ ถือ
เป็นวิกฤติศรัทธาของทรัมป์อย่าง
แท้จริง
 การประชุมครั้งนี้มีธีมในท่ี
ประชมุว่า Make America Safe 

เทศในรฐับาล บารคั โอบามา โดย
กล่าวหาว่าคลินตันมีส่วนท�าให้
ชาวสหรัฐสุ่มเส่ียงต่อการตกเป็น
เป้าของการก่อการร้าย
 ทว่า กลุ่มต่อต้านทรัมป์พยา 
ยามเรียกร้องให้มีการเปล่ียนกฎ
การคดัเลอืกผูแ้ทนพรรค โดยอน-ุ
ญาตให้ผู ้แทนออกเสียงโหวต
เลือกผู้สมัครรีพับลิกันคนอื่นๆที่
ไม่ใช่ทรมัป์ ซ่ึงเม่ือลงคะแนนเสียง 
และประกาศว่าฝ่ายต่อต้านทรมัป์
มีคะแนนเสียงไม่พอ ก่อให้เกิด
ภาวะจลาจลย่อมๆ 
 ผู ้แทนออกเสียงหลายคน   
เริ่มตะโกนให้มีการโหวตและนับ
คะแนนแบบเรียงตัว ซ่ึงจะเปิด
โอกาสให้ทุกรัฐได้มีส่วนร่วม ใน
ขณะทีบ่างคนวอล์กเอาต์ โดยระบุ
ว่าต้องการเวลาคิดทบทวนว่าจะ
ด�าเนินการอย่างไรต่อไป
 ด้าน โดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ 
บุตรชายและที่ปรึกษาของทรัมป์ 
ถงึกบัประณามพวกทีจ่งใจขดัขวาง
บิดาของตนไม่ให้ได้เป็นตัวแทน
พรรค โดยโพสต์ข้อความในทวิต
เตอร์ว่า “อาชีพของพวกคุณไม่
เหลือแล้ว”
 แน่นอนว่าเหตกุารณ์ครัง้นี ้ส่ง

ผลเสียต่อภาพลักษณ์ของรีพับลี
กัน และตัวของ ทรัมป์ เอง แต่ก็
เป็นสิง่ทีป่ฏเิสธไม่ได้ว่าทีเ่ป็นเช่น
นี้เพราะตัวของทรัมป์เอง
 ด้วยบุคลิกที่ค่อนข้างจะพูดจา
ไม่เกรงใจใคร และนโยบายที่
หลายคนรับไม่ได้ โดยเฉพาะ
จุดยืนเรื่องการต่อต้านผู้ลี้ภัยจาก
ต่างชาติ และค่อนข้างมีอคติกับ
ชาวมุสลิม ซึ่งไม่เพียงแต่คนที่ไม่
ชอบพรรครีพับลีกันอยู่แล้วเท่า 
นั้น คนที่ชอบพรรครีพับลีกันบาง
คนเองก็ยังรับ ทรัมป์ ไม่ได้ กังวล
ว่าหาก ทรัมป์ ได้เป็นผู้น�าประ
เทศจรงิๆ จะน�า พาสหรฐัอเมรกิา
ไปในทิศทางที่ดีหรือไม่
 ซึ่งก ่อนหน้าที่จะเกิดความ
วุน่วายในทีป่ระชมุพรรครพีบัลกีนั
ครัง้นี ้กมี็ผู้หญงิจ�านวนนบัร้อยมา
แก้ผ้าประท้วงทรัมป์ ที่โอไฮโอ 
ตามค�าเชิญชวนของช่างภาพคน
หนึ่งที่ต ้องการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะที่ผสมผสานกับจุดยืนทาง 
การเมือง และเพื่อประกาศว่า 
ทรัมป์ นั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็น
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคน
ต่อไป
 งานน้ีคงต้องดูกันว่าท้าย
ที่สุดพรรครีพับลีกัน จะมีวิธี
เรียกศรัทธาของผู ้คนกลับ     
มาหรือไม่ ซึ่งดูเหมือนสถาน 
การณใ์นตอนนี้ ทรัมป์ ดูไม่ดี
เอาเสียเลย 
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นาย โดนลัด์ ทรมัป์ ต้อง
เจอวกิฤตศิรทัธาเมือ่ทาง
ทีป่ระชมุพรรครพีบัลกีนั 
เกิดวุ่นวายเพราะหลาย
คนอยากให้หาคนอ่ืน
แทนท่ีเขาในการช่วงชิง
ต�าแหน่งประธานาธิบดี
สหรัฐ ซึ่งจะเลือกตั้งใน
เดอืนพฤศจกิายน

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

กาติส สลูก้า เสนอภาพนี้ใน politicalcartoons.com ใช้ชื่อว่า 
“Before the meal” สะท้อนช่วงก่อนรบัประทานอาหาร ซ่ึงอดตี
มีการสวดมนต์ แต่ปัจจุบันจิ้มจอท่าเดียว

 

Again ซึ่งแปลเป็นไทยว่าท�าให้
อเมริกากลับมาปลอดภัยอีกครั้ง 
โดยมุ่งชูว่า ทรัมป์ จะเป็นผู้น�าที่
แข็งแกร่งที่สามารถปกป้องอเม-
รกิาจากเหตรุนุแรงทัง้ปวง หากได้
เป็นประธานาธิบดี 
 ในช่วงเร่ิมต้นของการประชุม 
กบ็รรเลงด้วยการโจมตปีระวตักิาร
ท�างานของนาง ฮิลลารี คลินตัน 
สมยัทีเ่ธอยงัเป็นรฐัมนตรต่ีางประ 

วิกฤติศรัทธ�‘ทรัมป์’

เกิดเหตุวุ่นวายในท่ีประชุมพรรครีพับลีกันเพราะบางส่วนไม่ต้องการ
โดนัลด์ ทรัมป์ ชิงต�าแหน่งประธานาธิบดี
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เศรษฐกิจ

ดร.วนิ อดุมรชัตวนชิย์ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทหลัก
ทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด หรือ KTBST เปิดเผยว่า 
ตลาดหุน้ไทยเปิดมาในสปัดาห์นีม้ี
การซือ้ขายเพยีง 3 วนั (20-22 ก.ค.
59) มองว่าตลาดยงัน่าจะไปต่อได้สู่
ระดบัดชันทีี ่1,500 จดุและเดนิหน้า
ต่อเพือ่ไปทดสอบดชันทีี ่1,520 จดุ 
ซึง่การปรบัขึน้ของต่อดชันดีงักล่าวนี้
ไม่ได้เป็นการปรับตัวไปตามปัจจัย
พืน้ฐานของตลาดทีแ่ท้จรงิ แต่เป็น
เพราะเงนิทนุจากต่างประเทศทีไ่หล
เข้ามาในตลาดมากจึงดันให้ดัชนี
ปรับขึ้นไป ดังน้ันตลาดอาจมีแรง
ขายท�าก�าไรออกมาได้ ดังนั้นใน
สปัดาห์นีม้นีกัลงทนุต้องตดิตามคอื
การประกาศตวัเลขการผลติรถยนต์
ในวนัที ่20 กรกฎาคม 2559 และ
การประชมุนโยบายการเงนิของธนา 
คารกลางยโุรป (ECB) ในวนัที ่21 
กรกฎาคม 2559 ว่าจะเป็นอย่างไร 
รวมถึงตัวเลขผลประกอบการใน
ไตรมาสที ่2 ของบรษิทัจดทะเบยีน
ต่างๆ 
 ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนใน
สปัดาห์นีน้ัน้ หากดชันไีม่สามารถ
ผ่าน 1,500 จดุไปได้ กใ็ห้หยดุรอดู
สถานการณ์และเข้าลงทนุต่อไปตาม
สถานการณ์ตลาด โดยหุน้ทีแ่นะน�า
คอื หุน้กลุม่ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
ทีน่กัลงทนุต่างชาตเิข้าลงทนุ ได้แก่ 
PTT, BANPU, ADVANC, CPALL 
รวมไปถึงหุ้นกลุ่มที่มีการจ่ายเงิน 
ปันผลกลางปีและจ่ายเงนิปันสงู ได้ 
แก่ INTUCH และหุน้กลุม่ทีม่กีาร

เงินทุนไหลเข้�ดันหุ้นไทย

คาดการณ์ผลประกอบการในไตร 
มาสที่ 2 ที่จะออกมาดี รวมทั้งมี
ข่าวดเีฉพาะตวัได้แก่ DCC, PLANB, 
TVT
 นายชาตรี โรจนอาภา ผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายกลยทุธ์และ
พฒันาผลติภณัฑ์ บล.เคทบี ี (ประ 
เทศไทย) จ�ากดั กล่าวว่า ตลาดหุน้
เอเชยี ยโุรป และสหรฐัปรบัตวัสงูขึน้ 
แม้ว่าธนาคารกลางอังกฤษจะคง
ดอกเบีย้นโยบายไว้ที ่0.5% ในขณะ
เดียวกันก็คงปริมาณการซื้อสิน 
ทรพัย์ไว้ที ่375,000 ล้านปอนด์ แต่
ธนาคารองักฤษยงัแสดงความกงัวล
ต่อสัญญาณการชะลอตัวของความ
เชือ่มัน่การบรโิภค การลงทนุ และ
การจ้างงาน และคาดว่าตวัเลขชีว้ดั
ทางเศรษฐกจิจะชะลอตวัลงในอนา 
คตอนัใกล้ ด้วยเหตนุีค้ณะกรรมการ
นโยบายการเงนิส่วนใหญ่จงึมคีวาม
เห็นว่าควรมีการเพิ่มนโยบายผ่อน
คลายทางการเงนิในการประชมุครัง้
ต่อไปวนัที ่ 4 สงิหาคมศกนี ้ ขณะ
เดยีวกนัส�านกังานสถติแิห่งชาตจินี 
(NBS) ได้เปิดเผยตวัผลติภณัฑ์มวล

รวมภายในประเทศ (GDP) ในช่วง
ครึง่แรกของปี 2559 ขยายตัว 6.7% 
ท�าให้สถานการณ์ของตลาดหุน้โลก
น่าจะเดินหน้าต่อไปได้ รวมทั้ง
ตลาดหุน้ไทย ทัง้นีปั้จจยัทีต้่องจบั 
ตามองต่อไปคอืเรือ่งการประชมุของ
ธนาคารกลางญีปุ่น่ในวันท่ี 29 ท่ี
ตลาดคาดการณ์ว่าจะมกีารลดดอก 
เบีย้ให้ตดิลบเพิม่ขึน้และการอดัฉดี
เงนิเข้าระบบ (QE) อกี เพือ่กระตุน้
เศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมไปถึงการ
จบัตาดเูรือ่งหนีข้องยโุรป โดยเฉพาะ
อติาลทีีม่ตีวัเลขหนีใ้นระดบัทีส่งู 
 “การลงทุนในระยะสั้นตลาด
หุน้ยงัคงได้รบัปัจจยัสนบัสนุนจาก
เงินทุนที่ไหลเข้ามาเอเชียทั้งใน
ตลาดตราสารหนีแ้ละตลาดหุน้ ดงั
นั้นแนะน�าให้ลงทุนในหุ้นเอเชีย 
โดยเฉพาะญีปุ่น่,ไทย และทยอยขาย
ท�าก�าไรหุ้นยุโรปและทองค�า ส่วน
นกัลงทนุทีร่บัความเสีย่งได้ต�า่แนะ 
น�าให้สะสมกองทุนรวมอสังหาฯ 
และโครงสร้างพืน้ฐานและหุน้กูเ้อก 
ชนไทย โดยค่าเงนิบาทมีทิศทางท่ีมี
เสถยีรภาพมากขึน้”  

 
In Brief : ย่อความ

ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์

KTBST ชีแ้รงหนนุเงนิทนุ
ไหลเข้าต่อเนื่อง ส่งผลให้
ตลาดหุน้ไทยสปัดาห์นีย้งั
วิง่ต่อได้ เดนิหน้าทดสอบ
ดัชนีที่ 1,520 จุด พร้อม
แนะเทขายทองค�าให้น�้า
หนักหุ้นเอเชีย, ไทยเน้น
กองทุนอินฟราฯ หุ้นกู้ 

มอบเก้าอี	้: นายนยัธาดา นนัทน์-
วิธู กรรมการบริหาร บริษัท ทีม
เฟิร์น ไทยแลนด์ จ�ากัด ผู้ผลิต
เฟอร์นิเจอร์หนัง แบรนด์ zedere 
มอบเก้าอี้ปรับนอน รุ่น แองจีโล่ 
(Angelo) ให้แก่ กุ๊บกิ๊บ-สุมณ
ทิพย์ ซี นักแสดงชื่อดัง เพื่อดูแล
สขุภาพระหว่างการให้นมน้องเป่า
เปา โดยมี บี้-ธรรศภาคย์ ซี ร่วม
รับมอบด้วย เมื่อเร็วๆนี้

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 21,950.00 บาท

 ขาย 22,050.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,558.00  บาท

 ขาย   22,050.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,326.60  ขาย 1,327.40
ลอนดอน ซื้อ 1,326.51  ขาย 1,327.28

ภาวะหุน้  15  กรกฎาคม  2559 

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%
 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.62%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

35.31

39.645

48.75

4.6325

0.3438

26.392

+3.31 1,492.00
  59,275.04
+3.50 2,126.00
  45,697.18
+0.20 942.95
  34,958.61
+5.66 549.55
  4,606.71

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,594.07 -0.15

2,279.27 +20.39

2,473.70 +7.01

1,753.75 +4.18

2,321.28 +18.14

2,803.72 +0.72

1,197.92 +4.81 

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH

9,043.08 

15.26

16,355.71 

27.59

28,249.01 

47.66

8,425.78 

14.21

12,471.63 

21.04

32,660.14 

55.10

617.30

3,884.08

-4,411.13



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 17 ฉบับที่ 4368 (893) วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โทร. 0-2866-6094-5

เสมียน ญ. 2 อัตรา

ติดตอ 161/769-770 ถ.จรัญสนิทวงศ ซ.27
บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

02866-AOM-180116-01

• วุฒิม.6-ปวส.

083999-AOM-010416-01

ติดถนนเศรษฐกิจ 1
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

ที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไร

สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440

DLJCO-AOM-100516-01

• เพศชาย/หญิง
• มีประสบการณ
• สามารถทำงานลวงเวลาได

สนใจติดตอ
บริษัท ดี.แอล.เจ.คอมเมอรเชี่ยล จำกัด

เลขที่ 42-45 ซอยบรมราชชนนี 39
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.10170

หมายเหตุ : ถามีที่พักใกลที่ทำงาน
 จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

รับสมัครดวน!
ชางเย็บ-ชางพง

จำนวนมาก

โทร. 0-2880-7835-7

02449-AOM-190315-01

รายได 14,000 บาทขึ้นไปตอเดือน
ยานสาทร, รามอินทรา, ราชพฤกษ,

พระราม 2, ลำลูกกา
ติดตอ บริษัท วีเทคบิสซิเนส จำกัด

ถนนประชาสงเคราะห ดินแดง
08-6538-3004
0-2449-4964

พนักงานขับรถ

ติดตอ คุณกุง

081837-AOM-260416-01

• ชาย-หญิง • พรอมเดินทางได
• มีที่พัก • ประกันคาแรง
• ทำงานที่หางฯ กทม.และตจว.
โทร. 08-1837-2090

รับชางตัดผม

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

	 	 รายได้	:	เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่านํ้ามัน+ค่าคอมมิชชั่น 
ต่างจังหวัด รายได้	 45,000-55,000	บาท
กรุงเทพฯ	 รายได้	 25,000-35,000	บาท

สนใจติดต่อ วีเทค      โทร.08-1683-0168

รับสมัคร
 เซลส์แมนติดต่อร้านค้า

•	กรุงเทพฯ	1	คน	•	ต่างจังหวัด	1	คน

ต้องมีประสบการณ์ติดต่อร้านค้า

081683-OM-060716



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4368 (893) วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

085854-AOM-180116-01

เหมาะทำรานกาแฟ รานสเตก รานอาหาร
ติดตอ 09-5854-6656, 08-1912-1581

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

0824898-AOM-120216-01
โทร. 0-2373-1136, 08-6644-2290, 08-2489-8844
สนใจติดตอ 83 ซ.รามคำแหง 136 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240

รับสมัครโฟรแมน วุฒิขั้นต่ำปวช. กอสราง
(ควบคุมงานสรางอาคาร 5 ช้ัน อยูลำลูกกา คลอง 7 จ.ปทุมธานี)

รับสมัครแมบาน ทำงานบาน (อยูรามคำแหง)

• ตองการคนมีประสบการณ
• อายุไมเกิน 50 ป มีที่พักใหฟรีทั้ง 2 ตำแหนง

081311-AOM-030516-01
สนใจติดตอ โทร. 08-1311-8188

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน

สนใจลงโฆษณาย่อย

0-2422
8218

081854-AOM-040516-01

• อายุ 30 ปขึ้นไป
• ¶เงินเดือน+O.T. 20,000 บาทขึ้นไป 
• มีประสบการณขับรถอยางนอย 1 ป
• ที่อยู สุขุมวิท 59

รับสมัครดวน!
พนักงานขับรถบาน

สนใจติดตอ โทร. 08-1854-6842

089502-AOM-070316-01

• ติดตอรานคาทั่วไป • อายุ 25-45 ป  • มีประสบการณขายสินคา
 คอนซูเมอรจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน 14,000 บาท 
• เบี้ยเลี้ยง 1,000-1,100 บาท/วัน • คาคอมมิชชั่น 1 %

รับสมัครเซลสแมน
ตางจังหวัด

ติดตอ  เลขที่ 458/367 ถนนเพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร. 08-9502-7031 คุณฟา

081428-AOM-230516-01

• อายุ 35-50 ป • มีบุคคลค้ำประกัน
• อยูแถวสามเหลี่ยมดินแดง กรุงเทพฯ

รับสมัครพนักงานหญิง
เลี้ยงเด็กและทำงานบาน

โทร. 08-1428-8176

02629-AOM-170516-01

รับสมัครดวน!

โทร. 0-2629-1791-3, 08-1495-2555
ติดตอ คุณโอ (จายงานนอก)

สนใจติดตอ หองเสื้อศุพญาลักษ
เลขที่ 94-96 ถ.ประชาธิปไตย บางขุนพรหม กทม.

• รายไดดี งานไมขาด มีที่พักพรอม
ชางเย็บผา งานบูติก-หนาราน

085070-AOM-190416-01

สนใจโทร. 08-5070-0069,
08-2350-5192, 0-2990-9007

ทำเลดีติดเทสโกโลตัส รังสิตคลอง 3 ใกลฟวเจอรพารครังสิต
ตกแตงเรียบรอยพรอมอยู เหมาะทำออฟฟศหรือบริษัท

(เจาของขายเอง)

ราคา 6.5 ลาน (พรอมโอน)
2 คูหา 3.5 ชั้น 35.01 ตารางวา

ขายอาคารพาณิชย (หมูบานสถาพร)

02234-AOM-180116-01

โทร. 0-2234-4477, 08-1830-6130, 0-2234-6161

เงินเดือน 9,000-12,000 บาท มี O.T.
ติดตอ รานทีเอ็นอารการพิมพ 151,153,155
ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง สี่พระยา บางรัก

ชางตีธง, ชางพับ-เก็บเลม
รับสมัครรับสมัครรับสมัคร
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‘ซล�ตนั’พระเจ�้‘แมนฯยฯู’

อิบราฮิโมวิช ลั่นวาจาจะเป็นพระเจ้าของ
แมนฯยฯู หลงั กองโตนา นกัเตะในต�านาน
ของทมี บอกว่า อบิราฮโิมวชิ สามารถเป็น
เจ้าชายของทมีได้ แต่ไม่สามารถเป็นราชา
ได้
 ซลาตนั อบิราฮโิมวชิ เพิง่ป็นนกัเตะคนใหม่
แกะกล่องชาวสวเีดนของทมี “ปิศาจแดง” แมน
เชสเตอร์ ยไูนเตด็ ซึง่ออกมากล่าวตอบข้อความ
ต้อนรบัของ เอรกิ กองโตนา นกัเตะในต�านาน
ชาวฝรัง่เศส เจ้าของฉายา “ราชา” ในช่วงทียั่ง
เล่นให้ทีมปิศาจแดง ที่ระบุว่า อิบราฮิโมวิช 
สามารถเป็น “เจ้าชาย” ในถ่ินโอลด์ แทรฟฟอร์ด 
โดยค�าพดูลกัษณะนีเ้ป็นนยัเหมอืนว่า อบิราฮโิม
วิช ด้อยกว่าตัวกองโตนาเอง ซึ่ง อิบราฮิโมวิช 
บอกว่าเขาต้องการจะเป็นพระเจ้าของแมนเชส
เตอร์
 “ผมชืน่ชม กองโตนา ครบั แต่ผมจะไม่เป็น
เจ้าชายของแมนฯยูฯ ผมจะเป็นพระเจ้าแห่ง
แมนฯยฯูครบั” อบิราฮโิมวชิ กล่าว
 กองโตนา ได้กล่าวต้อนรบัการมาแมนฯยฯู 
ของอบิราฮโิมวชิ ผ่านวดิโีอทางยโูร สปอร์ต โดย
บอกว่า “ผมมข้ีอความส่วนตวัส�าหรบั ซลาตนั 
คณุตดัสนิใจเป็นส่วนหนึง่ของแมนฯยฯู ซึง่นีค่อื
การตดัสนิใจทีด่ทีีส่ดุทีค่ณุเคยท�าเลย เมือ่คณุก้าว
เข้ามาสู่โรงละครแห่งความฝันแห่งนี ้ คณุจะรู้สกึ
ถงึวญิญาณของต�านานมากมายทีเ่คยอยูท่ีน่ี ่เมือ่
คุณท�าประตูแรกในเสื้อแมนฯยูฯได้ แฟนๆจะ
เรียกชื่อคุณ หัวใจของคุณเต้นแรงจนแทบจะ

ระเบิดออกจากหน้าอกของคุณ และคณุจะรูส้กึ
รกัทกุสิง่ทีน่ีม่าก และสิง่สดุท้ายทีผ่มจะบอก ที่
นีม่รีาชาได้เพยีงคนเดยีวเท่านัน้ แต่คณุสามารถ
เป็นเจ้าชายได้ถ้าคณุอยาก และเสือ้หมายเลข 7 
ทีผ่มเคยใส่จะเป็นของคณุ ถ้าคณุสนใจ และนีค่อื
ของขวญัต้อนรบัของผม ตอนนีร้าชาไปแล้ว ขอ
ต้อนรบัเจ้าชาย” 
 ส�าหรบั กองโตนา เคยลงเล่นให้ แมนฯยฯู 
ทัง้สิน้ 185 นดั ทกุรายการ และท�าได้ 82 ประตู
เป็นนกัฟตุบอลทีแ่ฟนแมนฯยูฯส่วนใหญ่ชืน่ชม
มาก เพราะช่วยให้ทมีประสบความส�าเรจ็พอสม 
ควร แต่เขากม็จีดุอ่อนทีเ่ป็นคนอารมณ์เสยีง่าย 
โดยเขาก่อเรื่องน่าอายขึ้นในเกมเยือนคริสตัล
พาเลซ เมือ่ปี 1995 เมือ่กระโดดถบีใส่ แมตทวิ 
ซมิมอนส์ แฟนบอลทมีเจ้าบ้าน หลงัจากโดนผู้
ตัดสินไล่ออกจากสนามเพราะตัวเองไปเตะใส่      
รชิาร์ด ชอว์ กองหลงัครสิตลั พาเลช ซึง่การไป
เตะแฟนบอลครัง้นัน้ท�าให้เขาโดนแบน 9 เดอืน 
 ส่วน อิบราฮิโมวิช ถือเป็นนักเตะท่ีประ       
สบความส�าเรจ็พอสมควร โดยเฉพาะกบั ปารสี 
แซงต์แชร์แมง  ซึง่เขาเคยได้รบัการจดัอนัดบัให้
เป็นนกัฟตุบอลทีด่ทีีส่ดุในโลกเป็นอนัดับ 3 รอง
จาก ลโิอเนล เมสซ ีและ ครสิเตยีโน โรนลัโด  
 ทีมปิศาจแดง มีคิวแข่งขันอุ่นเครื่องที่ประ 
เทศจนี ก่อนทีจ่ะได้เวลาลงเล่นในฤดกูาลใหม่ที่
จะถงึนี ้ ซึง่ คาดว่า อบิราฮโิมวชิ จะลงซ้อมกบั
เพ่ือนร่วมทมีในสัปดาห์นี ้ แต่ไม่แน่ชดัว่าจะได้
ไปอุน่เครือ่งทีจ่นีหรอืไม่  

โลกกีฬา

‘เมอร์เรย์’ขอถอนตวั

‘ซากนั’ชนะสเตจที1่6

ครสิเตยีโน โรนลัโด ยอดนกัฟตุบอลชาว
โปรตุเกสของทีม “ราชันชุดขาว” เรอัล 
มาดริด ยืนยันผ่านทางอินสตาแกรมส่วน
ตัวว่าจะกลับมาฟิตและแข็งแกร่งเหมือน
เดิมในเร็วๆนี้ หลังเจ็บและได้เล่นไปเพียง 
25 นาที ในเกมนัดชิงชนะเลิศ ยูโร 2016 
ที่โปรตุเกส ชนะ ฝรั่งเศส 1-0 ในช่วง       
ต่อเวลาพิเศษ อย่างไรก็ตาม ก็คงต้อง         
รอดูอาการอีกทีว่าจะได้เล่นศึก ลา ลี กา 
ในเกมแรกของฤดกูาล ซึง่ เรอลั มาดรดิ จะ
ต้องไปเยือน เรอัล โซเซียดัด ในวันที่ 21 
สิงหาคมที่จะถึงนี้      

แอนดี เมอร์เรย์ นักเทนนิสชาวสกอต 
แลนด์ เจ้าของแชมป์ชายเด่ียว วิมเบิลดัน 
คนล่าสุด ถอนตัวจากศึกโรเจอร์ คัพ ซึ่งจะ
แข่งขันที่แคนาดา ทีจ่ะแข่งขันระหว่าง 25-
31 ก.ค. เพราะว่ายงัไม่ฟิตพอ ต้องการฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายของตนเองให้ดีเสียก่อน ซึ่ง
เขาเคยคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว 3 สมัย 
และไม่เคยพลาดลงแข่งขันรายการน้ีเลย
ตั้งแต่ปี 2006 โดย คาร์ล เฮล ฝ่ายจัดการ
แข่งขันยอมรับว่าเสียใจที่ เมอร์เรย์ มาแข่ง
ไม่ได้ แต่ก็อวยพรให้ฟิตเร็วๆ และมาแข่ง 
ขันอีกในปีหน้า

ปีเตอร์ ซากัน นักปั่นจักรยานชาวสโลวา
เกีย เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ในศึกจักรยาน
ทางไกล ตูร์ เดอ ฟรองช์ สเตจที่ 16 ด้วย
เวลา 4 ชั่วโมง 26 นาที 2 วินาที ชนิด       
ที่ต้องใช้กล้องตัดสินเมื่อเข้าเส้นชัยเฉือน       
อเล็กซานเดอร์ คริสตอฟ ไปนิดเดียว       
มองด้วยตาเปล่าไม่ออก ส่วนผู้น�าในเวลา
รวม ยังคงเป็นของ คริส ฟรูม นักปั่นจาก
อังกฤษ ที่ท�าเวลารวม 72 ชั่วโมง 40 นาที 
38 วินาที มากกว่า เบาก์ โมลเลมา ที่เป็น
อันดับ 2 ตอนนี้อยู่เพียง  1 นาที 47 วินาที 
เท่านั้น 
 

กีฬา

ข้อมูลภาพ : www.sportinglife.com

‘โรนลัโด’ฟิตเรว็ๆนี้
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บันเทิง

‘ต๊ัก’ชอบใจบทแม่ผัว โลกบันเทิง

ถ้าพูดถึงนักแสดงคุณภาพท่ีอยู่คู ่กับวงการ
บันเทิงไทยมานานแสนนาน หนึ่งในนั้นคือ 
“ตัก๊” มยรุา เศวตศลิา ทีฝี่มอืการแสดงยงั
ยอดเยีย่มและหน้าตากย็งัสะสวย และผลงาน
ล่าสดุในซร่ีีส์ Club Friday The Series 7 
เหตเุกดิจากความรกั ตอนรกัต้องเลอืก ที่
ออกอากาศทุกวนัเสาร์ เวลา 20.00-21.00 น. 
เธอรบับทเป็นแม่ผวัตวัแสบ ทัง้ร้ายกาจ  ดถูกู
ลูกสะใภ้แบบไม่ใยดี แถมเป็นจอมบงการอีก
ต่างหาก และบทนีก้เ็ปรีย้งปร้างสมใจ สมกบัที่

‘ลเิดยี’คลอดลกูชาย

‘กระแต’ไม่สนคนด่า

‘คมิ’งดัคลปิแฉสวฟิต์

ลเิดยี ศรณัย์รชัต์ ดนี นกัร้อง-นกัแสดง
ช่ือดงั ให้ก�าเนดิสมาชิกใหม่ของครอบครวั 
ด้วยวิธีผ่าคลอดโดยได้ลูกชาย น�้าหนัก 
3,270 กรัม ส่วนสูง 51 เซนติเมตร เมื่อ
ช่วงเช้าวันองัคารทีผ่่านมา สุขภาพแขง็แรง
ดทีัง้คณุแม่และคณุลกู โดยมคีณุพ่อ แมท-
ธิว ดีน ฉันทวานิช คอยให้ก�าลังใจอยู่
ข้างๆ ซึ่งถือเป็นคู่รักอีกคู่ที่ได้สมาชิกใหม่
ในช่วงนี้ หลังจากเมื่อเร็วๆนี้ แอน อลิชา 
นักแสดงช่ือดังเพื่อนของลิเดีย เพิ่งให้ก�า 
เนิดลูกสาว โดยลิเดียและแมทธิวจะแถลง
ข่าวในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้  

“กระแต” นภิาพร แปงอ้วน หรอื “กระ 
แต อาร์สยาม” นักร้องลูกทุ่งสาวสุด   
เซ็กซ่ี เผยไม่หว่ันกระแสโจมตีด่าว่าสร้าง
ภาพชอบท�าบุญใฝ่ธรรมมะ โดยคนรอบ
ข้างรู ้ดีว่าตนเป็นคนชอบท�าบุญมานาน    
ซ่ึงเม่ือเจอข่าวอย่างนี้รู้สึกว่าถ้าใครจะมอง
ว่าสร้างภาพก็ต้องปล่อยไป คงไปห้าม
ความคดิใครไม่ได้ ตนได้แต่ท�าใจให้นิง่ ไม่
ไปเต้นตามกับค�าพูดของคนอ่ืนที่ท�าให้
ทุกข์ เพราะรู้อยู่กับใจว่าจริงๆแล้วตนชอบ
ธรรมมะจริง ไม่ได้สร้างภาพอย่างที่ถูก
โจมตีแต่อย่างใด 

คิม คาร์เดเชียน ดาราเรียลลิตี้ชื่อดัง    
ออกมาปกป้อง คานเย เวสต์ นักร้อง        
เพลงแร็ป ซึ่งเป็นสามีของเธอ โดยงัดคลิป
มาแฉ เทย์เลอร์ สวิฟต์ นักร้องชื่อดัง   
ว่ารับรู้เนื้อหาเพลง Famous ที่ท่อนหนึ่ง
ระบุว่ารู้สึกเหมือนยังคงมีเซ็กซ์กับสวิฟต์ 
หลังจาก สวิฟต์ บอกก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้   
รับรู้และไม่ได้อนุญาตให้บันทึกเสียงเนื้อ
เพลงดงักล่าว ซึง่ในคลปินี ้เป็นบทสนทนา
ระหว่าง เวสต์ กับ สวิฟต์ ที่แสดงให้เห็น
ว่าได้พูดคุยกันจริง และรับรู ้เรื่องเพลง
จริงๆ 

ทุม่เทเล่นจรงิๆ 
 “ครัง้นีถ้อืว่าเป็นครัง้แรกเลยจรงิๆทีเ่ราได้
มีโอกาสมาร่วมงานกับคลับฟรายเดย์ ตอน
ทีท่างช่องตดิต่อมา เรากต็กลงรบัเล่นเลยทนัที
เพราะลกูสาวบอกว่าคณุแม่ต้องเล่นนะคะคลบั
ฟรายเดย์ดังมาก และมันก็ดังจริงๆด้วยนะ 
(ยิม้) ตอนทีอ่่านบทยอมรบัว่าบทเขาดจีรงิๆ ได้
ฟังเรือ่งราวความรกัของเจ้าของเรือ่ง แล้วรูสึ้กว่า
เราอยากถ่ายทอดตวัละครของแม่ออกมา ตวัเรา
เองก็เป็นคนเต็มที่กับการท�างานอยู่แล้ว ทีม
งานน่ารกั ภาพละครกอ็อกมาสวย เรากท็ุม่เตม็
ทีเ่วลาเข้าฉากอารมณ์ อย่างทีค่นดไูด้เห็นกนัใน
เรือ่ง เราในฐานะแม่ของลกู แล้วมลีกูชายคน
เดยีว อยูด้่วยกนัมาตัง้แต่เดก็ๆ เป็นอารมณ์ของ
แม่หวงลกู” ตัก๊ กล่าว  
 “เราไม่ได้กดีกนัลกูสะใภ้ทกุคน เพยีงแต่เรา
อยากให้ลกูของเราได้คนทีเ่หมาะสม บวกกบั
เราท�างานในสงัคมทีม่คีนนบัหน้าถอืตา พอมี
คนเห็นลูกสะใภ้เราไปท�าอะไรเสื่อมเสียก็มา   
บอกเรา และยิง่ตอนนีโ้ลกโซเชยีลไปไวมาก น่า
กลัว (ย้ิม) ช่วงที่ถ่ายท�าก็คิดไว้แล้วว่าพอออก
อากาศคนดตู้องเกลยีดเราแน่ๆ แต่ถ้าคนทีเ่ป็น
แม่ได้ดูเขาก็จะมองในมุมเดียวกับเราในตัว
ละคร ตอนนีก้�าลงัเข้มข้นมาก เริม่ปะทะกบัน้อง
แตงโม (ภทัรธดิา) มากขึน้ หลงัๆดราม่าสดุๆ 
อยากให้ตดิตามกนัเยอะๆนะคะ”
 ซึง่ในตอนต่อไปทีจ่ะออกอากาศในวนั
เสาร์ที ่23 กรกฎาคมทีจ่ะถงึนี ้ ไปถ่ายท�า
ทีโ่รงพยาบาลมหาชยั 3 ซึง่ตัก๊กก็ดดนัไม่
น้อยเพราะต้องใส่อารมณ์สุดๆ เพราะ
โกรธลูกสะใภ้ท่ีตัวเองคิดว่าเป็นสาเหตุ
ท�าให้ลกูชายป่วยหนกั  

แมคคัลเลย์ คัลกิน อดีตนักแสดงเด็กชื่อดัง
ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข่าวลือว่าเขาเสพยา
อย่างหนกั จนท�าให้ต้องเลกิกบั มลิา คนูสิ ที่
คบหาดูใจกันมานาน ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าข่าว
ลือนั้นไม่เป็นจริงอย่างใด 
 “ไม่จริงครบั ผมไม่ได้เสพเฮโรอนีเดอืนละ 
6,000 เหรียญ หรืออะไรท�านองนั้นแน่นอน 
ผมร�าคาญอยู่เหมือนกัน กับเรื่องที่สื่อกุขึ้นมา
จนท�าให้คนเป็นห่วง คุณข้ามๆเรื่องพวกนี้ไป

‘คลักนิ’เผยไม่เคยเสพยา
บ้างก็ได้” คัลกิน กล่าว
 นอกจากนี้ คัลกิน ยังยืนยันว่า เขามีความ
สขุกบัชวีติด ีและตอนนีถ้อืว่าได้ออกจากวงการ
ภาพยนตร์ไปแล้ว แม้นานๆจะกลบัมารบังาน
แสดงบ้าง แต่ก็เป็นบทเล็กๆประเภทบทรับ
เชิญมากกว่า อย่างในหนัง Zoolander 2 ที่
เพิ่งเข้าฉายเม่ือเร็วๆน้ี เพราะตอนน้ีเขาคงจะ
เน้นการท�างานในโปรเจกต์เล็กๆส่วนตัวกับ
เพื่อน อย่างงานศิลปะ หรือดนตรีแทน        
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ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

                               หนี้สิน พันบาท 
เงินรับฝาก 10,819,786 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,960,815 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 27,082 
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ -   
หนี้สินทางการเงินที่กำาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -   
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 4,854 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม -   
ภาระของธนาคารจากการรับรอง  -   
หนี้สินอื่น 107,027 
   รวมหนี้สิน 12,919,564 
 
                            ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของทุน1/ 4,000,000
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ -       153 
กำาไร (ขาดทุน) สะสม 1,246,437 
   รวมส่วนของเจ้าของ 5,246,284 
      รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 18,165,848 

 พันบาท
Non-Performing Loan2/ (net)  ประจำาไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 244,964
     (ร้อยละ 1.77 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ)
เงินสำารองสำาหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำาหนด ประจำาไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 216,859 
เงินสำารองสำาหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำาไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 378,060 
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -   
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -   
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -   
เงินกองทุนตามกฎหมาย 5,221,386 
     (ร้อยละ 31.69 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 5,221,386 
     (ร้อยละ 31.69 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำาผิด
     พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . -   

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 12,517,812 
   การรับอาวัลตั๋วเงินและการคำ้าประกันการกู้ยืมเงิน 53,698 
   ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำาหนด 79,137 
   เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 275,574 
   ภาระผูกพันอื่น 12,109,403 

1/ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำาระแล้ว ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ตำ่ากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน
2/Non-Performing Loans (gross) ประจำาไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 405,588 
    (ร้อยละ 2.90 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำารงเงินกองทุน
 สำาหรับธนาคารพาณิชย์ สำาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย  (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำารงเงินกองทุนสำาหรับธนาคารพาณิชย์) หลักเกณฑ์การกำากับแบบรวมกลุ่ม)
  ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล  https://www.global-ebanking.com ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล . . . . . . . . 
  วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล      26 เมษายน 2559 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล     . . . . . . . .
  ข้อมูล ณ วันที่           31 ธันวาคม 2558 ข้อมูล ณ วันที่          . . . . . . . .  

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

 
 ............................................................ .............................................................
 ( นายเซี่ย เฉิง จวิ้น )  ( นายอู๋ เจีย หง )
 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

36/12 พี.เอส.ทาวเวอร์  ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

                               สินทรัพย์ พันบาท 
เงินสด 73,708 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,189,006 
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ -   
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 1,298 
เงินลงทุนสุทธิ 2,166,371 
     (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ -   
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ 13,613,813 
ดอกเบี้ยค้างรับ 19,277 
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง -   
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ -   
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 42,058 
สินทรัพย์อื่นสุทธิ 60,317 
 

 
  รวมสินทรัพย์ 18,165,848 
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บรหิารหอการค้าฝรัง่เศส-ไทยเผย
ว่า ความสัมพันธ์ทางการค้าและ
การลงทนุระหว่างนกัธรุกิจชาวไทย
และชาวฝรัง่เศสให้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้ 
มายาวนาน นบัตัง้แต่ปี 2509 จวบ
จนปัจจบุนัมอีายคุรบ 50 ปี จงึจดั
งาน “บงชร์ู ฟรองซ์” เพือ่เฉลมิ
ฉลอง โดยงานนีไ้ด้รวบรวมสนิค้า
แฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ ทัง้ กนิ ดืม่ เทีย่ว 
และของตกแต่งบ้านในสไตล์ปารี  
เซยีง เพือ่ให้นกัธรุกจิ และบคุคลที่
อยากมกีจิการของตนเองได้มาเกบ็
เกีย่วไอเดยีใหม่ๆ รวมถงึได้สมัผสั
วัฒนธรรมฝรั่งเศสผ่านงานศิลปะ
งานดไีซน์ต่างๆ นอกจากนีภ้ายใน
งานยงัมโีซนอาหารและไวน์, โซน
การท่องเทีย่ว, การจดัหางานและ
การลงทนุในประเทศฝรัง่เศส รวม
ถงึมโีซนการศกึษา ส�าหรบัแนะน�า
น้องๆ หรอื ผู้ปกครองทีอ่ยากจะส่ง
ลกูให้ไปเรยีนทีฝ่รัง่เศส
 ภายในงานยังได้น�าภาพวาด
รปูหอไอเฟลและวดัพระแก้วฯ สญั 
ลักษณ์ของสองเมืองหลวง ส่ือถึง
สายสมัพนัธ์อนัยาวนานกว่า 160 
ปี ซึง่ มร.จลิส์ การาชง เอกอคั-
ราชทตูฝรัง่เศสประจ�าประเทศไทย 

ถือเป็นงานเฉลิมฉลองที่เปี่ยมไป
ด้วยความอบอุ่นและครบรส ส�า     
หรบังาน “บงชร์ู ฟรองซ์” มหกรรม
สนิค้าแฟชัน่และไลฟ์สไตล์ฝรัง่เศส
ครั้งยิ่งใหญ่ในเมืองไทย ซึ่งทาง 
หอการค้าฝร่ังเศส-ไทย จดัขึน้เพือ่
ฉลองครบรอบ 50 ปี มร.โทม่า 
ซานเชส รองประธานกรรมการ

50ปีหอก�รค้�ฝรั่งเศส-ไทย
และ มร.อเลก็ซอง ดปูอง ประธาน
หอการค้าฝรัง่เศส-ไทย ได้จรดพู่ 
กนัแรกลงสีอะครลิีก น�ามาประ มูล
ในงานครั้งนี้ โดยรายได้จากการ
ประมูลจะมอบให้กับมูลนิธิสร้าง
รอยยิ้ม ช่วยเหลือเด็กท่ีเป็นโรค
ปากแหว่งเพดานโหว่  
 บรรยากาศภายในงานถกูเนร 
มิตให้กลายเป็นร้านคาเฟ่ สไตล์
ฝรัง่เศส ประดบัด้วยโคมไฟดไีซน์
คลาสสิก และโดดเด่นด้วยแบบ
จ�าลองหอไอเฟลสูงกว่า 3 เมตร 
และเพลิดเพลินกับเสียงร้องอัน
ไพเราะจากสองนักร้องบรอดเวย์ 
ชือ่ดงัชาวฝรัง่เศส ลอเรท บาน และ 
อฟี บารอน ร่วมด้วยนกัร้องประ 
สานเสียง แห่งโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ที่มาขับร้องเพลงชาติ
ฝรัง่เศส และเพลงแผ่นดนิของเรา 
เพื่อต้อนรับเหล่านักช็อป นักชิม     
ที่ต่างพาเหรดกันมาเลือกสรรสิน 
ค้าดีมีคุณภาพจากฝรั่งเศส อาทิ 
Mauboussin เครือ่งประดบัสไตล์
ฝรั่งเศสท่ีมีประวัติยาวนานเกือบ 
200 ปี มใีห้เลอืกหลากหลายสไตล์ 
ทั้งนาฬิกา, แหวน และสร้อยข้อ   
มอื เป็นต้น รวมถงึผลติภณัฑ์ออร์    

แกนกิ ส�าหรบัเดก็ Centifolia ทีไ่ด้
รับการโหวตจากชาวฝรั่งเศสให้
เป็นครีมออร์แกนิกที่ดีทีสุดในปี 
2016 และตื่นตากับแกลลอรี่
ภาพถ่าย จาก Yellow Korner แกล
ลอรี่ช่ือดังของฝรั่งเศส รวบรวม
ภาพถ่ายหายาก จากช่างภาพ
ระดบัโลก นอกจากนียั้งมตีะเกียง
น�า้หอมจาก Lampe Berger Paris 
มต้ีนก�าเนดิยาวนานกว่า 112 ปี ซึง่
เป็นตะเกียงน�้าหอมแบบไร้ควันที่
ชาวฝรัง่เศสนยิมใช้ส�าหรบัดบักลิน่
อาหาร และกลิน่อบัไม่พงึประสงค์
ภายในบ้าน โดยไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายต่อร่าง กายอกีด้วย      
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อาทชิ เชรสทา ผูอ้�านวยการประจ�าภมูภิาคอนิโดจนี เวสเทร์ิน ยเูนีย่น 
ร่วมกบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคาร
ธนชาต จ�ากดั (มหาชน) เจ้าหน้าทีส่�านกังานเขตพระนคร ชาวกรงุเทพ-
มหานครและนกัท่องเทีย่วร่วมกจิกรรมท�าความสะอาดถนนข้าวสาร

ธนัญชัย สมุหวิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส 
จ�ากดั (มหาชน) น�าทมีผูบ้รหิารและพนกังานร่วมบรจิาคทนุการศกึษา 
และอปุกรณ์การเรยีน  แก่มลูนธิเิพือ่การฟ้ืนฟพูฒันาเดก็และครอบครวั 
(ฟอร์เดก็) โดยม ีสมุาล ีจรสัวชิากร ผูอ้�านวยการมลูนธิฯิ เป็นผูร้บัมอบ 

แซนดรา เดอวาล หัวหน้าฝ่ายการเมืองข่าวและข้อมูลของคณะผู้แทน
สหภาพยโุรปประจ�าประเทศไทย ร่วมกบั สวุรรณ ีชนิเชีย่วชาญ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) จัดพิธีเปิด “เทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรป 2016” 

กบัตนัวลิสติ เจรญิชยั ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารนกับนิและมาตรฐานการบนิ 
สายการบินไทยสมายล์ เปิดให้บริการเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง
กรงุเทพฯ-ปีนงั มาเลเซยี ด้วยเทีย่วบนิที ่WE425 โดยม ีโมล อารฟิ จา-
ฟาร์ ผูจ้ดัการอาวโุส ท่าอากาศยานนานาชาตปีินงั ให้การต้อนรบั 

ศักดา จันทราสุริยารัตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ก�ากับดูแล
การปฏิบัติงาน บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับ
รางวลั ESG 100 (Environmental, Social and Governance) ประจ�า
ปี 2559 จาก สุธิชา เจริญงาม รองผู้อ�านวยการ สถาบันไทยพัฒน์ 

ราชพฤกษ์ อุบลศรี ผู้จัดการท่ัวไป ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย จัด
โครงการประกวด URBANO STYLIST CONTEST ขึน้ ภายใต้แนวคดิ 
“It’s not about Brand, It’s about Style” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดสไตล์
ลิสต์รุ่นใหม่ ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพของวงการแฟชั่นเมืองไทย 

เรืออากาศเอกวีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ
สนบัสนนุการบนิ บรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) จดักจิกรรม “แพทย์
นักบินนางฟ้าพยาบาล” เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเดจ็พระนางเจ้า
สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ทีโ่รงเรยีนบ้านหนองสซีอ จ.นครสวรรค์

อาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
ในพธิเีปิดงานประชมุทางวชิาการด้านการเดนิเรอืของภมูภิาคอาเซยีน 
ครั้งที่ 14 ประจ�าปี 2016 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการเดินเรือในแถบภูมิภาคอาเซียน 
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เกรียงศักดิ์ ธรรมยุติการ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเซียบุ๊คส จ�ากัด ร่วม
กับองค์กรชั้นน�าและส�านักพิมพ์ต่างประเทศ  จัดแถลงข่าวการแข่งขัน
เล่านิทานภาษาอังกฤษ Asia Books’ Readers’ Theatre : Beyond 
Knowledge 2016 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 260,000 บาท  

อัลฮูล ซัวฮาน รองประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด-       
เคเอฟซี บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
จ�ากัด และบริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป แถลงข่าวแนะน�าแบรนด์
ดีเอ็นเอ ‘KFC Always Original’ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

ดร.อุตดม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร และ ไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
รฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ ร่วมในพธิปีระกาศผลและมอบรางวลัในโครงการ
ประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ 

สุทธิมา สุจริตกุล ผู้อ�านวยการ โนวา คอนเทมโพรารี จัดงานเปิด 
นทิรรศการผลงานศลิปะของศลิปินระดบัโลกชาวองักฤษ “ครสิ เลวนี” 
ผู้อยู่เบ้ืองหลังพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 
2 แห่งอังกฤษ โดยมี ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ร่วมงาน 

สมชาย บ�ารุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดงาน  
“BLÚPORT Career Day” มหกรรมนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือสรรหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
เข้าร่วมท�างาน ที่ BLÚPORT Hua Hin Resort Mall 

ธีระทัศน์ รังสิวรโรจน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัทสยาม 
เจมส์ กรุป๊ เข้าร่วมกจิกรรมและให้ค�าปรกึษาด้านการพฒันาธรุกจิ และ
สร้างกลยทุธ์การตลาดกบัผูป้ระกอบการ OTOP ในการเพิม่มลูค่าและ
ยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ไทยสู่สากลแบบครบวงจร 

มร.เอด็มอนด์ เนยีว คมิ ซนู กรรมการผูจ้ดัการ และ ยศ ควูารวีงศ์ ผูอ้�านวย
การผลติภณัฑ์บรษิทั ช้างอนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั จดังานตดัสนิและประกาศ
ผล แคมเปญออนไลน์ “เพือ่เพือ่น เตม็ทีเ่สมอ” เฟ้นหาผูช้นะเลศิทีส่่งเรือ่ง
ราวโมเมนต์สดุประทบัใจเกีย่วกบัเพือ่น เพือ่รบัรางวัลสดุเอก็ซ์คลซูฟี 

อภศิกัดิ ์ ตนัตวิรวงศ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั และ ฮเิดโอะ          
ฟกุชุมิะ อปุทตูญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทย ร่วมเป็นสกัขพียานในพธิลีงนาม
ในความตกลงหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เสริมสร้างความร่วมมือในการ
ด�าเนนิโครงการร่วมกนั ด้านเศรษฐกจิและสงัคมในภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง 

สังคม


