
อยา่ใหเ้สยีของ
พิเศษกว่ารัฐบาลจากการเลือก
ตัง้ เพราะท่านผูน้�ามอี�านาจเบด็ 
เสร็จท�าให้การต่อรองหรือว่ิง
เต้นท�าได้ยาก ใช่ว่าจะไม่เกดิขึน้ 
แม้ระยะเวลาอยู่ในอ�านาจจะ
เหลือน้อย แต่ไหนๆก็ไหนๆ 
เมื่อที่ท�างานกันอยู่เข้าขั้นหมด
สภาพประชาชนไร้ความหวัง 
การปรับใหญ่ให้ประชาชนรู้สึก
ว่ามีอะไรใหม่ๆบ้าง มีความ
หวังบ้าง น่าจะเป็นทางออกที่ดี 
และไม่เสียของ

การปรับคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐ 
บาล “บิ๊กตู่ 4” ท่าทีไม่รีบร้อน
ของท่านผู้น�าอาจเป็นไปได้ว่า
ต้องการเวลาพิจารณาให้ถ่ีถ้วน
ว่าจะปรบัแค่เอาคนมาแทนผูท้ี่
ต้องพ้นต�าแหน่งไป หรือถือ
โอกาสปรับใหญ่ในคราวเดียว 
กัน แต่การปรับคณะรัฐมนตรี
หากไม่ท�าเร็วจะเปิดให้มกีารว่ิง
เต้นเพ่ือเก ้าอ้ี ขอสลับปรับ
เปลี่ยนหรือขอให้เอาคนนั้น
ออก เอาคนนี้เข้า แม้รัฐบาลที่ 
มาจากรัฐประหารจะมีความ
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กฎแห่งกรรม!

editor59lokwannee@gmail.com

ทุกอย่างยังเป็นไปตามโรดแม็พ

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

เสถียรภาพที่แข็งแกร่งและมั่นคงของ คสช. 
เหมือน “คณะกายกรรมไต่เส้นลวด” 
รอดหรือร่วงอยู่ที่ความเชื่อมั่นของประชาชน 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ย�้าไม่มีรัฐบาลที่โลกยอมรับ 
อนาคตของประเทศและลูกหลานก็ “วังเวง” 
“สุรพศ ทวศีกัดิ”์ วพิากษ์ความสบัสน “พระธมัมชโย” 
“โสภณ พรโชคชัย” สงสัย “เบส-อรพิมท์” ไปสหรัฐ 
สิ่งที่คิดว่าเป็นการ “ท�าดี” อาจเป็นการ “ท�าบาป” 
“ลอย ลมบน” ตามกระแส “แจกเงินคนจน” 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” มองความรุนแรงทางศีลธรรม 

“ซิโก้”นัดสอง
ไม่ผ่อนเกม

กีฬา 6

GLปักธง
ศรีลังกา-เมียนมาร์ 

สัญญาณเตือน
จากอิตาลี

เศรษฐกิจ 4

ต่างประเทศ 7
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

หากคดิปรบัใหญ่เตมิความสดให้รฐับาล
ลองแย้มประตเูข้าสูอ่�านาจดู

เชือ่ว่าจะมคีนเสนอหน้าให้เลอืกใช้งานเพยีบ

แม้จะถูกค่อนแคะว่าเบียดบังเวลา
ราชการ กระทบต่อการบรกิารประชา 
ชนแต่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัว
หน้าคสช. ยังชิวๆสบายๆ เดนิหน้า
นโยบายให้ข้าราชการออกก�าลงักาย
ทุกบ่ายแก่ๆ ของวันพุธต่อไป โดย    
ขอว่าอย่าน�าเรื่องนี้มาเป็นประเด็น
โจมตกีนั
 อาการชวิๆ สบายๆ ไม่ยีห่ระกบั
กระแสวิพากษ์วิจารณ์แสดงให้เห็น
ถงึความมัน่ใจว่าไม่มอีะไรกระทบ ยงั
มีแรงหนุนให้เดินหน้าท�างานต่อ 
และดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มเป็น
อย่างนัน้ เพราะเรือ่งเอาเวลาราชการ
ไปออกก�าลงักายควรจะเป็นประเดน็
ดราม่าในสงัคมได้มากกว่านี ้ แต่ไฟ
กไ็ม่โหมลกุลามอย่างทีค่วร
 นัน่แสดงว่าแรงสนับสนนุรฐั 
บาล “บิก๊ตู”่ ยงัอยูใ่นเกณฑ์ดี
 อย่างไรก็ตาม แม้แรงหนนุยงัอยู่
ในเกณฑ์ทีด่ ีแต่ท่านผูน้�ากไ็ม่ควรท้ิง
นาททีองทีจ่ะปรับเปลีย่นรเีฟรชโฉม 
หน้ารฐับาลใหม่ให้กลบัมามีชวีติชวีา
ในการท�างานมากขึ้น ก่อนท่ีจะลง
จากอ�านาจ
 การปรบัคณะรฐัมนตร ีเป็น “บิก๊
ตู ่ 4” จงึควรมกีารปรบัเปลีย่นมาก 
กว่าการหาคนมาท�างานแทนรฐัมน-
ตรี 2 คน ที่ต้องละทิ้งเก้าอี้ไปรับ
ต�าแหน่งองคมนตรี
 ดูจากอาการไม่รีบเร่งที่จะปรับ
เปลี่ยนของท่านผู้น�า ก็ดูเหมือนว่า
ต้องการเวลาพจิารณาอย่างรอบคอบ 
วันนี้จึงมอบหมายให้ นายวิษณุ 
เครอืงาม รองนายกรฐัมนตรไีปรกั 
ษาการในต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยตุธิรรม อกีต�าแหน่งท่ีว่าง
กม็อบให้ นพ.ธรีะเกยีรติ เจรญิ-
เศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิารขึน้รกัษาการใน
ต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เปลีย่น เพราะเหลอืเวลาอยูใ่นอ�านาจ
น้อย แต่กอ็ยากให้มีการปรับเปลีย่น
คนรับผดิชอบด้านเศรษฐกจิใหม่
 “อยากฝากพล.อ.ประยุทธ์ว่า 
เมื่อต้องปรับคณะรัฐมนตรีในต�า-
แหน่งของรฐัมนตรทีัง้ 2 คนแล้วก็  
น่าจะน�าคนที่มีฝีมือด้านเศรษฐกิจ  
มาเป็นรองนายกรฐัมนตรดีแูลด้าน
เศรษฐกจิแทน นายสมคดิ จาตศุร-ี
พทัิกษ์ รองนายกรัฐมนตรี หรือหา
คนมาแทนรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การคลงัหรอืรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
พาณชิย์ ซึง่น่าจะท�าให้เศรษฐกจิของ
เราดขีึน้ ท้ังน้ี ขึน้อยู่ท่ี พล.อ.ประยุทธ์
ว่าจะคิดเห็นอย่างไร แต่ประเด็นที่
ควรค�านึงถึงคือ บางท่านท่ีมีความ
สามารถกไ็ม่อยากเอาตวัเองมาเสีย่ง
กบัระยะเวลาสัน้ๆทีเ่หลอือยูน่ี”้
 สิง่ที ่นายสรุพงษ์ พดูออกมานัน้
น่าคดิในสองประเดน็

ศกึษาธกิารไปก่อน
 การปรบัคณะรฐัมนตรคีรัง้นี ้นอก 
จากหาคนมาท�างานแทน 2 ต�า-
แหน่งท่ีว่าแล้วกจ็ะมีความชดัเจนใน
ส่วนของกระทรวงเกดิใหม่ อย่างกระ 
ทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
(ดอี)ี ทีข่ณะนีใ้ช้วธิรีกัษาการอยู ่และ
ท่ีเป็นข่าวมานานคือหาคนมาช่วย 
พล.อ.ฉตัรชยั สารกิลัยะ ท�างาน
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ในทางการเมอืงนัน้ เป็นท่ีทราบ
กันดีว ่างานใหญ่อย่างปรับคณะ     
รัฐมนตรีหากไม่ท�าเร็วจะเปิดให้มี
การวิ่งเต้นเพื่อเก้าอี้ ขอสลับปรับ
เปลีย่นหรอืขอให้เอาคนนัน้ออก เอา
คนน้ีเข้า
 แม้รฐับาลทีม่าจากรฐัประหารจะ
มีความพิเศษกว่ารัฐบาลจากการ
เลอืกตัง้ เพราะท่านผูน้�ามอี�านาจเบด็ 
เสร็จท�าให้การต่อรองหรือวิ่งเต้น
ท�าได้ยาก ใช่ว่าจะไม่เกดิขึน้
 การทอดเวลาปรับคณะรัฐ-
มนตรีออกไปอาจท�าเพือ่ใช้เวลา
พจิารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน 
เพราะน่ีอาจเป็นการปรบัคณะรฐั 
มนตรคีรัง้สดุท้ายในรฐับาลนี ้ถ้า
พจิารณาแล้วจ�าเป็นต้องปรบัใหญ่
กอ็าจถอืโอกาสรือ้ไปในครัง้เดียว
 มีข้อแนะน�าจาก นายสุรพงษ์ 
โตวิจกัษณ์ชยักลุ อดตีรองนายกรฐั 
มนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระ 
ทรวงการต่างประเทศ ระบวุ่าแม้จะ
คาดหวังให้การท�างานของรัฐบาลดี
ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ไม่ได้หลังการปรับ

 หนึง่ คอืควรยกเครือ่งทมีเศรษฐ 
กจิใหม่ เพราะสภาพเศรษฐกจิทกุวนั
นีเ้ป็นอย่างไรทกุคนต่างรูดี้
 สอง คืออาจหาคนดีมีฝีมือเข้า  
มารับงานยาก เพราะเมื่อมองจาก
ระยะเวลาการท�างานทีเ่หลืออยู่ตาม
โรดแมป็ เข้ามาแล้วอาจท�าอะไรไม่  
ได้มาก จะเป็นการเอาชือ่มาทิง้เสยี
เปล่าๆ
 อย่างไรกต็าม เรือ่งอ�านาจและ
เกยีรตยิศนัน้ไม่เข้าใครออกใคร หาก
คิดจะปรับแบบร้ือใหญ่ เช่ือว่าจะหา
ขนุอาสาเข้ามาท�างานได้ไม่ยาก อยู่
ที่ว ่าคนที่เสนอตัวจะมีคุณสมบัติ
ถกูใจท่านผูน้�าหรอืไม่เท่านัน้
 หากคดิจะปรบัใหญ่เพ่ือเตมิความ
สดให้รัฐบาลลองแย้มประตูเข้าสู ่
อ�านาจด ูเชือ่ว่าจะมคีนเสนอหน้าให้
เลอืกใช้งานเพยีบ
 ไหนๆกไ็หนๆ เมือ่ทีท่�างาน
กันอยู่เข้าขั้นหมดสภาพท�าไป
วนัๆ การปรบัใหญ่ให้ประชาชน
รูส้กึว่ามอีะไรใหม่ๆบ้าง ให้ประ 
ชาชนมคีวามหวงับ้าง น่าจะเป็น
ทางออกทีดี่ และไม่เสยีของ
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ผ่านมากว่า 2 ปี แม้บ้านเมืองจะใกล้
เปลี่ยนผ่านจาก “ระบอบพิสดาร” สู่ 
“ระบอบประชาธปิไตย” บรรยากาศ
ทางการเมอืงและเศรษฐกจิกย็งัอมึครมึ 
ไม่มอีะไรชดัเจน ไม่ว่าจะเรือ่งการเลือก
ตั้ง หรือ “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี” ทีจ่ะเป็น “กฎเหลก็” ให้รฐับาลต้อง
เป็น “เด็กดี” ตาม “ท่านผู้น�า” และ
พวกพ้องก�าหนดไว้
 แม้วันนี้ “ท่านผู้น�า” จะอ้างว่า
ประชาชนพอใจกับความสงบเงียบ แต่
ความเงียบอยู่ภายใต้ความกลัวมาก 
กว่าความสามคัคปีรองดอง หรอืประชา 
ชนอยู่ดีกินดี 
 เสถียรภาพที่แข็งแกร่งและมั่นคง
ของ “คณะรัฏฐาธิปัตย์” ไม่มีความ
หมายเลย หากประชาชนไม่มคีวามเชือ่
มั่นและหมดความศรัทธา โดยเฉพาะ
ปัญหาเศรษฐกิจที่วันน้ีมีแต่สัญญาณ
หายนะ!
 “ท่านผู ้น�า” และพวกพ้องจึง
เหมอืน “คณะกายกรรม” เดนิไต่บน
เส้นลวดที่ก�าลังจะขาด อย่างปก “โลก
วันนี้วันสุข” ฉบับล่าสุด 
 ไม่ว่าโรดแมพ็ระยะยาว “แผน
ยทุธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี” หรอืโรด 
แมพ็ระยะสัน้ “การเลอืกตัง้” กเ็ป็น
แค่การสร้างความหวังที่ไม่มีอะไร
เป็นรปูธรรม อีกไม่นานกจ็ะรูว่้า “ท่าน
ผูน้�า”และพวกจะรอดหรอืร่วง?

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เมื่อทนายสงกรานต์ออกมาเปิดเผยอย่างนี้  ก็
ท�าให้กระทรวงยุติธรรมอยู่เฉยไม่ได้ ยิ่งในยุค
คสช.คงจะไม่นิง่นอนใจเรือ่งนี ้ ถ้าท�าเป็น “เอา
หูไปนา เอาตาไปไร่” หรือ “ปากว่าตาขยิบ” 
ก็ยุ่งล่ะ แม้จะเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมแล้วก็ตาม แต่รัฐมนตรีคนใหม่ก็คง
เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความยุติธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต คงไม่ปล่อยเรื่องน้ี ไม่สร้างเวร 
สร้างทุกข์ สร้างภัยให้กับประเทศชาติ
 อาตมาก็หวังเหลือเกินว่า อีกไม่นาน
คงจะเหน็การตแีผ่เรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงั กระ 
บวนการยุติธรรมคงไม่ปล่อยคนผิดให้
ลอยนวล ไม่ให้เอาแพะมารบับาปรบักรรม 
เรือ่งอย่างนีป้ล่อยต่อไปไม่ได้ ต้องด�าเนนิ
การอย่างจรงิจงั ใครผดิกต็องรบัโทษ รบั
ทัณฑ์ รับเวรรับกรรมกันไป ไม่ใช่คน     
รวยจะเอาเงินมากระทืบใครหรือบังคับ  
ให้ใครเป็นแพะแทน แล้วตัวเองลอย         
นวล อันนี้เสียหายต่อกระบวนการยุติ-
ธรรมอย่างยิ่ง และยังเสียหายต่อ “กฎ  
แห่งกรรม” ทีว่่า “กรรมใดใครก่อ กรรม
นัน้ตามสนอง”
 เอาเงินมาปกป้องกรรมไม่ได้ มันเสียหาย
มาก ไม่ใช่ “คกุมไีว้ขงัคนจน คนรวยไม่ตดิ
คุก” อย่างนี้ไม่ได้ ไม่อย่างนั้นคนท�าผิด ถ้ามี
บริวารเยอะ ลูกศิษย์เยอะ ก็สามารถท�าให้กฎ 
หมายเลอะเทอะได้ อย่างคดีธรรมกายนี่ช้า
อืดอาดเป็นประวัติศาสตร์ เรื่องไม่ยอมจบ อัน
นี้เป็นเรื่องเสียหายต่อประเทศชาติ กระบวน 
การยุติธรรมก็จะเสื่อมความน่าเชื่อถือ 
 ยังไงก็ช่วยกันอย่าให้เกิด “แพะรับ  
จ้างติดคุก” อีก ท�าให้คนเราหมดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ท�าให้คนรวยย่ามใจ เอา
เงนิจ้างใครติดคกุแทนก็ได้ ก็หวงัว่าเราจะ
มทีนายอย่างคณุทนายสงกรานต์ท่ีท�าคณุ
ประโยชน์มากขึน้เยอะๆ ความยุติธรรมก็
จะกลับมาฉายแสงเจิดจ้าในประเทศไทย
ต่อไป
 เจริญพร

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

 

ไม่ใช่คนรวยจะเอาเงนิมากระทบืใคร
หรอืบงัคบัให้ใครเป็นแพะแทน แล้ว
ตวัเองลอยนวล อนันีเ้สยีหายต่อกระ
บวนการยตุธิรรมอย่างยิง่ และยงัเสีย
หายต่อ “กฎแห่งกรรม” ท่ีว่า “กรรมใด
ใครก่อ กรรมนัน้ตามสนอง”

ทนายสงกรานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ประธาน
เครือข่ายต่อต้านการบ่อนท�าลายชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ออกมาเปิดโปงเรื่องรับจ้าง
เป็น “แพะ” แทนนายทนุหรอืคนรวยทีก่่อคดี
ใหญ่ๆ โดยรับเป็นจ�าเลยและติดคุกแทน คน 
รวยก็ไม่ต้องติดคุก 
 ทนายสงกรานต์เล่าว่า ป้าคนหนึ่งโทรมา
หาตนและเล่าเรื่องป้ากับสามีท่ีไปรับจ้างติด  
คกุ ซึง่ตอนนีส้ามกีต็ดิคกุอยูเ่รอืนจ�ามกุดาหาร
และก�าลังจะพ้นโทษ ซึ่งคดีนี้เกิดขึ้นในรัฐบาล
นี้ หลังจากเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและทหารเข้าจับ 
กุมพวกลอบตัดไม้พะยูง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 
2558 และสามารถจบันายทนุรายใหญ่ได้ โดย
มีต�ารวจมาติดต่อกับป้าให้สามีติดคุกแทน 
เพราะถงึอย่างไรกต็ดิคกุอยูแ่ล้ว โดยให้ค่าจ้าง 
200,000 บาท บอกว่าติดคุกไม่เกิน 4 เดือน 
จึงยอมรับงาน คนจ้างจ่ายงวดแรก 100,000 
บาท แต่เงนิงวดหลงัใช้วธิโีอนเงนิให้ครัง้ละพนั 
สองพันบาทเท่านั้น  
 ทนายสงกรานต์เล่าว่า ตอนอยัการส่งฟ้อง 
โดยเอาสามขีองป้าไปแสดงตวัและให้การยอม 
รบันัน้ เจ้าหน้าทีต่�ารวจทีว่่าจ้างกย็นืฟังอยูด้่วย 
โดยสามรีบัสารภาพว่าท�าผิดจรงิ ศาลจึงพพิาก 
ษาจ�าคุก 9 ปี แต่ลดให้กึ่งหนึ่งเหลือ 4 ปี 6 
เดือน สามีของป้าจึงตกใจ เพราะไม่ได้เป็นไป
ตามที่มีการว่าจ้าง  
 ทนายสงกรานต์ถามป้าว่า ท�าไมจงึท�าแบบ
นั้น ป้าก็บอกว่า เพราะไม่มีรายได้อะไร เห็น
ว่ารับจ้างติดคุกแค่ 4 เดือนได้ตั้ง 200,000 
บาท ก็เลยรับไป เมื่อเรื่องไม่เป็นไปตามที่ว่า
จ้าง ป้าก็เลยออกมาเปิดเผยความจริง แม้จะ
ต้องถกูด�าเนนิคดใีนข้อหาแจ้งความเทจ็กต็าม 
และไม่อยากให้เอากรณขีองตนเป็นเยีย่งอย่าง  

เส้นลวดแห่งอ�านาจ?

In Brief : ย่อความ

กฎแห่งกรรม!



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4469 (994) วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เศรษฐกิจ

GLปักธงศรลีงักา-เมยีนมาร ์

 นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิาร บรษิทั กรุป๊ลสี จ�ากัด (มหา-
ชน) หรอื GL เปิดเผยว่า เมือ่วนัที ่6 
ธันวาคม 2559 ทีป่ระชมุวิสามญัผู้
ถอืหุน้ครัง้ที ่2/2559 ได้มมีตอินมุตัิ
ให้ GL ขยายการลงทนุธรุกจิดจิทิลั
ไฟแนนซ์ในภูมิภาคอาเซียนและ
เอเชยี เพือ่ผลกัดนัการเตบิโต โดย
อนมุตัใิห้ Group Lease Holdings 
PTE. Ltd (GLH) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
ของ GL ที่จดทะเบียนในประเทศ
สิงคโปร์ เข้าซ้ือหุ้น 22.27% ใน
บรษิทั Commercial Credit and 
Finance PLC (CCF) ซึ่งด�าเนิน
ธุรกิจไฟแนนซ์ชั้นน�าที่จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย์ศรลีงักาทีม่ฐีาน
ลกูค้าประมาณ 1 ล้านราย เพือ่รกุ  
ขยายธรุกจิของ GL จากในภมูภิาค
อาเซยีนออกไปสูป่ระเทศศรลีงักา ซึง่
เป็นประเทศทีเ่ศรษฐกจิก�าลงัขยาย
ตวั ทัง้นีก้ารเข้าซือ้หุน้ 22.27% ดงั
กล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าซื้อ
หุน้รวม 29.99% ใน CCF ซึง่ในส่วน
ทีเ่หลอือกี 7.72% นัน้ GLH ได้เข้า
ซือ้จากผูถ้อืหุน้อกี 2 ราย ได้แก่ BG 
Investments (PVT) Ltd. และนาย 
Stephen L Lafrance Jr. ซึง่เป็นราย 
การทีไ่ม่ต้องได้รบัการอนมุตัเิพิม่เตมิ

จากผู้ถอืหุ้นโดยจะใช้เงนิทุนท้ังหมด
ใน CCF ประมาณ 2,514 ล้านบาท 
 “การเข้าลงทนุใน CCF ครัง้นี้ 
จะส่งผลดต่ีอผลการด�าเนนิงานของ 
GL ตัง้แต่ไตรมาส 4/59 เป็นต้นไป 
โดยจะสามารถบนัทกึส่วนแบ่งก�าไร
จากการลงทนุใน CCF ประมาณ 7 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
244.6 ล้านบาท จากคาดการณ์ก�าไร
สทุธปีิ 2559 ซึง่อยูท่ี ่22 ล้านเหรยีญ
สหรัฐ และเพ่ิมข้ึนประมาณ 30 ล้าน
เหรยีญสหรฐัในปี 2560 นอกจากนี้ 
GL จะได้รบัประโยชน์จากเข้าถงึโนว์
ฮาวธรุกจิไมโครไฟแนนซ์เพือ่น�าไป
ใช้ต่อยอดธุรกิจในกัมพูชา, สปป.
ลาว, อนิโดนเีซยี และ ไทยต่อไป”
 นอกจากนี้ ผู ้ถือหุ ้นได้มีมติ   
อนมุตัใิห้ GL และ/หรอื GLH ซึง่
เป็นบริษทัย่อยท่ีจดทะเบยีนในประ 
เทศสงิคโปร์ เข้าซือ้หุน้สามญัทีอ่อก
และจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดจ�านวน 
1,387,680 หุน้ของบรษิทั BG Mi-
crofinance Myanmar Co., Ltd. 
(BGMM) ซ่ึงเป็นผู้ด�าเนนิธรุกิจให้
บริการไมโครไฟแนนซ์ในประเทศ
เมียนมาร์ ซึ่งมีฐานลูกค้าเกือบ 
10,000 ราย และมพีอร์ตสนิเชือ่กว่า 
1.2 ล้านดอลลาร์สหรฐัหรอืประมาณ 
41.9 ล้านบาท ในราคาหุน้ละประ 

มาณ 5.77 ดอลลาร์สหรฐั หรอืประ 
มาณ 199.79 บาทต่อหุ้น คดิเป็นเงนิ
ลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 277.24 
ล้านบาท  ทัง้นี ้การเข้าซือ้หุน้ BGMM 
จะส่งผลดต่ีอ GL ทีส่ามารถรกุขยาย
ธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในเมียนมาร์
ได้ในทนัที 
 นอกจากนี ้ทีป่ระชมุได้มมีตอินุ 
มัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ลงทุนในต่าง
ประเทศ มลูค่ารวมไม่เกนิ 70 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพื่อลงทุนรุกขยาย
ธุรกิจต่อเนื่องกับพันธมิตรในประ 
เทศอนิโดนเีซยี และในศรลีงักา โดย
หุ้นกู้แปลงสภาพรุ่นใหม่นีม้อีาย ุ 3 
ปีและได้ก�าหนดราคาแปลงสภาพที่ 
70 บาทต่อ 1 หุน้ อย่างไรกด็ ีหลงั
จากผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนลงทุนจะส่ง
ผลดีต่อการรุกขยายธุรกิจของ GL 
ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย เพื่อ
สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
และก้าวไปสู่การเป็นบริษัทดิจิทัล
ไฟแนนซ์ระดบัโลก

เศรษฐกิจ

ยนิด ี: นายรุง่โรจน์ เจรญิอิทธวิงศ์ 
ผูจ้ดัการแผนกขาย บรษิทั นปิปอน
เพนต์ (ประเทศไทย) จ�ากดั กลุม่
ธรุกจิสพ่ีนซ่อมรถยนต์ ร่วมแสดง
ความยนิดแีก่ นายวรศกัดิ ์ แสง-
ตะวนั ในโอกาสได้รบัต�าแหน่งเป็น 
นายกชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐาน 
วริยิะประกนัภยั ภาค 6 ในงานประ 
ชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2559 พร้อม 
จดักจิกรรมแนะน�าผลติภณัฑ์สพ่ีน
ซ่อมรถยนต์แก่สมาชกิของชมรมฯ 

มิทซึจิ โคโนชิตะ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,700.00 บาท

 ขาย 19,800.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,344.00  บาท

 ขาย   19,800.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,168.05  ขาย 1,169.55
ลอนดอน ซื้อ 1,168.05  ขาย 1,169.55

ภาวะหุ้น 7 ธันวาคม 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) 

35.91

38.87875

46.9275

4.7088

0.32433

25.37325

+4.05  1,520.53  
  44,982.92
+6.18  2,148.59  
  29,590.18
+1.62  951.71  
  23,246.39
+2.08  596.99  
  2,610.99

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

1,584.99  +3.62

2,416.88  +15.21

2,515.49  +20.70

1,775.27  +6.56

2,442.60  +16.23

2,734.36  +5.94

1,233.82  +5.79

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,288.38 

11.76 

ผูถ้อืหุน้ “กรุ๊ปลสี” ไฟเขยีวอนุมตัแิผนลงทนุขยายฐานธรุกจิลยุ
เจาะตลาดศรีลังกาและเมียนมาร์ รองรับตลาดที่มีความต้อง 
การสนิเช่ือจ�านวนมากพร้อมแผนออกหุน้ให้พนัธมติรน�าเงนิไป
ลงทุนขยายธุรกิจหวังสร้างการเติบโตในภูมิภาคอาเซียนและ
เอเชีย ตั้งเป้าก้าวไปสู่การเป็นบริษัทดิจิทัลไฟแนนซ์ระดับโลก   

 5,002.87 

11.12  

285.51 

12,573.18 

27.95 

12,295.13 

27.33 

278.06

22,294.62 

49.56  

23,384.27 

51.98 

-1,089.65
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‘TWZ’อดัโปรฯชงิเคก้ตลาดไอที

เศรษฐกิจ

 นางปิยะนุช รังคสิริ กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทั ทดีบับลวิแซด คอร์ 
ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) หรอื TWZ 
เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนตุลาคและ
พฤศจกิายนทีผ่่านมา ยอดขายแผ่ว
ลงไปบ้างเนือ่งจากประชาชนชะลอ
การจับจ่ายใช้สอย อย่างไรก็ดี เชื่อ
ว่าในเดอืนธันวาคมตลาดสินค้าไอ 
ทโีดยเฉพาะโทรศพัท์มอืถอืจะกลบั
มาคึกคักอีกครั้ง เพราะปรกติเป็น
ฤดูขายอยู่แล้วประกอบกบัรฐับาล
มมีาตรการกระตุน้เศรษฐ กิจระยะ
สั้นด้วยการเพิ่มอ�านาจซื้อให้กับผู้
บรโิภคยิง่จะช่วยกระตุน้การใช้จ่าย
ให้คึกคักขึ้น 
 “รัฐได้ออกมาตรการอดัฉดีเงนิ
ให้กับผู้มีรายได้น้อย ที่แยกเป็น    
2 ส่วน ส่วนแรกส�าหรับผู้มีรายได้
น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 ต่อ
ปี ได้รบัคนละ 3,000 บาท และส่วน
ที่สองส�าหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า 
30,000 บาทแต่ไม่เกนิ 1 แสนบาท
ต่อปี ได้รับคนละ 1,500 บาท ซึ่ง

เชื่อว่า ในจ�านวนผู้ลงทะเบียนผู้มี
รายได้น้อย 8.3 ล้านคน จะมีส่วน
หนึ่งที่เป็นลูกค้าของ TWZ แม้จะ
ประเมินตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ แต่
โดยปรกติแล้ว สินค้าไอทีเป็นสิน 
ค้าทีผู่บ้รโิภคในกลุ่มนีม้คีวามต้อง 
การสูง ขณะที่สินค้าแบรนด์ TWZ 
อยู่ในช่วงราคาที่ผู้บริโภคในกลุ่ม  
นี้สามารถครอบครองเป็นเจ้าของ
ได้ โดยลูกค้าจะได้รับทั้งสินค้าที่มี
คุณภาพ ตอบสนองการใช้งานได้
คุ้มค่า และยงัได้รบับรกิารหลงัการ
ขายในระดับมาตรฐานในราคาที่
จับต้องได้ และในช่วง 2 สัปดาห์
สดุท้ายของปีนีท้ีร่ฐับาลเตรยีมออก
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายด้วย   
การน�าค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ก็จะท�าให้ 
TWZ ได้รบัอานสิงส์จากมาตรการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอีกด้วย”
 นางปิยะนุช กล่าวเพิ่มเติมว่า 
เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้อง 

การของลูกค้าให้มีสินค้าเป็นทาง
เลือกที่หลากหลายขึ้น TWZ ได้
เปิดตวัสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Y59 ซึง่
วางขายในราคาเครื่องละ 4,590 
บาท ด้วยคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น
ทัง้หน้าจอใหญ่ 5.5 นิว้ ดไีซน์เรียบ
หรูด้วยสีทอง รองรับ 2 ซิม คลื่น 
4G ด้วยระบบปฏบัิตกิาร Android 
6.0 marshmallow RAM 2GB  
ROM 16GB กล้องความละเอยีด 
13 ล้านพิกเซล ถ่ายภาพเซลฟี่ด้วย
ความละเอียดสูงถึง 8 MP ซึ่งเชื่อ
ว่า จะได้รับการตอบรับจากผู้บริ-
โภคเป็นอย่างดี พร้อมจัดโปรโม    
ชั่นมอบของแถม ซึ่งประกอบด้วย 
สายคล้องคอ สายดาต้าแบบสั้น 2 

ปิยะนุช รังคสิริ

หัว และแบตเตอรี่ส�ารองความจุ 
4000 mAh มูลค่ารวมกว่า 1,000 
บาท
  ส�าหรับ TWZ ยังคงเดินหน้า
ท�าตลาดด้านสนิค้าไอทต่ีอไป โดย
เฉพาะกลยุทธ์สร้างอาชีพและราย
ได้ให้กับผู้บริโภคด้วยการรับค่า
ธรรมเนียมจากการช�าระค่าสิน-  
ค้าและบริการ จากแอปพลิเคชัน      
“อีซี ่การ์ด” ซึง่ทีผ่่านมามส่ีวนผลกั
ดันให้ยอดขายโทรศัพท์แบรนด์ 
TWZ เพิม่ขึน้ด้วย และล่าสดุ บรษัิท
ยังได้วางแผนท�าตลาดด้วยการจัด
แคมเปญ “ดจิติอล กฟิท์” ด้วยการ
รับผลิตสินค้าไอที รวมถึงอุปกรณ์
เสริมต่างๆให้กบัลกูค้าองค์กร และ
ลูกค้ากลุ่มเอสเอ็มอี ส�าหรับเป็นที่
ระลึกหรือมอบเป็นของขวัญในโอ 
กาสต่างๆอีกด้วย พร้อมๆกับการ
เดินหน้าธุรกิจอสังหาฯ และธุรกิจ
พลังงานทดแทน
 “บรษิทัมัน่ใจว่าจะได้รบัผลบวก
จากมาตรการอัดฉีดเงินให้กับผู้มี
รายได้น้อยอย่างแน่นอน เนือ่งจาก
แบรนด์ TWZ อยู่ในช่วงราคาที่ผู้
บริโภคในกลุม่น้ีสามารถครอบครอง
เป็นเจ้าของได้ โดยสินค้ามีทั้งโทร 
ศพัท์มอืถอื เเละอปุกรณ์เสริม อยู่ใน
ช่วงราคาระหว่าง 1,000-3,000 บาท” 

TWZ เดินหน้าบุกตลาดโค้งสุดท้ายปี 59 หลัง 2 เดือนที่ผ่าน
มายอดหด เหตุผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย มั่นใจอานิสงส์จาก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาล แรงหนนุธรุกจิไอทกีลบั
มาคึกคักอีกครั้ง ล่าสุดส่งสมาร์ทโฟนใหม่ Y59 พร้อมจัดเต็ม
โปรโมชั่นพิเศษหวังชิงเค้กปลายปี
 

รบัรางวลั : นายวิโรจน์ กปัปิยจรรยา กรรมการผู้จดัการ สายงานธรุกจิ
คอนโดมเินยีม พร้อมด้วย นายสเุมธ รตันศรกีลู Head of Business 
Unit และ นายพงศ์อนนัต์ สขุเกษม ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่าย
การตลาด บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมรบัรางวลั 
Best Condominium Facilities จากโครงการ IDEO O2

ดีเด่น : พลต�ารวจเอกสุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�า
กระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ มอบโล่ประกาศ
เกยีรตคิณุ “องค์กรทีส่นบัสนนุงานด้านคนพกิารดเีด่น” และ “องค์กรที่
สนบัสนนุด้านคนพกิารต่อเนือ่ง” ประจ�าปี 2559 แก่ผูแ้ทนบรษิทักลุม่
เซน็ทรลั จ�ากดั 
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เกยีรตศิกัดิ ์เสนาเมอืง หวัหน้าโค้ชทมีชาตไิทย 

กีฬา

โลกกีฬา

‘บยีอร์น’ กปัตนัไรเดอร์ คพั

‘โจชวั’มัน่ใจคว�า่‘คลติช์โก้’

‘ยอโควชิ’แยกทาง‘เบคเกอร์’

โธมัส บียอร์น ชาวเดนมาร์ก ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมไรเดอร์ คัพ ปี 
2018 หลังจากที่ก่อนหน้าน้ีเคยรับต�า-
แหน่งรองกัปตันทีมมาแล้ว 4 ครั้ง รวมถึง
ปีนี้ ที่ทีมยุโรปแพ้ทีมจากสหรัฐอเมริกา 
17-11 ด้วย 
 บียอร์น ถือเป็นนักกกอล์ฟชาวเดน-
มาร์กที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุด และ
ถือเป็นนักกอล์ฟจากสแกนดิเนเวีย ท่ีได้
รบัต�าแหน่งนี ้โดย บยีอร์น ยอมรบัว่า เป็น
เกียรติอันยิ่งใหญ่กับต�าแหน่งนี้อย่างมาก
ในอาชีพนักกอล์ฟของเขา 

อันโธน ีโจชวั มัน่ใจว่า เขาจะสามารถคว�า่ 
วลาดิเมียร์ คลิตช์โก้ ที่มีโปรแกรมพบ
กันในเดือนมีนาคมปีหน้าได้แน่นอน แต่
เขาต้องผ่านเกมที่จะขึ้นป้องกันแชมป์คร้ัง
ที่สอง ของ IBF กับ เทซาน โมลิน่า ในคืน
วันเสาร์ที่จะถึงนี้ให้ได้เสียก่อน “ผมมีโปร 
แกรมกับ โมลิน่า ก่อนที่ต้องคิดถึง แต่ผม
ก็ต้องท�าให้ดีที่สุด หากว่าผมท�าไม่ดีเพียง
ไฟท์เดียว ก็จะไม่มีใครเชื่อว่า ผมจะชนะ   
คลิตช์โก้ แต่ผมมั่นใจว่า ผมท�าได้แน่นอน 
ผมต้องท�าให้ดีที่สุด ผมเป็นนักมวย ผม
ต้องการขึน้ไปบนเวทีเพือ่ท�าหน้าทีข่องผม
ให้ดีที่สุด” โจชัว กล่าว 

โนวกั ยอโควชิ ประกาศแยกทางกบั บอ
ริส เบคเกอร์ อดีตมือ 1 ของโลก หลัง
จากที่เขาจ้างให้มาเป็นโค้ช เมื่อปี 2014 
ซึ่งในขณะนั้น ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่
น้อย แต่ เบคเกอร์ กับ ยอโควิช ก็ท�าให้
เสียงวิจารณ์เงียบลงไปได้ เมื่อคว้าแชมป์ 
6 แกรนด์สแลม และอกีหลายรายการช่วง
ดังกล่าว “หลังจากที่ประสบความส�าเร็จ
มากมายช่วงหลายปีที่ผ่านมา บอริส เบค
เกอร์ กับผม ก็เห็นพ้องกันว่า เราควรจะ
แยกทางกนั เป้าหมายทีเ่ราตัง้ไว้ตัง้แต่เริม่
ท�างานด้วยกัน ได้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ทุกอย่าง ผมต้องขอขอบคุณเขาเป็นอย่าง
มาก” ยอโควิช กล่าว 

‘รานเิอรี’่ไม่กลวัตกงาน
เคลาดโิอ รานเิอรี ่ไม่ได้รูสึ้กห่วงอนาคตของ
ตัวเองแต่อย่างใด แต่ยอมรับว่าไม่มีความสุข
กับผลงานของทีมสักเท่าไหร่ 
 เมื่อฤดูกาลที่แล้ว เลสเตอร์ แพ้เพียงสาม
นัด ก่อนท่ีจะประสบความส�าเร็จคว้าแชมป์
พรีเมียร์ลีก เป็นครั้งแรกของสโมสรมาได้ แต่
ในปีน้ี พวกเขาแพ้ไปแล้ว 7 นัด มีแต้มห่าง
จากโซนตกชั้นเพียง 2 แต้ม แต่อย่างไรก็ตาม 
รานิเอรี่ กลับไม่ได้รู้สึกกังวลที่จะตกงาน
 “ไม่เลย เพราะเป็นการตัดสินใจของผม 

เจ้าของสโมสรก็ให้การสนับสนุนพวกเรามา
ตลอด เขาบอกเสมอว่า เขาจะช่วยพวกเรา    
เต็มที่ เขามองโลกในแง่ดีมากๆ แน่นอน เขา
ไม่มีความสุขนักหรอก ไม่มีใครมีความสุขกับ
สถานการณ์ของทีมขณะนี้” รานิเอรี่ กล่าว 
“เมือ่เราชนะ เรากช็นะด้วยกนั เมือ่เราแพ้ เรา
ก็แพ้ด้วยกัน ประสบการณ์ของผมบอกว่า เรา
ต้องนิ่งสงบและมองในแง่ดี นี่คือเรื่องส�าคัญ 
ผมต้องเชือ่มัน่ในตวันกัเตะและท�าผลงานให้ดี
ที่สุด” 

“ซโิก้” เกยีรตศิกัดิ ์เสนาเมอืง หัวหน้าโค้ช
ทมีชาตไิทย ย�า้ชดัเจนยงัไม่ประมาทเมยีนมาร์ 
พร้อมเดินหน้าเต็มสูบ แม้สามารถบุกไปชนะ
มาได้ก่อน 2-0 ในรอบรองชนะเลิศนัดแรก 
โดยเกมท่ีสองจะท�าการแข่งขันที่สนามราชมัง
คลากีฬาสถาน วันที่ 8 ธ.ค. เวลา 19.00 น. 
 จากชัยชนะในรอบรองชนะเลิศ เกมแรก 
ท�าให้ทมีชาตไิทยสามารถรกัษาสถติไิม่แพ้ทมี
ใดเลยในการแข่งขนัครัง้นี ้และทีส่�าคญั ไม่เสยี
ประตใูห้กบัคูแ่ข่ง เป็นนดัทีส่ามตดิต่อกนัด้วย 
ทางด้าน ธีรศิลป์ แดงดา กองหน้ากัปตันทีม 
ท�าคนเดียวสองประตูให้ทีมชาติไทย ในเกม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ท�าให้ทีมชาติไทย มี
โอกาสเข้าชิงชนะเลิศอย่างมาก และมีโอกาสที่
จะเข้าใกล้การป้องกันแชมป์เอเอฟเอฟ ซูซูกิ 
คัพ ไว้ด้วย 
 แต่อย่างไรก็ตาม ซิโก้ ออกมาเตือนลูกทีม
ว่าการแข่งขันยังไม่จบ เกมนัดสองที่สนาม      
ราชมงัคลากฬีาสถาน ยงัต้องเล่นเตม็ทีเ่หมอืน
เดิม
 หัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่า “เกมนัด
แรกเราต้องการชนะ ซึ่งท�าได้ส�าเร็จตามเป้า
หมาย แม้เราบุกไปยิงได้ น�าอยู่ 2 ประตู แต่
การแข่งขันยังไม่จบ เกมนัดที่สองก็ยังส�าคัญ”
 ซโิก้เชือ่ว่า เมยีนมาร์ อาจกดดนัตวัเองเมือ่
เล่นในบ้านท่ีแฟนบอลเต็มสนามในนัดแรก 
และน่าจะท�าได้ดขีึน้ในการมาเยอืน “บางทนีดั
แรกพวกเขาอาจกดดันเองเพราะเล่นในบ้าน 
เมยีนมาร์เป็นทมีพลงัหนุม่ ดมูอีนาคต เกมนดั
ทีส่อง ซึง่เล่นนอกบ้าน อาจง่ายขึน้ส�าหรบัพวก
เขา” กุนซือทีมชาติไทย กล่าวเสริม
 ทางด้าน แกร์ด ไซเซ่ กุนซือทีมเมียนมาร์ 
ยอมรับว่าผิดหวังกับผลงานลูกทีมในเกมแรก 
เพราะเขาคิดว่า ทีมน่าจะท�าได้ดีกว่านี้ แต่
ความผิดพลาดส่วนตัวส่งผลให้เสียสองประตู 
และต้องเจองานหนักในการพลิกสถานการณ์
กลับมา
 “แน่นอนว่าทีมชาติไทยเป็นทีมที่ดีกว่า 
พวกเขามีประสบการณ์มากกว่า และทุกความ
ผิดพลาดที่เราก่อขึ้น ก็โดนพวกเขาลงโทษ เรา
พลาดสองครั้ง และเสียสองประตู” ไซเซ่ กล่าว 
“การแพ้ในบ้าน 2-0 เป็นเรื่องยากส�าหรับเรา
ที่จะผ่านเข้ารอบ แต่เรายังมีโอกาส”

‘ซโิก’้นดัสองไมผ่อ่นเกม



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4469 (994) วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อาจิต นินัน เสนอภาพประธานาธิบดีบารัก โอบามา เป็นอัศวิน
สิ้นท่า ใน nytsyn.com สะท้อนโอบามาล้มเหลวด้านนโยบาย
ต่างประเทศ เนื่องจากโดนัลด์ ทรัมป์มีทีท่าไม่สานต่อ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ความระส�า่ทางการเมอืงในยโุรป
ระลอกแรกเกิดขึ้นที่อังกฤษ หลัง
การลงประชามตมีิผลให้สหราชอา-
ณาจกัรซึง่รวมทัง้องักฤษ ออกจาก

รฐัมนตรมีตัเตโอ เรนซ ีลาออก
ตามทีใ่ห้ค�ามัน่ไว้ 
 ความส�าเร็จของการคว�่าแผน
ปฏิรูปรัฐธรรมนูญคร้ังนี้ เป็นผล
งานเด็ดของพรรคฝ่ายค้าน Five 
Star Movement (M5S) ซึง่มเีบปเป 
กริลโล ดาราตลก เป็นหวัหน้าพรรค 
ยดึแนวทางชาตนิยิม และต่อต้าน
กลุม่อ�านาจทางการเมอืงเดมิ (Anti-
establishment) เช่นเดียวกับโด  
นัลด์ ทรัมป์ ว่าท่ีประธานาธิบดสีหรัฐ
 จากการด�าเนนินโยบายทาง 
การเมอืงดงักล่าว สือ่ยโุรปหลาย
ส�านักจึงตั้งฉายาให้กริลโลว่า 
“ทรมัป์แห่งอติาล”ี
 เมื่อเป็นฝ่ายชนะ ก็ต้องเข้า
บรหิารประเทศชัว่คราวแทนรฐับาล
เดมิ จนกว่าจะเลอืกตัง้ใหม่ ซึง่คาด
ว่าจะจัดขึ้นกลางปีหน้า หรือต้นปี 
2018 เป็นอย่างช้า
 แม้เป็นหวัหน้าพรรค แต่กรลิโล
ไม่สามารถด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐ-
มนตรีได้ เนือ่งจากถูกตดัสินมคีวาม
ผดิข้อหาฆาตกรรม ท�าให้หมดสทิธิ
ลงสมคัร ส.ส. คาดว่าพรรค M5S 
จะเลอืกลยุจ ิ ด ิ ไมโอ สมาชิกของ
พรรค ปัจจบัุนร้ังต�าแหน่งรองประ 

ธานสภาผูแ้ทนฯ เข้าด�ารงต�าแหน่ง
นายกรฐัมนตรแีทน
 การเปลีย่นขัว้รฐับาล ท�าให้
อิตาลีเข้าสู ่ภาวะความไม่แน่ 
นอนทางการเมอืง รวมทัง้จะส่ง
ผลกระทบต่อการฟื้นฟูเศรษฐ 
กจิของอิตาล ี ซึง่เกีย่วข้องกบัอี
ยดู้วย ในฐานะอติาลเีป็นสมาชิก
อียู และสมาชิกลุ่มใช้เงินยูโร 
หรอืยโูรโซน
 อิตาลีประสบปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต�่ามานาน อัตราการว่างงาน    
สงู และสถานการณ์ยิง่ย�า่แย่ลงอกี 
เมื่อภาคธนาคารเผชิญวิกฤติจาก
ปัญหาหนีเ้สยี ธนาคารหลายแห่ง
ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการปรับ
โครงสร้างเงนิทนุ (Recapitaliza-
tion) ได้ เพราะตดิเงือ่นไขของอียู
บทบาทของอียูในส่วนนี้ เข้าทาง
ของพรรค M5S ทีม่แีผนจดัลงประ 
ชามตอิอกจากอยีอูยูแ่ล้ว โดยพรรค 
M5S คงใช้ประเดน็นีเ้พิม่น�า้หนกั
ให้ประชาชนเห็นด้วย ท�าให้แผน
ออกจากอยีมูคีวามเป็นไปได้สงูขึน้    
 ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ ด้าน
การเมืองถือเป็นเร่ืองภายในของ
อติาล ีไม่ส่งผลกระทบต่อไทย 
 ส่วนด้านเศรษฐกิจ นักวิ-
เคราะห์มองว่า มแีนวโน้มทีแ่รง
กระเพือ่มจะมาถงึไทย โดยเฉพาะ
ในส่วนของตลาดเงินตลาดทุน 
และตลาดหุน้

 
 

In Brief : ย่อความ

อิตาลีรัฐบาลแพ้การลง
ประชามตแิผนปฏริปูรฐั-
ธรรมนญู ท�าให้นายกรฐั-
มนตรีต้องลาออก และ
พรรคฝ่ายค้านซึ่งด�าเนิน
นโยบายชาตนิิยมเข้าบร-ิ
หารแทน ท�าให้อิตาลีป่ัน
ป่วน หวั่นกันว่าจะส่งผล
กระทบในวงกว้าง

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

การเป็นสมาชกิสหภาพยโุรป (อยี)ู 
ทีเ่รยีกกนัว่า “เบรก็ซทิ” (Brexit)
 และเม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 4 ธนัวาคม 
ท่ีผ่านมา มรสุมอกีลกูเกดิขึน้ทีอ่ติา-
ล ีเนือ่งจากแผนปฏริปูรฐัธรรมนญู
ของรฐับาล ไม่ผ่านการลงประชามติ
 คะแนนโหวตไม่เห็นด้วยมี
ประมาณ 59% ขณะเสียงเหน็
ด้วยมเีพยีง 41% ส่งผลให้นายก

สญัญาณเตอืนจากอติาลี

ข้อมูลภาพ :  eurasiagroup.net



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4469 (994) วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

VRPAD-OM-301116-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. เจาหนาที่บุคคล/เจาหนาที่จัดซื้อ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานบัญชี
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

5. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

6. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

7. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

8. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

F3001_ทองนากเงนิ_611

ร้านเครื่องทองร้านเครื่องทอง
เครื่องประดับหุ้มทองคำ�แท้ สำ�หรับใส่สวยง�ม  
สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กำ�ไล กรอบพระฯ
(มีทุกล�ย ทุกขน�ด ทุกรุ่น ทุกพิมพ์)        
ราคาคิดตามขนาด บาทละ 4,000 
ขนาด 2 บาทขึ้นไป คิดบาทละ 3,000 
(ร�ค�อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงต�มร�ค�ทองคำ�)
สินค้�มีใบรับประกัน : ซื้อ / ข�ยแลกเปลี่ยนได้

ร้�นเครื่องทอง รับหุ้มทองคำ�แท้ ถมทองโบร�ณ กะไหล่ทองคำ� ง�นทองคำ�แท้
ง�นทองสมัยก่อนเป็นง�นฝีมือเฉพ�ะ มีที่นี่ ที่เดียว ในเมืองไทย
ฉลาดซื้อ : สำาหรับใส่สวยงาม ทองคำาแท้ ไม่ลอก ไม่ดำา ราคาไม่แพง 
  ไม่เสี่ยงขาดทุนจากราคาทองคำาเหมือน ทองรูปพรรณ

ลายสร้อยคอมาตรฐาน :
คชกริช ห่วงคู่ สี่เส� ผ่�หว�ย ก้�นไม้ขีด 
กระดูกงู ท�โร่ เกล็ดมังกร ฯ

กรอบพระ :
สมเด็จ น�งพญ� ปิดต� ซุ้มกอ พระร่วง 
พระรอด ผงสุพรรณ มเหศวร หลวงปู่ทวด 
หลวงปู่ทิม เสม� เหรียญ กลม-ไข่  ฯ

*** ร�ค�พิเศษ ส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่  
สร้อยคอล�ย ห่วงคู่ 
ขน�ด 1 บ�ท ร�ค�เพียง 3,000.- เท่�นั้น 
*** (สินค้�พร้อมส่ง มีจำ�นวนจำ�กัด)

ID       na0865189000

การสั่งซื้อสินค้า :การสั่งซื้อสินค้า :
1) โอนเงินเข้าบัญชี ร้านเครื่องทอง 
    ธ.กรุงไทย เลขที่บช. 882 011 005 9 (จัดส่งถึงบ้าน)
2) แจ้งชื่อ ที่อยู่ รับสินค้าและชำาระเงินค่าสินค้า
    ที่ทำาการไปรษณีย์ใกล้บ้าน (พกง)

งานสั่งทำา 7-10 วัน มัดจำา 50%
ร้านเครื่องทอง :
081-519 5939 
086-518 9000
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SYKAU-OM-151116-01

บริษัท เอส.วาย.เค.ออโตพารต อิมปอรต-เอ็กซปอรต จำกัด
เลขที่ 243 ซอยทาขาม 8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2895-7755 แฟกซ 0-2895-7940
E-mail : sykauto@yahoo.com, sykauto@hotmail.com

1. พนักงานขายตางจังหวัด
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • บุคลิกดี รักงานขาย
 • มีรถยนตเปนของตนเอง
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • รายไดดี มีเงินเดือนประจำ มีคาเดินทาง
  และคาคอมมิชชั่น
 • รายไดรวม 30,000-50,000 บาทตอเดือน

2. พนักงานขับรถสงของ/สงสินคา
 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • ไมจำกัดวุฒิ 
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 (มีเงินพิเศษให)
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

…
รับ

สม
ัคร

ดว
น…

สนใจสมัครดวยตนเองหรือสงใบสมัครพรอมหลักฐานมาที่

หมวกกันน็อคหมวกกันน็อค

0894469-OM-181116-01

หองเสื้อ KANGSADARN
รับ

ติดตอ 089-446-9000
วัชรพล รามอินทรา กทม.

ชาง
ตัด, เย็บ เสื้อ ญ.

งานหนาราน เย็บงานเนี้ยบได ที่ราน
มีงานหลากหลายใหทำตามความถนัด

งานแนนตลอดป

ราคาดี

08296-AOM-170815-01

ติดตอ 08-1296-5862
ทุกวันไมเวนวันหยุด

รับเหมาปลูกสรางบาน
และตอเติมบาน

ราคาเหมา 7,900.-/ตร.ม.
(วัสดุ+คาแรง)
ราคาเหมา 4,900.-/ตร.ม.
(เฉพาะคาแรง)
วัสดุเกรด A ลูกคาเลือกได
มีผลงานใหชมกอนตัดสินใจ



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222
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ASIAN-OM-291116-01

1. วิศวกรเครื่องทำความเย็น 2 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 26 ปขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟา/เครื่องกล
 • มีประสบการณดานเครื่องทำความเย็นจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานไดทั้งกรุงเทพฯและตางจังหวัด

2. ผจก.ฝายประสานงานระหวางประเทศ  2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษไดดี

3. พนักงานบัญชี 2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.ขึ้นไป

4. พนักงานธุรการทั่วไป  2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.ขึ้นไป

 • เพศชาย อายุ 23-40 ปี

 • สูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป 

 • วุฒิม.3 ขึ้นไป ไม่มีประวัติ ผ่านการเกณฑ์ทหาร

 • รายได้ขั้นต�่า 12,000 บาท/เดือน

 • มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ และหยุดประจ�าสัปดาห์ 1 วัน

 • มีสวัสดิการดี อุปกรณ์ และเครื่องแบบฟรี

 • พนักงานส�ารองงานมีค่าน�้ามันรถ

งานด่วน
รักษาความปลอดภัย

ประจำาธนาคาร

RAKSA_PIN_211116_01

สนใจติดต่อได้ที่ คุณสมชัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพ จำากัด
โทร. 08-1205-5467, 0-2230-1697

F3001_เสรมิสวย_610

ทำ�เลดี อยู่สะพ�นแดง 

รังสิต นครน�ยก ป�กซอย 20 

ติดร้�นข�ยย�เตียเจริญ 

อุปกรณ์ครบ 

เข้�เปิดร้�นได้เลย 

มีห้องนอน 3 ห้อง

ตึก 4 ชั้น

เซ้งร้านเสริมสวย

ติดต่อ  081-649-0668 

(ส้ม) id  0816490668

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4469 (994) วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) แถลง
กลยุทธ์การตลาดส�าหรับการเปิด
ตัวแผนประกันสุขภาพมิติใหม่...
พลสั ทีโ่รงแรมเรเนซองส์ J 17.30 
น. คมิ จงสถิตย์วฒันา กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทั นานมบีุค๊ส์ จ�ากดั  
จัดงานเปิดตัวหนังสือ อยู่วังสระ
ปทมุ ทีร้่าน B2S ช้ัน 4 ศนูย์การ 
ค้าเซ็นทรัลเวิลด์ J บ้านสวน
มะนาวโห่ลงุศริ ิ(สริสิมปอง) ชวน 
กลุ่มคนรักสุขภาพและคนรุ่นใหม่

อาคาร ปตท. ส�านกังานใหญ่ J 
13.30 น. สมเดจ็พระวนัรตั ประ 
ธานมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ
วหิาร ในพระบรมราชปูถัมภ์ เปิด
งานเสวนา เรือ่ง “ธรรมราชา ๖๐ 
ปี ทรงผนวช” ทีอ่าคารมนษุยนาค
วทิยาทาน วดับวรนเิวศวหิาร J 
13.30 น. มร.จูเลยีน เมงกลั ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูจ้ดัการ
ประจ�าประเทศไทย บรษิทั ซกิน่า 

J 13.00 น. เทวนิทร์ วงศ์วานิช 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรม 
การผู ้จัดการใหญ่ บริษัทปตท. 
จ�ากดั (มหาชน) เป็นประธาน ใน
พธิมีอบทนุการศกึษาปตท. ประจ�า
ปี 2559 ทีห้่องประชมุใหญ่ ชัน้ 2 

หวัใจกรนี ทวัร์รสิซมึ ร่วมงานเทศ 
กาลมะนาวโห่ “ชิม ช็อป แชะ แชร์” 
ภายในงานพบกิจกรรมดีๆพร้อม
เลือกซื้อสินค้าดีมีประโยชน์ต่อสุข 
ภาพ จากร้านค้าชุมชนและสินค้า
ท้องถิน่ กว่า 20 ร้าน ทีม่าให้เลอืก
ชอ็ปกนัอย่างหลากหลาย ตัง้แต่วนั
ที่ 10-11 ธันวาคม 2559 เวลา 
09.00-17.30 น. ณ บ้านสวนมะ-
นาวโห่ลงุศริ ิ(สริสิมปอง) ต.บางนก
แขวก อ.บางคนท ีจ.สมทุรสงคราม 

ด้วยพระอจัฉรยิภาพและพระปรชีา
สามารถหลากหลายด้านทัง้ศาสตร์
และศลิป์ของ พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   
ทั้งด้านดนตรีและงานศิลปะ ถือ
เป็นทีป่ระจกัษ์แก่ประชาชนคนไทย
ทัง้ประเทศ กลายเป็นแรงบนัดาล
ใจให้หลายคน ยดึถือเป็นต้นแบบ
ในการด�าเนนิชวีติ โดยเฉพาะศลิ-
ปิน สถาปนกิ และ นกัออกแบบ ที่
ล้วนส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่านในเรื่องของงาน
ศิลป์ จึงได้รวมตัวสรรค์สร้างพระ 
บรมสาทศิลกัษณ์ 70 ภาพแห่งความ
ทรงจ�า ใน “นทิรรศการภาพวาด 9 
นกัออกแบบ 70 ภาพความทรงจ�า” 
เพือ่ถ่ายทอดความทรงจ�า และแสดง
ถงึความรกัและเทดิทนูต่อพ่อหลวง
ของชาวไทย 
 ศภุานวติ เอีย่มสกลุรตัน์ ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ศนูย์การค้า 
เดอะ ครสิตลั และ ครสิตลั ดไีซน์ 
เซน็เตอร์ (ซดีซี)ี กล่าวว่า นทิรรศ 

ลกัษณะเฉพาะพระองค์ ซึง่เป็นต้น
แบบให้เหน็ถงึความวิรยิะอตุสาหะ 
ทัง้ยงัเป็นการสือ่ถงึความรกั ความ
ผกูพนั ทีม่ต่ีอ พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   
ในฐานะประชาชนคนไทย ของ 9 
สถาปนิกและดีไซเนอร์ น�าโดย 
เกยีรตศิกัดิ ์ เวทวีฒุาจารย์, ทรง-
ประพันธ์ ยกย่อง, ธวัช ชัยยุทธิ์, 
ภาคนิ ีรตันะ, เกตพุล ศริธิง, วยิดา 
มหาภาพ, วทิยา ทรพัย์ธนะอดุม, 
มณเฑยีร หงุย่ตระกูล และ ไปร-  
พจน์ จลุวงศ์ ทีท่กุคนต่างพร้อมใจ
กนัถ่ายทอดพระบรมสาทศิลกัษณ์ 
ในความทรงจ�าออกมาด้วยใจ 
 พระบรมสาทศิลกัษณ์ ทีน่�ามา
จัดแสดงในครั้งนี้ เป็นภาพเหตุ 
การณ์ในช่วงเวลาต่างๆ อาท ิภาพ
ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึพระราชกรณยี 
กจิ ในการทรงงานหนกัคอยบ�าบดั
ทุกข์แก่ราษฎรของพระองค์ พระ
จรยิวตัรอนังดงามของพระองค์ท่าน 
ความจงรกัภกัด ีและภาพเหตกุารณ์

ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ผ่านผลงาน
ภาพวาดด้วยเทคนิคพิเศษหลาก
หลายแนว อาทิ การใช้ถ่านวาด
ภาพ, การน�าสามเหลีย่มมาต่อกนั
เป็นรปูพระองค์ท่าน, การวาดด้วย
เมาส์ปากกา, การใช้สีอะครลีกิบน
ผ้าใบ ฯลฯ ท�าให้ผลงานทัง้ 70 ชิน้ 
กลายเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า จา  
รึกไว้ในสังคมไทย ให้ประชาชน
สามารถระลกึถงึพระองค์ ผ่านงาน
ศิลปะอีกครั้งหนึ่ง โดยผลงานทั้ง 
หมดนี้จะถูกน�าไปจัดแสดงเป็น
นิทรรศการหมนุเวียนไปยงั 3 ศนูย์ 
การค้าในเครอื ได้แก่ เดอะ ครสิตลั 
เลยีบทางด่วนเอกมยั-รามอนิทรา, 
เดอะ ครสิตลั เอสบ ีราชพฤกษ์ และ 
คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) 
เลียบทางด่วนเอกมยั-รามอนิทรา 
ตัง้แต่วนันี-้31 มกราคม 2560 ซึง่
ภายในงานยงัมกีจิกรรมการพรนิต์
ภาพจากนทิรรศการฯ ทีแ่สดงแจก
ประชาชนที่มาร่วมชมงานฟรีอีก
ด้วย

การภาพวาด ครัง้นี ้จดัขึน้เพ่ือแสดง
ความอาลยั ความจงรกัภกัดต่ีอ ใน 
หลวงรชักาลที ่9 ทีพ่ระองค์ท่าน ทรง 
สนพระราชหฤทยังานศลิปกรรมฝี
พระหัตถ์ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ 
ทรงศึกษาและฝึกฝนด้วยพระองค์
เอง ด้วยพระปรชีาสามารถในการ
สร้างงานศลิปะ มาเป็นแบบอย่าง
ในการสร้างสรรค์งานจติรกรรมทีม่ี

นิทรรศการ70ภาพวาดแห่งความทรงจำา

ศภุานวติ เอีย่มสกลุรตัน์
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สังคม

ยทุธศกัดิ ์สภุสร ผูว่้าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย และ ชายชาญ 
เอีย่มเจริญ รองผูว่้าราชการจงัหวดัชลบรุ ีเปิดงานกจิกรรมดนตร ี“JAZZ 
IN MEMORY @ BANGSAEN” เพ่ือเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระ
มหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ช�านาญ เมธปรชีากลุ แถลงข่าวเปิดแคมเปญ “2017 Brilliant Thanks” 
ต้อนรบัปีใหม่แทนค�าขอบคณุ มอบคปูองส่วนลดสูงสดุ 50% เมือ่มาชอ็ป
ที ่เดอะมอลล์, ด ิเอม็โพเรยีม, ด ิเอม็ควอเทยีร์, พารากอน และ บลพูอร์ต 
หวัหนิ ทีด่ ิเอม็โพเรยีม        

ภทัรพร เพญ็ประพฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ บริษทั เซน็ทรลั ฟูด้  รเีทล จ�ากดั เปิดงาน “สานต่อที่
พ่อท�า สปัดาห์สนิค้าตามแนวพระราชด�าร”ิ โดยม ีเมธสั กจิโอภาส, เมทนิี 
พศุิทธิส์นิธพ, วีรนชุ พฒันาบญุไพบลูย์, อรณุ ีวงัศพ่าห์ ร่วมงาน

ดร.ศภุชยั สขุะนนิทร์ พร้อมด้วย ปิยะมาน เตชะไพบลูย์ และ สพุร วธัน-
เวคนิ กรรมการบรหิาร “อลัตร้าเวลท์” จัดงานปิดหลักสูตร อัลตร้า เวลท์ 
รุน่ที ่2 โดยม ีธารธร อกัษรานวุตัร, อาภาภรณ์ โกศลกลุ และ ขวญัฤทยั 
ด�ารงค์วฒันโภคนิ เข้าร่วมงาน ทีโ่รงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวณั 

สพุจน์ วรรณา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.เจเอเอส แอสเซท็ จดักจิกรรม 
ธ สถติในดวงใจไทยทัว่หล้าวนัที ่5 ธนัวาคม 59 เนือ่งใน “วนัคล้ายวนัพระ
ราชสมภพของ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่9” ภายในงานให้มี
พธิจีดุเทยีนชยั, นทิรรศการภาพ ทีแ่จส เออ เบร์ินศรนีครนิทร์

ปรชัญา กลุวณชิพสิฐิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ฟิลลปิประกนัชวีติ จ�ากดั 
(มหาชน) น�าคณะผูบ้รหิาร กจิกรรม “ท�าคว        ามดเีพือ่พ่อ” น�า
ขนมปัง ลกูอม พดัและผ้าเยน็ แจกให้แก่ประชาชนทีเ่ดนิทางถวายสกักา
ระพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ณรงค์ เจยีมใจบรรจง รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์
อาหาร จ�ากดั (มหาชน) มอบผ้าห่ม แด่ ทพ.กฤษดา เรอืงอารย์ีรชัต์ ผู้
อ�านวยการสถานโีทรทัศน์ไทยพบีเีอส เพือ่ร่วมโครงการ “ไทยพบีเีอส
และเครอืข่ายมอบไออุน่ให้พีน้่อง อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ ปี 2559”  

สทุธเิกยีรต ิจริาธวิฒัน์ รวมเพือ่นศษิย์เก่าโรงเรยีนอสัสมัชญั รุน่ เอซ ี02 
ต้อนรบั ชยัยนัต์ แสนจนัทะ เพือ่นเรยีนมธัยมซึง่ย้ายถิน่ฐานไปอยู่ที่
ประเทศอเมรกิา และกลบัมาเยีย่มบ้านเกดิทีเ่มอืงไทย โดยม ี สทุธิชยั      
จริาธวิฒัน์, สมชาย ชาตอิปัสร, อ�าพล รตันสงวนวงศ์ ร่วมงาน



ฉบับดิจิตอลรายวัน 13ปีที่ 18 ฉบับที่ 4469 (994) วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สังคม

ศ.เกยีรตคิณุ พญ.สมศร ี เผ่าสวสัดิ ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร โรง
พยาบาลสถาบนัโรคไตภมูริาชนครนิทร์  พร้อมคณะผูบ้รหิาร ร่วมกจิกรรม 
“รวมพลงัแห่งความจงรกัภกัด”ี ในพธิบี�าเพญ็กศุลปัญญาสมวาร ในโอกาส
ครบ 50 วนัสวรรต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

มร.เซยี เชน เยน ประธานบริหาร บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) 
เป็นประธานจดังาน “รวมพลงัใจภกัดิ”์ แปรอักษร โดยพนกังานและคณะ
บรหิาร ในพธิบี�าเพญ็พระราชกศุลปัญญาสมวาร ครบ 50 วนั น้อมถวาย
ความอาลยัแด่ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายลูกค้า
สมัพนัธ์และทรพัยากรมนษุย์ บรษิทั แสนสริ ิจ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบั โรง
ภาพยนตร์เอม็บาสซดีโิพลแมทสกรนี มอบของขวญัพเิศษผ่านบทเพลงพระ
ราชนพินธ์ในภาพยนตร์เรือ่ง “พรจากฟ้า” ให้กบัสมาชกิครอบครวัแสนสริิ

ดร.ณฐักติติ ์ตัง้พลูสนิธนา มร.แอนโทนโิอ คอร์โร สวุรรณ ีชนิเชีย่วชาญ เปิด
ตวัแคมเปญ “DINE FOR FUN”  กนิด ีดฟูร ีมอบความพเิศษให้กบัลกูค้า
บตัรมาสเตอร์การ์ด และ ลกูค้าทัว่ไป โดยม ีกนัตภณ ผาณติรตัน์, ณฐัวฒัน์ 
รชัพงศ์กลุยศ, พลอยพยพั ศรกีาญจนา และ ปาวา นาคาศยั ร่วมงาน 

นธิ ีสแีพร ผูอ้�านวยการฝ่ายส่งเสรมิสนิค้าและการท่องเทีย่ว การท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย ร่วมกบั วรเนต ิหล้าพระบาง รกัษาการประธาน เจ้า
หน้าทีบ่ริหาร สายการบนิไทยสมายล์ จดัทรปิน�าร่องเส้นทางท่องเทีย่ว
ตามโครงการพระราชด�าร ิ“ก้าวแรกสู ่๙ ทีย่ิง่ใหญ่” 

บรรณสทิธิ ์รกัวงษ์ ผูอ้�านวยการ สถานโีทรทศัน์ดจิติอลช่อง MONO29 
บรษิทั โมโน บรอดคาซท์ จ�ากดั ร่วมแสดงความยนิดกีบั พล.อ.ราชรกัษ์  
เรยีนพชืน์ กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ สถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับก 
(ททบ. 5) เนือ่งในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่งใหม่  

ศริพิร เดชสงิห์ ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกจิ บรษิทั 
สยามแมค็โคร จ�ากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนในการขึน้รบัรางวลัจากผล
งานภาพยนตร์โฆษณา ชดุ “Hope อย่าหมดหวงัทีจ่ะลกุขึน้” ในงาน 
Catholic Media Awards 2016 

มร.ครสิเตยีน โรซี ่ผูจ้ดัการทัว่ไป โรงแรมเคป นทิรา หวัหนิ และ ลภสัร-
ดา เกดิสขุ ผูป้ระสานงานฝ่ายขาย ให้การต้อนรบัอย่างอบอุน่แก่ เจมส์-
มาร์-เจมส์ อศัรสักร นกัแสดงจากไทยทวีสีช่ีอง 3 ในโอกาสมาพกัผ่อน
ทีโ่รงแรมเคป นทิรา หวัหนิ 


