
‘ธง’สนิบนฉาว
รับทราบ อย่างไรก็ตาม การ
ตรวจสอบไม่ควรท�าในลกัษณะ
ลูบหน้าปะจมูก ตั้งธงมุ่งเน้น  
ไปที่ฝ่ายการเมืองที่เป็นอดีต
รฐัมนตรแีต่เพยีงกลุม่เดยีว แต่
ควรตรวจสอบทกุคนทกุฝ่ายที่
ถูกพาดพงิและเกีย่วข้อง

ประเดน็สนิบนอือ้ฉาวข้ามชาติ
จากบริษทัโรลส์-รอยซ์มคีวาม
น่าสนใจตรงท่ีผู้ว่า สตง.ออก
มาระบมุรีายชือ่ผู้รับสนิบนอยู่
ในมือแล้ว รอเพียงค�ายืนยัน
จากอังกฤษว่าตรงกันหรือไม่ 
ก่อนท่ีจะเปิดเผยให้ประชาชน
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อย่าให้เขาแซงเราเพราะความ
อยากโง่ ความอยากทะเลาะ 
อยากใหญ่  3

นอนซมเป็นแมวป่วย

editor59lokwannee@gmail.com

จับแกะชนแพะ
ขบวนการยุติธรรม หรือ ขบวนการตอแหล?

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

คดี “ครูจอมทรัพย์” จะ “จับแพะ” หรือ “จับแกะ”
ต้องสู้ด้วยหลักฐาน “ความจริงที่มีชุดเดียว” 
ไม่เหมือนความขัดแย้งทางการเมืองทั้ง “อคติ”
“ความจริงมีหลายชุด” และ “วาทกรรมมีมากมาย” 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” ชี้ “แพะและไก่” ในสังคมไทย
“พระมหาไพรวัลย์” หนุนปฏิรูป “คณะสงฆ์” 
“ลอย ลมบน” วิพากษ์ “ฝันกลางแดด” ตั้งผู้ว่าฯ 
“โสภณ พรโชคชัย” เตือนระวัง “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” 
ถ้าเชื่อประเทศและประชาชนคงเหลือแต่กางเกงใน 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” อาลัย “น้องแอร์” ผู้ปกป้องฟ้าไทย

ล้างคนโกง! 

กคช.ผุดบ้าน
ผู้มีรายได้น้อย

ฉุก(ละหุก)คิด 3

ลีกจีน
ทางเลือก“รูนี่ย์”

กีฬา 6

เศรษฐกิจ 4

SCตั้งเป้า3ปี
20,000ล้าน

เศรษฐกิจ 5

ทรัมป์
“เรียกแขก”ทั่วโลก

ต่างประเทศ 7
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ถ้าเกิดรายการมวยล้มต้มคนดู
ความเชื่อมั่นจะไม่มี

ทั้งในสายตาคนไทยและต่างชาติ

ประเด็นต่อเนื่องมาจากสัปดาห์   
ที่แล้ว ท่ีมีคนพูดถึงและถูกน�าไป
ขยายผลอย่างมาก หนไีม่พ้นเรือ่ง
ที่รับเงินสินบนจากบริษัทโรลส์-
รอยซ์
 กรณีนี้มีทั้งคนน�ามาเป็นประ 
เด็นตีปลาหน้าไซ สร้างเครติดให้
ตวัเอง และคนเอาไปเป็นประเดน็
ใช้กล่าวหาโจมตีฝ่ายตรงข้าม แต่
ก็ยังเป็นเพียงการขี่ม้าเลียบค่าย
ให้ไปตีความกันเอาเอง ไม่ได้พูด
ออกมาตรงๆ หรอืเอ่ยชือ่ใครออก
มาว่าเป็นคนรับผิดชอบก้อนโตท่ี
ว่านั้น
 ผู้ที่ถูกเอ่ยชื่อทางอ้อมให้
ไปเดากันเอง มีตั้งแต่อดีตผู้
บรหิาร บมจ.การบนิไทย อดตี
ผูบ้รหิาร บมจ.ปตท. และ ปตท.
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
(ปตท.สผ.) อดีตรัฐมนตรี แล
อดีตบิ๊กในกองทัพ
 อย่างไรก็ตาม ค�าพูดท่ีน่าสน 
ใจและน่าติดตามความคืบหน้า
มากท่ีสดุ กลบัเป็นค�าพดูของนาย
พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการส�า 
นักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ที่ยืนยันว่ามีเอกสารรายชื่อและ
หลักฐานบุคคลที่รับสินบนจาก
บริษัทโรลส์-รอยซ์แล้ว
 ไม่รู้ว่าผู้ว่าสตง.ได้รายชื่อท่ีว่า
นั้นมาจากไหน และมีรายชื่อของ
ใครปรากฏอยู่บ้าง เพราะผูว่้าสตง.
บอกว่าจะรอการยืนยันข้อมูลของ
ประเทศอังกฤษว่าตรงกับท่ีมีอยู่
หรือไม่
 “สตง.ได้ท�าหนังสือประสาน
ความร่วมมอืขอข้อมลูจากองักฤษ
เพือ่เจาะจงตวับคุคล ท้ังผูจ่้ายและ
ผูร้บัสนิบน คาดว่าจะได้รายชือ่คน
ไทยทัง้หมดทีไ่ปรบัเงนิจากบรษิทั

ที่เกี่ยวข้อง
 เม่ือมุ่งเข็มทิศไปที่อดีตรัฐ-
มนตรีก็หมายความว่าเน้นตรวจ
สอบเฉพาะฝ่ายการเมือง ส่วนฝ่าย
อื่นที่อาจเกี่ยวข้องตามห้วงเวลา   
ที่ถูกระบุเรื่องการรับจ่ายสินบน
อาจไม่ถกูตรวจสอบ หรอืไม่ให้น�า้
หนักในการตรวจสอบ
 อย่างไรก็ตาม คงต้องติดตาม
ดูกันว่า สตง.จะน�ารายช่ือผู้ท่ีถูก
พาดพิงมาเปิดเผยต่อสังคมจริง
อย่างที่พูดไว้หรือไม่ และผลสรุป
สุดท้ายของการตรวจสอบเรื่องน้ี
จะออกมาอย่างไร
 จะซ�้ารอยกรณีจัดซื้อเครื่อง

โรลส์-รอยซ์ และจะเปิดเผยให้สัง 
คมได้รับรู้ในเร็วๆนี้”
 เป็นประโยคทองท่ีถือเป็น
ไฮไลท์ประจ�าวันเลยก็ว่าได้ 
และน่าติดตามความคืบหน้า
ย่ิงกว่าค�าพูดของนักการเมือง 
นักเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ี
ใช้ประโยชน์จากเรื่องน้ีเพ่ือ
สร้างเครดิตให้ตัวเองและใช้
โจมตีฝ่ายตรงข้าม
 อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่น่า
ผิดหวังอยู่เล็กน้อยจากค�าพูดของ
ผู้ว่าสตง.ที่ระบุเป้าหมายของการ
ตรวจสอบในครั้งนี้ว่าจะมุ่งไปที่
บรรดาอดีตรัฐมนตรีว่ามีใครบ้าง

ตรวจจับวัตถุระเบิดซีทีเอ็กซ์ของ
สนามบิสุวรรณภูมิที่แม้มีผลตรวจ
สอบออกมาจากต่างประเทศแต่
การตรวจสอบในไทยกลับจับมือ
ใครดมไม่ได้หรือไม่
 มาปูเส่ือรอดูกันว่าบทสรุปสุด 
ท้ายของสนิบนอือ้ฉาวนีจ้ะออกมา
อย่างไร
 ถ้าเกิดรายการมวยล้มต้มคน
ดู เครดิตขององค์กรตรวจสอบ    
ในไทยจะไม่เหลอืความเชือ่มัน่ จะ
ไม่มีทั้งในสายตาคนไทยและใน
สายตาต่างชาติ
 แต่หากว่ามีการเปิดเผย
รายช่ือออกมา และสามารถ
เอาผิดกับใครได้ เรื่องนี้ก็จะ
ถูกขยายความไปและใช้ประ 
โยชน์ในทางการเมืองจนเกิด
ผลกระทบในวงกว้างอย่าง
แน่นอน

‘ธง’สินบนฉาว
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“พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส” ผู้ว่าการส�า 
นักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุ
มีเอกสารรายชื่อและหลักฐานผู้ที่รับ
สินบนจากบริษัทโรลส์-รอยซ์แล้ว แต่
ต้องรอการยืนยันข้อมูลจากอังกฤษว่า
ตรงกนัหรอืไม่ แม้ในต่างประเทศ การ
จ่าย “ค่านายหน้า” หรอื “คอมมชิชัน่” 
จะไม่ผิดกฎหมาย แต่ประเทศไทยถือ 
ว่าผิดกฎหมาย
 กระแสบิดเบือนที่เกิดขึ้นขณะนี้คือ 
พยายามชี้เฉพาะ “ยุคทักษิณ” ทั้งที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2534-2556 ซึ่งบริษัท
โรลส์-รอยซ์จ่ายสินบนหลายประเทศ  
แต่  “การบินไทย” ขายเครื่องยนต์ 3 
ช่วง คอื ปี 2534-2548 เป็นเงนิ 1,253 
ล้านบาท และจ่ายสินบนให้ “ปตท.
และปตท.สผ.” รวม 393 ล้านบาท ใน 
6 โครงการ ระหว่างปี 2543-2556
 “อนุสรณ์ ธรรมใจ” นักวิชาการ
เศรษฐศาสตร์ ประเมินมูลค่าปัจจุบัน
ของสินบนบริษัทโรลส์-รอยส์เบื้องต้น
พบว่า มลูค่าปัจจบุนัการให้สนิบนและ
ทุจริตคอร์รัปชัน 3 ครั้งเท่ากับ 3,417 
ล้านบาท โดยความเสียหายและมูล-
ค่าสินบนสูงสุดในยุครัฐบาลรัฐประ-
หาร “รสช” ปี 2534-2535 ประมาณ 
1,386-2,248 ล้านบาท
 กรณีสินบนโรลส์-รอยซ์สะท้อนว่า 
การทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวข้องทั้งนัก 
การเมอืงลากตัง้โดยอ�านาจรฐัประหาร 
ผูน้�ากองทพั ข้าราชการระดบัสงู และผู้
บริหารรัฐวิสาหกิจและบอร์ดรัฐวิสา 
หกิจ!
 จะกวาดล้างคอร์รปัชนัจงึต้องปฏ-ิ
รูประบบการจัดซื้อจัดจ้างในรัฐวิสา-
หกิจและระบบราชการให้ส�าเร็จเป็น  
รูปธรรมก่อน โดยมี “คณะกรรมการ
ภาย นอก” ท่ีเป็นกลางและอสิระอย่าง
แท้จริง!

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ล้างคนโกง! 

กจิโลกไม่ด ีแล้วสงิคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซยี เขมร 
ลาว หรอืพม่าเขาดไีด้อย่างไร ท�าไมเขาก้าวขึน้ไป
ได้ แต่เรากบัตรงข้าม อะไรท่ีมันท�าให้เกดิความไม่
มัน่ใจ  
 ถ้าการเมอืงนิง่ มคีวามเป็นธรรม ความ
สามคัคปีรองดองกจ็ะกลบัมา เชือ่เถอะไทย
ต้องผ่าน ต้องผงาดเป็นเสอืตวัที ่5  ได้  ไม่ใช่
นอนซมเป็นแมวป่วยอยูอ่ย่างปัจจบุนันี้  
 กห็วังว่าเราจะเลือ่นขึน้โดยธรรมชาต ิมนัต้อง
มเีจบ็ มจี�า ต้องได้บทเรยีน เราคงรูว่้าเพราะเราท�า
กันอย่างนี้จนมีรัฐบาลแบบนี้ เพราะเราไปเรียก
ร้องให้เขามาเอง ไม่กลบัไปเป็นแบบเก่าแบบโน้น 
ประเทศเราบอบช�า้กนัแค่นีพ้อแล้ว  
 เวลานีต่้างกเ็รยีกร้องความปรองดอง ก็
คิดว่าความปรองดองครั้งนี้น่าจะดีกว่าทุก
ครัง้ทีผ่่านมา คงจะมคีวามจรงิใจและจรงิจงั
เพ่ือประเทศชาติ เศรษฐกจิ และความเป็น
อยูท่ีด่ขีึน้ จะได้ไม่น้อยเนือ้ต�า่ใจ ไม่น้อยหน้า
เพ่ือนบ้าน อย่าให้เขาแซงเราเพราะความ
อยากโง่ ความอยากทะเลาะ อยากใหญ่ แย่ง
ผลประโยชน์ แย่งอ�านาจกนัจนประเทศเสีย
โอกาส จงึหวงัว่าโอกาสนีท้กุฝ่ายจะมสี�านกึดี 
มบีทเรยีน เรากจ็ะผ่านฉลยุแน่นอน
	 เจรญิพร

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

 

ถ้าการเมืองนิ่ง มีความเป็นธรรม 
ความสามคัคปีรองดองกจ็ะกลบัมา 
เชือ่เถอะไทยต้องผ่าน ต้องผงาดเป็น
เสอืตวัที ่5 ได้ ไม่ใช่นอนซมเป็นแมว
ป่วยอยูอ่ย่างปัจจบุนันี้  

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง 
แสดงความรู้สึกท้อแท้กับการลงทุนที่ผ่านมา 
เพราะภาครัฐพยายามให้สิทธิพิเศษต่างๆมาก
ท่ีสุดแล้ว แต่กย็งัไม่มนีกัลงทนุกล้าทีจ่ะลงทนุ จงึ
ท�าให้กระทรวงการคลังค่อนข้างผิดหวังกับท่าที
ของภาคเอกชนไทย
 กไ็ด้แต่เหน็อกเหน็ใจกนัไป แต่สิง่ทีเ่ราปฏิเสธ
ไม่ได้คือเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านท่ีเขาดีกว่า 
แม้รัฐบาลเราจะบอกว่าเศรษฐกิจดี แต่ประเทศ 
อืน่ๆเขากด็บีอกว่าด ี แล้วย่ิงเอาตวัเลขเศรษฐกจิ
อย่างจีดีพีของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบก็ยิ่ง
เหน็ชดัเจนว่าประเทศไหนขยบัดขีึน้ ประเทศไหน
ทรงตวั ซึง่แต่ละประเทศดกีว่าเราทัง้หมด ไม่ว่าจะ
เป็นลาว เขมร หรอื พม่า
 ไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยเราจะอยู่ต�่ากว่าทุก
ประเทศ มันน่าน้อยใจ น่าบ่นเหมอืนกนัว่า ท�าไม
อตุสาห์มีการส่งเสรมิการลงทนุอย่างด ีแต่การส่ง
ออกกไ็ม่ได้ดีขึน้เลย ท่านปลดักระทรวงการคลงัก็
ท้อใจท่ีอตุส่าห์สนบัสนนุมากขนาดนี ้ ท่านสมคดิ 
(สมคิด จาตศุรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร)ี กบ็อก
ว่าไม่มากไ็ม่เป็นไร เพราะเชือ่มัน่ว่าเศรษฐกจิเรา
ไม่ซึมยาว มันลงจนถึงที่สุดแล้วก็ต้องเขึ้น ถ้า
การเมืองน่ิงและท�าให้การปรองดองดเีถอะ ประ    
เทศไทยยงัไงกต้็องกระโดดข้ามลาว เขมร พม่า 
เวยีดนาม หรอืมาเลเซยี
 ทกุประเทศกอ็ยูท่่ามกลางเศรษฐกจิโลกเหมอืน
เรา เราจึงพดูไม่ได้ว่าเศรษฐกจิเราไม่ดเีพราะเศรษฐ    

In Brief : ย่อความ

นอนซมเป็นแมวป่วย 
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กคช.ผุดบา้นผู้มรีายไดน้อ้ย

 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาต(ิกคช.) เปิดเผยว่า 
การเคหะแห่งชาตมิเีป้าหมายส�าคญั
ซึ่งจะต้องด�าเนินภารกิจด้านการขับ
เคล่ือนที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้
น้อย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธ 
ศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี 
(พ.ศ.2559-2568) โดยในปีงบประ 
มาณ 2560 มโีครงการทีจ่ะเร่งด�าเนนิ
การ ไม่ว่าจะเป็นโครงการฟ้ืนฟูเมอืง
ชุมชนดินแดง ทั้งโครงการจ�านวน 
20,292 หน่วย มรีะยะเวลาในการพฒั 
นาโครงการ 8 ปี ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ก่อสร้างซึง่อยูใ่นขัน้ตอนการลงเสาเขม็
ในโครงการในระยะที ่1 (แปลง G)  
 ส่วนการพัฒนาโครงการระยะที่ 
2, 3 และ 4 จะด�าเนนิการเพือ่รองรับ
ผูอ้ยูอ่าศยัเดมิ จ�านวน 6,212 หน่วย 
อยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัท�าแบบราย
ละเอยีดเพือ่ก่อสร้าง (Detail Design) 
และรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม (EIA) ทัง้นีใ้นการด�าเนนิ
การระยะ 3 และ 4 เพือ่รองรับผู้อยู่
อาศยัใหม่จ�านวน 13,746 หน่วย นัน้ 
กคช.ได้ตัง้คณะท�างานเพือ่ศกึษาแนว 
ทางการร่วมลงทนุกบัการภาคเอกชน 
และประสานส�านักงานคณะกรรม 
การนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
การคลงั ในการจดัท�าร่าง TOR และ
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทนุในกจิการภาครฐั พ.ศ.2556 

 นอกจากนี้ยังมีโครงการอาคาร
พักอาศัยคงเหลือ จ�านวน 19,423 
หน่วย ในจ�านวนนีเ้ป็นอาคารพร้อม
ขายในปี 2560 จ�านวน 10,470 หน่วย 
โดยมีแผนที่จะด�าเนินการด้านการ
ตลาดเชิงรุก โดยมุ่งใช้กลยุทธ์ทาง  
การตลาด การเงิน การปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้ค่าเช่าซือ้ รวมทัง้การส่งเสริม
การขาย ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม 
ปทมุธาน ีและสมทุรปราการ ทัง้นีเ้พือ่
เป็นการเพิม่โอกาสในการเข้าถงึการ
บรกิารของรฐั กคช.จงึได้ด�าเนนิการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อส�า-   
หรบัลกูค้าใหม่ทีเ่ช่าซือ้โครงการทีอ่ยู่
อาศยัของการกคช.ทีค่รอบคลุมโครง 
การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชดุที ่1 ปี 2557 
ซึง่ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อม
ส่งมอบ รวมถงึโครงการบ้านเอือ้อาทร
และโครงการเคหะชมุชน รวมจ�านวน 
43 โครงการ โดยผู้เช่าซือ้จะต้องเป็น
ลูกค้าใหม่ และท�าสัญญาเช่าซือ้ภาย 
ในเดอืนมกราคม-มนีาคม 2560  ซึง่
ก�าหนดกรอบเวลาการผ่อนช�าระกับ
การเคหะแห่งชาตใินเบือ้งต้นเป็นระ 
ยะเวลา 5 ปี 
 “กคช.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ค่าเช่าซือ้ในปีที ่1 จากร้อยละ 8.5 คง
เหลอืร้อยละ 7.5 ทัง้นี ้ ผู้เช่าซือ้จะได้
รบัอตัราดอกเบีย้พเิศษ นบัตัง้แต่เดอืน
ทีท่�าสญัญาเช่าซือ้จนถงึเดอืนธนัวา-
คม 2560 ซึง่กคช.จะปรับอตัราดอก 

เบีย้เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 8.5-9.0 ต่อปี 
ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติในปัจจุบัน 
ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2561 เป็นต้น  
ไป จนกว่าสิน้สดุสญัญาเช่าซือ้ และ
เมือ่สิน้สดุระยะเวลาตามสัญญาเช่าซ้ือ 
5 ปี ให้ผู้เช่าซือ้น�าเงนิต้นส่วนทีเ่หลอื
ทั้งหมดมาช�าระให้กคช.ในวันโอน
กรรมสิทธิ”์ 
 อย่างไรก็ดีกคช.มีโครงการที่อยู่
อาศยัในความดแูลทัง้สิน้ 680 ชมุชน
ทัว่ประเทศ ซึง่ต้องดแูลคณุภาพชวีติ
ของผู้อยู่อาศัยตามโครงการพัฒนา
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่
อาศยั ดงันัน้แผนในปีนีก้คช.จะด�า-
เนนิการ 100 ชมุชน โดยมีโครงการ
เคหะชุมชนบ่อนไก่เป็นโครงการน�า 
ร่อง และได้แบ่งการพัฒนาเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ การพฒันาด้านกายภาพ 
ในลักษณะการปรับปรุงซ่อมแซม
สภาพห้องพักอาศัยให้อยู่ในสภาพ
พร้อมอยู่ ส่วนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตจะเป็นการพัฒนาระยะยาวด้วย
การส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมี
ความเข้มแขง็ ผ่านกจิกรรมต่างๆ 
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มอบโชค	: กลุม่ทร ูร่วมฉลองเทศ 
กาลตรุษจีนกับแคมเปญ “True 
Lucky Together” มอบโชคสุด
พเิศษส�าหรับลกูค้าทีเ่ปิดเบอร์มหา
มงคลกับทรูมูฟ เอช สนุกสุดกับ
สิทธิ์ดูบอลระดับโลกแบบถูกลิข-
สทิธิฟ์ร ี1 เดอืน ผ่านแอปพลเิคชนั 
TrueID และปังสดุกบัสทิธิจ์บัอัง่เปา
ไข่ทองค�าผ่านแอปพลิเคชัน True 
You ลุ้นรับรางวัลมากมาย รวม
มลูค่ากว่า 35 ล้านบาท

ธัชพล กาญจนกลู

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,250.00 บาท

 ขาย 20,350.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,990.00  บาท

 ขาย   20,350.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,216.75 ขาย 1,216.94
ลอนดอน ซื้อ 1,216.75 ขาย 1,216.93

ภาวะหุ้น 23 มกราคม 2560

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) 

35.56

38.58625

45.5575

4.6625

0.32283

25.17575

+7.80  1,570.79  
  44,710.25
+8.80  2,210.52  
  29,327.70
+3.32  976.04  
  20,686.80
+5.55  644.23  
  2,603.03

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

1,632.76  +5.17

2,505.98  +20.75

2,778.56  +30.38

1,839.73  +9.15

2,563.00  +22.54

2,894.91  +19.28

1,285.74  +8.62

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,951.04

 11.07

กคช. เดินหน้าภารกิจด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยปี’60 ผุดบ้าน
ส�าหรับผู้มีรายได้น้อยพร้อมท�าการตลาดเชิงรุก-ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยค่าเช่าซ้ือเพิ่มโอกาสคนรากหญ้ามีบ้านเป็นของตนเอง 
ขณะเดียวกันลุยยกระดับคุณภาพชีวิต 100 ชุมชน สอดรับ
ยทุธศาสตร์พฒันาทีอ่ยูอ่าศยัใน 10 ปี    

 4,422.46

9.89

 528.58

 -

11,299.55 

25.27

 11,562.44  

25.86

 -262.88 

-

24,323.55  

54.40

 24,693.63  

55.23

 -370.08 

-
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 นายณฐัพงศ์ คณุากรวงศ์ ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซี 
แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหา 
ชน) หรอื SC เปิดเผยถงึแผนการ
ด�าเนนิงานธรุกจิในปี 2560 ว่า ใน
ปีนีบ้ริษัทมแีผนจะเปิด 17 โครงการ
ใหม่ มลูค่ารวม  27,000 ล้านบาท 
โดยในครึง่ปีแรกจะเปิด 6 โครงการ
ใหม่ มลูค่ารวม 14,000 ล้านบาท 
แบ่งเป็น คอนโดมเินยีม 2 โครงการ 
มูลค่ารวม 8,800 ล้านบาท และ
บ้านเดีย่ว 4 โครงการ ส่วนครึง่ปี
หลงัเปิด 11 โครงการ เป็นแนวราบ
มูลค่ารวม 13,000 ล้านบาท นอก 
จากนี ้ยงัมส่ีวนของอาคารส�านกังาน
เช่าซึง่บรษิทัเตรยีมเปิดอาคารส�า-
นกังานใหม่ SC Tower ในปลาย
ไตรมาส 1 นี ้ปัจจบัุนมยีอดจองแล้ว 
100% 
 “ปีนีบ้รษิทัได้วางงบการลงทนุ
ไว้ที ่16,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบ
ซือ้ทีด่นิ 8,000 ล้านบาท และงบ
ก่อสร้าง 8,000 ล้านบาท ทัง้นี ้ได้

ตัง้เป้าหมายรายได้ที ่14,800 ล้าน
บาท และเป้ายอดขายที่ 16,000 
ล้านบาท ซึง่เตบิโตขึน้ 38% โดย
แนวราบจะมสีดัส่วนมากสดุคาดว่า
ทะล ุ10,000 ล้านบาท ส�าหรับ Back 
log ในมอือยูท่ี ่6,000 ล้านบาท ซึง่
รบัรูปี้นี ้ 10-15% ในจ�านวนนีเ้ป็น
รายได้จากแนวสงู 90%”  
 อย่างไรกด็ ีส�าหรบัแผนการด�า 
เนินงานในปีน้ี เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนงานในช่วง 3 ปีจากนี ้(2560-
2562) ซึ่งทางบริษัทได้วางยุทธ-
ศาสตร์เชงิรกุ เพือ่ให้บรษิทัเตบิโต
อย่างยัง่ยนืในยคุ 4.0 ซึง่เป็นยคุแห่ง 
Connectivity ท่ีโลกเชื่อมต่อกัน
ทั้งหมดด้วยระบบดิจิทัล และเพื่อ
ให้การเตบิโตอย่างต่อเนือ่งช่วง 3 ปี
นี ้ บรษิทัจงึวางแผนยทุธศาสตร์ 4 
ข้อ ในการขบัเคลือ่นได้แก่ 1.Top-
line growth เป็นแผนยทุธศาสตร์
เชิงรุกในการพัฒนาที่อยู่อาศัยทุก
ระดบัราคาโดยยงัคงรกัษาฐานผูน้�า
ส่วนแบ่งตลาดของกลุม่ high-end

ซึง่ทาง SC มมีารเ์กตแชร์ในกลุ่ม
ของบ้านเดีย่วระดบัราคา 20 ล้าน
บาท โดยมสีดัส่วนที ่15-20% ของ
มูลค่าตลาดรวมซึ่งปี 2558 อยู่ที่ 
102,500 ล้านบาท ซึง่จะมกีารขยาย
ไปในโซนมดิทาวน์ใกล้เมอืงมากขึน้
 พร้อมกนันี ้เตรยีมรกุขยายเพิม่
ส่วนแบ่งตลาดในกลุม่ Mass มากขึน้ 
โดยเฉพาะระดบัราคา 5-20 ล้าน
บาท โดยทัง้นีร้ะดบัราคา 3-5 ล้าน
บาท และกลุม่ระดบั 5-10 ล้านบาท 
ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้มีสัดส่วนในตลาด
รวมถงึ 72% ซึง่ปีทีแ่ล้วบรษิทัมมีาร์
เกตแชร์กลุม่ระดบั 5-10 ล้านบาท 
อยูท่ี ่10% ส่วนระดบั 10-20 ล้าน
บาท บรษิทัมมีาร์เกตแชร์ 10% ขณะ

ณฐัพงศ์ คณุากรวงศ์

ที ่ 3-5 ล้านบาท บรษิทัมมีาร์เกต
แชร์เพยีง 1% ทัง้นี ้บรษิทัมองเหน็
ถงึโอกาสเพราะฐานกลุม่น้ีกว้างแต่
กม็คีูแ่ข่งมากเช่นกนั อย่างไรกดี็ เน่ือง 
จากโครงการที่บริษัทพัฒนาเป็น
บ้านสร้างเสรจ็ก่อนขายบวกกบัคณุ-
ภาพ ดงันัน้ จงึมคีวามได้เปรยีบซึง่
การซื้อและโอนจะด�าเนินการแล้ว
เสรจ็ใน 1 เดอืน 2.Human-centric 
innovation : ผสานนวตักรรมพฒั-
นา “บ้านรู้ใจ” ในทุกระดับราคา 
เพือ่ตอบโจทย์การใช้ชวีติของผูค้นที่
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในโลกยคุ 
4.0 คาดว่าจะเปิดตวัโครงการได้ประ 
มาณปลายไตรมาส 3 หรอืต้นไตร-
มาส 4 3.Top quality : รกัษามาตร 
ฐานคุณภาพทั้งสินค้าและบริการ 
และ 4.Lean: ปรบั process ทัง้ภาย 
ในและภายนอกให้เป็นระบบ Digi-
tization เพือ่ความแม่นย�าและคล่อง
ตวั และมกีารปรบัโครงสร้างองค์กร
ส�าหรบัยคุ 4.0
 “จากแผน 3 ปี บรษิทัได้ตัง้เป้า
มรีายได้เกนิ 20,000 ล้านบาท ใน
ปี 2562 โดยสดัส่วนรายได้มาจาก 
ค่าเช่า 5% รายได้จากแนวสงู 35% 
และแนวราบ 65% ส่วนในปี 2561 
เป้ารายได้จะอยูท่ี ่18,000 ล้าน”

เอสซีฯ เปิดแผนรุกตลาดอสังหาฯช่วง 3 ปี ตั้งธงโกยรายได้ 
20,000 ล้านบาท ในปี 62 พร้อมปรบักลยทุธ์สูศ้กึปีไก่ ลยุขยาย
ฐานชงิเค้กตลาด Mass + high-end จบักลุม่ลกูค้า 5-20 ล้าน
บาท เพิม่พอร์ต ดันรายได้ปีนีแ้ตะ 14,800 ล้านบาท

เปิดตวั : นายภมิขุ สมิะโรจน์ ประธานกรรมการบรหิาร พร้อมด้วยคณะ
ผูบ้รหิารบรษิทั ซสัโก้ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบั นางสาวพรรณอมัพา    
วงศ์ศรีชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท 
บางกอก สมาร์ทการ์ด ซสิเทม จ�ากดั เปิดตวับตัร “ซสัโก้ แรบบทิ”  โดย
สามารถใช้ช�าระและเตมิเงนิได้ทีส่ถานบีรกิารน�า้มนัซสัโก้ รวม 64 แห่ง

มอบเงนิ	: บรษิทั เอส.ซ.ีเอส.สปอร์ตสแวร์ จ�ากดั ผูผ้ลติและจดัจ�าหน่าย
รองเท้านกัเรยีนแบรนด์  เบรกเกอร์ น�าโดย นายสมฤกษ์ วงศ์วรีะนนท์
ชยั รองกรรมการผูจ้ดัการฯ มอบเงนิบรจิาคให้กบัมลูนธิชิยัพฒันาจ�านวน 
250,000 บาท จากการจ�าหน่ายรองเท้าผ้าใบรุน่พเิศษ Breaker J ที่
สร้างสรรค์ขึน้ภายใต้แคมเปญ “ตามรอยเท้าพ่อ” 

SCตัง้เปา้3ปีโกย20,000ลา้น
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กีฬา

โลกกีฬา

‘คอนต้า’ปลืม้หวด‘เซเรน่า’ 

‘กาบอง’ตกรอบแฟรกินั คพั  

‘แพทรอีอตส์’ชน‘ฟัลคอนส์’ซเูปอร์โบว์ล

‘ซลัลแิวน’ซิวแชมป์มาสเตอร์สสมยั7

“นกัรบกูช้าต”ิ นวิองิแลนด์  แพทรอีอตส์ 
โดยการน�าของ ทอม เบรดี ้จะลงสนามนดัชงิชนะ
เลิศ อเมริกันฟุตบอล กับ ทีมแอตแลนต้า 
ฟัลคอนส์ ในวนัอาทติย์ที ่5 กมุภาพนัธ์ทีจ่ะถงึ
นี ้เวลาท้องถิน่ หรอืเช้าตรูว่นัจนัทร์ที ่6 ก.พ.ใน
ประเทศไทย 
 ทีส่นาม รอกกี ้ กลิเลต็ต์ ทอม เบรดี ้ ควอ     
เตอร์แบก็ของนกัรบกูช้าต ิ ขว้างได้ 3 ทชัดาวน์ 
ไม่โดนอนิเตอร์เซปต์ ท�าระยะได้ 384 หลา ท�า 

รอนนี ่โอ ซลัลแิวน คว้าแชมป์ Defabet Mas-
ters มาครองได้เป็นสมยัที ่ 7 หลงัจากทีเ่อาชนะ 
โจ แพร์รี ่ 10-7 ทีอ่เลก็ซานดร้า พาเลซ เมือ่วัน
อาทิตย์ท่ีผ่านมา 
 ซลัลแิวน กล่าวถงึชยัชนะในเกมนีว่้า “โจ เล่น
ได้ดมีากในรายการนี ้เป็นเกมทีด่ ีเขาสมควรทีจ่ะ
ชนะ ผมโชคดีทีข่โมยเขามา” ซลัลแิวน กล่าว “โจ 
จะต้องกลบัมาอกี เขาเป็นคู่แข่งทีเ่ล่นด้วยยาก ผม

ลายสถติขิองเขากบั แพทรอีอตส์ ได้ส�าเรจ็ ก่อน
พาทมีเอาชนะ ทมีกรนีเบย์ แพคเกอร์ แชมป์สาย 
AFC ขาดลอย 36-17 ขณะที่ แอตแลนต้า 
ฟัลคอนส์ ของ แมตต์ ไรอนั ทีข่ว้างไป 4 ทัชดาวน์ 
ก่อนทีท่มีเอาชนะ กรนีเบย์ แพคเกอร์ส ไปด้วย
สกอร์ 44-21 โดยนดัชงิชนะเลศิ จะมขีึน้ทีส่นาม 
NRG ในเมอืงฮสูตนั ได้รบัการคาดหมายว่าจะ
เป็นเกมทีน่่าสนใจเกมหนึง่ เนือ่งจากทัง้สองทมี 
เป็นทมีทีม่เีกมรกุทีเ่ร้าใจ และมผีลงานทีด่มีาก 

เพียงต้องรอจงัหวะเป็นของผม แฟนๆเองกแ็ทบไม่
อยากจะเชือ่ แต่ผมมีความสขุมาก มนัเป็นสถติทิี่
ยิง่ใหญ่ส�าหรับผม”
 ขณะที ่แพร์ร่ี กล่าวว่า “ผมพยายามทีจ่ะพสิจูน์
ตวัเองอย่างมาก แต่ผมกต้็องท�าต่อไป ผมท�าได้ดี 
แต่ยงัไม่ดีพอทีจ่ะเอาชนะ รอนน่ี ได้ รอนนี ่ไม่ได้
เล่นได้ดีทีส่ดุของเขา แต่เขากย็งัเล่นได้วเิศษ เป็น
นัดชิงชนะเลศิ ทีเ่ตม็ไปด้วยหลากหลายอารมณ์” 

สเวน โกรนั เอรคิสนั อดตีนายใหญ่ทมี “สงิโต
ค�าราม” อังกฤษ แสดงความคิดเห็น การตัด 
สนิไปเล่นในซเูปอร์ลกีของจนี อาจจะเป็นทาง
เลอืกทีด่ทีีส่ดุ เวลานี ้ส�าหรบั เวย์น รนูีย์่ กอง

หน้าทีม “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
และทีมชาติอังกฤษ 
 “ประเทศจนี เป็นสถานทีย่อดเยีย่มมากทกุ
วันน้ี หากว่าคุณไม่เคยมาเมืองจีน คุณจะไม่
เช่ือสายตาคุณเลย เม่ือคุณมาอยู่ที่นี่ และผม
มั่นใจว่า รู้นี่ย์ สามารถที่จะเล่นให้กับทีมอะไร
ก็ได้ที่นี่” เอริคสัน กล่าว  “ผมคิดว่า มันเป็น
เรือ่งทีส่�าคญัมาก ส�าหรบันกัเตะทีค่ดิจะมาทีน่ี่ 
มนัไม่ง่ายแน่นอน คณุจะต้องมุง่มัน่กบัสิง่ทีค่ณุ
ต้องท�า” 
 “นกัเตะช้ันน�าหลายคนก�าลังคดิว่าพวกเขา
จะมาที่นี่ กองหน้าชั้นน�าหลายคนอาจจะมอง
ว่าเป็นเรือ่งทีง่่ายส�าหรบัพวกเขา ทีจ่ะยงิได้ 20 
หรอื 25 ประต ูแต่มนัไม่ง่ายเลย แม้ว่าพวกเขา
จะบิ๊กเนมขนาดไหนก็ตาม” 
 เมื่อถูกถามถึงว่า รูนี่ย์ คือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ 
เอริคสัน กล่าวว่า “แน่นอนอยู่แล้ว เขาเป็น   
นักเตะระดับต�านานเหมือนกับ ชาร์ลตัน เดน
นิส ลอว์ และ จอร์จ เบสต์ เขาเป็นนักเตะที่ยิ่ง
ใหญ่ มีสถิติการท�าประตูในทีมชาติเป็นเครื่อง
รบัประกนั เขายงัคงเป็นนกัเตะทีน่่ามหศัจรรย์
อยู่” 

จีนทางเลือกใหม่‘รูนี่ย์’

โยฮนัน่า คอนต้า นักหวดสาวจากองักฤษ มอื
วางอนัดบั 9 ของออสเตรเลยีน โอเพ่น ยอม   
รับรูส้กึเป็นเกยีรตทิีไ่ด้มโีอกาสปะทะฝีมอืกบั 
เซเรน่า วลิเลีย่มส์ จากสหรฐัอเมรกิา ในรอบ
ที ่4 เม่ือวนัจนัทร์ทีผ่่านมา   
 คอนต้า ยงัไม่เคยมโีอกาสปะทะฝีมอืกบั
วลิเลีย่ส์ มาก่อนเลน และเมือ่ครัง้ที ่ เซเรน่า 
คว้าแชมป์ออสเตรเลยีน โอเพ่น ครัง้แรก ในปี 
2003 คอนต้า อายเุพยีง 11 ปีอาศยัอยูช่าน
เมอืงเมลเบร์ิน โดย คอนต้า ได้กล่าวถงึการที่
เธอได้มีโอกาสพบกบั เซเรน่า ในรอบที ่4 ที่
ผ่านมา 
 “เธอเป็นนักเทนนิสคนหนึง่ ทีย่งัคงเล่น
อยู ่และฉนัมโีอกาสได้ดตูัง้แต่เดก็ แล้วท�าให้
ฉันรูส้กึว่า ฉนัต้องการเป็นนกัเทนนสิอาชพี” 
คอนต้า กล่าว “นบัเป็นเกยีรตอิย่างมาก และ
ฉนัได้จดจ�าทุกนาทีขณะท่ีลงสนามแข่งกบัเธอ” 
 ขณะที ่เซเรน่า ทีปั่จจบุนั อายปุาเข้าไป 35 
ปีแล้ว กล่าวถงึสภาพร่างกายของเธอว่า “ฉนั
คิดว่า มันเป็นเร่ืองที่น่าภูมิใจ ผมคิดว่าคน
ทัว่ไปด้วยวยัเดยีวกนันี ้ไม่สามารถทีจ่ะลงเล่น
ในเกมระดบันีไ้ด้แล้ว

กาบอง เจ้าภาพ มอีนัต้องตกรอบฟุตบอลชงิ
แชมป์แห่งชาตแิอฟรกินั เนชัน่ส์ คพั เมือ่ไม่
สามารถท�าอะไร แคเมอรูน ได้เสมอกันไป 
0-0 ปล่อยให้ ทมีบร์ูกน่ิาฟาโซ เอาชนะ ทมี
กนี ีบสิเซา 2-0 ควงแขนแคเมอรนู เข้ารอบ 8 
ทมีสดุท้าย ขณะที ่กาบอง เป็นทมีเจ้าภาพทมี
แรกทีต้่องตกรอบแรก หลงัจากทีต่นูเีซยี เคย
ประสบชะตากรรมเช่นเดยีวกนั เมือ่ปี 1994 
 “มนัเป็นเรือ่งทีน่่าเสยีใจ แต่นกัเตะทกุคน
ทุม่เท 100 เปอร์เซน็ต์ แล้ว” ปิแอร์ เอเมอรคิ 
อบาเมยอง กปัตนัทมีกาบอง ทีพ่ลาดโอกาส
ท�าประตขูึน้น�าให้กบัทมี เมือ่เกมเริม่ได้เพยีง 
5 นาท ีกล่าว 
  ขณะที่น่ีคือครั้งแรก ของแชมป์ 4 สมัย 
อย่าง แคเมอรนู ทีส่ามารถเข้าไปเล่นรอบ 8 
ทมีสดุท้ายได้ ตัง้แต่ปี 2010 ทัง้ๆทีเ่มือ่เดอืน
ทีแ่ล้ว พวกเขาถูกปฏเิสธจากนกัเตะจ�านวน 8 
คนทีถ่กูเรยีกมารบัใช้ทมีชาต ิท�าให้ ฮโูก้ บรูซ๊ 
โค้ชของทมี ถงึกลบับอกว่า ทมีนีเ้ป็น ทมีแค-
เมอรนู ชดุบ ีเท่าน้ัน 
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ลว๋อ เจี๋ย แห่ง China Daily มองว่าถ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ แห่งสหรัฐ เปิดศึกการค้าและนโยบายต่างประเทศกับจีน 
จะไม่ต่างจากการถอดสลักจุดชนวนระเบิด

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

เป็นปรากฏการณ์หายากอย่างยิง่ 
ทีป่ระชาชนทัว่โลกออกมาชุมนมุประ 
ท้วงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
แห่งสหรฐั ในวนัปฏญิาณตนเข้ารบั
ต�าแหน่ง เมือ่วนัศกุร์ที ่20 มกราคม 
ทีผ่่านมา 

ลอสแอนเจลสิ ซานฟรานซสิโก ชคิา 
โก และบอสตนั 
 ส่วนในยโุรปจดัขึน้ไม่ต�า่กว่า 
10 ประเทศ เช่น องักฤษ เยอรมนี 
สเปน ฝรัง่เศส สวติเซอร์แลนด์ 
อติาล ี และเนเธอร์แลนด์ ขณะ
ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกกม็กีาร
ชมุนมุหลายประเทศเช่นกนั เช่น 
ทีอ่อสเตรเลยี นวิซแีลนด์ ญีปุ่น่ 
และดูเหมือนจะมีในกรุงเทพฯ 
ด้วย   
 ทีส่หรฐัและหลายประเทศ กลุม่
ต่อต้านทรัมป์ชุมนมุยดืเยือ้ต้ังแต่วัน
ศกุร์ถงึวนัอาทติย์
 ประเดน็ทีก่ลายเป็นตวัแปร “เรยีก
แขกสตรี” ท่ัวโลก ได้แก่พฤตกิรรม
และค�าพดูสไตล์ “เพลย์บอย” ของ
ทรมัป์ สร้างความไม่พอใจแก่กลุม่ผู้
หญงิ ทีม่องว่าทรมัป์หลงตวัเอง ดถูกู
ผูห้ญิง คกุคามและลวนลามทางเพศ
ทรมัป์พดูต่างกรรมต่างวาระ ทีก่ลุม่
ผูห้ญงิบอกว่า “รบัไม่ได้” เช่น พดู
ว่า “ผมหลงเสน่ห์ผูห้ญงิสวยอตัโน-
มัติ เห็นแล้วอดใจไม่ได้ ต้องเข้า 
ไป...” พูดถึงหญิงสาวที่เข้าแข่งขัน
เกมโชว์ทางทีวีรายการ The Appren 
tice ว่า “หญงิสาวทีเ่ข้าแข่งขนั ล้วน
จบีผมอย่างมคีวามหวงั” 
 นอกจากนั้น ยังเคยพูดถึง

นางฮลิลาร ีคลนิตัน ผูท้้าชงิต�า-
แหน่งประธานาธิบดีจากพรรค
เดโมแครตว่า “If Hillary Clinton 
can’t satisfy her husband what 
makes her think she can 
satisfy America?”
 พฤตกิรรมและค�าพูดของทรมัป์ 
สร้างความโกรธให้ผู้หญงิในวงกว้าง 
รวมทั้งเทเรซา ชูก อดีตอัยการวัย
เกษยีณ แห่งรฐัฮาวาย 
 ชูกเขียนเชิญชวนพันธมิตรใน   
เฟซบุ๊กเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ 
แล้ว โดยตัง้ค�าถามว่า “ชาวสตรรีวม
กันไปประท้วงที่กรุงวอชิงตัน วันที่
ทรัมป์ปฏิญาณตนเข้ารับต�าแหน่ง 
ดมีัย้?”
 ปรากฏว่ามีกระแสตอบรบัคกึ 
คกั กระทัง่มกีารจดัตัง้เป็นกลุม่ 
“Women’s March on Washing 
ton” นอกจากนัน้ ความเคลือ่น 
ไหวของชกู ยงัเป็นจดุเริม่ต้นก่อ
ให้เกดิกระแสประท้วงทรมัป์ทัว่
โลกด้วย 
 แม้ผูช้มุนมุส่วนหนึง่ตัดสินใจเข้า
ร่วมกจิกรรม เนือ่งจากบรรยากาศ
เป็นใจ ไปตามกระแสและตามเพือ่น
ฝงู แต่ประเดน็ทีช่วนวเิคราะห์กค็อื 
ท�าไมผู้หญงิท่ัวโลกจงึออกมา “ต้อน 
รบั” ทรมัป์มากมายขนาดนัน้ 
 ทั้งที่ทรัมป์เป็นผู ้น�าสหรัฐ 
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูท่ีส่หรฐั ไม่เกีย่ว
กบัยโุรป เอเชยี และภมูภิาคอืน่
ของโลก  

 
 

In Brief : ย่อความ

ประชาชนหลายประเทศ
ทั่วโลกจ�านวนหลายล้าน
คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
ชุมนุมต่อต้านประธานา
ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่ง
สหรัฐ ตั้งแต่วันปฏิญาณ
ตนเข้ารับต�าแหน่ง ซึ่งถือ
เป็นปรากฏการณ์หายาก
กรณหีน่ึง

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

 การเข้าด�ารงต�าแหน่งผูน้�าสหรฐั
ของทรมัป์ เป็นกจิการหรอืเรือ่งภาย 
ในของสหรัฐ ไม่เกี่ยวโดยตรงกับ
ประชาคมโลก
 แต่ท�าไมประชาชน ซึง่ส่วน
ใหญ่เป็นผู้หญิงหลายล้านคน ทัง้
ในสหรัฐ และหลายประเทศออก 
มารวมพลังต่อต้านทรมัป์ 
 การชุมนุมต่อต้านทรัมป์มีขึ้น  
ในเมอืงใหญ่ของสหรฐัมากกว่า 10 
เมือง เช่น กรุงวอชิงตัน นิวยอร์ก 

ทรมัป‘์เรยีกแขก’ทัว่โลก

ข้อมูลภาพ : edition.cnn.com



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4501 (1026) วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

081499-OM-101416-01

•	 จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก		(แรกเกดิ-เข้าโรงเรยีน)	
•		แม่บ้าน	•	ผช.พยาบาล	
•		ดูแลผู้สูงอายุ	•	ผู้ป่วยทั่วไป
•		ผู้ป่วยหนัก	•	อัมพฤกษ์	•	อัมพาต		
•		ให้อาหารทางสายยาง	
•		ดูดเสมหะที่บ้าน		โรงพยาบาล	
	 ทั้งประจ�า-ไปกลับ	กทม.-	ตจว.	
	 โดยพนักงานที่มีประสบการณ์

ศูนย์มัคคพัฒน์

รับสมัครพนักงานทุกต�าแหน่ง
ติดต่อ คุณกัญณลัคน์

เบอร์โทร. 081-4990136
02-3935076, 02-7482128 

59 เฉลิมพระเกียรติฯ ซ.9 

0273393-OM-231216-01

รับสมัครพนักงานรับ-สงเอกสาร 7อัตรา• ชาย/หญิง • มีประสบการณ
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
• วุฒิม.3ขึ้นไป 

ติดตอ บ.วาย.เอ็น.เอ็กซเพรส เซอรวิส จำกัด 
ลาดพราว 130 โทร.0-2733-9322-23

08192459-OM-170117-01

08192459-OM-170117-01

รานเสริมสวย
นวดแผนไทย

ใหเชา พรอมอุปกรณ

สนใจโทร. 08-1924-5929

ราคา 40,000.-/เดือน

หองวางใหเชา
ราคา 3,000.-/เดือน

อยูสีลม ทุงมหาเมฆ
บางรัก

รานเสริมสวย
นวดแผนไทย

ใหเชา พรอมอุปกรณ

สนใจโทร. 08-1924-5929

ราคา 40,000.-/เดือน

หองวางใหเชา
ราคา 3,000.-/เดือน

อยูสีลม ทุงมหาเมฆ
บางรัก

SAHAKRON-OM-271216-01

โทร. 0-2579-7070, 0-2579-8725-6 www.02598899.com

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

• อายุไมเกิน 30 ป
• วุฒิปร�ญญาตร�สาขาการเง�น-การธนาคาร 
 การบัญช� เศรษฐศาสตร หร�อบร�หารธุรกิจ
 หร�อสาขาที่เกี่ยวของกับการเง�น 
• เง�นเดือนขั้นต่ำรวมคาครองช�พ 15,000 บาท
• ปรับเง�นเดือนทุกปขั้นสูงสุด 53,710 บาท
• โบนัสไมเกิน 4 เดือน • สัญญาจางถึงเกษียณอายุ 60 ป

งานมั่นคง พรอมโบนัส สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค. 59-31 ม.ค. 60

เจาหนาท่ีการเงิน

• อายุไมเกิน 30 ปกยุไมเกิมเกอา
• วฒิปร�ญญาตร�สาขาการเง�น การธนาคารวฒิ

1 อัตรา 

สนใจติดตอ เลขที่ 8 ซอยธนิยะ
(BTS ศาลาแดง) แขวงสุร�ยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
สอบถามไดตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป โทร. 0-2637-0160

AROYY-AOM-010616-01

มีโอกาสไดรายได
30,000 บาทขึ้นไป

มีโอกาสไดรายได
30,000 บาทขึ้นไป

ม อโโีมีโอ

รานเนื้อยาง
อรอย

รานเนื้อยาง
อรอย มีโอกาสไดไปญี่ปุน

มีโอกาสไดไปญี่ปุน

รายได 14,500 บาทขึ้นไป
(รวมทิป)รายได 14,500 บาทขึ้นไป
(รวมทิป)

พนักงานเสิรฟพนักงานเสิรฟ

พนักงานบัญชีพนักงานบัญชี

ผูชวยผูจัดการผูชวยผูจัดการ
•  เพศหญิง • เงินเดือนขึ้นอยูกับ
 ความสามารถในการใชภาษาญี่ปุน

• เพศหญิง • ไมจำกัดวุฒิ

• เพศหญิง • ไมจำกัดอายุ
• เงินเดือนแลวแตประสบการณ

Part-time 
รายไดเริ่มตนชั่วโมงละ 60 บาทขึ้นไป

Part-time 
รายไดเริ่มตนชั่วโมงละ 60 บาทขึ้นไป

บริษัทฯ มีเงินเดือนประจำ+คารถ+ทิป+ประกันสังคม+เบี้ยขยัน
ยูนิฟอรม และมีวันหยุดสัปดาหละ 2 วัน

บริษัทฯ มีเงินเดือนประจำ+คารถ+ทิป+ประกันสังคม+เบี้ยขยันบริษัษัทฯฯ มีมเีงินเดืดือนประจำ+คคารถ+ นยนยนถ+ทิป+ประกันสังคม+เบี้ยขยัน
ยูนิฟอรม และมีวัยูนฟิออรมม แและมีวัั หยุดสปดาหละ 2 วนนหยุดสปดาหละ 2 วนวันหยุดสัปดาหละ 2 วนัยูนิฟอรม และมีวันหยุดสัปดาหละ 2 วนั

บริษัทฯ มีเงินเดือนประจำ+คารถ+ทิป+ประกันสังคม+เบี้ยขยัน
ยูนิฟอรม และมีวันหยุดสัปดาหละ 2 วัน

้ ไ้ ไ

จำนวนมากจำนวนมาก



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

LONDRI-OM-170117-01
โทร. 0-2907-9995 08-1933-3583

• เพศชาย
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ
 และปริมณฑลเปนอยางดี

พนักงาน
ขับรถสงของ

คาแรง 500 บาท/วัน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4501 (1026) วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

silkscreen-PIN-050117=C3_01

• ช่างซิลค์สกรีน
• อัตราเงินเดือน 
  13,000 บาทขึ้นไป/เดือน
• มีประกันสังคม+ค่าล่วงเวลา

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

รับสมัครด่วน

สนใจติดต่อ : เคที พริ้นติ้ง 99/2572 ซ.นักกีฬาแหลมทอง 1  

แยก 2-3 ถ.กรุงเทพ-กรีฑา แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

rubsamak-PIN-050117=C3_01

ผู้ช่วยแม่บ้าน

ประจ�าบ้าน

• เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

สนใจติดต่อได้ที่ คุณรุ่งฤดี

รับสมัครด่วน

โทร. 081-668-2170
0232765-OM-090117-01

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

EXPORT
ASSISTANT

บริษัท อินเตอรเน็ต ฟรานซ (ประเทศไทย) จำกัด

 PO SITIO N
1

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

PROFILE would be :
• 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

TURIAN-OM-071216-01

ติดตอ 08-1624-9004

ติดตอ 08-1624-9004 ไรละ 2 ลาน

ราคา
800,000/ไร

ขายสวนทุเรียน+ผลไม 30 ไร
สวนสมบูรณเก็บผลไดทั้งป
หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. 

ริมทางขึ้นเขาใหญ

ขายที่ดิน 10 ไร บางเลน
แถมที่งอก 5 ไร

อยูในซ.วัดรางกำหยาด
หนาติดถนน หลังติดคลอง

NIKKO-OM-230117-01

NIKKO-OM-230117-01

พนักงานขาย

ในเขตกทม.-ปริมณฑล
(มีประสบการณในงานขาย)

*ตองมีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง
สนใจติดตอไดที่

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

ทินเนอร
พนักงานขายทินเนอร

ในเขตกทม.-ปริมณฑล
(มีประสบการณในงานขาย)

*ตองมีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง
สนใจติดตอไดที ่เลขที่ 47/4 หมู 4 ซอยกันตนา ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี

ตำบลบางมวง อำเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี

สนใจลงโฆษณาย่อย

02-
422-8053



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

063672-OM-060117-01060636367272 O-OMM-06060101117 0-00111

ขายที่ดิน

167 ตร.ว. หองเชา 9 หอง บาน 1 หลัง เลขที่ 38 หมู 2 ต.หนองหอย ถ.เกาะกลางศรีบุญเรือง
ซอย 2 อ.เมือง จ.เชียงใหม หองเชาเดือนละ 1,500 บาท บานเดือนละ 2,500 บาท

ไมรวมคาน้ำ คาไฟ คนเชาเต็มทุกหอง ราคา 15 ลานบาท (ตอรองได) สนใจ โทร. 06-3672-3206

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4501 (1026) วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

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 4499 (1024) วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

ขายที่ดินเปลา ถมแลว 90 ตร.ว.
อยูคูบอน 27 แยก 27 แขวงทาแรง เขตบางเขน กทม.
ตารางวาละ 37,000 บาท เหมาะสำหรับสรางบานเดี่ยว

และทาวนโฮม ราคา 3,330,000 บาท

ขายที่ดินเปลา ถมแลว 90 ตร.ว.
อยูคูบอน 27 แยก 27 แขวงทาแรง เขตบางเขน กทม.
ตารางวาละ 37,000 บาท เหมาะสำหรับสรางบานเดี่ยว

และทาวนโฮม ราคา 3,330,000 บาท
สนใจติดตอ คุณพิทักษพงษ ขาวสอาด โทร. 09-6646-2325 (แจ) ID line : 0966462325



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 18 ฉบับที่ 4501 (1026) วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

หาร ของบรษิทั โธธ โซเชยีล แถลง
ข่าว “ตอกย�า้อนัดบั 1 Thoth Zocilal 
ผนกึก�าลงั OBVOC ครองตลาดโซ
เชีย่ล.” ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประ 
เทศไทย J 10.30 น. อาทติย์ นนัท-
วิทยา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ธนาคาร
ไทยพาณชิย์ แถลงข่าว “SCB Busi 
ness Direction 2017” ทีโ่รงแรม
สยามเคมปินสกี ้J 13.30 น. นนัท-
พล จัน่เงนิ ประธานจดังาน สถา-

มณฑล สดุประเสรฐิ อธบิดกีรม
โยธกิารและผงัเมอืง เปิดตวัโครงการ
จดัท�าผงัภาคกรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล “Mahanakhon 2580” 
ทีโ่รงแรมดเิอมเมอรลัด์ J 10.00 
น. มนตร ีศรไพศาล ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร เมย์แบงก์ กมิเอง็ เผย
แผนธรุกจิและทศิทางการด�าเนนิงาน 
ประจ�าปี 2560 ที ่โรงแรมอนิเตอร์
คอนตเินนตลั J 10.00 น. กล้า 
ตัง้สวุรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริ-

J พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัด
ดามาต ุเสดจ็เป็นประธานทรงเปิด
งาน “ล้างมอืสร้างสขุ...สขุ(อนามยั)
สร้างโลก” เวลา 15.00 น. ทีศ่นูย์ 
การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ J 08.30 น. 

ปนกิ’60 แถลงข่าวเปิดตัวงานสถาป 
นกิ’ 60 “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN”
Reconsidering Dwelling ที ่Ayara 
Hall, Jim Thompson House J 
15.30 น. ดนยั จนัทร์เจ้าฉาย ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ส�านกัพมิพ์ดี
เอม็จ ีจดัเสวนา 3 Healing Princip-
les For Spiritual Health in Eve-
ryday Life พร้อมรบัพลงัจติบ�าบดั 
โดย อเลก็ซานเดอร์ และ แคโรลนิ 
ทอสการ์ ทีโ่รงแรมศวิาเทล

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ�ากดั (มหา 
ชน) จบัมอื ไทยประกันชวีติ, ปัญญ์-
ปรุ,ิ เซน็ทารา, เซน็ทรลั ฟูด้ รเีทล 
และ เดอะ วนั การ์ด ต้อนรบัเทศ 
กาลตรษุจนี มอบโชคให้ผลบิานทัว่
ไทย เปิดตวัแคมเปญ “เดอะ เกรท 
ไชนสิ นวิเยยีร์ 2017 ชอ็ปสนกุ โชค
ผลบิาน อลงัการตรษุจนี”
  ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธ-
นา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานการตลาด บรษิทั เซน็ทรลั
พฒันา จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า 
ในปีนี ้ อยากเหน็คนไทยเริม่ต้นปี
ใหม่อย่างมคีวามสขุเหมอืนดอกไม้
ทีค่่อยๆ ผลบิาน เราจงึน�าดอกโบ 
ตัน๋ สญัลกัษณ์ของความสขุ เกยีรติ 
ยศ เงินทอง ความมัง่มแีละโชคลาภ 
เป็นธีมหลกัในการตกแต่ง เนรมิต
ทุกศูนย์การค้าของซีพีเอ็นให้เป็น
แลนด์มาร์กด้วยอาณาจักรแห่ง  
ดอกโบตัน๋ โคมไฟประดบั และยัง
มกีารแสดงทีเ่ป็นศิลปะวฒันธรรม
ชัน้สงูจากประเทศจนี พร้อมสนิค้า
ไฮไลท์มงคลมากมาย มาย�า้ความ
เป็นศนูย์กลางของการจบัจ่าย-ไหว้-
กนิ-เท่ียวท่ีเดยีวจบ และยงัได้ความ
เป็นสริมิงคลแบบวนัสตอ็ป ในช่วง
เทศกาลตรษุจนี 
 โดยไฮไลท์ในงานได้แก่การแสดง 
ชดุ “The Great of Blooming Peo 
ny Season” น�าโดยดาราสาวสวย 
มิน-พีชญา วัฒนามนตรี ในบท 
บาทของจกัรพรรดนิบีเูชก็เทยีน ผู้ 
น�าดอกโบตัน๋ ดอกไม้แห่งสริมิง-

มหาด�ารงค์กุล และ จีฟ-พงศธร 
ธรรมวัฒนะ ร่วมเปิดต�านานดอก
โบตัน๋นางพญาแห่งดอกไม้ เสรมิสิริ
มงคลให้รุง่เรอืง 
 ส�าหรบักจิกรรมในศนูย์การค้า
สาขาอืน่ๆ เช่น เซ็นทรลัเฟสตวัิล 
อสีต์วลิล์ พบทุง่ดอกโบตัน๋ทีม่กีลิน่
หอมกว่า 17,000 ดอก, เซน็ทรลั
พลาซา เวสต์เกต พบทุง่ดอกโบตัน๋
และสวนสบูส้่มมงคล, โชว์ระบ�าชดุ 
4 สาวงามในต�านานจีน, การแสดง
เชดิสิงโตมงักรทองความยาว 140 
เมตร, เซน็ทรลัเฟสตวิลั หาดใหญ่ 
แก้ปีชงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมมังกร 
พ่นไฟ LED, สกัการะองค์เทพเจ้า
กวนอ ูความสงู 2.1 เมตร, เซน็ทรลั
เฟสตวัิล เชยีงใหม่ยกเยาวราชมา
พร้อมเมนเูดด็ร้านดงั, ชมการแสดง

งิว้และรบัสัญลักษณ์ไก่มงคล, เซน็ 
ทรลัเฟสตวิลั ภเูกต็ ชมการแสดง
ชุดระบ�านางฟ้า, เซ็นทรัลพลาซา 
ขอนแก่น สว่างไสวไปกบัอโุมงค์โคม
ไฟดอกโบตัน๋กว่า 2,000 ดวง, โชว์
มงักรเก้าเซยีน และตกีลอง 28 ชิน้
จากแชมป์กลองนานาชาต,ิ เซน็ทรลั
พลาซา ชลบรุพีบอโุมงค์ไฟดอกไม้
และองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ 
เป็นต้น
 แคมเปญเดอะเกรทไชนิสนิว
เยยีร์ 2017 ชอ็ปสนกุ โชคผลบิาน 
อลงัการตรษุจีน พร้อมให้ชาวไทย
และนักท่องเที่ยวได้ช็อปเสริมดวง
แล้วตัง้แต่วนันี-้16 กมุภาพนัธ์ 2560 
ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็น
ทรลัพลาซา และเซน็ทรัลเฟสตวิลั 
30 สาขาทัว่ประเทศ

คล สูเ่มอืงลัว่หยางจนเป็นนางพญา
แห่งดอกไม้ที่งดงามที่สุดในแผ่น 
ดนิ และหนุม่หล่อ มิกกี-้สวสิ เตช
ภูวนนท์ ในมาดขององครกัษ์ รวม
เซเลบรติีเ้ชือ้สายจนีรุน่ใหม่ ได้แก่ 
พลอย-ปณติา ศรไทยเทวา, ยกิู-
อุณาวรรณ ตัง้คารวคุณ, มลิค์กี-้จิ
ราภา ลกัษณวศิษิฏ์, โก้-ศภุกฤต 

เดอะ เกรท ไชนสิ นวิเยยีร ์2017

ปกรณ์ พรรธนะแพทย์
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พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี เป็นประธานรบัมอบเงนิ
จ�านวน 10 ล้านบาท จาก ปณต สริวิฒันภกัด ีกรรมการ บรษิทั ไทย
เบฟเวอเรจ (มหาชน) เพือ่น�าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัภาคใต้ใน
รายการพเิศษ “ประชารฐัร่วมใจ ช่วยอทุกภยัภาคใต้” 

พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีรบัมอบเงนิจ�านวน 10,000,000 
บาท จาก อยัยวฒัน์ ศรวีฒันประภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่บรษิทั 
คงิ เพาเวอร์ เพือ่น�าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมภาคใต้ ผ่านการสมทบ
เข้ากองทนุช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยัส�านกันายกรฐัมนตรี 

ว่าทีร้่อยตร ี สพุร์ีพฒัน์ จองพานชิ ผู้ว่าราชการจงัหวดัสพุรรณบรุ ี และ 
เสฐยีรพงศ์ มากศริ ิรองผูว่้าราชการจงัหวดัสพุรรณบรุ ีร่วมกบั การท่อง
เทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานภาครฐัและเอกชน เปิดงาน 
“การแสดง แสง ส ีเสยีง อนสุรณ์ดอนเจดย์ี ประจ�าปี 2560”

เบญจพล นาคประเสรฐิ ผูอ้�านวยการองค์การสวนสตัว์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
และ ทศพร นชุอนงค์ อธบิดกีรมทรพัยากรธรณ ีร่วมท�าพธิลีงนามข้อตกลง
เพือ่ความร่วมมอืพฒันามติใิหม่ของการน�านวตักรรมของโลกแห่งการเรยีน
รู ้ให้เดก็ได้เสรมิสร้างองค์ความรูเ้รือ่งราวของสตัว์โลกดกึด�าบรรพ์ 

วรเทพ อศัวนเิวศน์ รองประธานกรรมการ บจก.แสงชยักรุป๊ และ มร.แพทรคิ 
ลว์ู ผอ.ภมูภิาคเอเชยี บจก.ไดสัน(สิงคโปร์) แถลงข่าวเปิดตัวเครือ่งเป่ามอื
แบรนด์ “ไดสนัแอร์บรดี” โดยมี บุญฤทธิ ์ฉันสุวรรณ, ดรณุมณี อศัวนเิวศน์ 
และ มสิซสิหลนิ ฮยุ ปิง ร่วมงาน ทีโ่รงแรม สยามแอทสยาม ดไีซน์ กรงุเทพฯ

ไพสฐิ ศริเิลศิสกลุ ผูอ้�านวยการสายการเงนิ บรษิทั ดาต้า เพาเวอร์ ร่วม
บรจิาคส่ิงของอปุโภค บรโิภค และเรอืให้กบักลุ่มอาสาดสิุตเพือ่แสดงความ
ห่วงใย และร่วมช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัจิากน�า้ท่วมในหลายจงัหวดั
ของพืน้ทีภ่าคใต้ โดยม ีปิยาภรณ์ วงษ์บณัฑรูย์ เป็นตวัแทนรบัมอบ 

ธวชัชยั รตันะพสิฐิ กรรมการบรหิาร กลุม่บรษิทั พ.ีเอฟ.พ.ี มอบเงนิ
สนบัสนุน พร้อมด้วยของรางวลัในการจดักจิกรรม “เพือ่นกนั...วนัเดก็ 
ครัง้ที ่19” โดยม ีน.ส.ปัทม์ ชยัศลิป์ รองผูจ้ดัการอทุยานเฉลิมพระเกยีรติ
สมเดจ็พระศรนีครินทราบรมราชชนน ีเป็นผูร้บัมอบ 

สมาคมนสิติเก่าเอม็บเีอ คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ร่วมกบั นสิติ Executive MBA รุน่ที ่30 จดักจิกรรมส่ง
มอบโครงการปรบัปรงุอาคารอเนกประสงค์ ให้กบัโรงเรยีนสนัมะค่าบก
น้อยสามคัค ีต.บวัลอย อ.หนองแค จ.สระบรุี 
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กฤษณา อมัพชุ รองประธานกรรมการ บรษัิท เดอะมอลล์ กรุป๊ จ�ากดั มอบ
ข้าวสารหอมมะลิ ให้แก่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพ 
มหานคร ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพล
อดลุยเดช เพือ่แจกจ่ายให้กบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายรกัษาความสะอาดในสงักดัของกทม. 

จกัรพงษ์ ศานตรัิตน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั ไทรอมัพ์ มอเตอร์ไซเคลิส์ (ไทย
แลนด์) จ�ากดั มอบเงนิบรจิาค จ�านวน 100,000 บาท ให้แก่ สภากาชาด 
ไทย เพือ่ร่วมช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตอุทุกภยัในพืน้ทีภ่าคใต้ โดยม ี เตช- 
บนุนาค ผูช่้วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย ฝ่ายบรหิาร เป็นผูร้บัมอบ 

บุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานใน        
งานเปิดร้านอาหาร เรอืนนลนิ 9909 อย่างเป็นทางการ โดยม ี อธคิม    
นลนิตระกลู เจ้าของร้าน ให้การต้อนรบั พร้อมด้วย อรอนงค์ เตชะมณ-ี
สถติย์, โชตศิริ ิดารายน และ วราวธุ เลาหพงศ์ชนะ มาร่วมแสดงความยนิดี 

ภาคภมู ิทววีทิยรศัมิ ์รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) มอบเงนิ ให้แก่ หม่อมราชวงศ์ปรยีางค์ศร ีวฒัน-
คณุ ผูช่้วยเลขาธกิารฯ ฝ่ายการจดัหารายได้ และ ผูอ้�านวยการส�านกังาน
จัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพือ่ช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบอทุกภยัในภาคใต้

กานดา วฒันายิง่สมสขุ ผูจ้ดัการฝ่ายสือ่สารองค์กร บรษิทั วริยิะประกนั
ภยั จ�ากดั (มหาชน) ส่งมอบถงุยังชพีให้กบั สชุาต ิประทปีลดัดา ผูแ้ทน
บรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) เพือ่น�าไปช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบ
อทุกภยัในภาคใต้ ทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภูมิ

นิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท 
เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบั ยศ ควูารวีงศ์ ผูอ้�านวย
การผลติภณัฑ์ บรษิทั ช้างอนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั จดังานแถลงข่าว 
“Chang-Major Movie on the Beach ครัง้ที ่5 ในตอน 5 For Friends” 

ชพูงษ์ เลาหะพรสวรรค์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร พร้อมด้วย นพ.ด�ารงค์  
เลาหะพรสวรรค์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เนเจอร์ ไบโอเทค จ�ากดั สมทบ
ทนุการศกึษาจ�านวน 390,000 บาท ให้แก่ มลูนธิเิพือ่ชวีติและพฒันาสังคม 
จงัหวดัเชยีงราย เพือ่มอบให้นกัเรยีนทีเ่รยีนดแีต่ขาดแคลนทนุทรพัย์ 

วลยัพรรณ รศัม ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั อฟีส์ กรุป๊ จ�ากดั และ 
ดวงใจ พจิติอ�าพล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อฟีส์ กรุป๊ จ�ากดั เปิดตวั
ผลติภณัฑ์ใหม่ อฟีส์ ไวท์ แอนด์ เฟิร์ม บอดี ้โลชัน่ โดยม ีโดยม ีรกัพงศ์ 
สขุสมุติร และ ณฐัพล คงสวุรรณ์ ร่วมเปิดตวั ที ่บรษิทั อฟีส์กรุป๊ จ�ากดั


