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อ่านได้ทันใจ 
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“ทั่นผู้น�ำ” ไม่ให้เชื่อพวกโจมตีรัฐบาลและ คสช. 
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“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” เตือน “กฎหมำยติดหนวด” 
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“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ” ย้อนร�าลึกพฤษภาคม 2553 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็นลงทะเบียน “คนจน” 
“Pegasus” เตือนอย่าหลงกลลวงนอนหลับทับสิทธิ์ 
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เสยีงระเบดิ เลือ่นโรดแมพ็
“บิก๊ตู”่ ลงเลอืกตัง้

 เก่ียวข้องเชือ่มโยงกนัหรอืไม่ อย่างไร

จะอยู่เบ้ืองหลังตอนนี้ยังไม่สา-
มารถจับมือใครดมได้ มีแต่ชี้นิ้ว
โทษกันไปมา
 ส�าหรับค�าถามที่ว่าเมื่อเกิด
เหตกุารแบบนีจ้ะส่งผลกระทบต่อ
โรดแม็พเลอืกตัง้หรอืไม่มคี�าตอบ
ที่ชัดเจนจาก “บิ๊กตู ่” พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก-
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้
สัมภาษณ์ไว้ ณ ท�าเนียบรัฐบาล
หลงัการประชมุคณะรฐัมนตรเีมือ่
วนัที ่23 พฤษภาคมทีผ่่านมาหลงั
ถูกตั้งค�าถามถึงก�าหนดวันเลือก
ตั้งที่ชัดเจนว่า
 “ท�ำไมถึงต้องชัดเจนว่ำวัน
และเวลำใด ทุกอย่ำงยังคงเป็น
ไปตำมโรดแม็พ ซึ่งโรดแม็พก็ไม่
ได้ระบุไว้ว่ำต้องวนัท่ีเท่ำไหร่และ
เวลำใด เพยีงแต่เป็นกำรก�ำหนด
ปีไว้ แต่เม่ือมีเหตุกำรณ์ที่ไม่มี
ใครคำดคิดเกิดขึ้นก็ต้องมีกำร

สะเทือนโรดแมพ็
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เว้นแต่บ้ำนเมืองไม่สงบสุข เอำ
แบบนี้แล้วกัน”
 ขณะที ่“วาสนา นาน่วม” ผู้
ส่ือข่าวสายหทารคนดังโพสต์ข้อ 
ความลงในเฟซบุ๊ก Wassana 
Nanuam ระบุ “บิ๊กตู่” ไม่ปฏิ-
เสธโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้ง 
โดยระบุข้อความดังนี้
 เอำล่ะดิ!! แฟนคลับ “บ๊ิก-
ตู่” โปรดทรำบ!! นำยกฯบิก๊ตู ่ยงั
ไม่ได้ปฏิเสธว่ำ จะไม่ลงเลือก
ตั้ง หลังนักข่ำว ถำมว่ำ มีแฟน
คลับฝำกถำมว่ำจะลงเลอืกตัง้มัย้ 
...นำยกฯบิ๊กตู่ มำดนิ่ง.....บอก 
“ยังไม่รู้เลย” นักข่ำว ถำมต่อว่ำ 
ต้องรอดู ใกล้ๆเลือกตั้งก่อนมั้ย 
บิก๊ตู ่ไม่ตอบ แต่กถ็อืว่ำ ยงัไม่ได้
ปฏิเสธ ว่ำจะไม่ลงเลือกตั้ง จำก
ที่ปีแรกที่เข้ำมำเป็นนำยกฯ เคย
บอกว่ำไม่เคยคิดจะลงเลือกตั้ง 
ไม่เคยคิดเล่นกำรเมือง
 เสียงระเบิด เลื่อนโรด-
แมพ็ “บิก๊ตู”่ ลงเลอืกตัง้ เกีย่ว 
ข้องเชือ่มโยงสมัพนัธ์กนัหรอื
ไม่ อย่างไร ต้องติดตามกัน
ต่อไป เวลาเท่านั้นที่จะให้ค�า
ตอบได้

สรุปควำมคืบหน้ำเหตุระเบิดที่
ห้อง “วงษ์สวุรรณ” ภำยในโรงพยำ 
บำลพระมุงกุฎเกล้ำ โดยได้หลัก
ฐำนจำกภำพกล้องวงจรปิดและ
จำกกำรประชุมของเจ้ำหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้องคือ
 1.แจกนัสเีขียวมส่ีวนเกีย่ว 
ข้องกับระเบิด
 2.ชายที่เห็นในภาพสวม
หมวกอาจเกี่ยวข้องหรือไม่
กไ็ด้เพราะยงัไม่ได้สอบปากค�า
 3.กล้องวงจรปิดภายในโรง
พยาบาลบางตัวใช้การไม่ได้
ขณะเกิดเหตุ
 4.มคีวามเชือ่มโยงกบัเหตุ
ระเบดิในพ้ืนท่ีกรงุเทพฯ เมือ่ปี 
2550 รวมทั้งสิ้น 5 คดี
 ความคืบหน้านี้มีความน่า
สนใจตรงที่ว่าเหตุระเบิดที่โรง
พยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะถูก
ระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุ
ระเบดิทีห่น้าส�านกังานสลากกนิ
แบ่งรัฐบาลหลังเก่า ถนนราชด�า 
เนนิ และทีห่น้าโรงละครแห่งชาติ
ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ยังเชื่อมโยง
ไปถึงเหตุระเบิดในปี 2550 ซึ่ง
บ้านเมอืงอยูใ่นช่วงการปกครอง
ของคณะรัฐประหารรุ่นพี่คสช.
  ส่วนใครจะเป็นคนท�า ใคร

ขยับออกไป ซึ่งยืนยันว่ำไม่เคย
เปลี่ยนแปลงอะไร สิ่งส�ำคัญที่
อยำกให้ทุกคนค�ำนึงถึงคือ หำก
บ้ำนเมืองยังเป็นเช่นนี้อยู่ มีกำร
วำงระเบิด กำรใช้อำวุธสงครำม 
กำรท�ำให้เกดิควำมขดัแย้งในภำค
ประชำชน และยังมีปัญหำแบบ
เดิมๆ แล้วจะเลือกตั้งได้หรือไม่ 
จึงขึ้นอยู่กับทุกคนที่ต้องร่วมมือ
กัน
 ผมก�ำหนดไปมันก็เท่ำนั้น 
อยู่ที่ทุกคนต้องร่วมมือในกำร
เดินสู่จุดนั้น อย่ำให้รัฐบำลเป็น
คนก�ำหนดเอง ผมก็บอกไปแล้ว
ว่ำเรว็ทีส่ดุได้อย่ำงไร แต่เรว็ทีส่ดุ
ถ้ำมันไม่ได้ เพรำะมีเหตุกำรณ์
แบบนี้เกิดขึ้นจะว่ำอย่ำงไร ประ 
ชำชนต้องว่ำกนัมำ ผมบงัคบัใคร
ไม่ได้ เรื่องกำรเดินหน้ำสู่ประชำ 
ธปิไตย อย่ำมำอ้ำงตรงนัน้ตรงนี้ 
กลับไปกลับมำเสียเวลำ เป็นไป
ตำมกฎหมำยและรัฐธรรมนูญ 
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อะไรให้ไม่มีการเลือกตั้ง ตอนนี้ก็มีหลายฝ่าย   
ทีม่เีสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาจติตงั มอง
กันหลายแง่หลายมุม เพราะบางคนก็มองว่า
เป็นการสร้างสถานการณ์เพือ่ไม่ต้องมกีารเลอืก
ตั้ง แต่บางคนก็บอกว่าฝ่ายตรงข้ามไล่รัฐบาล
ทหารให้ไปเรว็ๆ แต่จะไปเรว็ไปช้า อยูน่านไม่
นาน กข็ึน้อยูก่บัประชาชน คนไทยก็มักไม่ชอบ
ให้อยูน่านเกนิ 5 ปี 10 ปี บางคนมาแป๊บเดยีว
ก็ไปแล้ว ขับไล่ไสส่งอย่างไม่กลวัเกรงอะไรกนั
เลย  
  กห็วงัว่าคราวนีค้งระมดัระวงักนัจรงิจงั ไม่ให้
ถูกล้วงตบั เพราะวางระเบิดในโรงพยาบาลพระ 
มงกฎุเกล้าถือว่าล้วงตับทหารกนัเลย ไม่ใช่ล้วง
คองเูห่า ตบัไตไส้พงุไม่เหลอื กข็อให้เอาให้อยูใ่ห้
ปลอดภยัไว้ก่อน จะได้อยู่เย็นเป็นสขุและรบีคนื
ความสขุให้ประชาชน แต่ตอนนีร้ฐับาลคงนัง่ไม่
ค่อยเป็นสขุ นอนไม่ค่อยเป็นสขุ เพราะระเบดิที่
โน่นทีน่ี่  
 ประชาชนทั่วไปก็รู้สึกสะเทือนใจ สง 
สารคนเจบ็ ต้องเสยีงานเสยีการ รฐักต้็อง
เอาเงนิมาเยยีวยาอกี หากไม่สงบสขุ มแีต่
คนสร้างปัญหา ประเทศชาตจิะเอาอะไรไป
พฒันา เจบ็ทัง้กายทัง้ใจ  คนท�ากห็วงัว่าจะ
ฉกุคดิไม่ท�าต่อ อย่าก่อเวรก่อกรรมให้บ้าน
เมอืงเลย ช่วยกนัสร้างบ้านเมอืงให้เจรญิดี
กว่า  
 เจรญิพร
 

ระเบดิป่วนเมอืงตรงข้ามกบัโพลทีร่ะบุเร่ืองความ
สงบเรยีบร้อย โดยเฉพาะระเบิดลงทีโ่รงพยาบาล
พระมงกฎุเกล้า ทัง้ที ่ 3 จงัหวัดภาคใต้ยังไม่มี
ระเบดิในโรงพยาบาล เรือ่งระเบดิทีภ่าคใต้เป็น
สถานการณ์ทีเ่คยชนิ แต่ระเบิดทีก่รุงเทพฯและ
โรงพยาบาลทหารนีถ่อืไม่ปรกต ิก่อนนีก้ห็น้าโรง
ละครแห่งชาต ิสนามหลวง ต�ารวจ-ทหารกเ็ยอะ 
แต่ยงักล้าหาญชาญชยั จงึท�าให้เกดิเสยีงวพิากษ์
วจิารณ์ต่างๆนานา    
  ระเบดิท�าให้คนทีไ่ม่รูเ้รือ่งรูร้าวต้องรบัเคราะห์ 
ท�าไมกระหายเลอืดเหลอืเกนิ ไม่กระหายความ
สงบบ้างเลย ระเบิดโรงพยาบาลทีม่คีนเจบ็ป่วย
ถอืว่าอกุอาจมาก จงึต้องร่วมกนัประณามแรงๆ 
แต่จะประณามอย่างเดยีวไม่ได้ จอมยทุธ์ เสธ.ทัง้
หลายต้องหายุทธศาสตร์ยุทธวิธีหยุดยั้งด้วย 
ท�าไมไม่สามารถเป็นหเูป็นตาให้เกดิความปลอด 
ภยัได้ เสยียีห้่อรฐับาลทอ็ปบูต๊  
  แต่กเ็หน็ใจ เพราะถ้าคนในโลกยังไม่มเีมต-
ตาต่อกัน อย่างสมเดจ็พระสงัฆราชทรงตรสัว่า 
“โลกร้อน เพราะเมตตาหย่อน โลกเยน็เพราะ
เมตตายิง่” หากบ้านเมอืงมเีมตตากจ็ะมผีลงาน
ยิง่ใหญ่ตามมาอย่างมหาศาล ถ้าขาดเมตตา ผล
งานกจ็ะน้อยตาม เพราะฉะนัน้ขอให้ช่วงนีเ้ป็น
ช่วงที่ทุกคนร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้บ้านเมือง 
เพือ่รอดพ้นมอืมหาประลยัทีไ่ม่สร้างสรรค์ คดิแต่
ล้างผลาญ
  ส่วนพวกทีอ่ยากให้มกีารเลอืกตัง้ กอ็ย่าท�า
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In Brief : ย่อความ

ล้วงตับทหาร

ทรรศนะ

มีแต่คนสร้างปัญหา ประเทศชาติ
จะเอาอะไรไปพฒันา เจบ็ทัง้กายทัง้
ใจ คนท�ากห็วงัว่าจะฉกุคดิไม่ท�าต่อ 
อย่าก่อเวรก่อกรรมให้บ้านเมอืงเลย  

หลายครั้งที่เกิดเหตุความรุนแรง ไม่ใช่
เฉพาะการลอบวางระเบิด จะมปัีญหาว่า 
“กล้องวงจรปิด” เสยีหรอืไม่มคุีณภาพ 
แต่บางกรณีไม่เสีย แต่บอกว่าเสีย เพื่อ
บิดเบือนความจริงและปกป้องกลุ่มผู้มี
อ�านาจและพวกพ้อง 
 อย่างกรณรีะเบดิบรเิวณหน้าห้องจ่าย
ยา “วงษ์สวุรรณ” โรงพยาบาลพระมง 
กุฎเกล้า มีหลักฐานชิ้นส่วนของระเบิด
ชดัเจนและเชือ่ว่าเกีย่วข้องกบัการลอบวาง
ระเบดิ 2 ครัง้ท่ีหน้ากองสลากและโรงละ 
ครแห่งชาต ิรวมถงึการท�าระเบิดทีเ่หมอืน
ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  
 รฐับำลและฝ่ำยควำมมัน่คงจึงต้องหำ
ข้อสรปุจำกหลกัฐำนให้ชดัเจนว่ำใครหรอื
กลุม่ใดเป็นผูก้ระท�ำ ไม่ใช่โยนควำมผดิไป
ให้ฝ่ำยกำรเมอืงทีเ่หน็ต่ำง อย่ำงนกักำร
เมอืงและสลิม่บำงคนออกมำสร้ำงกระแส
ขณะนี้
 อกีประเดน็ส�าคญัคอื “กล้องวงจร 
ปิด” จะเสยีหรอืเสือ่มสภาพอย่างไรกต็าม 
หน่วยงานราชการเกอืบทกุแห่งกจ็ะถกูน�า
มาเป็นข้อแก้ตัวโดยไม่มีการรับผิดชอบ 
โดยเฉพาะพืน้ทีส่�าคญั ไม่ว่าในกรงุเทพฯ 
หรอืภาคใต้ ใช้เงนิงบประมาณไปจ�านวน
มหาศาล แต่ทุกวนันีก้ย็งั “ววัหายแล้ว
ล้อมคอก” ไม่มกีารบูรณะแก้ปัญหาทีต้่น 
ทาง
 ปัญหำ “กล้องวงจรปิด” แก้ปัญหำ
ง่ำยๆ เพยีงแค่ออกมำตรกำรให้ทกุหน่วย
งำนต้องตรวจสอบอย่ำงสม�ำ่เสมอว่ำใช้ได้
หรือไม่ ถ้ำเสียก็แก้ไขโดยทันที รวมถึง
ต้องมผีูด้ภูำพจำก “กล้องวงจรปิด” ตลอด 
24 ชัว่โมง จะได้ไม่น�ำมำเป็นข้ออ้ำงแบบ
ข้ำงๆคูๆ  อย่ำงท่ีผ่ำนมำ ไม่ว่ำจะเกดิเหตุ 
กำรณ์ใดกต็ำม
 หากหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตาม
หรือบกพร่องก็ต้องลงโทษตั้งแต่ผู้
บงัคบับัญชาจนถงึผูป้ฏบิตังิาน!

   

กล้องวงจรปิด
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‘ศรีสวัสดิ์’เงินครบวงจร

 ธดิา แก้วบตุตา กรรมการผูจ้ดั 
การบรษิทั ศรสีวสัดิ ์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยทศิทางของ
สินเชื่อว่ามีการปรับตัวดีขึ้น โดย
ตลอดระยะกว่า 40 ปีในการด�าเนนิ
ธรุกจิ ยงัมุง่มัน่เป็นผูน้�าด้านการให้
สินเชือ่และสนบัสนนุชมุชน ส่งผล
ให้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
โดยหลังรวมกับเงนิทุนศรสีวสัดิแ์ละ
จัดต้ังกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นสถาบัน
การเงินทางเลือกใหม่ให้เงนิกูใ้นชุม 
ชนทีต้่องการใช้เงนิด่วนภายใต้การ
ก�ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ท�าให้สามารถขยายการด�าเนนิธรุ-
กิจได้อย่างแข็งแกร่งและเต็มรูป
แบบ รวมถงึน�าผลติภณัฑ์ทางการ
เงินรูปแบบใหม่ออกมาเสนอกลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมายได้มากขึน้ โดยเน้น
ส่วนสนิเชือ่และเงนิฝาก
 สนิเชือ่แบบมหีลกัประกนั เน้น
ไปที่กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ประกอบ
อาชพีอสิระ ทีม่คีวามต้องการใช้เงนิ
ด่วน แต่ไม่สามารถใช้บริการของ
ธนาคารพาณชิย์ กลุม่ลกูค้าธรุกจิ
ขนาดเล็กที่ต้องการเงินหมุนเวียน
เพือ่เสรมิสภาพคล่อง และกลุม่ลกู 
ค้าธรุกจิขนาดกลางทีอ่ยูร่ะหว่างรอ
ธนาคารพาณิชย์อนุมัติสินเชื่อแต่
ต้องการสภาพคล่องไปขยายธรุกจิ
นอกจากนี ้ยงัมสีนิเชือ่อเนกประสงค์

ส�าหรับคนในชุมชนเพ่ือใช้ในการ
ด�าเนนิชวีติ มผีลติภณัฑ์เงนิกูผ่้าน 
2,300 สาขาของบริษัท โดยหลัก
เกณฑ์การพจิารณาเงนิกูจ้ะเน้นการ
อนมุตัริวดเรว็ภายใน 10 นาท ีแต่
รัดกมุและทกุขัน้ตอนโปร่งใส ลกูค้า
สามารถตรวจสอบได้
 ส่วนสินเชื่อแบบไม่มีหลักประ 
กัน หรือสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก�ากบั (P Loan) มุง่เน้นไปยงั
กลุ่มลูกค้าที่มีเงินเดือนประจ�า มี
แหล่งรายได้แน่นอน ส�าหรับบริการ
เงินฝากมีรูปแบบของตั๋วเงินฝากที่
ส�านกังานถนนสาทรเท่านัน้  
 นอกจากนี ้บรษิทัยงัม ี6 กล-
ยทุธ์หลกั ได้แก่ 1.ครบวงจร ให้บริ 
การสนิเช่ือทุกประเภท ตอบโจทย์ทุก
ความต้องการทุกรูปแบบทั้งเงินกู้ 
รับฝากเงนิ การช�าระเงนิต่างๆ 2. 
ด้านบรกิาร พฒันาการบรกิารผ่าน
สาขาให้สะดวกรวดเรว็และใส่ใจลกู 
ค้าอย่างใกล้ชิด 3.ทนัสมยั ด้วยการ
ปรับโฉมสาขาให้โดดเด่น ทนัสมยั
ด้วยเทคโนโลยทีีอ่นมุตัสินิเชือ่อย่าง
รวดเรว็ภายใน 10 นาท ี4.ครอบคลมุ 
ขยายพื้นที่ให้บริการใกล้แหล่งชุม 
ชนมากทีส่ดุ ตัง้เป้าขยายสาขาให้
ครบ 3,500 สาขาทัว่ประเทศภายใน 
3-5 ปีจากเดมิ 2,300 สาขา 5.ขยาย
ตลาดต่างประเทศ ผ่านกลุม่ซแีอล

เอม็ว ีได้แก่ กมัพชูา ลาว พม่า และ
เวยีดนาม และ 6.ความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม โดยมกีจิกรรมหลากหลาย
ทีท่�าร่วมกบัคนในพืน้ที ่ รวมถงึมลู 
นธิศิรสีวสัดิ-์สมาน แก้วบตุตาส�า-
หรับเดก็ทีต้่องการโอกาสในการศกึ 
ษาและผูย้ากไร้
 “การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะท�า 
ให้ศรีสวัสดิเ์ป็นผู้น�าในการเปิดรปู
แบบใหม่ด้านการให้สนิเชือ่เงนิด่วน                     
ที่นอกจากจะรวดเร็ว เป็นกันเอง
แล้ว ยงัซือ่ตรงโปร่งใส และจะเสรมิ
ความแขง็แกร่งให้กบัธรุกจิ โดยทาง
คณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริ 
หารจะน�าพาธุรกิจให้เติบโตต่อไป
ได้อย่างมัน่คง น�าเสนอผลิตภณัฑ์
หลากหลาย มากขึน้ สามารถต่อยอด
ให้กบัธรุกจิหลกัผ่านสาขาทีก่ระจาย 
อยูท่ัว่ประเทศ และก้าวขึน้เป็นสถา 
บนัการเงนิภายใต้การก�ากบัของ ธนา 
คารแห่งประเทศไทย ตวัเลอืกใหม่
ที่อยู่เคียงข้างชุมชนอย่างแท้จริง” 
ธดิา กล่าว

พบนักลงทุน : นำยมนตรี ศร-
ไพศำล ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 
บมจ.หลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง 
(ประเทศไทย) ร่วมงำน OPPOR-
TUNITY DAY เพื่อน�ำเสนอผล
กำรด�ำเนินงำนไตรมำส 1 ประ  
จ�ำปี 2560 และทิศทำงกำรด�ำ-
เนินธุรกิจ แก่ นักลงทุน นักวิ-
เครำะห์ ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

“ศรสีวสัดิ”์ ปรบัโครงสร้างองค์กรคร้ังใหญ่ผลกัดัน “เงิน
ทนุศรสีวสัดิ”์ เป็นสถาบันการเงินทางเลอืกใหม่ เปลีย่น
โฉมสาขาให้ทนัสมยั บรกิารรวดเรว็ทนัใจและโปร่งใส ตัง้
เป้าขยายสาขา 3,500 แห่งใน 3-5 ปี 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,450.00 บาท

 ขาย 20,550.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,087.00  บาท

 ขาย   20,550.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,262.15 ขาย 1,262.58
ลอนดอน ซื้อ 1,262.27 ขาย 1,262.52

ภาวะหุน้ 23 พฤษภาคม 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 7.12%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

34.66

39.2925

46.44375

4.53

0.3222

25.09075

+6.96  1,564.69  
  41,869.49
+9.28  2,234.98  
  27,807.67
+3.31  990.69  
  21,846.41
+4.30  565.19  
  2,808.25

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,682.69  +6.71

2,387.74  +19.95

2,487.39  +21.44

1,843.29  +9.82

2,413.55  +20.28

2,884.05  +16.76

1,247.94  +4.99

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,652.83

13.50

4,207.80

10.05 

1,445.02

-

13,200.56

31.53 

11,482.52

27.42 

1,718.05

-

19,093.59

45.60 

20,792.72

49.66 

-1,699.13 

-

ธิดำ แก้วบุตตำ 
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น�าเสนอข้อมูล : นำยชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธำนกรรมกำร บมจ.    
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.ร่วมน�ำเสนอข้อมูลผลประกอบกำร ปี 2560 ให้
แก่นักลงทุนในงำนบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน โดยบริษัทยก-
เครื่องปรับองค์กร เพิ่มประสิทธิภำพ ลดค่ำใช้จ่ำย ล็อกเป้ำรำยได้ปีนี้โต 
25-30% โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ำรับฟังข้อมูลเป็นจ�ำนวนมำก 

ชวนลุน้โชคใหญ่ : นำยนนัทวฒัน์ โชตวิจิติร กรรมกำรบรหิำรฝ่ำยกำร
ตลำด บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ร่วมกับธนำคำรกรุงเทพ 
เปิดแคมเปญ “ได้ทัง้เงนิ...ลุน้ทัง้ทองกบัอิออน” ส�ำหรับลกูค้ำออิอนยวัร์
แคช ทีเ่บิกเงนิผ่ำนตูเ้อทเีอ็มธนำคำรกรุงเทพทกุๆ 1,000 บำทข้ึนไป ลุ้น
รับทองค�ำแท่งและสร้อยคอทองค�ำตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนำยน 
     

 นางกานดา เดชเทวัญด�ารง 
ผูจั้ดการร้านไอยราพรเีมยีมฟรุ๊ต 
(Iyara Premium Fruits) แฟรน
ไชส์ผลไม้เกรดพรีเมียมและบริ 
การดีลิเวอรี่ผลไม้ เปิดเผยยอดดี
ลิเวอรี่ว ่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็น
ฤดูกาลของผลไม้ภาคตะวันออก 
โดยเฉพาะทุเรียนมียอดขายเพิ่ม
ขึน้ทกุวนั ปัจจบุนัเฉพาะออเดอร์
ดีลิเวอรี่ออนไลน์อยู่ที่ประมาณ 
40-60 รายในวันจันทร์ถึงศุกร์ 
ยอดสั่งซื้อเฉลี่ยรวมส�าหรับผล   
ไม้ไทยและผลไม้น�าเข้าประมาณ 
15,000-30,000 บาท หากเป็น
ช่วงเทศกาล เช่น ตรุษจีน ปีใหม่ 
จะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 100 ออเดอร์
 ส�าหรบัจดุแขง็ทีท่�าให้บริการ
ดีลิเวอรี่ผลไม้ของไอยราฯ ได้รับ
การยอมรับจากผู้บริโภค นอก 
จากคุณภาพของสินค้าที่คัดแบบ
ลูกต่อลูกแล้ว พนักงานถือเป็น
หวัใจส�าคญัในการรบัค�าสัง่ซือ้ คดั
เลอืกและบรรจผุลไม้ การควบคมุ
คณุภาพผลไม้และจดัส่งผลไม้ ซึง่

จะเปิดรับออเดอร์เดลิเวอรี่ล่วง
หน้า 1 วนั ตัง้แต่เวลา 08.00-18.00 
น. จากนั้นจะจัดเตรียมบรรจุและ
ส่งผลไม้ในตอนเช้าเพ่ือคงความ
สดใหม่ของสินค้าให้กับผู้บริโภค
ในพืน้ ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล
เป็นหลัก
 นางกานดา ยอมรับว่าช่วงปี 
2559 การแข่งขันในตลาดดลีเิวอ-
รี่ผลไม้เกรดพรีเมียมค่อนข้างดุ
เดือด เนื่องจากมีผู้เล่นหลายราย 
แต่ท้ายที่สุดเหลืออยู่ไม่เกิน 3 
ราย เพราะความละเอยีดอ่อนของ
ผลไม้ที่เน่าเสียง่าย จึงต้องมีท้ัง
ความรวดและความใส่ใจในการ
เก็บรักษา  
 ส่วนอตัราการเตบิโตของธรุ-
กิจดีลิเวอรี่ผลไม้เกรดพรีเมียมปี 
2559 เตบิโตกว่า 50% เมือ่เทียบ
กบัปี 2558 ส�าหรับปี 2560 ธรุกจิ
ดีลิเวอรี่ผลไม้เกรดพรีเมียมมีโอ 
กาสจะเติบโตต่อเนื่อง แม้เศรษฐ 
กิจจะชะลอตัว แต่ลูกค้าเป็นกลุ่ม
ระดับกลางถึงบน จึงมีผลกระทบ

ไม่มากนัก แต่อาจส่ังในปริมาณ
ทีน้่อยลง แต่ยงัคงบรโิภคเช่นเดมิ  
จึงคาดว่าช่วงเปลี่ยนผ่านจากผล
ไม้น�าเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้ภายใน
ประเทศ ยอดดีลิเวอรี่จะเติบโต
มากขึ้นจากความนิยมบริโภคผล
ไม้ไทยที่มีรสชาติอร่อย ทั้งราคา
ย่อมเยา โดยเฉพาะทุเรียนและ
มังคุดถือเป็นราชาและราชินีผล
ไม้ไทย นอกจากนัน้ยงัมเีงาะ ลิน้ 
จี่ ที่คาดว่าผู้บริโภคจะสั่งไปรับ
ประทาน
 “ปัจจบุนัแบรนด์ไอยราฯ เป็น
ที่รู ้จักของตลาดในระดับที่น ่า    
พงึพอใจ แต่เราไม่หยดุท่ีจะพฒั-

กำนดำ เดชเทวัญด�ำรง

นาสนิค้า และบรกิาร รวมทัง้การ
ท�าการตลาดสร้างแบรนด์ตลอด
เวลา โดยตั้งแต่ต้นปี 2560 เรา
ได้ออกบู๊ธตามห้างสรรพสินค้า-   
ชั้นน�า เพื่อต้องการให้เป็นที่รู้จัก
ของลกูค้ากลุม่ใหม่ๆมากขึน้ และ
กระตุ้น ให้ลองใช้บริการสั่งผล  
ไม้ควบคู่ไปกับการท�าการตลาด
ผ่านกลุ่มดารานักแสดง โดยคัด
สรรผลไม้ส่งไปให้ทดลองทาน 
ต่อมาดาราเซเลบเหล่านี้ กลาย
เป็นลูกค้าประจ�าของไอยราพรี-
เมียมฟรุ๊ต ส่งผลให้ไอยราพรี-
เมยีมฟรุต๊ม ี ออเดอร์เข้ามาอย่าง
เห็นได้ชัด”    

ไอยราพรีเมียมฟรุ๊ตระบุยยอดดีลิเวอรี่ออนไลน์พุ่งรับช่วง
ฤดกูาลผลไม้ ทเุรยีนยงัมดัใจลกูค้า ผลประกอบการดลิีเวอรี่
ผลไม้เกรดพรเีมยีมเตบิโต 50% 

‘ไอยรา’ดลีเิวอรีอ่อนไลนพ์ุง่
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กีฬา

โลกกีฬา

‘อซาเรนก้า’รีเทิร์นวิมเบลิดัน 

‘ซานเชส-โอซลิ’ท�าปืนใหญ่แย่ 

‘มอยส์’อาจหนัไปคมุลกีจนี

วคิตอเรยี อซาเรนก้า อดตีมอื 1 ของโลก 
วางแผนท่ีจะกลบัไปลงแข่งขนัวมิเบลิดนั หลงั
จากท่ีเธอเพิง่คลอดลกูชาย ทีช่ือ่ ลโีอ เมือ่
เดอืนธันวาคม ปีท่ีแล้ว ซึง่ อซาเรนก้า วยั 27 
ปี ไม่ได้ลงแข่งตัง้แต่ เฟรนช์ โอเพ่น เมือ่ปีที่
แล้ว โดยการแข่งขนัวมิเบลิดนั จะมขีึน้ในวนั
ท่ี 3 กรกฎาคม แชมป์ออสเตรเลยีน โอเพ่น 
2 สมยั ชาวเบลารสุ บอกว่า เธอพร้อมทีจ่ะ
กลบัมาลงสนามแข่งขนัอกีครัง้ และมแีผนที่
จะลงเล่นรายการอุ่นเครื่องก่อนด้วย “ลีโอ 
กนิดา บอกว่า เธอต้องการทีจ่ะเหน็ลอนดอน 
และวมิเบลิดนั” อซาเรนก้า กล่าว   

มาร์ตนิ คโีอว์น อดตีกองหลงัของทมี “ปืน
ใหญ่” อาร์เซนอล เปิดเผยว่า อเลก็ซสิ ซาน
เชส กบั เมซตุ โอซิล มส่ีวนท�าให้ทมีมผีล
งานที่แย่ลงและอาจจะโดนขายออกจากทีม 
หากว่าทัง้คูไ่ม่พร้อมทีจ่ะสูก้บัทมีต่อไป แม้ว่า
ทัง้คูจ่ะช่วยกนัยงิไป 41 ประตใูนฤดกูาลนี ้แต่
กไ็ม่สามารถช่วยให้ทมีไปเล่นแชมเป้ียนส์ ลกี 
ฤดกูาลหน้าได้ ซึง่ทัง้คูย่งัไม่ต่อสญัญากบัทมี
ออกไป โดยสญัญายงัเหลอืกบัทมีอกี 1 ปี  โอ
ซลิ โดนดรอ็ป ไป 5 เกม หลงัจากทีท่มีแพ้
บาเยร์ิน 5-1 ขณะที ่ซานเชส กโ็ดนดรอ็ป ช่วง
เวลาเดยีวกนั จากทีม่เีรือ่งในสนามซ้อม “ปี
นีม้นัเป็นช่วงเวลาท่ียาวนานส�าหรบั โอซลิ และ 
ซานเชส มาก ผมคดิว่า พฤตกิรรมของเขาท�า 
ให้อาร์เซนอล มผีลงานทีแ่ย่ในช่วงเวลานัน้”

ครสิ ซตัตนั อดตีหัวหอกทมี “กหุลาบเพลงิ” 
แบลค็เบร์ิน โรเวอร์ส ให้ความเหน็ว่า เดวิด 
มอยส์ อาจจะต้องพบกับอปุสรรคบ้าง กบัการ
รบังานใหม่ในทมีพรเีมยีร์ลกี หรอืบางที อาจ
จะไปคุมทมีในลกีจีน หลงัจากทีเ่ขาตดัสนิใจ
ลาออกจากทมีซนัเดอร์แลนด์ เม่ือวนัจนัทร์ท่ี
ผ่านมา 
 “เขาอยากจะคมุทมีในแชมเป้ียนชพิเหรอ? 
ผมคดิว่าเขาอาจจะจบการท�างานของเขาทีจี่น
กไ็ด้” ซตัตนั กล่าว      
 ส่วน แดนนี่ มิลล์ส อดีตแบ็กขวาของ      
ทมีลดีส์ กล่าวว่า “เขาจะพบกบัความยุง่ยาก
มากทีจ่ะรบังานในพรเีมยีร์ลกี แต่หลายทมี
ในแชมเป้ียนชพิ คงมข้ีอเสนอให้เขา

ฤดแูรกของ โซเซ มรูนิโญ่ ในทมี “ปิศาจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่หลายคนมองว่า ล้ม
เหลว นัน้จะถกูลบไปทันที หากว่าเขาสามารถพา
ทมีคว้าแชมป์ยโูรป้า ลีก ในเกมท่ีพบกับทีมอา
แจ๊กซ์ อมัสเตอร์ดมั วนัพธุนี ้พร้อมได้สทิธิไ์ปเล่น
แชมเป้ียนส์ ลกี ฤดกูาลหน้าได้ส�าเรจ็ 
 กนุซอืชาวโปรตกุสี เดนิทางมาโอลด์ แทรฟ   
ฟอร์ด ช่วงต้นฤดกูาลทีผ่่านมา ด้วยความหวงัว่า
จะน�าพาความยิง่ใหญ่กลบัมาสูท่มีให้ได้ หรอือย่าง
น้อยกค็อืการพาทีมจบอยูอ่นัดบับนสดุของตาราง
พรีเมียร์ลีก หรือ ต�าแหน่งแชมป์ลีกสูงสุดของ
องักฤษนัน่เอง 
 แต่พวกเขาท�าได้เพยีงอนัดบัที ่6 เป็นอนัดบั
ทีต่�า่กว่า หลยุส์ ฟาน กลั ผูจ้ดัการทมีคนก่อนหน้า
นี ้ทีพ่าทมีจบอนัดบัที ่4 และ 5 ใน 2 ฤดกูาลที่
เขาคมุทมี 
 แชมป์ยโูรป้า คพั เป็นเพยีงรายการเดยีวทีท่มี
แมนฯ ยูไนเต็ด ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ดังนั้น 
หากว่าอดตีผูจ้ดัการทมีเชลซ ี และเรอลั มาดรดิ 
พาทมีคว้าแชมป์ส�าเรจ็ พร้อมกบัสทิธิไ์ปเล่นถ้วย
ใบใหญ่สดุของยโุรป กจ็ะท�าให้ มรูนิโญ่ มคีวาม
ดคีวามชอบขึน้มาบ้าง    
 ส�าหรบัทมีทีย่ิง่ใหญ่อย่างแมนฯ ยไูนเตด็ การ
ทีไ่ม่มโีอกาสไปโลดแล่นในยโุรป 2 ฤดกูาลติดต่อ
กนั ไม่เพยีงแต่จะสร้างความผิดหวงัให้กบัแฟนๆ
และสถานภาพของทมีแล้ว แต่ยงัรวมไปถงึการที่
เป็นทีมที่มีความน่าสนใจจากนักเตะทั่วโลกลด
น้อยลงไปด้วย 
 ส�าหรับ มูรินโญ่ เขาคือ กุนซือคนหนึ่งที่
ประสบความส�าเรจ็มากมายช่วงทีผ่่านมา และการ
ย้ายมาคมุทมีแมนฯ ยไูนเตด็ ถอืเป็นการยนืยนั
ว่า มรูนิโญ่ จะน�าพาความส�าเรจ็มาสูโ่อลด์ แทรฟ 
ฟอร์ด ได้ไม่ยาก แต่เขากลับท�าได้เพียง แชมป์ลีก 
คพี พลาดอนัดบัท่ีจะไปเล่นแชมเป้ียนส์ ลีก ท�าให้
หลายคนสงสยัในความสามารถเขาอกีครัง้

อนัโตเน่ กรซีมนัน์ ดาวดงัของ ทมี “ตราหม”ี 
แอตเลตโิก มาดรดิ พดูถงึความเป็นไปได้ทีจ่ะ
ย้ายทมีไปร่วม ทมี “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ 
ยไูนเตด็ ว่ามมีากกว่าครึง่แล้ว ในช่วงซมัเมอร์ที่
จะถึงนี ้จากการเปิดเผยของกองหน้าวยั 26 ปี 
กบัสถานโีทรทศัน์ของฝรัง่เศส 
 “ผมคดิว่าผมจะตดัสนิใจอนาคตของผมใน
ช่วง 2-3 สปัดาห์ข้างหน้านี”้ เขากล่าว เม่ือผู้ส่ือ
ข่าวถามว่า นีเ่ป็นครัง้แรกทีเ่ขาพดูถึงการย้ายทมี

  เธยีร์รี ่อองร ีอดตีกองหน้าทมีอาร์เซนอลและ
ทมีชาตฝิรัง่เศส ออกมาให้ความเหน็ของการซือ้
ตวั  พอล ป๊อกบา ด้วยค่าตวัเป็นสถติโิลก 89 ล้าน
ปอนด์ ว่าแทค็ตกิของมรูนิโญ่ ท�าให้ ป๊อกบา โชว์
ผลงานได้ต�า่กว่ามาตรฐาน “พวกเขาไม่ใช้ ป๊อก
บา ในต�าแหน่งท่ีเขาควรจะเล่น เขาไม่ได้ถนดัเล่น
กองกลาง เขาชอบที่จะเล่นสูงขึ้นไปหน่อยหรือ
ไม่ใช่ทางซ้ายของสนาม” อองรี กล่าว และอีก
ปฏกิิริยาหนึง่ท่ีหลายคนไม่ค่อยชอบ มรูนิโญ่ มาก
นัก นั่นก็คือ การวิจารณ์นักเตะต่อสาธารณชน 
อย่างเช่น ในรายของ ลกุ ชอว์ ฟลูแบก็ของทมี 
 อย่างไรกต็าม หากทมีคว้าชยัชนะเหนอืทีมอา
แจ๊กซ์ ในวนัพธุนี ้แน่นอน เสยีงสรรเสรญิทีม่ต่ีอ
ตัว มริูนโญ่ ก็จะดงักึกก้องอกีคร้ังในรอบ 12 เดอืน
ท่ีเขาอยูใ่นแมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด แต่หากว่า พวก
เขาพบกับความพ่ายแพ้ มนัก็จะมคี�าถามขึน้มาอกี
ว่า มริูนโญ่ คอืคนท่ีถกูต้องท่ีจะกุมชะตาทมีแชมป์ 
20 สมยัขององักฤษหรอืไม่?  

แชมป์ยูโรป้าพิสูจน์‘มูรินโญ่’

‘กรซีมนัน์’ยอมรบัมโีอกาสซบ‘ผี’
มาอยูก่บัทมีแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ กรซีมนัน์ 
กล่าวว่า “ถกูต้อง มนัเป็นครัง้แรก โอกาสทีผ่ม
จะย้ายทมีกป็ระมาณ 6 เตม็ 10 แล้ว” 
 กรซีมนัน์ ตดิทมีชาตฝิรัง่เศส มาแล้ว 41 นดั 
นบัตัง้แต่ปี 2014 ในฤดกูาลนี ้ท�า 26 ประตใูห้
กบั ทมีแอตเลตโิก มาดรดิ จบอนัดบัที ่3 ในลา 
ลกีา มกีารคาดการณ์กนัว่า ค่าตวัของ กรซีมนัน์ 
ในการย้ายทมีครัง้นี ้ตกประมาณ 100 ล้านยโูร 
หรอื 86 ล้านปอนด์ 
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เทย์เลอร์ โจนส์ เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com มอง
ประธานาธิบดีฮัสซัน โรฮานี แห่งอิหร่าน หลังชนะเลือกตั้งสมัย
ที่ 2 ว่า เตรียมท�างานเป็นอิสระโดยไม่ขึ้นกับกลุ่มหัวรุนแรง  
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อตัราขยายตัวทางเศรษฐกจิของ 
กลุม่ยโูรโซนในไตรมาสแรกปีนี ้แม้
ไม่หวอืหวา แต่แฝงนยัแห่งความ
หวัง หลังธนาคารกลางยุโรป (อี
ซบี)ี ยนืยนัว่า การขยายตวัจะรดุ

 นอกจากตวัเลขออกมาค่อน
ข้างสวยแล้ว ยโูรสแตทยงัเพิม่
สสีนัว่า อตัราขยายตวัดงักล่าว
สงูกว่าสหรฐั ซึง่เป็นเขตเศรษฐ 
กจิใหญ่ทีส่ดุในโลก โดยเศรษฐ 
กจิของสหรฐัเตบิโตในไตรมาส
เดยีวกนั 0.2%
 อตัราขยายตวัแยกเป็นรายประ 
เทศ มีโรมาเนียเติบโตสูงสุดของ
กลุ่มที่ 1.7% ตามด้วยฟินแลนด์ 
1.6% ลตัเวยี 1.5% ลทิวัเนยี 1.4% 
และฮงัการ ี1.3%
 ขณะ 4 ประเทศแนวหน้าของ
กลุม่ มสีเปนมาอนัดบั 1 ขยายตวั 
0.8% ตามด้วยเยอรมนี 0.6% 
ฝรัง่เศส 0.3% และอติาล ี0.2%
 ส่วนประเทศเผชิญวิกฤตการ
เงนิรนุแรงตัง้แต่ปี 2008 ทีส่ามารถ
ฟ้ืนกลบัมาได้อย่างหวอืหวา ได้แก่ 
โปรตุเกส ซึ่งอัตราขยายตัวทาง
เศรษฐกจิเพิม่จากไตรมาสเดยีวกนั
ของปีทีแ่ล้ว 2.8% เป็นสถติเิพิม่ขึน้
สงูสดุในรอบ 10 ปี
 อกีหนึง่ความสดใส คอืการ
ส่งออกสินค้า โดยยูโรโซนได้
เปรยีบดลุการค้าเดอืนมนีาคม 
สงูเป็นสถติใิหม่ 30,900 ล้าน
ยโูร ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากยอด

ส่งออกไปยงัรสัเซยีในไตรมาส
แรกเพิม่ขึน้ 28% และส่งออก
ไปจนีเพิม่ขึน้ 22% 
 ประเทศทีส่่งออกสินค้ามากสดุ
ของยโูรโซน คอืเยอรมนี
 ด้านอัตราว่างงานปรับลดลง 
ตวัเลขในเดอืนมนีาคมอยูท่ี ่9.5% 
แม้จะยงัเป็นอตัราทีค่่อนข้างสงู แต่
เป็นสถติลิดลงต�า่สดุในรอบ 7 ปี 
 ขณะภาวะเงนิเฟ้อ ซึง่เป็นดชั-
นชีีว้ดัภาวะเศรษฐกจิทีส่�าคญัอย่าง
หนึง่ อซีบีรีะบวุ่าอยูใ่นเกณฑ์มีเสถียร-
ภาพ จากตวัเลขเดอืนเมษายนอยู่
ที ่1.9% เพิม่ขึน้จาก 1.5% ในเดอืน
มนีาคม
 แม้เศรษฐกจิจะเข้าสูช่่วงขา
ขึน้แล้ว แต่อซีบียีนืยนัว่า จะด�า 
เนนิการกระตุน้เศรษฐกจิ ด้วย
แผนอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบต่อ
ไป อย่างน้อยถงึสิน้ปีนี้
 อซีบีรีะบวุ่า เศรษฐกจิของยูโร
โซนจะเติบโตต่อไปอย่างมีเสถียร 
ภาพ โดยมีความเสี่ยงน้อยที่จะ
กลบัสูล่งขา ขณะนกัวเิคราะห์มอง
ในทศิทางเดยีวกนัว่า อตัราขยาย
ตวัทางเศรษฐกจิของยโูรโซนในไตร 
มาส 2 จะมากกว่าไตรมาสแรก
 การพลกิฟ้ืนสูท่ศิทางขาขึน้ของ
เศรษฐกจิกลุม่ยโูรโซนดังกล่าว บวก
กบัแนวโน้มจะไปต่อได้อย่างมัน่คง 
ถอืเป็นพฒันาการทีส่่งผลดต่ีอภาค
เศรษฐกจิของโลกในภาพรวม 
 ซึง่ประเทศไทยกน่็าจะมผีล 
พลอยได้ด้วย

 
 

In Brief : ย่อความ

สถานการณ์เศรษฐกิจ
ของกลุ่มยูโรโซนเข้าสู ่
ช่วงขาขึ้น ไตรมาสแรก
ขยายตัวมากกว่าสหรัฐ 
ขณะธนาคารกลางยุโรป
คาดว่า อัตราขยายตัว
จะรุดหน้าต่อไปอย่างมี
เสถียรภาพ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

หน้าไม่มวีกกลับสูข่าลง
 ส�านกังานสถติแิห่งสหภาพย-ุ
โรป (ยโูรสแตท) เปิดเผยว่า เศรษฐ 
กจิกลุม่ยโูรโซน หรอืกลุม่ประเทศ
ยโุรปทีใ่ช้เงนิสกลุยโูร 19 ชาต ิจาก
ประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป (อยี)ู 
ทัง้หมด 28 ชาต ิ ขยายตวัช่วง 3 
เดอืนแรกปีนี ้(มกราคม-มนีาคม) 
สูงกว่าไตรมาสก่อน 0.5% และ
มากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่
แล้ว 1.7%

เศรษฐกิจยูโรโซนเร่ิมสดใส

ข้อมูลภำพ : iwpbank.com
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02225-OM-030517-01

ช่างเย็บผ้า
• หญิง อายุ 20-45 ป

• เย็บหรือพงได • มี O.T. 

• ประกันสังคม  • ทำงานหองแอร

ติดตอ 128 พระราม 4 (แถวหัวลำโพง) สัมพันธวงศ  

   โทร. 02-225-0404  

พระเครื่อง-P1-050517=4*6_01

รับเช่าพระเครื่อง 

พระบูชา ใหม่เก่า 

เครื่องราง ของขลัง

บริการรับเช่าถึงบ้าน 

ในราคาที่คุณพอใจ

081-258-6069
081-351-5870

รับเช่า
พระเครื่อง-พระบูชา

KAOLA-OM-270417-01

บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด
รับสมัครงานรับสมัครงาน

เปนผูผลิตและจำหนายยาสมุนไพร ผลิตภัณฑอาหารเสริม

ติดตอสมัครไดที่ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด สามแยกพระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ 10290 โทร. 0-2819-7991-5 ตอ 110

• เพศชาย/หญิง อายุ 26-45 ป
• วุฒิปวส.-ปร�ญญาตร�
• มีพาหนะสวนตัว
• หากมีประสบการณตรงดานธุรกิจยา 
 จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

ผูแทนขาย 
ทีมโรงพยาบาล ตางจังหวัด

ขายที่ดิน-P1-170517=4*6_01

ขายที่ดินติดเขาขายที่ดินติดเขา

สนใจติดต่อ 
โทร.08-9498-3334

ราคาถูก

ราคา 13,500/ตร.ว.

อยู่โครงการฮอลิเดย์ปาร์ค 331 ตร.ว.

อยู่ซอย 5/2 ถมแล้ว

ราคา 13,500/ตร.ว.
ติดเขาในโครงการ ที่ดินเป็นโฉนดพร้อมโอน 

อยู่อำาเภอปากช่อง

ห่างจากตลาดปากช่องเพียง 6 กม.
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081624-OM-300317-01

ขายสวนทุเรียน+ผลไม
18-2-78 ไร

ต.บานพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี
สวนสวยสมบูรณมีคนดูแล เก็บผลทุกป น้ำไมทวม

หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. ริมทางขึ้นเขาใหญ
ราคา 2 ลาน/ไร

ติดตอ : 081 624 9004 (เจาของขายเอง)
089498-OM-201016-01

• บริการจัดส�งพนักงาน
• พนักงานดูแลผู�ป�วย+ผู�สูงอายุ
• พนักงานแม�บ�าน+แม�ครวั
• พนักงานพี่เลี้ยงน�องแรกคลอด
 ถึงน�องโต
• คนสวน-คนขับรถ
• รับฝากดูแลผู�ป�วย-ประจำศูนย�ฯ
• โดยพนักงานที่มีประสบการณ�

รับสมัครพนักงานทุกตำแหนง 
ติดตอ ศูนยพระคุณ 136 ดอนเมือง

เบอรโทร. 02-5651998 
081-4886185, 081-3561497

รับสมัครดวน

บริษัท วิไลอาภรณ จำกัด
รับสมัครดวน

สนใจติดตอสมัครงานไดที่ บร�ษัท ว�ไลอาภรณ จำกัด เลขที่ 46,47,48,49 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-14, 35-16 แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2895-1426-9, 08-9203-2481, 08-1829-0214, 08-5339-6877 Email : vilaiaporn1992@gmail.com

VILAIAPORN-OM-040517-01

1. ช่างสร้างแบบกางเกงชายและชุดยูนิฟอร์ม
2. ช่างมาร์กเกอร์ (มาร์กมือ/มาร์กเครื�อง)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปข�้นไป • มีประสบการณและสามารถใชโปรแกรม Optitex ได

3. ช่างเย็บตัวอย่าง (หลายอัตรา)
4. ช่างเย็บผ้า (จ่ายงานเย็บใน-นอกและต่างจังหวัด) (หลายอัตรา)
 • เสื้อยูนิฟอรม, กางเกง, แจ็กเกต, ชุดหมี, เสื้อยืดคอโปโล ฯลฯ

5. พนักงานบัญชี
 • เพศหญิง • วุฒิปวส. สาขาบัญช¨

6. พนักงานคุมเครื�องปกคอม (หลายอัตรา)
 • มีประสบการณและสามารถกดเคร©่องได

 หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งมีที�พักให้

   รับสมัคร พนง.แคชเชียร์ ชาย/หญิง

 พนักงานนวดแผนไทย
  ประกันรายได้ 14,000.-/เดือน

สนใจติดต่อ 
2010/2-3 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 095-854-6656,โทร. 095-854-6656,
095-646-1544095-646-1544

โอภาส ซาลอน

Zalon-PIN-030417=C3_01
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

14.00 น. มร. ไบรอนัด์ เกรยีร์ ประ 
ธานบริษัท ฮนันีเ่วลล์ ประจ�าภมูภิาค
อาเซียน ให้สัมภาษณ์ เร่ืองผลการ
ด�าเนินธุรกิจของฮันนี่เวลล์ในประ 
เทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และ
กลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิในปี 2560 ที่
โรงแรมแมริออท มาคีส์ J รุ่งรัตน์ 
เบญจพัฒนมงคล ที่ปรึกษาอา-  
วโุส และโค้ชจดุแขง็ของบรษิทั แกล
ลพั จ�ากดั ร่วมงานการประชมุระดบั
โลก “APAC 2017 Coaching Con-
ference” ในวันที ่25-27 พ.ค.นี ้ที่

rian & Fruit Fest 2017 ท่ี ลานหน้า
ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ J 13.00 
น. มสิเตอร์ลอย จนุฮาว ผู้จดัการ
ทัว่ไป บรษิทั อมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ แม 
เนจเม้นท์ จ�ากดั แถลงข่าวความพร้อม
การจัดงาน INTERMAT ASEAN 
2017 ที ่โรงแรมอสีตนิ แกรนด์ สาทร 
J 14.00 น. มน ูเลยีวไพโรจน์ ประ 
ธานบรษิทั บรษิทั ยบูเีอม็ เอเชยี (ประ 
เทศไทย) จ�ากดั แถลงข่าว ASEAN 
SUSTAINABLE ENERGY ASIA 
2017 ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล J 

J 10.00 น. ภทัรพร เพญ็ประ-
พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บรษิทั เซน็ทรลั ฟูด้ รเีทล จ�ากดั จดั
งานเทศกาลทุเรียนและผลไม้ไทย 
ภายใต้ชือ่ Thailand Amazing Du-

อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี โดย     
จะมาแนะน�าแนวคดิ 2 หวัข้อในช่วง 
powertalk session กบัหวัข้อ “การ
โค้ชโดยอาศัยจุดแข็ง” ไขความลับ     
สู่การเป็นโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสา 
กล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
เวลา 15.10 น. และ “การบรหิารคน
ยุคมิลเลนเนียล” ในวันที่ 26 พฤ-   
ษภาคม  2560 เวลา 14.50 น. ผูท้ี่
สนใจลงทะเบยีนเพือ่เข้าร่วมงานได้ที่ 
http://www.apac2017.com/index.
php

กลุม่เซน็ทรัล ร่วมกบั กรงุเทพมหา 
นคร, กระทรวงวฒันธรรม และ มลู 
นิธิโครงการหลวง จัดพิธีเปิดงาน 
“ดอกดารารตัน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” 
กิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและ
ความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่  
9 พระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจพสก
นกิรชาวไทยตราบนิรนัดร์ 
 โดยพธิเีปิดโครงการครัง้นี ้ โดย 
ดร.ภทัรตุม์ ทรรทรานนท์ ปลดักรงุ 
เทพมหานคร, มงคลทพิย์ รุง่งามฤกษ์  
ผูอ้�านวยการ กลุม่ส่งเสรมิเครอืข่าย
แหล่งเรยีนรูว้ฒันธรรม กรมส่งเสรมิ 
กระทรวงวัฒนธรรม, ดร.ณรงค์ชัย 
พพิฒัน์ธนวงศ์ ผูอ้�านวยการฝ่ายการ
ตลาด มลูนธิโิครงการหลวง ร่วมด้วย
ฝ่ายบรหิารระดบัสงูของบรษัิทในกลุม่
เซน็ทรลั ได้แก่ สทุธชิยั จริาธวิฒัน์, 
คณุหญงิสจุติรา จริาธวิฒัน์ มงคล-    

กลุม่เซน็ทรลัชวนประดษิฐ‘์ดอกไมจ้นัทน์’

ดอกไม้จนัทน์ 
 คุณหญิงสุจิตรา จิราธิวัฒน์ 
มงคลกิต ิกรรมการ บริษทั กลุม่เซน็ 
ทรัล จ�ากดั ในฐานะประธานทีป่รึก-
ษาในการจดังานครัง้นี ้กล่าวว่า เนือ่ง 
จากคณะกรรมการอ�านวยการจดังาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม

ศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภมิูพลอดยุเดช บรมนาถบพติร ได้
พิจารณาร่างหมายก�าหนดการพระ
ราชพิธ ีระหว่างวันที ่ 25-29 ตลุาคม 
2560 ทัง้น้ี คณะรัฐมนตร ีมมีติเหน็
ชอบก�าหนดให้วันที ่26 ตุลาคม 2560 
เป็นวันหยดุราชการ ซึง่เป็นวนัพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิ
พลอดยุเดช เพือ่ให้ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการถวายความจงรกัภกัด ีและ
แสดงความอาลยัในหลวง รชักาลที่ 
9 อีกทั้งในวันดังกล่าวบริเวณลาน
เซน็ทรลัเวิลด์ ได้รบัเลอืกเป็น 1ใน 12 
ซุม้ส�าหรบัประชาชนทีส่ามารถเข้ามา
ถวายดอกไม้จนัทน์ในพืน้ทีใ่กล้เคยีง
สนามหลวง 
 ดงันัน้กลุม่เซน็ทรัล จงึได้ร่วมมือ
กับร่วมกับกรุงเทพมหานคร, กระ-
ทรวงวัฒนธรรม และ มลูนธิโิครงการ
หลวง จดัโครงการ “ดอกดารารตัน์ แทน
ใจ ถวายแด่พ่อ” ขึน้เพือ่อ�านวยความ
สะดวกให้ประชาชนทัง้ในกรงุเทพและ
ต่างจังหวัดได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้
จนัทน์ เพือ่ทลูเกล้าฯถวายในพระราช
พธิถีวายพระเพลงพระบรมศพ ในโอ 
กาสนีจ้งึขอเชญิชวนประชาชนทัว่ทกุ
ภาคของประเทศ ร่วมใจประดษิฐ์ดอ 
กไม้จนัทน์ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้
แทนความรัก จ�านวน 3,000,000 ต้ัง 
แต่วันนี-้31 สิงหาคม 2560 ณ ศนูย์ 
การค้าเซน็ทรัลเวิลด์, เซน็ทรลัพลาซา
และเซน็ทรลัเฟสตวิลัทกุสาขา, ศนูย์ 
การค้าเซน็ทรัล เอม็บาสซี และ ศนูย์ 
การค้าโรบนิสันไลฟ์สไตล์ 19 สาขา 

กติ,ิ มกุดา จริาธวิฒัน์ เอือ้วัฒนสกลุ, 
พิชัย จิราธิวัฒน์, ปกรณ์ พรรธนะ
แพทย์, ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธ-   
นา, พร้อมด้วยดาราจิตอาสา อาทิ      
วรนชุ ภริมย์ภกัด,ี อญัรนิทร์ ธรีาธ-
นนัพฒัน์, ชยัพล จเูลีย่น, และ ศลิปิน 
Spicy Disc ร่วมใจร่วมแรงประดิษฐ์

สังคม
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ศ.เกยีรตคิณุ นพ.เกษม วฒันชยั องคมนตร ีรบัมอบเงนิสนบัสนนุมลูนธิธิรรมำภิ
บำลทำงกำรแพทย์ จ�ำนวน 1 ล้ำนบำท จำก ชำญศกัดิ ์ชืน่ชม ผูช่้วยกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่วศิวกรรมและบรหิำรโครงกำร บมจ. ปตท. เพ่ือประโยชน์ในกำร
รกัษำผู้ป่วยโรคซ�ำ้ซ้อนทีต้่องอำศยัแพทย์ผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะทำง 

พล.อ.อนันตพร กำญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน พร้อมด้วย       
มำรตั เยสเซน็บำเยฟ เอกอคัรรำชทตู สำธำรณรฐัคำซคัสถำนประจ�ำประเทศไทย 
ร่วมแถลงข่ำว “ควำมพร้อมของอำคำรศำลำไทย ก่อนอวดโฉมในงำน Astana 
Expo 2017” ณ กรงุอสัตำนำ สำธำรณรฐัคำซคัสถำน 

ไมตร ีอนิทสุตุ ปลดักระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ และ ผู้
บริหำรเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ให้กำรต้อนรบัและดแูลกลุม่คนพิกำรและผูส้งูอำยใุน
โครงกำร “พม. พำคนไกล มำใกล้พ่อ สนบัสนนุโดย มลูนธิเิจรญิโภคภณัฑ์” ที่
เข้ำถวำยสกักำระพระบรมศพพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช
 

ณรงค์ศกัดิ ์ภมูศิรสีอำด รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ.ซพี ีออลล์ รบัมอบเครือ่ง
กระตกุหวัใจอตัโนมตั ิ เพือ่ช่วยเหลอืประชำชนในพืน้ที ่ โดยตดิตัง้ในร้ำนเซเว่น 
อเีลฟเว่น สำขำอ.เวยีงเชยีงรุง้ จ.เชยีงใหม่ จำกอนนัต์ สมทุรำวนิทร์ และ ธณัณ์-
จริำ ธนำศริธิชันนท์ ทีร้่ำนเซเว่น อเีลฟเว่น สำขำ อ.เวยีงเชยีงรุง้ 

กวพีนัธ์ เอีย่มสกลุรตัน์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร โครงกำร เดอะ ครสิตลั มอบ
กระเช้ำดอกไม้แสดง ควำมยนิดแีก่ ธีรกรณ์ ไรวำ กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั เอส 
แอนด์ พ ีอนิเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ดส์ จ�ำกดั ในโอกำสเปิด ร้ำนไมเซน  ร้ำนอำหำร
ญีปุ่น่ เจ้ำแห่งเมนทูงคตัสชึือ่ดงั 

มร.ทำเคโตช ิโมรติะ กรรมกำรผู้จัดกำร บรษิทั โยโกฮำมำ ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) 
จ�ำกดั จดักจิกรรมฉลอง 100 ปี ของยำงโยโกฮำมำ และฉลองแชมป์พรเีมียร์ลกี 
องักฤษ Premier League ฤดกูำล 2016-2017 ของทมีฟตุบอลเชลซี โดยจ�ำลอง
เสือ้ฟตุบอลเชลซขีนำดสงู 2 เมตร มำจดัแสดงทีห่น้ำห้ำงเอม็ควอเทยีร์ 

กญัญภทัร สขุสมำน ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำรกลุม่ธรุกจิสือ่สิง่พมิพ์และอนิเทอร์เนต็ 
บมจ.โมโน เทคโนโลย ีจดัท�ำโครงกำร “Click for Kids-คลกิทีใ่ช่ ส่งแรงบนัดำล
ใจให้น้อง” โดยรำยได้จำกกำรโหวตภำพยนตร์จะน�ำไปสมทบทนุพฒันำโรงเรยีน
วดัดอนยอ จ.นครนำยก

บำจำ สนบัสนนุโครงกำร “ท�ำด ีเพือ่น้อง” ร่วมกบัองค์กำรทหำรผ่ำนศกึ ใน
พระบรมรำชปูถมัภ์ โดยกำรจดักจิกรรมดงูำนด้ำนกำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศกึ 
เพือ่เป็นกำรบ�ำเพญ็ประโยชน์แก่สงัคม ที ่จงัหวดั ตรำด พร้อมทัง้มอบรองเท้ำ
ให้แก่โครงกำร และนกัเรยีนในพืน้ทีก่ว่ำ 300 คน 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 18 ฉบับที่ 4585 (1110) วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สังคม

ดร.อุตตม สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม และ ปีเตอร์           
ปรเูกล เอกอคัรรำชทตูสหพนัธ์สำธำรณรฐัเยอรมนปีระจ�ำประเทศไทย ให้เกยีรติ
เป็นประธำนร่วมในกำรประชมุ “อตุสำหกรรม 4.0 สู ่ประเทศไทย 4.0 : หุน้
ส่วนควำมร่วมมอืไทย-เยอรมนัเพ่ือมุง่สูอ่ตุสำหกรรมในอนำคต” 

กลุณ ีอศิดศิยั หวัหน้ำผูต้รวจรำชกำร กระทรวงพำณชิย์ เปิดโครงกำรอบรมเชิง
ปฏบิตักิำรหลกัสตูร “Organic Training Program” เพือ่เพิม่ควำมรูเ้กษตร
อนิทรย์ีครบวงจรให้กับเจ้ำหน้ำท่ีพนกังำนพำณชิย์จงัหวัด โดยม ี อรษุ นวรำช    
ผูบ้รหิำรสำมพรำน รเิวอร์ไซด์และเลขำมลูนธิสิงัคมสขุใจ ให้กำรต้อนรบั 

พ.ต.ท.ม.ล.กติบิด ีประวตัร รองผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัเพชรบรุ ีเป็นประธำนในพธิี
เปิด ร้ำนออฟฟิศเมท สำขำ โรบนิสนั ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ เพชรบรุ ีโดยม ีวร-
พรรณ ชณุหศรวีงศ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ฝ่ำยกำรตลำดบรษิทั ซโีอแอล 
จ�ำกดั (มหำชน) พร้อมทมีผูบ้ริหำรโรบนิสนั ให้กำรต้อนรบั 

ปัทมำ เอีย่มสวุรรณ นำยกเหล่ำกำชำดจงัหวดัพษิณโุลก พร้อม มณฑำทพิย์ ทอง
คล้ำย ผูจ้ดักำรทัว่ไป ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ พษิณโุลก ร่วมเปิดงำน CPN 
Summer on the move 2017 คำรำวำนแฟชัน่โชว์ไลฟ์สไตล์ครัง้ยิง่ใหญ่สร้ำง
สสีนัให้กบัจงัหวดั ทีศ่นูย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ พษิณโุลก 

ฌำน ชำนนท์ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด ห้ำงสรรพสนิค้ำเซน จดังำนอปัเดต
เทรนด์แฟชัน่ “Accessorize! by  ZEN”  เชญิเปลีย่นลคุโฉบเฉ่ียวสไตล์ทีเ่ป็น
คณุ ด้วยรองเท้ำ กระเป๋ำ เครือ่งประดบั แว่นตำแฟชัน่ของสภุำพบรุษุ และสภุำพ
สตร ีจำกแบรนด์ชัน้น�ำ ทีห้่ำงสรรพสนิค้ำเซน   

ครี ีกำญจนพำสน์ ประธำนกรรมกำร กลุม่บรษิทับทีเีอส เปิดป้ำยโครงกำร ‘สถำนี  
ส่งควำมสขุจำกชำวบทีเีอสกรุป๊ฯ’ พร้อมน�ำพนกังำนจติอำสำ และรพ.วภิำวด ีไป
เลี้ยงอำหำรกลำงวัน และ ตรวจสุขภำพ ให้นักเรียนและชำวบ้ำนในชุมชน           
ทีโ่รงเรยีนสวีะรำ ต.ยำงหกั อ.ปำกท่อ จ.รำชบรุี 

ตนั ภำสกรนท ีกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร บริษทั อชิตินั กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) สำน
ต่อโครงกำร อชิตินั ชำคนืต้น ส่งมอบห้องสมดุชมุชนชำคนืต้น ด้วยนวตักรรม
เพือ่สิง่แวดล้อม Eco Board พร้อมตดิตัง้คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็ควำม   
เรว็สงู ทีโ่รงเรยีนพญำไพรไตรมติร อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชยีงรำย 

เสรมิ พสิษิฐเกษม ผูจ้ดักำรทัว่ไป โรงแรม แคนทำร ีฮลิส์เชยีงใหม่ น�ำทมีพนกั  
งำนโรงแรมฯ ลงแข่งขนัฟตุบอลประเพณกีระชบัมติรครัง้ที ่6 กบัชมรมฟุตบอล 
บมจ.กำรบนิไทย เพือ่สนบัสนนุกำรออกก�ำลงักำย สำนสมัพนัธไมตรอีนัดีต่อ
กนั และสร้ำงควำมสนกุสนำนแก่ผูเ้ข้ำร่วมงำนเป็นอย่ำงมำก


