
หมดความเชื่อมัน่
เทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ไม่เพียงท�าให้คน 
ในประเทศขาดความเชื่อมั่น นัก
ลงทุน นักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะ
พลอยขาดความเช่ือม่ันไปด้วย 
เมือ่ไม่เหลอืความเชือ่มัน่จะมผีล 
กระทบอะไรตามมาคงไม่ต้อง
อธิบาย

สัญญาณลบด้านความไม่สงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง เมื่อบวก
เข้ากับสัญญาณลบที่ว่าหากบ้าน
เมอืงยงัไม่สงบกจ็�าเป็นต้องเลือ่น
การเลือกตั้งออกไปจากก�าหนด
เดิม มีแต่จะท�าให้ความไม่มั่นใจ
ขยายออกไปวงกว้างมากขึ้น สัญ 
ญาณแบบน้ีไม่เป็นผลดีต่อประ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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อย่ามาโดนตัวกู

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ระเบิดทั้งใจกลางกรุงเทพฯ-ไฟใต้ที่ร้อนระอุ 
ยิ่งหวาดระแวงก็ยิ่งหวั่นไหว ยิ่งสั่นคลอน 
ความมั่นคงและความเชื่อมั่นของ “คสช.” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ตั้งค�าถาม 3 ปีรัฐบาลทหาร 
งบประมาณขาดดุล 3 ปีต่อเนื่อง เงินหายไปไหน? 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” วิพากษ์ 3 ปีการรัฐประหาร 
“นพ.เหวง โตจิราการ” ชี้ทางออกที่ดีที่สุดของ คสช. 
“โสภณ พรโชคชัย” ตั้งสมมุติฐานถ้ารัฐบาลปูยังอยู่ 
ประเทศไทยคงเป็น “พยัคฆ์ติดปีก” ไปแล้ว 

“รานิเอรี่”
เตรียมหางานใหม่
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แนะซื้อหุ้น
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ความหวัง
หลังระเบิดที่อังกฤษ

เศรษฐกิจ 4

ต่างประเทศ 7
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 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

แม้ต้องการความเป็นส่วนตวั
แต่ถอืเป็นเรือ่งไม่ปรกตขิองบคุคลสาธารณะ

ระดบัรองนายกรฐัมนตรท่ีีมบีทบาทสงูท่ีสดุในรฐับาล

ปล่อยให้เกิดเหตุขึ้นได้ ท�าไมไม่
เพิม่มาตรการรกัษาความปลอดภยั 
ท�าไมยังปล่อยให้กล้องวงจรปิด
บางตวัใช้งานไม่ได้
 ที่ส�าคัญจากที่เคยสันนิษฐาน
ว่าเป็นระเบดิการเมอืง ท�าเพือ่ดสิ
เครดติรฐับาลมคีวามเชือ่มโยงกบั
เหตุระเบิดก่อนหน้านี้ ที่หน้าส�า 
นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเก่า 
ถนนราชด�าเนนิ กบัหน้าโรงละคร
แห่งชาติ และเชื่อมโยงไปถึงเหตุ
ระเบดิในปี 2550 ช่วงการบรหิาร
ประเทศของรฐับาลรฐัประหารชดุ 
“บิก๊บงั” พล.อ.สนธ ิ บญุยรตั
กลนิ
 แต่ล่าสดุกลบัปรากฏข่าวว่าจด 
หมายเตอืนทีไ่ด้รบัอาจเชือ่มโยงกบั

หมดความเชื่อมัน่
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 ความหวั่นไหวไม่ได้เกิดแต่
เฉพาะในหมูป่ระชาชน
 แม้แต่ในศูนย์กลางอ�านาจ
อย่างท�าเนียบรัฐบาลก็ยกระดับ
มาตรการรักษาความปลอดภัย
มากขึน้ โดยมีการน�าทหารรบพ-ิ
เศษ จากกรมรบพเิศษ ที ่3 หน่วย
บัญชาการสงครามพเิศษ (นสศ.) 
ลพบุรี เข้ามาเสริมก�าลังดูแลท�า 
เนียบรัฐบาล ท้ังท่ีก่อนหน้านี้มี
ทหารรบพเิศษ 1 หมวด ประจ�าการ
ดูแลพื้นที่ท�าเนียบรัฐบาลอยู่แล้ว
ตั้งแต่รัฐประหารยึดอ�านาจกลาง
ปี 2557
 การยกระดบัรกัษาความปลอด 
ภัย เพ่ิมก�าลังรบพิเศษเข้ามาใน
ท�าเนยีบรฐับาล แม้จะเป็นการท�า
เพือ่ป้องกนั แต่กส่็งสัญญาณด้าน
ลบให้ประชาชนเพิม่ความหวัน่ไหว 
เพิม่น�า้หนกัความไม่ปรกตใินบ้าน
เมอืง
 สัญญาณลบด้านความไม่สงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง เมื่อบวก
เข้ากับสัญญาณลบที่ว่าหากบ้าน
เมืองยังไม่สงบก็จ�าเป็นต้องเลื่อน
การเลือกตั้งออกไปจากก�าหนด
เดมิ
 ยิ่งท�าให้ความไม่มั่นใจขยาย
ออกไปวงกว้างมากขึน้
 สัญญาณแบบนี้ไม่เป็นผลดี   
ต่อประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ไม่เพยีงท�าให้
คนในประเทศขาดความเชือ่มัน่นกั
ลงทนุ นกัท่องเทีย่วต่างชาติกพ็ลอย
ขาดความเชือ่มัน่ไปด้วย
 เมื่อไม่เหลือความเชื่อมั่น
จะมผีลกระทบอะไรตามมาคง
ไม่ต้องอธบิาย

ประเทศนีม้หีลายเร่ืองผดิปรกติ
 การหายตวัไปของ “บิก๊ป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ   
รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่น 
คงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม ท่ีตามข่าวบอกว่าป่วย แต่
อาการป่วยของรองนายกฯกลับ
เป็นความลบัทีไ่ม่สามารถเปิดเผย
ให้ประชาชนรู้ได้
 ปิดลบัท้ังโรคท่ีเป็น ปิดลบัทัง้
สถานท่ีท่ีใช้ในการรกัษาพยาบาล 
ปิดลบัท้ังระยะเวลาในการรกัษาตวั
ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ เมือ่
ไหร่จึงกลบัมาท�างานได้ตามปรกติ
 แม้ต้องการความเป็นส่วน
ตัว แต่ถือเป็นเรื่องไม่ปรกติ
ของบคุคลสาธารณะระดบัรอง
นายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทสูง
ทีส่ดุในรฐับาล
 เหตรุะเบดิทีโ่รงพยาบาลพระ-
มงกฎุเกล้ากเ็ข้าข่ายไม่ปรกต ิ เมือ่
มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเปิดเผยว่าได้
จดหมายเตอืนจากโจรกลบัใจก่อน
เกดิเหต ุจงึท�าให้เกดิค�าถามว่าเมือ่
ได้จดหมายเตือนแล้วท�าไมจึง

กลุ่มบีอาร์เอ็นซึ่งเป็นกลุ่มโจรก่อ 
การร้ายทางภาคใต้ ซึง่เจ้าหน้าทีก่�า 
ลงัตรวจสอบเพือ่ให้เกดิความชดั-
เจน
 กรณีนี้ หากเป็นฝีมือของ  
กลุม่บอีาร์เอน็จะกลายเป็นคน 
ละเรื่องกับระเบิดการเมืองท่ี
พดูกนัทกุครัง้หลงัเกดิเหตรุ้าย 
โดยพยายามโยงไปถงึคนกลุม่
หนึ่งท่ีเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐ 
บาล
 ไม่ว่าเหตรุะเบิดจะเป็นฝีมือของ
กลุม่ไหน ท�าเพือ่หวงัผลอะไร แต่
ขณะนี้ความวิตกกังวลได้ขยายไป
ทัว่แล้ว ดงัจะเหน็ได้จากข่าวเรยีก
เจ้าหน้าทีไ่ปตรวจสอบพบวตัถตุ้อง
สงสยัในหลายพืน้ที่
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ใจ ท�าไม่ได้ ท�าไม่ลงแน่เรือ่งคดโกงน่ี ยิง่อาศยั
ศาสนาด้วยยิง่ละอายเกรงกลวั 
 แต่จะละอายตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะสายไปแล้ว 
กว่าจะรูต้วัได้กส็ายไปเสยีแล้วอะไรท�านองน้ัน
 ก็เป็นบทเรียนของชาวพุทธเราที่ได้เห็นวิ-    
กฤตต่างๆทีเ่กดิขึน้กบัศาสนา แต่อย่าท้อ อย่า
ถอย อย่าหน่าย อย่าเบือ่ ต้องรบีฝึกฝนจิตใจให้
ก้าวล่วงผ่านเร่ืองพรรค์นีไ้ป อย่าให้มาท�าลาย
เราเป็นรายต่อไป เราจะไม่เข้าไปเป็นต้นเหตใุห้
ศาสนาต้องเสือ่มเดด็ขาด  
 โบราณเขาบอกว่า “โลภมากลาภหาย” ที่
ได้ๆไว้ก็จะโดนยึด อย่างรถไม่ยอมเสียภาษีก็
ต้องถกูยดึ แต่นีไ่ม่รูว่้าจะโดนยดึอะไรบ้าง การ
เลี่ยงภาษี หรือฟอกเงิน ก็ท�าให้ประเทศเสีย  
หาย เพราะท�าให้บ้านเมืองไม่มีเงินไปสร้าง
ความเจรญิ สร้างถนนหนทาง สาธารณูปโภค
ต่างๆ โรงพยาบาล ฯลฯ  ทัง้หมดก็จะมาจาก
ภาษขีองประชาชน 
 คนรวยแล้วยงัหลบเลีย่งภาษ ีฟอกเงนิ 
จนรวยเป็นล�า่เป็นสันกต้็องบอกว่า ถอืเป็น
บทเรยีนให้เราชาวพทุธต้องฝึกฝน ฝึกหดั 
ป้องกนัตวัไม่ให้พลาดท�าผดิ
  เจรญิพร

ช่วงนีม้ข่ีาวน่าต่ืนเต้นและน่าติดตามอย่างใกล้
ชดิกรณ ี นายอนนัต์ อศัวโภคนิ เจ้าสวัใหญ่
แลนด์แอนด์เฮาส์ ที่มีข่าวถูกกล่าวหาว่าไป
พวัพนัการฟอกเงนิ ยกัย้ายโอนที ่ซึง่ไม่น่าเชือ่
ว่าคนที่มีฐานะร�่ารวยและควรจะรู้จักบาปบุญ
คุณโทษ ยิ่งใกล้ชิดกับศาสนา ไม่น่าอาศัย
ศาสนาท�าเรือ่งอย่างนี ้เป็นเรือ่งวดัทีเ่คยโด่งดงั
และมคีนศรทัธามากมาย
  ถ้าเป็นความจรงิกไ็ม่ทราบว่า เสน่ห์มนต์
ขลงัทีต่รงึตราไว้อย่างแนบแน่นมาแต่กาลก่อน
จะง่อนแง่นคลอนแคลนหรือไม่ ถ้ายงัปักหลกั
ศรทัธาลุม่ลกึ ไม่นกึถงึเหตุถงึผล ไม่นกึถงึความ
เสยีหายของพระศาสนาทีต้่องมวัหมองกบัเรือ่ง
เงนิๆทองๆ  
 เขาถงึบอกว่าเงินไม่เข้าใครออกใคร เงินมนั
ง้างมันงดัให้คนสะบดัไปสะบดัมาได้ ไม่คดิถึง
เรือ่งบาปบญุคณุโทษ คดิแต่เรือ่งจะมัง่จะรวย 
ไม่รูจ้ะแข่งเพือ่ให้ตวัเลขแซงกนัหรอืยงัไง กค็ดิ
ไม่ออกเหมอืนกนัว่าท�ามามากมายขนาดนี ้เป็น
เพราะอยากแข่งต�าแหน่งเศรษฐอีนัดบัต้นๆหรอื
อย่างไร เดาใจไม่ออก  
 คนทีส่นใจศาสนา สนใจธรรมะ คงพูดได้
ค�าเดยีวว่า ท�าไปได้ยงัไงอะไรท�านองนี ้เพราะ
คนทีส่นใจศาสนา สนใจธรรมะอย่างดอีย่างเข้า 

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
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In Brief : ย่อความ

โลภมากลาภหาย

ชาวพุทธเราที่ได้เห็นวิกฤตต่างๆท่ี
เกิดขึ้นกับศาสนา แต่อย่าท้อ อย่า
ถอย อย่าหน่าย อย่าเบื่อ ต้องรีบ
ฝึกฝนจิตใจให้ก้าวล่วงผ่านเรื่อง
พรรค์นีไ้ป อย่าให้มาท�าลายเราเป็น
รายต่อไป  

ระเบดิ 3 ครัง้ในระยะเวลาไม่ห่างกนัใจ 
กลางกรงุเทพฯ โดยเฉพาะล่าสดุทีโ่รงพยา 
บาลพระมงกฎุเกล้า ซึง่ตรงกบัวาระครบ
รอบ 3 ปีการยดึอ�านาจของ “คณะรฐั 
ประหาร” 
 ไม่ว่าจะเป็นฝีมอืของใคร จะท�าด้วย
จุดมุ่งหมายอะไร ก็เป็นเรื่องที่ต้องร่วม  
กนัประณาม ซึง่ท้าทายอ�านาจของ “รฐั-
บาลทหาร” ว่าจะสามารถหาผูก่้อเหตไุด้
หรอืไม่ เพราะระเบดิ 2 ครัง้ก่อนหน้านีก้็
ไม่สามารถได้ตวัผูก่้อเหต ุไม่ต่างกบัการ
ลอบวางระเบิดในพื้นที่ 3 จังหวัดชาย 
แดนภาคใต้
 ประเด็นส�าคัญคือ “รัฐบาลทหาร” 
ต้องท�าจรงิให้ปรากฏ ไม่ใช่เบีย่งเบนไป
เร่ืองการเมอืงเพือ่โยนบาปให้กลุม่ใดกลุม่
หนึ่ง ซึ่งมีแต่ยิ่งสร้างความขัดแย้งและ    
ไม่สามารถแก้ปัญหาทีแ่ท้จรงิได้ เหมอืน 
“ไฟใต้” ท่ีร้อนระอจุนทกุวนันีก้ม็คี�าถาม
ว่าเกี่ยวข้องกับ “กลุ่มก่อการร้ายข้าม
ชาต”ิ หรอืไม่?
 ระเบดิทีก่รงุเทพฯ และภาคใต้จงึสะ 
ท้อน “ความม่ันคงทีไ่ม่มัน่คง” ที ่“รฐั 
บาลทหาร” หวาดระแวงไปหมด แม้กระ 
ท่ังค�าว่า “คสช. เผด็จการรฐัประหาร” 
ชนิดที่ว่า “อย่ามาโดนตัวกู อย่ามา
แตะต้องก ูอย่ามาสะกดิก”ู 
 เพราะสถานการณ์ “22 พฤษภา-
คม 2557” แตกต่างสิน้เชงิกบั “22 
พฤษภาคม 2560” ซึง่เป็นช่วง “ขา
ลง” ของ “รฐับาลทหาร” ทีต้่องประ
คับประคองให้ดี ไม่เช่นนั้นอาจล้ม
หวัทิม่คะม�าได้ง่ายๆ!

อย่ามาโดนตัวกู!
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ไฟเขยีวปันผล : พลเอกเทอดศกัด์ิ 
มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท 
บรษิทั อสีต์โคสท์เฟอร์นเิทค จ�ากดั 
(มหาชน) จดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ�าปี 2560 โดย ทีป่ระชมุมมีติ
อนุมัติการจ่ายเงิน ปันผลงวดผล
ประกอบการปี 59 ในอตัราหุน้ละ 
0.0535 บาท ก�าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัที ่26 พฤษภาคม 60 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,350.00 บาท

 ขาย 20,450.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,981.00  บาท

 ขาย   20,450.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,251.36 ขาย 1,251.81
ลอนดอน ซื้อ 1,251.46 ขาย 1,251.90

ภาวะหุน้ 24 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) 

34.71

39.2175

46.46125

4.5363

0.32058

25.07575

+1.46  1,566.15  
  39,943.89
+1.60  2,236.58  
  27,169.73
+0.93  991.62  
  21,914.52
+4.07  569.26  
  3,010.76

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,682.35  -0.34

2,391.66  +3.92

2,494.49  +7.10

1,844.08  +0.79

2,418.05  +4.50

2,895.76  +11.71

1,250.94  +3.00

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,258.07

10.66

3,897.99

9.76

360.08

-

12,221.77

30.60

12,114.52

30.33

107.26

-

18,925.29

47.38

19,364.04

48.48

-438.75

- 

แนะซ้ือหุน้เขา้คำานวณMSCI

 น.ส.วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้
อ�านวยการฝ่ายวเิคราะห์ บรษิทัหลกั
ทรพัย์ โกลเบลก็ จ�ากดั (GBS) ประ 
เมินทิศทางตลาดหุ้นไทยได้ปัจจัย
หนุนจากคาดการณ์ว่า ท่ีประชมุคณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
ธนาคารแห่งประเทศไทยมแีนวโน้ม
คงอตัราดอกเบีย้นโยบายทีร่ะดบัเดมิ 
รวมถงึคาดการประชมุกลุม่โอเปกจะ
ขยายเวลาปรบัลดก�าลงัการผลติออก
ไปถงึไตรมาสแรกปี 2561 ขณะทีก่าร
ส่งออกไทยเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 
8.49% ส่วนการส่งออกรวม 4 เดอืน
แรกปี 2560 เพิม่ข้ึน 5.69% สงูสดุ
ในรอบ 6 ปี
 อย่างไรกต็าม ตลาดหุน้ไทยยังมี
ปัจจยักดดนัมาจาก Fund Flow ต่าง
ชาตผินัผวนตัง้แต่ต้นเดอืนพฤษภา-
คม ขายสุทธ ิ1,000 ล้านบาท และ
ข่าวทีส่่งผลลบเชงิจติวทิยาต่อตลาด
หุ้นภูมิภาคหลังจากมูดี้ส์ อินเวส-     
เตอร์ส เซอร์วสิ ประกาศลดอนัดบั
ความน่าเชื่อถือสกุลเงินหยวนและ
สกลุเงนิต่างประเทศระยะยาวของจนี
ลงสู่ระ ดบั A1 จากระดบั AA3 โดย 
มูดี้ส์คาดการณ์ว่าความแข็งแกร่ง
ด้านการเงินของจีนอาจถดถอยลง   
ในอกีไม่กีปี่ข้างหน้า และปรบัเปลีย่น
แนวโน้มความน่าเชือ่ถอืของจนีจาก 
“เชงิลบ” เป็น “มีเสถยีรภาพ”
 ส่วนปัจจยัทีน่่าจบัตาได้แก่วันที่ 

24 พฤษภาคม การประชมุคณะกรรม 
การนโยบายการเงนิ (กนง.) 3/2560 
และในวันที ่25 พฤษภาคม ประชมุ
กลุม่โอเปกเกีย่วกบัการขยายเวลาลด
ก�าลงัการผลติ ส่วนเช้าวนัที ่25 พฤษ 
ภาคม คณะกรรมการนโยบายการ
เงนิ (FOMC) ธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด)) เปิดเผยรายงานการประชมุ
วันที ่2-3 พฤษภาคม ตลาดคาดจะ
ส่งสญัญาณปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้
 ด้าน นายชัยยศ จิวางกูร ผู ้
อ�านวยการฝ่ายวิเคราะห์ บล.โกล-
เบลก็ กล่าวว่า ตลาดหุน้ไทยสปัดาห์
นี้ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ว่า
โอเปกจะยืดเวลาลดก�าลงัการผลติน�า้ 
มนัไปถงึไตรมาสแรกปี 2561 ประ-
กอบกบัตวัเลขการส่งออกท่ีเตบิโตขึน้
ต่อเนือ่ง แต่ Fund Flow ต่างชาตทิี่
ผนัผวน รวมถึงความกงัวลเฟดปรับ
ขึน้อัตราดอกเบีย้ในการประชมุเดอืน
มิถุนายนนี้จะเป็นตัวถ่วงดัชนี จึง
ประเมนิว่า SET จะแกว่งตวัในกรอบ 
1,540-1,580 จดุ
 ทัง้แนะน�าซือ้แบบ Selective Buy 
ในกลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน�้า 
มันดีดตัวขึ้นเหนือ 50 US/barrel 
และเกง็ผลการประชมุโอเปกในวันที่ 
25 พฤษภาคมและหุน้ได้เข้าค�านวณ 
MSCI Thailand Small Cap มผีล
ตัง้แต่ 31 พฤษภาคม ได้แก่ BCPG, 
BIG, FORTH, PTL และ THANI

 นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ นัก
วิเคราะห์การลงทนุ บล.โกลเบลก็ ชี้
สัปดาห์นี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะ
เร่ิมรีบาวด์ในฐานะสินทรัพย์สภาพ
คล่องสงูทีน่กัลงทนุสามารถเลือกระ 
หว่างกลบัไปลงทนุในสนิทรพัย์เสีย่ง
อีกครั้ง หรือคงเงินไว้ในสินทรัพย์
ปลอดภยั ไม่ว่าการประชมุโอเปกจะ
ได้มตติามความคาดหรอืไม่ ราคาพลัง 
งานทีถู่กเกง็ก�าไรมาก่อนหน้าจะถกู 
Sell on Fact เนือ่งจากการขยายก�า 
ลงัการผลติอย่างต่อเนือ่งในทวปีอเม 
รกิาเหนอืและความคบืหน้าการน�า
ก๊าซธรรมชาตใินรูปน�า้แข็งตดิไฟจาก
ใต้ทะเลลกึขึน้มาเป็นเชือ้เพลงิในอนา 
คตอันใกล้ จะกดดันราคาในระยะ
กลางถงึยาวซ่ึงกระทบต่อราคาสนิค้า
โภคภณัฑ์อืน่ให้ปรบัลดตามลงมาด้วย
 คาดการณ์ระดบัราคาทองค�าระ 
หว่าง 1,245-1,265 ดอลลาร์ ซึง่หาก 
Breakout ขึ้นไปมีโอกาสจะเป็น 
False Break สูงมาก เว้นแต่จะมี
ปัจจยัเสีย่งทางการเมืองในสหรฐัเพิม่
เตมิ แนะน�าให้แบ่งขายท�าก�าไรส�า-
หรบัพอร์ตทกุระยะ

บล.โกลเบล็ก ชี้เฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบ้ียรอบใหม่จะ
กดดันหุน้ไทย แม้กนง.คงดอกเบ้ียนโยบายและตวัเลขส่ง
ออก 4 เดอืนแรกสงูสดุในรอบ 6 ปี ให้เกง็ก�าไรหุน้กลุ่ม
พลงังานทีไ่ด้อานสิงส์ราคาน�า้มนัปรบัตวัเหนอื 50 ดอล-
ลาร์ต่อบาร์เรล และหุน้ทีไ่ด้รบัคดัเลอืกเข้าค�านวณ MSCI  

วลิาสนิ ีบญุมาสงูทรง
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ส่งมอบโซลาร์ฟาร์ม : นายรชต ยอดบางเตย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
สายงานพัฒนาธรุกจิ บรษิทั บรูพา เทคนคิอล เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) 
พร้อมด้วย บญุเรอืง สีขาม ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรวฒันานคร 
จ�ากดั จงัหวดัสระแก้ว ร่วมในพธิส่ีงมอบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

มอบสิทธพิิเศษ : ธนาคารไทยพาณชิย์ ร่วมกบั บริษัท ทรูคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั 
(มหาชน) มอบเอกสิทธิเ์หนอืระดบัส�าหรบัสมาชกิ SCB PRIVATE BANKING 
ด้วยสิทธิรั์บทรูแบลก็การ์ดเป็นเวลา 1 ปี เพือ่เตมิเตม็ประสบการณ์สดุพิเศษ 
อาทเิช่น บริการอาหารและเคร่ืองดืม่ ฟรี ณ สนามบนิภายในประเทศ 

 นายนพปฎล มงคลสินธุ์ รอง
ผูอ้�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณ 
ภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั(มหาชน)
หรอื ทอท. เปิดเผยว่า ท่าอากาศ-
ยานสวุรรณภูม(ิทสภ.) จดังานตลาด
นัดแรงงาน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 
24-26 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่
เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณ
ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทสภ.โดย
เชิญบริษัทชั้นน�าที่เป็นผู้ประกอบ
การภายในท่าอากาศยานกว่า 40 
บรษัิท อาท ิบรษิทั คงิเพาเวอร์ อนิ 
เตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั บรษิทั แอล
เอสจี สกายเชฟท์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ 

จ�ากดั บรษัิทแดน-ไทย อคีวิปเม้นท์ 
จ�ากัด บริษัท บริการภาคพื้นการ
บนิกรงุเทพเวลิด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วสิ 
จ�ากัด เป็นต้น เพื่อมาเปิดบู๊ธรับ
สมัครงานในต�าแหน่งต่างๆ กว่า 
1,200 อตัรา เช่น พนกังานต้อนรบั
ผู้โดยสารภาคพื้นดิน พนักงานระ 
บบสารสนเทศ ช่างเทคนิค พนัก 
งานธุรการ พนักงานขาย เป็นต้น 
ส�าหรับปีนี้ ทสภ.เพ่ิมกิจกรรมพิ 
เศษมีการจัดอบรมกิจกรรมสาธิต
อาชีพอิสระ เช่น การจัดสวนแก้ว 
ประดิษฐ์ริบบิ้นเหรียญโปรยทาน
และประดิษฐ์แพ็กเกจการบูรจาก
วิทยากรมืออาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้
และส่งเสรมิการมอีาชพีอสิระให้กบั

ชุมชนโดยรอบ ซึ่งต�าแหน่งงานที่
รับสมัครมีตั้งแต่วุฒิการศึกษาระ 
ดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาโท  
 นายนพปฎล กล่าวว่า โครงการ
นี้เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ 
ทสภ.เน้นการเข้าไปมีส่วนร่วม ส่ง
เสริมและพฒันาชมุชนโดยรอบท่า
อากาศยานคือด้านเศรษฐกิจชุม   

ชน สังคมและส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะ
ช่วยให้ประชาชนทีอ่าศยัอยูโ่ดยรอบ
มโีอกาสเลอืกต�าแหน่งงานท่ีตรงกบั
ความรู้ความสามารถกับบริษัทชั้น
น�าภายใน ทสภ.ส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่ง 4 ปีที่
ผ่านมาสามารถท�าให้เกิดการจ้าง
งานแล้วกว่า 1,600 อัตรา

‘ทสภ.’จัดตลาดนัดแรงงานให้ประชาชนรอบพืน้ทีท่�างาน
กบับรษิทัชัน้น�าภายในท่าอากาศยานกว่า 1,200 อตัรา 

ทสภ.สร้างงานคนชุมชน1,200อ.

 น.ส.ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั 
เซน็ ทรลั ฟูด้ รเีทล จ�ากดั เปิดเผย
ถงึการจดังาน Thailand Amazing 
Durian & Fruit Fest 2017 ใน 3 
จงัหวดั คอื กรงุเทพฯ วนัที ่24-31 
พฤษภาคม ณ ลาน Square A ลาน
ด้านหน้าศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ 
ย่าน Central Bangkok เชยีงใหม่ 
วนัที ่7-13 มถินุายน 2560 ณ ลาน

‘เซ็นทรัล’กระตุ้นบริโภคผลไม้ไทย
ด้านหน้าศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟส-
ตวิลั เชยีงใหม่ และภเูกต็ วนัที ่28 
มถินุายน-4 กรกฎาคม 2560 ณ 
ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสตวิลั ภเูกต็
 ส�าหรับบุฟเฟ่ต์ทุเรียนหมอน
ทองและผลไม้ไทย เปิดให้อิม่ไม่อัน้
วนัละ 5 รอบ รอบละ 1 ชัว่โมง 30 
นาท ีรอบแรกเวลา 11.00-12.30 น. 
ราคา 399 บาท ทกุวนั ทกุจงัหวดั 

รอบที ่2-5 เวลา 13.00-14.30 น./ 
15.00-16.30 น./ 17.00-18.30 น.  
และรอบ 19.00-20.30 น. ราคา
ท่านละ 499 บาท สามารถซือ้บตัร
ได้ที ่จดุบรกิารลกูค้า เซน็ทรลั ฟูด้ 
ฮอลล์ และ ทอ็ปส์ มาร์เกต็ ในกรงุ 
เทพฯ และปริมณฑล ภูเก็ต และ 
เชยีงใหม่ เคาน์เตอร์จ�าหน่ายบตัร
หน้างาน และ www.ticketmelon.
com
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ยงูทอง’ได้เจ้าของคนใหม่ 

‘ชาราโปว่า’ได้สทิธิไ์วด์การ์ด

คาด‘ควโิตว่า’แข่งวมิเบลิดนั

อนัเดรยี ราดรซิซานี ่ นกัธรุกิจชาวอิตาเลยีน 
ได้เข้าฮบุกจิการสโมสร “ยงูทอง” ลดีส์ ยไูน 
เตด็ เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว เป็นการสิน้สดุยคุของ 
มาสซโิม เซลลโิน่ ช่วง 3 ปีทีผ่่านมา โดยทาง 
ราดรซิซานี ่ตดัสนิใจเข้าซือ้หุน้สโมสร ในแชม 
เป้ียนชพิ จ�านวน 50 เปอร์เซ็นต์ เมือ่เดอืน
มกราคมทีผ่่านมา และมคีวามเป็นไปได้ทีเ่ขา
จะซือ้อกี 50 เปอร์เซน็ต์ทีเ่หลอื ราดรซิซานี ่ที่
จะเข้ามานัง่ในต�าแหน่งประธานสโมสร กล่าว
ว่า น่ีคอืความรบัผดิชอบในระยะยาว ขณะที่ 
ทางส�านกัข่าวบบีซี ีคาดว่า แกร์รี ่มงัค์ จะได้
รบัการต่อสญัญาออกไป หลงัจากทีเ่ขาพาทมี
จบอันดบัที ่7 

มาเรยี ชาราโปว่า ได้สทิธิไ์วด์การ์ด ในการ
แข่งขนัโรเจอร์ส คพั ทีจ่ะมีข้ึนเดอืนสิงหาคม
ทีจ่ะถงึนี ้หลงัจากการเปิดเผยของคณะกรรม 
การจดัการแข่งขนัทีโ่ตรอนโต้ เมือ่วนัองัคารที่
ผ่านมา โดยก่อนหน้านี ้เธอได้สิทธิไ์วด์การ์ด 
มาแล้ว 3 รายการของ WTA โดยรายการแรก
ของการกลบัมาคอืทีส่ตุต๊การ์ต เธอผ่านเข้าไป
ถงึรอบรองชนะเลศิได้ส�าเรจ็ แต่เมือ่สปัดาห์ที่
แล้ว ทางฝ่ายจัดการแข่งขันรายการเฟรนช์ 
โอเพ่น ได้ปฏเิสธการให้สทิธิไ์วด์การ์ดเธอไป
แล้ว โดยเธอเคยคว้าแชมป์รายการน้ีมา 2 
สมยั และการทีเ่ธอได้สทิธิไ์วด์การ์ด ในราย 
การโรเจอร์ส คพั ถอืเป็นเกมอุน่เครือ่ง ก่อน
ลงท�าศกึยเูอส โอเพ่น ด้วย 

เปตรา ควิโตว่า มีแผนจะกลับมาลงแข่ง
รายการวมิเบลิดนั หลงัจากทีเ่ธอถกูลอบท�า 
ร้ายแทงทีม่อืในบ้านพกัของเธอเอง ท่ีสาธาร 
ณรฐัเชก็ เกอืบ 7 เดอืนทีผ่่านมา (20 ธนัวาคม 
2016) โดยนกัหวดวยั 26 ปี เคยคว้าแชมป์
วมิเบลิดนัมาแล้ว 2 สมยั (ปี 2011, 2014) 
โดยเธออาจจะลงแข่งรายการเฟรนช์ โอเพ่น 
ทีจ่ะมขีึน้ในสปัดาห์หน้าด้วย จากการเปิดเผย
ของโฆษกส่วนตวั ว่าจะเธอจะมกีารตดัสนิใจ
ครั้งสุดท้าย ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เธอได้
โพสต์ภาพของเธอลงโซเชยีล มีเดยี ในขณะท่ี
ก�าลงัฝึกซ้อมอย่างหนกัทีโ่มนาโก ส�าหรบัการ
แข่งขนัวมิเบลิดนั ถอืเป็นแกรนด์ สแลม ทีส่าม 
ของปีนี ้โดยจะเริม่วนัที ่3 ก.ค. 2017 

เคลาดโิอ รานเิอรี ่กนุซอืชาวอิตาเลยีน หวังว่า
จะกลบัมาคมุทมีอกีครัง้ ทีไ่หนกไ็ด้ในยโุรป ก่อน
ทีฤ่ดกูาลใหม่จะเริม่ขึน้ พร้อมกนันี ้ยนืยนัว่าเขา
จะไม่บอกปัดข้อเสนอทมีในพรเีมยีร์ลกี ด้วย 
 “ท�าไม ต้องปฏเิสธล่ะ? หากว่าเป็นข้อเสนอ
ทีด่ ี ท�าไมผมต้องปฏเิสธ” อดตีกนุซอืทมีเชลซี 
และเลสเตอร์ ซติี ้ กล่าวหลงัจากทีโ่ดนผูส้ือ่ข่าว
ถามว่า เขาพร้อมจะกลบัมาคมุทมีทีอ่งักฤษหรอื
ไม่? รานเิอรี ่โดนทมีเลสเตอร์ ไล่ออกเมือ่เดอืน
กมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา
 “ผมมองงานในพรเีมยีร์ลกี และลกีในยโุรป
ด้วย” เขากล่าว 
 กนุซอืมากความสามารถ มโีอกาสกลบัไปท�า 
งานที่ซุ้มม้านั่งส�ารองอีกครั้ง เมื่อวันอังคารที่
ผ่านมา ในฐานะโค้ชทมี “รวมดาราโลก” ใน
แมตช์การกศุล ทีโ่มนาโก อย่างไรกต็าม เมือ่กนุ 
ซอืวยั 65 ปี กป็ฏเิสธทีจ่ะพดูเรือ่งราวทีท่มีเลส
เตอร์ ทมีทีเ่ขาเคยพาคว้าแชมป์มาครองได้เป็น
ครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ของสโมสร 
 “หากว่าผมจะต้องพดูคยุกบัคณุสกัเร่ืองหนึง่ 
ผมไม่พดูเรือ่งนี”้ เขาหวัเราะ 
 ในเกมการกศุลดงักล่าว รานเิอรี ่สวมใส่ชดุ
สบายๆ เสือ้โปโล กางเกงยนีส์ ขณะทีล่กูทมีของ
เขาส่วนใหญ่เป็นนกัแข่งรถสตูร 1 อาท ิแดเนยีล 
ริคาร์โด นักขับชาวออสเตรเลียน จากทีมเรด 
บลส์ู, ดานลิ คยูาต ชาวรสัเซยี คาร์ลอส ไซน์ซ 
จากสเปน, มก้ิา ฮคัคเินน แชมป์โลก 2 สมยั และ 
มคิ ลกูชายของ มชิาเอล ชมูคัเกอร์ รวมไปถงึ วลิ
เลีย่มส์ กลัลาส อดตีผูเ้ล่นของทมีอาร์เซนอล และ
ทอ็ตแนม ฮอต สเปอร์ส ด้วย    
 รานเิอรี ่มโีปรแกรมทีจ่ะเดนิทางกลบัไปลอน 
ดอนอีกครั้งช่วงสุดสัปดาห์นี้ เพื่อเข้าชมเกม   
เอฟเอคัพ นดัชงิชนะเลศิ ระหว่างทมีเชลซ ีกบั
อาร์เซนอล ได้เปิดเผยกับส่ือมวลชนว่า “ผม     

ลคัูส พอูเิย่ นกัเทนนสิชาวฝรัง่เศส ยอมรบัว่า เขา
มีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยที่จะท�าให้
สถานการณ์การแข่งขนัรายการ เฟรนช์ โอเพ่น 
ตงึเครยีด หลงัจากทีม่กีารวางระเบดิในคอนเสร์ิต 
ท่ีเมืองแมนเชสเตอร์ มผีูเ้สยีชวิีต 22 คน เมือ่วัน
องัคารท่ีผ่านมา 
 ตามรายงานข่าวทีเ่กดิขึน้ การวางระเบดิใน
ครัง้นี ้ได้รบัการยนืยนัจากกลุม่ไอเอส ว่าเป็นผูอ้ยู่
เบื้องหลัง ท�าให้เริ่มมีความกังวลต่อเหตุการณ์
ใหญ่ๆท่ัวโลก ซึง่ทางเจ้าหน้าทีต่�ารวจของกรงุปา-

ยังต้องการที่จะมีฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่ต่อไป” เขา
กล่าว 
 “กบัทมีวตัฟอร์ด เป็นเพยีงข่าวลอื” รานเิอรี่ 
เสรมิ หลงัจากทีเ่ขาถกูถามว่า เขาจะกลบัไปคมุ
ทมีวตัฟอร์ด จากการลาออกของ วอลเตอร์ มาซ
ซาร์รี ่หรอืไม่ “ผมรูส้กึการเป็นโค้ชในยโุรปกโ็อ
เคนะ ไม่ว่าจะเป็นอติาล ีสเปน ฝรัง่เศส องักฤษ 
ผมโอเคนะ”  
  ทมี “สงิห์แดง” มดิเดลิสเบรอ และทมี “แมว
ด�า” ซนัเดอร์แลนด์ ทัง้สองทมีนี ้กแ็ยกทางกบั
ผู้จดัการของพวกเขาแล้ว แต่ทัง้สองทมีลงไปเล่น
แชมเป้ียนชพิ ฤดกูาลหน้า 
 “ในอติาลกีเ็ป็นสิง่ทีผ่มคุน้เคย ส�าหรบัผมสิง่
ทีส่�าคัญกคื็อแผนงานทีชั่ดเจน และผมก�าลงัมอง
โปรเจกต์ทีถ่กูต้องในความคดิของผม” รานเิอรี่ 
 ล่าสดุ รานเิอรี ่ตกเป็นข่าวว่าเป็นหนึง่ในตวั
เตง็ทีจ่ะเข้าคมุทมีครสิตลั พาเลซ หลงัจาก แซม 
อัลลาร์ไดซ์ ประกาศลาออกจากทีม เมื่อวัน
องัคารทีผ่่านมา 

‘รานิเอรี่’เตรียมหางานใหม่

‘เฟรนช์โอเพ่น’ห่วงความปลอดภยั
รสีเองกอ็อกมายนืยนัว่า จะมกีารรกัษาความปลอด 
ภยัทีเ่ข้มข้นขึน้ในศนูย์วฒันธรรม การแข่งขนักฬีา 
รวมทัง้เฟรนช์ โอเพ่น ทีจ่ะเริม่ขึน้สปัดาห์หน้า ที่
โรลงัด์ การ์รอส ด้วย  
 “ความปลอดภยัจะต้องได้รบัการดูแลอย่างเข้ม
ข้น และจะได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างด ีเพือ่ความ
ปลอดภยัของประชาชน” พอูเิย่ กล่าว “เมือ่เหตุ 
การณ์เช่นนีเ้กดิขึน้ แน่นอน คณุต้องกงัวลกบัมนั 
คุณคิดได้เลยว่าทีโ่รลงัด์ จะมีความตงึเครยีดมาก
ข้ึน บรรยากาศมันจะเป็นแบบน้ัน มันไม่ปรกติ”   
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ซาบีร์ นาซาร์ เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com สะท้อน
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ต่างประเทศ
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การก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย 
โจมตฝีงูชนขณะออกจากอาคาแมน
เชสเตอร์ อารนีา ของเมอืงแมนเชส
เตอร์ ประเทศองักฤษ หลงัจบคอน 
เสิร์ตของอะรอีานา กรานเด นกัร้อง

ใหญ่เป็นวัยรุ่น โดยมีเด็กรวม
อยูด้่วย
 ถอืเป็นความส�าเรจ็อกีครัง้หนึง่
ของเหล่ามารชัว่โหดเถือ่น ทีพ่งึพอ 
ใจกบัการท�าลายทรพัย์สนิและชวีติ
มนษุย์ สร้างความหวาดผวาท�าให้รู้ 
สกึไม่ปลอดภยัในชวีติ รวมทัง้ยนิดี
กับเสียงประณามสาปแช่งจากทั่ว
โลก 
 แม้กลุม่ลงมอืจะเป็นไอเอส
ที่อ้างในเวลาต่อมาว่าเป็นฝ่าย
ก่อเหต ุหรอืเป็นกลุม่อืน่ กถ็อืว่า
เป็นเหล่ามารชั่วโหดเถื่อนไม่
แตกต่างกนั 
 การโจมตีที่อยู่ในข่ายการก่อ-
การร้ายลกัษณะนี ้ เกดิขึน้ในยุโรป
หลายประเทศ เช่น ทีฝ่รัง่เศส เบล 
เยียม เยอรมนี และสวีเดน ขณะ
อังกฤษเองก็เคยเกิดขึ้นก่อนเหตุ-
การณ์นี ้กรณคีนร้ายขบัรถพุง่ชนฝงู
ชนและพยายามจะเข้าโจมตีอาคาร
รัฐสภาในกรุงลอนดอน เม่ือเดอืน
มนีาคมทีผ่่านมา 
 จึงไม่มีข้อสงสัยว่า หน่วยการ
ข่าวและหน่วยต่อต้านก่อการร้าย
ของอังกฤษ มีการยกระดับแผน
ป้องกนัและปราบปรามหรอืไม่ 
 ถงึกระนัน้ กย็งัมช่ีองโหว่ให้

กลุม่ก่อการร้ายและกลุม่หวัรนุ 
แรงใช้ก่อเหตุ 
 อย่างไรกต็าม หลงัเกดิเหตสุลด
และสะเทอืนอารมณ์ครัง้นี ้ดเูหมอืน
ประชาคมโลกจะมคีวามหวงัในด้าน
ความปลอดภยัจากก่อการร้ายมาก
ขึน้ หากใช้ปฏกิริิยาของผูน้�าระดบั
โลกเป็นเกณฑ์ 
 ทัง้นี ้ประธานาธบิดโีดนลัด์ 
ทรมัป์ แห่งสหรฐั ทีช่แูผนป้อง 
กนัและปราบปรามกลุ่มก่อการ
ร้ายเป็นหนึง่ในวาระส�าคญั ประ 
ณามกลุ่มก่อเหตุว่า เป็นพวก
มารชัว่ (Evil loser) ทีต้่องก�าจดั
ให้สิน้ซาก
 ขณะประธานาธบิดวีลาดเิมยีร์ 
ปตูนิ แห่งรสัเซยี และนายกรฐัมนตรี
องัเกลา แมร์เคลิ แห่งเยอรมน ียนื-
ยันจะเพิ่มความร่วมมือกับอังกฤษ 
ด้านการป้องกนัและปราบปรามกลุ่ม
ก่อการร้ายรวมทัง้กลุม่หวัรนุแรง 
 นอกจากนัน้ ผูน้�าประเทศแนว
หน้าของโลก เช่น จนี ฝรัง่เศส ญีปุ่น่ 
แคนาดา และออสเตรเลีย ล้วน
แสดงเจตนาไปในทศิทางเดยีวกนั
 แน่นอนว่า การท�างานร่วมกนั
ของนานาชาติ ย่อมทรงพลังกว่า
การท�างาน “เชงิเดีย่ว” เฉพาะแต่ละ
ประเทศ 
 ประเดน็ท่ีต้องลุน้ต่อไปกค็อื 
นานาชาติจะถ่ายทอดเจตนาสู่
แผนปฏบิตัไิด้มากน้อยแค่ไหน 

 
 

In Brief : ย่อความ

หลงักลุม่ก่อการร้ายระ- 
เบิดฆ่าตัวตายโจมตีฝูง 
ชน ท่ีเมอืงแมนเชสเตอร์ 
ประเทศองักฤษ ผูน้�าประ 
เทศแนวหน้าของโลก ล้วน 
แสดงเจตนาจะเพิม่ความ
ร่วมมอืกนัป้องกนัภยัร้าย
นี้ โดยเฉพาะผู้น�าสหรัฐ
ประกาศกร้าวต้องก�าจัด
ให้สิ้นซาก

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

สาวป๊อปสตาร์ชาวอเมรกินั
 เป็นการก่อเหตุสังหารหมูผู้่บริ-
สุทธิ์ที่เลวร้ายอีกครั้งหนึ่งของโลก 
โดยคนร้ายลงมือกดระเบิดที่ประ-
กอบเอง ฆ่าตวัตายท่ามกลางฝงูชน 
บริเวณทางออกจากอารีนาไปยัง
สถานีรถไฟใต้ดิน เมื่อเวลาประ-
มาณ 22.30 น.ของคนืวนัจนัทร์ที่
ผ่านมา ตามเวลาท้องถิน่
 ท�าให้มผีูเ้สยีชวีติอย่างน้อย 
22 คน บาดเจบ็กว่า 120 คน ส่วน

ความหวังหลังระเบิดท่ีอังกฤษ

ข้อมูลภาพ : dailymail.co.uk
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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)
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  

   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

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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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

พระเครื่อง-P1-050517=4*6_01

รับเช่าพระเครื่อง 

พระบูชา ใหม่เก่า 

เครื่องราง ของขลัง

บริการรับเช่าถึงบ้าน 

ในราคาที่คุณพอใจ

081-258-6069
081-351-5870

รับเช่า
พระเครื่อง-พระบูชา



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 18 ฉบับที่ 4586 (1111) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

แห่งประเทศไทย J 13.00 น. ดล-
ลชา รตันวงศ์สวสัดิ ์ผู้จัดการฝ่าย
ขายและการตลาดบรษิทั แครสิม่า 
จ�ากดั เปิดตวัผลติภณัฑ์ Karisma 
“Ideal cleansing cotton Pads” 
ทีด้่านหน้า Eveandboy ห้าง Siam 
square One J 13.30 น. ดร. 
อษุณย์ี มหากจิศริ ิลโีอณโีอ ประ 
ธานกรรมการ บรษิทั คงิ ฟดู กรุป๊ 
จ�ากดั แถลงข่าว การเปิดตวั Jamba 
Juice ทีร้่าน ครสิป้ี ครมี ศนูย์การ 

ใหญ่ การเงนิและสนบัสนนุธรุกจิ 
ธนาคารยโูอบ ีจ�ากดั (มหาชน) เปิด
ตวัการประกวดจติรกรรมยโูอบี ครัง้
ที ่8 ทีห่อศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุ 
เทพมหานคร J 13.00 น. ศ.ดร.
พเิชษฐ์ วริยิะจติรา ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เอเชยีน ไฟย์
โตซตูคิอลส์ จ�ากดั (มหาชน) สรปุ
ผลการด�าเนินงานไตรมาส 1/60 
พร้อมกลยทุธ์บกุตลาดในประเทศ
แบบครบวงจร ทีต่ลาดหลกัทรพัย์

J 10.00 น. ครี ีกาญจนพาสน์  
ประธานกรรมการ กลุม่บรษิทับทีี
เอส เปิดงาน คลนิกิลอยฟ้า ปีที ่15 
ทีส่ถานรีถไฟฟ้า บทีีเอส บางนา J 
13.00 น. สัญชยั อภศิกัดิศ์ริกิลุ 
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

ค้าสยามพารากอน J 13.30 น. ดร. 
บรรพต วฒันสมบตั ิกรรมการผู้
จดัการ บจก.อาร์ทบี ีเทคโนโลยี แถลง
ข่าวเปิดตัวแบรนด์ B&O Play พร้อม
ทศิทางการด�าเนนิงานธรุกจิอาร์ที 
บปีระจ�าปี 2017 ทีส่ยามดสิคฟัเวอรี่ 
J 18.00 น. อฟุเฟอ โวล์ฟเฮซ-
เชลิ เอกอคัรราชทตูเดนมาร์ก ประ 
จ�าประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน 
“B&O PLAY Début” สยามดสิ-
คฟัเวอรี ่ดเิอก็ซ์พลอราทอเรีย่ม

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จ�ากัด 
เสรมิสร้างความแขง็แกร่งด้านเครอื
ข่ายช่องทางการจดัจ�าหน่าย เดนิ
หน้ายกระดับมาตรฐานตัวแทน
จ�าหน่ายโดยการเปิดตวับรษิทั อนิ
แอนด์ไอ จ�ากดั เป็น “Daikin Pro-
Shop” ให้บริการ และจ�าหน่าย
เครือ่งปรบัอากาศไดก้ินหลากหลาย
รุน่ ทัง้เชงิพาณชิย์ และทีอ่ยูอ่าศยั 
ด้วยสนิค้าและบริการท่ีครบวงจร 
 งานวนันี ้จดัขึน้ ณ บรษิทั อนิ
แอนด์ไอ จ�ากัด ซึ่งตั้งอยู่ เลขท่ี 
18/9 หมู ่4 ต.บงึค�าพร้อย อ.ล�าลูก-
กา จ.ปทมุธาน ีโดยภายในงานได้
รบัเกยีรตจิาก มร.ฮโิตช ิทานากะ 
ผูจั้ดการใหญ่ และ มร.รวิตะ ฮิรา

‘ไดกิน้’ยกระดบัตวัแทนจำาหนา่ย

ใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ 
จ�ากดั เปิดเผยว่า “บรษิทั อนิแอนด์
ไอ จ�ากดั เป็นตวัแทนจ�าหน่ายทีด่ี 
มยีอดขายและอตัราการเตบิโตสงู 
และให้ความร่วมมอืในด้านต่างๆ
เป็นอย่างดเีสมอมา ดงันัน้ เราจงึ

แต่งตัง้ให้ บรษิทั อนิแอนด์ไอ จ�า-
กดั เป็น “Daikin ProShop” ซึง่
เป็นตวัแทนจ�าหน่ายเครือ่งปรบัอา
กาศไดกิน้ทีม่ศีกัยภาพในการขาย, 
การติดตั้ง และการบริการเครื่อง
ปรับอากาศส�าหรับท่ีพักอาศัยไป
จนถงึเชงิพาณชิย์ 
 ด้าน อมัรนิทร์ ณ พัทลุง กรรม 
การผูจ้ดัการ บรษิทั อินแอนด์ไอ 
จ�ากดั กล่าวว่า นบัเป็นเวลา 5 ปี
แล้ว ที ่บรษิทั อนิแอนด์ไอ จ�ากดั 
ได้เปิดให้บรกิาร เป็นตวัแทนจ�า-
หน่ายและตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ
ภายใต้แบรนด์ “ไดกิน้” ซึง่ได้รบั
การตอบรบั ความไว้วางใจจากเจ้า
โครงการและหน่วยงานต่างๆด้วย
ดเีสมอมา ท�าให้บรษิทัมกีารเจรญิ
เติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
การพฒันาขดีความสามารถในการ
สนบัสนนุโครงการให้ดมีากย่ิงขึน้ 
ทางบรษิทั อนิแอนด์ไอ จ�ากดั จงึ
ได้ก่อสร้างอาคารส�านักงานแห่ง
ใหม่นี ้ ทีส่ามารถรองรบัการขยาย
ตวัของธรุกจิทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
 และวันนี้มีอีกหนึ่งความภาค
ภมิูใจทีอ่ยากจะน�าเสนอ คอื บรษิทั 
อนิแอนด์ไอ จ�ากดั ได้รบัการแต่ง
ตัง้เป็น “Daikin ProShop” ทีจ่ะ
เป็นการยกระดบัมาตรฐานการบริ 
การทีค่รบวงจรไม่ว่าจะเป็น งานขาย 
งานตดิตัง้ รวมไปถงึบรกิารหลงัการ
ขาย และศนูย์รวมอะไหล่ เครือ่ง
ปรบัอากาศไดกิน้ ซึง่สอดคล้องกบั
นโยบายของบริษัท อินแอนด์ไอ 
จ�ากัด ที่ต้องการมุ่งเน้นเรื่องการ
บรกิารทีด่มีคีณุภาพ เพือ่ความพงึ
พอใจสงูสดุของลกูค้าทกุท่าน  

โมโต้ ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย บรษิทั 
สยามไดกิน้เซลส์ จ�ากดั โดยม ีอมั
รนิทร์ ณ พทัลงุ กรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั อนิแอนด์ไอ จ�ากดั น�าคณะ
ผูบ้รหิารให้การต้อนรบัอย่างอบอุน่
 มร. ฮโิตช ิทานากะ ผู้จัดการ

สังคม
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มาร์โก้ กุยเซปเป้ เบอตัคก้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร ร่วมเป็นเจ้าภาพในพธิี
บ�าเพญ็กุศลสวดพระอภธิรรม พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช ณ พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท พระบรมมหาราชวงั 

กรวทิย์ สพุทุธพิงศ์ กรรมการผูจ้ดัการ พร้อมคณะผูบ้รหิาร และพนกังานกลุม่
บรษิทั นานม ีจ�ากดั ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพญ็กศุล สวดพระอภิธรรมพระ 
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ณ พระทีน่ัง่ดสุติมหา
ปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั 

พรชยั ตระกลูวรานนท์ ทีป่รกึษารองนายกรฐัมนตรด้ีานเศรษฐกจิ เป็นสกัขพียาน
ในการลงนามบนัทกึความเข้าใจระหว่างนคิมอตุสาหกรรมฉงจัว่ (ไทย-จนี) กบั
นคิมอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จนี), บจก.สยามอสีเทร์ิน อนิดสัเตรยีล พาร์ค 
และเขตเศรษฐกจิพเิศษ จ.มกุดาหาร เพ่ือพัฒนาการค้าการลงทุนระหว่างไทย-จนี 

วรลกัษณ์ ตลุาภรณ์ ผูอ้�านวยการใหญ่อาวโุสการตลาด บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ 
และ จงคล้าย วรพงศธร ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมิการปลกูป่า กรมป่าไม้ แถลง
ข่าวการจัดงาน “เดอะมอลล์ พฤกษาสยาม ครั้งท่ี 18” ภายใต้คอนเซ็ปต์ 
“Season of Flowers” ที ่MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ

บุญเกียรต ิโชควฒันา  กรรมการผูอ้�านวยการ และ ประธานกรรมการ บรษิทั 
ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั (มหาชน) เป็นประธานเปิดกจิกรรม “I am 
Pepe Jeans” กบัแคมเปญ Pepe Jeans London British Spirit Trip เปิด
ประสบการณ์รปูแบบใหม่ให้กบัสาวกยนีส์เป็นครัง้แรกในประเทศไทย
 

จนัทร์ทิพย์ ทองกนัยา รองกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ ส�านกักรรมการผูอ้�านวย
การใหญ่ บมจ.การบนิกรงุเทพ สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์ลงิลมของมลูนธิริกั
สตัว์ป่า โดยการระดมทนุผ่านทางเวบ็ไซต์ Socialgiver.com ซึง่สามารถระดม
ทนุได้เป็นจ�านวน 75,600 บาท 

ดร.เตมิชยั บนุนาค ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.
โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่แกนน�าในการด�าเนนิธรุกจิไฟฟ้าและสาธารณปู-
โภคของกลุ่ม ปตท. แถลงข่าวผลประกอบการส�าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2560 ทิศทาง
ธรุกิจครึง่ปีหลงั เตบิโตไปกบักลุม่ ปตท.ทัง้ในและต่างประเทศ 

กลุม่ธรุกจิโลจสิตกิส์ครบวงจร ต้อนรบัคณะผูเ้ชีย่วชาญและผูป้ระเมนิ ในกจิกรรม
ตรวจสอบคณุภาพงานภายใน “มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 
14001:2015” จาก บรษิทั บเีอสไอ กรุป๊ (ประเทศไทย) จ�ากดั เพือ่เยีย่มส�ารวจ
ประเมนิศกัยภาพการบรกิารรวมถงึการจดัการกบัสิง่แวดล้อมของกลุม่บรษิทั  
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ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลย ีและบรกิารการเกษตรเพ่ือเร่ิมต้นฤดกูาลผลติใหม่ ปี 2560 โดยมี 
ประภสัสร์ มาลากาญจน์ ผูว่้าราชการจงัหวดัสมทุรสงคราม และ อไุร ทบัเทศ 
สหกรณ์จงัหวดัสมทุรสาคร ให้การต้อนรบั 

พส ุ โลหารชนุ อธบิดกีรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม น�าคณะท�างานอตุสาหกรรม
ศกัยภาพ ด้านอตุสาหกรรมอากาศยาน และคณะผู้ประกอบการด้านอตุสาห 
กรรมอากาศยานในประเทศไทย เยีย่มชมบรษิทั SIA Engineering Company 
บริษัทซ่อมบ�ารุงอากาศยานของสายการบนิสิงคโปร์แอร์ไลน์ ณ ประเทศสงิคโปร์

ผศ.ดร.วนัชยั สทุธะนนัท์ อธิการบด ีม.ศลิปากร และ ผศ.ดร.สมพิศ ขตัตยิพกิลุ 
วิทยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัศลิปากร แถลงข่าวเปิดตวัหลกัสตูรสองปริญญา 
พร้อมเชิญวิทยากรร่วมสัมมนาหัวข้อ เตรียมความพร้อมบัณฑิตก้าวสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 ทีโ่รงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สขุมุวทิ 

นพ.อาทิตย์ เจียรนยัศลิาวงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบรหิารความสมัพนัธ์ลกูค้าโรง
พยาบาลพระรามเก้า เป็นประธานเปิดงาน Thank You Party “25 Years of 
TrustedPartnership” เพือ่ขอบคณุลกูค้าในโอกาสทีโ่รงพยาบาลพระรามเก้า
ครบรอบ 25 ปีและได้รบัการตอบรบัจากลกูค้าเป็นอย่างดเีสมอมา  

ร.ต.อ.อรรถกว ีขนุพนิจิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนีย่นเคมคิอลแอนด์อคิวปิ
เม้นท์ จ�ากดั  และผูบ้ริหารระดบัสงูจากองค์กรต่างๆ จดัเลีย้งพบปะสงัสรรค์ และ
ขอบคณุเจ้าหน้าทีห่ลกัสตูรผูน้�าธุรกจิระดบัโลก รุน่ที ่2 ของสถาบนั ลดี บซิเินส 
ทีใ่ห้การดแูลเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาทีเ่ข้าร่วมหลกัสตูร 

พรรวนา มหาทรพัย์ ผูจ้ดัการฝ่ายโฆษณาและการตลาดสมัพนัธ์ บจก.แลคตา
ซอย เป็นตวัแทนผลติภณัฑ์นมถัว่เหลอืงแลกตาซอย รบัรางวลั No. 1 Brand 
Thailand 2016-2017 ในฐานะแบรนด์ผลติภณัฑ์นมถัว่เหลอืงยอดนยิมอนัดับ 
1 ในประเทศไทยจากการส�ารวจความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทัว่ประเทศ 

ชยวัฒน์ พเิศษสทิธิ ์ประธานกรรมการ บมจ.คงิส์เมน ซ.ีเอม็.ท.ีไอ ในฐานะนายก
สมาคมกฬีาบรดิจ์แห่งประเทศไทย และ คณุหญงิชดช้อย โสภณพนชิ ประธาน
สหพนัธ์กฬีาบรดิจ์เอเซยี แปซิฟิก ถ่ายรูปร่วมกบันกักฬีา ทีจ่ะเดนิทางไปร่วม
การแข่งขนั 51st APBF Championships 2017 ชงิแชมป์เอเชยี ณ กรงุโซล 

ธรีะชาต ิมโนธรรมรกัษา รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เจ.เอส.พ.ีพรอ็พเพอร์ตี้ 
น�าทมีพนกังานร่วมงานฟตุบอลกระชบัมติร TOA Cup 2017 โดยการแข่งขนั
แมทแรกดวลแข้งกบั เจ ดบับลวิ เอส คอนสตรคัชัน่ สามารถคว้าชัยไปได้อย่าง
สวยงาม 3-1 ก่อนจะพ่ายให้กบัทมีแสนสริใินแมทสอง 0-1  ไปอย่างสมศกัดิศ์รี  


