
หนังม้วนเก่า?
ให้เกดิความชดัเจนได้ มเีพยีง
ข้อกล่าวหาที่สร้างความคลุม 
เครอืและความกงัขาในใจประ 
ชาชนว่าที่พูดกันทุกครั้งเป็น
ข้อเท็จจริง หรือเป็นเพียงข้อ
กล่าวหาทีห่วงัผลทางการเมอืง 
ข้อสรปุเดยีวทีเ่ด่นชดัทีส่ดุใน
ตอนน้ี ไม่ว่าใครเป็นผูล้งมอืท�า
คอืเป็นระเบดิการเมอืง

เสียงระเบดิท่ีดงัหลายครัง้ต่อ
เนื่องมาตั้งแต่ต้นปี คงไม่ใช่
เร่ืองแปลกทีป่ระชาชนจะรูส้กึ
หวัน่วติก โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมือ่เห็นเหตกุารณ์วุ่นวายใน 2 
ชาตเิพือ่นบ้านอย่างฟิลิปปินส์
และอนิโดนเีซยี กลุม่ทีถ่กูจบั 
ตายงัเป็นกลุม่เดมิๆ แต่ยงัไม่
สามารถจบัตวัมาด�าเนนิคดีเพ่ือ
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เอาเดก็ไปดแูล ไปเล้ียง กเ็พ่ือ
ให้เขามโีอกาส มชีวีติทีด่ขีึน้  
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สมภารกินไก่วัด

editor59lokwannee@gmail.com

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 
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ตัวละคร!

“B-ASEANRMF”
ลุยอาเซียน

“ผี”แชมเปี้ยนส์ลีก
16ต่อ1

ระดมทุนผ่าตัด
“เด็กโรคหัวใจ”

เตือนก่อการร้าย
ครั้งใหม่ แนวร่วมไอเอส 

ยึดเมืองมาราวีในฟลิิปปินส์
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงก�าลังจับตา
อดีตนายทหารอย่างน้อย 4 คน

ที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มอ�านาจเก่า

ข้อมลูทีใ่ห้กบัประชาชนยงัไม่สอด 
คล้องไปทิศทางเดียวกันเท่าไหร่
นกั ขณะท่ีฝ่ายทหารบอกว่าสา-
มารถจับกุมผู้ต้องสงสัยมาสอบ
ปากค�าได้แล้ว แต่ฝ่ายต�ารวจกลับ
บอกว่าไม่ทราบเรือ่งนี ้ในส่วนของ
ต�ารวจได้เพียงภาพสเกตช์ของผู้
ต้องสงสยัเท่านัน้
 ทีส่�าคญักบัค�าพดูทีว่่าทหาร
เป็นหน่วยงานหลกั ต�ารวจเป็น
ฝ่ายปฏบิตั ิหากเขาต้องการอะ 
ไรคงสั่งการมาจะเป็นการบ่ง
บอกถงึความไม่เป็นอันหนึง่อนั
เดียวกันของฝ่ายความมั่นคง
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การ แต่เหตุระเบิดหลายครั้งที่
ผ่านมาก็ยังไม่สามารถจบัมอืใคร
มาด�าเนินคดีให้เกิดความชัด-
เจนได้ มเีพยีงข้อกล่าวหาทีส่ร้าง
ความคลุมเครือและความกังขา  
ในใจประชาชนว่าทีพ่ดูกนัทกุครัง้
เป็นข้อเทจ็จรงิ หรอืเป็นเพยีงข้อ
กล่าวหาท่ีหวังผลทางการเมอืง
 สิ่งที่เป็นความจริงเชิงประ-  
จักษ์อย่างเดียวที่เด่นชัดที่สุด   
จากเสยีงระเบดิทีเ่กดิขึน้ในช่วงที่
ผ่านมาคอื “ความสงบ-ความปรอง 
ดอง” ท่ีคยุว่าเป็นผลงานเด่นทีส่ดุ 
ที่ใช้เป็นเหตุผลเข้ามายึดอ�านาจ
การปกครองยังไม่เกิดขึน้จรงิ
 เสยีงระเบดิทีเ่กดิหลายครัง้
ใครเป็นคนท�ายงัไม่รู ้ แต่สรปุ
ได้ตอนนีค้อืเป็นระเบดิการเมอืง 
อย่างแท้จรงิ

แม้หน่วยงานรัฐจะบอกให้ประชา 
ชนเชื่อมั่นในระบบรักษาความ
ปลอดภัยหลังเกิดเหตุระเบิด 3 
คร้ัง นบัแต่ต้นปีเป็นต้นมา พร้อม
ยนืยนัว่าเป็นเรือ่งภายในไม่ใช่ภยั
คกุคามจากภายนอก
 แต่คงไม่ใช่เรื่องแปลกท่ี
ประชาชนจะรูส้กึหวัน่วิตก โดย
เฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเห็นเหตุ-
การณ์วุ่นวายใน 2 ชาตเิพือ่น
บ้านอย่างฟิลปิปินส์และอนิโด 
นเีซยี
 ความมั่นใจของประชาชนจะ
กลับมาได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อฝ่าย
ความมัน่คงสามารถน�าตวัคนก่อ
เหตรุะเบดิในโรงพยาบาลพระมง 
กฎุเกล้ามาด�าเนินคดไีด้ เพราะจะ
สามารถไขปริศนาถึงสาเหตุและ
แรงจูงใจท่ีกระท�า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อบอกว่าเหตุระเบิด 3 ครั้ง
ในปีนีม้คีวามเช่ือมโยงกนั
 อย่างไรก็ตาม ในทางเปิดเผย

สองหน่วยงานได้หรอืไม่
 อย่างไรก็ตาม แนวทางการ
สอบสวนดูเหมือนจะมุ่งไปที่เรื่อง
ทางการเมอืง โดยมรีายงานว่า ขณะ
นีฝ่้ายความมัน่คงก�าลงัจบัตาอดตี
นายทหารอย่างน้อย 4 คน ที่มี
ความใกล้ชดิกบักลุม่อ�านาจเก่า ซ่ึง
มศีกัยภาพทีจ่ะท�าได้ และกลุม่เสือ้
แดงสายฮาร์ดคอร์ทีผู่ส้ัง่การก�าลงั
ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศแถบนี้แต่
ฝ่ายปฏบิตัทิีล่งมอือยูใ่นประเทศ
 กลุม่ทีถ่กูจบัตาถอืว่าเป็นกลุม่
เดิมๆ ที่หลังเกิดเหตุไม่สงบทุก
ครัง้มกัถกูจบัจ้องว่าเป็นผูด้�าเนนิ
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นายหัวดี
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บ้านกระท�าอนาจาร ซึ่งเด็กต่างรู้พฤติกรรม
ของพ่อบ้านคนนี้ดี จึงช่วยกันระวังตัวเป็น
พิเศษเมื่ออยู่กับพ่อบ้าน โดยรายล่าสุดคือ
เดก็หญงิบ ีซึง่ไม่ได้อยู่ในความดแูลของมลู-
นธิ ิแต่มกัมาเล่นกบัลกูของนายป้อมและบาง
ครัง้ก็มานอนค้าง เนือ่งจากพ่อแม่ท�างานดกึ 
เด็กหญิงบีก็ถูกนายป้อมท�าอนาจาร
  นายป้อมให้การกับต�ารวจว่า รักเด็กทุก
คนเหมอืนลกู แต่เมือ่มกีารแจ้งความด�าเนนิ
คดีก็ถูกส�านักงานใหญ่ของมูลนิธิสั่งพักงาน 
แต่ยังวนเวียนกลับมาที่มูลนิธิเพราะเด็กโทร 
ศพัท์ไปหาว่าคดิถงึ และยืนยันว่าไม่ได้กะท�า
ผิด จึงจะสู้คดีให้ถึงที่สุด         
 อาตมาคดิว่าเรือ่งกนิเดก็ ล่วงเกนิเดก็ ท�า
อนาจารเด็กนั้น อย่างโบราณที่ว่า “สมภาร
กนิไก่วดั” ซึง่การท�าอนาจารเดก็เหล่านีม้ใีห้
เหน็เรือ่ยๆ เอาเดก็ไปดแูล ไปเล้ียง กเ็พือ่ให้
เขามีโอกาส มีชีวิตท่ีดีขึ้น แต่เมื่อเกิดเหตุ-
การณ์อย่างนีก็้ไม่ถกูไม่ควร บางคนเลีย้งหมา
ก็ให้หมาเลี้ยง เอามาขอบริจาคค่าอาหาร
หมาโน่นนี่   
 อย่างอาตมาเองยงักลวัๆ เสยีวๆว่าจะเผลอ
ใจหรือเปล่า เลี้ยงเด็ก เลี้ยงคน เด็กก็ไว้ใจ
เราและมาใกล้ชดิ  เดก็บางคนกห็น้าตาด ี ดงั
นั้นถ้าเราเผลอใจห้ามใจไม่อยู่ มันก็อาจจะ
เกิดไม่ดีไม่งามเรื่องเลวร้ายเสียหาย คนเรา
จึงต้องรู้จักรักษาจิต รักษาใจ รักษาอารมณ์ 
อย่าให้มันเผลอใจหรือคุมใจไม่อยู่ ยิ่งถ้าท�า 
งานแบบนี้ ต้องคุมให้ได้ รักษาให้อยู่ ต้อง
มองเขาเป็นลูกหลานเราจริงๆ เด็กๆ อยู่ใน
สภาพที่เราต้องดูแลเขาจริงๆ คอยอุปถัมภ์ 
ให้ได้รับความเมตตาจากเรา  
 กห็วงัว่าใครทีท่�างานด้านนีก้ต้็องฝึก 
ฝนจิตใจให้อยู่ในความพร้อมที่จะไม่ให้
เกิดสิ่งไม่ดีไม่งาม ไม่ให้คนท่ีมาอยู่กับ
เราต้องเป็นทุกข์เป็นอันตราย
   เจริญพร

เกิดเหตุการณ์พ่อบ้านมูลนิธิเด็กชื่อดังแห่ง
หนึง่ในหวัหนิ กระท�าอนาจารเดก็หญงิในความ
ดแูลหลายคนอย่างต่อเนือ่ง และยังมกีารแชร์
ข้อมูลลงในเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง แหม่มโพธิ์-
ด�า, อยากดังเดี๋ยวจัดให้ V.4 และ Drama-
addict จนกลายเป็นประเด็นดราม่า เนื่อง 
จากที่พึ่งของเด็กด้อยโอกาสกลับกลายเป็น
ขมุนรก จนขณะนีห้น่วยงานต้นสงักัดก็ยังไม่
ออกมาแสดงรับผิดชอบใดๆอีก
       ข่าวแจ้งว่าผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย 
13 ปีทีถ่กูกระท�าอนาจารได้แจ้งความท่ีสถานี
ต�ารวจภูธรหัวหินและสอบปากค�าเด็กท่ีตก
เป็นเหยือ่ท่ามกลางพวกสหวิชาชพี เดก็หญงิ
เอ (นามสมมติ) เล่าว่า พ่อป้อมซึ่งเป็นผู้ดู 
แลหรือพ่อบ้านของมูลนิธิมีพฤติกรรมผิด
ปรกติ โดยช่วงกลางคืนจะย่องเข้ามาในห้อง
นอนของเด็กๆ เด็กจึงต้องระมัดระวังตัว  
 แต่เมื่อประมาณ 2 ปี เด็กในบ้านไปท�า
กจิกรรมท่ีกรงุเทพฯ เหลือเดก็หญงิเออยู่บ้าน
คนเดยีว พ่อบ้านบอกว่า ภรรยาของตนบอก
ให้มานอนที่ห้องคอมพิวเตอร์ แม้เด็กจะ
หวาดกลวัแต่ก็ต้องยอมท�าตาม โดยนอนห่ม
ผ้าคลุมโปง ตกดึกพ่อบ้านก็ย่องมาลวนลาม 
แต่เดก็กพ็ยายามกลัน้ไม่ร้องไห้แล้วแกล้งท�า
เป็นบดิขีเ้กยีจ พ่อบ้านจงึไม่กล้าและกลบัเข้า
ห้องของตนไป แต่ก็ยังพยายามแอบดอูยู่ เดก็
หญิงเอจึงกลวัและนอนไม่หลบั ร้องไห้ตลอด
ทั้งคืน ซึ่งข่าวบอกว่ามีเด็กหลายคนที่ถูกพ่อ

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

 
In Brief : ย่อความ

สมภารกินไก่วัด

ทรรศนะ

ถ้าเราเผลอใจห้ามใจไม่อยู ่มนักอ็าจ
จะเกิดไม่ดีไม่งามเรื่องเลวร้ายเสีย
หาย คนเราจงึต้องรูจ้กัรกัษาจติ รกั
ษาใจ รกัษาอารมณ์ อย่าให้มนัเผลอ
ใจหรอืคมุใจไม่อยู่  

“ท่านผูอ้�านวยการโปรดฟัง ภายในปีนี้ 
ขอให้ท่านระวงั จะมก่ีอการร้ายภายใน
โรงพยาบาลของรฐัแถวนี ้3 แห่งจากขบวน 
การ BRN IS เข้ามาแล้วเมือ่อาทติย์ก่อน
จากมาเลย์ ให้ระวงัผูห้ญงิมสุลมิโพกผ้า
สะพายเป้ และระวงัให้ด.ี..โจรกลบัใจ”
 ข้อความในจดหมายที่ปรากฏผ่าน  
ส่ือบางแขนงและถกูน�าไปตคีวามว่าเป็น 
“จดหมายขูจ่ากบอีาร์เอน็” แต่ “นกั
วชิาการภาคใต้” ยงัไม่เชือ่ว่าจะเป็นกลุม่
ใน 3 จงัหวดัชานแดนใต้ ถ้าไม่ใช่กต้็องป็
นกลุม่การเมอืงตรงข้าม  
 “ส�านกัข่าวอศิรา” ให้ข้อมลูทีม่นี�า้
หนกัว่าเป็นกลุม่ “บีอาร์เอน็” เพราะเคย
ก่อเหตรุนุแรงกบัโรงพยาบาลมาแล้ว คอื 
วางระเบิดบริเวณลานจอดรถจักรยาน 
ยนต์ในโรงพยาบาลโคกโพธิ ์ จงัหวดัปัต 
ตาน ีเมือ่ 28 พฤษภาคม 2557 และบกุ
โรงพยาบาลเจาะไอร้อง จงัหวดันราธวิาส 
เมือ่ 13 มนีาคม 2559
 หากพจิารณาข้อความในจดหมายคง
ไม่ได้เขยีนโดย “บอีาร์เอน็” หรอืผูก่้อเหต ุ
แต่คนเขยีนอ้างว่าเป็น “โจรกลบัใจ” ที่
แจ้งข้อมูลให้ ขณะที่ข้อมูลที่ “ทีมข่าว  
อศิรา” ได้รบัมา ยนืยนัมจีดหมายทัง้หมด 
3 ฉบบั ส่งไปทีส่ถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ1 ฉบบั 
และสถาบนัประสาทวทิยาอกี 2 ฉบบั
 สรปุว่าไม่ใช่ “จดหมายขู”่ แต่เป็น “จด 
หมายแจ้งเตอืน” ให้ระวงักลุม่ “บอีาร์
เอน็” และ “ไอเอส” แต่ฝ่ายความมัน่คง
ไม่เชือ่ เป็น “จดหมายแจ้งเตอืน” และ  
ยงัปักใจเป็นกลุม่การเมอืง เพราะเชือ่ใน
แหล่งข่าวทีเ่ป็น “โจรกลบัใจ” เช่นกนั ว่า
ไม่น่าจะเป็นกลุ่ม “บีอาร์เอ็น” เพราะ
เสีย่งมากเกนิไป
 ทีต้่องจบัตามองคอื หากปัญหา
ทัง้หมดถูกโยงให้เป็นปัญหาทางการ
เมอืง กอ็าจเหน็ “ตวัละคร” ทีเ่ป็น
แค่ “แพะกบัแกะ” แทนทีจ่ะเป็น “ผู้
ก่อเหต”ุ ทีเ่ป็น “ตวัละครตวัจรงิ”!   

ตัวละคร!
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เศรษฐกิจ

‘B-ASEANRMF’ลยุอาเซยีน

 นายพรีพงศ์ จริะเสวจีนิดา ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและการลง-
ทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง 
ทนุรวมบวัหลวง จ�ากดั (กองทนุบวั
หลวง) เปิดเผยว่า B-ASEANRMF 
นอกจากจะได้รบัประโยชน์จากการ
ลงทนุในตลาดหุน้ภมูภิาคอาเซียน
และรับสิทธิทางภาษีหรือออมเงิน
เพ่ือยามเกษยีณแล้ว ยังเหมาะส�า-
หรับผู้ต้องการกระจายความเส่ียง
ผสมผสานพอร์ตลงทนุไปลงทนุยงั
ต่างประเทศได้อีกด้วย แต่นกัลงทนุ
ต้องยอมรบัความผนัผวนหรอืความ
เสี่ยงของตลาดอาเซียนด้วย โดย
เน้นไปทีผ่ลการลงทนุในระยะยาว
เป็นส�าคัญ B-ASEANRMF เสนอ
ขายครัง้แรกแก่ผูล้งทนุระหว่างวัน  
ที ่25-31 พฤษภาคมนี ้มลูค่าเสนอ
ขายขัน้ต�า่ 500 บาท ซึง่ในระยะแรก
จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ขาย
  นายพีรพงศ์ กล่าวว่า ด้วยประ 
ชากรมากกว่า 600 ล้านคน และ
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท�างาน ท�าให้
เศรษฐกิจอาเซียนมีขนาดใหญ่ทัด 
เทยีมกบัหลายประเทศเศรษฐกิจที่
ส�าคัญของโลก ตามรายงานของ 
IHS Global Insight ระบจุดีพีขีอง
อาเซยีนจะมอีตัราการเจรญิเตบิโต
ที ่ 4.6% ท�าให้ขนาดเศรษฐกจิอยู่  
ที ่2.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2017 
ถือว่ามีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่า
อนิเดยีทีม่ขีนาดเศรษฐกจิ 2.4 ล้าน

ล้านดอลลาร์ หรอืองักฤษ (2.4 ล้าน
ล้านดอลลาร์) และฝรั่งเศส (2.3 
ล้านล้านดอลลาร์) เป็นต้น
  เศรษฐกิจของประเทศในอา-
เซียนมีศักยภาพที่จะเจริญเติบโต  
ได้ด ีทัง้ระดบัการบรโิภคสินค้าและ
บริการหลายชนิดยังค่อนข้างต�่า
เมือ่เทยีบกบัประเทศพฒันาแล้ว จึง
มีโอกาสที่เห็นความเจริญมากขึ้น
ในหลายๆด้านในอกีหลายสบิปีข้าง
หน้า ไม่ว่าจะเป็นฟิลปิปินส์ อนิโด-
นเีซยี หรอืเวยีดนาม ต่างมบีรษิทั  
จดทะเบยีนทีม่คีณุภาพ ซึง่ได้อา-  
นิสงส์กับเศรษฐกิจหรือตลาดหุ้น 
แม้แต่สิงคโปร์ซึ่งแม้เศรษฐกิจจะ  
ไม่ขยายตวัอย่างรวดเรว็เหมอืนประ 
เทศอืน่ในอาเซยีน แต่กม็บีรษิทัจด
ทะเบยีนหลายแห่งทีม่คีวามสามารถ
ในการแข่งขันระดบัโลกจนขยายธุร 
กิจไปยงัภมูภิาคอืน่ๆ ทีม่กีารขยาย
ตวัสงูได้
  นายพรีพงศ์ กล่าวว่า ล�าพงัการ
เข้าไปลงทนุในประเทศทีม่เีศรษฐ-
กิจขยายตัวสูงนั้น จึงไม่ใช่ปัจจัย
เดยีวทีจ่ะท�าให้เกิดความส�าเรจ็ใน
การลงทนุ แต่กองทนุบัวหลวงมทีมี
งานทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญทีเ่ข้า
ถงึตลาดหุน้อาเซียนโดยเฉพาะ โดย
ส่งทีมไปศึกษาและเฟ้นหาหุ้นในแต่ 
ละประเทศอาเซยีนแบบลงถงึพืน้ที่
จรงิมาเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ประ-
กอบกบัแนวคดิการลงทนุทีก่องทนุ
บัวหลวงได้พสิจูน์ให้เหน็มาแล้วว่า

ประสบความส�าเรจ็ในประเทศไทย 
ไม่ว่าจะเป็นการวเิคราะห์ธรุกิจเชิง
ลกึเป็นรายบรษิทั การเลอืกธรุกิจ  
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในแง่
ต่างๆ ของเศรษฐกจิและสงัคม ทัง้
ยังก�าหนดธีมการลงทุนในแต่ละ    
ปี ไม่ว่าจะเรื่องโครงสร้างประชา  
กร ความเติบโตของชนชั้นกลาง 
สังคมเมืองที่ขยายตัวและการพัฒ  
นาโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียน    
นัน้ท�าให้ผลการด�าเนินงานของ B- 
ASEAN ในรอบ 1 ปีให้ผลตอบแทน
กว่า 9% (ข้อมลู ณ วนัที ่28 เมษา-
ยน 2560)
 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรปุได้ทีธ่นาคารกรงุเทพ ตวั 
แทนขายหน่วยลงทนุของบรษิทั กรงุ 
เทพประกนัชวีติ บรษิทัหลกัทรพัย์
บัวหลวง และบรษิทัหลกัทรพัย์โน
มูระ พัฒนสิน บริษัทหลักทรัพย์
เอเซยี พลสั และบรษิทัหลกัทรพัย์
ฟิลลปิ (ประเทศไทย) และกองทนุ
บัวหลวง หรอืที ่www.bblam.co.th

 แลกรับส่วนลด : ประณยา นิ-
ถานานนท์ ผู้อ�านวยการ-ธุรกิจ
บัตรเครดิต เคทีซี ร่วมกับ เดอะ 
คอฟฟ่ี คลบั จดัแคมเปญมอบส่วน 
ลดพเิศษให้กบัสมาชกิ เพยีงใช้จ่าย
ผ่านบัตรเครดิตเคทีซี รับส่วนลด
ทนัท ี5% หรอืใช้คะแนนสะสมเท่า
ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับ
ส่วนลด 20% ตัง้แต่วนัที ่4 เมษายน- 
30 มิถุนายน 2560

กองทุนบวัหลวงส่ง B-ASEANRMF กองทนุ RMF น้องใหม่
ลยุตลาดอาเซยีน ขณะทีก่องทนุ B-ASEAN ทีเ่ปิดขายก่อน
หน้าน้ี 1 ปี และให้ผลตอบแทนประมาณ 9%
  

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,300.00 บาท

 ขาย 20,400.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,935.00  บาท

 ขาย   20,400.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,257.96 ขาย 1,258.42
ลอนดอน ซื้อ 1,258.04 ขาย 1,258.32

ภาวะหุน้ 25 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) 

34.44

39.0825

46.185

4.5

0.3187

25.0195

+3.26  1,569.41  
  34,221.53
+2.64  2,239.22  
  22,398.60
+0.81  992.43  
  16,373.07
+3.65  572.91  
  2,878.87

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,681.80  -0.55

2,400.33  +8.67

2,506.92  +12.43

1,845.83  +1.75

2,427.42  +9.37

2,916.80  +21.04

1,253.11  +2.17

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

3,340.86

9.76

3,211.31

9.38

129.55

-

10,307.64

30.12

9,995.93

29.21

311.71

-

16,977.01

49.61

17,539.47

51.25

-562.47

- 

พรีพงศ์ จริะเสวจีนิดา 
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เศรษฐกิจ

มอบกรมธรรม์ : นายสาระ ล�่าซ�า กรรมการผู้จัดการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) มอบ
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มและเงินบริจาค จ�านวน 200,000 บาท 
แก่สถานสงเคราะห์เดก็บ้านตะวนัใหม่ มลูนธิ ิพล.ต.อ.เภา สารสนิ โดย
มี นางชลลดา เพ็ชรวิภาต กรรมการเลขานุการ เป็นผู้รับมอบ   

จัดสัมมนา : นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จ�ากัด เดินหน้าจัดสัมมนาคุยเฟื่องเรื่องลงทุน ครั้งที่ 3 ของปี
นี ้หวัข้อ “จบัเรดาร์ถกูทศิ พชิติหุน้” เพือ่ให้ความรูด้้านการลงทนุอย่าง
ต่อเนื่อง ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ 

 น.ส.ภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้
อ�านวยการฝ่าย กลุม่องค์กรสมัพนัธ์
บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จ�ากดั (มหา 
ชน) ในฐานะกรรมการและเลขา      
นกุารมลูนธิหินึง่คนให้ หลายคนรบั 
เปิดเผยว่า ในวาระฉลองครบ 75 ปี
ไทยประกนัชวีติ ได้ลงนามบนัทกึข้อ
ตกลงกับโรงพยาบาลเดก็สมติเิวชใน
โครงการ “หนึง่คนให้ หลายคนรบั 
เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก” เพื่อช่วย
เหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิ-

การแต่ก�าเนดิซึง่ปัจจุบนัมถีงึ 8,000 
รายต่อปี และมคีวามจ�าเป็นต้องได้
รบัการรกัษาด้วยการผ่าตดั แต่เนือ่ง 
จากค่าใช้จ่ายอยูใ่นเกณฑ์ท่ีสงูถงึราย
ละ 200,000 บาท ท�าให้เดก็บางคน
ขาดโอกาสเข้าถงึการรกัษา
 ทางมูลนิธิจึงกิจกรรมระดมจัด 
หาทนุด้วยการจัดดนิเนอร์การกศุล
เชญิชวนพนัธมติรทางธรุกจิจ�านวน 
16 บริษัทร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์
เพือ่ส่งมอบให้กบักองทนุ New Life 

ของโรงพยาบาลเดก็สมติิเวช ใช้ใน
การผ่าตดัโดยไม่หกัค่าใช้จ่ายใดๆทัง้
สิน้ ซึง่ขณะนีส้ามารถระดมเงนิบร-ิ

ภาสนิ ีปรชีาธนาพล

พศิาล รชักจิประการ

ไทยประกันชีวิตร่วมกับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชจัดดิน-
เนอร์การกศุลเพือ่ระดมทนุผ่าตดัเดก็โรคหวัใจพกิารแต่ก�า 
เนิดโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจ
เด็ก”   

ระดมทุนผ่าตัด‘เด็กโรคหัวใจ’

  

‘AMA’เสรมิแกร่งกองเรอื-รถขนส่ง
 นายพศิาล รชักจิประการ กรรม 
การผูจ้ดัการบรษิทั อาม่า มารีน จ�า-
กดั (มหาชน) หรอื AMA เปิดเผยว่า 
เป้าหมายรายได้รวมการให้บริการ
ขนส่งสินค้าปี 2560 เติบโตไม่ต�่า
กว่า 50% จากปี 2559 จะท�าให้มี
รายได้รวมปีนีใ้กล้เคยีง 1,500 ล้าน
บาท และถอืเป็นรายได้สงูทีส่ดุเป็น
ประวตักิารณ์ โดยรายได้มาจากการ
ขยายกองเรอืบรรทกุน�า้มนัและสาร

จาคได้ทัง้สิน้ 2 ล้านบาท โดยต้ังเป้า
ระยะเวลา 3 ปีของโครงการ (ปี 2560-
2562) จะเผยแพร่ความรู ้ควบคู ่      
กบักจิกรรมระดมจดัหาทนุเพือ่ผ่า-
ตดัเดก็จ�านวน 36 ราย ซึง่จะมค่ีาใช้
จ่ายทัง้สิน้ 7,200,000 บาท
 ทัง้นี ้ผูม้จีติศรทัธาสามารถร่วม
บริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิ
หนึง่คนให้ หลายคนรบั (กองทนุเพือ่
ชวีติใหม่หวัใจเดก็) ธนาคารกรงุศรี 
อยธุยา สาขาอาคารไทยประกนัชวีติ 
ถนนรัชดาภเิษก เลขท่ีบญัช ี684-1-
06364-0 ใบเสร็จรับเงินสามารถ 
น�าไปยืน่ลดหย่อนภาษไีด้ สอบถาม
เพ่ิมเติมโทร.0-2247-0247 ต่อ 
3624-5

เคมเีพิม่ขึน้เป็น 9 ล�า น�า้หนกับรร-
ทุกรวม 69,980 เดทเวทตัน เพ่ือรอง 
รบัความต้องการขนส่งน�า้มนัพชืส�า 
หรบับรโิภคของผูผ้ลติรายใหญ่ของ
โลกในภมูภิาคอาเซยีน เพือ่ขนส่งไป
ยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอ-
เชียใต้ ท่ีมคีวามต้องการบริโภคน�า้ 
มนัพชืเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง  
 นอกจากนี ้ ยงัขยายกองรถบรร 
ทกุขนส่งสนิค้าเป็น 120 คนัและจะ

เพิม่อกี 50-60 คนั ภายในส้ินปี 2560 
เพือ่รองรบัการขนส่งน�า้มนัในประ-
เทศทีไ่ด้รบัสญัญาการขนส่งทีเ่พิม่สงู
ขึน้ ท�าให้ AMA สามารถขยายธรุกิจ
ได้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่ผลประกอบการ
ไตรมาสแรกปีนี้มีก�าไรสุทธิอยู ่ที่ 
57.06 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 41.25 ล้าน
บาท ขณะทีม่รีายได้รวมจากการให้
บริการขนส่งสนิค้า 324.21 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 142.41 ล้านบาท 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ฮาเลป็’ลุน้โอกาส50/50  

‘เมอร์เรย์’หวงัคนืฟอร์มเก่ง

‘บตัตนั’เผยไม่รู้สกึกดดนั 

ซโิมน่า ฮาเลป็ มอื 4 ของโลก ยอมรบัว่า 
โอกาสทีเ่ธอจะลงแข่งขนัเฟรนช์ โอเพ่น ท่ีจะ
มขีึน้สปัดาห์หน้า มปีระมาณ 50 ต่อ 50 เนือ่ง 
จากมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า ระหว่างการ
แข่งขนันดัชงิชนะเลศิ อติาเลยีน โอเพ่น 
 “ฉนัยงัไม่สามารถบอกได้เลยจรงิๆ” ฮา
เลป็ รองแชมป์ ทีโ่รลงัด์ การ์รอส ในปี 2014 
กล่าว “แพทย์ยงับอกว่า ถงึเวลาน้ี 50 ต่อ 50 
แต่อาจจะมีการพัฒนาที่ดีข้ึนมาก ต้ังแต่วัน
อาทติย์ทีผ่่านมา”  
 มาเร่ มวัร์ มอื 4 จากสหราชอาณาจกัร จะ
ไม่ได้ไปปารสี หลงัจากทีแ่พ้ ไค เฉิน ชาง

แอนดี ้เมอร์เรย์ มอื 1 ของโลกจากสหราช
อาณาจกัร แต่ก�าลงัอยูใ่นช่วงฟอร์มตก ยอม 
รบัเมือ่วนัพธุทีผ่่านมาว่า เป็นช่วงเวลาท่ียาก
ล�าบากส�าหรบัทีจ่ะรกัษาสถานะไว้คงเดมิ หลงั
จากทีเ่ขาขึน้มอื 1 ของโลกเม่ือปีท่ีแล้ว 
 “ผมขึน้มาเป็นมอื 1 ของโลก เม่ือปีท่ีแล้ว 
แต่ผมกต้็องพบความยากล�าบากในการรกัษา
สถานภาพและตั้งเป้าหมายใหม่” เมอร์เรย์ 
กล่าว “ผมยอมรบัว่า ช่วง 7-8 ปีทีผ่่านมา ผม
จะพยายามท�าผลงานให้ดทีีส่ดุ ในการแข่งขนั
ทกุๆรายการ และผมมกัจะมแีรงกระตุน้เสมอ 
เมือ่มาถงึรายการแกรนด์สแลม และผมหวงัว่า
ผมจะมกีารแข่งขนัทีด่ทีีป่ารสี สัปดาห์หน้านี”้ 
 เมอร์เรย์ ประสบปัญหาอาการบาดเจบ็ท่ี
ข้อศอก ช่วง 2-3 เดอืนทีผ่่านมา

เจนสัน บตัตนั กล่าวว่าเขาไม่รูสึ้กกดดนัใน
การกลบัไปแข่งขนัโมนาโก กรงัด์ปรซ์ี ในสุด
สปัดาห์นี ้โดยแชมป์โลกเมือ่ปี 2009 จะลงแข่ง
ในตวัส�ารองให้กบัทมีแมค็ลาเรน แทน เฟอร์
นานโด อลอนโซ ทีก่�าลงัลงแข่งอนิเดยีนาโป
ลสี 500 โดย บตัตนั กล่าวว่า “ผมรูสึ้กผ่อน
คลายมากๆ และรูส้กึตืน่เต้นมากๆ ไม่ได้รูส้กึ
เครยีดแต่อย่างใด มนัเป็นเรือ่งท่ีน่าสนใจมาก
ทีไ่ด้กลบัมาแข่งกรงัด์ปรซ์ี โดยเฉพาะอย่างยิง่
ท่ีโมนาโก ผมเคยชนะทีส่นามนี ้ ส�าหรบัทมี
แมค็ลาเรน ยงัไม่สามารถเกบ็แต้มได้เลยใน
ฤดกูาลนี ้และในโมนาโก กรงัด์ปรซ์ี สัปดาห์
นี ้ เป็นทีค่าดหวงักนัว่า พวกเขามีโอกาสเกบ็
แต้มได้ซะที  

นับเป็นวนัแห่งเกยีรตยิศของ โชเซ มรูนิโญ่ และ
ลกูทีม “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ของ
เขา ทีส่ามารถเอาชนะ อาแจ๊กซ์ อัมสเตอร์ดมั 2-0 
คว้าแชมป์ยโูรป้า ลกี ถ้วยยโุรปใบสดุท้ายของพวก
เขามาครองได้ส�าเร็จ ซ่ึงเกมดงักล่าว มขีึน้หลงัจาก
เกิดเหตุระเบิดระหว่างคอนเสิร์ตของ อารีอาน่า 
แกรนเด้ ท่ีแมนเชสเตอร์ อารน่ีา ไม่ถงึ 48 ชัว่โมง 
ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าว มผีูเ้สยีชวิีตมากถงึ 22 คน 
และได้รบับาดเจบ็อกีจ�านวนหนึง่ ล่าสดุบ่อนเปิด
ราคา ผแีดง เตง็แชมป์แชมเป้ียนส์ ลกี ฤดกูาลหน้า 
16 ต่อ 1  
 “คุณรูดี้ว่ามนัยากล�าบากเพยีงใด” กนุซือชาว
โปรตุกสี กล่าว “และนีค่อืเหตผุลทีว่่าท�าไมเราถงึ
ไม่แถลงข่าว เพราะว่าเราต้องเตรียมตวัท�างานของ
เรา และพยายามทีจ่ะลมืเหตกุารณ์ ซ่ึงถอืว่าส�าคญั
มากกว่างานของเรา แต่โลกต้องด�าเนนิต่อไป มนั
ไม่สามารถหยดุได้ เรากต้็องท�างานของเรา” 
 “ผมเคารพในการตดัสนิใจของยูฟ่า ทีจ่ะให้
เกมน้ีด�าเนินต่อไป แต่คณุกร็ูด้ว่ีา มนัเป็นเรือ่งที่
ยากล�าบากส�าหรับพวกเรามาก พวกเขาขออุทิศ
แชมป์นีใ้ห้กบัผูเ้สยีชวีติทกุคนจากเหตกุารณ์ทีเ่ลว
ร้ายครัง้น้ี”  
 “พวกเรามาทีน่ี ่เพือ่ท�างานของเรา นกัเตะทกุ
คนยอดเยีย่มมาก พวกเขาแสดงความแขง็แกร่ง
ออกมาให้ทกุคนได้เหน็ จากเกมการแข่งขนั ผม
คิดว่าทีมเราเล่นได้ด ีเดก็ๆสมควรทีจ่ะรบัชยัชนะ
ในเกมน้ี” 
 จากแชมป์รายการนี ้ ถอืเป็นแชมป์ถ้วยยโุรป 
ครัง้แรกในรอบ 9 ปี ของพวกเขา และสามารถพา
พวกเขาไปเล่นรอบคดัเลอืก แชมเป้ีนส์ ลกี ฤดกูาล
หน้าได้ส�าเรจ็ หลงัจากทีพ่ลาดจากเกมพรีเมยีร์ลกี 
ฤดกูาลท่ีผ่านมา และแชมป์ยโูรป้า ในครัง้นี ้กท็�า
ให้แมนฯ ยไูนเตด็ มศีกัดิศ์รเีทยีบเท่ากบัทมีอา
แจ๊กซ์ อมัสเตอร์ดมั, บาเยร์ิน มวินคิ และยเุวนตสุ 
ซึง่เป็นทีมท่ีสามารถคว้าแชมป์ 3 รายการของยูฟ่า 

เพอร์ เมร์ิคแซคเกอร์ ของทมี “ปืนใหญ่” อาร์ 
เซนอล ยอมรบัว่าเขาพร้อมทีจ่ะลงเล่นในนดัชงิ
ชนะเลศิ เอฟ เอ คพั กบัทมี “สงิโตน�า้เงนิคราม” 
เชลซ ีในวนัเสาร์นี ้โดยกปัตนัทมี วยั 32 ปี คาด
ว่าจะได้รับโอกาสในครั้งนี้ เนื่องจาก โลรองต์ 
คอสเซยีนี ่ตดิโทษแบน, แกเบรยีล พวัลสิต้า มอีา 
การบาดเจบ็ และ ซโกดราน มสุตาฟา กม็อีาการ
ไข้ ซึง่เมือ่ถกูถามว่า เขาพร้อมทีจ่ะลงเล่นในเกม
นีห้รอืไม่ เขาตอบว่า “ผมไม่สามารถบอกคณุได้ 
ผมไม่ได้มโีอกาสลงเล่นเลยในปีนี ้แต่ผมเป็นแบบ

มาครองได้ รวมไปถงึแชมป์ คพั วินเนอร์ส คพั ที่
ยกเลกิไปแล้ว  
 “มนัมคีวามหมายส�าหรบัทกุสิง่ทกุอย่าง มนั
คอืแชมป์รายการที ่ 3 มนัมคีวามหมายว่าเราได้
กลบัไปเล่นแชมเป้ียนส์ ลกี มนัมคีวามหมายว่า 
เราคว้าแชมป์ถ้วยยโุรป และมนัมคีวามหมายว่า 
เราจะไปเล่นยโูรเป้ียน ซเูปอร์ ลกี ทีม่าเซโดเนยี 
เดอืนสงิหาคม 
 “มนัมคีวามหมายส�าหรบัทมี ทีค่ว้าแชมป์ถ้วย
ใบสดุท้าย เหมอืนกบัทมีอาแจ๊กซ์ หรอืบางทมีที่
สามารถคว้าแชมป์ถ้วยยโุรปทกุรายการ แชมป์นีม้ี
ความหมายส�าหรบัผม มคีวามหมายมากส�าหรบั
ทมี ส�าหรบัเดก็ๆ และส�าหรบัแฟนบอล” ผมเชือ่
ว่าอย่างนัน้ 
 บรษิทัรบัแทงพนนั ตัง้ราคาให้แมนฯ ยูไนเต็ด 
มโีอกาสคว้าแชมป์แชมเป้ียนส์ ลกี ฤดกูาลหน้าไว้
ทีร่าคา 16 ต่อ 1 โดยทีท่มีบาร์เซโลน่า ถกูยกให้
เป็นเตง็ 1 ในราคา 9 ต่อ 2 ทมีเรอลั มาดรดิ ที่
ก�าลงัลงท�าศกึนดัชงิชนะเลศิ กบัทมียูเวนตสุ ราคา 
11 ต่อ 2  

‘ผ’ีแชมเปีย้นสล์กี16ตอ่1

‘เมร์ิคแซคเกอร์’พร้อมลุยเอฟเอนดัชงิ
นีม้าตลอดเป็นเวลา 15 ปี ซึง่ผมคาดหวงัว่า ผม
จะพร้อมเสมอเมือ่โอกาสมาถงึ ผมพร้อมเสมอกบั
สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผมในวนัเสาร์นี ้ ผมเป็นหน้ีกบั
ทมีนี ้ เป็นหนีก้บัสโมสรแห่งนี”้ เมร์ิคแซคเกอร์ 
กล่าว “ผมมคีวามตัง้ใจ ผมพร้อมทีจ่ะลงเล่น 120 
นาท ีและช่วงยงิลกูโทษทีจ่ดุโทษ มนัเป็นเรือ่งที่
คาดหวังยากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมช่วงที่ผ่านมา 
ผมมโีอกาสลงเล่นเพราะว่าในทมีมผีูเ้ล่นบาดเจบ็ 
2 คน ในเกมทีเ่อาชนะเอฟเวอร์ตนั 2-1 เมือ่วนั
อาทติย์ทีผ่่านมา และยงัมใีบแดงอกี 1 ใบด้วย” 
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สหรัฐ มแีนวโน้มสงูทีจ่ะถกูกลุม่ก่อ 
การร้ายไอเอสโจมตคีรัง้ใหม่ 

ใหญ่ ดเูหมอืนจะมคีวามเสีย่ง
สงูต่อการตกเป็นเป้าก่อเหตขุอง
กลุม่คนร้าย ท�าให้นานาชาติที่
แม้ไม่ใช่ชาตติะวนัตก กต้็องฟัง
ค�าเตอืนของเกตส์ด้วยความใส่ใจ
  อดตี ผอ.ซไีอเอสหรฐั ระบวุ่า 
กลุม่ไอเอสสญูเสยีสมาชกิ และเสยี
พืน้ทีย่ดึครองในอริกัรวมทัง้ในซี-
เรยีต่อเนือ่ง จากการไล่ล่าของกอง
ทพัสหรฐัและประเทศพนัธมติร จงึ
ใช้แผนตอบโต้ ด้วยการก่อวินาศ-
กรรมในพื้นที่หลายแห่งบ่อยครั้ง
ขึน้ และรนุแรงขึน้ 
 วิธีก่อเหตุของไอเอสที่ใช้เป็น
หลัก ได้แก่ การมอบหน้าที่ให้
สมาชกิทีผ่่านการฝึกจากซเีรยี อริกั 
และอกีหลายประเทศในตะวนัออก 
กลาง รวมทั้งแถบแอฟริกาเหนือ 
ซึง่มดีนิแดนตดิกบัตะวนัออกกลาง 
กลบัไปก่อเหตใุนประเทศบ้านเกดิ
ของตน 
 อีกวิธีหน่ึง คือการรณรงค์
โจมตชีาตติะวนัตกผ่านโลกออน 
ไลน์ ท�าให้มผู้ีคล้อยตาม และ
ตดัสนิก่อเหตตุามการเรยีกร้อง
ของไอเอส   
 เกตส์ระบวุ่า ไม่ว่าคนร้ายจะบง 

การโดยไอเอส หรอืได้แรงบนัดาล
ใจจากไอเอส ถอืว่าไม่มีอะไรแตก
ต่างกนั  
 ประเดน็ส�าคญัอยูท่ีป่ระเทศเป้า
หมายของคนร้าย ต้องต่ืนตวัในการ
ประเมนิสถานการณ์เสมอ เพือ่ป้อง 
กันและยบัยัง้ ก่อนทีค่นร้ายจะลง 
มอืก่อเหตุ 
 อดตี ผอ.ซไีอเอสหรัฐ มองว่า 
การก่อเหตรุะเบดิฆ่าตวัตาย โจมตี
ฝงูชนทีเ่มอืงแมนเชสเตอร์ ประเทศ
องักฤษ เมือ่คนืวันจันทร์ทีผ่่านมา 
อาจเป็นการลงมือน�าร่องแผนก่อ
วินาศกรรมระลอกใหม่ของไอเอส 
ซึง่กลุม่ไอเอสเองกป็ระกาศในคลปิ
วิดีโอเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตว่า 
“นีเ่ป็นเพยีงการเริม่ต้น”
 รัฐบาลอังกฤษมองความเสี่ยง
ในทศิทางเดยีวกบัเกตส์ ท�าให้นายก
รฐัมนตรเีทเรซ่า เมย์ ประกาศเพิม่
ระดบัเตอืนภยัเป็นขัน้สงูสดุ หลงัมี
ข้อมูลว่า อังกฤษเสี่ยงถูกกลุ่มก่อ 
การร้ายก่อเหตเุป็นครัง้ท่ี 2 ในเวลา
อกีไม่นาน 
 องักฤษ สหรฐั และอกีหลายประ 
เทศ ระดมก�าลังเจ้าหน้าทีร่ะวงัภยั
อย่างไม่ประมาท ตามค�าเตอืนของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ผูม้าก
ประสบการณ์อย่างเกตส์
 แม้การเตอืนจะเจาะจงชาติ
ตะวนัตก แต่ความเสีย่งดเูหมอืน
จะกระจายสูภู่มภิาคอืน่ด้วย โดย
ภมูภิาคอาเซยีนกไ็ม่มยีกเว้น

 
 

In Brief : ย่อความ

อดตี ผอ.ซไีอเอสหรฐัออก
มาเตอืน หลงัคนร้ายก่อ
เหตรุะเบดิฆ่าตวัตายโจม
ตีฝูงชนท่ีเมืองแมนเชส
เตอร์ ประเทศองักฤษ ว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวอาจ
เป็นการลงมอืน�าร่องแผน
ก่อการร้ายระลอกใหม่
ของกลุม่ไอเอส 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 แม้เกตส์ ซึง่เคยด�ารงต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการส�านักข่าวกรองกลาง 
(ซไีอเอ) และรฐัมนตรกีลาโหมสหรฐั 
ในรฐับาลประธานาธบิดจีอร์จ ดบั-
เบลิยู บชุ และบารคั โอบามา จะ
เตอืนเฉพาะชาตติะวนัตก 
 แต่ด้วยบรรยากาศในปัจ-   
จบุนั ทีอ่่อนไหวต่อกระแสการ
ก่อวนิาศกรรม รวมทัง้สถาน-
การณ์ทัว่โลก โดยเฉพาะเมอืง

เตือนก่อการร้ายคร้ังใหม่

ข้อมูลภาพ : chroniclelive.co.uk
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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

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)

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

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
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ติดต่อ 08-1833-7568
สีทอง วิ่ง 140,000 กม. ขาย 599,000 บาท

07

MITSUBISHI  SPACE WAGON รุ่นท็อป

06

ติดต่อ คุณเนย 08-9204-0883

สีเงิน เบนซิน 3500 c.c. เกียร์ออโต้ ABS AIR BAG 12 ใบ เกียร์เปลี่ยนได้ที่พวงมาลัย แผนที่ไทย tv. tuneR SunRoof nIGht vIew ReAR enteRtAInment  
2 จอ แยกซ้ายขวา  ม่านข้าง ม่านหลังไฟฟ้า ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า ประตูดูด เครื่องเสียง hARmAn kARdon  ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ มีตู้เย็น BuIlt In พร้อมมือถือในรถด้วย 
รถนำาเข้า ตัว top สุด full optIonS ใช้น้อยวิ่ง 60,000 กม. ราคา 2,500,000 บาท

BENZ S350 (S CLASS)

1.หัวหนาขายโครงการ
2.ทีมงานขายโครงการ
3.ฝายขายโครงการ

บริษัท บิลดิ้ง แลนด แอนด เฮาส จำกัด

ดำเนินกิจการบานและที่ดิน
ตองการรับสมัครงานในตำแหนงงาน ดังตอไปนี้

สนใจติดตอ
เลขที่ 52/68 ม.6 ม.บางใหญซิตี้ ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

BESTH-P1-220517-01

โทร. 09-6103-1065,
08-7080-7321, 08-1336-9373

ถามีที่พักอาศัยอยูใกลบางบัวทอง, บางใหญ จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.หัวหนาขายโครงการ
2.ทีมงานขายโครงการ
3.ฝายขายโครงการ

รับสมัครเฉพาะวันจันทร-พุธ-ศุกร เวลา 10.00-16.00 น.

F3001_ที่ดนิ_616

สนใจติดต่อ คุณพิทักษ์พงษ์ ขาวสอาด โทร.096-6462325 (แจ้) ID line 0966462325

ที่ดินเกษตร ต.แก่งกระจานที่ดินเกษตร ต.แก่งกระจาน ขายที่ดินพร้อมบ้าน 
ขนาด 200 ตร.ว.  ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

ถนนผ่านที่เป็นทางคอนกรีต กว้าง 6 เมตร 
ด้านข้างก็เป็นทางสาธารณะฯ เข้า-ออกสะดวก

23 ไร่ 97 ตร.ว.
ปลูกกล้วย ทุเรียน 
และเป็นพืน้ท่ีว่างประมาณ 30% 
ผลผลติต่อปีประมาณ 1-2 แสนบาท 
ตดิแม่น�า้เพชรบรีุ ประมาณ 50 เมตร 
มเีคร่ืองสบูน�า้อยูท้่ายไร่ 
และวางระบบสปริงเกอร์
ในพืน้ท่ีเกษตร

ขายราคา 18 ล้านบาท

ราคา 1.8 ล้านบาท

 • ติดคลองชลประทาน  • มีกล้วยหอม มะนาว กะเพรา โหระพา 
 • ในพื้นที่มีบ่อน�้า มีบ่อบาดาล มีน�้าใช้ตลอดทั้งปี  • มีไฟฟ้า น�้าประปา พร้อมใช้ 
 • อยู่ห่างถนนเพชรเกษม 5 กม. ห่างชายทะเล 5 กม.

ขายที่ดิน
อ.ท่ายาง ต.มาบปลาเค้า บ้านมาบปลาเค้า 
จ�านวน 2 ไร่ 2 งาน 30 ตร.ว.

ขายด่วน บ้านพร้อมที่ดิน 
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 

3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า 

พื้นที่ใช้สอย 155 ตร.ม.

ที่ดิน 108 ตร.ว. 

ซ.คู้บอน 24 

เข้าซอย 450 เมตร 

ถนนหน้าบ้านกว้าง 6 เมตร 

จอดรถได้ 3 คัน 

ราคา 5.5 ล้านบาท

ราคา 2 ล้าน
ตร.ว.ละ 10,000.-
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

แรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล-
พลาซาลาดพร้าว J 09.30 น. 
ลาร์ส นอร์ลิง่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอม
มนูเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) แถลง
ข่าว ดีแทคได้รับเลือกจากทีโอ-     
ทเีป็นคูค้่าในการให้บรกิารไร้สาย-
คลื่นความถี่ 2300 MHz ที่ดี-   
แทคเฮาส์ J 13.00 น. ไพโรจน์ 
วัฒนวโรดม รองกรรมการผู้จัด 
การอาวโุส บรษิทัเจ.เอส.พ.ีพรอ็พ-         

นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร 
สนเทศ (องค์การมหาชน) จ.ชลบรุี 
J 09.00 น. ศ.ดร.ไพรชั ธชัย-
พงษ์ รองประธานกรรมการโครง 
การเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระ
ราชด�าร ิ สมเดจ็พระเทพรตันราช   
สดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีและที่
ปรึกษาอาวุโส ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาต ิเปิดงานสมัมนา อวกาศ : ขมุ 
ทรัพย์แห่งมวลมนุษยชาติ ที่โรง 

J 08.30 น. ดร.อรรชกา ส-ี  
บุญเรอืง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เปิด
งาน Startup Thailand 2017 ภมูิ 
ภาค จ.ชลบุรี ที่อุทยานรังสรรค์
นวตักรรมอวกาศ ส�านกังานพฒั-

เพอร์ตีจ้�ากดั (มหาชน) สรปุผลการ           
ด�าเนนิงานไตรมาส 1 พร้อมแผน
ธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตใน    
ปี 2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย J 13.00 น. ยงวฒุิ 
เสาวพฤกษ์ ผูอ้�านวยการสถาบนั
อาหาร แถลงข่าว สถานการณ์การ
ส่งออกสินค้าอาหารญี่ปุ่น-ไทย/
ภาพรวมส่งออกสนิค้าอาหารไทย
ไตรมาสแรกของปี 2560 ทีส่ถาบนั
อาหาร

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ทเฮนเนสซี่ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ร่วมกบัการท่อง
เทีย่วแห่งประเทศไทยภายใต้แคมเปญ 
“Amazing Thailand” จดัการแข่ง 
ขนั “ดอิาจโิอ เวลิด์คลาส ไทยแลนด์ 
แนชนัแนล ไฟนอล 2017” เฟ้นหา
สดุยอดบาร์เทนเดอร์ระดับประเทศ
ในรายการแข่งขนัทีท่รงเกยีรตทิีส่ดุ
ของประเทศไทย
 พรเศก ภาคสวุรรณ ผูอ้�านวย
การฝ่ายขาย กลุม่ผลติภณัฑ์รเีสร์ิฟ 
บรษิทั ดอิาจโิอ โมเอท็เฮนเนสซี ่(ประ 
เทศไทย) จ�ากดั กล่าวว่าการแข่งขัน
รายการนีส่้งเสริมและพฒันาทกัษะ
บาร์เทนเดอร์ไปแล้วกว่า 500 คนใน
ประเทศไทยนบัตัง้แต่การแข่งขนัใน
ไทยครัง้แรกในปี 2011 โดยมุง่เน้นที่
จะยกระดบัมาตรฐานอาชีพบาร์เทน 
เดอร์ในประเทศไทย พร้อมเพิม่โอ-

‘รณภร’ควา้แชมปสุ์ดยอดบารเ์ทนเดอรแ์หง่ป ี

ที ่World Class ต้องการจะสือ่สาร
ออกไป เราเชือ่ว่ากจิกรรมนีจ้ะส่งผล
ดแีก่อตุสาหกรรมคอ็กเทลในวงกว้าง 
จากการให้นกัผสมเครือ่งดืม่ได้สมั-
ผสักบัเทรนด์ใหม่ๆ และพฒันาทกัษะ
ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในอา 
ชพี ทัง้ยงัเป็นการกระจายความรูแ้ละ
ความเข้าใจเกีย่วกบัศาสตร์และศลิป์
ของวัฒนธรรมการท�าค็อกเทลแก่

สาธารณชนด้วย
 ฉทัทนัต์ กญุชร ณ อยธุยา ผู้
อ�านวยการฝ่ายโฆษณาและประชา-
สัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศ 
ไทย กล่าวด้วยความรูสึ้กภูมิใจท่ีได้
เป็นส่วนส�าคญัในการสนบัสนนุการ
แข่งขนั World Class ทีไ่ม่เพยีงแต่
ยกระดบัมาตรฐานค็อกเทล แต่ยงัส่ง
ผลให้แวดวงไฟน์ดริง้ค์กิง้ของไทยมี
มาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ จาก
จ�านวนนกัท่องเทีย่ว 32.6 ล้านคน
ท่ีมาเยือนประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว 
การแข่งขันและการฝึกฝนจากโปร-
แกรม World Class จะสร้างชือ่ให้
ประเทศไทยในฐานะเดสตเินชัน่ของ
การท่องเทีย่วระดบัลกัซ์ชวัรี ่ทีข่ึน้ชือ่
ด้านการบรกิารเป็นเลศิ และกลาย
เป็นผู้น�าด้านอาหารและเครื่องดื่ม
ของภมูภิาคต่อไป
 ทัง้นีผ้ลการแข่งขนัรายการนี ้ ผู้
ชนะเลศิคอื รณภร คณวิชิาภรณ์ จาก 
แบ็คสเตจ ค็อกเทล บาร์ที่คว้าต�า 
แหน่ง “เวิลด์ คลาส ไทยแลนด์ บาร์
เทนเดอร์ออฟเดอะเยยีร์ 2017” เพือ่
เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน
ในระดบัโลก “โกลบอล เวลิด์ คลาส 
ไฟนอลส์” ทีป่ระเทศเมก็ซโิกปลาย
ปีนี ้ส่วนรางวลั “Thailand’s Signa-
ture Shakedown” ตกเป็นของ กติิ
บด ีช่อทบัทมิ จากแบค็สเตจ คอ็ก-
เทล บาร์ เช่นเดยีวกนั กบัคอ็กเทล
ชือ่ “Basil Flip” ทีก่ารท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทยประกาศให้เป็นคอ็กเทล
ประจ�าชาตสิตูรใหม่

กาสความก้าวหน้าในอาชีพแก่นัก
ผสมเครือ่งดืม่ รวมไปถงึเฉลมิฉลอง
และให้เกียรติศาสตร์แห่งการผสม
เครือ่งดืม่และบาร์เทนเดอร์ทัว่โลก
 เทรนด์การดื่มในประเทศไทย
เปล่ียนไปมากช่วงสองสามปีที่ผ่าน
มา ผูบ้รโิภคเริม่ให้ความส�าคญัและ
ชื่นชอบเครื่องดื่มที่ประณีตและการ
ดืม่อย่างรบัผดิชอบซึง่เป็นหวัใจหลกั

สังคม
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ทวพีงษ์ วชิยัดษิฐ รองผูอ้�านวยการองค์การบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่
การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรบั ปิต ิแก้วสลบัส ีผูว่้า
ราชการจดัหวดัสโุขทยั ทีใ่ห้เกยีรตเิป็นประธานเปิดงานเสวนา “แนวทางการ
อนรุกัษ์และพฒันาคณุค่าเมอืงมรดกโลก สโุขทยั-ศรีสชันาลยั-ก�าแพงเพชร” 

นนัทพล จัน่เงนิ ประธานจดังานสถาปนกิ’60 และ สวุรรณา จุง่รุง่เรอืง ผูอ้�านวย
การส�านกัส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมปลกูต้นไม้ในวนัปลกูต้นไม้
แห่งชาต ิโดยได้น�าต้นไม้จากการจดังานสถาปนกิ’60 มาปลกูเพือ่เป็นส่วนหนึง่
ในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวให้กบัชมุชน 

สุรศักดิ์ สุทองวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ�ากดั แถลงข่าว ประกาศผลรางวลัผูช้นะเลศิ โครงการประกวด
ภาพวาดระบายส ีรถยนต์ในฝัน ประจ�าปี 2560 “TOYOTA Dream Car Art 
Contest 2017” ทีห่อศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ธดิา แก้วบตุตา กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
แถลงข่าว ประกาศยกระดบั บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ขึน้
เป็นสถาบนัการเงนิภายใต้การก�ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทย และ นโยบาย
การด�าเนนิงานปี 2560 พร้อมแผนขยายการลงทนุสูต่่างประเทศ 

กล้า ตัง้สวุรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บริษทั โธธ โซเชยีล จ�ากดั จดังาน 
Thailand Zocial Awards 2017 งานประกาศผลรางวลั เพ่ือเชดิชแูละเป็นก�าลงั
ใจให้กบัแบรนด์และเอเจนซีท่ีใ่ช้โซเชยีลมเีดยีได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุในทกุ
ภาคธรุกจิ ทีโ่รงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ  

สรรเพชร นลิรตัน์ กรรมการผูจ้ดัการ มลูนธิกิองทนุการศกึษาเพือ่การพฒันา 
รบัมอบเงนิบรจิาค 300,000 บาท จาก อรรถกร อนิทกรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั คอมพวิเตอร์ กราฟฟิก พลสั จ�ากดั เพือ่จดัสรรมอบเป็นทนุการศกึษาแก่
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นทีข่าดแคลนภายใต้การดแูลของมลูนธิิ 

วชิติ พยหุนาวชียั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารบริษทั ซัมมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ 
จ�ากดั มอบรางวลัแพก็เกจท่องเทีย่วประเทศเกาหล ี5 วนั 3 คนืเพ่ือเป็นรางวลั
แก่เจ้าหน้าทีข่ายทีม่ยีอดขายสนิเชือ่สงูสดุ จ�านวน 28 คน พาเยีย่มชมสถานที่
ต่าง ๆ อาท ิเกาะนาม ิโรงถ่ายละครย้อนยคุค่ายเอม็บซีีหอคอยกรงุโซล 

ศ.กติตคิณุ นพ.จรญั มหาทมุะรตัน์ หวัหน้าศนูย์สมเดจ็พระเทพรตันฯ แก้ไข
ความพกิารบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาด 
ไทย ร่วมกบั แฮตเตอร์ สขุเกษม ประธานมลูนธิพิซีเีอส เพือ่การพฒันาสงัคม
ในประเทศไทย จดังาน สนกุสขุสนัต์วนัพบปะครัง้ที ่6 ทีซ่าฟารเีวลิด์
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พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี เยีย่มชมตลาดคลองผดงุกรงุเกษม 
(Thailand’s Best Local Product) บริเวณข้างท�าเนยีบรฐับาล พร้อมเยีย่มชม
บูธ๊แสดงสนิค้าเครอืข่ายชมุชนทีท่�างานร่วมกบั ปตท. โดยม ีโกสมุ เมฆมงคล-
ชยั ผูจ้ดัการฝ่ายกจิการเพือ่สงัคม ปตท. ให้การต้อนรบั 

ศ.เกยีรตคิณุ นพ.จอมจกัร จนัทรสกลุ ประธาน มลูนธิเิซเรบอสเพือ่การวจิยั
สขุภาพของคนไทย และ พดุตาน พงศ์พฒันาไพบลูย์ ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด 
บรษิทั  เซเรบอส (ประเทศไทย) จ�ากดั แถลงข่าวเปิดโครงการ แบรนด์ เฮลธ์    
รเีสรชิ อวอร์ด 2017 ทีโ่รงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ ราชประสงค์ กรงุเทพฯ

สายสม วงศาสลุกัษณ์ ประธานมลูนธิิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เป็น
ประธานแถลงข่าว “พธิรีบัมอบเหรียญประวตัศิาสตร์ทีร่ะลกึในมหามงคลเจรญิ
พระชนมพรรษา 72 พรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช” 
ทีห้่องไลบรารี ่1918 โรงแรมดสุติธาน ีกรงุเทพฯ 

จฑุาพร ไตรคปุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ เก๋นภา จติตเิรอืงวชิยั กรรมการ
ทั่วไปบริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ร่วมจัดงานเปิดตัวนาฬิกา 
Victorinox Swiss Army คอลเลกชัน่ I.N.O.X. V นาฬิกาส�าหรบัสภุาพสตรเีป็น
ครัง้แรกในประเทศไทย! 

สวุมิล จวิาลกัษณ์ กรรมการและผูจ้ดัการมลูนธิิเอสซีจ ีจดักจิกรรม “อาชวีะฝีมอื
ชน ค้นหาอาชีพทีใ่ช่” น�ารุ่นพีอ่าชวีะฝีมอืชน คนต้นแบบ มาพบปะและถ่ายทอด
ประสบการณ์การค้นหาความชอบ สูอ่าชพีทีใ่ช่ ให้กบันกัเรยีนทนุอาชวีะฝีมอืชน 
คนสร้างชาต ิในระดบั ปวช. 3 จากทัว่ประเทศกว่า 140 คน 

ภมูนิทร์ นวิาตวงศ์ กรรมการบรหิาร บรษิทัเอสเอม็ ฟาร์มาซตูคิอล จ�ากดั ร่วม
กบั ดร.มาร์ค มลิเลอร์ ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั Dermasensa Labo-
ratories Ltd. และ ดร.ดนี อาร์ กดูเลส แพทย์ผวิหนงัและผูร่้วมก่อตัง้ บรษิทั 
Dermasensa Laboratories Ltd. เปิดตวัผลติภณัฑ์ Dermasensa 

ตนั ภาสกรนท ีกรรมการผูอ้�านวยการ บรษิทั อชิตินั พาวเวอร์ จ�ากดั จดังาน 
All Day All Night With T247 เปิดตวัเครือ่งดืม่เอนเนอร์จีด้รงิค์ไฮบรดิแนวใหม่
ส�าหรบัผูช้ายทีต้่องการพละก�าลงั “จะกี ่T กท็�าได้” พร้อมพรีเซ็นเตอร์ เจตรนิ 
วรรธนะสนิ และ ยกุต์ ส่งไพศาล 

ปรชีาวฒุ ิขมุทรพัย์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัย์คนัทรี ่กรุป๊ จ�ากดั 
(มหาชน) น�าทมีนกัลงทนุ High Net Worth เข้าร่วมรบัฟังข้อมลูจาก บรษิทั   
ซนิเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ�ากดั (มหาชน) โดยม ีทรงวทิย์ ฐติปิญุญา 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ให้การต้อนรบั 


