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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 

ฉุก(ละหุก)คิด 3

กีฬา 6

เศรษฐกิจ 4

เศรษฐกิจ 5

ต่างประเทศ 7

ความจริง?

KTBหนุนSME
ดบ.4%

“อัลเลกรี”ยก“ราชัน”
เต็งแชมป์ยุโรป

จี้“รฟท.-ขสมก.”
แก้เจ๊ง2แสนล้าน

“ทรัมป์”เพิ่ม
องศาร้อนให้โลก?

ส.ว.แต่งตัง้ 250 คน คุมทศิทาง
โหวตเลอืกนายกฯในสภา แต่ค�า
ประกาศสนับสนุนให้ “บิ๊กตู่” 
เป็นนายกฯต่อไปของนายสเุทพ 
เทือกสุบรรณ ก็ถือว่าน่าสนใจ 
ภารกจิทีแ่ท้จรงิของบรรดาอดตี
แกนน�า กปปส.คืออะไร หลัง
เลือกตัง้มีค�าตอบ

ภารกิจ กปปส.
ภาพการตบเท้ากลับเข้าสังกัด
พรรคประชาธปัิตย์เพ่ือแต่งตวั
รอลงสมคัรเลอืกตัง้ของบรรดา
อดตีแกนน�า กปปส. แม้จะมีค�า
ยืนยันว่าให้การสนับสนุนนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นผู้น�า
พรรคและเป็นนายกรัฐมนตรี 
ไม่ได้กลับเข้ามาเพื่อจับมือกับ

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

วาระการเป็นหวัหน้าพรรคของนายอภสิทิธิย์งัอยูอ่กีนาน
ไม่หมดวาระก่อนเลือกตัง้

จงึต้องจบัมอืกนัสูศึ้กเลือกตัง้ท่ีรออยู่เบ้ืองหน้าไปก่อน

 จรงิอยูว่่าทัง้พรรคประชาธปัิตย์ 
แกนน�า อดตีแกนน�า กปปส.นัน้เป็น
นกัการเมอืงประเภทมแีฟนพนัธุแ์ท้
ให้ความรกัอย่างเหนยีวแน่น ชนดิ
ไม่สนใจว่าเคยหรือไม่เคยท�าอะไร
มาบ้าง เมือ่ถงึเวลากพ็ร้อมกาบตัร
ลงคะแนนให้
 แต่ต้องไม่ลมืว่าคะแนนฐานจาก
พวกแฟนพันธุ์แท้จะมีจ�านวนเท่า
เดิม ไม่เพิ่มขึ้น และอาจส่อไปใน
ทางลดลง
 ไม่อย่างนัน้คงไม่มข่ีาวหลดุออก
มาก่อนหน้านีว่้ามคีนในพรรคประ 
ชาธิปัตย์ตัดพ้อว่ายิ่งรัฐบาลทหาร
คสช.อยู่ยาว คะแนนของพรรคคู่-  
แข่งอย่างเพื่อไทยมีแต่จะเพิ่มขึ้น 
เพราะคูแ่ข่งมจีดุแขง็ตรงทีย่นือยูฝ่ั่ง
ตรงข้ามรัฐบาลทหารคสช.อย่าง
ชดัเจน
 ไม่อย่างนั้นคงไม่มีข่าวเล็ด-  
รอดออกมาว่ามีการต�าหนิกันเอง    
ว่ากปปส.แสดงตนเป็นทาสรับใช้

ภารกิจ กปปส.
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หน้าพรรคจากนายอภิสิทธิ์ไปเป็น
บคุคลอืน่
 แต่เม่ือวาระการเป็นหัวหน้า
พรรคของนายอภสิทิธิย์งัอยูอ่กีนาน 
ไม่หมดวาระก่อนเลอืกตัง้จงึต้องจบั
มอืกนัเพือ่สูศ้กึเลอืกตัง้ทีร่ออยูเ่บือ้ง
หน้าไปก่อน
 จึงปรากฏข้อตกลงจากการหา 
รือกันคร้ังนี้ว ่านักการเมืองสาย 
กปปส.จะสนับสนุนนายอภิสิทธ์ิ 
เป็นนายกรัฐมนตรี แม้นายสุเทพ 
จะประกาศสนบัสนนุให้พล.อ.ประ-
ยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อไปหลงัเลอืกตัง้ โดยบดิประเดน็
เป็นความเหน็ส่วนของนายสเุทพ ท่ี
ไม่ลงเลือกตั้งแน่นอน และไม่ต้อง
กังวลว่าส.ส.ในสังกัดกปปส.จะเข้า
มาเพื่อจับมือกับสมาชิกวุฒิสภา 
250 คนทีร่ฐับาลทหารคสช.จะแต่ง
ตั้งไว้ก่อนหมดอ�านาจควบคุมทิศ 
ทางการโหวตเลอืกนายกฯในสภา
 ส่วนข้อตกลงท่ีว่านี้จะเป็น
จรงิหรอืไม่นัน้ ภารกจิของอดตี
แกนน�า กปปส.ทีต่บเท้ากลบัเข้า 
พรรคประชาธปัิตย์ทีแ่ท้จรงิคอื
อะไร รอดคู�าตอบพร้อมกนัหลงั
เลือกตั้ง

ภาพอดีตแกนน�าคณะกรรมการ
ประชาชนเพือ่การเปลีย่นแปลงประ 
เทศไทยให้เป็นประชาธปิไตยทีส่ม 
บรูณ์อนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมขุ (กปปส.) อาท ิ นายวทิยา 
แก้วภราดยั, นายถาวร เสนเนยีม, 
นายอิสสระ สมชัย, นายเอกนัฏ 
พร้อมพนัธุ,์ นายพทุธพิงษ์ ปณุณ
กนัต์, นายชุมพล จุลใส, นายณฏัฐ-
พล ทปีสวุรรณ ฯลฯ ตบเท้ากลบัเข้า
สงักดัพรรคประชาธปัิตย์เพือ่แต่งตวั
รอลงสมัครเลือกตั้ง กลับเล่นการ 
เมอืงตามกตกิาประชาธปิไตย แม้ไม่ 
ใช่เรือ่งเกนิความคาดหมาย แต่ถอื 
ว่า “เสีย่ง”
 แน่นอนว่าใครก็รู้ กปปส.กับ
พรรคประชาธปัิตย์นัน้เนือ้เดยีวกนั 
เพียงแต่แยกตัวออกไปท�าภารกิจ 
เม่ือภารกจิเสรจ็สิน้ตามเป้าหมายก็
กลบัมาร่วมงานกนัอกีครัง้ จงึไม่ใช่
เร่ืองแปลก
 แต่ทีบ่อกว่าเป็นความเสีย่ง
นัน้เพราะสถานการณ์บ้านเมอืง
วนันีค้นไม่พอใจการบรหิารงาน
ของรฐับาลทหารคสช.
 เมือ่ไม่พอใจการบรหิารงาน
ของรฐับาลทหารคสช.กย่็อมไม่
พอใจคณะบุคคลท่ีพากันเป่า
นกหวดีเรยีกทหารออกมาท�ารฐั- 
ประหารไปด้วย

ใกล้ชิดกับรัฐบาลทหารคสช.มาก
เกนิไป จนเกรงว่าหากกลบัเข้ามาสู่
ระบบเลือกตั้งในนามพรรคประชา 
ธปัิตย์อาจดงึคะแนนพรรคตกต�า่ไป
ด้วย
 อย่างไรก็ตาม ความกังวลดัง
กล่าวดเูหมอืนว่าจะไม่มผีลอะไรกบั
อนาคตทางการเมอืงของบรรดาอดตี
แกนน�ากปปส. ไม่อย่างนั้นคงไม่
ปรากฏภาพการหารอืร่วมกนัอย่าง
ชืน่มืน่ระหว่างอดตีแกนน�า กปปส. 
กบั นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ หวั-
หน้าพรรคประชาธปัิตย์เมือ่วาน (30 
พ.ค.) ทีผ่่านมา
 การหารือร่วมกันนั้นคงจะต้อง
ท�าอย่างเปิดใจกนัพอสมควร เพราะ
ก่อนหน้านีม้ข่ีาวไม่ค่อยกนิเส้นกนั
เท่าไหร่นกัระหว่างพรรคประชาธ-ิ
ปัตย์สายนายอภสิทิธิ ์ กบัสายนาย   
สเุทพ เทอืกสบุรรณ ท�าให้มข่ีาวลอื
มาตลอดก่อนหน้านีว่้ามคีวามเคลือ่น 
ไหวเพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงหวั 
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

กว ีวดัพระราม 9 พระปัญญานนัทะ วดัชล 
ประทาน และอาตมากพ่็วงเข้าไปด้วย เขา
ใช้ค�าว่า “เพชรน�า้งาม” ของวงการสงฆ์ ท�า 
งานด้านสงเคราะห์ ประกอบกจิกรรมสง-
เคราะห์ให้กบัสาธชุนจนเป็นทีป่ระจกัษ์ต่อ 
มหาเถรสมาคม (มส.) ท่ีมสีมเดจ็พรหม
วชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวากับพระ
เถระจ�านวนมากร่วม 
 งานนีม้ญีาตโิยมเตม็วดั มกีารไถ่ชวีติโค สม 
เดจ็พระสงัฆราชกป็ระทานรางวัลให้พระ 7 รปู
และฆราวาสอกี 9 คน รวม 16 ท่าน ถอืเป็นขวญั
ก�าลงัใจ เป็นต้นแบบตวัอย่างให้พระมกี�าลงัใจใน
การท�างานสงเคราะห์  
 ส่วนข่าวพระภกิษทุีท่�าให้เสือ่มให้เสยี ไม่ว่า
จะเล่นการพนนั กนิเหล้า เสพยา ดูหนงัโป๊ ก็
ปล่อยให้พวกทมุมงักถุกูจดัการจนอยูไ่ม่ได้กนัไป 
กข็อให้ชาวพทุธพยายามช่วยกนั ในทีส่ดุเชือ่ว่า
พวกทมุมงัก ุพวกหน้าด้านเก้อยากจะค่อยๆหมด
ไปเอง 
 หวังว่าเราจะแยกแยะได้ มีคนพูดว่า
แข่งกันระหว่างพวกท�าเสียกับพวกท�าดี 
ต้านทานเบรกรัง้ไว้ไม่ให้ศาสนาทรดุโทรม
หนกัไปกว่านี ้กข็ออนโุมทนาในความคดิดี
งามของสาธชุนท่ีรูจ้กัแยกแยะดชีัว่ออกจาก
กนั ไม่เอามาเหมาเข่ง  
  เจรญิพร

สังคมศาสนาถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งขึ้นทั้งร่อง 
กรณภีกิษพุวก “ทมุมงัก”ุ พวกเก้อยาก ไม่มคีวาม
อาย ไม่มคีวามกระด้าง เปิดโทรศพัท์มอืถอืดคูลปิ
หนงัโป๊บนรถทวัร์ หรอืนัง่ล้อมวงเล่นการพนนั
ในวดัและพีย้าชนดิไม่มยีางอาย  
 ญาตโิยมกต้็องท�าใจกบัพวกทีท่�าอะไรเสยีๆ 
ท�าให้เสือ่ม แทนทีจ่ะท�าให้เจรญิ ท�าให้ดมีากขึน้ 
ท�าสิง่ทีถ่กูต้อง พวกท�าอะไรเสยีหายกท็�าโดยไม่
ละอาย พวกท�าดกีท็�ากนัไป สูก้นัระหว่างพวกท�า
เสียกับพวกท�าด ี จะต้องช่วยกนัประคบัประคอง 
ปฏิบตัใิห้เหน็ เพราะช่วงนีอ้าตมาว่า พระทีอ่ยู่
ในร่มกาสาวพัสตร์ก็อยู่ท่ามกลางวัตถุที่มันเร้า
มากหลอืเกนิ เร้าจนกระทัง่ตบะแตก 
 อย่าไปนกึว่าพระสมยัก่อนดมีากมายอะไรนกั 
แต่เพราะยคุนัน้ไม่มสีิง่อะไรมายัว่เย้า ภาพโป๊ก็
ไม่ม ีวดิโีอหรอืภาพถ่ายอะไรกไ็ม่ม ีสกีานารขีีเ้มา
เข้าวดัแต่งเนือ้แต่งตวัอจุาดกค็งไม่เหมอืนตอนนี้ 
ส่วนพระขี้เมาก็มีไม่น้อย อย่างข่าวนารีขี้เมา
แล้วไปขบัรถชนกไ็ม่เขญ็หลาบ ทัง้ทีเ่ป็นนางแบบ
เป็นดารา เรากเ็หน็กนัอยูว่่าสงัคมเสือ่มอย่างไร  
 ส่วนพวกทีใ่ฝ่ศลีใฝ่ธรรมกม็ ี อย่างเมือ่
ไม่กีวั่นมานี ้อาตมาไปวดัยานนาวาไปรบัราง 
วัลประทานโดยสมเด็จพระสังฆราช เห็น
คนใฝ่ศลีใฝ่ธรรม ใฝ่ดใีฝ่งาม มพีระ 7 รปู
คอื ท่านว.วชริเมธ ี หลวงพ่อวดัตะโกธา-
ราม ระนอง วดัดอยสะเกต็ พระราชญาณ-

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
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In Brief : ย่อความ

แยกแยะดีชั่ว

ทรรศนะ

แข่งกันระหว่างพวกท�าเสียกับพวก
ท�าด ีต้านทานเบรกรัง้ไว้ไม่ให้ศาส-
นาทรุดโทรมหนักไปกว่านี้ เชื่อว่า
พวกทมุมงัก ุ พวกหน้าด้านเก้อยาก
จะค่อยๆหมดไปเอง

ขณะทีก่ารวสิามญัฆาตกรรม “ชยัภมูิ 
ป่าแส” นักกิจกรรมชาวลาหู่ยังเป็น
ปริศนาและไม่มีอะไรคืบหน้า ล่าสุด
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจภูธรภาค 5 ได้น�าหมาย
ศาลเข้าจับกุมผู้ต้องหา 5 คน หนึ่งใน
นั้นคือ “ฉันทนา ป่าแส” อายุ 20 
ปี น้าสาวของ “ชัยภูมิ” และ “นา
หวะ จะอื่อ” น้องสะใภ้ของ “ไมตรี 
จ�าเรญิสขุสกลุ” ประธานกลุม่รกัลา
หู่ พี่ชายบุญธรรมของ “ชัยภูมิ” ซึ่ง
ถูกระบุว่าเป็นผู้น�ายาบ้าไปส่งให้กับ
ชัยภูมิก่อนจะถูกวิสามัญเสียชีวิต 
 นับต้ังแต่การวิสามัญฆาตกรรม 
“ชัยภูมิ” ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารอ้างว่า 
“ชัยภูมิ” พยายามหลบหนีและจะปา
ระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ แต่พยานในพื้นที่
และภาพถ่ายที่ปรากฏอีกด้านหนึ่ง
กลับไม่ปรากฏว่า “ชัยภูมิ” มีระเบิด 
หรือขัดขืนต่อสู้ใดๆ  
 ขณะที่ฝ่ายกองทัพก็อ้าง “กล้อง
วงจรปิด” แต่จนวันนีก้ย็งัไม่มภีาพจาก 
“กล้องวงจรปิด” ปรากฏเพื่อยตุข้ิอ
สงสัยขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน 
ภาคประชาชน และส่ือหลายส�านกัทีต่ดิ 
ตามข่าว
 การจบักุมล่าสดุจงึยิง่ท�าให้เกดิข้อ
ครหาและความหวาดกลัวกับคนใน
พื้นที่ เพราะหลังเกิดเหตุก็มีข่าวเจ้า
หน้าที่ไปข่มขู่และกดดันคนในพื้นท่ี 
โดยเฉพาะญาติของ “ชัยภูมิ” ซึ่งทุก
คนทุกฝ่ายสนับสนุนการปราบปราม
ยาเสพตดิ แต่กต้็องท�าให้ “ความจรงิ
ปรากฏ” เพื่อความยุติธรรมและเป็น
ธรรม
 ไม่ใช่สร้างพืน้ทีแ่ห่งความหวาด
กลวัและท�าให้ทกุอย่างอยูใ่นความ
มดืมน!

ความจริง?
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KTBหนุนSMEดบ.4%

 นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อา-
วุโส สายงานธุรกิจขนาดกลาง 
และ นายนธิศิ มนญุพร กรรมการ
และผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประ 
กันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.) แถลงข่าวสินเชื่อ
กรงุไทยช่วย SME 4.0 โดย นาย
ปฏเิวช กล่าวว่า จากภาวะเศรษฐ 
กจิท่ีเริม่ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนือ่ง เพือ่
สนับสนุนผู้ประกอบการ SME    
ท่ีเป็นฐานรากส�าคัญในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจให้เข้าถึงแหล่ง
เงนิทนุอย่างรวดเรว็และมต้ีนทนุ
ต�่าในการด�าเนินธุรกิจ จึงออก
สนิเชือ่ส�าหรบัลกูค้า SME ขนาด
กลางและเล็กโดยคิดอัตราดอก 
เบี้ยพิเศษเริ่มต้น 4% ต่อปี วง-
เงินรวม 6,000 ล้านบาท
 ลูกค้า SME ขนาดกลางที่มี
ยอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท 
ธนาคารให้กู้สูงสุด 40 ล้านบาท 
ผ่อนช�าระนานสูงสุด 7 ปี วงเงิน
รวม 4,000 ล้านบาท โดยแบ่ง
เป็น 3 แพ็กเกจ แพ็กเกจที่ 1 ส�า 
หรับลูกค้าที่มีหลักประกันกรณี
เงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคง 
ที่ 3 ปี ปีแรกคิด 4% ต่อปี ปีที่ 
2 คิด 5% ต่อปี ปีที่ 3 คิด 6% 
ต่อปี กรณีเงินกู้หมุนเวียนอัตรา

ดอกเบีย้ปีแรก 4% ต่อปี แพก็เกจ
ที่ 2 ส�าหรับลูกค้าที่มีข้อจ�ากัด
เรือ่งหลกัประกนัสามารถใช้ บสย.
ค�้าประกันได้ 100% กรณีเงินกู้
ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 
ปีแรกคิด 4.5% ต่อปี ปีที่ 2 คิด 
5.5% ต่อปี ปีที่ 3 คิด 6.5% ต่อ
ปี กรณเีงนิกู้หมนุเวียนอัตราดอก 
เบี้ยปีแรก 4.5%ต่อปี แพ็กเกจที่ 
3 สนบัสนนุวงเงนิ Factoring ลกู 
ค้าทีต้่องการสภาพคล่องระหว่าง
รอเรยีกเก็บหนีก้ารค้า อัตราดอก 
เบี้ยปีแรก 4% ต่อปี ปีที่ 2 เป็น 
ต้นไป อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้MOR-
0.25% ต่อปี
 ในส่วนของผูป้ระกอบการ SME 
ขนาดเลก็กูไ้ด้สงูสดุ 20 ล้านบาท 
ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี วงเงินรวม 
2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 แพก็
เกจคือ แพ็กเกจที่ 1 ลูกค้าที่มี
หลักประกันกรณีเงินกู้ระยะยาว 
อตัราดอกเบีย้คงที ่3 ปี ปีแรกคดิ 
4% ต่อปี ปีที่ 2 คิด 5% ต่อปี ปี
ที ่3 คดิ 6% ต่อปี กรณเีงนิกู้หมนุ 
เวียนอัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% 
ต่อปี แพ็กเกจที่ 2 ลูกค้าที่มีข้อ
จ�ากัดเรื่องหลักประกัน สามารถ
ใช้ บสย.ค�า้ประกนัร่วมด้วย กรณี
เงนิกู้ระยะยาวอัตราดอกเบีย้คงที่ 
3 ปี ปีแรกคิด 4.5% ต่อปี ปีที่ 2 

คิด 5.5% ต่อปี ปีที่ 3 คิด  6.5% 
ต่อปี กรณีเงินกู้หมุนเวียน อัตรา
ดอกเบี้ยปีแรก 4.5% ต่อปี
 ย่ืนขอสนิเชือ่ทีส่�านกังานธรุ-
กิจ 79 แห่ง ส่วนผู้ประกอบการ 
SME ขนาดเล็กยื่นขอที่สาขา 
1,200 แห่งท่ัวประเทศ ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2560 สอบ 
ถามเพิ่มเติมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 
โทร. 02-111-1111 หรือ www.
ktbsme.com
 นายนธิศิ กล่าวถงึการค�า้ประ 
กันสินเชื่อวงเงินสูงสุด 40 ล้าน
บาทผ่านการค�า้ประกนัโครงการ
สินเชื่อ SME ทวีทุน (PGS ระ  
ยะที ่6) ของ บสย. เพือ่ช่วยเหลอื 
SME ที่มีศักยภาพอีกจ�านวน
มากที่มีปัญหาเรื่องหลักประกัน
ให้สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุได้
มากขึ้นเพื่อน�าไปพัฒนาธุรกิจ  
ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่ง
จะท�าให้เศรษฐกิจของประเทศมี
ความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป

Opp Day : นายพทิกัษ์ รชักจิ-
ประการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.
พทีจี ีเอน็เนอย ีเข้าร่วมงาน Op-
portunity Day ประจ�าไตรมาส 
1/2560 โดยตัง้เป้า EBITDA ปี 60 
โต 50-60% ตัง้งบลงทนุ 5,000 
ลบ.เร่งเครือ่งขยายธรุกจิ Oil และ 
Non Oil 

ธนาคารกรุงไทยออกสนิเชือ่ช่วยลกูค้า SME ขนาดกลาง
และเลก็ทีม่หีลกัประกนัและใช้บสย.ค�า้ประกนั ดอกเบีย้เริม่
ต้น 4% ต่อปี ผ่อนนาน 7 ปี ย่ืนขอสินเช่ือได้ถึง 30 กันยายน
ท่ีส�านักงานธุรกจิและสาขาทัว่ประเทศ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,400.00 บาท

 ขาย 20,500.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,026.00  บาท

 ขาย   20,500.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,286.05 ขาย 1,268.35
ลอนดอน ซื้อ 1,286.05 ขาย 1,267.35

ภาวะหุน้ 30 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) 

34.39

38.6675

45.47125

4.4913

0.32008

24.917

+0.40  1,568.57  
  33,633.73
-0.58  2,236.99  
  18,724.40
-0.38  991.49  
  13,157.95
-1.56  572.78  
  2,832.12

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,679.76  +0.05

2,395.18  -1.24

2,505.02  +2.29

1,843.21  -0.10

2,422.83  -0.62

2,904.30  +0.53

1,252.76  +1.24

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

3,470.85

10.32

3,816.55

11.35

-345.71

-

11,535.46

34.30

6,706.15

19.94

4,829.31

-

15,416.08

45.84

20,402.90

60.66

-4,986.82

-
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เปิดตวัโครงการ : นายโยธา สิงห์สัจจกลุ กรรมการบรษัิท และ นายสงิห์ 
สงิห์สจัจกลุ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทย เอเชยีน อนิเวสเตอร์ส จ�ากดั ร่วม
กบัพนัธมติรเปิดตวัโครงการพาร์ค 39 โครงการมกิซ์ยสูเกรดเอมลูค่าการ
ลงทุนกว่า 1,200 ล้านบาทบนพืน้ทีเ่กอืบ 900 ตร.ว. เพือ่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ของคนเมอืงได้อย่างสมบรูณ์แบบ ณ พาร์ค 39 ซอยพร้อมศร ี1 สขุมุวิท 39 

มือ้นีใ้ช่เลย : ธนาคารยโูอบ ีจ�ากดั (มหาชน) น�าโดย จริฐัตกิาล ศริพินูทรพัย์ 
ผูอ้�านวยการฝ่ายธุรกจิบตัรเครดติ ธนาคารยโูอบร่ีวมกบัร้าน มเูกนได ฮอน
เทน็ น�าโดย กมลสทุธ์ิ ทพัพะรงัส ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั มเูกน็
ได จ�ากดัมอบประสบการณ์มือ้อาหารสดุเอก็ซ์คลซูฟีจดัพรวิีวชมิเมน ู“โอมา
กาเสะคอร์ส” ก่อนใครภายใต้แคมเปญ “บตัรเครดติยโูอบ ีมือ้นี.้..ใช่เลย” 

 นายพชิติ อคัราทติย์ รฐัมน-
ตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
เปิดเผยหลังการประชุมคณะอนุ 
กรรมการพจิารณาและกลัน่กรอง
แผนงานการแก้ไขปัญหารัฐวิ-
สาหกิจ คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งมี พล.อ. 
อนนัตพร กาญจนรตัน์ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพลงังานเป็นประ 
ธาน ทีป่ระชมุได้ตดิตามการด�า-
เนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาห 
กิจของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   
(ขสมก.) และบริษัท การบินไทย 
จ�ากัด (มหาชน) 
 โดย รฟท.ได้รายงานที่ประ 
ชมุว่า คณะกรรมการ(บอร์ด) รฟท. 
ได้อนมุตัจิดัตัง้บรษิทับรหิารพฒั 
นาสินทรัพย์ของรฟท.แล้ว ถือ
เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมใน
การแก้ปัญหามีหนี้สินที่มีประ-
มาณ 100,000 ล้านบาทและมี

ภาวะขาดทนุปีละ 7,800 ล้านบาท 
ซึ่งรฟท.มีทรัพย์สินไม่ได้ใช้ใน
การเดินรถที่สามารถท�ารายได้
ประมาณ 2,800 ล้านบาท แต่เมือ่
ค�านวณมูลค่าทรพัย์สินพบว่าผล
ตอบแทนท่ีได้ต�่ากว่า 1% ซึง่ที่
ประชุมต้องการให้เพิ่มขึ้นเป็น 
5% หากท�าได้รฟท.จะมีรายได้
ประมาณ 14,000 ล้านบาท ช่วย
แก้ปัญหาการขาดทุนของรฟท.
ได้
 นอกจากนี ้ท่ีประชมุยงัได้ตดิ 
ตามการบรหิารการเดนิรถสายสี
แดง ซึง่อาจมกีารตัง้บริษทัลูกบริ 
หารจัดการเดินรถ โดยให้ รฟท.
จัดท�าแผนให้ชัดเจนและน�ามา
เสนอทีป่ระชมุเดอืนกรกฎาคมนี้
 ส่วน ขสมก.รายงานแผนการ
แก้ปัญหาการขาดทนุปีละ 5,000 
ล้านบาท และการแก้ไขปัญหาหนี้
สินที่มีประมาณ 100,000 ล้าน
บาทโดยยทุธศาสตร์ส�าคญัคอืลด
ค่าใช้จ่ายการซ่อมบ�ารงุ เชือ้เพลงิ 

บุคลากรและดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย
ปีละ 3,000 ล้านบาท โดยการ
ลดค่าซ่อมบ�ารุงและเชื้อเพลิงคือ
การเปลี่ยนรถใหม่ ซึ่งปัจจุบันมี
รถอยู่ 2,600 คัน หากมีรถเมล์
ใหม่เข้ามาทดแทนจะลดค่าซ่อม
บ�ารุงได้ 500 ล้านบาท ลดค่าใช้
จ่ายเชื้อเพลิง 1,200 ล้านบาท  
และหากลดค่าใช้จ่ายเรื่องดอก 
เบีย้ได้อีกกจ็ะลดการขาดทนุปีละ 
5,000 ล้านบาทได้ นอกจากนี้ 
จะเพิ่มรายได้จากบริการภาครัฐ 
(พีเอสโอ) ด้วย ซึ่งที่ประชุมให้    
ขสมก.จัดท�าแผนให้ชัดเจนว่าจะ
หารถใหม่ได้เมื่อไหร่ รวมทั้งค�า 

พิชิต อัคราทิตย์ 

คนร. เร่ง “รฟท.-ขสมก.-บินไทย” ส่งแผนเพิ่มรายได้
ลดขาดทนุทีช่ดัเจน รวมถงึยทุธศาสตร์การพฒันาทีย่ั่งยืน   
หลังจากมียอดสะสมขาดทุน 200,000 ล้านบาท ขณะที่
บอร์ด รฟท.ไฟเขียวตั้งบริษัทบริหารพัฒนาสินทรัพย์ 

จี้‘รฟท.-ขสมก.’แก้เจ๊ง2แสนล้าน

  

นวณต้นทุนมาตรฐานว่ารัฐต้อง
ชดเชยเท่าไหร่และลดค่าใช้จ่าย
เรือ่งบคุลากร โดยให้เสนอทีป่ระ 
ชุมครั้งต่อไป
 ส�าหรับการบินไทยได้ราย 
งานผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
พบว่า มีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่ม
มากขึ้น โดยปัจจุบันอัตราการ
บรรทุกผู้โดยสาร (เคบินแฟก- 
เตอร์) อยู่ที่ 84% จากปีที่แล้ว 
70% ทีป่ระชมุได้ให้ข้อสงัเกตว่า
เมื่อผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ต้องพยา 
ยามบริหารราคาให้มีประสิทธิ 
ภาพโดยน�าระบบเทคโนโลยีมา
ใช้ เช่น การเปรียบเทียบราคา 
การตัดรา คาคู่แข่งเป็นต้น ซึ่ง    
จะท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและให้
จดัท�ายทุธศาสตร์เพือ่การเตบิโต
อย่างย่ังยืนมาเสนอที่ประชุมใน
ครั้งต่อไป
 นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ 
รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) 
ในฐานะรกัษาการผูว่้าการ รฟท. 
กล่าวว่าจะส่งแผนการจดัตัง้บรษิทั
พัฒนาสินทรัพย์รฟท.ให้กระ 
ทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน
สปัดาห์นีก่้อนเสนอให้คณะอน-ุ
กรรมการฯ คนร.พิจารณาต่อไป
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กีฬา

โลกกีฬา

บอส‘เบนซ์’รบัทมีม้านอกสายตา 

‘บาร์ซ่า’ตัง้โค้ชใหม่‘วลัเวอร์เด้’ 

‘วดูส์’ขอโทษไม่รู้ส่วนผสมยา 

โตโต้ วูล์ฟ นายใหญ่ของทีมเมอร์ซิเดส 
เบนซ์ ยอมรับว่า ตอนน้ี ทีมกลายเป็นม้า   
นอกสายตาไปแล้ว ส�าหรบัการแข่งขนัรถสตูร
หนึง่ในปีนี ้ แม้ว่าจะผ่านไปไม่กีส่นาม หลงั
จากทีป่ล่อยให้ทมีเฟอร์รารี ่ ขึน้โพเดยีม ใน
อนัดบัที ่1 ทีโ่มนาโก เมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่านมา 
ซึง่ผลดังกล่าวให้ เซบาสเตยีน เวตเตล ท�าคะ 
แนนทิง้ห่าง ลอูสิ ฮามลิตนั ไป 25 แต้มแล้ว 
“พวกเขาสมควรชนะ พวกเขามรีถทีเ่รว็และ
แรงจรงิๆ” วล์ูฟ กล่าว “พวกเราอาจจะเป็น
ม้านอกสายตาไปแล้ว แต่ผมชอบนะ เพราะ
หลายคนต้องการให้ม้านอกสายตาชนะ ผม
คดิว่าเป็นสิง่ท่ีเราหวงัตัง้แต่ฤดกูาลเริม่ขึน้”  

ทมี “เจ้าบุญทุม่” บาร์เซโลน่า ประกาศ
แต่งตัง้ เออร์เนสโก้ วลัเวอร์เด้ เป็นโค้ชคน
ใหม่ของทีมแทนทีข่อง หลยุส์ เอน็รเิก้ โดย
สญัญาฉบบัใหม่ มรีะยะเวลา 2 ปี โดย วลั
เวอร์เด้ อดีตกองหน้าของทมีบาร์เซโลน่า ออก
มาประกาศเม่ือสปัดาห์ทีแ่ล้ว ว่าเขาก�าลงัจะ
ออกจากทมีแอตเลตกิ บลิเบา หลงัจากอยู่กบั
ทมีมา 4 ปี โจเซฟ มาเรยี ประธานสโมสรบาร์
เซโลน่า ชืน่ชมในความสามารถของ วลัเวอร์
เด้ “การตัดสินใจและประสบการณ์ที่ยอด
เยีย่ม เขาถกูโปรโมตเป็นนกัเตะตัง้แต่อายยุงั
น้อย และเล่นตามวถิขีองบาร์ซ่ามาตลอด” มา
เรีย กล่าว โดยทางสโมสรจะมีการเปิดตัว 
อย่างเป็นทางการ วนัพฤหสับดทีีจ่ะถงึนี้

“เจ้าเสือน้อย” ไทเกอร์ วูดส์ อดีตนัก
กอล์ฟมอื 1 ของโลก กล่าวยอมรบัว่าเขาคาด
ไม่ถึงกับการที่เขาโดนเจ้าหน้าที่ต�ารวจจับ   
กมุว่ามีสารต้องห้ามในร่างกาย ใกล้ๆกบับ้าน
ของเขาท่ีฟลอรด้ิา เมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมา ซึง่
ในขณะนี้ วูดส์ อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังจาก      
เข้ารบัการผ่าตดัรกัษาอาการบาดเจบ็ทีห่ลงั 
ซึง่เรือ่งดงักล่าว วดูส์ ให้สมัภาษณ์ว่า “ผม
ต้อง การบอกกบัทกุคนว่า ไม่มเีรือ่งของแอล-
กอฮอล์มาเกีย่วข้อง ส่ิงทีเ่กดิขึน้ผมไม่ได้คาด
ฝันว่ามาจากยาทีผ่มรกัษา ผมไม่ทราบส่วน
ผสมของยา อย่างไรผมกต้็องขอโทษด้วยหวัใจ
ของผม แก่ครอบครัว เพื่อนๆ และแฟนๆ
ด้วย” 

มสัซมิเิลียโน อลัเลกร ีหวัหน้าโค้ชของทมี “ม้า 
ลาย” ยเูวนตสุ แชมป์กลัโช เซเรยีอา ปีล่าสดุ 
ออกมายนืยนั ทมี “ราชนัชดุขาว” เรอลั มาดรดิ 
คอืทมีเตง็ทีจ่ะคว้าแชมป์แชมเป้ียนส์ ลกี ทีจ่ะมี
ขึน้ในวนัเสาร์นี้ 
 ทีมแชมป์จากแดนมะกะโรนี จะพบกับทีม
แชมป์จากลา ลกีา และแชมป์ยโูรเป้ียน คพั ที่
คาร์ดฟิฟ์ ในช่วงสดุสปัดาห์นี ้ซึง่เมือ่ 2 ปีทีแ่ล้ว 
ภายใต้การคมุทมีของอลัเลกร ีพวกเขากพ่็ายต่อ
ทมีบาร์เซโลน่า ในนดัชงิชนะเลศิ ทีเ่บอร์ลนิ มา
แล้ว    
  หากจะว่าไปแล้ว ทมียเูวนตสุ มเีวลาในการ 
เตรียมตัวลงท�าศึกนัดชิงชนะเลิศน้อยกว่า ทีม   
มาดรดิ เนือ่งจากพวกเขาเพิง่จะปิดฤดกูาลกลัโช 
เซเรยีอา เมือ่วนัเสาร์ทีผ่่านมา โดยพวกเขาเอา 
ชนะ ทีมโบโลญญ่า มาได้ ขณะที ่ทมีมาดรดิ คว้า
แชมป์ลา ลกีา มาตัง้แต่เมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม 
ทีผ่่านมาแล้ว 
 ส�าหรบั อลัเลกร ีเขาพยายามบอกลกูทมีให้
สงบมากทีส่ดุ พร้อมกบัให้สมัภาษณ์ก่อนทีเ่กม
นีจ้ะเริม่ขึน้ว่า “ผมต้องพยายามท�าจติใจให้สงบ

โนวกั ยอร์โควชิ อดตีแชมป์เก่า เริม่ต้นเฟรนช์ 
โอเพ่น ได้อย่างสวยงาม ภายใต้โค้ชคนใหม่ องั
เดร อากสัซี ่หลังจากเอาชนะ มาร์เซล กราโนล
เลอร์ส 6-3, 6-4, 6-2 รอบแรก เมือ่วนัจนัทร์
ท่ีผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ ยอร์โควิช แชมป์       
แกรนด์สแลม 12 สมยั ออกมาบอกด้วยตวัเอง
ว่า อากสัซี ่ จะเข้ามารบัหน้าทีโ่ค้ชของเขา ใน   
รายการเฟรนช์ โอเพ่น “มนัมคีวามแตกต่างส�า     
หรบัผมทีน่ี ่ เพราะว่าการได้มโีอกาสลงป้องกนั
แชมป์ท�าให้ผมดผู่อนคลายขึน้มาก” ยอร์โควชิ 

มากทีส่ดุ ส�าหรบัเกมทีย่ิง่ใหญ่ในช่วงสดุสปัดาห์
นี้ พวกเราจะต้องเดินเข้าสู่เกมโดยปราศจาก
ความวติกกงัวลทัง้สิน้”  
 “เราต้องมองโลกในแง่ด ี แต่ไม่ได้จะมาพดู
แบบไม่แฟร์ว่า ทมียเูวนตสุ คอืทมีทีจ่ะคว้าแชมป์
รายการนี”้ 
 “เรอลั พาพวกเขาเข้าสูน่ดัชงิชนะเลศิ 3 ครัง้
ในรอบ 4 ปีหลังสุด ความคุ้นเคยในเกมและ
บรรยากาศ อยู่กบัพวกเขา แม้ว่าเราจะไปทีน่ัน่ 
2 ครัง้ในรอบ 3 ปีกต็าม แม้ว่าเราจะก�าลงัจะพบ
กบั ทมีเรอลั เรากต้็องยอมรบัว่า พวกเขาคอืตวั
เตง็” 
 “การพาทีมเข้าไปเล่นนัดชิงชนะเลิศแชม-
เป้ียนส์ ลกี ท�าให้ผมมโีอกาสท�างานท่ีย่ิงใหญ่ 
และผมโชคดมีาก ทีจ่ะได้มโีอกาสนัง่ม้านัง่ส�ารอง
ทีค่าร์ดฟิฟ์ ในวนัเสาร์นี”้ 
 จอิอร์จโิอ เชยีลลนิี ่ กองหลงัของทีม กล่าว 
“เราไม่ต้องการทีจ่ะท�าความผดิพลาดซ�า้เดิม อย่าง
ทีเ่ราเคยท�าทีเ่บอร์ลนิ มนัเป็นธรรมชาตขิองผม 
ทีจ่ะมองในแง่ดกีบัประสบการณ์ทีผ่่านมา แม้ว่า
จะมาจากช่วงเวลาทีแ่ย่กต็าม”

‘อลัเลกร’ียก‘ราชนั’เตง็แชมป์

‘ยอร์โควชิ’พอใจ‘โค้ชอากสัซี’่
กล่าว “ผมต้องการเริม่ต้นได้ด ีพยายามทุม่เท
ทกุอย่างในเส้นทางทีถ่กูต้อง มนัเป็นเรือ่งทีด่ี
มากทีม่เีขา (อากสัซี)่ มาช่วย ทกุๆวนัทีผ่่านมา 
มนัยอดเยีย่มมาก ผมได้มโีอกาสเรยีนรูท้กุๆวนั 
ผมต้องการทีจ่ะใช้เวลากบัเขาให้ดทีีส่ดุ มรีาย
ละเอยีดหลายส่ิงหลายอย่างทีเ่ราต้องเรยีนรูกั้น 
ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างก�าลังด�าเนินไปอย่างดี 
ผมต้องการช่วงเวลาแบบนี้มาก ผมสามารถ
เปลีย่นแปลงโค้ชได้ แต่ผมจะไม่เปลีย่นแปลง
ภรรยาของผม”
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ผูน้�าระดับโลกต่างผิดหวงัตามๆ 
กนั เมือ่ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
แห่งสหรัฐ ปฏิเสธลงนามให้สัต-  
ยา บนัรบัรองข้อตกลงปารสี (Paris 
Agreement) ระหว่างเข้าร่วมประ 
ชมุสดุยอดผู้น�าจ7ี (G-7) ทีอ่ติาลี 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็น
อนัดบั 2 ของโลก รองจากจนี ถอน
ตวัจากข้อตกลงนี ้โดยปล่อยให้ภาค
อุตสาหกรรม แหล่งปล่อยก๊าซคาร์ 
บอนไดออกไซด์ที่ส�าคัญ ด�าเนิน
การผลติสนิค้าตามปรกติ 
 จะท�าให้ก๊าซเรือนกระจกในอา 
กาศเพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง ส่งผลให้อุณห-
ภมูโิลกร้อนขึน้ โดยการลดปรมิาณ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
นานาชาต ิทีด่�าเนนิการตามข้อตก 
ลง มีผลด้านการควบคุมอุณหภูมิ
โลกระดบัหนึง่เท่านัน้
 สิ่งที่จะตามมาอีกอย่าง หาก
สหรฐัถอนตวัจากข้อตกลง คอืประ 
เทศอื่นจะเอาอย่างด้วย เนื่องจาก
การลดปรมิาณปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ เป็นมาตรการทีส่่งผลก
ระทบต่อธรุกจิด้านการผลติสนิค้า
  ทัง้นี ้ ทรมัป์จะประกาศการตดั 
สินว่า จะน�าสหรัฐถอนตัวจากข้อ
ตกลงหรอืไม่ ภายในสปัดาห์นี้
 ถ้าผู้น�าสหรัฐ “โอเค” ยอมท�า
ตามข้อตกลงปารีส ประชาคมโลก
พอมคีวามหวงัเรอืงรองว่า ภาวะโลก
ร้อนจะไม่ระอเุพิม่ขึน้ถงึข้ันเป็นภยั
ร้าย และสภาพอากาศกจ็ะไม่แปร-
ปรวนรนุแรงมากไปกว่าท่ีเกดิข้ึนใน
ปัจจบุนั
 ในทางตรงกนัข้าม หากทรมัป์ 
“โนโอเค” โลกมคีวามเสีย่งสงูที่
จะเผชญิชะตากรรมจากสภาพ
อากาศดงัทีร่ะบแุล้ว

 
 

In Brief : ย่อความ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ป่วน
แผนรณรงค์ลดภาวะ
โลกร้อน จากการปฏเิสธ
ลงนามให้สัตยาบันรับ
รองข้อตกลงปารีส แต่มี
การถ่วงเวลาให้ได้ลุน้กัน
ว่า จะตดัสนิใจขัน้สดุท้าย
ภายในสัปดาห์นี้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ช่วงสดุสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยทรมัป์
บอกท�านองว่า “ขอคดิดกู่อน” 
 ข้อตกลงปารสี เป็นสญัญาก�า 
หนดมาตรการลดปริมาณปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือรกั 
ษาระดบัอณุหภมูโิลกไม่ให้ร้อน
ไปกว่าที่เป็นอยู่ อีกทั้งป้องกัน
น�า้แขง็ขัว้โลกไม่ให้ละลายมาก
ผดิปรกต ิท�าให้น�า้ทะเลไม่เพิม่
สงูข้ึน และป้องกนัสภาพอากาศ
แปรปรวนรนุแรง 

‘ทรัมป์’เพ่ิมองศาร้อนให้โลก?

ข้อมูลภาพ : thedailystar.net

 สัญญานี้จัดท�าตามกรอบอนุ-
สัญญาสหประชาชาติ โดยก�าหนด
ขึน้เมือ่ปี 2015 ทีก่รุงปารีส ประเทศ
ฝรัง่เศส 
 นานาชาตเิหน็พ้องกนัว่า ข้อตก 
ลงนี้เป็นมาตรการแห่งความหวัง
หนึง่เดยีวในปัจจบุนั ในการแก้ปัญ 
หาภาวะโลกร้อน จงึยนิยอมลงนาม
ให้สตัยาบนั หรอืลงนามยนืยนัว่า
จะปฏบัิตติามข้อตกลงแล้ว 147 ประ 
เทศ จากทัง้หมด 197 ประเทศ 
 ประเทศทีใ่ห้สตัยาบนั มจีนี 
ซึง่เป็นชาตปิล่อยก๊าซคาร์บอน-
ไดออกไซด์มากที่สุดโลก รวม
อยูด้่วย ขณะไทยกป็ระกาศให้
สตัยาบนัแล้วเช่นกนั 
 ข้อตกลงนี ้สามารถบงัคบัใช้ได้
ทนัทเีมือ่ถงึเวลาทีก่�าหนดไว้ เนือ่ง 
จากมชีาตสิมาชกิลงนามให้สตัยา-
บนัเกนิ 55 ประเทศแล้ว 
 อย่างไรกต็าม สหรฐักลบักลาย
มาเป็นปัญหาส�าคัญล�าดับสุดท้าย
ของโครงการนี้ 
 โลกทัง้ใบใยสหรฐัถงึส�าคญั
ปานนัน้?
 มคี�าอธบิายจากนกัวทิยาศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะโลกร้อนว่า 
หากสหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศปล่อย



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4590 (1115) วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

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

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

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.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

รับสมัครเฉพาะวันจันทร-พุธ-ศุกร เวลา 10.00-16.00 น.

ภัตตาคาร Neil’s Tavern

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

1. พนักงานเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    พูดภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 20,000 บาท

2. พนักงานผูชวยเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    อานภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 15,000 บาท

สมัครพรอมรูปถาย 1 รูปที่ ภัตตาคาร  Neil’s Tavern
เลขที่ 58/4 ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2650-8458-9
(เวลา 10.00-16.00 น.)

NEILS-p1-260517-01

เปนภัตตาคารอาหารฝรั่ง มีความประสงคที่
จะรับสมัครพนักงานทั้งเพศชายและหญิง ดังนี้

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4590 (1115) วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

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

LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง

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)

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4590 (1115) วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

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.



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 18 ฉบับที่ 4590 (1115) วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ศิริราช J 10.00 น. สนธิรัตน์ 
สนธจิ ิรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ แถลงข่าวโครงการพัฒนา
ร้านค้าประชารัฐต้นแบบชมุชน ทีโ่รง 
แรม รอยลั ปริน๊เซส หลานหลวง J 
14.00 น. ดร.วรีณฐั โรจนประภา 
ประธานสมาคมบ้านปันรกั จดังาน
เสวนาหวัข้อ “สงูวัยกบัไซเบอร์ บา-
ลานซ์อย่างไรให้ลงตวั” ทีบ้่านอารย์ี 
พหลโยธินซอย 7 J 14.30 น. 
สากล ฐนิะกลุ อธิบดกีรมส่งเสรมิ

สุขุมวทิ J 09.00 น. สมคดิ จาตุ-
ศรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีเปิด
งานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-
World of Food Asia 2017” ทีอ่า
คารอมิแพค็ เอก็ซ์ซบิชิัน่ เซ็นเตอร์ 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม-  
อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีJ 09.00    
น. ศ.นพ.ประเสรฐิ  อสัสนัตชยั 
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริ-
ราชพยาบาล เปิดกจิกรรม “รกัใคร
ให้ชวนเลกิ (บหุรี)่” ทีโ่รงพยาบาล

J 08.30 น. ดร.วชิยั วริตักพนัธ์ 
รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนาเรื่อง   
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใต้กรอบ 
พ.ร.บ. ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง ที่
โรงแรมพลแูมน กรงุเทพฯ แกรนด์ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
ร่วมงานตดัสนิ โครงการประกวดไว 
รลัคลปิ ภายใต้หวัข้อ “กนิ อยู ่รูค้ดิ 
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม Think Eat 
Save Contest” ทีก่รมส่งเสรมิคณุ 
ภาพสิง่แวดล้อม  J 16.00 น. ซอง 
จนุ ยนุ เจ้าของร้าน Prestige Hair 
จดังานเปิดตวั บรษิทั โทอินเอ็นเตอร์
เทนเมนต์ ไทยแลนด์ ธรุกจิบนัเทงิ
และความงามจากเกาหลีสาขาประ 
เทศไทย ทีศ่นูย์การค้าเอม็ควอเทยีร์ 

ถกูใจหนุม่-สาวเทรนดี ้ ทีช่ืน่ชอบ
ดืม่น�า้ผกัผลไม้กนัยกใหญ่ เมือ่ ดร. 
อษุณีย์ มหากจิศริ ิ ลโีอณโีอ ประ 
ธานกรรมการ บริษทั คงิ ฟดู กรุป๊ 
จ�ากดั คว้าแบรนด์เครือ่งดืม่สมทูตี้
น�า้ผกัผลไม้สดจากธรรมชาต ิ อนั 
ดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา “แจม
บาร์ จซู” (Jamba Juice) มาให้นกั
ชิมชาวไทยได้สัมผัสความอร่อย
สดชืน่เป็นคร้ังแรก  
 เพือ่ฉลองให้กบัความเฟรช ที่
จะมาเสิร์ฟให้ชิมเป็นครั้งแรกใน
เมอืงไทย ภายในงานเลยถกูตกแต่ง
ไปด้วยผักผลไม้นานาชนิด ที่มา
ช่วยให้ดีไซน์สุดชิคของร้าน แจม
บาร์ จซู สาขาแรก เตม็ไปด้วยความ
สดชื่น พร้อมทั้งยังได้เหล่าเซเล-
บริตี้ที่ล้วนแต่เป็นแฟนตัวยงของ
แบรนด์น�า้ผกัผลไม้สญัชาตอิเมร-ิ
กนั มาร่วมเฉลมิฉลอง พร้อมสมัผสั

ดื่มอร่อยได้ประโยชน์กับ‘แจมบาร์ จูซ’ 

การพลงังานมาเสรมิสร้างสุขภาพ
ในด้านต่างๆ ในเวลาทีเ่ร่งรบี 
 โดยหนุ่มเทรนดี้ วฤธ หง-
สนนัท์ เล่าถงึความประทบัใจใน
แบรนด์ แจมบาร์ จูซ ว่า ผมเคยดืม่
ที่อเมริกานานมาแล้ว ก็ติดใจรส 
ชาต ิทีน่อกจากจะอร่อยสดชืน่ ยงั
รู ้สึกเหมือนได้ทานผลไม้สดแท้ 
เพราะมรีสชาตขิองผลไม้เยอะมาก 
ดใีจมากทีม่าเปิดในเมอืงไทย รบั 
รองว่าไม่พลาดมาสัง่เมนโูปรดอย่าง

สตรอเบอรี่ ดรีม บ่อยๆแน่นอน
ครบั
 ด้านสาวสวย องิฟ้า ด�ารง-
ชยัธรรม กล่าวว่า ปรกตเิป็นคน
ไม่ชอบทานผกั แต่พอได้ดืม่น�า้ผกั
ของ แจมบาร์ จซู แล้วชอบตัง้แต่
ครัง้แรก ทีไ่ปชิมทีอ่เมรกิา พอกลบั
มาเมืองไทย ยงัคดิว่าอยากทานอกี 
จนวนันีม้สีาขาแรกทีส่ยาม พารา
กอนแล้ว ดใีจมาก เพราะไม่ต้องบนิ
ไปไกลถงึเมอืงนอกอกีแล้ว
 โสรสั อมาตยกลุ เสรมิว่า เป็น
คนชอบดื่มน�้าผลไม้มาก ย่ิงช่วง     
น้ีไดเอท ก็เลยระวังเรื่องอาหาร   
พอมาดืม่ แจมบาร์ จซู กถ็กูใจมาก
เพราะหวานธรรมชาต ิไม่ใส่น�า้ตาล 
และยิ่งมีบูสท์ให้เลือกเติมหลาก-
หลาย ยิง่ถกูใจเข้าไปใหญ่ เพราะ
ช่วยเพิ่มพลังความสดชื่นได้เยอะ
เลยค่ะ

ความอร่อยสดชืน่อย่างมสีไตล์กนั
อย่างคบัคัง่ 
 ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลี
โอณโีอ ประธานกรรมการ บรษิทั 
คงิ ฟดู กรุป๊ จ�ากดั กล่าวว่า Jamba 
Juice เป็นแบรนด์เครือ่งดืม่สมูทตี้
น�้าผักผลไม้สดจากธรรมชาติ ที่
ฮอตฮิตติดอันดับหน่ึงในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ปราศจากสารปรงุ
แต่งทกุชนดิ ไร้ไขมนั ไม่ใส่น�า้ตาล 
หวานธรรมชาต ิ จากผกัและผลไม้
ชนิดต่างๆ ที่ถูกเทสต์แล้วว่าเมื่อ  
น�ามาจบัคูก่นัแล้วจะกลายเป็นเม-
นูเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสชาติอร่อยหอม
หวาน พร้อมสามารถเพิม่คณุประ 
โยชน์ ด้วยการเตมิ บสูท์ ทีม่ใีห้
เลอืกมากมาย เพือ่เตมิพลงัและความ
สดชืน่ตอบโจทย์ทกุไลฟ์สไตล์ โดย
เฉพาะหนุม่สาวรุน่ใหม่วยัท�างาน ที่
ต้องใช้ชีวิตแบบแอคทีฟและต้อง 

สังคม
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อนนัต์ สุวรรณรตัน์ อธบิดกีรมการข้าว เป็นประธานแถลงข่าวงาน “วนัข้าว
และชาวนาแห่งชาตปิระจ�าปี 2560” ปีนีจ้ดัภายใต้แนวคดิ “ศาสตร์พระ
ราชาน�าชาวนาสูย่คุ 4.0” โดยงานดงักล่าว จะจดัขึน้ระหว่างวนัที ่ 3-5 
มิถุนายน 2560 ณ บรเิวณหน้าอาคารกรมการข้าว บางเขน

ภคัรธรณ์ เทยีนไชย ผู้ว่าราชการจงัหวดัชลบรุ ีแถลงข่าว โครงการ ฝึกอบรม
หลกัสตูรสดุยอดนกัขายมอือาชพี “The best professional salesmen” โดยมี 
ผศ.ดร.บรรพต วริณุราช คณบดวีทิยาลยัพาณชิยศาสตร์ ม.บรูพา, กติตชิยั 
คณุปลืม้ รองนายกเทศมนตรเีมอืงแสนสขุ ร่วมแถลงข่าว

ณรงค์ วุน่ซิว้ รองผูว่้าฯนครราชสมีา ร่วมกบั ดวงตา พงษวไิลย์ และ ปรชีา 
ลิม้อัว่ ผูบ้รหิาร บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ เปิดงาน “The Mall Korat Big Boy 
Toys” รวมพล คนมขีอง น�ารถคลาสสกิ และรถคสัตอมสดุเท่ห์ทีห่าชมได้
ยาก มาจดัแสดง พร้อมอปุกรณ์แต่งรถมากมาย 

สวุทิย์ กิง่แก้ว รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บมจ.ซพี ีออลล์ ร่วมงานประชมุ
เชงิปฏบิตักิารโครงการผูน้�าเพือ่การพฒันาการศกึษาทีย่ัง่ยนืครัง้ที ่3 ภาย
ใต้โครงการสานพลงัประชารฐั ด้านการศกึษาพืน้ฐานและการพฒันาผูน้�า 
เพือ่ตดิตามความคบืหน้าโครงการ และสร้างพลงัใจให้แก่ผูน้�ารุน่ใหม่ 

ศริพิร เดชสงิห์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สายงานการตลาด บริษทั สยาม
แมค็โคร จ�ากดั (มหาชน) ร่วมสนบัสนนุผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ี ผ่านงาน 
“SME MATCHING DAY 2017 มหกรรมจบัคูด่ ีSME แห่งชาติ” ตอกย�า้
ความเป็น “คูค่ดิธรุกจิคณุ” มุง่ตดิอาวธุให้ผูป้ระกอบการเตบิโตอย่างม่ันคง 

วิวัฒน์ ตัง้จติกอบบญุ ผูอ้�านวยการกลุม่คอร์ปอเรต เคป & แคนทาร ีโฮเทลส์ 
พร้อมด้วย ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรมคลาสสคิ คามโิอ ระยอง และ ผูจ้ดัการทัว่ไป
โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จดังานเลีย้งขอบคุณลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรม 
หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกจิ และลกูค้าผูม้พีระคณุในจงัหวัดระยอง 

ณฏัฐพร กลัน่เรอืงแสง รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สายงานธรุกจิบ้าน
จดัสรรและคอนโดมเินยีม บรษิทั เรยีลแอสเสท ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั ให้ 
การต้อนรับสื่อมวลชน ในกิจกรรมเปิดตัวคลับเฮ้าส์โครงการ “วิรัณยา 
วงแหวน-อ่อนนชุ” พร้อมเปิดบ้านตวัอย่าง ภายใต้แนวคดิ “บ้านทีม่หีวัใจ” 

บรษิทั พทีทีโีกลบอลเคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) น�า 10 สดุยอดเชฟผูเ้ข้า
รอบสดุท้ายในโครงการ “เชฟชมุพล สร้างเชฟชมุชน by PTTGC” เข้าร่วม
อบรมและพฒันาเชฟมอือาชพีกบั “เชฟชมุพล แจ้งไพร” เพือ่พฒันา 10 
เมนทูีผ่่านการประกวดโดยใช้วตัถดุบิในจงัหวดัระยองเป็นส่วนประกอบ 
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วไิลลกัษณ์ ชลุวีฒันกลุ ปลดักระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เป็น
ประธานในการแถลงข่าวจัดโครงการ “ดิจิทลัทรานส์ฟอร์เมชัน่สญัจร 2017” 
พร้อมปล่อยคาราวาน เพือ่ออกเดนิทางไปในภมูภิาคต่างๆของประเทศ เพือ่
สร้างความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 

เกษสดุา ไรวา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ วทิรู ศลิาอ่อน กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่สายปฏบิตักิารและบคุคล บมจ. เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท รบัรางวลั ไอพี
แชมป์เป้ียน 2017 ผูป้ระกอบการธรุกจิดเีด่น สาขาเครือ่งหมายการค้า ประเภท
ธรุกจิขนาดใหญ่ โดยม ีภัทรา ศลิาอ่อน ประธานกรรมการ ร่วมแสดงความยนิดี 

ศริเิดช เอือ้งอดุมสิน รองผูจั้ดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ ให้การต้อนรบั ผศ.ดร.
อทัธ์ พศิาลวานชิ ผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย และคณะท�างานจดัท�ายทุธศาสตร์ข้าว ส�านกัสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ทีใ่ห้เกียรตร่ิวมงานสัมมนา “นวตักรรมเพิม่ผลผลติเพือ่เกษตรกรไทย” 

ยงวฒุ ิเสาวพฤกษ์ ผูอ้�านวยการสถาบนัอาหาร ลงนามความร่วมมอืในบนัทกึ
แสดงเจตจ�านงกบั ฮโิรค ิมทัสมึาตะ ประธานองค์การส่งเสรมิการค้าต่างประเทศ
ของญีปุ่น่ ในการส่งเสรมิอตุสาหกรรมอาหารของไทยและญีปุ่น่ ครอบคลมุ
การน�าเข้า-ส่งออก การให้ค�าปรกึษาและการขยายกจิการของผูป้ระกอบการ 

สพุจน์ ฤทธพิชิยัวฒัน์ กรรมการผูอ้�านวยการเฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย ร่วม
กบัภาควชิาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จดังาน
สมัมนาวชิาการในหวัข้อเรือ่ง “ความก้าวหน้ารบัมือภาวะอ้วนลงพงุ” โดยมี
คณาจารย์และนสิตินกัศกึษาสาขาวชิาโภชนาการเข้าร่วมรบัฟังกว่า 140 คน  

อรษุ นวราช กรรมการผูจ้ดัการ สามพราน รเิวอร์ไซด์ ให้การต้อนรบัคณะ
ผู้บรหิารระดบัสงูประเทศสมาชกิ G 77 จากทวปีแอฟรกิา เอเชยี-แปซฟิิก 
และประเทศไทย ในโอกาสศกึษาดงูานโครงการสามพรานโมเดล เพือ่ร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ภาวติา ลีส้กลุ ผูอ้�านวยการสายงานบรหิารองค์กร พร้อมพนักงานบรษิทั  ที
อาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรอื TRC และบรษัิท สหการวิศวกร 
จ�ากดั ร่วมมอบตุก๊ตา อาหารและเครือ่งดืม่ เพือ่ส่งมอบความสุขให้กบัน้องๆ 
ภายใต้กจิกรรม “TRC ใจดพีีใ่ห้น้อง” ท่ีมูลนิธบ้ิานนกขม้ิน ซอยเสรไีทย 17 

มร.ฮบัเปรม ดวูา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูร่้วมก่อตัง้ แฟรงค์อนิชวั-  
รนัส์โบรกเกอร์ จ�ากดั แถลงข่าวพร้อมเผยแผนงานประจ�าปี 2560 โดยมี   
พาร์ทเนอร์จาก บมจ.กรงุเทพประกนัภยั และ บรษิทั โกแบร์ จ�ากดั (ประ 
เทศไทย) ร่วมแสดงความยนิด ีทีห่อประชมุ ชัน้ 11 อาคารกรุงเทพประกนัภยั 


