
ธรรมาภิบาล
จ�ำนวนนำยทหำร ทั้งที่ยังรับ
รำชกำรอยูแ่ละเกษยีณอำยไุป
แล้วทีไ่ด้รับแต่งตัง้ให้เป็นประ 
ธำนบอร์ดรัฐวิสำหกิจเพิ่มข้ึน
ถงึ 5 เท่ำ และได้รบัแต่งตัง้ให้
นัง่เป็นกรรมกำรรฐัวสิำหกจิเพิม่ 
ขึน้จำก 42 เป็น 80 คน โดยบำง
คนถ่ำงขำนัง่ควบหลำยเก้ำอีใ้น
เวลำเดียวกัน

ท่ำมกลำงค�ำถำม 4 ข้อท่ีท่ำน 
ผูน้�ำตัง้ขึน้มำให้ประชำชนช่วย 
กันตอบ โดยแสดงควำมเป็น
ห่วงว่ำหลงักำรเลอืกตัง้อำจได้
คนไม่ดี ได้รัฐบำลไม่ดี ไม่มี   
ธรรมำภบิำลเข้ำมำบรหิำรประ 
เทศ แต่กลับเกิดค�ำถำมย้อน
กลบัมำถงึรฐับำลปัจจบุนัว่ำมี 
ธรรมำภบิำลโดดเด่นเป็นทีป่ระ 
จกัษ์หรอืไม่ เมือ่ปรำกฏข้อมลู โลกวันนี้มีประเด็น 2
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อ�ำนำจกับผลประโยชน์ เอำ
มำสร้ำงสรรค์พัฒนำดีกว่ำ
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หัวมังกุ ท้ำยมังกร

editor59lokwannee@gmail.com

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำถำม “ทั่นผู้น�ำ” กลำยเป็น “ค�ำถำมแห่งชำติ” 
ไม่ใช่แค่กำรสร้ำงภำพหลอน “ธรรมำภิบำล” 
แต่ “ใครที่ควรตั้งค�ำถำมและใครควรตอบ?” 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ให้ตั้งสติย้อนเวลำ 3 ปี 
“คสช.” ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงใช่หรือไม่? 
“โสภณ พรโชคชัย” ยืนยันอ�ำนำจประชำชน 
“ประชำธิปไตย” เท่ำนั้นแก้ปัญหำบ้ำนเมืองได้ 
“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ” มองต่ำงมุม “ท่ำนผู้น�ำ” 
ทหำรยุคต่อไปต้องเลิกคิดเป็น “อัศวินม้ำขำว” 
“ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี” ชี้พูดคุยสันติสุขแก้ไฟใต้ได้ 

ฉุก(ละหุก)คิด 3

กีฬา 6

เศรษฐกิจ 4

เศรษฐกิจ 5

ต่างประเทศ 7

ล้มบัตรทอง?

ธปท.พร้อมป้อง
เก็งกำ�ไรบ�ท

“สตรั๊คคั่น”ชี้
“เร�พร้อมแล้ว”

ไทยคมผนึกพันธมิตร
พัฒน�OTT

คนสหรัฐต้�น“ทรัมป์”
สู้โลกร้อน

 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4595 (1120) วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

17th Anniversary



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

รฐัวสิำหกจิ (คนร.) หรอื “ซเูปอร์
บอร์ด” ให้นำยกรฐัมนตรนีัง่เป็น
ประธำนขึน้มำผ่ำตดัด้วยตวัเอง
 พล.อ.อนันตพร กำญจนรัตน์ 
ในฐำนะประธำนอนุกรรมกำรชุด
หนึ่งของซูเปอร์บอร์ด เคยระบุว่ำ 
หนึ่งในวำระส�ำคัญในกำรปฏิรูป   
รฐัวสิำหกจิ คือกำรตัง้บอร์ดที ่ “มี
ควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงกับ
งำนของรฐัวสิำหกจินัน้ ๆ”
 บบีซีไีทย ตรวจสอบรำยชือ่
บอร์ดรฐัวสิำหกจิ 56 แห่ง จำก
ชดุก่อนหน้ำที ่ คสช. จะเข้ำมำ 
ผ่ำนรำยงำนประจ�ำปี 2556 ของ 
ทุกรัฐวิสำหกิจ กับชุดปัจจุบัน 
ผ่ำนรำยงำนประจ�ำปี 2559 
หรือเว็บไซต์ของรัฐวิสำหกิจ 
นัน้ๆ พบว่ำรำยชือ่ทหำรทีเ่ข้ำ
มำนัง่ในบอร์ดรฐัวิสำหกจิ มจี�ำ- 
นวนเพิม่ขึน้จำก 42 คน ใน 24 
แห่ง เป็น 80 คน ใน 40 แห่ง 
หรอืเกอืบหนึง่เท่ำตวั และจ�ำ-
นวนรัฐวิสำหกิจที่มี ประธำน
บอร์ดเป็นทหำร ไม่ว่ำจะยงัรบั
รำชกำรอยูห่รอืเกษยีณอำยรุำช 
กำรแล้ว เพิ่มข้ึนจำก 3 แห่ง 
เป็น 16 แห่ง หรอืมำกกว่ำ 5 
เท่ำตวั
 นอกจำกนี ้ทหำรบำงคนนัง่ใน

ธรรมาภบิาล

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รำยวัน สมำชิกสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ ยึดข้อบังคับว่ำด้วยจริยธรรมแห่งวิชำชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยำวรกลุ / เจ้ำของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ำกัด / บรรณำธกิำรจดักำร : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�ำนกังำนบรษิทั โลกวันนี ้จ�ำกัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณำธิกำร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
gmail.com

เมอืงทีด่ ีอนัประกอบด้วย
 1.หลกันติธิรรม (The Rule of 
Law) 2.หลักคุณธรรม (Morali-
ty) 3.หลกัควำมโปร่งใส (Account-
ability) 4.หลกักำรมส่ีวนร่วม (Par-
ticipation) 5.หลกัควำมรบัผดิชอบ 
(Responsibility) และ 6.หลกัควำม
คุม้ค่ำ (Cost)
 เมือ่พจิำรณำองค์ประกอบท่ีท�ำ 
ให้เกิดธรรมภิบำลทั้ง 6 ข้อแล้วก็
น่ำคดิว่ำกำรบรหิำรประเทศภำยใต้
รฐับำลปัจจบุนันัน้มคีรบท้ัง 6 ข้อท่ี
ท�ำให้เกดิธรรมำภบิำลหรือไม่ ซึง่
รำยงำนเรือ่งกำรตัง้คนเข้ำไปนัง่ใน
รฐัวิสำหกิจของบีบีซีไทยเป็นเพยีง
ส่วนย่อยทีส่ำมำรถน�ำมำใช้พจิำร-
ณำเรือ่งควำมมธีรรมำภบิำลได้
 ไม่ต้องห่วงว่ำในอนำคตจะได้
รฐับำลทีม่ธีรรมำภบิำลหรอืไม่ ไม่
ต้องตัง้ค�ำถำมกบัประชำชนว่ำหำก
หลงัเลอืกตัง้แล้วถ้ำได้รฐับำลท่ีไม่มี
ธรรมำภบิำลจะท�ำอย่ำงไร จะเรยีก
ร้องหำใครเมื่อหัวหน้ำคณะรัฐ-
ประหำรไม่อยูแ่ล้ว เพรำะนัน่เป็น
เรือ่งของอนำคต
 เอำแค่รัฐบำลที่ท่ำนเป็น
ผูน้�ำอยูท่�ำให้เกดิธรรมำภบิำล
ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่น-
ดินให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำย 
ตำประชำชนให้ได้ก่อน โดย
เริ่มต้นจำกอธิบำยให้ประ-    
ชำชนเข้ำใจถึงควำมจ�ำเป็นที่
ต ้องเพิ่มทหำรจ�ำนวนมำก   
เข้ำ ไปนั่งเป็นประธำนบอร์ด
และกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจ 
โดยทีบ่ำงคนถ่ำงขำควบหลำย
เก้ำอีใ้นเวลำเดยีวกนัว่ำมนัท�ำ 
ให้เกิด “ธรรมำภิบำล” ได้
อย่ำงไร

ในช่วงที่ชมรมคนไม่อยากให้มี
เลือกตั้งก่นด่านักการเมือง และ
แสดงความกังวลว่าหลังเลือกตั้ง
แล้วจะได้รัฐบาลที่ไม่มีธรรมาภิ
บาลเข้ามาบรหิารปกครองประเทศ 
จึงอยากให้รฐับาลทหาร คสช.อยู่
บรหิารประเทศต่อไปก่อน เพราะ
เชื่ออย่างหมดใจว่ารัฐบาลนี้เป็น
รัฐบาลทีม่ธีรรมภบิาลมากทีส่ดุเท่า
ทีเ่คยมมีา
 แต่อยู่ดีๆกลับมีข้อมูลปรำกฏ
ออกมำโต้แย้งจำกส่ือดังอย่ำงบบีซีี
ไทย ที่น�ำเสนอรำยงำนในหัวข้อ 
“สำมปีหลงัรฐัประหำร ท่ำมกลำง
สญัญำปฏริปู”
 รำยงำนช้ินน้ีจับจ้องไปที่กำร
เพ่ิมจ�ำนวนนำยทหำรเข้ำไปนัง่เป็น
ประธำนในคณะกรรมกำร หรือบอร์ด
รัฐวิสำหกิจที่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นถึง 5 
เท่ำตวัในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำ และมี
จ�ำนวนทหำรอดีตทหำรเข้ำเป็น
กรรมกำรในบอร์ดเพิ่มขึ้นเกือบ 
100% ใน 40 รฐัวสิำหกจิ
 รำยงำนยังระบุว่ำรัฐวิสำหกิจ
ทัง้ 56 แห่งจำก 15 กระทรวง มี
สนิทรพัย์รวมกนั 14 ล้ำนล้ำนบำท 
สร้ำงรำยได้ต่อปีถงึ 4.3 ล้ำนล้ำน
บำท โดยเป็นก�ำไรสทุธถิงึ 1.9 แสน
ล้ำนบำท ท�ำให้ถกูมองว่ำเป็น “ไข่
ทองค�ำ” ที่ผู ้มีอ�ำนำจพยำยำม
เข้ำไปมส่ีวนเกีย่วข้องเสมอ ไม่ว่ำจะ
ในยคุพลเรอืน หรอื ทหำร
 ท่ีผ่ำนมำนักกำรเมือง มักตก
เป็นจ�ำเลยว่ำนยิมตัง้คนทีไ่ม่มคีวำม
เหมำะสมเข้ำไปนั่งในบอร์ดรัฐวิ-
สำหกิจ ท�ำให้เกิดปัญหำบริหำร
งำนไม่มปีระสทิธภิำพ ขำดทนุซ�ำ้ 
ซำก ไปถงึขัน้มข้ีอครหำเรือ่งทจุรติ 
เมื่อทหำรในนำมของคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำต ิ (คสช.) ยดึอ�ำ 
นำจในปี 2557 หนึง่ในวำระเร่งด่วน
คือ กำรปฏิรูปรัฐวิสำหกิจ คสช.
ออกค�ำสั่ง ที่75/2557 ตั้งคณะ
กรรมกำรนโยบำยและก�ำกับดูแล

บอร์ดรฐัวสิำหกจิมำกกว่ำ 1 แห่ง 
บำงคนเป็นสมำชกิสภำนติบัิญญตัิ
แห่งชำต ิ (สนช.) ควบคูก่นัไปด้วย 
ท�ำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องประสิทธิ 
ภำพในกำรท�ำงำน เน่ืองจำกต้อง
ท�ำงำนหลำยแห่งในเวลำเดยีวกนั
 นั่นเป็นส่วนที่เป็นไฮไลท์ของ
รำยงำนชิน้นี ้ส่วนใครทีอ่ยำกอ่ำน
รำยละเอียดเข้ำไปหำอ่ำนได้ที่ 
http://www.bbc.com/thai/thai 
land-40121632?ocid=so cial 
flow_facebook
 รำยงำนชิ้นนี้อำจท�ำให้หลำย
คนฉกุคดิเรือ่งธรรมภบิำลในยคุนี้
ขึ้นมำได้บ้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เมื่อเอำไปเปรียบเทียบกับควำม
รูส้กึทีเ่หน็พรรคกำรเมอืงในรฐับำล
แต่งตั้งคนของตัวเองเข้ำไปเป็น
ประธำนบอร์ด หรือกรรมกำรใน
รฐัวสิำหกจิ
 ค�ำว่ำระบบบรหิำรจดักำรบ้ำน
เมอืงทีด่ ีหรอืธรรมำภบิำล (GOOD 
GOVERNANCE) หมำยถงึ แนว 
ทำงในกำรจัดระเบียบเพือ่ให้สังคม
ของประเทศทัง้ภำครฐั ภำคธุรกิจ
เอกชน และภำคประชำชน สำมำรถ
อยูร่่วมกนัได้อย่ำงสงบสขุ และตัง้
อยูใ่นควำมถกูต้องเป็นธรรม ตำม
หลกัพืน้ฐำนกำรบรหิำรกจิกำรบ้ำน

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4595 (1120) วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รำยงำน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4595 (1120) วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
น�ยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

“พันธุ์หน้ำเหลี่ยม” แต่จะล้ำงอะไรกันแค่
ไหน ถ้ำล้ำงภำพลักษณ์ ล้ำงบ้ำนเมืองให้สะ 
อำดน่ำอยู่ก็ดี แต่จะมำล้ำงกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ให้
สญูสิน้ไปจำกแผ่นดนิเพือ่ตวัเองจะได้อ�ำนำจ
และผลประโยชน์เต็มที่นั้น ก็ถือเป็นเรื่องน่ำ
เศร้ำใจ
 วัดหนึ่งที่นครศรีธรรมรำช ถึงกับฆ่ำเณร
ฝังเลย โดยข่ำวบอกว่ำขัดผลประโยชน์เรื่อง
รำยได้จำกรถที่มำจอดในวัด เรื่องอ�ำนำจกับ
ผลประโยชน์อยูท่ีไ่หน ถ้ำมนัเป็นไปในทำงดี 
เอำมำสร้ำงสรรค์พัฒนำ ไม่เข้ำกระเพำะเข้ำ
กระเป๋ำใครคนใดคนหนึ่งก็เชื่อว่ำจะเกิดประ 
โยชน์ อย่ำงศำสนำ วัดวำอำรำมก็จะได้ประ 
โยชน์ ขออย่ำงเดียวให้ได้ประโยชน์เป็นประ 
โยชน์กับศำสนำ ไม่ใช่ผลประโยชน์ของผู้จัด 
กำรในวดัเพยีงไม่กีค่นทีเ่หน็แก่ตวัเหน็แก่ได้   
 ประเทศชำติก็เหมือนกัน ขนำดในวัดยัง
ฆ่ำกนัตำย หำกเป็นประเทศทีม่ข่ีำวว่ำจะล้ำง
กนัทัง้พรรคอะไรต่ำงๆนัน้ จะเกดิอะไรขึน้ ผล
จะเป็นยังไง เมื่อเขำถูกกระท�ำ แต่เมื่อเขำ
กระเด้งขึ้นมำได้ภำยหลัง มันก็จะเป็นเรื่องมี
กำรเอำคืนอีก มันเป็นเรื่องน่ำเศร้ำหำกเป็น
เช่นนี้
  ก็หวังว่ำประเทศไทยยังอยู่ได้ ยิ่งช่วงนี้
ใครที่คิดจะก่อเรื่องอะไรก็ให้คิดให้ดี เพรำะ
ใกล้ช่วงที่จะถวำยพระเพลิงแล้ว ถ้ำท�ำโน่น
ท�ำนีก่นัให้ยุง่กจ็ะท�ำให้งำนพระรำชพธิไีม่รำบ
รื่น คนไทยทั้งประเทศต่ำงมีใจจดใจจ่อท่ีจะ
ร่วมส่งเสดจ็สงูสวรรคำลยัเป็นครัง้สดุท้ำย จะ
มำป่วนกันท�ำไม  
 ยังไงก็ขอให้ผ่ำนพ้นไปก่อน ส่วนต่อ
ไปจะดีกันยังไงก็ให้คิดให้ดีว่ำมันเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศหรอืไม่  ดปูระเทศ 
อืน่ๆเขำกบ็อบช�ำ้เพรำะควำมขดัแย้ง แล้ว 
เรำจะเดนิตำมรอยเขำหรอื ขอให้มสีตมิี
ปัญญำ อยูก่นัอย่ำงถ้อยทถ้ีอยอำศยัเมต 
ตำปรำณีกันดีกว่ำ
 	 เจริญพร

เมื่อเร็วๆนี้มีค�ำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี “มันมำยังไง 
ว่ะ” เนื่องจำกมีคนกลุ่มหนึ่งพวกหนึ่งเชียร์
ให้เป็นนำยกฯหลังกำรเลือกตั้งอีก พวกหนึ่ง
ก็ถูกใจ แต่อีกพวกจะรับไม่ได้ มีกำรวิพำกษ์
วิจำรณ์ต่ำงๆนำนำ แต่ก็แปลกที่มุ้งเดียวกัน
ยงัมคีวำมเหน็ไปคนละทำง “1 พรรค 2 ควำม
คดิ” ส่วนจะลงเอยอย่ำงไรกว็เิครำะห์วจิำรณ์
กันไปคือพรรคประชำธิปัตย์ที่เคยเกิดกรณี 
10 มกรำฯ จนแยกออกจำกพรรค
  ครั้งนี้จะแตกหรือไม่ยังไม่รู้ เพรำะคุณ
อภิสิทธิ์ เวชชำวีวะ ก็มีควำมรู้ควำมฉลำดสูง 
เป็นคนที่หัวใช้ได้เลยทีเดียว สมองดีหำคน
ไทยจับยำก 
 ส่วนพล.อ.ประยุทธ์อำจมั่นใจในตัวเอง  
สูงจนคนบำงคนไม่ค่อยชอบ แต่ก็มีหลำย   
คนที่เชียร์ให้นำยกฯอยู่ มันจะกลำยเป็นหัว
มงัก ุท้ำยมงักร บอกว่ำประชำธปิไตยแบบไหน
ให้ “คนนอก” เป็นนำยกฯได้โดยไม่ต้องลง
สมัครเลือกตั้ง  
 ข่ำวบำงแห่งก็น่ำตกใจเหมือนกันที่ว่ำจะ
มีกำรล้ำงบำงอะไรกัน คือต้องกำรท�ำให้อีก
ฝ่ำยหนึง่สญูพนัธุไ์ปเลยอะไรอย่ำงนี ้ใช้ค�ำว่ำ 

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลย�โณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

หัวมังกุ ท้ำยมังกร

ทรรศนะ

จะดีกันยังไงก็ให้คิดให้ดีว่ำมันเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศหรอืไม่ ดปูระ
เทศอื่นๆเขำก็บอบช�้ำเพรำะควำม
ขัดแย้ง  แล้วเรำจะเดินตำมรอย
เขำหรอื  

กรณ ี“บตัรทอง” เกีย่วข้องกบัคนไทย
เกือบ 50 ล้ำนคน แต่แทบไม่ปรำกฏ
ข่ำวเลย ซึ่งล่ำสุดเมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 
“คนรักหลักประกันสุขภำพ” ได้
รวมตัวที่สนำมนำงเลิ้งเพื่อคัดค้ำนแก้ 
ไข พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ  
 แม้ “ท่ำนผู้น�ำ” บอกว่ำ “ไม่ล้ม-
ไม่ยกเลิก” กต็ำม แต่กำรแก้ไขพ.ร.บ. 
ดังกล่ำวก็ถูกมองว่ำก�ำลังผลักดันให้
อ�ำนำจไปอยูก่บักระทรวงสำธำรณสขุที่
เป็นผู้เสนอร่ำงแก้ไข โดยภำคประชำ 
ชนแทบไม่มีส่วนร่วมและตรวจสอบ 
แม้จะมกีำรเปิดเวทีรบัฟังควำมคดิเหน็ 
4 ภำค แต่ให้ภำคละ 300 คน และลง
ทะเบยีนทำงออนไลน์ ซึง่ไม่ต่ำงกบักำร
เปิดเวทีพิจำรณ์ของภำครัฐต่ำงๆ ท่ี
ต้องกำรรวบรัดและสรุปตำมที่ตั้งธงไว้
 ค�ำถำมง่ำยๆจำก “นพ.ประทีป 
ธนกิจเจริญ” อดีตรักษำกำรเลขำธิ 
กำร สปสช. คือ หลังแก้ไขแล้ว ประชำ 
ชนจะได้ประโยชน์มำกขึ้นจริงหรือไม่ 
หน่วยบริกำรขนำดเล็กท้ังของรัฐและ
เอกชนในระบบนับหมื่นแห่งจะได้รับ
กำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินและก�ำลัง
คนที่ขำดแคลนจริงหรือไม่  
 รัฐบำลสำมำรถควบคุมงบประ-
มำณค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพให้พอเหมำะ
ผ่ำนกองทุนหลักประกันสุขภำพไม่ให้
บำนปลำยเหมอืนสวสัดกิำรรกัษำพยำ 
บำลของข้ำรำชกำรได้หรือไม่ หรือยิ่ง
แก้ พ.ร.บ. ยิง่เพิม่ช่องว่ำงควำมเหลือ่ม
ล�้ำ เพิ่มควำมขัดแย้งของคนในสังคม 
และสร้ำงปัญหำทำงกำรเมืองมำกขึ้น 
ฯลฯ
 กรณี “บัตรทอง” กลำยเป็น
เรื่องเหลือเชื่อ ทั้งที่ทั่วโลกให้กำร
ยอมรบัและชืน่ชม แต่คนไทยบำง
กลุม่กลับอ้ำงสำรพดัเพือ่ล้ม “บตัร
ทอง” โดยเฉพำะควำมอคติและ
เกลียดชัง! 

ล้มบัตรทอง?



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4595 (1120) วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

ธปท.พร้อมป้องเก็งกำาไรบาท

 นำยวิรไท สันติประภพ ผู้ว่ำ 
กำรธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ยืนยันว่ำกำรปฏิรูปกฎ
เกณฑ์ควบคุมกำรแลกเปลี่ยน
เงินไม่มผีลต่อเงินทุนเคลือ่นย้ำย
หรืออัตรำแลกเปลี่ยน เพรำะด�ำ 
เนนิกำรเรือ่งควำมยำกง่ำยในกำร
ท�ำธุรกิจเท่ำนั้น โดยที่ผ่ำนมำมี
กระแสข่ำวว่ำ ธปท.จะออกมำตร 
กำร ส่งผลให้เงินบำทแข็งค่ำขึ้น 
โดยเงินบำทที่แข็งค ่ำขึ้นเกิด   
จำกปัจจัยภำยนอก โดยเฉพำะ
เศรษฐ กิจและกำรเมืองในสหรัฐ
ซึ่งธปท.จะติดตำมสถำนกำรณ์
อย่ำงใกล้ชิด และหำกจะออก
มำตรกำรป้องปรำมค่ำเงนิจะประ 
กำศให้ทรำบอย่ำงแน่นอน
 น.ส.วชิรำ อำรมณ์ดี ผู้ช่วยผู้
ว่ำกำรสำยตลำดกำรเงิน ธปท. 
ยอมรับว่ำ หำกพบกำรเก็งก�ำไร
ค่ำเงินอย่ำงรุนแรงก็มีควำมเป็น
ไปได้ที่ธปท.จะออกมำตรกำร
ดูแลตำมควำมเหมำะสม ซึ่งที่
ผ่ำนมำภำคเอกชนได้หำรือกับ
ธปท.ในเรื่องนี้แล้วและเข้ำใจว่ำ 
เกิดจำกเศรษฐกิจโลกที่มีควำม
ผันผวน จึงไม่ต้องกำรให้กังวล
มำกในเรื่องนี้
 ทัง้นี ้กำรปฏริปูกฎเกณฑ์ควบ  

คมุกำรแลกเปลีย่นเงนิของธปท. 
เพือ่ปรบัปรงุกฎเกณฑ์ต่ำงๆทีอ่ยู่
ภำยใต้ก�ำกับดูแลในกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวกในกำรประกอบธุร 
กิจในกับภำคเอกชน โดยจะเริ่ม
ทยอยด�ำเนินกำรภำยในเดือนนี้
จนถึงปี 2561  ทั้งหมด 4  เรื่อง
คอื 1.กำรลดขัน้ตอนและเอกสำร
ให้มคีวำมรวดเรว็ สนบัสนนุกำร
ใช้อิเล็กทรอนิกส์ 2.กำรยกเลิก
และผ่อนคลำยหลักเกณฑ์กำร
บริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลก
เปลี่ยนของภำคเอกชน 3.กำร
เพิม่ทำงเลอืกซือ้ขำยโอนเงนิรำย
ย่อยเพือ่เป็นกำรสนบัสนนุควำม
เชื่อมโยงในภูมิภำคโดยกำรใช้
เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อช�ำระค่ำสิน 
ค้ำรำยย่อยและ 4.กำรปรับปรุง
กฎเกณฑ์ให้ประชำชนและบรษิทั
มีทำงเลือกในกำรลงทุนมำกขึ้น 
เพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยง
 ด้ำน นำยตรรก บนุนำค ประ 
ธำนเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนโกลบอลมำร์
เก็ตส์ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำ 
กัด (มหำชน) กล่ำวถึงแนวโน้ม
ค่ำเงนิบำทว่ำ แขง็ค่ำขึน้ต่อเนือ่ง 
โดยไตรมำส 4 ปีนี้มีโอกำสแข็ง
ค่ำขึ้นแตะระดับ 33.25 บำทต่อ
ดอลลำร์สหรฐั และมโีอกำสหลดุ

ระดับ 33 บำทในช่วงไตรมำส 2 
ปี 2561 หรือแตะระดับ 32.75 
บำทต่อดอลลำร์สหรฐั ผลจำกกำร
อ่อนค่ำของค่ำเงินสหรัฐ เพรำะ
ตลำดคำดกำรณ์กำรปรบัขึน้ดอก 
เบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐไป
แล้ว หำกดอลลำร์จะกลบัมำอ่อน
ค่ำได้ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะ
ต้องปรับตัวดีขึ้น 
 ส่วนมำตรกำรของธปท.ทีอ่อก
มำ ไม่ได้ออกมำเพื่อต่อกรกับ   
ค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำ แต่จะมีส่วน
ช่วยได้ในระยะยำว ส่วนมำตร 
กำรอื่นๆคำดว่ำธปท.ยังคิดอยู่
ในช่วงนี้ อย่ำงไรก็ตำม หำกค่ำ
เงินบำทแข็งค่ำในทิศทำงเดียว
กับภูมิภำคเหมือนปัจจุบันก็ไม่ 
ใช่เรื่องที่ผิดปรกติอะไร แต่อำจ
จะมีบำงช่วงที่ค่ำเงินบำทอำจ 
แขง็ค่ำมำกกว่ำประเทศอืน่ ซึง่จะ
กระทบกบัควำมสำมำรถของผูส่้ง
ออกบ้ำง แต่ทีผ่่ำนมำผูส่้งออกได้
มตีำมประกนัควำมเสีย่งหรอืเฮด
จิ้งเพิ่มขึ้นแล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นตั้งแต่
เดือนที่ผ่ำนมำ

มอบวุฒิบัตร	: นางอภิรดี ตัน-
ตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระ-
ทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี
มอบวุฒิบัตร โครงการ SMEs 
Genius Exporter รุ่น 2 : เจาะ
ตลาด CLMV เพื่อเสริมศักยภาพ
ด้านธรุกจิส่งออกให้กบัลกูค้า และ
ผู้ประกอบการ SME ในการบุก
ตลาด CLMV 

ผูว่้ำธปท.ยนัปฏิรูปเกณฑ์กำรควบคมุกำรแลกเปลีย่นเงนิไม่มี
ผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้ำย ส่วนเงินบำทแข็งค่ำมำจำกปัจจัย
ภำยนอก หำกมกีำรเกง็ก�ำไรรนุแรงกพ็ร้อมจะออกมำตรกำร
ป้องกนั ด้ำนธนำคำรกรงุศรฯี ชีบ้ำทมโีอกำสแตะ 32.25 บำท
ไตรมำส 4  

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝำก  เงินกู้

อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ตลำดกรุงเทพฯ

ตลำดต่ำงประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,550.00 บำท

 ขำย 20,650.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,178.00  บำท

 ขำย   20,650.00 บำท

รำคำทองค�ำ

ฮ่องกง ซื้อ 1,284.45 ขำย 1,284.90
ลอนดอน ซื้อ 1,284.53 ขำย 1,284.78

ภำวะหุ้น 6 มิถุนำยน 2560

สถำบัน ซื้อ ขำย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่ำงชำติ ซื้อ ขำย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รำยย่อย ซื้อ ขำย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ดอลลำร์สหรัฐ บำท

ยูโร บำท

ปอนด์สเตอร์ลิง บำท

ดอลลำร์ฮ่องกง บำท

เยน บำท

ดอลลำร์สิงคโปร์ บำท

 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

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

SET 100 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)  

SET 50 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

mai 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

34.21

38.9525

45.6525

4.4688

0.3217

24.9195

+2.10  1,568.95  
  41,596.02
+5.13  2,236.00  
  30,849.49
+1.68  990.04  
  23,867.97
-0.30  569.04  
  2,091.85

FTSE SET Index Series

แบ่งตำมมูลค่ำตำมรำคำตลำด

 

1,676.11  +1.29

2,406.95  +5.31

2,512.28  +9.26

1,842.98  +2.39

2,433.84  +6.04

2,923.14  +7.41

1,247.12  +3.55

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,550.84

10.94

4,464.25

10.73

86.59

-

13,501.24

32.46

13,483.02

32.41

18.21

-

18,718.87

45.00

19,008.32

45.70

-289.45

- 
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เศรษฐกิจ

เยี่ยมชมธุรกิจ : ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม 
อินชัวร์รัน โบรคเกอร์ จ�ากัด และ นางนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้
จัดการ บริษัท ไลน์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ในการมาเยี่ยมชมธุรกิจ ณ 
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ากัด 

พบนักลงทุน : นายธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
บางกอกชีทเม็ททัล จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบ
นักลงทุน (Opportunity Day) เพ่ือน�าเสนอผลประกอบการ ประจ�า
ไตรมาส 1/2560 โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 60 แตะ 1,000 ลบ. ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บรษิทั ไทยคม จ�ำกดั (มหำ-
ชน) ประกำศควำมส�ำเร็จบรรลุ
ข้อตกลงควำมร่วมมือกับบริษัท 
หวัเว่ย เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) 
จ�ำกัด และบริษัท สตำร์คอร์ มี 
เดีย เทคโนโลยี จ�ำกัด เพื่อพัฒ-
นำแพลตฟอร์มบริกำรแพร่ภำพ
และเสียงผ่ำนแอปพลิเคชันบน
อินเทอร์เน็ต หรือ Over The 
Top (OTT) ในประเทศไทย โดย
จะร่วมกันพัฒนำแพลตฟอร์ม 
OTT แห่งอนำคตเพื่อให้บริกำร
ลูกค้ำองค์กร สถำบันกำรศึกษำ 
หน่วยงำนภำครฐัและผูป้ระกอบ
กำรโทรคมนำคมต่ำงๆ ในประ 
เทศไทย ซึง่สำมำรถรองรบักำรส่ง
ข้อมลูคอนเทนท์แบบจ�ำนวนมำก
และหลำกหลำย  รวมถึงทีวีสตรี
มมิง่และวดิโีอตำมควำมต้องกำร
 ควำมร่วมมือคร้ังน้ีจึงจะเป็น
ประโยชน์ยิ่งต่อผู้ประกอบกำร
โทรคม นำคมของไทยในกำรน�ำ
บริกำร OTT ผนึกเข้ำกับผลิต-
ภัณฑ์ของตน เพื่อน�ำเสนอเนื้อ-

หำไปยังอุปกรณ์รองรับที่มีอยู ่
อย่ำงหลำกหลำยในปัจจบุนั เช่น 
สมำร์ททวี ีสมำร์ทโฟน แทบ็เลต็
และโน้ตบุ๊ก เป็นต้น ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
 นำยปฐมภพ สุวรรณศิริ หัว 
หน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรค้ำ 
บริษัท ไทยคมฯ กล่ำวว่ำ กำร
พัฒนำบริกำร OTT จะมำช่วย
เตมิเตม็กำรให้บรกิำรทวีีดจิิตอล
ยุคใหม่และแพลตฟอร์ม OTT    
ยงัถอืเป็นบรกิำรใหม่ของไทยคม
ทีจ่ะยกระดบักำรให้บรกิำรแพลต 
ฟอร์มดำวเทยีมให้มปีระสิทธภิำพ
มำกยิง่ขึน้และให้ก้ำวสู่ยุคดิจิทัล
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
 นำยโรบนิ ล ูผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย
ธรุกจิองค์กร บรษิทัหวัเว่ยฯ กล่ำว
ว่ำ บรกิำร OTT เป็นกญุแจส�ำคญั
ทีจ่ะช่วยปลดลอ็กกำรเชือ่มต่อของ
อปุกรณ์ต่ำงๆ ในระบบดจิทิลั เพือ่
สร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดใหม่ๆ 
เช่น บริกำร OTT ซึ่งนับเป็นบริ 
กำรที่เกิดขึ้นตำมเป้ำหมำยของ

หัวเว่ยในกำรพัฒนำเทคโนโลยี
คลำวด์และกำรสนับสนุนกำรวิ 
เครำะห์ Big Data เพือ่ให้บรกิำร
แพลตฟอร์ม OTT ในรปูแบบไหม่
ท่ีมคีณุภำพท่ีดีท่ีสุด รวมถงึให้บริ 
กำรเนือ้หำเพือ่ควำมบนัเทงิและ
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
 อนึ่ง ภำยใต้ข้อตกลงควำม
ร่วมมือในครั้งนี้ ไทยคมจะเป็น  
ผู้ด�ำเนินกำรเชื่อมต่อเครือข่ำย
และเป็นศูนย์บริกำรข้อมูลส�ำ-    
หรับหัวเว่ย และสตำร์คอร์ ขณะ
ที่หัวเว่ยจะด�ำเนินกำรในส่วน
ของโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำหรับ
กำรให้บริกำร (In frastructure 
as a Service : IaaS) และบริ 
กำรคลำวด์คอมพิวต้ิง (Cloud 
Computing) ที่ช่วยให้ผู้ใช้งำน
สำมำรถใช้ทรัพยำกรของเครื่อง
คอมพวิเตอร์ผ่ำนอนิเทอร์เนต็ได้ 

ส่วนสตำร์คอร์ จะด�ำเนินกำรใน
ส่วนของแพลตฟอร์ม OTT ส�ำหรบั
กำรบรกิำร (OTT as a Service : 
OTT aaS) และกำรบูรณำกำร
แพลตฟอร์มเพื่อบริหำรจัดกำร
สื่อและคอนเทนท์จำกภำยนอก
 ควำมร่วมมือในคร้ังนี้จึง-
เกิดขึ้นในช่วงที่บริกำรของ OTT          
ก�ำลังเติบโต และได้รับควำมน-ิ
ยมอย่ำงต่อเน่ืองจำกผู้ใช้งำนใน      
ประเทศไทย ควำมส�ำเรจ็ของควำม 
ร่วมมือจะช่วยให้ทั้ง 3 บริษัท 
สำมำรถน�ำเสนอบรกิำรทีล่�ำ้สมยั
และ  ตรงกับควำมต้องกำร เพื่อ
ให้ลูกค้ำได้รบัประสบกำรณ์ใหม่ๆ 
จำกกำรใช้งำน ในยคุทีส่ภำพแวด 
ล้อมทำงสื่อได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงรวดเรว็ ทัง้ยังจะเป็นกำรช่วย
สนบัสนนุกำรก้ำวเข้ำสูส่งัคมไทย
แลนด์ 4.0 ตำมนโยบำยของรฐับำล

ไทยคม หวัเว่ย และสตำร์คอร์ร่วมมือพฒันำ OTT เพือ่กำร
ส่ือสำร แพร่ภำพและเสยีงผ่ำนแอปพลิเคชนับนอนิเทอร์ 
เนต็ในไทยให้กบัลูกค้ำองค์กร สถำบนักำรศกึษำ หน่วยงำน
ภำครฐัและผูป้ระกอบกำรโทรคมนำคมต่ำงๆ 

ไทยคมผนกึพนัธมติรพฒันาOTT
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ฮำซำรด์’พลำดนัดเปิดฤดกูำล

‘หงส์แดง’มหีวงัซวิ‘ฟำน ไดจค์’ 

LPGAขอโทษกรณี‘โปรเม’ 

เอเดน ฮำซำรด์ กองกลำงของทมี “สงิโตน�ำ้ 
เงนิครำม” เชลซี จะพลำดลงสนำมเริม่ฤดกูำล
ใหม่ของพรีเมียร์ลีก หลังจำกที่เข้ำรับกำร
ผ่ำตดัอำกำรบำดเจบ็ทีข้่อเท้ำขวำแล้ว คำดว่ำ
นกัเตะทมีชำตเิบลเยยีม วยั 26 ปีผูน้ี ้ต้องพกั
รกัษำตวันำนถงึ 3 เดือนเป็นอย่ำงน้อย จำก
กำรเปิดเผยของเจ้ำหน้ำที่ของสโมสรแชมป์
พรเีมียร์ลกี ล่ำสุด ฮำซำรด์ จะพลำดเกมช่วง
พรซีซีัน่ทีจ่ะพบกบัทีมอำร์เซนอล บำเยร์ิน มิ
วนิค และ อนิเตอร์ มลิำน ในเกมทีป่ระเทศ
สงิคโปร์ ระหว่ำงวนัท่ี 22-29 กรกฎำคม และ
เกมคอมมวินติี ้ชลิด์ กบัอำร์เซนอล ในวนัที่ 
6  สงิหำคมด้วย เมือ่ฤดูกำลทีแ่ล้ว ฮำซำรด์ 
ยิงไป 16 ประต ูจำกกำรลงท�ำหน้ำที ่36 เกม   

ทมี “หงส์แดง” ลเิวอร์พลู มโีอกำสทีจ่ะได้
ตัว เวอร์จลิ ฟำน ไดจค์ กองหลงัเนือ้หอม
ของทมี “นกับญุ” เซำแธมป์ตนั มำร่วมทมี 
เนือ่งจำกตวันกัเตะเองกอ็อกมำแสดงท่ำทว่ีำ 
เขำต้องกำรย้ำยมำสูแ่อนฟิลด์ เช่นกนั แม้ว่ำ
ทมี “สิงโตน�ำ้เงนิครำม” เชลซ ีแชมป์พรเีมยีร์
ลกี และทมี “เรอืใบสฟ้ีำ” แมนเชสเตอร์ ซติี้ 
ต้องกำรดงึตวัเขำไปร่วมทีมกต็ำม ฟำน ไดจค์ 
นั้นพลำดลงสนำมช่วงครึ่งหลังของฤดูกำล 
เนือ่งจำกมอีำกำรบำดเจบ็ทีข้่อเท้ำ แต่เขำโชว์
ฟอร์มได้ดีมำก หลังจำกที่ย้ำยมำจำกทีม  
กลำสโกว์ เซลตกิ เมือ่เดือนกนัยำยน 2015 
ในรำคำค่ำตวั 11.5 ล้ำนปอนด์

สมำคมนกักอล์ฟหญงิ หรอื LPGA ออก
มำขอโทษทีท่�ำให้เข้ำใจผิดต่อกรณทีีว่่ำ “โปร-
เม” เอรียำ จุฑำนุกูล นักกอล์ฟขวัญใจ    
ชำวไทย ก้ำวขึน้เป็นมอื 1 ของโลกในสปัดำห์
นี ้ โดยให้เหตผุลว่ำ มบีัก๊อยูใ่นระบบส่งผล
ให้กำรค�ำนวณคะแนนเกดิควำมผดิพลำด จงึ
ปรำกฏว่ำล่ำสุด ลเิดยี โค นกักอล์ฟชำวนวิ 
ซแีลนด์ ยงัคงรัง้มอื 1 ต่อไป 1 สปัดำห์ โดย
คะแนนสะสมน�ำ โปรเม เพยีง 0.01 คะแนน
เท่ำนั้น ทั้งนี้ก่อนหน้ำนี้ สื่อทั้งในและต่ำง
ประเทศประโคมข่ำวออกไปแล้วว่ำ โปรเม ได้
ก้ำวข้ึนมอื 1 ของโลก ประจ�ำสปัดำห์นีไ้ปแล้ว 

กอร์ดอน สตรั๊คคั่น กุนซือทีมชำติสกอต-
แลนด์ ยืนยันว่ำ เคียรำน เที่ยนี่ย์ จะได้รับ
โอกำสลงเล่นให้กบัทีมชำต ิลงท�ำศกึฟตุบอล
โลก รอบคดัเลอืก นดัท่ีจะพบกบัทีมชำต ิ“สงิ 
โตค�ำรำม” อังกฤษ ที่แฮมเดน ปำร์ค ในวัน
เสำร์ที่จะถึงนี้ ลั่นพร้อมแล้ว ส�ำหรับเกมที่ยิ่ง
ใหญ่เกมนี้ 
 แบ็กซ้ำยของทีมกลำสโกว์ เซลติก เพิ่ง    
จะอำยุครบ 20 ปีเมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่ำนมำ ถกู
เปลี่ยนตัวช่วงครึ่งแรก ในเกมที่ เซลติก 
เอำชนะ อเบอร์ดีน 2-1 ในนัดชิงชนะเลิศวิล
เลี่ยม สกอตติช คัพ เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่ำน
มำ เนือ่งจำกเขำมอีำกำรบำดเจบ็ทีซ่ีโ่ครงเลก็
น้อย ก่อนที่จะกลับมำจำกโรงพยำบำลทัน
เวลำชูถ้วยแชมป์ ซึ่งในส่วนของ สตรั๊คคั่น ที่

แอนดี้ เมอร์เรย์ ใช้เวลำ 2 ชั่วโมง ก่อนที่จะ
เฉือนเอำชนะ คำเรน คำห์ชำนอฟ นักเทนนิส
ดำวรุง่จำกรสัเซยี ไปด้วยสกอร์ 6-3, 6-4, 6-4 
ผ่ำนเข้ำรอบก่อนรองชนะเลิศ เฟรนช์ โอเพ่น 
เป็นปีที ่7 “มนัเหมอืนกบักำรเดนิบนเส้นทำง
อันยำวไกล ช่วง 10 วันที่ผ่ำนมำ” เมอร์เรย์ 
รองแชมป์เก่ำ กล่ำวกับสื่อมวลชน “แต่ละเกม
ที่ผ่ำนไป ผมรู้สึกว่ำผมเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ผม
ตีบอลได้เด็ดขำด และเริ่มท่ีจะเห็นลูกตบทำง
ขวำมือในจังหวะที่ถูกต้อง” เมอร์เรย์ กล่ำว  
 อย่ำงไรก็ตำม เมอร์เรย์ ก็แอบปลื้ม คำห์

มีโอกำสให้สัมภำษณ์กับสื่อมวลชนที่สนำม
ฝึกซ้อมมำร์ ฮอลล์ ถึง เที่ยนี่ย์ ว่ำ “เขำโอเค 
เขำบอกกับผมเมื่อสัปดำห์ท่ีแล้วว่ำ เขำจะ
พร้อมส�ำหรับเกม” 
 “เขำร่วมฝึกซ้อมบ้ำงแล้วบำงส่วนเม่ือเช้ำ
นี้ เขำต้องกำรท�ำมำกขึ้น แต่เรำไม่ต้องกำร
ให้เขำหักโหม เรำกลัวจะเกิดอุบัติเหตุกับเขำ
อีก แต่ตอนนี้เขำอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ดี”
 มนีกัเตะสองคนท่ีพลำดลงซ้อมกับทมี นัน่
ก็คือ เลจ์ กริฟฟิธส์ กองหน้ำของทีม ที่รู้สึก
ไม่สบำย กับ ดำร์เรน เฟลตเชอร์ ที่ลงเล่น
เกมเทสติโมเนียล แมตช์ของ ไมเคิล คำร์-   
ริค เมื่อวันอำทิตย์ท่ีผ่ำนมำ ส�ำหรับทีมชำติ
สกอตแลนด์ ชุดนี้ อำจจะมีปัญหำในเร่ือง
ควำมฟิตที่แตกต่ำงกันออกไป แต่ สตรั๊คคั่น 
กลับมองว่ำ เรื่องของทัศนคติเป็นเรื่องที่
ส�ำคัญกว่ำ 
 “มนัสมบูรณ์แบบมำก มนัแตกต่ำงไปจำก
ส่ิงท่ีคุณคิด ในเวลำน้ี ส�ำหรบัพวกเรำแล้ว เรำ
ต้องกำรนักเตะที่มีควำมพร้อมมำกที่สุด คุณ
ทกุคนรูด้อียูแ่ล้วว่ำ นกัเตะทมีนี ้ไม่ได้ฝึกซ้อม
กนัมำนำนแล้ว และไม่ได้เล่นร่วมกนัมำนำน
แล้ว เรำจึงจ�ำเป็นต้องฝึกพิเศษในช่วงท้ำย
ของกำรฝึกซ้อมเพิ่มขึ้น เพื่อให้นักเตะได้มี
โอกำสรวมทีมกันมำกขึ้น”  
 นอกจำกนี ้กองกลำงทีมชำตสิกอต แลนด์ 
กล่ำวว่ำ “เกมนี้เป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ เป็นเกมที่
เต็มไปด้วยควำมตื่นเต้น นักเตะทุกคนมอง
ไปข้ำงหน้ำถึงเกมนี้ เรำต้องกำรพร้อมที่สุด
ส�ำหรับเกมนี้ นักเตะของพวกเรำมีควำมมุ่ง
มั่นมำก” 

‘สตรัค๊คัน่’ช้ี‘เราพรอ้มแลว้’

‘เมอร์เรย์’ทะล8ุคนสดุท้ำย
ซำนอฟ คู่แข่งของเขำว่ำ เป็นดำวรุ่งพุ่งแรงคน
หนึง่ “ผมคดิว่ำ เมือ่จบปีนี ้ใครจะไปรู ้เขำอำจ
จะอยู่ในอันดับที่ 20 หรือ 25 ก็ได้ ในควำม
คิดของผม เขำได้โค้ชที่ดี” 
 ขณะที่ แคโรลีน กำร์เซีย ผ่ำนเข้ำรอบ 8 
คนสุดท้ำย ฝ่ำยหญิงเช่นกัน เมื่อเอำชนะ อลิ
เซ คอร์เนต์ นักเทนนิสเพื่อนร่วมชำติของเธอ 
6-2, 6-4 “ฉันขอบคุณทีมงำนของฉันมำก 
เพรำะว่ำพวกเขำช่วยเหลือฉันได้มำกทีเดียว 
กบัเรือ่งรำวทีเ่กดิขึน้กบัฉนัช่วง 2-3 สปัดำห์ที่
ผ่ำนมำ”
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อำร์คำดิโอ เอสคิเวล ใช้ชื่อภำพนี้ใน caglecartoons.com ว่ำ 
“Trump and the global warming” สะท้อนประธำนำธิบดี    
โดนัลด์ ทรัมป์ ถอนสหรัฐออกจำกข้อตกลงปำรีส

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณ�ธิก�ร
editor59lokwannee@gmail.com

เป็นปรำกฏกำรณ์ประวติัศำสตร์
อีกกรณีหนึ่งของสหรัฐ เมื่อภำค
ประชำชนรวมพลังกันด�ำเนินกำร
ลดภำวะโลกร้อนตำมข้อตกลงปำ 

แวดล้อมของโลก
 ด้วยตระหนักถึงข้อเสียดัง
กล่ำว ชำวอเมริกันจำกหลำย
ภำคส่วนจึงฮึดสู้ ประกำศน�ำ
สหรฐัด�ำเนนิกำรตำมข้อตกลง
ปำรสี
 กลุ่ม “ย้อนศร” ผู้น�ำประเทศ
กลุ่มหนึง่ น�ำโดยไมเคลิ บลมูเบร์ิก 
มหำเศรษฐเีจ้ำของส�ำนกัข่ำวบลมู
เบิร์ก ซ่ึงเป็นอดีตนำยกเทศมน-
ตรีนครนิวยอร์ก ปัจจุบันรับหน้ำ    
ที่เป็นทูตพิเศษยูเอ็น ด้ำนแสวง
ควำมร่วมมือจำกเมืองต่ำงๆ ช่วย
ลดภำวะควำมเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอำกำศ
 บลูมเบิร์กประกำศควักกระ-
เป๋ำ 15 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (513 
ล้ำนบำท) ส่งสมทบกองทุนกรีน
ไคลเมท ตำมที่สหรัฐท�ำข้อตกลง
ไว้ 
 อกีทัง้รวบรวมพนัธมติรเข้ำ
ร่วมกลุ่มได้เป็นปึกแผ่น ประ 
กอบด้วยผูว่้ำกำรรฐั 3 รฐั นำยก
เทศมนตร ี30 คน อธกิำรบดี
มหำวทิยำลยักว่ำ 80 คน และ
บรษัิทกว่ำ 100 บรษัิท และคำด
ว่ำจะมผีูเ้ข้ำร่วมเพิม่อกีต่อเน่ือง 
 นอกจำกนั้น ผู้ว่ำกำรรัฐ 83 
รฐั ยงัรวมกลุม่กนัอกีกลุม่หนึง่ ประ 
กำศเดินหน้ำตำมข้อตกลงปำรีส 
เช่นเดียวกับกลุ่มของบลูมเบิร์ก
  ทัง้ 2 กลุม่ยอมรบัว่ำ งำนนี้
ไม่ง่ำย เนือ่งจำกขำดผูน้�ำประ 
เทศเป็นหวัเรอืใหญ่ แต่ยนืยนั
ว่ำ เป็นภำรกจิทีต้่องท�ำ

 
 

In Brief : ย่อความ

ภำคประชำชนอเมรกินั น�ำ 
โดยไมเคลิ บลูมเบิร์ก อดตี 
นำยกเทศมนตรนีครนวิ-
ยอร์ก รวมกลุ่ม “ย้อนศร” 
ประธำนำธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
 ผูน้�ำประเทศ โดยประกำศ
แผนลดภำวะโลกร้อนตำม
นำนำชำติ 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้�วุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

รีส (Paris Agreement) โดยไม่มี
ผู้น�ำสูงสุดของประเทศ คือประ-
ธำนำธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ร่วมด้วย 
 ควำมเคลื่อนไหวน้ี สะท้อน
เจตนำรมณ์ชำวอเมริกันที่รวม
กลุ่มกันชัดเจนว่ำ ไม่เห็นด้วยกับ
ผู้น�ำประเทศ 
 ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจำก
ข้อตกลงปำรสี ซึง่เป็นสญัญำท่ี
สหประชำชำต ิ(ยเูอน็) ท�ำหน้ำ 

คนสหรัฐต้าน‘ทรัมป์’สู้โลกร้อน

ข้อมูลภาพ : 2cblog.ng

ท่ีดแูล ด้วยเหตผุลต้องกำรเพ่ิม
ระดบัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ เพิม่
กำรจ้ำงงำน และลดรำยจ่ำย 
 หำกไม่ถอนตวั สหรฐัต้องทยอย
จ่ำยเงนิสมทบกองทนุกรนีไคลเมท 
(Green Climate Fund) ตำมที่
สัญญำไว้ 3,000 ล้ำนเหรยีญสหรฐั 
(102,600 ล้ำนบำท) โดยจ่ำยไป
แล้ว 1,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
(34,200 ล้ำนบำท) 
 ข้อตกลงปำรีส เป็นสัญญำลด
ปริมำณปล่อยก๊ำซคำร์บอนได-
ออกไซด์ เพือ่รกัษำระดบัอณุหภมูิ
โลกไม่ให้ร้อนถงึจดุอนัตรำย รวม
ทั้งป้องกันสภำพภูมิอำกำศแปร 
ปรวนรุนแรง และป้องกันน�้ำแข็ง
ขัว้โลกละลำยมำกผดิปรกต ิท�ำให้
น�้ำทะเลไม่เพิ่มสูงขึ้น 
 กำรตดัสนิใจของผูน้�ำสหรฐั 
นอกจำกท�ำให้นำนำชำติผิด
หวังแล้ว ชำวอเมริกันจ�ำนวน
มำกก ็“อึง้” ไปด้วย 
 เนื่องจำกสหรัฐ เป็นประเทศ
ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์มำก
เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจำกจีน 
หำกไม่ร่วมมือกับนำนำชำติ ก็ดู
เหมือนจะออกแนวเห็นแก่ตวั และ
เป็นประเทศอนัดบั 1 ทีท่�ำลำยสภำพ
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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.

พระเครื่อง-P1-050517=4*6_01

รับเช่าพระเครื่อง 

พระบูชา ใหม่เก่า 

เครื่องราง ของขลัง

บริการรับเช่าถึงบ้าน 

ในราคาที่คุณพอใจ

081-258-6069
081-351-5870

รับเช่า
พระเครื่อง-พระบูชา

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

COMBK-OM-010617-01

1.¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ  1 ÍÑµÃÒ
• เพศชาย/หญิง วุฒิปวช. ขึ้นไป 
• สามารถอาน และเขียนภาษาอังกฤษไดพอใช

2.¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑº-Ê‹§àÍ¡ÊÒÃ
• วุฒิม.3 ขึ้นไป 
• มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต
• มีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
• สามารถอานภาษาอังกฤษเบื้องตนได
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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 4595 (1120) วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

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)

   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

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
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MARATH-OM-300517-01

1. ชางซอมอุปกรณฟตเนส 5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส, ไฟฟา
 • มีใจรักงานดานบริการ
 • หากสามารถขับรถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได

2. ธุรการชาง 1 อัตรา
 • เพศหญิง  อายุ 20-30 ป
 • วุฒิปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี ไมจำกัดสาขา
 • ใชคอมพิวเตอรและเคร�องใชสำนักงานไดเปนอยางดี
 • มีประสบการณดานงานธุรการจะพิจารณาเปนพิเศษ

3. พนักงานขาย ประจำโชวรูม
 สาขาFBT                                                         1 อัตรา
 สาขาระยอง                                                      1 อัตรา
 สาขาหาดใหญ                                                   1 อัตรา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปขึ้นไป
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี (จบสาขาวิทยาศาสตรการกีฬาจะพิจารณาเปนพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
 • มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดนั้นจะรับพิจาราณาเปนพิเศษ
 • ประสบการณงานขายเคร�องออกกำลังกาย

เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร
ที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งยังเปนตัวแทนจำหนายอุปกรณฟตเนสชั้นนำและคุณภาพสูงจากตางประเทศ

เชน อเมริกา, ฟนแลนด, ญี่ปุน และไตหวัน นอกจากนี้ ยังเปนผูจำหนายอุปกรณ Fitness Test
เพ�อใชทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย อีกดวย บริษัทฯ มีความตองการรับสมัครบุคลากร ผูมีความรูความสามารถ ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเองที่ฝายทรัพยากรบุคคล หรือสงประวัติมาที่ E-mail : marathonhr@gmail.com
บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกดั

เลขที่ 149 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 0-2434-0500-6, 0-2433-7992-4 

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร

่ ่ ใ ไ ้  ้

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด

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.

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  

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
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

เรียลตี้ (ประเทศญี่ปุ่น) จ�ำกัด ที่
โรงแรม SO Sofitel Bangkok J 
12.30 น. วิภำวี วัชรำกร กรรม 
กำรผู้จัดกำร บริษัท วัชมนฟู้ด จ�ำ 
กดั จดังำนมหกรรมผลไม้เกรดพรี 
เมียมรำคำสุดช็อค! พร้อมแถลง
ข่ำว Apple Jazz Rebranding 
โฉมใหม่...อร่อยกว่ำเดิม ที่ลำน
กิจกรรมหน้ำศูนย์เอไอเอสฝั่งโร-
บนิสนั ซคีอนสแควร์ ศรนีครนิทร์ 
J 13.00 น. อรยิะ พนมยงค์ กรรม 

ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ 
คลับ จ�ำกัด แถลงข่ำวกำรแข่งขัน
กอล์ฟรำยกำร  ‘Amazing Thai 
land-MBK Golf Tournament 
2017’ ท่ีสนำมริเวอร์เดล กอล์ฟ 
คลับ จ.ปทุมธำนี J 10.00 น. 
ผศ.ดร.เกษรำ ธญัลกัษณ์ภำคย์ 
รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บริษทั 
เสนำดเีวลลอปเม้นท์ จ�ำกดั (มหำ 
ชน) แถลงข่ำวพิธีลงนำมควำม
ร่วมมอืทำงธรุกจิ กบับรษิทัฮนัควิ 

J 08.00 น. วสิทุธิ ์ศรสีพุรรณ 
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำร
คลงั เปิดงำนสมัมนำ “พ.ร.บ.ภำษี
สรรพสำมิตใหม่ ประชำชนได้อะ 
ไร? ที่ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรม 
เดอะ สุโกศล J 09.00 น. ณัฐ-
พล ธปูพทุรำ ผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษัิท 

กำรผู้จัดกำร LINE ประเทศไทย 
แถลงควำมส�ำเร็จและวิสัยทัศน์
ของ LINE MAN ประจ�ำปี 2017 
ที่ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ 
J 13.00 น. วินิจฉัย แจ่มแจ้ง 
ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ำกระทรวงพำ 
ณิชย์ เป็นประธำนในงำนเปิดตัว
โครงกำรส่งเสริมสินค้ำไทยในสำ 
ธำรณรัฐประชำชนจีน ไท่ เล่อ    
โก้ว ทีส่�ำนกังำนปลดักระทรวงพำ 
ณิชย์ กระทรวงพำณิชย์

วุฒิศักดิ์กรุ๊ป รีแบรนด์โลโก้ ชู 5 
กลยทุธ์ดำวเด่น ด้ำนนวตักรรมใหม่
ทำงกำรแพทย์และศนูย์ควำมงำมสขุ 
ภำพครบวงจร พร้อมจบัมอืพนัธ-
มิตรระดับโลกทะยำนสู่ผู ้น�ำด้ำน
ควำมงำมและสขุภำพในเอเชยี 
 นำยอรรถวฒุ ิจรงิไธสง ประ 
ธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท วุฒิ
ศักดิ ์คลนิกิ อนิเตอร์กรุป๊ จ�ำกดั เปิด
เผยว่ำบรษิทัให้ควำมส�ำคญักบักำร
พัฒนำธุรกิจของวุฒิศักดิ์ในหลำย
มิติมำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้สอด 
คล้องกบักำรเตบิโตและกำรแข่งขนั
ของธรุกิจด้ำนสุขภำพและควำมงำม
โดยในปีนีไ้ด้ก�ำหนดและขยำยธรุกจิ
ในรปูแบบใหม่เพือ่ตอกย�ำ้ควำมเป็น
ผูน้�ำ อำท ิกำรปรบัโลโก้จำกเดมิทีม่ี
ดำว 3 ดวงเพิม่เป็น 5 ดวงให้สอด 
คล้องกับกลยทุธ์กำรขบัเคลือ่นธรุกจิ

วุฒิศักดิ์ชู5กลยุทธ์สู่ผู้นำาความงาม

แบบหลักสูตรและกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ศำสตร์ด้ำนควำมงำมและ
สขุภำพ กำรบรหิำรจดักำรธรุกจิและ
บริกำร โดยผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้
เฉพำะด้ำน เพือ่ก้ำวสูส่ถำบนัทีม่ชีือ่
เสยีงระดบัโลก และ 5.ควำมร่วมมอื
กับพันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อสนับ 
สนนุและส่งเสรมิให้เกดิกำรเตบิโต
และขยำยธรุกจิไม่ว่ำจะเป็นในด้ำน 
กำรลงทุนและกำรเงิน ด้ำนนวัต-
กรรมและเทคโนโลยีด้ำนกำรขำย 
ด้ำนกำรตลำด กำรพฒันำบคุลำกร 
และพนัธมติรสือ่ต่ำงๆ เป็นต้น
 ทัง้นีใ้นปี 2560 กลยทุธ์ทัง้ 5 
ด้ำนจะเร่ิมด�ำเนินกำรไปพร้อมๆ 
กัน โดยเริ่มจำกปรับโมเดล “วุฒิ
ศกัดิ ์ คลนิกิ” ทัง้หมด ให้เป็นรปู
แบบแฟรนไชส์ พร้อมๆ กบัยกระดบั
และขยำยกำรให้บริกำรด้วยกำร

ศัลยกรรมผ่ำตัดและตกแต่งเสริม
ควำมงำมด้วยนวัตกรรมและเทค-
โนโลยสีมยัใหม่พร้อมด้วยทีมแพทย์
และบคุลำกรทีเ่ชีย่วชำญ เพือ่ให้ วฒุิ
ศักดิ์ คลินิก สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำด้ำนควำม
สวยควำมงำมที่ครบวงจรตั้งแต่ผิว
พรรณ ใบหน้ำ ศรีษะและเรอืนร่ำง 
โดยจะเริม่ให้บรกิำรเตม็รปูแบบรำว 
4-6 สำขำในปีนี้ 

ทัง้ 5 ด้ำนของวฒุศิกัดิก์รุป๊ เพือ่ก้ำว
สู่ควำมเป็นผู้น�ำด้ำนสุขภำพและ
ควำมงำมในภมูภิำคเอเชยี
 ส�ำหรบั 5 กลยทุธ์ ประกอบด้วย 
1.นวตักรรมศนูย์กำรแพทย์และควำม
งำม ยกระดับธุรกิจและขยำยกำร
บรกิำรด้ำนคลนิกิในรปูแบบของกำร
ศลัยกรรม ตกแต่ง เสรมิควำมงำม 
ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่, 2.นวัต-
กรรมศนูย์ควำมงำมและสขุภำพยก
ระดบักำรดแูลควำมงำมและสขุภำพ
ตัง้แต่ศรีษะจรดปลำยเท้ำ ด้วยนวตั-
กรรมควำมงำมระดับโลกจำกประ 
เทศอติำล,ี 3.ระบบธรุกจิแฟรนไชส์
เพือ่ขยำยสำขำธรุกจิควำมงำมและ
สขุภำพของวฒุศิกัดิ ์กรุป๊ ทัง้ในประ 
เทศ และระดบัภมูภิำค 
 4.สถำบันฝึกอบรมด้ำนควำม
งำมสุขภำพระดับโลกเน้นกำรออก 

สังคม
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สังคม

ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม ฟังบรรยายสรปุผลการด�าเนินงานโครงการหมูบ้่านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ จาก ชุมพร สทุธบิญุ รองนายกเทศมนตร ี พร้อมเสนอแนวคดิ
หมูบ้่านวฒันธรรมมรดกโลกของญีปุ่น่เป็นต้นแบบ ทีต่.บ้านเชยีง จ.อดุรธานี

นายแพทย์สมเกยีรต ิลลติวงศา ผูอ้�านวยการ สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหา
ราชนิ ี แถลงข่าวความร่วมมอืสร้างสรรค์กจิกรรมระดมทนุ เพือ่จดัหารายได้
มลูนธิโิรงพยาบาลเดก็ กองทนุเฉลมิพระเกยีรต ิภายใต้โครงการ “ให้โอกาส
ความรัก ให้โอกาสชวิีต” ทีส่ถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิี 

Mr.Junichi Yamashita ประธานบรหิาร บรษิทั เซน็ทรลัแฟมลิีม่าร์ท จ�ากดั 
เปิดสาขาใหม่ตอบโจทย์ทกุไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ใหม่ ทัง้ช้อป ชมิ และจดุแฮงค์
เอ้าท์ พร้อมบรกิารแบบครบครนั แฟมลิีม่าร์ท สาขาฮอลเิดย์ อนิน์ สีลม โดย
ม ีคณะผูบ้รหิาร โรงแรมฮอลเิดย์ อนิน์ สลีม ร่วมแสดงความยนิดี

เจรญิศกัดิ ์สารวงค์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายโรงงาน  บมจ.ควิทซี ีเอน
เนอร์ยี ่ ร่วมกับ Mr.Ryuichi Kamoshita General Manager Hitachi 
Metals, Ltd. น�าหม้อแปลง Amorphous ท�าการทดสอบ Short Circuit 
Withstand กบัสถาบนั CESI ทีป่ระเทศอติาลี 

นพ.ก้องเกยีรต ิเกษเพช็ร์ ประธานคณะผูบ้รหิาร กลุม่โรงพยาบาลกรงุเทพภาค
ตะวนัออก และ นพ.สหีราช โลหชติรานนท์ ผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ
พทัยา พร้อมคณะผูบ้รหิารร่วมเปิดคลนิกิกรุงเทพพทัยา สาขาบางเสร่ เพือ่ดแูล
สขุภาพให้กบัผูค้นในพืน้ทีอ่�าเภอบางเสร่ จ.ชลบรุ ีอย่างเป็นทางการ 

อรษุ นวราช ผูบ้รหิาร สามพราน รเิวอร์ไซด์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที ่มลูนิธสัิงคม
สขุใจ ลงพ้ืนที ่อ.เมือง จ.นครปฐม ร่วมแสดงความยินดี และส่งมอบใบรบัรอง
มาตรฐาน ระบบการรบัรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ประจ�าปี 2560 ให้กบั
สมาชิกเครือข่ายสามพรานโมเดล “กลุม่เกษตรทฤษฎใีหม่หวัใจอนิทรย์ี” 

เอกรฐั จ�าปา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เอสเอม็ พรอพเพอร์ พลสั 
จ�ากดั เจ้าของโครงการวาเลอร ีออฟฟิศ เซน็เตอร์ จัดทรปิท่องเทีย่วประจ�า
ปี โดยพาพนกังานกว่า 30 ชวีติบนิลดัฟ้าสูป่ระเทศญีปุ่น่ตลอดสปัดาห์ ทัง้
วาคายาม่า เกยีวโต โอซาก้า เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตังิาน 

บรษิทั ชมุพรอตุสาหกรรมน�า้มนัปาล์ม จ�ากดั (มหาชน) ให้การต้อนรบัคณะ
ส�านกังานอตุสาหกรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช เข้าศกึษาดงูานโครงการบรหิาร
จัดการลุ่มน�้าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส�านึกให้กับผู้
ประกอบการอตุสาหกรรม เพือ่ให้เกดิความเข้าใจ และอยูร่่วมกนัอย่างได้ยัง่ยนื 
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สังคม

ล ีซ ีทียอง รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท ไทยพาณิชย์ประกนัชวิีต 
จ�ากดั (มหาชน) ผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทนพนกังาน ร่วมเป็นเจ้าภาพและ
วางพวงมาลาถวายสักการะ ในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 

คทัสฮุโิกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ 
จ�ากดั (มหาชน) น�าทีมคณะผูบ้ริหารและพนกังาน ร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อม
วางพวงมาลาถวายสักการะในพิธีบ�าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

วรีะศกัดิ ์โควสรุตัน์ ประธานกรรมการ อพท., สหวฒัน์ แน่นหนา กรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุ ิให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิที�าบญุถวายภตัตาหารเพลแด่พระ
สงฆ์ ในโอกาสครบรอบ 14 ปี การก่อตัง้องค์การบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษ
เพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน) หรอื อพท. 

พญ.นลนีิ ไพบลูย์ ประธานกรรมการ บริษทั กฟิฟารีน สกายไลน์ ยนูติี ้จ�ากดั 
ร่วมบรจิาคเงนิจ�านวน 1 ล้านบาท สมทบทนุให้กบั มลูนธิอิานนัทมหดิล 
และมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ในงาน “น�้าใจ...สร้างกุศล”           
การรณรงค์รบับรจิาค “เขม็วันอานนัทมหดิล” ประจ�าปี 2560 

มร.หลวิ ปินเออ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ซนัไชน์ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
จ�ากดั เปิดตวัสองผลติภณัฑ์ใหม่จากฟรุต๊ คิง โดยมี มร.มาร์ส หลวิ ผูจ้ดัการ
ฝ่ายขายจากซนัไชน์ ประเทศไต้หวนั และ สายน�า้ผึง้ บางขุนเทียน ผูอ้�านวย
การฝ่ายบรหิารบรษิทั ซนัไชน์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั ร่วมงาน
 

ฐตินัินท์ วัธนเวคิน กรรมการ ธนาคารเกยีรตนิาคิน จ�ากดั (มหาชน) และรอง
ประธานกรรมการ มูลนิธิเกยีรตนิาคิน จดัโครงการ KKP รวมน�า้ใจ ปันกนั 
ส่งน้องเรยีน โดยรายได้จากการจ�าหน่ายของและประมูลสนิค้าได้กว่า 340,000 
บาท น�าไปส่งต่อเป็นทนุการศกึษาให้กับเด็กนักเรียนในสงักัดมูลนธิยิวุพฒัน์ 

ซอง จนุ ยนุ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ Toin Entertainment 
สาขาประเทศไทย ร่วมกบัพนัธมิตร บรษัิท จบัของร้อน จ�ากดั จดังาน “Be 
Friends Party” เปิดตวั “บรษิทั โทอนิ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ ไทยแลนด์” โดย
ม ีแช ซ ูบนิ นกัแสดงในสังกดั เข้าร่วมงาน ท่ีศนูย์การค้าเอม็ควอเทยีร์ 

อนพุงษ์ อศัวโภคิน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จ�ากดั 
(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร จดังานปฐมนเิทศ ต้อนรับนกัศกึษาฝึกงาน
รวม 50 คนจากสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ เพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสู่การ
ฝึกงานในโครงการ “เอพ ีโอเพ่นเฮ้าส์ 2017-ชวิีตจริงยิง่กว่าทฤษฎ“ี (ปีที ่2) 


