
ไมต่อ้งตื่นเตน้
เมือ่เทียบกรอบเวลาการพิจารณา
กฎหมายลูกเกี่ยวกับกกต.ของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับการ
สอบข้อเท็จจริงตามค�าร้องเข้า    
ต�ารากว่าถัว่จะสกุงากไ็หม้ เพราะ
กกต.ชุดปัจจุบันคงกระเด็นจาก
เก้าอีก่้อน นีจ่งึเป็นค�าตอบทีว่่าท�า 
ไม 9 รัฐมนตรียังชิลๆ ไม่ได้ตื่น
ตระหนกอะไรกับเรื่องนี้

ข่าวการต้ังคณะกรรมการสอบ 
9 รัฐมนตรีที่ถูกยื่นร้องมีคุณสม 
บัติขัดต่อรัฐธรรมนูญใหม่ท�าให้
ต้องพ้นจากต�าแหน่งอาจท�าให้
หลายคนต่ืนเต้น เพราะถ้าต้อง
พ้นจากเก้าอ้ีจริงจะเกิดผลกระ
ทบหลายด้าน บางคนอาจมองไป
ว่าเป็นการเอาคืนของกกต.ที่จะ
ถูกโละทิ้งทั้งคณะ อย่างไรก็ตาม 
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ไม่เคยม ีต้นปีฝนตกแล้ว  กลาง
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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ระเบิด-4 ค�ำถำม “ทั่นผู้น�ำ”-ล้ำงบำง “กกต.” 
ตอกย�้ำสัญญำณเลื่อน “โรดแม็พ” กำรเลือกตั้ง 
กำรปลุกผี “ระบอบทักษิณ” จึงกลับมำอีกครั้ง 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ย�้ำหำยนะเศรษฐกิจ 
ภำยใต้ “รัฐรำชกำร” ที่ “ทหำร” เป็นใหญ่ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็น “ล้ำงบำง กกต.” 
“อัษฎำงค์ ปำณิกบุตร” ตอกกลับค�ำถำม “ทั่นผู้น�ำ” 
มัดมือชกและดูถูกประชำชน 
“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ” แนะวิธีสร้ำง “วินัย” เด็ก 
ไม่ใช่ให้ “ทหำร” ออกค�ำสั่งซ้ำยหันขวำหัน

“โคล”แอบหวัง
รับงานโค้ชได้

กีฬา 6

ก.ล.ต.ให้ทดสอบ
นวัตกรรมKYC

กาตาร์วิกฤต
หลังถูกโดดเดี่ยว 

เศรษฐกิจ 4

ต่างประเทศ 7
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกกต.ชุดใหม่
ว่าจะสานต่อเรื่องนี้หรือนั่งทับเรื่องไว้

กว่าจะมีกกต.ใหม่ก็ปลายอ�านาจรัฐบาลพอดี

 เรื่องสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี
ไม่ใช่เรือ่งใหม่ เพราะว่าเป็นเรือ่งที่ 
นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎ-
หมายพรรคเพื่อไทย ยื่นให้กกต.
สอบมาต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม   
ที่ผ่านมา จะว่าไปถือว่ากกต.ท�า 
งานช้าด้วยซ�้า เพราะผ่านมาหนึ่ง
เดือนเต็มๆ เพ่ิงคิดต้ังคณะกรรม 
การสอบข้อเท็จจริงตามค�าร้องว่า
รัฐมนตรีทั้ง 9 ราย ประกอบด้วย
 1.นายดอน ปรมตัถ์วนิยั รฐั 
มนตรว่ีาการกระทรวงการต่าง
ประเทศ 2.นายอภศิกัดิ ์ตนัต-ิ  
วรวงศ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การคลัง 3.ม.ล.ปนัดดา ดิศ-
กุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ 
ทรวงศกึษาธกิาร 4.นายพเิชฐ 
ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

ไม่ต้องตื่นเต้น

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยาวรกลุ / เจ้าของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านกังานบรษิทั โลกวันนี ้จ�ากัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
gmail.com

กอบมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
จากกรณทีีถื่อครองหุ้นทีม่สีปัทาน
กับรัฐ
 ประเด็นที่น่าสนใจคือ กกต.
เพิ่งให้ฝ่ายกฎหมายไปยกร่างค�า
สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามข้อร้องเรียนหลังจากที่นาย
เรืองไกรยื่นเรื่องมาหนึ่งเดือน
เต็มๆ
 กว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบ 
กว่าจะเรยีกพยานหลกัฐานได้ครบ 
กว่าจะเข้าทีป่ระชมุเพือ่ลงมตว่ิาจะ
ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด
หรือไม่ คงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่
 ขณะที่การพิจารณาร่างกฎ-
หมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
กกต.จะเข้าสู่การพิจารณาของที่
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้
 เม่ือเทียบระยะเวลาแล้วกฎ-
หมายลูกเกี่ยวกับกกต.น่าจะเสร็จ
ก่อน เมือ่กฎหมายลกูเสรจ็ก่อน มี
ผลบังคับใช้ก่อน กกต.ก็ต้องพ้น
จากหน้าที ่คงไม่ทนัได้ลงมตว่ิาจะ
ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด
คณุสมบตัขิอง 9 รฐัมนตรทีีม่ปัีญ 
หาว่าต้องพ้นจากเก้าอี้หรือไม่
 ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ 
กกต.ชุดใหม่ว่าจะสานต่อเรื่องนี้
หรือนั่งทับเรื่องไว้ ซึ่งกว่าจะผ่าน
กระบวนการสรรหา กว่าจะมกีกต.
ใหม่กใ็ช้เวลาอกีพกัใหญ่ๆ เข้าช่วง
โค้งสุดท้ายปลายอ�านาจรัฐบาล
พอดี
 นีจ่งึเป็นเหตทุีว่่าท�าไมรฐั-
มนตรทีีถ่กูร้องตรวจสอบคณุ-
สมบัติทั้ง 9 คนไม่ได้ต่ืนเต้น
อะไรกับเรื่องนี้

ข่าวคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) เรียกสอบรัฐมนตรี 9 คน 
มีความน่าสนใจมากขึ้นมาทันที
เมือ่เป็นการเรยีกสอบหลงัสภานติิ 
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก�าลัง
พิจารณากฎหมายลูกประกอบรัฐ 
ธรรมนูญว่าด้วย กกต. โดยประ 
เด็นที่พูดกันมากที่สุดคือจะโละ
กกต.ทั้งชุดเพื่อสรรหาใหม่
 เมื่อสองความเคลื่อนไหว
เกดิข้ึนในเวลาใกล้กนั จงึท�าให้
ถกูมองว่า กกต.หยบิเรือ่งคณุ-
สมบัติของรัฐมนตรีมาต่อรอง
เพือ่ไม่ให้ถกูเซตซีโร่ บ้างกม็อง
กนัว่าเป็นการสวนหมดัเอาคนื 
ไหนๆกต้็องหลุดจากเก้าอีแ้ล้ว 
ขอฝากรอยแผลเอาไว้ให้ผูม้อี�า 
นาจสักหน่อย
 อย่างไรก็ตาม หากไม่คิดมาก
ก็มองได้ว่าเรื่องนี้เป็นการท�าตาม
หน้าที่ปรกติของกกต. เพราะเมื่อ
มคีนร้องให้สอบคณุสมบตัริฐัมน-
ตรี กกต.ก็ต้องท�าหน้าที่ หากไม่
ท�าก็โดนข้อหาละเว้น
 ส่วนสอบแล้วจะมีมติชงเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดหรือไม่
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

และสงัคม 5.พล.อ.ศริชิยั ดษิฐ-
กุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน 6.นายอุตตม สาวนา-
ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม 7.นายสนธิรัตน์ 
สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่า 
การกระทรวงพาณิชย์ 8.นาง
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่อง
เท่ียว และกีฬา และ 9.นาย
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐ-
มนตรี
 ข้อกล่าวหาคือกระท�าเข้าข่าย
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ตามหมวด 9 ของรัฐธรรมนูญ 
หรือไม่ และเข้าข่ายยื่นศาลรัฐ-
ธรรมนูญวินิจฉัยว่าขาดคุณสม   
บัติ ต้องพ้นจากต�าแหน่งตาม
ความในมาตรา 264 วรรคสอง ประ 
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หายยับเยิน ข้าวของไม่ต้องยกย้าย หน ีเพราะ
หนไีม่ทนั ปี 2554 เสียหายกว่า 400,000 ล้าน
บาท แต่ถ้าแล้งยังไงก็ไม่ถึงแสนล้านบาท
 ฝนยงัมถีงึเดอืนตลุาคม จะเกบ็น�า้ไว้ให้มนั
ล่มจมท�าไม ปล่อยไปก่อนได้เลย ไม่เคยมีว่า
ต้นปีฝนตกแล้วพอกลางปีและปลายปีไม่ตก 
มันเป็นไปไม่ได้ มันไม่เคยมี ปล่อยน�้าก่อน
เถอะ กรงุเทพฯจะได้ตืน่ตวัน�า้ปริม่ๆอย่างนีจ้ะ
ได้เตรยีมตวัเตรยีมทรายเตรยีมอะไรกนั ถ้าถงึ
ตอนโน้นน�า้มาจรงิๆ มนัเตรยีมตวัไม่ทนั อย่า
ไปเอาหลักวิชาการอะไรมากนัก รู้จักค�านวณ
ประมาณการณ์ให้ด ีเพราะน�า้ท่วมเสยีมากกว่า
น�้าแล้ง 
 อาตมาจึงขอย�้าว่าต้องปล่อยน�้าทิ้งก่อน 
อย่าไปกักเก็บตอนนี้ไว้ คิดให้ดีเถอะ อาตมา
มั่นใจ เพราะเจ็บปวดกับความเสียหายจากน�้า
ท่วมมามาก น�้าแล้งเสียหายไม่มาก เพราะยัง
ไปไปดูดน�้าไปรดต้นไม้ได้บ้าง น�้าแล้งขอยืน 
ยันว่ามันแก้ได้ แต่น�้าท่วมไม่รู้จะเอาอะไรมา
แก้ มันจมไปหมดเลย ที่อยู่อาศัยก็ช�ารุดพัง  
  เพราะฉะนัน้ตอนนีต้้องระบายน�า้ก่อน 
ให้ต้นทุนน�้าต�่าที่สุด เพราะยังไงน�้าก็มี
มากแน่ๆ เพราะปีนี้มันสับขาหลอกเรา 
ธรรมชาติมันชอบสับขาหลอกเรา ปีท่ี
แล้วมันแล้ง แต่พอน�้ามามันท�าให้เราตั้ง
รับไม่ทัน อย่าให้ธรรมชาติสับขาหลอก 
ดังนั้นจัดการเรื่องน�้านี้ให้ดีเถอะ แล้วเรา
ก็จะผ่านฉลุยเลย
  เจริญพร

ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุ 
นิยมวิทยา ส่งสัญญาณเตือนเรื่องน�้าใน
เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ว่า จะมีพายุ
เข้าไทย 2 ลูก หากจัดการน�้าในเขื่อนไม่
ดี น�้าอาจจะท่วมเหมือนปี 2554 
 ดร.สมิทธเปิดประเด็นแบบนี้ขึ้นแล้ว อย่า
ให้เหมอืนทีภ่เูกต็ ซึง่ดร.สมทิธกเ็ตอืนก่อนแล้ว
ว่าอาจเกิดสึนามิ คนจะตาย น�้าจะท่วม แผ่น
ดนิจะไหว แต่ไม่มใีครเชือ่ พอเกดิจรงิๆเข้าแล้ว
ถึงจะรู้สึก บางคนไม่เชื่อแล้วยังโกรธอีก หาว่า
ท�าลายการท่องเที่ยว  
 คราวนี้อาตมาคิดว่าเรายังมีโชคดี ถ้าดร. 
สมิทธออกมาเตือน แล้วพวกเราไหวทัน รู้แก้
กนั ดร.สมทิธ บอกว่าถ้าหากปีนีบ้รหิารจดัการ
น�า้ไม่ด ีน�า้จะท่วมใหญ่น้องๆ ปี 2554 เลย เอา
ล่ะเพื่อความไม่ประมาท อาตมาก็ขอให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องร่วมตัวบูรณาการกันให้ดี แล้ว
ก็ขอร้องกรมชลประทานอย่ากลัวว่าน�้าจะขาด 
แคลน ตอนน้ีระบายท้ิงไปก่อน ถ้าไปห่วงว่า
จะไม่มนี�า้ใช้ ถ้าน�า้มนัมามากเกนิแล้วเราปล่อย
ทิ้งทีเดียวกะทันหันแบบปี 2554 ก็จะป่นปี้กัน
อีก ช่วงน้ีขอบิณฑบาตเถอะ ถ้ายังไงก็มาด่า
อาตมาได้เลยว่าพระพยอมบอก เพราะอาตมา
คดิว่าแห้งแล้งบ้างยงัดกีว่า ต้นไม้ไม่ถงึตาย แต่
ถ้าน�้าท่วมมันตายเรียบ อย่างทุเรียน 800 ต้น
ที่วัดสวนแก้วไม่เหลือเลยแม้แต่ต้นเดียว  
 ปีท่ีแล้วก็ถือว่าแล้งน่าดู แต่ยังใช้น�้าประ 
ปาบ้าง น�้าฝนบ้าง มาเนี่ยประทังให้อยู่ได้ ต้น
ทเุรยีนไม่ตายแล้วกไ็ด้ผลดด้ีวย น�า้ท่วมมนัเสยี

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

 
In Brief : ย่อความ

สับขาหลอก

ตอนนีต้้องระบายน�า้ก่อน ให้ต้นทนุ
น�้าต�่าที่สุด เพราะยังไงน�้าก็มีมาก
แน่ๆ เพราะปีนี้ธรรมชาติมันชอบ
สับขาหลอกเรา

เสียงระเบิดยังไม่มีค�าตอบว่ากลุ่มใด
เป็นผู้กระท�า 4 ค�าถามของ “ท่านผู้ 
น�า” ก็มาเขย่าการเมืองพร้อมๆกับ
การล้างบาง “กกต.ยกชุด” ยิ่งตอก 
ย�า้กระแสการเลือ่น “โรดแม็พ” เลอืก
ตั้งออกไป พร้อมกับการสืบทอดอ�า-
นาจ “ระบอบพิสดาร” 
 การเมืองที่ไม่น่ิงจึงยิ่งสะท้อนให้
เหน็ “ขาลง” ของ “ระบอบพสิดาร” ซึง่
ไม่ใช่แค่ปัญหาเศรษฐกิจที่ยิ่งแก้ยิ่ง
เชือดคอตัวเองเท่านั้น แม้แต่เรื่อง 
“ธรรมาภิบาล” ที่ “ทั่นผู้น�า” ย�้านัก
ย�้าหนาก็ถูกถามกลับ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และพฤติ-
กรรมของ “คนใกล้ชดิ” ทีค่่อยๆเงยีบ
หายไป
 จึงไม่แปลกที่บรรดา “สลิ่ม” 
และ “นกหวดี” รวมถงึ “ล่ิวล้อลาก
ตัง้” ท้ังหลาย จะออกมาเชดิชใูห้ 
“ทัน่ผู้น�า” อยูต่่อ อยูย่าว พร้อมๆ
กบัปลกุผี “ระบอบทกัษณิ” ขึน้มา
 การเมอืงไทยจงึยงัจมปลกักบั “วง 
จรอุบาทว์” และวาทกรรมคนดีและ
คนโกง พร้อมๆกบัการสร้างความฝัน
และความหวัง “ปฏิรูปประเทศ” ไป
พร้อมๆกับ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”  
 โดยไม่รู ้ว่าอีกนานแค่ไหนท่ี
คนไทยจะได้คิดเองบ้าง!
 
 
 

อย่ามาตู่
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นกัลงทนุ : นางสุนทร ีจรรโลง-
บุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, 
ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช รองประ
ธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารฝ่ายปฏบิตัิ
การ บริษัท เทคโนเมดิคัล จ�ากัด 
(มหาชน) เข้าร่วมงานบริษัทจด
ทะเบยีนพบนกัลงทนุเพือ่น�าเสนอ
ผลประกอบการประจ�าไตรมาส 
1/2560 โดยบรษิทัตัง้เป้ารายได้
ปีนี้แตะ 600 ลบ. 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,700.00 บาท

 ขาย 20,800.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,330.00  บาท

 ขาย   20,800.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,291.58 ขาย 1,292.02
ลอนดอน ซื้อ 1,291.58 ขาย 1,292.02

ภาวะหุ้น 7 มิถุนายน 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) 

34.21

38.9525

45.595

4.4675

0.32258

24.90825

-2.37  1,566.58  
  43,501.56
-3.96  2,232.04  
  30,628.65
-2.09  987.95  
  23,188.82
-3.34  565.70  
  2,678.68

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,673.00  -3.11

2,406.55  -0.40

2,514.22  +1.94

1,840.61  -2.37

2,433.86  +0.02

2,917.34  -5.80

1,247.44  +0.32

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,003.61

11.50

5,159.50

11.86

-155.89

-

14,301.97

32.88

15,157.45

34.84

-855.48

-

19,422.88

44.65

18,837.62

43.30

585.26

- 

ก.ล.ต.เปิดทดสอบKYC 

 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต.มุ่งมั่น
จะให้ตลาดทุนไทยสามารถปรับ
ตวัรองรบันวตักรรมและเทคโน-
โลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวด 
เร็ว โดยสนับสนุนผู้ประกอบธุร 
กิจน�านวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
มาให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วย
ให้ได้รับบริการที่ดี มีประสิทธิ 
ภาพและลดต้นทุนในการด�าเนนิ
การทัง้ระบบ การเปิด Regulato-
ry Sandbox ด้าน KYC จะให้
ท้ังผูป้ระกอบธรุกจิและ ก.ล.ต.ได้
ศึกษา ท�าความเข้าใจและทด 
สอบวธิกีารให้บรกิารใหม่ๆ ก่อน
ทีจ่ะให้บรกิารในวงกว้าง หากผล
การทดสอบเป็นท่ีน่าพอใจก็อาจ
ก�าหนดเป็นวิธีปฏิบัติท่ียอมรับ
เป็นการทั่วไปได้
 การท�า KYC ก่อนให้บริการ
แก่ลกูค้า เพือ่ให้ผูป้ระกอบธรุกิจ
สามารถให้บริการได้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และความเสี่ยง
ของลูกค้า อย่างไรก็ตาม การท�า 
KYC ต้องใช้เวลาและมีต้นทุน

ด�าเนนิการ จงึเป็นภาระทัง้ลกูค้า
และผู้ประกอบธุรกิจ ในกรณีที่
ลกูค้าใช้บรกิารจากผู้ประกอบการ
หลายแห่ง การท�า KYC หลาย
ครั้งจึงเกิดความซ�้าซ้อน ซึ่งใน
ต่างประเทศมีการน�าเทคโนโลยี
มาใช้ตอบโจทย์ในเรื่องการท�า 
KYC เพื่อลดปัญหาดังกล่าว
 ก.ล.ต.จึงออกประกาศแนว
ปฏบิตัสิ�าหรบั Regulatory Sand-
box ด้าน KYC เพือ่ให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่ต้องการทดสอบ
วิธีการ KYC แบบใหม่หรือน�า
เทคโนโลยีมาใช้สามารถด�าเนิน
การได้ โดยไม่ติดกรอบของกฎ
เกณฑ์ในปัจจุบัน โดยกระบวน 
การรวบรวมและประเมินข้อมูล
ของลูกค้าครอบคลุมถึงขั้นตอน
การท�าความรู้จักลูกค้า จัดประ 
เภทลูกค้า ประเมินความเหมาะ
สมในการลงทุน หรือพิจารณา
ความสามารถในการปฏิบัติตาม
ข้อตก ลงในการใช้บริการ 
 ทัง้นี ้ในการเข้าร่วมโครงการ
ทดสอบ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง
ด�าเนินการตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

เช่น ก�าหนดขอบเขตการทดสอบ
กับลูกค้าในวงจ�ากัด เพื่อลดผล 
กระทบหรอืความเสยีหายอย่างมี
นัยส�าคัญต่อผู้ลงทุนหรือตลาด
ทุนในวงกว้าง มีแผนรองรับการ
ออกจากโครงการทดสอบ มรีะยะ
เวลาเข้าร่วมโครงการทดสอบไม่
เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นต้น
 ผูป้ระกอบธรุกจิทีส่นใจเข้าร่วม
โครงการ KYC Regulatory Sand-
box และมีคุณสมบัติตามที่ก�า-
หนดสามารถย่ืนค�าขอรับความ
เหน็ชอบตามแนวทางและวธีิการ
ทีจ่ดัไว้บนเวบ็ไซต์ของ ก.ล.ต. ตัง้  
แต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย ก.ล.ต. 
จะใช้เวลาพจิารณาค�าขอรบัความ
เหน็ชอบเข้าร่วมโครงการทดสอบ
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับ 
ค�าขอและเอกสารหลักฐานที่ถูก
ต้องครบถ้วน

ก.ล.ต. เปิดโครงการทดสอบนวตักรรมในตลาดทุนไทย 
รวบรวมและประเมนิข้อมลูของลกูค้า เปิดโอกาสน�าเทค 
โนโลยใีช้เพิม่ประสิทธภิาพในกระบวนการท�าความรูจ้กั
ลูกค้า 

รพี สุจริตกุล
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ฉลองครบรอบ : นางโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) จัดทริป “พักหรู กินอิ่ม 
รับซัมเมอร์” น�าทีมผู้บริหารและพนักงานฟอลคอนฯ เปลี่ยนบรร-      
ยากาศมาพักผ่อนชิลๆ ริมทะเล ในโอกาสที่บริษัทครบรอบ 10 ปี ที่
โรงแรมโมเวนพิค สยาม พัทยา 

เอาใจคอบอล : นายศรุต วานิชพันธุ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจพรีเพด 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ นาย
สภุวสั พรหมวทิกัษ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไอ-สปอร์ต จ�ากดั จดั
กิจกรรมสุดพิเศษเอาใจคอบอล สนับสนุนแฟนบอลไทย กับกิจกรรม 
“ดีแทครักบอลไทย เชียร์สุดใจไปบอลโลก”  

 น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย กรรม 
การผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย 
เปิดเผยว่า จากพฤติกรรมผู้บริ 
โภคที่มีความต้องการบริการดิจิ-
ทัลแบงกิ้งเพิ่มขึ้น รวมทั้งความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยน
รูปแบบการให้บริการของธนา-
คารในอนาคต ธนาคารกสกิรไทย
จงึก�าหนดยทุธศาสตร์หลกัในการ 
น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน
ธรุกจิของธนาคารด้านต่างๆ รวม
ทัง้ร่วมมอืกบัพนัธมติรสร้างความ
สามารถในการแข่งขนัในระยะยาว
เพื่อการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน
 โดยล่าสุดธนาคารกสิกรไทย
ได้จัดตั้ง บริษัท บีคอน เวนเจอร์ 
แคปิทลั จ�ากดั (Beacon Venture 
Capital Co., Ltd.) หรือ Beacon 
VC โดยถือหุ้น 100% เพื่อร่วม
ลงทุนในกองทุน VC หรือสตาร์ต 
อพัทีม่ศีกัยภาพในการสร้างสรรค์
นวตักรรมทางการเงนิและเทคโน 
โลยีรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องและ
สามารถรองรับแผนยุทธศาสตร์
ของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผล

 Beacon VC มีวงเงินลงทุน
เริม่ต้น 1,000 ล้านบาท และมนีโย
บายการลงทุน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
การลงทุนโดยตรง (Direct In-
vestment) ทัง้สตาร์ตอพัไทยและ
ต่างประเทศ และการลงทนุผ่านกอง 
ทนุเงนิร่วมลงทนุ (Venture Capi 
tal Fund) ชั้นน�า โดยมี นายธน-
พงษ์ ณ ระนอง ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการลงทุนในสตาร์ตอัพ เป็น
กรรมการผู้จัดการ
 นายธนพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า 
ปี 2560 มีแผนลงทุนโดยตรงใน
ฟินเทคสตาร์ตอัพประมาณ 3–5 
แห่งและลงทนุผ่านกองทนุเงนิร่วม
ลงทนุประมาณ 2–3 แห่ง โดย Bea-
con VC จะเป็น Corporate Ven-
ture Capital ของธนาคารแห่งแรก
ของไทยท่ีเลือกลงทุนในรูปแบบ
ร่วมลงทนุ (VC) ในสตาร์ตอพัไทย 
ได้แก่ บริษัท FlowAccount โดย
จะเป็นผู้ลงทุนหลัก (Lead Inve-
stor) พร้อมกับนักลงทุนอื่นอีก 3 
ราย ซึง่ FlowAccount เป็นพนัธ-
มิตรทางธุรกิจท่ีมีศักยภาพที่ได้
ร่วมงานกบัทางธนาคารอยูแ่ล้ว มี

ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระ 
บบจัดการบัญชีของเอสเอ็มอี ซึ่ง
ระบบบัญชีสามารถเชื่อมข้อมูล
บัญชีของบริษัทเข้ากับบัญชีเงิน
ฝากทีธ่นาคารและบรกิารธนาคาร
ทางมือถือส�าหรับนิติบุคคล (K- 
PLUS SME) จึงเป็นความร่วม  
มือที่ลงตัวทั้งธนาคารลูกค้า และ
บริษัทที่เป็นสตาร์ตอัพ 
 นอกจากนี้ Beacon VC ยังมี
การลงทุนผ่านกองทุนเงินร่วมลง 
ทนุ (VC Fund) ในสงิคโปร์ชือ่ Dy 
mon Asia ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุน
เงินร่วมลงทุนช้ันน�าของเอเชียที่
เน้นลงทุนทางด้านฟินเทค ปัจ-    
จุบันยังมีแผนลงทุนท่ีอยู่ระหว่าง
การด�าเนินการอีก 2 ดีล รวมมูล 
ค่าการลงทนุทัง้หมดกว่า 200 ล้าน

บาท วัตถุประสงค์หลักในการลง 
ทนุของ Beacon VC คอื การสร้าง
ผลก�าไรทีย่ัง่ยนืให้แก่ธนาคาร โดย
มีกลยุทธ์เพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์
และบริการของธนาคาร ลดระยะ
เวลาหรือต้นทนุในการพฒันานวตั 
กรรม ใช้ประโยชน์จากการเป็นผู้
บุกเบิกการลงทุน เพื่อเข้าถึงและ
สร้างความเป็นผูน้�าทางนวตักรรม
ให้แก่ธนาคารและพัฒนาความ
เชีย่วชาญให้กบับคุลากรและพฒั-
นาขีดความสามารถทางเทคโน-
โลยีของธนาคาร
 การจัดตั้ง Beacon VC เป็น
ส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ
การด�าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความ
สามารถในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์
ด้านดจิทิลัให้แก่ธนาคาร ซึง่ทีผ่่าน
มาธนาคารได้ก่อตั้ง KBTG เพื่อ
มุง่คดิค้นนวตักรรมร่วมกับพนัธ-
มิตรทางเทคโนโลยี และจับมือ   
ฟินเทคและเทคสตาร์ตอัพสร้าง
นวัตกรรมทางการเงินรองรับดิ-   
จิทัลแบงกิ้งท่ีเติบโตแบบก้าวกระ 
โดด และล่าสุดธนาคารแห่งประ 
เทศไทยได้อนุมัติให้ KBTG เข้า
ร่วมทดสอบบรกิารการเงินรปูแบบ
ใหม่ใน Regulatory Sandbox 
เป็นรายแรก โดยเป็นบริการที่ดึง
เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการ
พจิารณาออกหนงัสอืค�า้ประกนัให้
ลูกค้า

กสกิรไทยเปิด Beacon VC ร่วมลงทนุสตาร์ตอัพภายใต้แนว 
คดิ The Next Building Block ตัง้กองทนุ 1,000 ล้านบาท
พัฒนานวัตกรรมด้านการเงนิเพือ่ส่งเสรมิกลยทุธ์ธนาคาร ประ 
เดมิลงทนุรปูแบบ Venture Capital (VC) สตาร์ตอพัไทย “Flow-
Account” 

กสกิรทุม่พนัลา้นบกุสตาร์ตอพั

ธนพงษ์ ณ ระนอง
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ปืนใหญ่’คว้านกัเตะคนแรก 

‘ลกูาก’ูเตรยีมตวัย้ายรงัใหม่ 

‘ผแีดง’มลูค่าสงูสดุของโลก 

ซีด โคลาซแินค นกัเตะทมีชาตบิอสเนีย เฮอ
เซโกวน่ิา กองหลังวยั 23  ปี เข้าร่วม ทมี “ปืน
ใหญ่” อาร์เซนอล แบบไม่มีค่าตวั หลงัจาก
ทีส่ญัญาของเขากบัทมีชาลเค่ 04 ในบุนเดสลี
กา สิ้นสุดลง จากการประกาศของทีมจาก
พรเีมยีร์ลกี โดยการมาของกองหลงัทีส่ามารถ
เล่นแบก็ซ้ายได้ ท�าให้อนาคตของ เคยีราน 
กิบ๊บ์ส เริม่ไม่แน่นอน และยงัไม่มีการเจรจา
เรื่องการต่อสัญญากับทีมออกไปด้วย ก่อน
หน้านี ้ ทมี “สงิโตค�าราม” เชลซ ี แชมป์พรี 
เมยีร์ลกีล่าสดุ และทมี “ทอ็ฟฟ่ีสีน�า้เงนิ” เอฟ
เวอร์ตนั กม็ท่ีาทสีนใจในตวัผู้เล่นคนน้ีเช่นกนั 

โรเมล ูลกูาก ูกองหน้าของทมี “ทอ็ฟฟ่ีส-ี
น�า้เงนิ” เอฟเวอร์ตนั ออกมาเปิดเผยว่า เขา
ก�าลังเจรจาการย้ายไปอยู่กับทีมอื่นในพรี-
เมยีร์ลกี อยู ่ โดยกองหน้าทมีชาตเิบลเยยีม 
ตกเป็นทีส่นใจของหลายสโมสรทัง้ในและต่าง
ประเทศ ตัง้แต่ปลายฤดกูาลทีแ่ล้ว โดยเขา
ยอมรบัว่า เขารูดี้ว่า อนาคตจะเดนิไปทางใด
ต่อ “เอเย่นต์ของผมรูดี้ว่า มนัจะเกดิอะไรขึน้ 
ซึง่ผมกร็ูเ้หมอืนกนั ผมนิง่สงบ และเราก�าลงั
อยู่ในช่วงของการเจรจากบัทมีอืน่อยู ่ เราขอ
อยูแ่บบเงยีบๆเพือ่อย่างน้อยเราจะได้มทีาง
เดินตามทีเ่ราต้องการจะไป ผมคิดว่าอกีไม่
เกนิ 2-3 วนั

ทมี “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ 
ได้ชือ่ว่าเป็นสโมสรทีมู่ลค่าสงูสดุของโลก เป็น
ครั้งแรกในรอบ 5 ปีจากการเปิดเผยของ
นติยสาร Forbes เมือ่วนัองัคารทีผ่่านมา โดย 
Forbes รายงานว่า แมนฯ ยไูนเตด็ มมีลูค่า
รวม 3.69 พันล้านเหรยีญสหรฐั สงูกว่า 2 
ยอดทีมจากสเปน อย่างทีม “เจ้าบุญทุ่ม” 
บาร์เซโลน่า และทมี “ราชนัชดุขาว” เรอลั 
มาดรดิ ทมีบาร์เซโลน่า มมีลูค่าอยูท่ี ่ 3.64 
พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ทีมมาดริด ที่
ครองอนัดับ 1 ช่วง 4 ปีหลงัสดุ ตกลงมาอยู่
อันดบัที ่3 ด้วยมลูค่า 3.58 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐั เมือ่สัปดาห์ทีแ่ล้ว แมนฯ ยไูนเตด็ ได้
รบัการประกาศว่าเป็นสโมสรทีม่มีลูค่ามากที่ 
สดุในยโุรป มาแล้วจากบรษัิท KPMG 

ข้อมลูภาพ : ikon.mn

แอนดี้ โคล อดีตกองหน้าทีม “ปิศาจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ก�าลงัมองหาโอกาสกลบั
มาสู่เกมฟุตบอลอีกครั้ง ขณะที่ยังคงพักรักษา
ตวัจากการปลกูถ่ายไต ช่วง 2 ปีทีผ่่านมาทีเ่ขา
ต้องต่อสู้กับอาการเจ็บป่วย 
 กองหน้าวยั 45 ปี ทีค่ว้าทรปิเป้ิลแชมป์กบั
ทมีแมนฯ ยไูนเตด็ เมือ่ 18 ปีทีแ่ล้ว เข้ารบัการ
ผ่าตดัทีโ่รงพยาบาลของเมอืงแมนเชสเตอร์ เมือ่
เดอืนเมษายน เพือ่ท�าการรกัษาโรคไตของเขา 
โดย อเลกซานเดอร์ วัย 28 ปีหลานชายของ
เขา ยอมทีจ่ะบรจิาคไตข้างหนึง่ให้กบัเขา ซึง่ โคล 
อธิบายว่า เป็นงานชั้นสูงมาก  

เจเลนา ออสตาเพนโก นกัหวดไร้มอืวางชาวแลต 
เวีย กลายเป็นดาวรุ่งคนแรกที่ผ่านเช้ารอบรอง
ชนะเลศิ เฟรนช์ โอเพ่น เป็นผลส�าเรจ็ ตัง้แต่ปี 
2007 หลังจากที่สามารถพลิกสถานการณ์เอา 
ชนะ คาโรไลน์ วอซเนยีคกี ้อดตีมอื 1 ของโลก
ได้ส�าเรจ็ 
 นกัหวดวยั 19 ปี พ่ายใน 5 เกมแรก ก่อนที่
จะเอาชนะไปได้ 4-6, 6-2, 6-2 รอบก่อนรอง
ชนะเลศิ เมเจอร์แรกของเธอ เธอจะเข้าไปพบกบั 
ทเีมยี แบคซนิสกี ้มอืวางอนัดบั 30 ชาวสวติเซอร์

 อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษ ก�าลังมุ่งมั่น
ท่ีจะกลับมาสู่เกมฟุตบอลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเขา
อยากจะเป็นโค้ช และมโีอกาสได้ท�าหน้าทีผู่ช่้วย
ผู้จัดการทีมของ ไบรอัน ร็อบสัน ในเกมของ
นักเตะชุดต�านานทีมแมนฯ ยูไนเต็ด มาแล้ว 
2 เกม นดัทีพ่บกบัทมีบาร์เซโลน่า ทีค่มัป์น ูเมือ่
เดือนมิถุนายน และที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด เมื่อ
เดือนกันยายนที่ผ่านมา 
  “มุมมองของผมเปลี่ยนไปมาก ผมก�าลัง
มองไปถึงวันข้างหน้า หลังจากที่ผ่านเรื่องเลว
ร้ายมา ส�าหรบัผม ผมอยากได้รบัโอกาสอกีครัง้ 
ในการท�าหน้าทีโ่ค้ช ซึง่ผมรูส้กึว่า เป็นช่วงเวลา
เหมาะสมที่สุด” 
 โคล เป็นโรคไตเมื่อเดือนมิถุนายน 2015 
พร้อมกันน้ัน เขามีอาการติดเช้ือไวรัส ท�าให้
เขาต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง 3 สัป-
ดาห์ ช่วงเวลาดังกล่าว เขาต้องดูแลไตอย่างดี 
จนในที่สุด เขามีความจ�าเป็นต้องปลูกถ่ายไต 
 “ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ทีมแพทย์ท�างาน
กันได้อย่างสมบูรณ์แบบมาก การบริการของ
หน่วยงานสุขภาพแห่งชาติ ก็ยอดเย่ียมมาก
อย่างไม่น่าเชื่อ แพทย์กับพยาบาลดูแลผมดี
มาก” โคล กล่าว “แต่ผมยอมรับนะว่า ช่วง
เวลาทีผ่่านมา เป็นช่วงเวลาทีย่ากล�าบากมาก” 
 “ผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาท่ียากที่สุดของผม
เลยก็ว่าได้ ผมต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น
ชิน เพราะผมไม่รู้เลยว่า ผมจะฟื้นตัวได้ตอน
ไหน ภรรยาของผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ดูแลผม
เป็นอย่างดี ผมต้องขอขอบคุณเธอมากๆ บอก
ตามตรง เธอดูแลผมดีมากๆ และเธอไม่แสดง
อาการเบือ่หน่ายให้เหน็เลย ผมโชคดมีากทีไ่ด้
มีโอกาสมานั่งเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟัง” โคล ทิ้ง
ท้าย 

‘โคล’แอบหวังรับงานโคช้

‘วอซเนยีคกี’้พ่ายเดก็ตกรอบ8คน
แลนด์ ทีเ่อาชนะ ครสิตน่ิา มลาเดโนวคิ 6-4, 
6-4 “ฉนัมคีวามสขุมากๆ ฉนัไม่อยากเชือ่ตัวเอง
เลย” ออสตาเพนโก มอื 47 กล่าว “เป็นเกมทีย่าก
เกมหนึง่ เราต้องหลบฝนจากคอร์ตถงึ 2 ครัง้ คา 
โรไลน์ เป็นคูแ่ข่งทีเ่ล่นได้ยาก ฉนัรูดี้ว่าฉนัต้อง
เล่นแบบไหน แต่ฉนักห็ลดุไปบางช่วง แต่ท้ายที่ 
สดุ ฉนักส็ามารถกลบัสูเ่กมฉนัได้”  
 ออสตาเพนโก จะพบกบั แบคซนิสกี ้วยั 27 
ปี ในรอบรองชนะเลศิ วนัพฤหสับด ี(8 ม.ิย.) ซึง่
ทัง้คูจ่ะฉลองวนัเกดิของทัง้คูด้่วย 
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จอส คอลลิญอง ใช้ชื่อภาพนี้ใน caglecartoons.com ว่า 
“Environmental terror” มองกรณผีูน้�าสหรฐัถอนสหรฐัออกจาก
ข้อตกลงปารีสว่า เป็นการ “ก่อการร้ายต่อสิ่งแวดล้อม”

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

กาตาร์เผชญิภาวะวกิฤต หลงั
ถกูประเทศเพือ่นบ้านส�าคญัในตะ 
วนัออกกลาง ลงโทษแบบเดด็ขาด 
ท�าให้สถานการณ์ภายในประเทศ
ป่ันป่วน ประชาชนตืน่ตระหนกไม่
ต่างกบัเกดิสงคราม 
 ประเทศเพื่อนบ้านที่ประ 

กลุ่มหัวรนุแรงและกลุ่มก่อการร้าย
มานาน โดยไม่ฟังค�าร้องขอของประ 
เทศเพือ่นบ้าน  
 ซาอฯุ ทีเ่ป็นแกนน�ากลุม่ ลง
แส้แรงกว่าชาตอิืน่ โดยปิดพรม 
แดน และเส้นทางตดิต่อกบักา
ตาร์ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นทางบก 
ทางน�า้ และอากาศ 
 ท�าให้สายการบินของกาตาร์ 
รวมทัง้การขนส่งสนิค้าสูก่าตาร์ชะ 
งกั ประชาชนแห่ซือ้อาหารและสิง่ 
ของจ�าเป็นมากกัตนุ หวัน่เกดิการ
ขาดแคลน
 ท่ีส�าคัญอีกอย่างคือ แผนก่อ 
สร้างสนามกีฬา หมู่บ้านนักกีฬา 
และระบบสาธารณูปโภค เตรียม
เป็นเจ้าภาพฟตุบอลโลก 2022 ใน
อกี 5 ปีข้างหน้าของกาตาร์ มแีนว
โน้มสะดดุ เนือ่งจากไม่สามารถน�า
เข้าวสัดกุ่อสร้างได้
 กาตาร์เป็นประเทศขนาดเล็ก 
มีประชากรเพียง 2.26 ล้านคน 
พืน้ทีป่ระเทศเป็นคาบสมทุรรมิอ่าว
เปอร์เซยี มพีรมแดนภาคใต้ตดิกบั
ซาอดุอีาระเบยี ส่วนภาคทีเ่หลอืตดิ
ทะเลทัง้หมด 
 แม้เป็นประเทศเลก็ แต่มฐีานะ
ร�า่รวยจากการขายน�า้มนัและก๊าซ
ธรรมชาต ิมรีายได้ต่อประชากรสงู 

สุดในกลุ่มประเทศอาหรบั อีกทัง้
เป็นชาตอิาหรบัทีม่บีทบาทบนเวที
โลก ท�าให้เป็นทีรู่จ้กัในระดบันา-
นาชาติ
 แม้ “ระเบดิ” ครัง้นี ้จะลง
ที่การ์ตา แต่มีพลังส่งผลกระ
ทบต่อธุรกิจการค้าการลงทุน
ในวงกว้างทัว่โลก รวมท้ังประ 
เทศไทย
 นอกจากความแรงแล้ว การ
รวมพลงัโดดเดีย่วกาตาร์ครัง้นี ้ยงั
มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือ กลุ่ม
ประเทศทีร่่วมมอืกนัลงโทษ ไม่ได้
ปิดตายแนวทางแก้ปัญหาเสียที
เดียว โดยตั้งเงื่อนไขให้โอกาสกา
ตาร์  “กลบัตวักลบัใจ” ด้วย 
 เง่ือนไขดงักล่าวคอื “กาตาร์
ต้องหยดุสนบัสนนุเงนิแก่กลุม่
หวัรนุแรงและกลุม่ก่อการร้าย
โดยสิน้เชงิ” ทางกลุม่จงึจะยอม
ทบทวนมาตรการลงโทษ 
 ดังนั้น จุดเปลี่ยนส�าคัญที่จะ
ช่วยให้สถานการณ์คลีค่ลาย จงึขึน้
อยู่กับกาตาร์ว่าจะ “กลับตัวกลับ
ใจ” หรอืไม่ 
 ทางกลุ่มยนืยนัไม่รบัฟังค�าอธ-ิ
บายจากกาตาร์ และไม่มแีผนเจร-
จาแก้ปัญหา 
 ท�าให้กาตาร์มทีางเลือกเพยีง 
2 ทาง คือต้องท�าตามเงื่อนไข 
หากไม่ยนิยอม กต้็องรบัการคว�า่
บาตรต่อไป  

 
 

 

In Brief : ย่อความ

กาตาร์เผชญิภาวะวกิฤต
เสี่ยงขาดแคลนอาหาร
และสนิค้าจ�าเป็น หลังประ
เทศเพ่ือนบ้านตัดสัม-
พนัธ์แบบไม่เหลอืเย่ือใย
พร้อมกับยื่นเง่ือนไขว่า
กาตาร์ต้องยุติสนับสนุน
กลุม่ก่อการร้าย เพือ่แลก
กับการคลี่คลายสถาน-
การณ์  

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

กาศตดัความสมัพนัธ์กบักาตาร์
แบบไม่เหลอืเยือ่ใย ได้แก่  ซา-
อดุอีาระเบยี สหรฐัอาหรบัเอมิ
เรตส์ (ยเูออ)ี และบาห์เรน 
 อกีทัง้มอียีปิต์ เยเมน เขตปก 
ครองด้านตะวนัออกของลเิบยี (ล-ิ
เบียยังไม่มีเอกภาพด้านการปก 
ครองและการบรหิารประเทศ) และ
มลัดฟีส์ เข้าร่วมด้วย รวมเป็น 7 
ประเทศ
 ทางกลุม่ประกาศว่า กาตาร์ “เล่น 
ไม่ซื่อ” จากการสนับสนุนเงินแก่

กาตาร์วิกฤตหลังถูกโดดเด่ียว 

ข้อมลูภาพ : ikon.mn
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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

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

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.

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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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

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.
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
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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

02225-OM-030517-01

ช่างเย็บผ้า
• หญิง อายุ 20-45 ป

• เย็บหรือพงได • มี O.T. 

• ประกันสังคม  • ทำงานหองแอร

ติดตอ 128 พระราม 4 (แถวหัวลำโพง) สัมพันธวงศ  

   โทร. 02-225-0404  

พระเครื่อง-P1-050517=4*6_01

รับเช่าพระเครื่อง 

พระบูชา ใหม่เก่า 

เครื่องราง ของขลัง

บริการรับเช่าถึงบ้าน 

ในราคาที่คุณพอใจ

081-258-6069
081-351-5870

รับเช่า
พระเครื่อง-พระบูชา

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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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

การมหาชน) J 13.00 น. ชาต-ิ
ชาย พยุหนาวีชัย ผู้อ�านวยการ
ธนาคารออมสิน แถลงข่าวการจัด
กจิกรรมประกวดวาดภาพ ออมศลิป์ 
ใต้ร่มพระบารม ี ทีธ่นาคารออมสนิ 
ส�านกังานใหญ่ J 13.00 น. ดร. 
ณรณั ศริสินัธนะ กรรมการผูจ้ดั 
การ บรษิทั ยนูแิอร์ คอร์ปอเรชัน่
จ�ากดั จดักจิกรรมปันประสบการณ์ 
งานเครื่องปรับอากาศ ที่วิทยาลัย
เทคนิคสุพรรณบุรี J 13.30 น. 
ยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้

ทรวงยุติธรรม เปิดการประชุมระ 
หว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดี
แพ่ง : การแลกเปลีย่นประสบการณ์
เพื่อน�าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ ที่
โรงแรม เดอะเบอร์เคลย์ี ประตนู�า้ 
J 10.00 น. ดร.พนัธุอ์าจ ชยั-
รตัน์ ผูอ้�านวยการ ส�านกังานนวตั-
กรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
แถลงข่าวการจัดประกวดภาพวาด
นวตักรรม “Live Innovation Thai-
land Painting Contest 2017” ทีส่�า 
นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์-

J 09.00 น. ชาตชิาย ทพิย์ส-ุ
นาว ีปลดักระทรวงคมนาคม เปิด
งาน INTERMAT ASEAN 2017 ที่
ห้องแอมเบอร์ 1 3 ศนูย์แสดงสนิ   
ค้าและการประชมุ อมิแพค็ เมอืง-
ทองธาน ีJ 09.00 น. สวุพนัธุ์ 
ตนัยวุรรธนะ รฐัมนตรว่ีาการกระ 

จดัการใหญ่-การบรหิารกลาง เอส
ซีจี แถลงข่าวเปิดตัว AddVentu-
res, Corporate Venture Capital 
(CVC) โดยเอสซีจี ที่โรงแรม Ad   
Lib Bangkok J ชาตชิาย พย-ุ
หนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่า
เอม็ บเีอ จฬุาฯ เตรยีมจดังานใหญ่ 
เชดิชบูคุคล และองค์กร ทีม่ผีลงาน
พร้อมธรรมาภิบาลดีเด่น ในวันที่ 
29 มถินุายน 2560 เวลา 18.00 น. 
ทีห่อประชมุใหญ่ จฬุาลงกรณ์มหา-
วทิยาลยั

กลุม่เซน็ทรลั ร่วมกบั มลูนธิิอทุก
พฒัน์ในพระบรมราชปูถมัภ์, มลูนธิิ
การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน, 
ส�านกัสิง่แวดล้อม, ส�านกัระบายน�า้, 
ส�านักเทศกจิ, ส�านกัจราจรกรงุเทพ 
มหานคร, การรถไฟแห่งประเทศ-
ไทย และ ชมรมหน่วยงานย่านว-ิ
ภาวดรีงัสติ น�าโดย ส�านกังานเขต
จตจุกัร, ปตท., การบนิไทย, ตรเีพชร
อซีซุู และ มหาวิทยาลยัเซน็ต์จอห์น 
ร่วมจดัโครงการ “กลุม่เซน็ทรลัรกัษ์
สิง่แวดล้อม : Central Group Loves 
the Earth” 
 น�าร่องด้วยกิจกรรม “CEN-
TRAL Green Project@Vibhavadi” 
เชญิชวนทกุภาคส่วนประชารฐัร่วม
สืบสานพระราชปณิธานพระบาท

ชวนจิตอาสาร่วมบำาบัดนำ้าเสีย

ยัง่ยนื ด�าเนนิกจิกรรมหลกัในการบ�า 
บดัน�า้เสยี ปรบัสภาพแวดล้อม การ
ดกัจบัไขมนัจากน�า้มนัทีใ่ช้ปรุงอา-
หาร โดยใช้องค์ความรู้จากมูลนิ-    
ธิอุทกพัฒน์ การท�าความสะอาด 
ปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ สวน
สมเดจ็ย่า 84 พรรษา โดยส�านกัสิง่
แวดล้อม กรุงเทพมหานคร การ
บริหารจดัการขยะ โดยมลูนธิ ิ 3R 
เป็นต้น
 ด้าน 3 ดาราจติอาสา เคลลี-่
วาววา-โอ๊ต กล่าวว่า ขอเชญิชวน
จติอาสาร่วมงานนทิรรศการ  “World 
Environment Day 2017 : Con-
necting People to Nature” ใน
สปัดาห์สิง่แวดล้อมโลก นทิรรศการ
ครั้งใหญ่ที่ให้ความรู้ด้านการบริ-

หารจดัการสิง่แวดล้อมในระดบันา 
นาชาต,ิ สิง่แวดล้อมทางทะเล และ
กจิกรรมบันเทงิหลากหลาย ณ ลาน
อเีดน เซน็ทรลัเวลิด์ และพลาดไม่ได้ 
25 ม.ิย. นี ้มารวมพลงัหวัใจสเีขยีว 
บูรณาการพ้ืนทีใ่นการบ�าบดัน�า้เสยี
คคูลองเลยีบถนนวภิาวดรัีงสติ-ลาด 
พร้าว ด้วยการปลกูต้นไม้, ปรบัสภาพ 
แวดล้อม, ท�าความสะอาดบรเิวณคู
คลอง และจดัการขยะ บรเิวณด้าน
หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว, ถนนด้านข้างโรงเรียน
หอวงั, ด้านหน้าโรงแรมเซน็ทารา
แกรนด์ เซน็ทรลัพลาซา ลาดพร้าว 
รวมถึงการปรับปรุงสวนสมเด็จย่า 
84 พรรษา ในกจิกรรม CENTRAL 
Green Project @Vibhavadi กนั

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย
เดชฯ น้อมน�าแนวพระราชด�ารด้ิาน
การบรหิารจดัการน�า้ในชมุชนอย่าง
ยัง่ยนืมาปฏบิตัิ 
 พชิยั จริาธวิฒัน์ แห่ง กลุม่เซน็ 
ทรลั เผยถงึโครงการ “กลุม่เซน็ทรัล
รกัษ์สิง่แวดล้อม หรอื CENTRAL 
Group Loves the Earth” ว่าเป็น
หนึ่งในโครงการภายใต้แกนหลัก
ด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม ด้วยความ
ร่วมมอืร่วมใจจากหน่วยงานภาครฐั
และเอกชน เข้าร่วมกจิกรรม CEN-
TRAL Green Project@Vibhavadi 
ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ อันถือ
เป็นเดอืนสิง่แวดล้อมสากลของโลก 
ยดึแนวทางเข้าถงึ เข้าใจ ให้ความรู้ 
และพัฒนาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ความ

สังคม
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ยทุธศกัดิ ์ ภมูสิรุกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วย     
ผู้บริหารจาก บจก.ซีพี-เมจิ, บจก.ดัชมิลล์, บจก.ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เฟรช 
(ประเทศไทย) และ บจก.แลคตาซอย ร่วมจดักจิกรรมชวนคนไทยดืม่นมเนือ่ง
ใน “วนัดืม่นมโลก 1 มถินุายน” ในโครงการ “ดืม่นมทกุวนั สขุภาพดทีกุวยั” 

ตลุย์ วงศ์ศภุสวสัดิ ์ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จ�ากดั แถลง
ข่าวเปิดตวัแคมเปญการตลาดทีใ่หญ่สดุในรอบปี “ท�าสิง่ทีช่อบ เป็นอาชพีทีใ่ช่...
ดืม่แบรนด์ซปุไก่สกดั” โดยม ี 6 Passion Icons ตวัแทนคนรุน่ใหม่ จาก 6 
สาขาอาชพี ร่วมงาน ทีโ่รงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรงุเทพ 

มาซรนีา โมฮมัหมดั ยโูซฟ ผูช่้วยผูอ้�านวยการการท่องเทีย่วมาเลเซยี ประจ�า
ประเทศไทย ร่วมกบั การท่องเทีย่วรฐัซาบาห์, สตุรา แซงทวัรี ่ลอดจ์, การบนิไทย 
และ สายการบินไทยสมายล์ จัดสัมมนาน�าเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ เพื่อ
โปรโมทการท่องเทีย่วของรัฐซาบาร์ ประเทศมาเลเซีย ทีโ่รงแรมดสุติธานี 

อนษุฐา เชาว์วศิษิฐ และ กณพ เชาว์วศิษิฐ ผูบ้รหิารบรษิทั โตโยต้า ทโูช 
(ไทยแลนด์) จ�ากดั พร้อมด้วย มร.ฮโิรชเิงะ คาวาดะ ประธานบรษิทั ททีเีค 
เอเชยี ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จ�ากดั จดัโครงการ “เรียนรู้ขบัข่ีปลอดภยั
ไปกบั TPRO” เพือ่รณรงค์ความปลอดภยับนท้องถนน 

วรลกัษณ์ ตลุาภรณ์ ผอ.ใหญ่อาวโุสการตลาด บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ 
แถลงข่าวจดังาน “THE MALL SHOPPING CENTER ANNIVERSARY 
HAPPY SURPRISE” โดยม ีสริพิร ใจสะอาด, ประพนัธ์ รงัสโิยภาส 
และ นภสัสร บรุณศริ ิมาร่วมงานทีโ่รงแรมอมนัตรา ราชด�าริ

พ.ต.อ.อฏัธพร วงศ์ศริปิรดีา ผกก.บางพลดั และ กรรณกิาร์ สงัข์ประสทิธิ์ 
ผอ.เขตบางพลดั พร้อมด้วยต�ารวจในท้องที ่บก.น.7 และประชาชน ร่วมใจ
กนับรจิาคโลหติเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลฯ โดยม ีเพญ็จนัทร์ วงศ์ถาวรมัน่ 
รองผูอ้�านวยการโรงพยาบาลด้านการบรหิาร รพ.ยนัฮ ีให้การต้อนรบั 

ไพโรจน์ ชืน่ครฑุ ประธานคณะเจ้าหน้าทีด้่านธรุกจิสนิเชือ่ยานยนต์ บมจ.ธนาคาร
กรงุศรอียธุยา และ สริพิร ศภุรชัตการ ประธานคณะกรรมการอาสาสมคัรกรงุศรี
ออโต้ ประจ�าปี 2560 น�าทมีปรบัปรงุพฒันา ห้องสมดุภายใต้โครงการ “สร้าง-
ซ่อม-เสรมิ” ห้องสมดุกรงุศรอีอโต้ ทีโ่รงเรยีนบ้านเสลา จ.บรุรีมัย์ 

เฮนรี ่ หลงิ ผูอ้�านวยการโรงงาน กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย น�าทมี
พนกังานดาวอาสากว่า 100 คน ร่วมสร้างบ้านทีป่ลอดภยั แขง็แรง และ
ถกูสขุลกัษณะ ให้กบัครอบครวัของ บงัอร เจรญิคง ในต�าบลส�านกัท้อน 
และครอบครวัของอ�านาจ แว่วเสยีง ในต�าบลมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 
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กานต์เปรมปรดีิ ์ชติานนท์ รองผูว่้าราชการจงัหวดัจนัทบรุ ีเป็นประธานในพธิี
มอบโล่เกยีรตคิณุและเครือ่งหมาย “ผลติภณัฑ์ผลไม้แปรรูประดับคณุภาพดี
เยีย่ม” ให้แก่ผูป้ระกอบการ ทีไ่ด้รับการคดัสรรประจ�าปี 2560 จากกลุม่สมาชกิ
คลัสเตอร์ผลไม้แปรรปูพืน้ทีช่ายฝ่ังภาคตะวนัออก (ระยอง จนัทบุรี และตราด)

สมร เทดิธรรมพบิลู กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั, ดาว 
วาสิกศริิ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ และ 
จิระนันท์ พิตรปรีชา ที่ปรึกษามิวเซียมสยาม แถลงข่าวเปิดนิทรรศการ 
“แสตมป์นทิรรศน์ สายน�า้หลากชวิีต” 

กมลักานต์ อากาวลั รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสงูสดุธรุกจิต่างประเทศ ธนา 
คารไทยพาณชิย์ ร่วมกบั สมาคมธนาคารแห่งเมยีนมา และมหาวทิยาลยัธรรม 
ศาสตร์ จดัโครงการการอบรม SCB Bankers Academy “Myanmar Banker 
Leadership Program” 

สวุดี พึง่บุญพระ และ โอฬาร ปุ้ยพนัธวงศ์ ผูบ้รหิารพพีกีรุป๊ ร่วมกบั   
แคโรไลน์ เมอร์ฟีย์ ผูบ้รหิารศนูย์การค้าสยามพารากอน จดังาน “Roger 
Vivier Pop-Up Opening & Thailand Exclusive Collection Preview” 
โดยม ีอนิทริา ธนวิสทุธิ,์ แอน ทองประสม, สูข่วัญ บูลกลุ ร่วมงาน

ภทัรภรูติ รุง่จตรุภทัร ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการ สายงานคอร์ปอเรต อมิเมจ 
บมจ.เอพ ี(ไทยแลนด์) เป็นตวัแทนรบัมอบรางวลั “Asia Responsible En-
trepreneurship Awards” (AREA) ประจ�าปี 2017 สาขาการลงทุนเพื่อ
ทรพัยากรบคุคล จากองค์กรเอนเตอร์ไพร์ส เอเชยี โดยเอพ ี(ไทยแลนด์) 

ชนะชยั จลุจริาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ เออซีี จ�ากดั 
(มหาชน) น�าทมีพนกังาน เข้าร่วมพธิเีปิดการแข่งขนัฟตุบอลทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุ    
ในวงการตลาดทนุไทย “ฟุตบอลชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราช
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี สิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจ�าปี พ.ศ.2560” 

ไตรเตชะ  ตัง้มตธิรรม กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) เปิด
การอบรมและต้อนรบัสือ่มวลชนอย่างเป็นกนัเอง ในกจิกรรม Supalai Work 
shop Class for Friends คอร์สเรยีน “ผ้ามดัย้อมสไตล์ชโิบร”ิ งานฝีมอืแฮนด์
เมดสไตล์ญีปุ่น่เทรนด์ฮอตฮติมาแรง โดย อาจารย์ศรดุา กนัทะวงค์ 

โรงแรมในเครือเคป & แคนทารี โฮเทลส์ น�าทีมโดย นางสาวสุดาวดี           
ฤกษ์สุจริต ผู้จดัการทัว่ไปโรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จดักจิกรรมเทีย่วชม
สวนผลไม้ พาครอบครวัชาวญีปุ่น่ทีเ่ป็นลกูค้าของโรงแรมในเครอืได้สัมผัสและ
ลิม้รสชาตผิลไม้ไทยตามฤดกูาล ทีส่วนสุภทัราแลนด์ จงัหวัดระยอง 


