
ตรรกะป่วย?
ตามข้อก�าหนดรฐัธรรมนญูใหม่ 
แต่ไม่ใช้หลักการเดียวกันนี้กับ
องค์กรอืน่ หรอืแม้รฐัมนตร ี9 คน 
ทีถ่กูร้องให้สอบคณุสมบตัขัิดรฐั 
ธรรมนญูใหม่ แต่กลบัอ้างว่าตวั
เองมาตามรัฐธรรมนญูเก่า เมือ่
ตรรกะยงัวิบตัเิช่นนี ้เรายงัจะมี
ความหวังอะไรกับการปฏิรูป

บ้านเมืองในยุคปฏิรูปที่มีเป้า
หมายท�าให้เกิดความยุติธรรม
อย่างเท่าเทยีมเพือ่ให้เกดิความ
สมานฉนัท์ปรองดอง แต่การบงั 
คับใช้กฎหมายแบบสองมาตร 
ฐานยงัปรากฏอย่างเด่นชดั เช่น 
กรณีเซตซีโร่กกต. โดยอ้างว่า
ต้องใช้คนที่มีคุณสมบัติสูงขึ้น
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เห็นผิดเป็นชอบ เหน็ชัว่เป็น
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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
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

การบังคับใช้กฎหมายแบบสองมาตรฐาน
ที่พูดกันมาตลอดนั้นมีอยู่จริง

ไม่ใช่เรื่องมโนหรือคิดกันไปเอง

การสอบคณุสมบตัริฐัมนตรไีว้น่า
สนใจว่า
 “ไม่ค่อยสบายใจที่มีการวิ-  
จารณ์ว่า กกต.ยือ้ หรอื เอาคนื 
จากกรณทีีม่กีารตรวจสอบ 9 รฐั 
มนตร ีซึง่ค�าว่ายือ้ไม่อยู่ในทัศน-
คตขิองผม แต่เรือ่งทีเ่กดิขึน้ต้อง
พจิารณาบนหลกัการทีถ่กูต้องคอื 
หลกันติธิรรมต่อคนทีม่คีณุสมบติั
ครบแล้วถูกให้ออกไป หลักของ
ความเป็นมาตรฐานถ้าใช้กบัองค์ 
กรน้ีต้องใช้กับองค์กรอื่นหรือไม่ 
หลกัเรือ่งปลาสองน�า้ถกูต้องหรอื
ไม่ เพราะปลาสองน�้าเกิดขึ้นใน
ทกุองค์กร ผมไม่ได้ยือ้ แต่เล่าส่ิง
ทีเ่ป็นเหตผุลให้สังคมตระหนกัว่า

ตรรกะป่วย?
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ภายใต้รฐัธรรมนญูเก่า แต่มกีาร
ก�าหนดคณุสมบตัทิีส่งูขึน้จงึบอก
ว่าต้องมกีารปรบัเปล่ียนตามรฐั-
ธรรมนญูใหม่
 กรณีมีการโต้แย้งว่ากกต.มี
อ�านาจหน้าทีห่รอืไม่นัน้ ทางฝ่าย
กฎหมายพจิารณาแล้วรัฐธรรม-
นญูระบวุ่าถ้าเป็นเรือ่งส.ส. ส.ว. 
หรือรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติเป็น
หน้าท่ีกกต. แต่ผู้ชีข้าดคอืศาลรฐั 
ธรรมนญู และทีม่กีารพดูว่าบคุคล
ที่ถูกกล่าวหามาจากคุณสมบัติ
ตามรัฐธรรมนูญเก่าท�าไมต้อง
เดือดร้อนด้วยเมื่อมีรัฐธรรมนูญ
ใหม่ ด้วยประโยคเดียวกนัองค์กร
อิสระหรือกกต.เองก็มาภายใต้
รัฐธรรมนูญเก่าแต่เมื่อมีการก�า 
หนดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ
ใหม่ก็มีการคัดคนที่มีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนออก กต้็องด�าเนนิการ
ตามนัน้ อย่างไรก็ตาม กกต.เป็น
แค่บุรุษไปรษณีย์ส่งให้ศาลรัฐ-
ธรรมนญูพจิารณาว่ารัฐมนตรีจ�า 
เป็นต้องมคีณุสมบติัตามรฐัธรรม 
นญูใหม่หรอืไม่”
    สิง่ทีน่ายสมชัยพดูช่วยยนื 
ยันให้สังคมเห็นอย่างชัดเจน
อีกครั้งว่าเรื่องการบังคับใช้
กฎหมายแบบสองมาตรฐาน
ทีพ่ดูกนัมาตลอดนัน้มอียูจ่รงิ
ไม่ใช่เรื่องที่มโนหรือคิดกัน  
ไปเอง แม้แต่ในยคุปฏริปูทีม่ี
เป้าหมายต้องการท�าให้เกิด
ความเท่าเทยีม ความสมาน-
ฉันท์ปรองดองแต่การบังคับ
ใช้กฎหมายแบบสองมาตร 
ฐานกย็งัปรากฏให้เหน็

กรณท่ีีประชมุคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง (กกต.) มอบหมายให้
ฝ่ายกฎหมายไปร่างค�าส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อร้อง
เรียนรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบัน 
9 คนมคีณุสมบตัขิดัต่อรฐัธรรม-
นญูใหม่ทีม่ผีลบงัคับใช้แล้ว ส่วน
จะต้องพ้นจากต�าแหน่งหรอืไม่อยู่
ทีก่กต.จะมมีตส่ิงเรือ่งให้ศาลรฐั-
ธรรมนูญช้ีขาดหรือไม่ และส่งไป
แล้วศาลรฐัธรรมนญูจะตัดสนิออก
มาอย่างไร
 อย่างทีบ่อกไปก่อนหน้านี ้ว่า
เรือ่งนีไ้ม่มอีะไรให้รอลุน้ เพราะ
บรรดารฐัมนตรทีัง้ 9 รายทีถ่กูตรวจ
สอบยังชิลๆ ท�างานตามปรกติ 
เนือ่งจากการสอบต้องใช้เวลารวบ 
รวมหลกัฐานประกอบการตดัสนิ
ใจของกกต.อกีระยะหน่ึง
 แม้การสอบคุณสมบัติเป็น 
การท�าตามหน้าทีท่ีม่คีนร้องเรยีน
มา แต่ก็ยงัมคีนมองเร่ืองนีใ้นมมุ
ทางการเมอืงโดยเอาไปผูกโยงกบั
เรื่องที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) มข้ีอเสนอให้เซตซโีร่กกต.
เพ่ือท�าการสรรหาชดุใหม่ มาท�า
หน้าทีแ่ทน
 เรื่องนี้จะเป็นเรื่องทางการ
เมอืงหรอืไม่ หรอืเป็นแค่การท�า
หน้าทีต่ามปรกตเิป็นอกีเรือ่งหนึง่
 แต่สิ่งท่ีเราได้เห็นชัดเจน
จากกรณนีีค้อืความสองมาตร 
ฐานในการบงัคบัใช้กฎหมาย
ทีย่งัคงมอียู่
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร 
กกต. พดูตอนหนึง่ในการเป็นประ 
ธานเปิดงานสมัมนารบัฟังความ
เห็นต่อร่างยุทธศาสตร์แผนส�า-
นักงานคณะกรรมการการเลือก
ตัง้ พ.ศ.2560-2579 ภายใต้ทศิ 
ทางยุทธศาสตร์ 20 ปี เกี่ยวกับ

เหตุผลท่ีถกูต้องคอือะไร
 ส่วนประเด็นที่บอกว่ากกต.
เอาคนืนัน้ ยืนยันว่า กกต.ไม่ได้
เอาคนื เพราะการตรวจสอบคณุ-
สมบติั 9 รฐัมนตรน้ัีนเป็นไปตาม
ค�าร้องของนายเรอืงไกร ลกีจิวฒันะ 
ฝ่ายกฎหมายพรรคเพือ่ไทย ทีย่ืน่
เรื่องตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 60 และ
ด�าเนินการตามขั้นตอนมาโดย
ล�าดับ จนเข้าสู่การประชุมของ 
กกต. ต้ังแต่วันท่ี 23 พ.ค. ก่อนท่ี
จะมกีารเซตซโีร่กกต. แต่ไม่ได้พิ 
จารณาเพราะกกต. อยู่ไม่ครบห้า 
ส่วนท่ีมีรัฐมนตรีบางคนออกมา
ช้ีแจงว่าตัวเองเข้ามาตามรฐัธรรม 
นญูเก่านัน้ ในส่วนของกกต.ก็มา
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

 จึงบอกว่าคนพวกนี้จะไม่มีค�าว่า “น�้า 
ตาหลั่ง” ไม่มีค�าว่า“ร้องไห้” ขณะที่บาป
ยงัไม่ให้โทษ จะมแีต่ความฮกึเหมิ คกึคะ 
นอง ย่ามใจ ไม่เกรงกลัวอะไร ไม่เกรง
กลัวใครท้ังนั้น คิดว่าบาปกรรมไม่มีจริง 
คนท่ีเช่ืออย่างน้ีในทางพระพุทธศาสนา
เรยีกว่า “มจิฉาทิฏฐ”ิ พวกเหน็ผิดเป็นชอบ 
เห็นชั่วเป็นดี เห็นการกระท�าบาปกรรม
เป็นดอกบัว ท้ังๆท่ีมันก�าลังปั่นหัวเป็น
กงจักร  
 เพราะฉะนัน้ใครทีเ่หน็ 2 ข่าวนี ้จะมกีีฆ่าต 
กรก็ตาม ต้องน�ามาเป็นบทเรียน ต้องจดจ�า
และน้อมน�าเอามาปรับปรุงชีวิต อย่าให้ผิด
พลาดเหมอืนทีเ่หน็ เอาเรือ่งนีม้าเป็นบทเรยีน 
เตือนใจ สอนใจ ไม่ให้ผิดพลาดเพลี่ยงพล�้า 
กระท�าแบบเขา แล้วชีวิตก็จะปลอดภัย กรรม
ก็ไม่ท่วมสมองท่วมหัว ไม่ติดตามต่อเนื่อง
  ถ้าคดฆ่ีาสามเณรมกีารขดุคุย้แล้วเจอ
อกี 1-2 ศพ ยิง่จบเห่ คงตายคาคกุ หรอืคดี
ฆ่าหัน่ศพกเ็หมอืนกนั ถ้าสมมตว่ิาเกดิไป
พัวพันกับยาเสพติดระดับใหญ่อีก ก็แน่ 
นอนว่าไม่มีรอด จบสิ้นกันไปหมด  
เจริญพร

ทีบ่อกว่าคนเรา “ไม่เหน็โลงศพ ไม่หลัง่น�า้ตา” 
นั้น เวลานี้มี 2 คดีที่มีลักษณะคล้ายๆกับค�าที่
ว่า ถ้ากรรมยังไม่ส่งผลกรรมขณะท�า ก็จะจอง 
หองพองขน ไม่เกรงกลัวบาปกลัวกรรมอะไร 
2 คดทีีว่่าคอืคดฆ่ีาสามเณรปลืม้และคดเีปรีย้ว
ฆ่าหัน่ศพ ทัง้ 2 คด ีตอนท�าบาปยงัไม่เหน็โทษ
เห็นกรรม เหมือนผลไม้บาปนี่ยอดมันหวาน 
แต่ตอนเก็บผลมากินจึงรู้ว่ามันเป็นพิษร้ายถึง
ตายหรือเจียนตาย 
 เขาจึงเปรียบบาปมันอย่างนั้น หากยังไม่
ให้ผลกรรมก็ไม่รู้สึกอะไร แต่ผลเห็นพิษจึงจะ
รู้สึก แต่บางคนก็พยายามบอกว่าบาปกรรม
ไม่มจีรงิหรอก ทัง้ทีมี่คนเตอืนว่าอย่าไปท�าเลย
 อย่างวัดกับศาสนาที่ไม่เช่ือเรื่องบาปเรื่อง
กรรม ถ้าเชือ่ว่ากค็งไม่ย่ามใจท�าได้ขนาดนี ้คดี
เปร้ียวก็เหมือนกัน ตอนนั้นคงคิดว่าชีวิตมัน
มันก็ต้องเป็นไปอย่างนี้แหละ กิน เที่ยว เล่น 
สูบบุหร่ี เมาเหล้าเมายาอะไรต่างๆ ยังไม่รู้
หรอกว่าจะท�าไปได้ถึงขนาดไหน  
 คนเราถ้าเงนิหมนุเวยีนในบญัช ีมจ่ีายมใีช้
แค่ไม่รู้ว่าท�างานอะไร อย่างอธิบดี หรือผู้ว่าฯ 
จะมเีงนิเดอืนละเป็นล้านๆได้หรอืไม่ อย่างนีม้นั
กต้็องมเีรือ่งของเงนิบาปเข้าไปพวัพนัแน่นอน

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
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In Brief : ย่อความ

มิจฉาทิฏฐิ

ทรรศนะ

ขณะท่ีบาปยังไม่ให้โทษ จะมีแต่
ความฮกึเหมิ คกึคะนอง ไม่เกรงกลวั
อะไรทัง้นัน้ คดิว่าบาปกรรมไม่มจีรงิ
คนที่เชื่ออย่างนี้ในทางพระพุทธ
ศาสนาเรยีกว่า “มจิฉาทิฐ”ิ พวกเหน็
ผิดเป็นชอบ เห็นชั่วเป็นดี  

ผลโพล “Low Love” ซึ่งมีผู้ติดตาม
กว่า 9 แสน เขย่าต่อมอารมณ์ของ 
“ทั่นผู้น�า” และพรรคเก่าแก่อีกครั้ง 
เมื่อล่าสุดเปิดโหวตรอบใหม่ (7 มิ-
ถุนายน) ต้ังหัวข้อ “นโยบายของ
นายกคนไหน ถกูใจประชาชนชาว
ไทยมากที่สุด?” โดยมี 3 ตัวเลือก 
คือ “เจ๊ปู-ทั่นผู้น�า-หล่อใหญ่” 
 เปิดโหวต 4 ชั่วโมง มีการรับ
ชม 642K ครัง้ จ�านวนโหวตเกอืบ 
70,000 ปรากฏว่า “เจ๊ปู” น�าโด่ง
ได้ 54,369 โหวต รองลงมาคือ 
“ทั่นผู้น�า” ได้แค่ 7,548 โหวต 
และรัง้ท้าย “หล่อใหญ่” ได้ 3,358 
โหวต 
 ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน
ที่ผ่านมา “Low Love” ได้โพลค�า 
ถามว่า “อยากให้ใครเป็นนายกฯ” 
มตีวัเลอืก 4 ตวัเลอืก ปรากฏว่า “ทกั
กี้” ได้ 34,595 โหวต “ทั่นผู้น�า” 
15,940 โหวต “หล่อใหญ่” 1,769 
โหวต “ลงุก�านัน” รัง้ท้าย 771  โหวต
 นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 29 พฤษ-   
ภาคม เฟซบุ๊กแฟนเพจ “YouLike 
(คลิปเด็ด)” ซึ่งมียอดผู้ติดตาม 13 
ล้าน แชร์โพสต์ต้ังค�าถาม “ถ้าประ 
เทศน้ีไม่มีตระกูลชินวัตร คุณจะ
เลอืกใครเป็นนายกรฐัมนตร?ี” โดย
มี 4 ตวัเลอืก ปรากฏว่า โหวตไม่เลอืก
ใครเลยถึง 92,000 โหวต “ทั่นผู้น�า” 
14,000 โหวต “หล่อใหญ่” 5,200 
โหวต และ “ลุงก�านัน” 1,800 โหวต
 “โลกวันนี้วันสุข” จึงบอกว่า 
“อย่ามาตู่” เมื่อมีการปลุก “ผีตัว
เป็นๆ” กลบัมาดงักระหึม่อกีครัง้!

ผีตัวเป็นๆ !
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ตัง้AddVentureลยุสตารต์อพั

 นายยุทธนา เจยีมตระการ ผู้
ช่วยผูจ้ดัการใหญ่-การบรหิารกลาง 
เอสซจี ีกล่าวว่า ยคุ Digital Trans-
formation ที่เทคโนโลยีเข้ามามี   
บทบาทอย่างมากท�าให้พฤตกิรรม
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงและมีความ
ต้องการหลากหลาย ขณะเดยีวกนั
ยงัพลกิโฉมธรุกจิและอตุสาหกรรม
ต่างๆ สร้างทัง้โอกาสและความท้า 
ทายธรุกจิทัง้เลก็ กลางและขนาด
ใหญ่ทัว่โลก เอสซจีจึีงให้ความส�า-
คัญกบัการพฒันานวตักรรมสูค่วาม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวด-
เรว็ จงึตัง้บรษิทัรปูแบบ Corporate 
Venture Capital หรอื CVC ภาย
ใต้ชื่อ AddVentures เพื่อเสริม
ศักยภาพและลงทุนในสตาร์ตอัพ
ไทยและทั่วโลก ท�าให้เอสซีจีสา-  
มารถเชือ่มโยงนวตักรรมใหม่ๆ ให้
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่ง 
ขนั รวมทัง้ท�าให้ลกูค้าได้ใช้สนิค้า
และบริการที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้นและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สะดวก
สบายมากย่ิงขึน้
 การจดัตัง้ AddVentures ถอื
เป็นก้าวส�าคญัทีเ่อสซจีจีะสร้างสรรค์
เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ที่
มศีกัยภาพสงูกบักลุม่สตาร์ตอพัทีม่ี
จดุเด่นเรือ่ง Spirit ของ Entrepre-
neurship และการสร้าง Innovation 
ทีเ่ป็น Outside-in innovation ใน

มุมมองของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เม่ือ
ประกอบกบั Speed ในกระบวน-
การท�างานทีเ่รยีกว่า Lean Star-
tups รวมทัง้การใช้ Digital tech-
nology ท�าให้ข้อจ�ากดัในการท�าธรุ 
กิจแบบเดมิๆ หายไป และท�าให้ผล
ผลติของสตาร์ตอพัมพีลงัมหาศาล
แบบทีไ่ม่เคยมมีาก่อน
 การจดัตัง้ AddVentures ยงัมี
จดุมุง่หมายส�าคญัในการสนบัสนนุ 
Startup Ecosystem ไทยและ
อาเซยีนให้แขง็แกร่ง โดยน�าศกัย-
ภาพและจุดแข็งต่างๆ ของเอสซีจี
เข้าไปต่อยอด ร่วมมอืพฒันาธรุกจิ
ในองค์รวมให้ดยีิง่ข้ึนและยกระดบั
ให้เกดิ New S-Curve อตุสาห-
กรรมใหม่ในการพฒันาเทคโนโลยี
และรังสรรค์นวัตกรรมในการแข่ง 
ขนัในเวทโีลก
 ส�าหรบักรรมการผูจั้ดการ Add 
Ventures คอื ดร.จาชชวั แพส ซึง่
มปีระสบการณ์ด้านเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมมานบั 10 ปี และมคีวาม
ช�านาญในหลากหลายแวดวงธุร-
กจิ โดย ดร.จาชชวั กล่าววสิยัทศัน์ 
“You Innovate, We Scale” ว่า
สื่อถึงความเป็นองค์กรที่เปิดกว้าง
ส�าหรับความร่วมมือกับสตาร์ต- 
อพัทีต้่องการส่งต่อเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมทีด่กีว่า เรว็กว่าและคุม้
ค่ากว่าให้แก่คูค้่าหรอืผูบ้รโิภค จงึ

เชือ่ว่าจะช่วยให้สตาร์ตอพัเหล่านัน้
เติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน
ผ่านการร่วมมอืกนัอย่างใกล้ชดิ
 ส�าหรบัการลงทนุช่วง 3-5 ปี
แรกเฉลีย่ครัง้ละ 1-5 ล้านเหรยีญ
สหรัฐ แบ่งการลงทุนออกเป็น 2 
กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.การลงทุนใน 
Digital Technology กลุ่มที่เป็น 
Global Technology Hub เช่น 
Silicon Valley ประเทศสหรัฐ-
อเมรกิา Tel Aviv ประเทศอสิราเอล 
และ Shenzhen ประเทศจนี เป็น 
ต้น โดยจะร่วมมือกับ Venture 
Capital ชัน้น�าในประเทศดงักล่าว 
หรอืเปิดตลาดในไทยและอาเซยีน 
2.การลงทนุใน Digital Business 
Model ในไทยและอาเซยีน ซึง่เอส
ซีจีมฐีานธรุกจิ โดยจะท�าการลงทุน
ผ่านกองทนุ Venture Capital และ
การลงทนุโดยตรง (Direct Invest-
ment) ในสตาร์ตอพัทีพ่ฒันานวตั-
กรรมสอดคล้องกับทิศทางเทคโน 
โลยเีป้าหมายของ AddVentures

ดินเนอร์มื้อพิเศษ : นายชัย-   
พล กฤตยาวาณิช ผู้อ�านวยการ
อาวุโส บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา 
จ�ากัด ชวนสมาชิกบัตรเครดิต-
กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ 
และ กรุงศรี ซิกเนเจอร์ ร่วมสัม  
ผสัประสบการณ์ดนิเนอร์สดุเอ็กซ์
คลูซีฟ กบัเมนอูาหารโปรตเุกสสดุ
หร ูณ บ้านท่านทตูโปรตเุกส ถนน
เจริญกรุง 

เอสซีจีตั้ง AddVentures เสริมศักยภาพสตาร์ตอัพทั่วโลก 
ยกระดับ Ecosystem ปูพรมพัฒนานวัตกรรม 3 กลุ่มหลัก 
“Enterprise-Industrial-B2B” เพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขัน สร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ลูกค้า

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,650.00 บาท

 ขาย 20,750.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,284.00  บาท

 ขาย   20,750.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,285.86 ขาย 1,286.30
ลอนดอน ซื้อ 1,285.97 ขาย 1,286.21

ภาวะหุ้น 8 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) 

34.29

38.96625

45.89375

4.4775

0.32208

24.90825

+3.70  1,570.28  
  42,838.51
+6.28  2,238.32  
  26,838.35
+2.79  990.74  
  20,899.77
-0.56  565.14  
  1,754.45

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,676.37  +3.37

2,412.81  +6.26

2,512.88  -1.34 

1,844.32  +3.71

2,438.78  +4.92

2,924.27  +6.93

1,247.36  -0.08

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,628.28

10.80

3,953.68

9.23

674.60

-

12,571.38

29.35

12,355.31

28.84

216.07

-

21,037.92

49.11

22,222.18

51.87

-1,184.27

- 

จาชชวั แพส
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โชว์แผนธรุกจิ : นายแพทย์สวุนิ ไกรภเูบศ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
บวิตี ้คอมมนูติี ้จ�ากดั (มหาชน)  ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึร่วมกบัผูบ้รหิารจาก ASIAN 
JWD และ LPH ในโอกาสให้เกยีรตร่ิวมเป็นวทิยากรน�าเสนอข้อมลูแผนธรุกจิแก่
นกัลงทนุ ในงานสมัมนา “Road to the Star กบั KTB Wealth Management” 
ทีโ่รงแรมโนโวเทล เพลนิจติ 

PTT Top Up Card : นายอรรถพล ฤกษ์พบิลูย์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่หน่วย
ธรุกจิน�า้มนั บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) และ นายรชักร ชยาภิรตั ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ หรอื ธนาคารทหารไทย จ�ากดั (มหาชน) ร่วมเปิดตวับตัรเงนิสด
เตมิน�า้มนัอตัโนมตั ิ(PTT Top Up Card) บตัรเงนิสดเตมิน�า้มนัประเภทเตมิเงนิ 
ใช้ช�าระค่าน�า้มนัเชือ้เพลงิทีส่ถานบีรกิารน�า้มนั ปตท. ได้โดยไม่มค่ีาธรรมเนียม 

 ผศ.ดร.เกษรา ธญัลกัษณ์ภาคย์ 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษัิท 
เสนาดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหา-
ชน) (SENA) เปิดเผยการร่วมทนุ
ระหว่าง SENA กบับรษิทั ฮนัควิ   
เรียลตี ้จ�ากดั (ประเทศญีปุ่น่) หนึง่
ในกลุม่บรษิทั Hankyu Hanshin 
Holding Group ผูป้ระกอบการอสงั 
หาริมทรพัย์รายใหญ่ในญีปุ่น่  พฒั-
นาโครงการอสงัหาฯ ร่วมกนั เน้น
พื้นท่ีตามแนวรถไฟฟ้าซ่ึงปีน้ีเปิด    
2 โครงการใหม่ มลูค่ารวม 7,000 

ล้านบาท ได้แก่ โครงการนชิ ไพรด์ 
เตาปนู-อนิเทอเชนจ์ และโครงการ 
นชิ โมโน สขุมุวทิ 70 
 ผศ.ดร.เกษรา กล่าวว่า โครงการ 
นชิ โมโน สขุมุวทิ 70 เป็นโครงการ
ท่ีสองท่ีฮันคิว เรียลต้ีให้ความไว้
วางใจร่วมทนุ แสดงให้เหน็ความส�า 
เรจ็การด�าเนนิงานทีจ่ะมกีารร่วมทนุ
เพิม่ขึน้ต่อไป เป็นโครงการคอนโดฯ 
ระดับสูงมีจ�านวนยูนิตกว่า 1,270 
ยนูติ และอยูใ่กล้รถไฟฟ้าสายสเีขยีว
สถานแีบริง่เพยีง 250 เมตร ภายใต้

แนวคดิและการพฒันาผลติภณัฑ์ที่
เรยีกว่า “Geo Fit” ทีม่กีลิน่อายความ
เป็นญีปุ่น่ ใส่ใจในรายละเอยีดและ
เข้าใจความต้องการของผู้อยู่อาศัย
อย่างลกึซึง้ 
 นายรวิอจิ ิ โมโรโทม ิ ประธาน
บรษัิท ฮนัควิ เรยีลตีฯ้ กล่าวว่า บรษัิท

SENA ร่วมทุน “ฮันคิวเรียลตี้” อสังหาฯรายใหญ่แดนปลา 
ดบิ น�าร่อง 2 โครงการคอนโดฯแนวรถไฟฟ้าเตาปนู-สขุมุวทิ 
มูลค่า 7,000 ล้านบาท ชูแนวคิดที่อยู่อาศัยแบบญี่ปุ่น   

SENAผนึกทนุอสงัหาฯญีปุ่น่

TWZสร้างสมดลุธรุกจิเก่า-ใหม่
 นางปิยะนุช รังคสิริ ประธาน
กรรมการบรหิาร บรษิทั ทดีบับลวิ
แซด คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื TWZ เปิดเผยว่า ปลายเดอืน
มถินุายนจะทราบผลผูไ้ด้ด�าเนินโครง 
การผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
แบบตดิตัง้บนพืน้ดิน (โซลาร์ฟาร์ม) 
ส�าหรบัหน่วยงานราชการและสห-
กรณ์ภาคการเกษตรระยะที่ 2 ซึ่ง 
TWZ มัน่ใจจะได้โครงการรอบสอง
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการๆ ละ 5 เมกะ

มคีอนเซป็ต์ในการพฒันาโครงการ 
Geofit+(Geo fit plus) ทีต้่องการน�า
เสนอทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ป่ียมด้วยคณุภาพ
ให้กบัลกูค้าสอดคล้องกบัทาง SE-
NA ที่จะเป็นหุ้นส่วนในระยะยาว
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการ
ด�าเนนิงานร่วมกนั

วัตต์ รวมเป็น 25 เมกะวัตต์ เมือ่รวม
กับท่ีมอียูแ่ล้ว 5 เมกะวัตต์ ก็จะท�าให้
มรีวม 30 เมกะวตัต์ตามเป้าหมายที่
วางไว้ 
 ส�าหรบัธรุกจิพฒันาอสงัหารมิ-
ทรัพย์ของ TWZ ท่ีลงทุนโครงการ
เดอะเพเซอร์ พทัยา มลูค่าโครงการ 
500 ล้านบาท ขณะนีม้ยีอดจองแล้ว
ประมาณ 40% หรอื 200 ล้านบาท 
จะมกีารโอนและรับรู้รายได้ท้ังหมด
ในปีนีเ้ริม่ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2560 

โดยมอีตัราก�าไรประมาณ 20%
 ส่วนด้านธรุกจิสือ่สารโทรคมนา 
คมยงัเป็นธรุกจิหลกัของ TWZ โดย
ยงัเดนิหน้าพฒันาผลติภณัฑ์ให้สอด 
คล้องกับความต้องการของผูบ้รโิภค
และมัน่ใจว่าจะเตบิโตต่อเนือ่ง และ
ธรุกิจหนึง่ซึง่อยูร่ะหว่างการศกึษาใน
การลงทนุคอืธรุกจิร้านขายของช�าแนว
ใหม่ทัง้ขายสนิค้าและบริการเติมเงิน 
ช�าระเงนิต่างๆ ซึง่มโีอกาสการเตบิ 
โตทีส่งูมากปิยะนุช รงัคสิริ 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘แรชฟอร์ด’รอโอกาสทมีชาติ 

‘อลัเลกร’ีต่อสญัญายาวกบัยเูว่ 

‘หงส์’ประกาศขอโทษ‘นกับญุ’  

มาร์คสั แรชฟอร์ด พร้อมทีจ่ะฝากอนาคต
ไว้กบัทมีแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ แต่ยอมรบั
ว่า เขาต้องรอส�าหรบัโอกาสในทมีชาตอัิงกฤษ 
โดยกองหน้าวยั 19 ปี ไม่ได้ลงเล่นให้กบัทมี
ชาตเิลย นบัตัง้แต่เขาท�าประตแูรกในทมีชดุ
ใหญ่ในนัดที่พบกับทีมออสเตรเลีย พฤษ-   
ภาคม 2016 “แน่นอน มนัเป็นเรือ่งทีย่าก แต่
มนักเ็ป็นเรือ่งท่ีธรรมดาทีจ่ะต้องเกดิขึน้ ผม
ต้องยอมรับว่าในทีมเรามีนักเตะฝีเท้าดีๆ  
มากมาย จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องแข่งขันกนั 
คุณต้องพัฒนาฝีเท้าของคุณอย่างต่อเนื่อง 
เมือ่คณุต้องการท่ีจะเป็นส่วนหนึง่ในทมีชาติ
อังกฤษ”

มาสซมิเิลยีโน อลัเลกร ี โค้ชดบัเบ้ิลแชมป์
ของทีม “ม้าลาย” ยเุวนตสุ ตกลงต่อสัญญา
กับทีมออกไป แม้ว่าล่าสุดเขาเพิ่งจะพาทีม
พ่ายต่อทมี “ราชนัชดุขาว” เรอลั มาดรดิ ใน
นัดชิงชนะเลิศ แชมเปี้ยนส์ ลีก ด้วยสกอร์      
4-1 โดยกนุซอืวยั 49 ปี พาทีมยเูวนตสุคว้า
แชมป์กลัโช เซเรยีอา และโคปปา อติาเลยี จะ
อยูก่บัทมีไปจนถงึปี 2020 “นับต้ังแต่เขามา
ร่วมทมีเมือ่เดอืนกรกฎาคม 2014 เขาได้รบั
สทิธิเ์ตม็ที ่ ภายใต้การดแูลของเขา ทมีคว้า
แชมป์ลกี 3 สมยั แชมป์อติาเลยีน คัพ 3 สมัย 
และแชมป์อติาเลยีน ซเูปอร์ คัพ 1 สมัย รวม
ไปถงึการเข้าชงิชนะเลศิแชมเป้ียนส์ ลกี 2 สมัย

“หงส์แดง” ลิเวอร์พลู ประกาศเลกิสนใจ
คว้าตัว เวอร์จิล ฟาน ไดจค์ กองหลังของ
สโมสรเซาแธมป์ตนัมาร่วมทมีแล้ว หลงัจาก
ที่สื่ออังกฤษ ตีข่าวว่าเซาแธมป์ตัน ได้ร้อง
เรยีนไปทางสมาคมฟตุบอลว่า ทมีลเิวอร์พลู 
แอบติดต่อตวันกัเตะโดยไม่ผ่านสโมสร ซึง่ผดิ
กฎของสมาคม เมือ่วนัพธุทีผ่่านมา “เราต้อง
ขอโทษเจ้าของสโมสร บอร์ดบริหาร และ
แฟนๆของเซาแธมป์ตนั ทีท่�าให้เกดิเรือ่งเข้า 
ใจผดิกนักรณขีอง เวอร์จลิ ฟาน ไดจค์ เรา
เคารพในสถานะของเซาแธมป์ตัน และขอ
ยนืยนัว่า เราจะยกเลกิการตดิต่อทาบทามใน
นักเตะผู้นี้โดยทันที” ข้อความของสโมสร
ลเิวอร์พลู ท่ีถกูเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์อย่างเป็น
ทางการของสโมสร 

ดเีอโก้ คอสต้า ออกมาเปิดเผยว่า อนัโตนโิอ 
คอนเต้ บอกกับเขาว่า เขาไม่ได้อยู่เป็นส่วน
หนึ่งของทีมเชลซี ส�าหรับฤดูกาลหน้าแล้ว 
 กองหน้าวัย 26 ปี ยิงไป 26 ประตู จาก 
46 เกมให้กบัทมีแชมป์พรเีมยีร์ลกี ปีล่าสุด ให้
สมัภาษณ์ว่า คอนเต้ ได้ส่งข้อความถงึเขา โดย
ยนืยนัว่าเขาก�าลงัอยูใ่นช่วงเวลาของการพจิาร 
ณาถึงอนาคตของ คอสต้า ว่าอาจจะต้องเดิน
ออกจากถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ ในอนาคต
 คอสต้า กล่าวหลงัจากจบเกมทีส่เปน เสมอ
กับโคลัมเบีย 2-2 เม่ือคืนวันพุธที่ผ่านมาว่า 
“ผมยังคงเป็นนักเตะเชลซี แต่พวกเขาไม่ต้อง 
การให้ผมอยู่ท่ีน่ัน อันโตนิโอ ส่งข้อความถึง
ผมแบบนั้น คอนเต้ บอกว่าเขาไม่มีผมอยู่ใน

แอนดี ้เมอร์เรย์ มอื 1 ของโลก ยงัคงโชว์ผล
งานได้ดผ่ีานเข้ารอบรองชนะเลศิเฟรนช์ โอเพ่น 
เป็นครัง้ที ่5 หลงัจากทีเ่อาชนะ เคอ ินชิโิคร ิไป
ด้วยสกอร์ 2-6, 6-1, 7-6 (7-0), 6-1 โดยรอบ
ต่อไป เมอร์เรย์ จะพบกบั สแตน วารนิก้า ทีเ่อา 
ชนะ มารนิ ซลิคิ มาได้ 6-3, 6-3, 6-1 “คณุก็
รูว่้าหลายคนมองว่า ผมไม่น่าจะผ่านเข้ามาถงึ
รอบรองชนะเลศิได้ แต่ผมกส็ามารถท�าได้ และ
หวงัว่าจะเข้าไปรอบต่อไปได้ด้วย วนันีผ้มไม่รูส้กึ
ว่าผมเล่นได้ดมีากนกั แต่มนัเป็นก้าวทีย่ิง่ใหญ่
บนเส้นทางทีถ่กูต้อง ทกุคนสามารถเอาชนะใน
การแข่งขันได้ แต่เขาจะต้องเล่นได้ดีด้วย แต่

ทีมส�าหรับฤดูกาลหน้า” 
 “มันเป็นเรื่องที่น่าอาย ผมได้ส่งข้อความ
ยังชาวเมืองเชลซีเพ่ือการตัดสินใจ แต่ที่แน่ 
นอนกค็อื โค้ชไม่ต้องการผมแล้วทีน่ัน่ คณุต้อง 
หาทีมอยู่ใหม่” 
 เรื่องของการย้ายทีมออกจากถิ่นสแตม-   
ฟอร์ด บริดจ์ ของคอสต้า ตกเป็นข่าวมาอย่าง
ต่อเนือ่ง ช่วงปลายฤดกูาลทีแ่ล้ว มีรายงานข่าว
ด้วยซ�้าไปว่า คอสต้า เป็นท่ีสนใจของสโมสร
ในซูเปอร์ลีกของจีน แต่จะว่าไปแล้ว กองหน้า
เลือดร้อนผู้นี้ ต้องการที่จะกลับไปเล่นให้กับ
ทมีแอตเลตโิก มาดรดิ ทมีเก่าของเขามากกว่า 
แม้ว่าการย้ายทมีอาจจะต้องล่าช้าออกไปเนือ่ง 
จากทีมแอตเลติโก มาดริด ยังอยู่ในช่วงของ
การลงโทษแบนห้ามซื้อขายนักเตะจากทาง
ฟีฟ่า
 “มนัจะเป็นเรือ่งทีด่มีาก หากว่าผมได้กลบั
ไปที่แอตเลติโก แต่มันเป็นเรื่องที่ยากมาก 
หากว่าผมไม่มโีอกาสลงเล่น นานเป็นเวลา 4-5 
เดือน ซึ่งผมไม่รู้เรื่องตรงนี้ มันเป็นเรื่องที่ซับ
ซ้อนมาก แต่ทุกคนรู้ดีว่า ผมรักแอตเลติโก 
มาก และผมก็รักที่จะอาศัยที่มาดริดด้วย แต่
อย่างที่บอก มันจะดีมาก หากได้กลับไป แต่
มันยากมากทีจ่ะไม่ได้ลงเล่น 4-5 และเป็นช่วง
ของฟตุบอลโลกด้วย มนัมอีะไรหลายสิง่ทีต้่อง
คดิ แต่ไม่ว่าจะอะไร ผมต้องการลงเล่นให้มาก
ที่สุด” 
 คอสต้า ย้ายมาร่วมทีมเชลซี เมื่อปี 2014 
ในราคา 32 ล้านปอนด์ ยิงไป 58 ประตู ใน 
120 เกม คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 2 สมัย และ
แชมป์ลีก คัพ 1 สมัย 

‘คอสต้า’ไม่อยู่ในแผนเชลซี

‘เมอร์เรย์’รบัยงัเล่นไม่ค่อยดี
หากว่าชัยชนะที่ได้มาในวันที่คุณเล่นได้ไม่ดี   
นกั มนักเ็ป็นเรือ่งทีน่่าพอใจเช่นกนั” เมอร์เร่ย์ 
กล่าว ส่วนรอบรองชนะเลิศ อกีคูเ่ป็นการพบกนั
ระหว่าง ราฟาเอล นาดาล แชมป์ 9 สมยั กบั 
โดมนิคิ เธยีม ทีเ่อาชนะ โนวกั ยอร์โควคิ แชมป์
เก่ามาได้  7-6 (7-5), 6-3, 6-0 
 ซีโมน่า ฮาลีป พลิกสถานการณ์เอาชนะ      
อลีน่ิา สวโิตลนิา 3-6, 7-6 (8-6), 6-0 ผ่าน
เข้ารอบรองชนะเลิศของฝ่ายหญิงได้เป็นผล
ส�าเรจ็เช่นกนั โดย ฮาลปี จะผ่านเข้าไปพบกบั 
คาโรลน่ีา พลสีโคว่า ทีเ่อาชนะ คาโรไลน์ การ์
เซยี มาได้ 7-6 (7-3), 6-4   
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ปาเรษ นาธ เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com มองว่า
เกาหลเีหนอืยงัมช่ีองเอาตวัรอด หลงัถกูสหประชาชาต ิ(UN) เพิม่
การคว�่าบาตร กดดันให้เลิกผลิตอาวุธนิวเคลียร์

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

กาตาร์ยงัคงเผชญิภาวะวกิฤต 
หลังถูกประเทศเพื่อนบ้านตัดสัม 
พันธ์แบบเด็ดขาด แม้หลายฝ่าย
พยายามเข้ามาคลี่คลายปัญหา 
แต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ในทาง

กับอิหร่าน คู่อริส�าคัญของซาอุฯ
 กาตาร์เร่งด�าเนนิการแก้ปัญ-
หาที่รุมเร้าเข้ามา โดยขอส�ารอง
อาหารและน�า้จากอหิร่านและตรุกี 
และทาบทามอกีหลายประเทศให้
ช่วยเหลือ       
 ส�าหรบัตรุก ีประกาศอยูข้่าง
กาตาร์เตม็ตวั ล่าสดุ ทีป่ระชมุ
รัฐสภาตุรกี ลงมติอนมุตัใิห้ส่ง
ทหารไปประจ�าการทีฐ่านทพัใน
กาตาร์เพิม่ 
 ด้านนายอับเดล บารี อัตวาน 
บรรณาธิการบริหารสื่อออนไลน์ 
al Rai al Youm ของคูเวต มอง
สถานการณ์นีว่้า ซาอฯุ และพนัธ-
มติร คงไม่เปลีย่นจดุยนืในการกด 
ดันกาตาร์ 
 ในทางตรงกนัข้าม กลบัจะเพิม่
ความเข้มข้นขึน้ เพือ่บีบกาตาร์ให้ 
“ยอมจ�านน” ยอมรับข้อกล่าวหา 
และต้องให้ค�ามัน่ว่า จะไม่ยุง่เกีย่ว
กลุ่มก่อการร้ายอีกต่อไป
 หากมาตรการกดดันแผน
แรกไม่ส�าเร็จ อตัวานมองว่า ซา
อฯุ และพนัธมติรอาจใช้แผน 2 
คอืการใช้ก�าลงัทหาร ท�าให้สง 
ครามปะทขุึน้ในทีส่ดุ
 มุมมองของอัตวานค่อนข้างดุ
เดือด ซึ่งโอกาสเกิดข้ึน มีความ
เป็นไปได้เช่นกัน 
 อย่างไรกต็าม นกัวเิคราะห์
เสยีงข้างมากเชือ่ว่า เหตกุารณ์
ไม่น่าจะพัฒนาไปถงึจดุเลวร้าย
ระดับนั้น   

 
 

In Brief : ย่อความ

กาตาร์ยังคงเผชิญภาวะ
วิกฤต หลังถูกประเทศ
เพื่อนบ้านน�าโดยซาอุดี
อาระเบยี ตดัสมัพนัธ์รวม
ทั้งกดดันด้วยมาตรการ
รนุแรง ขณะตรุกปีระกาศ
ยืนเคียงข้างกาตาร์ และ
เตรยีมส่งทหารไปประจ�า
การทีก่าตาร์เพิม่    

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ตรงกันข้าม นักวิเคราะห์คนหนึ่ง
มองว่า ความขดัแย้งอาจบานปลาย
ถึงขั้นเกิดสงคราม
 มาตรการ “รมุ” โดดเดีย่วกา-
ตาร์ น�าโดยพี่ใหญ่ของตะวันออก 
กลาง คือซาอุดีอาระเบีย โดยมี
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ (ยเูออ)ี และ
บาห์เรน เข้าร่วมด้วย มีเงื่อนไข       
ส�าคญัคอื “กาตาร์ต้องหยดุสนบั* 
สนนุเงินแก่กลุม่หวัรนุแรงและกลุม่

‘วิกฤตกาตาร์’บานปลาย

ข้อมูลภาพ : alaraby.co.uk

ก่อการร้ายโดยสิ้นเชิง” 
 เพือ่นบ้านทัง้ 3 ประเทศ กด 
ดนักาตาร์ด้วยมาตรการไร้เยือ่
ใยโดยปิดช่องทางตดิต่อกบักา
ตาร์ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นทาง
บก ทางน�้า และอากาศ ท�าให้
ชาวกาตาร์ตื่นตระหนก หวั่น
เกิดการขาดแคลนอาหาร น�้า
ดื่ม และสิ่งของจ�าเป็น
 เดิมที จ�านวนประเทศที่ร่วม
มือกับซาอุฯ มี 6 ชาติ นอกจากยู
เออีและบาห์เรนแล้ว ยังมีอียิปต์ 
เยเมน กลุ่มปกครองลิเบียด้าน
ตะวันออก และมัลดีฟส์ 
 ล่าสุด มีเพิ่มเข้ามาอีก 3 ประ 
เทศ คอืเมารเิชยีส มอรเิตเนยี และ
เซเนกัล 
 หลังปัญหาปะทุ ประธานา-    
ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ซึ่ง
ถกูมองว่า เป็นผูส้ัง่การความเคลือ่น 
ไหวนี ้ได้โทรศพัท์พดูคยุกบัคูก่รณี
ทั้ง 2 ฝ่าย แต่ไม่ช่วยให้สถาน-
การณ์ดีขึ้น ขณะคูเวตก็เสนอเป็น
ตัวกลางไกล่เกลี่ย ซึ่งก็ยังท�างาน
ไม่คืบหน้าเช่นกัน  
    กาตาร์ยืนยันมาตลอดว่า ถูก
ป้ายสด้ีวยข้อกล่าวหาร้ายแรง เหตุ
จากซาอฯุ ไม่พอใจกาตาร์ทีไ่ปคบ
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TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ

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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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

VRPAD-OM-080317-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. ที่ปรึกษาการขายรถมือ 2
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี 
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

5. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
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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

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

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.

BOZENED-P1-060617=4*6_01

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910

สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทร. 08-3290-9910

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
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081624-OM-300317-01

ขายสวนทุเรียน+ผลไม
18-2-78 ไร

ต.บานพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี
สวนสวยสมบูรณมีคนดูแล เก็บผลทุกป น้ำไมทวม

หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. ริมทางขึ้นเขาใหญ
ราคา 2 ลาน/ไร

ติดตอ : 081 624 9004 (เจาของขายเอง)

   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

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
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

พระเครื่อง-P1-050517=4*6_01

รับเช่าพระเครื่อง 

พระบูชา ใหม่เก่า 

เครื่องราง ของขลัง

บริการรับเช่าถึงบ้าน 

ในราคาที่คุณพอใจ

081-258-6069
081-351-5870

รับเช่า
พระเครื่อง-พระบูชา
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

บลิค จ�ากัด จัดงานฉลองครบรอบ 
SPTR Anniversary พร้อมเสวนา
เรือ่ง 2017 วกิฤตหิรอืโอกาสที ่ อา
คารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ตึก 3 J 
13.30 น. กนกวล ีกนัไทยราษฎร์ 
นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศ 
ไทย แถลงข่าวการมอบรางวัลวรรณ-
กรรมแม่น�า้โขง ปี 2560 ทีห่อศลิป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร J 
13.30 น. ไชย ไชยวรรณ กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ บริษทั ไทยประกนัชวิีต 
จ�ากดั (มหาชน) และ ภาวิต จติรกร 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สายธุรกจิ 
จเีอม็ เอม็ มวิสคิ บรษิทั จเีอม็เอม็ 

พลเรอืเอกณรงค์ พพิฒันาศยั รอง
นายกรฐัมนตร ี เป็นประธานในพธีิ
เปิดศนูย์เอือ้อาทรสมทุรสาคร (ท่า
จนี) ท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร J 13.00 
น. พลโทธเนศ กาลพฤกษ ์ เจ้า
กรมกจิการพลเรอืนทหารบก แถลง
ข่าวการประกวดศลิปวฒันธรรมท้อง
ถิน่ ประชารฐัรวมใจ ลกูทุง่ไทยเพือ่
แผ่นดนิ ปี 2 ตอน ตามรอยสบืสาน 
พระราชปณิธาน “พ่อ” ที่ห้องจัด
เลีย้ง บก.ทบ. 221 กองบญัชาการ
กองทัพบก J 13.00 น. กระทรวง 
จารุศริะ ผูก่้อต้ังและประธานกรรม 
การ บรษัิท ซปุเปอร์เทรดเดอร์ รพีบั

J 9.00 น. พสิฐิ รงัสฤษฎ์วุฒกิลุ 
เลขาธกิารส�านกังานมาตรฐานผลติ 
ภณัฑ์อตุสาหกรรม ในฐานะเลขา-   
นุการคณะกรรมการการมาตรฐาน
แห่งชาติ เปิดสมัมนาวนัรับรองระบบ
งานโลกและวันมาตรวิทยาโลกประ 
จ�าปี 2560 ทีอ่าคารอมิแพค็ฟอรัม่ 
ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุอมิ
แพค็ เมอืงทองธาน ีJ 10.00 น. 

แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) แถลงข่าว 
“เพลงแห่งโอกาส 75 ปี ไทยประกนั
ชวิีต” ทีจ่เีอม็เอม็ แกรมมี ่เพลส J 
14.00 น. ศริวิรรณ คอูมัพร กรรม 
การผูจ้ดัการ คอนตเินนทอล ไทร์ส 
(ประเทศไทย) จ�ากดั แถลงข่าวเปิด
ตวัยางรถยนต์รุน่ใหม่ล่าสดุ ทีโ่รง-
แรม โอกรุะ เพรสทจี J15.00 น. 
สมพล ชยัสริโิรจน์ กรรมการบรษิทั 
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
(มหาชน) จดังานแกรนด์โอเพนนิง่
เปิดตวัแฟลก็ชพิสโตร์แบรนด์เส้ือผ้า
แฟชั่นอิชิออน ที่ลานกิจกรรมศูนย์
การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ 

จฬุาลกัษณ์ ผลภภิม กรรมการผูจ้ดั 
การแห่ง บรษิทั ไวน์ ไดเรค็ (ประเทศ 
ไทย) จ�ากัด จดัทรปิสดุลกัชวัรีน่�าทมี
แบรนด์แอมบาสเดอร์คนดงัจากประ 
เทศไทยบนิลดัฟ้าไปร่วมสมัผสัความ
หรูหราแห่งประสบการณ์พรมแดง
ในแบบ #PiperExperience ในงาน
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตเิมอืง
คานส์ ครัง้ที ่70 ณ ประเทศฝรัง่เศส
 โดย สองแบรนด์แอมบาสเดอร์ 
ของ ไพเพอร์ ไฮด์ซีค ได้แก่ โยเกร์ิต-
ณัฐฐชาช์ บุญประชม และ วูดดี้-    

‘ไพเพอร์ ไฮด์ซีค’จัดทริปหรูร่วมพรมแดง

สบการณ์แห่งความหรหูราเดนิพรม
แดงไปกบั Piper Heidsieck แบรนด์
แชมเปญชือ่ดงัทีเ่ป็นผู้สนบัสนนุหลกั
อย่างเป็นทางการ และเป็น “ออฟฟิ
เชยีล แชมเปญ” เพยีงแบรนด์เดยีว
ทีเ่สร์ิฟในงานเทศกาลภาพยนตร์นา 
นาชาตเิมอืงคานส์เป็นเวลานานกว่า 
25 ปีพร้อมเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง 
The Meyerowitz Stories หนึง่ใน
ภาพยนตร์ทีเ่ข้าชงิรางวลัปาล์มทอง 
ค�าในปีนีท้ีไ่ด้ดาราดงัอย่าง ดสัตนิ 
ฮอฟฟ์แมน, อดมั แซนด์เลอร์ และ

เบน็ สตลิเลอร์ ร่วมแสดงน�า 
 และนอกจากประสบการณ์เดิน
พรมแดงและการชมภาพยนตร์รอบ
พเิศษแล้ว ทมีแบรนด์แอมบาสเดอร์
และ อุ-๊จฬุาลกัษณ์ ผลภภิม ผูบ้ร-ิ
หารคนเก่งแห่ง ไวน์ ไดเรค็ ยงัได้รบั
เกยีรตใิห้เข้าร่วมเป็นแขกระดับ ววีี
ไอพ ีแห่ง“ปาเลช์ เดส์ เฟสตวิาลส์ 
เอ เดส์ คองเกร่ส์” (Palais des Fes-
tivals et des Congrès) ร่วมงานเปิด
ตวัและชมการประมลูภาพยนตร์ใน
แบบไพรเวท โดยภายใน ปาเลช์ เดส์ 
เฟสตวิาลส์ เอ เดส์ คองเกร่ส์ จะมี
ระเบยีงส่วนตวัทีม่องเหน็ววิทวิทศัน์
ของชายหาดและเรือยอร์ชแบบพา
โนราม่าอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง
คานส์ทีแ่สนงดงามอกีด้วย นบัเป็น
ทีส่ดุแห่งประสบการณ์ความประทบั
ใจในแบบ #PiperExperience กบั
ทรปิพเิศษแห่งปี 2017 นี้

วฒุธิร มลินิทจนิดา ร่วมด้วยกลุม่ดา
ราเซเลบรติีเ้พือ่นสนทิและหวานใจ
อย่าง พีเค-ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร, 
โอ๊ต-อคัรพล จบัจติใจดล, ทอ็ป-ณฐั
เศรษฐ์ และ แสนดี พูนทรัพย์มณี 
ร่วมบนิไปให้ก�าลงัใจ 
 โดยงานนี ้ สาวโยเกร์ิต-ณฐัฐ
ชาช์ บญุประชม บอกว่ารูส้กึตืน่
เต้นมากๆ ทีไ่ด้มาร่วมงานระดบัโลก
แบบนี้ซึ่งการเดินทางสู่เมืองคานส์ 
ประเทศฝรัง่เศสครัง้นี ้ นบัเป็นครัง้
แรกของทุกคนที่ได้ร่วมสัมผัสประ 

สังคม
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ดร.สวุทิย์ เมษนิทรย์ี รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ีเปิดการประ 
ชมุการสร้างผูน้�าแห่งการบรหิารการเปล่ียนแปลง” โดยม ีฐาปน สริวิฒัน-
ภกัด ีกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) 
ร่วมอภปิราย ท่ีโรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ 

นพ.ธีระเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็น
ประธานในพธีิมอบทุนการศกึษา เครือเจริญโภคภณัฑ์ แก่นิสตินกัศกึษาจาก
มหาวิทยาลยัต่างๆท่ัวประเทศ โดยมี ศภุชยั เจยีรวนนท์ ประธานคณะผู้
บรหิาร เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ร่วมให้โอวาท 

วรรณวไิล พรหมลกัขโณ รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ร่วมกบั ดวงตา 
พงษ์วไิลย์ ผูจ้ดัการใหญ่การตลาด Corporate Marketing บรษิทั เดอะ-
มอลล์ กรุป๊ จ�ากดั เปิดงาน “มหกรรมของดกีลุม่กรงุธนใต้ ครัง้ที ่12” ที่ 
แกรนด์ ฮอลล์ และอเีว้นท์ ชัน้ G เดอะมอลล์ บางแค

สทิธชิยั จนิดาหลวง รองผูว่้าราชการจงัหวดัอดุรธาน ีเป็นประธานในพธิี
เปิดงาน ยดู ีฟูด้ สเตชัน่ 2017 ครัง้ที ่2 จดัโดย บรษิทั เป๊ปซี-่โคล่า(ไทย) 
เทรดดิง้ จ�ากดั ร่วมกบั บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) และ บรษัิท 
อดุรพลาซ่า จ�ากดั ณ ศนูย์การค้ายดู ีทาวน์ จ.อดุรธานี 

ดารณ ี ลขิติวรศกัดิ ์ รองอธบิดกีรมพลศกึษา เป็นประธานในพธีิเปิด การ
อบรม “ผูน้�าโยคะ” และ “ผูน้�าแอโรบกิขัน้กลาง” ประจ�าปี 2560 เพือ่พฒันา
เครอืข่ายชมรมออกก�าลงักายเพือ่สุขภาพ พฒันาความรู ้ทักษะของผูน้�าการ
ออกก�าลงักายแบบแอโรบกิแด๊นซ์และโยคะ ท่ีโรงแรมบางกอกพาเลส 

วรวฒุ ิอุน่ใจ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั ซโีอแอล จ�ากดั (มหาชน) ธุรกิจ
ออฟฟิศเมท และ ดร.รชันพีร พคุยาภรณ์ พกุกะมาน อธกิารบดมีหาวทิยาลัย
ศรปีทมุ ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ โดยม ีผศ.ดร.ธนา สขุ-
วาร ีคณบดคีณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ ร่วมเป็นสกัขพียาน 

ประพร์ี บรุ ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสายงานการเงนิ กลุม่บรษัิทภริชั-
บรุ ี และ บษุราภรณ์ พรไพศาลศกัดิ ์ นายกสมาคมธรุกจิการถ่ายภาพ 
ร่วมลงนามในสญัญาการจดังาน “Bangkok International Photo Fair 
2017” งานแสดงสนิค้ากล้องและอปุกรณ์ถ่ายภาพ 

พชิญาพนัธ์ กลุภทัรพงศ์ ผูจ้ดัการแบรนด์สมทูโตะ เจแปน ของ บรษิทั โกลบ
อลเมดดคิลั (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยนิดกีบั จริวฒุ ิโรจน์รตันวล ีประ 
ธานกรรมการบรหิาร และ อตโิรจน์ โรจน์รตันวล ี ในงานเปิดตวับวิเทรีย่ม   
ศนูย์รวมความงามครบวงจร บวิตี ้เมกา ทีเ่ซน็เตอร์พ้อยท์ออฟสยามสแควร์
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สังคม

สวุพนัธุ ์ตนัยวุรรธนะ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม พร้อมคณะผู้บริหาร 
ลงพืน้ทีพ่บปะและพดูคยุกบัเครอืข่ายยตุธิรรมชมุชนบางนาค เพือ่สร้างความ
เชือ่มัน่ด้านการอ�านวยความยุตธิรรมให้กบัประชาชนในพืน้ที ่ พร้อมเข้าร่วม
พธิลีะศลีอด (ปอซอ) ทีศ่นูย์ยตุธิรรมชมุชนต�าบลบางนาค จ.นราธวิาส

กอบกาญจน์ วฒันวรางกรู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
เปิดจดักจิกรรมส่งเสรมิการช้อปป้ิง ภายใต้โครงการ Thailand Shopping 
and Dining Paradise 2017 โดยม ีนพดล ภาคพรต, กรวิทย์ วงศ์ประเสรฐิ, 
ฐาปนย์ี เกยีรตไิพบลูย์, ชนสิา แก้วเรอืน ร่วมงาน 

แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกบั ชาญ เธยีรกาญจนวงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)  
เปิดตวัโครงการ “เปิดตาดสีูส่งัคมไทย ปีที ่5”ภายใต้แนวคดิ Begin Again..
ภาพแห่งชวีติ...ชดัเจนอกีครัง้ ทีต่กึ สก โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

เฉลมิชยั ว่องไววทิย์ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั เมโทร โพลสิพรอพเพอร์ตีส์้ จ�ากดั 
จัดงานแถลงข่าวความน่าสนใจบนท�าเลส�าโรง พร้อมเปิดตัวคอนโดมิเนียม 
“The Metropolis Samrong Interchange” โดยม ีพนม กาญจนเทยีมเท่า 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จ�ากดั ร่วมให้ข้อมลู 

อรอนงค์ ทพิย์สงัวาลย์ ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด แบรนด์โอโตยะ ร้านอาหาร
ญีปุ่น่ในเครอืบจก.เซน็ทรลั เรสตอรองส์ กรุป๊ ร่วมกบั วรนชุ ศริธรานนท์ เจ้า
หน้าทีบ่รหิารระดบั Vice President ฝ่ายการตลาดบตัรเครดติ บมจ.ธนาคาร
กรงุเทพ มอบรางวลั ให้กบัผูโ้ชคดทีีร่่วมสนกุกบัแคมเปญ “ฉลอง 12 ปี โอโตยะ” 

สุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จดัการ บริษัท ด-ีแลนด์ พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากดั 
ผูบ้รหิารไลฟ์สไตล์มอลล์ “พอร์โต้ ชโิน่” ต้อนรบัคณะสาวงามจากเวทปีระกวด
มสิแกรนด์สมทุรสาคร ทีเ่ดนิทางเข้าร่วมขอบคณุกลุม่บรษิทัด-ีแลนด์ ในฐานะ
ผู้ให้การสนบัสนนุการประกวดมสิแกรนด์สมทุรสาคร 

โจเซฟ ฮง ผูอ้�านวยการสมาคมการค้าไทย-ยโุรป และคณะผนกึความร่วมมอืกบั 
บมจ.เดลต้า อเีลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) น�าโดยม ีเซยี เชน เยน ประธานบรหิาร 
ในการแลกเปลีย่นองค์ความรูป้ระสบการณ์ด้านเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า การ
พฒันาระบบออโตเมชัน่ในอตุสาหกรรม พร้อมน�าชมการด�าเนนิงานอย่างยัง่ยนื 

จริวรรณ ชยัรุ่งเรือง รองผูจ้ดัการโรงเรียนสาธติกรุงเทพธนบรีุ จดักจิกรรมดแูล
ฟันให้กบัเดก็ๆ โดยน�าเดก็นกัเรียนชัน้ปฐมวัย  และ ชัน้ประถมศึกษา เข้ารบั
การตรวจสุขภาพปาก พร้อมรับการเคลอืบฟลอูอไรต์ฟรี โดยม ีทพญ.สารชา 
เชือ้ส�าราญ แห่ง คลนีกิทนัตกรรมมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ เป็นผูด้แูล 


