
สำ�คัญทีค่นตอบ
แต่มคีวามน่าสนใจ ไม่ได้น่าสน 
ใจในค�าตอบแต่น่าสนใจใน
ฐานะของผู้ตอบซึ่งน่าจะมีผล
ต่อคนตั้งค�าถามมากกว่าค�า
ตอบของประชาชนผ่านศูนย์
ด�ารงค์ธรรมทั่วประเทศ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้มี
บทบาทส�าคัญท�าให้เกิดรัฐ 
ประหารเมื่อ 3 ปีก่อนออกมา
ตอบค�าถาม 4 ข้อของท่านผู้ 
น�าพร้อมกบัประชาชนทัว่ประ 
เทศ แม้ในค�าตอบของอดตีนกั 
การเมอืงใหญ่จะไม่มอีะไรใหม่ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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วัดที่มีคนไปท�ำบุญ และ    
บริจำคเยอะๆ อย่ำงนี้ต้อง
บังคับเลย   3

ศาสนาต้องโปร่งใส

editor59lokwannee@gmail.com

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

ฉุก(ละหุก)คิด 3
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ต่างประเทศ 7

ตรรกะคนดี?

KBTGปั้น
นักพัฒนารุ่นใหม่

“โปรเม”
ไม่คิดเรื่องอันดับ

CPLป้อนหนังหมู
อุตฯรองเท้า

“ออสซี่”
คุมเข้มก่อการร้าย
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

น่าสนใจในความเป็นนายสุเทพ 
ที่เป็นทั้งนักการเมือง แกนน�ามวลชน

ที่ยืนอยู่ข้างเดียวกันกับ คสช.

เสียงจึงคำดหวังได้ว่ำภำยหลังกำร
เลอืกตัง้ จะได้รฐับำลทีด่ ี มธีรรมำภิ
บำลมำท�ำหน้ำที่ปกครอง บริหำร
ประเทศ
 2.หากไม่ได้รฐับาลทีม่ธีรร-
มาภบิาลจะท�าอย่างไร
 ตอบ หำกไม่สำมำรถสร้ำงกลไก
ในกำรก�ำกบัควบคมุกำรเลอืกตัง้ที่
มคีวำมบรสิทุธิย์ตุธิรรมได้ หำกหลงั
เลือกต้ังได้รัฐบำลที่ไม่มีธรรมำภิ
บำลก็ไม่ต้องให้มีเลือกตั้ง ควรใช้
เวลำน้ีปฏิรูปกำรเมืองสร้ำงกลไก
กำรเลอืกตัง้ทีส่มบรูณ์ได้ก่อนจงึให้
มเีลอืกตัง้
 ประชำชนชำวไทย ต้องไม่ยิน 
ยอมให้กำรเลือกต้ังเป็นเพียงแบบ
พธิกีำร เพือ่ให้นกักำรเมอืงเข้ำยดึ
ครองอ�ำนำจในกำรปกครองประเทศ 
ไทย โดยไม่เคำรพย�ำเกรง กฎหมำย
บ้ำนเมอืงอกีต่อไปโดยเดด็ขำด
 3.การเลอืกตัง้เป็นส่วนส�า-
คญัส่วนหนึง่ของประชาธปิไตย 
แต่การเลอืกตัง้อย่างเดยีว โดย
ไม่ค�านงึถงึอนาคต ของประเทศ 
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หลกีเลีย่ง บดิพลิว้ไม่ได้
 4.ท่านคดิว่านกัการเมอืงทีม่ี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุก
กรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่
การเลอืกตัง้อกีหรอืไม่ หากคน
เหล่านีเ้ข้ามา และเกดิปัญหาจะ
ให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวธิี 
อย่างไร
 ตอบ นกักำรเมอืงท่ีมพีฤติกรรม
ชัว่ร้ำย เช่น ทจุรติ ประพฤตมิชิอบ 
ไม่เคำรพกฎหมำย บรหิำรรำชกำร
แผ่นดนิ โดยมุง่ประโยชน์ของตนเอง
และพวกพ้อง ต้องไม่ได้รับโอกำส 
ใดๆให้เข้ำมำมอี�ำนำจหน้ำท่ีในทำง 
กำรเมอืงอกีต่อไป ในช่วงเวลำขณะ
นี้ คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ 
และสภำนติบิญัญตัแิห่งชำต ิจงึต้อง
ท�ำหน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ที ่ในกำรร่ำงพระ
รำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู ที่
มีกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันไม่
ให้นกักำรเมอืงทีไ่ม่สจุรติ เข้ำมำมอี�ำ 
นำจในทำงกำรเมอืง สร้ำงควำมเสยี
หำยแก่ประเทศชำติและประชำชน
อกีต่อไป
 แม้จะเป็นค�ำตอบที่ไม่มีอะไร
ใหม่ และเป็นค�ำตอบในท�ำนอง
เดียวกันกับคนที่มีกลุ่มก้อนควำม
คดิไปในทำงเดยีวกนัทีเ่คยตอบมำ
ก่อนหน้ำนีแ้ล้ว
 แต่ถอืว่ามคีวามน่าสนใจ 
 ไม่ได้น่าสนใจในค�าตอบ แต่
น่าสนใจในความเป็นนายสเุทพ 
ที่เป็นทั้งนักการเมือง แกนน�า
มวลชนทีย่นือยูข้่างเดยีวกันกับ 
คสช. จึงท�าให้ค�าตอบพื้นๆมี
ความส�าคญัและน่าสนใจยิง่กว่า
ค�าตอบของประชาชนตามศนูย์
ด�ารงธรรมทัว่ประเทศ

จดัได้คกึคกัในระดบัทีน่่ำพอใจส�ำ-
หรบักำรเปิดศนูย์ด�ำรงด์ธรรมให้ประ 
ชำชนทั่วประเทศตอบค�ำถำมท่ำน
ผูน้�ำ 4 ข้อ
 ส่วนค�าตอบจากประชา-  
ชนไปไปถึงหูตาท่านผู้น�าหรือ 
ไม่เป็นเรื่องท่ียากเกินคาดเดา
เพราะต้องผ่านกระบวนการกลัน่
กรองอีก 2 ชัน้ก่อนถกูสรปุส่งไป
ถึงท่านผูน้�า
 หลังท่ำนผู้น�ำตั้งค�ำถำมก่อนที่
จะเปิดให้ประชำชนได้ตอบมนีกักำร
เมอืง นักเคลือ่นไหวทำงกำรเมอืงได้
ตอบค�ำถำมให้ประชำชนทรำบกัน
มำบ้ำงแล้ว ค�ำตอบที่ได้ส่วนมำก     
ก็เป็นไปตำมแนวคิดทำงกำรเมือง
ของคนผูน้ัน้
 ล่ำสุดกับค�ำตอบของ นายสุ-
เทพ เทอืกสบุรรณ แกนน�ำ กปปส.
ท่ีเคยประกำศว่ำจะเลกิเล่นกำรเมอืง
แม้จะไม่ฉกีแนวพ้นไปจำกควำมเชือ่
แบบเลอืกข้ำงทำงกำรเมอืง แต่ค�ำ
ตอบของนำยสุเทพ ที่เคยน�ำม็อบ
ปิดกรงุเทพฯจนเกดิกำรรฐัประหำร
เปลีย่นแปลงอ�ำนำจมำแล้วคอืว่ำน่ำ
สนใจ ซึง่นำยสเุทพตอบค�ำถำมทัง้ 
4 ข้อของท่ำนผูน้�ำสรปุได้ดงันี้
 1.ท่านคดิว่าการเลอืกตัง้ครัง้
ต่อไป จะได้รฐับาลทีมี่ธรรมาภ-ิ
บาลหรอืไม่
 ตอบ ประชำชนคำดหวังที่จะ
เห็นกำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำม
บรสิทุธิย์ตุธิรรมไม่มกีำรซือ้สทิธ์ิขำย

และเรื่องอ่ืนๆ เช่น ประเทศ
ชาติจะมียุทธศาสตร์ และการ
ปฏริปู ถกูต้องหรอืไม่
 ตอบ กำรใช้สิทธิเลือกตั้งของ
ประชำชน ผูเ้ป็นเจ้ำของประเทศที่ 
แท้จริงต้องค�ำนึงถึงควำมเจริญรุ่ง 
เรอืงของประเทศชำต ิควำมเป็นอยู่
ทีด่ขีองประชำชนทัง้ชำต ิประชำชน 
เหน็พ้องกนัทัว่ไปแล้ว ทีจ่ะต้องเร่ง 
รัดปฏิรูปประเทศในด้ำนต่ำงๆจึง
เป็นหน้ำทีข่อง คสช. และรฐับำลของ 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ทีจ่ะต้อง
ด�ำเนนิกำรปฏริปูประเทศ ตำมเจต 
นำรมณ์ของประชำชนกำรปฏริปูด้ำน
ใดทีจ่�ำเป็นต้องใช้เวลำนำนให้ก�ำ-
หนดไว้เป็นยทุธศำสตร์ของชำติ
 เจตนำรมณ์ ของประชำชนชำย
ไทยในเรือ่งนี ้ ได้แสดงชดัแจ้งโดย
กำรร่วมกนัลงประชำมต ิรบัรองเหน็
ชอบ ร่ำงรฐัธรรมนญู อนัได้ประกำศ
ใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำ 
จกัรไทย เมือ่วนัที ่6 เมษำยน 2560 
ทกุฝ่ำย ทกุคน ต้องปฏบิตัติำมกฎ-
หมำยรัฐธรรมนูญ โดยเคร่งครัด 
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มันก็เสียหำย  
 180 วัดนีม่วัีดสวนแก้ด้วยทีม่บีญัชรีำยรับ
รำยจ่ำยแสดงทกุปีเพือ่ควำมโปร่งใส ปีหนึง่ๆ
จ่ำยหลำยหมืน่บำทให้ผู้ท�ำบญัชใีห้กบัวดั  ยงั
ไงก็ขอให้ พศ.ช่วยท�ำควำมเข้ำใจให้วดัท�ำให้
ถูกต้อง จะเอ่ยชื่อ 180 วัดเป็นตัวอย่ำงก็ได้  
เพรำะยังมวัีดเลก็ๆ หรอืส�ำนกัสงฆ์ทีไ่ม่มรีำย
ได้ แม้แต่ค่ำน�ำ้ค่ำไฟยังไม่พอเลย  จะได้ช่วย
กันให้อยู่ได้ ถ้ำ พศ.ท�ำอย่ำงนีก็้น่ำอนโุมทนำ  
อำตมำอยำกเสนอว่ำ ไม่ต้องให้ทกุวดัท�ำบญัชี
รำยรบัรำยจ่ำยมำให้ก�ำกับได้ เอำแค่วดัทีม่เีจ้ำ
คณะอ�ำเภอ เจ้ำคณะต�ำบล เจ้ำคณะจังหวัด 
หรอืวดัทีม่รีำยได้สงูๆ คนไปท�ำบญุและบรจิำค 
เยอะๆ อย่ำงนีต้้องบงัคบัเลย จังหวดัหนึง่มี    
กี่วัดระบุไปเลย ควบคุมเรื่องรำยได้วัดจะได้
ไม่เกิดควำมเสียหำยกับวัดด้วย
 อย่ำงวัดที่เป็นข่ำวรำยได้เป็นล้ำน แต่ลง
บญัชเีป็นแสน อย่ำงนีต้้องตรวจสอบ วัดไหน
ไม่ท�ำตำมระเบยีบ ฝ่ำฝืนกฎกติกำแสดงว่ำมี
เลศนยั ก็ประกำศไปเลย ประชำชนจะได้รูว่้ำ
วัดไหนท�ำถูกต้องจะได้ไปท�ำบุญวัดนั้น วัด
ไหนมรีำยได้แค่ไหน เรือ่งอย่ำงนีอ้ย่ำงได้อนุ 
โลม ไม่ใช่ให้คนโน้นเอำไปกิน คนนี้เอำไป
จ่ำย เอำไปใช้กันเงียบๆ พศ.ต้องมีปัญญำ มี
ควำมเฉียบขำดเรื่องเงินของวัด 
  ก็ขอฝากไว้สักหน่อยเถอะว่า ไหนๆ  
จะเริ่มท�ากันแล้วก็อย่าเพิ่งท�าวัดเล็กๆ 
เสียเวลาเปล่า ไปท�ากับวัดใหญ่ๆ ส�า- 
รวจตรวจดกูร็ูว่้าวดัไหนทีม่รีายได้ โครมๆ 
คนไปไหว้พระบนบานศาลกล่าวกนัเยอะๆ 
หรือมีของอะไรแปลกๆ นั่นแหละต้อง
เข้าไปดูให้ดี เพราะบางวัดรับรองเลย  
ว่าหลวงตาหลวงพ่อแก่ๆ ท่านไม่รูห้รอก
เรื่องบัญชี ต้องไปจ้างเขาท�า ยังไงก็ขอ
ให้ช่วยกนัท�าให้ศาสนาโปร่งใสไร้มลทนิ
สักทีเถอะ  
 เจรญิพร

 กรณีฆ่ำ “สำมเณรปล้ืม” ท่ีวัดวังตะวัน
ตก นครศรีธรรมรำช ท�ำให้ฉุกคิดที่จะป้อง 
กันไม่ให้เกิดปัญหำขึ้นมำอีกอย่ำงไร กรณีนี้
ผูห้ญงิคนเดยีวไปดงึเงนิมำใส่ในบญัชตัีวเอง
เป็นสิบล้ำนบำท ทั้งที่เป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอก 
ไม่ได้มีฐำนะดีมำก่อน เป็นคนหำเช้ำกินค�่ำ 
ขำยของแผงเล็กๆ แต่กลับร�่ำรวยมีตึกทั้งใน
กรุงเทพฯและนครศรีธรรมรำช 
 นี่คือควำมหย่อนยำนในกำรบริหำรและ
ปกครองที่หละหลวม ปล่อยให้ท�ำบัญชีรำย 
รับรำยจ่ำยเป็นเท็จ  ซึ่งวัดทั่วประเทศมีเป็น
หมื่นๆวัด จำกกำรชี้แจงของส�ำนักงำนพระ 
พุทธศำสนำแห่งชำติ (พศ.) มีแค่ 180 วัดที่
รำยงำนบัญชีต่อมหำเถรสมำคม (มส.) เมื่อ
ปีที่แล้ว ถือเป็นเรื่องที่สะดุดใจมำก  
 อำตมำเองเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้สัก
เท่ำไร เพรำะได้เงนิมำก็ไม่ให้เงนิค้ำงและไม่
ให้ใครมำท�ำโน่นท�ำนี่ บริจำคเข้ำโรงพยำ 
บำลบ้ำง โรงเรียนบ้ำง จ่ำยเป็นค่ำแรงให้คน
ไม่มงีำนบ้ำง จ่ำยโบนสัสวัสดกิำรก็หมดแล้ว 
ไม่มีใครจะมำฉกฉวยไปได้โดยไม่ท�ำงำนท�ำ 
กำรให้วัด ทุกคนต้องทุ่มเทให้วัด ไม่ให้พวก
หิว พวกเปรต พวกอะไรเข้ำมำหำกิน พวกนี้
ตอนแรกอำจมำดี พออยู่ไปๆ ก็ยึดโน่นยึดนี่
เหมือนหลำยวัดทีเ่กิดเรือ่งขึน้มำ  เพรำะเงนิ
บริจำคไม่ใช่น้อย เป็นร้อยๆล้ำนบำท เงิน
แทนที่จะท�ำให้ศำสนำรุ่งเรือง วัดวำอำรำม
เจริญรุ่งเรืองก็กลับทรุดโทรม เพรำะพวก
กรรมกำรหรือผู้มำรวบอ�ำนำจดูแลบริหำร 

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

 
In Brief : ย่อความ

ศาสนาต้องโปร่งใส

ทรรศนะ

ส�ารวจตรวจดูก็รู้ว่าวัดไหนที่มีราย
ได้โครมๆ คนไปไหว้พระบนบาน
ศาลกล่าวกันเยอะๆ หรือมีสิ่งของ
อะไรแปลกๆ นั่นแหละต้องเข้าไป
ดูให้ดี 

เป็นสปัดำห์ทีค่นไทยทัง้ประเทศเหมอืน
นกัเรยีนทีจ่ะต้องตอบ “ค�าถามแห่ง
ชาต”ิ 4 ข้อของ “ทัน่ผูน้�า” เรือ่ง “ธรร 
มาภบิาล” นักกำรเมอืงทีม่ำจำกประ 
ชำชน ส่วนจะได้ค�ำตอบอย่ำงไร จะ
เหมอืน “เชลยีร์โพล” ทีถ่ำมเองเออ
เองหรอืไม่กต็ำม กำรตัง้ค�ำถำมแบบ 
“มดัมอืชก” นักกำรเมอืงจงึมแีต่เจบ็
กบัเจบ็  
 เหมอืนถำมว่ำ “มตี�ำรวจไว้ท�ำไม?  
มีทหำรไว้ท�ำไม?” ต�ำรวจก็ไม่พอใจ 
ทหำรก็ไม่พอใจ ซึ่งนักกำรเมืองก็ไม่
พอใจกับ 4 ค�ำถำมของ ทัน่ผูน้�ำ เช่น
กนั 
 ยิง่เจาะจงไปเรือ่ง “ธรรมาภบิาล” 
หรอืการทจุรติคอร์รปัชนั ไม่ว่านกั 
การเมอืง ต�ารวจ ทหาร หรอืข้า-
ราชการ ต่างกม็คีนเลวและคนดี
ด้วยกันท้ังสิน้  
 ปัญหำคอืจะเอำมำตรฐำนอะไรมำ
เปรยีบเทยีบหรอืตรวจสอบว่ำใครเลว
มำกเลวน้อยกว่ำกนั เหมอืนกำร “เซต
ซโีร” หรือ “ล้างบาง” องค์กรอสิระ
ที่ “เนติบริกร” อ้ำงตรรกะ “ปลา
สองน�า้” แต่เลอืกจะปฏบิตัเิฉพำะบำง
องค์กร ทัง้ทีใ่ช้รัฐธรรมนญูฉบบัเดยีว 
กนั!
 เหมอืนกำรอ้ำงว่ำ “กฎหมำยเป็น
กฎหมำย” แต่กลบัน�ำมำใช้แตกต่ำง
กนัท้ังท่ีควำมผดิหรือข้อกล่ำวหำเหมอืน
กนัหรอืคล้ำยคลงึกนั ภำยใต้ “ระบอบ
พสิดำร” “พวกเรำท�ำอะไรกไ็ม่ผดิ” 
 จึงไม่แปลกท่ีจะเหน็ “อภนิหิาร
ทางกฎหมาย” หรอืตรรกะ “ปลา
สองน�า้”!  

ตรรกะคนดี?
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KBTGปัน้นกัพฒัน�รุน่ใหม่

 นำยสมคดิ จริำนนัตรตัน์ รอง
ประธำน กสกิร บซิเินส เทคโนโล-
ยี กรุป๊ (KBTG) เปิดเผยว่ำ เพือ่ให้
ธนำคำรกสกิรไทยตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำนให้ใช้ชีวิตได้
ง่ำย สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
ซึ่งนักพัฒนำซอฟต์แวร์เป็นหัวใจ
ส�ำคัญท่ีจะผลักดันบริกำรใหม่ๆ  
KBTG จึงจัดโครงกำร TechJam 
by KBTG เพื่อให้บุคคลที่มีควำม
รูค้วำมสำมำรถในด้ำนกำรพฒันำ
ซอฟต์แวร์ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
ลึกและกำรออกแบบที่สร้ำงสรรค์
ประสบกำรณ์ท่ีดีให้แก่ผู ้ใช้งำน 
(UX/UI Design) ได้แสดงศกัยภำพ
ทีต่นถนดั ภำยใต้โจทย์กำรแข่งขนั
ที่เน้นเทคโนโลยีในธีม Human-
centric AI เพ่ือตอบสนองไลฟ์-
สไตล์ในปัจจุบัน โดยได้รับควำม
ร่วมมือจำกพันธมิตรชั้นน�ำ อย่ำง 
Google Developers และ LINE 
ประเทศไทย 
 นอกจำกนี้ยังมีคณำจำรย์จำก
มหำวิทยำลัยชั้นน�ำและผู้ทรงคุณ 
วฒุด้ิำนไอทจีะเป็นกรรมกำรตดั-
สินและให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ร่วมแข่ง 
ขัน แบ่งเป็น 3 แทร็ค คือ 1.Code 
Track รวมพลนักพัฒนำที่ชอบ
ประลองฝีมือเขียนโปรแกรมและ
ไขโจทย์ท่ีท้ำทำย 2.Data Track 

ผู้ที่ชอบทดสอบและศึกษำฐำนข้อ 
มูลขนำดใหญ่ ผู้สร้ำงปัญญำประ 
ดิษฐ์และผู้วิจัยโมเดลข้อมูล และ 
3.Design Track ผูม้คีวำมสำมำรถ
ด้ำนกำรออกแบบเพื่อตอบโจทย์
ควำมต้องกำรและสร้ำงสรรค์ประ 
สบกำรณ์ท่ีดีต่อผู้ใช้งำน ซ่ึงจะมี
โจทย์ เงื่อนไขและกติกำกำรแข่ง 
ขันเฉพำะของแต่ละแทร็ค โดยรับ
สมัครตั้งแต่ 15 มิถุนำยนถึง 30 
กรกฎำคมที ่www.kbtg.tech/tech 
jam นิสิต นักศึกษำและบุคคลทั่ว 
ไปสัญชำติไทยอำยุ 18 ปีขึ้นไปที่
สนใจร่วมกำรแข่งขนั สำมำรถสมคัร
แบบคนเดยีวหรอืเป็นทมี โดยทมี
ผู ้สมัครจะต้องผ่ำนกำรทดสอบ
เบื้องต้นทำงออนไลน์ระหว่ำงวัน
ที่ 28 กรกฎำคม-5 สิงหำคม ทีม
ท่ีผ่ำนกำรทดสอบจะได้เข้ำสู่รอบ
ชิงชนะเลิศวันที่ 26-27 สิงหำคม 
ณ อำคำร KBTG แจ้งวัฒนะ
 ทมีทีช่นะเลศิกำรแข่งขนัในแต่
ละแทร็ครวม 3 ทีมจะได้ไปศึกษำ
ดูงำนและร่วมท�ำเวิร์คช้อปที่ซิลิ-
คอน วลัเลย์กบั Google พร้อมตัว๋
เครือ่งบนิและค่ำใช้จ่ำยตลอดกำร
เดินทำงท่ีสหรัฐอเมริกำและรำง 
วลัอืน่ๆรวมมลูค่ำกว่ำ 3 ล้ำนบำท 
เพื่อเป็นกำรอุ่นเครื่องและเตรียม
ควำมพร้อมส�ำหรับผู้เข้ำร่วมแข่ง 

ขนั KBTG จะมกีำรจดังำน Tech-
Jam Mixer Event วันที่ 24 ม.ิย.  
ณ โรงละครเคแบงก์ สยำมพิฆเนศ 
ช้ัน 7 สยำมสแควร์วัน สยำม-      
สแควร์ พบกับผู้เชี่ยวชำญที่จะมำ
เป็นพีเ่ลีย้งและวทิยำกรจำก KBTG, 
Google Developers และ LINE 
ประเทศไทย รวมทัง้คณำจำรย์จำก
มหำวทิยำลยั พร้อมหวัข้อสมัมนำ 
ถำมตอบกติกำกำรแข่งขันและกิจ 
กรรม Networking Party นักพัฒ 
นำทีส่นใจสำมำรถลงทะเบยีนเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันหรือเข้ำร่วมงำน 
TechJam Mixer Event ตัง้แต่วนั
ที่ 15 มิถุนำยน ได้ที่ www.kbtg.
tech/techjam  
 KBTG เป็นบริษัทของธนำ-
คำรกสกิรไทยทีมุ่ง่มัน่เป็นผูน้�ำด้ำน
เทคโนโลยีในกำรสร้ำงธนำคำร
แห่งอนำคตแบบดิจิทัลที่สมบูรณ์
แบบ รวมทั้งสนับสนุนฟินเทคใน
กำรพัฒนำแอปพลิเคชันทำงกำร
เงินเพ่ือตอบสนองกำรใช้งำนของ
กลุ่มคนที่มีควำมหลำกหลำย  

เปิดสาขาใหม่ : นำยอภศิกัดิ ์ตนั-
ติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรคลงั, นำยจกัร บญุ-หลง เอก 
อคัรรำชทตู ณ กรงุย่ำงกุง้ และ นำง 
สำวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธำน
กรรมกำร ธนำคำรเพือ่กำรส่งออก
และน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย ท�ำพธิี
เปิดส�ำนักงำนผู้แทนธนำคำรเพื่อ
กำรส่งออกและน�ำเข้ำแห่งประเทศ 
ไทยในย่ำงกุง้ เมยีนมำ 

KBTG จับมือพันธมิตร Google Developers และ LINE ประ 
เทศไทย จัดโครงการ TechJam by KBTG ให้นักพัฒนา นัก
ออกแบบ นักวิจัยร่วมเรียนรู้และแข่งขันหาผู้ชนะ 3 ทีมไป
เวิร์คช้อปที่ซิลิคอน วัลเลย์ พร้อมตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่าย
ตลอดการเดินทาง และรางวัลอื่นๆ กว่า 3 ล้านบาท

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,400.00 บำท

 ขำย 20,500.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,026.00  บำท

 ขำย   20,500.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,266.54 ขำย 1,266.97
ลอนดอน ซื้อ 1,266.43 ขำย 1,266.88

ภาวะหุ้น 12 มิถุนายน 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

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) 

34.31

38.83625

45.18625

4.4788

0.32158

24.912

-2.84  1,563.81  
  30,849.43
-5.76  2,225.09  
  19,690.25
-2.65  984.87  
   14,811.49
-0.21  564.07  
  1,747.56

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,666.65  -3.09

2,415.13  +5.59

2,504.66  -3.73

1,837.01  -1.44 

2,439.23  +3.95

2,919.72  -4.00

1,241.10  -3.93

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,320.16

14.00

3,444.73

11.17

875.43

-

8,232.13

26.68

8,583.74

27.82

-351.61

-

14,809.74

48.01

15,224.54

49.35

-414.80

- 

สมคิด จิรำนันตรัตน์ 
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โรดโชว์ห้องค้า : นำยชัชพล ประสพโชค กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท 
ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) จับมือกับตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
ให้ข้อมูลแผนธุรกิจในไตรมำส 2/60 เติบโตต่อเนื่อง เดินหน้ำลงทุน
ธรุกจิพลงังำนเตม็สบูในครึง่ปีหลัง กบันกัวเิครำะห์ เจ้ำหน้ำทีก่ำรตลำด 
(มำร์เก็งติ้ง) และนักลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน 

บัตรเดบิตลายการ์ตูน : ธนำคำรธนชำต จ�ำกัด (มหำชน) โดย นำง
ธีรนุช ขุมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนพัฒนำผลิตภัณฑ์
ธรุกจิลกูค้ำรำยย่อย เปิดตวับตัรเดบติรุน่ใหม่ล่ำสดุในชือ่ “Thanachart 
Justice League Chibi” พิมพ์ลำยกำร์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจคนทั่วโลก
ที่ได้ลิขสิทธิ์จำกวอร์เนอร์ บรำเธอร์ส (ดีซี คอมมิค) 

CPL เดินหน้าขยายก�าลังการผลิตฟอกหนังวัวเพิ่ม 1 เท่า
จาก 10,000 ตวัต่อสปัดาห์เป็น 20,000 ตวัต่อสปัดาห์ พร้อม
ลงทุนสร้างโรงงานผลิตหนังหมูส�าเร็จรูปให้อุตสาหกรรม
รองเท้าแบรนด์ดังออสเตรเลีย

CPLปอ้นหนงัหมูอุตฯรองเท�้

 นำยภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั 
ซีพีแอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 
หรอื CPL ผูน้�ำอตุสำหกรรมฟอก
หนังส�ำเร็จรูปรำยใหญ่ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้ เปิดเผยว่ำ ตัง้ 
แต่ต้นปีที่ผ่ำนมำ CPL ได้รับ  
ข่ำวดีอย่ำงต่อเนือ่ง นบัตัง้แต่ ไตร 
มำสแรกทีผ่ลประกอบกำรสำมำรถ
พลกิจำกขำดทนุกลบัมำก�ำไร โดย
มีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรฟื้นตัว
ของเศรษฐกจิโลก ท�ำให้อตุสำห-
กรรมฟอกหนังกลับมำคึกคักอีก
ครั้ง รวมถึงยอดขำยอปุกรณ์ป้อง 
กนัภยัส่วนบคุคล หรอืเซฟตี ้โปร 
ดกัส์ภำยใต้แบรนด์ “แพงโกลิน” 
สร้ำงยอดขำยสงูสดุเป็นประวตั-ิ
กำรณ์ 
 ล่ำสุด CPL ยังเดินหน้ำรับ
ข่ำวดีอย่ำงต่อเนือ่ง โดยได้รบัค�ำ
สัง่ผลติหนงัววัฟอกส�ำเรจ็รปูจำก

คู่ค้ำ ท�ำให้ต้องขยำยก�ำลังกำร
ผลิตเพิ่มขึ้นอีกเท่ำตัว จำกเดิมที่
ฟอกหนังวัวในอัตรำ 10,000 ตัว
ต่อสัปดำห์ เพิ่มเป็น 20,000 ตัว
ต่อสัปดำห์ กำรเพิม่ก�ำลงักำรผลิต
ท�ำให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้ทัน 
ที เนื่องจำกโรงงำนยังมีอัตรำก�ำ 
ลังกำรผลิตที่สำมำรถรองรับได้ 
ขณะเดียวกัน ต้องยอมรับควำม
พร้อมของระบบกำรผลิต ท�ำให้
ได้อำนสิงส์จำกช่วงทีผ่่ำนมำ  ซึง่
อุตสำหกรรมฟอกหนังค่อนข้ำง
ซบเซำ บริษัทจึงให้ควำมส�ำคัญ
กบักำรปรบัปรงุประสทิธิภำพกำร
ผลิตโดยมีกำรพัฒนำเทคโนโลยี
กำรผลติใหม่ๆ ดงันัน้เมือ่มคี�ำสัง่
ซื้อจำกลูกค้ำเข้ำมำเพิ่มก็สำมำ-
รถที่จะรองรับได้อย่ำงทันท่วงที 
  นอกจำกนี้ยังเดินหน้ำขยำย
ไลน์กำรผลติด้วยกำรรบัผลติหนงั
หมสู�ำเรจ็รปู เพือ่ป้อนให้กบัอตุ-

สำหกรรมรองเท้ำแบรนด์ชั้นน�ำ
ของออสเตรเลีย โดยจะน�ำเข้ำ
หนังหมูดิบจำกเกำหลีใต้ ญี่ปุ่น 
แคนำดำ และสหรฐัอเมรกิำ ก่อน
จะผ่ำนกระบวนกำรและส่งต่อให้
กับคู่ค้ำ เพื่อใช้ส�ำหรับกำรผลิต
รองเท้ำต่อไป ซึ่งกำรขยำยไลน์
ผลิตหนังหมูส�ำเร็จรูปจะลงทุน
สร้ำงโรงงำนและซื้อเครื่องจักร
ใหม่มูลค่ำ 120 ล้ำนบำท โดย
คำดว่ำจะแล้วเสร็จและสำมำรถ
ด�ำเนินกำรผลิตได้ในช่วงไตร 
มำสที่ 4 ของปีนี้ และคำดว่ำสิน 

ค้ำไลน์ผลติใหม่จะสร้ำงยอดขำย
ให้กับ CPL เพิ่มขึ้นได้อีกประ-
มำณ 400 ล้ำนบำทต่อปี
  “กำรผลิตหนังหมูส�ำเร็จรูป
ในประเทศไทยอำจจะไม่ค่อยคุน้
เคยนกั แต่จรงิๆกไ็ม่ใช่เรือ่งใหม่ 
เพียงแต่เรำต้องน�ำเข้ำหนังหมู
ดบิจำกต่ำงประเทศ เนือ่งจำกประ 
เทศไทยนิยมบริโภคหนังหมู ท�ำ 
ให้ไม่มวัีตถดุบิทีจ่ะน�ำมำผลติเพือ่
ส่งต่อให้กบัอตุสำหกรรมรองเท้ำ 
ส่วนนีจ้ะท�ำให้ยอดขำยของ CPL 
เพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อรวมกับกำรขยำย
ก�ำลังกำรผลิตหนังวัวฟอกส�ำเร็จ 
รูป และยอดขำยของสินค้ำแพง
โกลนิ ทีเ่ตบิโตตำมภำพรวมอตุ-
สำหกรรมแล้ว ก็มีสัญญำณว่ำ 
ในปีนี้กำรเติบโตโดยรวมของ 
CPL อำจจะดีกว่ำท่ีคำดกำรณ์   
ไว้ก่อนหน้ำนี้ว่ำ จะเติบโตได้ใน
รำว 25% อย่ำงไรก็ตำม ขณะนี้
ยังเร็วเกินไปที่จะปรับกำรคำด-
กำรณ์ใหม่ เพรำะน่ำจะต้องรอให้
ผ่ำนพ้นไตรมำสที่ 3 ไปเสียก่อน 
จึงจะสำมำรถประเมินใหม่ได้อีก
ครั้ง” นำยภูวสิษฏ์กล่ำว

ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘วาเรนก้า’เพิม่โค้ชเสรมิแกร่ง 

‘ฮามลิตนั’คว้าชยัทีแ่คนาดา 

‘มาห์เรซ’ยนืยนัย้ายแน่นอน

สแตน วำเรนก้ำ รองแชมป์เฟรนช์ โอเพน คน
ล่ำสดุ เสรมิทมีตัง้พอล แอนนำโคเน่ ให้เป็น
โค้ชทมีสนำมหญ้ำส�ำหรบัฤดูกำลแข่งขันในปี
นี ้โดยมอืสำมของโลก ประกำศหลงัจำกทีเ่ขำ
พ่ำยรำฟำเอล นำดำล ทีโ่รแลงด์ กำร์รอส เมือ่
วนัอำทติย์ทีผ่่ำนมำ 
 “ผมขอใช้โอกำสนีเ้พือ่ทีจ่ะบอกว่ำ ผมได้
เสรมิควำมแขง็แกร่งด้วยกำรเพิม่พอล แอน
นำโคเน่ เข้ำมำสูท่มีด้วย เพือ่ทีจ่ะช่วยเหลอื
ผมในเกมกำรแข่งขันสนำมหญ้ำ ในช่วง 4 
สปัดำห์ทีจ่ะถงึนี”้ วำเรนก้ำ กล่ำว  
 แอนนำโคเน่ เคยเป็นโค้ชให้กบัพที แซม
พรำส อดีตมอื 1 ของโลก ในระหว่ำงปี 1995-
2001 และช่วงสัน้ๆอกีครัง้ในปี 2002 

ลอิูส ฮำมลิตนั คว้ำแชมป์สนำมแคนำเดยีน 
กรงัด์ปรซ์ี ท�ำให้เขำสำมำรถตดัแต้มน�ำของเซ
บำสเตยีน เวตเตล ลงเหลอื 12 แต้มอกีครัง้ 
โดยในสนำมนี้ นักแข่งของทีมเมอร์ซิเดส 
สำมำรถน�ำคูแ่ข่งตัง้แต่ต้นจนจบ พร้อมข้ึนน�ำ
วลัต์เตรี ่บอตตำส เพือ่นร่วมทมี  
 ส�ำหรบั ฮำมลิตนั ถอืเป็นชยัชนะสนำม  
ที ่10 ในแคนำดำของเขำ แล้ว “ผมชนะครัง้
แรกทีน่ี ่และผมได้ต�ำแหน่งโพล ครัง้แรกกท็ี่
นี่” ฮำมิลต้น กล่ำว “ครั้งนี้ เหมือนกับ
เป็นกำรย้อนเวลำไป 10 ปี ช่ำงเป็นช่วงเวลำ
ทีว่เิศษมำก” 

รยิำร์ด มำห์เรซ ยงัคงคำดหวงัว่ำจะย้ำยออก
จำกทีม “สุนัขจิ้งจอก” เลสเตอร์ ซิตี้ ช่วง
ซมัเมอร์นี ้ ทัง้ๆ ทีเ่ขำยงัไม่ได้รบัข้อเสนอที่
เป็นทำงกำรจำกทีไ่หนเลย ปีกทมีชำตแิอล   
จีเรีย ออกมำยืนยันเมื่อเดือนพฤษภำคมที่
ผ่ำนมำว่ำเขำมีควำมต้องกำรจะย้ำยออกจำก
ถ่ินคงิ พำวเวอร์ สเตเด้ียม เพยีงปีเดยีวหลงั
จำกที่เขำพำทีมคว้ำแชมป์พรีเมียร์ลีก ได้
ส�ำเรจ็ 
 “ท่ำนประธำนกบัผม ตกลงกนัแล้วว่ำ จะ
อยู่กบัทมีอกีเพยีงปีเดยีว หลงัจำกนัน้ เขำจะ
ปล่อยผมออกจำกทีม เมือ่จบฤดกูำล ผมคดิ
ว่ำมนัเป็นเวลำท่ีถกูต้องทีต้่องย้ำยทมี ผมได้
รบัประสบกำรณ์ท่ีดจีำกสโมสรแห่งนี ้“ มำห์
เรซ กล่ำว  

“โปรเม” เอรยีำ จฑุำนกุลู นกักอล์ฟขวญัใจชำว
ไทย คว้ำแชมป์มำนไูลฟ์ แอลพจีเีอ คลำสสกิ มำ
ครองได้ส�ำเรจ็ หลงัจำกดวลเพลย์ออฟเอำชนะ 
ชนุ อนิ ก ีกบั อเลก็ซี ่ธอมป์สนั ได้ส�ำเรจ็ และ
จำกกำรคว้ำแชมป์รำยกำรนี ้ท�ำให้เธอมคีะแนน
สะสม แซงหน้ำลเิดยี โค รัง้มอื 1 ของโลก ได้เป็น
ผลส�ำเรจ็ ส่งให้เธอเป็นนกักอล์ฟจำกเอเชยีตะวนั
ออกเฉยีงใต้ ทีไ่ด้ครองต�ำแหน่งสงูสดุของโลกใน
วงกำรกอล์ฟ เจ้ำตวัยนัลงเล่นไม่หวงัอนัดบั แต่
อยำกเล่นอย่ำงสนกุมำกกว่ำ 
 จำกเหตกุำรณ์ควำมผดิพลำดในกำรค�ำนวณ
คะแนนของทำง แอลพจีเีอ เมือ่สปัดำห์ทีแ่ล้ว ท�ำ 
ให้ โปรเม และแฟนนกักอล์ฟชำวไทย ต้องรอจน
จบรำยกำรมำนไูลฟ์ แอลพจีเีอ คลำสสกิ เมือ่สดุ
สปัดำห์ทีผ่่ำนมำ ถงึได้ร่วมฉลองมอื 1 ของโลก 
อย่ำงเป็นทำงกำร โดยในวนัสดุท้ำย สภำพอำ-
กำศไม่ค่อยเป็นใจนกั ท�ำ ให้ โปรเม ท�ำได้ 3 อนั 
เดอร์พำร์ 69 ออกโบกี ้1 กลมุ  

รำฟำเอล นำดำล สร้ำงประวตัศิำสตร์หน้ำใหม่
ให้กบัวงกำรเทนนสิโลก เม่ือคว้ำแชมป์เฟรนช์ 
โอเพน สมัยที่ 10 มำครองได้ส�ำเร็จ หลังจำก
ท่ีเอำชนะสแตน วำนรินก้ำ ในนัดชิงชนะ-       
เลิศ ที่ปำรีส เมือวันอำทิตย์ที่ผ่ำนมำ ด้วย
สกอร์ 6-2 6-3 6-1 เป็นแชมป์แกรนด์ สแลม 
รำยกำรท่ี 15 ของเขำด้วย ขณะที่วำรินก้ำ       
วยั 32 ปี เพิง่จะแพ้เกมนดัชงิชนะเลศิ ครัง้แรก
ของเขำ หลงัจำกทีเ่คยคว้ำชยัมำได้ 3 ครัง้ก่อน
หน้ำนี้ 
 จำกแชมป์รำยกำรนี้ ส่งให้ นำดำล ขยับ
เหนอืพที แซมพรำส ในลสีต์รำกำรแชมป์ตลอด

 “ฉนัไม่คดิว่ำ ฉนัจะชนะรำยกำรนี ้เมือ่ฉนัมำ
ถงึทีน่ี ่ฉนัรูส้กึไม่สบำยนดิหน่อยในกำรตีลกู และ
ฉันก็กลัวจะตีไม่ดด้ีวย” โปรเม มอื 1 ของโลกกล่ำว 
“วนันี ้ ลมแรงมำก ส่งผลให้ท�ำเบอร์ด้ีค่อนข้ำง
ยำก แม้แต่ลกูทีต่ขีึน้กรนี กต็ำมทฉีนัเลยตัง้ใจตี
ให้ดทีีส่ดุในทกุๆชอ็ต และลงเล่นด้วยควำมสนกุ” 
 และจำกชยัชนะในเกมนี ้ส่งผลให้โปรเม ขึน้
ไปรัง้อนัดบั 1 ของโลกอย่ำงเป็นทำงกำร หลงัจำก
ทีเ่มือ่สปัดำห์ทีแ่ล้ว เกดิกำรผดิพลำดของระบบ
กำรคดิคะแนนของทำง LPGA เลก็น้อย 
 “บอกตำมตรง ฉนัไม่ได้ตัง้ใจเล่นเพือ่อนัดบั
โลกนะ ฉนัเพยีงแต่ต้องกำรออกไปเล่นและสนกุ
กบัมนัให้มำกทีส่ดุ” โปรเม กล่ำวถงึกำรได้ก้ำว
ขึน้ไปรัง้มอื 1 ของโลก หลงัจำกจบรำยกำรนี้  
 ในส่วนของธอมป์สนั ถอืเป็นเพลย์ออฟทีส่อง
แล้วในปีนี ้ทีเ่ธอต้องพบกบัควำมพ่ำยแพ้ โดยถงึ
เวลำนี ้เธอต้องลุน้ถงึ 3 เพลย์ออฟแล้วในอำชพี
ของเธอ 

 

‘โปรเม’ไมคิ่ดเรื่องอนัดบั

‘นาดาล’รับแชมป์ทัง้น�า้ตา 
กำล มำอยู่อันดับที่ 2 ตำมหลังเพียงโรเจอร์ 
เฟเดอร์เรอร์ ที่คว้ำแชมป์แกรนด์สแลม รำย 
กำรที่ 18 ของเขำ หลังจำกที่เอำชนะนำดำล 
ไปได้ ในออสเตรเลีย โอเพน เม่ือเดอืนมกรำคม
ที่ผ่ำนมำ 
 “ผมค่อนข้ำงจะอ่อนไหวไปหน่อย” นำดำล 
กล่ำวพร้อมน�ำ้ตำ มันเป็นเกมทีเ่ครยีดและตืน่
เต้นมำก ผมรู้สึกว่ำเกมนี้ เป็นเกมที่เหลือเชื่อ
จรงิๆ” ขณะที ่วำรนิก้ำ กล่ำวว่ำ “แน่นอน เขำ
เล่นได้ดีจริงๆ ไม่เพียงแต่ท่ีน่ี มันเป็นควำม
พ่ำยแพ้ทีย่ำกมำก แต่ผมได้เล่นกบันกัเทนนสิ
คอร์ตดินที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง” 
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ซำบีร์ นำซำร์ เสนอภำพนี้ใน caglecartoons.com สะท้อนผล
เลอืกตัง้องักฤษ สปัดำห์ทีผ่่ำนมำ ซึง่พรรครฐับำลตกทีน่ัง่ล�ำบำก 
หลังถูกฝ่ำยค้ำนได้สมำชิกตีตื้นขึ้นมำ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ออสเตรเลยีเป็นประเทศหนึง่ ที่ 
ผูเ้ชีย่วชำญเตอืนว่ำ เป็นเป้ำหมำย
โจมตีของกลุม่ก่อกำรร้ำยและกลุม่
หวัรนุแรง ท�ำให้ออสเตรเลยีด�ำเนนิ
กำรป้องกนัเข้มงวดเป็นพเิศษ

เซำท์เวลส์ ใช้คมุขงัสมำชกิกลุม่ก่อ 
กำรร้ำยโดยเฉพำะ เรยีกว่ำเรอืนจ�ำ
 “Supermax II” เฟสแรกรอง  
รบัผูต้้องขงัได้ 54 คน
 “Supermax II” เป็นเรอืนจ�ำ
คุมขังกลุ่มก่อกำรร้ำยโดยเฉพำะ
แห่งแรกของออสเตรเลยี ก�ำหนด
ก่อสร้ำงแล้วเสรจ็ ปลำยปีหน้ำ 
 มำตรกำรอกีส่วนหนึง่ คอืกำร
แก้กฎหมำย ยกเลิกแผนให้อภัย 
โทษผู้ต้องขังคดีก่อกำรร้ำย โดย   
ให้คมุขงัอย่ำงไม่มกี�ำหนด หำกเจ้ำ
หน้ำทีเ่ห็นว่ำ เป็นบุคคลอนัตรำย
ต่อสงัคม   
 ขณะรฐันวิเซาท์เวลส์ ปรบั
แผนอนญุาตให้ต�ารวจวสิามญั
ฆาตกรรมสมาชิกกลุ่มก่อการ
ร้ายทีก่่อเหตไุด้ทนัที 
 นอกจำกนัน้ ออสเตรเลยียังมี
แผนเพ่ิมก�ำลังเจ้ำหน้ำที่อีก 300 
นำย ในระยะ 4 ปี ท�ำหน้ำทีต่ดิตำม
เฝ้ำระวังผู้อยูใ่นข่ำยต้องสงสยัสมำ 
ชิกกลุ่มก่อกำรร้ำย หรอืกลุม่หวัรนุ 
แรง ซึง่ปัจจบุนัมผีูต้้องสงสยั ทีต้่อง
เฝ้ำระวงัประมำณ 400 คน
 ออสเตรเลยีจรงิจงักบักำรป้อง 
กันกำรก่อกำรร้ำยมำนำน แม้จะ
พลำดท่ำไปบ้ำง แต่จำกกำรปรับ 
ปรงุกำรปฏบิตังิำน และเพิม่มำตร 
กำรใหม่ท่ีเห็นว่ำส�ำคัญอย่ำงต่อ
เนือ่ง 
 ท�าให้ออสเตรเลียมั่นใจว่า 
สามารถป้องกนัการก่อการร้าย
ได้แบบ “เอาอยู”่ 

 
 

In Brief : ย่อความ

ออสเตรเลียเป็นประเทศ
หนึ่ง ที่จริงจังกับการป้อง
กันการก่อการร้าย โดยมี
การแก้กฎหมาย และเพิม่
มาตรการใหม่ ที่เห็นว่า
ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง ท�า
ให้ไม่ตกเป็นเป้าของกลุม่
ก่อการร้าย

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 ออสเตรเลียใช้มำตรกำรจรงิจงั 
สกดัต่ำงชำตต้ิองสงสยัเป็นสมำชกิ
กลุม่ก่อกำรร้ำย ไม่ให้เข้ำประเทศ
มำนำน และหำกประเมนิจำกสถำน 
กำรณ์เท่ำทีผ่่ำนมำ ถือว่ำมำตรกำร
นีใ้ช้ได้ผลระดบัหนึง่ 
 อย่างไรกต็าม เมือ่ 3 ปีทีแ่ล้ว 
(ปี 2014) ออสเตรเลยี “พลาด
ท่า” ให้กับกลุ่มก่อการร้ายจน     
ได้ โดยกลุม่คนร้ายทีอ้่างตวัว่า

‘ออสซ่ี’คุมเข้มก่อก�รร้�ย

ข้อมูลภำพ : mic.com

เป็นสมาชิกของไอเอส บุกยึด
คาเฟ่แห่งหนึ่ง ในนครซิด-    
นีย์ และควบคุมผู้คนเป็นตัว 
ประกัน
 เจ้ำหน้ำทีต้่องใช้เวลำคลีค่ลำย
สถำนกำรณ์กว่ำ 17 ชัว่โมง มผีูเ้สยี
ชวีติ ซึง่รวมคนร้ำยด้วย 3 รำย
 ล่ำสุด ออสเตรเลยี “พลำดท่ำ” 
อกีครัง้ เม่ือวันจันทร์ที ่ 5 มิ.ย.ที่
ผ่ำนมำ โดยมือปืนที่กลุ่มไอเอส 
อ้ำงภำยหลงัว่ำเป็นสมำชกิของตน 
ก่อเหตเุดีย่วกรำดยงิเหยือ่เสียชวีติ 
1 รำย และจบัผูห้ญงิเป็นตวัประกนั 
ท่ีอพำร์ตเมนต์แห่งหน่ึงในนคร 
เมลเบร์ิน รฐันวิเซำท์เวลส์ ก่อนถกู
เจ้ำหน้ำทีว่สิำมญัฆำตกรรม
 ข้อมลูส�าคญัส่วนหนึง่ทีอ่อส 
เตรเลยีได้จาก 2 เหตกุารณ์ดงั
กล่าว คอืคนร้ายทีก่่อเหตไุด้รบั
การปล่อยตวัจากเรอืนจ�า อยูร่ะ 
หว่างการคมุประพฤต ิและเป็น
สมาชกิกลุม่ก่อการร้าย ท่ีเป็น
พลเมอืงภายในประเทศ ไม่ใช่
ต่างชาติ
 จำกข้อมลูดงักล่ำว ออสเตรเลยี
จึงเพิม่มำตรกำรควบคมุผูต้้องขังคดี
ก่อกำรร้ำยเข้มข้นขึน้ ประกอบด้วย
กำรก่อสร้ำงเรอืนจ�ำพเิศษในรฐันวิ 
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089498-OM-201016-01

• บริการจัดส�งพนักงาน
• พนักงานดูแลผู�ป�วย+ผู�สูงอายุ
• พนักงานแม�บ�าน+แม�ครวั
• พนักงานพี่เลี้ยงน�องแรกคลอด
 ถึงน�องโต
• คนสวน-คนขับรถ
• รับฝากดูแลผู�ป�วย-ประจำศูนย�ฯ
• โดยพนักงานที่มีประสบการณ�

รับสมัครพนักงานทุกตำแหนง 
ติดตอ ศูนยพระคุณ 136 ดอนเมือง

เบอรโทร. 02-5651998 
081-4886185, 081-3561497

รับสมัครดวน

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.

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
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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

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

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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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

พระเครื่อง-P1-050517=4*6_01

รับเช่าพระเครื่อง 

พระบูชา ใหม่เก่า 

เครื่องราง ของขลัง

บริการรับเช่าถึงบ้าน 

ในราคาที่คุณพอใจ

081-258-6069
081-351-5870

รับเช่า
พระเครื่อง-พระบูชา

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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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

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

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
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ประกาศ

เรื่อง การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำาระแล้ว

	 บริษัท	ไทยคม	จำ�กัด	 (มห�ชน)	 (“บริษัท”)	ขอเรียนให้ทร�บว่�	

ทุนชำ�ระแล้วของบรษิทัไดเ้ปลีย่นแปลงจ�กเดมิจำ�นวน	5,479,	969,700	บ�ท	

เป็น	 5,480,333,200	 บ�ท	 เนื่องม�จ�กก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 

ต�มโครงก�รออกและเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของ 

บริษัทให้แก่พนักง�นของบริษัท	และ/หรือ	บริษัทย่อย	จำ�นวน	72,700	หุ้น	

มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ	5	บ�ท	 โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำ�ระ

แล้วต่อกระทรวงพ�ณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่	6	มิถุน�ยน	2560

	 จึงเรียนม�เพื่อทร�บ

						 	 (น�ยไพบูลย์	ภ�นุวัฒนวงศ์)												

	 	 กรรมก�ร

	 	 บริษัท	ไทยคม	จำ�กัด	(มห�ชน)

ThaiKom-p1-120617=4*7

วิเศษ วิศษิฏ์วิญญู กรรมกำรผู้จดักำร และคณะผู้บริหำรระดบัสูง บจก.ซีพแีรม 
ร่วมงำน Thaifex-World of food ASIA 2017 ภำยในบูธ๊มกีำรแสดงผลติภัณฑ์
อำหำรพร้อมรับประทำนและเบเกอร่ีในกลุม่บจก.ซพีแีรม และกจิกรรมโชว์ท�ำ
อำหำรจำกแขกรับเชญิคนพเิศษ คุณแอฟ ทกัษอร เตชะณรงค์ 

นนัทวลัย์ ศกนุตนำค อธบิดกีรมกำรค้ำภำยในและ ชยัรตัน์ เพชรดำกลู ร่วม 
เปิดงำน “แบงคอ็ก ฟรุต๊ เฟส ครัง้ที ่ 17” โดยม ีวทิรูชั ศรนีำม, จอมศกัดิ์     
ภตูริตัน์, ณชิชำรย์ี กจิวริยิะธนโชต,ิ อรณชิำ กรนิชยั และ นงนชุ นำมวงศ์ ร่วม
งำน บรเิวณ แกรนด์ ฮอลล์ เดอะมอลล์ บำงกะปิ

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

O 08.30 น. พนัต�ารวจเอก ดร.ณรชัต์ เศวต-
นนัทน์ อธบิดกีรมคมุประพฤต ิเป็นประธำนเปิด
โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรเพื่อ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ข้ำรำชกำร
ไทยไร้ทจุรติ) รุน่ที ่2 ทีโ่รงแรม ทเีค พำเลซ O 
11.00 น. ดร.พส ุโลหารชนุ อธบิดกีรมส่งเสรมิ
อตุสำหกรรม แถลงข่ำวกำรพลกิโฉมนวตักรรม
เพือ่ SMEs ไทยเปิดตวั 5 บรกิำร Free Applica-
tion รปูแบบใหม่ให้ธรุกจิโมเดร์ินกว่ำท่ีเคย ท่ี
ห้องนทิรรศกำร ชัน้ 1 อำคำรกรมส่งเสรมิอตุสำ 
หกรรม O 14.00 น. ดร.ทวลีาภ ฤทธาภริมย์ 
กรรมกำรผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ ธนำคำรกรุงเทพ 
จ�ำกดั (มหำชน) แถลงข่ำวโครงกำรแข่งขนัจกัร-
ยำน Bangkok Bank CycleFest 2017 ที่ 
Quartier Gallery ชัน้ M ศนูย์กำรค้ำ ด ิเอม็ควอ
เทยีร์ O 14.10 น. อารกัษ์ สขุสวสัดิ ์กรรมกำร
ผู้จัดกำร บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด 
(มหำชน) สรปุผลกำรด�ำเนนิงำนไตรมำส 1 พร้อม
แผนธรุกจิและแนวโน้มกำรเตบิโตในปี 2560”  
ทีต่ลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย O 14.30 
น. อนนัต์ อศัวโภคนิ ผูก่้อตัง้หลกัสตูร The 
NEXT Real แถลงข่ำวเปิดหลกัสตูร The NEXT 
Real รุน่ 4 ทีห้่อง Executive Lounge, Grande 
Centre Point Hotel, Terminal 21 O 17.00 
น. ภากร เทยีนทอง กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั 
เอชบดี ีคอนเนค็ท์ จ�ำกดั แถลงข่ำว เปิดตวัแอป
พลเิคชนัเกมออนไลน์บนมอืถอื “Birthday Play 
Now วนัเกดิอยำกสนกุ” ที ่Infinicity Hall ชัน้ 5 
สยำมพำรำกอน
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นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์กำรเภสัชกรรม ประธำนรุ่นหลักสูตร รอส. รุ่น 
4 และ ดร.พนัธ์ศกัดิ ์ศริริชัตพงษ์ ผช.รมต.กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม พร้อมด้วยคณะผู้บรหิำร ร่วมเดนิหน้ำสำนต่อโครงกำร รฐั-
บำลอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง รอส. รุ่นที่ 4 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และ เดเชน 
เชอริง่ ร่วมเปิดงำน “โครงกำรรณรงค์วนัสิง่แวดล้อมโลก” จดันทิรรศ-
กำร เสวนำ ให้ควำมรูด้้ำนสิง่แวดล้อม และบูธ๊จ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ทีเ่ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์กำรค้ำ ดิ เอ็มควอทียร์

นำยสมชำย เสียงหลำย ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม เป็น
ประธำนเปิดกำรประชมุระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรบงัคบัคดแีพ่ง : กำรแลก
เปลีย่นประสบกำรณ์ เพือ่น�ำไปสูแ่นวปฏบิตัทิีด่เีลศิ โดยม ีรืน่วด ีสวุรรณมงคล 
อธบิดกีรมบงัคบัคด ีเป็นผูก้ล่ำวรำยงำน ทีโ่รงแรม เดอะเบอร์เคลย์ี ประตนู�ำ้ 

ดร.พันธุ์อำจ ชัยรัตน์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์ 
กำรมหำชน) ร่วมกับ พูลสวัสดิ์ เผ่ำประพัธน์ ผอ.ศูนย์นวัตกรรม กลุ่ม
ธรุกจิซพี ีออลล์ จดัสมัมนำ Sharing:Market Innovation Forum หวัข้อ 
“นวัตกรรมตลำดเชิงพำณิชย์... สู่ประตูกำรค้ำโลก” 

ชนิำภำ อบุลรตัน์ ผูจ้ดักำรส่วนกำรตลำดบรษิทั ยนูแิอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั จดั
กิจกรรมวำระครบรอบ 45 ปี ยนูแิอร์ “ปันประสบกำรณ์ งำนเครือ่งปรบัอำกำศ” 
ให้ควำมรู้เร่ืองเทคโนโลย ี กำรตลำดและแนะน�ำเทคนคิกำรเป็นมอือำชพีเรือ่ง
เครือ่งปรบัอำกำศ แก่นกัเรียนอำชวีศกึษำโดยวทิยำลยัเทคนคิดอนเมอืง 

ไชย ไชยวรรณ กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ บมจ.ไทยประกนัชวีติ ร่วมกบั ภำวติ 
จติรกร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร สำยธรุกจิ จเีอม็เอม็ มวิสคิ บมจ.จเีอม็
เอม็ แกรมมี ่แถลงข่ำว “เพลงแห่งโอกำส 75 ปี ไทยประกนัชวีติ” โดยมี 
องักรู ศรกีลัยำณบตุร, ดวงเดอืน คงคำสวสัดิ,์ กรชิ ทอมมสั ร่วมงำน 

ลำวลัย์ กนัชำต ิและ อษุำ อษุณำจติต์ จดังำนคอนเสร์ิตกำรกศุล Charity 
For Life เพือ่ระดมทุนจดัซือ้เครือ่งมอืแพทย์ส�ำหรบัมอบให้กบั 5 โรงพยำ 
บำล โดยม ีสนุทร ีจรรโลงบตุร บรษิทั เทคโนเมดคิลั จ�ำกดั (มหำชน), 
พสิษิฐ์ สทิธเิชำว์พนัธ์ และ ทรงกลด พยคัฆำภรณ์ ร่วมงำน

สภุำวด ีพนัธมุวนชิ กรรมกำรบรหิำรและผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำรกลุม่
บรษิทัซดีจี ีน�ำทมีพนกังำน ร่วมเรยีนรูว้ธิกีำรประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ ดอก
ดำรำรตัน์ ในโครงกำร “ดอกไม้นีเ้พือ่พ่อ” เพือ่น�ำไปใช้ในพระรำชพธิถีวำย
พระเพลงิพระบรมศพ พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช 
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สังคม

สำลนิ ีวงัตำล ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(สสว.) ให้เกยีรติเป็นประธำนในงำนแถลงข่ำว “โครงกำรสนบัสนนุเครอืข่ำย 
SME ในกลุม่อตุสำหกรรมมะพร้ำวและสมนุไพรไทย” และเสวนำเรือ่ง “ทศิทำง
กำรยกระดบัและพฒันำคลสัเตอร์มะพร้ำวและสมนุไพรไทยสูต่ลำดโลก

ม.ร.ว.ดศินดัดำ ดศิกลุ เลขำธกิำรมลูนธิปิิดทองหลงัพระ สืบสำนแนวพระ
รำชด�ำริ ให้เกยีรตเิป็นประธำนในงำนเสวนำ “สำนต่อ งำนพ่อสอน” โดยมี 
ปลดัส�ำนกันำยกรฐัมนตร,ี ปลดักระทรวงมหำดไทย, ปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม ร่วมเสวนำ 

นคิม ไวยรชัพำนชิ อดีตปธ.วฒุสิภำ, เกษม วศิวพลำนนท์, ปกติ พฒันกลุ, 
ไพรชั วรปำณ,ิ สมคัร เจยีมบรุเศรษฐ์ และ วนิยั ด�ำรงค์มงคลกลุ ร่วมเลีย้ง
แสดงควำมยนิดีแก่ โภคนิ พลกลุ ในโอกำสได้เป็นนำยกสมำคมวฒันธรรม
และเศรษฐกจิไทย-จนี ต่ออกีสมยั ทีโ่รงแรมอนิเตอร์คอนตเินนตลั

ชำตชิำย พยหุนำวชียั ผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสนิ แถลงข่ำวกำรประกวด
วำดภำพ “ออมศลิป์ ใต้ร่มพระบำรม”ี ชงิถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็พระเทพ
รตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีโดยม ีศำสตรำจำรย์เกยีรตคิณุอทิธพิล 
ตัง้โฉลก และ ศำสตรำเมธ ีดร.เฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ร่วมแถลงข่ำว 

นพ.สมเกยีรต ิลลติวงศำ ผูอ้�ำนวยกำรสถำบนัสขุภำพเดก็แห่งชำติมหำรำชนิี 
รบัมอบเงินจำก พชร จริำธวิฒัน์ เพือ่สมทบกองทนุอำคำรเฉลมิพระเกยีรต ิ80 
พรรษำมหำรำชนิ ีเนือ่งในโอกำสวนัเกดิ โดยม ีธรีะยทุธ จริำธวิฒัน์, ชนดัดำ 
จิรำธวิฒัน์, พมิพศิำ จริำธวิฒัน์ และ เขมณฎัฐ์ จริำธวิฒัน์ ร่วมบญุในคร้ังนี้ 

เฉลมิพล แก้วชนิพร ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ฝ่ำยบริกำรบนเคร่ืองบนิ บมจ.กำรบนิ 
ไทย เป็นประธำนในพธิมีอบประกำศนยีบตัรแก่พนกังำนต้อนรบับนเครือ่งบนิ
รุ่นใหม่ ทีผ่่ำนกำรฝึกอบรมหลกัสูตรและพร้อมปฏิบตังิำนบนเทีย่วบนิของกำร 
บนิไทย เพือ่รองรับกำรบริกำรและขยำยเส้นทำงบนิใหม่ 

สมทิธำ รุง่ทพิย์เจรญิ ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย บรษิทั โฟร์ฟดูส์ จ�ำกดั ผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ำยผงปรงุอำหำร และเจ้ำของแฟรนไชส์ แบรนด์ชำป๊อบไทเชฟน�ำทมี  
ออกบธูงำน THAIFEX-WORLD OF FOOD ASIA 2017 เพือ่แนะน�ำอำชพี
และน�ำเสนอไอเดยีในกำรเพิม่มลูค่ำอำหำร พร้อมจดัโปรโมชัน่สดุพเิศษ 

บริษัท ชมุพรอตุสำหกรรมน�ำ้มนัปำล์ม จ�ำกดั (มหำชน) บริษัท ซีพไีอ อะโกร
เทค จ�ำกดั และ บริษัท ซพีพี ีจ�ำกดั ร่วมกบั สถำนพีฒันำทรัพยำกรป่ำชำย
เลนที ่43 (ปะทวิ ชมุพร) จดักจิกรรม “ดนิและน�ำ้ ลมและฟ้ำ ป่ำและเขำ รวม
กนัเข้ำ เป็นทรัพย์สิน แผ่นดนิพ่อ” ทีส่�ำนกัสงฆ์ถ�ำ้ยำยไอ๋ อ.ปะทวิ จ.ชมุพร 


