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ใช้ค�ำสั่ง ม.44
ได้รถไฟฟำ้จีน

ควำมเร็วปำนกลำง
รำคำแพงกว่ำเดิม?

น�้ำผึ้ง
(มำกกว่ำ)

หยดเดียว

คัดค้ำน
แก้เงื่อนไข

บัตรทอง 30 บำท?

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำสั่ง “มาตรา 44” เพื่อปลดล็อกปัญหำ 
ไม่ยึดหลักธรรมำภิบำลและหลักนิติรัฐ 
จึงไม่ใช่แค่ “น�้าผึ้งหยดเดียว” 
แต่เป็น “น�้าผึ้งมากกว่าหยดเดียว” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ตกรางอ�านาจ” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” บ่นดังๆรัฐบำลทหำร 
แก้ “กฎหมายบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค” 
“วัชระ เพชรทอง” เตือน “สึนามิประชาชน” 
“โสภณ พรโชคชัย” แฉให้ “สัมปทาน” คือโกงเงียบ 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” ร�ำลึกกำรปฏิวัติ 2475 
ลมตะวันตกที่หอบควำมเปลี่ยนแปลงสู่สยำม 

ซึ่งใจความยังวนเวียนอยู่กับการ
เรยีกร้องให้ประชาชนยตุคิวามขดั
แย้ง เคารพกฎหมาย หลายคนอ่าน
ผ่านแล้วผ่านไป แต่นี่คือกระจก
สะท้อนความคิดคนเป็นผูน้�า สิง่ท่ี
ท่านผู้น�าควรตระหนัก ไม่ว่าจะ
เพลง กลอน ค�าพดู ล้วนก้าวไม่พ้น
สจัธรรมทีว่่า “เมือ่ท่านพดู เราจะ
ฟัง เมือ่ท่านท�า เราจะเชือ่”

เพลง-กลอน-คำ�พูด
แต่งเพลงออกมา 4 เพลงตัง้แต่
รัฐประหาร บางเพลงไม่ถูกเปิด   
ให้ประชาชนฟัง เพราะมีเน้ือหา
ย้อนแย้งกบัสถานการณ์จรงิ โดย
เฉพาะเพลงดงัอย่าง “คนืความสขุ
ให้ประเทศไทย” ทีข่อเวลาอกีไม่
นาน  แต่ผ่านไปกว่า 3 ปีคนไทย
ยงัไม่เข้าใกล้ความสขุ ไม่เฉยีดที่
จะเกิดความรกัสามัคคี ล่าสดุ “ท่าน
ผูน้�า” ใช้เวลาว่างแต่งกลอนมเีนือ้ 
หาเกี่ยวกับ “ประเทศไทย 4.0” 

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ฉุก(ละหุก)คิด 3

กีฬา 6

เศรษฐกิจ 4

เศรษฐกิจ 5

ต่างประเทศ 7

สุดยอดผู้นำ�!

บัวหลวงลุยสต�ร์ท
อัพฟินเทค

“เดอ บัวร์”โว
“ต้องแข็งแกร่ง”

เศรษฐกิจในประเทศ
หนุนหุ้นไทย

ก�ต�ร์ฮึดสู้วิกฤต
แรงกดดัน

 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4610 (1135) วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

17th Anniversary



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

แผ่นดนิทีง่ดงามยงัไม่คนืกลับมา 
ขณะทีเ่ราจะท�าอย่างซือ่ตรง

กม็ข้ีอกงัขาหลายเร่ืองว่าเป็นไปอย่างทีพ่ดูหรือไม่

เพลง-กลอน-คำ�พดู
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ในหลายกรณี
 สรปุคอืกว่า 3 ปี แผ่นดินยงัไม่ดี 
ความสขุยงัไม่กลบัคนืสูป่ระชาชน
 เมื่อเพลงที่แต่งไว้ย้อนแย้งกับ
สถานการณ์จนไม่กล้าน�ากลับมาเปิด
ให้ประชาชนฟังอกี ท�าให้ “บิก๊ตู”่ 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายก
รฐัมนตรแีละหวัหน้าคสช.ต้องหาหน 
ทางใหม่มาสือ่สารกบัประชาชน
 ครั้งนี้ไม่ใช่เพลงแต่เป็นกลอน 
กลอนซึ่งแต่งร�าลึกเนื่องในโอกาส   
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น     
วันสนุทรภู ่รวมถงึวันที ่29 มถินุา-
ยน เป็นวันภาษาไทย โดยมเีนือ้หา
เกีย่วกบั ประเทศไทย 4.0 (ในล้อม
กรอบ)  
 หลกัใหญ่ใจความของกลอนบท
นี้ไม่มีอะไรใหม่ เนื้อหายังมุ่งเน้น
เรียกร้องให้ประชาชนลดความขัด
แย้งหันมาร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา
ประเทศ และเรยีกร้องให้ประชาชน
เคารพกฎหมาย
 เนือ้หาทีห่ายไปจากเพลงท่ีแต่ง
ก่อนหน้านีค้อืไม่มส่ีวนของค�าสญั-
ญาว่าจะใช้อ�านาจท�าให้ประเทศชาติ
ดขีึน้ ไม่ส่วนของกรอบเวลาว่าจะอกี
นานหรอืไม่นานจงึถงึเป้าหมาย
 หลายคนอ่านผ่านๆ ไม่ได้สนใจ 
แต่ไม่ว่าจะเพลง ไม่ว่าจะเป็นพดูออก
ทีวีทุกวันศุกร์ ไม่ว่าจะเป็นกลอน 
เมื่อผู้น�าประเทศเขียนหรือพูดล้วน
เป็นสิง่ทีน่่าฟัง น่าสนใจทัง้ส้ิน เพราะ
จะท�าให้ประชาชนได้รู้ความคดิความ
อ่านของผูน้�าประเทศ ท่ีจะแสดงออก
ผ่านทางบทเพลง กลอนและค�าพดู
ว่ามวิีธีคดิเป็นอย่างไร
 แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านผู ้น�าควร
ตระหนกัคอืไม่ว่าจะเพลง ไม่ว่า
จะกลอน ไม่ว่าจะค�าพดู ล้วนก้าว
ไม่พ้นสจัธรรมทีว่่า “เมือ่ท่านพดู
เราจะฟัง เมือ่ท่านท�าเราจะเชือ่”

หลังจากแต่งเพลงให้ประชาชนฟังมา
แล้ว 4 เพลงตัง้แต่รฐัประหาร จนบาง
เพลงทีเ่คยเปิดกระหึม่ก่อนหน้าน้ีถกู
ลดบทบาทความส�าคญัลงไปเพราะ
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ โดย      
เฉพาะท่อนฮคุโดนใจทีใ่ครๆกร้็องได้
ทัง้บ้านทัง้เมอืงคอื
 “เราจะท�าตามสัญญา ขอ
เวลาอกีไม่นาน 
 แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืน
กลบัมา 
 เราจะท�าอย่างซือ่ตรง ขอแค่
เธอจงไว้ใจและศรทัธา
 แผ่นดนิจะดใีนไม่ช้า ขอคนื
ความสขุให้เธอ ประชาชน”
 วนันีเ้วลาผ่านไปกว่า 3 ปี นาน
หรอืไม่นานไม่ทราบได้เพราะเรือ่งนี้
แล้วแต่วธิคีดิมมุมองของแต่ละคน
 แต่ที่แน่ๆ ประชาชนเห็นและ
สัมผัสได้คือแผ่นดินที่งดงามยังไม่
คืนกลับมา ขณะที่เราจะท�าอย่าง
ซ่ือตรงกย็งัมข้ีอกงัขาในหลายเรือ่งว่า
เป็นไปอย่างทีพ่ดูหรอืไม่ เพราะไม่
เปิดให้มกีารตรวจสอบได้อย่างอสิระ

 ค�าว่าไทย คือไทย ด้วยใจรัก ร่วมใจภักดิ ์ต่อชาต ิศาสนา
       สถาบนั คงอยู่ คู่นานมา เป็นม่านฟ้า ปกป้อง ล้วนผองไทย
       มาวันนี ้สืบสาน ท�างานต่อ แผ่นดนิพ่อ แผ่นดนิแม่ ช่วยแก้ไข
       ให้ย่ังยืน ตืน่เถดิ สังคมไทย ก้าวต่อไป อนาคต ให้มัน่คง
       เราลูกหลาน ช่วยสาน สืบงานต่อ อย่ารัง้รอ ขดัแย้ง แกล้งเล่าขาน
       ท�าวันนี ้ดกีว่า ปล่อยช�า้นาน ท�าเพือ่บ้าน เมอืงเรา ให้เท่าทนั
       ท้ังเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกจิ เปลีย่นชวีติ รายได้น้อย ค่อยส่งเสรมิ
       คนละน้อย ร้อยท่อ ช่วยต่อเตมิ เร่งส่งเสรมิ รายได้ ให้มัน่คง
       พัฒนาคน การศึกษา ให้ไทยรุง่ ล้วนต้องมุ่ง ตามประสงค์ จ�านงหมาย
       สร้างสังคม ปลอดภยั ไม่วุ่นวาย ช่วยผ่อนคลาย มสีขุ ทกุครอบครวั
       ส่ิงส�าคัญ วันนี ้คือกฎหมาย  ไม่ท้าทาย ยดึถือ เป็นพืน้ฐาน
       ช่วยกันท�า ช่วยกันเริม่ เสริมยาวนาน เป็นการงาน ผองไทย ร้อยใจกนั
       ประชารฐั ช่วยเสรมิ ใช้เตมิแต่ง ทกุหนแห่ง กจิกรรม ท�าสร้างสรรค์
 
       ไทยเจรญิ ด้วยไทย ไปพร้อมกนั ท�าความฝัน ต้องการ ให้เป็นจรงิ
       ต้องลดแรง เร่งขจดั ความขัดแย้ง ลดระแวง เชือ่มัน่ เพือ่วนัหน้า
       สืบสานต่อ โบราณ นานเนามา ให้ก้าวหน้า ด้วยไทย ใจม่ันคง
       สู่เศรษฐกิจ 4.0 จากมลูฐาน ทกุกจิการ พฒันา อย่าใหลหลง
       สู้อาชีพ สู้งาน บ้านมัน่คง มุ่งจ�านง ปวงชน ทกุคนไทย

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4610 (1135) วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4610 (1135) วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

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

ขวนขวาย อย่างที่เริ่มที่วัดในนครปฐม แล้ว
ค่อยๆขยายออกไป ไม่ต้องรบีท�าพรวดเดยีวทัง้
ประเทศ ไม่มกี�าลงัคนจะท�าหรอก ค่อยๆท�าที
ละจงัหวดั วดัไหนมผีลประโยชน์เป็นร้อยล้าน
พนัล้านบาทกไ็ปจัดการก่อน วัดเลก็ๆ ค่อยๆ 
ท�าให้ถกูต้องสมบรูณ์  
 เอาล่ะ อาตมากอ็ยากให้ท�าแบบค่อยเป็น
ค่อยไปดกีว่า ทีส่�าคญัต่อไปนีอ้ย่าไปกลวัพระที่
ต่อต้านทีค่ดัค้าน เพราะพวกทีค้่านกแ็สดงว่ามี
แผล จงึกลวั จงึคดัค้าน เมือ่เหตมุนัเกดิกต้็อง
จดัการ ธรรมวนิยัเอาไม่อยู ่ กฎหมายกต้็องเข้า
มาจดัการ ความจรงิธรรมวนิยัคุม้ครองพระสงฆ์
อยูแ่ล้ว แต่ล�าพงัธรรมวนิยั พระสงฆ์เอากนัไม่
อยูก่ต้็องอาศยับ้านเมอืง 
 อย่างสมยัพระเจ้าอโศก ใครต่อใครยงัเอา
พระมาประหารชวีติเป็นร้อยเลย วนันีค้งไม่ถงึ
กบัต้องประหารชีวิตหรอก แค่จัดการแค่ไล่ออก
นอกเส้นทาง ไม่ให้วงจรเหลือบอยู่ในพระ
ศาสนากพ็อแล้ว
  อย่างท่ีบอกว่า แมลงวนัมนัตอมเยอะ 
เหลอืบมนัเยอะ ขนมไม่บรรจไุม่ซลีไม่ได้
เลย ถ้าไม่ซลีแมลงวนักต็อมหมด เพราะ
ฉะนัน้จงึต้องซลีต้องใส่ภาชนะป้องกนั ไม่
ให้แมลงวนัมาตอม เหมอืนศาสนากต้็อง
ไม่ให้เหลอืบเอาเงนิวดัไปผลาญ ชาวบ้าน
ท�าบญุไปกเ็หมอืนต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้ 
เชือ่ว่าคราวนีค้งจะยบัยัง้ได้แน่นอน
  เจรญิพร
 

ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ(พศ.) ต้อง
เต้นต้องออกแรง วดัในนครปฐมกว่า  200 วดั
เป็นโมเดลก่อน จดัอบรมท�าความเข้าใจให้เจ้า
อาวาส ไวยาวจักรวดั จดัท�าระบบบญัชทีรพัย์-
สนิอย่างโปร่งใส ป้องกนัการทจุรติ วดัทัว่ประ 
เทศต้องส่งบญัชใีห้พศ.จงัหวดัภายใน 3 กรก-
ฎาคมนี ้ หากไม่ด�าเนนิการ ปีหน้าอาจมกีฎ-
หมายบงัคบั
  กห็วงัว่าจะท�าให้วดัรูเ้ล่ห์เหลีย่ม รูเ้ท่าทนั รู้
แก้พวกเหลอืบลิน้ไรทัง้หลาย จะได้ไม่ตกเป็น
เหยือ่พวกมิจฉาชีพทีแ่อบแฝงศาสนา ซ่ึงต้องท�า
อย่างจรงิจงัเดด็ขาด ท�าให้พระศาสนาอยูร่อด
ปลอดภยั เพราะขณะนีม้สีิง่ยัว่ตายัว่ใจเยอะ แต่
สิง่ทีจ่ะคุม้ครองป้องกนัมไีม่พอ จงึเกดิเรือ่งอย่าง
ทีผ่่านมา กห็วงัว่าถ้าพศ. รฐับาลห่วงใยปกป้อง
คุม้ครองพระศาสนาจรงิจังแล้ว กจ็ะไม่มีใครมา
เกบ็เกีย่วผลประโยชน์กบัวดั กบัศาสนา คนพวก
นีเ้ราเรยีกว่าฝูงเหลือบ ฝูงเปรต คอยสูบกนิเลือด
กนิเนือ้ศาสนา 
 อาตมาก็หวังว่าจะมีอัศวินม้าขาว เพราะ
สถานการณ์อะไรทีมื่ดมนกต้็องมีวีรบุรษุ สถาน 
การณ์สร้างวีรบุรุษ อย่างที่ชุมพรก็มีหลวงพ่อ 
พระครวูรีบรุษุท่านหนึง่ทีอ่อกมาต่อต้านมาปก
ป้องสิง่ไม่ถกูต้อง เมือ่มเีหตทุีเ่ลวร้ายเสยีหาย   
ก็ต้องท�าให้ยุติ ปกป้องคุ้มครองไม่ให้เหลือบ 
เปรตเข้ามา เรยีกว่าถงึยคุทีศ่าสนาจะทรดุโทรม
เสือ่มเสยี  
 รฐับาลจงึต้องจรงิจังกระตอืรอืร้น พศ.กต้็อง

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

 
In Brief : ย่อความ

จัดการเหลือบ-เปรต

ทรรศนะ

วันน้ีคงไม่ถึงกับต้องประหารชีวิต
หรอก แค่จัดการแค่ไล่ออกนอกเส้น
ทาง ไม่ให้วงจรเหลือบอยู่ในพระ
ศาสนาก็พอแล้ว

“นิวยอร์กไทม์” ระบุว่า “โดนัลด์ 
ทรัมป์” ผู้น�าสหรัฐพูดโกหกต่อหน้า
สาธารณะแทบทุกวัน แม้แต่การทวิต
ข้อความ โดยระบุว่า นับตั้งแต่วันรับ
ต�าแหน่งจนปัจจุบัน “ทรัมป์” โก-
หกไปแล้วอย่างน้อย 74 ครั้งใน 113 
วนั โดย 40 วนัแรก โกหกไป  20 ครัง้ 
ส่วนวันที่หายไปจากพื้นที่สาธารณะ 
เพราะเป็นช่วงพักผ่อนและตีกอล์ฟ
 “นิวยอร์กไทม์” ยังวิเคราะห์ว่า 
แม้แต่ค�าพูดโกหกของ “ทรัมป์” ก็  
ยงัไม่มคีวามแน่นอน เพราะอาจเปลีย่น 
แปลงได้ตลอดเวลา เช่นกรณีค่าเงิน
หยวนของจนีที ่“ทรัมป์” พูดครัง้แรก
ว่า จีนยุติการเปลี่ยนแปลงค่าเงินตั้ง 
แต่เขาเข้ามาท�างาน  
 ต่อมาวันที่ 29 เมษายน บอกว่า
เรือ่งน้ีเกดิข้ึนระหว่างการเลอืกตัง้  ถดั
อีกวันเดียวกลับบอกว่าเกิดข้ึนตอนที่
เขาได้รบัเลอืกตัง้ แต่วนัถดัมาบอกว่า 
เกิดขึ้นเมื่อเขาเริ่มท�างาน และวันที่ 4 
พฤษภาคมบอกว่า จีนยุติปรับค่าเงิน
เพราะเขาเป็นคนยกเรื่องนี้ขึ้นมาคือ
ก่อนการเลือกตั้ง 
 “ทรมัป์” ไม่ได้ออกมาปฏเิสธเรือ่ง
พูดโกหก ซึ่งผลส�ารวจพบว่าคนอเม-
รกินักว่า 60% ไม่เชือ่ว่า “ทรมัป์” จรงิ 
ใจ เพิ่มขึ้นจาก 53% นับแต่วันแรกที่
รับต�าแหน่ง!
 “ผู้น�า” ท่ีชอบพูดโกหกก็ไม่
ต่างอะไรกบั “ผูน้�า” ทีช่อบสญัญา
สารพัด แต่ไม่ท�าตามสญัญา หรอื
อ้างสารพัดเพ่ือไม่ท�าตามสัญ-  
ญา ท�าอะไรกไ็ม่ส�าเรจ็ แต่ “โพล-
เชลียร์” ก็ยังตะแบงว่าประชาชน
ชื่นชอบ!

สุดยอดผู้น�า!
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บวัหลวงลยุสต�รท์อพัฟนิเทค

 นายชาตศิริ ิโสภณพนชิ กรรม 
การผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุง 
เทพ จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า 
เป็นความส�าเรจ็อกีขัน้ของ Bang 
kok Bank InnoHub ทีธ่นาคาร
กรุงเทพให้ความส�าคัญร่วมเป็น
พันธมิตรสนับสนุนการพัฒนา
บริษัทสตาร์ทอัพกลุ ่มฟินเทค 
(FinTech : Financial Techno-
logy) ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
และธุรกิจการเงินในอนาคตของ
ไทย รวมถึงการก�าหนดกลยุทธ์
และแผนงานด้านดิจิทัลในการ 
น�าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาสนับ
สนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คิด  
ค้นและสร้างสรรค์บรกิารทางการ
เงนิอยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจาก
ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ทางการเงินร่วมสร้างและจัดตั้ง
ทมีฟินเทคในการวางกลยทุธ์และ
ก�าหนดทศิทางธรุกจิเพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าธนาคารเป็นหน่ึงในผู้น�าด้าน
นวัตกรรมและพร้อมรับมือเทค 
โนโลยทีางการเงิน  
 โดยเฉพาะการร่วมกบั “เนสท์” 
ผู ้เชี่ยวชาญการลงทุนในนวัต-
กรรมและพัฒนาศักยภาพของ
สตาร์ทอัพชั้นน�าระดับโลก ซึ่ง
ประสบความส�าเรจ็ในการสรรหา 

8 สตาร์ทอัพกลุ ่มฟินเทคระ-   
ดับเวิลด์คลาสจาก 32 ประเทศ
ทัว่โลก รวมถงึดนัระบบ ecosy-
stem ของไทย เพื่อให้สตารท์-
อัพกลุม่ฟินเทคในประเทศขยาย
ธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคและระดับ
โลก ขณะเดยีวกนักเ็ปิดโอกาสให้
สตาร์ทอพักลุม่ฟินเทคระดบัโลก
สามารถสร้างเครอืข่ายและความ
ร่วมมอืชมุชนฟินเทคในไทยและ
อาเซยีน 
  นายลอร์เรนซ์ มอร์แกน ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเนสท์ กล่าว
ว่า Bangkok Bank InnoHub มี
จุดเด่นที่เปิดรับสตาร์ทอัพหน้า
ใหม่ทัง้ไทยและทัว่โลก หลกัสตูร
อบรมเข้มข้นของ Bangkok Bank 
InnoHub จงึออกแบบบนพืน้ฐาน
ของความเชี่ยวชาญด้านนวัต-
กรรมระดับสากลให้มีความโดด
เด่นและมเีอกลกัษณ์เฉพาะ อาทิ 
เมนเทอร์สตาร์ทอัพที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะในธรุกิจไทยและ
ทัว่โลกมาเป็นพีเ่ลีย้งอย่างใกล้ชดิ 
ให้ค�าปรกึษา ช่วยวางกลยทุธ์และ
ช่วยให้ผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่ม
ต้นธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประ 
สงค์ตามท่ีต้องการ โครงการอบ
รมสตาร์ทอัพทั้ง 8 ทีมจะเริ่ม
ตัง้แต่วนัที ่26 มถินุายน รวม 12 
สัปดาห์ และปลายกันยายนจะ 

Demo Day ให้สตาร์ทอพัทัง้ 8 
น�าเสนอแผนธรุกจิต่อกลุม่นกัลง 
ทนุทัง้ไทยและต่างประเทศ 
 นายพนุกร จันทรประภาพ 
Vice President ฝ่ายการลงทนุ
ธรุกจิ ธนาคารกรงุเทพ กล่าวว่า 
ท่ามกลางการแข่งขันที่เปลี่ยน
จากปลาใหญ่กินปลาเลก็มาสูป่ลา
เร็วกินปลาช้าในปัจจุบัน Bang 
kok Bank InnoHub จงึต้องการ
ค้นหา Bluefin หรอืสดุยอดปลา
ครบีน�า้เงนิทีม่ทีัง้ความเฉลยีวฉลาด 
มุง่มัน่และว่องไว ซึง่โครงการจะ
เน้นที่การเติบโตของธุรกิจที่ยั่ง 
ยนื สตาร์ทอพัทีม่ศีกัยภาพย่อม
สามารถคิดค้นสร้างสรรค์นวัต-
กรรมได้อย่างต่อเนื่องและปลด
ล็อกขีดจ�ากัดทางธุรกิจให้สา-   
มารถเติบโตต่อไปได้อย่างมีประ 
สทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูล
เพิม่เตมิหรอืตดิตามความเคล่ือน 
ไหวโครงการ Bangkok Bank In 
noHub ได้ท่ี https://www.bang 
kokbankinnohub.com และ 
Social Media ทาง Facebook, 
IG, YouTube และ Twitter โดย
พมิพ์ Bangkok Bank InnoHub

โรดโชว์ : นายทกัษณิ ตนัตไิพจติร 
กรรมการผูจั้ดการ บรษิทั ไฟร์เทรด
เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) น�า
เสนอข้อมลูการเสนอขายหุน้ IPO 
แก่นกัลงทนุ จ.ราชบรุ ีณ ห้องกลัป 
พฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์
ราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ีโดยมนีกัลง 
ทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจ�า-
นวนมาก 

ธนาคารกรงุเทพพร้อมพนัธมติรระดบัโลก “เนสท์” น�า 8 สตาร์ท
อพักลุม่ฟินเทคจาก 32 ประเทศอบรมหลกัสตูรเข้มข้นโครงการ 
Bangkok Bank InnoHub น�าเสนอแผนธุรกจิต่อกลุ่มนกัลงทุน
ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่การระดมทุนและร่วมเป็น
พนัธมติร

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,050.00 บาท

 ขาย 20,150.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,693.00  บาท

 ขาย   20,150.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,249.87 ขาย 1,250.29
ลอนดอน ซื้อ 1,241.20 ขาย 1,252.10

ภาวะหุ้น 27 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

38.68625

42.0275

4.465

0.31658

24.7995

+0.84  1,586.45  
  38,501.94
+3.36  2,258.00  
  26,139.89
+2.16  999.60  
  19,220.36
-1.30  576.40  
  1,991.19

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,691.41  +6.40

2,443.09  -8.54

2,541.41  -17.79

1,862.57  +2.29

2,468.84  -10.22

2,971.16  -9.64

1,248.30  -2.27

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

3,453.59

8.97

4,344.79

11.28

-891.20

-

12,556.55

32.61

10,798.86

28.05

1,757.69

-

18,535.10

48.14

19,117.30

49.65

-582.20

- 
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มอบสิทธพิเิศษ : ณฎัฐา พสพุฒัน์ ผูอ้�านวยการ ธรุกจิโมบายล์ โพสต์
เพย์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ภารณี เชิดวิศวพันธุ์ รองกรรมการผู้
จดัการ สายงานการตลาด บมจ.อาคเนย์ประกนัภยั มอบสทิธพิเิศษให้
กบัลกูค้าใหม่รวมถงึลกูค้าปัจจบุนัของอาคเนย์ประกนัภยั รบับตัรก�านลั
ส่วนลดส�าหรับซื้ออุปกรณ์สุดล�้าต่างๆในราคาสุดพิเศษ 

ประชมุประจ�าปี : ธนติ เชญิพพิฒัน์ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั 
ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จ�ากัด พร้อมด้วย อิทธิพล เสนีย์วงศ์ ณ 
อยธุยา กรรมการบรหิาร และ จติราภา พยคัฆโส ผูจ้ดัการทัว่ไป จดัการ
ประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อแจ้งผลการด�าเนินงานประจ�าปี พ.ศ. 2559 
ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 

มณฑล จนุชยะ

 นายมณฑล จุนชยะ ประธานเจ้า
หน้าทีก่ารลงทนุ บรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุ วรรณ จ�ากดั (บลจ.
วรรณ) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ดัชนี
ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสเคลื่อนไหว  
ในลกัษณะ Side way up เนือ่งจาก
ได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้ม
เศรษฐกจิในประเทศทีม่กีารฟ้ืนตวั 
อย่างต่อเนือ่ง สะท้อนตวัเลขส่งออก
ไทยเดอืนพฤษภาคมทีเ่พิม่ขึน้ แต่
ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามคือทิศทาง
ราคาน�า้มนัดบิ และการแขง็ค่าของ

เงนิบาท รวมถงึนโยบายกดีกนัทาง 
การค้า โดยเฉพาะมาตรการทางการ
ค้าของสหรฐั   
 สัปดาห์น้ีอาจมีแรงซ้ือเพิ่มขึ้น
จากการท�า Window Dressing    
ของไตรมาส 2 รวมถงึการท�า In-
dex Rebalance ของดชัน ีSET50 
และ SET100 ซึง่อาจท�าให้ผูจ้ดัการ
กองทุนมีการปรับพอร์ตการลงทุน
ในหุน้ทีเ่กีย่วข้อง โดยประเมนิกรอบ
การเคลือ่นตวัของดชันทีีร่ะดับ 1,560-
1,600 จดุ

 ส�าหรับปัจจัยจากต่างประเทศ
คาดว่า จะมแีรงซือ้เกง็ก�าไรในระยะ
สัน้ในตลาดเกดิใหม่หรอื Emerging 
Market หลงัสหรฐัและยโุรปประ-

กาศตัวเลข PMI ภาคบริการที่ต�่า
กว่าคาดการณ์ รวมถงึแนวโน้มการ
ปรบัลด Corporate tax ของสหรฐั 
แต่ตลาดยงัได้รบัแรงกดดนัจากหุน้
กลุม่พลงังานหลงัราคาน�า้มนัอยูใ่น
ระดบัต�า่  ขณะทีน่กัลงทนุยงัติดตาม
สนุทรพจน์ของนางเจเนต็ เยลเลน 
ประธานธนาคารกลางสหรฐัซึง่อาจ
ส่งสญัญาณเกีย่วกบัการเจรจาแนว 
ทางปรบัลดขนาดงบดลุของเฟด รวม
ถงึทศิทางการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้
หลงัหลายสาขามมีมุมองท่ีแตกต่าง
กัน รวมถึงวันที่ 29 มิถุนายนจะ      
มกีารโหวตยกเลกิมาตรการ Oba-
macare ซึง่อาจกดดนัภาพรวมการ
ลงทนุ 

บลจ.วรรณ มองดัชนีหุ้นไทยยังมีแรงหนุนจากเศรษฐกิจที่ฟื้น
ตัวหลงัการส่งออกดขีึน้ ระยะสัน้มโีอกาสปรบัขึน้  แนะดทูศิทาง
ราคาน�้ามันดิบและค่าเงินบาท   

เศรษฐกิจในประเทศหนุนหุ้นไทย

ประมลูขายทอดตลาดรถ315คนั

 นายเสร ีไทยจงรกัษ์ รองอธบิดี
กรมศุลกากร เปิดเผยว่า เตรยีมจดั
ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ของกลางที่คดีสิ้น
สดุแล้วรวม 315 คนั วนัที ่29 ม-ิ   

ถนุายนโดยคาดว่าจะน�ารายได้เข้า
รฐัไม่ต�า่กว่า 550 ล้านบาท โดยวนั
ที ่26-28 มถินุายนเปิดให้ผูส้นใจที่
จะเข้าร่วมประมูเข้าชมสภาพภาย 
นอกรถยนต์ได้ตัง้แต่เวลา 09.00-
18.00 น. ผูป้ระสงค์เข้าร่วมประมลู
สามารถลงทะเบียนและวางเงินค�้า
ประกนัทีจ่ดุรบัลงทะเบยีนวนัที ่27-
28 มถินุายน และวนัประมลูวางเงนิ

ประกนั 200,000 บาท 
 ส�าหรบัรถยนต์ทีม่รีาคาการเปิด
ประมลูสงูสดุได้แก่ล�าดบัที ่153 ยีห้่อ 
FERRARI รุน่ CALIFORNIA T ปี 
2015 ราคา 20.62 ล้านบาท และล�า 
ดบัที ่170 ยีห้่อ ASTON MARTIN 
รุน่ DB9 SPIDER ปี 2013 ราคา 
20.08 ล้านบาท รถจกัรยานยนต์    
ทีม่รีาคาสงูทีส่ดุได้แก่ ล�าดบัที ่164 

ยีห้่อ HARLEY DAVIDSON รุน่ 
ELECTRA GLIDE ปี 2013 ราคา 
620,000 บาท โดยรถยนต์ และรถ
จกัรยานยนต์ของกลางทีป่ระมลูได้
สามารถออกแบบ 32 และน�าไป     
จดทะเบียนได้ เมื่อมีการปรับปรุง
สภาพตามที่กรมการขนส่งทางบก
ก�าหนดครบถ้วนและต้องไม่มสีภาพ
เป็นรถยนต์จดประกอบ 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 18 ฉบับที่ 4610 (1135) วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กีฬา

โลกกีฬา

‘รานเิอรี’่พา‘นองต์ส’ลุน้แชมป์ 

‘เซเรน่า’สวนกลบั‘แมค็เอนโร’ 

‘ยอร์โควชิ’รบัชวีติก�าลงัล�าบาก

เคลาดโิอ รานเิอรี ่ ยนืยนัว่า เขาพร้อมทีจ่ะ
เดนิหน้าไล่ล่าแชมป์เหมอืนกบัทีเ่ขาเคยท�า
กบัทมี “จิง้จอกสยาม” เลสเตอร์ ซติีม้าแล้ว 
ใน การเข้ามารบัคมุทมีนองต์ส ในลกี เองิ 
ฤดกูาลหน้าทีจ่ะถงึนี ้“มนัเป็นช่วงเวลาทีส่ดุ
แสนวเิศษมาก เมือ่ได้มโีอกาสคว้าแชมป์พรี 
เมยีร์ลกีกบัทมีเลสเตอร์” รานเิอรี ่กล่าว “ความ
รกัทีแ่ฟนบอลให้กบัผมมนัวเิศษจรงิๆ และ
แน่นอน แรงกระตุน้ทีจ่ะประสบความส�าเรจ็
แบบน้ันยงัคงอยูใ่นตวัผมเสมอ ผมรกัในเกม
ฟตุบอล และนกัเตะผมเสมอ และผมกก็�าลงั
คดิถงึสนามแข่งขันอย่างมากด้วย  แต่เราต้อง
ลืมเร่ืองราวทีเ่ลสเตอร์ และพร้อมทีจ่ะท�างาน”  

เซเรน่า วลิเลีย่มส์ ออกมาเรยีกร้องให้ จอห์น 
แมค็เอนโร ให้มคีวามเคารพกนับ้าง ภายหลงั
แชมป์แกรนด์สแลม 7 สมัย ออกมาให้สัม 
ภาษณ์ว่า หากเซเรน่า เป็นผูช้าย เธอจะอยูใ่น
อนัดบัที ่700 ของโลกแน่นอน หากว่าเธอลง
แข่งขนัรายการของผูช้าย โดยแม็คเอนโร ให้
สมัภาษณ์กบัทางสถานวีทิยแุห่งชาติว่า เซเร
น่า แชมป์แกรนด์ สแลม 23 สมยั เป็นนกัเทน 
นสิหญงิทีด่ทีีส่ดุ แต่กป็ฏเิสธว่า เธอเก่งท่ีสุด 
ดีท่ีสุด ซึ่งจากค�าสัมภาษณ์ดังกล่าว สร้าง
ความไม่พอใจให้กบัเซเรน่า เป็นอย่างมาก ถงึ
กลบัออกมาตอบโต้ว่า “เอาชือ่ของฉนั ออก
จากค�าสมัภาษณ์ของคณุด้วย” 

โนวคั ยอร์โควชิ แชมป์แกรนด์สแลม 12 สมัย 
ยอมรบัว่า ปีนี ้ เป็นทีห่นกัส�าหรบัเขาในเกม
เทนนสิ ขณะทีเ่ขาก�าลงัเตรยีมตัวท�าการแข่ง 
ขนัเกมแรกทีอ่สีต์เบร์ิน ซึง่ยอร์โควชิ ร่วงจาก 
2 อนัดบัแรกของโลก เป็นครัง้แรก นับตัง้แต่
ปี 2011 และการแข่งขนัทีอ่สิต์เบิร์น ท่ีเป็น
สนามหญ้ารายการแรก ทีน่กัเทนนสิวยั 30 ปี
จะลงเล่น ก่อนลงท�าศกึวมิเบิลดนั นับตัง้แต่
ปี 2010 “ผมต้องต่อสูอ้ย่างหนักในการรกัษา
เกมเทนนิสของผมไว้ ผมไม่เคยเจอประสบ 
การณ์แบบนี้มาก่อนเลย นับตั้งแต่ผมเล่น
เทนนสิอาชพีมา ผมยงัโชคดอียูบ้่างท่ีผมผ่าน
ประสบการณ์มาบ้างแล้ว น่ีเป็นครัง้แรก ผม
ไม่สามารถคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆได้เลย” 

‘เดอ บัวร์’โว‘ต้องแข็งแกร่ง’

แฟรงค์ เดอ บวัร์ กนุซอืคนใหม่ของทมี “ปราสาท
เรอืนแก้ว” ครสิตลั พาเลซ รูส้กึตืน่เต้นทีไ่ด้มี
โอกาสร่วมท�างานกบัทมีทีพ่ร้อมจะจ่ายเงนิสร้าง
ทมี โดยเดอ บวัร์ ตกลงเซน็สญัญาเป็นเวลา 3 ปี 
ต่อจากแซม อลัลาร์ไดร์ซ ทีล่าออกจากต�าแหน่ง
หลังจากช่วยพาทีมหนีรอดการตกช้ันได้ส�าเร็จ
เมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว 
 กนุซอืวยั 47 ปี ชาวฮอลแลนด์ เคยคมุทมี
อาแจ๊กซ์ อมัสเตอร์ดมั ช่วงปี 2010-2016 คว้า
แชมป์ลกี 4 ปีตดิต่อกนั นบัจากปี 2011-2015 
เดอ บวัร์ ว่างงานไปช่วงหนึง่ หลงัจากทีโ่ดนทมี
อนิเตอร์ มิลาน ไล่ออก เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 
หลงัจากท�าทมีเพยีง 85 วนั แต่เขากย็อมรบัว่า 
เขาได้เรยีนรูอ้ะไรมากมายทีซ่าน ซโีร่ 
 “เป้าหมายของเรา กค็อืเป็นทมีทีแ่ขง็แกร่ง
ในพรเีมยีร์ลีก ไม่ใช่ทมีทีต้่องดิน้รนหนกีารตก
ชัน้” กองหลงัอดตีทมีชาตฮิอลแลนด์ กล่าว “นัน่
คือเป้าหมายหลกัของเรา แต่หากว่าได้มากกว่า
นัน้ มนักจ็ะยอดเยีย่มเลย” 
 “สโมสรแห่งนี ้มโีอกาสเตบิโตไปอกีมาก การ

เป็บ กวาร์ดโิอล่า ออกโรงยนืยนัว่าทมี “เรอืใบสี
ฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซติี ้จะต้องพฒันาขึน้ในฤด-ู
กาลหน้า หลงัจากทีพ่ลาดหวังไร้ถ้วยแชมป์ตดิมอื
ในฤดกูาลแรกของเขากบัฟตุบอลอังกฤษ เนือ่ง 
จาก เขาได้รบัความคาดหวังอย่างมาก เม่ือเขา
กอบโกยความส�าเรจ็มากมายขณะทีค่มุทมีบาร์เซ
โลนา และบาเยร์ิน มวินคิ 
 “เราจะต้องดขีึน้กว่าเดมิ เหมอืนเอฟเวอร์ตนั 
ทีท่�าได้ดขีึน้” กวาร์ดโิอล่า กล่าวกบั Sky Sports  
“หลายๆทมีท�าได้ดขีึน้กว่าฤดกูาลก่อนๆ และเรา
กจ็ะดขีึน้เช่นกนัในฤดกูาลหน้า ผมมคีวามสขุกบั

จ่ายเงนิจ�านวนมากและนีค่อืความเป็นไปได้ทีจ่ะ
ท�าให้ทมีดขีึน้ด้วยเงนิ ผมยงัไม่มโีอกาสพบกบั
นกัเตะเลย เราคงจะมองหานกัเตะใหม่ 1 หรอื 2 
คน แต่ผมคดิว่า จ�าเป็นมากทีผ่มควรจะมองเหน็ 
ท�าความรูจ้กักบันกัเตะทกุคนในทมีเสยีก่อน” 
 จอช แฮร์ริช และเดวิด บลติเซอร์ 2 เศรฐชีาว
อเมริกนั เข้ามาบริหารทมี เมือ่เดอืนธนัวาคม 
2015 พร้อมกับค�าสัญญาว่า พร้อมท่ีจะลงทุน
สร้างทมี อย่างเช่นทีผ่่านมา การซือ้ตวัครสิเตยีน 
เบนเตเก้ กองหน้าทีมชาติเบลเยี่ยม จากทีม
ลเิวอร์พลู ด้วยค่าตวั 27 ล้านปอนด์ เป็นสถติขิอง
สโมสร เมือ่ซมัเมอร์ทีแ่ล้ว และในฤดกูาลใหม่นี้ 
ทมีพาเลซ จะได้เงนิค่าลขิสทิธิถ่์ายทอดและเงนิ
จ�านวน 109.6 ล้านปอนด์ หลงัจากจบฤดูกาล
ด้วยอนัดบัที ่14 ของตาราง  
 “ผมมีสไตล์การท�าทีมของผม รวมไปถึง
สไตล์การเล่นด้วย เราต้องการคมุเกมตลอด ท่ี
เราสามารถท�าได้ แต่เราต้องพยายามคมุสถาน 
การณ์ให้ได้หมดแม้ว่าบอลไม่ได้อยู่กับทีมของ
เรา” เดอ บวัร์ กล่าว 

‘เป็บ’ประกาศ‘ทมีต้องดกีว่าเดมิ’
การท�างานทีแ่มนฯ ซติีเ้ป็นอย่างมาก ผมพดูมา
หลายครัง้แล้ว” 
 “มนัเป็นเรือ่งธรรมดา เมือ่ทมีคณุชนะ คณุ
กเ็หมอืนกบัพระเจ้า มนัมเีรือ่งราวๆ ดีๆ เกดิขึน้
ตลอดเวลา 11 เดอืนทีไ่ด้อยูด้่วยกนั คณุมคีวามสขุ
ได้กบัทมีงานของคณุ ผูเ้ล่นในทมี รวมไปถงึเกม
ใหม่และสิง่ใหม่ๆทีจ่ะเกดิขึน้ แต่คณุกต้็องไม่ลมื
ว่า คูแ่ข่งของคณุกจ็ะแขง็แกร่งขึน้เช่นกนั บางครัง้
พวกเขาอาจจะชนะเรา แต่กม็เีรือ่งราวสวยงาม
เกดิขึน้ระหว่างนัน้ และนีเ่ป็นเหตผุลหนึง่ ทีท่�าให้
ผมยงัรูส้กึดใีจทีจ่ะได้เริม่ต้นใหม่อกีครัง้” 
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พนัธมติรอาหรบั 4 ชาต ิใช้ลกู
เล่นค่อนข้างแปลกในการกดดนักา
ตาร์ ท�าให้สามารถเรยีกเรตติง้จาก
ประชาคมโลก ให้หนัมาตดิตามลุน้

มติรอาหรบั 4 ชาต ิ ไม่มจีดุประ-
สงค์ให้กาตาร์เปลี่ยนผู้น�าประเทศ 
แต่ต้องการให้เปล่ียนพฤตกิรรม โดย
มองว่า เท่าทีผ่่านมา กาตาร์ท�าตวั 
“เล่นไม่ซือ่” หน้าไหว้หลงัหลอกกบั
ประเทศเพือ่นบ้านอาหรบัมาตลอด
 การ์กชัระบวุ่า เงือ่นไขส�าคญั
ที่จะแก้ปัญหาวิกฤตครั้งนี้ก็คือ 
กาตาร์ต้อง “กลบัตวักลับใจ” ให้
เพือ่นบ้านอาหรบัไว้วางใจได้
 ส่วนแนวทางน�าไปสูก่ารแก้ปัญ 
หา การ์กชัฝากความหวงัไว้กบัประ 
เทศคูเวต ที่รับอาสาเป็นคนกลาง    
ไกลีเ่กลีย่ 
 ด้านรองศาสตราจารย์อบิราฮมิ 
ไฟรฮทั ผูเ้ชีย่วชาญด้านการจดัการ
ความขัดแย้ง แห่งสถาบัน Doha 
Institute ของกาตาร์ มองข้อเรียก
ร้องของพนัธมติรอาหรบั 4 ชาต ิว่า
ขยายประเด็นจากเรื่องการก่อการ
ร้ายไปสูว่งการสือ่ โดยไปจ�ากดัเสรี 
ภาพของสื่อ และสิทธิการรับรู้ข่าว 
สารของประชาชน 
 ท�าให้ปัญหาเพิ่มความซับ
ซ้อนขึน้ ซึง่ไฟรฮทัมองว่า ต้องใช้
เวลาหลายเดือนจึงจะคลี่คลาย
ได้
 ประเดน็ส�าคญัหนึง่ ทีห่ลายฝ่าย
หวัน่อยูใ่นท ี คอื วกิฤตครัง้นีจ้ะน�า
ไปสูก่ารใช้ก�าลงัทหาร กลายเป็นสง 
ครามอ่าวเปอร์เซยีครัง้ใหม่หรอืไม่
 นายยเูซฟ อลัโอไทบา เอก
อคัรทตูกาตาร์ประจ�าสหรฐั ยนื 
ยนัว่า จะไม่มกีารใช้ก�าลงัทหาร
แน่นอน
 

 
 

In Brief : ย่อความ

สถานการณ์ความขดัแย้ง
ระหว่างกาตาร์กับพันธ-
มติรอาหรบั 4 ประเทศ ยงั
ไร้ทางออก หลังกาตาร์
ปฏเิสธข้อเสนอ ด้านรฐั-
มนตรีต่างประเทศยูเออี
ได้แนะเงือ่นไขยตุปัิญหา
ให้กาตาร์ 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้�วุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

สถานการณ์เพิม่ขึน้
 กลยทุธ์แปลกของพนัธมติรอา-
หรบั 4 ประเทศ ซึง่ประกอบด้วยซา-  
อดุอีาระเบยี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
(ยเูออ)ี อยีปิต์ และบาห์เรน ได้แก่ 
การยืน่ข้อเรยีกร้อง 13 ประการ ให้
กาตาร์ปฏบิตัติาม ทัง้นีรู้ว่้ากาตาร์
จะปฏิเสธ เน่ืองจากเป็นข้อเสนอ
ทีส่ดุขัว้ 

ก�ต�ร์ฮึดสู้วิกฤตแรงกดดัน

 แถมยังก�าชับกาตาร์ให้ค�า
ตอบภายใน 10 วนั แต่กาตาร์ใช้
เวลาตัดสินใจเพียงไม่กี่วันก็ให้
ค�าตอบได้ 
 กาตาร์ระบวุ่า เป็นข้อเสนอทีไ่ร้
เหตุผล ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 
เช่น ให้ปิดสถานทูตอิหร่านในกา
ตาร์ ปิดฐานทพัตรุกใีนกาตาร์ ปิด
สือ่ท้ังหมดท่ีรัฐบาลกาตาร์สนบัสนนุ
การเงนิ และให้ยอมรบัการตรวจสอบ
เดอืนละครัง้ในปีแรก เพือ่พสิจูน์ว่า
กาตาร์ปฏบิตัติามสญัญาหรอืไม่ 
 นกัวเิคราะห์ส่วนหนึง่มองความ
เคลือ่นไหวของพนัธมติรอาหรบั 4 
ประเทศครัง้นีว่้า มเีจตนาคงมาตร-
การตดัความสมัพนัธ์กบักาตาร์ และ
กดดนักาตาร์ด้วยแผนคว�า่บาตรทาง
เศรษฐกจิต่อไป
 การให้สัมภาษณ์ของนาย   
อนัวาร์ การ์กชั รฐัมนตรต่ีางประ 
เทศยูเออี สะท้อนถึงเจตนาดัง
กล่าว โดยการ์กชัระบวุ่า หากกา
ตาร์ปฏเิสธข้อเรยีกร้อง พนัธ- 
มิตรอาหรับ 4 ชาติจะด�าเนิน
การโดดเดีย่วกาตาร์ต่อไป 
 การ์กชักล่าวอกีประเดน็ว่า พนัธ 

ข้อมลูภาพ : ibtimes.com
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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

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

รับสมัครดวนภัตตาคาร 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
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ขายที่ดิน-P1-260617=4*6_01

ขายด่วน

09-1745-6788

สนใจติดต่อ

20,000

ที่ดินถมแล้ว
เทปูนล้อมรั้วเรียบร้อย

ติดถนนในซอย (หัว-ท้าย)

เนื้อที่ 130 ตร.ว.
ขาย

ตร.ว.ละ 20,000 บาท

โทร. 08-4084-3366,

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4610 (1135) วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

อาคารพาณิชย์แบ่งเช่า-P1-160617=C3_01

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

ปรับปรุงใหม่แบ่งให้เช่าเป็นชั้นๆ 

แต่ละชั้นมีห้องน�้า แอร์ 

ราคา 4,000 / 5,000 และ 6,000 บาท

ใกล้สี่แยกเกียกกาย 

และสถานีรถไฟฟ้าบางโพ

สนใจติดต่อ

โทร.08-4033-2566

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)

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

BLUE-OM-220617-01

BLUE SUCCESS CO.,LTD.BLUE SUCCESS CO.,LTD.
ºÃÔÉÑ· ºÅÙ «Ñ¤à«Ê ¨Ó¡Ñ´
ประกอบธุรกิจดานผลิตหลังคาเมทัลชีท มานานกวา 20 ป มีความประสงค

จะรับสมัครบุคลากรดังนี้

สนใจสมัครงานติดตอไดที่ บริษัท บลู ซัคเซส จำกัด
เลขที่ 36/4 หมูที่18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 08-6337-6191, 08-4120-4000, 0-2914-9998
โทรสาร. 0-2914-9985

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ (ประจำมีนบุรี, สุขุมวิท 50) 10 ÍÑµÃÒ
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี • มีเงินเดือนประจำและคาคอมมิชชั่น
 • มียานพาหนะจะพิจารณาเปนพิเศษ
2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ»ÃÐ¨ÓÃŒÒ¹ 5 ÍÑµÃÒ
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
3. ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
4. ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
5. â¿Ã�áÁ¹ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวช.-ปวส.
6. ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ¼ÅÔµËÅÑ§¤ÒàÁ·ÑÅªÕ·    1 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
7. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶ 4 ÍÑµÃÒ
  •ไมจำกัดวุฒิ

ÃÑºÊÁÑ¤Ã§Ò¹´‹Ç¹
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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

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

ช่างปักจักรคอมพิวเตอร์
2 อัตรา

	 เพศหญิง				มีประสบการณ์				มีที่พักให้ฟรี

ขายเครื่องปักคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ คาชิม่า

(12	หัว	1	เครื่อง,	15	หัว	1	เครื่อง)

ขายราคาพิเศษ ต่อรองได้

ช่างปักจักร-P1-120617=4*6_01

รับสมัครด่วน

โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ
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ปีที่ 18 ฉบับที่ 4610 (1135) วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทาวน์อินทาวน์-P1-120617=4*6_01

ขายบ้าน
ทาวน์อินทาวน์

โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

โฮมออฟฟิศ
เนื้อที่ 31 ตารางวา 
3 ชั้น อยู่หัวมุม 
เลขที่ 1213/454 

วังทองหลาง

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

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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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

แคมเปญ “แมค็โครจดัให้ 2017” ที่
แมค็โคร สาขาลาดพร้าว J 13.00 
น. รศ.อจัจิมา เศรษฐบุตร กรรม 
การและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิต 
ในพระอุปถัมภ์สมเดจ็พระเจ้าพีน่าง
เธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวัิฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ แถลงข่าว
เปิดตัวโครงการความฝันไม่มีวัน
พกิาร ปีที ่3 ร่วม-ลงมอื-ท�า ทีช่ัน้ 
5 The EmQuartier : Quartier Wa-
ter Garden J 13.30 น. สนธ-ิ

พนัธุ ์ ตนัยวุรรธนะ รฐัมนตรว่ีา 
การกระทรวงยตุธิรรม เป็นประธาน
เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครัง้ที ่15 ว่าด้วยการยตุคิวามรนุแรง
ต่อเดก็และเยาวชน ในกระบวนการ
ยตุธิรรม ทีโ่รงแรมเซน็ทรา บายเซน็
ทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนช่ัน
เซน็เตอร์ J 10.00 น. ศริพิร เดช-
สงิห์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
สายงานการตลาด บริษัท สยาม
แมค็โคร จ�ากัด (มหาชน เปิดตวั

J 09.00 น. พล.อ.อ.ประจนิ จัน่-
ตอง รองนายกรฐัมนตรี เปิดงาน 
“Thailand Cybersecurity Week 
2017” ทีห้่องมฆัวานรงัสรรค์ ชัน้ 3 
สโมสรทหารบก J 09.30 น. สวุ-

รัตน์ สนธิจริวงศ์ รมช.พาณิชย์ 
เปิดงาน “King Fruits Paradise of 
Thailand : Durian Festival @ 
Udon thani” ทีต่ลาดกลางผกัและ
ผลไม้อุดรเมอืงทอง อ.เมอืง จ.อดุร-
ธาน ีJ 13.30 น. มร.ทาเคช ิโนะ
โมโตะ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
พานาโซนคิ เอ.พ.ีเซลส์ (ประเทศ 
ไทย) จ�ากดั จดังานเปิดตวัเครือ่งซกั
ผ้ารุน่ใหม่ไฮเอนด์ ทีล่านเอเทรยีม 
เซน็ทรลัเวลิด์

คริสตลั ดไีซน์ เซน็เตอร์ (ซดีซี)ี ร่วม
กบั สถานเอกอคัรราชทูตอติาล ีประ 
จ�าประเทศไทย จดังาน “ซดีซี ีอติา 
เลยีน เฟสตวิลั 2017” (CDC Italian 
Festival 2017) ภายใต้ธมี “Details 
make the Difference” 
 โดยในพธิเีปิดงานได้รบัเกยีรติ
จาก มร.ฟรานเชสโค ซาเวรโิอ น-ิ   
สิโอ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจ�า
ประเทศไทย มาเป็นประธานในพธิี 
ภายในงานคราคร�า่ไปด้วยเซเลบรติี้
ท่ีมาร่วมชมงานและร่วมสนกุกบักจิ
กรรมเพนต์หน้ากากเวนิส สร้าง 
สรรค์งานศิลป์อติาลีในสไตล์เฉพาะ
ตัว อาท ิ กฤษณพงศ์ เกยีรตศิกัดิ,์    
จิราภรณ์ องัคเศกวไิล, กัลยพชัร ภกั-
ดผีดงุแดน, วฒันา โกวฒันาภรณ์, 
ณชิชา บณุยากร, รชัชต เศรษฐ์วรเดช, 
วส ุสรุตัอินัตรา ฯลฯ
 ศภุานวติ เอีย่มสกลุรตัน์ ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท 

ตระก�รต�ง�น‘อิต�เลียนดีไซน์’

บรษิทั Abalance Interior Design 
กล่าวว่า ด้วยความทีเ่ป็นอนิทีเรียร์ 
ผมจะมองเฟอร์นเิจอร์ค่อนข้างลกึซึง้
หน่อย นอกจากสวยถกูใจแล้ว ผม
จะมองไปถงึวสัดทุีใ่ช้ อย่าง อัลลฟี 
อาร์มแชร์ แบรนด์เวเนเซยี ผมชอบ
ทรงโมเดร์ิน นัง่สบายมาก ระยะวาง
แขนท�าให้เราผ่อนคลาย ทีช่อบอกี
ชิน้คอืโซฟาฟิเดลโิอ แบรนด์นาทซู
ซี ่อติาเลยี เด่นทีเ่ทคโนโลยกีารปรบั
ระดบัโซฟาให้เอนนอนได้ตามระดบั
ทีเ่ราต้องการ แล้วเนือ้หนงัววัแท้กท็�า 
ให้สมัผสัสบายมากครบั

เค.อ.ี และผูบ้รหิาร ครสิตลั ดไีซน์ 
เซน็เตอร์ กล่าวว่า เพราะงานดไีซน์
ไม่เคยหยดุอยูก่บัที ่ ครสิตลั ดไีซน์ 
เซ็นเตอร์ ในฐานะอาณาจักรงาน
ดไีซน์และของแต่งบ้านระดบัโลก จงึ
ไม่หยดุทีจ่ะน�าความรูแ้ละเทรนด์ดี
ไซน์ใหม่ๆ ของโลกมาอัปเดตให้
ดีไซเนอร์เมืองไทยและเหล่าคนรัก
บ้านได้ชมกนัทีบ้่านเราเป็นประจ�า
ทกุปี ผ่านงานนีค่้ะ 
 จริาภรณ์ องัคเศกวไิล ดไีซ-
เนอร์และเจ้าของแบรนด์เครือ่งประ 
ดบั ‘Kimjiology’ (กมิจโิอโลจ)ี กล่าว
ว่า เฟอร์นเิจอร์ทีช่อบทีส่ดุคอืแชน 
เดอเลยีร์ค่ะ ชอบเพราะสวยด ีทีบ้่าน
จะมแีชนเดอเลยีร์เยอะมาก แทบจะ
มทีกุห้องทกุมมุเลยกว่็าได้ค่ะ เวลา
เหน็ครสิตลัใสๆ สะท้อนแสงอยูใ่น
บ้านแล้วรูส้กึผ่อนคลายค่ะ
 กลัยพชัร ภกัดผีดงุแดน นกั
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ และเจ้าของ

ร้าน Shabu One (ชาบ ูวนั) บอก
ว่า เป็นคนชอบสทีองมาก ทีบ้่านจะ
แต่งเป็นโทนสทีองทัง้หมดะ รวมถงึ
เฟอร์นเิจอร์ด้วย ซึง่สไตล์อติาเลยีน
กจ็ะมสีทีองเหมอืนกนั อย่างโซฟา
ชดุนี ้ทีช่ือ่ ‘ลกัซ์สไตล์’ Luxe Style 
เข้ากบับ้านเลยค่ะ ทรงยโุรปแบบนี้
ถกูใจมากเลย
 ด้าน กฤษณพงศ์ เกยีรตศิกัดิ์ 
สถาปนกิ อาจารย์พเิศษ และพธิกีร 
กต็ืน่ตาตืน่ใจไม่น้อยกบัเฟอร์นเิจอร์ 
ไฮไลท์ของงาน เก้าอี ้ ฟอลล ี จาก 
แบรนด์มาจสี บอกว่า ชาวอติาลเีขา
มนีสิยัประจ�าตวัคอื รกัหน้ารกัตา รกั
สวยรกังาม ไม่ด ีไม่เอา เพราะฉะนัน้
เมือ่เป็นงานดไีซน์ของอติาลกีส็บาย 
ใจได้ ผมชอบเก้าอีต้วันีเ้พราะมดี-ี
ไซน์ทีส่วย อเนกประสงค์ รอน อาราด 
เขาออกแบบได้ฉลาดมากครบั
 ส่วน วฒันา โกวฒันาภรณ์ De-
sign Director & Interior Designer 

วณีา ครฑุสวสัดิ์  
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สังคม

กฤษศญพงษ์ ศริ ิปลดักระทรวงวฒันธรรม เป็นประธานในพิธเีปิดศูนย์วฒันธรรม
ประเพณท้ีองถิน่บ้านเดิน่ โดยม ี สนุนัทา มติรงาม ผูต้รวจราชการกระทรวง
วฒันธรรม, ยพุา ทววีฒันกจิบวร ผูช่้วยปลดักระทรวงวฒันธรรม เข้าร่วมในพธิี 
ทีศ่นูย์วฒันธรรมประเพณท้ีองถิน่บ้านเดิน่ อ�าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย

พล.อ.อ.สกุ�าพล สวุรรณทตั  อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม มอบกระเช้า
ดอกไม้แสดงความยนิดแีก่ ธนญัชยั ลมิปิพพิฒันากร ในโอกาสทีเ่ปิดร้าน TSP 
LUCE (ทเีอสพ ี ลูเช่) โดยม ี มณิอร สุวรรณทตั, จอนนี ่ แอนโฟเน่, พเิชษฐ์    
ลมิปิพพิฒันากร ร่วมงาน ทีเ่ซน็ทรลัเฟสตวิลั อสิวลิล์ 

อมัพวนั พชิาลยั ผูอ้�านวยการศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ เป็นประ 
ธานงานแถลงข่าวเปิดตวั “ฝ้ายทอใจ ครัง้ที ่10” โดยได้รบัเกยีรตจิากดไีซเนอร์
ไทย เอก ทองประเสรฐิ ร่วมออกแบบแฟชัน่โชว์ผ้าฝ้าย 5 ลายพเิศษจากมลูนธิิ
ส่งเสรมิศลิปาชพีในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ 

ยทุธศกัดิ ์สภุสร ผูว่้าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยร่วมกบั นนท์ กลนิทะ 
ผูอ้�านวยการเส้นทางบนิญีปุ่น่ เกาหล ี และสหรฐัอเมรกิา บรษิทั การบนิไทย 
จ�ากดั (มหาชน) เป็นประธานเปิด “งาน THAILAND MEGA FAM TRIP” ที่
ศนูย์การค้าเซน เซน็ทรลัเวลิด์ 

มร.ยจู ินาคากาวะ กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมด้วย อนษุฐา 
เชาว์วศิษิฐ ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษิทั โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) 
จ�ากดั มอบคอมพิวเตอร์ แก่ ชนะ เปรมปร ี รองผูอ้�านวยการ รกัษาการใน
ต�าแหน่งผูอ้�านวยการ ส�านกังาน กศน. จ.อตุรดติถ์ เพือ่สนบัสนนุการศกึษา 

อญัรตัน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ยบูลิลี ่เอน็เตอร์ไพรส์ 
จ�ากดั (มหาชน) จดังาน “ยบูลิลี ่ไดมอนด์ 88 แอนนเิวอร์ซารี”่ ฉลองครบรอบ 
88 ปียบูลิลี ่ไดมอนด์ เพือ่ขอบคณุลกูค้าคนพเิศษ โดยม ีวโิรจน์ พรประกฤต, 
จนัทร์ฉาย องัศมาพร และ อภชิาต ิอนิทพรโสภติ ร่วมงาน  

ศภุชยั นลิวรรณ กรรมการผูอ้�านายการกลุม่ธรุกจิเพลง บมจ.อาร์เอส ร่วมกบั 
แดน ศรมณ ีผูอ้�านวยการธุรกจิคอนเทนต์ LINE เปิดตัวมิวสคิสต๊ิกเกอร์ชดุใหม่
ล่าสดุ โดยดงึท่อนฮกุจากเพลงฮติของค่ายอาร์เอส-อาร์สยาม ให้กลุม่ผูใ้ช้ไลน์
สติก๊เกอร์สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววนันี้

มนญู วฒุ ิ ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรมเซน็ทารา หาดใหญ่  น�าผูบ้รหิารและพนักงาน 
โรงแรมเซน็ทารา หาดใหญ่ ร่วมปลกูดอกดาวเรอืง หรอืดอกไม้สเีหลอืงชดุแรก 
เพือ่ใช้ประดบัสถานทีใ่นช่วงพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
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ดร.พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 
เปิดนิทรรศการ“แสตมป์ของพ่อ 2493 เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” 
ของบรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั (ปณท) โดยม ีพลเอกสาธติ พธิรตัน์ ประธาน
กรรมการ บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั ร่วมเปิดนทิรรศการ

สุเทพ ตรีะพพิฒันกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหาร เครือเบทาโกร และ 
นายผล ด�าธรรม รองผู้ว่าราชการจงัหวัดลพบรีุ ร่วมท�าพธิเีปิดโครงการ “ปลกู
ป่าชมุชน รกัช่องสารกิา รกัษ์โลก” เพือ่สร้างความตระหนกัในการร่วมกนัดแูล
ส่ิงแวดล้อมของชมุชน สร้างผืนป่า แหล่งน�า้ และเพิม่พืน้ทีสี่เขยีว 

กองเอกเปล่งศกัดิ ์ประกาศเภสชั นายกสมาคมการค้าปุย๋และธรุกจิการเกษตร
ไทย เปิดโครงการอบรมเกษตรกร เรือ่ง “เคลด็ลบัปลกูข้าวไทยให้ยัง่ยนื” ได้
ม ีรศ.ดร.วทิยา ตรโีลเกศ และ ดร.มงคล ต๊ะอุน่ นกัวชิาการจากคณะเกษตร 
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เดนิทางมาให้ความรูเ้กษตรกรทีม่าร่วมงาน 

กจิธวชั ฤทธรีาว ี ประธานกรรมการมลูนธิแิอมเวย์เพือ่สงัคมไทย ผนกึก�าลงั
บริษัทพนัธมติร 12 แห่งจดักจิกรรม “แอมเวย์...จกัรยานเพือ่น้อง” โดยมอบ
จกัรยาน 3,000 คัน แก่โรงเรียนตชด. 150 แห่ง ทัว่ประเทศ เพือ่สนบัสนนุ
ด้านการศกึษาและเป็นก�าลงัใจให้เยาวชนได้มจีกัรยานขีไ่ปโรงเรียน 

สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ 
โรงแรมและรสีอร์ตในเครอืเซน็ทารา มอบเชค็เงนิสดจ�านวน 62,700 บาท จาก
การจ�าหน่ายภาพนทิรรศการศลิปะ “ฤดกูาลสชีมพ”ู ให้แก่ สมเถา สุจริตกลุ 
ประธานมลูนธิมิหาอปุรากรกรงุเทพ เพือ่สมทบทนุให้แก่ทางมลูนธิฯิ 

ซงั โด ล ีประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) 
และ ดร.พชิน ีโพธารามกิ ประธานมลูนธิ ิดร.พชิน ีโพธารามกิ เพ่ือเดก็และ
คนชรา ร่วมกนัท�าพธิเีปิดป้ายและส่งมอบ “อาคารเรียน โมโน กรุป๊ 8” ให้กบั
โรงเรียน ตชด.บ้านน�า้แดง ต.บางชนั อ.ขลงุ จ.จนัทบรีุ 

ไกรรพ เหลอืงอทุยั ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั จไีอเอส จ�ากดั และ ชาญณรงค์            
ธรีะโรจนารตัน์ ผูจ้ดัการผลติภณัฑ์ แบรนด์ Garmin เปิดตวัส�านกังานใหม่ 
Garmin ประจ�าประเทศไทย โดยมทีมีผูบ้รหิาร Garmin ส�านกังานใหญ่ประจ�า
ภมูภิาคเอเชยี น�าโดย แอลวสิ หวงั ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป ร่วมแสดงความยนิดี 

บริษัท ริชีเ่พลซ 2002 จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบัสมาคมอสังหาริมทรพัย์ จงัหวดั
นนทบรีุ มอบเงินสนบัสนนุจากการประมลูทเุรียนนนท์ ในงาน “ทเุรยีนไทย 
Nonthaburi The King of Durian” แก่สถานคุ้มครองและพฒันาคนพิการ 
บ้านราชาวด ี(ชาย) ตามนโยบายโครงการ CSR ปันโอกาส มอบความสขุ 


