
เขยา่ยทุธศาสตร์
ให้เกดิค�ำถำมจำกควำมสงสยัผสม
ควำมไม่มั่นใจว่ำยุทธศำสตร์ 20 
ปี  ที่จะวำงไว้จะมีควำมรอบคอบ
รดักมุเพยีงใด อย่ำลมืว่ำหำกวำง
ยุทธศำสตร์ผิด ไม่มีสิทธิกลับมำ
แก้ตัว และถงึตอนนัน้ไม่สำมำรถ
ใช้อ�ำนำจ ม.44 สั่งชะลอหรือแก้ 
ไขอะไรได้จนกลำยเป็นสร้ำงปัญ 
หำให้ประเทศ

กำรใช้อ�ำนำจม.44 สั่งชะลอกำร
บงัคบัใช้พ.ร.ก.กำรบรหิำรจดักำร
กำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 
2560 นอกจำกเป็นกำรสะท้อนกำร
ท�ำงำนทีไ่ม่มกีำรประเมนิผลกระ 
ทบอย่ำงเพยีงพอและวำงแนวทำง
รบัมอืไว้ล่วงหน้ำ ยงัดสิเครดติตวั
เองถึงควำมไม่รอบคอบ หลำยครัง้
ที่รัฐบำลใช้ ม.44 ตำมแก้เรือ่งที่
ออกมำบงัคบัใช้ตำมนโยบำย  ท�ำ 
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มีธรรมาภิบาล.. จะกลัวอะไร?

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำสั่ง “มาตรา 44” เร่งโครงกำรรถไฟไทย-จีน 
ท้ำทำยต่อมจริยธรรม “ทั่นผู้น�า” และพวกพ้อง 
ถ้ำมี “ธรรมาภิบาล” ก็ต้องไม่กลัวกำรตรวจสอบ? 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ยุทธศาสตร์ชาติ” 
“ปิดตาย” ห้ำมนักกำรเมืองจำกกำรเลือกตั้งแก้ไข 
“เกษม เพ็ญภินันท์” แนะทำงสว่ำง 
“ปลดล็อกประเทศ” 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” มองต่ำง 
“เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” 
“โสภณ พรโชคชัย” ฟันธง “โครงการอีอีซีเจ๊งแน่” 

ฉุก(ละหุก)คิด 3
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ต่างประเทศ 7

พิสดาร4.0!

BRRGIFเข้าตลาด
ต้นสิงหาคม

“เมดเวเดฟ”ปลื้ม
โค่น“วารินก้า”

ยูพีเอสเพิ่มใช้
พลังงานทดแทน 

ญี่ปุ่นกระตุ้น
ท่องเที่ยวเชิงรุก

 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4615 (1140) วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

17th Anniversary
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เรื่องจากปก

ใช้อ�ำนำจม.44ออกตำมมำให้ผ่อนปรน
นอกจำกท�ำลำยควำมน่ำเชือ่ถอืของรฐับำลเองแล้ว
 ยงัประจำนตวัเองว่ำทีผ่่ำนมำคดิไม่รอบคอบ
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มียุทธศาสตร์ในเรื่องแรงงานต่าง
ชาตใินประเทศไทยหรอืยงั ผมไม่
กล้าให้ค�าแนะน�าอะไรกับท่านหรอก 
แต่ก็ไม่อยากเห็นรัฐบาลท�าอะไร
สุกเอาเผากนิแบบนี ้ ผมเองกไ็ม่รู้
หรอกว่าตอนประชมุคณะรฐัมนตรี 
ท่านหารอืกนัอย่างไร หรอืท่านเข้า
ประชุมเพ่ือรับฟังค�าส่ังจากท่านผู้ 
น�าแต่เพยีงอย่างเดยีว”
 ทัง้หมดเป็นข้อมลูและควำม
คิดเห็นจำกนำยปลอดประสพ 
ซึ่งในส่วนข้อมูลถือว่ำเป็นข้อ-
มูลทั่วไปที่คิดว่ำผู้ที่เกี่ยวข้อง  
คงทรำบกนัด ี แต่ทีน่่ำสนใจคอื
ควำมคดิเหน็
 น่าสนใจเพราะมคี�าถามให้ชวน
คิดว่าก่อนท่ีรัฐบาลจะออกพ.ร.ก. 
มาบังคับใช้ได้ประเมินผลกระทบ
และแนวทางการรับมืออย่างรอบ 
คอบรอบด้านแล้วหรือยัง เพราะ 
การออกพ.ร.ก.มาบงัคบัใช้แล้ว ใช้
อ�านาจม.44 ออกตามมาให้ผ่อน
ปรนการบงัคบัใช้นอกจากท�าลาย
ความน่าเชือ่ถอืของรฐับาลเองแล้ว 
ยงัเป็นการประจานตวัเองว่าทีผ่่าน
มาคดิไม่รอบคอบ
 น่าสนใจยิง่กว่าคอืประโยคทีว่่า
เห็นท่านผู้น�าชอบพูดเรื่องยุทธ-
ศาสตร์ชาต ิ ซึง่ก่อนลงจากอ�านาจ
จะเขยีนยทุธศาสตร์เอาไว้ 20 ปี แต่
เมือ่เหน็การชกัเข้าชกัออกเรือ่งแก้
ปัญหาแรงงานต่างชาติท�าให้ประ 
ชาชนไม่มัน่ใจว่ายทุธศาสตร์ 20 ปี
ทีจ่ะวางไว้จะมคีวามรอบคอบรดั-
กมุเพยีงใด
 อย่ำลืมว่ำหำกวำงยุทธ-
ศำสตร์เอำไว้ผดิ ไม่มสีทิธกิลบั
มำแก้ตัว  และถึงตอนนั้นไม่
สำมำรถใช้อ�ำนำจ ม.44 สัง่ชะ 
ลอหรือแก้ไขอะไรได้จนกลำย
เป็นสร้ำงปัญหำให้ประเทศ

รับบทเรียนส�าคัญอีกครั้งจากการ  
ใช้อ�านาจอย่างเร่งรบีจนขาดความ
รอบคอบออกพระราชก�าหนด (พ.-
ร.ก.) การบริหารจดัการการท�างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาใช้
แทนของเดมิสร้างผลกระทบอย่าง
กว้างขวาง สดุท้ายต้องยอมยดืเวลา
บงัคบัใช้กฎหมายออกไปเพือ่ให้ผู้
เกีย่วข้องมเีวลาปรบัตวั
 แต่ค�าถามคือการยืดเวลาบัง 
คบัใช้เพือ่ให้เวลาปรบัตวันัน้เพยีง
พอต่อการทุเลาปัญหาท่ีจะเกดิจาก
การบงัคบัใช้พ.ร.ก. การบรหิารจดั 
การการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2560 ฉบบันีห้รอืไม่
 ข้อมลูจาก  นำยปลอดประ-
สพ  สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐ-
มนตรี ที่ให้สัมภาษณ์กับ www.
komkhao.com ชี้ว่าการเร่งออก 
พ.ร.ก.ท�าเพ่ือจดุประสงค์บางอย่าง
จนท�าให้เกดิความไม่รอบคอบ และ
ลมืนกึถงึความเสยีหายทีจ่ะตามมา
 จากข้อมูลตัวเลขที่นายปลอด
ประสพรวบรวมได้พบว่า ประเทศ 
ไทยมีแรงงานข้ามชาติประมาณ     
4 ล้านคน 45% มาจากเมยีนมาร์ 
หรอืประมาณ 1.9 ล้านคน จากลาว 

ประมาณกมัพชูา 1 ล้านคน ในเอ 
เชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยมีแรง 
งานข้ามชาตมิากทีส่ดุ รองลงมาคอื
สงิคโปร์
 แรงงานข้ามชาตเิหล่านี ้ 91% 
หรือประมาณ 1.4 ล้านคน เป็น
พวกมทีกัษะต�า่ อยูใ่นกลุม่งานด้าน
การผลิต 36% หรือประมาณ 5 
แสนคน กลุม่ก่อสร้าง 19% ประ-
มาณ 3 แสนคน และกลุม่งานบริ 
การ 17% ประมาณ 2.5 แสนคน
 นอกจากน้ี ยังพบว่าแรงงาน
ข้ามชาตอิยูใ่นกรงุเทพฯมากทีส่ดุ
ประมาณ 3 แสนคน รองลงมาคอื 
ปทมุธาน ีและ สมทุรปราการ แห่ง
ละแสนกว่าคน
 ส่วนสาเหตทุีป่ระเทศไทยมแีรง 
งานต่างด้าวมาก กเ็พราะความต้อง 
การแรงงานมาช่วยเพิม่ผลผลติเพราะ

เศรษฐกจิไทยขยายตวัอย่างมากใน
ช่วง 50 ปีทีผ่่านมา (ยกเว้นตอนนี)้ 
ประกอบกบัความไม่มเีสถยีรภาพ
ทางการเมอืง และทางเศรษฐกจิของ
ประเทศเพือ่นบ้าน
 ปัญหาคือที่ผ่านมาไทยไม่ได้
มนีโยบายเกีย่วกบัแรงงานข้ามชาติ
อย่างจริงจัง เพิ่งมาจริงจังเมื่อปี 
2552 และมีการขึ้นทะเบียนในปี 
2557
 “รฐับาลนีก้ลัวฝรัง่ (ปากบอก
ว่าไม่กลัว) จึงโผงผางประกาศเอา
โทษลกูจ้าง นายจ้าง ไม่ปราณ ีโดย
ลืมวิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆท่ีจะ
ตามมา ตอนนีก้ค็ดิออกอย่างเดยีว
คอืใช้ยาประจ�าบ้าน ม.44 ซึง่หาก
เป็นเช่นนัน้ในระยะยาวประเทศชาติ
จะอยูก่นัอย่างไร  เห็นท่านพดูเรือ่ง
ยทุธศาสตร์บ่อยๆ ไม่ทราบว่าท่าน

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4615 (1140) วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เอาความม่ันคงของบ้านเมืองก็ให้มั่นคงอย่าง
ฉลาด ไม่ใช่ท�าอะไรหุนหันขึ้นมา จะท�าตรง    
นั้นท�าตรงนี้ แต่ไม่ดูผลกระทบก็จะเกิดปัญหา
ตามมา
 อย่างที่วัดอาตมานี่มีงานท�าเยอะ เราชวน
คนมาปลกูต้นไม้กไ็ม่ได้มาเยอะ เพราะคนไทย
ไมอ่ยากไปปลูก  จึงตอ้งใช้แรงงานต่างด้าวไป
ปลกู ปลกูแล้วกต้็องมคีนดแูลรกัษา เก็บพชืผล 
ถ้าไม่มคีนต่างด้าวกแ็ย่ ถ้าผลหล่นเน่าหรอืต้น 
ไม้ปลูกแล้วตายก็เสียหาย  
  ตอนนีก้อ็ยากจะฝากว่า ถ้ารฐับาลจะคดิท�า
อะไรก็ต้องคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาให้ดี
ด้วย ไม่ใช่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่เรื่อง
โต จรงิจงัขงึขงั โอนอ่อนไม่ได้ แต่ถ้ามนัตงึเกิน
ไปมนัขาดขึน้มากจ็ะล�าบาก หย่อนเกนิไปกไ็ม่
ดี ก็ลองใช้ทางสายกลางดู เผื่อจะน�าประเทศ
ชาติไปในเส้นทางเดินอันประเสริฐ   
 กห็วงัว่ำจะใช้ทำงสำยกลำงเพือ่ให้บ้ำน
เมืองเดินไปได้อย่ำงเรียบร้อย  ไม่ขำด-
แคลนแรงงำนเพรำะกฎหมำยทีต่งึเกนิไป 
บ้ำนเมืองจะไปได้ตลอดรอดฝั่ง  ไม่งั้นก็
ต้องมำแก้ไขและกว่ำจะเอำเขำกลับมำก็
อำจจะล�ำบำก  จึงต้องพยำยำมไม่ให้เกิด
ปัญหำขำดแคลนแรงงำนขึ้นอย่ำงกะทัน 
หนั กค่็อยๆคดิและแก้ไขกนัไป วำงแผน
ให้ด ีเรำจะได้ไปรอด
   เจริญพร

รัฐบาลผลักดันกฎหมายแรงงานต่างด้าวออก
มา ซึ่งมีโทษรุนแรงหากไม่ปฏิบัติตามทั้งนาย 
จ้างและแรงงานต่างด้าว จึงท�าให้แรงงานต่าง 
ด้าวจ�านวนมากต้องเดินทางกลับประเทศตัว
เอง แรงงานต่างด้าวทีก่ลบัเป็นจ�านวนหมืน่ ท�า 
ให้นกัธรุกจิทีอ่าศยัแรงงานต่างด้าวเกดิปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน หากจะให้คนไทยมาท�า 
งานแทนกค็งยาก เพราะคนไทยมนีสิยัตรงกนั
ข้ามกับแรงงานต่างด้าว คือไม่ค่อยสู้งานและ
ไม่เอางานหนัก เลยเป็นเหตุให้เราต้องอาศัย
แรงงานต่างด้าว 
 ถ้าไม่รีบแก้ไขให้มันถูกต้อง ค่อยเป็นค่อย
ไป ค่อยพูดค่อยแนะ ยังดีท่ีรัฐบาลรู้จักถอย
หลงับ้าง ถ้าเดนิหน้าโดยไม่ดตูาม้าตาเรอื อาจ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหนัก เพราะ
การก่อสร้างมีปัญหา ถ้าไม่มีคนงานก็อาจถึง
กบัล่มสลายได้ เพราะเราขาดแคลนคนงาน เรา
ไปไล่เขากลับก็เหมือนเงินไม่มีในกระเป๋าแล้ว
ยังไปไล่นายทุนออกหมดอีก   
 ตอนน้ีเรื่องทุนส�าคัญกับประเทศเรามาก 
เหมอืนแรงงานต่างด้าวทีเ่ขามเีสน่หาอยากจะ
มาท�างานทีบ้่านเรา เพราะมีรายได้ดกีว่าประ-
เทศเขา ทัง้คนไทยมนีสัิยโอบอ้อมอาร ีแรงงาน 
หรือลูกจ้างจึงอยู่ดีพอสมควร
  เพราะฉะนัน้ถ้าไปท�าให้เกดิปัญหา อาจท�า 
ให้ธุรกิจสะดุดและอาจหนักถึงขั้นกระชาก
เศรษฐกิจให้ทรุดลงไปอีก ดังนั้นถ้าจะท�าให้ดี 

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

 
In Brief : ย่อความ

ทำงสำยกลำง

ทรรศนะ

ไม่ขำดแคลนแรงงำนเพรำะกฎ-
หมำยที่ตึงเกินไป  บ้ำนเมืองจะไป
ได้ตลอดรอดฝั่ง ไม่งั้นก็ต้องมำแก้ 
ไขและกว่ำจะเอำเขำกลับมำก็อำจ
จะล�ำบำก     

การพยายามควบคุมสื่อทั้งระบบของ
รัฐบาลทหาร ไม่ว่าจะสื่อกระแสหลัก
หรอืสือ่กระแสรอง รวมถงึการแก้พ.ร.บ. 
คอมพวิเตอร์ทีใ่ห้อ�านาจเจ้าหน้าทีร่ฐั
ในการตรวจสอบและตั้งข้อหาต่างๆ
นัน้ “กสทช.” ยงัออกกฎเหลก็ “OTT” 
ที่จะควบคุมถึง facebook, google, 
line ฯลฯ 
 ล่ำสดุ “สปท.ด้ำนสือ่” เสนอให้
ควบคมุโซเชยีลมเีดยี โดยเฉพำะ
กำรใช้เฟซบุ๊ก เช่น ใช้หมำยเลข
บตัรประชำชนยนืยนัตวัตนในกำร
ใช้สื่อออนไลน์ กำรสแกนลำยนิ้ว
มือและใบหน้ำ  
  ข้อเสนอดังกล่าว อ้างว่าปัจจุบัน   
มีปัญหามากมายเพราะ “สังคมก้ม
หน้ำ” แต่ขาดความรู้และความเข้าใจ
ในการใช้สทิธิเสรีภาพการส่ือสาร บน
พ้ืนฐานของความรบัผดิชอบต่อสังคม 
หรือขาดมาตรฐานจริยธรรมในการ
ใช้สือ่ออนไลน์ จนส่งผลกระทบต่อสงั 
คม การเมือง เศรษฐกิจ และสถาบัน
หลักของประเทศ
 จงจ�ำเป็นต้องจัดตั้ง  “ศูนย์-
กลำงบรหิำรจัดกำรข้อมลูผู้ใช้โทร 
ศพัท์มอืถอื” และเพิม่ควำมเข้มข้น 
“ศูนย์กลำงเฝ้ำระวัง”
  ที่น่าสน ใจคือยังเสนอให้กระ 
ทรวงวัฒนธรรมจัดอบรมพระภิกษุ 
สามเณร นกัพรต นกับวชให้เป็น “ต้น 
แบบ” เผยแพร่การใช้สื่อออนไลน์ท่ี
เหมาะสมและสร้างสรรค์ รวมถงึสอด
แทรกเน้ือหาด้านคุณธรรมและจริย 
ธรรม
 สมแล้วท่ีบ้ำนเมืองวันนี้เป็น  
ยคุ  “ผู้น�ำและลิ่วล้อ  4.0”  ที่สุด
พิสดำร! 

พิสดำร4.0!
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BRRGIFเข้าตลาดต้นส.ค.

 นายอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกจิ ประ-
ธานกรรมการบรหิารบรษิทั น�า้ตาล
บรุรีมัย์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื BRR 
เปิดเผยว่า ได้ร่วมกบับรษิทัหลกั-
ทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง 
จ�ากัด จดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน�้าตาลบุรี-
รมัย์ (BRRGIF) เพือ่ลงทนุในสทิธิ
รายได้สุทธฯิ จากโรงไฟฟ้าชวีมวล
แห่งแรกของไทย ล่าสุดได้แต่งตั้ง    
ผูจ้ดัจ�าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ�าหน่ายหน่วยลงทนุ (อนัเดอร์ไรท์
เตอร์) เพ่ือเสนอขายหน่วยลงทนุต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก ได้แก่บรษิทั
หลกัทรพัย์เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประ 
เทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ธนาคาร
กรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) และ บริษทั
หลกัทรพัย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประ-
เทศไทย) จ�ากดั
 ทัง้นี ้BRRGIF จะเข้าไปลงทนุ
ในสทิธริายได้สทุธจิากการประกอบ
กจิการโรงไฟฟ้าของบรษิทั บรุรีมัย์
พลงังาน จ�ากดั (BEC) และบรษิทั 
บรุรีมัย์เพาเวอร์ จ�ากดั (BPC) ซึง่
เป็นโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็มาก 
(VSPP) ประเภทพลงังานความร้อน
ร่วม ทีใ่ช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลงิหลกั 
เป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวที่เป็นมิตรต่อ  
สิ่งแวดล้อมในกลุ่มน�้าตาลบุรีรัมย์ 
ม ี ก�าลังการผลิตไฟฟ้าโรงละประ-
มาณ 9.9 เมกะวตัต์ รวม 19.8 เมกะ

วตัต์ โดย BEC และ BPC ได้เข้า
ท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กบั 
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) มี
อตัรารับซือ้ไฟฟ้า แบบ Feed in 
Tariff (“FiT”) ในปริมาณพลงัไฟฟ้า
สูงสุดโรงละ 8 เมกะวัตต์ รวม 16 เม 
กะวตัต์ และมกี�าลงัการผลติไอน�า้
ในส่วนของ BEC 85 ตนัต่อชัว่โมง 
และ BPC มกี�าลงัการผลติไอน�า้ 100 
ตนัต่อชัว่โมง
 ส�าหรบัรายได้จากโรงไฟฟ้าทัง้ 
2 แห่งนัน้ ปี 2559 อยูท่ี ่523 ล้าน
บาท มอีตัราก�าไรขัน้ต้นเฉลีย่ 68% 
อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังไม่
สะท้อนถงึผลการด�าเนนิงานในอนา 
คตภายใต้โครงสร้างกองทนุได้ เน่ือง 
จาก ปรมิาณอ้อยเข้าหบีของโรงงาน
น�า้ตาลบรุรีมัย์ยงัอยูช่่วงการพฒันา 
โดยคาดว่าปีฤดกูาลหบีอ้อย 2559/ 
2560 นีจ้ะมอ้ีอยเข้าหบี 2.2 ล้าน
ตนั และเพิม่เป็น 3 ล้านตนัในปี 
2560/2561 ซึ่งจะมีปริมาณกาก
อ้อยส�าหรบัเป็นเชือ้เพลงิให้โรงไฟ 
ฟ้าทัง้ 2 โรงได้เพยีงพอกบัช่วงการ
ด�าเนินงานของกองทุนเต็มปี ซึ่ง
จากการเตรียมความพร้อมด้านเช้ือ
เพลงิชีวมวล การปรับโครงสร้างการ
บรหิาร การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
และการก�าหนดสญัญาในการประ-
กอบกิจการที่เหมาะสม ภายหลัง 
การจดัตัง้กองทนุฯ โรงไฟฟ้าจะมผีล

การด�าเนนิงานทีต่่างจากท่ีผ่านมา
ขณะเดยีวกนับรษิทัน�า้ตาลบรุีรมัย์ 
จ�ากดั (มหาชน) จะเข้าถอืหน่วยลง 
ทนุในสดัส่วนไม่ต�า่กว่า 20% และ
พร้อมสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ
โรงไฟฟ้าต่อเนือ่ง โดยจะน�าเมด็-
เงนิท่ีได้มาจากการขายสิทธริายได้  
สทุธฯิ จากโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่งใช้ต่อ 
ยอดธุรกิจน�้าตาลทรายและธุรกิจ
ต่อเนือ่ง โดยจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าชวี
มวลเพิม่เตมิ
 นายมนตร ีศรไพศาล ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บล.เมย์แบงก์ กมิ
เอง็ฯ กล่าวว่า ก�าหนดเสนอขายหน่วย
ลงทนุ IPO ของ BRRGIF จ�านวน
ทัง้สิน้ 350 ล้านหน่วย ราคาระหว่าง 
9.90-10.40 บาท โดยหน่วยลงทนุ 
45.5 ล้านหน่วย ก�าหนดให้ผูถ้อืหุ้น 
BRR ทีม่สีทิธ ิจองซือ้ระหว่างวนัที่ 
7 และ 11-14 กรกฎาคมนี ้ขณะที่
นกัลงทนุทัว่ไปจ�านวน 115.5 ล้าน
หน่วย จองซือ้ได้ 17-21 กรกฎาคม 
โดยจะประกาศราคาสุด ท้ายภาย 
ในวันที ่ 24 กรกฎาคมและคาดว่า
จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาด 
หลกัทรพัย์ได้ต้นเดอืนสงิหาคมนี้ 

เคแบงก์ อีเกิร์ลส : รวี อ่างทอง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารและองค์ 
การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย 
จดักจิกรรมแนะน�าโครงการประ-
กวด “เคแบงก์ อีเกิร์ลส รุ่นที่ 9” 
พร้อมเปิดรับสมัครสาวสวย ภาย
ใต้คอนเซ็ปต์ “สวย สมาร์ท มาก
ความสามารถ” มาท�าหน้าท่ีแบรนด์
แอมบาสเดอร์น�าเสนอผลิตภัณฑ์
และบรกิารของธนาคารกสกิรไทย 

BRRGIF เซน็สญัญำตัง้ 3 สถำบนักำรเงนิ  เป็นอนัเดอร์ไรท์
เตอร์ ขำยหน่วยลงทนุ IPO เคำะช่วงรำคำเสนอขำย 9.90-
10.40 บำท ผูถ้อืหุน้ BRR จองซือ้ 7 และ 11-14 กรกฎำคม 
ขณะที ่นกัลงทนุทัว่ไป จองซือ้ได้ 17-21 กรกฎำคม 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

  เงินฝำก    เงินกู้

อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ตลำดกรุงเทพฯ

ตลำดต่ำงประเทศ

ทองแท่ง  ซื้อ  19,700.00  บาท

 ขาย  19,800.00  บาท

ทองรูปพรรณ  ซื้อ  19,344.00  บาท

 ขาย   19,800.00  บาท

รำคำทองค�ำ

ฮ่องกง  ซื้อ  1,223.12  ขาย 1,223.54
ลอนดอน ซื้อ  1,223.24 ขาย 1,223.61

ภำวะหุ้น 4 กรกฎำคม 2560

สถำบัน  ซื้อ  ขำย  สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่ำงชำติ  ซื้อ  ขำย  สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รำยย่อย  ซื้อ  ขำย  สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลำร์สหรัฐ  บำท

ยูโร  บำท

ปอนด์สเตอร์ลิง  บำท

ดอลลำร์ฮ่องกง  บำท

เยน  บำท

ดอลลำร์สิงคโปร์  บำท

  ออมทรัพย์  0.50% MLR  6.25%
  3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.12%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

SET 100 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)   

SET 50 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

mai 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

34.25

39.34

45.81

4.4625

0.31258

24.917

-5.30  1,574.11  
  33,135.44
-8.90  2,242.30  
  23,694.10
-3.77  995.39  
  17,299.84
-2.84  566.59  
  1,618.20

FTSE SET Index Series

แบ่งตำมมูลค่ำตำมรำคำตลำด

 

1,691.25   -2.59

2,396.81  -14.94

2,503.08   -7.49

1,851.52   -5.25

2,423.83  -13.66

2,952.39   -1.15

1,237.75   -0.90

  Large Cap FSTHL 

   Mid Cap FSTHM

  Small Cap FSTHS

  All-Share FSTHA

  Mid/Small Cap FSTHMS

  Fledgling FSTHF

  Shariah FSTSH 

4,350.50

13.13

3,860.82

11.65

489.69

-

9,359.47

28.25

10,162.96

30.67

-803.49

-

15,501.39

46.78

14,992.64

45.25

508.76

- 
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มหกรรมลดรำคำ  : นางสาวณัฐกานต์ จนัทร์ไทย ผูจ้ดัการ ส่วนสือ่สาร
ออนไลน์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน THE 
GREATEST GRAND SALE พร้อมมอบสิทธพิเิศษส�าหรบัสมาชกิไทยไลฟ์
การ์ด ช้อปสนิค้าครบ 1,000 บาทข้ึนไป บวกคะแนนไทยไลฟ์การ์ด รบัฟรี 
กระเป๋า Lee Cooper Tote Bag Limited Edition ต้ังแต่วนัน้ีถงึวันที ่ 16 
กรกฎาคม 2560 ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์

Hot Deal : นายธีรชาต ิจริจรสัพร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร
ผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต จ�ากัด 
(มหาชน) และ นายแฮมชิ สโตน ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ไอคาร์ เอเชยี 
ประเทศไทย สโตน ออกโปรแกรม “Hot Deal” ช่วยส่งเสรมิช่องทางจ�าหน่าย
ให้กบัผูป้ระกอบการรถยนต์ใช้แล้ว พร้อมออกแคมเปญพเิศษ “ธนชาตจดั
ใหญ่ ให้กล้องตดิรถบ้าน” ตัง้แต่วันนีถ้งึ 31 กรกฎาคม 2560

 เดวดิ แอบ็นย์ี ประธานและประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารยพีูเอส กล่าว
ถงึทศิทางตลาดว่า สร้างความก้าว 
หน้าทางเทคโนโลย ีและผลักดันการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
พลกิโฉมอตุสาหกรรมขนส่งและกระ 
ตุ้นให้เกดิการสร้างนวตักรรม โดย
ต้ังเป้าจะให้ 25% ของกระแสไฟฟ้า
ทีใ่ช้ในองค์กรมาจากแหล่งพลงังาน
หมุนเวยีนภายในปี 2568 เพิม่ขึน้
จาก 0.2% ในปี 2559 นอกจากนี้ 
ปี 2563 วางแผนว่าหน่ึงในสี่ของ
ยานพาหนะใหม่ทีซ่ือ้ในแต่ละปีต้อง
เป็นพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทน
และเทคโนโลยีล�้าสมัยเพิ่มขึ้นจาก 
16% ในปี 2559 และตัง้เป้าหมาย
ให้ 40% ของพลงังานทีใ่ช้ในภาค
พืน้ดนิทัง้หมดมาจากแหล่งทีไ่ม่ใช่น�า้ 
มนัเบนซนิและดีเซลภายในปี 2563 
เพิม่ขึน้จาก 19.6% ในปี 2559
 ปัจจบุนั ยพูเีอสใช้ยานพาหนะที่
ใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
ล�า้สมยักว่า 8,300 คนัทัว่โลก ขบวน
พาหนะของบรษิทัมทีัง้รถยนต์พลงั 
งานไฟฟ้า ไฮบรดิไฟฟ้า ไฮโดรลกิไฮ

บรดิ ก๊าซซเีอน็จ ีก๊าซแอลเอน็จ ีก๊าซ
โปรเพน และรถโครงสร้างคอมโพสติ
น�า้หนกัเบาประหยัดพลงังาน นอก 
จากการใช้รถยนต์พลงังานทดแทน
แล้ว ยูพีเอสยังใช้น�้ามันดีเซลหมุน 
เวียนและก๊าซธรรมชาติหมุนเวียน  
ซ่ึงมีระดับคาร์บอนฟุตพรินต์ต�่าใน
ขบวนพาหนะจ�านวนหลายล้านแกล 
ลอนในแต่ละปี
 ตัง้แต่ปี 2552 ยพูเีอสได้ลงทนุ
ไปแล้วกว่า 750 ล้านดอลล่าร์ด้าน
พาหนะที่ใช้พลังงานทดแทนและ
เทคโนโลยลี�า้สมยัและสถานเีชือ้เพลงิ
ทั่วโลก ใช้น�้ามันพลังงานทดแทน
คาร์บอนต�า่ในขบวนพาหนะภาคพืน้
ดนิกว่า 97 ล้านแกลลอนในปี 2559 
และเมือ่เรว็ๆนีไ้ด้ลงทนุ 18 ล้านดอล 
ลาร์ในระบบพลงังานแสงอาทิตย์ส�า 
หรบัใช้ในพืน้ทีใ่นสถานปฏบิติังาน 
8 แห่ง ยพูเีอสใช้แนวทาง ห้องแลบ็
เคลื่อนที่ เพื่อประเมินว่าเช้ือเพลิง
ทดแทนและเทคโนโลยพีลงังานทด 
แทนประเภทใดมคีวามเหมาะสมท่ี 
สดุในแต่ละสถานการณ์ ต้ังแต่จกัร 
ยานรปูแบบดัง้เดมิ จักรยานไฟฟ้า 

ไปจนถงึพลงังานไฟฟ้า ไฮบรดิไฟ-
ฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ
หมนุเวยีน ก๊าซโปรเพน และน�า้มนั
ดเีซลหมนุเวยีน ซึง่ยพูเีอสน�านวตั-
กรรมด้านความยั่งยืนมาใช้ให้เกิด
ผลอย่างเป็นรปูธรรมทัว่โลก
 บนุเทยีม ตนั กรรมการผู้จดัการ 
ยพูเีอส ประเทศไทย กล่าวว่า ความ
พยายามเพ่ือสร้างความยัง่ยนืก�าลัง
ส่งผลดทีีช่ดัเจน โดยตัง้แต่ปี 2553 
ได้สนบัสนนุมลูนธิริาชพฤกษ์ในการ
ปลกูต้นไม้ไปแล้วจ�านวนกว่า 160,000 
ต้น นอกจากนี ้ยพูเีอส ประเทศไทย
ยงัใช้ยานพาหนะทีใ่ช้ก๊าซซเีอน็จจี�า 
นวน 10 คนั ถอืเป็นส่วนหนึง่ของ
ขบวนพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทน
และเทคโนโลยลี�า้สมยัของยพูเีอสทัว่
โลกและมีส่วนช่วยเสริมสร้างการ

ยพูเีอสประกำศเป้ำหมำยด้ำนควำมยัง่ยนืใหม่อนัเข้มข้น เพิม่
จ�ำนวนยำนพำหนะใช้พลงังำนทดแทนและเทคโนโลยลี�ำ้สมยั
ในกำรขนส่ง รวมถงึใช้แหล่งพลงังำนหมนุเวยีนในกำรด�ำเนนิ
งำนให้มำกขึน้ 

ยพูเีอสเพิม่ใชพ้ลงังานทดแทน 

ขบัขีท่ีส่ะอาดขึน้ในเมอืงไทย
 นอกเหนอืจากความพยายามใน
ด้านสิ่งแวดล้อม ยูพีเอสยังได้วาง  
เป้าหมายด้านก�าลังคนและชมุชนใน
รายงานด้านความยั่งยืน ไม่ว่าจะ
เป็นความมุง่มัน่ท่ีจะให้พนกังานร่วม
กจิกรรมสาธารณประโยชน์เป็นเวลา
รวม 20 ล้านชั่วโมงภายในสิ้นปี 
2563 และได้ร่วมบรจิาคผ่านมลูนธิิ
ยพูเีอสเพือ่การกศุล ทัง้ด้านการบรร 
เทาทกุข์และการสร้างความปลอด-
ภยัในชมุชน เป็นจ�านวนเงนิรวม 127 
ล้านดอลล่าร์ภายในปี 2563 โดย
โครงการเหล่านีม้อบความช่วยเหลอื
แก่ชมุชนทัว่โลก รวมถงึการร่วมมอื
กบัคูค้่าต่างๆเพือ่จดัส่งโลหติ ยา และ
วัคซีนสูชุ่มชนห่างไกล และการสนบั 
สนนุองค์กรด้านบรรเทาทกุข์ต่างๆ
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เวตเตล’โชคดไีม่โดนโทษซ�ำ้ 

‘เวยีห์จเูนยีร์’เซน็สญัญำปำรสี

‘วูด้ส์’เผยรกัษำอำกำรดขีึน้ 

เซบำสเตียน เวตเตล จะไม่โดนท�าโทษเพิม่
เตมิ จากเหตกุารณ์ขบัรถชนกบั ลอูสิ ฮามิล
ตัน ในการแข่งขันอาเซอร์ไบจัน กรังด์ปรีซ์ 
เมือ่สองสปัดาห์ทีผ่่านมา หลงัจากทีค่ณะกรรม 
การของ FIA มกีารประชมุกนัทีก่รงุปารสี เมือ่
วนัจนัทร์ทีผ่่านมา โดยแชมป์โลก 4 สมัย วยั 
29 ปี ขอยอมรับผิดชอบเพียงคนเดียว ต่อ
เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ทีบ่ากู เมือ่วนัที ่25 มถินุา-
ยน หนึง่ในคณะกรรมการของ FIA กล่าวว่า 
“เวตเตล ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ท่ี
เกดิขึน้ต่อทาง FIA อย่างจรงิใจ และพวกเรา
คอืครอบครวัทีย่ิง่ใหญ่ของวงการยานยนต์”   

ทโิมธ ีเวยีห์ เดินตามรอยพ่อของเขา จอร์จ 
เวียห์ อดตีนกัเตะรางวลับัลลงดอร์ ด้วยการ 
เซน็สญัญาเป็นนักเตะอาชีพกบัทมีปารสี แซงต์ 
แชแมง เป็นเวลา 3 ปี ซึง่ เวยีห์ พ่อของเขา
เคยอยูก่บัทีมปารสี ช่วงปี 1992-1995 
 ในเดอืนกนัยายน 2016 เวยีห์ จูเนยีร์ วยั 
17 ปี ยงิแฮททรคิในเกมทีท่มีเอาชนะทมีลโูด
โกเรตส์ ทมีจากบลัแกเรยี 8-1 ในการแข่งขนั
ยูฟ่า ยธู ลกี “ผมดีใจทีผ่มได้มโีอกาสเดนิทาง
บนเส้นทางนี ้ผมได้อยูก่บัทมีทีย่ิง่ใหญ่ และ
ผมก�าลงัมองไปข้างหน้า กบัโอกาสทีไ่ด้เล่น
ทมีชดุใหญ่ในอนาคต” เวยีห์ ทีย้่ายมาอยู่ทมี
เยาวชนของทีมปารสี 

ไทเกอร์  วูด้ส์ โพสต์ข้อความผ่านโซเชยีล 
เมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมาว่า เขาผ่านโปรแกรม
การจัดการการทานยาเพื่อแก้ปวดอาการ
บาดเจบ็ทีห่ลงัเรยีบร้อยแล้ว หลงัจากทีเ่มือ่
สัปดาห์ที่แล้ว เขาไม่ได้ปรากฏตัวในการ
แข่งขนัรายการ PGA เพือ่หารายได้ให้กบั
กองทุนของเขา  
 “ผมสามารถผ่านการรกัษาตวัผมในเรือ่ง
ของการทานยาอย่างเข้มงวดเป็นทีเ่รยีบร้อย
แล้ว แต่ผมต้องขอบคณุแพทย์ประจ�าตวัผม 
ครอบครวัผมและเพือ่นๆทีใ่ห้การสนบัสนนุ
ผมอย่างดีมาตลอด” วู้ดส์ โพสต์ผ่านทวิต
เตอร์ของเขา “ผมอยากจะบอกให้กบัทกุคน
ทราบว่า ผมไม่ได้ยุง่เกีย่วกบัแอลกอฮอล์ แต่
เหตกุารณ์ล่าสุด เป็นเรือ่งทีไ่ม่คาดฝัน ทีฤ่ทธิ์
ส่งผลต่อผมได้ขนาดนัน้”  

‘เมดเวเดฟ’ปล้ืมโค่น‘วารินก้า’
สแตน วำรนิก้ำ มอื 5 ของรายการ พลาดท่า
พ่าย ดำนลิ เมดเวเดฟ ในวนัแรกของการแข่งขนั
วมิเบลิดนั โดยแชมป์แกรนด์สแลม 3 สมยั ต้อง
ใช้น�า้แข็งประคบอาการบาดเจบ็ทีห่วัเข่า ก่อนทีจ่ะ
พ่ายไป 4-6, 6-3, 4-6, 1-6 ทีเ่ซน็เตอร์ คอร์ต 
ส่วน ราฟาเอล นาดาล เริม่ไล่ล่าแชมป์วมิเบลิดนั 
สมยัที ่3 ของเขาด้วยการเอาชนะ จอห์น มลิล์แมน 
แบบสบายๆ แต่ นคิ ครร์ีจอีอส มอื 20 ของโลก ต้อง 
พลาดผ่านเข้าไปเล่นรอบท่ีสอง ต้องถอนตัวเกม
แรกของเขา เนือ่งจากมอีาการบาดเจบ็ทีส่ะโพก  
 ชยัชนะของ เมดเวเดฟ เหนอื วารนิก้า มอื 3 
ของโลก เกดิขึน้ไม่นาน หลงัจากทีน่กัหวดวยั 21 
ปี เขยบิขึน้มาอยูอ่นัดบั 50 เป็นครัง้แรก และเป็น
ชัยชนะนัดแรกในแกรนด์ สแลม ของเขาและ
วมิเบลิดนัด้วย ซ่ึงเขาฉลองชัยชนะของเขาด้วยการ
คกุเข่าลงหน้าเนต พร้อมกบัก้มลงจบูพืน้หญ้า 
 “เมือ่ผมน�าไป 5-1 ผมเร่ิมคิดแล้วว่า ผมจะท�า 
อะไรหลงัเกม และผมกต็ดัสนิใจก้มจบูหญ้า เพราะ
ว่านีคื่อชยัชนะเกมแรกของผมในแกรนด์ สแลม 
แม้ว่าหลายคนจะท�าแบบนี ้เมือ่พวกเขาคว้าแชมป์
วมิเบลิดนักต็ามที” เมดเวเดฟ กล่าว “ผมมคีวาม
สขุมาก วมิเบลิดนั เป็นแกรนด์สแลมทีผ่มชอบ
มาก เมือ่ปีทีแ่ล้ว ผมอยูอ่นัดบั 250 บางคนบอก
ว่า ผมไม่มโีอกาสลงเล่นในเซน็เตอร์คอร์ต แต่ว่า
วนันี ้ผมจะบอกว่า คณุพดูตลกไปแล้ว” 
 ขณะที่ แอนดี้ เมอร์เรย์ ลงป้องกันแชมป์
รายการนี ้ ด้วยการเอาชนะ อเลกซานเดอร์ บบู
ลคิ จากคาซคัสถาน 3 เซตรวด 6-1, 6-4, 6-2 
ทัง้ๆทีเ่ขายงัมอีาการบาดเจบ็ทีส่ะโพกอยู่ 
 โยฮนัน่า คอนต้า มอื 1 ของสหราชอาณาจกัร 
ล้างตา เซยี ซ ูเหว่ย ได้ส�าเรจ็ เมือ่เอาชนะนกัหวด

ซำนโดร  รำมิเรซ กองหน้าของทีมมาลา-   
กา ตกลงเซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทีม “ท็อฟฟี่
สีน�้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน เป็นเวลา 4 ปี โดย
ทางเอฟเวอร์ตนั ไม่ได้เปิดเผยค่าตัวแบบตรงๆ 
แต่คาดว่ากันว่า กองหน้าวัย 21 ปีผู้นี้ ราคา
ตกประมาณ 5.25 ล้านปอนด์ ก่อนหน้านี ้เอฟ
เวอร์ตัน คว้าตัวนักเตะเข้ามาเสริมแล้วชุด  
หนึ่งคือ จอร์แดน พิคฟอร์ด, เดวี่ คลาสเซน, 
เฮนรี่ ออนเยกูรู และไมเคิล คีน เข้ามาร่วม
ทีมแล้ว 
 รามิเรซ อดีตกองหน้าทีมบาร์เซโลน่า ยิง
ไป 16 ประตูจากการลงสนาม 31 นัดให้กับ
มาลากา เมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่เขากล่าวว่าเขา

จากไต้หวนั 6-2, 6-2 หลงัจากทีค่อนต้าพ่ายตก
รอบแรก ในรายการเฟรนช์ โอเพ่น  
 “ฉันพยายามมีสมาธิกับเกมของฉัน ไม่มี
ความจ�าเป็นทีฉ่นัต้องไปสนใจเรือ่งอืน่ เซยี ทีเ่อา
ชนะคอนต้า ได้สามเซต ทีป่ารสี กล่าว     
 และจากการที่ปีนี้ การแข่งขันประเภทหญิง 
ต้องขาด เซเรน่า วิลเลียมส์ แชมป์เมื่อปีที่แล้ว 
ท�าให้โอกาสเปิดกว้างส�าหรับหลายคน ซึง่กร็วม
ทัง้คอนต้า ทีอ่าจจะเป็นนกัเทนนสิ จากองักฤษ ท่ี
สามารถคว้าแชมป์รายการนีไ้ด้ต่อจากเวอจเินยีร์ 
วาเด ท�าไว้ในปี 1977 
 “ฉนัมคีวามต้องใจมาก ทีจ่ะอยูใ่นรายการนี้
ตลอด 2 สปัดาห์ ฉันต้องการท่ีจะประสบความ
ส�าเรจ็ทีน่ี ่ฉนัคดิว่า แอนดี ้เคนท�างานของเขาได้
ยอดเยีย่มแล้ว และฉนักต้็องการแบบนัน้” คอน
ต้า กล่าว 

‘รำมิเรซ’พอใจสวมเสือ้‘ทอ็ฟฟ่ี’
ได้มีโอกาสมาร่วมทีมและผู้จัดการทีมในฝัน 
“ผมมีความสุขมาก นี่คือก้าวที่ยิ่งใหญ่ในอา 
ชีพของผม” ซานโดร กล่าวกับ Everton TV 
 “ผมรู้ดีว่าผมได้เซ็นสัญญากับทีมที่ใหญ่
ทมีหนึง่ขององักฤษ เอฟเวอร์ตนั คอืทมีในฝัน
ของผม และผมได้มีโอกาสท�างานร่วมกับผู้จัด 
การทีมในฝัน ที่จะท�าให้ผมมีความมั่นใจและ
พัฒนาในเกมอย่างแน่นอน” 
  “ผมไม่อยากรอท่ีจะได้สวมเสือ้ทมีต่อหน้า
แฟนบอลของเอฟเวอร์ตนั ทีก่ดูสินั ปาร์ค เลย 
เป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับผมที่ได้มี
โอกาสลงเล่นในพรเีมยีร์ลกี และทมีทีย่ิง่ใหญ่
อย่างเอฟเวอร์ตัน เป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆ” 
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เพยัม โบโรมานด์ ให้ชื่อภาพนี้ใน cartoonmovement.com ว่า 
“European Art” แซวสหภาพยุโรปว่าสร้างภาพกรณีผู้อพยพ
ทางเรือ โดยบอกว่าช่วยเหลือเต็มที่ซึ่งตรงข้ามกับความจริง

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

แม้สถิตินักท่องเที่ยวต่ำงชำติ
เยอืนญีปุ่น่ เท่าท่ีผ่านมาในปีนี ้จะ
สงูเกนิเป้า แต่ญีปุ่น่ยงัคงต้องการ
เพิ่มยอดให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็น
ไปตามเป้าที่ตั้งไว้ในระยะยาว
 จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เยือนญี่ปุ่นช่วง 5 เดือนแรกของปี

เทีย่วชนบทส่วนหนึง่ ประกอบด้วย
แผน “โรดโชว์” ตระเวนไปจดังาน
ประชาสัมพนัธ์ใน 20 ประเทศเป้า
หมายในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐ 
 ด�ำเนินกำรศึกษำควำมต้อง 
กำรของแต่ละประเทศว่ำ  สน 
ใจอะไรในญ่ีปุ่นและนิยมเดิน
ทำงช่วงเวลำไหนของปี เพือ่จะ
ได้ “จัดให้ตำมใจต้องกำร”
  จ้างบล็อกเกอร์ช่ือดังในโลก
ออนไลน์ มีผู้ติดตามจ�านวนมาก 
ให้ช่วยประชาสมัพนัธ์ เพิม่จ�านวน
เที่ยวบินของสายการบินค่าโดย 
สารต�่า และขายเหล้าสาเกในรา-
คาปลอดภาษแีก่นกัท่องเทีย่วทีไ่ป
เที่ยวชมโรงผลิตเหล้าสาเก ซึ่งมี
ประมาณ 3,000 แห่งทั่วประเทศ
 ญีปุ่่นมแีผนดงึนักท่องเทีย่วต่าง
ชาติเยือนประเทศให้ได้ 40 ล้าน
คน ในปี 2020 หรืออีก 3 ปีข้าง
หน้า ซึง่เป็นปีทีญ่ีปุ่น่เป็นเจ้าภาพ
กีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว 
 ทัง้นี ้นกัวเิครำะห์ประเมนิไว้
ว่ำ ญีปุ่น่ต้องเพิม่จ�ำนวนนักท่อง
เที่ยวต่ำงชำติให้ได้โดยเฉลี่ยปี
ละ  19% นบัจำกปีน้ีเป็นต้นไป 
ตวัเลขจงึจะเป็นไปตำมเป้ำทีต่ัง้
ไว้ในปี 2020  

 
 

In Brief : ย่อความ

ญี่ปุ ่นยกระดับแผนส่ง-
เสรมิกำรท่องเทีย่วในชน
บท โดยตัง้คณะท�ำงำนจดั
ท�ำโครงกำร และศกึษำข้อ
มูลอย่ำงจริงจัง  โดยหวัง
เพิม่ยอดนกัท่องเทีย่วจำก
ต่ำงชำติ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

นี้ (มกราคม-พฤษภาคม) สูงเป็น
สถติใิหม่ 11,410,700 คน เพิม่ขึน้
จากช่วงเดียวกันปีท่ีแล้ว 17.3% 
คาดว่าเดือนมิถุนายน ซึ่งยังไม่
เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ 
ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน
 ประเทศที่เข้ำไปท่องเท่ียว
ญี่ปุ่นมำกที่สุด ได้แก่ ชำวเกำ 
หลีใต้  จ�ำนวน  2.83  ล้ำนคน 
เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันปีที่
แล้ว  38.9%  ตำมด้วยชำวจีน 
จ�ำนวน 2.69 ล้ำนคน เพิ่มขึ้น

ญ่ีปุ่นกระตุ้นท่องเท่ียวเชิงรุก

จำกช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 8%
 ส่วนอนัดบั 3-5 ประกอบด้วย
ชาวไต้หวัน ฮ่องกง และไทย
 แน่นอนว่า ญีปุ่่นพอใจกบัอตัรา
ขยายตวัของนกัท่องเทีย่วต่างชาติ
ตามที่ระบุ แต่เป็นความพอใจระ 
ดับหนึ่งเท่านั้น โดยญี่ปุ่นมองว่า 
ยังมีช่องทางที่น่าจะผลักดันยอด
ให้เติบโตได้อีก
 ช่องทำงดังกล่ำว  คือแผน
ดงึนกัท่องเทีย่ว จำกแหล่งท่อง
เที่ยวส�ำคัญในเมืองอย่ำงโต-
เกยีว เกยีวโต และโอซำกำ เป็น 
ต้น ให้กระจำยสูช่นบท ไปท่อง
เทีย่วเชงิธรรมชำต ิเดนิป่ำชม
ทิวเขำ สวนผลไม้ น�้ำตก และ
อำบน�้ำแร่ แช่บ่อน�้ำพุร้อน
  ญีปุ่น่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิ
ธรรมชาตอิยูแ่ล้ว แต่มาตรการใหม่
เน้นให้บรกิารเพือ่อ�านวยความสะ 
ดวกนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
 การด�าเนินแผนกระตุ้นท่อง
เทีย่วเชงิรกุครัง้นี ้ญีปุ่น่ได้ตัง้คณะ
ท�างานขึ้นมาจัดท�าโครงการส่ง
เสรมิด้านต่างๆรวมทัง้ศกึษาข้อมลู 
เพือ่ให้การท�างานประสบความส�า 
เร็จเป็นรูปธรรม
 มาตรการส่งเสริมการท่อง-

ข้อมลูภาพ : machiaruki.net
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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

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

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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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 4615 (1140) วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 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)

SWKAN-p1-280617-01

สนใจติดตอไดที่
หางหุนสวนจำกัด เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

เลขที่ 49/49 ซอยรามคำแหง 90 เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10250

หางหุนสวนจำกัด
เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

รับสมัครงานดวน!

06-1565-2659 คุณโจ
08-9663-6536 คุณเหมี่ยวโทรศัพท

ผูชวยชางแอร หลายอัตรา
• เพศชาย อายุ 18-35 ป  

• วุฒิป.6

• ไมจำเปนตองมีประสบการณ

TUMMA-P1-270617-01

สนใจติดตอ หจก. ธรรมชาติการพิมพ
เลขที่ 19, 21 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 2 

ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 08-1312-1980,
 08-7819-4343 (คุณสันติ)

มีประสบการณดาน
การขายงานสิ่งพิมพโดยตรง

หางหุนสวนจำกัด ธรรมชาติการพิมพ

หลายอัตราหลายอัตรา

รับสมัครดวน
พนักงานขายสิ่งพิมพพนักงานขายสิ่งพิมพพนักงานขายสิ่งพิมพ
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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

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

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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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

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

089498-OM-201016-01

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

รับสมัครพนักงานทุกตำแหนง 
ติดตอ ศูนยพระคุณ 136 ดอนเมือง

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

รับสมัครดวน
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บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จำ�กัด 
   
         วันที่ 3 เดือนกรกฎ�คม พ.ศ. 2560  

เรื่อง ขอเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560
เรียน ท่�นผู้ถือหุ้นของบริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จำ�กัด

 ด้วย คณะกรรมก�รของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น   
ครั้งที่ 1/2017 ในวันที่ 18 เดือนกรกฎ�คม พ.ศ. 2560 เวล� 09.00 น.  
ณ สำ�นกัง�นของบรษิทั เลขที ่700/386 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ่ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  
เพื่อพิจ�รณ�เรื่องต่�ง ๆ ต�มระเบียบว�ระดังต่อไปนี้

 ว�ระที่ 1 รับรองงบก�รเงิน สำ�หรับปี 2016
 ว�ระที่ 2 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำ�หรับปี 2017
 ว�ระที่ 3 พจิ�รณ�แตง่ตัง้กรรมก�รบรษิทัฯใหมแ่ทนกรรมก�รบริษทัฯ 
  ที่หมดว�ระ
 ว�ระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้�มี)
 
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่�นผู้ถือหุ้นไปประชุมต�มวัน เวล� และ 
สถ�นที่ดังกล่�วข้�งต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่�งยิ่ง

                  ขอแสดงคว�มนับถือ 
           

      
  ( Mr.Koichiro Ishii )

                  กรรมก�รผู้จัดก�ร

รอมบิก-p1-300617=4*7

สังคม

พลตรณีรงค์พนัธ์ จติต์แก้วแท้ ผูบ้ญัชาการกองพลที ่ ๑ รกัษาพระองค์ 
แถลงข่าวเปิดตวั “ทุง่ดาวเรอืง รวมใจภกัดิ”์ โครงการปลกูต้นดาวเรอืง 
ถวายเป็นราชสักการะ เนือ่งในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ
ในหลวงรชักาลที ่9 ทีก่องบญัชาการกองพลที ่๑ รกัษาพระองค์

ดร.วณิะโรจน์ ทรพัย์ส่งสขุ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ เปิดโครงการฝึก
อบรม “การพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ระดับอ�าเภอสู่การเป็น Smart 
Officer” เพือ่พฒันาและเสรมิสร้างองค์ความรูใ้นด้านต่างๆให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ประจ�าอ�าเภอได้มคีวามพร้อมในการปฏบิตังิาน 

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

O 10.00 น. เพชรลดำ พลูวรลกัษณ์ กรรม-
การและกรรมการบรหิาร บรษิทั เมเจอร์ ดเีวล 
ลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) เปิดตวั คอนโด-     
มิเนียมไฮไรส์แบรนด์ใหม่ ที่อาคารเมเจอร์ 
ทาวเวอร์ ทองหล่อ 10 O 10.00 น. ศำสตรำจำรย์ 
เกยีรตคิณุแพทย์หญงิวรรณ ี  นธิยิำนนัท์ 
นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ 
แถลงข่าวความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาค
เอกชนในการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยเบา
หวานให้มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ทีอ่าคารสาธรส
แควร์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ O 13.30 น. ธรีภทัร 
ประยรูสทิธ ิปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แถลงข่าวการจดังานตรานกยงูพระราชทาน สบื 
สานต�านานไหมไทย ครัง้ที ่12 ทีก่ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ O 13.30 น. รืน่วด ีสวุรรณมงคล 
อธบิดกีรมบงัคบัคด ีเปิดโครงการเพิม่ศกัยภาพ
ให้ความรูก้ฎหมายด้านการบังคบัคดล้ีมละลาย 
รุน่ที ่1 ทีโ่รงแรมสปรงิฟิลด์ วลิเลจ กอล์ฟ แอนด์ 
สปา จงัหวดัเพชรบรุ ีO 17.00 น. สวุฒัน์ 
พรมสวุรรณ ผูว่้าราชการจงัหวดัล�าปาง  แถลง
ข่าวการจดังานสบืสานต�านานพ่อเจ้าทพิย์ช้าง 
วรีบรุษุเขลางค์นคร ประจ�าปี 2560 ทีศ่นูย์การ 
ค้าเซน็ทรลัพลาซ่า ล�าปาง O ขอแสดงความ
เสียใจกบั คณุหญงิทพิาวด ี เมฆสวรรค์ ทีส่ญู
เสยีบตุรสาว มกิกี-้ทววิลัยา เมฆสวรรค์ สวด
พระอภธิรรมตัง้แต่วนันี-้12 ก.ค. เวลา 19.00 
น. และจะบรรจุศพไว้เป็นเวลา 100 วนั ณ ศาลา 
10 วดัมกฏุกษตัรยิารามวรวหิาร (งดสวดพระ
อภธิรรมในวันเสาร์และอาทติย์ที ่8-9 กรกฎา-
คม 2560)
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สังคม

พลเอกณัฐตพิล กนกโชต ิทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน ให้เกยีรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงาน
ระหว่างประเทศ ครัง้ที ่6 ประจ�าปี พ.ศ. 2560” ภายใต้หวัข้อเรือ่ง “Towards 
Smart Regulation” ทีโ่รงแรมพลาซ่า แอทธนิี 

มงคล ลลีาธรรม กรรมการผู้จดัการ ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรบั นายสนธริตัน์ สนธจิริวงศ์ รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเยี่ยมชมบู๊ธธนาคารที่มาให้บริการ
ทางการเงนิในงาน SMART SME EXPO 2017 

กรกฏ ชาตะสิงห์  ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย ประเทศไทย บมจ.การบนิไทย ร่วมกบั 
มสิเตอร์ปราวนี กมุาร อปุทตู สถานเอกอคัรราชทตูอนิเดยี ประจ�าประเทศไทย 
จดังาน Road show “Explore India with Us” เพือ่ประชาสมัพนัธ์สถานทีท่่อง
เทีย่ว และรปูแบบการเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศอนิเดยี 

ดร.ทศันยั วงศ์พเิศษกลุ ทีป่รึกษาส�านกังานอทุยานการเรียนรู้ เป็นประธาน
เปิดงาน “TK park เปิดต�าราวิชา แนะให้แนว” ตอน THE EXIT เพือ่สร้าง
แรงบนัดาลใจ และร่วมค้นหาทางออกให้กบัน้องๆ นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย ทีอ่ทุยานการเรียนรู้ ชัน้ 8 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์

นงนุช บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) 
น�าเงนิบรจิาคจากโครงการ “โออชิ ิ ให้” ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิจ�านวน 
104,464.75 บาท มามอบให้กบัสภากาชาดไทย โดยม ีพลโทนายแพทย์ อ�านาจ 
บาล ีผูอ้�านวยการส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ เป็นผูร้บัมอบ 

มร.สือ ป๋อ ซือ่ รักษาการผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน ประจ�าประเทศไทย ร่วมกบั    
วรลกัษณ์ ตลุาภรณ์ ผู้อ�ารวยการใหญ่อาวุโสการตลาด บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ 
เปิดงาน “The Emquartier Taiwan One More Time by TECO” ทีช่ัน้ M 
ศนูย์การค้า ด ิเอม็ควอเทยีร์

เจรญิ ปัญญาอธสินิ ผูจ้ดัการฝ่ายธรุกจิเพือ่สงัคม บจก.เอ.พ.ีฮอนด้า และ ประ
ภาวธุ ชาลาอาดศิยั กรรมการบรหิาร บจก.นดัพบบางใหญ่ มอบห้องสมดุใหม่ 
พร้อมอปุกรณ์เพือ่การเรยีน มลูค่า 930,000 บาท ให้กบั รงัสมินัต์ ยาละ ผู้
อ�านวยการโรงเรยีนไทรน้อย เพือ่พฒันาสือ่การเรยีนรูใ้ห้มมีาตรฐาน 

กจิธวัช ฤทธรีาวี กรรมการผู้จดัการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั จบั
มอื วีรพนัธ์ พลูเกษ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท ไทคอน อินดสัเทรยีล 
คอนเนค็ชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่ของทพีาร์ค เปิดศูนย์กระจาย
สินค้าแห่งใหม่ทีโ่ครงการ TPARK บางพล ี1 
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สังคม

ประวทิย์ จตินราพงศ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ อภริตัน์ สจัจานติย์ รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั แบลค็แคนยอน (ประเทศไทย) จ�ากดั น�าคณะ
ผูบ้รหิารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพญ็กศุลถวายพระบรมศพพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ไรวินท์ เลขวรนนัท์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท บรูพา เทคนคิอล เอน็- 
จเินยีร่ิง จ�ากดั (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสกัการะ ใน
พระพธิธีรรมสวดพระอภธิรรมพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช โดยม ีคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ร่วมในพธิี 

เสฏฐวฒุ ิ จนัทร์วาววาม รองกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ สายงานการผลติ
เนือ้หาและรายการ บมจ.อสมท มอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ทีไ่ด้จากการรบับรจิาคเงนิภาคใต้ ในโครงการ “อสมท ช่วยผู้ประสบ
ภยั สานใจประชารฐั” ให้กบัโรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประครีขีนัธ์ 

ศภุานวติ เอีย่มสกลุรตัน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร โครงการ ครสิตลั ดไีซน์ 
เซน็เตอร์ แถลงข่าวจดังาน เวดดิง้ แฟร์ แอด็ ซดีซี ี2017 โดยม ีเพลนิพิศ โกศล-
ยทุธสาร ผูอ้�านวยการส่วนส่งเสรมิการตลาด สายการบนิบางกอกแอร์เวย์ส และ 
แคทลยีา ท้วมประถม กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไอเดยีเลานจ์ กรุป๊ ร่วมงาน 

มร.ทาเคช ิโนะโมโตะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ณฐัชยั อภิปุญญา ผูอ้�านวย
การส่วนการขาย การตลาด วางแผนและบรกิารลกูค้า บรษิทั พานาโซนคิ เอ.พ.ี
เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั แถลงข่าวเปิดตวัเครือ่งซกัผ้าพานาโซนคิรุ่นใหม่ที่ 
พร้อมเปิดตวัพรเีซน็เตอร์ แต้ว-ณฐพร เตมรีกัษ์ 

นายแพทย์สีหราช โลหชติรานนท์ ผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลกรงุเทพพทั-       
ยา และศนูย์คุณภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครง Stop the line 
เป็นการรณรงค์ให้บคุลากรทางการแพทย์ให้ท�าการรกัษาอย่างถูกต้องตามหลกั
สากล เพือ่ความถูกต้องเป็น 100% ทีโ่รงพยาบาลกรุงเทพพทัยา 

ชาครติ เอยีดวจิติร์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ช้อป ดจีงั  แถลง
ข่าว “เปิดตวัพรเีซน็เตอร์คนล่าสดุ ของผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร อาฟร่า สลมิ  
ได้แก่ “เจนนี-่นางสาวรชันก สวุรรณเกต”ุ ภายในงานได้รับเกียรตจิากตวัแทน
จ�าหน่ายรายใหญ่ภาคกลาง มาร่วมพดูคยุแชร์ประสบการณ์

ฉลอง ตริไตรภษิูต ผูอ้�านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กร บรษัิท พทีจี ี เอน็เนอยี 
จ�ากดั (มหาชน) พร้อมทมีงาน จดัท�าโครงการ “รวมพลงั ร่วมใจ สร้างสขุเพ่ือ
น้อง” ประกอบด้วย โครงการสร้างสนามเดก็เล่นเพือ่น้อง, ทาสโีรงอาหาร, 
ปลกูต้นไม้รอบโรงเรียนฯลฯ ทีโ่รงเรียนบ้านฉู่ฉ่ี จ.สมทุรสงคราม 


