
มาตรฐาน?
กับดูแลหลักการขัดกันซ่ึงผล
ประโยชน์ เป็นอกีครัง้หนึง่ทีจ่ะ
ได้พิสูจน์ทราบกันว่ากฎเกณฑ์
ปฏิรูปที่ร่างกันขึ้นมาใหม่บัง   
คับใช้อย่างทั่วถึงกับทุกคนทุก
องค์กรหรือไม่ หรือว่าเฉพาะ
เจาะจงบงัคบัใช้เฉพาะบางองค์ 
กรทีต้่องการเซตซีโร่เคลียร์พื้น 
ที่ว่างเพื่อให้คนที่วางใจได้เข้า 
ไปท�าหน้าที่แทนเท่านั้น

กรณี กกต.ตั้งอนุกรรมการไต่ 
สวน สนช. 90 คนมีคุณสมบัติ
ขดัรฐัธรรมนญูใหม่เป็นเหตใุห้
ต้องพ้นจากหน้าที่หรือไม่ และ
กรณีนี้ถือเป็นเรื่องท้าทายจริย 
ธรรมคุณธรรมของผู้ด�ารงต�า 
แหน่งทางการเมอืงตามรฐัธรรม 
นูญใหม่ที่ก�าหนดสเปกผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมอืงเอาไว้ค่อน
ข้างสงูว่าจะใช้มาตรฐานไหนก�า 
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เลือกไม่เลือก..ก็ได้เรา

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ยิ่งใช้ “อ�ำนำจพิเศษ” ยิ่งมีข้อครหา 
“ลูกอีช่ำงถำม” ก็ถามต่อไป 
“ลูกอีช่ำงฟ้อง” ก็ฟ้องต่อไป 
“ทั่นผู้น�ำ” ก็หงุดหงิดต่อไป 
“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ-สมศักดิ์ ไม้พรต” 
ช�าแหละ “พ.ร.ก.แรงงำนต่ำงด้ำว” 
ความไร้เดียงสาการใช้ “มำตรำ 44” 
“โสภณ พรโชคชัย” ประเมินราคาที่ดิน “หอชมเมือง” 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” อนาถใจกับ “เสือตัวที่ 5” 
“วิษณุ บุญมำรัตน์” ชี้ “ลุงตู่” อยู่ยาว 8 ปี 

“เฟเดเรอร์-ยอร์โควิช”
แนะเปล่ียนกฎ

กีฬา 6

โกลเบล็กแนะ
ซื้อ8หุ้นเด่น

ท่าที“จีน-รัสเซีย”
ต่อ“โสมแดง”

เศรษฐกิจ 4

ต่างประเทศ 7

ฉุก(ละหุก)คิด 3
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เมื่อเทียบกับเวลาที่เหลือตามโรดแม็พ
หัวหน้าคสช.จะใช้อ�านาจแต่งตั้งคนใหม่
เข้ามาแทนที่หรือว่าให้ท�างานเท่าที่เหลือ

186 ประกอบมาตรา 187 และ
มาตรา 170(5) เรือ่งไปถอืครองหุ้น
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยคณะ
อนุกรรมการมีเวลาไต่สวนข้อเท็จ
จรงิก่อนสรปุเสนอทีป่ระชมุกกต.ลง
มติว่าจะส่งเรื่องต่อให้ศาลรัฐธรรม 
นูญชี้ขาดหรือไม่ 60 วัน
 กรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องท้าทาย
จริยธรรมคุณธรรมของผู้ด�ารงต�า-
แหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรม-
นูญใหม่ที่ก�าหนดสเปกผู้ด�ารงต�า-
แหน่งทางการเมืองเอาไว้ค่อนข้าง
สงูว่าจะใช้มาตรฐานไหนก�ากบัดแูล
หลักการขัดกันซึ่งผลประโยชน์
 มุมหนึ่งมีคนเห็นว่าผู้ที่ซื้อหรือ
ถอืครองหุน้มาก่อนเข้ารบัต�าแหน่ง 
หรือขายไปก่อนที่รัฐธรรมนูญใหม่
ประกาศใช้ไม่ถือว่ามีคุณสมบัติขัด
กับรัฐธรรมนูญ
 มมุหนึง่กม็คีนตัง้ค�าถามว่าหาก
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 หากมองในมุมการเมืองบาง
คนอาจมองว่านี่เป็นการเอาคืนขอ
งกกต.ท่ีถูกเซตซีโร่ให้กระเด็นจาก
เก้าอี้อ�านาจเพราะคุณสมบัติไม่ถึง
ตามที่รัฐธรรมนูญใหม่ก�าหนด
 แต่หากเลอืกมองอกีแง่มมุหนึง่
ก็มองได้ว่านี่จะเป็นการสร้างบรร 
ทัดฐานที่จะใช้ต่อไปในอนาคตข้าง
หน้าหลังจากนี้ด้วยว่าการถือครอง
หุน้ในบรษิทัทีม่สีมัปทานกบัรฐั ทัง้
การถอืครองมาก่อนเข้ารบัต�าแหน่ง 
หรือว่าขายไปหลังรับต�าแหน่งจะถอื 
ว่ามีคุณสมบัติขัดกับรัฐธรรมนูญ
หรือไม่
 ถ้าสุดท้ายเรื่องถูกส่งไปศาลรัฐ 
ธรรมนูญแล้วศาลชี้ว่าขัดต้องพ้น
จากต�าแหน่ง หรอืชีว่้าไม่ขดัไม่ต้อง
พ้นจากหน้าที่จะเป็นบรรทัดฐาน
ให้ถือปฏิบัติต่อไปในอนาคต
 อย่างไรกต็าม หากกกต.ส่งเรือ่ง
ต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญกว่าเรื่องนี้
จะรู้ผลน่าจะเป็นช่วงปลายหรือไม่   
ก็เลยไปถงึต้นปีหน้า ยงัไม่มผีลกระ
ทบอะไรต่อการท�างานของ สนช.
และรัฐบาล
 แม้ความน่าสนใจจะอยู่ที่หาก
สนช. 90 คนต้องพ้นจากหน้าที่ จะ
ท�าให้สนช.ที่ตามกฎหมายก�าหนด
ให้มี 250 คน (ปัจจุบันมี 217คน) 
เหลือเพียง 127 คน เมื่อเทียบกับ
เวลาที่เหลือตามโรดแม็พหัวหน้า
คสช.จะใช้อ�านาจแต่งตั้งคนใหม่ 
เข้ามาแทนที่ หรือว่าให้ท�างานเท่า
ที่เหลือจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
 แต่ที่ส�าคัญจะเป็นบรรทัด 
ฐานให้กกต.สบายใจด้วยว่าคณุ 
สมบัติตามรัฐธรรมนูญใหม่ไม่
ได้บังคับแต่เฉพาะกกต.และ
กสม.เท่านั้น แต่บังคับใช้เป็น 
การทั่วไปกับทุกคนทุกองค์กร
 

ผ่านเส้นตายวันสุดท้ายไปเรียบ 
ร้อยส�าหรับสมาชิกแม่น�้าสายปฏิ-
รูปที่อยากลงเล่นการเมืองแบบเข้า
ตามตรอกออกตามประตู เสนอตัว
ให้ประชาชนเลอืกใช้งาน เท่าทีด่ตูวั 
เลขการยื่นลาออกมีค่อนข้างน้อย
 คนที่ลาออกไปแต่งตัวเตรียม
ลงสนามเลือกตั้งส่วนใหญ่จะเป็น
พวกที่เคยสวมเสื้อพรรคการเมือง
ลงเลอืกตัง้มาก่อน หรอืไม่กพ็วกนกั
เคลื่อนไหวทางการเมือง ส่วนพวก
ทหาร ต�ารวจ ข้าราชการยังนั่งติด
เก้าอี้เหมือนเดิม ท�าให้ข่าวลือเรื่อง
พรรคทหารที่จะตั้งมารองรับการ
สืบทอดอ�านาจดูมีน�้าหนักน้อยลง
 ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า
จะไม่มีพรรคนอมินีให้นักการ
เมอืงเกรดสองเกรดสามทีข่ยนั
ลงสมัคร แต่สอบตกมากกว่า
สอบได้มารวมตวักนั โดยมแีม่ 
ทัพนายกอง คอยคัดท้ายอยู่
เบื้องหลัง
 อย่างไรก็ตาม คนที่ยังนั่งทับ
เก้าอ้ีอ�านาจอยูก่ใ็ช่ว่าจะอยูไ่ด้อย่าง
สบายใจ โดยเฉพาะสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 90   
คน ทีถู่กคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
(กกต.) ตัง้คณะอนกุรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริงกรณีถูกร้องเรียนมีคุณ-
สมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 

ใช้หลกัการนี ้ท�าไมผูด้�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืงทีผ่่านการสรรหาผ่าน
การแต่งตั้งมาอย่างถูกต้องก่อน
รัฐธรรมนูญใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อ
วนัที ่6 เมษายนทีผ่่านมาจงึต้องถกู
โละเพราะมคีณุสมบตัไิม่ตรงตามที่
รัฐธรรมนูญใหม่ก�าหนด
 ถ้าใช้หลักเกณฑ์เองคณุสม-
บัติตามรัฐธรรมนูญใหม่เซต-    
ซีโร่กรรมการองค์กรอิสระ เช่น 
กกต. คณะกรรมการสทิธมินษุย
บนแห่งชาติ (กสม.) ก็ควรใช้
หลักการเดียวกันน้ีกับผู้ด�ารงต�า 
แหน่งทางการเมืองทุกคน ทุก
องค์กร
 นอกจากสนช. 90 คนท่ีถกูกกต. 
ต้ังคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อ-
เทจ็จรงิแล้วยงัมรีฐัมนตรใีนรฐับาล
ทหารคสช.อีก 9 รายที่ถูกยื่นให้
กกต.สอบในเรื่องเดียวกันนี้ด้วย
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 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)



มเีรือ่งฉาวอกีเมือ่ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์-
เสน่ห์ ผูอ้�านวยการส�านกังานพระพทุธศาส-
นาแห่งชาติ (พศ.) สอบความไม่ชอบมาพา  
กลการใช้งบประมาณของพศ. ทีโ่รงเรยีนพระ
ปริยัติธรรม หลังถูกร้องเรียนว่าแจ้งจ�านวน
นักเรียนเป็นเท็จ รวมถึงห้องเรียนอัจฉริยะ 
ถ้าจริงก็ถือว่าหมดสภาพความเป็นพระและ
ต้องเรียกว่าส�านักขี้โกง 
 จึงน่าเป็นห่วงผู้อ�านวยการพศ.ที่มีก้าง
ขวางคอไปหมด มีพวกจ้องจะกิน ตะกละตะ 
กลามเกนิเหตถุงึ 70-80 เปอร์เซน็ต์ เหมอืน
ที่ว่า “ใกล้เกลือนกินด่าง” ใกล้ธรรมะกลับ
ไปงกไปกนิ ควรจะกินมรรคผล นิพพาน กลับ
ไปกินนรกเข้าไปเต็มๆ กินความเป็นเปรต 
ในที่สุดก็ต้องนั่งทุกข์นั่งร้อน อยู่กับความดี 
แต่กลบัไปก่อเรือ่งไม่ดจีนเป็นคดคีวาม แทน
จะรับใช้ศาสนาเพื่อสร้างบารมี ขวนขวายท�า
กิจอันชอบ เป็นไวยาวัจกรไวยาวัจมัย ไม่ใช่
ท�ากิจอันโสมมตกต�่าอย่างนี้
  ถ้าไม่มีผู้อ�านวยการคนใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะ
ท�าหรอืเปล่า จะกินตามน�า้ตามลมกันไปหรอื
ไม่ ประเทศสูญเสียงบประมาณ นึกจะท�า
อะไรกท็�า มนีโยบายอะไรก็ท�า ไม่ได้ดเูลยว่า
สิ่งที่ท�าแล้วไปไหน ต�าน�้าพริกละลายแม่น�้า 
หรือไม่ การท�าบุญเลยพลิกผันเป็นท�าบาป
อย่างร้ายแรง 
 เพราะฉะนัน้กห็วงัว่าบาปจะไม่เกดิขึน้ใน
กองบุญกองกศุลอีก อย่าให้บาปเกดิขึน้ในกจิ 
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ทรรศนะทรรศนะ

กรรมของศาสนา ซึ่งเป็นที่ท�าบุญ วัดเป็นที่
ท�าบุญ แต่คนในพศ.บางคนกลับท�าบาปใน
วัดอย่างร้ายกาจ ไม่รู้ว่าหัวใจท�าด้วยอะไร ผี
เปรตอะไรเข้าสิง ท�าให้ตะกละตะกลาม ไม่ดู
หน้าอินทร์หน้าพรหม จนศาสนาเสียหาย 
หลวงพ่อก็ถูกมองว่าเป็นผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิด 
ถ้าสมรู้ร่วมคิดจริงก็รับกรรมไปแล้วกัน ถ้า
ถกูหลอกเป็นเหย่ือ เจ้าหน้าทีพ่ศ.กค็อืตวัการ 
ตัวโกง ก็จะสิ้นวาสนาบารมี เพราะไม่มีสิ่งที่
เรียกว่านักรักษาชีวิต รักษานครชีวิต คงไม่
ได้อ่าน “จิตตนคร” ของสมเด็จพระญาณสัง 
วรฯ ท่านเขยีนไว้เป็นนยิายเป็นนทิานว่า ใน
เมอืงจติตนครต้องมกีองก�าลงัรกัษาพระนคร
แห่งจิตตนคร เช่น มีหิริโอตัปปะ มีความ
ละลายชั่ว กลัวบาป มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าก�า 
ลังคิดท�าอะไรกับพระพุทธศาสนา 
 นี่ขาดก�าลังจิตตนคร เจ้าหน้าที่พศ.บาง
คนก็ถูกกองก�าลัง 3 กองใหญ่ๆ กองแรกคือ
โลภะ พอโลภขึน้มากเ็อาล่ะ เรยีกเงนิทอนตัง้ 
70-80 เปอร์เซ็นต์ ถ้าพระองค์ไหนไม่ร่วม
ด้วยก็เกิดโทสะ ขู่ฆ่าพระบางรูป พระครูบาง
ท่านที่ชุมพร หรือยังเกิดโมหะต่อไป ถ้าเกิด
ฆ่าพระส�าเร็จเหมือนที่วัดวังตะวันตก นั่นถึง
ขัน้โมหะ ไม่อายชัว่ ไม่กลวับาป ถกูโมหะกอง
ก�าลังที่รวมแล้วคือ โลภอยากได้ของวัด พอ
เณรขดัคอกโ็กรธแล้วกก็�าจดัอย่างโง่เขลา คดิ
ว่าฆ่าและฝังไว้ในวดัเรือ่งคงจบ ในทีส่ดุกต้็อง
พบกับหายนะเพราะขาดกองรักษาพระนคร
ของจิตตนคร
  ไม่มีหิริโอตัปปะรักษานครอย่างจิต 
ไม่มสีตปัิญญา ไม่มขีนัตทิีจ่ะอดทนเงนิ
ก้อนมหมึา 20-30 ล้านบาท ถ้ามสีต ิขนัต ิ
อดกล้ันอดทน ไม่ใช่ของเรา ไม่เข้าไปยุง่ 
ไม่ไปเอา กจ็ะไม่เสยีนคร เสยีบ้านเสยีเมอืง 
แต่นีเ่ป็นเมอืงพระ จงึเสยีชือ่เสยีเสยีงให้
กบัฝ่ายกเิลส ฝ่ายความชัว่ อ่านหนงัสอื
ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ เรื่องจิตต
นครบ้าง จะได้เข้าใจ จะรกัษานครแห่ง
จติและชวีติจติใจไว้ได้อย่างปลอดภยั
	 เจริญพร

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

 
In Brief : ย่อความ

จิตตนคร

ทรรศนะ

ถ้ามสีต ิขนัต ิอดกลัน้อดทน ไม่ใช่
ของเรา ไม่เข้าไปยุง่ ไม่ไปเอา กจ็ะ
ไม่เสยีนคร เสยีบ้านเสยีเมอืง  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

อาการหงดุหงดิเดีย๋วดเีดีย๋วร้ายของ “ทัน่
ผูน้�า” กลายเป็นเรือ่งปรกติของการเมือง
ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ไม่ว่าจะมเีหตผุลหรอื
ไม่มเีหตผุลกไ็ม่ส�าคญัเท่ากบัความเป็นนกั 
การเมอืงของ “ทัน่ผูน้�า” ท่ีแตกต่างจาก
ท่ีเคยอยูใ่นชดุ “ผูน้�ากองทพั” ชดัเจน
 ค�าถามเรือ่งการเลอืกตัง้ การตัง้พรรค 
การเมอืง และการนัง่เป็น “นายกฯคน 
นอก” จึงยังเป็นประเด็นท่ีส่ือต้องถาม ยิง่ 
“ทัน่ผูน้�า” ไม่ตอบ กย็ิง่ถกูถาม ยิง่แทง
กัก๊ว่าขึน้อยูก่บัสถานการณ์ในอนาคต ก็
ยิ่งเกิดค�าถามอีกหลายประเด็นตามมา 
โดยเฉพาะเร่ืองผลงาน เพราะขนาดมอี�า 
นาจเบด็เสรจ็เดด็ขาด ยงัถกูวจิารณ์ว่าไม่มี
ผลงานอะไรเป็นรปูธรรม 
 การตกีรอบให้รฐับาลในอนาคตต้อง
ท�าตาม “ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี” จงึยิง่
ไม่มใีครเชือ่ ไม่ว่าฝ่ายการเมอืง นกัวชิา 
การ หรอืภาคประชาชน ถ้าท�าให้ประเทศ
มัน่คงและมัง่คัง่ได้จรงิ “ทัน่ผู้น�า” จะอยู่
นานแค่ไหนกไ็ม่มใีครคัดค้าน
 แต่วนันีส้งัคมสงสยัและไม่เชือ่แม้แต่
การใช้อ�านาจพเิศษต่างๆ ว่าถกูต้องชอบ
ธรรมและมธีรรมาภบิาล โดยเฉพาะ “มา-
ตรา 44” ทีถ่กูมองว่ายิง่ใช้กย็ิง่มีปัญหา
มากกว่าจะแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหา
ล่าสุดเรื่องแรงงานต่างด้าวหรือรถไฟ
ความเรว็สงู (ปานกลาง) ไทย-จนี
 “โลกวนัน้ีวนัสขุ” จงึฟันธง “ทัน่
ผูน้�า” จะต้องหงดุหงดิต่อไปกบัค�า-
ถามและข้อครหาต่างๆเรือ่งของการ
ใช้และการอยู่ในอ�านาจ บ้านเมือง   
ยุค “พรรคคนด ี4.0” เลือกไม่เลือก..
ก็ได้เรา!
 

   

เลือกไม่เลือกก็ได้เรา
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โกลเบลก็แนะซือ้8หุน้เดน่

 น.ส.วลิาสนิ ีบญุมาสงูทรง ผูอ้�า 
นวยการฝ่ายวเิคราะห์ บรษิทัหลัก
ทรพัย์ โกลเบลก็ จ�ากดั (GBS) ประ 
เมินทศิทางตลาดหุน้ไทยได้รบัปัจ 
จยับวกจากตวัเลขดชัน ี PMI ภาค
การผลจิตของสหรัฐ ยูโรโซนและ    
จีนเดือนพฤษภาคมที่ปรับเพิ่มขึ้น
และค่าดชันสีงูกว่าระดบั 50 จดุ ชี้
ว่าภาคการผลิตยังขยายตัว ประ 
กอบกบัราคาน�า้มนัรบีาวด์ขึน้หลัง
การผลติน�า้มนัดบิของสหรฐัลดลง 
100,000 บาร์เรลต่อวนั รวมถงึแท่น
ขุดเจาะน�า้มนัในสหรฐัลดลง 2 แท่น
สูร่ะดบั 756 แท่น
 นอกจากนี ้ยงัมปัีจจยัหนุนจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
ทีค่าดการณ์แนวโน้มเศรษฐกจิไทย
ครึง่ปีหลงัโตกว่าครึง่ปีแรก การลง 
ทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวตามการ
ลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่
ของภาครฐัและยังไม่เห็นสญัญาณ
ฟองสบู ่รวมทัง้อัตราเงินเฟ้อทัว่ไป
เดอืนมิถนุายนลดลงร้อยละ 0.05 
แตะระดบัต�า่สดุในรอบ 14 เดอืน 
ลดลงต่อเนือ่งเป็นเดอืนท่ี 2 แนว
โน้มเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีหลังจะปรับ
ตวัดขีึน้
 ทัง้นี ้ยงัมปัีจจยักดดนัจาก Fund 
Flow ต่างชาตผินัผวนต้นเดอืนกรก 
ฎาคมเป็น Net buy เลก็น้อย แต่ปี
นี ้ FED จะเริม่ปรบัลดงบดลุมลู-  

ค่า 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัใน
ปีนี ้รวมถงึผูว่้าการธนาคารกลางองั 
กฤษ (BoE) และประธานธนาคาร
กลางยโุรป (ECB) ส่งสญัญาณปรบั
เปล่ียนนโยบายการเงินที่เข้มงวด
มากขึน้
 ขณะที่ธปท.เปิดเผยดัชนีเชื่อ  
มัน่ธุรกิจเดอืนมถินุายนลดลงจาก 
52.3 อยูท่ีร่ะดบั 50.7 ตามยอดขาย
และผลประกอบการหลงัการใช้จ่าย
ในประเทศยงัฟ้ืนตวัไม่เข้มแข็ง และ
เดอืนสิงหาคมเตรยีมออกมาตรการ
คุมเข้มสินเชื่อบัตรเครดิตและสิน
เชื่อบุคคลเพื่อแก้ปัญหาหน้ีครัว
เรอืน
 นายชยัยศ จิวางกูร ผูอ้�านวย
การฝ่ายวิเคราะห์ บล.โกลเบล็ก 
กล่าวว่า ภาวะตลาดหุน้ไทยสปัดาห์
นี้มีปัจจัยบวกจากราคาน�้ามันที่รี
บาวด์ข้ึนซ่ึงเป็นบวกต่อกลุ่มพลงั-
งาน รวมถึงแรงซื้อดักงบไตรมาส 
2/2560 ที่เริ่ม Preview และจะ
ประกาศตัง้แต่กลางเดอืนกรกฎา-
คม อย่างไรกต็าม Fund Flow ต่าง
ชาตยิงัไม่มสีญัญาณไหลเข้าชดัเจน 
ประเมนิว่า SET จะแกว่งตวัในกรอบ 
1,570–1,600 จดุ แนะน�าซือ้สะสม
หุ้นในกลุ่มที่คาดว่างบไตรมาส 2 
จะเตบิโต ได้แก่ CK, BEM, BAN-
PU, LH, HARN, LIT, BIZ และ 
MGT

 ส�าหรบัการลงทนุในทองค�า นาย
ณฐัวฒุ ิวงศ์เยาวรกัษ์ นกัวเิคราะห์
การลงทนุ บล.โกลเบล็ก เปิดเผยว่า  
บรเิวณ 1,200 ดอลลาร์เป็นแนวรบั
ทางจิตวิทยาทีเ่ป็นเป้าหมายระยะ
สั้นของการปรับลงตามแนวโน้ม
ปัจจบุนั  โอกาสทีร่าคาจะแกว่งคาบ
เกี่ยวแนวระดับดังกล่าวมีลดลง 
หากชาติมหาอ�านาจมีการตอบโต้
กนัอย่างตรงไปตรงมาในประเดน็ท่ี
เกาหลีเหนือและสหรัฐเคลื่อนเรือ 
รบเข้าเขตทะเลจนีใต้ นับเป็นประ 
เด็นความเส่ียงในระดับภูมิภาค  
อาจเห็นการรีบาวน์ของราคาทอง 
ค�าช่วงสัน้ๆ นอกจากนี ้ยังมีค�าเตือน
ของ Fed ถงึความร้อนแรงของตลาด
หุน้นวิยอร์ก ส่งผลให้เงนิทุนยงัไหล
เข้าสูส่นิทรพัย์เสีย่ง จงึประเมินรา 
คาทองค�าทดสอบที่ระดับ 1,200 
ดอลลาร์ และแนะน�าให้ซือ้เกง็ก�าไร
ดักรอบรีบาวน์เพียงบางส่วน ไม่
แนะน�าให้ซ้ือสะสมส�าหรับพอร์ต
ลงทนุระยะกลางถงึยาว

ร่วมออกบูธ๊ : นายอภชิาต ิชโย-
ภาส กรรมการผู้จัดการ บมจ.ท่า 
เรอืราชาเฟอร์รี ่ พร้อมคณะผูบ้ร-ิ
หาร ร่วมออกบูธ๊งาน mai FORUM 
2017 โดย RP น�าเสนอแพก็เกจ
ท่องเที่ยวราคาพิเศษ เที่ยวเกาะ 
สมยุเริม่ต้นที ่ 1,990 บาท (ราคา
รวมรถรับส่งสนามบินถึงที่พัก + 
ทีพ่กั 1 คนื + ตัว๋ผูโ้ดยสาร 1 คน) 
ให้กบันกัลงทนุทีเ่ข้าร่วมงาน 

บล.โกลเบลก็ชีหุ้น้ไทยรบัปัจจยับวกจากดชัน ีPMI การผลติต่าง
ประเทศปรบัตวัดขีึน้และเศรษฐกจิไทยครึง่ปีหลงัสดใส ดชันอียู่
ระหว่าง 1,570–1,600 จุด แนะหุ้นผลงานเด่น CK-BEM-
BANPU-LH-HARN-LIT-BIZ-MGT ราคาทองค�าลุน้รบีาวด์ระยะ
สัน้ ซือ้ทีร่ะดบั 1,200 ดอลลาร์ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,700.00 บาท

 ขาย 19,800.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,344.00  บาท

 ขาย   19,800.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,227.58 ขาย 1,228.00
ลอนดอน ซื้อ 1,227.62 ขาย 1,227.92

ภาวะหุน้ 5 กรกฎาคม 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) 

34.26

39.29875

45.76875

4.4663

0.3132

24.92325

+0.91  1,575.02  
  34,001.62
+0.85  2,243.15  
  25,443.69
+0.69  996.08  
  19,782.90
-0.17  566.42  
  1,102.97

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,695.72  +4.47 

2,379.09  -17.72

2,503.76  +0.68

1,851.34  -0.18

2,409.34  -14.49

2,948.76  -3.63

1,239.83  +2.08

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,555.34

16.34

6,001.19

17.65

-445.85

-

10,135.13

29.81

10,167.55

29.90

-32.42

-

15,121.34

44.47

14,217.00

41.81

904.34

- 

วลิาสนิ ีบญุมาสงูทรง
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อารกัษ์ สขุสวสัดิ์
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mai FORUM : นายธานนิ สจัจะบรบิรูณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ 
นายธรีวตั อมรธาตร ีกรรมการผูจั้ดการ และทมีงาน บรษิทั บางกอกชที
เม็ททลั จ�ากดั (มหาชน) เข้าร่วมงาน “mai FORUM 2017 มหกรรมรวม
พลังคน mai ครั้งที่ 4 ” โดยมี นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ
ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) เป็นเกยีรตเิข้าเยีย่มชมบูธ๊ของบรษิทั ที่
โรงแรม เซน็ทาราแกรนด์ แอทเซน็ทรลัเวลิด์ 

แมค็โครจดัให้ : บรษิทั สยามแมค็โคร จ�ากดั (มหาชน) โดย นางศริพิร 
เดชสงิห์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สายงานการตลาด จดักจิกรรมเปิด
ตวัแคมเปญ “แมค็โครจดัให้ 2017” สะสมครบ รบัทนัทไีม่ต้องลุน้ได้ทกุ
เดอืน เพยีงสะสมยอดซือ้ ผ่าน “แมค็โคร แอพพลเิคชัน่” ตัง้แต่วนันี-้30 
พ.ย. 2560 เพือ่ช่วยกระตุน้ยอดขาย และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ให้ร้านโชห่วย ร้านมนิมิาร์ต และร้านค้าปลกีรายย่อย 

 บรษิทั พลงังานเพือ่โลกสเีขยีว 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (GEP) มบีรษิทั
ย่อย 1 แห่งถอืหุ้น 100% คอืบรษิทั 
จีอพี ี(เมยีนมาร์) จ�ากดั (GEP-My 
anmar) เป็นบรษิทัสญัชาตเิมยีน 
มาร์ ซึง่ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
กบั Electric Power Generation 
Enterprise (EPGE) องค์กรภาย
ใต้ Ministry of Electricity and 
Energy ของเมยีนมาร์ โดย EPGE 
จะรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟ 
ฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดก�าลงั
การผลติตดิตัง้ประมาณ 220 เมกะ
วัตต์ หรือโครงการมินบูคิดเป็น
อตัราการรบัซือ้ไฟฟ้าสงูสุดที ่ 170 
เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 30 ปี นบั
ตั้งแต่เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพา-   
ณชิย์ในอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าคงที่
ที ่ 0.1275 เหรียญดอลลาร์สหรฐั
ต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายสุญัญา
ของ PPA โครงการผลติไฟฟ้าแบ่ง
เป็น 4 เฟส ระยะเวลาห่างกนัทกุๆ 
1 ปี รวมก�าลงัผลติตดิตัง้ทัง้สิน้ 220 
เมกะวัตต์ อัตราการรับซื้อสูงสุด 

170 เมกะวตัต์ โดยเริม่ COD เฟส 
1 ตัง้แต่ปี 2561 
 นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์กรรมการ
ผู้จดัการ บรษิทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิ
เทค จ�ากดั (มหาชน) (ECF) ใน
ฐานะบรษิทัแม่ของ ECF-Power 
ซึง่ถอืหุน้ใน GEP ร้อยละ 20 กล่าว
ว่า บรษิทัมนีโยบายขยายการลง-
ทุนสู่ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน
อย่างต่อเนือ่ง หลงัจากทีบ่รษิทัเริม่
รบัรูส่้วนแบ่งการลงทนุจากการจ�า 
หน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ส�าหรบัโรง
ไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 7.5 เมกะ
วัตต์ของบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด       
กรนี เอนเนอร์จ ีจ�ากดั จงัหวดันรา 
ธวิาสนบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคมที่
ผ่านมา ครัง้นีถ้อืเป็นโอกาสส�าคญั
ทีไ่ด้ขยายธรุกจิการลงทนุสู่โรงไฟ-
ฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ซึง่คาดว่า
จะสามารถสร้างส่วนแบ่งก�าไรให้
กบั ECF ได้อย่างต่อเนือ่ง และเป็น 
การลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนระยะ
ยาว ซึง่จากการศกึษาข้อมลู ECF 
จะได้รบัอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทนุส�าหรบัระยะเวลา 30 ปีไม่ต�า่
กว่า 8% และยงัถอืเป็นโอกาสต่อ  
ยอดขยายการลงทนุสูพ่ลงังานทด
แทนอืน่ๆในเมยีนมาร์
 นายพลูพพิฒัน์ ตนัธนสิน ประ
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ควิทซี ีเอน
เนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) หรอื QTC 
เปิดเผยว่า มอบหมายให้บรษิทัควิ
ทซี ีโกลบอลเพาเวอร์ จ�ากดั (QT-
CGP) ซ่ึงเป็นบรษิทัย่อยทีถ่อืหุ้น 
99.99% เข้าไปซื้อหุ้นของ GEP 
Thailand จ�านวน 15% มลูค่าประ 
มาณ 267.09 ล้านบาท การลงทนุ
ครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทั
ทีต้่องการขยายธรุกจิ เพือ่การเตบิ 
โตอย่างม่ันคงและสร้างโอกาสใน
การลงทนุในประเทศและต่างประ 

เทศให้เพิม่มากขึน้ในอนาคต คาด
ว่าจะรบัรูร้ายได้จากโครงการลงทนุ
ในธรุกจิพลังงานประเภทโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ ส่วนโครงการ
ที ่2 คอืการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงั 
งานแสงอาทติย์ของ L Solar ซึง่
คาดว่าจะสามารถรบัรูร้ายได้ในไตร 
มาส 3/60 นี ้หนนุผลงานปี 60 มี
ผลประกอบการดขีึน้ในอนาคต
 นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ 
กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท 
วนิเทจ วศิวกรรม จ�ากดั (มหาชน) 
(VTE) กล่าวว่า  VTE เป็นผูถ้อืหุน้
ในสดัส่วนร้อยละ 12 แล้วยังเป็น
ผูร้บัเหมาก่อสร้างและพฒันาโครง 
การทัง้หมด ซึง่จะท�าให้ชือ่เสยีงของ
บรษิทัเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายย่ิง
ขึ้นและเปิดประตูแห่งโอกาสทาง
ธรุกจิในงานรบัเหมาก่อสร้างและ
พลังงานทดแทนในอนาคต ซึง่จะ
ก่อให้เกิดผลดีกับทั้งบริษัทและผู้
ถอืหุน้ คอืนอกเหนอืจากสามารถ
ขยายธรุกจิเพือ่ให้การเติบโตอย่าง
มัน่คงแล้ว ยงัเป็นการเพิม่ความมัน่ 
คงของรายได้อกีด้วย เพราะจะมรีาย
ได้แบบต่อเนื่องจากการจ�าหน่าย
ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 30 ปี และเพิม่
มูลค่าให้แก่บริษัทโดยการลงทุน
ในธุรกิจที่คาดว่าจะมีอัตราการ
เตบิโตของรายได้และก�าไรทีม่ัน่คง

ECF-QTC-VTE ลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ขนาด 
220 เมกะวตัต์ เมอืงมนิบ ูรฐัมาเกวย เมยีนมาร์ โดย ECF ถอืหุน้
ร้อยละ 20 QTC ถอืหุน้ร้อยละ 15 ส่วน VTE ถอืหุน้ร้อยละ 12 และ
ได้เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างท้ังโครงการ เริม่จ่ายไฟฟ้าในเชงิพาณชิย์
ปี 2561

ทนุไทยลงทนุไฟฟา้เมยีนมาร์
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กีฬา

โลกกีฬา

‘จิง้จอก’คว้ากลางเซบีญ่า 

‘มอตต้า’ต่อสญัญาปารสี 

‘สตมั’ต่อสญัญากบัเรดดิง้ 

ทมี “จิง้จอกสยาม” เลสเตอร์ ซติี ้ตกลง
เซ็นสัญญาคว้าตัว วิเซนเต้ อิบอร์ร่า กอง
กลางจากทีมเซบีญ่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จากการเปิดเผยของทมีจากสเปน เป็นทีค่าด
กนัว่า กองกลางชาวสเปน วยั 29 ปี จะเข้า
พบกับเจ้าหน้าที่ทีมเลสเตอร์ ในเรื่องราย
ละเอยีดของสญัญา และตรวจสภาพร่างกาย 
ตามรายงานข่าวแจ้งว่า ค่าตวัของ อบิอร์ร่า 
ทีเ่คยปะทะแข้งกบัเลสเตอร์แล้วในแชมเป้ียน
ส์ ลกี เมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว อยูท่ีป่ระมาณ 12 
ล้านปอนด์ นอกจากต�าแหน่งกองกลางแล้ว 
เขายงัสามารถเล่นกองหน้าได้ด้วย โดยเขา
สามารถยงิไป 30 ประต ูจากการลงเล่นให้
เซบญ่ีา จ�านวน 172 นดั

เธยีโก้ มอตต้า กองกลางมากประสบการณ์ 
ต่อส�ญญากบัทมีปารสี แซงต์ แชแมง ออกไป
อกี 1 ปี จากการเกิดเผยของทมีต้นสงักดั เมือ่
วนัองัคารทีผ่่านมา ก่อนหน้านี ้อดตีนกัเตะ
ทีมบาร์เซโลน่า และอนิเตอร์ มลิาน วยั 34 
ปี ตกเป็นข่าวว่ามสีโมสรในอติาลดีงึตวัเขา
กลบั หลังจากท่ีสัญญาฉบบัก่อนหน้านี ้หมด
ลงเมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้ว ซึง่การตดัสนิใจในครัง้
นีข้องนกัเตะบราซเิลยีน ท�าให้เขาค้าแข้งใน
ลกีน�า้หอมเป็นฤดกูาลที ่6 แล้ว “เป็นความ
ปลื้มปิติอย่างมากที่ผมได้ต่อสัญญากับทีม
ปารสี แซงต์ แชแมง ผมมปีระวตัศิาสตร์ที่
ยอดเยีย่มกบัทมีนี ้ และท�าให้ผมมคีวามมัน่ 
ใจมากตลอด 5 ปีทีผ่่านมา ผมมคีวามสขุมาก”

ยาป สตมั ตกลงต่อสญัญากบั ทีมเรดดิง้ 
ออกไปอกี 2 ปี โดยสญัญาเดมิของเขากับทมี
จะส้ินสดุลงในปี 2018 แต่ว่า อดตีกองหลงั
ทมีชาตฮิอลแลนด์ ได้รบัสญัญาใหม่เป็นราง 
วลัตอบแทน หลงัจากทีเ่ขาพาทมีเรดดิง้ ผ่าน
เข้าชงิชนะเลศิ รอบเพลย์ออฟ แชมเป้ียนชพิ 
ได้เป็นผลส�าเรจ็ ก่อนทีพ่วกเขาจะพลาดท่า
พ่ายการดวลลูกโทษที่จุดโทษ ต่อทีมฮัด-    
เดอร์ฟิลด์ ในทีส่ดุ 
 “น้องสาวและผมมคีวามยนิดมีากที ่สตมั 
ตกลงสญัญาฉบบัใหม่กบัเรา เราจะสนบัสนนุ
เขาอย่างเต็มที่ในการสร้างทีมเราให้แข็ง-
แกร่ง” ได ยองเก หนึง่ในผูถ้อืหุน้กล่าว 

‘เฟเดเรอร์-ยอร์โควิช’แนะเปล่ียนกฎ

“ไลท์บลส์ู” กลาสโกว์ แรงเยอร์ส ต้องพบกบั
ฝันร้ายในรอบ 145 ปีในประวตัศิาสตร์ของทมี 
หลงัจากทีพ่่ายต่อ ทมีโปรเกส นเีดอร์คอร์น ทมี
พาร์ตไทม์ จากประเทศลกัเซมเบร์ิก ในศกึรอบ
คดัเลอืก ยโูรป้า ด้วยสกอร์ 2-0 เมือ่วนัองัคารที่
ผ่านมา 
 แรงเยอร์ส แชมป์ของสกอตแลนด์ 45 สมยั 
เกบ็ชยัชนะนดัแรก ทีก่ลาสโกว์ 1-0 เมือ่สปัดาห์
ทีแ่ล้ว แต่เกมทีส่อง เมือ่วนัองัคารทีผ่่านมา พวก
เขาต้องพลาดท่าปล่อยให้ เอม็มานเูอล ฟราน

โรเจอร์ เฟเดเรอร์ และ โนวัก ยอร์โควิช 
แสดงความคดิเหน็ว่า ทางวมิเบลิดนั ควรจะพจิาร 
ณาเปลีย่นแปลงกฎ กตกิา หลงัจากทีคู่แ่ข่งในรอบ
แรกของทั้งคู ่ต้องถอนตัวระหว่างการแข่งขัน 
เนือ่งจากอาการบาดเจบ็ 
 เฟเดเรอร์ มอื 3 ขึน้น�า 6-3, 3-0 เมือ่ อเลก
ซานเดอร์ ดอลโกโปลอฟ ชาวยเูครน ต้องออกจาก
การแข่งขนั เนือ่งจากมอีาการบาดเจบ็ข้อเท้า เมือ่
การแข่งขนัผ่านไป 43 นาท ีขณะที ่ยอร์โควชิ มอื 
2 ก็ผ่านเข้ารอบสอง เมือ่ มาร์ตนิ คลซีาน ต้องออก
จาการแข่งขนั เพราะมอีาการเจบ็น่อง ขณะนัน้ 
ยอร์โควชิ น�าอยู ่6-2, 2-0 ใช้เวลาไป 40 นาที 
 “เราได้พูดคุยล้อเล่นกันในห้องแต่งตัวว่าเรา
ควรทีจ่ะมเีซตฝึกซ้อมทีเ่ซน็เตอร์ คอร์ต” ยอร์โค
วชิ กล่าว 
 ทัง้ คลซีาน และ ดอลโกโปลอฟ ต้องต่อสูก้บั
อาการบาดเจบ็เมือ่เร็วๆนี ้และการถอนตัวของเขา 
เป็น 2 ใน 7 คนในรอบเมน ดอว์ ทีต้่องถอนตวัไป
รอบแรกของการแข่งขนั และประเภทหญงิม ี1 คน 
 ทาง ATP ของการแข่งขันประเภทชาย ได้ออก
กฎช่วงต้นปี 2017 ว่า ผู้เล่นสามารถถอนตวัก่อน
การแข่งขนัรอบแรกจะเริม่ขึน้ และยงัคงได้รบัเงนิ
รางวลัเหมอืนเดมิ ซึง่ถอืเป็นความโชคดขีองผูแ้พ้ 

ท่ียังได้รับการจัดอันดับและเงินรางวัลที่ได้มา   
จากรอบคดัเลอืก บวกกบัเงนิรางวลัมากขึน้ หาก 
ว่าพวกเขาสามารถผ่านเข้าไปเล่นรอบท่ีสอง ซึง่  
กฎดงักล่าว ยงัไม่มกีารน�ามาใช้ในการแข่งขนั 4 
แกรนด์สแลม ขณะนี้ 
 “บางท ีอาจจะต้องมกีารน�ามาใช้” ยอร์โควชิ 
กล่าว “ผมคิดว่า กฎใหม่ของ ATP บงัคบัให้ผูเ้ล่น
สมควรได้รบัในสิง่ทีพ่วกเขาควรได้รบั เมือ่พวกเขา
เข้าไปถงึรอบเมนดอว์ ผมสนบัสนนุกฎใหม่นี”้
 ในปีนี ้ผู้ทีต่กรอบแรกวมิเบลิดนั จะได้รบัเงนิ
จ�านวน 35,000 ปอนด์ ซึง่ถอืเป็นแรงกระตุ้นหนึง่
ให้ผูเ้ล่นบางคนผ่านเข้าไปเล่นในรอบแรก แต่ก็
พร้อมที่จะแพ้หากว่าพวกเขารู้ว่า ไม่ฟิตพอที่จะ
แข่งขนั   
 “ค�าถามเหล่านีม้มีาตลอดว่าพวกเขาควรทีจ่ะ
ลงแข่งหรอืไม่ มเีพยีงผูเ้ล่นเท่านัน้ทีจ่ะรู ้ในความ
คิดเห็นของผม คุณจะหวังว่าพวกเขาจะยอมแพ้
เพือ่ให้โอกาสคนใดคนหนึง่ ผมว่ามนัไม่ใช่ เรือ่ง
ความฟิต กอ็าจจะเป็นประเดน็หนึง่ บางทผีมคดิ
ว่าแกรนด์สแลมเองอาจจะต้องมกีารปรบัปรงุบาง
อย่างจากกฎของ ATP ไม่อย่างนัน้ เราอาจจะเหน็
ผู้เล่นครึ่งรายการถอนตัวจากการแข่งขันก็ได้” 
เฟเดเรอร์ กล่าว

‘แรงเยอร์ส’ฝันร้ายตกรอบยโูรป้า
คอยส์ กบั เซบาสเตยีน ธลิล์ ยงิไปคนละ 1 ประตู 
ส่งให้ทมีนเีดอร์คอร์น เอาชนะทมีคูแ่ข่งในเกม
ยโุรปเป็นครัง้แรก สร้างสถติใิหม่ให้กบัทีมได้เป็น
ผลส�าเรจ็ 
  เปโดร ไคซนิฮา ผู้จดัการทมีแรงเยอร์ส กล่าว
ถงึความพ่ายแพ้ในเกมนีว่้า “ผมคดิว่ามนัเป็น
เรือ่งหนึง่ทีส่ามารถเกดิขึน้ได้ในชวีติคนเรา และ
มนักเ็ป็นส่วนหนึง่ของเกมฟตุบอล แต่ผมกอ็ยาก
จะบอกว่ามนัเป็นเรือ่งทีน่่าผดิหวงัมาก และผม
ต้องเป็นคนรบัผดิชอบทัง้หมด”   



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4616 (1141) วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

ปาเรษ นาธ ให้ชื่อภาพนี้ใน caglecartoons.com ว่า “World 
Internet way” สะท้อนภัยหลากหลายประเภทที่คุกคามทาง
อินเทอร์เน็ต ส่งผลกระทบต่อการท�าธุรกิจ 

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

แม้สหรฐัจะ “ขูแ่ล้วขูอ่กี” ห้าม
เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธ แต่
ประธานาธิบดคีมิ จองอนึ เมนิค�าขู่
โดยส่ังทดลองขปีนาวธุอกีครัง้ เมือ่
วนัองัคาร (4 ก.ค.) ทีผ่่านมา พร้อม

 ผู้น�าจีนและรัสเซียต�าหนิโสม
แดงเช่นกัน ยืนยันไม่เห็นด้วยกับ
การพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิว-
เคลยีร์ 
 แต่เสยีงต�าหนอิอกแนว “ซอฟต์” 
มากกว่าสหรฐั เกาหลใีต้ และญีปุ่น่
 แถลงการณ์ร่วมของผูน้�าจนี
และรสัเซยี พอสรปุใจความได้
ว่า การจะให้เกาหลเีหนอืยติุทด 
ลองขปีนาวธุและอาวธุนวิเคลยีร์ 
ท�าได้ “ไม่ยาก” โดยสหรฐัต้อง
แลกด้วยการยกเลิกโครงการ
ติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธ 
(THAAD) ในเกาหลใีต้ และยตุิ
การซ้อมรบครั้งใหญ่กับเกา-  
หลใีต้
 ข้อความล�าดบัถดัมาของแถลง 
การณ์ร่วมเน้นไปที่สหรัฐ ระบุว่า
ระบบทาด (THAAD) เป็นอาวธุเสีย่ง
ภัยสูงต่อความมั่นคงของภูมิภาค 
รวมทั้งต่อจีนและรัสเซีย ดังนั้น 
สหรฐัจงึควรยกเลกิแผนตดิตัง้ระบบ
ทาดในเกาหลใีต้โดยทนัที 
 อกีประเดน็ของแถลงการณ์ 
ร่วม “กล่าวหา” สหรฐัว่า ฉวย
โอกาสใช้เรือ่งของเกาหลีเหนอื
เป็นข้ออ้าง เพ่ือขยายอิทธิพล
ด้านการทหารในเอเชยี  
 สรปุแล้ว จนีมองว่าเกาหลเีหนอื
ไม่ใช่ปัญหา ตวัสร้างปัญหาท่ีแท้จรงิ
คอืสหรฐั 
 หมายความว่า จนีหวัน่สหรัฐ
เข้ามา “แย่งซนี” ในเอเชยีมาก  
กว่าหวัน่ขปีนาวธุของเกาหลเีหนอื

 
 

In Brief : ย่อความ

การทดลองขีปนาวุธครั้ง
ล่าสุดของเกาหลีเหนือ 
สร้างความเดือดดาลให้
สหรฐั เกาหลใีต้ และญี-่
ปุ่น เหมือนกับทุกคร้ังที่
โสมแดงลงมือ ขณะจีน
และรสัเซยีมองไปทีส่หรฐั
มากกว่าเกาหลเีหนอื

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

กับบอกกล่าวชาวโลกว่า สามารถ
พัฒนาขปีนาวธุพิสัยข้ามทวีปส�าเร็จ
แล้ว 
 นอกจากไม่สนใจค�าขู ่การทด-
ลองขปีนาวธุครัง้นีย้งัสะท้อนถงึการ
ยัว่ยทุ้าทายอย่างชดัเจน เนือ่งจาก
ลงมอืช่วงใกล้วนัชาตสิหรฐั (ทดลอง 
4 ก.ค. ซ่ึงเป็นวนัชาตสิหรฐั แต่เวลา
ในสหรฐัยงัเป็นวนัที ่3 ก.ค.) 
 ท�าให้ฝ่ายต่อต้านเกาหลี-

ท่าที‘จีน-รัสเซีย’ต่อ‘โสมแดง’

 ข้อมลูภาพ : rusvesna.su

เหนอื ประกอบด้วยสหรฐั เกา-
หลีใต้ และญี่ปุ่น ออกมาประ 
ณามอย่างเผด็ร้อน เหมอืนกบั
ทุกครั้งที่เกาหลีเหนือทดลอง
อาวธุร้ายแรงชนดินี้ 
 แต่ปฏกิริยิาจากประธานาธบิดี
โดนลัด์ ทรมัป์ แห่งสหรฐั ดจูะขาด
น�้าหนักไปค่อนข้างมากในความรู้ 
สกึของหลายฝ่าย 
 ผูน้�าสหรฐัโพสต์ในทวติเตอร์ว่า 
“บุคคลคนนี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้ท�า
แล้วหรืออย่างไรในชีวิต...ก็หวังว่า
จนีจะลงมอืกบัเกาหลเีหนอืหนกัขึน้ 
เพือ่ยตุเิรือ่งเหลวไหลนี”้  
 สหรฐั เกาหลใีต้ และญีปุ่น่ 
แสดงอาการโกรธจัดกับความ 
“ดือ้รัน้” ของคมิ จองอนึ ตรง
กนัข้ามกบัผูน้�าจนีและรสัเซยี ท่ี
ดนูิง่ ไม่แสดงอาการ “ตืน่ตระ 
หนก” แม้แต่น้อย 
 ประธานาธบิดสี ี จิน้ผิง อยูร่ะ 
หว่างเยือนรัสเซีย ในวันที่เกาหลี 
เหนอืทดลองขปีนาวธุ ผูน้�าจนีและ
ประธานาธบิดวีลาดเิมยีร์ ปตูนิ จงึ
ออกแถลงการณ์ร่วมถงึเรือ่งดงักล่าว 
แทรกกบัวาระส�าคญัของ 2 ประเทศ 
คอืการเพิม่ระดบัความร่วมมอืด้าน
เศรษฐกจิและความมัน่คง

  



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4616 (1141) วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

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

ไมจำกัดวุฒิ

บริษัท วิไลอาภรณ จำกัด
รับสมัครดวน

สนใจติดตอสมัครงานไดที่ บร�ษัท ว�ไลอาภรณ จำกัด เลขที่ 46,47,48,49 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-14, 35-16 แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2895-1426-9, 08-9203-2481, 08-1829-0214, 08-5339-6877 Email : vilaiaporn1992@gmail.com

VILAIAPORN-OM-040517-01

1. ช่างสร้างแบบกางเกงชายและชุดยูนิฟอร์ม
2. ช่างมาร์กเกอร์ (มาร์กมือ/มาร์กเครื�อง)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปข�้นไป • มีประสบการณและสามารถใชโปรแกรม Optitex ได

3. ช่างเย็บตัวอย่าง (หลายอัตรา)
4. ช่างเย็บผ้า (จ่ายงานเย็บใน-นอกและต่างจังหวัด) (หลายอัตรา)
 • เสื้อยูนิฟอรม, กางเกง, แจ็กเกต, ชุดหมี, เสื้อยืดคอโปโล ฯลฯ

5. พนักงานบัญชี
 • เพศหญิง • วุฒิปวส. สาขาบัญช¨

6. พนักงานคุมเครื�องปกคอม (หลายอัตรา)
 • มีประสบการณและสามารถกดเคร©่องได

 หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งมีที�พักให้



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

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 4616 (1141) วันพฤหัสบดีที่ 6 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)
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

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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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

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
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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

รับสมัครดวน

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
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

‘ที่อาคารโนเบิล รีมิกซ์ ทองหล่อ 
J 13.30 น. บุษยา ประกอบ-
ทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.
ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จ�า
กัด เปิดงาน InterCare Asia 
2017 งานแสดงเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ ส�าหรับผู้
สูงอายรุะดบันานาชาต ิครัง้ที ่2 ที่
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค J 18.00 น. ศาสตรา-
จารย์เกยีรตคิณุปรชีา เถาทอง 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 

โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ 
เทอร์มนิอล 21 J10.30 น. ธาร-
ธร อักษรานุวัตร ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท สยามนุวัตร 
จ�ากัด แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 
“WISH SIGNATURE II MID-
TOWN SIAM” ท่ีโรงแรมสยาม 
เคมปินสกี ้กรงุเทพฯ J13.30 น. 
ประสทิธิ ์นพรตัน์นภาลยั กรรม 
การผู้จัดการ บริษัท ดี.พี. เซรา-
มิคส์ จ�ากัด แถลงข่าว “เปิด ‘Ko-
hler Experience Center (KEC)” 

J 09.00 น. ดร.พนัธ์ศกัดิ ์ศริ-ิ
รัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�า
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม เป็นประธานในพธิมีอบราง 
วัล “The Winner Award U Po-
wer Digital Idea Challenge 
Season 1” ทีห้่องแกรนด์บอลรมู 

(จิตรกรรม) ปี 2552 เปิดนิทรรศ 
การ “บ้านคนใต้” โดย นิวัฒน์     
ชูทวน ที่หอศิลป์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ J 
พอร์โต้ ชิโน่ ขอเชิญพุทธศาส-   
นิกชนร่วมบุญสร้างกุศลเนื่องใน
โอกาสวันเข้าพรรษาและวันอา-
สาฬหบูชา ประจ�าปี 2560 กับกิจ 
กรรม “หล่อเทียนหลอมใจ” ระ 
หว่างวนันี-้10 กรกฎาคม 2560 ณ 
ชั้น 1 พอร์โต้ ชิโน่ กม.25 ถ.พระ 
ราม 2 จ.สมุทรสาคร

 ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ ร่วม
กบั กระทรวงวฒันธรรม และ กรงุ 
เทพมหานครจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่
ระดับประเทศเพื่อร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการเฉลิมฉลองครบรอบ
กรงุรตันโกสนิทร์ 235 ปี ให้กบั
เมอืงหลวงของประเทศไทย ในงาน 
“กรงุเทพธารา” (KrungthepTha-
ra) ภายใต้เทศกาล “เทสต์ ออฟ 
เดอะ เวิลด์ แอท เซน็ทรลั แบง-     
คอ็ก” (Tastes of The World at 
Central Bangkok) ระหว่างวัน
นี-้30 ก.ค.นี ้ทีล่านหน้าศนูย์การ 
ค้าเซน็ทรลัเวลิด์
 ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ปฏบิตักิาร บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา 
จ�ากดั กล่าวว่า งานกรงุเทพธารา 

CPNชวนเที่ยวงาน‘กรุงเทพธารา’

ธรรมโดยมีเซเลบริตี้คนดัง อาทิ 
กนัต์ รตนาภรณ์, ปาวา นาคาศยั 
และ วารนีธิ ิกนัท์ไพบลูย์ เป็นต้น
ร่วมพาทวัร์ชมิร้านดงัตลอดงาน
 งานนีว่้าทีเ่จ้าสาวคนสวย มาร์
กี้-ราศรี มาในชุดไทยประยุกต์สี
ทองสวยสง่าถ่ายทอดความงามของ
วัฒนธรรมไทยสู่สายตานักท่อง
เทีย่วนบัพนั 

จะจดัในลกัษณะงานตลาดน�า้ย้อน
ยคุสมยัรตันโกสนิทร์ รวบรวมของ 
ดขีองเดด็จากร้านอาหารช่ือดงัทัว่
พระนคร พบกบัวถีิชมุชนรมิแม่น�า้
เจ้าพระยา ภายใต้คอนเซป็ต์ “เทยีบ 
5 ท่า ตะลอนอิม่ 5 ชมุชน” ได้แก่ 
ท่าพระอาทติย์, ท่าวงัหลงั, ท่ารา-
ชินี, ท่าราชวงศ์ และท่าสี่พระยา
คลองสาน ขนร้านเดด็ร้านดงัมาให้
อิ่มอร่อยตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นเมน ูโอวกี ่หมสูะเต๊ะ, 
โรตมีะตะบะ ท่าพระจนัทร์, ขนมถงั
แตกป้าติม๋, หอยทอดกระทะยกัษ์
ชาวเล, ขนมตุบ้ตับ้ ชนม์ณชิ, ไอตมิ
ไข่แขง็ เซน็ต์หลยุส์, แกงกะหรีน่าย
โย่ง, ก๋วยเตีย๋วคัว่ไก่เจ๊เคง็, ขนมเบือ้ง
แม่ประภา, ขนมครกเศรษฐี 9 หน้า, 
หมูย่างเมืองตรัง,ณิศวรรณ ขนม

ไข่ปลา, ขนมฝร่ังกุฎจีนี, เซ้ีย หูฉลาม, 
คัน้กี ่น�า้เต้าทอง, ขนมปังเจ้าอร่อย
เดด็เยาวราช, หมีห่วาน เจ้หมวย
และอกีมากมายกว่าร้อยร้านดงั
  นอกจากนี ้ยงัมกีารสาธติงาน
ฝีมือจากศิษย์วิทยาลัยในวังหญิง
ถ่ายทอดความรู้งานช่างประดิษฐ์
ของสตร,ี หวัโขนบ้านสรุจติร, สา-
ธติการเขยีนเบญจรงค์จากหมู่บ้าน
เบญจรงค์ดอนไก่ด,ี เลอืกชมหตัถ 
กรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด, 
ชมสาธิตการท�าเครื่องปั้นดินเผา
เกาะเกรด็จ.นนทบุรี 
 โดยพธิเีปิดงานได้จัดขึน้อย่าง
ยิง่ใหญ่ด้วยโชว์การแสดงสดุพเิศษ
จากกว่าทีเ่จ้าสาวสดุฮอ็ต มาร์กี-้รา
ศร ีบาเลน็ซเิอก้า และโชว์สดุอลงั-
การย้อนวนัวานจากกระทรวงวฒัน 
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ดร.พชิติ อคัราทติย์ รมช.คมนาคม ประธานเปิดงาน ฟาสต์ ออโต้ โชว์ ไทย
แลนด์ 2017 มหกรรมแสดงและจ�าหน่ายรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้วภาย
ใต้แนวคดิ “เลอืกคนัทีช่อบ ถอยคนัทีใ่ช่” ให้กบั พฒันเดช อาสาสรรพกจิ 
ประธานจดังาน ทีศ่นูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา

ศภุลกัษณ์ อมัพชุ ประธานกรรมการบรหิาร บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ มอบรางวลั 
SERVICE AWARD 2559 เชดิชเูกยีรตใิห้แก่ผู้บริหารและพนกังานทีร่่วมงาน
กบั เดอะมอลล์ กรุ๊ป และบริษัทในเครือครบ 30, 20,10 ปี เพือ่เป็นการสร้าง
ขวัญและก�าลงัใจ ทีเ่อม็ซซี ีฮอลล์ ชัน้ 4 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

สรุวฒุ ิเชดิชยั นายกเทศมนตรนีครนครราชสมีา ดร.ณฐักติติ ์ตัง้พลูสินธนา ผู้
ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการตลาด บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ�ากดั 
(มหาชน) แถลงข่าวเชญิชวนเทีย่วงาน เสรมิบญุ สร้างบารม ีแห่เทียนโคราช 
ประจ�าปี 2560 ทีอ่าคารดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด์   

ชยัวฒัน์ ก้องพนาไพรสณฑ์ ประธานกลุม่พนัธกจิด้านการศกึษาของสมาคม
พ่อค้าม้งแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยนิดกีบั ดร.ประหยดั นนัทศลี นกั
ธรณวิีทยาผู้เชีย่วชาญหนึง่เดยีวในประเทศ ทีไ่ด้รับการคัดเลอืกให้เข้าร่วมทมี
ส�ารวจทวีปแอนตาร์กตกิของประเทศญ่ีปุน่ 

ก่อศักดิ ์ ไชยรศัมศีกัดิ ์ นายกสมาคมกฬีาหมากล้อมฯ แถลงข่าว “การแข่งขนั
กีฬาหมากล้อมมหาวทิยาลยัโลกคร้ังที ่4” และการแข่งขนักฬีาหมากล้อมช่าง ฉี 
คพั 2017 โดยม ีรศ.ดร.สมภพ มานะรงัสรรค์ พร้อมผูบ้รหิารซพีอีอลล์และตวัแทน
นกักฬีาหมากล้อมไทย ร่วมงาน ทีโ่รงแรมโกลเดนท์ ทวิลปิ ซอฟเฟอร์รนิ

ชาตชิาย ชนิเวชกจิวานชิย์ กรรมการผู้จดัการ บมจ.เทเวศประกนัภยั ส่งมอบ
ดอกแก้ว-ดอกดารารตัน์ เพือ่ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายในงานพระราชพธิี
ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
โดยม ีรุจริา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขตพระนคร เป็นผู้รับมอบ 

พนม พรมมริตันะ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทย-ไลซาท จ�ากดั เป็นประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานพนักงาน ประจ�าปี 2560 เพื่อ
สนับสนนุโอกาสในการศกึษาให้แก่บุตรหลานพนกังานทีเ่รียนดแีละประพฤติ
ด ีที ่บรษิทั ไทย-ไลซาท จ�ากดั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 จ.พระนครศรอียธุยา

ทกัษิณ ตนัตไิพจติร กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จเินยีริง่ จ�ากดั 
(มหาชน) น�าเสนอข้อมลูการเสนอขายหุน้ IPO แก่นกัลงทนุ จ.อบุลราชธานี 
ทีห้่องทบัทมิสยาม 5 โรงแรมสนุย์ีแกรนด์ แอนด์ คอนเวนชัน่เซน็เตอร์ จงัหวดั
อบุลราชธาน ีโดยมนีกัลงทนุสนใจเข้ารับฟังข้อมลูเป็นจ�านวนมาก
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สังคม

พระครปูลดักววีฒัน์ กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริหารโครง 
การประเพณวีนัส�าคญัของชาต ิ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ร่วม
กบัองค์กรภาคเีครอืข่าย แถลงข่าวการจดังาน “สมชัชาการเผยแผ่พระพทุธ
ศาสนาแห่งชาต ิครัง้ที ่2” 

ศภุชยั เอีย่มสวุรรณ ผูว่้าราชการจงัหวดัพษิณโุลก และ มณฑาทพิย์ ทอง
คล้าย ผู้จดัการทัว่ไปศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก เปิดงาน “นานา 
Banana @ CentralPlaza Phitsanulok” โดยม ีจริารตัน์ มงีาม, บรรจง 
ดเีหลอื, ช่อเพชรรดัดา ปานโท้, คณุบญุญาดา เมอืงช้าง ร่วมงาน

ประเสรฐิ ชยัยศบรูณะ ประธานกรรมการ พร้อมทีมผูบ้รหิาร กลุม่บรษิทัสเีบ
เยอร์ และพนัธมติรทางธรุกจิ มอบเงนิบรจิาคจ�านวน 2,000,0000 บาท เพือ่
กจิการทางการแพทย์ให้กบัมลูนธิโิรงพยาบาลต�ารวจในพระบรมราชนิปูถมัภ์ 
ส�าหรบักจิการทางการแพทย์ของกลุม่งานผูป่้วยนอก โรงพยาบาลต�ารวจ 

จติราภา พยคัฆโส ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั ลขิสทิธิด์นตร ี(ประเทศไทย) จ�ากดั 
จดัการประชมุสามญัประจ�าปี เพือ่แจ้งผลการด�าเนนิงานประจ�าปี พ.ศ.2559 
พร้อมมอบค่าสทิธทิีไ่ด้รบัการจดัสรรจากการจดัเกบ็ค่าลขิสทิธิใ์นประเภท
ธรุกจิต่างๆ รอบปีทีผ่่านมาให้กบัสมาชกิ ทีโ่รงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด 

นาตาลี เกอร์ชไตน์ เคอโรด ีกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ลอรอีลั (ประเทศไทย) 
จ�ากดั พร้อมคณะผูบ้รหิาร และพนกังานจติอาสา ท�ากิจกรรมเพือ่สงัคม 
“ลอรอีลั ซติเิซ่น เดย์” ภายใต้แนวคดิ คนืความสมบรูณ์สูธ่รรมชาต ิสรรค์
สร้างเมอืงไทยให้สะอาด สวยงามและยัง่ยนื ทีป้่อมพระจลุจอมเกล้า 

สุวิมล จวิาลกัษณ์ กรรมการและผู้จดัการ มลูนธิเิอสซจี ีร่วมกบั พเิชฐ สรุนิ-    
ทนนท์รกัษ์ รองผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานนนทบรุ ีจดักจิกรรม 
“ทดสอบฝีมอื ฝึกปรือสู่อาชพี” น�านกัเรียนทนุอาชวีะฝีมอืชน คนสร้างชาติ 
ระดบั ปวส. เข้ารับการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ 

ดร.ประเสรฐิ ภทัรมยั ประธานกรรมการทมีกรุป๊ และประธานมลูนธิกิลุม่ทมี
รวมใจ ร่วมกับ ชวลิต จันทรรตัน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร น�าทมีคณะผูบ้รหิาร
และพนกังานจติอาสา ไปมอบทนุการศกึษาและจดักจิกรรมสนัทนาการให้แก่
น้องๆ นกัเรยีน ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครนายก และนครสวรรค์

พนยั ควรสถาพร กรรมการผูจ้ดัการ และ วรรณ ีควรสถาพร รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทั สถาพร มาเกต็ติง้ จ�ากดั คว้าตวัซปุตาร์คูแ่ม่ลกูสดุฮอ็ต 
“กุบ๊กิบ๊-สมุณทพิย์ เหลอืงอทุยั ซ”ี และ “น้องเป่าเปา”หรอื “เจ๊เปา บาง-
พล”ี มาเป็นพรเีซนเตอร์ของแบรนด์คายาร ิทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์


