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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 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4618 (1143) วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

17th Anniversary

เกาใหถ้กูทีค่นั

โลกวันนี้มีประเด็น 2

แต่งตั้งโยกย้าย ไม่มีการซื้อขาย
ต�าแหน่ง ไม่ใช้เส้น ต�ารวจท�าหน้า 
ที่อ�านวยความยุติธรรมอย่างตรง
ไปตรงมากับประชาชนทกุกลุม่ ต�า 
รวจใช้อ�านาจอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
หากคดิแต่เรือ่งปรบัโครงสร้างใหม่ 
แต่ไม่ตอบโจทย์เหล่านีก้จ็ะเสยีของ 
และเสยีงเรยีกร้องให้ปฏริปูต�ารวจ
กจ็ะคงดงัอยูต่่อไป

การตั้งคณะกรรมการปฏิรูปต�า 
รวจที่มีคนจับจ้องเรื่องเอาทหาร
มาปฏริปูต�ารวจไม่เป็นประเด็นส�า 
คัญ จะเอาใครมาน�าท�าเรือ่งนีก้ไ็ด้ 
ปัญหาไม่ได้อยูท่ีใ่ครมทีีม่าอย่างไร 
แต่ปัญหาจะแก้ได้ตรงจุดหรือไม่ 
สิง่ทีป่ระชาชนอยากเหน็หลงัการ
ปฏริปูไม่ใช่โครงสร้างใหม่หรอืสงั 
กัดใหม่ของต�ารวจ แต่อยากเห็น  
ไม่กีห่วัข้อ เช่น ท�าอย่างไรให้การ



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

การมุ่งเน้นไปที่เรื่องโครงสร้าง
ท�าให้การปฏิรูปต�ารวจไม่ประสบความส�าเร็จ
 และยังมีเสียงเรียกร้องให้ปฏิรูปเรื่อยมา

 นีไ่ม่ใช่ครัง้แรกของการปฏริปู
ต�ารวจ ท่ีผ่านมามีการปฏิรูปมา
แล้วหลายครัง้ ครัง้ทีม่กีารเปลีย่น 
แปลงใหญ่ที่สุดที่ประชาชนสัม-
ผัสได้คือการยกเลิกกรมต�ารวจ 
สงักดักระทรวงมหาดไทย แล้วยก
สถานะมาเป็นส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาตขิึน้ตรงกบันายกรฐัมนตรี
 นอกจากนี้ ก็มีการเปลี่ยน-
แปลงเรื่องต�าแหน่งต่างๆมาอยู่
เรือ่ยๆ ซึง่ดเูหมอืนว่าทีผ่่านมาการ
ปฏิรูปต�ารวจจะมุ่งเน้นไปที่เรื่อง
โครงสร้าง
 การมุง่เน้นไปทีเ่รือ่งโครงสร้าง
ท�าให้ภาพของการปฏิรูปต�ารวจ
ไม่ประสบความส�าเร็จ และยังมี
เสยีงเรยีกร้องให้ปฏริปูต�ารวจเรือ่ย
มา
 บางทีที่การปฏิรูปต�ารวจไม่
ประสบความส�าเรจ็อาจเป็นเพราะ

เกาให้ถูกที่คัน
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นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นกรมต�ารวจ ส�า-
นักงานต�ารวจแห่งชาติ หรือเอา
ต�ารวจไปสงักดัท้องถิน่ก็ไม่ใช่ปัญ 
หา
 แต่การปฏิรูปต�ารวจทุกครั้ง   
ที่ผ่านมามักจะให้ความส�าคัญที่
เรื่องโครงสร้าง ซึ่งการปฏิรูปครั้ง
นีแ้ม้จะยงัไม่เปิดเผยแนวทางออก
มา แต่ดแูล้วไม่น่าพ้นไปจากเรือ่ง
การจัดโครงสร้างต�ารวจใหม่ ถ้า
ยึดแนวทางคณะรัฐประหารชุดที่
แล้วก็คือแยกต�ารวจออกเป็น 8 
กรม ให้มีอ�านาจแต่งตั้งโยกย้าย
กนัเอง สามารถจดัท�างบประมาณ
ได้เอง โดยเรยีกให้สวยหรวู่ากระ-
จายอ�านาจ
 หากการปฏิรูปท�าได้เพียงจัด
โครงสร้างใหม่ กไ็ม่แก้ปัญหาหลกั
ที่ประชาชนต้องการ เสียงเรียก
ร้องปฏิรูปต�ารวจก็จะดังอยู่ต่อไป
 เกาทั้งทีก็เอาให้มันถูกท่ี-
คัน

หลังรัฐบาลทหารคสช.ตั้งคณะ
กรรมการขึ้นมาปฏิรูปต�ารวจโดย
มเีป้าหมายท�าให้ส�าเรจ็ภายใน  9 
เดือนนับจากนี้ ท�าให้หลายฝ่าย
จับจ้องว่าหลังการท�าศัลยกรรม
ครั้งนี้สถาบันต�ารวจจะมีหน้าตา
ออกมาอย่างไร
 หากดูจากรายชื่อคณะกรรม 
การที่ถูกยกให้เป็น 36 อรหันต์ท่ี
จะมาท�าการแปลงโฉมหน้าต�ารวจ 
แม้จะมเีสยีงวิพากษ์วิจารณ์อยูบ้่าง
ถึงที่มาและสัดส่วนของกรรมการ 
แต่เมื่อท่านผู้น�าเป่านกหวีดปรี๊ด
แล้วทุกอย่างก็ต้องเดินหน้าต่อไป
 พล.อ.บญุสร้าง เนยีมประ-
ดษิฐ์ ในฐานะประธานคณะกรรม 
การปฏิรูปต�ารวจ ยอมรับว่าการ
ปฏิรูปต�ารวจครั้งนี้ไม่ได้เริ่มต้น
จากศนูย์ แต่ว่ามแีนวทางอยูใ่นใจ
แล้ว แต่อยากขอฟังความเห็นคน
อื่นๆก่อนว่ามีแนวทางอย่างไร
 หากเป็นไปตามท่ี พล.อ.บญุ-
สร้าง ให้สัมภาษณ์เอาไว้ ในสัป-
ดาห์นี้จะได้เห็นภาพรวมการท�า 
งานของ 36 อรหันต์

ผู้มีอ�านาจท�าการปฏิรูปมีมุมมอง
ที่แตกต่างจากประชาชน
 สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นมาก
ทีสุ่ดในการปฏริปูต�ารวจทกุครัง้มี
ไม่กี่หัวข้อ เช่น ท�าอย่างไรให้การ
แต่งตั้งโยกย้ายไม่มีการซื้อขาย
ต�าแหน่ง ไม่ใช้เส้นสายในการโยก
ย้ายเหมือนอย่างท่ีมีข่าวออกมา
ตลอดทุกครั้งเมื่อถึงฤดูโยกย้าย 
ท�าอย่างไรให้ต�ารวจท�าหน้าทีอ่�า-
นวยความยุติธรรมอย่างตรงไป
ตรงมาไม่เล่นพรรคเล่นพวก ท�า
อย่างไรให้ต�ารวจใช้อ�านาจอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต
 หลักใหญ่ใจความของการ
ปฏิรูปต�ารวจท่ีประชาชนต้อง 
การมีแค่นี้
 จะเหน็ได้ว่าสิง่ทีป่ระชาชนอยาก
เหน็ไม่เกีย่วอะไรกบัเรือ่งโครงสร้าง
เลยแม้แต่น้อย ถ้าแก้ปัญหาเหล่า
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 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4618 (1143) วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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แก้วิกฤต อย่างที่บอกว่าในวิกฤตก็มีโอกาส 
เพราะฉะนั้นท�าโอกาสให้เกิดในวิกฤต อย่า
ท�าวิกฤตให้มันวิกฤตหนักเข้าไปอีก
  จึงหวังว่าช่วงนี้เราจะมาแก้ปัญหาแก้
วิกฤตร่วมกัน แก้วิกฤตไม่มีอะไรดีเท่ากับ
ศาสนา ขโมยหรือคอร์รัปชันจนต้องติดคุก
มากมายก็เพราะหัวใจไม่เห็นธรรม หัวใจไม่
เห็นศาสนาเป็นเรื่องส�าคัญ คิดแต่จะเอา จะ
มี จะเป็น จะได้ จะร�่ารวยบนความเฮงซวย  
เป็นทนายความยังโกงเด็กพิการ อยู่ส�านัก
พุทธดูแลศาสนายังเอาเงินทอน 
 เราคงจะเห็นวกิฤตหนกัๆอกี ถ้าการ 
เมอืงยงัมกีารยัว่ยพูุดจาชนดิเอาดเีอาชัว่
กันแบบเอาเป็นเอาตาย เอาดีใส่ตัว เอา
ชั่วให้คนอื่น มันก็จะวุ่นวายอีก อยากให้
ช่วยกนัภาวนาบรกิรรมว่า เราอย่าท�าให้
วิกฤตเกิดขึ้นมากกว่านี้เลย สร้างความ
ปรองดอง ความสามัคคีในช่วงเข้าพรร 
ษา ถ้าทกุคนเข้าวดัเข้าศาสนา กจ็ะไม่ก่อ
ปัญหาทีเ่ลวร้ายจนเป็นวกิฤตขึน้มาไม่รู้
จักจบจักสิ้น
  เชื่อเหลือเกินว่า ต่อแต่นี้ไปเมืองไทยจะ
หวนคิด เบื่อหน่าย เอือมระอาวิกฤตต่างๆ 
เพราะวิกฤตทางศลีธรรม จงึกลายเป็นวกิฤต
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ถ้ามีตา
เห็นธรรมก็จะเห็นวิกฤต เพราะห่างศีลห่าง
ธรรม ห่างวัด ห่างศาสนา บางคนขนาดอยู่
ใกล้ชิดศาสนา ยังห่างธรรม เลยท�าเลวระย�า
กับศาสนา เข้าต�ารา “ใกล้เกลือกินด่าง” เอา
เงินศาสนาไปต�าน�้าพริกละลายแม่น�้า บางที
ท�าตัวเหมือนช้อนทัพพีไม่รู้รสแกง ติดทิพย์
อยู่กับหม้อแกง คนที่ตักแกงชิมรู้รสแกง แต่
ช้อนทพัพมีนัไม่รูร้สแกง ไม่รูร้สพระธรรม มวั
แต่จะเอารสร�่ารวย เลยซวยไปตามๆกัน  
 ก็ขอให้เทศกาลเข้าพรรษา ถ้าอยู่ใน
ศีลในธรรมกันแล้ว วิกฤตก็จะไม่เข้ามา
หาเรา บ้านเมืองและสังคมของเราก็จะ
อยู่ดีมีสุข
  เจริญพร

มีการจัดสัปดาห์ศีลธรรมช่วงวันอาสาฬห-
บชูาและเข้าพรรษาเป็นประจ�าทกุปี ใหญ่บ้าง
เล็กบ้าง แล้วแต่เจ้าภาพจะเห็นความส�าคัญ
หรือไม่ ถ้าผู้น�าประเทศอยู่ช่วงวันส�าคัญๆ ก็
อยากให้เป็นปีแห่งการเข้าพรรษา เข้ามาอยู่
ในศีลในธรรม เพราะที่แล้วมาผีเปรตเข้ามา
สิงสู่เยอะ  
 บางคนไม่ทานมื้อเย็น บางคนงดเหล้า
เข้าพรรษา อะไรที่เป็นส่วนเกินก็จะงดกนัวัน
เข้าพรรษา ไม่งดทุกวันก็งดเฉพาะวันพระ ก็
ถอืเป็นจดุแขง็ จดุด ีจดุเยีย่มยอดของชาวพทุธ
เรา เทศกาลอย่างนี้ทุกศาสนาเขาก็มี อย่าง
อิสลามมีเดือนรอมฎอน ถือศีลอด ศาสนา
ครสิต์กม็เีทศกาลของเขา ถ้าทกุเทศกาลแล้ว
คนเราท�าดีก็จะแก้วิกฤตต่างๆได้ แต่ถ้าเฉย
เมินกจ็ะยงัคงมวีกิฤต อย่างทีบ่อกว่าเทศกาล
ท�ากันเยอะแยะ แต่ไม่ได้ท�าเรื่องท่ีมันเป็น
ปัญหาเป็นวิกฤต 
 ตอนนี้ใครบอกว่าบ้านเมืองเราไม่วิกฤต
ทางศีลธรรมบ้าง ท�าไมมีการฆ่ากันมาก ท�า 
ไมมีคดีปล้นฆ่าสูงอย่างต่อเนื่อง ท�าไมต้อง
มาปราบยาบ้ากันขนาดนี ้แสดงว่าวิกฤตของ
มนุษย์มันมีมาก  
 วิกฤตถ้าแปลมาตามตัวก็คือมิจฉาทิฐิที่
ร้ายแรง ถ้าเป็นธรรมดา มันก็ไม่วิกฤต แต่นี่
มนัเลวร้ายและร้ายแรง เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็
ชั่วเป็นดี เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เรียกว่ามัน
เข้าขั้นวิกฤต เพราะฉะนั้นเราต้องเอาศาสนา 
เอาเทศกาลนีแ่หละมาแงะงดัขดัแต่งปรบัปรงุ 
แก้วกิฤตมาเป็นศรทัธา เป็นปัญญาแก้ปัญหา

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

 
In Brief : ย่อความ

วิกฤตศีลธรรม

ทรรศนะ

สร้างความปรองดอง ความสามคัคี
ในช่วงเข้าพรรษา ถ้าทุกคนเข้าวัด
เข้าศาสนา ก็จะไม่ก่อปัญหาท่ีเลว
ร้ายจนเป็นวิกฤตขึ้นมาไม่รู้จักจบ
จักสิ้น

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
(ก.ต.) มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่เสนอชื่อ 
“ศิริชัย วัฒนโยธิน” ประธานศาล
อทุธรณ์ทีม่อีาวุโสสงูสดุเป็น “ประธาน
ศาลฎีกา” คนใหม่  
 ขณะที่มีรายงานว่า คณะอนุกรรม 
การ ก.ต. ประชุมเพื่อพิจารณากลั่น
กรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลเป็นประธาน
ศาลฎกีาคนท่ี 44 มมีตเิอกฉนัท์รบับญั 
ชี 1 ครั้งที่ 2 ให้ “ชีพ จุลมนต์” รอง
ประธานศาลฎีกาซึ่งอาวุโสอันดับที่ 2 
เป็น “ประธานศาลฎีกา” โดยจะน�า
ชื่อให้คณะกรรมการ ก.ต. พิจารณา
แต่งตั้งวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ 
 ต�าแหน่ง “ประธานศาลฎีกา” 
ประมุข “ฝ่ายตุลาการ” ถือเป็น 1 ใน 
3 อ�านาจในระบอบประชาธิปไตย ที่มี
ความส�าคัญอย่างยิ่ง หากมองถึงการ
แบ่งแยกอ�านาจและคานดุลซึ่งกันและ
กัน  
 ในอดตีต�าแหน่ง “ประธานศาลฎ-ี
กา” จึงถูกจับตามองมาก เพราะอาจมี
อทิธพิลในทางดแีละการเมอืง  จนครัง้
หนึง่เกดิ “วิกฤตตลุาการ” เมือ่ปี 2534-
2535 ซึ่งครั้งนั้นศาลยุติธรรมอยู่ภาย
ใต้กระทรวงยุติธรรม มีการแย่งชิงต�า 
แหน่ง “ประธานศาลฎีกา” ระหว่าง 
“สวัสดิ ์โชตพิานชิ” อาวโุสอนัดบั 1 กบั 
“ประวิทย์ ขัมภรัตน์” อาวุโสอันดับ 2  
ท�าให้เกิด “มอ็บผู้พพิากษา” และน�ามา
ซึง่การ “ปฏิรปูตลุาการ” แยกฝ่ายตลุา 
การเป็นอิสระ
 แม้ครัง้นีจ้ะไม่ม ี“มอ็บ” และมี
รายงานข่าวอ้างความบกพร่องการ
ท�าหน้าที่ของ “ศิริชัย วัฒนโย-  
ธนิ” กต็าม หรอืค�าตดัพ้อของ “ศริิ-
ชัย วัฒนโยธิน” ว่าเป็นเรื่องของ 
“วาสนา” นั้น แต่ก็สะท้อนถึงบาง
สิ่งบางอย่างที่ “ผิดปรกติ” ที่ไม่มี
ใครกล้าพูด!

ปรกติที่ไม่ปรกติ!
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จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,650.00 บาท

 ขาย 19,750.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,299.00  บาท

 ขาย   19,750.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,221.32  ขาย 1,221.74
ลอนดอน ซื้อ 1,221.46 ขาย 1,221.68

ภาวะหุ้น 7 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) 

34.33

39.57375

45.97375

4.7438

0.31208

24.962

-0.20  1,569.44  
  32,881.28
-1.80  2,233.72  
  25,526.43
-0.81  992.88  
  21,172.91
-2.38  558.94  
  917.96

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,687.62  -1.51

2,363.97  +4.07

2,491.65  +4.80

1,841.74  -0.10

2,394.71  +4.21 

2,938.57  +4.13

1,234.33  +2.71

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

เศรษฐกิจ

อคีอมเมริซ์อาเซยีนแขง่ดุ

ฟอร์ม โลจสิติกส์ และระบบการช�าระ
เงนิ จะเป็นช่องทางการขายทีบ่รษิทั
ผูผ้ลติสนิค้าสามารถเข้าถงึผูบ้รโิภค
ได้โดยตรงง่ายขึ้น และไร้ข้อจ�ากัด
ด้านระยะทาง ท�าให้ธรุกิจตัวแทนจ�า 
หน่ายตามภมูภิาคมคีวามส�าคัญน้อย
ลงในอนาคต   
 อย่างไรกต็าม การค้าระหว่างประ 
เทศที่คล่องตัวมากขึ้นท�าให้ต้นทุน
ของสนิค้าจากต่างประเทศลดลงมา
ใกล้เคยีงกบัสนิค้าในประเทศ และ
ส่งผลให้ความอยูร่อดของผูป้ระกอบ
การไทยถกูก�าหนดด้วยกลไกตลาด 
แม้ว่าการค้าระหว่างประเทศทีค่ล่อง
ตัวและเปิดกว้างมากข้ึนจะช่วยให้ผู้
ประกอบการสามารถเข้าเจาะตลาด
ต่างประเทศได้ แต่ในขณะเดยีวกนัผู้
ประกอบการทีม่ฐีานลกูค้าในประเทศ 
จะประสบปัญหาจากสนิค้าต่างประ 
เทศที่หลั่งไหลเข้ามาแข่งขันกับสิน 
ค้าในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
โดย “สนิค้าทีผ่ลติแบบเดยีวกนัและ
ผลติเป็นจ�านวนมาก (Mass Pro-
duct) จะเผชิญกับสงครามราคา และ
ผู้ชนะคือผู ้ประกอบการที่มีความ
สามารถในการแข่งขันสูงที่สุดหรือ
ต้นทุนการผลิตต�่าท่ีสุด” อย่างอุป 
กรณ์เคสโทรศัพท์มือถือท่ีมูลค่าไม่
สูงมากนักและไม่คุ้มทุนหากสั่งซื้อ
จากต่างประเทศ แต่ในเวบ็ไซต์ La-
zada มเีพยีง 2.8% เท่านัน้ทีส่่งจาก
ไทย หมายความว่าอาจมสีนิค้าจาก

ต่างประเทศกว่า 97.2% ทีส่ามารถ
ผลติได้ด้วยต้นทนุต�า่ แม้ต้องเสยีค่า
ขนส่งและภาษนี�าเข้าเพือ่ขายแข่งกบั
ผู้ประกอบการไทยผ่านอีคอมเมิร์ซ  
 ประเดน็ทีม่กัเป็นความกังวลของ
หลายฝ่าย หลงัทราบว่า Alibaba เข้า
ซือ้กจิการ Lazada คอื Lazada จะ
กลายเป็นช่องทางให้สนิค้าจากจนีท่ี
มกัมรีาคาถกูกว่าไหลทะลกัเข้ามาใน
ไทย โดยปรากฏการณ์ Alizada จะ
ท�าให้ต้นทุนของสนิค้าจากต่างประ 
เทศลดลงมาใกล้เคียงกับสินค้าใน
ประเทศยิง่ขึน้อกี และอาจท�าให้เกดิ
การแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นในอีกหลาย
อตุสาหกรรม ซึง่ผลเสยีนีอ้าจจะมาก 
กว่าผลดีที่ไทยได้รับจากการน�าสิน 
ค้าไปขยายตลาดทีจ่นี อย่างไรกด็ ีอี
ไอซีมองว่าปรากฏการณ์ Alizada จะ
ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันระหว่าง
ไทยกับจีนเพียงเท่านั้น แต่จะเป็น 
การแข่งขนัในระดบัภมูภิาคอาเซยีน
กบัประเทศจนี หากแพลตฟอร์มของ 
Lazada สามารถเชื่อมโยงร้านค้า
จากประเทศต่างๆในอาเซยีนและจนี
เข้าด้วยกนัได้ ดงันัน้ ในอนาคตอาจ
มีประเทศอื่นที่มีความสามารถใน
การแข่งขันท่ีทัดเทียมกับจีนที่ไทย
ต้องกงัวล หรอือาจมสีนิค้าบางประ 
เภทที่ไทยยังสามารถมีบทบาทใน
เวทนีีไ้ด้ 

EIC วิเคราะห์ Alibaba หลังซื้อกิจการ Lazada ที่มีธุรกิจถึง 
6 ประเทศในอาเซียน คาดรายได้จะโตอย่างก้าวกระโดดจาก
ฐานผู้บริโภคกว่า 618 ล้านคน นอกจากนี้ ยังรุกธุรกิจด้าน
บริการธุรกรรมการเงินทางออนไลน์อีกด้วย

ออกบูธ๊ : นายธานนิ สจัจะบริบรูณ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
บางกอกชทีเมท็ทลั จ�ากดั (มหา-
ชน) และทมีงาน เข้าร่วมงาน “mai 
FORUM 2017 มหกรรมรวมพลังคน 
mai ครัง้ที ่4 ” โดยม ีนายประพนัธ์ 
เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลัก 
ทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) เป็นเกยีรติ
เข้าเยีย่มชมบูธ๊ของบรษิทัฯ 

4,404.45

13.40

4,541.37

13.81

-136.92

-

11,848.80

36.04

12,074.68

36.72

-225.88

-

13,225.63

40.22

12,128.92

36.89

1,096.71

- 

 ECONOMIC INTELLIGENCE 
CENTER (EIC) ธนาคารไทยพา-
ณิชย์ รายงานการเข้ามาบุกตลาด     
อคีอมเมร์ิซในอาเซยีนของ Jack Ma 
ผูก่้อตัง้และประธานบรษิทั Alibaba 
ซึง่กล่าวว่า การวางโครงสร้างพืน้ฐาน
และพฒันาระบบนเิวศอีคอมเมร์ิซใน
ภมูภิาคอาเซยีนทัง้ในด้านโลจสิตกิส์
และระบบการช�าระเงนิ เพ่ือให้การ
ค้าระหว่างจีนและอาเซียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็น 
การเปิดโอกาสให้ SMEs ทัว่อาเซยีน
สามารถเข้าถงึตลาดจนีทีม่ปีระชากร
กว่า 1,370 ล้านคนผ่านแพลตฟอร์ม 
Tmall.com ของ Alibaba ได้ ทัง้ยงั
ช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถขยาย
ตลาดผ่านแพลตฟอร์ม โดยสามารถ
ทดลองขายสินค้าในประเทศต่างๆ 
ได้ด้วยต้นทุนที่ต�่าลงและไม่ต้อง
เสีย่งไปลงทนุทางตรง อกีทัง้ระบบ
โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จะช่วยลดต้นทนุด้านการบรหิารสนิ 
ค้าคงคลงัและการขนส่งของ SMEs 
ได้ ในอนาคตผูป้ระกอบการยงัจะเข้า
สูร่ะบบการช�าระเงนิ Alipay จะท�าให้ 
Alibaba มีฐานข้อมูลด้านการเงิน
ของผูป้ระกอบการ ซึง่เป็นประโยชน์
ต่อเครดติในการกูย้มืเงนิเพ่ือบริหาร
สภาพคล่อง 
  นยัต่อธรุกจิค้าปลกีดัง้เดมิ โดย
เฉพาะตวัแทนจ�าหน่ายตามภมูภิาค
อคีอมเมิร์ซท่ีพฒันาข้ึนท้ังด้านแพลต       
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กีฬา

โรเมลู ลูกากู กองหน้าวัย 24 ปี ทีมชาติ
เบลเยียม ของทีม “ท็อฟฟี่สีน�้าเงิน” เอฟ
เวอร์ตนั ว่าทีก่องหน้าทมี “ปิศาจแดง” แมน
เชสเตอร์ ยูไนเต็ด ลั่นไม่ต้องการย�่าอยู่กับที่ 
พร้อมเดินไปข้างหน้า พัฒนาฝีเท้าในระดับ
สูง หลังจากที่ทั้งสองทีมตกลงเบื้องต้นใน
เรื่องของราคาค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ส�าหรับทีมแมนฯ ยูไนเต็ด หันมาตัดสิน
ใจคว้าตัว ลูกากู หลังจากที่พวกเขาลดความ
พยายามในการคว้าตวั อลัวาโร โมราต้า จาก
ทีมเรอัล มาดริด ลงแล้ว โดยในส่วน ลูกากู 
เคยมีข่าวเหมือนกันว่า ทีม “สิงโตน�้าเงิน

คราม” เชลซี ก็มีความสนใจดึงตัวเขากลับ
สแตมฟอร์ด บริดจ์ อีกครั้งเช่นกัน หลังจาก
ที่โชเซ มูรินโญ่ นายใหญ่ทีมแมนฯ ยูไนเต็ด 
คนปัจจุบัน ขาย ลูกากู ให้กับเอฟเวอร์ตัน 
ในราคา 28 ล้านปอนด์ เมื่อปี 2014 และ
การย้ายทีมมาอยู่แมนฯ ยูไนเต็ด ครั้งนี้ ถือ
เป็นการกลบัมาร่วมงานกบั มรูนิโญ่ เป็นครัง้
ที่สองเช่นกัน 
 ก่อนหน้านี ้ลกูาก ูได้บอกปัดข้อเสนอต่อ
สัญญากับทีมเอฟเวอร์ตัน ที่ยื่นค่าเหนื่อย
เป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรมาแล้ว เมื่อ
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยเขาให้เหตุผลว่า 
“ผมไม่ต้องการที่จะอยู่ในระดับเดิม ผมต้อง 
การพัฒนาฝีเท้าผมไปมากกว่านี้ และผมรู้ดี
ว่าที่ไหนที่ผมต้องการจะท�าแบบนั้น” ลูกากู 
กล่าว
 ในส่วนของทีมแมนฯ ยุไนเต็ด พวกเขา
ต้องการที่จะปิดดีลของ ลูกากู โดยเร็วที่สุด 
เพื่อที่จะได้ตัวกองหน้าผู้นี้ออกทัวร์ช่วงปรีซี  
ซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่
จะถึงนี้ด้วย 
 อย่างไรกต็าม แหล่งข่าวจากทมีเอฟเวอร์
ตัน บอกว่ายังไม่ได้มีการเซ็นสัญญา หรือว่า
ข้อตกลงใดๆจากทั้งสองฝ่าย    
  มีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือ มิโน ไรโอ
ล่า นายหน้าของ ลูกากู เป็นนายหน้าให้กับ 
พอล ป๊อกบา, ซลาตัน อิบราฮิมโมวิช และ 
เฮนรคิ มคทิาร์ยาน เช่นกนั ซึง่นกัเตะทัง้สาม
คน กเ็ซน็ร่วมทมีแมนฯ ยไูนเตด็ไปก่อนหน้า
นี้แล้ว

โลกกีฬา ‘ลูกากู’ลั่น‘ต้องการพัฒนา’

‘อิงส์’เริ่มใหม่กับ‘หงส์แดง’
แดนนี ่องิส์ ขอทิง้อดตี 2 ปีทีฝั่นร้ายไว้ข้าง
หลงั ก่อนท่ีจะขอเร่ิมต้นชวีติใหม่ในถ่ินแอน
ฟิลด์ ของทมี “หงส์แดง” ลเิวอร์พลู ใน
ฤดกูาลใหม่ท่ีจะถงึนี ้โดยกองหน้าวยั 24 ปี 
เพิง่จะได้ลงเล่นเพยีง 11 เกม ตัง้แต่ย้ายมา
จากทมีเบร์ินลย์ี ส่วนหนึง่เนือ่งมาจากเขา
ต้องเข้ารบัการผ่าตดัหวัเข่าถงึ 2 ครัง้ 
 “แน่นอน เป็นเร่ืองทีไ่ม่ดสี�าหรบัผมนกั
กับช่วงเวลาที่ผ่านมา และคุณเองก็คงไม่
ต้องการมองย้อนกลบัไปดอูกีแล้ว เมือ่มา
ถงึเวลานี ้ ผมพยายามอย่างหนกั เพือ่ทีจ่ะ
ได้มีโอกาสเหมือนกับคนอื่นๆบ้าง ผมจะ
ค่อยๆตัง้เป้าหมายของผมไปเรือ่ยๆ แต่ต้อง
ได้รบัโอกาสมากกว่าเดมิ” 

‘โนวัก’ ไม่รู้เรื่อง‘แม็คเอนโร’ 
โนวกั ยอร์โควชิ เปิดเผยว่า เขาไม่รูเ้รือ่ง
ที ่จอห์น แมค็เอนโร แชมป์วมิเบลิดนั 3 
สมัย กล่าววิจารณ์เขาว่า ตกอยู่ในสภาพ
เดียวกบั ไทเกอร์ วูดส์ โดยเฉพาะในเรือ่ง
ของครอบครัว ซึง่ ยอร์โควชิ วยั 30 ปี พลาด
แชมป์ 4 แกรนด์สแลม เมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว 
ต้องหล่นลงไปอยูอ่นัดบั 4 ของโลก ขณะที่ 
วูดส์ แชมป์ 14 รายการใหญ่ของวงการ
กอล์ฟ กต้็องต่อสูอ้ย่างหนกัในการกลบัมา
คนืฟอร์มอกีคร้ัง หลงัจากอาการบาดเจบ็ใน
ช่วงหลายปีทีผ่่านมา “ค�าวจิารณ์ของเขามกั
จะตกเป็นข่าวเสมอ แต่ส�าหรบัผม ผมไม่รู้
ว่าเขาคดิอะไรอยูใ่นใจ ผมคงไม่เกบ็เอามา
ใส่ใจหรอก” ยอร์โควิช กล่าว 

‘เวตเตล’ขอโทษ‘ฮามิลตัน’ 
เซบาสเตยีน เวตเตล นกัขบัจากทีม่ “ม้า
ล�าพอง” เฟอร์ราร่ี ยอมรบัว่า เขารูส้กึเสยีใจ
ต่อเหตกุารณ์การกระทบกระทัง่กนัระหว่าง
เขากบั ลูอสิ ฮามลิตนั ในการแข่งขนัอา   
เซอร์ไบจนั กรงัด์ปรซ์ี พร้อมกบัเอ่ยปากขอ
โทษนกัขบัจากทีมเมอร์ซเิดส ด้วย 
 เวตเตล กล่าวว่า “มนัเป็นการเคลือ่นที่
ทีผ่ดิ การขบัเคยีงข้างเขา บวกกบัสไตล์การ
ขบัรถของเขา ถามผมว่า ผมรูส้กึภมูใิจเหรอ 
ไม่เลย ผมรู้เสียใจต่างหาก แต่ผมรู้สึกดี       
ที่ผมโดนลงโทษ มันเป็นความผิดของผม
จริงๆ ผมไม่มีความสุขหรอก ผมโอเวอร์    
แอค็ชัน่ไปเอง ผมต้องขอโทษเขาด้วย” 

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ควง โนวกั ยอร์โควชิ ผ่าน
เข้ารอบสาม ได้อย่างสวยงาม โดยทาง เฟเดอ
เรอร์ มอื 3 ทีก่�าลงัมองหาแชมป์สมยัที ่8 เอา 
ชนะ ดซูาน ลาโจวคิ 7-6 (7-0), 6-3, 6-2 ที่
เซน็เตอร์ คอร์ต ขณะทีย่อร์โควชิ มอื 2 เอาชนะ 
อดมั พาฟลาเซค อย่างง่ายดาย 6-2, 6-2, 6-1 
ทีค่อร์ต 1 ส่วนทางด้าน มลิอส ราโอนคิ มอืวาง
อนัดบั 6 และ โดมนิคิ ธยีม มอืวางอนัดบั 8 
และ อเลกซานเดอร์ เซเรฟ มอืวางอนัดบั 10 ก็
ผ่านเข้าไปเล่นในรอบทีส่ามได้เช่นกนั 
 “ในเกมนี้ผมพยายามเล่นตามจังหวะของ
ผมให้มากทีส่ดุ และผมตัง้ใจกบัเกมนีม้าก” ยอร์

‘เฟเดอเรอร์’กงัวลเรือ่งหญ้า
โควิช กล่าว “ยอมรบัว่าวันนีอ้ากาศร้อนมาก 
และเล่นได้ไม่ง่ายเลย” ส่วนทางด้าน เฟเดอ-
เรอร์ กล่าวว่า “ช่วงต้นผมต้องออกแรงมาก
หน่อย ผมมคีวามกงัวลในจงัหวะการเล่นของผม 
ผมรูส้กึต้องแก้ปัญหากบัหญ้าเลก็น้อย แต่ทกุ
อย่างผ่านไปด้วยด”ี   
 ในส่วนประเภทหญงิเดยีว เกดิ พลกิลอ็กใน
รอบนี ้เมือ่ คาโรลน่ิา พลสิโควา มอื 3 จากเชก็ 
พลาดท่าพ่ายให้กบั แมกดาเลนา ไรบารโิคว่า 
มอื 87 ของโลก ด้วยสกอร์ 6-3, 5-7, 2-6 ขณะ
ที ่แองเจลเิก้ เคเบอร์ มอื 1 ของโลก เอาชนะ 
เคยีร์เทน ฟรบิเก้นส์ 7-5, 7-5  
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ครัวและการละเมิดทางเพศ ซ่ึง
พวกเราต้องการทีจ่ะขยายระบบนี้
ไปสู่ศาลทุกศาลท่ัวประเทศอย่าง
เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้
 จากรายงานของทางศาลประ 
ชาชนสงูสดุ ภายใต้ระบบดงักล่าว 
ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนและโรง
พยาบาลในเมืองชิงต่าว มณฑล
ซานตง ได้รบัค�าสัง่ให้รายงานหลัก
ฐานหรอืข้อมลูทกุชนดิแก่ฝ่ายความ
ปลอดภัยสาธารณะทันทีเม่ือเกิด
เหตกุารณ์ทีม่เีดก็ถูกล่วงละเมดิทาง
เพศ
 ผูพ้พิากษาหรานกล่าวว่า ทาง
เจ้าหน้าทีต่�ารวจจะต้องรบีสบืสวน
และสอบสวนคดีตามข้อมูลและ
หลักฐานทันทีโดนไม่มีการลังเล
ใดๆ การกระท�าดังกล่าวจะกลาย
เป็นส่วนหนึง่ของขัน้ตอนทางกระ 
บวนยตุธิรรมและเป็นการป้องกนั
เด็กที่อาจจะถูกกระท�าซ�้าอีก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทาง
ศาลสูงของจีนได้มีการเปิดเผยถึง
ระบบทีจ่ะสามารถประสานงานระ 
หว่างทางศาลกับทางองค์กรอ่ืนๆ
ของจีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้นในการที่จะช่วยกันปกป้อง
สทิธเิดก็และเยาวชนจากอนัตราย
ร้ายแรงใดๆทั่วประเทศ
 หราน หรง ผู้พิพากษาศาล
หมายเลข 1 ศาลอาญาแห่งศาล
ประชาชนสงูสดุได้ออกมาเปิดเผย
ว่า ระบบดังกล่าวจะช่วยพัฒนา-
การติดต่อสื่อสารกันระหว่างศาล
กับภาคส่วนต่างๆของรัฐ เช่น ส�า 
นกักจิการพลเรอืนและองค์กรด้าน
ความปลอดภัยแห่งสาธารณะ
 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเร่งกระ 
บวนการในคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชนที่มีอายุต�่ากว่า 17 ปี 
และเป็นการช่วยเพิ่มการป้องกัน
ให้แก่เหยื่อที่ก�าลังถูกคุกคาม
 ผูพิ้พากษาหรานกล่าวว่า ได้มี
การทดลองโครงการดงักล่าวไปแล้ว
ในศาลกลางและศาลประชาชน
ระดบัอ�าเภอกว่า 10 ศาล ทัง้นีร้วม
ไปถึงศาลในมณฑลซานตงและ
มณฑลซื่อชวน
 ผู้พิพากษาหรานกล่าวต่อไป
อีกว่า ทางศาลมีประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหาความรนุแรงในครอบ 
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ต่างประเทศ

 ระบบทีส่ร้างมาเพือ่ป้องกนัเดก็
และเยาวชนทีม่คีวามเสีย่งในลกัษณะ
นีไ้ด้รับการปรับปรุงเช่นเดยีวกนัใน
เมอืงปักกิง่ ในเดอืนพฤษภาคมทาง 
อยัการสงูสดุแห่งประชาชนเมอืงปัก 
กิง่ได้ลงนามเซน็สญัญาในกรอบข้อ
ตกลงกับภาคส่วนอืน่ๆทางภาครฐั
และหน่วยงานตวัแทนต่างๆ เช่นโรง 
เรียน องค์กรด้านการรักษาความ
ปลอดภยัสาธารณะ เพือ่สร้างเครอื
ข่ายในการปกป้องเยาวชนของชาติ
ยามประสบภัย
 ขณะเดยีวกนั ทางศาลสงูเองก็
มีการจัดการกับฐานข้อมูลเกี่ยว
กับเด็กที่ถูกทอดทิ้งในมณฑลซื่อ
ชวนและรวบรวมข้อมลูรายชือ่ของ
ผู้ท่ีเคยกระท�าความผิดอันเกี่ยว
เน่ืองจากการล่วงละเมิดทางเพศ
ในเดก็และเยาวชน ซึง่ทางศาลเอง
ก็ได้แต่หวังว่าส่ิงเหล่านี้จะช่วยให้
เหยือ่ได้รบัการปกป้องอย่างมปีระ 

กฎหมายปกป้องเยาวชน

สิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 จากข้อมูลของทางศาลสูงพบ
ว่า ระหว่างปี ค.ศ. 2013 ถงึปี ค.ศ. 
2016 มีคดีที่เกี่ยวข้องกับการล่วง
ละเมดิทางเพศในเดก็และเยาวชน
เป็นจ�านวน 10,782 คดี
 กวน อิงซือ รักษาการณ์หัว-
หน้าผูพ้พิากษาศาลสงูสดุกล่าวว่า 
ทางศาลได้เพิ่มมาตรการลงโทษ
ให้เข้มงวดขึ้นส�าหรับผู้ที่กระท�า
ผิด โดยเฉพาะการล่วงละเมิดใน
เดก็ทีอ่ายตุ�า่กว่า 12 ปีในกฎหมาย 
อาญาที่ได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่
 หลี่ อี้ ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุต่อ
เนื่องในมณฑลหูหนัน ได้ถูกตัด 
สินประหารชวีติหลงัจากก่อคดข่ีม 
ขนืและกระท�าช�าเราเดก็หญงิอายุ
ระหว่าง 6-7 ปี จ�านวน 14 คน โดย
ล่อลวงเด็กไปในอพาร์ตเมนต์พ่อ
ของเขา ในป่าหรอืตามภูเขา ตลอด
ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2009-2011    
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เสกหินให้เป็นทอง  

นามว่า ซวีซุ่น เป็นผู้ที่มีเวทมนตร์ 
สา-มารถไล่ผีปิศาจและรักษาคน
ได้ ชาวบ้านจึงยกย่องเขาเสมือน
เซียนองค์หนึ่งและขนานนามเขา
ว่า “ซวีเจินจวิน”
 มีอยู่ครั้งหนึ่ง ปีนั้นพืชผลของ
ชาวบ้านไม่เป็นไปตามทีห่วงั ท�า-
ให้ชาวบ้านไม่มีเงินจ่ายภาษี ชาว
บ้านจึงเดือดร้อนกันอย่างมาก
 ซวีซุ่น จึงให้ชาวบ้านแต่ละคน
น�าหินมา จากนั้นก็เสกวิชา โดย
ใช้มือชี้ไปที่ก้อนหิน ไม่น่าเชื่อว่า 

ก้อนหนิเหล่านัน้กลบักลายเป็น
ทองทุกก้อน ซวีซุ่นได้น�าหิน
ทองค�าเหล่านัน้ไปแจกจ่ายคนื 
ให้แก่ชาวบ้านเพ่ือน�าไปจ่าย
ภาษี สร้างความมหัศจรรย์ให้
แก่ชาวบ้านอย่างมาก
 ปัจจบุนั เสกหนิให้เป็นทอง 
ใช้เปรยีบเทยีบการเขยีนทีเ่ปลีย่น 
แปลงบทความต้นฉบบัเลก็น้อย 
เพือ่ให้ได้อรรถรสมากขึน้ หรอื
อีกนัยหนึ่งคือ แก้บทความที่
ไม่ดีให้ดีขึ้นนั่นเอง

 ฉบบันีข้อเสนอสภุาษติทีว่่า 
“เตีย่น สอื เฉงิ จนิ” หรอื “เสก
หินให้เป็นทอง”
 ในสมัยราชวงศ์จิ้น มีขุน-
นางคนหนึ่งต�าแหน่งเสี้ยนล่ิง 
(เจ้าพนักงานปกครองอ�าเภอ) 
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ปาเรษ นาธ เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com เล่นมุขแซว
ผู้น�าสหรัฐหลงปลื้มกับยอดผู้ติดตามคิดว่าเป็นแฟนคลับทวิต
เตอร์ แต่จริงแล้วเป็นคณะสอบสวนข้อกล่าวหาผู้น�าสหรัฐ

ต่างประเทศ

จากข้อตกลงปารสีไปก่อนหน้านี้ 
 ส่วนการพบกบัผูน้�ารสัเซยีเป็น
ครัง้แรก ผูน้�าสหรฐัพดูเรือ่งยเูครน
ว่า รสัเซยีควรถอนทหารออกจาก
ดินแดนของยูเครนเพื่อยุติปัญหา 
และหารือเรื่องการก�าหนด “เขต
ห้ามบนิและเขตห้ามสูร้บ” ในซเีรยี 
แต่ไม่ได้ค�าตอบชดัเจนจากผูน้�ารสั 
เซยี
 ด้านผูน้�าจนีแสดงความไม่
สบายใจ กรณสีหรฐัขายอาวธุ-
ลอ็ตใหญ่ให้ไต้หวนัมลูค่า 1,400 
ล้านเหรยีญสหรฐั และกรณสีหรฐั
มแีผนตดิตัง้ระบบต่อต้านขปี-
นาวธุในเกาหลใีต้ 
 ขณะผูน้�าสหรฐัเน้นประเด็นเดิม
กบัจีน คอืขอให้จีนช่วยกดดนัเกา-
หลเีหนอื ให้ยตุโิครงการพฒันาขปี 
นาวธุและอาวธุนวิเคลยีร์ โดยผูน้�า
สหรฐัประณามการทดลองขปีนา-
วุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือว่า 
เป็นพฤตกิรรมสดุแย่และอันตราย
อย่างยิง่ 
 การพบปะกนัของผูน้�าชาตมิหา 
อ�านาจครัง้นี ้ ส่วนใหญ่ปิดฉากอ�า 
ลากันด้วยบรรยากาศชื่นมื่น ยก 
เว้นกรณขีองผูน้�าสหรฐั ทีด่จูะเป็น 
การ “เผชิญหน้า” กบัคูเ่จรจา มาก 
กว่าการพบหารอืกนัฉนัมติร
 ท�าให้ประเด็นร้อนที่หยิบ 
ยกมาท�าความเข้าใจกัน บาง
กรณีมคีวามคืบหน้าไม่มากนกั 
ทีแ่ย่กว่านัน้คอื มบีางประเดน็
ทีเ่จอทางตนั ไม่มคีวามคบืหน้า
แม้แต่น้อย 

 
 

In Brief : ย่อความ

ประธานาธิบดีโดนัลด์
ทรมัป์ แห่งสหรฐั พบหา
รือปัญหาส�าคัญกับผู้น�า
รัสเซียและจีน ระหว่าง
เข้าร่วมประชมุ “G20 Sum
mit” แต่ประเด็นที่พูด
คยุกนั มคีวามคบืหน้าไม่
มากนัก

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

การประชุม “G20 Summit” ประ 
จ�าปี เป็นเวที “เผชญิหน้า” ระหว่าง
ผูน้�าชาตมิหาอ�านาจครัง้ส�าคญั ท�า 
ให้บรรยากาศดคูกึคกั 
 แต่ดูเหมือนประเด็นที่ได้รับ

สาหกรรมชัน้น�า และประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่รวมกัน 19 
ประเทศ โดยม ี1 องค์กร คอืสห 
ภาพยโุรป เป็นสมาชกิด้วย รวม
เป็น 20 เขตเศรษฐกจิ  
 นอกจากนัน้ การประชมุครัง้นี้ 
ยงัมผีูน้�าประเทศทีไ่ด้รบัเชญิอกี 7 
ประเทศ เข้าร่วมด้วย 
 เป้าหมายหลกัของการประชมุ 
คือการพบหารือ และแสวงความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกจิ การค้าการ
ลงทนุ แต่ไฮไลท์อยูท่ีก่ารเมอืงระ 
หว่างประเทศ 
 โดยมผีูน้�า “บิก๊โฟว์” เป็น
ดาวเด่น ประกอบด้วยผูน้�าประ 
เทศเจ้าภาพ เยอรมน ี ประธา-
นาธบิดีโดนลัด์ ทรมัป์ แห่งสหรฐั 
ประธานาธบิดวีลาดเิมยีร์ ปตูนิ 
แห่งรสัเซยี และ ประธานาธบิดี
ส ีจิน้ผงิ ของจนี
 แม้ “บิก๊โฟว์” มคีวิแยกพบปะ
กนัเป็นคูร่ะดบัทวภิาค ี แต่การหา 
รอืหวงัร่วมกนัแก้ปัญหาระดบันา-
นาชาต ิออกแนว “3 รมุ 1” โดย
ผูน้�าเยอรมน ีรสัเซยี และจนี รวม
พลังรุมผู้น�าสหรัฐ กรณีโครงการ
ลดปัญหาโลกร้อน 
 เนือ่งจากผูน้�าสหรฐัไม่ยอมร่วม
มือ โดยประกาศถอนสหรัฐออก

ความสนใจในวงกว้าง มีความคื
หน้าไม่มากนกั หลังการพบหารอื 
 การประชมุสดุยอดครัง้นี ้จัดข้ึน
ระหว่าง 7-8 ก.ค. ทีเ่มอืงฮมับร์ูก 
ประเทศเยอรมน ีโดยนายกรฐัมน-
ตรอีงัเกลา แมร์เคลิ ผูน้�าเยอรมนี 
เป็นเจ้าภาพต้อนรบัอาคนัตกุะจาก 
26 ประเทศ  และจากองค์กรส�าคญั
ของโลกหลายองค์กรด้วยกนั  
 ”G20” เป็นกลุ่มชาติอุต-

ผลงาน‘ทรัมป์’บนเวทีG20

ข้อมูลภาพ : huffpostarabi.com
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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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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

VRPAD-OM-080317-01

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

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

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

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

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

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

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

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

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

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

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,

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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กระแส “คนรักการปั่น” ยังคงมา
แรง กลุ่มบริษัท สยามกลการ  ซึ่ง
ประกอบด้วย  บริษัท สยามไดกิ้น
เซลส์จ�ากัด, บริษัท สยามยีเอส 
เซลส์ จ�ากัด และ บริษัท สยามคัน
ทรคีลบั จ�ากดั จงึผนกึก�าลงัร่วมสนบั 
สนุนการแข่งขัน Bangkok Bank 
CycleFest 2017 เตรียมต้อนรับ
นักปั ่นทั้งมืออาชีพและมือสมัคร
เล่นในทุกช่วงอาย ุระหว่างวนัที ่11-
12 พฤศจกิายน 2560 ณ สยาม คนั
ทรี คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 นายสมพร จันกรีนภาวงศ ์
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ บริษัท 
สยามไดกิน้เซลส์ จ�ากดักล่าวว่า “รู้ 
สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการแข่งขัน
จกัรยานระดบัประเทศทีต่อบโจทย์
ทุกไลฟ์สไตล์ของนกัป่ันทกุประเภท
ในโปรแกรมการแข่งขนั Bang kok 
Bank CycleFest 2017 โดยที่ผ่าน
มากลุ่มสยามกลการให้การสนับ-
สนุนกิจกรรมด้านกีฬามาอย่างต่อ
เนือ่ง ด้วยเป็นนโยบายหลกัขององค์ 
กรในการสนบัสนนุและส่งเสรมิให้
คนไทยมสีขุภาพทีด่ขีึน้ โดยเฉพาะ
การขี่จักรยานเพื่อสุขภาพของคน
ไทยในปัจจบุนัได้รบัความนยิมอย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการเติบ 
โตของกลุม่คนรกัจักรยานทีเ่พิม่มาก
ขึน้ในทกุช่วงวยั ทัง้กลุม่ทีข่ีเ่พือ่ออก

Bangkok Bank CycleFest 2017

สังคม

ก�าลังกาย เพื่อการเดินทางในชีวิต
ประจ�าวัน และเพื่อการท่องเที่ยว 
เราจงึต้องการมอบประสบการณ์ใน
การขี่จักรยานบนเส้นทางที่ปลอด 
ภยัและอยากเหน็คนรกัการป่ันร่วม
สร้างสรรค์กจิกรรมดีๆ  ควบคูไ่ปกบั 
การออกก�าลังกายด้วย”  
 Bangkok Bank CycleFest 
2017 โปรแกรมการแข่งขันจักร 
ยานที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์
ทุกไลฟ์สไตล์ โดยได้รวบรวมรุ่น 
และประเภทส�าหรบัการป่ันทีห่ลาก
หลายไว้อย่างครบครนัตลอดทัง้สอง
วันของการแข่งขัน ต้ังแต่ประเภท
จับเวลาแบบรายบุคคล ไปถึงการ
ป่ันแบบกลุม่สดุมนัภายในเวลา 90 
นาท ีย่ิงไปกว่านัน้โปรแกรมการแข่ง 
ขันในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นภายใต้คอน 
เซ็ปท์ “Ride for All” โดยได้รวบ 
รวมสิ่งที่น่าสนใจหลังจากการปั่น

จกัรยานไว้อย่างมากมาย ตัง้แต่ร้าน
ค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่สุดชิค 
 นอกจากนี ้โปรแกรม Bangkok 
Bank CycleFest 2017 ยังมุ่งส่ง
เสริมชุมชน ด้วยการส่งมอบโอ-
กาสให้เด็กๆ ในชุมชนเมืองพัทยา 
ได้สนกุไปกบัการป่ันจกัรยานอย่าง
อิสระ โดยนักปั่นทุกคนที่เข้าร่วม
โปรแกรมการแข่งขันในครั้งนี้สา-
มารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้
ด้วยการบริจาคเงินผ่านแคมเปญ
เพือ่การกศุล ‘Share the Ride’ ส�า 
หรับจัดซื้อจักรยานและหมวกกัน
น็อคให้แก่น้องๆ ในชุมชน โดยใน
งานแถลงข่าวมีเยาวชนจากสถาน
สงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
เข้ารบัมอบจกัรยานจ�านวน 50 คนั 
และหมวกกันน็อกจ�านวน 50 ใบ 
ที่ผู้แข่งขันทุกคนมีส่วนร่วมในการ
บรจิาค ทัง้นีจ้ะมกีารขยายการสนบั 

สนุนสู่ชุมชนอื่นๆ ในเมืองพัทยา
ต่อไปในอนาคต
 ผู้ที่สนใจจะร่วมสัมผัสประสบ 
การณ์แห่งความมัน ควบคู่ไปกับ
การสร้างสรรค์กจิกรรมดีๆ สามารถ 
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้ที ่: www.bangkokbankcycle-
fest.com
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สังคม

ดร.อรรชกา สบีญุเรอืง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้เกยีรตเิป็นสกัขพียานในพธิลีงนามความร่วมมอืโครงการ “พฒันาเกษตรกร 
ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative Agriculture : 
InnoAgri) 2017” ทีอ่าคารพระจอมเกล้ากระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ

ฐาปน-ปภชัญา สริวิฒันภกัด ีมอบเงนิสนบัสนนุจ�านวน 10,000,000 บาท ให้
กบั นพ.ณฐั หาวาร ีผูอ้�านวยการโรงพยาบาลพรหมบรุ ีพร้อมร่วมพธิเีปิดอาคาร 
99 ปี พระธรรมปัญญาบด ี(ถาวร เจริญพานชิ) อย่างเป็นทางการ เพือ่ไว้ใช้ใน
กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ป่วย และประชาชนทัว่ไป 

มร.นคิ ไรท์ไมเออร์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฟูด้ ฮอลล์ และสายจดัซือ้สนิค้า
ต่างประเทศ บจก.เซน็ทรลั ฟูด้ รเีทล จดังาน Central Food Hall World 
Gastronomy 2017 โดยม ีพงษ์ธวชั เฉลมิกติตชิยั, ภทัรพร เพญ็ประพฒัน์, 
ปัทมวด ีเสนาณรงค์, วตันิาพร บณัฑชุยั ร่วมงาน

คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ประกาศรางวัล Bangkok Best Restaurant Awards คร้ังที ่19 โดยมี อรณุ 
โชปรา กรรมการผู้จดัการนติยสาร Bangkok Best Dining & Entertainment 
ให้การต้อนรับ ทีโ่รงแรมดสิุตธานี 

โพธพิงษ์ ล�า่ซ�า ประธานกรรมการ และ นวลพรรณ ล�า่ซ�า กรรมการผู้จดัการ 
และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บริษทั เมอืงไทยประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) จดั
งานมอบรางวลัเกยีรตยิศแห่งปีส�าหรบัตวัแทน “กรีตอินสุรณ์ประจ�าปี 2559 
The Impossible Dream ความฝันอนัสงูสดุ” 

ชยัภฏั เตมยีบตุร ผูอ้�านวยการฝ่ายส�านกักรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทางยก
ระดบัดอนเมอืง จ�ากดั(มหาชน) ร่วมกบัจามร จีระแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้
อ�านวยการใหญ่ ส�านกัโทรทศัน์ บมจ.อสมท แถลงข่าวเปิดตวัโครงการ CSR 
Tollway Contest 2017 เพือ่ชงิทนุการศกึษากว่า 80,000 บาท 

อทุยั อทัุยแสงสุข รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายงานพฒันาธุรกจิและพฒันา
โครงการคอนโดมเินยีม บรษิทั แสนสริ ิจ�ากดั (มหาชน) เปิดตวักลยทุธ์การสร้าง
แบรนด์ปี 2017 น�าเสนอประสบการณ์อยูอ่าศยัสมบรูณ์แบบ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ของลกูค้าในแต่ละกลุม่ ทีแ่สนสริิ เลาจน์ ห้างสรรพสนิค้าสยามพารากอน

เกศรา มญัชศุรี กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ร่วมกบั บล.กรงุศรี 
จดัโรดโชว์ “Invest Thailand Conference 2017” ณ ประเทศญีปุ่น่ พา 10 
บจ. จากหลากหลายหมวดธรุกจิร่วมให้ข้อมลูแผนการด�าเนนิงาน รวมถึงความ
แขง็แกร่งของ บจ. ไทย แก่ผู้ลงทนุสถาบนัในญ่ีปุน่ 


