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แกร่งไปถึงไหน?

SCBWINF
โอกาสการลงทุน

“ลูกากู”ลั่น
คว้าแชมป์ทุกปี

กสิกรไทยปลื้ม
ปันผล2กองทุนหุ้น 

อาเซียน4ชาติเข้ม
ป้องภัยไอเอส

กระดิง่ผกูคอแมว
เอาอกเอาใจกองทพั มากกว่าจะ
คิดปฏิรูป เสียงเรียกร้องปฏิรูป
กองทพัให้เกดิความโปร่งใส ไม่
เข้ามายุ่งเก่ียวการเมืองจึงเป็น
เพยีงแนวคิดทีย่ากจะเกดิขึน้จริง 
เพราะไม่มีหนูตัวไหนกล้าพอที่
จะอาสาเอากระดิง่ไปผกูคอแมว

เสยีงเรยีกร้องให้ปฏริปูกองทพั
ควบคูไ่ปกบัการปฏริปูต�ารวจเป็น
ส่ิงท่ีคาดเดาได้อยู่แล้วว่าจะไม่ 
มวีนัเกดิขึน้จรงิ คนทีอ่อกมาเรยีก
ร้องท�าแค่กระตุกเรตติ้งให้ตัว
เอง เพราะทีผ่่านมาทกุรฐับาลไม่
ว่าจะมีพรรคการเมืองขั้วไหน
เป็นแกนน�า ต่างเลอืกวธิรีอมชอม
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เข้าพรรษาส่วนเกนิกถ็กูสกดั
ถกูตดั ไม่เอาผลาญไปกนิหมด
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ประโยชน์เข้าพรรษา

editor59lokwannee@gmail.com

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 
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เรื่องจากปก

ทหารไม่ได้ปฏิวัติแค่มาแยกไม่ให้ทะเลาะกัน
เรื่องปฏิวัติจะไปยืนยันได้ยังไง

ว่าจะไม่มีอีก แต่ทหารไม่ได้อยากจะปฏิวัติ

กระดิง่ผกูคอแมว
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กับต�ารวจ เพราะกองทัพมียุทธ-
ศาสตร์พฒันาทัง้ระยะส้ันระยะยาว
อยู่แล้วว่าจะพัฒนาบุคลากรและ
อปุกรณ์อย่างไร ซึง่ปัจจบุนัมคีวาม
จ�าเป็นต้องพฒันาด้านเทคโนโลยี
 ความเห็นนี้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับ “บิ๊กป้อม” พล.อ. 
ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ 
ทรวงกลาโหมทีร่ะบวุ่า ท่ีผ่านมากอง
ทพัปฏริปูตวัเองมาตลอด ส่วนกรณี
ที่ไม่อยากให้ทหารเข้ามายุ่งเกี่ยว
ทางการเมอืงนัน้ “บิก๊ป้อม” ตัง้ค�า 
ถามกลบัว่า
 “จะให้ท�ำยงัไง ไม่ให้ทหำรยุง่กำร 
เมอืง หรอืรฐัประหำร เพรำะทหำร
กไ็ม่ได้ต้องกำรปฏวิตั ิแต่เพรำะเสียง
เรยีกร้องของประชำชน ทหำรไม่ได้
ปฏวิตั ิแค่มำแยก ไม่ให้ทะเลำะกนั 
เร่ืองปฏวัิติจะไปยนืยนัได้ยงัไงว่ำจะ
ไม่มีอีก แต่ทหำรไม่ได้อยำกจะ
ปฏวิตั”ิ
 ชัดเจนว่ากองทัพจะไม่ปฏิ 
รูปตวัเองตามเสยีงเรยีกร้องของ
ประชาชน เมือ่กองทพัไม่คดิปฏิ 
รูปตวัเองตามแนวทางทีป่ระชา 
ชนต้องการก็มีแต่รัฐบาลพล 
เรือนที่มาจากการเลือกตั้งเท่า 
นั้นที่สามารถท�าได้ แต่ค�าถาม
คือกล้าพอที่จะท�าหรือเปล่า 
เพราะทีผ่่านมาหลงัการเลอืกตัง้
ทุกรัฐบาลล้วนเอาใจกองทัพ 
เพราะกริง่เกรงต่ออ�านาจทีก่อง 
ทัพมีอยู่ในมือ แม้รัฐบาลที่มี
พรรคการเมอืงซึง่ถกูมองว่าเป็น
ไม้เบื่อไม้เมากับกองทัพเป็น
แกนน�าและถูกกองทัพแย่งยึด
อ�านาจไปก็ยังเลือกท่ีจะรอม 
ชอมกับกองทัพเมื่อตัวเองได้
กลบัเข้ามามอี�านาจ

กำรปฏริปูต�ำรวจดูจะเป็นวำระแห่ง
ชำติ และกำรปฏริปูเรือ่งใหญ่ทีเ่ป็น
รปูธรรมทีสุ่ดของกำรเข้ำปฏริปูประ 
เทศของรฐับำลทหำรคสช. ทีเ่หลอื
แค่รอว่ำผลของกำรปฏิรูปองค์กร
ใหญ่อย่ำงต�ำรวจจะมข้ีอสรปุสดุท้ำย
ออกมำอย่ำงไร เสียงปรบมอืชืน่ชม
หรอืเสยีงยีอ้ย่ำงไหนจะดังกว่ำกนั
 หลักการปฏิรูปต�ารวจที่ “บิ๊ก
ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตรแีละหัวหน้าคณะรกั-
ษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ทีใ่ห้
ไว้เป็นแนวทางการท�างานกับคณะ
กรรมการปฏรูิปประเทศด้านกระบวน 
การยุตธิรรม (ต�ารวจ) ทีม่ ี พล.อ. 
บญุสร้าง เนยีมประดิษฐ์ เป็นประ 
ธานประกอบด้วย ให้พิจารณาว่า
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตคิวรสงักดั
กบัใครหรอืหน่วยงานใด ให้พจิารณา 
แนวทางแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้
กฎหมาย การสอบสวน การพสิจูน์
หลักฐานเพ่ือให้กระบวนการยุติ-
ธรรมโปร่งใสน่าเช่ือถือ และการ
ปฏิรูปบุคลากรทั้งชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อย 
รวมไปถงึเรือ่งงบประมาณทีต้่องจดั 
หาให้เพยีงพอเพือ่ไม่ให้ต�ารวจใช้วธิี
นอกระบบหางบใช้เอง
 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯจะเริ่ม
ประชมุนดัแรกวนัที ่12 กรกฎาคมนี้ 
และมีก�าหนดจะประชุมกันสัปดาห์
ละ 2 วนั ภายใต้กรอบการท�างาน 
9 เดอืนต้องเสรจ็ส้ิน
 เมือ่การปฏริปูต�ารวจได้เริม่
นับหนึง่แล้วท�าให้เริม่มเีสยีงเรยีก
ร้องให้ปฏริปูกองทพัไปพร้อมๆ
กันด้วย
 ทีผ่่านมาแม้กองทัพจะไม่มส่ีวน

เกีย่วข้องกบักระบวนการยุติธรรมจงึ
ไม่ค่อยมีข้อครหาเกี่ยวกับการท�า
หน้าที ่ แต่ข้อครหาด้านอืน่ๆทีก่อง 
ทพัมกีไ็ม่ต่างจากต�ารวจเท่าไหร่นกั 
ยกเว้นเรื่องการซื้อขายเก้าอี้ที่ดู
เหมือนกองทัพจะไม่ค่อยมีข่าวเสีย
เรือ่งนี ้เพราะหลกัการทีใ่ช้พจิารณา
แต่งตั้งโยกย้ายแม้จะเหมือนกันใน
ทางทฤษฎ ีแต่ว่าแตกต่างกันในทาง
ปฏบิตั ิเพราะการแต่งตัง้โยกย้ายต�า 
รวจมปัีจจยัเรือ่งผลประโยชน์ในพ้ืน 
ทีแ่ละต�าแหน่งมาเกีย่วข้องด้วย
 ข้อครหาเดยีวทีก่องทพัมไีม่ต่าง
จากต�ารวจคือเรือ่งความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายงบประมาณค่าหวัควิการ
จัดซือ้อาวธุยุทโธปกรณ์ต่างๆ แม้ที่
ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่
สามารถจบัใครมาลงโทษได้ แต่ข่าว
เรื่องค่าหัวคิวก็มักจะตีคู่มากับการ
จัดซือ้อยูเ่สมอ
 อย่ำงไรกต็ำม ต้องยอมรบัควำม
จรงิว่ำในสถำนกำรณ์บ้ำนเมอืงช่วง
ทีผ่่ำนมำ และในปัจจุบันเสยีงเรียก
ร้องให้ปฏิรูปกองทัพไม่ได้เกิดจำก
เรื่องควำมไม่โปร่งใสในกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเพยีงอย่ำงเดยีว แต่เกดิ
จำกกำรเข้ำมำยุ่งเกีย่วทำงกำรเมอืง
ของกองทพัด้วย

 ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมากอง
ทพัใช้ก�าลังก่อรัฐประหารยึดอ�า 
นาจจากรัฐบาลพลเรือนทีม่าจาก
การเลือกตั้งแล้วสองครั้ง และ
ทั้งสองคร้ังมีข้อครหาว่ากอง-
ทพัมส่ีวนเกีย่วข้องหรอือยูเ่บือ้ง
หลงัการเคลือ่นไหวของมวลชน
เพ่ือสร้างเงือ่นไขให้เกิดรัฐประ-
หาร
 เสยีงเรยีกร้องให้ปฏริปูกองทพั
จงึเทน�า้หนกัไปท่ีท�าอย่างไรให้กอง 
ทัพไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมือง 
ขณะทีเ่รือ่งการสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายงบประมาณตกไปเป็น
ประเดน็รอง
 แม้จะมีเสียงเรียกร้องอย่างไร
ท่าทีของกองทัพท่ีแสดงผ่านผู้เก่ียว 
ข้อง ทัง้โฆษกรฐับาล โฆษกกองทพั
ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่จ�าเป็นต้อง
ปฏิรูปกองทัพ โดยให้เหตุผลว่าที่
ผ่านมากองทัพปฏิรูปตัวเองตลอด
เวลาอยูแ่ล้ว
 อย่างไรกต็าม ความหมายของ
การปฏรูิปกองทัพในมมุของผู้เรียก
ร้องกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูจะ
แตกต่างกนั
 พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่าจะไม่มี
การปฏริปูกองทพัแบบเดยีวกบัทีท่�า

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4620 (1145) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

 อย่างพอเข้าพรรษากง็ดเหล้า ส่วนเกนิกถ็กู
สกดั ถูกตดั ท�าให้ลดรายจ่าย รายได้กเ็หลอืเกบ็
ไว้ใช้ ไม่เอาผลาญไปกนิเสยีหมด เป็นประโยชน์
ของศาสนาทีมี่ต่อชาวพทุธอย่างดเียีย่ม ตรงนี้
แหละทีส่่งเสรมิให้ท�าดกีนัเตม็ที ่ไม่มช่ีวงไหนที่
จะส่งเสรมิท�าความดไีด้เท่าช่วงเข้าพรรษา คน
จะออกไปเทีย่วไหนกไ็ม่สะดวก เพราะฝนฟ้าตก 
เข้าอยูใ่นวดัท�าศลี สวดมนต์ภาวนากท็�าให้ความ
เป็นพทุธศาสนกิเข้มข้น เข้มแขง็ มัน่คง ได้ฝึกฝน
ฝึกหดัพฒันาชวีติทัง้ศลี สมาธ ิปัญญา ความรู้
ต่างๆกเ็ปลีย่นแปลง  
 ชีวิตอาตมาที่บวชก็เปล่ียนแปลงเพราะใน
พรรษามคีรบูาอาจารย์ทีท่่านจารกิ ท่านกก็ลบัมา
สอน เปิดสอนนกัธรรมตร ีโท เอกในช่วงเข้าพรร 
ษา เรยีกว่าบวชเรยีน พระได้บวชได้เรยีนกัน
อย่างเตม็ที ่ ถ้าพระสกึใหม่กไ็ด้เข้าไปสมัผัสอบ 
รม อาตมากถ็กูนมินต์ทกุปีให้ไปอบรมพระใหม่
ในฐานะเป็นพระเก่า พระอาวุโส ได้สัง่สอนหลกั
ธรรมค�าสอนให้กลุบตุรกลุธดิาทีม่าบวชใหม่ 
 บางปีไปเทศน์แล้วกร็ูส้กึว่าเราได้ถ่ายทอด
ให้คนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรให้เกิดความซาบซึ้ง 
บางคนกม็าบวชจนไม่สกึกม็ ี เพราะความประ 
ทบัใจความเข้าใจในช่วงเข้าพรรษา 
 ก็หวังว่าทุกคนคงจะพอรับทราบประ 
โยชน์ของการเข้าพรรษา กข็อให้มุง่หน้า
บ�าเพญ็บารมกีนัเตม็ที ่ท�าให้ชวีติเข้มแขง็ 
ก็หวังว่าพรรษาน้ีจะมีคนเห็นประโยชน์
ของการเข้าพรรษาและไปฝึกฝนสวดมนต์
ภาวนา เพือ่เกดิประโยชน์ต่อชวีติกนัต่อไป
  เจรญิพร

ทกุปีช่วงเข้าพรรษา บางทกีจ็บัประเดน็กนัไม่ได้ 
เรือ่งใหญ่ทีส่ดุเหน็จะมป้ีายคตัเอาต์ขึน้กนัใหญ่
โตทกุปีว่า “เชญิร่วมหล่อเทยีน” ถ้าเชญิร่วม 
“หล่อหลอมท�าจิตใจชาวพุทธ” ช่วงเข้าพรร-
ษาน่าจะได้ประโยชน์กว่าเยอะ เพราะบางทีก่ม็ี
มหรสพฉลอง สนกุสนานกนัอกี พรรษาทีเ่นือ้ 
หาสาระแน่นๆลกึๆ จรงิๆนีม่นัคอือะไร สาระ
ลกึๆ แน่นๆ จรงิๆ คอืเรือ่งการปฏบิตัธิรรม ท�า 
บญุ ฝึกฝนอบรม เพราะตามหลกัแล้วพระผูใ้หญ่
ลาออกนอกพรรษากไ็ปจารกิ สมยัก่อนกจ็ารกิ
ไปภาคโน้นภาคนี ้ไปประเทศเพือ่นบ้านใกล้ๆ  
  แต่ตอนหลังที่มาแรงมาก ท�าให้มีความ
เปลีย่นแปลงมากทีสุ่ดคอืไปถึงต่างประเทศ เป็น
เหตุให้พระผู้ใหญ่ที่เป็นครูบาอาจารย์สัญจร
จารกิธดุงค์ไปยงัถิน่ต่างๆ ท�าให้ไม่ค่อยได้อยูว่ดั 
ท�าให้การอบรมสัง่สอนกลุบตุรกลุธดิาไม่บ่อย 
หรอืแทบไม่มเีลย เพราะบางวดัพอออกพรรษา 
พระผูใ้หญ่ระดบัครบูาอาจารย์สมยัก่อนมกัจะ
สญัจรจารกิ ปลกีวเิวกไปจนถงึฤดใูกล้เข้าพรรษา
กจ็ะกลับมา เป็นช่วงทีก่ลุบตุรกลุธดิาของชาว
บ้านมาบวช 
  พระผูใ้หญ่กไ็ด้ถ่ายทอด อบรมสัง่สอนหลกั
ศาสนาในการด�ารงชวีติให้แก่ภกิษทุีบ่วชใหม่ที่
เป็นลกูหลาน  ชาวบ้านกไ็ด้รบัรูข้้อปฏบัิตเิข้าใจ
หลักศาสนาดขีึน้ ส่วนญาตโิยมลกูหลานทีม่า
บวชก็ได้ท�าบุญใส่บาตร ถือศีลฟังธรรม เข้า
อโุบสถศลีกนั ช่วงนีเ้รยีกว่าเป็นประโยชน์ทีส่ดุ 
คอืลดส่วนเกนิ ตดัส่วนเกนิ ไม่กนิเกนิ นุง่ห่ม
ตกแต่งอะไรเกนิ คนเราทกุวนันีเ้สยีหายกนัมาก
กเ็พราะส่วนเกนิตวันีแ้หละ  

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

 
In Brief : ย่อความ

ประโยชน์เข้าพรรษา

ทรรศนะ

เข้าพรรษาก็ขอให้มุ่งหน้าบ�าเพ็ญ
บารมีกันเต็มที่ ท�าให้ชีวิตเข้มแข็ง 
เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด

ไม่มีอะไรในกอไผ่ส�าหรับ “รัฐบาล
ทหาร” ที่ยังเดินหน้าช็อปอาวุธยุท-
โธปกรณ์ให้กองทพัแขง็แกร่งและเพือ่น
บ้านเกรงใจ โดยล่าสดุอนมุตัซิือ้เครือ่ง
บินฝึกขับไล่อีก 8 ล�า งบประมาณจิ๊บ 
จ๊อยไม่ถงึ 10,000 ล้านบาท เพือ่เสรมิ
ให้กองทัพอากาศสุดแกร่ง
 รายละเอียดการจัดซื้อครั้งนี้ประ 
กอบด้วย เครือ่งบนิ T-50TH จ�านวน 
8 เคร่ือง วงเงินงบประมาณ 9,000 
ล้านบาท ผกูพนังบ 4 ปี ในระยะ 2560-
2563 โดยจ่ายในงวดแรกจ�านวน 
1,800 ล้านบาท งวดท่ีสอง 2,700 
ล้านบาท งวดที่สาม 2,700 ล้านบาท 
และงวดที่สี่ 1,800 ล้านบาท 
 “บิ๊กป้อม” ต้องตีกรรเชียงแบบ
นายกสมาคมว่ายน�า้ว่าทกุอย่างโปร่ง 
ใส เป็นการจัดหาต่อเนื่องระยะที่ 2 
หลังจาก ครม. อนุมัติเมื่อ 2 ปีที่แล้ว 
16 ล�า จัดเป็น 3 ระยะคือระยะที่ 1 
จ�านวน  4 ล�า ระยะที่ 2 จ�านวน 8 ล�า 
และระยะที่ 3 จ�านวน 4  ล�า 
 ใครสงสัยก็เอานิ้วนับตัวเลขดู 4- 
8-4 เท่ากับ 16 เหมือนซื้อรถถัง เรือ
ด�าน�้า ซึ่งมีความจ�าเป็นของกองทัพ 
แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป   
 ยคุ “รัฐบำลทหำร” กต้็องท�ำอะไร
อย่ำงทหำร งบประมำณกต้็องเพิม่ขึน้
ตำมสดัส่วนของภำรกจิ เพรำะกองทพั
ไม่ได้อยูแ่ค่ในกรมกอง แต่ยงัออกมำ
เสียสละ “ยึดอ�ำนำจ” เพื่อบ้ำนเมือง
 คนไทยจึงต้องเข้าใจและเสีย
สละเพ่ือให้กองทัพแขง็แกร่งและ
มั่นคง บ้านเมืองจะได้เงียบสงบ!
 

แกร่งไปถึงไหน?



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4620 (1145) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

SCBWINFโอกาสการลงทนุ

 นายสมทิธ์ พนมยงค์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณชิย์ จ�ากดั 
เปิดเผยว่าเตรยีมออกกองทนุรวม
ผสมประเภทเน้นรายได้อกี 1 กอง 
ทุนคือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ 
เวิลด์อินคัม (SCBWIN) มูลค่า
โครงการ 10,000 ล้านบาท เริม่เสนอ 
ขายวนัที ่11-17 กรกฎาคม 2560 
เงนิลงทนุขัน้ต�า่ 5,000 บาท ซึง่
เป็นกองทนุรวมผสมทีเ่น้นกระจาย
การลงทนุหลากหลายประเภทสนิ 
ทรพัย์ ไม่ว่าจะเป็นหุน้ ตราสารหนี้ 
กองทนุอสงัหารมิทรพัย์ และสนิ-
ทรพัย์ทางเลอืกอืน่ๆ ทัง้ในและต่าง
ประเทศ เพื่อสร้างกระแสเงินสด
อย่างสม�า่เสมอเพือ่ตอบสนองความ
ต้องการของนักลงทุนการรับราย
ได้ระหว่างทาง ซึง่กองทนุอาจเข้าท�า 
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่ป้องกนั
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมในแต่ละภาวะ
การณ์
 กองทนุประเภท Income จงึ
สามารถทยอยลงทุนได้ในทุกช่วง
สภาวะของตลาดและเหมาะกบันกั
ลงทนุทีร่บัความเสีย่งได้สงูกว่าการ
ลงทุนในตราสารหนี ้เนือ่งจากมสีดั 
ส่วนการลงทนุในหุน้ผสมอยู่ เหมาะ
ทีจ่ะเป็นกองทนุหลักในพอร์ตการ
ลงทนุ เพราะมกีารกระจายการลง 
ทนุในหลายสนิทรพัย์และมคีวาม

ผันผวนต�า่กว่าหุ้น แต่เงนิลงทนุมี
โอกาสการเตบิโตในระยะยาวกว่า
ตราสารหนี้
 SCBWIN จะเน้นลงทนุในกอง 
ทุนต่างประเทศ BGF Global Multi-
Asset Income ที่บริหารจัดการ
โดย BlackRock บรษิทัจัดการกอง 
ทุนสัญชาติสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้
บรหิารสินทรพัย์รายใหญ่ทีสุ่ดของ
โลกรวมมลูค่ากว่า 5.4 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ จดทะเบียนในลัก
เซมเบิร์กและอยู่ภายใต้ UCITS 
โดยจะลงทนุเป็นสกลุเงนิดอลลาร์
สหรฐั  ทัง้นี ้กองทนุ BGF Global 
Multi-Asset Income มนีโยบาย
การลงทุนในหลายสินทรัพย์แบบ
ยดืหยุน่ ผู้จัดการกองทนุสามารถ
ปรบัสดัส่วนการลงทนุได้แบบไม่มี
ข้อจ�ากดัตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการ
กองทนุและตามความเหมาะสมกบั
สภาวการณ์ โดยเน้นผลตอบแทน
ทีม่เีป้าหมายการจ่ายกระแสเงนิสด
จากการลงทนุประมาณ 4–6% ต่อ
ปี และคมุความผันผวนของพอร์ต
ให้อยูท่ีป่ระมาณ 4-5% ต่อปี โดย
ประเภทสนิทรัพย์ท่ีลงทุนได้แก่ ตรา 
สารหนี ้หุน้ และสนิทรพัย์ทางเลอืก 
อาท ิMortgage-backed securi-
ties, REITs, Floating rate loans 
เป็นต้น
 SCBWIN มจีดุเด่นคอืกองทนุ
จะรับซ้ือคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุน 

(Auto redemption) จากผูถ้อืหน่วย
ลงทนุไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ และยงัเป็น
โอกาสดสี�าหรบันกัลงทนุในการกระ
จายความเสี่ยงการลงทุนในหลาย
ประเภทสนิทรัพย์ทัว่โลกทีม่แีนวโน้ม
การจ่ายผลตอบแทนสม�า่เสมอ
 นายสมทิธ์ กล่าวในตอนท้าย
ว่า มัน่ใจว่ากองทนุ SCBWIN จะ
ได้รบัการตอบรบัจากนกัลงทนุเป็น
อย่างด ีเนือ่งจากเป็นกองทนุทีม่นี
โยบายการลงทุนท่ีเน้นผสมสิน-
ทรพัย์ทีห่ลากหลายทัว่โลก และให้
ผลตอบแทนท่ีดีกว่าเงินฝากสา-  
มารถสร้างรายได้ระหว่างทาง พ-ิ  
สูจน์ได้จากความส�าเรจ็ของกองทนุ
กลุ่ม Income ที่บริษัทได้ทยอย
ออกมาก่อนหน้านี้ เช่น SCB-
PLUS, SCBGPLUS, SCBGIN 
และ SCBMPLUS ต่างเป็นทีต้่อง 
การของนกัลงทนุทกุกลุม่ จนมเีงนิ
ไหลเข้ากองทนุประเภทนีป้ระมาณ 
77,000 ล้านบาทในช่วงครึง่ปีแรก 
2560 (ณ 30 มถินุายน 2560) 

แฟรนไชส์สาขา 2 : สรุช ล�ำ่ซ�ำ 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บมจ.ลอ็ก
ซเล่ย์ และ ณฐัพล เดชวทิกัษ์ กรรม 
กำรผูจ้ดักำร บจก.คำร์คอนวนิี ่เซน็
สัญญำแฟรนไชส์ “คำร์คอน” สำ-
ขำที ่2 ร่วมกบั จติตำ เจมิประยงค์ 
กรรมกำร บจก.ซีซี ออโต้เซอร์วสิ 
เพื่อขยำยแฟรนไชส์แห่งใหม่บน
ถนนล�ำลกูกำ ซึง่จะเปิดให้บรกิำร
ในเดอืนกนัยำยน 2560 นี้

บลจ.ไทยพาณชิย์ เปิดตวั SCBWIN เน้นผสมสนิทรพัย์ทัว่โลก
ภายใต้กองทุนกลุ่ม Income มีมูลค่าโครงการ 10,000 ล้าน 
บริหารจัดการโดย BlackRock กระจายการลงทุนหลายสิน 
ทรัพย์ที่มีโอกาสการเติบโตในระยะยาวกว่าตราสารหนี้ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,550.00 บาท

 ขาย 19,650.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,193.00  บาท

 ขาย   19,650.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,211.40  ขาย 1,211.84
ลอนดอน ซื้อ 1,211.49 ขาย 1,211.74

ภาวะหุน้ 11 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) 

34.37

39.54125

45.71125

4.4775

0.31108

24.957

-0.20  1,569.24  
  39,625.18
-0.97  2,232.75  
  32,889.07
-0.93  991.95  
  28,059.95
+0.87  559.81  
  1,875.78

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,685.39  -2.23

2,374.97  +11.00

2,484.25  -7.40

1,841.95  +0.21

2,402.45  +7.74

2,945.69  +7.12

1,229.88  -4.45

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,833.61

12.20

5,550.91

14.01

-717.30

-

16,020.75

40.43

15,947.83

40.25

72.92 

-

14,778.56

37.30

13,968.03

35.25

810.53

- 

สมทิธ์ พนมยงค์ 
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เศรษฐกิจ

แคมเปญใหม่ : เศรษฐำ ทวีสิน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บมจ.แสน
สิริ ร่วมกับ จำมรี เกษตระกูล รองผู้จัดกำรใหญ่ ผู้บริหำรสูงสุดสินเชื่อ
เพื่อที่อยู ่อำศัย ธนำคำรไทยพำณิชย์ เปิดตัวแคมเปญ “MOM-
Moments of Miracle” ดอกเบี้ยพิเศษ 1.75% คงที่ 2 ปี พร้อมฟรีค่ำ
จดจ�ำนองโดยผ่อนช�ำระเพียงล้ำนละ 2,300 บำท เป็นระยะเวลำ 2 ปี
ทุกโครงกำรพร้อมอยู่จำกแสนสิริ ตั้งแต่วันนี้-30 กันยำยน 2560 

ประแจทอง : กนกพร งำมวิไลดี พร้อมด้วย สิทธิวัฒน์ พรหมโยธิน 
ผู้จัดกำรแผนกบริกำรงำนเคลม บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด เชิญชวนลูกค้ำ ร่วมโครงกำร “ประแจทองครองใจมหำชน MY 
FAVORITE WORKSHOP” ครั้งที่ 2 โดยกำรให้คะแนนอู่หรือศูนย์
ซ่อม หลังจำกเข้ำใช้บริกำร เพื่อพัฒนำมำตรฐำนใหม่ของอู่หรือศูนย์
ซ่อมทั่วไทย และกำรบริกำรลูกค้ำให้เทียบเท่ำระดับสำกล  

 น.ส.ธิดาศริ ิศรสีมติ รองกรรม 
การผู้จัดการและประธานบริหาร
การลงทนุตราสารทนุ บรษิทัหลกั
ทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย 
จ�ากัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผย
ว่า มีก�าหนดจ่ายเงินปันผลกอง 
ทนุรวมหุน้ไทยจ�านวน 2  กองทนุ
คือ กองทุนเปิดเค-หุ้นทุน (K- 
EQUITY) ในอตัรา 1 บาทต่อหน่วย 
และกองทุนเปิดเค-สตราทิจิค 
แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล (K-STADE) 
ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย ให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ใน
สมุดทะเบียน เวลา 08.00 น. วัน
ที ่30 มถินุายน 2560 และก�าหนด
จ่ายเงินปันผลพร้อมกันวันท่ี 14 
กรกฎาคมนี ้รวมมลูค่าท้ังสิน้ 170.3 
ล้านบาท 
 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานของ 
กองทนุ K-EQUITY หากนบัรวม
การจ่ายปันผลครั้งนี้ จ่ายปันผล
ไปแล้ว 24 ครั้ง เป็นอัตรา 26.70 
บาทต่อหน่วย โดยในรอบผลด�า-
เนนิงาน 1 ปีนบัตัง้แต่วนัที ่1 กรก 
ฎาคม 2559-30 มิถุนายน 2560 

กองทุนค�านวณจ่ายปันผลรวมทั้ง
สิ้นในอัตรา 2.05 บาทต่อหน่วย 
โดยมกีารจ่ายปันผลส�าหรบัผลด�า 
เนนิงานรอบ 6 เดอืนแรก (1 ก.ค.-
31 ธ.ค. 2559) ในอัตรา 1.05 
บาทต่อหน่วย เมือ่วนัที ่13 มกรา-
คม 2560 จะจ่ายเงินปันผลใน
อัตรา 1.00 บาทต่อหน่วยอีกครั้ง
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คิด
เป็นอตัราผลตอบแทนจากเงนิปัน 
ผลเฉลี่ย (Dividend Yield) อยู่ที่ 
12.27%ต่อปี ซึ่งที่ผ่านมากองทุน 
K-EQUITY ใช้กลยทุธ์เน้นมมุมอง
ภาพการลงทนุในระยะกลางถึงยาว
และเป็นหุ้นของบริษัทท่ีมีความ
สามารถสร้างผลก�าไรทีด่ ีแม้ภาวะ
เศรษฐกจิในภาพรวมมคีวามผัน-
ผวน ท�าให้กองทนุสามารถสร้างผล
การด�าเนินงานได้เป็นที่น่าพอใจ
 ด้านการด�าเนินงานของกอง
ทนุ K-STADE จ่ายปันผลรวมแล้ว
ทัง้สิน้ 20 ครัง้ เป็นเงนิ 9.57 บาท
ต่อหน่วย โดยในรอบผลด�าเนิน
งาน 6 เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่วัน
ที่ 1 มกราคมถึง 30 มิถุนายน 

2560) จ่ายปันผลรวมทั้งสิ้นใน
อตัรา 0.20 บาทต่อหน่วย คดิเป็น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
เฉลีย่ (Dividend Yield) ที ่9.51% 
ต่อปี ซึง่ทีผ่่านมากองทนุ K-STADE 
ใช้กลยุทธ์เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจ 
จัยพื้นฐานดี มีอัตราการจ่ายปัน 
ผลสูง และมีการกระจายลงทุนใน
หลากหลายอตุสาหกรรม โดยเน้น
การจบัจงัหวะการซือ้ขายเพือ่สร้าง
ผลตอบแทนให้กองทุน 
 บลจ.กสกิรไทยยงัมองภาพรวม
เศรษฐกิจและการลงทุนของไทย
ในเชิงบวกในครึ่งปีหลัง โดยมีปัจ 
จัยขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของ

บลจ.กสิกรไทย มีก�าหนดจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้นไทย
จ�านวน 2 กองทนุคอื กองทนุเปิดเค-หุน้ทนุ (K-EQUITY) และ
กองทนุเปิดเค-สตราทจิคิ แอคทฟี หุน้ทนุปันผล (K-STADE) 
รวมมลูค่าทัง้สิน้ 170.3 ล้านบาท 

กสกิรไทยปลืม้ปนัผล2กองทนุหุน้ 
ภาคการส่งออก รวมทัง้การลงทนุ
และการเบกิจ่ายงบประมาณในคร่ึง
ปีหลัง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยว
ต่างชาตยิงัขยายตวัใกล้เคยีงกับที่
คาดไว้ โดยประเมินตัวเลขเศรษฐ 
กจิของไทยปี 2560 ประมาณ 3.3-
3.4% ขณะท่ีตัวเลขการส่งออก
คาดเติบโตที่ 3.5% 
 ส่วนการลงทุนในหุ้นไทยเชื่อ
ว่ายังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่
ดไีด้ในปีนี ้โดยคาดการณ์ดชันหีุน้
ไทยปลายปีอยู่ที่ระดับ 1,650 จุด 
แต่ผู้ลงทุนต้องติดตามปัจจัยต่าง
ประเทศท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ลงทนุทัง้ในด้านนโยบายเศรษฐ-
กิจของสหรัฐ รวมถึงปัจจัยด้าน
นโยบายการเงนิของเฟดทีจ่ะปรบั
ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนใน
ภมูภิาค และความผนัผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนในระยะสั้น โดยกล-
ยทุธ์การลงทนุในหุน้ไทยของบลจ.
กสกิรไทยยงัให้น�า้หนกัการลงทนุ
หุน้กลุม่ทีม่ผีลประกอบการทีม่แีนว
โน้มเตบิโตอย่างมัน่คง เน้นลงทนุ
ในหุ้นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์
จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและลง 
ทุนของภาครัฐในครึ่งปีหลัง รวม
ถงึภาคอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ธดิำศริ ิศรสีมติ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 18 ฉบับที่ 4620 (1145) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กีฬา

โลกกีฬา

‘หงส์’ซวิแขง็ดาวรุง่‘สิงโต’

‘เวงเกอร์’ยนั‘ซานเชส’อยูต่่อ

‘เลนนอน’อยากเล่นเตม็แก่

“หงส์แดง” ลเิวอร์พลู คว้าตวั โดมนิกิ โซ
ลานเก้ กองหน้าดาวรุง่ ทมี “สงิโตค�าราม” 
อังกฤษ มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่
สญัญาของเขากบัทีมเชลซ ีสิน้สดุลง จากการ
เปิดเผยของทมีจากถิน่แอนฟิลด์ 
 กองหน้าวยั 19 ปี เป็นส่วนหนึง่ของนกั
เตะชุดเยาวชนของทมีเชลซ ีตัง้แต่ปี 2004 ยงิ
ได้ 4 ประตใูนการแข่งขนัชงิแชมป์โลก ชดุยู 
20 ปีชดุคว้าแชมป์ เมือ่เดือนมถินุายนทีผ่่าน
มา และได้รบัโหวตให้เป็นนกัเตะยอดเย่ียม
ประจ�าการแข่งขันด้วย “มันเป็นความรู้สึก     
ทีว่เิศษมาก ทกุคนให้การต้อนรบัผมอบอุน่
มาก หวังว่าผมจะมีโอกาสลงเล่นให้มากที่ 
สดุ” โซลายเก้ กล่าว 

อาร์แซน เวงเกอร์ นายใหญ่ทมี “ปืนใหญ่” 
อาร์เซนอล ยนืยนัว่า อเลกซสิ ซานเชส ไม่
ได้บอกกับเขาว่าต้องการที่จะย้ายออกจาก   
ทมีอาร์เซนอล “นกัเตะกลบัมาฝึกซ้อมแล้ว 
และเราหวังว่าทุกคนจะเคารพในสัญญาที่
พวกเขามอียูก่บัทมี” เวงเกอร์ กล่าว และเมือ่
ถูกถามว่า อเลกซสิ ซานเชส บอกหรอืเปล่า
ว่าต้องการออกจากทมี เวงเกอร์ กล่าว “ไม่ 
ไม่มใีครรูท้ัง้สิน้ ซานเชส อาจจะต่อสญัญา   
กบัทมีต่อไปกไ็ด้ นัน่คอืส่ิงทีต้่องเกดิขึน้ และ
เรากต้็องมาท�าอะไรมากขึน้ เมือ่ฤดกูาลนีส้ิน้
สดุลง”  
 อนึง่ ทมีแมนเชสเตอร์ ซติี ้ เป็นทมีหนึง่
ทีแ่สดงความสนใจอยากได้ตวัซานเชส

แอรอน เลนนอน กองกลางของทมี “ทอ็ฟ
ฟ่ีสนี�า้เงนิ” เอฟเวอร์ตนั อดใจไม่ไหวอยาก
ลงสนามเตม็แก่ หลงัจากหายจากอาการบาด
เจบ็ โดยกองกลางวยั 30 ปี ลงเล่นเกมล่าสดุ
ให้กบัเอฟเวอร์ตนั เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ทีผ่่าน
มา ซึง่ท่ีผ่านมาทางทีมกอ็อกมาให้ข่าวว่า ดู 
แลนกัเตะอย่างเตม็ที ่ ซ่ึงโดยส่วนตวัของนกั
เตะเอง กไ็ด้รบัการสนบัสนนุจากนกัเตะและ
แฟนบอลมาตลอด 
 “ยอดเยีย่มมากทีผ่มได้กลบัมาหลงัจาก
ผ่านช่วงเวลาทีย่ากล�าบาก ผมมสีปัดาห์แรก
ทีด่ใีนสนามฝึกซ้อม ผมรอไม่ไหวแล้วทีจ่ะได้
กลบัมาลงสนามอกีครัง้” เลนนอน กล่าว 

‘ลูกากู’ล่ันคว้าแชมป์ทุกปี
โรเมล ูลกูาก ูกองหน้าตวัใหม่ของทมี “ปิศาจ
แดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศลั่นขอ   
คว้าแชมป์กับทมีทกุๆฤดกูาลทีเ่ขาอยู่ในถ่ินโอลด์ 
แทรฟฟอร์ด 
 ลกูาก ู มโีอกาสกลบัมาร่วมงานกบั โชเซ มู
รินโญ่ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากที่เคยร่วมงานกัน
สมยัทีอ่ยูก่บัทมีเชลซ ีและการกลบัมาร่วมงานกนั
อกีครัง้ กส็ร้างความประหลาดใจให้กบัหลายคน
ไม่น้อย เหตุผลหนึ่งของ ลูกากู ก็คือการได้มี
โอกาสร่วมงานกบั พอล ป๊อกบา เพือ่นซีข้องเขา 
ทีย้่ายมาอยูก่บัทมีเมือ่ซมัเมอร์ทีแ่ล้ว   
 “ผมรูส้กึดมีากตอนนี ้ ผมมคีวามสขุจรงิๆ” 
เขาพดูกบั พอล ป๊อกบา เพ่ือนของเขาระหว่างให้
สมัภาษณ์กบัทาง  MUTV “ผมไม่สามารถทีจ่ะ
รอให้ถงึวนัทีจ่ะเร่ิมกบัพวกเขาได้เลย เมือ่ปีทีแ่ล้ว 
พวกเขาคว้าแชมป์มา 3 รายการ ถงึตอนนี ้ เรา
ก�าลงัสร้างทมีให้แขง็แกร่งมากขึน้ แน่นอน มนั
ต้องดกีว่าเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว”  
 และเมือ่ถกูถามว่า เป้าหมายส่วนตวัของเขา
คืออะไร “คว้าแชมป์ทกุๆปี ไม่มอีะไรน้อยไปกว่า
นัน้ ไม่มจีรงิๆ ผมคดิว่าการเป็นคนของทมีแมน
เชสเตอร์ ยไูนเตด็ คณุต้องอยูก่บัความท้าทายใน
ทกุๆรายการและทกุถ้วย นีค่อืเหตผุลทีผ่มมาที่
นี ่ผมต้องการมาช่วยให้ทมีมคีวามแขง็แกร่งมาก
ขึน้กว่าเดมิ” 
 “ผมไม่ต้องการทีจ่ะพดูอะไรมาก แต่ผมต้อง 
การทีจ่ะแสดงให้เหน็ในสนามมากกว่า ผมจะท�า
ทกุอย่างเพือ่ให้ได้ชยัชนะในเกม” 
 ลกูาก ูเริม่ลงซ้อมกบัเพือ่นใหม่ของเขาแล้วที่
แอลเอ ไม่ถงึชัว่โมงก่อนทีส่ญัญาการซือ้ขายจะ
เสรจ็สิน้ เมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่านมา กองหน้าวยั 24 
ปีทมีชาตเิบลเยยีม มโีอกาสพกักบัเพือ่นๆ ทีเ่บ

ความหวังที่ ราฟาเอล นาดาล จะคว้าแชมป์
วิมเบิลดัน สมัยที่ 3 ต้องสิ้นสุดลง เมื่อพลาด
ท่าพ่ายให้กับ ฌีลล์ส มุลเลอร์ มือ 16 จากลัก
เซมเบิร์ก ด้วยสกอร์ 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 
15-13 “มันเป็นเกมที่ไม่ดีส�าหรับผมเลย ใน
เกมท่ีพบกับคู่แข่งที่เล่นด้วยยากแบบนี้” นา
ดาล กล่าว “เขาท�าได้ดีมาก เล่นได้สุดยอด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซตที่ 5 แต่ผมกลับท�า
ไม่ดีเลย” ขณะที่ มุลเลอร์ กล่าวว่า “แน่นอน 
ผมต้องดีใจ ผมท�าได้ดีสองเซตแรก หลังจาก

เวอร์ลีย์่ ฮลิล์ ได้ถ่ายภาพแจกลายเซน็กบัแฟนๆ 
ก่อนลงสนามฝึกซ้อม
 ดเูหมอืนว่า มรูนิโญ่ นายใหญ่ของทมี จะมี
ความสุขมากกับสถานการณ์ของทีมในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะการได้มโีอกาสมาร่วมงานกบั ลกูากู 
อกีครัง้ “โรเมล ูเหมาะสมกบัความเป็นแมนเชส
เตอร์ ยไุนเตด็ อยูแ่ล้ว เขาเป็นนกัเตะทีม่คีวาม
เป็นส่วนตวัสงูมาก ร่างกายสงูใหญ่ และมนัเป็น
เร่ืองไม่แปลกที่เขาต้องการจะพัฒนาอาชีพของ
เขากบัทมีทีย่ิง่ใหญ่”  
 “เขาจะต้องเป็นผูเ้ล่นทีย่ิง่ใหญ่ทีเ่ข้ามาเสรมิ
ในทมี และผมรูด้ว่ีาทกุคนในทมีให้การต้อนรบั
เขาเป็นอย่างด ีผมก�าลงัมองไปถงึวนัทีไ่ด้ร่วมงาน
กบัเขาอกีครัง้” 

‘นาดาล’ยอมรบัเล่นไม่ดี
นั้น ราฟา ก็เล่นได้ดีขึ้นมา มันเป็นเกมที่ใหญ่ 
ผมดีใจมากที่ได้ 2 แมตช์พอยต์สุดท้าย 
 ขณะที่ แอนดี้  เมอร์เรย์ แชมป์เก่ามือ 1 
ของโลก ผ่านเข้าไปรอบก่อนรองชนะเลศิ หลงั
จากท่ีเอาชนะเบนอตต์ พาแอร์ จากฝรั่งเศส 
7-6 (6-1), 6-4, 6-4  “ผมก�าลังเคลื่อนไหว
ได้ดี ไม่เหมือนในเกมกับ ฟาบิโอ ผมโอเคขึ้น
มาก ผมมีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ผมเข้าถึงบอล
ได้เร็ว ตีบอลได้แรงขึ้น ผมมีความสุขมาก”     
เมอร์เรย์ กล่าว 
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ปาเรษ นาธ ตัง้ชือ่ภาพนีใ้น nytsyn.com ว่า “Brexit confusion” 
เป็นภาพคนพายเรือเกาะอังกฤษพายไปคนละทาง สะท้อนแผน
อังกฤษออกจากอียู ที่ยังสร้างความสับสน

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ผลงานของกองทพัอริกั ร่วมกบั 
กองก�าลงันานาชาตนิ�าโดยสหรฐั ที่
สามารถยดึคนืเมอืงโมซลู ซึง่เป็น
ฐานทีม่ัน่ของกลุม่ก่อการร้ายไอเอส 
(IS : Islamic State) ส�าเรจ็ หลงัต่อ 
สู้ยาวนานกว่า 3 ปี  
 นอกจากเป็นชัยชนะไอเอส

ศนูย์ประสานงานเพือ่ให้การปฏ-ิ
บัติภารกิจร่วมกันราบรื่น
 ในส่วนของมาเลเซีย ได้
เพิ่มระดับเฝ้าระวังเข้มข้นข้ึน
อีกขั้น หลังกองทัพอิรักยึดคืน
โมซลู โดยนายฮชิามมดุดนิ ฮสุ
เซน รัฐมนตรีกลาโหมมาเล-
เซีย ประกาศว่า ตอนนี้ไอเอส
เป็นศัตรูหมายเลข 1 ของรัฐ-
บาลมาเลเซีย
 ฮุสเซนมองว่า มีความเป็นไป
ได้สงูทีส่มาชกิไอเอส โดยเฉพาะที่
เป็นสัญชาติมาเลเซีย จะหนีจาก
อิรักลักลอบเข้ามาเลเซีย
 มาเลเซียเพ่ิมระดับเฝ้าระวัง 
ด้วยการตรวจจุดผ่านแดนทั่วประ 
เทศเข้มงวดขึ้น และรัฐมนตรีกลา 
โหมจะเดินทางไปซาอุดีอาระเบีย 
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และบาห์ 
เรน เพื่อขอข้อมูลสมาชิกไอเอสที่
ต้องเฝ้าระวัง
 นอกจากเพิม่มาตรการเฝ้าระวงั
เข้มข้นขึ้นแล้ว รัฐมนตรีกลาโหม
มาเลเซียยังฝากถึงเพื่อนบ้านว่า 
 “อาเซียนทุกประเทศควร
จะมมีาตรการป้องกนั และการ 
เตรยีมพร้อมรบัมอืการก่อการ
ร้ายกันอย่างจริงจัง”

 
 

In Brief : ย่อความ

ประเทศในภูมิภาคอา-
เซยีน 4 ชาต ิประกอบด้วย
มาเลเซยี อนิโดนเีซีย ฟิ-
ลปิปินส์ และสงิคโปร์ เพิม่
ระดบัเฝ้าระวงักลุม่ก่อการ
ร้ายไอเอส หลงัอริกัยดึคนื
เมอืงโมซลู หวัน่สมาชิกไอ
เอสหนีจากโมซูลลักลอบ
เข้าประเทศ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ครัง้ส�าคญัแล้ว ยงัเป็นข่าวดขีองรฐั 
บาลอิรักและชาวอิรักทั้งประเทศ
ด้วย 
 ในทางตรงกนัข้าม กลุม่ประ 
เทศอาเซยีน โดยเฉพาะ 4 ประ 
เทศ คือมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ กลับ
รู้ สึกผวา หวั่นสมาชิกไอเอส-
หนทีพัแตกในโมซลูลกัลอบเข้า
ประเทศ 
 ทั้งนี้ 4 ประเทศตระหนักถึง
ภยัไอเอสมานาน โดยได้ยกระดบั

อาเซียน4ชาติเข้มป้องภัยไอเอส

เฝ้าระวังเข้มข้นขึ้น หลังกลุ่มติด
อาวธุมคีวามสมัพนัธ์กบัไอเอส ยดึ
เมืองมาราวีของฟิลิปปินส์ เมื่อวัน
ที ่23 พ.ค. ซึง่กองทพัฟิลปิปินส์ยงั
ไม่สามารถยดึคนืได้จนถงึปัจจบุนั
 และเพิม่มาตรการป้องกนัเข้ม
ข้นขึ้นอีกระดับ หลังกองทัพอิรัก
ยึดคืนโมซูล
 สิงคโปร์เข้มงวดการตรวจคน
เข้าเมือง เพิ่มความร่วมมือด้าน
การข่าวกบัเพือ่นบ้านอาเซยีน และ
เฝ้าระวังเป้าหมายที่มีชื่อใน “บัญ 
ชีด�า” อย่างรอบคอบ 
 นอกจากนัน้ สงิคโปร์ยงัก�า 
หนดเปิดสถาบนัฝึกการต่อต้าน
การก่อการร้ายในเดือนหน้า 
ตัง้เป้าฝึกทหารจากโครงการนี้
ปีละ 18,000 นาย  
 ด้านมาเลเซยี อนิโดนเีซยี และ
ฟิลปิปินส์ จับมือกนัเพิม่มาตรการ
ป้องกนั ด้วยแผนลาดตระเวนร่วม
ไตรภาคีในทะเลซูลู (Sulu Sea) 
ซ่ึงเป็นน่านน�า้ใช้ร่วมกันของ 3 ประ 
เทศ โดยปฏบิตักิารลาดตระเวนทัง้
ทางน�้าและอากาศ เริ่มโครงการ
ตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมา 
 นอกจากลาดตระเวน ยังร่วม
มือกันด้านการข่าวด้วย มีการตั้ง

ข้อมลูภำพ : thetrentonline.com
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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
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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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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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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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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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

กรรมการผูจ้ดัการอาวโุสด้านปฏ-ิ
บตักิาร และการบรหิารสนิค้ารบัเบอร์ 
แลนด์ แถลงข่าวโครงการประกวด 
RUBBERLAND Design Contest 
ทีลิ่ฟว่ิงรมู ช้ัน 4 ศนูย์การค้าสยาม
ดสิคฟัเวอรี ่J 13.30 น. ยวุด ีจ-ิ
ราธวิฒัน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ร-ิ
หารและกรรม การผู้จัดการใหญ่ 
กลุม่ธรุกจิห้างสรรพสินค้า บรษิทั 
กลุม่เซน็ทรลั จ�ากดั แถลงข่าวการ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั เจ
ดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส์ จ�ากดั 
(มหาชน) แถลงข่าวทีค่วามร่วมมอื
ทางธรุกจิ ทีโ่รงแรม siam@siam 
J 10.30 น. ลดัดา มงคลชยั-
ววิฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั 
เอเชยี โฮเรก้า จ�ากดั เปิดงาน HO-
RECA ASIA 2017 ที่ศูนย์การ
ประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์J 13.30 
น. วันจกัร โชตชิยัชรนิทร์ ผูช่้วย

J 10.00 น. ประธานวงศ์ พร-
ประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่
บรษิทั สยามกลการอตุสาหกรรม 
จ�ากดั และ ชวนนิทร์ บณัฑติกฤษ-
ดา ประธานกรรมการบรหิารและ

จดังานฉลองครบ “70 ปี ห้างเซน็ 
ทรลั” ทีโ่รงแรม พาร์ค ไฮแอท กรงุ 
เทพฯ J คณะแพทยศาสตร์ศริิ 
ราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิ-
ดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรร-  
ยายเรือ่ง “โรคทีพ่บบ่อยในผูส้งูอาย”ุ 
พร้อมรบับรกิารตรวจวดัความดนัโล-
หติ (ฟร)ี ในวนัที ่26 กรกฎาคม 2560 
เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 7009  
ตกึสยามนิทร์ ชัน้ 7 รพ.ศริริาช  

เมือ่พืน้ทีป่่าชายเลนลดลงอย่างต่อ
เน่ือง อันเกดิจากการขยายตวัของ
ประชากร ท�าให้มีการพัฒนากิจ-
กรรมต่างๆมากมาย ส่งผลให้อณุห-
ภมูนิ�า้สงูขึน้ ปรมิาณธาตอุาหารลด
ลง ความเคม็เพิม่ขึน้ น�า้ขุน่ข้น มี
ปริมาณสารพิษในน�้า เกิดการพัง
ทลายของดิน มีการเปลี่ยนแปลง
ชนดิ ปรมิาณและลกัษณะโครงสร้าง
ของพชืและสตัว์น�้า ทีส่�าคัญคือ มี
ผลกระทบต่อความสมดลุของระบบ
นิเวศน์ในป่าชายเลน และระบบ
นเิวศน์อืน่ในบรเิวณชายฝ่ัง
 เพือ่ร่วมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมให้
ระบบนเิวศน์มคีวามสมดลุกับประ-
ชากรในชมุชน บรษิทั ไทยแลนด์ 
พรวิเิลจ คาร์ด จ�ากดั ผู้ด�าเนนิงาน 
โครงการบัตรสมาชิกพิเศษ “ไทย
แลนด์ อลีทิคาร์ด” จงึร่วมกบั เทศ 
บาลต�าบลปากน�้าประแส อ�าเภอ
แกลง จงัหวดัระยอง ชาวบ้าน ตวั-

‘ไทยแลนด์อีลิท’ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาตทิีส่ดชืน่ มอีาหารการกนิ
ให้เลือกมากมาย ได้เห็นกิจกรรม
ของคนในชมุชนทีอ่ยูร่่วมกนัอย่างมี
ความสขุ กเ็ท่ากบัเป็นการต้อนรบั
นกัท่องเทีย่วและนกัลงทนุอย่างอบ 
อุ่น ซึง่เป็นการช่วยส่งเสรมิเศรษฐ 
กจิและการท่องเทีย่วไทยได้อกีทาง
หนึง่ด้วย

แทนชมุชน น้องๆนกัเรยีนในชมุชน 
และชมรมกลุ่มคนรักประแส จัด-
กจิกรรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมขึน้ ใน
โครงการ “TPC สญัจร...ร่วมอน-ุ
รกัษ์ปลกูป่าชายเลน” พร้อมมอบ
เงนิร่วมสนบัสนนุโครงการปลกูป่า
ชายเลน และน�าทีมพนักงานร่วม
กจิกรรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ปลกูไม้
โกงกาง เพือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว สร้าง
แหล่งอาหาร และเกบ็ขยะท�าความ
สะอาดชายหาดให้กบัชมุชน
 นายพฤทธ์ิ บปุผาค�า ผูจ้ดัการ
ใหญ่ บรษิทั ไทยแลนด์ พรวิเิลจ 
คาร์ด จ�ากดั กล่าวว่า ทีไ่หนมต้ีนไม้ 
ทีน่ัน่มชีวีติ เป็นสิง่ทีน่่าเสยีดายมาก
ที่พ้ืนที่สีเขียวในบ้านเราลดน้อย
ถอยลงจนน่าตกใจ ถ้าลองสังเกต
ตอนนัง่เครือ่งบนิ ถ้ามองเหน็ภเูขา
หวัโล้น กับพ้ืนดนิสีน�า้ตาลเป็นบร-ิ
เวณกว้าง นั่นหมายถึงเริ่มเข้าเขต  
ประ เทศไทยแล้ว ในขณะทีป่ระเทศ

เพือ่นบ้านยงัมป่ีาและภเูขายงัมคีวาม
อดุมสมบรูณ์อยูอ่กีมาก ดงันัน้ คน
ไทยต้องช่วยกนัเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวให้
มากยิง่ขึน้ ไทยแลนด์ อลีทิฯจงึขอ
เป็นส่วนหนึง่ในการร่วมสร้างพ้ืนที่
สเีขยีวให้เพิม่ขึน้ ท�าสิง่ทีเ่ป็นประ-
โยชน์ให้กบัประเทศชาต ิแม้จะเป็น
เพยีงส่วนเลก็ๆ แต่กถ็อืเป็นจดุเริม่
ต้นทีด่ี
 ทัง้นี ้ไทยแลนด์อลีทิฯ ให้ความ
ส�าคญักบันโยบายการท�ากจิกรรม
เพือ่สงัคม โดยเฉพาะการอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อมและชายฝ่ัง ซึง่อลีทิคาร์ด
ให้บรกิารทางด้านการท่องเทีย่ว และ
การลงทนุ หากบ้านเรามสีภาพแวด 
ล้อมที่พร้อมส�าหรับการท่องเที่ยว 
นกัลงทนุและนกัท่องเทีย่วกจ็ะเลอืก
มาบ้านเรา ฉะนัน้คนไทยต้องร่วม
กนัสร้างความพร้อมให้กบับ้านเรา
ก่อน เพ่ือดงึดดูให้ชาวต่างชาติเข้า
มาบ้านเราให้มากทีส่ดุ ได้สมัผสักบั
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ดร.สมคดิ จำตศุรพีทิกัษ์ รองนำยกรฐัมนตร ี มอบรำงวลั “นกักำรเงนิแห่งปี 
2559 : Financier of the year 2016” ให้กบั ชำตชิำย พยหุนำวชียั ผูอ้�ำนวย
กำรธนำคำรออมสนิ ในฐำนะทีเ่ป็นนกักำรเงนิทีม่ผีลงำนโดดเด่น มวีสิยัทศัน์
กว้ำงไกล พฒันำองค์กรให้เจรญิก้ำวหน้ำ 

วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธำนในพธีิ
ปล่อยขบวนรถแห่เทยีนพรรษำ เนือ่งในเทศกำลอำสำฬหบชูำและเข้ำพรรษำ 
ประจ�ำปี 2560 โดยม ี ฉวรีตัน์ เกษตรสนุทร ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ำกระทรวง
วฒันธรรม, ผูบ้รหิำร สถำนศกึษำ และเครอืข่ำยทำงพระพทุธศำสนำ ร่วมงำน

มุรธำธีร์ รักชำติเจริญ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ เปิดงำนพุทธ
ประเพณ ีเข้ำพรรษำมหำมงคล สักกำระ 12 พระธำตปุระจ�ำปีเกดิ “ท�ำควำมดี
ถวำยพ่อหลวง” เพือ่ส่งเสรมิกำรท�ำนบุ�ำรุงพระพุทธศำสนำ และสร้ำงสมัพนัธ-
ภำพทีด่ใีนกำรอนรุกัษ์ประเพณไีทย ทีศ่นูย์กำรค้ำเทอร์มนิอล 21 โครำช 

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธำนกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อ           
กำรท่องเทีย่วอย่ำงยัง่ยนื ร่วมแบ่งปันแนวคดิกำรท่องเทีย่วทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ชมุชน และมอบตรำสญัลกัษณ์กำรท่องเทีย่วเชงิสร้ำงสรรค์ รุน่ที ่ 3 แก่ชมุชน 
ในงำน Community-based Tourism Forum

บญุชยั โชควฒันำ ประธำนกรรมกำร บรษิทั สหพฒันพบิลูจ�ำกดั (มหำชน) 
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิำรมอบทนุกำรศกึษำจ�ำนวน 210 ทนุ แก่บตุร-ธดิำของ
พนกังำน เพือ่ช่วยแบ่งเบำค่ำใช้จ่ำยของพนกังำน และสนบัสนนุให้เยำวชนได้
รบัโอกำสทำงกำรศกึษำมำกขึน้ ทีอ่ำคำรบำงกอกทำวเวอร์ 

สรุช ล�ำ่ซ�ำ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั ลอ็กซเล่ย์ จ�ำกดั (มหำชน) มอบดอก 
ไม้จนัทน์ “ภกัดภีมูนิทร์” จ�ำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ให้กบั เบญญำ อนิทรวงศ์โชติ 
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรเขตคลองเตย เพื่อน�ำไปใช้ในพระรำชพิธีถวำยพระเพลิง 
พระบรมศพพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช 

ก�ำธร วงัอดุม ประธำนชมรมวทิยำกำรพลงังำน พร้อมด้วยสมำชกิ วพน.1-วพน.
9 ร่วมกบัชมรมพลงัไทยใจอำสำ กลุม่ ปตท. ประดษิฐ์ดอกดำรำรตัน์จ�ำนวน 199 
ดอก ณ บรเิวณโถงชัน้ 1 อำคำร 1 ปตท. ส�ำนกังำนใหญ่ เพ่ือแสดงควำมอำลยั
และแสดงควำมจงรกัภกัดต่ีอพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดุลยเดช  

มร.Andre Graber นำยกสมำคม สมำคมชำวสวสิ พร้อมด้วยสมำชกิ ทีพ่�ำนัก
ในประเทศไทย เข้ำเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมกำรเดินรถไฟฟ้ำบีทีเอส เพื่อแลก
เปลีย่นประสบกำรณ์กำรเดนิทำง โดยม ีพนำ องักำบ ผูจ้ดักำรฝ่ำยควบคมุกำร
เดนิรถไฟฟ้ำบทีเีอส ให้กำรต้อนรบั ทีบ่ทีเีอส ส�ำนกังำนใหญ่   



ฉบับดิจิตอลรายวัน 14ปีที่ 18 ฉบับที่ 4620 (1145) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อภริด ี ตนัตรำภรณ์ รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณชิย์แถลงข่ำวกำรจดังำน 
“Organic & Natural Expo2017” งำนแสดงสนิค้ำและบรกิำรเกษตรอนิทรีย์
และธรรมชำตทิีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทยและภมูภิำคอำเซียนภำยใต้แนวคดิ 
“ASEAN : Home of Organic” ทีก่ระทรวงพำณชิย์ 

พษิณ ุสวุรรณะชฎ เอกอคัรรำชทตูไทย ประจ�ำกรงุลอนดอน สหรำชอำณำจกัร
บรเิตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนอื ให้เกยีรตเิข้ำร่วมฟังกำรบรรยำยจำก ชอง 
หลยุส์ นำกำมรูะ ตวัแทนจำก ลอมบำร์ด โอดเิย่ร์” ในหวัข้อกำรจดักำรไพร
เวท แบงค์กิง้ กจิกรรมดงูำนของหลกัสูตร “อลัตร้ำ เวลท์ กรุ๊ป รุ่นที ่3” 

ม.ล.ปนดัดำ ดศิกลุ รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร เปิดโครงกำรพฒันำ
ศกัยภำพครสูอนภำษำองักฤษ แบรนด์ตวิเตอร์ซมัเมอร์แคมป์โดยม ี ดร.จงรกั 
วัชรินทร์รตัน์ รกัษำกำรแทนอธกิำรบด ี มก.ตลุย์ วงศ์ศภุสวสัดิ ์ และ ช่อทพิย์ 
ประมลูผล ร่วมงำน ทีอ่ำคำรสำรนิเทศ 50 ปีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ บำงเขน 

สมคิด สมศรี อธบิดกีรมกจิกำรผู้สูงอำย ุให้เกยีรตเิป็นประธำนเปิดงำน “In-
ter Care Asia 2017” งำนแสดงเทคโนโลยแีละนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ ส�ำหรบั
ผูส้งูอำยรุะดบันำนำชำต ิครัง้ที ่2 เพือ่เตรยีมควำมพร้อมในกำรก้ำวเข้ำสูส่งัคม
ผู้สูงอำยอุย่ำงสมบรูณ์ในปี 2564 

คณุหญงิสจิุตรำ มงคลกิต,ิ สทุธเิกยีรต ิ จริำธวิฒัน์ ประธำนกรรมกำร และ     
ธรีะยุทธ จริำธวิฒัน์ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร โรงแรมและรสีอร์ตในเครอืเซน็
ทำรำ มอบรำงวลัสดุยอดผูบ้รหิำรแห่งปีในงำนประชมุใหญ่ประจ�ำปีผูบ้รหิำร
ระดบัสงูและผูจ้ดักำรทัว่ไปของโรงแรมและรสีอร์ตในเครอืเซน็ทำรำ 

ดร.ชำญกฤช เดชวิทกัษ์ ประธำนสภำอตุสำหกรรมจงัหวัดสมทุรปรำกำร จดั
แข่งขนักอล์ฟชงิถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กมุำรีเพือ่กระชบัควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงสมำชกิของสภำฯ และประชำชนทัว่ไป 
ทีส่นำมกอล์ฟ กรีนวัลเล่คันทรีคลบั 

เสกสรรค์ ไตรอโุฆษ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บจก.สยำมมชิลนิ และ สมชยั 
เตชะวณิช ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรตลำดและรองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ กลุม่
ธรุกจิกำรตลำด บมจ.บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ ร่วมในพธิเีปิดโครงกำรบริกำร
ตรวจเชก็สภำพยำงฟร ีทีส่ถำนบีรกิำรน�ำ้มนับำงจำก สำขำพระรำม 2 

เสรมิคณุ คณุำวงศ์ ผูอ้�ำนวยกำรโครงกำรส่งเสรมิศลิปะไทย พร้อมด้วย ศ.ปรชีำ 
เถำทอง ศลิปินแห่งชำต,ิ ปกรณ์ กล่อมเกลีย้ง ภณัฑำรักษ์และวิทยำกร และ 
อ.ช่วง มลูพนิจิ ศลิปินแห่งชำต ิร่วมถ่ำยภำพในงำนเสวนำ “บทบำท จกัรพันธุ์ 
โปษยกฤต ในศลิปะสมยัรัชกำลที ่9” 

สังคม


