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ยุคคนดี!

KFHAPPYเน้น
ผลตอบแทนสูง

“คล็อปป์”ลั่น
ทำ�เท่�ที่ทำ�ได้

ศุภ�ลัย
เปิด22โครงก�ร

นักเที่ยวจีน
ปรับก�รใช้จ่�ย

จรงิใจหรอืไกก่า
ทีค่นยงับรโิภคได้ไปขายให้ท�า
อาหารสตัว์ ซ่ึงราคาต�า่กว่า ท�า 
ให้รัฐเสียประโยชน์จากส่วน
ต่างราคากว่า 10,000 ล้านบาท 
ต้องปูเสื่อรอดูว่าท่านผู้น�าใน
ฐานะประธานกรรมการนโย 
บายและบรหิารจดัการข้าวจะ
มีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้อย่างไร

ช่วงเวลาที่ท่านผู้น�ามาลุกขึ้น
มาท�าท่าขึงขังจริงจังอีกครั้ง
กบัการปราบโกง ด้วยการเปิด
สายด่วน เปิดตู้ปณ. รับแจ้ง
เบาะแสจากประชาชน ก็เกิด
เรื่องท้าทายความจริงใจ เมื่อ
มข้ีอมลูความไม่ชอบมาพากล
ประมูลขายข้าวสต็อกรัฐบาล
จากโครงการรับจ�าน�าเอาข้าว
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สันดานดิบบาปยากจะแก้ไข 
ต้องจดัการให้เขด็หลาบ  
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อย่าเหมือนสั่งขี้มูก

editor59lokwannee@gmail.com

ทุกวันนี้กองทัพก็มี
การปฏิรูปตัวเองอยู่แล้ว

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“ปฏิรูปกองทัพ” ให้เป็น “ทหารอาชีพ” 
ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้ในยุค “รัฐบาลทหาร” 
บ้านเมืองจึงต้องอยู่กับรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญ 
แตกต่างสิ้นเชิงกับละครโทรทัศน์ซีรี่ส์ชุด “ภารกิจรัก” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ถาม “รัฐบาลทหาร” 
ซื้ออาวุธมากมายท�าไมและจะไปรบกับใคร? 
“ไพจิต ศรีวรขาน” ยันประชาชนคือเจ้าของประเทศ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ชี้ใช้อ�านาจยังไม่รอบคอบ 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” จะมีความเชื่อถือได้แค่ไหน? 
“โสภณ พรโชคชัย” ถาม “เบคแฮม” ซื้อบ้านที่สมุย 
มีการตรวจสอบและถือเป็นการ “ขายชาติ” หรือไม่? 

 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4622 (1147) วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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เรื่องจากปก

กว่า 3 ปีที่ครองอ�านาจยังต้องเปิดตู้ ปณ.
 เปิดสายด่วนรับเบาะแสจากประชาชน
เป็นเครื่องชี้วัดว่าปราบโกงส�าเร็จหรือไม่

จรงิใจหรอืไกก่า
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บวุ่าทีผ่่านมามกีารประมลูขายข้าว
ให้คนบรโิภคไปเป็นอาหารสตัว์ 18 
โกดงั รวม 200 ตนั ท�าให้รฐับาลขาด 
ทนุไป 1,000 ล้านบาท หากขายข้าว
จากทีค่นบรโิภค ไปเป็นอาหารสตัว์ 
จ�านวน 2.14 ล้านตนั คาดว่ารฐับาล
จะต้องขาดทนุประมาณ 10,700 ล้าน
บาท
 มีค�าถามว่าท่านผู้น�าในฐานะ
ประธานกรรมการนโยบายและบร-ิ
หารจัดการข้าว (นบข.) รับทราบ
เรือ่งเหล่านีห้รอืไม่ เพราะผูด้�าเนนิ
การยืนยันว่าผ่านความเห็นชอบ
จากประธานนบข.แล้ว
 ต้องรอดทู่าทขีองท่านผูน้�าทีล่กุ
ขึน้มาท�าท่าขงึขงัจริงจงักบัการปราบ
โกงอกีครัง้จะมปีฏกิริยิาอย่างไรกบั
เรือ่งนี้
 ทีส่�าคญัคอืต้องรอดผูลการตรวจ
สอบของส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดิน
ทีพ่รรคเพือ่ไทยจะไปยืน่เร่ืองให้ด�า 
เนนิการว่าผลการตรวจสอบจะออก
มาอย่างไร
 ไหนๆจะปราบโกง จะท�าประ-
เทศไทยให้ใสสะอาดลองเริ่มจาก
เรือ่งขายข้าวคนบรโิภคไปเป็นอา-
หารสตัว์ทีท่�าให้รฐัเสยีส่วนต่างราย
ได้ทีค่วรจะได้รบั ซึง่ตามข้อมลูหลกั
ฐานทีน่�ามาเปิดเผยค่อนข้างชดัเจน
พอสมควร
 ใครผดิว่าตามผดิ นอกจาก
จะเอาโทษทางอาญาแล้ว ต้อง
ให้ชดใช้ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
ด้วย หรอืถ้าสอบแล้วไม่เหน็ว่า 
การเอาข้าวท่ีคนยงับรโิภคไปขาย
เป็นอาหารสตัว์ราคาถกูไม่เป็น
ความผิดโดยมีเหตุผลความจ�า 
เป็นอย่างไรก็ชี้แจงกันออกมา 
ประชาชนรอฟังค�าตอบ

พลนัท่ีท่านผูน้�าลกุข้ึนมาท�าท่าขงึขงั
จรงิจงักบัการปราบโกงอกีครัง้ด้วย
การออกค�าสั่งให้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาต ิ(คสช.) และกองทพับก 
ซึง่รวมไปถึงกองทัพภาค และหน่วย
ทหารของกองทพับกในพืน้ที ่ เป็น
ช่องทางรบัเรือ่งร้องเรยีนการทจุรติ
ประพฤตมิชิอบ เรยีกรบัสนิบนหรอื
ผลประโยชน์ทุกรปูแบบ ทีม่เีจ้าหน้า 
ที่ของรัฐเข้าไปเก่ียวข้อง ด้วยการ
เปิดตู ้ปณ. และสายด่วนให้ประชา-
ชนแจ้งข้อมลูเบาะแสต่างๆ โดยมอบ
หมายให้ผูบ้ญัชาการทหารบกและ
เลขาธกิาร คสช. เป็นผูร้บัผดิชอบ
 ท่านผูน้�ายนืยนัถงึความส�าคญั
จ�าเป็นท่ีต้องปราบปรามคอร์รัป-
ชันอย่างจรงิจงั เพราะการทจุรติเชือ่ม
โยงไปสูปั่ญหาอืน่ๆ เช่น ปัญหาค้า
มนษุย์ การขาดความศรทัธาในหน่วย
งานของรฐั ประเทศชาตสิญูเสยีงบ
ประมาณแผ่นดนิมหาศาล และกระ 
ทบต่อความเชือ่ถอืของต่างประเทศ
 เป้าหมายคอืสร้างประเทศไทย
ให้ใสสะอาดฟ้ืนคนืความเชือ่มัน่จาก
ประชาชน โดยเบาะแสทีไ่ด้รบัจาก
ประชาชนจะถกูรวบรวมส่งไปยงัส�า 
นกันายกรฐัมนตร ีเพือ่ตรวจสอบข้อ
เท็จจรงิและด�าเนนิการตามกฎหมาย
กบัผู้กระท�าผดิอย่างเดด็ขาด

 ฟังดูแล้วก็เข้าท่าดี เพราะการ
สร้างประเทศไทยให้ใสสะอาดขจดั
คนโกงเป็นสาเหตหุนึง่ทีก่องทพัใช้
ในการยดึอ�านาจเข้ามาบรหิารประ 
เทศ แต่เวลากว่า 3 ปีทีถ่อืครองอ�า 
นาจรฐัยงัต้องเปิดตู ้ ปณ. เปิดสาย
ด่วนรบัเบาะแสจากประชาชนกเ็ป็น
เครือ่งชีว้ดัอย่างดว่ีากว่า 3 ปีทีผ่่าน
มาการปราบโกงประสบความส�าเรจ็
หรือไม่ ประเทศไทยขยับเข้าใกล้
ความใสสะอาดหรอืยงั
 อย่างไรกต็าม การลกุขึน้มาท�า 
ท่าขงึขงัอกีครัง้ในช่วงปลายอ�านาจ
กย็งัดกีว่าอยูเ่งยีบๆ รอวนัพ้นเก้าอี้ 
ใครที่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการทุ-
จรติโกงกนิ อยากรูว่้าครัง้นีร้ฐับาล
จะเอาจริงเอาจังหรือไม่ก็สามารถ
แจ้งได้ที ่Hot line 1299 หรอืส่งเอก 
สารหลกัฐานไปที ่ตู ้ปณ.444 หรอื 
เดนิเข้าไปแจ้งโดยตรงทีศ่นูย์รบัเรือ่ง

ร้องเรยีนการประพฤตมิชิอบของเจ้า
หน้าทีข่องรฐั ภายในหน่วยทหารที่
ประจ�าอยูใ่นพืน้ทีข่องกองทพัภาค
 ทัง้นี ้พรรคเพือ่ไทยแสดงความ
ฉบัไวทดสอบความจรงิใจในการปราบ
โกงด้วยการออกมาเปิดเผยข้อมูล
ความไม่โปร่งใส กรณกีารประมลูขาย
ข้าวให้คนบรโิภค ไปเป็นอาหารสตัว์ 
จ�านวน 18 โกดงั ซึง่คาดว่าท�าให้ขาด 
ทนุกว่า 10,000 ล้านบาท
 ประเดน็ส�าคญัทีต้่องขดีเส้น
ใต้ตวัโตๆคอื มข้ีอมลูว่ามเีอก-
ชนมาขอซ้ือในราคาทีส่งูกว่า แต่
ไม่ได้ กลบัยนืยนัจะขายในราคา
ทีต่�า่กว่าเพือ่เอาไปท�าอาหารสตัว์
 ตวัแทนพรรคเพือ่ไทยแสดงหลกั
ฐานประกอบให้เหน็ชดัเจนถงึความ
ไม่ชอบมาพากลในการระบายข้าว
สตอ็กรฐั โดยระบชุ่วงเวลาและราย
ชือ่บรษิทัทีไ่ด้ข้าวไปอย่างชดัเจน ระ 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4622 (1147) วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ทรรศนะทรรศนะ

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

ทอนบ้าบออะไรไม่รูต้ัง้ 70-90 เปอร์เซน็ต์ ไม่
ใช่นิดๆหน่อยๆ ค่าน�้าร้อนน�้าชา ค่าหยอด
นิดหยอดหน่อย นี่เล่นเอาเต็มๆเลย มันเกิน
ไป จึงจ�าเป็นต้องจัดการให้เห็นแจ้งเห็นจริง
เหน็จงั ไม่งัน้จะกลายเป็นคลืน่กระทบฝ่ัง เข้า
ต�าราที่โบราณว่า “สั่งไปเหมือนสั่งขี้มูก” 
คอืสัง่ไปแล้ว แต่ฝ่ายทีเ่กีย่วข้องไม่ด�าเนนิการ
ให้ถกูต้อง ไม่มกีารด�าเนนิการให้เห็นผลอะไร
เลย แค่เอาขี้มูกออกจากรูจมูก  
 ดังนั้น ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีติดตาม
เรือ่งนีใ้ห้ถึงท่ีสดุ เพือ่สกดัมะเรง็ร้ายทีโ่กงกนิ
ชาติบ้านเมืองยังไม่พอ ยังโกงกินศาสนาอีก 
เรยีกว่าสนัดานดบิบาปชนดิทีย่ากจะแก้ไข จงึ
ต้องจดัการให้เขด็หลาบให้จดจ�า เพราะ “เงนิ
ทอนวัด” โกงกระทั่งศาสนามันส่อถึงสัน-
ดานว่ายากจะแก้ไข ต่อไปจะได้ไม่มใีครมาท�า
อย่างนี้อีก ท�าให้ศาสนาเสื่อมเสีย ประชาชน
กห็ดหู่ท่ีเจ้าหน้าท่ีของศาสนามาท�าชัว่เสยีเอง 
ไม่เกรงกลัวบาปเลย 
 ไม่อายฟ้าอายดนิ เกรงกลวับาปกรรม 
จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องจดัการกนัอย่างจรงิจงั 
ให้เห็นกนัจะๆไปเลย จะได้ไม่มใีครกล้า
ตะกละตะกลามแบบนี้อีก
  เจริญพร

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

 
In Brief : ย่อความ

อย่าเหมือนสั่งขี้มูก

ทรรศนะ

ทจุริตกบัศาสนาต้องถือว่าต�า่ทราม
สุดๆ โกงนั่นโกงนี่มันยังไม่เท่ากับ
โกงศาสนา คนโกงไม่มีความละ-
อายชั่ว ไม่กลัวบาป และไม่เกรง
กลัวกฎหมายเลย   

สมกบัเป็น “รฐัราชการ” จรงิๆ แม้แต่
การ “ปฏริปูประเทศ” ทีถื่อเป็นเรือ่ง
ใหญ่มากๆของคณะรฐัประหาร ยงัต้อง
ให้เอกชนลงขันจ้าง “ผู้ช�านาญต่าง
ชาต”ิ ท่ีเคยให้การปรกึษารฐับาลเกา-
หลีใต้มาช่วย ขณะท่ี “ยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี” ท่ีเหมอืน “คมัภร์ีวเิศษ” ที่
ก�าหนดอนาคตบ้านเมอืงกย็งัไม่เปิดเผย
รายละเอยีดให้ประชาชนเจ้าของประเทศ
รบัรูแ้ละมส่ีวนร่วมเลย  
 จงึไม่แปลกทีก่าร “ปฏริปูต�ารวจ” 
จะมกีารตัง้คณะอนกุรรมการถงึ 5 คณะ 
ซึ่งจะเต็มไปด้วยผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญและท่ี
ปรกึษา แต่สดุท้ายกจ็ะได้ข้อเสนอเดมิๆ 
ทีเ่คยมกีารศกึษาและเสนอแนะเอามา 
“กองและดอง” ไว้ เหมือนการ “ปฏิรูป
ระบบราชการ” ทีไ่ม่มอีะไรเปลีย่นแปลง 
ทัง้รวมศนูย์อ�านาจและระบบอปุถมัภ์ 
 ล่าสดุ “ทัน่ผูน้�า” ยงัมคี�าสัง่ให้ “คสช.-
กองทัพ” เปิดตูป้ณ.หรอืสายด่วนรบัเรือ่ง
ทจุรติ สนิบน และเรยีกรบัผลประโยชน์ 
ทุกรปูแบบทีม่เีจ้าหน้าทีร่ฐัเข้าไปเกีย่วข้อง 
แล้วรวบรวมส่งไปยงัส�านกันายกรฐัมน 
ตรีเพือ่ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ และด�าเนนิ
การตามกฎหมายกับผู้กระท�าผิดอย่าง
เดด็ขาด
 ทั้งที่เมื่อไม่นานที่ผ่านมา “ทั่นผู้ 
น�า” กลับออกอาการหงุดหงิดและไม่
พอใจบรรดากลุ่มที่ออกมาเคล่ือนไหว
ให้ตรวจสอบการทจุรติคอร์รปัชนัว่าเป็น 
“ลกูอช่ีางฟ้อง” 
 จงึต้องดวู่าในยคุ “ทหารครอง
เมอืง” ทีม่อี�านาจเบด็เสรจ็เดด็ขาด 
ทัง้ยงัม ี“ทัน่ผูน้�า” ทีม่วิีสยัทศัน์สดุ
บรรเจิด เก่งและรอบรู้ไปทุกเรื่อง
ทุกศาสตร์ จะล้างบางคนโกงและท�า 
ให้ประเทศมัง่คัง่ มัน่คงและยัง่ยนื 
ประชาชนมีความสุขกันถ้วนหน้า
จรงิหรอืไม่ หรอืจะเป็นแค่ “พธิ-ี
กรรม” แบบ “รฐัราชการ”?

ยุคคนดี!

ผู้น�าประเทศประกาศจะกวาดล้างขบวนการ 
“เงินทอนวัด” ทั้งหมด อยากคืนความสุขก็
ต้องซ้ือความทุกข์ของประชาชน เพื่อให้ประ 
ชาชนมีที่ว่างส�าหรับใส่ความสุข ไม่อย่างนั้น
คงแย่ โดยเฉพาะชาวพุทธเราคงไม่สบายใจ
ไม่เป็นสุขกับข่าวเรื่องเงินทอนวัด 
 มนัเป็นเรือ่งทีน่่าเจบ็ปวดหวัใจทีว่ดักลาย
เป็นผู้เสียประโยชน์ คนท่ีได้ประโยชน์กลาย
เป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา เรียกว่า
พวกช้อนทัพพีไม่รู้รสแกง แช่อยู่ในแกงใน
หม้อก็ไม่รู้รสชาตธิรรมะอะไรเลย เพราะมแีต่
ความหิวกระหายจะได้โน่นได้นี่จากศาสนา
แบบไม่ลืมหลูมืตา ตะกละตะกลามจนกระทัง่
ผู้น�าประเทศเห็นว่าขืนปล่อยไว้จะกลายเป็น
โรคระบาด  
 ทุจริตกับศาสนาต้องถือว่าต�่าทรามสุดๆ 
โกงนัน่โกงนีม่นัยงัไม่ท่ากบัโกงศาสนา คนโกง
ไม่มคีวามละอายชัว่ ไม่กลวับาป และไม่เกรง
กลัวกฎหมายเลย จึงต้องเอาจริงจังและเด็ด
ขาด มฉิะนัน้แล้วจะกลายเป็น  “หมาเห่าใบ 
ตองแห้ง” เป็นพวกท่ีเห่าเสียงดังแต่ไม่จัด 
การให้มันจริงจัง คนไม่ดีคนชั่วก็ไม่เกรงกลัว  
 ก็หวังว่าคราวนี้คนท�าไม่ดีเหล่านี้จะกลัว
ความผิดที่ทุจริตโกงเงินวัด โกงศาสนา เงิน
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KFHAPPYเนน้ตอบแทนสูง

 นายพงษ์อนนัต์ ธณตัไิตร ประ 
ธานคณะเจ้าหน้าทีด้่านธรุกจิลกูค้า
รายย่อยและเครอืข่ายการขาย ธนา 
คารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยถงึการเปิดกองทนุเปิดกรงุ
ศรชีวีติดีด๊ ี(KFHAPPY) เพือ่ตอบ
โจทย์ความต้องการลกูค้าเงนิฝากที่
ต้องการช่องทางและโอกาสในการ
ลงทุนท่ีสร้างผลตอบแทนสูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและรองรับ
อัตราเงินเฟ้อ โดยมีระดับความ
เสี่ยงการลงทุนไม่มาก ด้วยการ
บรหิารจดัการและปรบัสดัส่วนการ
ลงทนุให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ของตลาด ภายใต้กลยุทธ์ลูกค้า
เป็นศนูย์กลาง โดยเงนิลงทนุขัน้ต�า่
เพยีง 1,000 บาท
 น.ส.ศริพิร สนิาเจรญิ กรรมการ
ผูจ้ดัการ บลจ.กรงุศร ีกล่าวว่า ปัจ-
จบุนัการลงทนุเพือ่ได้ผลตอบแทน
ทีด่อีย่างสม�า่เสมอและเอาชนะเงนิ 
เฟ้อในระยะยาวถอืเป็นเรือ่งทีท้่า-
ทายมากขึ้น เน่ืองจากอัตราดอก 
เบีย้ทีล่ดต�า่ ท�าให้ผลตอบแทนการ
ลงทนุในตราสารหนีแ้บบเดมิๆลด
ลง ซึง่นกัลงทนุทีร่�า่รวยไม่ได้ลงทนุ
เฉพาะตราสารหนี ้แต่ลงทนุในหุน้
ควบคู่กนัไปด้วย เม่ือพจิารณาเปรยีบ
เทยีบผลตอบแทนทีผ่่านมาจะพบ
ว่าการลงทุนในตราสารหน้ีระยะ
สัน้ 1 ปีเป็นระยะเวลา 10 ปีจะให้

ผลตอบแทนเฉลีย่ต่อปี 2.91% การ
ลง ทนุในพนัธบัตรรฐับาล 10 ปีจะ
ให้ผลตอบแทนเฉลีย่ต่อปี 5.29% 
ขณะที่ผลตอบแทนการลงทุนใน
หุน้ระยะเวลา 10 ปีจะให้ผลตอบ-
แทนเฉลีย่ต่อปี 12.67%” 
 การลงทนุในตราสารหนีเ้พยีง
อย่างเดยีวจงึไม่ได้ให้ผลตอบแทน
มัน่คงและมัง่คัง่ได้ ความส�าคญัจงึ
อยูท่ีก่ารกระจายการลงทนุและจดั
สดัส่วนการลงทนุในสนิทรพัย์ประ 
เภทต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพการเตบิโต
อย่างเหมาะสมมากกว่าการจับจัง 
หวะลงทุน การจัดสัดส่วนการลง 
ทนุทีด่จีะช่วยลดความผันผวนของ
พอร์ตการลงทุนและเพิ่มโอกาส
สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 
จากสถติทิีผ่่านมาพบว่ากว่า 94% 
ของผลตอบแทนในการลงทุนมา
จากการจดัสดัส่วนการลงทนุทีเ่หมาะ
สม ขณะที่จังหวะการลงทุนส่งผล
ต่อผลตอบแทนเฉลีย่เพยีง 2% เท่า 
นัน้
 กองทุน KFHAPPY จึงเน้น
ความม่ันคงจากการลงทนุในตรา-
สารหนีแ้ละเพิม่โอกาสรบัผลตอบ 
แทนจากการลงทุนในหุ้นเพื่อให้
พอร์ตการลงทนุมคีวามสมดลุ โดย
มนีโยบายลงทนุในตราสารหนีข้ัน้
ต�า่ 75% ในตราสารหนีค้ณุภาพน่า
เชื่อถือสูง เพื่อรักษาระดับความ

สม�่าเสมอของผลตอบแทน และ
ลงทนุในหุน้ กองทนุรวมอสงัหารมิ 
ทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้น
ฐาน และ REITs ไม่เกนิ 25% โดย
การลงทุนในหุ้นจะไม่มีข้อจ�ากัด
ด้านขนาดและประเภทหุน้ เพือ่เพิม่
ศักยภาพการเติบโตของผลตอบ 
แทน ความเส่ียงกองทนุระดบั 5: 
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงและ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลก
เปลีย่นเตม็จ�านวน
 นอกจากนี ้กองทนุ KFHAPPY 
มีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลา เน้นการวิเคราะห์ปัจจยัพืน้
ฐานของหุ้นรายตัวและพิจารณา
ลงทุนในบริษัทท่ีมีฐานะการเงิน
แขง็แกร่งเตบิโตยัง่ยนื โดยมทีมีผู้
จัดการกองทนุทีมี่ประสบการณ์ทัง้
ผู้จัดการกองทุนหุ้นและผู้จัดการ
กองทนุตราสารหนี ้น.ส.ศริพิร จงึ
เชือ่มัน่ว่ากองทนุ KFHAPPY จะ
เป็นทางเลือกทีน่่าสนใจส�าหรบันกั
ลงทนุทีไ่ม่ต้องการรบัความเสีย่งสงู
และต้องการโอกาสรบัผลตอบแทน
ที่ดีกว่าการฝากเงินหรือกองทุน
รวมตราสารหนี้ 

TIME 2017 : นายจริตุถ์ อศิราง- 
กูร ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการทีเส็บ 
เป็นประธานเปิดงาน Thailand In 
centive & Meeting Exchange 
2017 หรือ TIME2017 ภายใต้หัว 
ข้อ “India in-depth” โดยเป็น
เวทีสร้างความรู้และสร้างโอกาส
ทางการตลาดต่อผู้ประกอบการไมซ์ 
เพือ่ให้เข้าใจถงึตลาดอนิเดยีอย่าง
ลึกซึ้ง

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเตรียมเสนอขายครั้งแรก 18-25 
กรกฎาคม โดยจะลงทนุในตราสารหนีค้ณุภาพ 75% และความ
ยดืหยุน่ในการลงทนุ 25% ในหุ้น REITs กองทนุรวมอสงัหาฯ 
และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,600.00 บาท

 ขาย 19,700.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,253.00  บาท

 ขาย   19,700.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,222.84  ขาย 1,223.39
ลอนดอน ซื้อ 1,222.96 ขาย 1,223.21

ภาวะหุน้ 13 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) 

34.19

39.4625

45.5525

4.4575

0.31208

24.95325

+4.48  1,579.41  
  45,256.36
+6.41  2,247.60  
  37,508.26
+3.26  999.35  
  31,817.41
+2.81  565.73  
  2,168.39

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,698.37  +6.85

2,391.57  +10.79

2,497.37  +1.18

1,855.53  +7.32

2,418.49  +9.10

2,944.47  -0.49

1,239.92  +5.53

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

6,347.76 

14.03

5,394.63

11.92

953.13

-

18,007.51

39.79

16,582.61

36.64

1,424.89

-

16,631.84

36.75

17,937.54

39.64

-1,305.70

-
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โชว์นวัตกรรม  : ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบู๊ธของ บมจ.ยูเรกา ดีไซน์ หรือ 
UREKA พร้อมร่วมถ่ายภาพกบั นรากร ราชพลสทิธิ ์ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เนื่องในโอกาสที่บริษัทเข้าร่วมงาน “mai Forum 2017 
มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4” 

เปิดสาขาใหม่ : วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ซมัมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ�ากดั ปักหมดุเดนิหน้านโยบาย BECOMING 
NUMBER 1 เปิดสาขาใหม่ล่าสุดในกรุงเทพมหานคร “สาขาดอน 
เมือง” เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการและรองรับการเติบโตของลูกค้า อาทิ 
กลุ่มคนท�างาน พนักงานบริษัท 

 นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการ     
ผู้จัดการเจแอลแอล บรษิทัทีป่รกึ-
ษาและบรกิารด้านอสงัหารมิทรพัย์ 
กล่าวว่า ตลาดบ้านพกัผูส้งูวยัระดบั

‘บ้านพักผู้สงูวยั’เตบิโตต่อเนือ่ง
หรูในไทยยังค่อนข้างเล็ก จึงยังมี
ศกัยภาพจะเตบิโตในอนาคต จาก
การมสีภาพแวดล้อมทีด่สี�าหรบัการ
อยูอ่าศยั ค่าครองชพีทีไ่ม่สงู และ
บรกิารดแูลด้านการพยาบาลทีม่คีณุ 
ภาพดใีนราคาไม่แพง ท�าให้ผูส้งูวยั
จากประเทศพฒันาแล้วต้องการมา
ใช้ชีวิตหลังเกษียณ รวมถึงผู้สูงวัย    
ที่ครอบครัวต้องการส่งมารับการดู 
แลที่
 ขณะทีส่งัคมไทยมกีารดแูลผูส้งู
อายใุนครอบครวั คนไทยส่วนใหญ่

จึงรู้สึกเป็นเรื่องน่าอายที่จะส่งผู้สูง
อายุในครอบครัวอยู่ในความดูแล
ของบ้านพกัคนชรา แต่สถานการณ์
ในอนาคตมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ไป จงึเป็นจดุขายส�าคญับ้านพกัผูส้งู
วยัระดบัหรคูอื คณุภาพในการดแูล
ด้านการพยาบาลทีม่คีวามพร้อมทัง้
บคุลากรและอปุกรณ์
 นายเดก็ซ์เตอร์ นอร์วลิล์ ผูอ้�า-
นวยการฝ่ายบริหารจัดการอสัง-  
หารมิทรพัย์ เจแอลแอล กล่าวว่าน
อกเหนอืจากการจดัสรรทีพ่กัอาศยั 

โครงการบ้านหรือคอนโดเพื่อรอง 
รบัผูส้งูวยัโดยเฉพาะแล้ว ต้องมกีาร
เสนอบรกิารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งร่วม
ด้วย ซึ่งสามารถจัดสรรให้ได้ตาม
ความต้องการที่แตกต่างกันตาม  
อายุและสุขภาวะของผู้สูงวัยแต่ละ
คน ส่วนกลยุทธ์ที่จะพัฒนาตลาด
บ้านพกัผูส้งูวยัมากขึน้คือ การร่วม
ลงทุนกับบริษัทต่างชาติที่มีความ
เชีย่วช�านาญ ซึง่มอีงค์ความรู้ในการ
ออกแบบ การบริหารจัดการและ
การตลาด

ไตรเตชะ ตัง้มตธิรรม

สพุนิท์ มชีชูพี 

 นายไตรเตชะ ตัง้มตธิรรม กรรม 
การผูจ้ดัการ บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั 
(มหาชน) กล่าวถงึผลงานครึง่ปีแรก
ของปี 2560 ว่า ยอดขายพุ่งสูงถึง 
13,344 ล้านบาท เตบิโต 29% เม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 
เป็นตวัเลขยอดขายจากโครงการแนว
ราบ 8,154 ล้านบาท และตวัเลขยอด
ขายจากโครงการคอนโดมเินยีม 5,190 
ล้านบาท ซึ่งตัวเลขยอดขายที่โดด
เด่นมาจากการเปิดตวัโครงการใหม่ 
และโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมเข้า

อยู ่ท้ังบ้านเดีย่ว ทาวน์โฮม และคอน 
โดมเินยีม รวมถงึโปรโมชัน่ส่งเสรมิ
การขาย
 ส�าหรบัแผนการตลาดคร่ึงปีหลงั 
เตรยีมเปิด 22 โครงการใหม่ มลูค่า
รวม 21,540 ล้านบาท แบ่งเป็นโครง 
การแนวราบ 18 โครงการ ด้วยการ น�า 
เสนอผลติภณัฑ์ทัง้บ้านเดีย่ว ทาวน์
โฮม ในกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และต่าง
จังหวัด ขณะเดียวกันได้เตรียมเปิด
โครงการคอนโดมิเนียมจ�านวน 4 
โครงการ เริม่ต้นจากโครงการศภุา

ลยั เวอเรนด้า สถานภีาษเีจรญิ เน้น
เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ในรูป
แบบ “ชวีติตดิสบาย” ชืน่ชอบการ
พกัอาศยัทีม่สีิง่อ�านวยความสะดวก
ครบครันและใกล้ระบบคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วอย่างรถไฟฟ้า เป็นต้น
 ส่วนไตรมาส 3 ยงัร่วมมอืกบับรษิทั 
การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) จัดโปรโม 
ชัน่ “ได้บ้าน ได้บนิ ฟินไกล ทัว่เจแปน” 
เพือ่ส่งเสรมิการขายในช่วงไตรมาส 3 
โดยมอบอภิสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จอง
บ้านหรือคอนโดมิเนียมพร้อมอยูท่ัว่
ไทยกว่า 80 โครงการ รับสทิธ์ิได้บนิ
คู่บนิฟรีไม่ต้องลุน้สงูสดุ 4 ทีน่ั่ง โดย
บนิตรงกบัสายการบนิไทยได้ทัว่ญีปุ่น่ 
สามารถเดนิทางโดยเลอืกเมอืง เลอืก

ศภุาลยัปลืม้ยอดขายไตรมาส 2 กว่า 13,344 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
29% เดนิหน้าเปิด 22 โครงการใหม่ พร้อมอดัโปรโมชัน่  กระ 
ตุ้นผู้ซื้อ “ได้บ้าน ได้บิน ฟินไกล ทั่วเจแปน”  

ศุภาลัยเปิด22โครงการใหม่

เวลาเดินทางเอง และรับเพิม่ส่วนลด 
ณ วันโอนมูลค่าสงูสดุ 30,000 บาท 
เพ่ือเพลิดเพลินการช็อปปิ้งที่ญี่ปุ่น 
นอกจากน้ี ยงัฟรี ค่าโอนกรรมสทิธิ์ 
และค่าส่วนกลาง 1 ปีแรก โปรโมชัน่
นีส้�าหรบัการจองตัง้แต่วนัที ่1 กรก-
ฎาคม-30 กนัยายน เท่านัน้
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กีฬา

โลกกีฬา

‘โอซลี’ยนืยนัอยู‘่ปืนใหญ่’ต่อ

‘คาวบอย์ส’ทมีมลูค่าสงูสดุ

‘เมย์เวเธอร์’โต้‘แมค็เกรเกอร์’  

เมซตุ โอซลี กล่าวยอมรบัว่า เขาต้องการที่
จะอยู่กับทีม “ปืนใหญ” อาร์เซนอล และ
พร้อมทีจ่ะคยุเรือ่งอนาคตของเขากบัทมี หลงั
จากเสร็จสิ้นการออกทัวร์ที่ออสเตรเลียกับ
ประเทศจนี 
 “บอกตามตรง ผมต้องการทีจ่ะอยูก่บัทมี
ต่อไป” กองกลางทมีชาตเิยอรมน ีกล่าว “และ
เม่ือทุกคนกลบัมาถงึลอนดอน เราจะมานัง่
คยุกนัถงึเรือ่งอนาคตของผม ผมพดูมาเสมอ
ว่า ผมรูส้กึดกีบัอาร์เซนอล” กองกลางวยั 28 
ปี มีสญัญาอยูก่บัทมีไปจนถงึปี 2018 แต่ก็
มกัจะตกเป็นข่าวว่า เขามโีอกาสย้ายออกจาก
ทีมสงูในช่วงทีผ่่านมา 

ทมีดลัลสั คาวบอยส์ ยอดทมีจากศกึอเม 
รกินัฟตุบอล ได้รบัการยอมรบัว่า เป็นทมีที่
มมีลูค่าสงูสดุในแวดวงการกฬีา จากประกาศ
ประจ�าปีของนิตยสารฟอร์บส์ เมื่อวันพุธที่
ผ่านมา โดยนติยสาร เปิดเผยว่า ทมีดลัลสั 
คาวบอยส์ ทีส่ญูเสยีต�าแหน่งนีใ้ห้กบัทมีเร-
อลั มาดรดิ ยอดทมีจากสเปน เมือ่ปีทีแ่ล้ว มี
มลูค่า 4.2 พนัล้านเหรยีญสหรฐั โตขึน้จาก
เม่ือปีทีแ่ล้ว 5 เปอร์เซน็ต์ ทมีนวิยอร์ก แยง
กี ้จากลีกเบสบอล ตามมาอยูอ่นัดบัที ่2 ด้วย
มลูค่า 3.7 พันล้านเหรยีญสหรฐั ตามมาด้วย
ทมีแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ทมีบาร์เซโลน่า 
และทีมเรอลั มาดรดิ ตามล�าดบั 

ฟลอยด์ เมย์เวเธอร์ ยอดมวยผูไ้ม่เคยปรา 
ชัยและได้รบัการคาดหมายว่าจะชนะอกี 1 ไฟท์
ในนดัท่ีจะขึน้สงัเวยีนตะบนัหน้ากบั คอร์ นอร์ 
แมค็เกรเกอร์ แชมป์มาร์เทยีล อาร์ตส์ ยงัคง
เปิดสงครามน�า้ลายต่อหน้าสือ่อย่างต่อเนือ่ง
 การเผชญิหน้าครัง้นี ้ถอืเป็นครัง้ที ่2 ใน 4 
ครัง้เพือ่การโปรโมตไฟท์ทีจ่ะมขีึน้ในวนัที ่ 26 
สงิหาคม 
 “ผมดป็ูนอย่างไรเหรอ?” แมค็เกรเกอร์ หนั
ไปถามแฟนมวย ก่อนทีจ่ะตไีปทีก่ระเป๋าของ
เมย์เวเธอร์ “เขาอาย ุ40 แล้ว กแ็ต่งตวัไปตาม
วยัของเขา แล้วกถ็อืกระเป๋านกัเรยีน ทัง้ทีค่ณุ
ยังอ่านหนงัสอืไม่ได้เลย” ขณะที ่เมย์เวเธอร์ ที่
วนันีใ้ส่เสือ้สบาย ๆ  โต้ตอบกลบัมาว่า “ผมอาจ
จะอ่านหนังสอืไม่ออก แต่ผมสามารถท�าเงนิได้
มากมาย” เมย์เวเธอร์ กล่าว  

‘คล็อปป์’ทำาเท่าท่ีทำาได้

เจอร์เกน คล็อปป์ นายใหญ่ทีม “หงส์แดง” 
ลิเวอร์พูล ไม่ได้รู้สึกเครียดหรือว่ากดดันแต่
อย่างใด ที่ทีมไม่ได้ซื้อนักเตะเข้ามาเสริมมาก 
มาย ในขณะที่ทีม “ท็อฟฟี่สีน�้าเงิน” เอฟเวอร์
ตนั ทมีคูแ่ข่งร่วมเมือง ทุม่เงนิไปแล้ว 100 ล้าน
ปอนด์ แต่ว่า ลิเวอร์พูล เพิ่งจะซื้อ โมฮัมเหม็ด 
ซาลาห์ ปีกจากทีมโรม่า ในราคา 34.3 ล้าน
ปอนด์ และ โดมินิค โซลานเก้ กองหน้าชุดยู 
20 ทมีชาตอัิงกฤษ ชดุแชมป์โลก ทีห่มดสญัญา
กบัทมีเชลซ ีมาร่วมทมีเท่านัน้ ขณะทีท่มีอย่าง
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และอาร์เซนอล ต่างก็
ซื้อนักเตะเข้าเสริมทีมอย่างหนัก แต่ส�าหรับ 
คล็อปป์ เขามั่นใจในศักยภาพทีมชุดนี้ 
 “หากว่ามีแฟนบอลบางคนคดิว่า ทมีอืน่ๆ
ก�าลังท�าอะไรกันอยู่ ท�าไมเราไม่ท�าแบบนั้น
บ้าง ผมช่วยอะไรไม่ได้ เสียใจด้วย” เขากล่าว 

แอนดี ้เมอร์เรย์ แชมป์เก่า วมิเบลิดนั และมอื 
1 ของโลก ยอมรบัว่าท�าทกุอย่างทีท่�าได้แล้ว หลงั
จากทีเ่ขาพลาดท่าพ่ายต่อ แซม เควอร์รย์ี ในรอบ
ก่อนรองชนะเลศิ เมือ่วนัพธุทีผ่่านมา โดย เควอร์
รย์ี เอาชนะมาได้ด้วยสกอร์ 3-6, 6-4, 6-7 (4-7), 
6-1, 6-1 กลายเป็นนกัเทนนสิชายอเมรกินัคนแรก 
ทีผ่่านเข้ารอบรองชนะเลิศ รายการแกรนด์ สแลม  
นบัตัง้แต่ แอนดี ้รอดดกิ ท�าไว้ในวิมเบลิดนั ปี 2009 
 ขณะที ่โนวัก ยอร์โควิค ก็พลาดท่ีจะเข้าไปคว้า
แชมป์รายการนี ้พร้อมกบัคว้ามอื 1 ของโลก เมือ่
เขามีอาการบาดเจ็บที่ศอก ในเซตที่สอง ท�าให้
พ่ายต่อ โทมาส เบอร์ดชิ
 “ตลอดทวัร์นาเมนต์ ผมมอีาการบาดเจบ็รบ 

หลงัจากทมีประเดมิอุน่เครือ่งชนะ ทรานเมยีร์ 
โรเวอร์ส 4-0 
 “เราไม่สามารถซื้อนักเตะเพิ่มได้ ทีมอืน่ๆ
ซือ้นกัเตะได้ เรากท็�างานของเราทีเ่ราสามารถ
ท�าได้ เรามั่นใจในเส้นทางที่เราก�าลังท�าอยู่” 
 “แฟนเครียดเหรอ?  ผมเสียใจด้วย ผมไม่
ต้องส่งสารเรื่องพวกนี้ บางที มันก็เป็นเพียง
ข้อความ”  
 ในเกมกับทรานเมียร์ ซาลาห์ ยังไม่
สามารถลงเล่นได้ เนื่องจากติดใบเวิร์คเพอร์
มิต ขณะท่ี โซแลนเก้ ได้มีโอกาสลงเล่น 45 
นาทีแรก ซึ่งในรายของโซเลนเก้ แผนเดิม ซื้อ
มาเพื่อให้ลงเล่นในชุดยู 23 ของทีม แต่ก็ได้
รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่แล้ว 
 “เขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเอง อย่างที่คุณ
เหน็เขายงัเดก็อยู ่ยงัมเีวลาอกีนานส�าหรบัเขา” 
คล็อปป์ เสริม “แต่หากว่าการรีบเร่งเพียงเล็ก
น้อย แต่มีผลในด้านการพัฒนาของเขา ก็จะ
เป็นเรื่องที่ดี เขาเป็นนักเตะที่มีทักษะดีมาก 
สามารถพัฒนาไปได้อีกไกล เขามีโอกาสลง
ซ้อมกับพวกเรามากเท่าที่จะเป็นไปได้” 
 ซาดโิอ มาเน่ กองหน้าของทมี จะไม่ได้ร่วม
เดินทางออกทัวร์ที่ฮ่องกงกับทีม เนื่องจากยัง
อยู่ในช่วงพักฟื้นจากการผ่าตัดเข่า แต่คาดว่า
จะลงฝึกซ้อมอย่างเต็มที่สัปดาห์หน้า 
 “เขาดีขึ้นเรื่อยๆ และใกล้ที่จะกลับมาลง
ซ้อมได้แล้ว ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เราทัวร์ที่
เอเชีย มันไม่ใช่เรื่องท่ีจะพาเขาไปเอเชียด้วย
เลย เขาต้องการเริ่มต้นด้วยการฝึกซ้อมเป็น
อย่างแรก” 

‘เมอร์เรย์’รบัท�าเตม็ทีแ่ล้ว
กวนนดิหน่อย แต่ผมพยายามท�าเต็มทีท่ีผ่มท�าได้
แล้ว ผมท�าทกุอย่างเท่าทีผ่มท�าได้ ซึง่ผมภมูใิจใน
ส่วนนี ้แต่ผมผิดหวงัทีแ่พ้” เมอร์เรย์ กล่าว “ถงึ
ตอนนี้ ผมต้องนั่งคุยกับทีมงาน ว่าจะวางแผน
อย่างไรต่อไป” 
 เควอร์รย์ี มอืวางอนัดบั 24 จะผ่านเข้าไปพบ
กบั มารนิ ซลิคิ มอืวางอนัดบั 7 ในรอบรองชนะ
เลศิ กล่าวถงึชยัชนะในเกมนีว่้า “ผมเริม่ต้นได้ไม่
ดนีกั ผมพยายามประคองเกมของผม จนมาถงึ
เซตที ่4 ทกุอย่างเริม่เข้าทีเ่ข้าทาง เป็นความรูส้กึ
ท่ียอดเยีย่ม ความฝันกลายเป็นจริง ทีไ่ด้เข้ามาถงึ
รอบรองชนะเลศิ ในวมิเบลิดนั มนัย่ิงวเิศษเพ่ิม
ขึน้ไปอกี” 
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ลว๋อ เจี๋ย แห่ง China Daily มองว่าการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างจีน-สหรัฐ ที่ไม่มีความคืบหน้า ส่วนหนึ่งมาจากสหรัฐ
ขายอาวุธให้ไต้หวัน ท�าให้จีนไม่พอใจ 

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณ�ธิก�ร
editor59lokwannee@gmail.com

นักท่องเที่ยวชาวจีน เลื่อนชั้น
เป็น “ขาช็อป” ระดับโลกมานาน 
ท�าให้หลายประเทศแข่งกันเชิญ
ชวนไปเยือนประเทศตน หวังท�า
รายได้จากพฤติกรรม “ซื้อง่าย
จ่ายหนัก” 

 ส่วนสถิติยอดซื้อสินค้าของ
ชาวจีน ขณะท่องเที่ยวในต่างประ 
เทศปีทีแ่ล้ว เฉลีย่อยูท่ีค่นละ 6,705 
หยวน ลดลงจาก 8,050 หยวน ใน
ปีก่อน หรือลดลง 17%
 สถิติอีกอย่างท่ีน่าสนใจคือ 
ชาวจนียงัคงใช้จ่ายระหว่างท่อง
เทีย่วต่างประเทศปีทีแ่ล้วเพิม่
ขึน้ เฉลีย่คนละ 20,317 หยวน 
เพิม่ขึน้จาก 19,635 หยวน ใน
ปีก่อน หรอืเพิม่ขึน้ 3.5%
 ขณะองค์การการท่องเที่ยว
โลก (World Tourism Organiza-
tion) ระบวุ่า นกัท่องเทีย่วจนีครอง
แชมป์ใช้จ่ายมากสุดในโลกในปีที่
แล้วที ่261,000 ล้านเหรยีญสหรฐั
 การใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้น เปลี่ยน
จากการใช้ช็อปปิ้ง ไปเป็นการรับ
ประทานอาหารอร่อยแปลกใหม่ 
การเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรม โบ-
ราณสถาน สถานทีส่�าคญั พกัผ่อน
ชมธรรมชาติ ท�ากิจกรรมผจญภัย
แสวงความสนกุสนาน และชมการ
แสดงแนวบันเทิง
 เทรนด์ใหม่ดงักล่าว เป็นโจทย์
ทีผู้่ประกอบการในประเทศเจ้าบ้าน 
หรอืประเทศทีช่าวจนีนยิมท่องเทีย่ว 
ซึง่รวมทัง้ไทย ต้องปรบัแผนธรุกจิ
และบริการรองรับ 
 หากต้องการรกัษาขดีความ
สามารถ ด้านการกระตุน้ให้นกั
ท่องเทีย่วแดนมงักร ยินดคีวกั
กระเป๋า “ซ้ือความสุขและความ
พึงพอใจ” 

 
 

In Brief : ย่อความ

ผลการส�ารวจพฤติกรรม
ใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
จีน พบว่ามีเทรนด์ใหม่
โดยเปลี่ยนจากซื้อสินค้า
หันไปสนใจเรื่องอาหาร
ศิลปวัฒนธรรม สถาน
ที่ส�าคัญ และการแสดง
บนัเทงิ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้�วุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 แต่จากการมตีวัเลอืกใหม่เพิม่
เข้ามา ท�าให้ปัจจบุนั นกัท่องเทีย่ว
แดนมังกร มีการ “ปรับทัศนคติ” 
เปลี่ยนพฤติกรรมใช้จ่ายระหว่าง
ท่องเที่ยวต่างประเทศ 
 ผลส�ารวจของ Oliver Wyman 
บริษัทนานาชาติด้านให้ค�าปรึก-
ษาการบริหารจัดการ แห่งนคร
นิวยอร์ก สหรัฐ ร่วมกับพันธมิตร 
Hunter Williams แห่งนครเซีย่งไฮ้ 
ประเทศจีน ซึ่งสอบถามนักท่อง

นักเท่ียวจีนปรับการใช้จ่าย

เท่ียวจีนกลุ ่มตัวอย่างปี ท่ีแล ้ว 
2,000 คน 
 พบว่า การช็อปปิ้งซื้อสิน- 
ค้า เป็นแรงจงูใจให้เดนิทางไป
ท่องเที่ยวต่างประเทศอันดับ 
3 รองจากการเท่ียวชมสถาน
ที่ส�าคัญ และการพักผ่อนรวม
ท้ังชมการแสดงแนวบันเทิง 
โดยแผนซื้อสินค้าตกมาจาก
อันดับ 2 ในปี 2015
 ผูต้อบแบบสอบถามให้เหตผุล 
ทีไ่ม่ซือ้สนิค้าระหว่างท่องเทีย่วต่าง
ประเทศว่า เพราะสามารถซื้อจาก
ร้านออนไลน์ขณะอยู่ที่บ้านได้สะ 
ดวกแล้ว จึงไม่จ�าเป็นต้องซื้อและ
หอบหิ้วให้ล�าบาก 
 นอกจากนั้น สินค้าบางอย่าง
ที่ซื้อทางอินเทอร์เน็ต ยังราคาถูก
กว่าซือ้จากร้านค้าทัว่ไป เนือ่งจาก
ไม่มีการบวกค่าวางในร้าน
 ด้านกระทรวงพาณิชย์จีน
ระบวุ่า ธรุกจิค้าปลกีออนไลน์
ในจีนปีท่ีแล้ว เพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อน 26% รวมมลูค่า 5.16 ล้าน
ล้านหยวน โดย “ขาชอ็ป” กลุม่
หลัก เป็นคนรุ่นใหม่ อายุต�่า
กว่า 30 ปี

ข้อมูลภาพ : scmp.com
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VRPAD-OM-080317-01

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

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

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

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

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

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

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

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

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

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

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

BOZENED-P1-060617=4*6_01

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910

สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทร. 08-3290-9910

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
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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

TONXX-p1-120717-01

ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

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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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

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

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

ไมจำกัดวุฒิ
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ชาวดอยสานสายใยไทย-ยนูนาน 
ที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค 
J คนรกับ้านต้องตดิตาม กบัสดุ
ยอดงานแฟร์ เรือ่งบ้านทีท่กุคนต้อง 
มาช้อปเพลนิเดนิชวิกนัอกีครัง้ กบั 
“HomePro Fair 2017” ตืน่ตา
ตืน่ใจกบัทพัสินค้าเรือ่งบ้านลดสูง 
สดุกว่า 70% ให้ได้ช้อปกนัแบบเพลนิ
ใจ กนิอิม่อร่อยกบัร้านดงั และสนกุ
สดุฟินกบักจิกรรมการละเล่นฯลฯ 
ตัง้แต่วนัที ่21-30 กรกฎาคม 2560 

แรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุง-
เทพฯ J 13.00 น. ไพบลูย์ นลนิ-
ทรางกรู นายกสมาคมนกัวเิคราะห์
การลงทนุ จดังานเสวนา Hot Is-
sue ครัง้ที ่2 ปี 2560 หวัข้ออนาคต
แรงงานไทย ยคุ 4.0 ผลกระทบ 
และการปรับตัวของภาคอุตสาห-
กรรม ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประ 
เทศไทย J 14.00 น. ทวศีกัดิ์ 
เลศิประพนัธ์ รองผูว่้าราชการกรงุ 
เทพมหานคร เปิดงานภูเขาและ

J 13.00 น. ดร.สมคดิ จาตศุร-ี
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิด
งานสมัมนา The Nikkei Asia 300 
Global Business Forum ครัง้ที ่2 
ภายใต้หวัข้อ “Resilient strategies 
for a shifting world order” ทีโ่รง 

ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 
5-8 J คณะแพทยศาสตร์ศริ-ิ
ราชพยาบาล ม.มหดิล โดยสถาน
วทิยามะเรง็ศริริาช   จดัท�า หนงัสอื
สถติทิะเบยีนมะเรง็ ตัง้แต่ปี พ.ศ.
2514-2558 มอบให้บคุลากรหรอื
หน่วยงานทางการแพทย์ โดยไม่เสยี 
ค่าใช้จ่าย ผูส้นใจตดิต่อขอรบัหนงั 
สือได้ที ่พมิพกาญจน์ เทพกนั หรอื 
ดลยา ดาราชาต ิ โทร. 0-2419-
4471-2 (ในวนัเวลาราชการ)

สมรวรรณ รตัตกลุ ผูอ้�านวยการฝ่าย
การตลาดประเทศไทย บรษิทั ไทย
เบฟเวอเรจ มาร์เกต็ติง้ จ�ากัด พร้อม
ด้วย ณกิษ์ อนมุานราชธน Mixolo-
gist ช่ือดงัของเมอืงไทย และ รมณ-ี
ยา ไชยวส ุผู้บรหิารเทพฯบาร์ ร่วม
น�าเสนอประสบการณ์อันทรงคณุค่า
แบบเอก็ซ์คลซูฟี ภายใต้คอนเซป็ต์ 
“ส่ีพระยา” เพือ่เปิดตวั PHRAYA 
ซุปเปอร์พรเีมีย่มรมัของไทย 
 ภายในงานมกีารรงัสรรค์เครือ่ง
ดืม่ 4 สตูรพเิศษทีใ่ช้ PHRAYA เป็น
ส่วนผสมหลัก โดยมีบุคคลชั้นน�า  
ให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง 
อาท ิกฤษดา สโุกศล หรอื น้อย วง
พร,ู ธาดา วารชิ และ ลกูเกด-จริดา 
โยฮารา 
 สมรวรรณ รตัตกลุ ผูอ้�านวย
การฝ่ายการตลาดประเทศไทย บรษิทั 
ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เกต็ติง้ จ�ากัด 
กล่าวว่า มคีวามภาคภมูใิจอย่างยิง่

‘PHRAYA’ซุปเปอร์พรีเมี่ยมรัม

เครือ่งดืม่ทีใ่ช้ PHRAYA เป็นส่วน
ผสมหลกั ผมจงึเลอืกใช้ส่วนผสม ที่
จะสามารถดงึความเป็นไทยออกมา
ได้ภายใต้ธมี “สีพ่ระยา” และออก
มาเป็นเคร่ืองดืม่ในช่ือ พระยาบรร 
พต (ดนิ), เจ้าพระยา (น�า้), พระยา
อคัค ี(ไฟ) และ พระยาวาย ุ(ลม) 

ในการเปิดตวั PHRAYA ซปุเปอร์
พรีเมี่ยมรัมของไทยซึ่งมีความเชื่อ
เรือ่งความพิถพิีถนัในการน�าเสนอ
ประสบการณ์อนัทรงคุณค่าโดยมีแรง
บันดาลใจจากความอุดมสมบูรณ์
จากธาตุทั้งส่ีในการผลิตและการ
หมกับ่มอย่างพิถพิีถนั ได้แก่ ธาตุ
ดนิ : PHRAYA ใช้วตัถดุบิจากอ้อย
ท่ีมแีหล่งก�าเนดิ ในจงัหวดันครปฐม 
ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี ที่นับว่ามีดินที่อุดม
สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งส�าหรับ
การปลกูอ้อย ธาตนุ�า้ : น�า้ทีใ่ช้ใน
กระบวนการผลติ PHRAYA น�ามา
จากแม่น�า้ท่าจนี จงัหวดันครปฐม 
ซ่ึงเป็นหนึ่งในแม่น�้าสายหลักของ
ไทย ธาตไุฟ : ถงัไม้โอ๊คทีใ่ช้ในการ
หมกับ่ม PHRAYA ผ่านการลนไฟ
อ่อนๆ เพือ่กระตุน้เนือ้ไม้ ให้มอบ
กลิน่และรสชาตขิองถงัไม้โอ๊ค ธาตุ
ลม : โรงเกบ็บ่ม PHRAYA ตัง้อยูใ่กล้
ทะเล สาบทีม่ลีมเยน็พดัผ่านตลอด

ปี โดยใช้เวลาบ่มในโรงเก็บบ่มนี้  
ยาวนานถงึระหว่าง 7-12 ปี ท�าให้
มรีสชาตริมัอนันุม่ลกึ ซบัซ้อน อนั
เป็นเอกลกัษณ์ของ PHRAYA รวม
ไปถึงรูปทรงลวดลายของขวดทีส่ะ-
ท้อน ดนิ น�า้ ไฟ ลม ฉลลุงบนแผ่น
สีทองตัดกับรัมสีทองอ�าพัน ทั้ง 
หมดนีบ่้งบอกถงึความพถิพีถินัตอก 
ย�้าความเป็นซุปเปอร์พรีเมี่ยมรัม
ของไทย 
 ณกิษ์ อนมุานราชธน Mixo-
logist ชือ่ดงัของเมอืงไทย ในฐานะ
ผู้รังสรรค์เครื่องดื่ม 4 สูตรพิเศษ 
กล่าวว่า “ผมรู้สึกสนกุมากเลยครับ
ทีไ่ด้ร่วมรังสรรค์เคร่ืองดืม่ 4 สตูร
พเิศษร่วมกบั PHRAYA เพราะถอื
เป็นโอกาสที่ดีในการได้ท�าเครื่อง
ดื่มที่มีความเป็นไทยสูง และนับ
เป็นครั้งแรกที่ประเทศของเรามีซุป
เปอร์พรีเมี่ยมรัมของไทยคุณภาพ 
ดีซึ่งโจทย์ที่ได้รับคือ การรังสรรค์
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พลเอกชาญ บญุประเสรฐิ น�าคณะเข้าถวายพระพรชยัมงคล ในโอกาสวนัคล้าย
วนัประสตูแิละในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ 
เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีโดยม ีทมีนกัแสดงจาก โพลพีลสั 
เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ�ากดั ร่วมในพธิ ีณ ศนูย์ประชมุสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ 

รัฐ จโิรจน์วณชิชากร กรรมการผู้จดัการ บจก.ไมซ์ แอนด์ คอมมนูเิคชัน่ แถลง
ข่าวการจดังาน ว่ิงมาราธอน “บางแสน 42” ภายใต้แนวคิด “The Passion 
of World-Class Marathon โดยม ีณรงค์ชยั คุณปลืม้ นายกเทศมนตรเีมือง
แสนสุข และ ดร.ชาญณรงค์ สุหงษา ททท.จ.ชลบรีุ มาร่วมในงาน 

สพุตัรา จิราธิวฒัน์ รองประธานอาวโุส ฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และภาพลกัษณ์ 
โรงแรมและรสีอร์ต ในเครอืเซน็ทารา เปิดงานนทิรรศการศลิปะชดุ “เร่ืองเล่า
ฤดูร้อน” โดยศลิปิน เพยีงขวญั ค�าหรุน่ โดยรายได้ส่วนหนึง่จากการจ�าหน่าย
งานศลิปะมอบให้ทางสมาคมป้องกนัการทารณุสตัว์แห่งประเทศไทย

ไพบลูย์ กนกวฒันาวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ 
เปิดงาน “มหกรรมลดทะลพุกิดั : แมตช์ท้าดวล นอ็คทกุหมดั” โดยมี ช�านาญ 
เมธปรีชากลุ, กติมิา เหลอืงศรีทอง, จริยทุธ อดเิทพนรางกรู, ณัฐพงศ์  กจิ-   
นจิชวีะ, ณฐัศมน วงศ์กติตพิฒัน์ และ นงลกัษณ์ โลหะมาณพ ร่วมงาน

ท่านผูห้ญงิวลิาวณัย์ วรีานวุตัติ ์ เลขาธกิารคณะกรรมการร้านจติรลดา พร้อม
คณะ ร่วมอวยพรวนัคล้ายวนัเกดิให้กบัท่านผูห้ญงินอิอน สนทิวงศ์ ณ อยธุยา 
โดยม ีขวญัเรอืน เหลียวตระกลู  ผู้อ�านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ โรงแรมด ิเอม
เมอรลัด์ ร่วมมอบดอกไม้อวยพร ทีห้่องอาหารจนีหยก โรงแรมด ิเอมเมอรลัด์ 

สุจ ิคอประเสริฐศกัดิ ์นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย, สมภพ 
เตง็ทบัทมิ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค และ ศกัดิณ์รงค์ เดชระพพีงษ์ 
ประธานการจดังาน ร่วมลงนามแถลงข่าวการจดังาน TEMCA FORUM & 
EXHIBITION 2017 PATTAYA คร้ังที ่33  

ปฐมพงศ์ สริะชยัรตัน์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โมโนฟิล์ม จ�ากดั เป็นประธาน
เปิดตวัรอบปฐมทศัน์ “47 ดิง่ลกึเฉยีดนรก (47 Meters Down) โดยมแีขกรบั
เชญิพิเศษ “เต้ย-จรนิทร์พร จุนเกยีรติ” และ “ออม-สชุาร์ มานะยิง่” ร่วมสร้าง
สสีนัในงาน โรงภาพยนตร์พารากอนซนีเีพลก็ซ์ ศนูย์การค้าสยามพารากอน 

ศ.ดร.ภาวชิ ทองโรจน์ ประธานกรรมการ บรษิทั ไบโอบอร์น จ�ากดั และ 
ศาสตราจารย์ เภสชักรหญงิ ดร.พรอนงค์ อร่ามวทิย์ ศาสตราจารย์ประจ�า ภาค
วิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิคณะเภสัชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั แถลงข่าว 
เปิดตวันวัตกรรมจากธรรมชาต ิแผ่นซบัสิว AcneQ อย่างเป็นทางการ 

สังคม
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ดอน ปรมตัถ์วนิยั รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกยีรตกิล่าว
เปิด งานประชมุเอเชยีโป๋อ่าว หรอื Boao Forum for Asia สดุยอดเวทกีาร
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการผนึกก�าลัง และการพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างประเทศต่างๆ ในภมูภิาคเอเชยี ที ่โรงแรม แชงกรล่ีา กรงุเทพฯ

พชิติ อคัราทติย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เยีย่มชมการด�าเนนิ
งาน และการบริหารจดัการท่าเรือประจวบ ในกลุม่เอสวีแอลกรุ๊ป กลุม่ธรุกจิ
โลจสิตกิส์ครบวงจร โดย ดร.ทว ีนรสิศริกิลุ ผูว่้าราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
และ ถาวร คณานบั กรรมการผู้จดัการ บจก.ท่าเรือประจวบ ให้การต้อนรบั 

ชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊ก คาเมร่า  
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และ ดาว วาสกิศริ ินายกสมาคมถ่ายภาพแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ เปิดงาน “บิก๊ คาเมร่า บิก๊โปรเดย์ คร้ังที่ 
11 ภายใต้แนวคดิ “Prospective Inspired” ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัเวิลด์

มร.ธอมสั วิทคร๊าฟท์ ประธานคณะกรรมการจดังานแข่งขนัเรือใบออพติมิสต์
ชงิแชมป์โลก 2017, พล.ร.อ.ไกรสร จนัทร์สุวานชิย์ นายกสมาคมกฬีาแข่งเรอื
ใบแหง่ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์ พร้อมดว้ย พนัธมติร แถลงข่าวการ
จดัการแข่งขนัเรือใบออพตมิสิต์ชงิแชมป์โลกปี 2017 

อนรุกัษ์ โกศลโชติชโลธร ผูจ้ดัการผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง Arty Professional 
by BSC บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จดังานเปิดตวัสนิค้าคอลเลกชัน่
ใหม่  “ARTY  PROFESSIONAL BROAD SPECTRUM” โดยม ีปณุกิา 
สนิธวุณกิ, ปัทมวด ีเสนาณรงค์ ร่วมงาน

เตอืนใจ เจยีรธนากลุ ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายส่ือสารองค์กร บมจ.หลกัทรพัย์ 
เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ นกัศกึษา คณะบรหิารธรุกจิ 
(ภาคภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เนือ่งในโอกาสเข้าเยีย่มชมการ
ด�าเนนิงานของบริษัทฯ พร้อมรับฟังการบรรยายเร่ืองธรุกจิหลกัทรพัย์ 

ช่อทพิย์ ง้าวพทิกัษ์ธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายสือ่สารองค์กร บรษิทั ฟจูฟิิล์ม (ประเทศ 
ไทย) เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิเยาวชนรกัการถ่ายภาพ เนือ่งในโอกาสครบรอบ 
50 ปี สมาคมธรุกจิการถ่ายภาพ พร้อมจดักจิกรรมสนัทนาการโดยมกีารถ่าย
ภาพ Instax คูก่บั Mascot มวยไทยซ ิเพือ่เกบ็เป็นทีร่ะลกึให้กบัน้องๆ 

นทัธพงศ์ ปิดารังษี ผู้จดัการแผนกปีนผา และครูฝึกสอนของ Urban Play- 
ground Climbing และ ธญัญธร เศรษฐบตุร Blogger Sport และตัวแทนผู้
เข้าโครงการ True South Thailand ร่วมฝึกทกัษะร่างกายและจติใจให้เกดิ
ความช�านาญรอบด้าน ที ่Urban Playground Climbing สุขมุวิท 49 


