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MTLSโรดโชว์
นักลงทุนยุโรป

“มูรินโญ่”ปัด
ดึง“โรนัลโด้”กลับ

ปตท.สุดยอด
บริษัทการตลาด

ปัญหาการพัฒนา
เศรษฐกิจพม่า

นับหนึ่งที่คสช.
จากผูม้อี�านาจ หากไม่ต้องการให้
ร่างสญัญาเป็นแค่กระดาษเป้ือน
หมึกต้องเริ่มต้นจากคสช.ก่อน 
อะไรที่ก�าลังท�าหรือจะท�าต่อไป
ในอนาคตให้ยึดถือปฏิบัติตาม
กรอบร่างสัญญาปรองดองนี้ ไม่
แหกกฎเพื่อเป็นแบบอย่างให้   
คนอืน่เดินตาม ถ้าท�าได้การสร้าง
ความสามคัคีปรองดองจงึเริม่ต้น
นับหนึ่งได้

ร่างสัญญาประชาคมเพื่อสร้าง
ความสามัคคีปรองดองที่เรียก   
ว่าเป็นความเห็นร่วมเพื่อสร้าง
ความสามัคคีปรองดองที่คสช.
ก�าลงัน�าไปท�าความเข้าใจกบัประ 
ชาชนทุกภูมิภาคอยู ่ในตอนนี้ 
เป็นไปตามคาดว่าจะไม่มีอะไร
ใหม่ ทกุอย่างเป็นหลกัการทีพ่ดู
กันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่เคย
ถกูน�าไปยดึถอืปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิ
ผลอย่างเป็นรปูธรรม โดยเฉพาะ
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กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

คนโง่ท�ำให้สติปัญญำเสื่อม 
เหมอืนหอกดำบทีเ่ป็นสนิม
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ที่พึ่งประชาชน

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 4624 (1149) วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ถ้าประชาชนทุกคนปฏิบัติตาม
ประเทศก็จะเกิดความสงบสุข
 และมีความปรองดองเกิดขึ้น

นบัหนึง่ทีค่สช.
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ความคาดหมายว่าร่างสัญญา
ประชาคมจะออกมาในลักษ-
ณะน้ี โดยยึดโยงกับหลักการ
ที่พูดกันมาตลอด แต่ไม่เคย
ถูกน�าไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง
 แถมยังช่วยฉำยภำพให้ประ 
ชำชนเหน็อย่ำงชดัเจนว่ำทีผ่่ำนมำ
ฝ่ำยใดทีท่�ำให้เกดิควำมขดัแย้งใน
บ้ำนเมืองด้วยกำรไม่คำรพกฎ-
หมำย ไม่เล่นตำมกติกำไม่ใช้ระ 
บบรัฐสภำพแก้ปัญหำบ้ำนเมือง
 “ผมได้เห็นร่างสัญญาประชา 
คมแล้วคิดว่า น่าจะผ่านพ้นไปได้
ด้วยดี ทั้งนี้ ผมมองว่า ร่างสัญญา
ประชาคมฉบับนี้ สามารถใช้ได้
เลย ถ้าประชาชนทุกคนปฏิบัติ
ตามประเทศกจ็ะเกดิความสงบสขุ 
และมคีวามปรองดองเกิดขึน้ และ
มคีวามเชือ่มัน่ว่าสามารถท�าได้ถ้า
ทุกคนร่วมมือกัน”
 เป็นค�ำกล่ำวของ พล.อ.ประ-
วิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐ 
มนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระ-
ทรวงกลำโหม ผูร้บัหน้ำทีท่�ำให้เกดิ
ร่ำงสัญญำประชำคมฉบับนี้
 ถ้าทกุฝ่ายร่วมมอืเดนิตามแนว 
ทางที่เขียนขึ้นมาบ้านเมืองเกิด
ความสงบสุขแน่นอน และหาก
อยากให้เกดิผลในทางปฏบิตัคิวร
เริ่มต้นจากรัฐบาลทหารคสช.ที่มี
อ�านาจอยู่ในตอนนี้ อะไรที่ก�าลัง
ท�าหรือจะท�าต่อไปในอนาคตให้
ยดึถอืปฏบัิตติามกรอบร่างสญัญา
ปรองดองนี้ ไม่แหกกฎเพื่อเป็น
แบบอย่างให้คนอื่นเดินตาม
 หากรฐับาลทหารคสช.เริม่
ต้นท�าก่อน ความสามคัคปีรอง 
ดองในชาติเกิดขึ้นแน่นอน

ร่างสัญญาประชาคมเพื่อสร้าง
ความสามัคคีปรองดองท่ีรัฐบาล
ซุ่มท�ามาพักใหญ่ได้ฤกษ์อวดโฉม
กับประชาชนอย่างเป็นทางการ
แล้ว โดยเปิดเวทีสาธารณะชี้แจง
ท�าความเข้าใจต่อประชาชน 4 
ภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 17-20 กรก-
ฎาคมนี้
 ร่ำงสัญญำประชำคมที่ใช้ชื่อ
เรียกอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ ควำม
เห็นร่วมเพื่อสร้ำงควำมสำมัคคี
ปรองดองที่น�ำไปท�ำควำมเข้ำใจ
กับประชำชนมีดังนี้
 1.คนไทยทุกคนร่วมกันสร้ำง
บรรยำกำศปรองดอง ใช้สิทธเิสร-ี
ภำพใต้กรอบกฎหมำย ยอมรับ
ควำมต่ำงทำงควำมคิด ส่งเสริม
สถำบันกำรเมืองให้เข้มแข็ง สร้ำง
กำรเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใส ร่วม
กันตรวจสอบถ่วงดุลอ�ำนำจ แก้
ปัญหำโดยระบบรัฐสภำ
 2.คนไทยทกุคนน้อมนบัศำสตร์
พระรำชำมำใช้ในกำรด�ำรงชวีติ ประ 
กอบอำชพีสจุรติพึง่พำตนเองได้ มี
คณุธรรม จรยิธรรม ร่วมสร้ำงควำม
เข้มแขง็ประกอบอำชพีของท้องถิน่
 3.คนไทยทกุคนยดึมัน่ในหลกั

คุณธรรม จริยธรรม ไม่ส่งเสริม
สนับสนุนกำรประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบ
เพื่อให้สังคมปรำศจำกคอร์รัปชัน
 4.คนไทยทุกคนร่วมกันอนุ-
รกัษ์สิง่แวดล้อม ใช้ทรพัยำกรอย่ำง
รู้คุณค่ำ ยอมรับและเชื่อม่ันกระ 
บวนกำรจัดสรรทรัพยำกรท่ีเป็น
ธรรม และมีส่วนร่วมบริหำรจัด 
กำรทรัพยำกรในท้องถิ่น
 5.คนไทยทุกคนสนับสนุนส่ง
เสรมิดแูลคณุภำพชวีติ สำธำรณ-
สขุ กำรศกึษำทีม่คีณุภำพอย่ำงทัว่
ถึงเท่ำเทียม
 6.คนไทยทกุคนเคำรพเชือ่มัน่ 
ปฏบิตัติำมกฎหมำย สนบัสนนุส่ง
เสริมกระบวนกำรยุติธรรรมเพื่อ
ควำมสงบสุขของบ้ำนเมือง

 7.คนไทยทุกคนใช้ควำมรอบ 
คอบในกำรรับรู ้ข่ำวสำรจำกส่ือ
ต่ำงๆ ร่วมกันสอดส่องไม่ให้เผย
แพร่ข้อมูลบิดเบือนเป็นเท็จที่ก่อ
ให้เกิดควำมขัดแย้งในสังคม
 8.คนไทยทกุคนส่งเสรมิให้สัง 
คมมีมำตรฐำนตำมสำกลที่ไทย
เป็นภำคี
 9.คนไทยทุกคนสนับสนุนส่ง
เสรมิกำรปฏริปูประเทศในทกุด้ำน
อย่ำงสอดคล้องเป็นไปในทิศทำง
เดียวกันโดยให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอน
 10.คนไทยทุกคนเรียนรู้ ให้
ควำมร่วมมือสนับสนุนกำรขับเคลือ่น
ประเทศตำมแนวทำงยทุธศำสตร์
ชำติ
 เป็นไปตามคาด ไม่เกนิกว่า

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4624 (1149) วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รำยงำน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4624 (1149) วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

มนักแ็ว๊บๆนดิๆ ช่วงทีศ่ำลตดัสนิว่ำผูรั้บโอน
ไม่มีสิทธิเท่ำกับผู้โอน แล้วท�ำไมเจ้ำหน้ำที่
กรมทีด่นิจงึให้โอนจงึขวนขวำยทีจ่ะโอน โดย
ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ไม่ได้เมตตำสงสำรผู้
ซือ้หรอืประชำชนผู้บรโิภค ไม่คุม้ครองผูบ้ริ-
โภค ปล่อยให้มีกำรโอนแล้วยังเก็บภำษีเข้ำ
รัฐอีก มีควำมภูมิใจกันแค่นั้นหรือ 
 ถ้ำผลประโยชน์ส่วนรวมที่เรำได้ท�ำเพื่อ
สังคม เพื่อประเทศ  แล้วยังมำท�ำอย่ำงนี้ ตอ่
ไปใครจะมกี�ำลังใจท่ีจะท�ำ เรำต้องคดิดวู่ำถ้ำ
เรำถกูกระท�ำ เรำไม่ควรท่ีจะเสยีอะไรเพิม่ไป
กว่ำนี้  ถูกโกง 5 ล้ำน 10 ล้ำน 20 ล้ำน มัน
ก็ไม่น่ำจะสญูเสยีอิสรภำพ ถกูจบักมุคมุขงั ดี
ไม่ดอีำจถงึขัน้ประหำรชวิีต โดยเฉพำะยงิเดก็
อย่ำงอ�ำมหิต ถ้ำเป็นสมัยก่อนก็ต้องตกตำย
ตำมกันไป ไม่มีโอกำสที่จะลืมตำอ้ำปำกอยู่
รอดได้ เพรำะมนัไม่ใช่มนษุย์ทีจ่ะอยูร่่วมกบั
มนษุย์ เป็นพวกสตัว์นรกทีฆ่่ำมนษุย์อย่ำงน่ำ
สะพรึงกลัว ผู้คนต่ำงก็พลอยหวำดกลัวไป
ด้วย
 เพราะฉะนัน้การท่ีต�ารวจจัดการเรือ่งนีไ้ด้ 
ถอืว่าต�ารวจยงัเป็นทีพ่ึง่ของประชาชนได้ ดงั
นั้นการเรียกร้องให้ปฏิรูปต�ารวจ การปฏิบัติ
การท�าหน้าทีจ่งึได้ผล เป็นการปฏริปูทีแ่ท้จริง  
ไม่ใช่เป็นนายแล้วนัง่อยูแ่ต่ในห้องแอร์ ไม่ได้
ไปร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมร้อนกับลูกน้องที่สืบ 
สวนสอบสวน ขวัญก�าลังใจผู้น้อยก็ไม่มี ไม่
ตืน่ตวั แต่ครัง้นีต้้องปรบมอืให้ต�ารวจดงัๆ ว่า
มีฝีมือจริงๆ แต่ต้องสะสางคดีที่คาราคาซัง
กันต่อไปด้วย  
  กรรมของคนที่ท�าบาปท�าชั่ว จะคิด
อะไรโง่ๆ ความโลภอยากได้เงนิคนืกเ็ลย
เป็นความโกรธแค้นฆ่าได้ถึง 8 ศพ เรยีก
ว่าโง่สุดบรมโง่ นี่ล่ะที่เขาบอกว่า คนโง่
แล้วท�าให้สติปัญญาเสื่อม เหมือนหอก
ดาบที่เป็นสนิมหมดคม เหมือนคนโง่    
ที่สนิมเกาะ จนไม่มีความคมของสติ-
ปัญญา 
  เจริญพร

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

 
In Brief : ย่อความ

ที่พึ่งประชาชน

ทรรศนะ

กรรมของคนทีท่�าบาปท�าชัว่ จะคดิ
อะไรโง่ๆ ความโลภอยากได้เงนิคนื
ก็เลยเป็นความโกรธแค้น

เริ่มต้นสัปดำห์กับกระแสข่ำว “ปรับ
ครม.ลุงตู่” ที่มีชื่อ “บิ๊กป้อม” ไปนั่ง 
“มท.1” โดยโยกสลับกับ “บิ๊กป๊อก” 
ทีจ่ะมำนัง่ “กลาโหม” แทน แต่ทีผู่ค้น
สนใจกลับเป็น “ทีมเศรษฐกิจ” ของ 
“เฮียสมคิด” ที่มีแต่เสียงวิพำกษ์
วิจำรณ์ดังกระหึ่ม
 “บิ๊กป้อม” บอกเพียงว่ำ ถ้ำถำม
ใจตัวเอง “อยากดูแลกลาโหมต่อ” 
เพรำะท�ำงำนกบัรฐัมนตรกีลำโหมอำ-
เซยีนและรูจ้กักนัหมด และเหน็ว่ำเวลำ
นีไ้ม่ใช่เวลำส�ำหรบั “ปรบัครม.” เพรำะ
ก�ำลังจะมีพระรำชพิธีส�ำคัญ 
 ประเด็นการโยกสลบั “บิก๊ป้อม” กบั 
“บิ๊กป๊อก” ไม่มีอะไรซับซ้อน หากเป็น
จริงก็คือต้องการให้ไปคุมการเลือกตั้ง 
ซึ่งรู้กันดีว่า “บิ๊กป้อม” เกี่ยวข้องกับ
นักการเมืองและพรรคการเมืองอย่าง 
ไร ไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง 
ซึง่การเลอืกตัง้จะมคีวามส�าคญักบัการ
เดนิหน้า “ปฏริปูประเทศ” และ “ยทุธ 
ศาสตร์ชาติ 20 ปี” ของ “คณะรัฐประ 
หาร” 
 อย่ำงไรกต็ำม หำกไม่มกีำรโล๊ะ “ทมี
เศรษฐกจิ” หรือปรบัเปล่ียนแค่บำงต�ำ 
แหน่ง “ลุงตู”่ กจ็ะตกเป็นเป้ำถกูโจมตี
ต่อไป หำกกำรแก้ปัญหำเศรษฐกิจยัง
เป็นแค่กำรสร้ำงควำมหวังและควำม
ฝัน!
 ยิ่งนับเวลาของ “ลุงตู่” ไม่ว่าจะนับ
ถอยหลังตาม “โรดแม็พ” หรือจะเกิด 
“อบุตัเิหต”ุ ให้ต้องอยูย่าวอยูน่านอย่าง 
ไร  วนันีก้ต้็องแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ได้ 
ไม่ใช่แค่ราคาพืชผลทางการเกษตร ที่
ตกต�่าเท่านั้น แต่การท�ามาหากินของ
ชาวบ้านก็พังราบเป็นหน้ากลอง ไม่ว่า
จะเป็นแม่ค้าหาบเร่แผงลอย ตลาดนัด 
ร้านอาหาร หรือเอสเอ็มอี  
 นี่คือเดิมพันของ “ลุงตู่” และ
คณะ ไม่ว่าจะอยู่แบบไหนก็ตาม!

อาการจนตรอก!

กำรปฏริปูต�ำรวจไม่เท่ำกับผลงำนสำงคดฆ่ีำ 
8 ศพที่กระบี่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ ผู้
บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ ร่วมกิน ร่วมนอน 
ร่วมสืบสวนกับต�ำรวจที่ทุ่มเทก�ำลังกันเต็มที่
จนจับผู้ร้ำยได้และรับสำรภำพหมด เป็นบท
เรียนเรื่องผลประโยชน์ หนักเข้ำถึงกับเอำ
ชีวติกนั ไม่ควรเลยทีเ่รำจะมำเอำวัตถขุ้ำวของ
เงินทองมำเอำชีวิต ชีวิตคนเรำก็ไม่ควรเอำ
ไปแลกกับผลประโยชน์เงินทอง ซึ่งแสดงถึง 
ว่ำรกัษำชวีติไม่เป็น ชวิีตร่ำงกำยมนัตำยเน่ำ
กเ็พรำะจิตวญิญำณทีไ่ม่สดชืน่เบกิบำน เครยีด 
แค้นกัน 
 ชีวิตทำงจิตใจถูกเผำแห้งในควำมแค้น
และควำมอำฆำต เวลำสูญเสียนี่คนคิดไม่ได้
อยู่เรื่องหนึ่งคือ เสียเงินเสียทองกับเสียอิสร 
ภำพแล้วยงัเสยีภำพลักษณ์กำรเป็นคนดเีสยี
ท้ังประเทศ ถูกมองว่ำเป็นเมืองโหดร้ำยป่ำ
เถือ่นซำดสิม์ จิตใจต�ำ่ทรำม เพรำะฉะนัน้กำร
เสียเงินเสียทอง เสียประโยชน์ จะถูกโกงถูก
หลอกอะไรก็ตำม อำตมำเองก็ถกูโกงถกูหลอก 
คนหลอกคนโกงไม่ยอมรบัหรอก แล้วยังบอก
ว่ำเรำถูกหลอกจำกคนโน้นคนนี้ ที่จริงเขำก็
มีส่วนในกำรจ้ำงให้มำหลอก ครั้งนั้นก็เสีย
ไป 10 ล้ำนบำท  
 ถำมว่ำเคยคิดอยำกฆ่ำเขำมั้ย  กรมที่ดิน
หรอืศำลอะไรต่ำงๆ เรำกไ็ม่เคยคดิ มคีนชวน
ให้ไปประท้วงทีห่น้ำกรมทีด่นิ เรำกไ็ม่รูว่้ำจะ
ท�ำไปเพือ่อะไร มนัเสยีภำพลักษณ์ของควำม
เป็นพระ เคยมีแว๊บๆ แต่มันไม่ได้ขึ้นมำสู่
ระดบักำรปฏบิตั ิแค่คดิว่ำอยำกจะเอำระเบดิ
ใส่บำตรพลีชีพหน้ำกรมที่ดินอะไรอย่ำงนี้ 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4624 (1149) วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

MTLSโรดโชว์นกัลงทนุยโุรป

 นำยชูชำติ เพ็ชรอ�ำไพ ประ-
ธำนกรรมกำรบรหิำรบรษิทั เมอืง
ไทย ลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 
MTLS เปิดเผยว่ำ เตรียมเดิน
ทำงไปให้ข้อมลูพืน้ฐำนธรุกจิแก่
นักลงทุนสถำบันและบริษัทจัด 
กำรกองทนุชัน้น�ำกว่ำ 10 กองทนุ
ในลอนดอน, สตอคโฮม, มิวนิค 
และแฟรงค์เฟิร์ต ระหว่ำงวันที่ 
18-21 กรกฎำคม ร่วมกับบริษัท
หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน
ดอยซ์ทิสโก้ จ�ำกดั ซึง่มัน่ใจว่ำจะ
ได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีเย่ียม
จำกนักลงทุนสถำบัน เนื่องจำก
ผลกำรด�ำเนินงำนในช่วงที่ผ่ำน
มำ มผีลงำนทีโ่ดดเด่นและดกีว่ำ
ที่วำงเป้ำหมำยไว้
 ปัจจุบัน MTLS ถือเป็นเจ้ำ
ตลำดสินเชื่อทะเบียนรถจักร-
ยำนยนต์และสินเชื่อนำโนไฟ-
แนนซ์เบอร์หนึง่ของเมืองไทย หลงั
จำกเดนิหน้ำขยำยสำขำไปยงัต่ำง
จังหวัดตำมยุทธศำสตร์ขยำยตัว
ทัว่ไทย ท�ำให้เข้ำถงึกลุม่ลกูค้ำใน
ระดับรำกหญ้ำซึง่ถอืเป็นกลุ่มเป้ำ
หมำยของบรษิทั ส่งผลให้รำยได้
และก�ำไร เตบิโตอย่ำงมนียัส�ำคญั 

ท�ำสถิติสูงสุดใหม่อย่ำงต่อเนื่อง
 นอกจำกนี้ MTLS ยังได้รับ
ประโยชน์จำกกรณทีีธ่นำคำรแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เตรียมประ 
กำศหลกัเกณฑ์คมุเข้มสนิเชือ่บตัร
เครดติและก�ำหนดหลกัเกณฑ์ส�ำ 
หรบับคุคลท่ีจะท�ำบตัรเครดิตต้อง
มีรำยได้ตั้งแต่ 30,000 บำท/เดือน
ขึน้ไป ท�ำให้มลูีกค้ำท่ีไม่ผ่ำนคณุ 
สมบัติหันมำขอใช้บริกำรสินเชื่อ
ของบริษัทมำกขึ้น
 ขณะทีภ่ำพรวมผลกำรด�ำเนนิ
ของ MTLS รำยได้และก�ำไรท�ำ
สถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง (2557-
2559) โดยปี 2557 อยูท่ี ่1,856.08 
ล้ำนบำท ปี 2558 เพ่ิมเป็น 2,558.94 
และปี 2559 ขยับมำเป็น 4,472.00 
ล้ำนบำท ส่วนก�ำไรสทุธใินปี 2557 
อยู่ที่ 544.12 ล้ำนบำท ปี 2558 
อยู่ที่ 825.00 ล้ำนบำท และปี 
2559 อยู่ที่ 1,464.14 ล้ำนบำท 
ล่ำสดุ ในไตรมำส 1/2560 มรีำย
ได้รวม 1,563.15 ล้ำนบำท และ
มีก�ำไรสุทธิ 536.22 ล้ำนบำท
 นำยชูชำติ ยังมั่นใจว่ำ ยอด
ปล่อยสินเชื่อใหม่ปีนี้จะโตกว่ำ 
50% แตะที่ระดับ 50,000 ล้ำน

บำท ตำมแผนงำนที่วำงไว้ เมื่อ
เทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ 37,000 ล้ำน
บำท ผลักดันให้รำยได้และก�ำไร
ท�ำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ทั้ง
เตรยีมเปิดสำขำเพิม่อกี 200 แห่ง 
เน้นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภำคใต้ เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำ
จำกปัจจุบัน 2,000 สำขำตำม
ยุทธศำสตร์ขยำยตัวทั่วไทยและ
ยังวำงเป้ำหมำยคุมสัดส่วนหนี้ที่
ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPLs) ไว้ที่
ระดับ 1.50% จำกปัจจุบันอยู่ที่ 
1.09%
 ท้ังนี้ สัดส่วนนักลงทุนต่ำง
ชำตทิีล่งทนุใน MTLS อยูท่ี ่5.3% 
คำดว่ำหลังกำรโรดโชว์ในครั้งนี้
จะท�ำให้นักลงทุนให้ควำมสน-
ใจและเพิ่มน�้ำหนักกำรลงทุน 
เนือ่งจำกธรุกจิมกีำรเตบิโตอย่ำง
แข็งแกร่ง

Free Wi-Fi : ดร.พชิติ อคัรา-
ทิพย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ-
ทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิด
กิจกรรม “ตลาดนดัจตจุกัรเสรมิ
สร้างประชารัฐและประเทศไทย 
4.0” พร้อมเปิดตัวบริการโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Free Wi-
Fi) พร้อมระบบค้นหาร้านค้า 
และน�าทางภายในตลาดนดัจต-ุ
จักร ส�าหรับประชาชนและนัก
ท่องเที่ยว 

MTLS โรดโชว์ยโุรปให้นกัลงทนุสถาบันและกองทนุชัน้น�าเห็น
ถึงศักยภาพการในการท�าธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถจักรยาน 
ยนต์-นาโนไฟแนนซ์ มรีายได้และก�าไรอย่างต่อเนือ่ง ลกูค้าแห่
เข้าใช้บรกิาร หลงัแบงก์ชาติเตรยีมคุมเข้มสนิเชือ่บัตรเครดิต

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,600.00 บำท

 ขำย 19,700.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,253.00  บำท

 ขำย   19,700.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,229.95  ขำย 1,230.38
ลอนดอน ซื้อ 1,229.95 ขำย 1,230.38

ภาวะหุน้ 17 กรกฎาคม 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

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) 

34.16

39.34625

45.65625

4.4525

0.3112

24.94575

-3.70  1,574.09  
  31,690.08
-5.90  2,240.80  
  23,122.97
-2.54  996.76  
  18,430.71
-4.83  562.05  
  2,081.82

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,694.14  -3.61

2,376.20  -8.33

2,490.10  -2.28

1,848.98  -4.47

2,404.51  -7.28

2,943.03  +1.74

1,239.92  -2.20

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

3,346.90

10.56

3,828.07

12.08

-481.17

-

10,711.30

33.80

11,278.22

35.59

-566.91

-

14,333.73

45.23

13,330.79

42.07

1,002.94

- 

ชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ
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ธนชาตฟรเีว่อร์ไลท์ : คมชลชั พถิพีรหม ผูอ้�านวยการอาวโุส พฒันาผลติ 
ภัณฑ์เงนิฝากและผลติภณัฑ์หน่วยลงทุน ธนาคารธนชาต จ�ากดั (มหาชน) 
เชญิชวนลกูค้าเปิดบญัช ี“ธนชาตฟรเีว่อร์ไลท์” ท่ีท�าให้ชวีติฟรไีม่จ�ากดั ทัง้
กด ถอน โอน จ่าย ฟรค่ีาธรรมเนียม สะดวกท้ังตู้ ATM และโมบายแอพ 
พร้อมเปิดตวัพรเีซน็เตอร์ “ซนัน่ี-โอปอล”

Mid Year Sale : สารศิา คณาล ผูบ้รหิารบรษิทั โอเรยีนเตลคาร์เปทส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั  จดัโปรโมชัน่ยิง่ใหญ่ประจ�าปี “Mid Year Sale 2017” 
เพือ่มอบส่วนลดสงูสดุ 50-70% ด้วยคอลเลกชัน่พรมท่ีหลากหลายกว่า 1,000 
ผนื ทัง้แบบทอมอื และทอเครือ่งจกัร ตัง้แต่วันนี-้31 ต.ค.นี ้ ผ่านสโลแกน 
“นกึถงึบ้าน นกึถงึพรม นกึถงึโอเรยีนเตลคาร์เปทส์ ประเทศไทย”

 นำยอรรถพล ฤกษ์พบิลูย์ รอง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุร 
กิจน�้ำมัน บริษัท ปตท. จ�ำกัด 
(มหำชน) เปิดเผยว่ำ ในฐำนะ
บรษิทัพลงังำนแห่งชำตทิีด่�ำเนนิ
ธุรกิจตำมยุทธศำสตร์กำรสร้ำง
องค์กรแห่งควำมภำคภูมิใจและ
เป็นสมบัติอันล�้ำค่ำของคนไทย 
เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประ 
เทศควบคู่กับกำรสร้ำงควำมมั่ง 
คัง่ให้ผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีภำยใต้กำร
ด�ำเนนิงำนอย่ำงโปร่งใสตำมหลกั
ธรรมำภบิำล กำรได้รบัรำงวลัสดุ
ยอดบริษัทกำรตลำดแห่งเอเชีย
ประจ�ำปี 2017 (The Asia Mar-
keting Excellence Award-
AMF) ในครั้งนี้ มำจำกควำมส�ำ 
เร็จในกำรเป็นบริษัทที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่องและ
กำรตลำดที่เป็นเลิศโดยหน่วย
ธุรกิจน�้ำมัน ซึ่งได้ก�ำหนดกล-
ยุทธ์ให้สถำนีบริกำรน�้ำมันเป็น 
Platform ให้กับธุรกิจอื่นๆ สำ-
มำรถต่อยอดพัฒนำธุรกิจนอก
เหนือจำกกำรขำยน�้ำมัน เพื่อ

ตอบสนองควำมต้องกำรแตกต่ำง
กันของผู ้บริโภคในแต่ละพื้นที่ 
ตลอดจนเป็นศูนย์กลำงของชุม-
ชน สร้ำง Living Communities 
เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ สร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชนและเปิด
โอกำสให้ทกุคนมส่ีวนร่วมในกำร
พฒันำคณุภำพชวีติของชมุชนให้
ดีขึ้นและเติบโตไปด้วยกันอย่ำง
ย่ังยืน นอกจำกน้ี ปตท.ยงัพฒันำ
เพื่อสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ 
กำรทีเ่ป็นเลศิให้กบัผูบ้รโิภค เพือ่
สร้ำงแบรนด์ไทยให้เป็นแบรนด์
แห่งควำมเชื่อมั่นและรู้จักในเวที
สำกล ผ่ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม
ทัง้ทำงด้ำนกำรตลำดและพลงั งำน
 นำงสุพัตรำ เป้ำเปี่ยมทรัพย์ 
นำยกสมำคมกำรตลำดแห่งประ 
เทศไทย แสดงควำมยนิดกีบัปตท.
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอด
บรษิทักำรตลำดแห่งเอเชยีประจ�ำ
ปี 2017 จำกกำรประกวด ซึ่งจัด
ขึน้โดย AMF เมือ่เดอืนพฤษภำ-
คมที่ผ่ำนมำที่เมืองบำหลี ประ-
เทศอนิโดนเีซยี โดยสมำคมฯ ได้

คดัเลอืกบรษิทัทีม่กีลยทุธ์ทำงกำร
ตลำดและค่ำนยิมทีโ่ดดเด่น ตลอด
จนมีนวัตกรรมทำงกำรตลำดที่
ส่งผลให้บรษิทัมกีำรเตบิโตอย่ำง
ต่อเนื่อง ควบคู่กับกำรสร้ำงคุณ 
ค่ำให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
เข้ำร่วมกำรประกวด ซึ่งนอกจำก
คณะกรรมกำรจะพจิำรณำจำกผล
กำรด�ำเนินงำนและยุทธศำสตร์
ทำงกำรตลำดของบรษิทัแล้ว บรษิทั
ยงัต้องส่งทมีงำนไปน�ำเสนอกล-
ยุทธ์และตอบข้อซักถำมต่อหน้ำ
คณะกรรมกำรอีกด้วย ซึ่งปีนี้ถือ
เป็นปีแรกที่ประเทศไทยประสบ
ควำมส�ำเรจ็จนได้รบัรำงวลัดงักล่ำว
 ทัง้นี ้สมำพนัธ์กำรตลำดแห่ง
เอเชยีมสีมำชกิทีเ่ป็นสถำบนัและ

ปตท.คว้ารางวัล The Asia Marketing Excellence Award 
ของสมาพันธ์การตลาดแห่งเอเชยี สะท้อนความเป็นเลศิด้าน
การตลาด ความโดดเด่น นวัตกรรม การสร้างแบรนด์ และ
การเป็นผู้น�าด้านการตลาดในภูมิภาคเอเชีย

ปตท.สุดยอดบริษัทการตลาด

สมำคมกำรตลำดใน 16 ประเทศ
ในเอเชยี อำท ิสิงคโปร์ ญีปุ่น่ เกำ 
หล ีจนี และประเทศอืน่ๆ รวมทัง้
ไทย จัดกำรประกวด The Asia 
Marketing Excellence Award 
เพื่อเชิดชู และส่งเสริมบทบำท
ของนกักำรตลำด และองค์กรทีใ่ช้
กำรตลำดเป็นเครื่องมือและแนว 
ทำงกำรด�ำเนนิธรุกจิ ซึง่ในปีนีไ้ด้
จดัขึน้เป็นปีที ่3 โดยมอีงค์กรและ
บริษัทจำก 19 แห่งจำกทั่วทั้งเอ 
เชียเข้ำร่วมชิงรำงวัล และมี 12 
บริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำก 6 ประ 
เทศ ได้รับกำรคัดเลือกจำกคณะ
กรรมกำรให้มำน�ำเสนอกลยุทธ์
และแผนกำรตลำดในกำรประ-
กวดครั้งนี้
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ฮามลิตนั’ปลืม้ช่วยซวิแชมป์
ลูอสิ ฮามลิตนั จำกทมีเมอร์ซเิดส ลัน่พอ 
ใจทีมงำนในสนำมนี้ มีส่วนช่วยให้เขำคว้ำ
แชมป์บรติชิ กรงัด์ปรซ์ี 4 สมยัตดิต่อกนั เมือ่
วันอำทติย์ทีผ่่ำนมำ ท�ำให้เขำท�ำคะแนนไล่
ตำม เซบำสเตยีน เวตเตล เหลอืเพยีง 1 แต้ม
แล้ว ขณะที ่วลัเตรี ่บอตตำส เพือ่ร่วมทมีจบ
กำรแข่งขนัโดยมเีวลำตำมหลงัเขำเพยีง 14 
วนิำที 
 “สปัดำห์นี ้ กำรสนบัสนนนุจำกทมีงำน
ยอดเยีย่มมำก ผมมคีวำมภมูใิจมำกทีท่มีของ
เรำร่วมมอืกนัดขีนำดนี”้ ฮำมลิตนั ทีท่ิง้ตวั
เองลงในกลุม่แฟนๆ หลงัจำกทีร่บัถ้วยรำงวลั 
กล่ำว “ทีมเรำท�ำควำมผิดพลำดน้อยมำก 
และวัลเตรี่ ก็ท�ำงำนได้ดีมำก มันเป็นช่วง
เวลำแสนวเิศษส�ำหรบัทมีของเรำ”

‘อารน่ีา’เรยีกตวัเก๋าเสรมิทมี 
บรูซ๊ อารน่ีา หวัหน้ำโค้ชทีมชำตสิหรฐัอเมริ 
กำ ดงึตวั ทมิ ฮำร์เวร์ิด ผูร้กัษำประต ูไมเคิล 
แบรดลีย์่ กองกลำง และ คลนิต์ เดมป์ซีย์่, โจ
ซ่ีนย์ อลัตดิอร์ คูก่องหน้ำ กลบัมำสู่ทีม ใน
เกมรอบนอ็กเอำต์ ในศกึโกลด์ คัพ 
 อำรน่ีำ ยังได้เรยีก ดำร์ลงิตนั แนกเบ กอง
กลำง และ เจสเซ่ กอนซำเลซ ผูร้กัษำประตู 
หลังจำกทีท่ัง้ 6 คนได้พกัผ่อนในรอบแบ่งกลุม่ 
เนื่องจำกทุกทีมได้รับสิทธิ์ให้มีกำรเปลี่ยน 
แปลงผูเ้ล่นได้ 6 คน ในรอบน็อกเอำต์ ซึง่ อำรี
น่ำ ต้องกำรใช้นกัเตะมำกประสบกำรณ์เข้ำมำ
เสรมิควำมแขง็แกร่งให้กบัทีม

‘ฮาร์ต’ลงตวัที‘่เวสต์แฮม’ 
โจ ฮาร์ต ผูร้กัษำประตทูมีชำตอิงักฤษ ได้ 
เข้ำรบักำรตรวจร่ำงกำยเมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่ำน 
มำ ก่อนที่สัญญำยืมตัวของเขำกับทีมเวสต์ 
แฮม เสรจ็สิน้โดยสมบรูณ์ 
 ฮำร์ต กล่ำว เขำได้รบักำรข้อควำมจำก 
เป๊ป กวำร์ดิโอล่ำ นำยใหญ่ของทีม ว่ำ
สำมำรถหำสโมสรใหม่ให้ได้แล้ว หลงัจำกที่
เม่ือฤดกูำลทีแ่ล้ว เขำถกูปล่อยให้ทมีโตรโิน่ 
ในอติำล ีให้ยมืตวั โดยสญัญำของฮำร์ต กบั 
แมนฯ ซติี ้จะอยูจ่นถงึปี 2019  
 ขณะที ่ แซร์จโิอ โรเมโอ นำยทวำรของ
ทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ตกลงต่อสญัญำ
กบัทมีไปจนถงึปี 2021 โดย โรเมโร วยั 30 
ปี เข้ำร่วมทมีแมนฯ ยไูนเตด็ แบบไม่มค่ีำตวั 
ในปี 2015 จำกทมีซำมพ์โดเรยี อติำลี 

‘มูรินโญ่’ปัดดึง‘โรนัลโด้’กลับ
โชเซ มรูนิโญ่ นำยใหญ่ของ ทมี “ปิศำจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกโรงปฏิเสธไม่มี
ควำมคิดที่จะคว้ำตัว คริสเตียโน่ โรนัลโด้ จำก
ทีม “รำชันชุดขำว” เรอัล มำดริด กลับสู่โอลด์ 
แทรฟฟอร์ด อีกครั้ง 
 จำกทีต่กเป็นข่ำวเมือ่เดอืนมถินุำยนทีผ่่ำน
มำ โรนัลโด้ มีควำมไม่พอใจที่ตกเป็นข่ำวว่ำ
เขำหนภีำษ ีจงึมคีวำมต้องกำรย้ำยทมีออกจำก
ประเทศสเปน ส่งให้มีกำรคำดกำรณ์กันว่ำ มี
ควำมเป็นไปได้ที่ โรนัลโด้ จะย้ำยกลับสู่โอลด์ 
แทรฟฟอร์ด อีกครั้ง หลังจำกที่เขำย้ำยทีมไป
ด้วยค่ำตัว 80 ล้ำนปอนด์ เป็นสถิติโลก เมื่อปี 
2009 
 อย่ำงไรก็ตำม เมื่อถูกถำมเกี่ยวเรื่องของ
กำรย้ำยทีม มูรินโญ่ กล่ำวว่ำ มันไม่สำมำรถ
ท่ีจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจำกมีควำมยำกทำงด้ำน
เศรษฐกจิ ทีจ่ะท�ำให้สัญญำนีด้�ำเนนิกำรไปได้ 
โดย มูรินโญ่ โดนผู้สื่อข่ำวสัมภำษณ์ในเรื่องนี้ 
หลังเกมทีท่มีเอำชนะแอลเอ กำแลคซี ่ได้ 5-2 
ในเกมอุ่นเครื่อง เกมแรก ปรีซีซั่น ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ เมื่อวันอำทิตย์ที่ผ่ำนมำ 
 “ผมคงไม่ให้สโมสรไปเสียเวลำกับนักเตะ
ทีไ่ม่มคีวำมเป็นไปได้ โรนลัโด้ เป็นนกัเตะทีม่ี
ควำมส�ำคัญมำกคนหน่ึงของสโมสรของเขำ 
เป็นนักเตะท่ีทรงอิทธิพลทำงด้ำนเศรษฐกิจ
อย่ำงมำก เรำไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมำคิดว่ำ 
โรนลัโด้ มโีอกำสทีจ่ะย้ำยออกจำกทมีทีเ่ขำเล่น
อยู่ในเวลำนี้” 
 มูรินโญ่ ยังเสริมต่อไป เขำไม่อยำกจะเชื่อ
เลยว่ำ กำรด�ำเนินกำรคว้ำตัว อัลวำโร โมรำ-

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ใช้เวลำเพยีง 1 ชัว่โมง 41 
นำท ีในกำรคว�ำ่ มำรนิ ซลิคิ จำกโครเอเชยี 3 
เซตรวด 6-3, 6-1, 6-4 ส่งให้เขำเป็นนกัเทนนสิ
ชำยคนแรกทีค่ว้ำแชมป์วมิเบลิดนั รวม 8 สมยั
ได้ส�ำเรจ็ โดย ซลิคิ ท�ำได้ดใีนช่วงเริม่ต้น ก่อน
ทีจ่ะมอีำกำรไม่สูด้ช่ีวงเริม่เซตสอง เป็นเกมแรก
ทีล่กูฝำแฝดวยั 3 ขวบของเฟเดอเรอร์ (ลโีอ กบั 
เลนนี)่ ได้มโีอกำสได้เหน็พ่อของเขำคว้ำแชมป์
รำยกำรนี ้และด้วยวยัทีจ่ะอำยคุรบ 36 ปี ส่งให้ 
เฟเดอเรอร์ เป็นนกัเทนนสิทีม่อีำยมุำกทีส่ดุที่
คว้ำแชมป์รำยกำรนี้ 
 “ผมรูส้กึประหลำดใจมำกกบัเรือ่งทีเ่กดิขึน้

ต้ำ กองหน้ำของทมีมำดรดิ อกีคนหนึง่ จะหมด
โอกำสทีจ่ะย้ำยมำสูโ่รงละครแห่งควำมฝันด้วย
อีกคนหนึ่ง
 “มันเป็นเรื่องน่ำอำย” เขำกล่ำว 
 “เขำเป็นนักเตะคนหนึ่งที่อยู่ใน 11 ตัวจริง
ของผมอย่ำงแน่นอน ผมมีควำมชอบในฝีเท้ำ
ของเขำเป็นพิเศษ ผมมีควำมสุขมำกที่ได้เห็น
เขำเล่นให้กับยูเวนตุสกับมำดริด” 
 “แต่ว่ำเรำไม่สำมำรถบรรลขุ้อตกลงกันได้
กบัสโมสรของเขำ และผมไม่คดิว่ำตวัเขำเองจะ
จบกับเรำหรอก” 

‘เฟเดอเรอร์’ไม่เชือ่ว่าได้แชมป์
ในปีนีส้�ำหรบัผม ผมรูส้กึดมีำก ทกุอย่ำงผ่ำนไป
ด้วยดีในสนำมแข่งขัน ผมสำมำรถผ่ำนสถำน 
กำรณ์ทียุ่ง่ยำกไปได้ ผมดใีจมำกๆ ผมไม่รูว่้ำมนั
จะยำวนำนแค่ไหน แต่ผมต้องค�ำนึงถึงเรื่อง
สุขภำพเป็นล�ำดบัแรก ผมยงัไม่รูว่้ำปีหน้ำผมจะ
ท�ำได้ดเีพยีงใด ผมเพยีงแต่หวังว่ำ ผมจะกลบั
มำได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ อำยผุมมำกขึน้” 
 ขณะที ่ซลีคิ กล่ำวว่ำ “ผมมคีวำมรูส้กึว่ำ ผม
ไม่สำมำรถทุ่มเทสุดๆในสนำมแข่งขัน โดย
เฉพำะอย่ำงยิง่ ในกำรแข่งขนัระดบันี ้ มนัเป็น
เรือ่งยำกทีจ่ะจดักำรมนั แต่ผมกภ็มูใิจในตวัเอง
ตลอดสองสปัดำห์ทีผ่่ำนมำ”
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โรเจอร์ ดำห์ล แห่ง japantimes.co.jp มองว่ำกำรทดลองขปีนำวธุ
ของเกำหลีเหนือ เป็นกำรยั่วยุนำนำชำติแบบ “ผูกปม” ซับซ้อน 
ท�ำให้นำนำชำติยังแก้ไม่ตก

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

กรณแีรงงานต่างด้าวผดิกฎหมาย
ในไทย แห่กลบัประเทศภมูลิ�ำเนำ 
เป็นเหตุกำรณ์ได้รับควำมสนใจ
จำกนำนำชำติในวงกว้ำง 
 อีกทั้งเป็นควำมเคลื่อนไหว ที่
กระตุ ้นให้สื่อหันไปมองกำรขับ

อุปโภคบริโภคพุ่งสูง 
 เซอร์เก ปัน นักธุรกิจมหำ-
เศรษฐกิจพม่ำ โจมตีรัฐบำลว่ำล้ม
เหลวในกำรก�ำหนดแผนปฏิรูป
เศรษฐกิจ เนื่องจำกไม่ใส่ใจที่จะ
พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงจริงจัง ไม่
เข้ำใจถงึควำมส�ำคญัของเศรษฐกิจ
เซอร์เก ปัน เรียกร้องรัฐบำลสนับ 
สนุนกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้
มำกกว่ำทีเ่ป็นอยู ่โดยต้องปรบัระ 
บบรำชกำร และออกกฎหมำยให้
เอื้อต่อกำรลงทุน 
 นกัธรุกจิมหาเศรษฐกจิพม่า
ระบุว่า การพัฒนาเศรษฐกิจที่
มีความหวัง คือเครื่องมือทรง
ประสิทธิภาพท่ีสุด ในการยุติ
ปัญหาความขดัแย้งกบัชนกลุม่
น้อย
 ส่วนคิน หม่อง นิว นักเศรษฐ 
ศำสตร์ มองว่ำพม่ำมปัีญหำ เพรำะ 
คณะรัฐมนตรีอ่อนประสบกำรณ์
ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ อีกทั้ง
ไม่สำมำรถขจัดอุปสรรคนำนัป-
กำรทีร่ฐับำลทหำรสร้ำงขึน้และทิง้
ไว้
 คิน หม่อง นิว ระบุว่ำรัฐบำล
พม่ำมีแผนกระตุ้นให้มีกำรจ้ำง
งำนจ�ำนวนมำก แต่สถำนกำรณ์ที่
เป็นอยู่ยังห่ำงไกลเป้ำหมำย 
 สถานการณ์ดังกล่าว เป็น
ที่มาของพลังผลักดันให้แรง 
งานพม่า ต้องเดินทางไปท�า 
งานในต่างประเทศ ที่มีความ
หวังมากกว่า โดยพลังส่วนนี้มี
แนวโน้มคงอยู่อีกนาน      

 
 

In Brief : ย่อความ

ธนาคารโลกมองเศรษฐ
กจิของพม่าปีนีใ้นทางบวก
คาดว่าจะขยายตัวมาก
กว่าปีที่แล้ว ตรงกันข้าม
กับนักธุรกิจ  และนัก
เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น ที่
ยงัมมีมุมองเชงิลบ 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแรง 
งำนกลุ่มนี้ ซึ่งมีพม่ำรวมอยู่ด้วย
 สถาบันชั้นน�ามองเศรษฐ 
กจิของพม่าปีนีใ้นทางบวก โดย
ธนาคารโลก (World Bank) 
คาดว่าจะขยายตัว 6.9% เพิ่ม
ขึน้จาก 6.5% ในปีทีแ่ล้ว ขณะ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank ) คาดว่า
จะขยายตวั 7.7% สงูสดุในกลุม่
ประเทศอาเซียน 

ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจพม่า

 ตัวเลขดังกล่ำว สะท้อนถึงผู้
คำดกำรณ์มองว่ำภำวะเศรษฐกิจ
ในพม่ำคึกคัก ท้ังด้ำนกำรลงทุน
และจ้ำงงำน 
 ตรงกันข้ำมกับควำมเป็นจริง 
ซึ่งผู้เชี่ยวชำญพม่ำมองว่ำ สถำน 
กำรณ์เศรษฐกิจพม่ำยังคงซบเซำ 
แทบไม่มีสัญญำณดีขึ้นเลย นับ
จำกรัฐบำลพลเรือน น�ำโดยนำง  
อองซำน ซูจี เข้ำบริหำรประเทศ
แทนรัฐบำลทหำรผ่ำนไปปีกว่ำ
 ซจู ีซึง่เป็นทีป่รกึษาแห่งรฐั 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ต่างประเทศ แต่เป็นผู้น�าตวัจรงิ
ในภาคปฏบิตั ิยอมรบัว่า ยงัท�า 
งานได้ไม่เป็นชิน้เป็นอนั เนือ่ง 
จากมอีปุสรรคหลายอย่างทีห่มกั 
หมมมานาน พร้อมกบัเรยีกร้อง
ประชาชนอดทน และให้โอกาส
รัฐบาลพิสูจน์ฝีมือต่อไป 
 แต่จำกกำรตั้งควำมหวังไว้สูง 
ท�ำให้ประชำชนรู้สึกผิดหวัง เมื่อ
เห็นภำวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง
จำกเดิมไม่มำกนัก ชำวบ้ำนยังคง
ใช้ชีวิตอย่ำงฝืดเคืองเหมือนเดิม 
เนื่องจำกรำคำผลผลิตกำรเกษตร
ตกต�่ำ ค่ำแรงต�่ำ ขณะรำคำสินค้ำ

ข้อมูลภาพ : frontiermyanmar.net



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4624 (1149) วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

อาคารพาณิชย์แบ่งเช่า-P1-160617=C3_01

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

ปรับปรุงใหม่แบ่งให้เช่าเป็นชั้นๆ 

แต่ละชั้นมีห้องน�้า แอร์ 

ราคา 4,000 / 5,000 และ 6,000 บาท

ใกล้สี่แยกเกียกกาย 

และสถานีรถไฟฟ้าบางโพ

สนใจติดต่อ

โทร.08-4033-2566

081624-OM-300317-01

ขายสวนทุเรียน+ผลไม
18-2-78 ไร

ต.บานพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี
สวนสวยสมบูรณมีคนดูแล เก็บผลทุกป น้ำไมทวม

หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. ริมทางขึ้นเขาใหญ
ราคา 2 ลาน/ไร

ติดตอ : 081 624 9004 (เจาของขายเอง)

TONXX-p1-120717-01

ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผรูค

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

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผรูค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

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

5

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

10,000

DINASTY-P1-130717=4*6_01

ซอยลาดพร้าว 71

เข้าไปในซอย 200 เมตร

เนื้อที่ 60 ตารางเมตร 

มีแอร์+เฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่

ให้เช่าเดือนละ 10,000 บาท 

รวมค่าส่วนกลางแล้ว

สนใจติดต่อ

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)
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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

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

PATTANA-P1-140717=4*6_01

สนใจติดต่อ เลขที่ 8 ซ.สุขุมวิท 12 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-5803 ต่อ 214
(คุณนิสากร)

บริษัท พัฒนาประชากร จำากัด

ร้านอาหาร CABBAGES & CONDOMS

จำ�น
วน
ม�
ก

รับสมัครงาน
1.	 ช่างซ่อมบำารุง

2.	 แม่ครัว/พ่อครัว	

3.	 ผู้ช่วยแม่ครัว

4.	 พนักงานเสิร์ฟ	

5.	 แม่บ้าน	(ทำาความสะอาด)

6.	 คนสวน

8456-OM-130717-02

สนใจติดตอ โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)

รานอาหารใหเชา
คอนโดดุริยาพาวิลเลี่ยนชั้น 1
ถนนประดิษฐมนูธรรม ซอย 6 เลียบทางดวน รามอินทรา-อาจณรงค

หลังบิ๊กซีลาดพราว ทำเลดี มีอพารตเมนตเยอะ
เนื้อที่ 60 ตารางเมตร

มีอุปกรณทำครัว โตะ, เกาอี้, ทีวี ใหครบสามารถทำไดเลย
ใหเชาเดือนละ  8,000  บาท
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ฑสทิธิ ์เลขำธิกำร กสทช. และ ศ.ดร.
บณัฑติ เอือ้อำภรณ์ อธกิำรบดจีฬุำ 
ลงกรณ์มหำวทิยำลยั แถลงข่ำวกำร
ประชุมนำนำชำติเวทีอภิบำลอิน-
เทอร์เน็ตภูมิภำค เอเชียแปซิฟิก 
2560 และเวทจีฬุำฯ เสวนำครัง้ที ่8  
ทีอ่ำคำรจำมจรุ ี4 จฬุำลงกรณ์มหำ 
วทิยำลยั  J 18.00 น. มร.ทตั-
สึก ิ นากาโอะ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั ชเิซโด้ (ไทยแลนด์) จ�ำกดั 
จดังำน “The Infinity of Beauty” 

วธุทีม่อีำนภุำพท�ำลำยล้ำงสูง 2017 
ท่ีโรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์@เซน็-
ทรลัลำดพร้ำว J 10.00 น. รืน่วดี 
สวุรรณมงคล อธบิดกีรมบงัคบัคดี 
สรปุผลกำรด�ำเนนิงำนของกรมบงั 
คับคดี ไตรมำสที่ 3 ประจ�ำปีงบ 
ประมำณ พ.ศ. 2560 ทีก่ลุม่จดักำร
กลำงด้ำนล้มละลำย (ศูนย์บังคบัคดี
ล้มละลำยส่วนหน้ำ) อำคำรรำชบรุี
ดิเรกฤทธิ์ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระ
เกยีรตฯิ J 10.30 น. ฐากร ตณั-

J 09.30 น. วนิจิฉยั แจ่มแจ้ง 
ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ำกระทรวงพำ-
ณิชย์ เปิดงำนภำคเีครอืข่ำยควำม
ร่วมมอืว่ำด้วยกำรบรหิำรกำรค้ำสนิ 
ค้ำทีเ่กีย่วข้องกบักำรแพร่ขยำยอำ-

ที่ห้องบอลรูม โรงแรมพำร์ค ไฮ-
แอท กรุงเทพฯ J น�้ามันหล่อ   
ลืน่ปิโตรนาส เตรยีมสร้ำงเซอร์-
ไพรส์ครัง้ใหญ่และเป็นครัง้แรกใน
โลก ด้วยกำรเผยโฉม ‘น�ำ้มนัหล่อ
ลื่น’ ที่พัฒนำขึ้นด้วยนวัตกรรม
เทคโนโลยใีหม่ล่ำสดุเพือ่ตลำดเมอืง
ไทยโดยเฉพำะ พเิศษขนำด ผูบ้ร-ิ
หำรระดบัสงู ถงึขัน้บนิตรงมำดูแล
กำรจดังำนด้วยตวัเอง เตรยีมพสิจูน์
พร้อมกนั 21 ก.ค. นี้

หลังประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงงด 
งำมกบักำรจดันทิรรศกำรทีร่วบรวม
และแสดงงำนศลิปะภำยในห้องพกั
โรงแรม ฟำร์มกรุป๊ ยงัคงเอำใจผู้
หลงใหลงำนศิลปะอย่ำงต่อเนื่อง
กบังำน “Hotel Art Fair Bangkok 
2017” โดยได้รบักำรสนบัสนนุจำก
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน�ำ
ทมีแกลเลอรีช่ือ่ดงัของไทยกว่ำ 30 
แห่งทัว่ประเทศ มำร่วมกนัเนรมติ
ห้องพักของโรงแรมใจกลำงกรุงฯ 
พร้อมโชว์งำนศลิปะทีร่งัสรรค์เพ่ือ
งำนน้ีมำให้เหล่ำนกัสะสม และผูช้ืน่
ชอบงำนศลิปะได้ชืน่ชมท่ำมกลำง
บรรยำกำศเป็นกนัเอง 
 ฐำปนย์ี เกยีรตไิพบลูย์ ผูอ้�ำ-
นวยกำรฝ่ำยกิจกรรม กำรท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย กล่ำวว่ำเพ่ือเป็น 
กำรส่งเสรมิให้นกัท่องเทีย่วทัง้ชำว
ไทยและต่ำงประเทศได้สัมผัสกับ
ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วรปูแบบ
ใหม่ที่แตกต่ำงจำกกำรจัดแสดง

Hotel Art Fair Bangkok 2017 

ทกุปีเพรำะฉะนัน้งำนแต่ละคร้ังจะ
ไม่มทีำงเหมอืนกนัเลย 
 ด้ำน ไผทวฒัน์ จ่างตระกลู 
จำกฟำร์มกรุป๊ กล่ำวว่ำ ทำงฟำร์ม
กรุป๊คดัเลอืกแกลเลอรีท่ีด่ทีีส่ดุจำก
ทัว่ประเทศ โดยค�ำนงึถงึควำมหลำก
หลำยของงำนทีแ่ต่ละแกลเลอรีจ่ะ
น�ำมำแสดงงำนไฮไลท์ นอกจำกนี้
ยังรวมไปถึงควำมครีเอทีฟในกำร
แสดงงำนของแกลเลอรีใ่นพืน้ท่ีท่ีมี
รปูแบบไม่ตำยตวั ทัง้หมดนีก้เ็พือ่
ให้คนทีเ่ข้ำมำชมได้รบัอรรถรสใน
หลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งแกลเลอร่ี
ส่วนใหญ่กถ็อืว่ำ partner กนั เคย
มำร่วมกบัเรำในปีก่อนๆ แล้ว

งำนศลิปะทัว่ไป และยงัเป็นกำรผลกั
ดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมำย
ปลำยทำงของนกัท่องเท่ียวจำกทัว่
โลก กำรจัดงำนครั้งนี้ไม่เพียงจะ
ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ
งำนศลิปะ ยังเป็นกำรช่วยประชำ-
สัมพันธ์ให้ศิลปินไทยเป็นที่รู ้จัก
มำกขึ้นด้วย ซึ่งคำดหวังว่ำ งำน 
Hotel Art Fair Bangkok จะเป็น
งำนแสดงศิลปะประจ�ำปีของเมือง
ไทยที่ผู้หลงใหลศิลปะรอคอยที่จะ
มำชม 
 วรทิตย์ เครือวาณิชกิจ ผู้
บรหิำร ฟำร์มกรุป๊ กล่ำวว่ำ เพือ่ต้อง 
กำรให้ประชำชนทัว่ไปได้มโีอกำส
สัมผัสกับงำนศิลปะอย่ำงใกล้ชิด
มำกขึน้ และอยำกให้ศลิปะไทย ศลิ-
ปินไทย รวมถงึแกลเลอรีข่องไทยมี
คนรู้จักและได้รับควำมยอมรับใน
วงกว้ำงนอกจำกนี้ยังต้องกำรกระ 
ตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้ให้กับ
ศลิปิน นกัออกแบบและแกลเลอรี่

ให้มำกขึน้ เพรำะเรำมัน่ใจในพร-
สวรรค์และฝีมอืของศลิปินไทย
 ตลอดกำรจัดงำนที่ผ่ำนมำทั้ง 
3 ครัง้ต้องขอยกควำมดคีวำมชอบ
ให้กบัแกลเลอรีแ่ละศลิปินทีเ่ข้ำร่วม
งำนกบัเรำทกุท่ำน ทกุคนเป็นส่วน
ประกอบที่ส�ำคัญที่ท�ำให้งำนประ 
สบควำมส�ำเรจ็ และส�ำหรบัปีนีเ้รำ
ได้พันธมิตรอย่ำงโรงแรม Volve 
Hotel Bangkok สขุุมวทิ 53 ซ่ึงเป็น
ดีไซน์โฮเทลใจกลำงเมืองที่มีแนว 
คดิตรงกนัในกำรสนบัสนนุศลิปิน
ไทยอยู่แล้ว ทุกอย่ำงจึงค่อนข้ำง
ลงตวัทัง้สถำนทีแ่ละคอนเซป็ต์กำร
จดังำนโดย Hotel Art Fair Bang 
kok คอืคอนเซป็ต์ใหญ่ทีเ่รำคดิไว้ 
ทกุๆ ปี รำยละเอยีดของงำนจะมี
ควำมแตกต่ำงกันออกไปเพรำะ
เน้ือหำและสถำนที ่รวมถงึแกลเลอ
รีแ่ละศลิปินทีเ่ข้ำร่วมกห็ลำกหลำย
ข้ึน แกลเลอรีเ่ดมิทีเ่คยร่วมงำนกับ
เรำก ็curate งำนให้ไม่เหมอืนกนั
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สังคม

วรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม และ กฤษศญพงษ์ ศริิ 
ปลดักระทรวงวฒันธรรม มานสั ทารตัน์ใจ อธบิดกีรมการศาสนา เข้าถวายมฑุติา
จติน้อมถวายสกัการะเเด่ พระเทพเมธ ีรกัษาการแทนเจ้าอาวาสวดัอรณุราชวราราม
ราชวรมหาวหิาร และตดิตามความคบืหน้าการบรูณะพระปรางค์วดัอรณุฯ 

สวุพนัธุ ์ตนัยวุรรธนะ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม ในฐานะประธานกรรม 
การอ�านวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาต ิ เป็นประธานในพธิลีงนามบนัทกึข้อ
ตกลง และแผนปฏบิตักิารร่วม ว่าด้วยความร่วมมอืในการสร้างระบบธรรมาภบิาล
และการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในรฐัวสิาหกจิระหว่าง 4 หน่วยงาน 

มร.โน กวงัอลิ เอกอคัรราชทตู สาธารณรฐัเกาหล ีประจ�าประเทศไทย ร่วมกบั 
สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการและประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท กลุ่ม
เซน็ทรลั จ�ากดั และ มร.อลสิเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจก. 
เซน็ทรลั ฟูด้ รเีทล เปิดงาน “Taste of Korea 2017” 

ทวศีกัดิ ์เลศิประพนัธ์ รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร เปิดงาน ภูเขาและชาว
ดอย สานสายใยไทย-ยนูนาน เพือ่สานสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า     
พืน้เมอืงสดุอลงัการส่งตรงจากแดนมงักร ทีศ่นูย์สรรพสนิค้าซคีอน บางแค 

บรุนิทร์ นาคเจรญิ ประธานเครอืบรษิทัววิาลดี ้เป็นเจ้าภาพจดังานเลีย้งอาหาร
ค�า่แก่ ณฐัวฒัน์ กฤษณามระ อธบิดกีรมพธิกีารทตู กระทรวงการต่างประเทศ 
พร้อมด้วยภรยิา โดยมเีอกอคัรราชทตูประเทศต่างๆ และแขกผูม้เีกยีรตเิข้าร่วม
งาน ทีห้่องอาหารแฌม บาย ฌอง-มเิชล โลรองต์ ทีโ่รงแรมย ูสาทร 

ศ.พ.อ.นพ.ธไนนติย์ โชมตนภตู ิประธานมลูนธิข้ิอสะโพกข้อเข่าแห่งประเทศไทย 
นดั พล.ต.ต.นพ.ธนา ธรุะเจน, ศ.นพ.วรีะชยั โค้วสวุรรณ, นพ.วลัลภ ส�าราญ-
เวทย์, ร่วมประชมุ เพือ่เร่งด�าเนนิการร่วมกนัจดัท�าแผนการเกบ็รวบรวมข้อมลู
การผ่าตดัข้อเข่าและข้อสะโพกเทยีมแห่งประเทศไทย ให้สมบรณ์ูตามเป้าหมาย  

อนวชั สงัขะทรพัย์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายการตลาด สาย
บรหิารสนิค้าทัว่ไป บมจ.โรบนิสนั และผลติภณัฑ์เครือ่งครวัคยุซเิมท น�าทมี
พนกังานจติอาสา ร่วมกจิกรรม “โรบนิสนัท�าด.ี..เพือ่โรงอาหารของหน”ู ปรับ 
ปรงุโรงอาหารและโรงครวัให้โรงเรยีนบ้านจงัเอดิหนองแมว จงัหวดัสุรินทร์ 

ดร.นริมล จนิดานวุฒัน์ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายทรพัยากรบคุคล ดสุติ อนิเตอร์
เนชัน่แนล และ สกุญัญา จนัทร์ช ูผูจ้ดัการทัว่ไป โรงแรมดสุติธาน ีกรงุเทพฯ ส่ง
มอบดอกไม้จนัทน์ จ�านวน 9,999 ดอก แก่ สภุาวด ีสทิธกิรไพบลูย์ ผูอ้�านวย
การส�านกังานเขตบางรกั เพือ่น�าไปมอบต่อส�านกัพระราชวงัและกรงุเทพมหานคร 
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ม.ล.ปนดัดา ดศิกลุ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เปิดโครงการการ
ประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิครัง้ที ่9 และการประชมุวชิาการระดบัชาตคิรัง้ที่ 
4 จดัโดย สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วม
กับสมาคมสถานการณ์จ�าลองและเกมเพ่ือการเรยีนรู ้(ประเทศไทย) และเครอืข่าย 

นสิากร จงึเจรญิธรรม รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธานในงาน 
“Authenticity of Thai Food for the World” เพือ่ส่งเสรมิมาตรฐานด้านรสชาติ
อาหาร ภายใต้ “โครงการการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบ
มาตรฐานเพือ่เป็นครวัอาหารของโลก” ที ่โรงแรมโนโวเทลภเูกต็ โภคธีรา 

อคัรนิทร์ ตัง้ทวสีทิธิ ์กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ททีซี ีมอเตอร์ จ�ากดั และบรษิทั 
ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จ�ากัดพร้อมด้วยทีมผู้บริหารและสักขีพยาน
กติติมศกัดิ ์จบัรางวลัผูโ้ชคดท้ัีง 5 ท่าน ท่ีร่วมในกจิกรรม AMG Winter Driving 
Experience 2017 เพือ่ฉลองครบรอบ 35 ปีของบรษิทัฯ 

จรินัธนนิ ศริทิรพัย์ ผูบ้รหิารบรษัิท เดอร์มาลงิค์ จ�ากดั น�าทมีเข้าร่วมงาน 
“ITCAM” ครัง้ที ่7 เพือ่ออกบูธ๊โชว์นวตักรรมและผลติภณัฑ์ความงามจากทัว่
โลก พร้อมร่วมจดักจิกรรมเวร์ิคชอ็ป เพือ่บรรยายให้ความรูด้้านเทคนิคความ
งาม ด้วยนวตักรรมมาตรฐานสากล ทีโ่รงแรมเซน็ทารา แกรนด์ เซ็นทรลัเวลิด์ 

นลนิ ีงามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.ไอร่า แคปปิตอล, ณรงค์
ชยั ว่องธนะวโิมกษ์ รองกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่สายการเงนิและการบญัชี 
บมจ.การบนิไทย(THAI) เข้าร่วมงาน Thank you party โดยม ี Mr.Kenji 
Yoshimoto-President Xymax Corporation ให้การต้อนรบั

ดร.ชัชวิน เจรญิรชัต์ภาคย์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เพรสเิด้นท์โฮเตล็และ
ทาวเวอร์ จ�ากดั แสดงความยนิดกีบั มร.โทมสั ชเมลเทอร์ ผูจ้ดัการทัว่ไปของ
โรงแรมโรงแรมอนิเตอร์คอนตเินนตลั กรงุเทพฯ ในโอกาสทีโ่รงแรม คว้ารางวลั
อนัทรงเกยีรตจิากงาน World Travel Awards 2017 ได้ถงึ 3 รางวลั 

กรรณิการ์ จรสัอไุรสนิ ผูอ้�านวยการฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์ บจก.พรอคเตอร์ แอนด์ 
แกมเบลิ เทรดดิง้ (ประเทศไทย) และเลขาธกิารมลูนธิพิแีอนด์จปีระเทศไทย ร่วม
กบัร้านกระบีเ่บญจมนิทร์, ร้านมาร์เธอร์ กระบี ่และมูลนิธิทีอ่ยู่อาศยัเพือ่มนษุยชาติ
ประเทศไทย จดักจิกรรมจติอาสา “Making A House A Home” ปีที ่5 

อรณ ยนตรรกัษ์ นกัเรยีนโรงเรยีนนานาชาตฮิาร์โรว์ ร่วมส่งเสรมิโครงการอา-
หารกลางวนั ให้เดก็ๆ ในชนบท ทีโ่รงเรยีนบ้านหนองไม้ตาย โรงเรยีนบ้าน
หนองกก อ�าเภอสคีิว้ โคราช และโรงเรยีนใกล้เคยีง ให้นกัเรยีนมอีาหารกลาง
วนัเพยีงพอบรโิภค และส่งเสรมิการสตัว์และปลกูพชืผกัปลอดสารพิษ 

สังคม


