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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 4625 (1150) วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

17th Anniversary

สิง่ท่ีหายไป
ตอนก�รนำ�ไปใช้ปฏบิตัท่ีิข�ดห�ย
ไปแล้ว อกีส่ิงหน่ึงทีถื่อเป็นเรือ่ง
สำ�คญัทีข่�ดห�ยไปคอืร่�งสญัญ�
ปรองดองมุง่เน้นให้ลมืเรือ่งอดตี 
ไม่พูดถึงก�รเปิดเผยข้อเท็จจริง
ของเหตกุ�รณ์ต่�งๆในช่วงทีผ่่�น
ม�ทีท่ำ�ให้เกดิคว�มขดัแย้งในบ้�น
เมอืง มุง่แต่ไม่ให้ก่อปัญห�ใหม่ใน
อน�คตด้วยก�รไม่ละเมดิกฎหม�ย

ร่�งสัญญ�สร้�งคว�มส�มัคคี
ปรองดอง 10 ข้อทีถู่กเปิดเผยต่อ
ส�ธ�รณชน มคีนตัง้ข้อสงัเกตสิง่
ทีข่�ดห�ยไป ซึง่จะเป็นปัจจยัสำ� 
คัญที่จะทำ�ให้เกิดคว�มส�มัคคี
ปรองดองข้ึนในประเทศ คือขั้น
ตอนก�รนำ�ไปใช้ปฏบิตั ิเป็นเพยีง
ออกคัมภีร์ม�ให้ประช�ชนอ่�น
และตัง้คว�มหวงัว่�ทกุฝ่�ยจะเดนิ
ต�มแนวท�ง 10 ข้อ นอกจ�กขัน้
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

การที่น�าเสนออยู่ในหลักการ
ถูกมองว่าเป็นข้อเสนอที่กว้างเกินไป

ที่ส�าคัญคือใครจะเป็นคนน�าในการปฏิบัติ
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gmail.com

 “ร่างสัญญาประชาคมดงักล่าว
ยงัเป็นเพยีงข้อเสนอแนะกว้างๆที่
ทกุคนพงึปฏบัิต ิยงัขาดในส่วนของ
แนวทางการปฏบิตั ิ หรอืกระบวน 
การมส่ีวนร่วมของประชาชน ทีจ่ะ
ร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างความ
ปรองดองให้เกดิขึน้จรงิ เพือ่ให้ร่าง
สัญญาที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูป
ธรรมสามารถจับต้องได้โดยเร็ว
และสอดคล้องกบัสถาณการณ์ของ
ประเทศ คณะกรรมการเตรยีมการ
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 
และรฐับาลจะต้องท�างานอย่างต่อ
เนือ่ง โดยเน้นในแนวทางการปฏ-ิ
บัติและก่อให้เกิดกระบวนเรียนรู้
ร่วมกนัของคนไทย”
 เป็นข้อเสนอแนะจาก น�ย
ชลติรตัน์ จนัทรเุบกษ� โฆษก
พรรคชาติพัฒนา ไม่ต่างจากมุม
มองของ น�ยชวลิต วิชยสุทธิ์ 
อดตีรกัษาการรองเลขาธิการพรรค
เพือ่ไทย ทีต่ัง้ค�าถามว่าร่างสญัญา
ปรองดองจะถกูน�าไปสูก่ารปฏบิตัิ
ได้อย่างไร เพราะไม่มแีผนขัน้ตอน
ในการปฏบิตัิ
 อย่างไรก็ตาม นอกจากไม่มี
แผนน�าไปสู่การปฏบัิตแิล้ว ยงัไม่มี
เนือ้หาทีร่ะบถุงึการเยยีวยาผูไ้ด้รบั
ผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการ
เมอืงและการเปิดเผยข้อเทจ็จรงิผล
การสอบสวนเหตกุารณ์ต่างๆ ใน
ร่างสญัญาปรองดองมุง่เน้นแต่การ
ไม่ละเมดิกฎหมาย
 นัน่คอืสิง่ทีข่�ดห�ยไป ร่�ง
สัญญ�ปรองดองต้องก�รให้  
ลมือดตี มุง่แต่ไม่ให้ก่อปัญห�
ใหม่ในอน�คตด้วยก�รไม่ละ-
เมดิกฎหม�ย

“การปรองดองจะปรองดองด้วย
ใคร ผมไปบงัคบัได้หรือ ทีผ่่านมา
เราก็อ�านวยความสะดวกในเร่ือง
ปรองดอง ซึ่งการปรองดองก็คือ
การร่วมมอืกนัของทกุฝ่าย ทกุขัว้ 
ไม่ว่าจะเป็นกลุม่นกัการเมอืง หรอื
กลุม่การเมอืงใดๆกแ็ล้วแต่ กต้็อง
ไปดูว่า 10 ประเดน็เหล่านีจ้ะท�าให้
เป็นรปูธรรมได้อย่างไร จะต้องท�า
อะไรบ้าง ประเดน็ส�าคญัคอืการประ 
ท้วง การชมุนมุอะไรต่างๆ ทีเ่ป็น
สทิธติามรฐัธรรมนญู กต้็องดดู้วย
ว่าสทิธติามรฐัธรรมนญู แต่ต้องไม่
ละเมิดกฎหมายด้วย รับกนัได้หรอื
ไม่ กใ็ช่ท่ีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
หลกั แต่กก็ฎหมายลกูเยอะแยะไป
หมด ตรงนีเ้ป็นสิง่ท่ีจะต้องชดัเจน
ในการลงนาม คนท่ีรับผดิชอบหาก
ปรองดองไม่ส�าเร็จกค็อืคนไทยทัง้
ประเทศ ทีต้่องรบัผดิชอบร่วมกนั”
 “บิ๊กตู่” พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอช� นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาต ิ (คสช.) พดูถึงเรือ่งการสร้าง
ความปรองดองทีค่ณะท�างานสรปุ
แนวทางออกมาได้ 10 ข้อ
 ฟังจากน�า้เสยีงท่านผูน้�ายงัหวัง
ว่าจะมกีารลงนามร่วมกันในสัญ-
ญาปรองดองทีเ่ขยีนขึน้มา
 ฟังจากน�า้เสยีงท่านผูน้�าเทน�า้
หนกัให้ความวุน่วายในบ้านเมอืง
เกดิจากการชมุนมุทีไ่ม่เคารพกฎ-
หมาย อ้างแต่สทิธติามรฐัธรรมนญู 
แต่ละเมดิกฎหมายอืน่โดยไม่สนใจ
ผลกระทบทีเ่กดิจากการชมุนมุ
 ไม่ต่างจากหวัแรงใหญ่ทีท่�าให้
เกดิร่างสญัญาปรองดองอย่าง “บิก๊

ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์-
สวุรรณ รองนายกรฐัมนตร ี และ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 
ทีแ่สดงท่าทพีอใจต่อเสียงตอบรบั
ร่างสัญญาปรองดองทีก่�าลงัน�าออก
ไปท�าความเข้ากบัประชาชนทกุภมิู
ภาคอยใูนตอนนี้
 แน่นอนว่าร่างสัญญาปรอง-
ดองที่ท�าออกมานั้นย่อมได้รับค�า
ชมว่าดเีม่ือออกมาตามหลักการที่
ประชาชนทกุคนรูด้ว่ีาหากอยากให้
ประเทศสงบสุขเกิดความสามัคคี
ต้องท�าอย่างไร แต่การทีน่�าเสนอ
อยู่ในหลักการก็ถูกมองว่าเป็นข้อ
เสนอทีก่ว้างเกนิไป ทีส่�าคญัคอืใคร
จะเป็นคนน�าในการปฏบิตัิ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4625 (1150) วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

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

ทัพ พีไม่รู้รสแกง” เลยต้องคดี มีโทษทัณฑ์
และจะต้องถูกจับด�าเนิน ติดคุกติดตะรางใน
ทีส่ดุ เพราะโทษไม่ใช่น้อย เงนิทองทีม่าจากการ
หลอกลวงต่างๆไม่ใช่น้อยเลย จึงต้องชดใช้
กรรม  
 เพราะฉะนัน้กข็อให้พวกเราช่วยๆกันเตอืน
ฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส อย่าเผลอหลงผิด
ไปใหลหลงปล่อยตวัจนถล�าจมปลกัในเรือ่งที่
ไม่ดี ซึ่งท�าให้ชีวิตไม่อยู่เย็นเป็นสุข
  ส�าหรับญาติโยมก็ขอให้จดจ�าไว้อย่าง
หนึง่ว่า พวกพระทีอ่วดฤทธิอ์วดเดชมากๆ มี
ปาฏิหาริย์อะไรนี่ ส่วนใหญ่เป็นพวกติดลบ
มากกว่าบวก ก็ให้จดจ�าคดอีย่างกรณเีณรค�า 
ที่อวดอ้างว่าคุยกับพระอินทร์ได้ ตอนนี้พระ 
อินทร์คงช่วยคดีอะไรไม่ได้ จึงต้องด�าดินหนี 
 กห็วงัว่า บทเรยีนครัง้นีค้งท�าให้ชาวพทุธ
ฉลาดขึ้น ไม่ปล่อยให้พวกอวดฤทธิ์อวดเดช
มาอวดอ้างต้มตุ๋น เอาเงนิเอาทองไปมากมาย
ก่ายกอง ก็เชื่อเหลือเกินว่าคราวนี้ญาติโยม
คงจะฉลาดขึ้น ญาติโยมที่เป็นเจ้าของบริษัท
ยาสีฟันย่ีห้อดงัก็คงรูสึ้กตัวว่ามแีต่ศรทัธาแต่
ไม่มีปัญญา เลยถูกเณรค�าหลอกเอาไป 10 
กว่าล้านบาท เป็นเรื่องน่าเสียดาย  
 ก็หวังว่�คว�มฉล�ดมักจะเกิดจ�ก
โอก�สทีผ่ดิพล�ด คนผดิพล�ดแล้วรูต้วั
ว่�ผิด ยังมีโอก�สที่จะฉล�ดได้
	 เจริญพร

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

 
In Brief : ย่อความ

กำ�จัดคนก่อกรรม

ทรรศนะ

ขอให้จดจำ�ไว้อย่�งหนึง่ว่� พวกพระ
ที่อวดฤทธิ์อวดเดชม�กๆ มีป�ฏิ-
ห�ริย์อะไรนี่ ส่วนใหญ่เป็นพวกติด
ลบม�กกว่�บวก  

“ทั่นผู้นำ�” เป็นประธานประชุมคณะ
กรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ (คนร.) เมือ่
วนัที ่17 กรกฎาคม มกีารพจิารณาเรือ่ง
การปฏริปูรฐัวิสาหกจิ ซึง่ทีป่ระชมุมมีติ
ไม่ให้แต่งตั้ง 1.สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาต ิ (สนช.) 2.ข้าราชการการเมอืง 
และ 3. ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเป็น
กรรมการรฐัวสิาหกจิ “เพิม่เตมิ” อกี 
แต่ไม่ใช้บังคับกับบอร์ดรัฐวิสาหกิจชุด
ปัจจบุนั เหตผุลเพราะกฎหมายไม่มผีล
ย้อนหลงั  
 นายทหารทีน่ัง่เป็นบอร์ดรฐัวสิาหกจิ
จงึยังอยู่ในต�าแหน่งต่อไปจนกว่าจะหมด
วาระหรอืสิน้สดุอายุขยั ซึง่ก่อนหน้านี ้“บี 
บซีไีทย” ได้รายงานจ�านวนทหารทีน่ัง่เป็น
ประธานในบอร์ดรฐัวสิาหกจิว่าเพิม่ขึน้ถงึ 
5 เท่าใน 16 แห่ง และมีนายทหารและอดตี
นายทหารเข้าเป็นกรรมการในบอร์ดเพิม่
ขึน้เกอืบ 100%  ใน 40 รฐัวสิาหกจิ
 รฐัวสิ�หกจิ 56 แห่งใน 15 กระ 
ทรวง มีสนิทรพัย์รวมกนัถงึ 14 ล้�น
ล้�นบ�ท มรี�ยได้ต่อปีประม�ณ 4.3 
ล้�นล้�นบ�ท กำ�ไรสุทธิ 190,000 
ล้�นบ�ท รฐัวสิ�หกจิจงึเปรยีบเหมอืน 
“ไข่ทองคำ�” ทีน่กัก�รเมอืงในอดตี
ถกูวพิ�กษ์วจิ�รณ์อย่�งม�ก ว่�เข้� 
ไปเพือ่แสวงห�ผลประโยชน์ต่�งๆ  
 การปฏริปูรฐัวสิาหกจิจงึมคีวามส�า-
คญัเช่นเดยีวกบัการปฏริปูระบบราชการ 
เมื่อห้ามฝ่ายการเมืองเป็นบอร์ดรัฐวิ-   
สาหกจิแล้ว นายทหารทีเ่ป็นบอร์ดรฐั-
วิสาหกิจขณะนี้ก็ควรจะแสดงสปิริตลา
ออก ไม่ใช่อ้าง “กฎหมายไม่มผีลย้อน
หลงั” เพราะยคุรฐัประหารยงัยบุพรรค 
การเมืองและตดัสทิธทิางการเมอืงย้อน
หลังได้ หรอืออกกฎหมายให้พิจารณาคดี
ลบัหลงัได้
 ยิง่ “ทัน่ผูน้ำ�” บอกว่� “ทห�รแค่
น่ังสงัเกตก�รณ์” ไม่ใช่ยกมอืแสดง
คว�มคดิเหน็กย็ิง่สมควรแสดงสปิรติ!

ทำ�อะไรก็ไม่ผิด?
หลังทราบผลค�าสั่งของศาลแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐให้ส่งตัวกลับไทย น�ยวิรพล สุขผล 
หรอื “เณรคำ�” (พระวิรพล ฉัตติโก) ซึ่ง
เป็นประธานสงฆ์ส�านักสงฆ์วัดป่าขันติธรรม 
ศรีสะเกษ ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน โดยข่าว
ระบวุ่า อยัการฝ่ายต่างประเทศและเจ้าหน้าที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เดินทาง
ไปแคลิฟอร์เนียแล้ว เพื่อรับตัวเณรค�ากลับ
ประเทศไทย  
 แต่ต้องดูว่าเณรค�าจะใช้สิทธิ์ย่ืนอุทธรณ์
ค�าสั่งศาลชั้นต้นของแคลิฟอร์เนียหรือไม่ 
คาดว่าในสปัดาห์หน้าจะทราบผล เพราะครบ
ก�าหนดยืน่อุทธรณ์ ซ่ึงทมีอัยการจะมกีารแถลง
ชี้แจงขั้นตอนต่างๆต่อไป
  กรณเีณรค�าถอืเป็นการชีใ้ห้เหน็เรือ่งของ 
“กรรม” ท่ีติดตามคนท่ีก่อกรรม ซึง่เณรค�า  
เคยสร้างวีรกรรมสะเทือนใจพุทธศาสนิกชน
ไม่ใช่น้อย เมื่อศาลแคลิฟอร์เนียตัดสินให้     
ส่งตวักลบัไทย ฝ่ายไทยก็ต้องตรวจสอบเรือ่ง
ข้อกฎหมายต่างๆด้วยว่าหากมีการอุทธรณ์
จะเป็นอย่างไร ซึง่จะท�าให้เณรค�ายงัยือ้ต่อได้
อกีระยะหนึง่ แต่ก็เชือ่ว่าคนท่ีก่อกรรมท�าเวร
ไว้กับศาสนาจะไม่อยู่เย็นเป็นสุขแน่นอน มี
แต่อยู่ร้อนนอนทุกข์ เพราะต้องคอยหลบๆ
ซ่อนๆ ไม่สามารถจะอยู่อย่างเป็นสุขสบาย
แบบปรกติ  
 คนก่อเวรก่อกรรมพวกนี้เหมือน “ช้อน
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เศรษฐกิจ

‘วรรณ’เตือนหุ้นยังผันผวน

 นายพจน์ หะรณิสตุ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุวรรณ จ�ากดั (บลจ.
วรรณ) เปิดเผยว่า ภาพการลงทนุ
ไตรมาส 3 คาดว่า ตลาดหุน้ไทย
อาจได้รับผลกระทบจากความผัน 
ผวนของตลาดการเงนิโลก หลงัจาก
ทีส่นิทรพัย์เสีย่งปรบัตวัขึน้มามาก 
อีกทั้งยังอาจได้รับแรงกดดันจาก
แนวทางการด�าเนนินโยบายการเงนิ
ที่เข้มงวดขึ้นทั้งของธนาคารกลาง
สหรฐั ยุโรป และอังกฤษ อย่างไรก็
ด ี แนวโน้มตลาดหุน้ไทยยงัมโีอ-
กาสปรับตัวขึ้น โดยลักษณะของ
การลงทนุจะเป็นแบบ Rotation ระ 
หว่างกลุม่อุตสาหกรรมในตลาด 
 นายพจน์ กล่าวว่า กระแสเงนิ
ทนุแม้ว่าจะมกีารไหลเข้ามาในกลุม่
ประเทศเกดิใหม่ แต่เป็นการไหล
เข้าในตลาดตราสารหนีม้ากกว่าตรา 
สารทนุ สะท้อนจากค่าเงนิบาททีย่งั
คงแข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 33.60 
บาทต่อดอลลาร์สหรฐั ขณะทีด่ชันี
ตลาดหุ้นยังเคลื่อนไหวในกรอบ 
อย่างไรกต็าม การฟ้ืนตวัของเศรษฐ 
กจิในประเทศ การเปิดประมลูโครง 
การลงทนุภาครฐั และผลการด�า-
เนินงานที่ฟื้นตัวของบริษัทจดทะ 
เบยีนจะเข้ามาช่วยลดความผนัผวน
ทีอ่าจเกดิขึน้ได้ ทัง้นี ้หากพจิารณา
สัดส่วนการถือครองของนักลงทุน
ต่างชาตปัิจจบุนัอยูใ่นระดบัต�า่กว่า
ค่าเฉลีย่ในอดตี ทัง้นี ้โดยรวมมอง

ว่าหากดัชนีมีการปรับตัวลดลงถือ
เป็นโอกาสในการสะสม 
 ส�าหรับการปรับตัวข้ึนของตลาด
หุน้ไทยในช่วงเดอืนทีผ่่านมา ปัจจัย
สนบัสนนุส่วนใหญ่มาจากภายใน
ประเทศเป็นหลกั ทัง้ความคบืหน้า
โครงการลงทุนภาครัฐและตลาด
หุน้ไทยที ่Laggard ตลาดหุน้อืน่ๆ 
ซ่ึงเอื้อต่อผลการด�าเนินงานของ-
กองทุนภายใต้การบริหารจัดการ
ของบรษิทั ทัง้นี ้ คณะกรรมการมี
มตปิระกาศจ่ายปันผล 2 กองทนุ 
ได้แก่ กองทนุเปิดวรรณเอเอม็หุน้
คณุค่าปันผล (1VAL-D) จากก�าไร
สทุธขิองผลการด�าเนนิงานระหว่าง
วนัที ่1 ตลุาคม 2559 ถงึวนัที ่30 
มถินุายน 2560 ในอตัราหน่วยลง 
ทนุละ 1.538 บาท โดยมกี�าหนดวนั
ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วย
ลงทนุ เพือ่สทิธใินการรบัเงนิปันผล
ในวนัที ่19 กรกฎาคม 2560 และ
ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 
สงิหาคม 2560 และ กองทนุเปิด
ไทยเด็กซ์ SET High Dividend 
ETF (1DIV) จากก�าไรสุทธิของ    
ผลการด�าเนนิงาน ระหว่างวนัที ่ 1 
มกราคม 2560-30 มถินุายน 2560 
ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.4566 
บาท มกี�าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีน
พกัการโอนหน่วยลงทนุ เพือ่สทิธิ
ในการรับเงินปันผลในวันที่ 26 
กรกฎาคม 2560 และก�าหนดจ่าย
เงินปันผลในวันที่ 10 สิงหาคม 

2560   
 นายพจน์ กล่าวเพิม่เตมิว่า สปั-
ดาห์นี้ดัชนีมีโอกาสเคลื่อนไหว 
Sideway ในกรอบ 1,560-1,600 
จุด เน่ืองจากตลาดหุน้ไทยยงัไม่มี
ปัจจยัใหม่เข้าสนบัสนนุตลาด โดย
ยงัคงแนะน�าตดิตาม รายงานผลประ 
กอบการไตรมาส 2/60 ของกลุม่
ธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่ ซึง่เริม่
มีการคาดการณ์ว่า จะมีแนวโน้ม
ฟ้ืนตวัจาก ไตรมาสก่อน  และความ
คบืหน้าของโครงการภาครัฐ ท้ังน้ี 
กระแสเงนิลงทนุของนกัลงทุนต่าง
ชาตยิงัคงไหลเข้าตลาดหุน้ในเอเชีย
อย่างต่อเนือ่ง ประกอบกบั ธนาคาร
กลางสหรัฐอาจต้องชะลอการขึ้น
อตัราดอกเบีย้ฯ ท�าให้ค่าเงนิบาท
แขง็ค่าขึน้ ซึง่อาจเป็นผลดต่ีอตลาด
หุน้ไทยให้ได้อานิสงค์จากประเดน็
ดงักล่าว เนือ่งจากทีผ่่านมาตลาด
หุน้ยงัค่อนข้าง Laggard พอสมควร 
ทัง้นี ้ คาดการณ์อตัราการจ่ายเงนิ 
ปันผลของตลาดหุน้ไทยของปีหน้า 
ทีร่ะดบัเฉลีย่ประมาณ 3 - 3.2%

ห้องตวัอย่าง	: นายณฏัฐพร กลัน่-
เรืองแสง รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิาร สายงานกลยทุธ์ธรุกจิ บรษิทั 
เรยีลแอสเสท ดเีวลลอปเม้นท์ จ�า-
กดั ให้การต้อนรบัสือ่มวลชน ใน
กิจกรรมเปิดชมห้องตวัอย่างบนตกึ
จรงิ โครงการ “เดอะ สเตจ เตาปนู-
อินเตอร์เชนจ์” พร้อมเผยราย
ละเอยีดโครงการ 

บลจ.วรรณค�ดหุน้ไทยไตรม�ส 3 ยงัมคีว�มผนัผวน ต้องอ�ศยั
แรงขับเคลื่อนภ�ครัฐช่วงท่ีเหลือ ส่วนดัชนีหุ้นเคล่ือนไหวใน
กรอบ 1,560-1,600 จดุ พร้อมประก�ศจ่�ยปันผล 2 กองทุน
เปิด 1VAL-D และ 1DIV  

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝ�ก  เงินกู้

อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ตล�ดกรุงเทพฯ

ตล�ดต่�งประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,600.00 บาท

 ขาย 19,700.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,253.00  บาท

 ขาย   19,700.00 บาท

ร�ค�ทองคำ�

ฮ่องกง ซื้อ 1,235.81  ขาย 1,236.23
ลอนดอน ซื้อ 1,235.62 ขาย 1,236.02

ภ�วะหุน้ 18 กรกฎ�คม 2560

สถ�บัน ซื้อ ข�ย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่�งช�ติ ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ร�ยย่อย ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลล�ร์สหรัฐ บ�ท

ยูโร บ�ท

ปอนด์สเตอร์ลิง บ�ท

ดอลล�ร์ฮ่องกง บ�ท

เยน บ�ท

ดอลล�ร์สิงคโปร์ บ�ท

 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

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

SET 100 

มูลค่� (ล้�นบ�ท)  

SET 50 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

mai 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

33.84

39.38875

45.73875

4.415

0.31183

24.862

-2.57  1,571.52  
  38,185.56
-2.20  2,238.60  
  29,605.98
-0.51  996.25  
  25,315.53
+1.70  563.75  
  1,844.39

FTSE SET Index Series

แบ่งต�มมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด

 

1,691.29  -2.85

2,366.07  -10.13

2,479.56  -10.54

1,844.37  -4.61

2,394.28  -10.23

2,934.89  -8.14

1,243.23  +3.31

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

2,593.38 

6.79 

7,937.75 

20.79 

-5,344.37 

-

15,168.19 

39.72 

12,833.03 

33.61 

2,335.16 

-

15,705.69

41.13

13,347.59

34.95

2,358.10

- 

พจน์ หะรณิสตุ 
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ส่งตรงถึงบ้าน	: นายคริสตอฟ โทมัส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการบริษัท 
ดนีแอนด์เดลกู้า (ประเทศไทย) และ นางโมนกิา มกีโูซวา ผูบ้รหิารฝ่าย
การตลาด บริษัท foodpanda แห่งประเทศไทย เปิดตัวการให้บริการ
สั่งอาหารดีนแอนด์เดลูก้าส่งตรงถึงบ้าน ผ่านทางเว็บไซต์ www.food 
panda.co.th หรือทางแอปพลิเคชัน foodpanda จากมือถือ 

สาขาใหม่	: นายวนัชยั จนัทร์วฒัรงักลู กรรมการผูจ้ดัการ ศนูย์การค้า 
ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ จับมือกับ นายธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์ ผู้อ�า-
นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทสตาบัคส์คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
เปิดตวัสตาร์บคัส์คอฟฟ่ีสาขาใหม่ ภายใต้คอนเซป็ต์กรนีสเปซกบัขนาด
พื้นที่ให้บริการ 2 ชั้น 304 ตร.ม. และคอมมูนิตี้รูมไว้บริการลูกค้า 

เศรษฐกิจ

 นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประ 
ธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษิทั ซนิ-
เนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ 
จ�ากดั (มหาชน) ภายใต้ชือ่ asap  

‘asap’ชCูar Sharingให้บรกิ�รเช่�รถ
เปิดเผยศักยภาพการด�าเนินธุรกิจ
รถยนต์ให้เช่ารถยนต์ว่า มมีากกว่า 
10,000 คัน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้า
องค์กรที่ต้องการเช่าระยะยาวมาก 
กว่า 90% จงึมคีวามมัน่คงด้านราย
ได้ บรษัิทยงัความต้องการเพิม่ฐาน
ลกูค้าด้วยการน�าแนวคิด Car Sha 
ring มาให้บรกิารรถยนต์ให้เช่าใน
ไทย เปิดบรกิาร asap GO ทีค่ดิค่า
บรกิารตามการใช้งานจรงิ โดยเน้น
กลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรตามตึก
ออฟฟิศให้เช่าต่างๆ ซึง่ asap เป็น
ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าราย

แรกในไทยทีใ่ห้บรกิาร ซึง่เป็นการ
ตอกย�้าถึงความเป็นผู้น�าในการขับ
เคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่า
ของไทย
 นอกจากนี ้ยงัเป็นการสร้างความ
แตกต่างเหนอืคูแ่ข่งโดยเพิม่โอกาส
ให้ลูกค้าองค์กรสามารถบริหารต้น 
ทนุค่าใช้จ่ายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ โดยสามารถตรวจสอบการ
ใช้งานได้ด้วยตวัเอง จงึมัน่ใจว่าการ
เปิดให้บรกิาร asap GO จะช่วยให้
สามารถขยายฐานลกูค้าใหม่ๆ ใน
กลุ่มลูกค้าองค์กรมาใช้บริการมาก

ยิง่ขึน้
 น.ส.พิชชาภัสร์ ฐิติปุญญา ผู้
จดัการโครงการ asap GO กล่าวว่า 
ระยะเริม่ต้น ได้ร่วมมอืกับฮ้อปคาร์ 
ซึ่งเป็นพันธมิตรพัฒนาแอปพลิเค
ชนัเพือ่ใช้บรกิาร โดยพนกังานของ
องค์กรที่ต้องการใช้บริการนั้นต้อง
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและลง
ทะเบียนเพื่อใช้บริการ โดยเริ่มให้
บริการตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมท่ี
ผ่านมา ส�าหรบัค่าบรกิารจะคดิอตัรา
เร่ิมต้น 50 บาท หลังจากนัน้คดิตาม
ระยะทางและเวลาทีใ่ช้บรกิาร  

สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิย์

ทรงวทิย์ ฐติปิญุญา

 เว็บไซต์วอยซ์ทีวีเรียบเรียงงาน
เสวนา “พนิจิอนิเทอร์เนต็ไทยในยุค 
ไทยแลนด์ 4.0(?)” ซ่ึง นายสม-
เกยีรต ิ ตัง้กจิวานชิย์ ประธานสถา 
บนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 
(ทดีอีาร์ไอ) กล่าวว่า ยคุไทยแลนด์ 
4.0 คอืยคุทีข่บัเคลือ่นด้วยข้อมลูและ
ความรู ้ แต่ปัญหาปัจจบัุนคอืประ-
เทศไทยยังมีจ�านวนสิทธิบัตรที่ต�่า
หากเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว 
และยังมีส�านึกในความเป็นผู้ประ 
กอบการท่ีไม่มากนกั

 นายสมเกยีรต ิกล่าวถงึบทบาท
ของรฐัในการอ�านวยความสะดวกให้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้น 
โดยยกตวัอย่างอินโดนเีซยีมแีอปพลิ
เคชนั “โกเจค็” ใช้เรยีกมอเตอร์ไซค์
รบัจ้าง ซึง่มผีูใ้ช้บรกิารจ�านวนมาก 
แต่โดนประท้วงจากกลุม่ผู้ประกอบ
การรถเพราะยังไม่ถูกกฎหมาย สดุ 
ท้ายประธานาธบิดโีจโก วโิดโด้ แก้
ปัญหาด้วยการท�าให้ถูกกฎหมาย
และก�ากบัดแูล แตกต่างจากกรณีอู
เบอร์ในประเทศไทยที่การก�ากับดู 

แลเน้น “การห้าม” จนกลายเป็นปัญ 
หา เช่น ห้ามน�าเข้าเคร่ืองพรินต์สาม
มติเิพราะเกรงจะมคีนผลติปืนพลาส 
ติกไปจีป้ล้น หรือบงัคบัให้โดรนอยู่
ในการควบคุมท่ีเข้มข้น ซึง่มผีลต่อ
การปิดก้ันการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ของสตาร์ตอพั  
 นายสมเกียรติ ยงัมองว่า ไทยไม่
ได้ขาดแคลนเงนิทนุ แต่เป็นปัญหา
ทีร่ฐัเข้ามาเล่นบทบาทการปิดกัน้มาก 
กว่าจนกระทบจากการลงทุน เช่น 
กลุ่มที่จะลงทุนด้านไอทีก็ย้ายฐาน
ไปสงิคโปร์ เพราะกลไกการควบคมุ
ไม่ยุง่ยากเท่าไทย นอกจากนี ้ ไทย
ยังมีปัญหาการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ
ยากและมต้ีนทนุราคาทีแ่พง ท�าให้

ประธ�นทดีอี�ร์ไอชีร้ฐับ�ลคอือปุสรรคไทยแลนด์ 4.0 วสิยัทศัน์
และม�ตรก�รสวนท�งกบัก�รขบัเคลือ่นเทคโนโลยแีละนวตั-
กรรม รฐัควรทำ�หน้�ทีส่่งเสรมิม�กกว่�ควบคมุ 

รัฐบาลอุปสรรคไทยแลนด์4.0

ไม่สะดวกต่อการด�าเนนิการทางธรุ 
กรรมต่างๆ รัฐบาลไทยจงึควรตระ 
หนกัว่าไทยไม่ใช่จนี แม้จนีจะท�าเป็น
ระบบปิด แต่ต่างชาตก็ิต้องยอมง้อ 
เพราะจีนเป็นประเทศมหาอ�านาจ 
ส่วนไทยยังต้องพ่ึงพิงต่างประเทศ
ค่อนข้างมาก
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เนวลิล์’จบัต�‘เอฟเวอร์ตนั’               
ฟิล เนวลิล์ อดตีกปัตนัทมี “ทอ็ฟฟ่ีสนี�า้-
เงนิ” เอฟเวอร์ตนั กล่าวว่า อดตีทมีเก่าของ
เขา ก�าลงัเดนิตามรอยทมีสเปอร์ส เป็นทมี
ทีน่่าจบัตามองในฤดกูาลนี ้มีโอกาสก้าวขึน้
ทมีชัน้น�าในพรเีมยีร์ลกีได้   
  เนวลิล์ มคีวามรูส้กึว่า การกลบัสูท่มีเอฟ
เวอร์ตนั ของ เวย์น รนูีย์่ และการหลัง่ไหล
ของนักเตะหน้าใหม่หลายคน แสดงให้เห็น
ถงึความกระตอืรอืร้นของทมี เนวลิล์ บอก
ว่า ถึงเวลานี้แล้ว ทีมควรตั้งเป้าหมายไต่
อนัดับในพรเีมยีร์ลกี เหมอืนกบัทีส่เปอร์ส 
ท�าช่วงฤดกูาลทีผ่่านมา ด้วยทมีพลงัหนุม่ 
 “หากว่าตลาดปิดลงในวนันี ้ เอฟเวอร์
ตนั เป็นทมีทีม่ผีลงานดทีีส่ดุ” เนวลิล์ กล่าว 

‘เวสต์บรอม’ยมืตวั‘เฮก�ซี’่
ทมีเวสต์บรอมวชิ ตกลงเซน็สญัญายืมตวั 
อ�ห์เมด็ เฮก�ซี ่ กองหลงัอยีปิต์ มาร่วม
ทมีแบบยมืตวัระยะยาว หลงัจากทีอ่อกจาก
ทมีฟิออเรนตน่ิา ในปี 2015 เนือ่งจากอาการ
บาดเจ็บรบกวนเขามาตลอด โดย เวสต์-    
บรอมวชิ มอีอพชัน่สามารถซือ้ เฮกาซี ่ วยั 
26 ปีได้ หากสิน้สดุสญัญาการยืมตวั “เขา
มาในสถานการณ์ท่ีด ีเขาเป็นนกัเตะทีด่ ีและ
เล่นได้ดกีบัหลายทมีทีผ่่านมา” โทนี ่ พูลสิ 
กล่าว “หากว่าเขาท�าได้ด ีเรากพ็ร้อมทีจ่ะเซน็
ถาวรกบัเขา เป็นเรือ่งทีด่สี�าหรบัเราจรงิๆ” 
 เฮกาซี ่ถกูเลอืกให้อยูท่มีประจ�าการแข่ง
ขนัแอฟรกินั เนชัน่ส์ คพั เม่ือปี 2017 เม่ือ
อยีปิต์ จบต�าแหน่งรองแชมป์ 

‘ฮ�มลิตนั’ภมูใิจในแชมป์
ลอูสิ ฮ�มลิตนั กล่าวด้วยความภมูใิจ ที่
สามารถยดึสถติคิว้าแชมป์บรติชิ กรงัด์ปรซ์ี 
5 สมยั หลงัจากทีเ่ขาควบรถเมอร์ซเิดส คว้า
แชมป์สมยัที ่5 เทยีบเท่ากบักบั อแลง พรอสต์ 
และ จมิ คลาร์ก เมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่านมา 
พร้อมโกยคะแนนตามหลงั เซบาสเตยีน เวต
เตล เพยีงแต้มเดยีวแล้ว 
 “มนัช่างเป็นเวลาทีแ่สนนาน ทีผ่มไป
อยูท่ีน่ัน่ แต่ผมภมูใิจมากทีไ่ด้มายนือยูต่รง
นี ้ด้วยความยิง่ใหญ่” ฮามลิตนั กล่าว “แต่
กย็งัมเีส้นทางอกียาวไกล ด้วยความหวงัที่
สงูขึน้ มนัยากท่ีจะอธบิาย” 

แกเรธ็ เบล ยอมรบัว่า เขากย็งัคดิไม่ออกเหมอืน
กันว่า คริสเตียโน่ โรนัลโด้ จะยังคงเป็นนัก
เตะของทีมเรอัล มาดริด ในฤดูกาลหน้าหรือ
ไม่ ทัง้นี ้อนาคตของ โรนลัโด้ ไม่มคีวามชดัเจน 
หลงัจากทีเ่ขาโดนกล่าวหาจากว่ามกีารเลีย่งภา 
ษีเป็นเงิน 12.8 ล้านปอนด์ 
 หลังจากที่ตกเป็นข่าวเรื่องดังกล่าว โรนัล
โด้ ก็ตกเป็นข่าวว่า ทีม “ปิศาจแดง” แมนเชส
เตอร์ ยูไนเต็ด สนใจที่จะดึงตัวนักเตะยอด
เยีย่มประจ�าปีของฟีฟ่า กลบัมาสูโ่อลด์แทรฟ-
ฟอร์ด อกีครัง้ แต่ทกุอย่างยงัคงเงยีบสนทิ และ
ยังมีข้อกงัขาว่า ดาวยงิประตสูงูสดุของทมีมาด- 
ริด จะยังคงอยู่ในทีมของซีเนอดีน ซีดาน ใน
ฤดูกาลหน้าหรือไม่ 
 และเมื่อ เบล ถูกถามว่า โรนัลโด้ ต้องการ
ทีจ่ะย้ายทมีหรอืไม่ เบล ให้สมัภาษณ์ผ่านหนงั 
สอืพมิพ์ Marca ว่า “ผมยงัไม่ได้อ่านอะไรเกีย่ว
กับเร่ืองน้ีเลย ผมยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น 
ผมรู้อย่างเดียวคือ โรเมลู ลูกากู ได้เซ็นสัญญา
ไปอยูก่บัทมีแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ แล้ว อย่าง
อื่นผมไม่รู้จริงๆ คุณต้องไปถามเขาเอง” 
 แต่อย่างไรก็ตาม เบล ยังต้องการที่จะให้ 
โรนัลโด้ อยู่ในถิ่นเบอร์นามิว ต่อไป โดยอดีต
นกัเตะจากทมี “ไก่เดอืยทอง” ทอ็ตแนม ฮอต 
สเปอร์ส กล่าวว่า “แน่นอน เราคว้าแชมป์มา
ด้วยกัน เราร่วมงานกันเป็นอย่างดี เราไม่ต้อง 
การเปลี่ยนแปลงอะไรในเวลานี้” 
 เบล กับ โรนัลโด้ เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ปี 
2016 และทั้งคู่ก็มีส่วนช่วยให้ทีมมาดริด คว้า
แชมป์แชมเปี้ยนส์ ลีก และแชมป์ลีกา เม่ือ
ฤดูกาลทีแล้ว 
 แต่นักเตะวัย 28 ปี ต้องพบกับอาการบาด
เจ็บมารุมเร้าในช่วงที่เข้ามาค้าแข้งที่สเปน แต่

โยฮนัน่� คอนต้� นกัหวดสาวสหราชอาณา 
จกัร ก้าวขึน้อนัดบั 4 ของโลก หลังจบการแข่งขนั
วมิเบลิดนั เมือ่สุดสัปดาห์ทีผ่่านมา ขณะที ่แอน
ดี ้เมอร์เรย์ ยงัคงรัง้มอื 1 ประเภทชายต่อไป 
 คอนต้า วยั 26 ปี เป็นนกัเทนนสิหญงิ จาก
สหราชอาณาจกัรคนที ่4 ทีส่ามารถทะลขุึน้ไป
อยูท่อ็ปไฟฟ์ของโลกได้ หลงัจากทีผ่่านเข้าไปถงึ
รอบรองชนะเลศิ วมิเบลิดนัได้ส�าเรจ็ 
 เธอประสบความส�าเรจ็ต่อจาก เวอร์จเินยี 
วาเด้, ซ ูบาร์เกอร์ และโจ ดรูี ่ทีเ่ป็นนกัเทนนสิ

ก็หวังว่าการเตรียมตัวช่วงปรีซีซั่นนี้ จะช่วยให้
เขาเริ่มต้นได้ดีในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้ 
 “ข้อเท้าของผมดีขึ้นมาก เป็นที่น่าสังเกต
ว่า ช่วงวันหยุดผมไม่เน้นหนักมากตรงข้อเท้า 
เพือ่ทีจ่ะให้การพกัฟ้ืนดทีีส่ดุ ผมยอมรบัว่ามนั
เป็นเรื่องยากมากที่จะรักษาความฟิตให้คงที่
เมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว ผมต้องท�างานอย่างหนกัเพือ่
พักรักษาและมาถึงวันนี้ ผมสามารถเป็นส่วน
หนึ่งของทีมช่วงปรีซีซั่นแล้ว”
  “ผมรูสึ้กเบือ่มากเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว เพราะ
ว่าผมพยายามที่จะกลับมาช่วยทีมเสมอ ด้วย
ผลงานที่ดีที่สุด แต่ผมต้องใช้เวลานานมากที่
จะพกัฟ้ืนสภาพอาการบาดเจ็บของผม ซึง่ตอน
นีผ้มไม่มอีาการบาดเจบ็แล้ว ข้อเท้าของผมแขง็
แรงขึ้นมาก และผมพร้อมแล้ว” 

‘โยฮนัน่� คอนต้�’ยดึอนัดบั4โลก
หญิง คนล่าสุดที่อยู่ในอันดับท็อปไฟฟ์ ในปี 
1984   
 เมอร์เรย์ วัย 30 ปี แพ้รอบก่อนรองชนะเลศิ 
วมิเบลิดนั แต่ยงัคงรัง้มอื 1 ไว้ได้ โดยม ีราฟา
เอล นาดาล ตามมาอยูอ่นัดบั 2 ส�าหรบั คอน
ต้า มโีปรแกรมทีจ่ะลงแข่งขนัรายการต่อไปคอื 
โรเจอร์ส คพั ทีจ่ะมขีึน้วนัที ่ 7 สงิหาคม ทีโ่ต
รอนโต แคนาดา โดยเธอเลอืกทีจ่ะมาลงป้อง 
กนัแชมป์ในรายการ แบงค์ ออฟ เดอะ เวสต์ 
คลาสสคิ ทีส่แตมฟอร์ด แคลฟิอร์เนย์ี 

‘เบล’อยากให้‘โด้’อยู่ต่อ
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณ�ธิก�ร
editor59lokwannee@gmail.com

หลังก�รเจรจ�ยืดเยื้อม�ระยะ
หนึ่ง ในที่สุด อาเซียนและฮ่องกง
ก็ได้ข้อสรุปในการท�าสัญญาการ
ค้าเสรี (เอฟทีเอ) ก�าหนดท�าพิธี

สินท�งปัญญ� 
  ส�าหรับสัญญาความร่วมมือการ
ซื้อขาย และการประกอบธุรกิจระ 
หว่างคู่ค้า เช่น ไทย-ฮ่องกง และ
สิงคโปร์-ฮ่องกง เป็นต้น จะมรีาย
ละเอยีดแต่ละรายการแตกต่างกนั 
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงหลังการเจรจา
ระดับทวิภาคี แต่มีกติกาว่า ต้อง
อยู่ในกรอบของเอฟทีเอ
 ปัจจุบัน ฮ่องกงมีกลุ่มอ�-
เซียนเป็นคู่ค้�ร�ยใหญ่อันดับ 
2 รองจ�กจนี ขณะกลุม่อ�เซยีน
มฮ่ีองกงเป็นคูค้่�ร�ยใหญ่อัน-
ดับ 8 
 เป็นไปได้ว่า อนัดบัดงักล่าวจะ
ไม่เปลีย่นแปลง หลงัเอฟทเีอมผีล
บังคับใช้ แต่มิติใหม่ที่จะเกิดขึ้น 
คอืระดบัความร่วมมอืด้านการค้า 
การลงทนุ และการประกอบธรุกจิ
ในภาคส่วนต่างๆ จะมีมากขึ้น 
 การส่งออกและน�าเข้าสนิค้าจะ
คล่องตัวกว่าเดิม ขณะการท�าธุร 
กรรมข้ามชาติจะง่ายขึ้น และมูล-
ค่าการค้าระหว่างกันจะขยายตัว
เพิ่มขึ้น
 นกัวเิคราะห์มองว่า แม้ฮ่องกงจะ
เป็นเขตเศรษฐกจิขนาดเลก็ มปีระ 
ชากรเพยีง 7.4 ล้านคน แต่อตัรา 
ส่วนผู้มีก�าลังซื้ออยู่ในเกณฑ์สูง
  คว�มสำ�คัญอีกอย่�งของ
ฮ่องกง ท่ีประเทศอ�เซยีนควร
ใช้ให้เป็นประโยชน์ คอืใช้เป็น
ประตูส่งสินค้�เข้�สู ่จีนแผ่น
ดินใหญ่ 

 
 

In Brief : ย่อความ

กลุ ่มประเทศอ�เซียน
และฮ่องกง บรรลุข้อตก
ลงสญัญ�ก�รค้�เสร ีเป็น 
ก�รเปิดมติใิหม่ด้�นก�ร
ขย�ยตล�ดธุรกิจก�รค้�
ก�รลงทุน และก�รขับ
เคลือ่นเศรษฐกจิในภ�พ
รวม

โลกนี้คือการ์ตูน
น้�วุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ลงนามในสัญญาอย่างเป็นทาง 
การ ปลายปีนี้
 ตัวแทนกลุ่มอาเซียน 10 ประ 
เทศ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
เร่ิมเปิดเจรจาเพ่ือท�าเอฟทีเอตั้ง 
แต่ปี 2014 เดมิทตีัง้เป้าได้ข้อสรปุ
ปลายปีที่ผ่านมา 
 แต่มีรายละเอียดบางอย่างที่
ตกลงกันไม่ได้ ท�าให้แผนการยืด

อาเซียนเปิดค้าเสรีฮ่องกง

เยื้อมาหลายเดือน ก่อนจะบรรลุ
ข้อตกลงกนัได้ในทีส่ดุ ช่วงไม่นาน
ที่ผ่านมา    
 น�ยร�มอน โลเปซ รัฐมน 
ตรว่ี�ก�รกระทรวงก�รค้�และ
อตุส�หกรรมฟิลปิปินส์ ระบวุ่� 
พิธีลงน�มในสัญญ�อย่�งเป็น
ท�งก�ร จะจัดขึ้นเป็นว�ระ
พิเศษ ระหว่�งก�รประชุมสุด 
ยอดผูน้ำ�อ�เซยีน ในว�ระฉลอง
อ�เซียนครบ 50 ปี เดือนพฤศ 
จิก�ยนนี้ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ 
 ทั้ง 2 ฝ่ายมองว่า ข้อตกลงนี้
จะน�าไปสู่มิติใหม่ ด้านการขยาย
ตลาดการค้าการลงทนุ และความ
ร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนา
นวัตกรรม รวมทั้งการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในภาพรวม 
 ประเด็นสำ�คัญส่วนหนึ่ง
ของเอฟทีเอ ประกอบด้วยก�ร
ลดอัตร�ภ�ษีนำ�เข้�สินค้�ระ 
หว่�งกัน หรืออ�จยกเลิกภ�ษี
สินค้�บ�งอย่�ง เปิดเสรีภ�ค
ก�รค้� ก�รลงทุน และบริก�ร 
และร่วมมอืกนัคุม้ครองทรพัย์  

ข้อมูลภาพ : asean.org
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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

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

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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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

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)

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)

ผูเชี่ยวชาญงานแปรรูปอะคริลิคแผน รับผลิตของขวัญของชำรวย
พวงกุญแจ ปายตางๆ งานเลเซอร-คัต รับขุดตัวอักษร งานกลอง

ขึ้นรูปตามแบบ

E-mail : spi9092@gmail.com  www.sainumthip.com
NUMTI-OM-140717-01

• เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป
• สามารถใชเครื่องมือชางได
• มีประสบการณ ดานทำเฟอรนิเจอร
 จะพิจารณาเปนพิเศษ

• เพศชาย อายุ 20 ปขึ้นไป

1. ชางชำนาญงาน   2 อัตรา

2. พนักงานทั่วไป
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ตัว Open Innovation Center”   
โดย เอสซจี ีทีส่�านกังานพฒันาวทิ-
ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ปทมุธาน ีJ 14.00 น. 
ฉวรีตัน์ เกษตรสนุทร ผูช่้วยรฐั 
มนตรีประจ�ากระทรวงวัฒนธรรม 
แถลงข่าวเทศกาลคนรักละครใบ้ 
2017 ทีห้่องประชุมช้ัน 12 กระทรวง
วฒันธรรม J 14.00 น. มร.จ�ง 
เจิง้ฮุย้ ประธานกรรมการบริหาร 
บริษทัไฮเออร์ ประเทศไทย จดังาน 

เดช รชัน ีประธานมลูนธิโิครงการ
หลวง แถลงข่าวการจดังานโครง-
การหลวง 48 ทีโ่รงแรมเซน็ทารา 
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ J 
13.00 น. บรรเทงิ ว่องกศุลกจิ 
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่ม
งานอ้อย กลุม่มติรผล แถลงข่าวเปิด
ตวัโครง การ “ท�าตามพ่อ” ที ่ร้าน 
About Work สุขุมวทิ 11 J 13.00 
น. รุง่โรจน์ รงัสโิยภ�ส กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ เอสซจี ีแถลงข่าวเปิด

J 09.00 น. ฤชกุร สริโิยธนิ รอง
ผู้ว่าการ ด้านเสถยีรภาพสถาบนัการ
เงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิด
งานสมัมนา Blockchain เทคโนโลยี
เปลีย่นโลก ทีโ่รงแรมอนิเตอร์คอน
ตเินนตลั J 13.00 น. ม.จ.ภศี-

“Haier’s Modern Match” เปิดตวั
ผลิตภัณฑ์ตู้เย็นและเครื่องซักผ้า    
รุ่นใหม่  ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ 
J The NEXT Institute by SIU 
ร่วมกบั บรษิทั โฮมบายเออร์ไกด์ 
จ�ากดั เปิดหลกัสตูร The NEXT 
Real 4 ผู้น�าหลักสูตรส�าหรับนัก
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ตวัจรงิ เปิด
รบัสมคัรวนันีจ้นถงึวนัที ่12 สงิหา-
คม 2560 ผ่านทางเวบ็ไซต์ www.
thenextreal.com 

ตลอด 19 ปีทีผ่่านมา นิตยสารแอล 
ประเทศไทย ภายใต้การบรหิารงาน
โดยบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่น 
แนล มีเดีย จ�ากัด ร่วมยกระดับ
มาตรฐานแฟชั่นไทยให้เทียบเท่า
เวทแีฟชัน่โลก สร้างความคกึคกัให้
กบัวงการแฟชัน่เมอืงไทยด้วยการ
จัดแฟชัน่อเีวนต์สดุยิง่ใหญ่ “ELLE 
Fashion Week” เป็นประจ�าทกุปี
 ในปีนีน้ติยสารแอลฯ ร่วมด้วย
ผูส้นบัสนนุ จดังาน “ELLE Fa-
shion Week Fall/Winter 2017” 
ขึน้อกีคร้ัง ด้วยระยะเวลาถงึ 5 วนั
เต็ม ระหว่างวนัท่ี 30 สงิหาคม-3 
กนัยายนนี ้ ณ ลานเซน็ทรลัเวลิด์   
สแควร์ ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ 
พร้อมโชว์คอลเลกชัน่ล่าสดุจากเหล่า
ดไีซเนอร์ระดบัไอคอนของเมอืงไทย 
และบรรดาดีไซเนอร์หน้าใหม่ท่ี
สร้างสรรค์ผลงานมาประชนักนัถงึ 
15 โชว์ 20 ดไีซเนอร์แบรนด์ชัน้น�า 
ภายในเต็นท์ขาวสุดอลังการสัญ-

ELLE Fashion Week 2017

ASAVA และผูก้�ากบัภาพยนตร์ชือ่
ดงัอกีหลายท่านเป็นต้น ภายในงาน
จะมกีารฉายสารคดทีีน่่าสนใจในฟ
อรมันีด้้วย เพือ่ให้นกัเรยีน นสิติ 
นกัศกึษาทีม่าร่วมงานได้ทราบถงึ
บทบาทของแฟชั่นที่มีต่อภาพ-
ยนตร์ และอทิธพิลของภาพยนตร์
ที่มีต่อแฟชั่น ซึ่งจะเป็นการสร้าง
แรงบันดาลให้กับคนรุ่นใหม่ท่ีจะ
เข้ามาเป็นก�าลังส�าคญัต่อวงการแฟ 
ชัน่ไทยในอนาคต”

ลกัษณ์ของงานทีท่กุคนจดจ�าได้เป็น
อย่างดี
 ภมูจิติ พล�งกรู ผูจ้ดัการทัว่ 
ไป บรษิทั โพสต์ อนิเตอร์เนชัน่-
แนล มเีดยี จ�ากดั (นติยสาร ELLE) 
ว่า “ELLE Fashion Week ให้การ
สนบัสนนุดไีซเนอร์ไทยมาอย่างต่อ
เนือ่งยาวนานถงึ 19 ปีด้านรปูแบบ
ของงานปีนี้เรามุ่งไปสู่ดิจิทัลมาก
ขึน้ ด้วยการตดิตัง้จอ LED ความ
ยาวกว่า 30 เมตรภายนอกเตน็ท์ 
ถ่ายทอดโชว์จากรนัเวย์ภายในเตน็ท์
ให้ผูค้นภายนอกได้ชมทกุคอลเลก
ชัน่ของทกุแบรนด์ไปพร้อมกนั และ
ยังท�าการไลฟ์สดเต็มรูปแบบด้วย
ทมีงานมอือาชพีให้ผูท้ีช่ืน่ชอบและ
สนใจในแฟชัน่สามารถตดิตามทกุ
โชว์ผ่านดจิทิลัมเีดยีของแอลได้ทกุ
ช่องทางในส่วนของดไีซเนอร์ทีเ่ข้า
ร่วมงานครัง้นีท้มีงานได้ท�าการคดั
เลอืกอย่างเข้มข้น มทีัง้ไอคอนด ีไซ
เนอร์ชื่อดังของเมืองไทยและดี-    

ไซเนอร์รุน่ใหม่ทีมี่ศกัยภาพมาประ 
ชนัโชว์กนัอย่างคบัคัง่ เชือ่ว่าจะสม
กบัการรอคอยของทกุคนอย่างแน่ 
นอน
 ประกติย์ วรประสทิธิ ์ผูอ้�า-
นวยการฝ่ายบรรณาธกิาร บรษิทั 
โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย 
จ�ากดั กล่าวว่า ฟอรมัทีจั่ดขึน้ใน
ครั้งนี้ เราจะน�าเสนอถึงอิทธิพล
ของฟิล์มที่มีต่อแฟช่ัน โดยยกตัว 
อย่างภาพยนตร์ อาทิ In The Mood 
for Love หรือภาพยนตร์เรื่อง
ต่างๆ ของผูก้�ากบั Wes Anderson 
เช่น The Royal Tenenbaums 
จนถึง The Grand Budapest 
Hotel ทีม่บีทบาทในการสร้างแรง
บันดาลใจให้กบัวงการแฟช่ันเป็น
อย่างมาก นอกจากนีย้งัมกีารร่วม
พดูคยุกบัผู้คร�่าหวอดทัง้ในวงการ
ภาพยนตร์และแฟชัน่ เช่น คณุก้อง 
ฤทธิด์ ีFilm Critic ชือ่ดงั, คณุพล
พฒัน์ อศัวะประภา จากแบรนด์ 
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สังคม

ธรีภทัร ประยรูสทิธ ิปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ วราภรณ์ พรหม-
พจน์ รองอธบิดกีรมวชิาการเกษตร จบัมือกบั อจัจมิา ร้อยศร ี ผูจ้ดัการโครง 
การ บรษิทั อมิแพค็ เอก็ซบิิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ�ากดั ร่วมเป็นเจ้าภาพจดังาน
เกษตรใหญ่แห่งปี  “SIMA ASEAN Thailand 2017”  

พลเอกเทพพงศ์ ทพิยจนัทร์ ผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารบก และ เทวนิทร์ วงศ์-
วานชิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. 
จ�ากดั (มหาชน) เปิดโครงการ “บทเพลงรกัแห่งแผ่นดนิ” ปีที ่7 ภายใต้แนวคดิ 
สบืสานพระราชปณิธาน บทเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมถวายแด่องค์ราชนั 

ยทุธศกัดิ ์ สภุสร ผูว่้าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตวั
รายการวาไรตี ้เกมโชว์ “เกมแข่งเท่ียว Amazing Trip Battle” ตอกย�า้แนวคดิ 
“ท่องเทีย่ว วถิไีทย เก๋ไก๋สไตล์ลกึซึง้” เริม่ออกอากาศตัง้แต่วนัท่ี 5 สงิหาคม 
2560 ทางสถานโีทรทศัน์เวร์ิคพอยท์ (ช่อง 23) 

ฮเิดอาคโิคะเดระ ประธาน บรษิทั มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร์เอเซยี จ�ากดั และ 
อาสา สารสนิ ประธานกรรมการร่วมเป็นประธานเปิดหอทดสอบลฟิต์แห่ง
ใหม่ชือ่ “เคยีงฟ้า” เพือ่ใช้ส�าหรบัทดสอบความแขง็แรงและประเมนิคณุภาพ
ของผลติภณัฑ์ลฟิต์และรองรบัความต้องการของกลุม่ตลาดระบบอาคาร 

ยวุด ีจริาธวิฒัน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่
ธรุกจิห้างสรรพสนิค้า บรษิทั กลุม่เซน็ทรลั จ�ากดั พร้อมด้วย นิตย์สนิ ีจริา-
ธวิฒัน์ และ พชิยั จริาธวิฒัน์ แถลงข่าว งานฉลองครบ “70 ปี ห้างเซน็ทรลั” 
ประกาศวสิยัทศัน์และกจิกรรมพเิศษร่วมฉลองตลอด 7 เดอืน 

กปัตนั พล.อ.ท.เดชศิร์ เจรญิวงศ์ รองกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ ฝ่ายปฏบิตัิ
การบนิ บรษิทั การบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) หรอืสายการบนิบางกอก
แอร์เวย์ส พร้อมทมีนกับนิ ร่วมต้อนรบัเครือ่งบนิแบบแอร์บสั A319 ล�าใหม่
ล่าสดุ ทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิ  

ฝ่ายสือ่สารองค์กร บรษัิท ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมบรจิาค
คอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ใช่แล้วให้แก่มูลนิธกิระจกเงา 
ภายใต้โครงการคอมพวิเตอร์เพือ่น้อง ตามนโยบายของบรษิทัฯ ทีเ่ลง็เหน็ถงึ
ความส�าคญัของการสนบัสนุนกจิกรรมเพือ่สังคม (CSR) 

อายโินะโมะโต๊ะ คกุกิง้คลบั ร่วมส่งเสรมิให้เดก็ๆกนิผกัเพือ่โภชนาการทีด่ ี ภาย
ใต้แคมเปญ “รสด.ี..กนิผกั” ล่าสดุเปิดครวัต้อนรบัคูแ่ม่-ลกู กว่า 50 คน ร่วมท�า
เมนู“ขนมจีบซ่อนผัก”พร้อมเรยีนรูห้ลกัโภชนาการและเทคนิคการรงัสรรค์เมนู
ผกัแสนอร่อยเพือ่เพิม่คณุค่าทางโภชนาการให้กบัคณุลกูทีไ่ม่ชอบการทานผัก 
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จรลัธาดา กรรณสตู องคมนตรี เป็นผูแ้ทนมลูนธิิส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระ
มหากษตัรย์ิ มอบงบประมาณสนบัสนนุโครงการ “อนรุกัษ์แนวปะการงัและสิง่
มชีวีติใต้ทะเลไทยในพระด�าร ิ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สริวัิณณวรนีารี
รตัน์” ในการจดัท�าปะการังเทยีมรปูโดมแก่กรมทรพัยากร ทางทะเลและชายฝ่ัง 

ดร.อรสดุา เจรญิรถั ผูช่้วยเลขาธกิารโรงเรยีนพระดาบสจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
มลูนธิพิระดาบส จดังานประมลูศลิปะเทดิพระเกยีรต ิ“ค�าพ่อสอน” น�ารายได้
สมทบทุนกองทุนนกัเรียน โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ มลูนธิพิระ
ดาบส ทีแ่ปซฟิิค ซติี ้คลบั อาคารท ูแปซฟิิค เพลส  

ศาสตราจารย์กติตคิณุ นายแพทย์วศิษิฏ์ สติปรชีา ผูอ้�านวยการสถานสาวภา 
สภากาชาดไทย จดัโครงการรณรงค์การฉดีวคัซนีในวยัรุน่และผูใ้หญ่ตอนต้น 
หรอื “Vaccines for Teens” แนะน�า 5 วคัซีนส�าหรบัวยัรุ่นและผูใ้หญ่ตอนต้น
เพือ่ป้องกนั 9 โรคร้าย ทีล่านเซ็นทรัลคอร์ท ชัน้ 1 ศนูย์การค้าเซ็นทรลัเวลิด์

เกศรา มญัชศุร ีกรรมการและผูจ้ดัการ พร้อมด้วยทมีผูบ้รหิาร ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย, สมศกัดิ ์บรสิทุธนะกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.TPBI 
และ ดร.รงัสฤษดิ ์คณุชยัมงั ประธาน ทีป่รกึษามลูนธิผิาปัง ร่วมแสดงพลงัความ
ร่วมมอื ในงาน SET Social Impact Day 2017  

ทอมมี ่หยาง กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทซีีแอล อเิลก็ทรอนกิส์ (ไทยแลนด์) 
จ�ากดั จดักจิกรรม “TCL BIG SHARESeason 2” มอบ TCL Smart TV 
พร้อมติดต้ังให้กับบ้านพักผู้สูงอายุ โดยเริ่มจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สงัคมผูส้งูอายบุ้านบางแค กรงุเทพฯ เป็นแห่งแรก 

สรวงสดุา มนสับญุเพิม่พลู ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายสือ่สารการตลาดและประชาสมัพนัธ์ 
บรษิทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ากดั มอบเงนิสนบัสนนุจ�านวน 50,000 บาท ใน
กจิกรรม “RUN FOR RANGERS เดนิ-วิง่ คนืผนืป่าดงพญาเยน็ ชีวติของข้า 
เพือ่ป่าของไทย” ให้กบั สทุธพิงษ์ ธรรมวฒุ ิประธานบรษิทั ทวีบีรูพา จ�ากดั 

ลาวณัย์ เวทประเสริฐวงศ์ ผูจ้ดัการทัว่ไปประจ�าประเทศไทย เวยีดนาม และ
กัมพชูา บรษิทั เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จดังานฉลองครบรอบ 6 ปี 
เจอเนสส์ ประเทศไทย พร้อมฉลองความส�าเรจ็จากการคว้าอนัดบัที ่14 บนเวที
ขายตรงโลกอย่างเป็นทางการ ทีส่�านกังานใหญ่ 

มสิเซีย่ หญงิ อาจารย์ผูท้รงคณุวฒุ ิโรงเรยีนสอนภาษาจนีเคพเีอน็ ไชนสี มอบ
ประกาศนยีบตัร ให้กบัพนกังานฝ่ายขายของบรษิทั แปซฟิิกา เอเลเม้นท์ จ�ากดั 
ทีจ่บการอบรมหลกัสตูร “ภาษาจนีเพือ่ธรุกจิการขาย” รุน่ที ่3 ทีห้่องฝึกอบรม 
โรงเรยีนสอนภาษาจนีเคพเีอน็ ไชนสี สาขาสยามพารากอน 

สังคม


