
ยิง่ดงึยิง่เสยี?
เรยีนการประพฤติมชิอบของเจ้า
หน้าที่ของรัฐภายในค่ายทหาร 
เมื่อมีข้อมูลถูกเปิดเผยออกมา
แบบนีแ้ล้วต้องรบีกระโดดงบัเพือ่
ท�าให้สงัคมเหน็ว่าเอาจรงิ ไม่ได้
สร้างภาพ ถ้าตรวจสอบแล้วมคีน
ผดิท�าให้รฐัเสยีหายกด็�าเนนิการ
ลงโทษเอาผดิไปตามขัน้ตอน ตรง
กนัข้าม หากไม่พบความเสยีหาย
นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็เสีย
ความน่าเชื่อถือ

การนิ่งเฉยไม่ตอบรับข้อเรียก
ร้องให้เปิดโกดังพิสูจน์คุณภาพ
ข้าวที่ระบายออกไปให้ใช้ท�าอา 
หารสัตว์ว่ายังเป็นข้าวเกรดดีที่
สามารถใช้บรโิภคได้หรอืไม่ ท�า 
ให้เกดิค�าถามว่าผูมี้อ�านาจรออะ 
ไร ทัง้ทีม่องมุมไหนการเปิดโกดงั
พิสูจน์ก็ไม่ส่งผลด้านลบต่อรัฐ
บาลทหารคสช. ยิง่รฐับาลทหาร
คสช.กลับมาท�าท่าขึงขังจริงจัง
กบัการปราบโกงอีกครัง้ ถงึขนาด
ออกค�าสัง่ให้ตัง้ศนูย์รบัเรือ่งร้อง
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เลิกพ่ึงไสยศาสตร์

editor59lokwannee@gmail.com

6 ล้านไล้ค์

นิติลัด นิติทำ�
กฎ   ย

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

การไล่บี้ตระกูล “ชินวัตร” ให้สะเด็ดน�้า 
ทั้ง “กฎพิสด�ร” และ “อภินิห�รท�งกฎหม�ย” 
หลักนิติรัฐ-นิติธรรมกลายเป็น “นิติลัด-นิติทำ�” 
“Pegasus” ให้จับตาจุดเปลี่ยนหลังคดี “ยิ่งลักษณ์” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ข้�วเสื่อม” 
พิสูจน์ความซื่อสัตย์สุจริต “รัฐบ�ลทห�ร” 
“โลกในกะล�” วิพากษ์ 10 ข้อร่างสัญญาปรองดอง 
“ธนพร ศรีย�กูล” ชี้ “คสช.” ยังต้องอาศัย “กปปส.” 
“โสภณ พรโชคชัย” แนะ “แก้จนให้ถูกวิธี” 

“ปืน”ยัน
ไม่ขาย“ซานเชส”
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หนังสือคํ้าประกัน
บนบล็อกเชน

กองทัพจีน
สยายปีกต่างแดน
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ไม่ได้ชนะประมลูข้าวจากรัฐบาลเพียงลอตเดียว
แต่ชนะประมลู 4 โกดัง รวมข้าวกว่า 39,000 ตัน

 จะเอาโกดงัท่ีไหนมาเก็บข้าวเหล่าน้ี

วด ีวชัโรบล อดตี ส.ส.กรงุเทพ-
มหานคร ในฐานะคณะกรรม การ
ตรวจสอบการระบายข้าวพรรคเพือ่
ไทย ออกมาให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ
การจ�าหน่ายข้าวสารในสตอ็กของ
รัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การ
บรโิภคของคน ครัง้ที ่1/2560 จรงิ 
จากทีร่ฐัควรขายได้ในราคา 11 บาท 
แต่กลบัมผีูป้ระมลูไปในราคาเพยีง 
6 บาท เพิ่มเติมดังนี้
 1.บริษัทที่ชนะมูลได้ข้าวไปคือ
บรษัิท กาญจนาอาหารสัตว์ จ�ากดั 
มีก�าลังการผลิตได้เพียง 11 ตัน 
แต่ซื้อข้าวจากรฐับาลไปมากถงึกว่า 
14,000 ตัน จะเอาไปเก็บรักษาไว้
ที่ไหน

ยิง่ดึงยิง่เสยี?
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ชนัมาท�าให้บ้านเมอืงใสสะอาดต้อง 
หาค�าตอบว่าเป็นข้อมลูจริงหรือเท็จ
 ถ้าจริงก็ต้องหาตัวคนรับผิด
ชอบมาด�าเนินการตามกฎหมาย
และเรียกค่าเสียหายจากที่รัฐควร
ได้รับกว่าหมื่นล้านบาท
 ถ้าไม่จรงิคนทีน่�าข้อมลูมาเปิด
เผยก็เสียหายเสียเครดิตและต้อง
ถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย เช่น
กันในฐานะที่ใช้ข้อมูลเท็จกล่าว
หาให้ผู้อื่นเสียหายท้ังในส่วนของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
การระบายข้าวและบริษัทเอกชน
ที่ถูกกล่าวหา
 ในช่วงทีร่ฐับาลทหารคสช.กลับ
มาท�าท่าขงึขงัจรงิจงักบัการปราบ
โกงอีกครั้ง ถึงขนาดออกค�าสั่งให้
ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประ 
พฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ภายในค่ายทหาร เมื่อมีข้อมูลถูก
เปิดเผยออกมาแบบนีแ้ล้วต้องรบี
กระโดดงบัเพือ่ท�าให้สงัคมเหน็ว่า
เอาจริง ไม่ได้สร้างภาพ
 ก็แค่เปิดโกดังพิสูจน์คุณภาพ
ข้าวว่าเป็นเกรดทีค่นบรโิภคได้หรอื
เกรดที่ใช้ท�าอาหารสัตว์ไม่น่าจะ
ยาก และไม่น่ามอีะไรส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อรฐับาลทหารคสช. หาก
ตรวจสอบแล้วมีคนผิดท�าให้รัฐ
เสียหายก็ด�าเนินการลงโทษเอา 
ผดิไปตามขัน้ตอน ถ้าไม่พบความ
เสียหายนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม
ก็เสียความน่าเชื่อถือ
 มองมุมไหนรัฐบาลทหาร
คสช.ก็มีแต่ได้กับได้ ไม่มีอะ   
ไรเสียแล้ว จะมวัรีรออะไรสัง่ให้
เปิดโกดังพิสูจน์กันเลย

หลังอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยออก
มาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประ 
มูลข้าวในสต็อกรัฐบาลว่ามีการ 
น�าข้าวเกรดคนบรโิภคได้ไปประมลู
เป็นข้าวเกรดต�่าส�าหรับใช้ท�าอา-
หารสตัว์ ท�าให้รฐัเสยีรายได้ทีค่วร
จะได้รบัไปกว่า 10,000 ล้านบาท
 ถึงจะมีค�าชี้แจงจากหน่วย
งานทีเ่กีย่วข้องแล้ว แต่ดเูหมอืน
ว่าจะยงัมข้ีอโต้แย้งทางข้อมลู
กันอยู่พอสมควร
 แม้กลุ ่มอดีตส.ส.พรรคเพื่อ
ไทยเรียกร้องให้ท่านผู้น�าใช้อ�า-
นาจพเิศษมาตรา 44 ออกค�าสัง่ให้
เปิดโกดังข้าวให้มีการพิสูจน์ ว่า
ข้าวทีน่�ามาประมูลนัน้เป็นข้าวเกรด
คนบริโภคได้หรอืว่าข้าวเกรดต�า่ใช้
ท�าอาหารสัตว์กันแน่
 แต่ดูเหมือนจะไม่มีสัญญาณ
ตอบรับจากผู้มีอ�านาจ
 ล่าสดุอดตีส.ส.กลุม่นีท้ีน่�าโดย 
นายยทุธพงศ์ จรสัเสถยีร อดตี
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นายสมคดิ เชือ้คง 
อดตีส.ส. อบุลราชธานี น.ส.ลลีา-

 2.เมื่อพิจารณาจากก�าลังการ
ผลติต้องใช้เวลานานถงึ 7 ปีจงึใช้
ข้าวทีซ่ือ้มาหมด ประเดน็คอืระยะ
เวลา 7 ปีข้าวทีร่อผลติเป็นอาหาร
สตัว์อาจเน่าเสยีหรอืขึน้ราหมดแล้ว
 3.บริษัทกาญจนาอาหารสัตว์
ไม่ได้ชนะประมูลข้าวจากรัฐบาลเพียง
ลอตเดียวแต่ชนะประมูลทั้งหมด 
4 โกดงัรวมข้าวกว่า 39,000 ตนั จะ
เอาโกดงัทีไ่หนมาเกบ็ข้าวเหล่านีจ้ะ
รักษาสภาพข้าวอย่างไรไม่ให้เสีย 
เพราะต้องใช่เวลาถึง 20 ปีจึงเอา
ไปใช้ผลิตอาหารสัตว์ได้หมด
 เมือ่มข้ีอมลูเปิดเผยออกมาอย่าง
นีก้เ็ป็นหน้าทีข่องผูม้อี�านาจทีป่ระ 
กาศชัดเจนว่าเข้ามาขจัดคอร์รัป-
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ขณะน้ีมีการเคล่ือนไหวของมหาวิทยาลัยมหา
มกฏุราชวทิยาลยั (มมร.) เรือ่งการเผยแผ่พระ 
พุทธศาสนาในประเทศไทยที่อ่อนแรงจนอาจ
ถึงขั้นวิกฤต เช่น ไม่ตรงหลักธรรมค�าสอน ส่ง
ให้พุทธบริษัท 4 เข้าใจไม่ถูกต้อง และท�าให้
การด�าเนินชีวิตหลงผิดทิศทาง ขณะที่ “บวร” 
คือ บ้าน วัด โรงเรียนในปัจจุบันก็พัฒนาไป
คนละทิศทาง ไม่ประสานร่วมมือกัน จึงจะมี
การรือ้ฟ้ืน “บวร” ขึน้มาเพือ่ให้เข้าใจและรูแ้จ้ง
ในหลักธรรมค�าสอน 
 จากการส�ารวจพบว่า ชาวพุทธไทยเข้าใจ
หลกัศาสนาเพยีง 17 เปอร์เซน็ต์ อกี 83 เปอร์ 
เซ็นต์ไม่เข้าใจ จึงต้องปรับปรุงค�าสอนไม่ให้
เกิดความงมงาย ไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ�านาจ
ลึกลับ บางวัดก็มีพิฆเนศนอนขว้างอยู่หน้าวัด 
ผูน้�าศาสนาเองกย็งัไม่เข้าใจอย่างถกูต้อง กไ็ม่
สามารถสอนหลักธรรมได้ถูกต้อง อย่างเรื่อง
ชวีติ ชวีติแปลว่าอะไร แปลว่าสดชืน่ คนเราถ้า
ไม่ตายก็มีการเคลื่อนไหวทางเนื้อหนัง ชีวิต
ทางเนื้อหนังก็สดชื่น แต่ถ้าตายไป ร่างกายก็
เหี่ยวเฉา เข้าใจง่ายๆว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ ร่าง 
กายก็ยังเคลื่อนไหวได้   
 บางคนเข้าใจผิดสอนว่า พระพุทธเจ้า
ตายแล้ว พระพทุธเจ้านพิพานแล้ว ศาส-
นาอ่ืนเขาก็จะหัวเราะว่า ท�าไมเราไปพึ่ง
คนตาย พระพุทธเจ้าทางเนื้อหนัง พุทธะ
สรีระตายแล้ว แต่ที่ยังคงอยู่ตลอดไปคือ 
“พทุธสภาวะ” ตรงนีไ้ม่ตายจากโลกนี ้ยงั
อยู่จนทุกวันนี้ ชีวิตทางเนื้อหนังของคน
เราทกุคนต้องตายไป แต่พระอรหนัต์อย่าง
พระพุทธเจ้า ชีวิตส่วนท่ีเป็นนามธรรม
นั้นมีความลึกซึ้ง ไม่ตาย ถ้าบอกว่าพระ 
พุทธเจ้าตายแล้วจะเหลืออะไรล่ะ พระ-
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ทรรศนะทรรศนะ

พุทธเจ้าที่เป็นพุทธสภาวะ รู้ตื่น เบิกบาน 
สะอาด สว่าง สงบ ยังอยู่ 
 ถ้าหากไม่เหลือความสะอาด สว่าง สงบที่
เป็นสภาวะของพระพุทธเจ้าแล้วจะมาปฏิบัติ
กันเพื่ออะไร ปฏิบัติไปก็สกปรก ไม่สะอาด ไม่
สงบ ไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริง ไม่รู้ทุกข์ สภาพ
ของทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ไม่รู้เวลาดับลงของ
ทุกข์ ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ทุกข์ดับ ถ้าไม่รู้อย่าง     
นี้แล้วก็แสดงว่า พระพุทธเจ้าไม่เหลือแล้ว แต่
ถ้ารู้แล้วดับทุกข์ได้ ก็แสดงว่าพุทธสภาวะยัง
อยู่ 
 เหมือนพ่อแม่ตายแล้ว ถ้าบอกว่าพ่อแม่ 
ตายหมดแล้ว ไม่เหลอือะไรแล้ว แล้วเลอืดเนือ้
เชื้อไขที่เป็นสายโลหิตที่เรียกว่า ยีนของพ่อแม่
ยงัอยูใ่นตวัเราหรอืไม่ ยนีไม่ได้ตายหมด เพราะ
ฉะนั้นขอให้เข้าใจเรื่องอย่างนี้ให้ลึกซึ้ง ถ้า       
มีการสัมมนาจัดระบบการสอนการอบรมให้
เหมาะสมให้พอเพียงก็จะเผยแพร่ ถ่ายทอด
หลักธรรมได้อย่างถูกต้อง 
 อย่าไปเอาไสยศาสตร์มากลบพทุธศาสตร์
หมด ให้ศาสนาเป็นที่พึ่งของประชาชน เอา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ ไม่ใช่
พึง่ผสีางนางไม้ จอมปลวก เจ้าพ่อ เจ้าแม่ พระ
พรหมอะไรต่างๆ พระพรหมมี 4 หน้า 8 ลูก
ตา พึ่งได้จริงหรือไม่  เขาวางระเบิดโดนคาง
บิ่นไปแล้วจะช่วยอะไรเราได้ ถ้าเรารู้จักพึ่ง     
ตัวเอง หาความรู้ความเข้าใจให้ตัวเองพ้นจาก
ทุกข์จากร้อนได้ อันน้ีแหละคือหลักศาสนาที่
ถูกต้อง  
 ถ้าสอนถ้าถ่ายทอดแล้วไม่มีใครท�า
วิจัยท�าโพลก็ไม่รู้ว่าชาวพุทธเข้าใจหลัก
ธรรมของศาสนาเพียง 17 เปอร์เซ็นต์ ยิ่ง
คนสอนก็ไม่เข้าใจ ผู้ฟังก็ยิ่งไม่เข้าใจ ทุก
วันนี้วิทยุโทรทัศน์สอนให้งมงายสารพัด 
บางส�านกัขายบญุอย่างเดยีว ให้คนท�าบญุ
จนหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็มาเป็นทุกข์ 
พระพุทธเจ้าสอนให้ใคร่ครวญ ให้รู้แจ้งเห็น
จรงิ ญาตโิยมเข้าใจด ีเข้าใจถกูต้อง ศาส-
นาก็แข็งแกร่งมั่นคง
 เจริญพร

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

 
In Brief : ย่อความ

เลิกพึ่งไสยศาสตร์

ทรรศนะ

ถ้าหากไม่เหลือความสะอาด สว่าง 
สงบที่เป็นสภาวะของพระพุทธเจ้า
แล้วจะมาปฏบิตักินัเพือ่อะไร ปฏบิตัิ
ไปกส็กปรก ไม่สะอาด ไม่สงบ ไม่มี
ความรูแ้จ้งเหน็จรงิ 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

อุณหภูมิการเมืองร้อนระอุ ทั้งคดีโครง 
การรับจ�าน�าข้าว “ยิ่งลักษณ์” ที่ศาล
ฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองจะนัดวันฟังค�าพิพากษา 
หากศาลฎีกาฯ ไม่ส่งค�าร้องเรียนตาม
หลกัยตุธิรรมให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั
 ขณะทีส่นช.ผลกัดนัพ.ร.ป.ว่าด้วยวธิี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืง ให้ศาลสามารถพจิารณา
ย้อนหลงันกัการเมอืงทีก่ระท�าผดิได้และ
ไม่มหีมดอายคุวามหากหลบหนี 
 ถนนทกุสายทัง้ไทยและนานาชาตจิงึ
เชือ่ว่าเป็นการทิง้ทวน “ปิดบญัช”ี ไล่บี้
ตระกลู “ชนิวตัร” ให้สะเดด็น�า้ แม้จะ
ต้องใช้ “อภนิหิารทางกฎหมาย” เป็น
เครือ่งมอืกต็าม 
 “โลกวนันีว้นัสขุ” จงึต้องใส่วงเลบ็
ให้ “กฎหมาย” ภายใต้ “ระบอบเผด็จ 
การ” และประชาธปิไตย 99.99% จน 
“หลกันติริฐั-นติธิรรม” กลายสภาพ
เป็น “นติลิดั-นติทิ�า”
  คดี  “ยิ่งลักษณ์”  จึงอาจเป็นจุด
เปลีย่นทางการเมืองทีค่าดไม่ถงึ ไม่ว่า
ค�าตดัสนิจะออกมาอย่างไร ยิง่ประชา 
ชนเหน็ความเป็นจรงิในบ้านเมอืงกจ็ะ
ท�าให้เกดิอาการ “ตาสว่าง” 
 เพราะทีน่ีค่อื.. ประเทศไทย อะไร
ก็เกดิขึน้ได้!!??

กฎหมาย-นิติลัด-นิติท�า
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เศรษฐกิจ

หนังสือคํ้าประกันบนบล็อกเชน

 นายพพิธิ เอนกนธิ ิกรรมการ
ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย เปิด
เผยว่า เทคโนโลยบีลอ็กเชนทีส่ร้าง
เครอืข่ายระบบเกบ็รกัษาและเรยีก
ใช้เอกสารยคุ 4.0 มคีวามปลอดภยั
สงู เริม่เข้ามาพลกิโฉมหน้าธรุกจิใน
หลายอตุสาหกรรม ช่วยเพิม่ประ-
สิทธิภาพการจัดการเอกสารให้ดี
ขึน้ เช่น บรกิารหนงัสอืค�า้ประกนั
ซึง่รฐัวสิาหกจิ และธรุกจิขนาดใหญ่ 
ก�าหนดให้บรษิทัคูค้่าต้องวางหนงั 
สอืค�า้ประกนัจากธนาคารเพือ่ความ
มัน่ใจในการประกอบธรุกจิร่วมกนั 
เศรษฐกิจไทยจึงมีหนังสือค�้าประ 
กนัทีอ่อกโดยธนาคารต่างๆ หมุน-
เวยีนในระบบเป็นจ�านวนมาก
 ธนาคารกสิกรไทยจึงร่วมกับ
ไอบเีอม็ในการน�าเทคโนโลยบีลอ็ก
เชนสร้างระบบต้นแบบใช้รับรอง
เอกสารต้นฉบับ นอกจากนี้ ได้
ท�าการทดสอบบรกิารบน Regula-
tory Sandbox ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และจบัมอืกบัพนัธ-
มิตรทางธุรกิจ ได้แก่ การไฟฟ้า
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 
บมจ.พทีที ีโกลบอล เคมคิอล และ 
บจก.พทีที ี โพลเีมอร์ มาร์เกต็ติง้ 
ร่วมพฒันาบรกิารหนงัสือค�า้ประ-
กันบนเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อ
ยกระดบัการจดัการเอกสารหนงั-
สือค�้าประกันแก่หน่วยงานผู้รับ
หนังสือค�้าประกันและคู่ค้าผู้วาง

หนงัสอืค�า้ประกนั  
 รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจขนาด
ใหญ่ทีม่คีูค้่าจ�านวนมาก จะเชือ่ม
โยงเอกสารหนงัสอืค�า้ประกนัของคู่
ค้าทั้งหมดบนมาตรฐานเดียวกัน
ด้วยเทคโนโลยบีลอ็กเชน ซึง่เป็น
เอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ 100% ตลอด
กระบวนการตัง้แต่เริม่จนจบโดยไม่
ใช้กระดาษ ปลอดภยัสงู ตรวจสอบ
ได้ง่าย และยงัปลอมแปลงยาก รวม
ท้ังสะดวกรวดเร็วกว่ารูปแบบเดิม 
ซึง่สามารถเข้าตรวจสอบได้ ทกุที่ 
ทุกเวลา และจะบันทึกประวัติต่อ
เป็นห่วงโซ่แบบอตัโนมตัทิกุครัง้ที่
มกีารเปลีย่นแปลง นอกจากนี ้ยงั
เอือ้ให้เกดิการเชือ่มต่อไปยงัเครอื
ข่ายธนาคารต่างๆได้ในอนาคต 
บรษิทัผูร้บัหนงัสอืค�า้ประกนัจงึเข้า
ระบบเพือ่ดเูอกสารหนงัสือค�า้ประ 
กนัของคูค้่าทีอ่อกโดยธนาคารต่างๆ
ได้จากการเข้าระบบเพยีงครัง้เดยีว
 บรกิารหนงัสอืค�า้ประกนับนเทค 
โนโลยบีลอ็กเชนจงึมปีระโยชน์ต่อ
ธรุกจิใน 6 ด้าน ได้แก่ 1.ความปลอด 
ภยั มกีารจดัเกบ็ข้อมลูขึน้บนระบบ
บล็อกเชนที่มีมาตรฐานเดียวกัน
และตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา 
2.ความเรว็ ช่วยลดเวลาขัน้ตอนด้าน
เอกสารจาก 24 ชัว่โมง เหลอืเพยีง 
30 นาท ี3.การลดต้นทนุ ช่วยประ 
หยัดค่าใช้จ่ายการจัดการเอกสาร
ลง 2 เท่า 4.การเพิม่ประสทิธภิาพ

ภาคธรุกจิให้จดัการเอกสารได้รวด 
เรว็ ทกุที ่ทกุเวลา 5.ข้อมลูรวมศนูย์ 
ภายใต้แพลตฟอร์มเดยีวกนั และ 
6.การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ช่วย
ให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น โดย
การใช้โครงสร้างพืน้ฐานด้านฐาน
ข้อมลูทีม่มีาตรฐานร่วมกนั สามารถ
เชือ่มต่อเพือ่ต่อยอดได้ในอนาคต
 นายพิพิธ กล่าวว่า ปี 2560 
คาดประเทศไทยจะมกีารออกหนงั 
สือค�้าประกันผ่านระบบธนาคาร
พาณชิย์มลูค่ารวมกว่า 1.35 ล้าน
ล้านบาท ขยายตวัจากปีทีผ่่านมา 
8% ในจ�านวนนีเ้ป็นหนงัสอืค�า้ประ 
กันท่ีออกโดยธนาคารกสิกรไทย
ประมาณ 330,000 ล้านบาท ส่วน
แบ่งตลาด 25% เป็นอันดบัหนึง่ 
เป็นการใช้บริการหนังสือค�้าประ 
กนัผ่านสาขา 80% และผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์  20% จงึตัง้เป้าสิน้
ปี 2561 เพิม่สดัส่วนการใช้บรกิาร
ผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์เป็น 35% 
ใช้ผ่านบลอ็กเชน 5% โดยเชือ่มัน่
ว่า บริการหนังสือค�้าประกันบน
เทคโนโลยบีลอ็กเชนทีเ่กดิขึน้เป็น
ครั้งแรกของโลกนี้จะถูกน�าไปใช้
และพฒันาให้เป็นมาตรฐานใหม่ที่
เป็นสากล    

ประชมุ : พนัเอกพชิยั น�าศริกิลุ 
ประธานกรรมการ บจก.อาร์ เอม็ 
ไอ, พอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการ
ผูจ้ดัการ บจก. อมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ 
แมเนจเม้นท์ และคณะตวัแทนทรสั
ตีจากบริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทนุกสกิรไทย จ�ากดั ร่วมงาน
ประชมุสามญัประจ�าปี 2560 ของ 
กองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหา 
รมิทรพัย์ อมิแพค็ โกรท 

กสกิรไทยเปิดโลกใหม่บริการหนังสอืค�า้ประกนัมลูค่า 1.35 ล้านล้าน
บาท น�าเทคโนโลยีบลอ็กเชนใช้เป็นครัง้แรกของโลก สร้างมาตรฐาน
ใหม่หนงัสอืค�า้ประกนัอเิลก็ทรอนกิส์ ลดขัน้ตอนเวลา ต้นทนุ เพิม่
ความปลอดภยัสงูสดุ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,700.00 บาท

 ขาย 19,800.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,344.00  บาท

 ขาย   19,800.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,240.16 ขาย 1,240.37
ลอนดอน ซื้อ 1,240.16 ขาย 1,240.37

ภาวะหุน้ 19 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) 

33.86

39.4625

45.6125

4.4163

0.31233

24.902

+4.33  1,575.85  
  36,282.82
+8.27  2,246.87  
  24,070.02
+3.97  1,000.22  
  18,871.66
+2.15  565.90  
  1,662.52

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,695.35  +4.06

2,372.74  +6.67

2,479.14  -0.42

1,848.72  +4.35 

2,399.70  +5.42

2,934.00  -0.89 

1,247.63  +4.40

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,390.87

12.10

4,640.93

12.79

-250.06

-

11,371.56

31.34

11,492.17

31.67

-120.60

-

16,725.48

46.10

16,297.74

44.92

427.74

-
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โรดโชว์ : ลดัดา มงคลชยัววิฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ บจก.เอเชยี โฮเรก้า 
แถลงข่าวการจัดกิจกรรมโรดโชว์ มอบส่วนลดสูงสุด 40% ท้ังช้ัน 5      
ตั้งแต่ วันนี้-สิ้นเดือน ก.ค. 2560 ให้ผู้ประกอบการ ชมและช็อป ศูนย์
ค้าส่ง “HORECA Square” บนพื้นที่บางส่วนของ บริเวณ ชั้น 3-5 
ที่ อาคาร CW ทาวเวอร์ 

แต่งตั้งนิติบุคคล  : ณัฏฐพร กลั่นเรืองแสง ผู้อ�านวยการสายงาน
พฒันาธรุกจิ บรษิทั เรยีลแอสเสท ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั ตวัแทนผูพ้ฒั 
นาโครงการ เดอะสเตจ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ แต่งตั้งให้บริษัท ไนท์
แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ
สเตจ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์  

 นายชลณัฐ ญาณารณพ รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เอสซจี ีและ
ประธานคณะท�างาน SCG Inno-
vation Committee กล่าวว่า ด้วย
ความรูค้วามสามารถของบคุลากร
ชั้นน�าด้านการวิจัยและพัฒนาใน
เอสซจีทีีม่กีว่า 1,800 คน และการ
ให้ความส�าคัญกับงาน R&D ดัง
กล่าวโดยวางแผนทุ่มงบประมาณ
ปีละกว่า 6,000 ล้านบาท ประ 
กอบกับประสบการณ์และความ
เข้าใจในกลุ่มลูกค้าจากการด�า-
เนนิธรุกจิมาอย่างยาวนาน ทัง้ใน
ตลาดประเทศไทยและภมูภิาคอา 
เซยีน ท�าให้มัน่ใจได้ว่า Open In-
novation Center ของเอสซีจี มี
ศักยภาพที่จะสามารถเสริมความ
แข็งแกร่งของการพัฒนานวัต-
กรรมให้กับทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจของ
เอสซีจี รวมไปถึงพาร์ทเนอร์ที่สน 
ใจ เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริ-

การที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ได้รวด 
เร็วยิ่งขึ้น พร้อมตอบโจทย์ความ
ต้องการของผูบ้รโิภคทีห่ลากหลาย
มากขึ้นในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น
 R&D ถอืเป็นส่วนส�าคญัอย่าง
ยิง่ในการเพิม่ขดีความสามารถทาง 
การแข่งขันให้แก่เอสซีจี โดยในปี 
2559 ที่ผ่านมา เอสซีจีมียอดขาย
จากกลุ่ม HVA ถึง 1.6 แสนล้าน
บาท หรือคิดเป็น 38% ของราย
ได้จากการขายรวม วันนี้เรายังคง
เดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดย
น�าความเชี่ยวชาญด้านการสร้าง 
สรรค์นวตักรรมมาพฒันาเป็น Open 
Innovation Center ด้วยความมุ่ง
หวงัจะใช้เป็นศนูย์กลางทีเ่ปิดกว้าง
ให้เกดิความร่วมมอืด้าน R&D ระ
หว่างเอสซีจี กับท้ังภาครัฐ ภาค
เอกชน ภาคการศกึษา ของทัง้ไทย
และต่างประเทศ เพื่อดึงศักยภาพ
ของแต่ละภาคส่วนมาแลกเปลีย่น

กนั ในการสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่
ยกระดับสินค้าและบริการที่สา-
มารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้
แก่ผู้บริโภค
 นอกจากนี ้Open Innovation 
Center ของเอสซีจี ยังเปิดพื้นที่
สนับสนุนการท�า R&D อย่างเป็น
ระบบให้แก่เครือข่ายสตาร์ตอัพ
จากทัว่โลกทีเ่ป็นเจ้าของทรพัย์สนิ
ทางปัญญา (Intellectual Proper-
ty) ในการด�าเนนิงานด้านวทิยา-
ศาสตร์และเทคโนโลย ี(Sci-Tech) 
เพือ่ร่วมพฒันานวตักรรมทีม่ศีกัย 
ภาพสูงกบัเอสซีจี ในกลุ่ม Materi-
als, Clean Tech และ Sensor & 
IoT ก่อนน�าไปสู่การต่อยอดธรุกจิ
ร่วมกันในอนาคตอีกด้วย
 “เอสซีจี มุ่งหวังให้ Open In-
novation Center สร้างประโยชน์
กับทุกภาคส่วน ทั้งการผลักดัน
งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ใน
เชงิพาณชิย์อย่างเป็นรปูธรรมและ

การสร้างความยั่งยืนให้กับภาค
ธรุกจิด้วยการใช้ทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การเปิดโอกาสให้
ภาคการศึกษาได้มีประสบการณ์
ในการทดลองใช้นวัตกรรมต่างๆ 
กบัผูบ้รโิภคโดยตรง ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่น้อยกว่า รวมทั้งการสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยและขับ
เคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับ
อาเซยีน ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐด้วย” 
นายชลณัฐ กล่าวทิ้งท้าย
 ผู้สนใจสามารถเยีย่มชม Open 
Innovation Center โดยเอสซีจี 
ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวัน
หยดุนกัขตัฤกษ์) ตัง้แต่เวลา 09.00-
16.30 น. หรอืสอบถามข้อมลูเพิม่
เตมิเกีย่วกบัการสร้างความร่วมมอื
กบัเอสซจีไีด้ที ่E-mail : openinno 
vation@scg.com และ โทร.
0-2586-6324 หรือ 0-2586-
1065

เอสซีจีตอกย�้าการเป็นผู้น�าองค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยืนเปิด 
“Open Innovation Center” ศนูย์กลางเปิดรบัความร่วมมอืงาน
วจิยัและพฒันานวตักรรมกบัภาครฐั-เอกชน-การศกึษาทัว่โลก 
ใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์อย่างเป็นรปูธรรม เพือ่ตอบสนองความ
ต้องการและยกระดบัคณุภาพชวิีตผู้บรโิภค ท้ังเพิม่ขดีแข่งขนั
อตุสาหกรรมไทยสูอ่าเซียน

SCG Open Innovation Center



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 18 ฉบับที่ 4626 (1151) วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กีฬา

โลกกีฬา

‘เสอืเหลอืง’ไม่ขาย‘เมยอง’
มชิาเอล ซอร์ค ผูอ้�านวยการทมี “เสอืเหลอืง” 
โบรสุเซยี ดอร์ทมนุด์ กล่าวยนืยนัว่า ปิแอร์ 
เอเมอรคิ โอบาเมยอง กองหน้าของทมี จะ
ยงัอยูก่บัทมีต่อไป แม้ว่าก่อนหน้านี ้กองหน้า
วยั 28 ปี จะถกูทมีในพรเีมยีร์ลกี พยายามดงึ
ตัวไปร่วมทมีด้วย รวมทัง้ทมีปารสี แซงต์ แช
แมง กบัเอซ ีมลิาน ด้วย กองหน้าทมีชาตกิา 
บอง ยงิ 2 ประตใูนเกมอุน่เครือ่งทีท่มีเอาชนะ
เอซ ีมลิาน 3-1 เมือ่วนัองัคารทีผ่่านมา ระ 
หว่างทัวร์ท่ีประเทศจนี 
 “เราได้ตดัสนิใจกนัแล้วว่า โอบา จะยังคง
อยู่กบัทมีโบรสุเซยี ดอร์ทมนุด์ต่อไป เรือ่งการ
ย้ายทมีจบลงแล้วส�าหรบัเรือ่งทีเ่กีย่วกบัเขา” 
ซอร์ค กล่าว  

‘คอนต้า’ลัน่ยงัพฒันาได้อกี 
โยฮนัน่า คอนต้า เปิดเผยว่า เธอยงัมศีกัย 
ภาพทีจ่ะพฒันาเกมของเธอได้อกี หลงัจาก
ผ่านไปถงึรอบรองชนะเลศิ วมิเบลิดนั และ
ก้าวขึน้อนัดับท่ี 4 ของโลก โดยนกัหวดมอื 1 
ของสหราชอาณาจกัร วยั 26 ปี ได้มโีอกาส
พกัเลก็น้อย เพ่ือเตรยีมพร้อมลงท�าศกึยูเอส 
โอเพ่น ในเดอืนสิงหาคมทีจ่ะถงึนี้ 
 “ฉนับอกตรงๆ ฉนัยงัสามารถทีจ่ะพฒั-
นาไปได้อกีไกลในเกมของฉนั” คอนต้า กล่าว
กบับบีซีี 
 คอนต้า นักหวดสาวเกิดที่ออสเตรเลีย 
บอกว่า เธอมคีวามภมูใิจทีไ่ด้เป็นตวัแทนให้
กบัสหราชอาณาจกัร หลงัจากทีเ่ธอเคยสงสยั
เรือ่งสญัชาติ
 คอนต้า เป็นนกัเทนนสิหญงิคนแรกของ
สหราชอาณาจกัร นบัตัง้แต่ เวอร์จีเนยี วาเด้ 
ทีส่ามารถผ่านถงึรอบรองชนะเลศิ วมิเบิลดัน
ในรอบ 39 ปี 

‘ขนุค้อน’ได้กองหน้าออสเตรยี               
ทมี “ขนุค้อน” เวสต์แฮม ยไูนเตด็ ตกลง
สญัญากบัทีม “ช่างป้ันหม้อ” สโต๊ก ซติี ้ใน
การขอซือ้ตวั มาร์โก้ อาร์นวัโตวคิ กองหน้า
สัญชาติออสเตรีย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน
ราคา 24 ล้านปอนด์ หลงัจากทีก่่อนหน้านี้ 
เวสต์แฮม โดนปัดข้อเสนอมาแล้ว 2 ครัง้ 
 อาร์นวัโตวคิ วยั 28 ปี ย้ายมาจากทมี
แวร์เดอร์ เบรเมน ในบนุเดสลกีา เยอรมนั ที่
เขาอยู่มา 4 ปี มาอยูก่บัสโต๊ก ได้เพยีงฤดกูาล
เดยีว ในสัญญา 4 ปี 

‘ปืน’ยันไม่ขาย‘ซานเชส’

อนัโตนโิอ คอนเต้ ผูจ้ดัการทมี “สงิโตน�า้เงนิ
คราม” เชลซี ยอมรับมคีวามสขุมากทีไ่ด้ต่อสญัญา
กบัทีมไปอกี 2 ปี พร้อมยนืยนัท�างานหนกัต่อไป
เพือ่ความส�าเรจ็ของทมี 
 คอนเต้ เข้ามาคมุทมีเชลซไีด้เพยีงฤดกูาลเดยีว 
กส็ามารถพาทมีคว้าแชมป์พรเีมยีร์ลกีมาครองได้
ส�าเรจ็ และตลอดช่วงซัมเมอร์ท่ีผ่านมา เขากถู็ก
หลายทมีในอิตาลทีาบทามให้กลบัไปคุมทมีทีบ้่าน
เกดิ ซึง่การต่อสญัญาครัง้นี ้กเ็ท่ากบัเป็นการสยบ
ข่าวลอืต่างๆลงด้วย 
 “ผมมีความสขุมากทีไ่ด้ต่อสญัญาฉบบัใหม่กบั
ทีมเชลซ ี เราท�างานกนัได้ยอดเยีย่มมากในปีแรก

อาร์แซน เวงเกอร์ ผูจ้ดัการทมี “ปืนใหญ่” 
อาร์เซนอล ยนืยนั อเลกซสิ ซานเชส จะเป็น
คนน�าทมีอาร์เซนอล กลบัสู่เส้นทางแชมเป้ียนส์ 
ลกี อกีครัง้ และทางสโมสรไม่คดิทีจ่ะขายเขา
ออกจากทมี 
 ซานเชส ให้สมัภาษณ์กบัส่ือของชลิว่ีา เขา
ต้องการทีจ่ะลงเล่นเกมในยโุรป ซึง่ทมีปืนใหญ่ 
ไม่สามารถไปเล่นได้ในฤดกูาลหน้า หลงัจากจบ
ฤดกูาลด้วยอนัดบั 5 ท�าให้หลายคนเริม่สงสยั
ในอนาคตของ ซานเชส กบั อาร์เซนอล 
 แต่ส�าหรบั เวงเกอร์ แล้ว เขายนืยนัว่า ซาน
เชส จะยงัไม่จากทมีในซมัเมอร์นี ้แน่นอน จาก
ความมัน่ใจของทางทมี 
 “เราได้ตดัสนิใจเรือ่งนีไ้ปแล้ว และกจ็ะเป็น
แบบนัน้ด้วย” เวงกอร์ กล่าวกรณขีอง ซานเชส 
“การตดัสนิใจของพวกเราคอื เราไม่ขาย ผมไม่
ต้องการทีจ่ะให้ความส�าคญัในเรือ่งนี ้ไม่ต้องมา
เสยีเวลาแปล ค�าสมัภาษณ์ของผมกม็คีวามหมาย
ชดัเจนแล้ว คอืเราไม่ขาย” 

 “เป้าหมายหลกัของเราเวลานีก้ค็อื พรเีมยีร์
ลกี และส�าคญัทีส่ดุตอนนีส้�าหรบัผม ส�าคญัมาก
กว่าแชมเป้ียนส์ ลกี เราได้พกันกัเตะบางคนใน
รอบแบ่งกลุม่แชมเป้ียนส์ ลกี เพือ่พรเีมยีร์ ลกี 
และนัน่เอง เป็นสิง่ทีบ่อกให้รูว่้าอะไรส�าคญัทีส่ดุ
ส�าหรบัเรา” 
  “เราเล่นแชมเป้ียนส์ ลกี มา 20 ปี หรอืว่า 
17 ปีก่อนที ่ซานเชส จะมาถงึ และ 3 ปีทีเ่ขาอยู่
กบัเรา เขาสามารถช่วยเรากลบัไปทีน่ัน่อีกครัง้”
 โรบนิ ฟาน เพอร์ซี ่ถกูขายไปให้กับทมีแมน
เชสเตอร์ ยไูนเตด็ ในราคา 24 ล้านปอนด์ ใน
ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกบัอาร์เซนอล และมส่ีวนให้
ทมีแมนฯยไูนเตด็ คว้าแชมป์พรเีมยีร์ลกี ในฤดู 
กาลต่อมา แต่ เวงเกอร์ ปฏเิสธว่า เหตกุารณ์
แบบนี ้จะไม่ย้อนกลบัมาเกดิอกีครัง้ 
 “เคสแต่ละเคสมคีวามแตกต่างกนั ฟาน-     
เพอร์ซี ่ ไปตอนทีเ่ขาอาย ุ30-31 แล้ว เมือ่เขา
ย้ายไป เขายงัมสีญัญากบัทมีอกี 1 ปี” เวงเกอร์ 
เสรมิ “แต่ว่า ซานเชส ยงัเป็นนกัเตะทีห่นุม่อยู่” 
 อาร์เซนอล คว้าตวั อเลกซานเดอร์ ลาคา
เซต็ต์ จากลยีง ด้วยค่าตวัทีเ่ป็นสถติขิองสโมสร 
ซึง่อาจจะมมีลูค่าถงึ 52 ล้านปอนด์ แต่เวงเกอร์ 
บอกว่า ทางทมีจะยงัไม่ซือ้นกัเตะเข้ามาเสรมิทมี
ในช่วงนี้
 “มสีองแนวทางในการเสรมิความแขง็แกร่ง
ให้กบัทมี ส่ิงแรก วิเคราะห์ว่าเราท�าไม่ดตีรงไหน 
และเราสามารถพัฒนาไปด้วยกันได้ อีกทาง
หนึง่กค็อื การน�าเอานกัเตะหน้าใหม่เข้ามาเสรมิ
ทมี” เวงเกอร์ กล่าว “ทีผ่่านมา เราเป็นทมีทีม่ี
ความส�าเรจ็ในตลาด แต่มาดกูนัว่า ทางไหนที่
เหมาะกบัเรา”   

‘คอนเต้’ปลืม้ต่อสญัญา2ปี
ของผม และประสบความส�าเรจ็ได้อย่างน่ามหศั-
จรรย์ ผมภมูใิจมากๆ และเมือ่มาถงึเวลานี ้เราต้อง
ท�างานให้หนกัขึน้ เพือ่ให้ทมียงัคงเป็นทมีช้ันน�า
ของลีกต่อไป แฟนบอลเชลซีก็ให้การสนับสนุน
อย่างด ีนบัตัง้แต่ผมเดนิทางมาทีน่ี ่เมือ่ 1 ปีทีแ่ล้ว 
และมนัส�าคญัมากทีเ่ราจะเดนิไปพร้อมกนัต่อไป” 
 ขณะที ่มารน่ีา กราโนสเกยี ผูอ้�านวยการของ
เชลซ ีกล่าว “อนัโตนโิอ น�าความส�าเรจ็สูท่มีอย่าง
ไม่น่าเชือ่เมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว เขาสามารถปรบัตวัเข้า
กบัเกมในอังกฤษอย่างรวดเร็ว การต่อสญัญาฉบบั
ใหม่เป็นสญัญาณหนึง่ทีบ่อกว่า เราจะกลบัไปทวง
ความยิง่ใหญ่ในแชมเป้ียนส์ลกีอกีครัง้”
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อาร์คาดิโอ เอสคิเวล ตั้งชื่อภาพนี้ใน caglecartoons.com ว่า 
“Latin American corruption” สะท้อนการเปิดโปงครั้งใหญ่ว่า 
มีผู้น�าและเจ้าหน้าที่หลายประเทศในลาตินอเมริการับสินบน

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ความเคล่ือนไหวของจนีในต่าง
แดน ส่วนใหญ่จะถูก “สะกดรอย
ตาม” อย่างใกล้ชิด จากกลุ่มประ 
เทศที่ไม่ค่อยไว้วางใจจีน น�าโดย
สหรัฐ 

และเพิม่ระดบัแสดงมติรไมตร ีด้วย
การเปิดสถาบนัขงจือ้หวงัมดัใจชาว
จิบูตี
 เดวดิ เชด อดตีผูอ้�านวยการ
ส�านักข่าวกรองด้านการทหาร
สหรัฐ มองความเคลื่อนไหว
ของจนีครัง้นีว่้า ต้องการแสดง
ให้นานาชาติประจักษ์ถึงบท-
บาทระดบัโลก โดยมภีารกิจรกั 
ษาผลประโยชน์ของตนเป็นเป้า
หมายหลกั 
 ขณะไล่ อุย้เฉยีน นกัวเิคราะห์
การเมืองของไต้หวัน มองว่าจนีต้อง 
การขู่และปรามสหรัฐรวมทั้งพันธ 
มติร ไม่ให้ยุง่เกีย่วส่ิงทีเ่ป็นผลประ 
โยชน์ของจีน
 สอดคล้องกบักระทรวงต่างประ 
เทศจนีทีแ่ถลงว่า จนีมจีดุประสงค์
หลกัในการใช้ฐานทพัจบิตู ีเป็นศนูย์
ปฏบิตัหิน้าทีคุ่ม้ครองเรอืขนส่งสนิ 
ค้าจีน และอพยพชาวจีนในตะวัน 
ออกกลางและแอฟริกากลับประ 
เทศ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น   
ทั้งนี้ สินค้าที่จีนส่งไปยุโรปมูลค่า
วนัละกว่า 1,000 ล้านเหรยีญสหรฐั 
ส่วนใหญ่ขนส่งผ่านเส้นทางนี ้ส่วน
ชาวจีนท่ีท�างานรวมทั้งอาศัยอยู่
ในตะวันออกกลางและแอฟริกา
ปัจจุบัน มีกว่า 1 ล้านคน 
 แม้จีนยืนยันว่า จะใช้ฐาน 
ทพัในทางสนัต ิไม่มเีจตนาแข่ง
อวดอ�านาจกบัใคร แต่อนิเดยี
และสหรัฐรู้สึกกังวล ไม่ค่อย
สบายใจนักกับความเคลื่อน-
ไหวครัง้นี้

 
 

In Brief : ย่อความ

จนีได้เคลือ่นไหวด้านการ
ทหารคร้ังส�าคัญ โดยไป
เปิดฐานทัพนอกประเทศ
แห่งแรกทีจ่บิตู ีระบจุะใช้
เป็นศูนย์ดูแลเรือขนส่ง
สินค้า แต่อินเดีย และ
สหรฐัไม่ค่อยสบายใจ รูส้กึ
หวัน่กบัเรือ่งนี้ 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

มีบางกรณีท่ีระดับความน่าสนใจ
กระจายสูน่านาชาต ินอกเหนอืจาก
สหรัฐและประเทศพันธมิตร โดย
การส่งกองทัพเรือไปเปิดฐานทัพ
นอกประเทศแห่งแรกที่จิบูตี สัป-
ดาห์ที่ผ่านมา เป็นความเคลื่อน 
ไหวส�าคัญอีกครั้งหนึ่งของจีน 
 ปุจฉาพื้นฐานที่หลายฝ่าย
อยากรู้ค�าตอบเก่ียวกับความ
เคลือ่นไหวครัง้นี ้คอื ”จนีไปตัง้

กองทัพจีนสยายปีกต่างแดน

ฐานทพัทีจ่บิตูที�าไม?”
 จิบูตีเป็นประเทศขนาดเล็ก มี
ประชากรเพียง 875,000 คน ตั้ง
อยู่ในเขตตะวันออกสุดของทวีป
แอฟริกา ติดอ่าวเอเดน (Gulf of 
Aden) แหล่งโจรสลัดชุกชุม และ
อยูใ่นต�าแหน่งปากทางเข้าออกทะ 
เลแดงผ่านสู่คลองสุเอซ (Suez 
Canal) ซึ่งเชื่อมต่อกับทะเลเมด-
เตอร์เรเนยีน โดยคลองสเุอซ เป็น
เส้นทางเดินเรือเชื่อมยุโรปกับเอ 
เชียที่ส�าคัญ 
 ด้วยท�าเลทีต่ัง้เป็นจดุยทุธ-
ศาสตร์เดนิเรอื ท�าให้ประเทศ
เลก็ๆ แห่งนี ้เป็นทีห่มายปอง
ของชาตมิหาอ�านาจ เริม่จากสห-
รัฐเข้าไปเช่าพื้นที่ตั้งฐานทัพ
ขนาดใหญ่ ท�าให้จีน “เอาบ้าง” 
ตั้งเป้าส่งทหารไปประจ�าการ 
10,000 นาย และซาอดุอีาระ-
เบยีทีอ่ยูไ่ม่ไกลจากจบิตู ี ตาม
เข้าไปปักหลกัด้วย 
 ส�าหรบัจนี มกีารหาเสยีงกบัรฐั 
บาลจิบูตีก่อนขอตั้งฐานทัพ โดย
ให้เงนิช่วยเหลอืและเงนิกูด้อกเบีย้
ต�า่ เป็นต้นทนุพฒันาโครงการพืน้
ฐาน ตัง้แต่ปี 2015 เป็นต้นมา รวม
วงเงิน 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ข้อมูลภาพ : Scoopnest.com
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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

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)
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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

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

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 ดานงานปาย/เฟอรนิเจอร
 จะพิจารณาเปนพิเศษ

• เพศชาย อายุ 20 ปขึ้นไป

1. ชางชำนาญงาน   2 อัตรา

2. พนักงานทั่วไป



  

MEGA-P1-180717=7x10

                                                    พันบาท
  Non-Performing Loan2/ (net) ประจ�าไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 245,963 
   (ร้อยละ 1.63 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ)
  เงินส�ารองส�าหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. ก�าหนด ประจ�าไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 221,893 
  เงินส�ารองส�าหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจ�าไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 383,257 
  เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -   
  เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -   
  เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -   
  เงินกองทุนตามกฎหมาย 5,230,901 
       (ร้อยละ 28.46 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
  เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 5,230,901 
       (ร้อยละ 28.46 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
  สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระท�าผิด
   พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . -   

  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 13,367,083 
      การรับอาวัลตั๋วเงินและการค�้าประกันการกู้ยืมเงิน 52,380 
      ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด 119,427 
      เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 438,111 
      ภาระผูกพันอื่น 12,757,165 

1/ ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและช�าระแล้ว ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน
1/ Non-Performing Loans (gross) ประจ�าไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 410,410 
 (ร้อยละ 2.69 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุน
ส�าหรับธนาคารพาณิชย์                                                                                ส�าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย                                                          (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
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ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
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36/12 พี.เอส.ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

                                       สินทรัพย์  พันบาท 
เงินสด  81,659 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,977,283 
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ -   
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 3,136 
เงินลงทุนสุทธิ 2,754,396 
 (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ -   
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ 14,554,225 
ดอกเบี้ยค้างรับ 12,788 
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง -   
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ -   
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 33,009 
สินทรัพย์อื่นสุทธิ 69,204 
 
 
รวมสินทรัพย์ 19,485,700

                                           หนี้สิน  พันบาท 
เงินรับฝาก 11,431,103 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,594,876 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 25,888 
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ -   
หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -   
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 1,177 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  -   
ภาระของธนาคารจากการรับรอง -   
หนี้สินอื่น 132,953 
 รวมหนี้สิน 14,185,997 
                          ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของทุน 1/ 4,000,000 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ -  153 
ก�าไร (ขาดทุน) สะสม 1,299,856 
  รวมส่วนของเจ้าของ 5,299,703 
      รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 19,485,700 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 18 ฉบับที่ 4626 (1151) วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2560 ทีค่ลองลดัมะ 
ยมและโครงการแหล่งเรยีนรูพ้ฒันา
พนัธุพ์ชือาหาร J 11.00 น. นพ. 
สวุรรณชยั วฒันายิง่เจรญิ รอง
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ แถลงข่าว 
สปัดาห์รณรงค์ตบัอกัเสบโลก “ตรวจ
เรว็ รกัษาได้ ห่างไกลมะเรง็ตบั ที่
สถาบนับ�าราศนราดรู J ศนูย์ส่ง
เสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ 

ซ่า แอทธนิ ีรอยลั เมอรเิดยีน J 
09.30 น. เขม็พร วริณุราพนัธ์ ผู้
จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 
จดัสมัมนา การรูเ้ท่าทนัสือ่สารสน 
เทศ และดจิทิลั เรือ่ง MIDL : อ�านาจ
ในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยน 
แปลง ที่โรงแรมแมนดาริน J 
10.00 น. พ.ต.อ.ดร.ณรชัต์ เศวต-
นนัทน์ อธบิดกีรมคมุประพฤต ิเป็น
ประธานเปิดโครงการบ�าเพ็ญประ 
โยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

J 09.00 น. วรรณวรีา รชัฎา-
วงศ์ ซอีโีอ สมาคมการจัดการธรุกจิ
แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง 
Reinforcing the Foundation for 
Competitiveness ทีโ่รงแรมพลา-

(องค์การมหาชน) ขอเชญิร่วมงาน 
“SACICT เพลนิ Craft” ภายใต้แนว
ความคิด “คราฟต์วันหยุด อยุ-
ธยา 2560” ในระหว่างวนัที ่26-30 
กรกฎาคม 2560 ทีค่วอเทยีร์ อเว-
นวิ ชัน้ G ศนูย์การค้า ด ิ เอม็ควอ
เทยีร์ กรงุเทพฯ โดยมนีกัแสดงสาว
สวยมากความสามารถ มวิ-นิษฐา 
จริยัง่ยนื มาร่วมสรรค์สร้างงานศลิป
หตัถกรรมทีท่�าด้วยมอืและกจิกรรม
อืน่ๆอกีมากมาย 

บริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ�ากดั (มหา 
ชน) น�าโดย ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย
งานปฏบิติัการ ร่วมกับ อสิระ วงศ์-
รุง่ รองผูอ้�านวยการธนาคารออม 
สิน กลุ่มลูกค้าบุคคลและ ปิตุ-   
ภมู ิหริณัยพชิญ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั เทด็ดี ้เฮ้าส์ จ�ากดั ร่วมจดั
งานเปิดแคมเปญ “The Mask Col 
lection presented by GSB” น�า
คาแรกเตอร์ขวญัใจมหาชน “หน้า-
กากจิงโจ้” มาสวมให้น้องหมเีทด็-
ด้ีเฮ้าส์เพื่อมอบเป็นของขวัญสุด
พเิศษให้กบัลกูค้า
 โดยแคมเปญ The Mask Col-
lection Presented by GSB ขอ
เอาใจแฟนคลับหน้ากากด้วยโปร
โมชั่นสุดน่ารัก เพียงช็อปสินค้า
ภายในศนูย์ฯ ครบ 8,000 บาท รบั

ชวนช็อปรับฟรี‘หมีเท็ดดี้’

ตาหมีคอลเลกชั่นน้ีข้ึนเป็นพิเศษ 
ไม่ว่าจะเป็นลกูจิงโจ้ทีอ่ยูใ่นกระเป๋า
หน้า หรอืการใช้เลอืกวสัดุในการตัด
เยบ็แพนเหน็ปุบ๊นีร่กัเลย ทางทมีคอส 
ตมูท�าออกมาได้เหมอืนจรงิและประ 
ณตีมากคุม้ค่าแก่การมเีกบ็ไว้สกัตวั 
อยากให้มาชอ็ปกนัเยอะๆ ค่ะ
 ส่วนสาวน้อย ซาร่า-นลนิ โฮ
เลอร์บอกว่าปรกตซิาร่าเป็นคนซือ้
ของยาก คดิเยอะ แต่กบัแคมเปญ 
ตุก๊ตาเทด็ดีเ้ฮ้าส์หน้ากากจงิโจ้ ครัง้
น้ีชอบมาก คือมนัน่ารกั มุ้งม้ิง ขอบ
จงิโจ้ตวัเลก็ในกระเป๋าหน้า ชอบสร้อย 
ชอบไปหมด นีก่ต็ัง้ใจว่าจะชวนเพือ่น 
มาชอ็ปป้ิงรวมบลิกนัแป๊ปเดยีวครบ 
8,000 บาท แน่นอน แฟนคลบัหน้า 
กากจงิโจ้อย่ารอช้านะคะ เพราะว่า
ของมจี�ากดัเป็น Limited Collection 
เลยค่ะ

ฟร ีตุก๊ตา ‘หน้ากากจงิโจ้’ เอก็ซ์คลู
ซฟี คอลเลกชัน่จาก TeddyHouse 
มลูค่า 1,500 บาท (จ�านวนจ�ากดั) 
และพเิศษสดุส�าหรบัลกูค้าบตัรเคร 
ดติและบตัรเดบติธนาคารออมสนิ 
ชอ็ปเพยีง 4,000 บาททีศ่นูย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา 
เซน็ทรลัเฟสตวิลั 30 สาขาตัง้แต่วัน
นี-้20 ส.ค.นี้
 งานเปิดแคมเปญครัง้นีไ้ด้บอส
สาวแห่งเทด็ดีเ้ฮ้าส์ แพนเค้ก-เขม
นิจ จามิกรณ์ และเจ้าแม่มุกแป้ก   
ซาร่า-นลิน โฮเลอร์ พร้อมด้วย      
เซเลบรต้ีิสาว อาทิ จรสพรรณ สวัส-
ดวิตัน์ ณ อยธุยา, วมิลลกัษณ์ นลิ-
วิไลภร, สุพินดา หวังทรัพย์คณา 
ร่วมงาน 
 ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานปฏ-ิ

บตักิาร บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ�า 
กดั กล่าวว่า เพือ่เป็นการสร้างความ
แปลกใหม่ในการรบัรูแ้ละภาพลกัษณ์
ที่น�าสมัยของศูนย์การค้าในเครือ
ทางซีพเีอ็นได้ร่วมกบั “ธนาคารออม 
สนิ” และ “เทด็ดีเ้ฮาส์” จบักระแส
ฟีเวอร์น�าคอสตมูคาแรกเตอร์ขวญั 
ใจมหาชน “หน้ากากจงิโจ้” มาสวม
ใส่บนตุก๊ตาหม ีTeddyHouse เพือ่
มอบให้เป็นของขวัญสุดพิเศษแด่
ลกูค้าคนพเิศษของเรา
 ขณะที ่แพนเค้ก-เขมนจิ จา
มิกรณ์ บอสสาวแห่งเท็ดดี้เฮ้าส์ 
บอกว่า แคมเปญนีเ้ป็นการคนืก�าไร
ให้กับลูกค้าที่มาช็อปปิ้งในศูนย์-
การค้าของซพีเีอน็ทัว่ประเทศ ใคร
ทีเ่ป็นแฟนคลับของหน้ากากจิงโจ้ก็
ยิ่งคุ้มคูณสอง รับรองว่าเห็นแล้ว
ต้องชอบทมีเทด็ดีเ้ฮ้าส์ตัง้ใจท�าตุก๊-
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วีระ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม มอบรางวลั แก่ผูช้นะ
การประกวดกจิกรรมผลติสือ่สร้างสรรค์ “คดิมนัส์ ทนัสือ่... Like Know Show 
Share” จัดโดย วสันต์ ภยัหลกีลี ้ ผูจ้ดัการกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยั และ
สร้างสรรค์ ทีอ่ทุยานการเรียนรู้ ทเีคปาร์ค ศนูย์การค้าเซ็นทรลัเวลิด์ 

ม.ร.ว.ปรดิียาธร เทวกลุ อดีตรองนายกรฐัมนตร ีเข้าร่วมพธิอีปุสมบท รพนิทร์-
ประพนัธ์ ไพบลูย์ (บตุรสงคราม-แสงเดอืน ไพบลูย์) และ ณฐักฤต ไพบลูย์ (บตุร
ณรงค์-กรษิฐา ไพบลูย์) โดยม ี พระอาจารย์สขุเลศิ กนัตธมัโม (พระครกูนัต     
ธรรมานวุฒัน์) เจ้าคณะอ�าเภอเวยีงเชยีงรุง้ (ธ) เป็นพระอปัุชฌาย์ 

ธนพล จนัทรนมิ ิรองผูว่้าราชการจงัหวดันครราชสมีา และ วรลกัษณ์ ตลุาภรณ์ 
ผูอ้�านวยการใหญ่อาวโุสการตลาด บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ แถลงข่าว THE MALL 
KORAT ISAN YOUNG TALENT ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราช
สดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

อลงกรณ์ พลบตุร รองประธานสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ คนที ่1 เป็น
ประธานพธิสีวดพระอภธิรรมศพ คณุพ่อประยงค์ เอีย่มสะอาด บดิา เมฆินทร์ 
เอีย่มสะอาด โดยม ีกลุม่เพือ่นอลงกรณ์ และ คมคาย พลบตุร มาร่วมในพธิ ีที่ 
วดัมกฏุกษตัรยิารามราชวรวหิาร 

อสิระ บรุนิทรามาตย์ กรรมการผูจ้ดัการ บจก.รีด้ เทรดเดก็ซ์ และ สกุจิ คง-     
ปิยาจารย์ กรรมการทีป่รึกษา สมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งนุง่ห่มไทย ร่วมชม
ไฮไลท์นวตักรรมการยืนเย็บ ด้วยจกัรจกูจิากประเทศญีปุ่น่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
ลดการสญูเสยี ในงานจเีอฟท ี2017-จเีอม็เอส 2017 ทีไ่บเทค บางนา

ชนติา ไพศาลวณชิกลุ ผูอ้�านวยการศนูย์การค้าเทอร์มนิอล 21 อโศก เปิดงาน 
Shoes & Bags Parade 2017 พบกบักระเป๋าและรองเท้าชัน้น�า กว่า 60 แบรนด์
ในราคาพเิศษทีล่ดสงูสดุถงึ 70 เปอร์เซน็ต์ โดยม ีเฌอมาวร์ี สวุรรณภาณุโชค, 
ปรยีาดา สทิธาไชย ร่วมงาน                             

โรเบร์ิต แคนเดลโิน ประธานกรรมบรหิาร กลุม่บรษิทัยนูลิเีวอร์ประเทศไทย 
พร้อมคณะผูบ้รหิาร ร่วมเปิดตวัผลติภณัฑ์ซันซิล เนเชอรลั โดยมแีขกรบัเชญิชือ่
ดงัอย่าง จรนิทร์พร จนุเกยีรต,ิ คาริสา สปรงิเกตต์, มนชนก แสงฉายเพยีงเพญ็ 
และ ธนัย์ชนก ฤทธนิาคา มาร่วมประสบการณ์การดแูลเส้นผม 

นชิาภา พริยิะโภคณิ รองผูอ้�านวยการฝ่ายเครือ่งส�าอางและน�า้หอม บมจ.ไอ.ซ.ี
ซ.ีอนิเตอร์เนชัน่แนล จดัแสดงนวตักรรมใหม่ปี 2017 เครือ่งส�าอาง PURE 
CARE by BSC น�าเสนอผลติภณัฑ์ “ROYAL RICE SERIES” นวตักรรม
สารสกดัจากจมกูข้าวในโครงการส่วนพระองค์ สวนจติรลดา  
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สังคม

พลโทหม่อมเจ้าเฉลมิศกึ ยคุล ทรงเป็นประธานในพิธีประทานประกาศนยีบตัร 
ให้แก่ผูส้�าเรจ็การศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 2559 และประทานทนุการศกึษา 
ปีการศกึษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลย ีสยามธุรกจิ ในพระอปุถัมภ์ สมเดจ็พระ 
เจ้าภคนิเีธอ เจ้าฟ้าเพชรรตันราชสดุา สริโิสภาพัณณวดี  

ดร.สมชาย หาญหริญั ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เปิดศนูย์การเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
และนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า แห่งแรกของไทย และเปิดต้นแบบสถานีอัด
ประจไุฟฟ้าส�าหรบัรถยนต์ไฟฟ้า โดยม ี อดศิกัดิ ์ โรหติะศนุ กรรมการสถาบนั
ยานยนต์รกัษาการแทนผูอ้�านวยการสถาบนัยานยนต์ ให้การต้อนรบั

สทุธชิยั จริาธวิฒัน์ ประธานกรรมการ บรษิทั เซ็นทรลัพัฒนา จ�ากดั (มหาชน) 
จดัพธีิวางศลิาฤกษ์โครงการใหม่ “ศนูย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา มหาชยั” พร้อม
เปิดให้บริการอย่างยิง่ใหญ่ปลายปีนี ้โดยม ีรตันา นรพัลลภ, ปรชีา เอกคณุากลู, 
ปกรณ์ พรรธนะแพทย์, ปณดิา สขุศรดีากลุ ร่วมพิธี

คธี ชอร์ททอล ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาลกูค้า บจก.คอลเกต-ปาล์มโอลฟี (ประ 
เทศไทย) จดัโครงการ “คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิม้ใส ปีท่ี 20” ส่งเสรมิให้กลุม่เยาว 
ชนหนัมาสนใจในสขุภาพปากและฟัน โดยได้รบัเกยีรตจิาก แกรี ่ฮาร์ดี ้ประธาน
เจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิาร ฝ่ายธรุกจิค้าปลกี บจก.บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ ร่วมงาน 

องอาจ ปัณฑยุากร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ ธราธร รตันศรีทอง ประธาน
เจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิาร พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร บรษิทั ออลล่า จ�ากดั (มหาชน) 
ร่วมพธิเีปิดหน้าดนิ โครงการก่อสร้างคลงัสนิค้าใหม่ ของบรษิทั ออนวลัล่า จ�ากดั 
(บรษิทัย่อย) ทีพ่ืน้ทีก่่อสร้างอาคารคลงัสนิค้าแห่งใหม่ จ.ปทมุธานี

พเิชษฐ สทิธอิ�านวย กรรมการผูอ้�านวยการ บมจ.หลกัทรพัย์ บวัหลวง พร้อม
ด้วย ดร.วศนิ ศวิสฤษดิ ์อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมแสดง
ความยนิดีพร้อมมอบประกาศนยีบตัรให้กบันกัศกึษา ม.ธรรมศาสตร์ ในโครง-
การ Anytime Internship ทีผ่่านการฝึกงานรปูแบบใหม่ 

ภทัรพรรณ มแีต้ม ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดศนูย์การค้าเกตเวย์ เอกมยั จดังาน 
‘Rainbow Flea Market’ สัมผสัสสีนัแห่งการช้อปท้าฝนทีน่�าทพัสนิค้าแฟชัน่สดุ
คลูและอาหารแนวๆแบบจดัเตม็ไม่มกีัก๊มาออกงานกนัแบบคกึคกัตบท้ายด้วยมิ
นคิอนเสร์ิตสดุพเิศษจากนกัร้องชือ่ดงัหน้ากากจงิโจ้ ‘เป๊ก-ผลติโชค’ 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เชิญผู้บริหารตัวแทนและตัวแทนประกันชีวิตจาก
บรษัิทประกันชวิีตชัน้น�าของประเทศเข้าฟังการบรรยายให้ความรูเ้รือ่ง “รูป้้องกนั
รูร้กัษาห่างไกลโรคหวัใจ” เเละร่วมรบัประทานอาหารกลางวนักบัคณะแพทย์ผู้
บรหิารพร้อมเยีย่มชมศนูย์ต่างๆของโรงพยาบาล


