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6 ล้านไล้ค์

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 “กฎพิสดาร” และ “อภินิหารทางกฎหมาย” 
หลักนิติรัฐ-นิติธรรมกลายเป็น “นิติลัด-นิติท�า” 
“Pegasus” ให้จับตาจุดเปลี่ยนหลังคดี “ยิ่งลักษณ์” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ข้าวเสื่อม” 
พิสูจน์ความซื่อสัตย์สุจริต “รัฐบาลทหาร” 
“โลกในกะลา” วิพากษ์ 10 ข้อร่างสัญญาปรองดอง 
“ธนพร ศรียากูล” ชี้ “คสช.” ยังต้องอาศัย “กปปส.” 
“โสภณ พรโชคชัย” แนะ “แก้จนให้ถูกวิธี” 

 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4627 (1152) วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

17th Anniversary

โนพรอ็บเบลม็
สินจ�ำคุก อย่ำงไรก็ตำม หำกดู
ปฏกิริยิำของฝ่ำยคมุอ�ำนำจแล้วจะ
เหน็ว่ำชลิมำก ไม่ได้แสดงควำมวิ 
ตกกังวลอะไร ดูจะม่ันใจว่ำผลคดี
ออกมำอย่ำงไรก ็“เอำอยู”่ เพรำะ
ช่วงก่อนท�ำรฐัประหำรกว็เิครำะห์
กนัว่ำจะเจอกำรต่อต้ำนอย่ำงหนัก 
แต่เอำเข้ำจรงิกไ็ม่มอีะไร ไม่ต้อง
เสียกระสุนปืนเลยสักนัด ผลของ
คดีจ�ำน�ำข้ำวก็คงอีหรอบเดียวกัน
คอืกระแสแรง แต่ไม่มปัีญหำ

เรือ่งข้ำวทีถ่กูจดุพลขุึน้มำเป็นกระ
แสอกีครัง้ ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งตรวจ
สอบระบำยข้ำวสต็อกรัฐที่อำจมี
ควำมไม่โปร่งใสเกดิขึน้ หรอืเรือ่ง
คดจี�ำน�ำข้ำวทีเ่ดนิทำงมำถงึกำรไต่ 
สวนพยำนนดัสดุท้ำยในวนันี ้ (21 
ก.ค.) ก่อนตดัสนิคดทีีน่กัวเิครำะห์
ไทยและต่ำงชำติเห็นไปในทำง
เดยีวกนัว่ำผลของคดจีะสร้ำงแรง
กระเพื่อมทำงกำรเมืองค่อนข้ำง
มำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หำกอดตี
นำยกฯยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร ถกูตดั 
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

คดนีีม้กีารวเิคราะห์ผลทีจ่ะตามมาไปต่างๆนานา
ทัง้กรณยีกฟ้องและสัง่จ�าคกุอดตีนายกฯ

ส่วนมากมองว่าจะส่งผลกระทบต่อการเมอืงในไทย
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เลย ซึง่ขณะนีก้ารพจิารณาคดใีนชัน้
ศาลด�าเนนิการมาถงึการไต่สวนพยาน
นดัสุดท้ายแล้วในวันนี ้(21 ก.ค.)
 คาดว่าการไต่สวนพยานนัดสุด 
ท้ายจะมีประชาชนแห่ไปให้ก�าลังใจ 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ที่หน้าท่ีท�าการศาล
ฎกีาแผนกคดอีาญาของนกัการเมือง
เป็นจ�านวนมาก เพราะเมือ่การไต่-
สวนนัดสุดท้ายและการแถลงผิดคดี
ของทัง้ฝ่ายโจทก์และจ�าเลยจบสิน้ลง
ก็ได้เวลานับถอยหลังรอฟังค�าพิ-  
พากษา
 ทัง้นี ้คดอีาจถกูยือ้ออกไปหากว่า
ศาลรับเรื่องที่ทีมทนายของอดีตนา
ยกฯยืน่ให้ส่งศาลรฐัธรรมนญูตีความ 
มาตรา 5 พ.ร.บ.วธิพีจิารณาคดคีวาม
อาญาของนกัการเมอืง พ.ศ.2542 ขดั
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เพ่ิงประ 
กาศใช้ไปเมือ่ต้นปี แต่หากศาลไม่ส่ง
ตคีวามกถื็อว่ากระบวนการสิน้สดุรอ
นดัวันฟังค�าพพิากษา
 คดีนี้มีการวิเคราะห์ผลที่จะตาม
มาไปต่างๆนานา ทัง้นกัวเิคราะห์ใน
ไทยและต่างประเทศ ทัง้กรณยีกฟ้อง
และส่ังจ�าคุกอดตีนายกฯ ซ่ึงส่วนมาก
มองว่าจะส่งผลกระทบต่อการเมืองใน
ไทยเป็นอย่างมาก
 อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาดจูาก
ปฏกิริยิาจากฝ่ายคมุอ�านาจรฐัในตอน
นี้แล้ว ดูเหมือนยังมั่นใจว่าไม่ว่าผล
คดีจะออกมาอย่างไรก็ “เอาอยู”่ เพราะ
ช่วงก่อนท�ารฐัประหารกว็เิคราะห์กนั
ว่าจะเจอการต่อต้านอย่างหนัก แต่
เอาเข้าจรงิกไ็ม่เหน็มอีะไรไม่ต้องเสยี
กระสุนปืนเลยสักนดัด้วยซ�า้
 ดงันัน้ ผลคดจี�ำน�ำข้ำวท่ีพดู
กันว่ำจะเกิดแรงกระเพื่อมทำง 
กำรเมืองกค็งอีหรอบเดยีวกนั

สปัดาห์นีด้จูะเป็นสปัดาห์ของข่าวเรือ่ง
ข้าว
 เรือ่งข้าวทีน่่าจะเป็นเรือ่งใหญ่ แต่
ถูกท�าให้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้รับ
ความสนใจจากสังคมไทยเท่าที่ควร
คอืการตรวจสอบระบายข้าวสตอ็กรฐั 
บาล ทีม่กีารเปิดเผยข้อมลูว่าน�าข้าว
เกรดดีคนบริโภคได้มาขายเป็นข้าว
เกรดต�า่ใช้ท�าอาหารสตัว์ ท�าให้รฐัเสยี
รายได้ทีค่วรจะได้รบัไปกว่าหมืน่ล้าน
บาท
 แม้จะไร้เสยีงตอบรบัจากผูม้อี�า-
นาจว่าจะสัง่ให้เปิดโกดงัข้าวตรวจสอบ
คณุภาพกนัให้ชดัเจนหรอืไม่ว่าข้าวที่
ระบายออกไปเป็นข้าวเกรดคนบริ-
โภคได้หรอืเป็นเกรดทีต้่องใช้ท�าอา-
หารสตัว์กนัแน่
 แต่อดตีส.ส.พรรคเพือ่ไทยทีต่รวจ
สอบเรือ่งนีก้ย็งัเดนิหน้าหาความจรงิ
กันต่อไป ล่าสดุพาคณะสือ่มวลชนจ�า 
นวนหนึง่ลงพืน้ทีต่รวจสอบบรษิทักาญ 
จนาอาหารสตัว์ ซึง่ตัง้อยูท่ีต่�าบลดอน
ทราย อ�าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรุี 
เพือ่ดวู่ามสีภาพเป็นอย่างไร มสีถาน
ที่เพียงพอต่อการจัดเก็บข้าวเพื่อรอ
ผลิตเป็นอาหารสัตว์ที่ประมูลมาได้
กว่า 40,000 ตนัหรอืไม่
 แน่นอนว่าการลงพื้นที่คร้ังนี้ได้
แต่ส่องดจูากภายนอก ไม่สามารถเข้า 

ไปตรวจสอบภายในพืน้ทีข่องบรษัิท
ได้ ซ่ึงสภาพทีเ่ห็นด้วยตาเปล่าคณะ
อดตีส.ส.เพือ่ไทยตัง้ข้อสงัเกตว่าบรษิทั
ดังกล่าวมลีกัษณะเป็นฟาร์มเลีย้งหมู 
สภาพไม่เหมาะสมกบัการเกบ็ข้าว และ
ไม่น่ามีสถานที่จัดเก็บเพื่อรักษาคุณ 
ภาพข้าวทีป่ระมลูมาได้จ�านวนมาก
 ทีส่�าคญั คณะผูต้รวจสอบบอกว่า
หลงัชนะประมลูข้าว ไม่มกีารเคลือ่น 
ไหวน�าข้าวทีไ่ด้จากการประมลูเข้ามา
เกบ็ในพืน้ทีโ่รงงานแห่งนี ้เพราะการ
ขนข้าวต้องใช้รถบรรทุกจ�านวนมาก 
แต่คนในพื้นที่บอกว่าไม่เห็นมีรถว่ิง
เข้า-ออกผดิปรกติ
 ข้อมลูทีต้่องขดีเส้นใต้ตวัโตๆคอื
โรงงานแห่งน้ีมกี�าลงัแปรรปูข้าวเป็น
อาหารได้ประมาณวนัละ 11 ตนั แต่
ชนะการประมลูได้ข้าวมากกว่า 40,000    
ตัน หากใช้โรงงานแห่งนี้เพียงแห่ง
เดยีวในการแปรรปู อาจต้องใช้เวลา

ถึง 20 ปีจงึแปรรูปข้าวได้หมด
 ที่แน่นอนที่สุดคือการลงพื้นที่
ตรวจสอบคร้ังนี้ มีเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง
ทหารต�ารวจมาตามดกูารท�างานของ
คณะอดตีส.ส.ด้วย จงึเป็นไปไม่ได้ที่ 
ผูม้อี�านาจจะไม่รับรู้ข้อมลูการประมลู
ข้าวทีถู่กเปิดเผยคร้ังนี้
 คงต้องติดตำมดูกันต่อไปว่ำ
จะมกีำรแทกแอค็ชัน่อะไรออกมำ
จำกฝ่ังผูม้อี�ำนำจเพือ่พสิจูน์เรือ่ง
น้ีให้กระจ่ำงชดัหรือไม่ และหำก
ผูม้อี�ำนำจยงันิง่เฉย ฝ่ำยตรวจสอบ
ของพรรคเพ่ือไทยจะด�ำเนนิกำร
อย่ำงไรต่อไป
 เรือ่งข้าวอกีเรือ่งทีเ่ป็นเรือ่งใหญ่
กว่าการตรวจสอบประมูลข้าวสต็อก
รัฐบาลนั่นคือคดีปล่อยปละละเลย
ท�าให้รฐัเสยีหายจากการด�าเนนิโครง 
การจ�าน�าข้าวที ่น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิ-
วัตร อดตีนายกรัฐมนตรี ตกเป็นจ�า 
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ทรรศนะทรรศนะ

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

เดอืดร้อน แต่รฐับาลชดุนีม้าเปิดเผยมาจดัการ
แก้ไขปัญหา คอืมพีระออกมาพดูให้ย้ายให้อะไร
นีแ่หละ อาตมาเองกไ็ม่สนบัสนนุ แล้วกไ็ม่เคยคดิ
จะย้ายด้วย เคยคดิว่าขอให้ช่วยรกัษาท่านผูอ้�า-
นวยการส�านกัพระพุทธศาสนาคนนีห้น่อย เพราะ
ท่านตัง้ใจท�างาน มวีธิที�างานทีเ่ป็นไปด้วยเมตตา 
แต่กท็�าตามกฎหมาย รอบคอบรดักมุ ซึง่กเ็ป็นผล
กรรมของคนก่อนหน้านีใ้นรฐับาลเก่า ไม่ใช่รัฐ 
บาลนี ้ การเข้ามาแก้ไขจดัการจงึต้องสนับสนุน
และให้ก�าลงัใจ
 ส่วนใครจะไล่จะย้ายไม่ได้อยูใ่นความคิดของ
อาตมาเลย เรือ่งเงนิทอน เงนิบรูณะต่างๆทีส่นบั 
สนนุวดั ใครมหีน้าทีก่ท็�าหน้าทีก่นัไป เจ้าหน้าที่
กต้็องท�าหน้าทีย่บัยัง้การโกง อาตมากพู็ดไปตาม
ทีเ่ป็นข่าว อย่าขดัข้องหมองใจกนัเลย ถ้าไม่สบาย
ยงัไงกต้็องขอโทษ ถ้าพระพยอมเป็นเหตุท�าให้
ท่านทัง้หลายทกุข์ พระพยอมกข็อโทษ แต่อย่างไร
ก็ให้ก�าลังใจคนที่จัดการเหลือบไรศาสนาไม่ให้
ก�าเรบิเสบิสาน
  ส่วนเรื่องเณรค�ำก็ถือเป็นผลงำนของ
กรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) ทีผ่่ำนมำ
ท�ำงำนจนสหรฐัส่งตวักลบัมำในฐำนะผูร้้ำย
ข้ำมแดน ก็ถือเป็นบทเรียนให้กับพระกับ
โยมที่ลุ่มหลงเครื่องลำงของขลัง สิ่งศักดิ์ 
สทิธิป์ำฏหิำรย์ิ  ให้รูว่้ำพวกทีอ่อกมำมฤีทธิ์
มเีดช ส่วนใหญ่กล็วงโลก พระบำงรปูตดิคกุ
แล้วยังรวย ออกมำยังมีลูกศิษย์ลูกหำไป
กรำบ ไปท�ำบญุ ซ่ึงไม่ควรไปไหว้ไปกรำบ 
ญำติโยมน่ำจะแยกแยะได้แล้ว เพรำะมี
หลักฐำนเห็นชัดเจน ไม่ใช่ยังหัวปักหัวป�ำ
หลงเชือ่ต่อไป
  เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
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In Brief : ย่อความ

วิ่งเต้นสมณศักดิ์

ทรรศนะ

เรือ่งเงนิทอน เงนิบรูณะต่ำงๆทีส่นบั 
สนุนวัด ใครมีหน้ำที่ก็ท�ำหน้ำท่ีกัน
ไป เจ้ำหน้ำที่ก็ต้องท�ำหน้ำที่ยับยั้ง
กำรโกง   

กรณกีองก�าลงัรักษาความสงบเรยีบร้อย 
(กกล.รส.) จงัหวดัเชยีงใหม่ จะเชญิ (ปรบั
ทศันคต)ิ นกัวชิาการ 3 คนคอื “ประ 
จกัษ์ ก้องกรีติ-ภคัวด ีวรีะภำสพงษ์-
ชยัพงษ์ ส�ำเนยีง” ชปู้ายข้อความว่า 
“เวทวีชิำกำรไม่ใช่ค่ำยทหำร”  
 หลงัจาก“รองเจ้ำเมอืงเชยีงใหม่” 
ท�าหนังสือโทรสารในราชการกรมการ
ปกครองรายงานปลัดกระทรวงมหาด 
ไทยว่า นกัวชิาการทัง้สามและพวกใน
นาม “กลุม่นกัวชิำกำรเพือ่สทิธพิล 
เมอืง (คนส.)” แสดงออกในเชงิสญั-
ลกัษณ์ต่อต้านทหารและการรฐัประหาร 
และชีว่้า “ประจกัษ์ ก้องกรีต”ิ เป็น
แกนน�า ท้ังท่ีเป็นวิทยากรรบัเชญิและไม่
ได้ชปู้าย ซึง่จะเป็นเพราะความมัว่หรอื 
“จบัแพะชนแกะ” และจนขณะนีก้ย็งั
ไม่มกีารเชญิ 3 นกัวชิาการไปพบกต็าม
 สะท้อนว่า 3 ปีภายใตก้ารรฐัประ 
หาร ไม่ว่าเสรีภาพของประชาชนหรือ
ทางวิชาการถูกกดทับและหดแคบไป
เรือ่ยๆ ทัง้ทีม่กีารประกาศใช้รฐัธรรม-
นูญฉบับใหม่แล้ว แต่การใช้อ�านาจ
เผดจ็การก ็  ยงัเข้มข้น บ้านเมอืงทีเ่งยีบ
และสงบกเ็พราะอ�านาจเผดจ็การ ไม่ใช่
ความสามัคคีปรองดองอย่างท่ีรัฐบาล
ทหารพยา ยามยดัเยยีดให้เชือ่
 การเคลือ่นไหวของ “176 นกัวชิำ 
กำร” เพ่ือเรียกร้องทวงคนืเสรภีาพทาง
วชิาการ คนือสิรภาพให้นกัโทษทางความ
คดิ และคนือ�านาจอธปิไตยแก่ประชาชน 
จงึจะยงัดงัต่อไปและดงัขึน้เรือ่ยๆ แม้รู้
ดว่ีาจะไม่ได้รับการตอบสนองใดๆกต็าม
 “อนสุรณ์ อณุโณ” หนึง่ใน 176 
นักวชิำกำรจงึยนืยนัว่ำ “สงัคมทีไ่ม่ 
มพีืน้ทีใ่ห้พดูคยุแลกเปลีย่นกนับน
พืน้ฐำนของข้อเทจ็จรงิ…สงัคมนัน้
จะไม่มอีนำคต เพรำะฉะนัน้นีเ่ป็น
สิง่ทีเ่รำต้องยนืหยดัเอำไว้ให้ได้”

จับแพะชนแกะ?
ตอนนีม้เีรือ่งศาสนาบ่อย เรือ่งเณรค�า เรือ่งเงนิ
ทอน แล้วกเ็รือ่งวิง่เต้นสมณศกัดิ ์ทัง้หมดทัง้สิน้
นีไ้ม่ได้บอกว่ามากมายอะไรเลย แต่ทีย่กตวัอย่าง
เรื่องที่เกิด เพราะเป็นคนที่บวชมา โดยเฉพาะ
เรือ่งพระผูใ้หญ่ทีเ่ป็นพระทีด่งัทัง้คู ่องค์หนึง่มเีส้น
สายภายในดกีบ็อกว่าจะวิง่เต้นเลือ่นชัน้ให้ แต่
ต้องจ่ายเท่านี้นะ ปรากฏว่าพระอีกรูปได้เลื่อน
แล้วไม่จ่าย เลยเกดิการวพิากษ์วจิารณ์ พระท่าน
กน้็อยใจสกึไป นัน่เป็นชัน้เทพ ส่วนองค์ทีไ่ด้เลือ่น
กม็รณภาพไป 
  ไม่ได้พดูว่าวิง่เต้นหาสมณศกัดิใ์นระดบัต�า-
บล อ�าเภอ เจ้าคณะภาคอะไร อนันีไ้ม่ได้มกีาร
ยืนยันอะไรท�านองนั้นเลย มีแต่ข่าวแค่นี้ อาจ
เพราะพธิกีรซกัถามเรือ่งต�ารวจกว็ิง่เต้น วงการ
พระกม็ ีเท่าทีเ่ราได้ยนิมา  
 เรื่องสมณศักดิ์เป็นเรื่องความดี ความชอบ 
ความเหมาะสม โดยเฉพาะสมเดจ็องค์ล่าสดุ พระ
พรหมคุณาภรณ์ถือว่าท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องมาก 
เชือ่เกนิล้านเปอร์เซน็ต์ว่าท่านไม่เคยมอีะไรด่าง
พร้อยเสือ่มเสยี ไม่มวีิง่เต้น แต่เพราะความดขีอง
ท่าน จงึท�าให้แต่งตัง้ท่าน ท่านไม่วิง่เต้น ท่านอยู่
ของท่านเงยีบๆ เรยีบร้อย
 ทีพ่ดูเรือ่งวิง่เต้น ไม่ใช่ว่าจะวิง่เต้นไปทกุระ 
ดบั ซือ้ได้หมด เท่าทีเ่คยได้ยนิมาข่าวกบ็อกว่า มี
ฆราวาสที่อยู่ในกรมการศาสนาหรือส�านักงาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิหรอืถกูเอาไปอ้างกไ็ด้
นะ จ้องหากนิโดยไปหลอกพระต่างๆ เผอญิไป
เจอพระที่ต้องการสมณศักดิ์ก็เลยตกเป็นเหยื่อ 
เสยีเงนิเสยีตงัค์ไปหมืน่สองหมืน่อะไรอย่างนี ้ไม่
เป็นแสนเป็นล้านหรอก ถอืว่ายงัน้อยมาก
  อีกเรื่องที่อยากจะฝากไว้ ไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ 
ท่านรฐัมนตร ี ท่านรองนายกรฐัมนตรกีไ็ม่ต้อง
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เศรษฐกิจ

3แบงกก์ำ�ไรกว�่40,000ล้�น

  นายผยง ศรวีณชิ กรรมการผู้
จัดการใหญ่ ธนาคารกรงุไทย เปิด
เผยว่า ช่วงครึง่แรกปี 2560 ธนาคาร
และบริษัทย่อยมีก�าไรจากการด�า-
เนินงานก่อนการกันส�ารองหนี้สูญ 
หนี้สงสัยจะสูญฯ จ�านวน 36,620 
ล้านบาท ใกล้เคยีงปีทีผ่่านมา โดย
ลดลงเพยีง 359 ล้านบาท หากคดิก�า 
ไรสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย
ช่วง 6 เดอืนแรกเท่ากบั 12,528 ล้าน
บาท ขณะที่การบริหารจัดการใน
ธรุกจิหลกัมแีนวโน้มดขีึน้ รายได้ค่า
ธรรมเนียมและบริการสุทธิเพ่ิมขึ้น 
936 ล้านบาทจากธุรกิจบัตรและ
ธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ ทัง้สามารถ
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและต้นทุน
ทางการเงนิได้ดขีึน้
 นายผยง กล่าวว่า ก�าไรสทุธขิอง
ธนาคารลดลง เนื่องการตั้งส�ารอง
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูฯเพิม่ขึน้ตาม
นโยบายการบรหิารความเสีย่งและ
หลกัเกณฑ์ความระมดัระวงัของธนา 
คาร โดยกันส�ารองหนี้สูญเต็มจ�า-
นวนส�าหรบัลกูค้ารายใหญ่กลุม่หนึง่
ทีด่�าเนนิธรุกจิหลกัในอตุสาหกรรม
เกษตรและเหมอืงแร่ ซึง่มแีนวโน้ม
การด�าเนินงานที่อ่อนแอลง ท�าให้
สามารถคงอัตราส่วนเงินส�ารองส�า 
หรับลูกหนี้ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ 
(Coverage Ratio) ของธนาคาร   
และบรษัิทย่อยร้อยละ 112.50 โดย
วนัที ่30 มถินุายน 2560 ธนาคาร
และบริษัทย่อยมีสินเชื่อด้อยคุณ-

ภาพ 99,078 ล้านบาท และมอีตัรา 
ส่วนสนิเชือ่ด้อยคณุภาพก่อนหกัค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม 
(NPL Ratio-Gross) ร้อยละ 4.33 
ธนาคารจงึปรับกลยทุธ์และกระบวน 
การบริหารจัดการสินเชื่อที่มุ่งเน้น
คณุภาพสนิเชือ่ เพิม่ประสทิธภิาพใน
การติดตามดูแลและการแก้ไขมาก
ยิง่ขึน้ ตลอดจนรกัษาระดับของอตัรา 
ส่วนเงนิส�ารองส�าหรบัลกูหนีต่้อสนิ
เชือ่ด้อยคณุภาพ (Coverage Ratio) 
ให้มคีวามเหมาะสม คงอตัราเงนิส�า
รองฯ ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 110 ของสนิ
เชือ่ด้อยคณุภาพ
 ด้าย นายปรดี ีดาวฉาย กรรม-
การผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย เปิด
เผยผลการด�าเนินงานงวดแรกปี 
2560 ธนาคารและบรษิทัย่อยมกี�าไร
สทุธจิ�านวน 19,157 ล้านบาท ใกล้
เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อนคือ 
19,074 ล้านบาท โดยมรีายได้ดอก 
เบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 2,108 ล้านบาท 
และมอีตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกดิรายได้สทุธ ิ(Net interest 
margin : NIM) อยูท่ีร่ะดบั 3.42% 
อย่างไรกต็าม รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้
ลดลงจ�านวน 1,614 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากรายได้สุทธิจาก
การรบัประกนัภยัและรายได้จากผลติ 
ภณัฑ์ตลาดทนุลดลง ขณะทีร่ายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่ม
ขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนและ
ยงัคงตัง้ส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

ตามภาวะเศรษฐกิจ รวมถงึค่าใช้จ่าย
จากการด�าเนินงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น
จ�านวน 635 ล้านบาท ส่งผลให้อตัรา 
ส่วนค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 
อืน่ๆ ต่อรายได้จากการด�าเนนิงาน
สทุธอิยูท่ีร่ะดบั 39.88%
 ขณะที ่นายโนรอิาก ิโกโตะ กรรม 
การผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร ธนาคารกรงุศรอียธุยา 
จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยผลประกอบ
การตามงบการเงินรวมและฐานะ
การเงนิทีส่�าคญัครึง่ปีแรกปี 2560 ว่า 
มกี�าไรสทุธจิ�านวน 11,500 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 10.5% เมือ่เทยีบกบัครึง่ปี
แรกของปี 2559 โดยมีการเติบโตของ
เงนิให้สนิเชือ่เพิม่ขึน้ 1.8% คดิเป็น
จ�านวน 26,620 ล้านบาท การเตบิ 
โตของเงนิรบัฝากเพิม่ขึน้ 5.0% หรอื
จ�านวน 55,020 ล้านบาท ส่วนต่าง
อตัราดอกเบีย้สทุธอิยูท่ี ่3.82% ปรบั
ตวัดขีึน้จาก 3.78% ในครึง่ปีแรกของ
ปี 2559 รายได้ท่ีมใิช่ดอกเบีย้เพิม่
ข้ึน 6.5% จากคร่ึงปีแรกของปี 2559 
ปัจจยัหลกัมาจากการเพิม่ข้ึนของราย
ได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้และค่าธรรมเนยีม 
และรายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิาร
สทุธ ิ ซึง่เตบิโต 8.9% และ 5.2% 
ตามล�าดบั 

ซือ้ขายวนัแรก : เกศรา มญัชศุรี 
กรรมการและผู้จัดการ ตลาด-
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
ฮาราลด์ ลิงค์  ประธานกรรมการ 
บมจ. บี. กริม เพาเวอร์ ร่วมการ
ซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยของ บมจ. บ.ี กรมิ 
เพาเวอร์ โดยใช้ช่ือย่อในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ว่า “BGRIM”

กรงุไทยเปิดเผยผลประกอบกำรครึง่ปีแรกมกี�ำไรสทุธ ิ12,528 
ล้ำนบำท ธรุกจิหลกัมแีนวโน้มดขีึน้ ขณะท่ีกสิกรไทยมกี�ำ-     
ไร 19,157 ล้ำนบำท กรงุศรอียธุยำมกี�ำไรสทุธจิ�ำนวน 11,500 
ล้ำนบำท

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝำก  เงินกู้

อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ตลำดกรุงเทพฯ

ตลำดต่ำงประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,650.00 บาท

 ขาย 19,750.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,299.00  บาท

 ขาย   19,750.00 บาท

รำคำทองค�ำ

ฮ่องกง ซื้อ 1,238.16  ขาย 1,238.60
ลอนดอน ซื้อ 1,238.14 ขาย 1,238.58

ภำวะหุน้ 20 กรกฎำคม 2560

สถำบัน ซื้อ ขำย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่ำงชำติ ซื้อ ขำย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รำยย่อย ซื้อ ขำย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลำร์สหรัฐ บำท

ยูโร บำท

ปอนด์สเตอร์ลิง บำท

ดอลลำร์ฮ่องกง บำท

เยน บำท

ดอลลำร์สิงคโปร์ บำท

 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

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

SET 100 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)  

SET 50 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

mai 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

33.91

39.3975

45.5875

4.4225

0.31245

24.87825

-0.57  1,575.28  
  41,763.05
-3.44  2,243.43  
  29,581.62
-1.63  998.59  
  24,645.43
-1.74  564.16  
  2,112.88

FTSE SET Index Series

แบ่งตำมมูลค่ำตำมรำคำตลำด

 

1,689.07  -6.28 

2,372.26  -0.48

2,479.47  +0.33

1,843.95  -4.77

2,399.36  -0.34

2,938.09  +4.09

1,243.66  -3.97

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,167.20

12.37

5,843.16

13.99

-675.96

-

14,498.42

34.72

15,752.08

37.72

-1,253.65

-

17,228.08

41.25

15,794.43

37.82

1,433.64

-
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ถูกที่สุดในหัวหิน : ช�านาญ เมธปรีชากุล จัดแคมเปญพิเศษ “ช้อป
สนุก ถูกทุกวัน” คืนก�าไรให้กับชาวหัวหิน พบสินค้าแบรนด์ชั้นน�าลด
ราคาสงูสดุถงึ 80% แจกฟร ีคปูองเงนิสดมลูค่า 500 บาท จ�านวน 500 
รางวัล ตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย. 60 ณ บลูพอร์ต หัวหินโดยมี สิริพร ใจ-
สะอาด, นันทิญา อังคณากานต์ ร่วมงาน 

เตรียมความพร้อม : ชานนท์ เอกรัตนากุล ผู้จัดการโครงการ บริษัท 
อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จ�ากัด เชิญผู้ประกอบการชั้นน�าร่วม
เสวนาถึงเทคโนโลยีส�าหรับการบริหารจัดการท รัพยากรอาคารในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะมาจัดแสดงในงาน BMAM & GBR Expo Asia 
2017 

เศรษฐกิจ

 นายพทิกัษ์ รชักจิประการ ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรม-
การผู้จดัการใหญ่บรษิทั พทีจี ีเอ็น
เนอย ีจ�ากดั (มหาชน) หรอื PTG 
เปิดเผยว่า ได้ให้บรษิทั กาแฟพันธุ์

‘PTG’ฮบุแบรนด์‘Coffee World’ 
ไทย จ�ากดั (PUN) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
เข้าซือ้หุน้สามญับรษิทั จี เอฟ เอ 
คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
(GFA) ผูด้�าเนนิกจิการด้านธุรกิจ
อาหารและเครือ่งดืม่ภายใต้เครือ่ง 
หมายทางการค้าชื่อดัง จ�านวน 
29,350 หุ้น ราคาหุ้นละ 6,984.19 
บาท รวมเป็นเงิน 205 ล้านบาท 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของ
จ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่าย โดย PTG ลง 
ทนุและให้ความช่วยเหลอืทางการ

เงนิแก่ PUN ให้มเีงนิทนุส�าหรับเข้า
ซือ้หุน้สามญั GFA 
 ทัง้นี ้GFA ด�าเนนิกจิการด้าน
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้
เครื่องหมายทางการค้า Coffee 
World, Cream & Fudge, New 
York 5th Av. Deli, Coffee World 
Restaurant และ Thai Chef Ex-
press ปัจจุบัน GFA มสีาขาภายใต้
เคร่ืองหมายทางการค้าต่างๆ รวม 
130 สาขา ทัง้ในประเทศ และต่าง
ประเทศ การลงทุนครั้งนี้จะช่วย    

ให้ PTG สามารถเพ่ิมศักยภาพ
ธุรกิจทีไ่ม่ใช่น�า้มนัให้สามารถเพิม่
ช่องทางการขยายธรุกจิด้านอาหาร
และเครือ่งดืม่ในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ
นอกสถานบีรกิารน�า้มัน PT เช่น 
ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า คอมมูนิตี้
มอลล์ และสนามบนิ เพือ่สร้างสินค้า
และบริการท่ีหลากหลายให้กบัลกู- 
ค้าเก่าและใหม่ได้มากขึน้ ทีส่�าคญั
จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของ 
PTG ไม่ต้องพึง่พาธรุกจิน�า้มนัเพยีง
อย่างเดยีว

พทัิกษ์ รชักจิประการ

 นายชยัวฒัน์ โควาวสิารชั ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั บางจาก คอร์-
ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมตอินุ 
มตัใิห้ควบบรษิทัระหว่างบรษัิท บีบี
พ ีโฮลดิง้ จ�ากดั (BBH) ซึง่เป็นบรษิทั
ย่อยท่ีบางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 99.99 
กับ บริษัท เคเอสแอลจีไอ จ�ากัด 
(KSLGI) ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่รบัโอนและ
เข้าถอืหุน้ร้อยละ 99.99 ในบรษัิท เค

เอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ�ากดั (มหา 
ชน) หรอื KGI โดย KSLGI เป็น
บรษัิทย่อยของ บรษัิท น�า้ตาลขอน 
แก่น จ�ากดั (มหาชน) (KSL) จะเข้า
ถอืหุน้ร้อยละ 99.99
 การควบบรษัิทครัง้น้ีจะมกีารตัง้
บริษัทใหม่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายเชือ้เพลงิชวีภาพทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในประเทศไทย มีก�าลงัการผลติรวม
มากกว่า 1,710,000 ลติรต่อวัน แบ่ง
เป็นเอทานอลรวม 900,000 ลติรต่อ

วัน และไบโอดเีซล 810,000 ลติรต่อ
วัน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
และสร้างความแข็งแกร่งในการด�า 
เนนิธุรกจิ ทัง้สามารถกระจายความ
เสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถุ 
ดบิหลกั ประกอบด้วยมนัส�าปะหลงั 
กากน�า้ตาล น�า้มนัปาล์มดบิ พร้อม

บำงจำกฯตั้งบริษัทใหม่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยเชื้อ
เพลงิชวีภำพทีใ่หญ่ทีส่ดุในไทย มกี�ำลงักำรผลติกว่ำ 1,710,000 
ลติรต่อวัน ทัง้เอทำนอลและไบโอดเีซล เพิม่ขดีควำมสำมำรถ
และสร้ำงควำมแขง็แกร่งในกำรด�ำเนนิธรุกจิ  

บ�งจ�กรกุผูน้ำ�ธรุกจิชวีภ�พ
เป็นการสนบัสนนุวัตถดุบิและผลติ-
ภณัฑ์ต่อเนือ่งกนั ช่วยเพิม่โอกาสเติบ 
โตในอนาคต ส่งผลดีต่อการขยาย
ธรุกจิในระยะยาวและเพ่ิมโอกาสให้
เกษตรกรปลกูพชืพลงังาน สร้างราย
ได้มากย่ิงขึ้นและลดความเสี่ยงจาก
การท�าเกษตรอืน่เพยีงอย่างเดยีว ซึง่
ในอนาคตจะมกีารพฒันาและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สอด-
คล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท บาง
จากฯ Evolving Greenovation ทีมุ่ง่
สูก่ลุม่บริษทันวัตกรรมสเีขยีวชัน้น�า
ในเอเชียที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีและ
ด�าเนนิธุรกจิด้วยแนวทางแบบมส่ีวน
ร่วมและยัง่ยนื
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กีฬา

โลกกีฬา

‘จอห์นสนั’กบั‘สไปธ์’เตง็แชมป์
ดสัตนิ จอห์นสนั กบั จอร์แดน สไปธ์ ถกู
ยกให้เตง็แชมป์บรติชิ โอเพ่น ท่ีสนามโรแยล 
เบิร์กเดล หลังจากที่เริ่มออกรอบไปเม่ือวัน
พฤหสับดทีีผ่่านมา โดย จอห์นสัน มือ 1 ของ
โลก ออกร่วมก๊วนกบั รอรี ่แม็คล์ลอย มือ 4 
ของโลกชาวไอร์แลนด์เหนอื โดยในส่วนของ 
แมค็ล์ลอย ก�าลงัมองหาโอกาสทีจ่ะชถู้วยคลา
เรต็ เป็นครัง้ทีส่อง ขณะท่ี สไปธ์ มือ 3 และ
คว้าแชมป์เมเจอร์ มาสองรายการ ลงร่วม        
ก๊วนกบั เฮนริค สเตนสนั แชมป์เก่าชาวสวเีดน 
ส่วนทางด้าน ฮเิดก ิมตัซยูามา มอืสองของโลก
จากญีปุ่น่ จะลงเปิดสนาม รอบสอง พร้อมกบั 
บรูก๊ส์ โคปก้า ชาวสหรฐัอเมรกิา และ ทอม 
มี ่ ฟลตีวูด้ ขวญัใจเจ้าถิน่ มอื 14 ของโลก 

‘คำร์ฟต์’เสนอบอลโลก2026 
โรเบร์ิต คำร์ฟต์ เจ้าของทมีนวิอิงแลนด์ แพ
เทรยีตส์ แชมป์อเมรกินัฟตุบอลปีล่าสดุ และ
ทมีเรโวลชูัน่ ในเมเจอร์ ลกี ได้รบัการแต่งตัง้
ให้เป็นประธานบอร์ดการเสอตวัเป็นเจ้าภาพ
ร่วมฟตุบอลโลก ปี 2026 จาก 3 ประเทศคอื 
แคนาดา, เมก็ซโิก และสหรฐัอเมรกิา ซนูลิ 
กลูาต ิประธานสหพันธ์ฟตุบอลสหรฐัอเมรกิา 
กล่าวว่า “โรเบร์ิต คาร์ฟต์ เป็นคนหนึง่ทีม่อีทิธิ 
พลอย่างมากส�าหรับการกีฬาสมัยใหม่ของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา เขาเป็นผูน้�าทีแ่สดงให้
เห็นว่าเขามีส่วนผลักดันฟุตบอลในสหรัฐ-
อเมรกิาตัง้แต่ต้น และลงทนุอย่างมากเพือ่ให้
เกมน่าสนใจมากขึน้ช่วง 3 ทศวรรษทีผ่่านมา 
โรเบิร์ตคือจิ๊กซอว์ส�าคัญในการน�าฟุตบอล
โลก 2026 มายงัอเมรกิาเหนอื”  

‘โบลต์’พร้อมจะชงิแชมป์โลก 
ยูเซยีน โบลต์ ยนืยนัฟอร์มเก่งของเขากลบั
มาได้ทนัเวลา พร้อมตัง้ความหวงัคว้า 2 เหรยีญ
ทองในการแข่งขนักรีฑาชิงแชมป์โลก ท่ีลอน-
ดอน เดอืนหน้าทีจ่ะถงึนี ้   
 โบลต์ ท�าเวลา 10.06 วนิาที คว้าชยัชนะ
ทีส่าธารณรัฐเช็ก เมือ่เดอืนทีแ่ล้ว ก่อนทีจ่ะเข้า
พบ ฮนีส์ วลิเฮล์ม มลูเลอร์ โวห์ลฟาร์ต แพทย์
ชาวเยอรมนั ทนัท ีเพือ่เข้ารบัการรกัษาอาการ
บาดเจบ็ทีห่ลงั ซึง่รบกวนเขามาช่วงหลายปี  
 “ผมอาการดีขึ้นมาก ฤดูกาลแข่งขันมัน
อาจจะเริม่ขึน้ช้าไปส�าหรบัผม การฝึกซ้อมทุก
อย่างด�าเนนิไปด้วยด”ี 

เจสซี ่ลนิกำร์ด ปีกดาวรุง่ทมี “ผแีดง” แมน
เชสเตอร์ ยไูนเตด็ มุง่มัน่ทีจ่ะลบข้อกงัขาของ
หลายๆคน และพร้อมทีจ่ะตอบแทนในศรทัธา
ของทมีแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ทีม่ใีห้กบัเขา โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เขาเคยหวาดกลวัว่าความฝันของ
เขาในถ่ินโอลด์ แทรฟฟอร์ด จะพงัทลายลงมือ่
สองปีทีแ่ล้ว 
 ความอดทนถอืเป็นกญุแจหลกัทีท่�าให้ ลนิ-
การ์ด ผ่านพ้นเวลาฝันร้ายมาได้ ทั้งโอกาสที่    
มาถึงเขาล่าช้ากว่านกัเตะรุน่เดยีวกนั รวมไปถงึ
การถูกปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัว จนมาถึงวันนี้       
ลินการ์ด สามารถสร้างตวัเองขึน้มาเป็น 1 ใน
ทมีชดุใหญ่ได้อย่างม่ันคงแล้ว จากผลงานการ
ท�าประตใูนเกมเอฟเอ คพั, EFL คพั และคอม
มวินติีช้ลิด์ ทีผ่่านมา 
 “ผมคิดว่าแฟนบอลตัดสินใจเร็วไปหน่อย 
ทกุคนรูจ้กัผมด ีพวกเขารูด้ว่ีาผมชอบอะไร แต่
เป็นที่น่าสังเกต เม่ือมาอยู่ในสนามซ้อมและ
สนามแข่ง ทกุอย่างเป็นมอือาชพีมาก” ลนิการ์ด 
กล่าว “คณุจะต้องมุ่งม่ันงานของคณูในสนาม 
เป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัมากทีส่ดุ ผมทุม่เท 100 
เปอร์เซ็นต์ และคิดว่าคนอื่นไม่สามารถมาว่า
เรือ่งนีผ้มได้”
 “ผมพยายามมสีตมิากขึน้เมือ่ปีทีแ่ล้ว เป็น
เรือ่งทีน่่ายนิดทีีแ่มนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ เองกใ็ห้
ความเชือ่มัน่ในตวัผม หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าผมจะ
ท�าได้อกีในปีนี”้     
  ไม่นานมานี้ ลินการ์ด เองยอมรับว่า
เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันที่จะรู้ต�าแหน่งที่แท้
จรงิของเขา หลยุส์ ฟาน กลั ให้โอกาสเขาลงเล่น
เกมแรกให้กบัทมีเมือ่เขาอาย ุ 21 ปี ในเดอืน
สงิหาคม 2014 แต่เขากลบัมอีาการบาดเจบ็ที่
หวัเข่า ท�าให้ต้องร้างสนามไป ก่อนทีจ่ะโดนปล่อย
ให้ทมีดาร์บี ้เคาน์ตี ้ยมืตวัไป  
 ลนิการ์ด ย้อนให้ฟังว่า “ผมรูส้กึแย่มาก เมือ่

ทมี “สงิโตน�ำ้เงนิครำม” เชลซ ีบรรลขุ้อตก 
ลงกบัทมี “ราชนัชดุขาว” เรอลั มาดรดิ ในการ
ขอซือ้ตวั อลัวำโร โมรำต้ำ เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 
จากการเปิดเผยของสโมสรจากกรุงลอนดอน 
ขณะน้ีเหลือเพียงข้อตกลงในรายละเอียดและ
ตรวจร่างกาย โดยกองหน้าวยั 24 ปี ทมีชาตสิเปน 
ได้เดนิทางไปถงึกรงุลอนดอน เมือ่วนัพฤหสับดี
ทีผ่่านมา เป็นทีค่าดกนัว่า สัญญาฉบับนีจ้ะมี
เวลามากถงึ 5 ปี  

ผมได้รบับาดเจบ็ในฤดกูาลนัน้ ภายใต้การคมุ
ทมีของหลยุส์ ฟาน กลั และถกูปล่อยให้ยมืตวั
ไปอกี มนัแย่มากส�าหรบัผม จนกระทัง่ปลายเดอืน
ตลุาคม ผมได้มโีอกาสลงเล่นอกีครัง้ในเกมกบั
เอฟเวอร์ตนั ช่วงครึง่หลงั นบัตัง้แต่นัน้มา ผม
ไม่มองย้อนกลบัไปอกีเลย ผมมโีอกาสลงเล่น
มากขึน้ โดยเฉพาะเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว บอกตาม
ตรง ผมมโีอกาสลงเล่นในพรเีมยีร์ลกี มาแล้ว 2 
ฤดกูาล ผมเริม่มปีระสบการณ์มากขึน้เรือ่ยๆ” 
 และผลงานของ ลนิการ์ด กเ็ป็นทีป่ระจกัษ์ 
เมือ่เขายงัมโีอกาสเกบ็เกีย่วประสบการณ์ในระ 
ดบัชาตด้ิวย แกเรธ็ เซาธ์เกต มอบโอกาสให้      
ลินการ์ด ลงเล่นในทมีชุดใหญ่ในเกมทีพ่บกบั
ทมีมอลต้า 
 “ผมรูจ้กักบัแกเรธ็ ตัง้แต่ชดุย ู21 ปีแล้ว เขา
เป็นผูจ้ดัการทมีทีย่อดเยีย่มทีผ่มได้มีโอกาสร่วม
งานด้วย เขาให้อสิระในการเล่นกบัคณุเป็นเรือ่ง
ทีว่เิศษจรงิๆ” 
 “ผมคิดว่าเป้าหมายหลักของผมที่ส�าคัญ
ที่สุดก็คือ ผมต้องมุ่งม่ันและมีผลงานที่ดีที่สุด    
กบัแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ เมือ่นัน้ คณุกจ็ะได้
รบัคดัเลอืกไปเล่นฟตุบอลโลกต่อไป” 

‘สงิโต’ได้‘โมรำต้ำ’เสรมิแกร่ง
 แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ เคยแสดงความสน 
ใจอยากได้ตวัโมราต้า มาร่วมทมี ก่อนทีจ่ะเซน็
สญัญาซือ้ตวั โรเมล ู ลกูาก ูมาร่วมทมี ขณะที่ 
เชลซ ีกม็คีวามสนใจในตวัของลกูาก,ู ปิแอร์ เอ
เมอรคิ โอบาเมยอง, อนัเดรยี เบลอตต ิ และ 
แซร์จิโอ อกเูอโร่ ก่อนทีจ่ะตดัสินใจมาหา โมรา-
ต้า หลงัจากที ่อกเูอโร กบั โอบาเมยอง ทางต้น
สงักดัยงัไม่คดิจะขาย ขณะที ่เบลอตต ิชองโตริ
โน มทีท่ีาจะย้ายไปร่วมทมีเอซ ีมลิาน มากกว่า

‘ลินก�ร์ด’ขอทุ่มเพื่อผีแดง
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โฮเซ นีเวส เสนอภาพนี้ใน politicalcartoons.com โดยฉายซ�้า
ค�าพูดเป็นท่ีฮือฮาของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่ง
ฝรั่งเศส ที่ระบุว่า ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดกลุ่มก่อการร้าย    

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณ�ธิก�ร
editor59lokwannee@gmail.com

อนิโดนเีซยี “แจ้งเกดิ” ในอตุ 
สาหกรรมต่อเรือรบ หลังประสบ
ความส�าเร็จในการต่อเรอืให้ฟิลิป-
ปินส์ 2 ล�า ท�าให้มลีกูค้าหลายประ 
เทศในอาเซียนและแอฟริกาไว้

Dock : LPD) ขนาดใหญ่ รองรบั
เฮลคิอปเตอร์ได้ 5 ล�า 
 ส่วนลกูค้าจากแอฟรกิา ประ- 
กอบด้วยไนจเีรยี สัง่ซือ้เรอืเอสเอสวี 
1 ล�า เซเนกลัสัง่ซือ้ 6 ล�า ประกอบ
ด้วยเรอืแอลพดี ี(LPD) 1 ล�า เรอื
โจมตเีรว็ KCR-35 ความ ยาว 35 
เมตร 2 ล�า และเรอืโจมตเีรว็ KCR-
60 จ�านวน 3 ล�า
 กนิบีสิเซาและกาบอง สัง่ซือ้เรอื
โจมตเีรว็ KCR-60 ประเทศละ 1 ล�า
 ซอีโีอของ PT PAL Indonesia 
คาดว่า ตลาดส่งออกเรอืของอนิโด-
นีเซียจะขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
แม้จะมอีปุสรรคในกระบวนการผลติ
หลายอย่างทีต้่องแก้ไขกต็าม 
 ทัง้นี ้อนิโดนเีซยียงัขำดบคุ 
ลำกรทีม่ฝีีมอื ท�ำให้กระบวน-
กำรผลติค่อนข้ำงช้ำ อกีทัง้คณุ 
ภำพสนิค้ำยงัต�ำ่ และเคำะรำคำ
ขำยอยูใ่นเกณฑ์แพง
 ปัญหาส�าคญัอกีอย่าง คอือนิ-
โดนเีซยียงัต้องน�าเข้าอุปกรณ์และ
ชิน้ส่วนส่วนใหญ่จากต่างประเทศ 
ท�าให้ต้นทนุการผลติสงู 
 อย่างไรกต็าม แม้จะมอีปุสรรค
ด้านการท�างาน อีกทั้งเป็นน้อง
ใหม่ในอตุสาหกรรมส่งออกเรอื ยงั
ไม่ปีกกล้าขาแข็งพอที่จะต่อกรกับ 
“ขาใหญ่” ในเอเชยี อย่างจนีและ
อนิเดยีได้ 
 แต่ว่ำถ้ำเทียบกับประเทศ
เพ่ือนบ้ำนอำเซียน ถือว่ำอิน-
โดนีเซียรุดหน้ำไปไกลในอุต-
สำหกรรมนี้  

 
 

In Brief : ย่อความ

อินโดนีเซียเลื่อนฐำนะ
เป็นชำติส่งออกเรือรบ 
หลังผลิตให้ฟิลิปปินส์
ส�ำเรจ็ ซึง่ผลงำนดงักล่ำว 
ท�ำให้หลำยประเทศใน
แอฟริกำ ตัดสินใจสั่งซื้อ
ตำมฟิลิปปินส์

โลกนี้คือการ์ตูน
น้�วุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

วางใจ สัง่ซือ้ตามฟิลิปปินส์ 
 อนิโดนเีซยีมบีรษิทั PT PAL 
Indonesia ซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิ อยู่
ที่เมืองสุราบายาในเกาะเดียวกับ
กรงุจาการ์ตา เป็นอูห่ลักด้านการ
ผลติเรอื 
 สนิค้าทีฟิ่ลิปปินส์สัง่ซือ้ ได้แก่ 
เรอืล�าเลยีงส่งก�าลงับ�ารงุทางยทุธ-
ศาสตร์ (Strategic Sealift Vessel : 
SSV) ขนาดใหญ่ ความยาว 123 
เมตร ราคารวม 2 ล�า 3,800 ล้าน

‘อินโดนีเซีย’ส่งออกเรือรบ

เปโซ (ประมาณ 2,546 ล้านบาท) 
 ส่งมอบล�ำแรก เดอืนพฤษ-
ภำคม ปีทีแ่ล้ว โดยเป็นเรอื-  
รบส่งออกล�ำแรกของอนิโดน-ี
เซยี และส่งมอบล�ำท่ี 2 เมือ่เดือน
พฤษภำคม ทีผ่่ำนมำ 
 นายบดูมิาน ซาเลห์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั PT PAL 
Indonesia ระบวุ่า ฟิลปิปินส์พอใจ
กบัสินค้าทีไ่ด้รับ จงึทาบทามเตรียม
ซือ้เพิม่อกี 5 ล�า ประกอบด้วยเรอื
เอสเอสว ี (SSV) 2 ล�า เรอืพยา-
บาลเอสเอสวี (Hospital ship) 1 ล�า 
และเรอืโจมตเีรว็ KCR-60 ความ 
ยาว 60 เมตร ตดิอาวธุปล่อยน�าวถิี 
(Guided Missile) 2 ล�า
 นอกจำกนัน้ ซำเลห์ยงัเปิด
เผยว่ำ ควำมส�ำเร็จในกำรต่อ
เรือให้ฟิลิปปินส์ ท�ำให้หลำย
ประเทศในอำเซยีนและแอฟ-
รกิำ มคีวำมไว้วำงใจผลงำนของ
อินโดนเีซยี และได้เสนอซือ้แล้ว 
5 ประเทศ 
 ประเทศเพือ่นบ้านอาเซยีน ที่
เป็นลูกค้ารายใหม่ต่อจากฟิลิป-
ปินส์ ได้แก่ มาเลเซยี เสนอซือ้เรอื
ยกพลขึน้บก (Landing Platform 

ข้อมูลภาพ : foxnews.com
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F3001_ที่ดนิ2ไร่เศษ_618

ขายที่ดิน  2  ไร่เศษ 

สนใจติดต่อ 095-289-7889

ขายที่ดิน 2 ไร่เศษ ติดกับเทศบาลเมืองล�าสามแก้ว ซอยผู้ใหญ่-ก�านัน

ถนนเสมาฟ้าคราม คลอง 2 อ.ล�าลูกกา ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าคูคต-หมอชิต ติดตลาดนานาเจริญ 
ขาย ตารางวาละ 25,000 บาท

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4627 (1152) วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

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)
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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

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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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วย
ธรุกจิน้ามนั บรษิทั ปตท. จ�ากดั 
(มหาชน) เป็นประธานในพิธีจับ
รางวลัแคมเปญ “ลุน้ Samsung 
S8 ฟร ีแค่สมคัร PTT Blue Card” 
ครัง้ที ่1 ทีห้่องพลงัไทย ปตท. ส�า
นกังานใหญ่ J 13.00 น. รศ.ดร.
ชนำธปิ ผำรโิน ผูอ้�านวยการฝ่าย
สวัสดิภาพสาธารณะ ส�านักงาน
กองทนุสนบัสนนุการวจิยั จดัประ 
ชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่งทะเล ใน

อรณุราชวรารามราชวรมหาวหิาร 
ห้องประชมุชัน้ 2 โรงเรยีนพระปร-ิ
ยัติธรรม (เผือกวิทยาประสาธน์) 
J 09.30 น. ธำดำ พฤฒธิำดำ 
กรรมการผูจ้ดัการสมาคมตลาดตรา 
สารหนีไ้ทย แถลงข่าวเรือ่ง “สรปุ
ภาวะตลาดตราสารหน้ีไตรมาสที่ 
2 และแนวโน้มการลงทนุในตลาด
ตราสารหนีไ้ตรมาสที ่3 ปี 2560” 
ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย J 
13.00 น. อรรถพล ฤกษ์พบิลูย์ 

J 09.30 น. พลเอกธนะศกัดิ์ 
ปฏิมำประกร รองนายกรฐัมนตรี 
เป็นประธานการประชุม การเตรยีม
ความพร้อมในการจัดงานสมโภช
พระปรางค์วัดอรณุราชวรารามราช
วรมหาวิหาร ครัง้ที ่ 1/2560 ทีว่ดั

หวัข้อ “Connects partnership for 
Blue Economy’s sustainable 
future” ห้องประชมุ 1 ส�านกังานกอง 
ทนุสนบัสนนุการวจิยั J คอฟฟ่ี
เวลิด์ ฉลองครบรอบ 20 ปี เอาใจ
คอกาแฟทัว่ไทย จดักจิกรรมคนืก�า 
ไรลกูค้า จ�าหน่ายคปูองเซท็ชดุ 20 
ปี “Anniversary Coffee World 
ราคา 399 บาท 35 ใบ รบัส่วนลด
พเิศษรวมมลูค่า 3,999 บาท ตัง้แต่
วนันี ้ถงึ 15 ตลุาคม 2560

“Chang Urban Pulse (ช้าง เออร์ 
เบร์ิน พลัส์) ร่วมส่งเสริมอตัลักษณ์
ความเป็นไทย สูส่ายตาชาวโลก โชว์
ศลิปะสตรีทอาร์ตบนเวทีระดบัโลก 
ณ นครโฮจมินิห์ ประเทศเวยีดนาม 
ภายใต้คอนเซป็ต์ “Discover the 
Unexpected Experience” 
 “ช้าง เออร์เบร์ิน พัลส์” ถือเป็น
อกีหนึง่แคมเปญบกุตลาดโลกทีไ่ด้
รบัเสยีงตอบรบัจากกลุม่เป้าหมาย
ดีมากๆ จากครั้งแรกท่ีได้เปิดตัว   
ณ ประเทศสงิคโปร์ โดยครัง้นีถ้อื
เป็นการบกุนครโฮจมินิห์ ประเทศ
เวยีดนามคร้ังแรกของ “ช้าง” การ 
น�าเสนออตัลกัษณ์ไทยในบรบิทใหม่ 
ให้ชาวต่างชาตไิด้สมัผัสภายใต้คอน
เซป็ต์ “Discover the Unexpected 
Experience” โดยความพเิศษใน
ครัง้นี ้คอื การรวมตวักนั แบบเฉพาะ
กจิของศลิปินคลืน่ลกูใหม่จากไทย
และเวยีดนามใน 4 ประเภท ได้แก่ 
บบีอย บทีบอ็กซ์ แรพ็ และไฮไลท์

‘ช้�ง’ส่งเสริมอัตลักษณ์คว�มเป็นไทย

ขาโหดแห่ง Rap Is Now (แรพ็ อสี 
นาว) อย่าง Blacksheeprr, Repa-
ze และ Nil Lhohitz กลุม่ศลิปิน
ฮพิฮอพชาวไทยมาร่วมถ่ายทอดประ 
สบการณ์เหนอืความคาดหมาย ครัง้
แรกของการเดินทาง เพื่อค้นพบ
ความแปลกใหม่ที ่ไม่คาดคดิในต่าง
แดน ณ นครโฮจมินิห์ กับมวิสคิ
วดิโีอ Discover the Unexpected 
in Vietnam ทีจ่ะปลกุความเป็นไทย
ผ่านเอก็ซ์คลซูฟีอเีวนท์นี้ 

ด้วยการถ่ายทอดศลิปะ “มวยไทย” 
ในบรบิทใหม่ สร้างประสบการณ์สดุ
ประทบัใจเพือ่เข้าถงึกลุม่เป้าหมาย
ทีม่องหาความท้าทายใหม่ๆ  
 การมอบประสบการณ์สุดพิ-
เศษและเหนือความคาดหมายให้
ชาวเวยีดนามได้สมัผสั ณ Queen 
Hall (ควนี ฮอลล์) นครโฮจมินิห์ 
ประเทศเวยีดนาม เพยีงค�า่คนืเดยีว
เท่านัน้ อุน่เครือ่งเวทด้ีวยโชว์บที-  
บ๊อกซ์ระหว่าง Marg Kok บทีบ๊อก
เซอร์ดาวรุง่ สายเลอืดไทย เจ้าของ
รางวลั Beatbox Championship 
2011 และ Vice Championship 
2012 และ Mr.T บทีบ๊อกเซอร์หนุม่
ชาวเวยีดนามไฟแรงสดุแนวระเบดิ
ความมนั
 ต่อด้วยการเต้นบบีอยสดุเร้าใจ
ระหว่างทมี 99Flava บบีอยสญั-
ชาตไิทยทีเ่คยจดุเวทใีห้ร้อนระอมุา
แล้ว ทีป่ระเทศสงิคโปร์ ดกีรตี�า-
แหน่งแชมป์ Battle of the Year 

Thailand ปี 2010 กบั Big South 
กลุ่มบีบอยเวียดนามมากฝีมือเจ้า 
ของรางวัลหลายรายการ ต่อด้วย
โชว์แร็พจากแร็พเปอร์จากเวียด 
นาม Suboi และ Wowy ทีส่ร้าง
จงัหวะสดุมนั ให้ทกุคนได้โยกตาม
 ปิดท้ายงานด้วย “มวยไทย” ไฮ 
ไลท์สุดพิเศษของงานซ่ึงน�าเสนอ
ศลิปะมวยไทยในบรบิทใหม่ทีแ่ปลก
ไปจากเดมิและสร้างประสบการณ์
ที่คาดไม่ถึง น�าโดย Buakeaw 
Sutai และ Kai Van Lek สองนกั
มวยไทยหน้าใหม่ไฟแรง พบกับ 
Nguyen Thi Thanh Truc และ 
Thanh Tung นกัมวยดาวรุง่สาย
เลอืดเวยีดนาม 
 และส่งท้ายอเีวนท์ด้วยอาฟเตอร์
ปาร์ตี้สุดมัน โดยเหล่าดีเจชื่อดัง
ของเวยีดนาม อาท ิDJ Minh Tri 
(Red Antz) และ DJ King Lady 
ความพิเศษของ Chang Urban 
Pulse ครัง้นี ้ ยงัได้สามแรป็เพอร์
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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์
ประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลสมาชกิ To Be Number One ประจ�าปี 
2560 พร้อมทอดพระเนตรนทิรรศการผลงานการประกวดจงัหวดัและชมรม 
To Be Number One ณ อาคารศนูย์การประชมุ อมิแพค็ ฟอรัม่  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ี พระวรราชาทินดัดามาตุ เสดจ็ไปทรง
เปิดการแข่งขนั “แบรนด์เกมส์ กฬีาเพิม่ปัญญา นานาชาต”ิ โอกาสนีท้รงประทาน
พระวโรกาสให้ นางสาวเนยีจา เซวกั บรษิทั บรษิทั แบรนด์ ซนัโทรี ่อนิเตอร์
เนชัน่แนล เข้าเฝ้าถวายเงนิ เพือ่สมทบกองทุนโรคมะเรง็ในเด็กในพระอปุถมัภ์ฯ 

ดร.วณิะโรจน์ ทรพัย์ส่งสขุ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ พร้อมด้วย ประยรู       
อนิสกลุ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและร่วมงานมห-
กรรมสนิค้าสหกรณ์ประจ�าปี 2560 ระดบัภาคใต้ เพือ่เพิม่ช่องทางการตลาด
ของสนิค้าสหกรณ์ กลุม่ผูผ้ลติ สมาชกิและเกษตรกรท่ัวไป 

มร.ทตัสกึ ินากาโอะ กรรมการผูจ้ดัการ และ วรศิรา ไพรสานฑ์กลุ ผูจ้ดัการ
ทัว่ไป ธุรกจิเพรสทสี บรษิทั ชเิซโด้ (ไทยแลนด์) จ�ากดั จดังาน “The Infinity 
of Beauty” เพือ่เฉลมิฉลองในโอกาสครบรอบก่อตัง้ปีที ่145 แบรนด์ความ
งามระดบัต�านานจากญ่ีปุน่ และ 45 ปี แห่งความส�าเรจ็ในประเทศไทย 

ธารธร อกัษรานวุตัร (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษิทั สยาม-     
นวุตัร จ�ากดั แถลงข่าวเปิดตวัโครงการ “WISH SIGNATURE II MIDTOWN 
SIAM” โดยม ีชนะ นนัทจนัทลู, ลนิพชิญ์ อกัษรานวุตัร และ อภริดี ชนิวัฒน-
โชต ิร่วมงาน ทีโ่รงแรมสยาม เคมปินสกี้ 

ประสทิธ์ิ นพรตัน์นภาลยั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ด.ีพ.ี เซรามคิส์ จ�ากดั 
จัดงานเลี้ยงขอบคุณพันธมิตรและลูกค้าที่ให้การสนับสนุนกันมายาวนาน   
กว่า 60 ปี ทัง้นีภ้ายในงานยงัมกีารเปิดตวั ‘Kohler Flagship Store’ โชว์รมู
สขุภณัฑ์ ‘โคห์เลอร์’ แห่งเดยีว ใหญ่ทีส่ดุบนพืน้ทีม่ากกว่า 700 ตารางเมตร 

วชัระ ปิงสทุธวิงศ์ เจ้าหน้าท่ีบรหิาร และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.
ไทยเซน็ทรัลเคม ีร่วมกับกรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จดัท�าโครงการต้นแบบการใช้ปุย๋ เพือ่ลดต้นทนุการผลติ ช่วยเหลอืเกษตรกร
ชาวนาในภาพอสีาน โรงแรมเจรญิธานี จ.ขอนแก่น 

ชลทัชยั ปภสัร์พงษ์ รองประธานจดังานฝ่ายรถใหม่ ร่วมกบั อษัฎาวธุ อาสา-
สรรพกจิ รองประธานจดังานฝ่ายรถใช้แล้วมอบรางวัลสร้อยคอทองค�าหนกั 1 
สลงึ (3.8 กรัม) มลูค่า 5,600 บาท ให้แก่ผู้โชคดทีีจ่องรถในงาน “FAST Auto 
Show Thailand 2017” ทีศ่นูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา
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พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสงิแก้ว รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์ และ พล.อ.อ.ธเรศ ปณุศร ีประธานกรรมการ กสทช. เป็นประธาน
ในพธิลีงนามข้อตกลงความร่วมมอืการเข้าถงึสทิธบิรกิารด้านโทรคมนาคมในการ
พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ในโอกาสนี ้ทรมูฟูเอส ได้ร่วมการสนบัสนนุด้วย 

วรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม เป็นประธานพธิมีอบ
รางวลั แก่ผูช้นะการประกวดกจิกรรมผลติสือ่สร้างสรรค์ “คดิมนัส์ ทนัสือ่... Like 
Know Show Share” โดยทมีทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิการประกวดผลติสือ่สร้าง 
สรรค์ในครัง้นี ้ได้แก่ โรงเรยีนสา จงัหวดัน่าน  

รศ.ดร.สมโรตม์ โกมลวนชิ ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ สถาบนัการจดัการ
ปัญญาภวิฒัน์, รศ.ดร. จนิตวร์ี เกษมศขุ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะนเิทศ-
ศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์พร้อมด้วยคณาจารย์และผูเ้ชีย่วชาญด้าน
สือ่มวลชน ร่วมเสวนาหวัข้อ “ป้ัน-เปลีย่น-ปลกุ-ปัง ในการสือ่สารยคุดจิทิลั”

สราญโรจน์ สทุศัน์ชโูต ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิาร ส�านกังานส่งเสรมิการจดัการ
ประชมุและนทิรรศการ และ ลดัดา มงคลชยัววิฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ บจก.
เอเชยี โฮเรก้า เปิดงาน HORECA ASIA 2017 งานแสดงสนิค้าและบรกิาร
นานาชาตสิ�าหรบัธรุกจิโรงแรม ร้านอาหาร กาแฟ และรบัจดัเลีย้ง 

เกศรา มญัชุศรี กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อม
ด้วยทีมผูบ้รหิารตลาดหลกัทรัพย์ฯ และทมีโค้ช ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ร่วมเป็นเกยีรตใินงาน SET Social Impact Day 
201 : Partnership for the Goals “รวมพลงัเพ่ือความยัง่ยนื”  

ประณยั พรประภา กรรมการผู้จัดการ มร.ไมเคิล กู๊ดวิน กรรมการผูจ้ดัการ 
ประจ�าภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก สปาร์ตนั เรซ และ เบน เพมเบอร์ ประธานเจ้า
หน้าทีก่ารพาณชิย์ บรษิทั เอก็ซ์ซดี สปอร์ตแอนด์ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ แถลงข่าว
เปิดตวั สปาร์ตนั เรซ ประเทศไทย ทีเ่บส กรงุเทพฯ 

มนตร ีบญุจรสั ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพษิ ร่วมถ่ายทอดความ
รูใ้นโครงการส่งเสริมความรูเ้พือ่พฒันาอาชพีการเกษตรและพชืสวนครวั โดย     
มีการสาธติให้ผูเ้ข้าอบรมท�าปุย๋หมกัชวีภาพด้วยตวัเอง ทีห้่องประชมุองค์การ
บรหิารส่วน ต�าบลท่าเสา อ�าเภอไทรโยค กาญจนบรีุ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดท�าโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชมุชนบรกิาร
ตรวจสขุภาพเบือ้งต้นโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ทพิร้อมให้ค�าปรกึษาเรือ่งสขุภาพโดย 
นพ.ธรรมรงค์ นมิจริวฒัน์แพทย์ หวัหน้าศนูย์ตรวจสขุภาพมผีูส้งูอายใุห้ความ
สนใจเข้าตรวจสขุภาพเป็นจ�านวนมาก ทีช่มรมผูส้งูอายศุรณัจติ 
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