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เงินให้กู้ยืมจ�ำนวนมำก มีกระ 
บวนกำร มนีำยทนุใหญ่หรือไม่?
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ถอนรากถอนโคน

editor59lokwannee@gmail.com

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 4629 (1154) วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

17th Anniversary

จำ�คกุยึดทำ�เนยีบฯ
เป็นประโยชน์เพือ่กลุม่ใดกลุม่หนึง่
และไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ส่วนตน จงึ
เหน็ควรพพิากษาลงโทษให้เหมาะ
สมกบัพฤตกิารณ์ นีค่อืค�าพพิาก 
ษาท่ีเหมาะสมกบัพฤตกิารณ์ท่ีพัน
ธมิตรฯบุกเข้ายึดท�าเนียบตั้งแต่
วนัที ่26 สงิหาคม 2551 และท�า
พิธีส่งมอบคืนอย่างเป็นทางการ
ในวนัท่ี 4 ธันวาคม ปีเดยีวกนั

ค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ใน
คดทีีพ่นัธมติรประชาชนเพือ่ประ 
ชาธิปไตยบุกเข้ายึดท�าเนียบรัฐ 
บาล ท�าให้สังคมหันมาให้ความ
สนใจจบัจ้องกระบวนการยตุธิรรม
อีกครั้ง เมื่อแก้ค�าพิพากษาศาล
ชัน้ต้นทีใ่ห้จ�าคกุจ�าเลย 2 ปี ไม่รอ
ลงอาญา เหลอืให้จ�าคกุคนละ 8 
เดอืน ไม่รอลงอาญา โดยให้เหตุ 
ผลการกระท�าของพวกจ�าเลยมไิด้ โลกวันนี้มีประเด็น 2



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ต้องรอดูค�ำพิพำกษำของศำลฎีกำ
ว่ำที่สุดแล้วกำรบุกเข้ำยึดท�ำเนียบรัฐบำล

บทลงโทษจำกศำลยุติธรรมจะมีแค่ไหนอย่ำงไร
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วิทยกุระจำยเสยีง กระทรวงกำรคลงั 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนนำย
สมัครพ้นจำกต�ำแหน่งด้วยวินิจฉัย
ของศำลรัฐธรรมนูญเรื่องสอนท�ำ
กบัข้ำวออกทวีี และนำยสมชำย วงศ์
สวสัดิ ์ขึน้มำเป็นนำยกรฐัมนตรีแทน
 ควำมน่ำสนใจในค�ำตัดสินของ
ศำลอุทธรณ์คือประเด็นที่ว่ำจ�ำเลย
ขอให้ศำลลงโทษสถำนเบำและรอ
กำรลงโทษ โดยอ้ำงเหตวุ่ำจ�ำเลยเป็น
ผูม้กีำรศกึษำ มสีถำนะทำงสังคม และ
ได้ท�ำงำนสังคม อีกทั้งไม่เคยต้อง
โทษในคดอีำญำมำก่อน กบักำรชมุ 
นุมน้ันกเ็ป็นไปเพือ่ประโยชน์สำธำ-
รณะ
 เม่ือพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำกำรกระ 
ท�ำของพวกจ�ำเลยมไิด้เป็นประโยชน์
เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและไม่ใช่เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน จงึเหน็ควรพพิำก 
ษำลงโทษให้เหมำะสมกบัพฤติกำรณ์
จงึพพิำกษำแก้ จำกเดมิทีศ่ำลชัน้ต้น
พพิำกษำจ�ำคกุ 2 ปี ให้เป็นจ�ำคกุ 1 
ปี โดยลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจ�ำคกุจ�ำ 
เลยทัง้ 6 เป็นเวลำทัง้สิน้ 8 เดอืน โดย
ไม่รอลงอำญำ
 ค�ำพพิำกษำเป็นท่ีสนใจของประ 
ชำชนเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกกำร
ชุมนุมดังกล่ำวส่งผลกระทบเป็นวง
กว้ำงต่อสงัคมและเศรษฐกจิ
 ต้องรอดคู�าพพิากษาของศาล
ฎกีาซึง่น่าจะใช้เวลาอกีระยะหน่ึง
ว่าท่ีสดุแล้วการบกุเข้ายดึสถาน
ที่ราชการอย่างท�าเนียบรัฐบาล
บทลงโทษจากศาลยตุธิรรมจะมี
แค่ไหนอย่างไร แน่นอนว่าทัง้คน
ไทยและต่างชาติต่างจบัจ้องดผูล
การตัดสนิท่ีจะออกมาเพราะเป็น
คดีประวัติศาสตร์ส�าคัญต่อการ
เคลือ่นไหวทางการเมอืงในประ 
เทศไทย

ข่ำวเด่นประเดน็ร้อนประจ�ำวนัท่ี 24 
กรกฎำคมที่ผ่ำนมำที่ประชำชนให้
ควำมสนใจกันมำกคงหนีไม่พ้นผล
กำรตดัสนิคดแีกนน�ำพนัธมติรประ 
ชำชนเพือ่ประชำธปิไตยน�ำก�ำลงัเข้ำ
บุกยึดท�ำเนียบรัฐบำลเพื่อประท้วง
ขับไล่รัฐบำลนำยสมัคร สุนทรเวช 
เหตเุกดิเมือ่ปี 2551
 จ�ำเลยคดนีีป้ระกอบด้วย พล.ต. 
จ�าลอง ศรเีมอืง อำย ุ82 ปี นาย
สนธ ิ ลิม้ทองกุล อำยุ 69 ปี นาย
พภิพ ธงไชย อำย ุ71 ปี นายสม
เกียรติ พงษ์ไพบูลย์ อำยุ 67 ปี 
นายสมศกัดิ ์โกศยัสขุ อำย ุ71 ปี 
และ นายสริุยะใส กตะศลิา อำยุ 
45 ปี
 ทั้งหมดถูกยื่นฟ้องในควำมผิด
ฐำนร่วมกันบุกรุกโดยร่วมกันกระ  
ท�ำควำมผิดด้วยกันตั้งแต่ 2 คนข้ึน
ไป และร่วมกนัท�ำให้เสยีทรพัย์ ตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 358, 
362, 365
 คดีนี้ศำลชั้นต้นมีค�ำพิพำกษำ   
ให้จ�ำคกุจ�ำเลยคนละ 3 ปี ให้กำรเป็น
ประโยชน์ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจ�ำ
คกุจ�ำเลยไว้คนละ 2 ปี โดยไม่รอลง 
อำญำ จ�ำเลยยื่นขอประกันตัวสู้คดี
ช้ันอทุธรณ์
 ค�ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ที่
ออกมำเมื่อวันที่ 24 กรกฎำคมคือ 
ศำลอทุธรณ์พเิครำะแล้วเหน็ว่ำ โจทก์
มรีองเลขำธกิำร ส�ำนกันำยกรฐัมน-
ตร ี ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัสถำนทีด่แูล
รักษำควำมเรียบร้อย สันติบำล 4 
ปำก เบกิควำมถงึรำยละเอยีดเหตุ-
กำรณ์ท่ีโจทก์ทัง้ 6 ทีเ่ป็นแกนน�ำและ
ผูช้มุนมุ ทีเ่ข้ำไปในท�ำเนยีบรฐับำล
และได้น�ำรถ 6 ล้อเข้ำไปตัง้เวทีปรำ 
ศรยั หน้ำสนำมหญ้ำท�ำเนยีบรฐับำล 
มกีำรตดัโซ่ทีค่ล้องประต ูรวมท้ังผลกั
ดันแผงเหล็กกั้นที่เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ
จดัไว้ เพือ่รกัษำควำมปลอดภยั ซึง่
กำรกระท�ำนัน้ส่งผลให้เกดิควำมเสยี

หำยต่อระบบรดน�้ำ, สนำมหญ้ำที่
ตำยท้ังหมด และระบบไฟในสนำม
หญ้ำ ศำลจงึเหน็ว่ำกำรกระท�ำของ
จ�ำเลยนัน้ เป็นกำรกระท�ำฐำนบกุรกุ
และท�ำให้เสียทรพัย์ซึง่เป็นควำมผดิ
กรรมเดยีว แต่ผดิกฎหมำยหลำยบท 
กำรทีศ่ำลชัน้ต้นพพิำกษำฐำนบกุรกุ
น้ันชอบแล้ว
 ส่วนท่ีจ�ำเลยขอให้ศำลลงโทษ
สถำนเบำและรอกำรลงโทษ โดยอ้ำง
เหตุว่ำจ�ำเลยเป็นผู้มีกำรศึกษำ มี
สถำนะทำงสงัคม และได้ท�ำงำนสงั-
คม อีกทั้งไม่เคยต้องโทษในคดีอำ 
ญำมำก่อน กบักำรชมุนมุนัน้กเ็ป็น
ไปเพือ่ประโยชน์สำธำรณะนัน้ ศำล
เหน็ว่ำ กำรกระท�ำของจ�ำเลยเป็นกำร
บุกรกุท�ำเนียบรฐับำลซึง่เป็นสถำนที่
รำชกำร ซึง่กำรทีจ่�ำเลยจะใช้เสรภีำพ
น้ันกจ็ะต้องไม่กระทบต่ออ�ำนำจหน้ำ 
ทีอ่ืน่ และเพือ่ไม่ให้กำรกระท�ำของ
จ�ำเลยน้ันเป็นเยีย่งอย่ำง

 แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การกระท�าของพวกจ�าเลยมิได้
เป็นประโยชน์เพ่ือกลุ่มใดกลุ่ม
หนึง่ และไม่ใช่เพือ่ประโยชน์ส่วน
ตน จงึเหน็ควรพิพากษาลงโทษ
ให้เหมาะสมกบัพฤตกิารณ์จงึพิ 
พากษาแก้ จากเดิมทีศ่าลชัน้ต้น
พพิากษาจ�าคกุ 2 ปี ให้เป็นจ�าคกุ 
1 ปี โดยลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจ�า 
คุกจ�าเลยทั้ง 6 เป็นเวลาทั้งสิ้น 
8 เดือน โดยไม่รอลงอาญา
 เป็นอันว่ำผ่ำนไปสองศำลคง
เหลอืชัน้ฎกีำ
 คดีนี้อัยกำรเป็นโจทก์ย่ืนฟ้อง
เมือ่วันที ่27 ธันวำคม 2555
 ทั้งนี้ เมื่อย้อนไปดูกำรเคลื่อน 
ไหวของพนัธมติรฯในช่วงดงักล่ำวไม่
ได้มีเพียงกำรบุกเข้ำยึดท�ำเนียบรัฐ 
บำลเท่ำนัน้ แต่ยงักระจำยก�ำลงัปิด
ล้อมสถำนทีร่ำชกำร เช่น สถำนวิีทยุ
โทรทศัน์แห่งประเทศไทยและสถำนี

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4629 (1154) วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รำยงำน)

จำ�คกุยึดทำ�เนยีบฯ
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

มำกต้องมีนำยทุนใหญ่หรือไม่ 
 ทีแรกเรำก็นึกปล้ืมใจว่ำรัฐบำลท็อปบู๊ท
ปรำบอิทธิพลเยื่ยมกว่ำรัฐบำลไหนๆ เท่ำที่มี
มำ เอำคนืผนืป่ำ จดักำรผูม้อีทิธพิลท้องถิน่จน
หนำวไปหมด ต้องหลบๆซ่อนๆ แต่เมื่อมีข่ำว
ใหญ่ๆ หลำยข่ำวก็แสดงว่ำพวกนี้ไม่ได้เกรง
กลัวเลย ฉันจะเอำฉันจะโกงซะอย่ำง มันก็เลย
เกิดควำมสูญเสีย
 อย่ำงเรือ่งทีก่ระบี ่นกัเลงจรงิเขำไม่ขูก่นัไป
ขู่กันมำอย่ำงนี้ ขู่ฆ่ำล้ำงโคตร ฉันก็เลยล้ำง
ก่อน ถ้ำเป็นจริงตำมที่ฝ่ำยที่ฆ่ำ 8 ศพให้กำร 
เพื่อไม่เสียเชิงอะไร แต่พอท�ำไปแล้ว นึกว่ำ
เลียนแบบหนังฝรั่งจะจับไม่ได้ แต่สมองไทย
ปนลำวอย่ำงนี ้สมองไม่ได้ไปไกลกว่ำประเทศ
เพ่ือนบ้ำนเท่ำไร เลยไม่ส�ำเร็จและยังเสร็จ
กฎหมำยอีก 
  คดนีีจ้งึต้องสบืสวนสอบสวนให้ลกึลง
ไปอกี ต้องถอนรากถอนโคนพวกกระบวน 
การเงนิกูน้อกระบบ อย่าอยากให้คดจีบๆ 
แต่พวกนี้ยังอยู่ ไม่ยอมจบ เราก็ต้องสืบ
ต่อให้ถึงต้นตอเพ่ือถอนรากถอนโคน ที่
จับได้อาจเป็นแค่หน่อเล็กๆ ต้องล้างตอ
ใหญ่ทีอ่ยูเ่หนอืขึน้ไปได้หมด เหมอืนล้าง
โกงกต้็องล้างบาง ไม่ใช่ล้างแต่บางตระกลู 
บางพวก หากท�าอย่างนีก้ต้็องถกูกระแนะ
กระแหน ท�าอะไรต้องโปร่งใสและเปิดเผย 
บ้านเมืองจะได้สงบร่มเย็น
  เจริญพร
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In Brief : ย่อความ

ถอนรากถอนโคน

ทรรศนะ

ต้องสืบต่อให้ถึงต้นตอเพื่อถอนราก
ถอนโคน ที่จับได้อาจเป็นแค่หน่อ
เลก็ๆ ต้องล้างตอใหญ่ทีอ่ยู่เหนอืขึน้
ไปได้หมด เหมอืนล้างโกงกต้็องล้าง
บาง ไม่ใช่ล้างแต่บางตระกลู บางพวก

ทุกครั้งที่เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ-ทหำรไป
แสดงตวัด้วย “อ�านาจพเิศษ” ไปพบผู้
เห็นต่ำงหรือกลุ่มเคลื่อนไหวที่เห็นว่ำ
อำจขดักบัค�ำสัง่ “ทัน่ผูน้�า” ทีเ่หมอืน 
“ดาบอาญาสิทธิ”์ ท�ำอะไรกไ็ด้ตำมที่
เหน็ว่ำอำจเป็นภยัต่อควำมมัน่คง โดย
อ้ำงว่ำไปถำมสำรทุกข์สกุดบิ หรอืเยีย่ม 
เยยีน ไม่ว่ำจะเป็นทีบ้่ำน สถำนทีจ่ดักจิ 
กรรม หรอืในสถำบนักำรศกึษำ  
 ค�ำตอบที่ได้รับหลังจำกมีข่ำวหรือ
คลปิเผยแพร่กค็อื ต�ำรวจ-ทหำรไม่ได้
ไป “ข่มขู”่ แค่ไปขอควำมร่วมมอื อย่ำง
ทหำร 2 คนท่ีไปพบ “แสตมป์” เล-
ขำธกิำรกลุม่กำรศกึษำเพือ่ควำมเป็นไท 
ทัง้ท่ีพูดว่ำ “ถ้ำน้องยงัไม่หยดุวจิำรณ์
นำยพี ่พีจ่ะส่งชือ่น้องให้โดนอะไรพี่
กไ็ม่รูน้ะ” และยงัน�ำภำพและข้อควำม
ของ “นาย” ท่ีระบชุดัเจนว่ำจะจดักำร
กบัผูท่ี้วพิำกษ์วิจำรณ์ “ทัน่ผูน้�า” 
 แต่กำรแก้ปัญหำกำรใช้ “อ�ำนำจพ-ิ
เศษ” ไม่ใช่ “ยำวิเศษ” ทีแ่ก้ปัญหำได้
ทกุอย่ำง ตรงข้ำม ย่ิงใช้กอ็ำจยิง่สร้ำง
ปัญหำ สร้ำงควำมไม่พอใจ และควำม
ขดัแย้งจนอำจลกุลำมใหญ่โต โดยเฉพำะ
ผลกระทบต่อประชำชนทีเ่ป็นปัญหำปำก
ท้องและกำรปกป้องสิทธิต่ำงๆ ซึ่งไม่
เกีย่วกบักำรเมอืงหรือควำมมัน่คง  
 อย่ำงกรณีกำรจัดเวทีเสวนำอีสำน
กลำงกรุง “ผลกระทบ 3 ปีของประ 
ชาชนเหนอืจรดใต้” ซึง่จดัโดยเครอื
ข่ำยนกัวิชำกำรเพ่ือสทิธพิลเมอืง (คนส.) 
คณะสงัคมวิทยำและมำนษุยวทิยำ มหำ 
วทิยำลยัธรรมศำสตร์ และสถำบนัสทิธิ
มนษุยชนและสนัตศิกึษำ มหำวทิยำลยั
มหดิล  
 แม้จะเป็นกลุม่เดมิๆในสายตา
ของ “ผูม้อี�านาจ” แต่กช็ีใ้ห้เหน็ถงึ
ความเดอืดร้อนของประชาชนทีเ่กดิ
ขึน้เกอืบทกุสาขาอาชพี โดยเฉพาะ
ประชาชนทีด้่อยโอกาสและยากจน 
ซึง่คอืวกิฤตทีแ่ท้จรงิขณะนี!้ 

วิกฤตที่แท้จริง!

ค�ำว่ำ “แผ่นดินเดือด” ยังมีโอกำสเดือดได้
เรื่อยๆ อย่ำงกรณีฆ่ำ 8 ศพที่กระบี่ ขู่กันไปขู่
กนัมำว่ำจะฆ่ำล้ำงครวัเหมอืนกนั ฝ่ำยคนตำย
กบ็อกว่ำจ่ำยเงนิไปแล้วกค็วรจะคนืทีด่นิให้เขำ 
ท�ำไมยึดที่ดินเขำไปอีก แผ่นดินเลยเดือด
เพรำะเรื่องผลประโยชน์เรื่องที่ดิน 
 เรำคงรูแ้ล้วว่ำกรมทีด่นิกไ็ม่ใช่ย่อยเหมอืน
กัน มีส่วนอะไรต่ออะไรจนเป็นข่ำวอยู่เรื่อยๆ 
เด๋ียวข่ำวท่ีดินแปลงนั้นแปลงนี้ หำกไม่เกี่ยว
โยงกัน กรมที่ดินไม่เข้ำไปยุ่งด้วย รักษำควำม
เทีย่งธรรม กเ็ชือ่ว่ำ เรือ่งทีด่นิเดอืดคงมไีม่มำก 
แต่ทีม่ำกเพรำะอะไร ถ้ำมผีลประโยชน์ร่วมกนั
อย่ำงที่ต�ำรวจตั้งประเด็นไว้ ก็อย่ำหยุดสอบ 
สวนแค่นี ้กระบวนกำรนำยทนุปล่อยเงนิกู ้เอำ
ไปจ�ำน�ำหรือฝำกขำยต่ำงๆ น่ำจะมีอะไรมำก 
กว่ำนัน้ เงนิทนุทีใ่ห้กูย้มื ขำยฝำก จ�ำน�ำ จ�ำนอง
มำจำกไหน โยงใยไปถึงใครบ้ำง มีข้ำรำชกำร
เกี่ยวข้องหรือผ่องถ่ำยสมรู้ร่วมคิดด้วยหรือไม่
  อย่ำงกรณีเงินกู้นอกระบบของที่อุทัยธำนี 
เขำบอกว่ำมีข้ำรำชกำรหนุนหลังตั้งร้อยกว่ำ
รำยที่จับได้ เห็นมั้ยว่ำเรื่องแบบนี้ถ้ำไม่ตัด 
ตอนจบัเรว็ แต่สบืสำวให้ดกีอ็ำจมคีนเกีย่วข้อง
กระทรวงนั้นกรมนี้ ถ้ำสมมุติว่ำที่ดินแปลงนี้
ตกไปเป็นของนำยทุนคนไหนก็สืบสวนว่ำมี
ควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงไร รวมถึงเจ้ำหน้ำที่
กรมที่ดินมีกำรเอื้อประโยชน์อะไรกันหรือไม่ 
ท�ำเป็นกระบวนกำรเป็นเครือข่ำยหรือไม่ ใคร
เป็นหัวก�ำลังใหญ่ เพรำะเงินให้กู้ยืมจ�ำนวน
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เศรษฐกิจ

APX9โครงก�ร13,800ล�้น

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,750.00 บำท

 ขำย 19,850.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,390.00  บำท

 ขำย   19,850.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,254.37  ขำย 1,254.81
ลอนดอน ซื้อ 1,254.40 ขำย 1,254.65

ภาวะหุน้ 24 กรกฎาคม 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%
 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.12%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

33.68

39.665

45.235

4.43925

0.3137

24.842

+3.22  1,576.73  
  35,778.22
+6.32  2,248.07  
  25,769.54
+2.72  1,000.91  
  20,697.55
-2.43  558.86  
  1,544.91

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,693.18  +5.92

2,368.02  +0.54

2,470.38  -0.10

1,845.77  +4.52

2,394.24  +0.43

2,904.38  -12.28

1,244.22  +2.82

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,007.30

11.20

3,374.82

9.43

632.49

-

-12,209.01  

34.12

11,431.51

31.95

777.49

-

16,005.05

44.73

16,238.46

45.39

-233.41

-

เอเพก็ซ์ฯ จะพฒันำโครงกำรไปใน
ท�ำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย อำท ิกรงุเทพฯ ภเูกต็ 
และพทัยำ รวมทัง้สิน้ 9 โครงกำร 
มูลค่ำประมำณ 13,830 ล้ำนบำท 
หรอืคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโต 394% 
ประกอบด้วยโรงแรม เรสซเิด้นซ์ และ
ศนูย์กำรค้ำ โดยมัน่ใจจะสำมำรถรบั
รู้รำยได้จำกผลประกอบกำรท้ังหมด
ภำยใน 3 ปีโดยประมำณ ซึง่จะสร้ำง
ควำมมัน่คง และผลตอบแทนทีด่ใีห้
แก่ผู้ถอืหุน้
 ปี 2560 มแีผนพฒันำโครงกำร
จ�ำนวนทัง้สิน้ 5 โครงกำร คดิเป็น
มลูค่ำประมำณ 8,580 ล้ำนบำท ได้ 
แก่ 1.โรงแรม Sheraton Phuket 
Grand Bay Resort จ�ำนวน 183 
ห้องพัก 2.อำคำรชุด The Re-
sidences at Sheraton Grand Bay 
จ�ำนวน 101 วลิล่ำ 3.โรงแรม Four 
Points by Sheraton Pattaya 306 
ห้องพกั 4.โรงแรม So Sofitel Phu-

ket Mai Kao Beach Resort จ�ำ-
นวน 150 ห้องพกั และ 5.อำคำรชดุ 
The Residences at Mai Kao 
Beach Resort จ�ำนวน 96 วลิล่ำ
 ส่วนปี 2561 มแีผนพฒันำเพิม่
อกี 4 โครงกำร มลูค่ำประมำณ 5,250  
ล้ำนบำท คือ 1.โครงกำรคอนโดเทล 
ในเครอื Marriott จ�ำนวน 210 ห้อง
พกัทีร่มิหำดป่ำตอง 2.ศูนย์กำรค้ำ
หร ูAndaman Plaza รมิหำดป่ำ-
ตอง 3.โครงกำรคอนโดเทล Jomtien 
Beach Residences พทัยำ จ�ำนวน 
347 ห้องชดุ 4.โครงกำรคอนโดเทล 
จ�ำนวนประมำณ 350 ห้องชดุ ย่ำน
สขุมุวทิ 

APX สูค่วามเป็นอสงัหาฯแถวหน้าลยุ 9 โครงการ มลูค่ารวม 
13,800 ล้านบาท อตัราการเตบิโตเกอืบ 400% ทยอยรบัรูร้าย
ได้ในปี 2560-2562 ท�าให้ APX เป็นหุน้ทีม่รีายได้และก�าไร   
ต่อเนือ่ง  

 นำยพงษ์พนัธ์ สมัภวคปุต์ ประ 
ธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรบรษิทั เอเพก็ซ์ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) 
(APX) เปิดเผยว่ำ ภำยหลงัจำกกำร
ปรบัโครงสร้ำงด้ำนฐำนทนุและฐำน
ทำงกำรเงนิครัง้ใหม่ ทัง้เพิม่ทนุจด
ทะเบียนใหม่เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุน้เดมิในสดัส่วน 3 หุน้เดมิต่อ 1 
หุน้สำมญัเพิม่ทนุใหม่ และออกวอร์
แรนต์เพื่อซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท 
(APX-W1) ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ด้
จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในอัตรำ 
ส่วน 2 หุน้สำมญัเพิม่ทนุใหม่ต่อ 1 
วอร์แรนต์ รวมถึงกำรลดพำร์เพือ่ล้ำง
ขำดทนุสะสม และเตรยีมจะออกและ
เสนอขำยหุน้กู ้ซึง่จะส่งผลให้บรษิทั
มีฐำนะทำงกำรเงินและทุนท่ีแข็ง 
แกร่งมำกยิง่ขึน้ 
 ทัง้นี ้ บรษิทัจะน�ำเงนิทีไ่ด้ไปลง 
ทุนตำมแผนธุรกิจที่วำงไว้ ซึ่งแผน
พฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ใน
ช่วง 3 ปีข้ำงหน้ำ (ปี 2560–2562) 

 นำยกจิจำ ปัทมสตัยำสนธ ิประ 
ธำนและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 
บริษัท ชิค รีพับบลิค จ�ำกัด เปิด
เผยว่ำ ภำพรวมตลำดเฟอร์นิเจอร์
ระดับกลำงและบน ช่วง 6 เดือน
หลงัปีนีจ้ะเตบิโตได้อย่ำงแขง็แกร่ง 
แม้เศรษฐกิจโดยรวมยังไม่คล่อง
ตัวมำกนัก แต่ก�ำลังซื้อที่แท้จริงยัง
มีอยู่และใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง โดย
เฉพำะเฟอร์นเิจอร์ทีเ่น้นไลฟ์สไตล์ 
ดีไซน์โดดเด่น ขำยควำมเป็นเอก 
ลกัษณ์เฉพำะตวัตรงกับพฤตกิรรม
ของลูกค้ำสมัยใหม่ 
 ทัง้นี ้ช่วงครึง่หลงัปี 2560 บรษิทั

CHICชีเ้ฟอร์นเิจอร์โต5-10%
จะรุกกำรตลำดแบบ Digital Online 
มำกยิ่งขึ้น ผ่ำนช่องทำงติดต่อกับ
กลุม่ลกูค้ำทำงสือ่ Facebook และ 
Social Media อื่นๆ เพื่อกระชับ
กำรส่ือสำรระหว่ำงลกูค้ำกบับรษิทั
มำกขึ้นและเริ่มพัฒนำสู่กำรท�ำสู่
อีคอมเมร์ิซ โดยบริษทัมัน่ใจว่ำปีนี้
จะเตบิโตเพิม่ขึน้ 5-10% เม่ือเทียบ
กับยอดขำย 860 ล้ำนบำทในปี 
2559 ทีผ่่ำนมำ โดยสดัส่วนรำยได้
จะเพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มลูกค้ำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ตั้ง
เป้ำสดัส่วนรำยได้ประมำณ 25-30% 
และลูกค้ำส่วนค้ำปลีกอยู่ที่ 75%กจิจำ ปัทมสตัยำสนธิ 

พงษ์พนัธ์ สมัภวคปุต์ 
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สมัมนำ : บณัฑรู ล�ำ่ซ�ำ ประธำนกรรมกำร ธนำคำรกสิกรไทย เปิดงำน
สมัมนำ RETHINKING EXTREMES : 221 Years of Wealth Management 
and Moving Forward โดยมี มร.แพทรคิโอเดยีร์ ประธำนกรรมกำร บรษิทั 
ลอมบำร์ด โอเดยีร์ จ�ำกัด ให้เกยีรตแิสดงวสิยัทศัน์เกีย่วกบัทศิทำงกำรบรหิำร
จดักำรทรพัย์สนิของลกูค้ำบุคคลสินทรพัย์สูงในระดบัสำกล 

ให้ข้อมลู : เบญจ์เยีย่ม ส่งวัฒนำ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และ นำงสำว
บณุฑรกิำ บญุค�ำ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ บรษิทั เอฟเอน็ แฟค
ตอรี ่เอ๊ำท์เลท จ�ำกดั (มหำชน) น�ำเสนอข้อมลูรำยละเอยีดหลกัทรพัย์แก่เจ้ำ
หน้ำทีก่ำรตลำด ในโครงกำรบรษิทัจดทะเบยีน พบผูแ้นะน�ำกำรลงทนุ ที่
บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) 

เศรษฐกิจ

 นำยปฐมภพ สวุรรณศริ ิหวั-
หน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรค้ำ 
บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่ำ บรรลขุ้อ
ตกลงเพือ่เช่ำใช้ช่องสญัญำณดำว 
เทยีมไทยคมกับบริษทั เอม็ว ีอนิ 
เตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั (MVI) ผูน้�ำ
กำรให้บริกำรถ่ำยทอดสัญญำณ
โทรทศัน์ผ่ำนดำวเทยีม และผูใ้ห้
บรกิำรแฟลตฟอร์ม DTH ของประ 
เทศไทย เพ่ือให้บรกิำรแพลตฟอร์ม
เพย์ทวี ี(Pay TV) ในสำธำรณรฐั
ประชำธปิไตยประชำชนลำว (สปป.-
ลำว) ภำยใต้ข้อตกลงดังกล่ำว 
MVI ได้ลงนำมในสญัญำเพือ่ใช้
สญัญำณดำวเทยีมไทยคม 8 ใน
ระบบเคย-ูแบนด์ (Ku-band) ใน
กำรให้บริกำร
 นำยปฐมภพ กล่ำวว่ำ ควำม
ส�ำเร็จครั้งนี้ถือเป็นกำรด�ำเนิน
ตำมเจตนำรมณ์และแผนกลยทุธ์
ของไทยคมทีมุ่ง่มัน่ยกระดบักำร
สือ่สำรในประเทศกลุ่มประชำคม
เศรษฐกจิอำเซยีน (AEC) โดยใช้
กำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมซึ่งถือ
เป็นเคร่ืองมอืส�ำคัญทีจ่ะช่วยผลกั
ดันให้กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้น

ฐำนด้ำนกำรสือ่สำรโทรคมนำคม
บรรลตุำมเป้ำหมำยของกำรรวม
กลุ่มกันทำงเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศในอำเซยีน
 น.ส.กรรธิมำ สำริกำ ผู้ช่วย
กรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร ตลำดภมู-ิ
ภำคอำเซยีน บมจ.ไทยคม กล่ำว
เพิม่เตมิว่ำ กำรให้บรกิำรของดำว 
เทยีมไทยคม 8 เริม่มำตัง้แต่ปี 2559 
นั้น ช่วยตอกย�้ำควำมแข็งแกร่ง
ของไทยคมในกำรเป็นผูน้�ำกำรให้
บรกิำรถ่ำยทอดสัญญำณโทรทศัน์
ผ่ำนดำวเทยีมทีว่งโคจรในต�ำแหน่ง 
78.5 องศำตะวนัออก ซ่ึงเป็นต�ำ-
แหน่งท่ีได้รบัควำมนยิมสงูสดุส�ำ 
หรบักำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนดำว-
เทียมในภมิูภำคเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้
 นำยชยัยทุธ ทวปีวรเดช ประ 
ธำนกรรมกำร MVI กล่ำวว่ำ ศกัย 
ภำพของไทยคมและดำวเทียม
ไทยคม 8 จะช่วยให้สำมำรถสร้ำง
แพลตฟอร์มเพย์ทวีสี�ำหรบักำรให้
บรกิำรถ่ำยทอดสัญญำณโทรทศัน์
ผ่ำนดำวเทียมที่มีคุณภำพสูงได้
ใน สปป.ลำว อกีทัง้บรกิำรสือ่สำร

ผ่ำนดำวเทียมศักยภำพสูงของ
ไทยคมจะช่วยสร้ำงโอกำสให้ MVI 
สำมำรถขยำยธุรกิจกำรให้บริ-
กำรไปยงัสือ่ใหม่ๆ และบรกิำรด้ำน
บรอดคำสต์อ่ืนๆ ในตลำดเอเชยี
ตะวันออกเฉยีงใต้ได้เป็นอย่ำงดี 
 อนึง่ ดำวเทยีมไทยคม 8 ผลติ
โดย บรษิทั ออบทิอล เอทีเค และ 
บรษิทั สเปซ เอ็กซพลอเรชัน่ เทค 
โนโลยส์ี คอร์ปอเรชัน่ (สเปซ เอก็ซ์) 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ เป็นผูใ้ห้บริ 
กำรจัดส่งดำวเทียม โดยดำวเทียม
ไทยคม 8 มอีำยกุำรให้บรกิำรมำก 
กว่ำ 15 ปี ซึง่ดำวเทียมไทยคม 8 
เป็นโซลูชั่นส์กำรให้บริกำรด้ำน
บรอดคำสต์และดำต้ำท่ีสมบูรณ์
แบบส�ำหรับลูกค้ำในแถบเอเชีย

บมจ.ไทยคมบรรลุข้อตกลงใช้สัญญาณดาวเทียมไทยคม 8 
ในระบบเคยู-แบนด์ให้บริการกับ MVI ของลาว ช่วยให้สา-   
มารถสร้างแพลตฟอร์มเพย์ทวีสี�าหรบัการให้บรกิารถ่ายทอด
สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มีคุณภาพสูงคมชัดระดับ 
HD และ Ultra HD

ไทยคมพฒัน�ทวีดี�วเทยีมในล�ว
และแอฟรกิำ ด้วยควำมสำมำรถ
ในกำรส่งสัญญำณระบบเคยู-
แบนด์คณุภำพเยีย่มทีค่รอบคลมุ
ทัง้พืน้ที ่ อกีทัง้ดำวเทยีมไทยคม 
8 ยงัช่วยตอบสนองควำมต้องกำร
ใช้งำนช่องสญัญำณผ่ำนดำวเทยีม
ท่ีนบัวนัจะเพิม่สงูขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง
ในอุตสำหกรรมบรอดคำสต์ ด้วย
จ�ำนวนช่องสญัญำณทีเ่พยีงพอต่อ
กำรรองรบักำรเปลีย่นผ่ำนกำรถ่ำย 
ทอดสญัญำณโทรทัศน์ จำกกำร
ส่งสัญญำณภำพควำมคมชัดใน
ระดับมำตรฐำนไปสู่เทคโนโลยคีวำม
คมชัดสูง (ระบบ HD) และอลัตร้ำ 
เอชด ี(Ultra HD) 
 ดำวเทยีมไทยคม 8 เริม่ให้บริ 
กำรต้ังแต่เดอืนกรกฎำคม 2559 
โดยได้รับกำรออกแบบให้มีช่อง
สญัญำณระบบเคยู-แบนด์ รวม
ทัง้ส้ิน 24 ช่องสัญญำณ และมศีกัย 
ภำพกำรให้บรกิำรช่องสญัญำณที่
ครอบคลุมประเทศไทย เอเชยีใต้ 
และทวปีแอฟรกิำ โดยประจ�ำต�ำ 
แหน่งวงโคจรท่ี 78.5 องศำตะวนั
ออก เพือ่ตอกย�ำ้ควำมเป็นหนึง่ใน
ดำวเทยีมทีม่จี�ำนวนจำนรบัสญั-
ญำณสงู (Hot Bird) ทีส่ดุต�ำแหน่ง
หนึง่ของทวีปเอเชยี โดยมลีกัษณะ
ของกำร Collocation กับดำว 
เทียมไทยคม 5 และ 6 ทีป่ระจ�ำ
อยู่ในวงโคจรเดยีวกัน

ปฐมภพ สุวรรณศริิ 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘โรเบร์ิตสนั’แชมป์ทีฮ่่องกง 
นลี โรเบร์ิตสนั คว้ำแชมป์แรกในรอบ 13 
เดอืนหลงัจำกทีเ่อำชนะ รอนนี ่โอ ซลัลแิวน 
ในกำรแข่งขนันัดชงิชนะเลศิ ฮ่องกง มำส   
เตอร์ส เมือ่วันอำทติย์ทีผ่่ำนมำ โดยนกัสอย
ควิจำกแดนจงิโจ้ ออสเตรเลยี ไล่ตำมแชมป์
โลก 5 สมยั ก่อนทีจ่ะเกบ็ชยั 4 เฟรมตดิต่อ
กนั เอำชนะไปได้ 6-3 ท่ีสนำมควนี เอลซิำ
เบธ็ โอ ซลัลแิวน ท�ำได้ 143 คะแนนในเฟรม
ที ่5 ซึง่เป็นเบรกสงูทีส่ดุในกำรแข่งขนั ขึน้
น�ำไปก่อน 3-2 ก่อนทีโ่รเบร์ิตสนั แชมป์โลก
ปี 2010 จะแซงหน้ำคว้ำชยัไปในทีส่ดุ กำร
แข่งขนัรำยกำรนี ้ได้เชญินกัสนกุเกอร์ 8 คน 
เข้ำร่วมกำรแข่งขนั โดยไม่มกีำรจดัอันดบัมำ
ยุง่เกีย่ว 

‘ปีเก้’เชือ่‘เนย์มาร์’ยงัอยูต่่อ
เจอร์ราร์ด ปีเก้ โพสต์ข้อควำมลงทวติเตอร์
เปิดเผยว่ำ เนย์มาร์ เพือ่นร่วมทมับำร์เซโล-
น่ำของเขำ อยูใ่นคมัป์นตู่อไป โดย ปีเก้ ได้
โพสต์ภำพของเขำกบัเนย์มำร์ เมือ่วนัอำทติย์
ทีผ่่ำนมำ พร้อมกบัค�ำพดูภำษำสเปนง่ำยๆที่
ว่ำ “Se Queda” ซ่ึงแปลว่ำ “เขำอยูต่่อ” 
อนำคตของ เนย์มำร์ เริม่ตกอยูใ่นควำมสนใจ
ช่วงซมัเมอร์ทีผ่่ำนมำ หลงัจำกทีม่ข่ีำวว่ำทมี
ปำรสี แซงต์ แชแมง สนใจดงึตวัเขำไปร่วม  
ทมีด้วยค่ำตวัเกอืบ 200 ล้ำนปอนด์ พร้อม
กบัรบัค่ำเหนือ่นสงูถงึ 500,000 ปอนด์ต่อ
สปัดำห์ แต่ส�ำหรับ ปีเก้ แล้ว เขำมัน่ใจว่ำ กอง
หน้ำทมีชำตบิรำซิล จะยงัอยูก่บัทมีบำร์เซโล-
น่ำ ต่อไป  

‘เมนดี’้เตรยีมซบ‘เรอืใบสฟ้ีา’ 
เบนจามนิ เมนดี ้กองหลงัทมีโมนำโก เดนิ
ทำงไปสหรฐัอเมรกิำ เพ่ือท�ำกำรตรวจสภำพ
ร่ำงกำย ก่อนทีจ่ะจรดปำกกำเซน็สญัญำกบั
ทมี “เรอืใบสีฟ้ำ” แมนเชสเตอร์ ซติี ้ในรำคำ 
52 ล้ำนปอนด์ โดยคำดกนัว่ำ เมนดี ้จะเข้ำ
รบักำรตรวจร่ำงกำยท่ีลอสแองเจลลสี ซึง่เป็น
ทีท่ีท่มีแมนฯ ซติี ้มโีปรแกรมลงอุน่เครือ่งกบั
ทีม “รำชนัชดุขำว” เรอลั มำดรดิ ในวนัพธุ
นี ้โดยทีก่องหลงัวยั 23 ปีย้ำยมำจำกทมีมำร์
เซย์ มำอยูก่บัทมีโมนำโก เมือ่ฤดกูำลทีแ่ล้ว 
เขำลงเล่นให้กบัโมนำโก 34 นดั และช่วยทมี
คว้ำแชมป์ลกีเป็นครัง้แรกในรอบ 17 ปี 

โชเซ มูรินโญ่ ยืนยัน ดาบิด เด เคอา นำย
ทวำรมือ 1 ของทีม จะยังอยู่กับทีม “ปิศำจ
แดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต่อไปช่วงซัม-  
เมอร์นี้ เป็นกำรปิดโอกำสท่ีทีม “รำชันชุด
ขำว” เรอัล มำดรดิ จะคว้ำตวันำยทวำรผูน้ีก้ลบั
สเปน 
 นำยทวำรวัย 26 ปี พัฒนำฝีมือของตัวเอง
จนก้ำวขึน้มอื 1 ของโลก หลงัจำกทีย้่ำยมำจำก
ทมีแอตเลตโิก มำดรดิ เมือ่ 6 ปีทีแ่ล้ว และด้วย
ผลงำนที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ ท�ำให้มำดริด สนใจ
คว้ำตวัไปร่วมทมีด้วย ทัง้ทีก่่อนหน้ำนี ้สญัญำ
ระหว่ำงมำดริด กับ เด เคอำ ล่มไปแล้วครั้ง
หนึ่ง เมื่อเดือนกันยำยน 2015 
 โดยนำยใหญ่ของทีมแมนเชสเตอร์ ยูไน-
เต็ด ยืนยันว่ำ เด เคอำ จะไม่ย้ำยทีมช่วงซัม-
เมอร์นี ้พร้อมกบัให้ มำดรดิ ละควำมพยำยำม
ในครั้งนี้ด้วย
 “ผมสำมำรถรับประกันได้เลยว่ำ เขำยังจะ

ดานโิล เผยสดุแฮปป้ีทีย้่ำยมำอยูท่มี “เรอืใบสี
ฟ้ำ” แมนเชสเตอร์ ซติี ้ในทีส่ดุ รบัอยำกท�ำงำน
กบั เป๊ป กวำร์ดโิอล่ำ โค้ชใหญ่ของทมี โดยนกั
เตะวยั 26 ปี จะเดนิทำงไปร่วมกบัเพือ่นร่วมทมี
ใหม่ของเขำทีส่หรัฐอเมริกำ หลงัจำกทีต่กลงใน
รำยละเอยีดและผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยแล้ว 
 “ผมมคีวำมสขุมำกทีไ่ด้ร่วมงำนกบัทมีแมนฯ 
ซิตี ้ มีหลำยสโมสรทีแ่สดงควำมสนใจในตวัผม 
แต่ส�ำหรบัผมแล้ว กำรได้ท�ำงำนร่วมกบักวำร์ดิ
โอล่ำ คอืควำมกระตอืรอืร้นหนึง่ของผม ทนัททีี่

ไม่ไปไหนในฤดกูำลนี”้ มรูนิโญ่ กล่ำว ในขณะ
ที่เขำเตรียมทีมแมนฯ ยูไนเต็ด ลงพบกับอดีต
ทมีเก่ำของเขำที ่Levi Stadium ในเมอืงซำน-
ตำ คลำรำ  
 “ส�ำหรบัควำมรูส้กึโดยส่วนตวัแล้ว มนัเป็น
เรือ่งยำกมำกทีจ่ะปล่อยเขำออกจำกทมีไป มนั
เป็นเรื่องที่ยำกส�ำหรับเขำด้วย เพรำะว่ำเขำ
เป็นเดก็ทีม่คีวำมซือ่สตัย์มำก เขำมสีญัญำระยะ
ยำวกับทีม นั่นแสดงให้เห็นว่ำ ทีมปิดโอกำส
ทุกๆทีม แต่โอกำสอำจจะเปิดส�ำหรับนักเตะ
บำงคนทีต้่องกำรย้ำยทมี ผมไม่ชอบทีจ่ะรัง้นกั
เตะไว้ เพรำะท้ำยที่สุด คุณก็จะไม่ได้อะไรจำก
เขำ โดยเฉพำะส่ิงที่คุณคำดหวังจำกพวกเขำ 
หำกว่ำพวกเขำต้องกำรย้ำยทมี แล้วไม่ได้ย้ำย”
 “ผมเห็นเขำยังมีควำมสุขกับที่นี่ดี เขำตั้ง  
ใจท�ำงำนของเขำอย่ำงดี ดังนั้นผมยืนยัน 100 
เปอร์เซ็นต์ว่ำ เขำจะยังอยู่กับเรำต่อไปอย่ำง
แน่นอน”

‘ดานโิล’ดใีจได้ซบ‘เรอืใบ’
ผมรูว่้ำเขำสนใจในตวัผม ผมกร็ูท้นัทีเช่นกนัว่ำ 
ผมต้องกำรเป็นนกัเตะของแมนฯ ซติี”้ 
 ดำนโิล เริม่ต้นค้ำแข้งกบัทมีอเมรกิำ ไมเนยี
โร ในประเทศบ้ำนเกดิ ก่อนทีจ่ะย้ำยไปร่วมทมี
ซำนโต๊ส แชมป์ 8 สมยัของบรำซลิ จำกนัน้ ดำ
นโิล ย้ำยไปค้ำแข้งในสเปน กบัทมีเรอลั มำดรดิ 
และย้ำยมำอยูก่บัทมีแมน ฯ ซติี ้ในช่วงซมัเมอร์
นี ้เขำลงเล่นให้กบัมำดรดิ 55 เกม คว้ำแชมป์ลกี
เมอืฤดกูำลทีแ่ล้ว แชมป์แชมเป้ียนลกี 2 สมยั 
แชมป์ยโูรเป้ียน ซเูปอร์ คพั แชมป์สโมสรโลก 

‘มู’ยัน‘เด เคอ�’ไม่ไปไหน
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ปำเรษ นำธ เสนอภำพนี้ใน caglecartoons.com แดกดันจีนที่
คมุขงัหลวิ เซยีวโป เจ้ำของรำงวลัโนเบลสนัตภิำพ จนกระทัง่เสยี
ชีวิตในคุก ว่ำเป็นกำรมอบรำงวัลสันติภำพโดยรัฐบำลจีน

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ผูเ้ชีย่วชาญเตอืนกลุ่มประเทศ
อำเซยีนอกีครัง้ ให้เพิม่ระดบัระวงั
ภยักลุม่ก่อกำรร้ำยไอเอส (IS) หรอื
ไอซสิ (ISIS) หลงัเหตกุำรณ์วกิฤต 
กลุ่มติดอำวุธนิยมไอเอส บุกยึด
เมอืงมำรำวีในเกำะมนิดำเนำ ภำค

คนืเมืองมำรำวีได้ส�ำเรจ็ แต่ไม่อำจ
หยุดกลุ่มก่อกำรร้ำยได้ 
 ในทางตรงกนัข้าม ไอแพค 
(Ipac) ซึง่เกาะตดิความเคลือ่น  
ไหวของกลุ่มติดอาวุธในภูมิ-
ภาคอาเซียนมาต่อเนื่อง คาด
ว่า เหตุการณ์น้ีจะผลักดันให้
กลุม่ก่อการร้าย และกลุม่หัวรนุ 
แรง ก่อเหตุกระจายสู่วงกว้าง
หนักขึ้นกว่าเดิม
 เนือ่งจำกไอเอสใช้เหตกุำรณ์นี้
ไปขยำยผลหำสมำชิกเพิ่ม โดย
ยกย่องกลุ่มติดอำวุธว่ำ ต่อสู้กับ
กองทัพฟิลิปปินส์ได้อย่ำงภำค-
ภูมิ และปลุกระดมผ่ำนโลกออน-
ไลน์ ให้คนรุ่นใหม่ที่มีอุดมกำรณ์
เดียวกัน เข้ำร่วมต่อสู้กับกลุ่มติด
อำวุธ
 แกนน�าคนส�าคัญของไอ
เอสในภูมิภาคอาเซียน เรียก
ร้องให้คนรุ ่นใหม่ที่มีอุดม-
การณ์เดียวกัน ก่อเหตุโจมตี
เป้าหมายในมาเลเซีย อินโด-   
นเีซยี สงิคโปร์ ไทย พม่า เกา-
หลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน
 ข้อมลูทัง้หมดของไอแพค เป็น
ค�ำเตือนรัฐบำลประเทศอำเซียน
ว่ำ ไม่ควรประเมนิโอกำสทีจ่ะเกิด
เหตุร้ำยต�่ำเกินไป 
 ไม่เช่นนัน้ อาจซ�า้รอยฟิลปิ 
ปินส์ที่พลาดท่า จากการประ 
เมินเหตุการณ์บุกยึดเมืองมา
ราวีต�่าเกินไป

 
 

In Brief : ย่อความ

สถาบันเชี่ยวชาญด้าน
การศึกษากลุ่มก่อการ
ร้าย เตือนประเทศอา-
เซียนให้ระวังภัยกลุ่มไอ
เอสเพิ่มขึ้น คาดว่าไอ
เอสจะใช้การยดึเมอืงมา
ราวีของฟิลิปปินส์ ปลุก
ระดมให้สมาชิกก่อเหตุ
ในประเทศอื่น 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ ยืดเยื้อ
และรนุแรงเกนิควำมคำดหมำยของ
หลำยฝ่ำย 
 กลุ่มตดิอำวธุ “มำอเูต” (Ma-
ute) ซึง่ต้องกำรให้หน่วยบัญชำกำร
หลักของไอเอสในอิรักและซีเรีย 
แต่งต้ังเป็นตัวแทนสำขำเอเชียตะ 
วันออกเฉียงใต้ ปักหลักต่อสู้กับ
กองก�ำลังภำครัฐยืดเยื้อเข้ำเดือน
ที่ 3 โดยลงมือยึดมำรำวีตั้งแต่ 23 
พ.ค. เป็นต้นมำ

เตือนอ�เซียนระวังภัยไอเอส

 การต่อสู้ท่ียืดเยื้อเกินคาด
ของฝ่ายรฐับาลฟิลปิปินส์ เนือ่ง
กลุม่ตดิอาวธุ ซึง่ได้รบัเงนิสนบั 
สนนุจากไอเอส วางแผนไว้อย่าง
ดก่ีอนลงมอืยดืเมอืง ท�าให้มผีู้
เสยีชวีติแล้วกว่า 500 ราย เป็น
ทหาร 105 นาย และพลเรอืน 45 
ราย
 กองทัพฟิลิปปินส์คำดว่ำ น่ำ
จะเหลือกลุ่มติดอำวุธปักหลักอยู่
ในวงล้อมของทหำรประมำณ 70 
คน โดยต่อสูด้้วยกำรใช้ตวัประกนั
พลเรือน เป็นโล่มนุษย์ป้องกันตัว 
ท�ำให้กองทพัประสบปัญหำในกำร
โจมตี เน่ืองจำกห่วงควำมปลอด 
ภัยของตัวประกัน สถำนกำรณ์จึง
มีแนวโน้มยืดเยื้อไปอีกนำน 
 ประธานาธิบดีโรดริโก ดู
เตร์เต ห้ามทหารโจมตถ้ีาเสีย่ง
ท�าให้ตัวประกันเสียชีวิต ระบุ
ว่า แม้สถานการณ์จะยืดเยื้อ
ยาวถึงสิ้นปีก็ต้องยอม 
 ด้ำนสถำบนัวเิครำะห์นโยบำย
ควำมขดัแย้ง (Institute for Policy 
Analysis of Conflict : Ipac) แห่ง
กรงุจำกำร์ตำ ประเทศอนิโดนเีซีย 
มองว่ำ แม้กองทพัฟิลปิปินส์จะยดึ

ข้อมูลภำพ : straitstimes.com
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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

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

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 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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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 4629 (1154) วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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 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

นพ.สพุจน์ สมัฤทธวิณชิชา ผูอ้�ำ 
นวยกำรโรงพยำบำลยันฮี เป็นประ 
ธำนในพิธีเปิดศูนย์ผู้สูงอำยุยันฮี     
ทีโ่รงพยำบำลยนัฮ ีJ 14.00 น. 
มร.โทนี ่ มอร์ตนั กรรมกำรผูจ้ดั 
กำร บรษิทั ซ ีอำร์ ซ ีสปอร์ต จ�ำกดั 
จดังำน “Supersports 20th Anni-
versary” ทีโ่ซนบ ีชัน้ 1 ศนูย์กำรค้ำ
เซน็ทรลัลำดพร้ำว Jขอเชญินกัสะ
สมผลงำนศลิปะและผูส้นใจเข้ำร่วม
งำนรับซื้อภำพวำดศิลปะพู่กันจีน 

โลก...รกัแสตมป์” ทีห้่องไปรษณย์ี
นฤมติ ชัน้ 1 อำคำรไปรษณย์ีกลำง 
บำงรกั J 09.00 น. วรณฏัฐ์ หน-ู
รอด นำยอ�ำเภอพระประแดง เป็น
ประธำนกำรแถลงข่ำว กำรจดัระดม
รบัฟังควำมคดิเหน็ โครงกำรจดัท�ำ
แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวพื้นที่คุ้ง
บำงกระเจ้ำ อ.พระประแดง จ.สมทุร 
ปรำกำร ทีห้่องประชมุองค์กำรบร-ิ
หำรส่วนต�ำบลบำงน�ำ้ผึง้ อ.พระประ 
แดง จ.สมทุรปรำกำร J 14.00 น. 

J 09.00 น. ภทัรตุม์ ทรรทรา-
นนท์ ปลดักรงุเทพมหำนคร เป็น
ประธำนในพิธีรับมอบชั้นวำงหนัง   
สอืรไีซเคลิ จำกไปรษณยีบตัรทำย
ผลฟุตบอล แก่โรงเรยีนสงักดักรงุ-
เทพมหำนคร ภำยใต้โครงกำร “รกัษ์

และงำนศิลปะของจีนครั้งนี้ได้ฟรี 
ไม่มค่ีำใช้จ่ำย โดยงำนจะจดัขึน้ 2 
รอบ คอื รอบแรก ในวันที ่4-5 สงิ-
หำคม 2560 เวลำ 09.30-16.30 น. 
ณ ห้อง Classroom 1, The campus 
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอรำวัณ 
กรงุเทพมหำนคร และรอบที ่2 วนั
ที ่7-8 สงิหำคม 2560 เวลำ 09.30-
16.30 น. ณ ห้องโยคะ พำวลิเลยีน 
โรงแรมแชงกร-ีล่ำ เชยีงใหม่ จงัหวดั
เชยีงใหม่ 

สยำมไดกิ้นเซลส์ผนึกก�ำลังพันธ 
มิตร LINE VILLAGE BANGKOK 
(ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก) ร่วมสร้ำง
ประวัติศำสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ สนับ-
สนุนเครื่องปรับอำกำศที่ทันสมัย 
ประหยัดพลังงำน ตอบโจทย์ ทุก
ไลฟ์สไตล์ของ LINE VILLAGE 
Store (ไลน์ วิลเลจ สโตร์) ร้ำน
สนิค้ำลขิสทิธิข์อง LINE FRIENDS 
Character สำขำแรกของเมือง
ไทย
 นายสมพร  จนักรนีภาวงศ์ 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท 
สยำมไดก้ินเซลส์ จ�ำกัด กล่ำวว่ำ   
นบัเป็นเวลำกว่ำ 90 ปีแล้ว ที่ได  
กิน้ครองควำมเป็นผูน้�ำด้ำนระบบ
ปรับอำกำศเพื่อที่อยู่อำศัย และ
กำรพำณิชย์ที่คนทั้งโลกไว้วำงใจ
ด้วยควำมเชีย่วชำญด้ำนเทคโนโล 
ยีจำกประเทศญีปุ่น่ และไม่เคยหยดุ
ยัง้ทีจ่ะพฒันำศกัยภำพในทกุๆด้ำน 
ดังนั้น กำรได้มีโอกำสร่วมสนับ-

แอร์ไดกิ้น-LINE VILLAGE Store 

คำแรกเตอร์ไลน์ยอดฮติได้แก่ห้อง 
Brown, ห้อง Cony, ห้อง Moon, 
ห้อง James, ห้อง Boss และซุป
ตำร์ตวัใหม่ของครอบครัวได้แก่ห้อง 
Choco น้องสำวแท้ๆของ Brown 
โดย LINE VILLAGE BANGKOK 
จะเปิดให้บริกำรเต็มรูปแบบภำย 
ในปลำยปี 2560

สนุนติดต้ังระบบเคร่ืองปรับอำ-
กำศที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
และมำพร้อมเทคโนโลยีประหยัด
พลังงำนสูงสุดเพ่ือตอบโจทย์ทุก
ไลฟ์สไตล์ของไลน์ วิลเลจ สโตร์ 
จงึรูส้กึเป็นเกยีรตอิย่ำงยิง่ทีไ่ดกิน้
จะได้ส่งมอบสิ่งท่ีดีท่ีสุด เพื่อให้
ไลน์เลิฟเวอร์ที่เข้ำมำเยี่ยมชมใน
ไลน์วิลเลจ สโตร์ รู้สึกผ่อนคลำย
และสบำยไปกับควำมเย็นฉ�่ำ
 นอกจำกนี ้ด้วยดไีซน์ของเคร่ือง
ปรับอำกำศไดกิ้นที่เหมำะกับทุก
พืน้ที ่จงึช่วยให้บรรยำกำศภำยใน 
ไลน์ วลิเลจ สโตร์ทีต่กแต่งได้อย่ำง
ทันสมัย และมีเอกลักษณ์เฉพำะ
ตวัดผูสำนกลมกลนืลงตวั ทีส่�ำคญั
คอืกำรได้ร่วมสร้ำงประวตัศิำสตร์
ครั้งยิ่งใหญ่ในฐำนะที่ไลน์ วิลเลจ 
แบงค็อก เป็นแอดเวนเจอร์พำร์ค
ในร่มแห่งแรกในโลก ซึ่งจะกลำย
เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ 
ทีน่กัท่องเทีย่วทัง้ชำวไทยและต่ำง

ชำติต้องแวะเวียนมำเช็กอินอย่ำง
แน่นอน” 
 ส�ำหรบั LINE VILLAGE Store 
ถอืเป็นร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำลขิสิทธิ์
ของ LINE FRIENDS Character 
สำขำแรกของประเทศไทย ส่วน 
LINE VILLAGE BANGKOK ใช้
งบลงทนุกว่ำ 500 ล้ำนบำทครอบ 
คลุมพ้ืนท่ี 3 ช้ันในอำคำรสยำม  
สแควร์วันกว่ำ 1,500 ตำรำงเมตรโดย
แอดเวนเจอร์พำร์คในร่มแห่งแรก
ในโลกนี้ได้รับกำรออกแบบอย่ำง
สร้ำงสรรค์ผสำนกบันวตักรรมสดุ
ไฮเทคพื้นที่ทั้งหมดได้ถูกเนรมิต
ให้กลำยเป็นโลกของ LINE FRIENDS 
Character ท้ังกำรตกแต่งห้อง
ต่ำงๆโถงด้ำนในสวนสวยและพลำ      
ซ่ำส่วนกลำงให้ผู ้ที่เข้ำมำเยี่ยม-
เยอืนได้เดนิเล่นถ่ำยรปูเล่มเกมใน
ระบบดจิทิลัทีก่ระจำยอยูต่ำมโซน
ต่ำงๆ ในชัน้ใต้ดนิชัน้หนึง่และชัน้
สองโดยมีไฮไลท์อยู่ที่ 6 บ้ำนของ
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สังคม

วรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงวฒันธรรม ประชมุหำรือทวิภำคี
กบั นำยมฮูดัญร์ี เอฟเฟนด ีรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงศกึษำธกิำรและวัฒน-
ธรรมอนิโดนเีซยี เพือ่ส่งเสริมควำมสมัพนัธ์และกำรแลกเปล่ียนทำงวัฒนธรรม
ระหว่ำงกนัให้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้ ณ กรงุจำกำร์ตำ สำธำรณรฐัอนิโดนเีซยี

ศำสตรำจำรย์พเิศษวศิษิฏ์ วศิษิฏ์สรอรรถ ปลดักระทรวงยตุธิรรม เป็นประธำน
เปิดโครงกำรจดัท�ำระบบฐำนข้อมลูระเบดิอำเซยีน ครัง้ที ่3 โดยม ีสมณ์ พรหมรส 
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบนันติวิิทยำศำสตร์, คุณหญิงพรทพิย์ โรจนสุนนัท์ ทีป่รกึษำ
สถำบนันติวิิทยำศำสตร์ ทีโ่รงแรมไอยรำแกรนด์พทัยำ จงัหวัดชลบรุ ี

บญุชยั โชควฒันำ ประธำนกรรมกำร บริษทัสหพฒันพบูิล จ�ำกดั (มหำชน) ร่วม
กับ สจุรติ ปัจฉมินนัท์  เป็นประธำนในพธิมีอบ “รำงวลัคนด ีประจ�ำปี 2560” 
เพ่ือประกำศเกียรตคิณุพนักงำนทีม่คีณุสมบตัติำมธรรมนญูควำมด ี5 ประกำร 
ทีอ่ำคำรบำงกอกทำวเวอร์ 

ชำตชิำย พยหุนำวีชยั ผู้อ�ำนวยกำร ธนำคำรออมสิน แถลงข่ำว โครงกำรประ 
กวด “ชมุชนประชำรัฐสีชมพ”ู เพือ่เฟ้นหำชมุชนต้นแบบทีม่กีำรพัฒนำแบบ
พอเพยีงและแบ่งปันตำมศำสตร์ของพระรำชำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้วยต้นแบบ 
“ชมุชนคู่คิดคู่สร้ำง” สอดรับยทุธศำสตร์ “ประชำรัฐ” ของรัฐบำล 

ก่อศกัดิ ์ไชยรศัมศีกัดิ ์ประธำนกรรมกำรบรหิำร นำยกสมำคมกฬีำหมำกล้อมแห่ง
ประเทศไทย แสดงควำมยนิดแีละมอบรำงวลัให้กบันกักฬีำหมำกล้อมทีช่นะกำร
แข่งขนักฬีำหมำกล้อมมหำวทิยำลยัโลกครัง้ท่ี 4 จัดโดย กำรกฬีำแห่งประเทศไทย, 
สมำพนัธ์หมำกล้อมจนีโลก, องิค์ ฟำวน์เดชัน่ และ สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวัฒน์ 

ดร.สุทธพิล ทวีชยักำร เลขำธกิำร คปภ. ประธำนกล่ำวเปิดงำนพธิมีอบรำงวลั
คณุวุฒติวัแทนยอดเยีย่ มแห่งชำตคิรัง้ที ่17 พ.ศ. 2559 ภำยใต้ชือ่งำน “Brilliant 
in the star” โดยม ีบงกช บวรฤกษ์ นำยกสมำคมตวัแทนประกนัชวีติและที่
ปรึกษำกำรเงินให้กำรต้อนรับ ทีโ่รงแรม เรเนซองส์ 

พญ.นลนีิ ไพบลูย์ ประธำนกรรมกำร บรษิทั กฟิฟำรนี สกำยไลน์ ยนิูตี ้จ�ำกดั 
ร่วมแสดงควำมยนิดกีบั สภุำพร วงค์ษำ, สภุำวด-ีวรเดช ทองนอก, สดุทะ 
สงิห์ทยุ และ กรรณกิำ ปันทพิย์ นกัธรุกจิกฟิำรนีทีไ่ด้รบัรำงวลันกัธุรกจิขำย
ตรงดเีด่นประจ�ำปี 2560 จำกสมำคมกำรขำยตรงไทย 

กนกทพิย์ จนัทร์พลงัศรี ประธำนกรรมกำรบริหำร บมจ.ทพีซี ีเพำเวอร์โฮลดิง้ 
ถ่ำยภำพร่วมกบั ชยัณรงค์ คชัมำตย์ ผูอ้�ำนวยกำร วิทยำลยัเทคนคิแม่วงก์ 
จ.นครสวรรค์ ในโอกำสทีบ่รษิทั แม่วงศ์  เอน็เนอยี ่ จ�ำกดั บรษิทัย่อยในเครอื 
ได้บริจำคอปุกรณ์กำรเรียนทีท่นัสมยัให้แก่นกัศกึษำ 
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สมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร ทรงพระกรณุำโปรด
เกล้ำโปรดกระหม่อม ให้ พลเอกบณัฑติย์ มลำยอรศินูย์ เป็นผูแ้ทนพระองค์ไป
เป็นประธำนในพธิบี�ำเพญ็พระรำชกศุลเจรญิพระพทุธมนต์ ประจ�ำปี 2560 พร้อม
ทัง้มอบเขม็เชดิชเูกยีรต ิและโล่ประกำศเกยีรตคิณุแก่พนกังำน บมจ.กำรบนิไทย

ศำสตรำจำรย์เตมิศกัดิ ์กฤษณำมระ ทีป่รกึษำอำวโุส สถำบนับณัฑติบรหิำรธรุกิจ 
ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั พร้อมท้ังบคุลำกรศศินทร์ ร่วมใจน�ำเทยีน
ถวำยวดัในโอกำสวนัเข้ำพรรษำ และถวำยปัจจยัให้กบัมลูนธิศิรรีตันโกสนิทร์ ใน
พระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้ำภคนิเีธอ เจ้ำฟ้ำเพชรรตันรำชสดุำ สริโิสภำพณัณวดี 

ไพรชั วรปำณ ิและ สมัคร เจยีมบรุเศรษฐ์ จดังำนเลีย้งแสดงควำมยนิดแีก่ วศิษิฎ์ 
วิศษิฎ์สรอรรถ ในโอกำสได้เป็นปลดักระทรวงยตุธิรรม โดยม ีพงษ์ภำณ ุเศวต-
รนุทร์ ปลดัท่องเทีย่ว, เขม็ชยั ชตุวิงศ์ ว่ำทีอ่ยักำรสงูสดุ, พล.อ.พชุพงค์ พงษ์ศริ,ิ 
พล.อ.จริะ โกมทุพงค์, สมชำย แสวงกำร ร่วมงำน

จริศกัดิ ์ เยำว์วชัสกลุ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั ขนส่ง จ�ำกดั รบัมอบเงนิ
สนบัสนนุจ�ำนวน 50,000 บำท จำก สรุพงษ์ กจิชติ รองผูจ้ดักำรฝ่ำยปฏบิตักิำร
ภำค 6 (ภำคกรงุเทพฯ) ด้ำนสำขำ บรษิทั วริยิะประกนัภยั จ�ำกดั (มหำชน) เพือ่
ร่วมสมทบทนุโครงกำร “ทนุกำรเดนิทำงขบัเคลือ่นควำมสขุสูค่นไทยด้วยวลีแชร์” 

เสรมิคณุ คณุำวงศ์ ผูอ้�ำนวยกำรโครงกำรส่งเสรมิศลิปะไทย พร้อมด้วย วำดฝัน 
คณุำวงศ์ และ เหมือนฝัน สริกิรณ์ คณุำวงศ์ มอบหนงัสอื “จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต 
ศิลปะมีชีวิต ผ่ำนมุมมอง เสริมคุณ คุณำวงศ์” ให้กับ สมำคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยในพระรำชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 

กณัฑรตัน์ เจมิจติรผ่อง รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร-สือ่สำรองค์กรและธรุกจิ
สมัพนัธ์ บมจ.บตัรกรงุไทย จัดกจิกรรมเคทซีส่ีงภำษำมอื...ชวนน้องเรยีนรูว้ถิแีห่ง
สต ิ ให้กบันกัเรยีนทีบ่กพร่องทำงกำรได้ยนิชัน้มธัยมศกึษำปีที ่ 1-3 โรงเรยีน
เศรษฐเสถยีร ในพระรำชปูถมัภ์ 

ประวทิย์ จตินรำพงศ์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั แบลค็แคนยอน (ประเทศ 
ไทย) จ�ำกดั และ วรรณำ สรุเชษฐพำณชิ ผูจ้ดักำรผลติภณัฑ์อำวโุส บรษิทั ซโีน-
แปซฟิิค เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ�ำกดั จดัอบรม “แอคเนซ ีพำสต้ำคณุภำพ ต้น
ต�ำรบัแท้จำกอติำล”ี ทีแ่บลค็แคนยอน สำขำ เดอะพำซโิอ รำมค�ำแหง 

สำยสม วงศำสลุกัษณ์ พร้อมด้วยครอบครวั จัดงำนเลีย้งฉลองวันเกดิแก่ ปนชนก 
วงศำสลุกัษณ์ บตุรสำวคน–กลำง ทีห้่องอำหำร เดอะ เมย์ฟลำวเวอร์ โรงแรม
ดสุติธำน ีกรงุเทพฯ โดยม ีสกุญัญำ จนัทร์ช ูผูจ้ดักำรทัว่ไปของโรงแรมฯ มอบ
ช่อดอกไม้แสดงควำมยนิดี 

สังคม


