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จอมลวงโลก
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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 4630 (1155) วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

17th Anniversary

อย่าคิดว่า‘หนี’
เคลื่อนไหวเชิงชี้น�ำผลคดีด้วย
กำรเร่งยดึทรพัย์ก่อนศำลตดัสิน
กต็ำม ต้องรอดกูำรแถลงปิดคดี
ในวนัที ่1 สงิหำคมว่ำอดตีนำยกฯ
ยิง่ลกัษณ์จะแถลงอะไรบ้ำง ขณะ
ที ่นำยกติตริตัน์ ณ ระนอง ระบุ
ถึงกำรใช้ค�ำสั่งทำงปกครองยึด
ทรพัย์ ไม่ได้ใช้กระบวนกำรทำง
ศำล ซึง่มเีจตนำรมณ์เพือ่คุม้ครอง
เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั

หลงัศำลฎกีำแผนกคดอีำญำของ
ผูด้�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมอืงนดั
วนัฟังค�ำพพิำกษำ คดจี�ำน�ำข้ำว
หลำยคนจบัจ้องไปยงัอดตีนำยกฯ
ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ว่ำอำจไม่ปรำ 
กฏตัวฟังค�ำตัดสินเดินตำมรอย
เท้ำพีช่ำย ดร.ทกัษณิ ชนิวัตร แต่
วนันีป้ระกำศชัดเจนแล้วว่ำ “ไม่
หน”ี เพรำะมัน่ใจในควำมบรสิทุธิ์ 
ของตัวเองว่ำไม่ได้ท�ำควำมผิด
ตำมข้อกล่ำวหำ แม้จะหว่ันใจกำร

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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 ...จงึสมควรก�าหนดให้เจ้าหน้า 
ทีต้่องรบัผิดทางละเมิดในการปฏ-ิ
บตังิานในหน้าทีเ่ฉพาะเมือ่เป็นการ 
จงใจกระท�าเพือ่การเฉพาะตวั หรอื
จงใจให้เกดิความเสียหายหรอืประ 
มาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงเท่านัน้ ...
 ท่านลองถามใจตนเองนะครบั
ว่า โครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือก
ของรัฐบาลน่ะอดตีนายกฯ ยิง่ลกัษณ์
 1.จงใจกระท�าเพือ่การเฉพาะตวั 
หรอื? (อดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์ท�านา 
มโีรงส ีหรอืท�าธรุกจิค้าข้าว อนัได้
ผลเจรญิรุง่เรอืง เมือ่มโีครงการรบั
จ�าน�าข้าวเปลอืกของรฐับาล หรอื?)
 2.จงใจให้เกิดความเสียหาย 
หรอื? (อดตีนายกฯยิง่ลักษณ์ มุง่
ให้โครงการรบัจ�าน�าข้าวเปลอืกของ
รัฐบาลใช้งบประมาณของรัฐบาล 
โดยไม่ค�านึงถึงประโยชน์ที่จะตก
อยูแ่ก่ชาวนาจ�านวนกว่า 15 ล้านคน 
และส่งผลดีเป็นก�าลังซื้อมหาศาล
แก่ระบบเศรษฐกจิโดยรวมของประ 
เทศอย่างคุม้ค่า หรอื?)
 3.ประมาทเลินเล่ออย่างร้าย
แรง หรอื? (การบรหิารโครงการ
รบัจ�าน�าข้าวเปลอืกของรฐับาล ทีม่ี
ส่วนราชการร่วมบรหิารงานอย่าง  
บูรณาการณ์และคณะกรรมการ  
นโยบายข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วย
อนกุรรมการอกีกว่า 10 คณะปฏ-ิ
บตัหิน้าที ่จะเกดิการประมาทเลนิ 
เล่ออย่างร้ายแรงโดยอดตีนายกฯ
ยิง่ลกัษณ์ ได้หรอื?)
 ถ้าค�าตอบทีท่่านได้จากใจของ
ท่านคือ ไม่ใช่... ไม่ใช่... และ
ไม่ใช่... สิ่งนี้ คือ อภินิหารของ
กฎหมาย กระมงัครบั?
 จำกโพสต์นี้จับควำมได้ว่ำ 
“อภนิหิำรของกฎหมำย” เกดิ
ได้ทกุเวลำ

คดจี�ำน�ำข้ำวท่ีอดตีนำยกรฐัมนตรี
ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ตกเป็นจ�ำเลย
ฐำนปล่อยปละละเลยให้เกิดกำร
ทุจริตสร้ำงควำมเสียหำย  พลันที่
ศำลฎกีำแผนกคดอีำญำของผูด้�ำรง
ต�ำแหน่งทำงกำรเมืองนัดวันอ่ำน
ค�ำพพิำกษำ 25 สงิหำคมทีจ่ะถงึนี้
กมี็ควำมเหน็และบทวิเครำะห์ออก
มำมำกมำย
 หนึง่ในบทวิเคราะห์คอืการตัง้
ข้อสงัเกตว่าอดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์ 
อาจหนไีม่มาฟังค�าตดัสนิเดนิตาม
รอยเท้าพีช่าย ดร.ทกัษณิ ชนิ-
วตัร อดตีนายกรฐัมนตรี
 แต่บทวิเครำะห์นี้อำจเป็น
หมันเมื่อมีควำมชัดเจนจำก
อดีตนำยกฯยิ่งลักษณ์แล้วว่ำ 
“ไม่หนี”
 ทัง้นี ้อดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์ได้
โพสต์ข้อความลงเฟซบุก๊ Yingluck 
Shinawatra เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 
ทีผ่่านมา ใจความว่า
 “ดฉินัอยำกจะสะท้อนถงึควำม
พยำยำมต่ำงๆในกำรกระท�ำทีเ่สมอืน
สร้ำงเป็นเงือ่นไขเพือ่ชีน้�ำคด ีก่อน
ทีจ่ะมผีลตดัสนิของศำลฎกีำฯ  ใน
คดีโครงกำรรบัจ�ำน�ำข้ำว แต่ในทีส่ดุ
รฐับำลกเ็ลือกทีจ่ะท�ำ เพรำะคดิว่ำตน 
มีอ�ำนำจจะใช้อ�ำนำจอย่ำงไรก็ได ้

รวมทั้งไม่รอค�ำสั่งศำลปกครองที่
ดฉินัได้ขอให้ทเุลำกำรบงัคบัคดไีว้
 แม้วนันี ้ดฉินัจะถูกอำยดับญัชี
ธนำคำร และก�ำลงัจะถูกยดึทรพัย์ 
สนิทัง้หมด จนต้องร้องต่อศำลปก-
ครองเพือ่ขอทเุลำ คงได้แต่บอกว่ำ
ดฉินัยงัเข้มแขง็ และพร้อมยนืหยดั
ต่อสูใ้นกำรพสิจูน์ควำมบรสุิทธิใ์จ
ว่ำ ดฉินัไม่ได้ท�ำอะไรผิด ผ่ำนกำร
แถลงกำรณ์ปิดคดด้ีวยวำจำต่อศำล
อย่ำงหมดใจ ในวนัที ่1 สงิหำคมนี้
ค่ะ ซึง่ดฉินักจ็ะท�ำอย่ำงดทีีส่ดุ
 ดิฉันขอเปล่ียนก�ำลังใจจำก
แฟนเพจและพีน้่องประชำชน  มำ
เป็นพลงัให้ดฉินัได้มคีวำมเข้มแขง็
และอดทนค่ะ”
 ถงึจะไม่ได้ประกำศว่ำจะอยู่
ฟังค�ำตัดสิน แต่เม่ือประกำศ
อย่ำงมัน่ใจว่ำไม่ได้ท�ำอะไรผดิ
กป็ระมำณได้ว่ำไม่หนแีน่
 สเต็ปต่อไปคือรอดูการแถลง

ปิดคดีในวันที่ 1 สิงหาคมว่าอดีต
นายกฯยิง่ลกัษณ์จะแถลงอะไรบ้าง
 นำยกติตริตัน์ ณ ระนอง อดตี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
เป็นผูห้นึง่ทีอ่อกความเหน็ไว้อย่าง
น่าสนใจผ่านการโพสต์ลงเฟซ-
บุก๊ Kittiratt Na-Ranong โดยระบุ 
ถึงการ ใช้ค�าส่ังทางปกครองยึด
ทรพัย์อดตีนายกฯว่า
 การยดึทรพัย์ไม่ได้ใช้กระบวน 
การทางศาล แต่เป็นการใช้อ�านาจ
ของ พ.ร.บ.ความรบัผดิทางละเมดิของ 
เจ้าหน้าที ่พ.ศ.2539 ซึง่มเีจตนา-
รมณ์เพือ่คุม้ครองเจ้าหน้าทีข่องรฐั
ไม่ให้หว่ันเกรงว่าเม่ือปฏบัิตงิานใน
หน้าทีข่องตนแล้ว จะต้องตกเป็นผู้ 
รบัผดิทางแพ่งต่อเอกชน ตามประ 
มวญกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ โดย
มข้ีอความส�าคญัระบอุยูใ่นตอนท้าย
ของ หมายเหต ุของพระราชบญัญตัิ 
ทีม่ใีจความส�าคญัตอนหนึง่ว่า

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4630 (1155) วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

อย่าคิดว่า‘หนี’
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ทีป่กป้องศาสนาหรอืปกป้องเณรค�า จะสบืศาส 
นาหรือสืบบารมีเณรค�า ก็ต้องคิดกันให้ดีที่ว่า
หายตวัได้บ้าง กลบัชาตมิาเกดิและคยุกบัพระ-
อินทร์ต่างๆนานา ปาฏิหาริย์เหลือเกิน เรียก
ว่าอวดอตุรมินสุธรรม ทัง้ทีพ่ระธรรมวนิยัห้าม
ก็ยังจะท�า  
 ท�าให้นึกถึงคดีพระที่ผ่านมา ตั้งแต่สมี-
เจ๊ียบท่ีอาตมาเคยพูดถึงเรื่องว่ิงเต้น รองนา
ยกฯวิษณุ เครืองาม อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ สมี
เจีย๊บเดนิเส้นสายยงัไง เกบ็ค่าเลือ่นสมณศกัดิ์
ยังไง ไปสืบดู   
 เพราะฉะนั้นเรื่องเวรกรรม อย่าว่าแต่เณร
ค�าเลย ใหญ่กว่านีก้เ็คยโดนมาแล้ว จะเป็นสม 
เด็จก็หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรม เป็นอะไรไม่ส�า-
คญั อยูท่ีว่่าท�าอะไรทีม่นัเสือ่มเสยีหรอืไม่ หาก
ท�าแต่เรือ่งทีเ่จรญิกจ็ะได้รบัผลของความเจรญิ
 ก็อยำกฝำกไว้เป็นบทเรียน ฝ่ำยฆรำวำส
ก็ต้องฉลำด อย่ำตกเป็นเหยื่อพระที่อวด
ฤทธิอ์วดเดช เพรำะจะมไีม่สิน้สดุ ใช้บท
เรียนครั้งน้ีให้ฉลำด วิกฤตศำสนำจะได้
เป็นโอกำสให้ฉลำดและพฒันำสตปัิญญำ
ให้รู้เท่ำรู้ทันรู้แก้ ไม่ให้เกิดสิ่งเส่ือมเสีย  
ขึ้นมำอีก นี่แหละคือได้ในเสีย วิกฤตมี
โอกำสให้เรำฉลำด ถ้ำโกงเรือ้รงั โง่ซ�ำ้ซำก 
โง่ถำวร โง่นรินัดร์ โดนหลอกอยูเ่รือ่ยๆก็
ไม่ไหว ต้องกวำดล้ำงสำยพันธุ์จอมลวง
โลกให้หมดไป โลกจะได้อยูอ่ย่ำงปรกตสิขุ
  เจริญพร
 

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

 
In Brief : ย่อความ

จอมลวงโลก

ทรรศนะ

ฆรำวำสกต้็องฉลำด อย่ำตกเป็นเหยือ่
พระทีอ่วดฤทธิอ์วดเดช เพรำะจะมี
ไม่ส้ินสุด ใช้บทเรียนคร้ังน้ีให้ฉลำด  

เรือ่ง “บัตรทอง” ทีต่อบโต้กนัไปมา 
ยงัเป็นประเดน็ร้อน เพราะเป็นความ
ทกุข์ของคนจน มกีารเสวนาซึง่ “ว-ิ
โรจน์ ณ ระนอง” นกัวชิาการ ซึง่
ตดิตามและศกึษาเรือ่งนีไ้ด้พดูไว้อย่าง
น่าสนใจที่ “อัมมำร สยำมวำลำ” 
หนึง่ในนักวชิาการอาวโุสเคยพดูไว้ว่า 
ต้องให้คนชั้นกลางเข้ามาใช้ “บัตร
ทอง” เยอะๆ จะได้ช่วยกนัปรบัปรงุระ 
บบ แทนทีจ่ะด่าๆๆ
 ถ้าย้อนไปเมือ่ปี 2544-2545 คน
ชั้นกลางไม่ได้สนใจ “นโยบำย 30 
บำทรกัษำทกุโรค” แถมยงัเหยยีดว่า
เป็น “30 บำทตำยทกุโรค” เพราะ
คดิว่ามสีทิธิข้์าราชการ มปีระกนัสงัคม 
หรือมีเงินเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้ 
“บัตรทอง” เป็นของคนจนเท่านั้น 
จ�านวนไม่น้อยจึงออกมาต่อต้านและ
ด่า “นโยบำยประชำนยิม” ว่าเอา
เงนิภาษไีปผลาญ ไปถลงุ
 แต่ 15 ปีผ่านไป สถานการณ์การ
รกัษาพยาบาลเปลีย่นไป ระบบ “Me-
dical Hub” ท�าให้โรงพยาบาลแห่กนั
เข้าตลาดหุน้ หรอืมกีารควบรวมกจิ-
การ ค่ารักษาพยาบาลกพ็ุง่สูงขึน้ทกุวนั 
จนคนช้ันกลางทีไ่ม่ใช่ข้าราชการ หรอื
มลีกูเป็นข้าราชการ กสู้็ไม่ไหวกบัค่า
รกัษาพยาบาลโรคร้ายต่างๆ 
 “อำจำรย์วิโรจน์” ชี้ว่าสิ่งที่ต้อง
คดิไปข้างหน้าขณะนีค้อื คนมเีงนิจ่าย
ค่ารักษาในโรงพยาบาลเอกชน เหลอื
แค่ 1% เท่านั้น อนาคตของคนชั้น
กลางก็ต้องมาพ่ึง “บตัรทอง”!
 จึงต้องคิดกันต้ังแต่วันนี้ว่ำจะ
ช่วยกนัปรบัปรงุ “บตัรทอง” อย่ำง 
ไรให้ถ้วนหน้ำ เพียงพอและมคีณุ
ภำพจรงิๆ ตอนแก่เฒ่ำหรอืเจบ็ไข้
ได้ป่วยจะได้ไม่หมดเนือ้หมดตวั!

ตำยผ่อนส่ง!

ในที่สุด “เณรค�ำ” ก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกและ
ถูกยึดทรัพย์ทั้งหมด 43 ล้านบาท แต่อาตมา
คิดว่าท่ีเอาไปผลาญ ไปกิน ไปเที่ยว ไปเล่น 
นั่งเครื่องบิน นั่งรถหรู ซื้อของแพง ๆ น่าจะ
เป็นพันล้านบาท เพราะเท่าที่ทราบจะใช้หน้า
ม้ายั่วยุให้คนท�าบุญสร้างหมื่นบาท แต่อีกคน
ไปเกทบั 2 หมืน่ 5 หมืน่ 1 แสน 5 แสน 1 ล้าน 
ตอนที่เณรค�าก�าลังดังสุดขีด อย่างเจ้าของยาสี 
ฟันก็เล่าให้ฟังว่าให้เป็นสิบล้านเลย
  ลองคิดดูว่ายึดทรัพย์ได้แค่ 43 ล้านบาท 
ถอืว่าจิบ๊จ๊อย ทีถ่ลงุไป เอาไปปรนเบรอบ�าเรอ
ชีวิตให้เด็กและอะไรต่ออะไรอีกเท่าไร จึงควร
ยึดสมบัติทั้งหมดมาเป็นของแผ่นดิน ที่หากิน
ด้วยการลวงโลก จะได้รูว่้า “กฎแห่งกรรม” มนั
มจีรงิ ถงึจะหนข้ีามฟ้าข้ามแผ่นดนิ แต่กห็นกีฎ
แห่งกรรมไม่ได้ ต้องกลับมารับกรรม
 เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายต้องเป็นหู
เป็นตาให้กบัศาสนาบ้าง เรือ่งนีม้พีระลกูศษิย์
บางรูปก็น่าสมเพชเวทนา หรือ ชาวพุทธไทย
ทีไ่ม่เข้าใจกเ็ป็นเรือ่งน่าอนาถใจ ไม่รูค้วามถกู
ผิดเป็นยังไง จะรักษาปกป้องคุ้มครองศาสนา
อย่างไร มีพระลูกศิษย์บางองค์ก็ออกตัวดีว่า
แล้วแต่เวรกรรม แล้วแต่คดจีะไปยงัไง ถ้าสู้ความ
ชนะกลับมา ท่านกบ็อกว่าไหว้ได้ แต่ถ้าแพ้ต้อง
สึกไปก็ต้องรับไป แต่บางองค์พูดเสมือนว่ายัง
บริสุทธิ์ผุดผ่อง ยังมีความเชื่อถือเณรค�า ยังจะ
ไหว้ หรือกลับมาเป็นเจ้าอาวาสยิ่งดี 
  ฟังค�าพูดพระแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นพระ
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เศรษฐกิจ

‘แกร็บ’เปิดฟีเจอร์ความปลอดภัย 

ซิมโนลิมิต : นำยสิทธิโชค นพ-
ชนิบตุร รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริ 
หำร กลุ่มกำรตลำด และ นำยศรตุ 
วำนิชพันธุ์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธุร-
กจิพรเีพด บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ 
คอมมูนิเคชั่น  จ�ำกัด  (มหำชน) 
เปิดตวัซิมใหม่ ซิมโนลมิติ ซมิเตมิ
เงนิพร้อมโปรทีต่อบโจทย์ทกุไลฟ์
สไตล์ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

  

 เงินฝำก  เงินกู้

อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ตลำดกรุงเทพฯ

ตลำดต่ำงประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,800.00 บาท

 ขาย 19,900.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,450.00  บาท

 ขาย   19,900.00 บาท

รำคำทองค�ำ

ฮ่องกง ซื้อ 1,255.94  ขาย 1,256.35
ลอนดอน ซื้อ 1,255.94 ขาย 1,256.35

ภำวะหุน้ 25 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) 

33.69

39.58125

45.30125

4.395

0.31283

24.842

+4.69  1,581.42  
  46,193.66
+8.58  2,256.65  
  34,549.22
+4.62  1,005.53  
  28,362.33
+0.89  559.75  
  1,645.92

FTSE SET Index Series

แบ่งตำมมูลค่ำตำมรำคำตลำด

 

1,700.51  +7.33

2,363.44  -4.58

2,470.36  -0.02

1,850.32  +4.55

2,390.47  -3.77

2,916.13  +11.75

1,253.41  +9.19

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

8,764.41

18.97

5,587.72

12.10

3,176.70

-

13,570.80

29.38

15,177.82

32.86

-1,607.01

-

19,635.82

42.51

20,037.21

43.38

-401.39

-

กล่าวว่า แกรบ็ยดึม่ันในพนัธกจิที่
จะพฒันาระบบการเดนิทางทีป่ลอด 
ภยัให้แก่ผูค้นทัว่ทัง้ภมูภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้รวมถงึในประเทศ 
ไทย ดังนั้น ความปลอดภัยจึงถือ
เป็นหัวใจของธุรกิจของเรา แกร็บ 
มุง่หวงัให้ผูโ้ดยสารและพาร์ตเนอร์
ผู้ขับขี่เดินทางกับเราอย่างอุ่นใจ
ในทกุทีท่กุเวลา การเปิดตวัระบบเท
เลมาติกส์และปุ่ม 191 ในแอปพลิ
เคชันได้ตอกย�า้ความเป็นผู้น�าของ
เราในตลาดแอปพลิเคชันเรียกรถ 
และเป็นสิง่ท่ีสะท้อนให้เห็นว่า แกร็บ 
ให้ความใส่ใจทั้งแก่ผู้โดยสารและ
พาร์ตเนอร์ผู้ขับขี่เป็นอย่างยิ่ง
  การเปิดตวัสองฟีเจอร์ให้จงึเข้า
มาเสรมิมาตรฐานความปลอดภยั
และบรกิารทีมี่อยูเ่ดมิ ซ่ึงช่วยปก-
ป้องผูโ้ดยสารและพาร์ตเนอร์ผูข้บั 
ขี่ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
เดินทางให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดย
ก่อนการเดนิทาง ผูข้บัขีข่องแกรบ็
ต้องผ่านขั้นตอนการเช็กประวัติ 
การอบรม และการยืนยันตัวก่อน
ให้บรกิาร และระหว่างการเดนิทาง
ผูโ้ดยสารสามารถใช้ฟีเจอร์ “Share 
My Ride” รายละเอียดการเดิน
ทาง ประมาณเวลา ผู้ขับขี่ และ
ต�าแหน่งทีก่�าลงัเดนิทางแบบเรยีล
ไทม์ให้คนใกล้ชิดรับทราบ  
 แกรบ็ยงัถอืเป็นผูใ้ห้บรกิารแอป
พลิเคชันเรียกรถรายแรกที่มอบ
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วน

บุคคลให้แก่ทั้งผู้โดยสารและผู้ขับ 
ขี ่โดยทกุการโดยสารผ่านแกรบ็ใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้น้ัน
อยู่ภายใต้การคุ้มครองของประ-
กันดังกล่าว และหลังการเดินทาง 
แกรบ็ยงัให้ความใส่ใจท�าการตรวจ
สอบและด�าเนินการต่อทุกเสียง
ตอบรับอย่างสม�่าเสมอ เพื่อระบุ
และป้องกันพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง
ต่อความปลอดภัยของทั้งผู ้โดย 
สารและผู้ขับขี่

“แกรบ็” น�ำระบบเทเลมำตกิส์และปุม่โทรหำเบอร์ฉกุเฉนิใช้ใน
แอปพลิเคชันล่ำสุดในภูมิภำคอำเซียนและไทย ยกมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยและบริกำรของผู้โดยสำรและพำร์ตเนอร์ผู้ขับขี่
ยิ่งขึ้น

 “แกร็บ” บริษัทด้านเทคโน-
โลยแีละแพลตฟอร์มการช�าระเงนิ
ผ่านมือถือประกาศน�าระบบเทเล
มาตกิส์มาใช้ในแอปพลิเคชนัอย่าง
เป็นทางการทัว่ภมูภิาคเอเชยีตะ-
วนัออกเฉยีงใต้และในไทย โดยระ 
บบการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งจะสามารถ
ระบุพฤติกรรมการขับขี่ที่มีความ
สุมเสี่ยง อาทิ ขับรถเร็ว การเร่ง
ความเรว็แบบกระชาก รวมถงึการ
เปลี่ยนเลน หักเลี้ยว และเบรกรถ
อย่างกะทันหัน โดยจะส่งรายงาน
รายสปัดาห์ให้คนขบัให้ปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมขับขี่อย่างเหมาะสม 
  ระบบเทเลมาตกิส์ได้รบัความ
ส�าเร็จในสิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุ-
นายนทีผ่่านมา โดยสถติชิีว่้า ฟีเจอร์ 
ใหม่ช่วยลดอัตราการขับรถเร็วลง
ร้อยละ 15 ลดพฤตกิรรมการเบรก
แบบกะทันหันร้อยละ 11 และลด
การเร่งความเรว็แบบกระชากร้อย
ละ 18  
 นอกจากนี ้ยงัตดิตัง้ปุม่ 191 ใน
แอปพลิเคชัน เพ่ือช่วยให้ผู้โดย-
สารสามารถกดโทรเบอร์ฉุกเฉิน
ได้โดยตรงกรณีเกิดเหตุจ�าเป็น 
โดยแกร็บมีแผนพัฒนาฟีเจอร์นี้
เพื่อมอบบริการกรณีฉุกเฉินท่ีมี
ประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์
ต่อผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น
  นายยี วี แตง ผู้อ�านวยการ 
บรษิทั แกรบ็ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
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ให้ข้อมลู :  ศภุชยั  วรีบวรพงศ์  กรรมกำรผู้จดักำร บรษิทั  สยำมแก๊ส 
แอนด์ ปิโตรเคมคีลัส์ จ�ำกดั (มหำชน) ถ่ำยภำพเป็นทีร่ะลึกร่วมกบั นมิติ 
วงศ์จรยิกลุ กรรมกำรบรหิำร บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ�ำกดั 
(มหำชน) ภำยหลงักำรน�ำเสนอข้อมลูบรษิทัแบบเจำะลึก ในงำน CNS 
Corporate Access 2017 

แสดงความยนิด ี: ศมำนนัท์ สงเครำะห์รำษฎร์ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำร
ตลำดผูอ้อกหลกัทรพัย์ 2 ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย แสดงควำม
ยนิดกีบักลุม่บรษิทัโมโน  ในโอกำสทีหุ่น้ MONO ได้รบัคดัเลอืกเข้ำเป็น
หลกัทรพัย์  ในกลุม่ดชัน ี SET100 โดยม ีซงั โด ล ีประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร บมจ.โมโน เทคโนโลย ีเป็นผูร้บัมอบ   

เศรษฐกิจ

 นางชวนิดา หาญรตันกลู กรรม 
การผูจ้ดัการ บรษัิทหลกัทรพัย์จดั 
การกองทุน กรงุไทย จ�ากัด (มหา-
ชน) เปิดเผยว่า ทีป่ระชมุคณะกรรม 
การจดัการลงทนุ มมีตจ่ิายเงนิปัน 
ผลกองทนุเปิดกรงุไทยตราสารหนี้
พลสั (KTFIXPLUS-D) ส�าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชวีนัที ่ 1 มกรา 
คม-30 มถุินายน 2560 ในอตัรา 
0.13 บาทต่อหน่วย โดยจะปิดสมดุ
ทะเบยีนวนัที ่27 กรกฎาคม และ
จ่ายเงนิปันผลวนัที ่10 สงิหาคม
 กองทุน KTFIXPLUS-D มี  
นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่
เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ 
โดยกองทนุอาจจะพจิารณาน�าเงนิ
ไปลงทนุในต่างประเทศได้ไม่เกนิ
ร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน และกองทุนจะ   
ท�าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพือ่ป้อง 
กนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น
ทัง้จ�านวน
 ทัง้นี ้การลงทุนในกองทนุรวม
ตราสารหนีร้ะยะสัน้และระยะกลาง
ในปัจจุบันยังคงมีความน่าสนใจ

จากการที่ยังมีเม็ดเงินลงทุนจาก
ต่างชาตไิหลเข้ามาลงทนุในตลาด
ตราสารหนีไ้ทยทีถ่อืเป็นแหล่งพกั
เงินที่ปลอดภัยจากความผันผวน
ของเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะ
จากความไม่แน่นอนในการด�าเนนิ
นโยบายการคลังของสหรัฐอเม-
รกิา รวมถงึทศิทางของการด�าเนนิ
นโยบายการเงนิทีม่คีวามเข้มงวด
มากขึน้จากการที ่Fed มแีนวโน้ม
ทีจ่ะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้อย่างต่อ
เนื่องและเตรียมที่จะลดขนาดงบ 
ดลุ และหลายๆประเทศเริม่มกีาร
ปรบันโยบายการเงนิให้มคีวามเข้ม
งวดมากขึน้เช่นกนั
   นอกจากนี ้บรษิทัเปิดจ�าหน่าย
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ 
เอฟไอเอฟ 161 (KTFF161) เสนอ 
ขายวนัที ่26 กรกฎาคม-2 สงิหาคม 
2560 อาย ุ6 เดอืน เน้นลงทนุใน
บตัรเงนิฝาก Bank of china, The 
Bank of East Asia Limited, 
Bank of Communications และ  
เงนิฝากประจ�า Agricultural Bank 
of China ในสัดส่วนสถาบันการ  

เงนิละ 19% ส่วนทีเ่หลอืลงทนุใน
บตัรเงนิฝาก Kookmin Bank 14% 
และ เงนิฝากประจ�า Union Natio-
nal Bank PJSC 10% ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธขิองกองทนุ ผลตอบ 
แทนประมาณ 1.40% ต่อปี
 ส�าหรับแนวโน้มผลตอบแทน
ของตราสารหนี้ในประเทศมีการ
ปรบัตวั ลดลงเกอืบทกุช่วงอายตุาม
แรงซือ้ของนกัลงทนุทัง้ในและต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะตราสารอายุ  
คงเหลอืต�า่กว่า 1 ปี อตัราผลตอบ 
แทนมีการปรับตัวลดลงมากกว่า
ช่วงอายุอื่นตามความต้องการลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อตัราผลตอบแทนในอนาคตทีม่า
จากปัจจยัต่างประเทศ ส่วนอตัรา

KTAM เปิดจ�ำหน่ำยกองทนุเปิด KTFF161 เสนอขำยวนัที ่26 
กรกฎำคม-2 สงิหำคม อำย ุ6 เดอืน เน้นลงทนุในบตัรเงนิฝำก
และจ่ำยเงนิปันผลกองทนุเปิด KTFIXPLUS-D รอบบัญช ี 6 
เดอืนแรกของปีน้ีในอตัรำ 0.13 บำทต่อหน่วย 

KTAMเปดิขายกองทนุKTFF161
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาล
สหรฐัอเมรกิาอายคุงเหลือต�า่กว่า 
2 ปี มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ตามแนว
โน้มการขึน้ดอกเบีย้และลดขนาด
งบดลุของเฟด ในขณะทีต่ราสารอายุ
คงเหลอืตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไปอตัราผล
ตอบแทนปรบัตัวลดลงตามตวัเลข
เศรษฐกจิทีไ่ม่เป็นไปตามคาดและ
จากความไม่แน่นอนทางการเมือง
ในสหรัฐอเมริกาที่อาจท�าให้การ
ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและ
นโยบายต่างๆของรัฐบาลต้องชะ-
ลอออกไป โดยสรปุอตัราผลตอบ 
แทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 
2 ปี อยูท่ี ่1.34% ต่อปี อายคุงเหลอื 
5 ปี อยูท่ี ่1.80% ต่อปี และอายคุง
เหลอื 10 ปี อยูท่ี ่2.24% ต่อปี
     อนึง่ ผูล้งทนุต้องท�าความเข้า 
ใจลกัษณะสนิค้า เงือ่นไขผลตอบ 
แทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ
ลงทนุ ทัง้นี ้หากไม่สามารถลงทนุ
ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ เนื่อง 
จากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยน-
แปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผล
ตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ 
และผลการด�าเนินงานในอดีตไม่
ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด�า-   
เนนิงานในอนาคต โดยสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีธ่นาคาร
กรงุไทย
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ยเูวนตสุ’คว้ำกองหน้ำ‘ฟิออฯ’ 
ทมี “ม้ำลำย” ยเูวนตสุ เซน็สญัญาคว้าตวั 
เฟเดรโิก้ แบร์นาร์เดสคี ่กองหน้าทมี “ม่วง
มหากาฬ” ฟิออเรนตน่ิา เป็นเวลา 5 ปี ใน
ราคา 35 ล้านปอนด์ กองหน้าวยั 23 ปี ยิง 
11 ประตเูมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว อยู่กบัทมีฟิออ
เรนตน่ิา มาแล้ว 3 ปี โดย แบร์นาร์เดสค่ี 
ตดิทมีชาตอิติาลชีดุใหญ่มาแล้ว 9 นดั โชว์
ผลงานได้ดใีนการแข่งขนัชงิแชมป์แห่งชาติ
ยโุรป ชดุย ู21 ปี ช่วงซมัเมอร์ทีผ่่านมา โดย 
ยูเวนตสุ ถงึกบัสาธยายว่า เขาเป็นนกัเตะ
แนวรกุดาวรุง่คนหนึง่ของยโุรป เป็นทีค่าด
กันว่า แบร์นาร์เดสคี่ จะร่วมเดินทางไป
สหรัฐอเมริกา เพื่อไปสมทบกับเพื่อนร่วม
ทมียเูวนตสุ ในการออกทัวร์ช่วงปรซีซีัน่  

‘ไบยี’่โดนโทษแบนสำมนดั 
เอรคิ ไบยี ่กองหลงัทมี “ปิศาจแดง” แมน
เชสเตอร์ ยไูนเตด็ โดยยฟู่าสัง่แบน 3 นดัใน
เกมยโุรป หลงัจากทีเ่ขาโดนไล่ออกในเกม
ยูโรป้า รอบรองชนะเลศิ นดัทีพ่บกบัทมีเซล
ต้า บโีก้ เมือ่เดอืนพฤษภาคม ทีผ่่านมา  
  จากโทษแบนครัง้นี ้ ส่งผลให้ ไบย่ี ไม่
สามารถลงช่วยทมีแมนฯ ยูไนเตด็ ในเกมยู
ฟ่า ซเูปอร์คพั ทีจ่ะลงสนามพบกบัทมี “รา-
ชนัชดุขาว” เรอลั มาดรดิ แชมป์แชมเป้ียน
ส์ ลกี เมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว ซึง่จะเป็นเกมแรก
ของแมนฯ ยไูนเตด็ ในรายการยโุรปด้วย 
นอกจากนี ้ทมีแมนฯ ยไูนเตด็ ยังโดนเตอืน
เรื่องท่ีพวกเขาลงเตะเกมรอบรองชนะเลิศ 
นัดทีส่องช้ามาก 

พลูต้ังรำคำ‘ซำนเชส’อยูต่่อ
ร้านแทงพนันถูกกฎหมายของอังกฤษ ตั้ง
ราคา 6/5 ว่า อเลกซสิ ซานเชส จะยังคงอยู่
กบัทมี “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ต่อไป เหมอืน
กบัท่ี อาร์แซน เวงเกอร์ กุนซอืของทมียนืยนั
ว่าสตาร์ของทมีจะยงัไม่ไปไหน ทัง้ทีส่ญัญา
ของกองหน้าทีมชาติชิลีอยู่กับทีมอีก 1 ปี
เท่าน้ัน 
 “ผมคิดว่าผมได้แสดงความชัดเจนใน
เรือ่งนี ้มาสองสามครัง้แล้วว่า เขาไม่ได้มไีว้
ขาย และนีค่อืความมัน่ใจของผม” เวงเกอร์ 
กล่าว “เขายงัคงเป็นส่วนหนึง่ของทมีเราใน
ฤดกูาลหน้า และหลงัจากนัน้ ผมกเ็ข้าใจได้ 
ทมีของเรามสีถานะทางการเงนิทีม่ัน่คง เรา
ต้องการเกบ็นกัเตะทีด่ทีีส่ดุไว้กบัทมี” 

โรเมล ูลกูำก ูกล่าวยอมรบัว่า เขาต้องการทีจ่ะ
เขียนประวัติศาสตร์ด้วยตัวของเขาเอง กับทีม 
“ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ 
 กองหน้าทมีชาตเิบลเยยีม วยั 24 ปี ย้ายมา
ร่วมทีมแมนฯ ยูไนเต็ด ด้วยค่าตัว 75 ล้าน
ปอนด์ ช่วงต้นเดอืนทีผ่่านมา หลงัจากทีท่�า 25 
ประตใูห้กบัทมีเอฟเวอร์ตนั เม่ือฤดกูาลทีแ่ล้ว 
พร้อมด้วยการท�าประวตัศิาสตร์ เป็นนกัเตะต่าง
ชาตคินแรก ทีท่�าประตใูนพรเีมยีร์ลกี ได้ 80 
ประตกู่อนทีจ่ะมอีายคุรบ 24 ปี “ผมไม่สามารถ
พดูได้หรอกว่า ผมเป็นคนทีส่มบรูณ์แบบแล้ว” 
ลูกาก ูกล่าว “มงีานอกีมากมายทีผ่มต้องท�า แต่
ท่ีผมดีใจก็คือ การย้ายทีมครั้งนี้ จะท�าให้ผม
สามารถเป็นนักเตะที่ดีขึ้นจากที่ผ่านมาอย่าง
แน่นอน” 
 การย้ายทมีของ ลกูาก ู สูร่งัโอลด์ แทรฟ-     
ฟอร์ด ครัง้นี ้ถอืเป็นการกลบัมาร่วมงานกนัอกี
ครัง้กบั โชเซ มรูนิโญ่ สมยัทีย่งัอยูก่บัทมีเชลซี 
ก่อนที ่ มรูนิโญ่ จะขายให้กบัเอฟเวอร์ตนั ใน
ราคา 28 ล้านปอนด์ เมือ่กรกฎาคม ปี 2014 
 เมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้ว มรูนิโญ่ ถกูสือ่มวลชนให้
เปรยีบเทยีบระหว่าง ลกูาก ูกบั ดดิเิยร์ ดรอก
บา ทีย่งิไป 157 ในการลงท�าหน้าที ่341 เกม
สมยัทีอ่ยูก่บัทมีเชลซี ในชุดทีค่ว้าแชมป์พรเีมียร์
ลีก 3 สมยั และแชมป์แชมเป้ียนส์ ลกี 1 สมยั 
 “ผมไม่เปรยีบเทยีบ ผมไม่เปรยีบเทยีบอะ-
ไรทัง้นัน้ คนหนึง่ได้สร้างประวตัศิาสตร์ไปแล้ว 
ส่วนอีกคนหนึ่งก�าลังสร้างประวัติศาสตร์ของ
เขา”  
 ขณะที ่ลกูาก ูบอกว่า เขากบั ดรอกบา แตก
ต่างกนัสิน้เชงิ โดยเขาให้สมัภาษณ์กบับบีซี ี ว่า 
“ดรอกบา เป็นนกัเตะทีย่อดมาก เป็นกองหน้า

ทมี “ขนุค้อน” เวสต์แฮม คว้าตวั “เจ้ำถัว่น้อย” 
ฮำเวยีร์ เฮอร์นนัเดซ กองหน้าจากทมี “นาย
ห้างขายยา” ไบเออร์ เลเวอร์คเูซน ในราคา 16 
ล้านปอนด์ เป็นเวลา 3 ปี มาเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว
 “พรเีมยีร์ลกี เป็นลกีทีด่ทีีส่ดุโลก เมือ่โอกาส
มาถงึ ผมไม่มคีวามลงัเลใจในการเซน็สญัญากบั
ทมีนีเ้ลย” เขากล่าว “เวสต์แฮม เป็นทมีทีม่ปีระ 
วตัศิาสตร์และความกระหายในความส�าเรจ็ ผมมี
ช่วงเวลาทีแ่สนวเิศษ 3 ปีกบัการเล่นในสเปน และ
เยอรมน ีแต่องักฤษคอืโอกาสทีย่ิง่ใหญ่ในอาชพี
ของผม และผมมคีวามสขุมากทีไ่ด้กลบัมา” 
 เฮอร์นานเดซ วยั 29 ปี ยงิได้ 59 ประตใูน

ตวัเป้าแท้จรงิ แต่ผมชอบทีจ่ะมบีอลอยูก่บัเท้า
และพาบอลขึน้ไปข้างหน้า”
 “ผมคือ โรเมลู ลูกากู ผมต้องการเขียน
ประวตัศิาสตร์ด้วยตวัผมเอง”
 ลกูาก ู ยอมรบัว่า มมุมองของผูจ้ดัการทมี 
ส่งผลต่อการตดัสนิใจย้ายทมีของเขาอย่างมาก 
“ผมมโีอกาสได้พดูคยุกบัผูจ้ดัการทมี ซึง่เขาให้
ความเชือ่มัน่ในตวัผมอย่างมาก เขาเล่นให้ฟังถงึ
แผนงานของเขาว่า เขาต้องการสร้างทีมเพื่อ
สโมสร และต้องการให้ผมเป็นส่วนหนึง่ เขาเป็น
ผู้จัดการทมีทีเ่ช่ือในตวัผมมาตลอด และผมก็เชือ่
ในแนวทางของเขา เป็นเรื่องที่ดีมากที่เราได้
กลบัมาร่วมงานกนัอกีครัง้”  

‘ถัว่น้อย’ปลืม้ได้กลบัพรเีมียร์
การลงท�าหน้าที ่156 เกมให้กบัทมีแมนฯ ยไูน-
เตด็ หลงัจากทีย้่ายมาร่วมทมีในปี 2010 ก่อนที่
จะไปร่วมทมีเลเวอร์คเูซน ในเดอืนสงิหาคม 2015 
ในราคา 7.3 ล้านปอนด์ และทีน่ัน่ เขายงิได้ 39 
ประต ูจากการลงท�าหน้าที ่76 เกม และเมือ่เดอืน
พฤษภาคมที่ผ่านมา เขากลายเป็นนักเตะที่ท�า
ประตสูงูสดุของเมก็ซโิกด้วย  
 ก่อนหน้าทีส่ญัญาของเฮอร์นนัเดซ จะส�าเรจ็
สมบรูณ์ เวสต์แฮม เพิง่จะคว้าตวั มาร์โก้ อาร์นวั
โตวคิ ด้วยราคาทีเ่ป็นสถติขิองทมี คอื 20 ล้าน
ปอนด์ (มอีอพชัน่ ขึน้เป็น 25 ล้านปอนด์) เป็น
เวลา 5 ปี มาก่อนหน้าแล้ว  

‘ลูกากู’จะเขียนประวัติศาสตร์
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“เมโช” เสนอภาพนีใ้น cartoonmovement.com เป็นภาพแมลง 
(เกาหลเีหนอื) เกาะกระจกบงัลมรถ และผูน้�าสหรฐัเตรยีมกดก้านปัด
น�า้ฝน (ขปีนาวธุ) ปัดออกไป สะท้อนสหรฐัขูจ่ะจดัการโสมแดง

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

อนิโดนเีซยีเป็นอกีหนึง่ประเทศ 
ท่ีประสบปัญหายาเสพตดิ “เกลือ่น” 
เมือง ถึงขั้นประธานาธิบดีโจโก     
วิโดโด ไฟเขียวให้ต�ารวจวิสามัญ-
ฆาตกรรมผู้ค้าที่ขัดขืนการจับกุม
ได้ทันที 

จุบันมีผู้ติดยำเสพติดในประ-
เทศประมำณ 6 ล้ำนคน จำก
ประชำกรทัง้หมด 255 ล้ำนคน 
ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงจำกำร์ตำ
ประมำณ 1.2 ล้ำนคน 
 ผู้ตกเป็นทาสยาเสพติดส่วน
ใหญ่ เป็นคนรุน่ใหม่วยัท�างาน อา 
ยุระหว่าง 25-30 ปี
 ด้าน พิตัน ดัสลำนี ผู้อ�านวย
การสถาบันการจัดการแห่งชาติ 
(Managing the Nation Institute) 
กรุงจาการ์ตา ระบุว่า การลงโทษ
ประหารชวีติผูค้้ายาเสพตดิของอิน
โดฯ ถือว่าล้มเหลว เพราะไม่สา-
มารถจ�ากัดผู้ค้าให้หมดได้
 ดัสลำนีเห็นว่ำกำรวิสำ-
มัญฯ หรือสังหำรผู้ค้ำทุกกรณี 
เป็นมำตรกำรไร้ประโยชน์เช่น
เดียวกับกำรลงโทษประหำร
ชวีติ เนือ่งจำกไม่ใช่วธิแีก้โจทย์
ทีถู่กต้อง 
 ทัง้นี ้ดสัลานมีองว่า สาเหตสุ�า 
คัญของปัญหา อยู่ที่ “ดีมานด์-
ซัพพลาย” เมื่อมีผู้เสพ ปล่อยสิน 
ค้าได้คล่อง ย่อมมีผู้ขายเสมอ 
 ดัสลานีแนะสูตรส�าเร็จแบบ
ง่ายๆ ในการแก้ปัญหาว่า สิ่งแรก
ทีต้่องจัดการคอื ต้องไม่ให้มผีูเ้สพ
 ข้อเสนอของดัสลำนีไม่ใช่
งำนง่ำยแน่นอน แต่ถ้ำภำครัฐ
ต้ังหน่วยงำนรับผิดชอบอย่ำง
จริงจัง ก็ไม่น่ำเกินควำมสำ-
มำรถที่จะท�ำได้ส�ำเร็จ

 
 

In Brief : ย่อความ

ประธำนำธบิดโีจโก วโิดโด
ระบวุ่ำสถำนกำรณ์ยำเสพ
ตดิในอนิโดนเีซยีอยูใ่นขัน้
วกิฤต จึงไฟเขยีวให้ต�ำ-
รวจ “ยงิทิง้” ผูค้้ำได้ทนัที 
ขณะผูเ้ชีย่วชำญมองว่ำวธิี
ดังกล่ำวเป็นกำรแก้ปัญ-
หำไม่ตรงจดุ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 การสัง่ให้ต�ารวจใช้ไม้ตายของ
ผูน้�าอนิโดฯ ครัง้นี ้มขีึน้ 1 สปัดาห์ 
หลงัจบักมุแก๊งค้ายาเสพตดิชาวไต้ 
หวนั 4 คน และวสิามญัฯ เสยีชวีติ 
1 คน พร้อมกับยึดของกลาง ยา
ไอซ์ ได้จ�านวนมากเป็นสถิติใหม่ 
1 ตัน ที่ย่านชานกรุงจาการ์ตา
 ผู้น�ำอินโดฯ กล่ำวกับต�ำ-
รวจว่ำ ต้องท�ำงำนอย่ำงหนัก
แน่นเดด็เดีย่ว หำกผูค้้ำต่อสูข้ดั 
ขืนกำรจับกุม โดยเฉพำะชำว

ผู้นำาอินโดฯ ส่ังยิงท้ิงนักค้ายา

ต่ำงชำติ ให้ “ยิงทิ้ง” ได้ทันที 
โดยไม่ต้องรรีอระบสุถำนกำรณ์
ยำเสพติดในอินโดฯ ปัจจุบัน
อยู่ในขั้นวิกฤต
 อาญาสิทธิ์ของผู ้น�าอินโดฯ 
สร้างความฮอืฮาในวงกว้าง หลาย
ฝ่ายมองว่า เป็นมาตรการท�าสง-
ครามก�าจดัยาเสพตดิทีด่ดุนัรนุแรง 
เช่นเดยีวกบัแผนของประธานาธบิ-
ดีโรดริโก ดูเตร์เต้ แห่งฟิลิปปินส์ 
ซึง่ต�ารวจฟิลปิปินส์วสิามญัฯ ผูค้้า
และผู้ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดไปแล้วกว่า 5,200 คน นับตั้ง 
แต่เร่ิมปฏิบตักิาร เมือ่เดอืนมถุินายน 
ปีที่แล้ว เป็นต้นมา 
 กลุม่สทิธมินษุยชนได้คดัค้าน 
“แผนโหด” ของผูน้�าฟิลิปปินส์มา
ต่อเนือ่ง รวมทัง้ห่วงใยสถานการณ์
ในอนิโดฯ หลงัผูน้�าไฟเขยีวให้ต�า-
รวจเด็ดชีพผู้ค้า
 อนิโดฯ ใช้บทลงโทษหนกั คอื
โทษประหารชีวิตผู้ค้ายาเสพตดิมา
นาน แต่ปัญหาไม่คลีค่ลาย ในทาง
ตรงกนัข้าม ยาเสพตดิกลบัระบาด
รุนแรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
 ส�ำนกังำนปรำบปรำมยำเสพ
ตดิแห่งชำตอินิโดฯ ระบวุ่ำ ปัจ-

 ข้อมูลภำพ : tirto.id
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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

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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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 4630 (1155) วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

เชน เยน ประธานบรหิาร บมจ.เดล 
ต้า อเีลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) แถลง
ผลประกอบการไตรมาส 2/2560 ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
J 13.15 น. เกศรำ มัญชุศร ีกรรม 
การและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย แถลงผลการด�า-
เนนิงานครึง่ปีแรก และแผนงานครึง่
ปีหลัง 2560 ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ 
J 17.00 น. นพ.สทิธวร์ี เกยีรต-ิ
ชวนนัต์ ประธานกรรมการบรหิาร 

และพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมอืการพฒันาศกัยภาพเพ่ือยก
ระดบักองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง 
สู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่โรงแรมปริ๊นซ์
พาเลซ J 09.30 น. ดร.ศรีกัญญำ 
ยำทพิย์ รองเลขาธกิารกลุม่งานสมา 
ชกิสมัพนัธ์ รกัษาการเลขาธกิาร คณะ
กรรมการ กบข. แถลงข่าวความส�า-
เร็จ โครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข     
ทีห้่องบอลรมู 2 โรงแรมเชอราตัน 
แกรนด์ สขุมุวทิ J 10.30 น. เซยี- 

J 09.00 น. ดร.สวุทิย์ เมษนิ-
ทรีย์ รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐั 
มนตรแีละประธานกองทนุหมูบ้่าน
และชมุชนเมืองแห่งชาต ิ แถลงข่าว
ครบรอบ 16 ปี และนโยบายก้าวสูปี่
ที ่17 กองทุนหมูบ้่านและชมุชนเมอืง 

บรษิทั ซคัเซสมอร์ บอีิง้ค์ จ�ากดั แถลง
ข่าว เปิดตวันวตักรรม “S.O.D” ที่
ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา ลาด 
พร้าว J บรษิทั จเีอฟเอ คอร์-
ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์) จ�ำกดั ฉลอง
ครบรอบ 20 ปี คอฟฟ่ีเวลิด์ จดัเตม็
แคมเปญพเิศษ คืนก�าไรผูบ้รโิภคครัง้
ใหญ่ เพยีงซือ้สนิค้าครบทกุ 150 บาท 
รบัคปูองชงิโชค ลุน้รบัรางวลัรวมกว่า 
120 รางวลั! ร่วมสนกุได้ตัง้แต่วนันี้
ถงึสงิหาคม 2560 

บรษิทั ลกิซลิ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
(มหาชน) ผู้น�าตลาดเครื่องสุข-
ภัณฑ์และผู้ผลิต-จ�าหน่ายสินค้า
แบรนด์ อเมรกินัสแตนดาร์ด ร่วม
ออกบู๊ธในงานบ้านและสวนแฟร์
มิดเยียร์ 2017 กับโอกาสคร้ังส�า 
คญัเปิดตวั “Dream Bathrooms” 
 สิทธิรัฐ วัชราภรณ์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ลิกซิล (ประเทศ 
ไทย) จ�ากดั (มหาชน) เผยว่าอเม-
ริกันสแตนดาร์ด และกลุ่มผลิต-
ภณัฑ์ในเครอื ได้เข้าร่วมแสดงผลติ 
ภณัฑ์และนวตักรรมใหม่ล่าสดุ ใน
งานบ้านและสวนแฟร์ มดิเยยีร์ 2017 
ครัง้น้ีด้วยโดยการออกแบบบูธ๊ของ
เรามาในคอนเซป็ต์ “LIXIL Home” 
พร้อมกับใช้โอกาสนี้เพื่อเปิดตัว
แคมเปญการตลาดใหม่ล่าสุดที่มี 
ช่ือว่า “Dream Bathrooms” สร้าง 
สรรค์ให้เหน็จรงิกว่าความฝันของ
อเมริกันสแตนดาร์ดกับการร่วม
งานกันครั้งแรกและพิเศษท่ีสุด 

ผลิตภัณฑ์ใหม่อเมริกันสแตนดาร์ด

stique ที่เน้นเรื่องดีไซน์ ทนทาน
ด้วยกระจกนริภยั ผ่านการทดสอบ
ไม่มนี�า้รัว่ซมึ และท�าความสะอาด
ง่าย ตอบโจทย์ห้องน�า้ทีม่พีืน้ทีน้่อย 
แต่ต้องการฟังก์ชันทีค่รบครนั เหมาะ
กับชีวิตคนเมือง

โดยน�า 3 แฟชั่นดีไซเนอร์และศิล 
ปินคนดงัทีม่คีวามพเิศษเฉพาะตวั
ในสไตล์ของตนเอง 
 โดย ชวนล ไคสิริ ดีไซเนอร์
และเจ้าของแบรนด์โพเอม หลงรกั
ในสุขภัณฑ์กลุ่ม Spalet รุ่น Plat 
สขุภณัฑ์อตัโนมตั ิทีม่าพร้อมนวตั 
กรรมและเทคโนโลยขีองความทนั
สมัย, ด้วยดีไซน์เรียบหรู มีระดับ
เต็มเปี่ยมด้วยเทคโนโลยีล�้าสมัย
พร้อมกบัระบบช�าระล้างอตัโนมตัิ
การใส่ใจสุขอนามัยทุกจุดสัมผัส 
อ่างอาบน�้า Acacia Evolution 
และตูอ้าบน�า้ รุน่ใหม่ ผลิตจากวัสดุ
ทีท่นความร้อน มปีุม่ควบคมุอณุห 
ภมูขิองน�า้ทีม่คีวามปลอดภยั พร้อม
ระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ 
 ด้าน หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ 
อาร์ตสิต์คนเก่ง ผู้ทีไ่ม่เคยให้ค�านิ 
ยามกบังานสร้างสรรค์เพยีงแค่ลง 
มอืท�าให้มนัส�าเรจ็ คณุโอ๋เลอืกผลติ 
ภัณฑ์ในคอลเลกชั่นใหม่ มิลาโน่ 

อติาเลยีนดไีซน์ พร้อมระบบช�าระ
ล้างทรงพลงั ดบัเบิล้วอเทค พร้อม
เทคโนโลยี คอมฟอร์ทคลีน  ช่วย
ยับยั้งการเกิดเชื้อโรค ก็อกน�้าเข้า
ชดุด้วยเทคโนโลย ีวาล์วเปิดปิดน�า้ 
แบบกด ใช้งานง่าย เพยีงแค่กดหมนุ
ปรับระดับน�้าสามารถสนุกสดชื่น
กบัการอาบน�า้ทกุๆครัง้ ตวัฝาครอบ
ผลติจากวสัดทุีท่นความร้อน มปีุม่
ล็อกอณุหภมิูของน�า้ให้การอาบน�า้ 
ของคณุไม่สะดดุจัดแสดงในงานนี้
เป็นครั้งแรก 
 ส่วน ธัชวีร์ สนธิระติ เจ้าของ
แบรนด์ยีนส์ Indigoskin นั้น เผย
กับเราว่า ตกแต่งด้วยผลิตภัณฑ์
ใหม่รุ่น Compact Codie โถสุข-
ภณัฑ์ส�าหรบัห้องน�า้ขนาดเลก็ แต่
ยังคงความสบายด้วยฝารองนั่ง
อเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า สุข-
ภณัฑ์ Compact Codie ใช้น�า้เพยีง 
3/4.2 ลิตร และนวัตกรรมคอม-  
ฟอร์ทคลนี และตูอ้าบน�า้รุน่ My-
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สังคม

สมชัย กจิเจรญิรุง่โรจน์ รองผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัล�ำปำง พร้อมด้วย เจ้ำกำญจนำ 
ประชำพพิฒัน์ ณ ล�ำปำง ประธำนมลูนธิเิจ้ำพระญำสลุวะลอืไชยสงครำม และ 
สวสัดิ ์ มลูภำท ี ท่องเทีย่วและกฬีำจงัหวดัล�ำปำง  ร่วมเปิดงำน  งำนสบืสำน
ต�ำนำนพ่อเจ้ำทพิย์ช้ำง วรีบรุษุแห่งเขลำงค์นคร 

อนวัช สงัขะทรัพย์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวุโส สำยกำรตลำด บรษิทั 
โรบนิสนั จ�ำกดั (มหำชน) ร่วมกบั อญัรัตน์ พรประกฤต ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร ยบูลิลี ่ ไดมอนด์ และ ประพันธ์  รังสโิยภำส รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ฝ่ำยกำรตลำด บตัรเครดิตออิอน เปิดแคมเปญ ‘ROBINSON Loving Mom’ 

มนจุฑำ ปรยีำรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรยนูลิเีวอร์ ฟูด้โซลชูัน่ส์ ประเทศไทย พร้อม
คณะผูบ้รหิำรจดังำน “UFS ปรงุชวีติพชิติฝัน รอบชงิชนะเลศิ” ชวนประชำชน
ทัว่ไปเข้ำร่วมชมิ 10 เมนูเดด็จำก 10 นกัปรงุผูพ้ชิติฝัน พร้อมร่วมโหวตให้ก�ำ 
ลงัใจในโค้งสดุท้ำย ทีส่ยำมสแควร์ วนั

แจ๊ค  เกอรีน ซมิ กรรมกำรฝ่ำยบริหำรและกำรตลำดจดังำน แกรนด์โอเพน  
นิง่ฉลองเปิด  JIA  Thonglor  10  โดยมี  นำงฉัว่  ซิว่  ซำน  เอกอคัรรำชทตู
สำธำรณรัฐสงิคโปร์ ประจ�ำประเทศไทย ให้เกยีรตเิป็นประธำนในพธิ ีโดยมี 
สวุรำ สนิทวงศ์ ณ อยธุยำ, ทรงสทิธ์ิ รุ่งนพคุณศรี ร่วมงำน

ชวนิดำ หำญรตันกลู กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทนุ กรุง
ไทย จ�ำกดั (มหำชน) พร้อมผูบ้รหิำรและพนกังำน รบัฟังกำรบรรยำยพิเศษ
หวัข้อ “ปรบักระบวนคดิ สร้ำงผลสมัฤทธิใ์นงำน” จำก อำจำรย์เสน่ห์ ศรี-
สวุรรณ เพือ่สร้ำงแรงบนัดำลใจและกระตุน้กำรพฒันำระบบควำมคิด
 

ศริิพร เดชสงิห์ รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร สำยงำนกำรตลำด บรษิทั สยำม
แมค็โคร  จ�ำกดั  (มหำชน)  ร่วมสนบัสนนุผูป้ระกอบกำรเอสเอม็อผ่ีำนงำน 
“SME Matching Day 2017 มหกรรมจบัคู่ดี SME แห่งชำต”ิ ท่ีโรงแรมเซน็
ทำรำ แกรนด์ แอทเซน็ทรัลเวิลด์ 

อรรถพล ฤกษ์พบิลูย์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่หน่วยธรุกจิน�ำ้มนั บรษิทั ปตท. 
จ�ำกดั (มหำชน) เป็นประธำนจบัรำงวลัแก่ผูโ้ชคดจีำกแคมเปญ “ลุน้ Sam-
sung S8 ฟร ีแค่สมคัร PTT Blue Card” ครัง้ที ่1 โดยกจิกรรมดังกล่ำวจดั
ข้ึนระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน ถงึ 31 สงิหำคม 2560 

ผศ.ดร.สำโรจน์ พรประภำ อธิกำรบดีวิทยำลยัดุสติธำนี น�ำทมีบคุลำกรและ
นกัศกึษำ  จดัโครงกำรกำรแข่งขนัฟตุบอลเชือ่มสมัพนัธ์  (วทิยำลยัดสิุตธำนี
และซคีอนสแควร์) ครัง้ที ่6 กบั ตะตยิะ ซอโสตถกิลุ กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษัิท 
ซคีอน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกดั (มหำชน) 
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จฬุำรตัน์  นริตัศิยกลุ  ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเศรษฐกจิจำกฐำนชวีภำพ 
(องค์กำรมหำชน) เป็นประธำนงำนแถลงข่ำวกำรจดังำนมหกรรมทรพัยำกรชวี-
ภำพและภมูปัิญญำท้องถิน่ ประจ�ำปี 2560 ภำยใต้แนวคดิ “10 ปี BEDO สร้ำง
ชวีติสมดลุ เพือ่อนำคตทีย่ัง่ยนื” 

อมรรตัน์  ชยัยศบรูณะ  ผูช่้วยรองประธำนบรหิำร  กลุม่บรษิทัสเีบเยอร์  ส่งมอบ
ผลติภณัฑ์สเีบเยอร์ให้แก่ส�ำนกังำนเขตปทมุวนั เพือ่ร่วมโครงกำร เยำวชน ท�ำดี 
ถวำยในหลวงรัชกำลท่ี  10  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์  โดยมี  มรกต  สนิทธำงกูร             
ผูอ้�ำนวยกำรเขตปทมุวนั เป็นผูร้บัมอบ ทีส่�ำนกังำนเขตปทมุวนั 

รวิศรำ จริำธวิฒัน์ ผูอ้�ำนวยกำรอำวโุส ห้ำงสรรพสนิค้ำเซน จดังำน “ZEN Body 
Sense 2017”  เผยเสน่ห์ทีน่่ำหลงใหล ด้วยชดุชัน้ใน / ชดุว่ำยน�ำ้ชำย-หญงิคอล
เลกชั่นใหม่จำกแบรนด์ชั้นน�ำ  พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ  โดยมี  รินทร์รตำ 
อนิทำมระ, จงกล พลำฤทธิ,์ อลติำ ตนัตวิรีสตุ ให้เกยีรตร่ิวมงำน   

ณฏัฐ์ จรติชนะ ผูช่้วยกรรมกำรผู้จดักำร กลุม่กำรตลำด บรษิทั โฮมโปรดกัส์ เซน็-
เตอร์ จ�ำกดั (มหำชน) พร้อมด้วย สริวิรรณ เสรมิชพี ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยโฆษณำ 
และกจิกรรมพเิศษ บรษิทั โฮมโปรดกัส์ เซน็เตอร์ จ�ำกดั มหำชน ร่วมเปิดกจิกรรม 
“โฮมโปรแฟร์2017” ที ่อมิแพค็ เมอืงทองธำน ี

ทนงศกัดิ ์วงษำโสม ผูจั้ดกำรฝ่ำย Fitness Training and Development บรษิทั 
ฟิตเนสเฟิรส์ท ประเทศไทย จ�ำกดั, ร่วมกบั เบน็ เพม็เบอร์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยธรุกจิบรษิทั เอก็ซ์ซดี สปอร์ต แอนด์ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกดัแถลงข่ำวเปิด
ตวักำรจดักำรแข่งขนั “Spartan Race Thailand” 

ดร.ศษิฏพงศ์  เศรษฐภัทร  Head  of  Big  Data Management  &  Advance 
Analytics กลุม่บรษิทัจเีอเบลิแถลงข่ำวโครงกำรควำมร่วมมอืในกำรพฒันำอปุ-
กรณ์ไอโอท ีแบบพกพำเพือ่กำรทดสอบเชงิคลนิกิของเลอืด พร้อมเปิดตวัทมีทีจ่ะ
ไปแข่งขนั Imagine Cup รอบชงิชนะเลศิ ทีก่รงุซแีอตเทลิ สหรฐัอเมรกิำ 

สุพจน์  ฤทธพิชิยัวฒัน์  กรรมกำรผูอ้�ำนวยกำรเฮอร์บำไลฟ์ประเทศไทย  จดังำน 
Sprint Triathlon Powered by HerbalifeNutrition โดยม ีโย-ยศวด ีหสัดวีจิติร 
แบรนด์แอมบำสเดอร์ของเฮอร์บำไลฟ์ นวิทรชิัน่  เข้ำร่วมงำน ทีว่ซีำโน่แอดเวน
เจอร์ปำร์ค จังหวดัปทมุธำนี

มร.อลนั ช ูผูอ้�ำนวยกำร ประจ�ำเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ บรษิทั บลซิซำร์ด เอน็
เตอร์เทนเมนต์ และ อดศิร พลนรนัต์ ผูจ้ดักำร ประจ�ำภมูภิำค บรษิทั เอม็โอ
แอล แอค็เซสพอร์ทลั จ�ำกดั ประกำศควำมร่วมมอืในกำรให้บรกิำรรปูแบบใหม่ 
ด้วยกำรเปิด ตวั Blizzard Cafe ด้วยเกม Overwatch  

สังคม


