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สินน้ำ�ใจ
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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

สิงหาคมเป็นเดือนเดือดการเมืองไทยจาก 3 คดีใหญ่ 
โดยเฉพาะคดี “ยิ่งลักษณ์” ไม่ว่าค�าตัดสินผิดหรือไม่ผิด 
“พยัคฆ์” ที่คุยโอ่เป็น “ลูกผู้ชายอกสามศอก” ก็วิตกจริต 
รัฐประหารถึง 2 ครั้ง เสียง “แม้ว.. แม้ว” ยังไม่จบสิ้น 
“นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” จี้ 
“รัฐบาล คสช.” เร่งแก้เศรษฐกิจ 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ชม
เกาหลีก้าวหน้าทั้งการแพทย์และไอซีที 
“โสภณ พรโชคชัย” จับโกหกจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟ 
“Pegasus” ยันประชาชนต้องสู้ในสถานการณ์ไม่ปรกติ

น�ยกฯยืนยันเงินถูกถอนจ�ก 
บญัชไีปแล้ว ท�งหนึง่กท็ัง้เตอืน 
ทั้งขู่ก�รรวมตัวกันที่หน้�ศ�ล
วันอ่�นคำ�พิพ�กษ� คนที่ชัก 
ชวนกนัม�อ�จมคีว�มผดิต�ม
กฎหม�ยหล�ยฉบับ ทั้งหมด
ท้ังมวลก็เพ่ือลดกระแสและรอ
คว�มชอบธรรมจ�กคำ�สัง่ศ�ล
ไม่ว่�จะตดัสนิว่�ถกูหรอืผดิ

ชักฟืนจากกองไฟ  
หลงักระแสเหน็ใจอดตีน�ยกฯ
ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร พุง่แรงจน
เกิดคว�มเคลื่อนไหวท�งก�ร
เมอืงคกึคกั ฝ่�ยคมุอำ�น�จแม้
จะมัน่ใจว่�คมุได้ เอ�อยู ่แต่ต้อง
ลดคว�มเส่ียงรีบชักฟืนออก
จ�กกองไฟเพือ่ลดอณุหภูม ิลด
เงือ่นไขด้วยก�รประก�ศยึดคำ�
ตัดสนิศ�ลเป็นหลกั ห�กไม่ผดิ
จะยกเลิกยึดทรัพย์ หลังอดีต

โลกวันนี้มีประเด็น 2

“มู”ลั่น
“ผี”ต้องยิ่งใหญ่

กีฬา 6

“TVD”รุกธุรกิจ
จัดส่งครบวงจร

จีนรุกธุรกิจ
ออนไลน์อาเซียน

เศรษฐกิจ 4
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17th Anniversary



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

จันทร์โอช� นำยกรัฐมนตรีและ
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่ง
ชำติ (คสช.) ว่ำกำรอำยัดทรัพย์
เป็นเพียงขั้นตอนเตรียมกำรไปสู่
กำรยึดทรัพย์
 “เป็นการด�าเนินการเพื่อรอง 
รับค�าตัดสินของศาลท่ีจะออกมา 
ไม่เช่นนัน้เจ้าหน้าทีจ่ะถกูกล่าวหา
ว่าไม่ท�าอะไร ซึ่งขณะน้ียืนยันว่า
ยังไม่มีการยึดทรัพย์ ทั้งนี้ได้สั่ง  
ให้กรมบังคับคดีชี้แจงข้อเท็จจริง
ด้วย รวมถึงให้ระมัดระวังการให้
ข้อมลู เพราะไม่เช่นนัน้อาจถกูมอง
ว่าเป็นการไปกลัน่แกล้ง น.ส.ยิง่-
ลักษณ์ ขอย�้าว่าขณะนี้ยังไม่มีการ
ท�าผิด เน่ืองจากศาลยังไม่ตัดสิน 
และสดุท้ายแล้วหากไม่มคีวามผดิ 
ทุกอย่างก็ต้องยกเลิกทั้งหมด”
 เป็นคำ�กล่�วทีห่วงัว่�จะช่วย
ลดคว�มร้อนแรงของสถ�น-
ก�รณ์ลงได้บ้�ง เพร�ะยนืยนัว่�

ชักฟืนจากกองไฟ
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ปละละเลยให้เกดิกำรทจุรติจนเกดิ
ควำมเสียหำย กำรต่อต้ำนกำรยึด
ทรพัย์จะน้อยลงเพรำะมคี�ำสัง่ศำล
เป็นเกรำะก�ำบัง
 สองคือหวังลดควำมร้อนแรง
ของสถำนกำรณ์เพรำะเกรงจะเป็น
หวัเชือ้จดุไฟควำมขดัแย้งครัง้ใหม่
ให้เกดิขึน้มำได้ เพรำะจะเกดิภำพ
กำรใช้อ�ำนำจกลัน่แกล้งชัดเจนขึ้น
และจะถูกน�ำไปขยำยควำมเพื่อ
ปลกุเร้ำมวลชนให้มำรวมตวักนัใน
วันที่ศำลนัดอ่ำนค�ำพิพำกษำ
 อีกทำงหนึ่งก็ท�ำทั้งเตือนทั้งขู่
ประชำชนที่จะเดินทำงมำที่ศำล
ฎกีำแผนกคดอีำญำของผู้ด�ำรงต�ำ- 
แหน่งทำงกำรเมอืง ผูท้ีช่กัชวนให้
ประชำชนเดนิทำงมำอำจจะมคีวำม 
ผิดฐำนละเมิดอ�ำนำจศำล อำจมี
ควำมผิดตำมประกำศค�ำสั่ง คสช.
เรือ่งกำรรกัษำควำมสงบเรยีบร้อย 
และอำจมีควำมผิดตำม พ.ร.บ.คอม- 
พิวเตอร์กรณีโพสต์ข้อควำมปลุก
ระดมด้วยควำมเท็จ
 ทั้งการประกาศว่าจะยุติการ
ยึดทรัพย์หากศาลตัดสินว่าไม่ผิด 
ทั้งการเตือนผู้ที่จะเดินทางมาให้
ก�าลงัใจอดีตนายกฯ 
 ล้วนเป็นกำรท�ำเพือ่ลดอณุห-
ภมูทิีก่�ำลงัพุง่สงูกว่ำทีป่ระเมนิเอำ
ไว้แต่แรก
 อย่�งไรกต็�มอ�จไม่ได้ผล 
อย่�งที่คิดเมื่อคำ�พูดกับก�ร  
กระทำ�สวนท�งกันเมื่ออดีต   
น�ยกฯยิ่งลักษณ์ยืนยันว่�ได้
ถูกถอนเงินออกจ�กบัญชีไป
แล้ว เท่�กบัว่�ก�รยดึทรพัย์ได้
ดำ�เนินก�รไปแล้วโดยไม่รอ   
ผลตดัสินของศ�ลต�มท่ีท่�นผู้ 
นำ�บอก

แม้กระบวนการยึดทรัพย์ น.ส.   
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายก   
รัฐมนตรี จะเริ่มกระบวนการไป
แล้ว
 แต่เมือ่กระแสก�รเมอืงถกู
ปลุกเร้�จ�กก�รนัดอ่�นคำ�พิ-
พ�กษ�คดจีำ�นำ�ข้�วในวนัที ่25 
สงิห�คม ผู้มีอำ�น�จกต้็องยกเท้�
ออกจ�กคันเร่งเพื่อไม่ให้เป็น
เชือ้ปะทใุห้เกดิก�รเคลือ่นไหว
หนักขึน้ในวนัอ่�นคำ�พพิ�กษ�
 ล่ำสุดกระบวนกำรต้องสะดุด
ลงเมือ่ทนำยควำมอดตีนำยกฯยืน่
ค�ำร้องต่อศำลปกครองให้ทเุลำค�ำ
สัง่ ซึง่เมือ่ศำลปกครองพิจำรณำค�ำ 
ร้องแล้วสั่งกำรให้กระทรวงกำร
คลังในฐำนะผู้สืบทรัพย์และกรม
บังคับคดีในฐำนะผู้ด�ำเนินกำรชี้ 
แจงรำยละเอียดเหตุผลควำมจ�ำ 
เป็นและรำยละเอยีดกระบวนกำร
ยึดทรัพย์ต่อศำลภำยใน 15 วัน
 ขณะที่กำรถอนเท้ำออกจำก
คนัเร่งของฝ่ำยกุมอ�ำนำจมสีญัญำณ
จำก “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 

จะยดึคำ�สัง่ศ�ลเป็นหลกั ห�ก
ศ�ลตัดสินว่�ไม่ผิดกระบวน
ก�รยดึทรพัย์กต้็องถกูยกเลกิ
 เป็นกำรถอยทั้งที่ก่อนหน้ำนี้     
ใส่เกียร์ห้ำกดเท้ำเหยียบคันเร่ง
กนัเตม็ที ่ท�ำรำวกบัว่ำจะยดึทรพัย์
อดีตนำยกฯจ�ำนวน 35,000 ล้ำน
บำทให้ได้ จงึได้ใช้เส้นทำงลดัด้วย
กำรออกค�ำสั่งทำงปกครองเรียก
ค่ำเสยีหำย ไม่ใช้กระบวนกำรทำง
ศำลตำมปรกติจนเกิดข้อครหำ
ตำมมำ
 กำรถอดคันเร่ง เพื่อรอค�ำส่ัง
ศำลมองได้สองกรณีคือ
 หนึ่งรอค�ำสั่งศำลเพื่อให้เกิด
ควำมชอบธรรมต่อกำรยึดทรัพย์ 
เพรำะท่ำนผู้น�ำประกำศชัดเจน
แล้วว่ำผู้ท่ีตัดสินถูกผิดคือศำลไม่ 
ใช่ คสช.
 หำกศำลตดัสนิว่ำอดตีนำยกฯ
ท�ำควำมผดิตำมข้อกล่ำวหำปล่อย

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4631 (1156) วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รำยงำน)



เรื่องหน่ึงที่ก�ำลังเป็นที่วิพำกษ์วิจำรณ์ขณะนี้ 
คอื กรณคีณุสมุน มทดิลุ อำย ุ50 ปี คนสมทุร 
ปรำกำร พนักงำนเก็บเงินรถ ปอ.511 เก็บ
กระเป๋ำเป้ที่มีเงินสด 1.1 ล้ำนบำทบนเบำะ
นัง่ เป็นของนำยแพทย์สตูนิำรทีีท่�ำตกไว้ เมือ่
ได้รบัคนืได้ไหว้ขอบคณุ และมอบขนมให้คณุ
สมุน 2 ถงุ ท�ำให้สงัคมวิพำกษ์วิจำรณ์ต่ำงๆ
นำนำ
  นำยแพทย์สูตินำรีจึงได้ชี้แจงเรื่องมอบ
ขนม 2 ถุงที่ถูกมองว่ำไม่แสดงน�้ำใจเพียง   
พอ โดยวงิวอนเพรำะตวัเองมปัีญหำเรือ่งกำร
เงนิอย่ำงหนกัจนแทบไม่มทีียื่น จงึไม่ให้เงนิ
ตอบแทนไป ซึ่งอำตมำเองก็เห็นใจที่แพทย์
คนนี้ก�ำลังได้รับผลกระทบเรื่องเงิน แต่เรื่อง
สินน�้ำใจก็ควรจะแสดงออกเหมือนกัน หำก
เปรยีบเทยีบขนม 2 ถงุกบัเงนิเป็นล้ำน กต้็อง
ถกูสงัคมวพิำกษ์วิจำรณ์ ถ้ำให้สักพนัสองพนั
ก็อำจไม่มีปัญหำ ซึ่งเงินแค่พันสองพันก็คง
ไม่ได้แก้ปัญหำของนำยแพทย์คนนีไ้ด้เท่ำไร 
  สมมตุว่ิำให้สกั 3,000 บำท เงนิกห็ำยไป 
3,000 บำท ซึ่งคงไม่กระทบอะไรกับปัญหำ
เรือ่งเงิน แต่ถ้ำเงนิหำยไปเป็นล้ำนล่ะ นีเ่ป็น
ปัญหำแน่ๆ เรื่องน�้ำใจจึงต้องตระหนักว่ำ 
หำกเห็นแก่ได้เกินไปก็ล�ำบำก และอำจจะ
กลำยเป็นตัวอย่ำงไม่ดีที่ท�ำให้คนที่เจอเงิน
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ทรรศนะทรรศนะ

คนอ่ืนแบบน้ีก็อำจคิดหน้ำคิดหลังไม่เอำไป
คืนก็ได้  
  อย่ำงไรก็ตำม เรื่องนี้สะท้อนให้คนดีก็ดี
เหลอืเกนิ คนทีเ่หน็แก่ตวักม็ ีคนทีโ่กงกนิ ค้ำ
มนุษย์ ค้ำยำเสพติด ก็มีไม่น้อย เรำจึงต้อง
มำช่วยกันตรวจสอบ ช่วยกันดูคนพวกนี้ไม่
ให้ไปสร้ำงวีรกรรมอะไรที่เสียหำยอีก  
 เรือ่งกระเป๋ำรถเมล์ทีเ่กบ็เงนิได้ เรำกต้็อง
ยกย่องสรรเสริฐในควำมเป็นคนดี ช่วยกัน
กระพอืข่ำวทีด่ีๆ  คนทีท่�ำอะไรผดิพลำดกต้็อง
น�ำมำเป็นบทเรยีนจะได้ไม่ผิดพลำดอกี อย่ำง
เรือ่งขนม 2 ห่อ เป็นเรือ่งของน�ำ้จติน�ำ้ใจ ซึง่
ก็ต้องว่ำเหมำะสมอย่ำงไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น  
 ถ้ำมนี�ำ้จติน�ำ้ใจต่อกนั สวรรค์ก็จะเกิดขึน้
บนแผ่นดนินี ้ไม่ต้องรอหลังจำกตำยแล้ว ถ้ำ
มีคนที่คิดดีท�ำดี อำชีพกำรงำนก็จะได้ดีไป
ด้วย ย่ิงในยุคนี้ท่ีเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัว
เห็นแก่ได้ เอำรัดเอำเปรียบ ยิ่งต้องมีน�้ำใจ
 กข็อฝ�กว่�ช่วยกนัคิดช่วยกนัพจิ�ร-
ณ� อย่�ทำ�ตัวเป็นคนงกม�กเกนิไป ช่วย
กันถนอมนำ้�ใจคนทำ�ดีเอ�ไว้ให้ม�กๆ 
ถ้�เป็นรฐับ�ลกอ็�จให้ร�งวลัในฐ�นะคน
ด ีหรอืให้ร�งวลัหมืน่สองหมืน่กย็ิง่ด ีสังคม
วนันีเ้ร�ต้องช่วยกนัถนอมนำ�้ใจให้ม�กๆ 
   เจริญพร
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In Brief : ย่อความ

สินนำ้�ใจ

ทรรศนะ

ถ้�มนีำ�้จตินำ�้ใจต่อกนั สวรรค์กจ็ะเกิด
ข้ึนบนแผ่นดินนี้ ไม่ต้องรอหลังจ�ก
ต�ยแล้ว ถ้�มีคนที่คิดดีทำ�ดี อ�ชีพ
ก�รง�นกจ็ะได้ดไีปด้วย

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เดือนสิงหำคมถือเป็นเดือนเดือดกำร 
เมอืงไทย เพรำะจะมกีำรตัดสิน 3 คดใีหญ่ 
เริม่ 2 สงิหำคม คด ี“สมช�ย วงศ์สวสัดิ-์
พล.อ.ชวลติ ยงใจยทุธ” คดสีลำยกำร
ชุมนมุวนัที ่7 ตลุำคม 2551 ต่อด้วยวนัท่ี 
25 สงิหำคม คดรัีบจ�ำน�ำข้ำว “ยิง่ลักษณ์” 
และคดทีจุรติระบำยข้ำว (จทีจู)ี “บญุ-
ทรงกบัพวก”  
 โดยเฉพาะคด ี“ยิง่ลกัษณ์” ไม่ว่าค�า
ตัดสนิของศาลจะออกมาอย่างไร กส่็งผล
ต่อการเมอืงไทยและกระบวนการยติุธรรม 
เพราะคดีน้ีถกูวพิากษ์วจิารณ์ในหลายเรือ่ง
หลายประเด็นที่ “ไม่ปรกติ” ทั้งการใช้ 
“อภินหิารของกฎหมาย” หรอื “ตลุาการ
ภวิฒัน์”   
 ที่ส�ำคัญหลักฐำนมำกมำยที่ถูกโลก
ออนไลน์น�ำมำแฉถึงกำรพยำยำมบดิเบอืน 
ข้อเทจ็จรงิต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเรือ่งกำรตรวจ
สอบคณุภำพข้ำว กำรอ้ำงกฎหมำยเพ่ือ
เอำผดิ “ยิง่ลกัษณ์” ทัง้ทีไ่ม่มหีลกัฐำน
ใดๆเรือ่งกำรทจุรติคอร์รปัชนั ท้ังยงัใช้ 
“อำ�น�จพเิศษ” รวบรดัให้ยดึทรพัย์! 
 ยิง่ “ยิง่ลกัษณ์” ประก�ศไม่กลวั 
ไม่หน ี ไม่ปิด “แมวน้อย” กท็ำ�ให้ 
“พยคัฆ์” ทีค่ยุโอ่ว่�เป็น “ลกูผูช้�ย
อกส�มศอก” จึงสั่นไหวและหว�ด
กลวั เพร�ะรฐัประห�รแล้วถงึ 2 ครัง้ 
เสียง “แม้ว.. แม้ว..” ก็ไม่จบสิ้น
เสยีท!ี

เสื่อมทรุดยุติธรรม?
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เศรษฐกิจ

‘TVD’รุกจัดส่งครบวงจร

 นำยทรงพล ชญัมำตรกจิ ประ 
ธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรบรษิทั ทวีี 
ไดเรค็ จ�ำกดั (มหำชน) หรอื TVD 
เปิดเผยว่ำ วำงแผนผลกัดนับรษิทั 
ลำสไมล์ ไดเรค็ จ�ำกดั (Last Mile 
Direct Co.,Ltd) บรษิทัย่อยของ
ทวี ีไดเรค็ทีถ่อืหุน้ 100% ให้ก้ำว
สูบ่รษัิท 1 ใน 10 ธรุกิจบรหิำรคลงั
สินค้ำและกำรจัดส่งแบบครบวง 
จร (Fulfillment and Delivery) 
โดยชูศักยภำพและควำมพร้อม
กำรขยำยธรุกจิบรหิำรคลงัสนิค้ำ
และกำรจดัส่งแบบครบวงจร เพือ่
ให้บรกิำรแก่กลุม่ลกูค้ำท่ัวไป ท้ัง
ทีเ่ป็นผูป้ระกอบกำรในภำคธรุกจิ
ต่ำงๆ และลกูค้ำรำยย่อย จำกเดมิ
ทีใ่ห้บรกิำรจดัส่งสนิค้ำแก่ ทีวีได
เรค็และทวีดี ีช้อปป้ิง (ทีวีดโีมโม่) 
เป็นหลกั  
 ส�ำหรับแผนขยำยธุรกิจลำส
ไมล์ ไดเรค็ จะใช้ควำมเชีย่วชำญ
จำกประสบกำรณ์จัดส่งสินค้ำให้
แก่บรษิทัแม่ น�ำมำต่อยอดในกำร
ให้บรกิำรลกูค้ำทัว่ไป  ซ่ึงปัจจุบนั
ให้บรกิำรจดัส่งสนิค้ำแก่บรษิทัแม่
เฉลีย่ 130,000 ออเดอร์ต่อเดอืน
หรือปีละกว่ำ 1.5 ล้ำนออเดอร์ 
ประกอบกบับรษิทัมรีถบรกิำรรถ 
6 ล้อและรถปิกอพัส�ำหรบัจดัส่ง
สนิค้ำมำกกว่ำ 150 คนั และยังมี

พันธมิตรที่เข้ำมำช่วยเสริมด้ำน
กำรจัดส่งสินค้ำอย่ำงเพียงพอ 
รวมถงึมศีนูย์ให้บรกิำรและจดุพกั
สินค้ำ (Hub) กระจำยอยู่ท่ัวทุก
ภำคของประเทศรวม 36 แห่ง จึง
สำมำรถให้บรกิำรลกูค้ำได้ครอบ 
คลุมพืน้ท่ีกรงุเทพฯ และต่ำงจัง-
หวัด
 ลำสไมล์ ไดเรค็ให้บรกิำร 3 
ส่วน ได้แก่ 1.กำรให้บรกิำรคลงั
เกบ็สนิค้ำในย่ำนบำงนำ ซึง่ครอบ 
คลมุกำรจดักำรสนิค้ำคงคลงั กำร
ประมวลผลค�ำส่ังซื้อและบริกำร
บรรจหุบีห่อ 2.บรกิำรขนส่งสนิค้ำ
ส�ำหรบักลุ่ม B2B และ 3.บรกิำร
เพิม่เตมิแบบครบวงจรส�ำหรบักลุม่ 
B2C อำทิ กำรจัดส่งสินค้ำพร้อม
เก็บเงนิปลำยทำง กำรตรวจสอบ
สถำนะจดัส่ง ฯลฯ และยงัสำมำรถ
ให้บริกำรจัดส่งสินค้ำที่มีขนำด
เล็กจนถึงขนำดใหญ่ท่ีมีน�้ำหนัก
มำกกว่ำ 20 กิโลกรมัต่อชิน้ เช่น 
ตูเ้ยน็ เครือ่งปรบัอำกำศ พร้อม
ท้ังมบีรกิำรประกอบสินค้ำ ซึง่ถอื
เป็นควำมแตกต่ำงด้ำนกำรให้
บรกิำรจำกคูแ่ข่งในธรุกจิประเภท
เดยีวกัน
 นำยทรงพล กล่ำวว่ำ จำกแผน
ด�ำเนนิงำนครัง้นีเ้ชือ่มัน่ว่ำจะผลกั
ดนัให้ ลำสไมล์ ไดเรค็ เตบิโตและ

ยกระดบัสู่กำรเป็น Profit Center 
ท่ีสำมำรถสร้ำงผลก�ำไรทีด่ ี หลงั
มองเหน็โอกำสกำรเตบิโตของธรุ 
กิจให้บริกำรจัดส่งสินค้ำที่ได้รับ
ปัจจยับวกจำกภำคธรุกจิอ-ีคอม
เมิร์ชท่ีก�ำลังขยำยตัวในประเทศ 
ไทย โดยประเมนิว่ำ ภำพรวมธรุ-
กิจบริหำรคลังสินค้ำและกำรจัด
ส่งแบบครบวงจรในปีทีผ่่ำนมำ มี
มลูค่ำตลำดรวมไม่ต�ำ่กว่ำ 3,600 
ล้ำนบำท และมไีปรษณย์ีไทยซึง่
เป็นรัฐวิสำหกิจที่ครองส่วนแบ่ง
กำรตลำดสงูสดุ รวมถงึมผีูป้ระ-
กอบกำรเอกชนทั้งไทยและต่ำง
ชำติที่อยู่ในตลำดอีกหลำยรำย 
โดยตั้งเป้ำว่ำจะมีรำยได้จำกลูก 
ค้ำทัว่ไปคดิเป็นสดัส่วนประมำณ 
30% ของรำยได้รวมภำยใน 1 ปี 
และเพิ่มสัดส่วนเป็น 50% ของ
รำยได้ภำยใน 2 ปี โดยมีแผน
สร้ำงแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัและก้ำว
สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรชัน้น�ำใน
ธุรกิจบริหำรคลังสินค้ำและกำร
จัดส่งแบบครบวงจร             

สมัมนา : พรเลศิ เตชะรตัโนภาส 
ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั 
ออนไลน์แอสเซท็ จ�ากดั ถ่ายภาพ
เป็นทีร่ะลกึร่วมกบั ผศ.ดร.บรุชัย์ 
ภทัรโกศล รองคณบดฝ่ีายวางแผน
และพฒันา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยา 
ลยั ภายหลงังานสมัมนา CBS ตวิ 
(อนิเวส)เตอร์ Vol.2 ตอน “เปลีย่น
เงนิออม เป็นเงนิทนุ” 

‘ทีวี ไดเร็ค’ ปั้น ‘ล�สไมล์ ไดเร็ค’ ขย�ยธุรกิจบริห�รคลัง
สนิค้�และก�รจดัส่งแบบครบวงจร เจ�ะกลุม่ลกูค้�ทัว่ไปทัง้
กลุ่มผู้ประกอบก�รและลูกค้�ร�ยย่อย ให้บริก�รส่งสินค้�
ชิ้นใหญ่นำ้�หนักกว่� 20 กิโลกรัมและบริก�รคลังเก็บสินค้� 
ตั้งเป้�ติดท็อปเท็นธุรกิจ Fulfillment and Delivery

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝ�ก  เงินกู้

อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ตล�ดกรุงเทพฯ

ตล�ดต่�งประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,700.00 บำท

 ขำย 19,800.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,344.00  บำท

 ขำย   19,800.00 บำท

ร�ค�ทองคำ�

ฮ่องกง ซื้อ 1,244.94 ขำย 1,245.38
ลอนดอน ซื้อ 1,244.87 ขำย 1,245.32

ภ�วะหุน้ 26 กรกฎ�คม 2560

สถ�บัน ซื้อ ข�ย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่�งช�ติ ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ร�ยย่อย ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ดอลล�ร์สหรัฐ บ�ท

ยูโร บ�ท

ปอนด์สเตอร์ลิง บ�ท

ดอลล�ร์ฮ่องกง บ�ท

เยน บ�ท

ดอลล�ร์สิงคโปร์ บ�ท

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

SET

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

SET 100 

มูลค่� (ล้�นบ�ท)  

SET 50 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

mai 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

33.74

39.65125

45.38125

4.3988

0.3117

24.8795

+1.75  1,583.17  
  42,244.18
+3.18  2,259.83  
  31,386.57
+1.75  1,007.28  
  26,112.41
+0.38  560.13  
  1,291.64

FTSE SET Index Series

แบ่งต�มมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด

 

1,703.62  +3.11

2,361.21  -2.23

2,479.16  +8.80

1,852.59  +2.27

2,390.20  -0.27

2,912.86  -3.27

1,254.17  +0.76

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

7,327.68

17.35

4,861.50

11.51

2,466.18

-

13,905.18

32.92

14,816.95

35.07

-911.77

-

16,948.62

40.12

17,752.64

42.02

-804.02

- 

ทรงพล ชัญมาตรกิจ 
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เปิดสตูดิโอใหม่ : มิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, สมบุญ 
ชวีสทุธานนท์ กรรมการผูจ้ดัการ และทมีผูบ้รหิาร บรษิทั แมท็ชิง่ แมก็
ซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสเปิดสตูดิโอ
ใหม่ “The Studio Park” อย่างเป็นทางการ เพือ่ให้นกัลงทนุ เข้าเยีย่ม
ชมกิจการและร่วมรับฟังข้อมูลธุรกิจ  

ร่วมยินดี : ธีทัต ตั้งภูริ ผู้จัดการแผนกขายโมเดิร์นเทรด บริษัท ผลิต 
ภณัฑ์ตราเพชร จ�ากดั (มหาชน) ร่วมแสดงความยนิดกีบั นางสาวกุณฑี 
สรุยิวนากลุ ผูช่้วยประธานบรหิาร บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ พร้อมร่วม
บรจิาคเพือ่การกศุล เนือ่งในโอกาสทีโ่กลบอลเฮ้าส์ เปิดให้บรกิารสาขา
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น อย่างเป็นทางการ 

 นำยพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงพลงังำน 
ให้ควำมเหน็ปัญหำเศรษฐกจิผ่ำน
เฟสบุ๊ก (26 กรกฎำคม) ว่ำ อยำก
ให้พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชำ นำยก
รัฐมนตรี พิจำรณำค�ำพูดของนำย
สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกฯ 
ฝ่ำยเศรษฐกจิ ทีบ่อกว่ำ “ประเทศ
ทีห่ลบัใหลตดิยดึอดตี จะเผชญิควำม
เสีย่งกบัควำมถดถอยท่ียำกจะหลกี
เล่ียง” จงึอยำกถำมว่ำ ปัจจบุนัประ 
เทศไทยอยู่ในภำวะเช่นนี้หรือไม่ 
แนวคดิท่ีจะท�ำลำยพรรคกำรเมอืง
และนกักำรเมอืงเพือ่รักษำอ�ำนำจ 
อีกทั้งโรดแม็พก็ยังเลื่อนลอยไม่มี
กำรก�ำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน 
แนวคดิกำรบริหำรรำชกำรทีต่ดิยดึ
อดตีใช้ระบบข้ำรำชกำรเข้ำครอบง�ำ 
แม้กระทั่งกำรบริหำรเศรษฐกิจท่ี
กรอบคิดยังไม่พัฒนำ เช่น จะพัฒ 
นำเป็นไทยแลนด์ 4.0 แต่กลบัปิด
กัน้ควำมคดิเหน็และควำมคดิสร้ำง 
สรรค์ 
 อกีท้ังรัฐบำลยงัขดัขวำงกบักำร

พัฒนำเทคโนโลยีเสียเองเหมือน
ที่ TDRI เตือน โดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่กำรท�ำยทุธศำสตร์ 20 ปีทีห่ำก
รฐับำลในอนำคตไม่ปฏบิตัติำมจะ
ต้องตดิคกุ ถำมว่ำหำกด�ำเนนิยทุธ 
ศำสตร์ไปไม่กี่ปีและโลกเปลี่ยน-
แปลงไป แต่ต้องยึดตำมยทุธศำสตร์ 
20 ปีนี้จะเป็นกำรติดยึดอดีตใช่
หรอืไม่ ไม่อยำกให้น�ำอนำคตของ
ประเทศมำเป็นเครือ่งมอืเพือ่จะควบ 
คมุกำรเมอืง ไม่อยำกให้ประชำชน
คิดว่ำคสช.ตั้งใจจะตั้งคณะกรรม 
กำรยทุธศำสตร์ทีค่ล้ำยกบัเป็นโป
ริตบูโรเหมือนจีนและโซเวียตขึ้น
มำเพือ่ควบคมุประเทศ แต่จะเป็น
โปริตบูโรที่ดูแลผลประโยชน์ของ
คนรวยมำกกว่ำจะช่วยเหลือประ 
ชำชนส่วนใหญ่ทีร่ำยได้น้อย ซึง่จะ
สร้ำงควำมเสยีหำยอย่ำงมหำศำล
หำกกรอบคิดของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ไม่พัฒนำ 
 3 ปีท่ีผ่ำนมำจะเห็นว่ำประ-
เทศถดถอยไปมำกแล้ว กำรเตบิโต
ทำงเศรษฐกิจที่ 3% กว่ำและต�่ำ

สุดในอำเซียนท่ีทีมเศรษฐกิจรัฐ 
บำลภมูใิจนัน้ หำกดรูำยละเอยีด
จะเห็นว่ำ กำรเจริญเติบโตไปกระ 
จกุอยูก่บับรษิทัใหญ่และคนมฐีำ-
นะดี เพรำะบริษัทในตลำดหลัก 
ทรัพย์ก�ำไรกันถึง 909,000 ล้ำน
บำท โตกว่ำปี 2558 ถึง 30.41% 
แปลว่ำบรษิทัใหญ่ๆเหมำเอำควำม
เจริญเติบโตของประเทศไปท้ัง-
หมดแล้ว คนจนจงึมรีำยได้ตดิลบ
และล�ำบำกกันอย่ำงมำก ซ่ึงตอก 
ย�ำ้ปัญหำควำมเลือ่มล�ำ้และจะสร้ำง
ปัญหำสังคมให้เพ่ิมขึ้นอีกในอนำ 
คต  จึงเป็นห่วงว่ำคนจนจะทนกนั
ไม่ไหว อีกทั้งยังพิสูจน์ให้เห็นว่ำ
โครงกำรประชำรัฐมีแต่จะท�ำให้

“พชิยั นรพิทะพนัธ์ุ” จี ้“ประยทุธ์” อย่�ยดึตดิอดตีก่อนประ 
เทศจะถอยหลงัไปกว่�นี ้ชีโ้ครงก�รประช�รฐัทำ�ให้คนรวย
ยิง่รวยขึน้ คนจนไม่ได้ประโยชน์อะไร คว�มเหลือ่มลำ�้จะยิง่
ทำ�แตกแยก ขณะที่สัญญ�ณ “กบต้ม” ชัดขึ้นเรื่อยๆ 

เศรษฐกิจใกล้ภาวะ‘กบต้ม’
คนรวยยิ่งรวยขึ้น แต่คนจนไม่ได้
ประโยชน์อะไร ซึ่งรัฐบำลอำจจะ
ไม่รู้ว่ำก�ำลังถูกหลอกให้เอ้ือประ 
โยชน์กับคนรวยไม่กี่คน ตอกย�้ำ
ช่องว่ำงของควำมเหลือ่มล�ำ้ให้ขยำย
กว้ำงขึน้และจะสร้ำงควำมเสีย่งให้
สังคมแตกแยกมำกขึ้น เป็นควำม
แตกแยกทีไ่ม่ได้เกดิจำกกำรเมอืง 
แต่เกิดจำกโครงสร้ำงทำงสังคม
และเศรษฐกจิทีถ่กูบดิเพีย้นไปโดย
ใช้รัฐบำลเป็นเครื่องมือ 
 นอกจำกนี้ธุรกิจ SME ก็ล้ม
กนัระนำว แม้แต่ร้ำนอำหำรยังต้อง
ปิดกันกว่ำ 2,600 แห่ง ท�ำให้หนี้
เสยีในระบบธนำคำรเพิม่สงูขึน้มำก 
รวมถงึหลำยบรษิทัได้เบีย้วหนี ้BE 
กันเพิ่มขึ้น ดัชนีควำมเชื่อมั่นภำค
อุตสำหกรรมลดต�่ำสุดในรอบ 10 
เดือน สะท้อนกำรลงทุนภำคเอก 
ชนยงัไม่มทีศิทำงจะฟ้ืน ยิง่วนัเลอืก
ตั้งไม่แน่นอนยิ่งไม่มีใครอยำกลง 
ทุน ท้ังหมดน้ีเป็นสัญญำณที่อัน 
ตรำย หำกรฐับำลไม่เร่งแก้ไข สภำ 
วะเศรษฐกจิจะค่อยถดถอยไปเรือ่ยๆ 
เป็นเหมอืนกบอยูใ่นหม้อต้มน�ำ้ที่
ค่อยๆเดือดตำมทฤษฎีกบต้ม จึง
หวงัว่ำรฐับำลไทยและคนไทยจะรู้ 
ตัว เป็นกบที่โดดออกได้ทันก่อน
ภำวะน�้ำต้มจะเดือด

พิชัย นริพทะพันธุ์
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ม�เน่’กลบัม�ซ้อมเตม็สูบ 
ซ�ดิโอ ม�เน่ กองหน้ำทีม “หงส์แดง” 
ลเิวอร์พลู กลบัมำลงสนำมฝึกซ้อมอย่ำงเตม็
ทีแ่ล้ว หลังจำกท่ีเขำได้รบับำดเจบ็เข้ำรบักำร
ผ่ำตดัทีหั่วเข่ำในเกมเมอร์ซย์ีไซด์ ดำร์บีแ้มตช์ 
กบัทมีเอฟเวอร์ตนั เมือ่เดอืนเมษำยนทีผ่่ำน
มำ ท�ำให้เขำพลำดลงสนำมช่วงท้ำยฤดกูำล 
มำเน่ ยงิ 13 ประตจูำก 27 เกมในพรเีมยีร์
ลกี เมือ่ฤดกูำลทีแ่ล้ว ไม่ได้ร่วมเดนิทำงออก
ทัวร์กบัทมีทีป่ระเทศฮ่องกงเมือ่สปัดำห์ทีแ่ล้ว 
โดยเขำอยูท่ีส่นำมฝึกซ้อมเมลวูด้ เพือ่มุง่มัน่
เรียกควำมฟิตกลบัมำให้เรว็ทีส่ดุ  
 ส�ำหรบัทมีลเิวอร์พลู ยงัคงเตรยีมตวัช่วง
ปรซีซีัน่ต่อไป โดยพวกเขำมโีปรแกรมทีจ่ะลง
สนำมพบกับทีมแฮร์ธำ เบอร์ลนิ ในสนำมโอ
ลมิเปียสเตเดีย้ม ในวนัเสำร์ทีจ่ะถงึนี้ 

ร�ค�เตง็‘ถัว่น้อย’ด�วซลัโว 
บริษทัรับแทงพนนั ตัง้รำคำ 25/1 ให้กบั “ถัว่
น้อย” ฮำเวยีร์ เฮอร์นนัเดซ ดำวยงิตวัใหม่
ของทมี “ขนุค้อน” เวสต์แฮม ยไูนเตด็ ครอง
ดำวซลัโวพรเีมยีร์ลกี ฤดกูำลหน้ำ พร้อมกบั
ตัง้รำคำ 13/8 ว่ำเวสต์แฮม จะจบฤดกูำลด้วย
อนัดบัส่วนบนของตำรำง โดย เฮอร์นนัเดซ 
จะร่วมฝึกซ้อมกับเพ่ือนร่วมทมีใหม่ของเขำที่
เยอรมนั อกี 2-3 วนัทีจ่ะถงึนี ้เฮอร์นนัเดซ 
เป็นนกัเตะคนทีส่ีข่องเวสต์แฮม ช่วงซมัเมอร์
นี ้ต่อจำกกำรมำของ พำโบล ซำบำเลต้ำ, โจ 
ฮำร์ท และมำร์โก้ อำร์นวัโตวคิ “ผมมคีวำม
สขุมำกทีไ่ด้ร่วมทมีเวสต์แฮม เป็นกำรตดัสนิ
ใจท่ีไม่ล�ำบำกเลย เวสต์แฮม เป็นทีมที่มี
ประวตัศิำสตร์ และมคีวำมกระหำยในควำม
ส�ำเรจ็เสมอ” เฮอร์นนัเดซ กล่ำว 

‘เดมเบเล่’ไม่ย้�ยหนไีปไหน 
เบรนแดน โรเจอร์ส นำยใหญ่ทมีกลำสโกว์ 
เซลตกิ กล่ำว มซุซ่� เดมเบเล่ ยงัมคีวำม
สขุ และทมีกไ็ม่มแีผนทีจ่ะขำยกองหน้ำคนนี้
ออกจำกทมี เมือ่ถกูถำมถงึข่ำวทีท่ำงมำร์ก
เซย์ จะคว้ำตวักองหน้ำวยั 21 ปีไปร่วมทมี 
รอดเจอร์ส กล่ำวว่ำ “เรื่องน้ีจะไม่เกิดขึ้น
อย่ำงแน่นอน มซุซ่ำ ได้รบักำรตดิต่อมำกกว่ำ 
10 ทีม แต่เรือ่งนีจ้ะไม่เกดิขึน้กบัเรำ ไม่มอีะ 
ไรท่ีรบีเร่งส�ำหรบั มซุซ่ำ เขำรกัทีน่ี ่เขำรูด้ว่ีำ
สิง่แวดล้อมทีน่ีม่นัวเิศษมำก เขำสำมำรถที่
จะเรียนรูแ้ละพฒันำไปได้อกีไกล 

‘มู’ล่ัน‘ผี’ต้องย่ิงใหญ่

สื่อสเปนตีข่ำว ทีม “ร�ชันชุดข�ว” เรอัล 
ม�ดรดิ ตกลงเซน็สญัญำซือ้ตวั คเีลยีน เอม็-
บปัเป้ กองหน้ำดำวรุง่ของทมีโมนำโก ในรำคำ 
161 ล้ำนปอนด์ 
 มำร์ก้ำ รำยงำนข่ำวเม่ือวันองัคำรทีผ่่ำนมำ
ว่ำ แชมป์ลำลีกำ และแชมป์แชมเปี้ยนส์ ลีก 
ตกลงข้อเสนอกำรซือ้ตวักองหน้ำวยั 18 ปี ด้วย
ค่ำตัวเป็นสถิติโลก โดยทำง Sky Bet ตั้งรำคำ
ไว้ที่ 1/5 ว่ำ เอ็มบัปเป้ มีโอกำสเข้ำร่วมทีม
มำดริด และตั้งรำคำ 100/30 กลับไปอยู่กับ

โชเซ มูรินโญ่ นำยใหญ่ทีม “ปิศำจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บอกถึงควำมตั้งใจว่ำ 
เมื่อถึงวันที่เขำเดินออกจำกทีม ทีมจะต้องมี
ควำมยิ่งใหญ่มำกกว่ำตอนที่เขำเข้ำมำคุมทีม 
 จำกควำมส�ำเรจ็อนัมำกมำยที ่ เซอร์อเลก็ซ์ 
เฟอร์กสูนั เดนิหนัหลงัให้กบัโอลด์ แทรฟฟอร์ด 
ท�ำให้เกิดค�ำถำมขึ้นมำว่ำ ใครที่จะเข้ำมำสำน
ต่อควำมส�ำเร็จจำกกุนซือเลือดสกอตต์ผู้น้ีได้ 
เดวดิ มอยส์ เข้ำมำสำนงำนต่อในฤด ูกำลแรก 
ล้มเหลวไม่เป็นท่ำ ตำมมำด้วยกำรมำของ หลยุส์ 
ฟำน กัล ก็ท�ำได้ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่หลำยคน

ตั้งเอำไว้ 
 กำรเข้ำมำของ มูรินโญ่ มีควำมจ�ำเป็น
เหลือเกินที่เขำจะต้องเร่งปรับสถำนกำรณ์ของ
ทีมให้กลับสู่ควำมยิ่งใหญ่อีกครั้ง ซึ่งก็ถือว่ำ 
เริม่ต้นไม่เลวนกักบัต�ำแหน่งแชมป์ยโูรป้ำ ลกี, 
EFL คัพ และคอมมิวนิตี้ ชิลด์ มูรินโญ่ ท�ำให้
บรรยำกำศแห่งควำมส�ำเร็จกลับมำสู่โอลด์ 
แทรฟฟอร์ด อีกครั้งโดยกุนซือชำวโปรตุกีส 
เคยกล่ำวไว้เมื่อไม่นำนมำนี้ว่ำ เขำต้องกำรที่
จะอยู่กับทีมไปอีก 15 ปี และเมื่อถึงเวลำที่เขำ
จำกไป เขำต้องกำรให้สโมสรมคีวำมแขง็แกร่ง
มำกๆกว่ำตอนที่เขำเข้ำมำครั้งแรก  
 “ผมอยำกจะเหน็ผูจ้ดักำรทมีคนต่อไป แต่
ไม่ใช่ตอนนี ้แต่ผมอยำกจะเหน็ผูจ้ดักำรทมีคน
ต่อไป มำพร้อมกับทีมที่มีควำมส�ำเร็จ มีควำม
แข็งแกร่งมำกกว่ำผมเข้ำมำครั้งแรก ผมได้มี
โอกำสอยูก่บัทมีทีวิ่เศษมำก กบัประวตัศิำสตร์
ที่น่ำมหัศจรรย์ แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลำนั้น” มู
รินโญ่ กล่ำว “ผมต้องกำรเก็บควำมส�ำเร็จให้
มำกที่สุด” 
 จำกวนัแรกที ่มรูนิโญ่ ถกูแนะน�ำตวัทีโ่อลด์ 
แทรฟฟอร์ด เขำเคยกล่ำวไว้ว่ำ มีควำมจ�ำเป็น
เหลือเกินที่ยูไนเต็ด จะต้องลืมอดีตช่วง 3 ปี    
ที่ผ่ำนมำ และสร้ำงทีมเพื่อชัยชนะขึ้นมำใหม่ 
หลังจำกที่พลำดไปช่วงหนึ่ง
 “เรำคว้ำแชมป์มำ 3 รำยกำร และแชมป์
ยูโรป้ำ ลีก ก็เป็นเรื่องที่ยำกกว่ำจะเอำชนะได้ 
แต่มันก็ยังไม่ใช่แชมเปี้ยนส์ ลีก” เขำ กล่ำว 
“เรำเข้ำร่วมยโูรป้ำ ลกี ในฐำนะทมีทีด่ทีมีหนึง่ 
เรำได้ไปแชมเป้ียนส์ ลกีฤดกูำลหน้ำ แต่เรำยงั
ไม่ได้เป็นทีมหนึ่งที่ดีที่สุด เรำต้องท�ำให้ดีกว่ำ
นี้ กำรท�ำให้ดีกว่ำ นั่นคือเป้ำหมำยของเรำ”

‘ร�ชนั’ฉก‘เอม็บปัเป้’สถติโิลก
ทีมโมนำโก ขณะที่โอกำสจะเซ็นสัญญำกับทีม
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ อยู่ที่ 14/1    
 เอม็แบบเป้ โชว์ผลงำนได้ดกีบัโมนำโก เมือ่
เขำยิง 26 ประตู ทุกรำยกำร และช่วยให้ทีม
โมนำโก คว้ำแชมป์ลีกมำครองได้ส�ำเร็จ ก่อน
หน้ำนี้ ทีมอำร์เซนอล และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 
แสดงควำมสนใจดึงตัวเขำไปร่วมทีมด้วย แต่ 
มำร์ก้ำ เชื่อว่ำ มำดริด มีโอกำสได้ตัวกองหน้ำ
ผู้นีไ้ป หลังจำกทีเ่ขำเพิง่ได้ 60 ล้ำนปอนด์ จำก
กำรขำย อัลวำโร โมรำต้ำ ไปให้ เชลซี นั่นเอง 
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จีนรุกธุรกิจออนไลน์อาเซียน

 

“แค็พ” แห่งสเปน ตั้งชื่อภำพนี้ใน caglecartoons.com ว่ำ 
“Trump’s dangerous tongue” โดยมองว่ำผู้น�ำสหรัฐมีแนว
โน้มจะตำยเพรำะปำกตนเอง 

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

บริษัทธุรกิจออนไลน์ร�ยใหญ่
แดนมงักร เข้ำมำยดึอำเซยีนเป็น
ฐำนท่ีมัน่นอกประเทศ ด้วยเหน็ว่ำ
เป็นภมูภิำคมศีกัยภำพสงู เป็นตลำด
เกดิใหม่ท่ีธรุกิจออนไลน์ มแีนวโน้ม
เติบโตรวดเรว็และต่อเนือ่ง

 CB Insights บริษัทวิจัย
เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ และ
สต�ร์ทอัพ แห่งนครนิวยอร์ก 
สหรฐั ระบวุ่� บรษิทัเทคโนโลยี
ของจีน ควกัเงินลงทนุไปแล้ว
อย่�งน้อย 3,270 ล้�นเหรยีญ
สหรฐั (111,180 ล้�นบ�ท) นบั
จ�กเข้�ม�ปักหลักในประเทศ
อ�เซียนได้ปีกว่� เริ่มตั้งแต่
ปล�ยปี 2015 เป็นต้นม� 
 CB Insights อธบิำยว่ำ ทีบ่รษิทั
เทคโนโลยีจีนเข้ำมำลงทุนในอำ-
เซยีน เนือ่งจำกมองว่ำเป็นภมูภิำค
มอีตัรำกำรใช้สมำร์ทโฟน รวมทัง้
ท�ำธรุกรรมผ่ำนสมำร์ทโฟน ขยำย
ตัวต่อเนื่อง อีกทั้งประชำกรกลุ่ม
อำเซยีน 10 ประเทศ ซึง่มมีำกถงึ 
600 ล้ำนคน มสีดัส่วนคนวยัหนุม่
สำวจ�ำนวนมำก และกำรท�ำธุร-
กรรมทำงกำรเงนิ มแีนวโน้มจะเติบ 
โตแบบก้ำวกระโดด 
 ธรุกิจทีบ่รษิทัจนีเหน็ว่ำ เป็นช่อง
ทำงท�ำรำยได้ส�ำคญัทีส่ดุในอำเซยีน 
คือบริกำร “Digital wallet” แอปพลิ
เคชันทีช่่วยให้กำรท�ำธรุกรรมทำง 
กำรเงนิหลำยอย่ำงสะดวกสบำย อยู่
ทีไ่หนกส็ำมำรถท�ำได้ด้วยสมำร์ท
โฟน
 สำ�หรบัคว�มเคลือ่นไหวเท่�
ท่ีผ่�นม� ถือว่�อยูใ่นช่วงเริม่ต้น 
นกัวเิคร�ะห์ค�ดว่� ยงัมบีรษิทั
จนีอกีหล�ยค่�ย ท่ีว�งแผนเข้�
ม�ปักหลกั ยดึอ�เซยีนเป็นฐ�น
ทีม่ัน่ในอน�คต

 
 

In Brief : ย่อความ

บรษิทัเทคโนโลยรี�ยใหญ่
ของจีน นำ�โดย Alibaba 
Group Holding เข้�ม�ปัก
หลกัในอ�เซยีน ตัง้เป้�ใช้
เป็นฐ�นที่มั่นนอกประ-
เทศทำ�ธรุกจิออนไลน์ ทุม่
เงนิลงทนุไปแล้วอย่�งน้อย 
111,180 ล้�นบ�ท

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 ค่�ยเทคโนโลยีระดับยักษ์
ของจนี ทีเ่ข้�ม�เปิดตล�ด นำ�
โดย Alibaba Group Holding 
ของแจ๊ค หม่� บรษิทั Ant Fi-
nancial ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื 
Alibaba และ Tencent Hol-
dings แห่งนครเซนิเจิน้ เจ้�ของ 
แอปพลิเคชัน WeChat และ
เวบ็ไซต์ QQ.com
 กำรประกอบธรุกจิในอำเซยีน 
ใช้วธิดี�ำเนนิกำรผ่ำนบรษิทัท้องถ่ิน 

ส่วนใหญ่เป็นสตำร์ทอพั (Startup) 
ซึง่บรษิทัจนีเข้ำซือ้กจิกำร หรอืบำง
กรณกีท็�ำสญัญำเป็นพนัธมติรทำง
ธรุกจิร่วมกนั 
 ค่ำยยกัษ์ด้ำนอคีอมเมร์ิซ Ali-
baba สยำยปีกคลุมภูมิภำคอำ-
เซยีน ด้วยกำรซือ้กจิกำร Lazada 
Group ครองสดัส่วนหุน้ 83% 
 ส่วน Ant Financial ผูใ้ห้บริกำร
ธรุกรรมทำงกำรเงนิรำยใหญ่ ปัจ-
จุบันบริษัทมีสินทรัพย์มูลค่ำรวม 
60,000 ล้ำนเหรยีญสหรฐั (2.04 
ล้ำนล้ำนบำท) ท�ำหน้ำทีต่วัแทนของ 
Alibaba เจำะตลำดกลุม่อำเซยีน
 Ant Financial ซื้อกิจก�ร  
สต�ร์ทอพัท้องถิน่ 3 ประเทศ ประ 
กอบด้วยก�รเข้�ถือหุ้นบริษัท 
Ascend Money ในไทย บรษิทั 
Mynt ในฟิลปิปินส์ และบรษิทั 
M-Daq ในสงิคโปร์ 
 ด้ำน Tencent Holdings ท�ำ
สญัญำถอืหุน้บรษิทั Go-Jek ใน
อินโดนีเซีย โดยทุ่มเงินลงทุนไป
แล้วอย่ำงน้อย 100 ล้ำนเหรียญ
สหรฐั (3,400 ล้ำนบำท) นอกจำก
นัน้ ยงัร่วมงำนกบับรษิทั ABC360 
ในฟิลปิปินส์ และบรษิทั Ookbee 
U รวมทัง้เวบ็ไซต์ Sanook ในไทย

 ข้อมูลภาพ : bbc.com



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

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 4631 (1156) วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

โทร.0-2742-0470, 08-4529-6336
Kornkanok-P1-250717=4*6

เงินเดือน

12,000 บาท
(ค่าแรงออกทุกวันเสาร์)

รับสมัครด่วน

ช่างพิมพ์ซิลค์สกรีน

5  อัตรา

สนใจสมัครงานได้ที่ 

กรกนกสกรีน

เลขที่ 396 ซ.อ่อนนุช 25 ถ.สุขุมวิท 77 

แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร.0-2742-0470, 08-4529-6336

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4631 (1156) วันพฤหัสบดีที่ 27 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

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

ปรีชำ หัวหน้ำฝ่ำยองค์กรสัมพันธ์ 
LINE ประเทศไทย แถลงข่ำวกิจ-
กรรมว่ิงกำรกุศล UNICEF LINE 
Run วิง่เพือ่เดก็ทกุคนได้ม#ีโอกำส  
ทีเ่ท่ำเทยีม ที ่LINE Village สยำม 
สแควร์วัน  J 13.30 น. ดร.ณรงค์ 
ศิริเลิศวรกุล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก 
งำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโน 
โลยีแห่งชำติ ลงนำมควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำโครงกำรวิ 
จัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรออก 

ทรพัย์แห่งประเทศไทย J 10.00 น. 
ดร.พรเทพ นศิ�มณีพงษ์ ผู้อ�ำ-
นวยกำรสถำบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์
แห่งชำต ิ(องค์กำรมหำชน) แถลงผล
งำนในโอกำสครบรอบ 11 ปีของกำร
ก่อตัง้สถำบนั และน�ำเสนอโครงกำร
ส�ำคญัในอนำคต ทีโ่รงแรมเซน็ทำรำ
แกรนด์ แอท เซนทรลัพลำซ่ำ ลำด 
พร้ำว J 13.00 น. ดอน กอสลิง่ 
หวัหน้ำฝ่ำยระดมทนุ องค์กำรยูน-ิ
เซฟ ประเทศไทย และ พเิชษฐ ฤกษ์-

J 09.00 น. พรศกัด์ิ ลิม้บญุย-
ประเสรฐิ ประธำนกรรมกำร บรษัิท 
ไฟร์เทรดเอน็จเินยีริง่ จ�ำกดั (มหำชน)  
จดัพธิเีปิดกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์วนั
แรกในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ 
ไทย ทีห่อศกุรย์ี แก้วเจรญิ ตลำดหลกั 

แบบและผลติชิน้ส่วนยำนยนต์ กบั
บริษัท ซัมมิท อำร์แอนด์ดี เซ็น-
เตอร์ จ�ำกดั ทีอ่ทุยำนวทิยำศำสตร์
ประเทศไทย J 13.30 น. เย�ว-
ลักษณ์ จรรย�ภรณ์พงษ์ ผู้ช่วย
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ผูบ้รหิำรสำย
งำนกลุ่มลูกค้ำบุคคลทั่วไป บมจ.
ธนำคำรกรงุศรอียธุยำ จดังำนสมั-
มนำ “วำงแผนทำงกำรเงนิ 4.0” ที่
โรงภำพยนตร์เอม็พรเิว่ ซเีนคลบั ชัน้ 
5 ศนูย์กำรค้ำเอม็โพเรยีม 

ศนูย์ส่งเสรมิศลิปำชพีระหว่ำงประ 
เทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ SA-
CICT จัดพิธีมอบรำงวัล ASEAN 
Selections 2017 ภำยใต้แนวคิด 
Innovative craft of basketry ให้
แก่สุดยอดนักสร้ำงสรรค์งำนจัก-
สำน จำก 9 ประเทศอำเซยีนในกลุม่
อำเซียน “กรกต อำรมย์ดี” นัก
สร้ำงสรรค์คนไทยตดิโผกบัผลงำน 
Spell Daybed Dome จำกกำร
ผูกมัดไม้ไผ่และหวำย ณ หอศิลป์
กรุงเทพฯ
 น�งอัมพวัน พิช�ลัย ผู้อ�ำ-
นวยกำรศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระ 
หว่ำงประเทศ หรอื SACICT กล่ำว
ว่ำโครงกำรนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ควำมรู้
นวัตศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจในงำนศิลป
หัตถกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ระหว่ำง
กลุ่มนักสร้ำงสรรค์ ช่ำงฝีมือ และ
ชมุชนในประเทศภมูภิำคอำเซยีน 

ASEAN Selections 2017 

เพรำะเป็นชิน้ใหญ่ สำมำรถรบัน�ำ้
หนักได้ประมำณ 200 กิโลกรัม
 นำงอมัพวนัฯ กล่ำวเพิม่เตมิว่ำ 
SACICT ได้คดัเลอืก “Spell Da-
ybed Dome” เป็นหนึง่ใน ASEAN 
Selection 2017 เพรำะนอกจำกจะ
เป็นงำนหัตถกรรมทีมี่รปูแบบสวย 
งำม แปลกใหม่แล้ว ผลงำนดัง
กล่ำวยงัสำมำรถต่อยอดเชงิพำณชิย์ 
ได้ ซึง่ได้แรงบนัดำลใจมำจำกงำน
ปริญญำนิพนธ์ จำกชิ้นงำนศิลปะ
ทีใ่ช้ประดบัตกแต่งงำนด้ำนออก-
แบบภำยใน และผู้ผลิตชิ้นงำนใช้
ประสบกำรณ์ที่เรียนรู้มำจำกกำร
ท�ำว่ำวจุฬำและปักเป้ำในวัยเยำว์ 
เรียนรู้ที่จะใช้เทคนิควิธีกำรแบบ
ดัง้เดมิ บวกกำรเรยีนรูใ้นศลิปะ และ
ในกำรปรบัปรงุแก้ไข หำทำงดดัไม้ 
ไผ่ให้โค้งสวยในจงัหวะท่ีไม้ ไผ่จะไม่
หัก กำรมัดหวำยในจังหวะที่ลงตัว 
สวยงำม อำศยักำรประยกุต์ใช้ศลิปะ
และควำมฝึกปฏบิตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ 

รวมถึงกระตุ้นให้เกิดกำรใช้ควำม
คิดสร้ำงสรรค์ผสมผสำนกับภูมิ 
ปัญญำดั้งเดิม จนเกิดกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดบัประเทศและระดบันำนำชำติ 
กจิกรรม ASEAN Selections 2017 
ในปีนีจ้ดัขึน้เป็นปีที ่3 ภำยใต้แนว 
คิด “Innovative Craft of Bas-
ketry” โดยได้คัดสรรสุดยอดนัก
สร้ำงสรรค์งำนจักสำนจำกประ-
เทศในภมูภิำคอำเซยีน ได้แก่ Mr. 
Mexweel AK Janlita ผลงำน 
TB’s Bag/Basket ประเทศบรไูน 
Mr.Em Riem ผลงำน Jungle ประ 
เทศกมัพชูำ Yayasan Mahakam 
Lestari ผลงำน Sun Hat ประเทศ
อนิโดนเิซยี Mrs.Phouvieng Sai-
snith ผลงำน Spirit Handbag 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำ 
ชนลำว Mrs.Erianna Daniel ผล
งำน The special exhibit ประเทศ
มำเลเซีย Mr.Myint Oo ผลงำน 

Woven Lifestyle Na tute Ba-
skets สำธำรณรัฐแห่งสหภำพ-
พม่ำ Mrs.Christina Gaston ผล
งำน Foliage ประเทศฟิลิปปินส์ 
คุณกรกต อำรมย์ดี ผลงำน Spell 
Faybed Dome ประเทศไทย Mr. 
Nguyen Van Trung ผลงำน Bam- 
boo and Rattan Crafts products 
ประเทศเวียดนำม
 น�ยกรกต อ�รมย์ด ีนักสร้ำง 
สรรค์คนไทยทีไ่ด้รบัรำงวลัในครัง้
นี ้กล่ำวว่ำ “Spell Daybed Dome” 
เป็นช่ือผลงำนท่ีส่งเข้ำร่วมโครง 
กำรในครั้งนี้ ใช้วัตถุดิบจำกไม้ไผ่
และหวำยสร้ำงสรรค์ผลงำนจำก
ควำมรู้ทำง ศิลปะ บวกองค์ควำม
รูใ้หม่ ต่อยอดพฒันำไปจนสำมำรถ
ผลิตผลงำนที่สวยงำม แปลกใหม่ 
ประโยชน์ใช้สอยดเียีย่มและเป่ียม
ไปด้วยคุณค่ำจำกงำนหัตถกรรม 
โดย Spell Daybed Dome ใช้เว-
ลำสร้ำงสรรค์ประมำณ 2 อำทิตย์ 
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พล.อ.ธนะศกัดิ ์ ปฏมิาประกร รองนายกรฐัมนตร ี ประธานเปิดงานแสดง
นานาชาต ิงาน TFBO 2017 ปีที ่13, งาน TRAFS 2017 ปีที ่11 และ งาน 
ASEAN Retail ปีที ่2 ภายใต้คอนเซป็ “One Stop Shop Franchise/ Hotel/ 
Retail Solutions” ทีไ่บเทค บางนา

พันธ์ศกัด์ิ ศริริชัตพงษ์ ผูช่้วยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและ
สงัคม เปิดโครงการประกวดผล งานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลชูนัภาค
รัฐ 2560 เพ่ือผลกัดันให้เกดิผลงานนวัตกรรม ส�าหรับ Startup มอืใหม่โดย
มี ศกัด์ิ เสกขุนทด ผอ.ส�านักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ ให้การต้อนรบั 

นสิากร จงึเจรญิธรรม รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม และ นายเซิน่ จุน้ ซนิ 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั จอีพี ีสปินนิง่ จ�ากดั ร่วมเปิดตวัเส้นใย “ฟิลาเจน” 
นวตักรรมเส้นใยผสมคอลลาเจนเพือ่ใช้ในวงการอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่ง
นุง่ห่ม ทีล่านแฟชัน่ฮอลล์ ศนูย์การค้าสยามพารากอน 

ว ีซวิ คมิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่บรษิทันปิปอนเพนต์ พร้อมด้วย ทวชัีย 
ตงัธนาวิรุตม์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ�ากดั น�า
คณะเข้าพบ กติต ิสงวนตระกลู กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โตโยต้าขอนแก่น 
ผูจ้�าหน่ายโตโยต้า จ�ากดั พร้อมเยีย่มชมศนูย์ฝึกอบรมและพัฒนา K-CNS 

ดร.ธญัญาโพธิว์จิติร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โคเมดีไ้ลน์ จ�ากดั และ สติา ศติ-
ลกัษ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิทั หมอมวลชน 2000 จ�ากดั เปิดสตดูโิอเชญิ
สือ่มวลชนเกบ็ภาพบรรยากาศเบือ้งหลงัการถ่ายท�าของผูช้นะเลศิโครงการ 3 
สาว 3 วยั ขวญัใจมวลชน บนัทกึเทปรายการก่อนบ่ายคลายเครยีดตอนพเิศษ 

มร.ฮเิดคาส ึอโิตะ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั พานาโซนิค ซวิ เซลส์ (ประเทศ 
ไทย) จ�ากดั จดังานพานาโซนิค คัลเลอร์ อไลฟ์ อนิ ทรู แบลก็ เปิดตัวพานา
โซนคิ เวยีร่า โอแอลอดี ีทวี ีโดยได้รบัเกยีรตจิากคณะผูบ้รหิารจากพานาโซนคิ
ประเทศไทยและเอเชียแปซฟิิค พร้อมด้วย หลยุส์ สก๊อต เข้าร่วมงาน
 

มร.โคจ ิเทสกึะ ประธาน บรษิทั ฟจู ิซรีอ็กซ์ (ประเทศไทย) มอบประกาศนีย 
บตัรให้แก่นกัศกึษา จากคณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี มหา 
วทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรงุเทพ ทีเ่ข้ารบัการอบรมในหลกัสตูร Graphic Communication Technology 

ฝ่ายสือ่สารองค์กร บริษทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรัคช่ัน จ�ากดั (มหาชน) มอบรถเขน็
จ�านวน 10 คัน ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย จ.นนทบรีุ เพ่ือเป็นขวญัก�าลงัใจ 
และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิง่ข้ึน เพ่ือช่วยเหลือผูด้้อยโอ-
กาสทางสงัคม เพ่ือประโยชน์ต่อประเทศชาตต่ิอไป  
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สุธ ีมากบญุ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพธิส่ีงและ
อ�านวยพรผูแ้สวงบญุชาวไทยมสุลมิ ซึง่การบนิไทย จดัเทีย่วบนิพิเศษฮจัย์
เทีย่วบนิแรกของการบนิไทยออกเดนิทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยงั
ท่าอากาศยานมะดนีะห์ ประเทศซาอดุอีาระเบยี  

เกรยีงไกร ภรูวิทิย์วฒันา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารธนชาต จ�ากดั (มหาชน) 
เป็นประธานเปิดโครงการ “ธนชาต รเิริม่...เตมิเตม็ เอกลกัษณ์ไทย” ครัง้ที ่46 
ประจ�าปี 2560 รอบคดัเลอืกภาคใต้ ชงิรางวลัถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีภายใต้แนวคดิ “เท่...อย่างไทย ใครๆ กท็�าได้” 

สมพล เกยีรตไิพบลูย์ ประธานกรรมการมลูนธิสิมัมาชพี, วเิชฐ ตนัตวิานิช 
ประธานคณะกรรมการสถาบนัผูน้�า-น�าการเปลีย่นแปลง เปิดโครงการหลกั 
สตูร “ผูน้�า-น�าการเปล่ียนแปลง รุน่ที ่8” เพือ่ป้ันผูน้�ายคุใหม่ สอดรบันโยบาย
ประชารฐัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย 

คนอง ศกัด์ิเพ็ชร์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุม่งานโรงงานกลุม่มติรผล และ 
บวรนันท์ ทองกัลยา รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุม่งานทรัพยากรบคุคลและ
บรหิารกลุม่มิตรผล ร่วมถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัผูท้ีไ่ด้รบัมอบ “ทนุการศกึษากลุม่
มิตรผลประจ�าปี 2560” แก่เยาวชน ประจ�าปี 2560 

ฐาปน ีนนัทวสิยั และ มรตุ ทวเีพช็ร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ไอเดีย 
เวร์ิคส์ คอมมวินเิคชัน่ส์ จ�ากดั พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร และพนกังานบริษทั 
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพญ็กศุลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปร
มนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ณ พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท 

สรุเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
น�าคณะผู้บริหาร และพนกังาน บริษัท ช ทวี จ�ากดั (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
และวางพวงมาลาถวายสกัการะในการพระพธิธีรรมสวดพระอภธิรรม พระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 

ประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ฐติกิร จ�ากดั 
(มหาชน) น�าทมีโดยผูบ้รหิารพร้อมด้วยพนกังานในเครอื SPI ร่วมใจออกค่าย
จิตอาสา พัฒนาโรงเรียนพร้อมมอบสิ่งของเพื่อการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้น
อนบุาลจนถงึมธัยมศกึษา ณ โรงเรยีนวดัโตนด จ.พระนครศรอียธุยา 

ชัยภฎั เตมียบตุร ผูอ้�านวยการฝ่ายส�านักกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทางยก
ระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน) และพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่สานต่อ
โครงการ “ให้ใจห่วงใยสงัคม ปีที1่0” ในการปรับปรุง ทาส ีและตกแต่งห้อง
สมุดและห้องคอมพิวเตอร์ ทีร่ร.วัดธัญญะผล จ.ปทมุธานี


