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คนเรามีโอกาสจะเติมเต็มได้ 
เตมิไปเรือ่ยๆ ชวิีตกจ็ะสมบรูณ์

 3

หัวใจเศรษฐี

editor59lokwannee@gmail.com

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

ศึก“สหรัฐ-รัสเซีย”
กระทบศก.

ต่างประเทศ 7

199ล้าน
“เนย์มาร์”ซบปารีส

กีฬา 6

บัวหลวงชูลงทุน
“สติมีสตางค์มา”

เศรษฐกิจ 4
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36

รางวัลที่ 1

เลขทาย 2 ตัว

งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ผลสลากกินแบงรัฐบาล

061  386

787  989

เลขหนา 3 ตัว

เลขทาย 3 ตัว

เขื่อนวิบัติ!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

ตรวจรางวัล 11

ที่พึ่งสุดท้าย
แห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ชัน้ส่ังฟ้องคดี
และการไต่สวนพยานในชัน้ศาล 
ทัง้ยงัร้องขอให้ศาลพพิากษาคดี
นี้ตามข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
และพยานหลักฐานที่เข้าสู ่ส�า 
นวนโดยชอบและสุจริต ไม่ฟัง
ค�าชีน้�าจากผูม้อี�านาจ เพือ่ให้สม
กับค�ากล่าวที่ว่า “ศาลเป็นที่พึ่ง
สุดท้ายของประชาชน”

ค�าแถลงปิดคดีที่ถูกกล่าวหา
ปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุ 
จริตในโครงการรับจ�าน�าข้าว
ด้วยวาจาของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ความ
น่าสนใจนอกจากจะอยู ่ที่ประ    
เด็นการต่อสู้คดีที่มีพิรุธตั้งแต่
ชั้นไต่สวนของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4635 (1160) วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

17th Anniversary



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก
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ป.ป.ช.-สตง.ไม่มหีน้าทีต่ามกฎหมาย
ทีจ่ะสัง่ให้ฝ่ายบรหิารยบัยัง้

การด�าเนนินโยบายสาธารณะทีแ่ถลงต่อสภา

การตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตขึ้นมาตรวจสอบเพิ่มเติมอีก
คณะหนึ่ง
 ที่ ส� าคัญคณะรัฐมนตรี ได ้
ป้องกันความเสียหายโดยฤดูกาล
ผลติ 2556/57 โดยปรบัลดวงเงนิ
รับจ�าน�าจากไม่จ�ากัด เป็นจ�ากัด
วงเงินการรับจ�าน�าไม่เกินรายละ 
500,000 บาท และ 350,000 
บาท ตามล�าดบั ลดราคารบัจ�าน�า
จาก ตนัละ 15,000 บาท เหลอืตนั
ละ 13,000 บาท 
 “หากดฉินัมเีจตนาทจุรติ หรอื
สมยอมให้ทจุรติ จะสร้างหลกัเกณฑ์
ที่เข้มงวดมากขึ้นมาท�าไม... ดิฉัน
รู้ดีว่า ดิฉันเป็นเหยื่อของเกมการ 
เมืองที่ลึกซึ้ง จึงหวังพึ่งศาลสถิต
ยุติธรรม... ดิฉันไม่ได้ท�าอะไรผิด 
ในช่วงท�าโครงการรบัจ�าน�าข้าว เป็น
ผลพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว
ว่า ท�าให้ชาวนามคีณุภาพชวีติทีด่ี
ขึน้ จงึขอวงิวอนศาลได้โปรดพจิาร 
ณา พพิากษาคดนีีต้ามข้อเทจ็จรงิ 
ข้อกฎหมายและพยานหลกัฐานที่
เข้าสู่ส�านวนโดยชอบและโดยสจุรติ 
ไม่รับฟังการช้ีน�าจากฝ่ายใดๆแม้ 
แต่หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) ผูก้มุชะตาและอ�า 
นาจรฐั ทีพ่ดูชีน้�าคนในสงัคมเก่ียว
กับคดี ท�านองว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ผิด
แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการพจิารณา
ได้อย่างไร ซึง่ค�าพดูนี ้เป็นการชีน้�า 
เสมอืนหนึง่ว่า มกีารกระท�าความ
ผิดแล้ว ทั้งๆที่ศาลยังไม่ได้ตัดสิน 
ดิฉันเชื่อในค�ากล่าวที่ว่า ศาลเป็น
ที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน”

ค�าแถลงปิดคดีด้วยวาจากรณีถูก
กล่าวหาปล่อยปละละเลยให้เกิด
การทจุริตในโครงการรบัจ�าน�าข้าว
ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรี ต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู ้ด�ารงต�า-
แหน่งทางการเมือง เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคมที่ผ่านมา มีเนื้อหาสาระ
สรุปได้ดังนี้
 คดีนี้มีพิรุธตั้งแต่ชั้นไต่สวน
ของคณะกรรมการป้องกนัและปราบ
ปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) 
ชัน้สัง่ฟ้องคดแีละการไต่สวนพยาน
ในชั้นศาล
 ในชั้นไต่สวนมีความเร่งรีบใช้
เวลาไต่สวนเพยีง 79 วัน และชีม้ลู
ความผดิหลงัพ้นจากต�าแหน่งนายก
รฐัมนตรเีพยีง 1 วนั เป็นการชีม้ลู
ทัง้ทีค่ดอีืน่ทีเ่กีย่วกบัการทจุรติระ 
บายข้าวยงัไม่มข้ีอสรปุ อกีทัง้ป.ป.ช. 
ยืนยันตลอดว่าการทุจริตระบาย
ข้าวไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับน.ส. 
ยิ่งลักษณ์
 ก่อนการสั่งฟ้องคดีอัยการสูง 
สุดเหน็ว่าผลการไต่สวนของป.ป.ช. 
ไม่สมบรูณ์ท่ีจะฟ้องคดไีด้ แต่กลบั
มีค�าสั่งฟ้องก่อนที่ประชุมสภานิติ 
บญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) มมีตถิอด 
ถอนออกจากต�าแหน่งเพียงหน่ึง
ชัว่โมงในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558
 มีการฟ้องนอกส�านวนไม่ยึด
รายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม
ที่กฎหมายก�าหนด
 ในชั้นพิจารณาคดีมีการ
เพิม่ข้อเทจ็จรงิและพยานหลกั
ฐานใหม่ที่เกิดขึ้นหลังฟ้องคดี 
เช่น รายงานผลตรวจสอบคณุ 
ภาพและปริมาณข้าว สรุปผล

การสอบข้อเท็จจริง ความรับ
ผิดทางละเมิด และน�าพยาน
หลักฐานคดีทุจริตระบายข้าว
ที่ป.ป.ช.มีมติช้ีมูลหลังคดีจ�า 
น�าข้าวมาใช้ในคดี
 นโยบายจ�าน�าข้าวเป็นนโย-
บายสาธารณะเพื่อมุ่งช่วยเหลือ
ชาวนากว่า 15 ล้านคนเพ่ือให้มี
รายได้เพยีงพอต่อการด�ารงชพี ไม่
ได้มุ่งสร้างประโยชน์ให้ใครเป็น 
การเฉพาะอย่างทีถ่กูกล่าวหา และ
ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจ
 นโยบายจ�าน�าข้าวเป็นการด�า 
เนนิการตามแนวนโยบายพืน้ฐาน
แห่งรัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญ 2550 
มาตรา 84 (8) ก�าหนดไว้ เป็นการ
ด�าเนนิการตามนโยบายของคณะ
รัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา และ
ด�าเนินการตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 ถึง 
2558 ท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบ
 ไม่ได้เพิกเฉย ละเลยตามข้อ
กล่าวหาเพราะได้ก�าหนดมาตร-
การ หลักเกณฑ์ วิธีการด�าเนิน
การในรปูแบบคณะกรรมการ โดย
มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาท�า 
งานแต่ละด้านกว่า 13 คณะ โดย
ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีให้เกิดการ
คานอ�านาจและถ่วงดุล ติดตาม
ตรวจสอบ ตามระเบียบของการ
บริหารราชการแผ่นดิน

 ทีไ่ม่ระงบัโครงการเพราะเป็น
โครงการทีม่ปีระโยชน์ มคีวามคุม้
ค่าต่อการด�าเนินภารกิจภาครัฐ 
ตามหลกัเกณฑ์การประเมนิความ
คุ้มค่า ที่ต้องไม่ค�านึงเฉพาะ ราย
จ่าย หรอืประโยชน์ ทีค่�านวณเป็น
ตัวเงินได้ แต่ต้องพิจารณาถึงประ 
โยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
และประโยชน์อื่นๆโดยรวมด้วย 
การด�าเนนิโครงการตลอด 5 ฤด-ู
กาลผลิต เป็นไปตามกรอบท่ีกฎ 
หมายบัญญัติ และกรอบเพดาน
หนี้สาธารณะ ที่ส�าคัญไม่มีหน่วย
งานใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบด�า-
เนนิโครงการเสนอทัง้ต่อดฉินัและ
คณะรัฐมนตรีให้ยุติหรือระงับยับ 
ยัง้โครงการ ดงันัน้จะให้ใช้อ�านาจ
นายกรฐัมนตรยีตุหิรอืระงบัยบัยัง้
โครงการได้อย่างไร
 ส่วนกรณีที่ ป.ป.ช.และส�า-
นักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
มีหนังสือท้วงติงนั้น เป็นที่ทราบ
กันดีว่าทั้ง 2 หน่วยงานไม่มีหน้า 
ทีต่ามกฎหมายทีจ่ะส่ังให้ฝ่ายบร-ิ
หารยับยั้ง การด�าเนินนโยบาย
สาธารณะทีแ่ถลงต่อสภา อย่างไร
กต็าม ไม่ได้ละเลยต่อข้อท้วงตงิได้
ส่งข้อเสนอของป.ป.ช.และสตง.ให้
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ชดุต่างๆรบัไปพจิารณาตามขัน้ตอน
บริหารราชการแผ่นดิน นอกจาก
นี้ ยังเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและ
ได้มีการตั้งคณะกรรมการอ�านวย
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 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

ที่พึ่งสุดท้าย
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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  เร่ืองความเข้าใจ เร่ืองเหน็ธรรม รูธ้รรมใน
ตนเองนั้นถือว่าพอใช้ ส่วนจะแจกจ่ายให้ผู้อื่น
อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแค่ไหนก็ต้องแล้วแต่การ
ฝึกฝน การฝึกถ่ายทอดทีเ่ป็นเรือ่งของชัว่โมงบนิ 
ถ้าคณุทองมาให้ทนุ ให้แนวทาง ให้การสนบั-
สนนุวดั มลูนธิ ิโรงพยาบาล โรงเรยีน มหาวทิ-
ยาลยัได้ยอดเย่ียมแล้ว ถ้าสามารถถ่ายทอดให้
ธรรมะ จ่ายธรรมะได้อย่างคล่องแคล่ววจิติรพสิ 
ดารอีก ต้องถือว่าเป็นคนทีม่คีวามสมบรูณ์รอบ
ด้าน ซึ่งคนเรามีโอกาสจะเติมเต็มได้ เติมไป
เรือ่ยๆ ชวีติกจ็ะสมบรูณ์ และยงัส่งผลถึงหน่วย
งาน องค์กร ประเทศชาต ิซึง่ถอืเป็นหน้าทีข่อง
ความเป็นมนุษย์ที่จะคอยเติมเต็มให้ทุกสิ่งทุก
อย่างให้มนัอดุมสมบรูณ์
  “ทนุวจิติรพนัธุ”์ จงึจะน�าไปสร้างความอุดม
สมบรูณ์ได้ โดยเฉพาะพระรปูหนึง่ท่านบอกว่าตัง้
เครื่องฟอกไตเป็นร้อยๆเครื่อง แต่ไม่ได้รับงบ
ประมาณจากส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 
(พศ.) เลย เชือ่ว่าทกุองค์กรทีม่ารบัทนุไปแล้วก็
สบายใจ  เพราะไม่ต้องถูกทอนเหมอืนทีอ่ืน่ ไม่มี
เงนิทอนไปเข้ากระเป๋าใครต่อใคร น�าไปใช้ก่อให้
เกดิประโยชน์แต่ละองค์กรให้ลลุ่วงก้าวหน้าและ
เกดิความอดุมสมบรูณ์   
  จงึต้องขอบอกว่า ถ้าเศรษฐเีมอืงไทยท�า
แบบคณุทองมา ไม่เป็นเศรษฐขีีเ้หนยีวนาย 
ทุนหน้าเลือดขูดรีด ทั้งที่คุณทองมาก็ไม่
ถอืว่าเป็นเศรษฐอีนัดบั 1 อนัดบั 2 ของประ 
เทศ แต่ถอืเป็นคนใจถงึใจบญุอนัดับต้นๆ
ของประเทศไทยแน่นอน
  เจรญิพร

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

 
In Brief : ย่อความ

หัวใจเศรษฐี

ทรรศนะ

คุณทองมา วจิิตรทองพันธ์ุ เป็นเศรษฐี
ใจบญุ ไม่เป็นนายทนุหน้าเลอืดขดูรดี 
ทั้งยังรู้สึกว่าเป็นคนสนใจใฝ่ธรรมะ  

แก้ตวักนัพัลวนักรณอีทุกภยัทีส่กลนคร 
ชาวบ้านในพืน้ทียื่นยันไม่มหีน่วยงานราช     
การใดทีแ่จ้งเตอืน ทัง้ยงัมกีรณ ี “เขือ่น
ห้วยทรายขมิน้” พงั หรอืถกูน�า้กดัเซาะ 
แม้แต่ “ทัน่ผูน้�า” และล่ิวล้อกอ็อกมา
ปรามอย่าเอาการเมอืงมาเกีย่วข้อง เพราะ
เป็นภยัธรรมชาติ จนมคี�าถากถางว่า “เขือ่น
พงัเรยีกน�า้กดัเซาะ กระสนุจรงิเรยีก
กระชบัพืน้ที”่   
 ที่น่าสนใจคือเฟซบุ๊ก “Chaina-
rong Sretthachau” ที่ระบุว่าเป็น
อาจารย์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และ
เคยเป็นผูอ้�านวยการ Southeast Asia 
Rivers Network ให้ความรูเ้รือ่งเขือ่น
ดนิจะได้ไม่ถกูนักสร้างเขือ่นสบัขาหลอก
คอื
 1.อ่างเกบ็น�า้ คอื บรเิวณทีอ่ยูห่ลัง
เขือ่นดนิและท�าหน้าทีเ่กบ็กกัน�า้ 
 2.เขือ่นดนิ คอื ตวัเขือ่นทีถู่กสร้าง
ขวางทางน�า้ ท�าหน้าทีก่ัน้น�า้ให้กกัเกบ็ไว้
ในอ่างเกบ็น�า้ ในประเทศไทยถกูเปลีย่น
เป็น “ท�านบดนิ” เมือ่เขือ่นวบิตั ิ หรอื
เขือ่นพงั เพือ่ให้ดวู่าไม่รนุแรง 
 3.เขือ่นวบิตั ิคอื ตวัเขือ่นหรอืส่วน
ประกอบเกดิความเสยีหาย ไม่สามารถ
ท�าหน้าทีเ่กบ็กกัน�า้ได้อีกต่อไป แต่หลกัๆ 
คอื การก่อสร้างไม่ได้คณุภาพ โดยเฉพาะ
คณุภาพดนิและการบดอดั และการขาด
การบ�ารงุรักษาท่ีดี
 กรณ ี“เขือ่นห้วยทรายขมิน้” น�า้กดั
เซาะกจ็รงิ เพราะน�า้ล้นสนัเขือ่น แต่ที่
น่าสมเพชคอื การบดิค�าแบบ “ศรธีนญ
ชยั” มาใช้แทนค�าว่า เขือ่นวบิตั ิ หรอื
เขือ่นพงั เขือ่นแตก โดยไม่สนใจใยดคีน
ท้ายเขือ่นจะได้รบัผลกระทบอย่างไร และ
ไม่สนใจท่ีจะเตอืนภัย ซึง่เป็นหนึง่ในหน้า 
ทีห่ลกัหลงัจากสร้างเขือ่นแล้ว
 ส่วนค�าว่า “แหว่งเป็นบางจดุ” ผู้
ทีน่�าค�านีม้าใช้นบัว่าอจัฉรยิะจรงิๆ 
จนศรธีนญชยัเรยีกพีไ่ด้เลย!

เขื่อนวิบัติ!
เมือ่พดูถงึหวัใจเศรษฐกีนัแล้ว เศรษฐมีหีลายระ 
ดบั เศรษฐใีจสงูใจประเสรฐิ สมยัก่อนเรยีกกนัว่า 
“พ่อเลีย้ง” คอื เลีย้งคนเลีย้งใครต่อใครได้เยอะ
แยะ ถงึเรยีกว่าพ่อเลีย้ง แต่สมยันีก้ลบัมบีางคน
ทีถ่กูเรยีกว่านายทนุบ้าเลอืด นายทนุขดูรดี   
  อย่างเมือ่เรว็ๆนี ้อาตมาได้ไปรบัทนุของทนุ
วจิติรพงษ์พนัธุ ์ คอื คณุทองมา วจิติรทอง-
พนัธุ ์เจ้าของเครือพฤกษา ได้บริจาคเสียสละราย
ได้ท่ีเป็นน�า้พกัน�า้แรงและผลงานของพนกังาน
ของผูบ้รหิารของพฤกษาจ�านวนกว่า 40 ล้านบาท 
โดยให้ทัง้องค์กรศาสนา องค์กรการศกึษา สงัคม
และแพทย์ต่างๆ วดัสวนแก้วหรือมลูนธิสิวนแก้ว
กไ็ด้ 1 ล้านบาท เพือ่ช่วยตัง้ “กองทนุน�า้” ทีว่ดั
ท�าเพ่ือสังคม ท�าให้เกดิแทง็ก์น�า้ บ่อบาดาล แก้ม
ลิง หรือหลุมขนมครก เป็นไปตามที่ในหลวง
รชักาลที ่9 ตรสัว่า “น�า้คอืชวีติ”  
  เม่ือได้เงนิก้อนนีม้า เราต้องท�าเรือ่งแทง็ก์น�า้ 
ประปา บ่อบาดาลอะไรต่างๆ ผนวกกบัการมเีรือ่ง
การเกษตร อตุสาหกรรมและรกัษาระบบนเิวศน์ 
เรือ่งนีท้�าแล้วจะเกดิคณุ เกดิประโยชน์มากมาย
มหาศาลต่อไป ถือว่าคุณทองมาเป็นเศรษฐีใจ 
บญุ ไม่เป็นนายทนุหน้าเลอืดขดูรดี ทัง้ยงัรูส้กึว่า
เป็นคนสนใจใฝ่ธรรมะ การอธบิายธรรมะของ
คุณทองมาก็ดูเป็นเร่ืองลึกซึ้ง แต่มีวิธีการถ่าย 
ทอดทีถ่อืว่าเก่ง คอืเก่งรอบด้าน คดิการงานกเ็ก่ง 
ท�างานกเ็ก่ง แม้แต่พดูอธบิายบางเรือ่ง แต่จะบอก
ว่าเก่งไปทุกเร่ืองกเ็ป็นจติธรรมชาตขิองมนษุย์ที่
มทีัง้ส่วนทีเ่ตม็สมบรูณ์ และส่วนทีอ่าจขาดไป แต่
ทีเ่หน็คอืความตัง้ใจจะศกึษาปฏบิตัธิรรม จงึน่า
อนโุมทนาเป็นอย่างยิง่
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เศรษฐกิจ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,950.00 บาท

 ขาย 20,050.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,587.00  บาท

 ขาย   20,050.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,270.16  ขาย 1,270.59
ลอนดอน ซื้อ 1,270.25 ขาย 1,270.55

ภาวะหุ้น 1 สิงหาคม 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

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

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

33.53

40.02875

45.75875

4.3713

0.31458

24.85575

+0.37  1,576.45  
  39,095.36
-0.11  2,250.50  
  31,447.36
-1.19  1,002.77  
  24,813.02
+2.20  553.23  
  1,986.04

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

 1,688.00  -6.06

 2,362.50  +12.07

 2,454.35  -0.16

 1,840.10  -2.11

 2,386.82  +9.92

 2,919.45  +10.79

 1,251.83 -0.58

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,118.08

13.09

4,506.22

11.53

611.86

-

13,518.99

34.58

13,987.76

35.78

-468.77

-

15,885.80

40.63

15,962.23

40.83

-76.44

- 

บรรณรงค์  พชิญากร 

บวัหลวงลงทนุ‘สตมีิสตางคม์า’

 นายบรรณรงค์ พชิญากร กรรม 
การผู้จดัการ กจิการค้าหลกัทรพัย์ 
บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ�ากดั 
(มหาชน)  เปิดเผยโครงการ เดอะ 
สต๊อก มาสเตอร์ 2560 ภายใต้
แนวคดิ “สตมิ ีสตางค์มา” หลงัได้
รบัการตอบรบัอย่างดตีลอด 5 ปีที่
ผ่านมา ปีที ่6 เน้นการสร้างสตทิาง 
การเงนิในหลากหลายมติ ิเพือ่เป็น
ยนัต์กนัจนกบันกัลงทนุและบุคคล
ทัว่ไป ปีนีเ้น้นการเรยีนรูก้ารลงทนุ
แบบง่ายๆ ส�าหรบัผูเ้ริม่ต้นการออม
และลงทนุ ทัง้ยงัได้ท�าความดร่ีวม
กันโดยรายได้ท้ังหมดจะน�าไปบริ 
จาคให้มลูนธิพิระดาบสซึง่เป็นโครง 
การพระราชด�าริของในหลวงรัช-
กาลท่ี 9 ท่ีเน้นให้ความรู้และฝึก
อาชพีผูด้้อยโอกาสให้ดแูลตวัเองได้
  ส�าหรบัแนวคดิยนัต์กันจนแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่และในแต่ละ
กลุ่มคอืกลุ่มรายได้ ซึง่ควรม ี“สติ
หา” คอืการรบัรูร้ายได้จากการท�า 
งาน เงนิเดอืน โบนสั งานพเิศษ 
เพยีงพอหรอืไม่ และ “สตมิ”ี คอืมี
รายได้จากทรพัย์สนิ ค่าเช่า ปันผล 
ดอกเบีย้รบั กลุม่รายจ่ายควรม ี“สติ
จ่าย” คือ แบ่งส่วนของการจ่าย เพือ่
ความสขุของตนเอง เช่น อยากไป
เทีย่ว อยากมมีอืถือใหม่ และ “สติ
ใช้” คอืต้องรูว่้าเงนิทีต้่องใช้ในชวีติ
ประจ�าวนัมอีะไรบ้าง เช่น ค่าน�า้ ค่า
ไฟ ค่าเช่าบ้าน ค่ากนิ กลุม่เกบ็ออม 
ซึง่ควรม ี“สตเิกบ็” คอื เกบ็ส�ารอง

เงินบางส่วนเพื่อใช้ในยามคับขัน 
เช่น เจบ็ป่วย ตกงาน และ “สตอิอม” 
คอื ออมเงนิบางส่วนเพือ่เป้าหมาย
ทางอนาคต โดยต้องท�าให้เกดิดอก
ผล เพือ่ให้เพยีงพอกบัการใช้จ่าย
ในอนาคตทีต้่องการ เมือ่มสีตทิัง้   
3 กลุ่มใหญ่กจ็ะมี “สตางค์มา” นัน่
คือความมั่งมีและมีเงินเพียงพอที่
รองรับแผนต่างๆในชีวิตอย่างมี
อสิระ
 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้
รู้จักผลิตภัณฑ์ต่างๆทางการเงิน  
เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
รูจั้กเครือ่งมือทีจ่ะมาช่วยให้การลง 
ทนุเป็นเรือ่งเข้าถงึง่าย รวมถงึวธิกีาร
สร้างพอร์ตลงทุนที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายของชวีติ จากทมีกรูขูอง
หลักทรัพย์บัวหลวงผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ซึง่สะดวกกบัรปูแบบชวีติ
คนรุน่ใหม่ ทัง้สามารถเรยีนรูย้้อน
หลงัได้เมือ่ต้องการ พร้อมสร้างประ 
สบการณ์ลงทุนจริงในตลาดหลัก
ทรพัย์ฯ ดงันยิาม “รูจ้รงิกบัสนาม
จรงิ” ขณะเดยีวกนัยงัได้รบัหนงัสือ
เสยีง “สตาร์ทเครือ่งเรือ่งลงทนุ” 
มลูค่า 200 บาท และส�าหรบั 500 
ท่านแรกสามารถรับบัตรเข้าร่วม 
BLStalk ตอน “สต.ิม ีสตางค์.มา” 
มลูค่า 600 บาทฟรทีนัที
  ส�าหรบัไฮไลท์การสร้าง “ยนัต์
กนัจน” ด้วยตนเองเริม่ต้นด้วยงาน
สัมมนา BLStalk@Bangkok ตอน 
“สต.ิม ีสตางค์.มา” ทีธ่นาคารกรงุ-

เทพ ส�านกังานใหญ่ โดยมแีขกรบั
เชญิอย่าง เคน โสรตัน์ วณชิวรากจิ 
นกัลงทนุเน้นคณุค่า หรอื VI (Va-
lue Investor)  จะเปิดเผยหลกัการ
ลงทุนระยะยาวที่มีการน�าธรรมะ
เข้ามาช่วยในการสร้างวธิคีดิการลง 
ทนุ และไฮไลท์ปิดท้ายด้วยการสมั 
ผัสประสบการณ์สร้างพอร์ตหมื่น
ล้านแบบ Exclusive กบัผูจ้ดัการ
กองทนุระดบัแนวหน้าอย่างพรีพงศ์ 
จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกองทุนบัวหลวงและประ-
ภาส ตนัพบิลูย์ศกัดิ ์ ประธานเจ้า
หน้าทีก่ารลงทนุ กองทนุทาลสิ  
 ผูส้นใจสามารถสมัครผ่านทาง  
www.bualuang.co.th/thestock-
master ระหว่างวันท่ี 1-25 สิงหาคม 
ค่าร่วมโครงการจ�านวน 2,000 บาท 
(รบัจ�านวนจ�ากดั) รายได้ทัง้หมด
บรจิาคให้มลูนธิพิระดาบส ดรูาย
ละเอียดที่www.facebook.com/
thestockmaster และ www.face 
book.com/bualuangsec หรือ
สอบถามทีโ่ทร. 0-2618-1111

มอบทองค�า : นายปรญิญา จนินั-
ทยุา ผู้อ�านวยการ ฝ่ายพฒันาธรุกจิ
การช�าระเงนิและร้านค้ารบับตัร ธนา 
คารธนชาต จ�ากดั (มหาชน) มอบ
รางวัลสร้อยข้อมือทองค�าหนัก 25 
สตางค์ แก่ผูโ้ชคด ีนางสาวพรทพิย์ 
แซ่เล้า และ นายสมบติั ชยัพนิจิ จาก
แคมเปญ “สงกรานต์นีด้กีว่าด้วยเวส
เทร์ิน ยเูนีย่น” 

หลกัทรพัย์บวัหลวงจดุกระแสการเงนิโครงการ “เดอะ สต๊อก 
มาสเตอร์ 2560” เป็นปีที ่6 ด้วยแนวคิด “สติม ีสตางค์มา” 
เน้นให้ความรูเ้รือ่งการเงนิและการออมผ่านช่องทางออนไลน์ 
ปลกูฝัง 6 สตสิ�าคญัสร้าง “ยนัต์กนัจน” ทีเ่หมาะสมกบัตัวเอง
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เศรษฐกิจ

ไฟเขียวลดทุน : นายก�าธร ตติยกวี ประธานกรรมการ เป็นประธาน
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยผู้ถือหน่วยทรสัต์รบัทราบผล
การด�าเนินงาน และอนุมัติให้กองทรัสต์ WHABT สามารถลดทุนใน
กรณีที่มีสภาพคล่องส่วนเกินในกรณีที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืนหรือ
กรณีอื่นๆได้ 

เปิดร้าน : นายชัยณรงค์ เลอเลิศวณิชย์ และ กิตติยาภรณ์ กุลไพบูลย์ 
ตวัแทนผูบ้รหิารบรษิทั เซน็ทรลั เรสตอรองส์ กรุป๊ จ�ากดั และ ซาเมยีร 
อัคคาวอล ตัวแทนผู้บริหารแบรนด์และแฟรนไชส์ เคเอฟซี จากบริษัท 
ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด ร่วมฉลอง
เปิดร้านเคเอฟซี สาขาโฮมเวิร์ค พัทยา

ยทุธลกัษณ์ ศริพิรเลศิ 

ศิริเลิศกรุ๊ป ประกาศแผนธุรกิจ 5 ปีกว่า 5,000 ล้านบาท 
พัฒ นาอสังหาฯทั้งแนวสูง แนวราบ โรงแรม และที่ท่อง
เที่ยว น�า ร่องโครงการ “ซายน์ สุขุมวิท 50” เจาะคนรุ่น
ใหม่และผู้เช่าต่างชาติ เชื่อมั่นศักยภาพของท�าเลอ่อนนุช
และรูปแบบของโครงการตอบโจทย์ความต้องการ คาดจะ
สามารถปิดการขายได้ภายใน 3 เดือน

‘ศิริเลิศ’รุกอสังหาฯ5ปี5,000ล้าน

 นายยุทธลักษณ์ ศิริพรเลิศ 
กรรมการบรหิารกลุ่มบรษิทัในเครอื
ศริิเลศิ เปิดเผยว่า ศริเิลศิกรุป๊ท�า 
งานด้านอสังหาริมทรัพย์มายาว 
นานจากธุรกิจของครอบครัวรุ่น
พ่อถงึรุน่ลกู โดยน�าความรูผ้นวก
เทคโนโลยจีนเป็นศริเิลศิกรุป๊ทีป่ระ 
กอบด้วย บรษิทั ศริเิลิศ คอร์ปอ-
เรชัน่ จ�ากดั, บรษิทั ศิรเิลศิ ดเีวล 
ลอปเม้นท์ จ�ากดั และบรษิทั สเปซ
รเีลชัน่ ดไีซน์ จ�ากดั ซึง่บรษิทัวาง
เป้าหมายเปิดโครงการใหม่ปีละ 
1-2 โครงการและยอดขายในช่วง 
5 ปีแรกปีละ 500 ล้านบาท ส่วน 
5 ปีถดัไป ปีละ 1,000 ล้านบาท 
 ส�าหรบัปีน้ีน้ันได้เปิดโครงการ 
“ซายน์ สขุมุวทิ 50” มูลค่าประ-
มาณ 340 ล้านบาท และต้นปีหน้า
จะเปิดโครงการบ้านเด่ียวโครง-
การแรกย่านเพชรเกษมมลูค่าโครง 
การประมาณ 400 ล้านบาท และ

โครงการคอนโดมเินยีมโลว์ไรซ์อกี 
1 โครงการ มลูค่า 400 ล้านบาท 
ส�าหรบัธุรกจิในเครือจะเปิดสถาน
ทีท่่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ซึง่ขณะ
นีอ้ยูร่ะหว่างปรบัปรงุ ประมาณต้น
ปี 2561 และโรงแรมตากอากาศ
ระดบัสากลในอกีไม่เกิน 5 ปีข้าง
หน้า
 ในส่วนโครงการ “ซายน์ ส-ุ
ขุมวิท 50 (SIGN Sukhumvit 50) 
ออกแบบภายใต้แนวคดิ “A San-
ctuary of City Living ทีท่ีค่วาม
สงบบรรจบชวีติเมอืง” เนือ่งจาก
ท�าเลทีต่ัง้อยูบ่นถนนทีพ่ร้อมด้วย
สิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน 
และใกล้ศนูย์กลางธุรกจิ แหล่งไลฟ์
สไตล์ ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนและ
รถไฟฟ้า แต่รกัษาแนวคดิการใช้
ชีวิตเป็นส่วนตัวในบ้านและสา-
มารถสัมผัสสีสันของชีวิตเมืองได้
ทันทีเมื่อก้าวออกจากโครงการ

ตามสไตล์คนรุน่ใหม่ ภายในห้อง
มรีะบบ Home automation และ 
Sound System Controller เพือ่
ตอบโจทย์คนรุน่ใหม่อย่างแท้จรงิ   
ส�าหรับชาวต่างชาติโซนนี้ถือเป็น
โซนยอดนยิม ไม่ว่ากลุม่ชาวญีปุ่น่ 
จนี หรอืยโุรป จงึท�าให้เกดิความ
รู้สึกว่าอยู่ในสังคมแวดล้อมเดียว 
กนั เดนิทางสะดวกและมสีถานที่
ราชการ โรงเรยีนนานาชาตหิลาย
แห่ง นอกจากนี ้มอีาคารส�านกั-
งานอีกหลายอาคาร ห้างสรรพสนิ 

ค้าหน้าโครงการ  
  ทีต่ัง้ของโครงการซอยสขุมุวทิ 
50 ยงัเชือ่มถงึทางพเิศษเฉลมิมหา 
นคร ท�าให้ขึน้ทางด่วนรามอนิทรา-
อาจณรงค์และออกนอกเมอืงย่าน
บางนา-พฒันาการได้สะดวก หรอื
จะเดินทางเข้าเมืองด้วย BTS ที่
สถานอ่ีอนนชุ SIGN Sukhumvit 
50 จงึเป็นโครงการทีน่่าจับตามอง
อย่างมากส�าหรบัผูม้องหาทีอ่ยูอ่า 
ศยัไม่ไกลเมอืง 
 นายยุทธลกัษณ์ กล่าวถงึตลาด
ส�าหรับผู้อยู่อาศัยจริงว่ายังมีก�า-
ลงัซือ้ แต่อาจมีข้อจ�ากดัเรือ่งของ
การขอสนิเชือ่ แต่คาดว่าปีหน้าจะ
ดีขึ้น แต่ตลาดคอนโดมิเนียมยัง
ต้องค�านงึถงึซพัพลายทีอ่าจมมีาก 
กว่าความต้องการในบางท�าเล ซึง่
บริษัทเตรียมจัดงาน Pre-Sale 
วนัที ่5-6 สงิหาคม ทีส่�านกังาน
ขายโครงการ โปรโมชัน่ราคาพเิศษ
ส�าหรบัลกูค้าทีจ่องและท�าสัญญา
จะได้รบั Samsung Galaxy S8 
ทัง้มสีทิธิล์ุน้รบัรางวลั Lucky Draw 
มลูค่ากว่า 100,000 บาท ส�าหรบั
ลูกค้าลงทะเบียนผ่านออนไลน์ 
www.signcondo.com จะได้รับ
ส่วนลดเพิม่สงูสดุ 20,000 บาท  
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กีฬา

โลกกีฬา

ชัดเจนไม่คดิขาย‘คตูนิโญ่’ 
เจอร์เกน คล็อปป์ ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล 
ออกมาตดิเบรก ทีมบาร์เซโลน่า ลัน่ คตูนิโญ่ 
ไม่มีไว้ขาย โดยต้นเดือนที่แล้ว ทางทีมลิ-
เวอร์พูล เพ่ิงจะปฏิเสธข้อเสนอจ�านวน 72 
ล้านปอนด์ ทีย่ืน่ให้กบันกัเตะทมีชาตบิราซลิ
ผูน้ี ้ แม้ว่าจะไม่มช่ืีอของบาร์เซโลน่า ในข่าว 
แต่เป็นทีค่าดกนัว่า มคีวามเป็นไปได้ทีท่มีเจ้า
บญุทุม่จากสเปน อาจจะยอมขึน้ค่าตวัสงูกว่า
เดมิ โดยเฉพาะ คลอ็ปป์ ให้สมัภาษณ์ก่อนลง
ท�าศึกออดี ้คพั กบับาเยร์ิน ทีเ่ยอรมน ีเมือ่
วนัอังคารทีผ่่านมาว่า “หากคุณบอกว่าจะไม่มี
การขายแน่นอน คุณยังต้องแปลอะไรอีก” 
คลอ็ปป์ กล่าว 

ชู‘โบลต์’เทยีบเท่ากบั‘อาล’ี 
ลอร์ด โค กล่าวยนืยนั ยเูซยีน โบลต์ คืออจั 
ฉรยิะในวงการกรฑีาโลก เหมอืนกบั โมฮมั-
หมดั อาลี ในวงการมวยโลก โดย โบลต์ เจ้า 
ของเหรยีญทองโอลมิปิก 8 สมยั ตัง้เป้าจะ
รีไทร์หลังจากจบการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์
โลก ทีอ่งักฤษ ซึง่จะเริม่การแข่งขนัวนัศกุร์ที่
จะถึงนี้ “เขาเป็นนักวิ่งระยะสั้นที่ดีที่สุดคน
หน่ึงของวงการ” โค ประธานสหพนัธ์กฬีาโลก 
กล่าว “ยเูซยีน โบลต์ เป็นอจัฉรยิะ ผมไม่คดิ
ในเรือ่งนีเ้ลย เขายิง่ใหญ่เทยีบเท่ากบั อาลี 
เขาคือผู้ทรงอิทธิพลในวงการกีฬาโลก คุณ
ลองไปฟังคนเค้าพดูคยุกนัในผบัตอนคืนวนั
ศกุร์ หลายคนอาจจะพดูถงึนกัฟตุบอล นกั
เทนนสิทีด่ท่ีีสดุ แต่ปฏิเสธไม่ได้ ถ้าเป็นสดุ
ยอดนักวิง่ระยะสัน้กต้็องเขาคนนี”้ 

‘โลเรนเต้’พลาดเปิดสนาม
เฟอร์นานโด โลเรนเต้ กองหน้าทมี “หงส์
ขาว” สวอนซ ีพลาดลงสนามช่วยทมีนดัเปิด
สนามพรเีมยีร์ลกี อย่างน้อย 2 เกม เนือ่งจาก
แขนหกั จากอบัุตเิหตจุกัรยานล้มช่วงพกัวนั
หยดุพกัผ่อน สวอนซ ี เปิดสนามกบัทมีเซา-
แธมป์ตนั วนัที ่12 สงิหาคม ก่อนท่ีจะเปิดบ้าน
ต้อนรับการมาเยือนของทีม “ปิศาจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ในสปัดาห์ต่อมา “อา 
การบาดเจบ็ของ เฟอร์นานโด ฟ้ืนตวัได้เร็ว แต่ 
เขายงัไม่ได้ร่วมซ้อมกบัทมี” พอล คลเีมนต์ 
กล่าว “ผมคดิว่าเขาไม่น่าจะลงเล่นช่วง 2 นดั
แรกของฤดูกาล ส่ิงทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อืแขนขวา
ของเขา เราเข้าใจด”ี 

เนย์มาร์ กองหน้าบราซิเลียน ทีมบาร์เซโลน่า 
เดนิทางไปกาตาร์เมื่อวนัอังคารที่ผ่านมา เพือ่
เปิดการเจรจาการย้ายทมีด้วยค่าตวัทีเ่ป็นสถติิ
โลก ในราคา 222 ล้านยโูร หรอืประมาณ 199 
ล้านปอนด์ไปอยูก่บัทมีปารสี แซงต์ แชแมง ซึง่
ท�าให้กองหน้าวัย 25 ปีผู้นี้ กลายเป็นนักเตะ
ทีม่ค่ีาตวัสงูทีส่ดุในโลก ซึง่จะมากกว่า เมือ่ครัง้
ที่ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซื้อตัว พอล ป๊อก
บา จากทีมยูเวนตุส ถึง 2 เท่าตัวเมื่อซัมเมอร์
ที่แล้ว 
 เนย์มาร์ มสัีญญาอยูกั่บทมีไปจนถงึปี 2021 
แต่สามารถท่ีจะฉีกสัญญาได้ หากบาร์เซโล-
น่า ขายได้ในราคา 199 ล้านปอนด์ จึงเป็น
เหต ุผลทีท่มีปารสี ต้องยอมทุม่ด้วยเงนิจ�านวน

เนมนัย่า มาตชิ กองกลางเซอร์เบยี วยั 28 ปี 
ย้ายจากทมีเชลซ ีแชมป์พรเีมยีร์ลกี ล่าสดุ เข้าสู่
รังโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของทีมแมนเชสเตอร์ 
ยไูนเตด็ ในราคา 40 ล้านปอนด์ เป็นทีเ่รยีบร้อย
แล้ว หลงัจากที ่อนัโตนโิอ คอนเต้ กนุซอืเชลซี
ไปคว้าตวั เทยีโม บากาโยโก มาร่วมถิน่สแตม-
ฟอร์ด บรดิจ์ ช่วงต้นซมัเมอร์ทีผ่่านมา แต่เจ้าตวั 
ยนืยนั อยากร่วมงานกับ โชเซ มริูนโญ่ ในทีมแมน
เชสเตอร์ ยไูนเตด็ ทมีทีย่ิง่ใหญ่ทมีหนึง่ของโลก 
 “แมนเชสเตอร์ เป็นทมีทีย่ิ่งใหญ่ทมีหนึง่ของ

มหาศาลนี้   
  และด้วยเงนิจ�านวนมากมายมหาศาลทีไ่ม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อน อาจจะมีความเป็นไปได้ที่
ทมีบาร์เซโลน่า ท�าเรือ่งร้องเรยีนไปถงึยฟู่า ใน
เรือ่งของการปฏบัิตติามกฎในเรือ่งการเงนิของ
สโมสรต่างๆในยุโรป 
 อย่างไรกต็าม ทางด้านโฆษกของทางยฟู่า 
กล่าวว่า “เรายงัไม่ได้รบัข้อร้องเรยีนใดๆเก่ียว
กับเรื่องนี้ แต่ไม่ว่าเราจะได้รับหรือไม่ เราก็จะ
ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพราะทุกทีมต้อง
ท�าตามกฎทางการงินของยูฟ่า ปารีส ต้องท�า
ตามกฎเหมือนกับที่ทุกทีมในยูฟ่าท�ากัน พวก
เขาต้องแสดงให้เหน็ว่า พวกเขาไม่มตีวัเลขขาด 
ทุนมากกว่า 30 ล้านยูโร ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา” 
 “การซื้อตัว เนย์มาร์ ด้วยเงินจ�านวนมาก
ขนาดนี ้อาจจะส่งผลต่อสถานะทางการเงนิให้
กบัทมีปารสี ไปหลายปี นบัจากนี ้แต่มนัก็เป็น
เรื่องท่ียากท่ีจะตัดสินว่ากรณีน้ีผิดหรือไม่ 
เพราะเราไม่รูแ้ผนงานของทมีจากฝรัง่เศส พวก
เขาอาจจะขายนักเตะออกไป 2-3 คน ตัวเลข
รายได้ก็สามารถเข้ามาชดเชยกันได้”
 เธียโก้ ซิลวา และ ดานี่ อัลเวส ทั้งคู่เป็น
เพื่อนกับ เนย์มาร์ ในทีมชาติบราซิล ได้ออก
มาชักชวนให้ เนย์มาร์ ย้ายมาร่วมทีมปารีส 
โดยกระตุ้นให้เพื่อนเขา มีความกล้า ที่จะตัด 
สินใจ 
 เนย์มาร์ ย้ายจากทีมซานโต๊ส มาร่วมทีม
บาร์เซโลน่า เมื่อปี 2013 มีส่วนอย่างมากใน
เกมท่ีทีมเอาชนะทีมคู่แข่งร่วมลีกอย่าง เรอัล 
มาดริด ด้วยสกอร์ 3-2 ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อ
วันเสาร์ที่ผ่านมา
 เนย์มาร์ ยิงมากกว่า 100 ประตูให้กับทีม
จากแคว้นคันตาลัน ในทุกรายการแข่งขัน   

‘มาตชิ’บอกอยากอยูก่บั‘มรูนิโญ่’
โลก แต่ความปรารถนาผมสงูสดุ คอืการได้ร่วม
ฝึกซ้อมกบัโชเซ” มาตชิ กล่าวกบัทาง MUTV 
“แน่นอน การที่คุณมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีม
อย่างแมนฯ ยไูนเตด็ และได้ร่วมงานกบัโค้ชอย่าง
เขา คุณไม่ต้องคิดอะไรมากแล้ว การตดัสนิใจผม
ง่ายมาก” 
 “ผมมคีวามสขุมากเพราะว่าเราจะได้มโีอกาส
ร่วมงานกนัอกีครัง้ เขาเป็นโค้ชทีย่ิง่ใหญ่ เมือ่ผม
ร่วมงานกบัเขา เขาจะช่วยดงึศกัยภาพท่ีมอียูใ่น
ตวัผมออกมาให้มากทีส่ดุ” 

199ล้าน‘เนย์มาร์’ซบปารีส
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ศึก‘สหรัฐ-รัสเซีย’กระทบศก.

 

อาร์คาดิโอ เอสคิเวล เสนอภาพนี้ใน politicalcartoons.com 
มองว่าประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา อาจเสีย
อ�านาจจากการสั่งตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหวังเป็นผู้น�ายาว

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

การตอบโต้กนัรอบใหม่ ระหว่าง 
สหรฐักบัรสัเซยี รนุแรงกว่าครัง้ก่อน 
ท�าให้นักวิเคราะห์คาดว่าจะส่งผล 
กระทบต่อตลาดการค้าการลงทนุ 
และธรุกจิระดบันานาชาตใินวงกว้าง 
โดยเฉพาะประเทศท่ีท�าการค้ากบั

เพียงพอ
 ขณะด้านเศรษฐกิจการลง 
ทุน มีผลกระทบต่อผู้ประกอบ
การทีท่�าธรุกจิกบับรษิทัรสัเซยี
ในวงกว้าง
 ทัง้นี ้มาตรการคว�า่บาตรใหม่ 
ทีผ่่านทัง้สภาผูแ้ทนฯ และวฒิุสภา
เรียบร้อยแล้ว และผู้น�าสหรัฐจะ  
ลงนามบังคับใช้ในอีกไม่ก่ีวันข้าง
หน้า มมีาตรการห้ามต่างชาตร่ิวม
งานกับผู้ประกอบการรัสเซีย รวม
ทัง้ห้ามท�าการค้ากบัรสัเซยีในธรุ-
กิจและอุตสาหกรรมต่างๆ 
 ประกอบด้วยอตุสาหกรรม
น�้ามันและก๊าซ อุตสาหกรรม
เหล็ก เหมืองแร่ การก่อสร้าง
และขนส่งทางรถไฟ และการ
ขนส่งทางเรือ   
 การลงดาบรนุแรงดงักล่าว จะ
ท�าให้ภาวะเศรษฐกิจรัสเซียทรุด
หนักกว่าเดิม เงินรูเบิลของรัสเซีย
ที่อ่อนค่าอยู่แล้วจะดิ่งลงต่อ ขณะ
ราคาน�้ามันตลาดโลกและราคา
ทองค�า คาดว่าจะผนัผวนปรบัเพิม่
ขึ้น ในช่วงที่สถานการณ์ความตึง 
เครียดยังไม่มีทางออกชัดเจน
 ดังนั้น การทะเลาะกันของ 2 
ยกัษ์ครัง้นี ้นอกจากจะท�าให้เศรษฐ-
กิจรัสเซียย�่าแย่แล้ว
 พนัธมติรทางธรุกจิและการ
ค้าตัวเล็กตัวน้อยทั่วโลกของ
รัสเซีย ก็มีแนวโน้มที่จะเผชิญ
สถานการณ์ทีท่�าให้ “มนึ” ไปด้วย 

 
 

In Brief : ย่อความ

สหรัฐและรัสเซียเปิดศึก
ทางเศรษฐกิจ และการ
ทตูครัง้ใหม่ โดยต่างกใ็ช้
แม่ไม้ที่รุนแรงกว่าเดิม 
ท�าให้มีแนวโน้มกระทบ
ต่อการค้าการลงทนุในวง 
กว้าง และประเทศร่วม
ธุรกิจกับรัสเซีย มีความ
เสีย่งเผชญิปัญหาสงู

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

รัสเซียจะประสบปัญหามากขึ้น 
 ความตงึเครยีดของ 2 ยกัษ์ใหญ่ 
เกิดจากสหรัฐเตรียมใช้มาตรการ
ใหม่ คว�า่บาตรเศรษฐกจิรสัเซยี มี
ประเด็นจะส่งผลรุนแรงกว่ามาตร 
การที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งโฆษกท�า-
เนยีบขาวยนืยนัว่า ประธานาธบิดี
โดนลัด์ ทรมัป์ จะลงนามบงัคบัใช้
แน่นอน
 มาตรการดังกล่าว เป็นบทลง 
โทษรัสเซียที่เข้าไป “ยึด” แคว้น

ไครเมียร์ของยูเครน และแทรก-
แซงการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรฐัปีทีแ่ล้ว แม้รสัเซยีจะปฏเิสธ
ข้อกล่าวหามาต่อเนือ่งกไ็ม่เป็นผล
 มาตรการคว�า่บาตรครัง้ใหม่ 
ท�าให้ประธานาธบิดวีลาดเิมยีร์ 
ปูติน หมดความอดทน ลงมือ
ตอบโต้ “ยกแรก” ด้วยการสัง่-
สถานทตูสหรฐัในรสัเซยี ลดบคุ 
ลากรลง 755 คน ให้เหลอืเพียง 
455 คน โดยผู้อยู่ในข่ายถูก
เลกิจ้างส่วนใหญ่เป็นชาวรสัเซยี 
 รัสเซียยื่นข้อเสนอ “ปลาย-
เปิด” ให้สหรฐัตดัสนิใจเองว่า จะ
เลิกจ้างเจ้าหน้าที่ทั่วไป หรือนัก 
การทูตก็ได้
 ส�าหรบัผลกระทบทีจ่ะเกดิตาม
มา ในส่วนของการทูต เป็นเรื่อง
เฉพาะระหว่าง 2 ประเทศ มีผลข้าง
เคียงต่อชาติอื่นน้อย 
 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาว
รัสเซีย คือสถานทูตสหรัฐจะด�า-
เนินการท�าธุรกรรมให้ชาวรัสเซีย
ล่าช้ากว่าเดิม โดยเฉพาะการขอ
วีซ่าเข้าสหรัฐ คาดว่าต้องใช้เวลา
หลายสปัดาห์หรอืเป็นเดอืน เนือ่ง 
จากบุคลากรสถานทูตสหรัฐไม่

ข้อมูลภาพ : telegraph.co.uk



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 4635 (1160) วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

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

SDS-OM-180717-02

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢ÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä Œ́
 • ÊÒÁÒÃ¶ä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èä´Œ
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¢ÑºÃ¶Â¹µ�ä´Œ (ÁÕãºÍ¹ØÞÒµ¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ�)
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

ºÃÔÉÑ·Ïà»š¹¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ à¤Ã×èÍ§ªÑè§ DIGITAL
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈµŒÍ§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹µÓáË¹‹§ ´Ñ§¹Õé

Ê¹ã¨ÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂµ¹àÍ§ ËÃ×ÍÊ‹§¨´ËÁÒÂ¾ÃŒÍÁËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤ÃÁÒ·Õè
ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
àÅ¢·Õè 136/8 ËÁÙ‹ 3 ¶¹¹¹¤ÃÍÔ¹·Ã� µÓºÅºÒ§¢Ø¹¡Í§

ÍÓàÀÍºÒ§¡ÃÇÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11130 â·Ã. 08-6342-1678 (¤Ø³ÍŽÒ)
08-1358-1339 (¤Ø³ÍÖè§) â·Ã. 0-2959-7336-7

â·ÃÊÒÃ : 0-2959-7338 Email : scales1@ksc.th.com, 
a-aor-2518@hotmail.com ID LINE : ekachaiids

ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
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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

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)

084033-OM-010817-01

ขายที่ดิน
100 ตร.ว.

หลัง มศว องครักษ
ถนนคอนกรีต เขาออกได 2 ทาง

ถมแลว น้ำไฟพรอม
อยู จ.นครนายก

ตร.ว.ละ 11,000 บาท
(เจาของขายเอง)

โทร. 08-4033-2566
084033-OM-010817-01

ขายที่ดิน 100 ตร.ว.
หลัง มศว องครักษ ถนนคอนกรีต

เขาออกได 2 ทาง
ถมแลว น้ำไฟพรอม อยู จ.นครนายก

ตร.ว.ละ 11,000 บาท (เจาของขายเอง)
โทร. 08-4033-2566

084033-OM-010817-01

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)



หจก.วัฒนากาแฟ

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผูใหการอบรมการชงกาแฟสด 
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป 
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม

เร�ยนชงกาแฟสดใหอรอย โดยอาจารยรอย แอดดิสัน 
ผูเชี่ยวชาญดานการชงกาแฟ กวา 20ป

หากวันนี้ทานตองการทำธุรกิจ เปดรานกาแฟสด 
แตยังมีคำถามวา เราจะไป "เร�ยนชงกาแฟสดที่ไหนดี" 

วันนี้เรามีคำตอบใหกับทุกๆคำถาม ในทุกๆดานของวงการกาแฟ ไทย

แฟชั่นไอสแลนด
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สนใจ/ปร�กษา ติดตอไดที่
หจก.วัฒนากาแฟ  Tel : 02-948-5947-49, 081-832-4639, 086-500-3204
Email :  royaddison2@yahoo.com,  www.Wattanakaffee.net
7/56 หมู 11 ถนนรามอินทรา ซอย 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ 
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผุูใหการอบรมการชงกาแฟสด  
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม
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ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
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ตรวจรางวัลสลากออมสิน
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

น. กติต ิพัฒนพงศ์พิบลู ประธาน
สมาคมสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั แถลงข่าว
การจดังานอภมิหกรรมบ้าน-คอน
โดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2017 ที่
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรงุเทพฯ 
J  14.30 น. ปกรณ์ พรรธนะ-
แพทย์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายงานปฏิบัติการ บริษัทเซ็น-
ทรลัพฒันา จ�ากดั (มหาชน) แถลง
ข่าวการจัดงาน THAILAND’S 
SMILE JAZZ FESTIVAL ที่ 
Groove ชัน้ 1 ศนูย์การค้าเซน็ทรลั

แกรน๊อต รงิลิง่ กรรมการผูจ้ดั-
การ บรษิทั เมสเซ่ ดสุเซลดอร์ฟ 
เอเชยี จ�ากดั แถลงข่าวงานแสดง
สนิค้าอตุสาหกรรมทางการแพทย์
และการดแูลสขุภาพประจ�าปี 2560 
ทีโ่รงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวทิ 
J 10.00 น. อรณุ เรอืงจรงุพงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ไทย 
สเตนเลสสตลี จ�ากดั แถลงข่าว การ
เดนิหน้านโยบายใช้พลงังานทด-
แทน “Seagull Green Innova-
tion“ ทีโ่รงแรมเอส 31 J  13.30 

J พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดั-
ดามาต ุเสดจ็ฯ ทรงเปิดงาน “มหิ 
ดล-วนัแม่” เวลา 10.30 น. ณ ส�า 
นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหดิลศาลายา J 10.00 น. มร.  

เวลิด์ J ศนูย์ส่งเสรมิศลิปา-
ชพีระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) ขอเชญิร่วมส่งความรกั
เพ่ือตอบแทนพระคุณแม่ด้วยกระ 
เช้าหตัถศลิป์ไทย มทีัง้ของใช้ของ
ตกแต่งบ้านประเภทงานผ้าทอมอื 
เครือ่งจกัสาน เครือ่งเซรามกิ และ
เครือ่งเงนิ เยีย่มชมและเลอืกซือ้ได้
ทกุวนัที ่ ศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระ 
หว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
อ�าเภอบางไทร จงัหวดัพระนคร-
ศรอียธุยา 

บรษิทั บาคาร์ด ี(ประเทศไทย) จ�า-
กดั ผูน้�าเข้าและจดัจ�าหน่าย เกรย์ 
กซู  (GREY GOOSE) แบรนด์วอ
ดก้าระดับซูเปอร์พรีเมียม น�าโดย 
มร.สนัจติ ซงิ รนัธวา กรรมการผู้
จดัการ บรษิทั บาคาร์ด ี(ประเทศ-
ไทย) จัดงานปาร์ตี้ที่หรูหราที่สุด
แห่งปี เปิดตัวแคมเปญระดับโลก 
‘FLY BEYOND TONIGHT’
 มร.สนัจติ ซงิ รนัธวา กรรม-

LY BEYOND TONIGHT

 งานนี ้เกรย์ กซู มกิซ์โซโลจสิ ได้
ครเีอท 4 คอ็กเทลเลอค่าเสร์ิฟตลอด
ค�า่คนื น�าโดยเวลคมัดริง๊ค์ GREY 
GOOSE LE FIZZ คอ็กเทลสดุหรู
ในแก้วแชมเปญ ผสานความหอม
หวานจาก St.Germain พร้อมดืม่ 
ฉลองได้ทกุโอกาส,GREY GOOSE 
FLY BEYOND ดริง๊ค์สดุพเิศษที่  
รงัสรรค์ด้วยการน�าเอกลกัษณ์ของ
ประเทศเขตร้อน ผ่านส่วนผสมอย่าง 
Ginger Liqueur และน�า้สบัปะรด
สด, GREY GOOSE VX ON THE 
ROCK อลัตร้าพรเีมยีมของเกรย์ กซู 
ยกระดบัการดืม่วอดก้าสูค่วามเป็น
ทีส่ดุด้วยรสสมัผสัของคอนยคั และ
วอดก้า ปิดท้ายที ่GREY GOOSE 
ESPRESSO MARTINI คอ็กเทล-
รปูแบบใหม่รงัสรรค์ผ่านไลฟ์สไตล์
การดื่มกาแฟท�ามือที่แตกต่างและ
โดดเด่น 

การผูจ้ดัการ บรษิทั บาคาร์ด ี(ประ 
เทศไทย) กล่าวว่า ไทยได้รบัเลอืก
ให้เป็นประเทศแรกในโลกจัดงาน
เปิดแคมเปญนี้ ตามด้วยประเทศ
สิงคโปร์มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
มหานครส�าคญัๆ ทัว่โลก แคมเปญ 
‘FLY BEYOND TONIGHT’ สร้าง 
สรรค์ขึ้นเพื่อแขกคนส�าคัญของ
วงการเพลงและวงการแฟช่ันทัว่โลก 
โดยการเลือกคลับชั้นน�าในแต่ละ
มหานครจดังานปาร์ตีค้รัง้ใหญ่แบบ
เอก็ซ์คลซูฟีทีผ่สานกลิน่อายแฟชัน่
และความแปลกใหม่แห่งเสยีงเพลง
เข้าด้วยกนั พร้อมมอบประสบการณ์
ความเลอค่าของหลากหลายเมนู
คอ็กเทลทีไ่ด้รบัการรงัสรรค์ขึน้โดย 
เกรย์ กูซ มกิซ์โซโลจสิ ผูม้ากประสบ 
การณ์
 งานปาร์ตีค้รัง้นีไ้ด้เนรมติ CE 
LA VI BANGKOK คลับหรูรูฟ-   

ทอ็ปบาร์ระดบัไฮเอนด์ของโลกด้วย
ส ีสนัการเฉลมิฉลองของกรงุปารสี 
ยกหอไอเฟลมาเป็นฉากบนเวทรีะ-
ยบิระยบัตระการตา พร้อมโชว์พเิศษ
จาก ป๊อก-ภสัสรกรณ์ จริาธวิฒัน์ 
และศลิปิน MIND SET ตามด้วย 
เสยีงเพลงมนัส์ๆ กบัดนตรสีดุแนว
จาก DJRAY RAY ดเีจสาวสดุฮอ็ต
จากไต้หวนัผูต้ดิอนัดบั 1 ใน 10 ดี
เจสดุฮอ็ตแห่งเอเชยี เรียกได้ว่า งาน
เปิดแคมเปญค�า่คนืทีผ่่านมานี ้ ทัง้
แฟชัน่นสิต้า ดารา นางแบบดงั และ
เซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยต่างตบ-   
เท้าเดนิ BLUE CARPET ร่วมงาน
นับร้อยๆคน อาทิ กาญจน์เกล้า 
ด้วยเศียรเกล้า, ปิยะวัฒน์ เข็ม-
เพชร, รววีรรณ บญุประชม, อาภา-
ศริ ินติพิน, อารยีา สริโิสดา, ซาบ-ี
น่า THE FACE, ภทัรเดช สงวน-
ความด ี เป็นต้น
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พลเรอืโทสรุพล คปุตะพนัธ์ ผูบ้ญัชาการทัพเรอืภาคท่ี 3 เป็นประธานในพธีิปล่อย
พันธุสั์ตว์น�า้เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพ 
ยวรางกรู เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 
2560 โดยม ีมร.โทมสั เฮน  ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรมเคปพนัวา ภเูกต็ ร่วมงาน

มร.จาง เจิง้ฮุย้ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไฮเออร์ อเีลคทรคิอล แอพ 
พลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั จดังาน “Haier’s Modern Match” พร้อม
เปิดตวัผลติภณัฑ์เครือ่งซกัผ้ารุน่ใหม่ 13 รุน่ และตูเ้ยน็อกี 2 รุน่ โดยมหีมาก-
ปรญิ สภุารตัน์ ร่วมแสดงความยนิด ีทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัเวิลด์ 

สมเถา สจุรติกลุ ศลิปินศลิปาธรกติตคิณุ ประธานมลูนธิมิหาอปุรากรกรงุเทพ 
แถลงข่าวการแสดงบลัเล่ต์โอเปร่า “สวุรรณสาม-ยอดกตญัญ”ู ซึง่จดัโดย โอเปร่า
สยาม มลูนธิมิหาอปุรากรกรงุเทพ และ กรมส่งเสรมิวฒันธรรมแห่งประเทศไทย 
กระทรวงวฒันธรรม ณ ห้องสาทร 1 และ 2 โรงแรมดสุติธาน ีกรงุเทพฯ 

พลเอกเอกชยั ศรวีลิาศ ประธานกรรมการอ�านวยการเครอืข่ายครดูขีองแผ่นดนิ 
เป็นวทิยากรบรรยาย “ศาสตร์แห่งพระราชา เพือ่การเป็นครดูขีองแผ่นดนิ เจรญิ
รอยตามเบือ้งพระยคุลบาท” ให้แก่คณะผูบ้รหิาร คร ูคณาจารย์ต่างๆทัว่ประเทศ 
โดยม ีนกิร จ�านง, ปิยาภรณ์ มณัฑะจติร และ อ�านาจ จารมุณโีรจน์ ร่วมบรรยาย 

แพทย์หญงินลนิ ี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ 
ยนูติี ้ จ�ากดั จดัพธิมีอบทนุการศกึษาให้แก่นักเรยีนใน “กองทุนมงคลปิยะ
สพุรรณกลัยา” กองทนุของกฟิฟารนีท่ีสนับสนุนโอกาสทางการศกึษาให้แก่
นกัเรยีนทีข่าดผูอ้ปุถมัภ์ จ�านวน 49 ทุน ท่ีอาคารสิรพิชิชา 

สทุธเิกยีรต ิจริาธวิฒัน์ จดังานเลีย้งฉลองวนัเกดิให้แก่ แมรี ่จริาธวิฒัน์ โดยมี 
คณุหญงิสจุติรา มงคลกติ,ิ มกุดา เอือ้วฒันะสกลุ, ธรีะยทุธ จริาธวัิฒน์, ธรีะ-
เกยีรต ิจริาธวิฒัน์, ชนดัดา จริาธวิฒัน์, ศภุกรณ์ เวชชาชวีะ, สมกมล เวชชาชีวะ, 
ภาณมุาศ จริาธวิฒัน์, เขมณฏัฐ์ จริาธวิฒัน์, สทุธกติติ ์จริาธวิฒัน์ ร่วมงาน 

ปฐมพงศ์ สริชยัรตัน์ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั โมโน ฟิล์ม จ�ากดั และ จริพงศ์ 
เผ่าดษิฐ์ ผู้จดัการอาวโุส บรษิทั ทรปิเปิลท ี อนิเทอร์เนต็ จ�ากัด ร่วมแสดง
ความยนิดแีละมอบรางวลัให้กบัผูโ้ชคดทีีร่่วมสนกุกบักจิกรรม “ซือ้ 1 ได้คูณ 
2” ทีจ่สัมนิอนิเตอร์เนชัน่แนลทาวเวอร์  

บมจ.ไทยซมัซงุ ประกนัชวีติ และ บจก.ซมัซงุประกนัชวีติ ประเทศเกาหล ีร่วม
ปลกูป่าชายเลน ทีศ่นูย์ศกึษาธรรมชาตแิละอนุรักษ์ป่าชายเลน จ.ชลบรุ ีใน
โครงการ “Green Global Project...We love Thailand” พร้อมทัง้ร่วมเลีย้ง
อาหารกลางวันแก่น้องๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 

สังคม
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สังคม

อาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม ให้เกยีรตเิป็นประธาน
พิธเีปิดการประชมุสมัมนารบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน ครัง้ที ่1 (ปฐมนเิทศ
โครงการ) การศกึษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�า้ตาล ช่วงแคราย-
ล�าสาล ี(บงึกุม่) เพือ่น�าเสนอรปูแบบและรบัฟังความคดิเหน็จากประชาชน 

จริวรรณ ชยัรุง่เรอืงรอง ผูจ้ดัการ โรงเรยีนสาธติกรงุเทพธนบรุ ี น�าคณะผู้
บรหิาร คร-ูอาจารย์ บคุลากร นกัเรยีน และผูป้กครองโรงเรยีนสาธติกรงุเทพ
ธนบรุร่ีวมพธิถีวายพระพรชยัมงคลทรงเจรญิพระชนมพรรษา 65 พรรษา 
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดนิทรเทพยวรางกรู 

วิภา เลศิฤทธิภ์วูดล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซพีแีรม จ�ากดั ร่วมส่งมอบ
น�า้ดืม่เพือ่น�าลงพืน้ที ่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตสกลนคร เร่งช่วย
บรรเทาความเดอืนร้อนพีน้่องชาว จ.สกลนคร โดยม ี ดร.จงรกั วชัรนิทร์รตัน์ 
รกัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นผูร้บัมอบ 

นสุรา (อัสสกลุ) บญัญัตปิิยพจน์ กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ไทยสมทุรประกนั
ชวิีต จ�ากดั (มหาชน) ให้การต้อนรบัพร้อมมอบของทีร่ะลกึแก่ ดร.สทุธพิล 
ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) ทีใ่ห้เกยีรตเิยีย่มชมบูธ๊ของ OCEAN LIFE ไทยสมทุรฯ
 

อษุา อษุณาจติต์, ลาวลัย์ กนัชาต,ิ วชัระ แวววฒุนินัท์ สนบัสนนุเครือ่ง
มอืแพทย์จากการจดังานคอนเสร์ิต “Charity for Life” ให้แก่ โรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์ กรมแพทย์ทหารเรอื, โรงพยาบาลสมเดจ็พระ 
บรมราชเทว ีณ ศรรีาชา สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลอานนัทมหดิล  

เซิน่ จุน้ ซนิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั จอีพี ี สปินนิง่ จ�ากดั พร้อมด้วย     
สมพร สนุทรธ�ารง ทีป่รกึษาและผูอ้�านวยการฝ่าย Fashion Apparel บรษิทั 
ไทยวาโก้ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมเปิดตวั “ชดุคลมุท้องฟิลาเจน” จากแบรนด์
อนิไนน์ บาย วาโก้ ทีบ่รษิทั ไทยวาโก้ จ�ากดั (มหาชน) 

ธญัรกัษ์ ณ วงัขนาย ผูอ้�านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ กลุม่วงัขนาย ร่วมแสดง
ความยนิดกีบัชาวไร่อ้อยของโรงงานน�า้ตาลในกลุม่วงัขนาย หลงัจากได้เข้ารับ
รางวลัชาวไร่อ้อยดเีด่นประจ�าปี 2560 ในประเภทชาวไร่อ้อยทีม่กีารบรหิาร
จัดการไร่อ้อยทีม่คีวามปลอดภยัและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

ภกูจิ พรีะกรกลุ ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ�ากดั 
ส�านกังานสกลนคร น�าทมีพนกังานเดนิทางไปมอบผลติภณัฑ์เนือ้ไก่และไข่ไก่ 
จ�านวน 1 คันรถ ให้กบัส�านกังานเหล่ากาดจงัหวัดสกลนคร เพือ่เป็นวตัถดุบิ
ในการประกอบอาหารช่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภยัในเบือ้งต้น 


