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ท�ำไมไม่ร่วมกันตัง้กองทนุผูส้งู
วยัให้วดัละ 5 ล้ำน 10 ล้ำน
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กองทุนผู้สูงวัย

editor59lokwannee@gmail.com

สู้.. สู้..
อ่านได้ทันใจ 

ทั่วไทย ทั่วโลก 
บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

ระบบปฏบิตักิาร iOS 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่App Store 
ระบบปฏบิตักิาร Android 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่Play Store

หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำพิพำกษำ “ยิ่งลักษณ์” จะผิดหรือไม่ผิด 
25 สิงหำคมจะเป็นจุดเปลี่ยนกำรเมืองไทย 
ไม่แปลกที่ผู้มำให้ก�ำลังใจจะมืดฟ้ำมัวดิน 
พร้อมตะโกนให้ก�ำลังใจ “นายกฯปูแดง” 
“อ�านวย คลังผา” จี้ท�ำสัญญำประชำคม 
ไม่มีม็อบ ไม่มีรัฐประหำร ล้ำงไพ่องค์กรอิสระ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ตรวจกำรบ้ำน “สปท.” 
ผ่ำนเลยโอกำสทองปฏิรูปประเทศแล้ว 
“โสภณ พรโชคชัย” เตือนอย่ำ “เสียค่าโง่จีน” 
“Pegasus” ชี้กำรต่อสู้ของประชำชนต้องต่อเนื่อง 

นาฏกรรมชีวิต!

“กรุงศรี”สิ้นปี
รายได้เกิน15% 

ฉุก(ละหุก)คิด 3

“เนย์มาร์”
200ล้านไม่แพง

กีฬา 6

เศรษฐกิจ 4

“ดี-แลนด์”รุก
บริการหลังการขาย 

เศรษฐกิจ 5

จีนก่อหนี้ก้อนโต
ให้หลายชาติ

ต่างประเทศ 7

หลงัคําพพิากษา
ความแตกต่างกันอยู่พอสมควร 
จึงน่าสนใจว่าถ้าต้องการสร้าง
มาตรฐานให้การชุมนุมทางการ
เมือง การปฏิบัติเพ่ือควบคุมฝูง
ชนของเจ้าหน้าท่ี เราจะใช้อะไร
สร้างบรรทัดฐานที่ว่านั้นเพื่อให้
เกิดแนวทางท่ีทุกคนทุกฝ่ายเข้า 
ใจตรงกันและยึดถือปฏิบัติซึ่งจะ
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบ้านเมอืง

ค�าตดัสนิคดสีลายการชมุนมุของ
กลุ่มพันธมิตรฯที่ศาลฎีกาแผนก
คดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมอืงยกฟ้อง “สมชาย-พล.อ. 
ชวลติ-พล.อ.ต.พชัรวาท-พล.ต.ท. 
สุชาติ” ความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่
ใครพอใจหรือไม่พอใจผลตัดสิน 
ป.ป.ช.ในฐานะโจทก์จะยื่นอุท 
ธรณ์หรือไม่ แต่ความน่าสนใจ
กลับอยู ่ที่ค�าพิพากษาในคดีท�า 
นองเดียวกันของหลายศาลที่มี โลกวันนี้มีประเด็น 2
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กรณกีารชุมนมุของพนัธมติรฯ
มคีวามย้อนแย้งในค�าตัดสนิ
ของแต่ละศาลอยูพ่อสมควร

 กรณกีำรชุมนมุของพนัธมติรฯมี
ควำมย้อนแย้งในค�ำตดัสินของแต่ละ
ศำลอยูพ่อสมควร
 ยกตัวอย่ำงเช่น ศำลฎีกำฯยก 
ฟ้องเพรำะเห็นว่ำกำรสลำยกำรชุม 
นมุท�ำตำมหลกัสำกล แต่ศำลปก-
ครองกลำงเคยตดัสนิคดนีีเ้อำไว้เม่ือ
ปี 2555 ว่ำกำรสลำยกำรชมุนมุไม่
เป็นไปตำมหลักสำกลท่ีค�ำส่ังให้ส�ำ-
นักนำยกรัฐมนตรีและส�ำนักงำน
ต�ำรวจแห่งชำติจ่ำยค่ำเสยีหำยแก่ผู้
ได้รับผลกระทบจำกกำรสลำยกำร
ชมุนมุรวม 32 ล้ำนบำท
 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำร 
ณำของศำลปกครองสงูสดุซึง่คำดว่ำ
จะมีค�ำพิพำกษำออกมำเร็วๆนี้ ซึ่ง
น่ำสนใจว่ำค�ำพิพำกษำจะออกมำท�ำ 
นองเดยีวกับศำลฎกีำฯหรอืศำลปก-
ครองกลำง
 นอกจำกนี ้ ยงัมกีรณทีีศ่ำลรฐั-
ธรรมนูญและอำญำเคยมีค�ำพิพำก 
ษำในคดีที่ฟ้องร้องกันก่อนหน้ำนี้
ว่ำกำรชมุนมุของพนัธมติรฯเป็นไป
โดยสงบ ใช้สทิธชุิมนมุตำมรฐัธรรม-
นญูและเป็นไปเพือ่ประโยชน์สำธำ-
รณะไม่ใช่เพือ่ตวัเองท�ำให้ยกฟ้องมำ
หลำยคดี
 แต่ค�ำตดัสนิของศำลฎกีำฯเหน็
ว่ำไม่ได้เป็นกำรชมุนมุโดยสงบจงึยก 
ฟ้องนำยสมชำย พล.อ.ชวลติ พล.ต.อ. 
พชัรวำท และพล.ต.ท.สชุำติ
 ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้ช่วย
กันหาค�าตอบว่าหากต้องการสร้าง
บรรทัดฐานให้การชุมนุมทางการ
เมืองที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคตข้าง
หน้า สร้างบรรทดัฐานให้การปฏบิตัิ
ต่อผูช้มุนมุของเจ้าหน้าที่
 เราจะใช้อะไรสร้างบรรทดั-
ฐานให้ทกุฝ่ายยดึถอืปฏบัิติเพือ่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบ้าน
เมอืง

แม้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงจะมคี�า
พพิากษายกฟ้องคดทีีค่ณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ยืน่ฟ้อง 
นายสมชาย วงศ์สวสัดิ ์อดตีนายก
รฐัมนตร ีพล.อ.ชวลิต ยงใจยทุธ 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ. 
พชัรวาท วงษ์สุวรรณ อดตี ผบ.ตร. 
พล.ต.ท.สชุาต ิเหมอืนแก้ว อดตี 
ผบช.น. ในความผดิฐานเป็นเจ้าพนกั 
งานปฏบิตัหิน้าทีห่รอืละเว้นการปฏิ 
บัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต 
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง    
ผู ้ใดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 เนือ่งจากเหน็ว่าร่วมกนั
ออกค�าสัง่ให้ต�ารวจสลายการชมุนมุ
กลุ่มพนัธมติรประชาชนเพือ่ประชา-
ธปิไตยท่ีบรเิวณหน้าอาคารรฐัสภา 
เมือ่วนัที ่7 ตลุาคม 2551 เนือ่งจาก
เห็นว่าการสลายการชุมนุมไม่เป็น
ไปตามหลกัสากลเกนิกว่าเหตทุ�าให้
มผีูเ้สยีชวีติ 2 รายบาดเจบ็ 417 คน
 แต่เรือ่งนีย้งัไม่จบ
 ภำคต่อแรกของเรื่องเกิดควำม
เคลื่อนไหวของแกนน�ำกลุ่มพันธ-
มิตรฯทีน่ดัรวมตวัเพือ่ประชมุหำรอื
กันเพื่อท�ำข้อเสนอไปยังป.ป.ช.ให้
ยื่นอุทธรณ์ค�ำส่ังศำลฎีกำฯโดยให้

เหตุผลว่ำเมื่อรัฐธรรมนูญใหม่เปิด
ช่องให้ท�ำได้ กต้็องใช้สทิธใิห้ถงึทีส่ดุ
เพือ่ควำมเป็นธรรม
 กรณนีีป้.ป.ช.มเีวลำยืน่อทุธรณ์
ได้ภำยใน 30 วนัหลงัศำลฎกีำมคี�ำ
พพิำกษำ
 ภำคต่อถดัมำคือควำมเหน็แตก
เป็นสองทำงว่ำค�ำพพิำกษำของศำล
ฎกีำฯจะสำมำรถใช้เป็นบรรทัดฐำน
ควบคุมกำรชมุนมุทำงกำรเมอืงหรอื
กำรจดัชมุนมุทำงกำรเมอืงในอนำ-
คตได้หรอืไม่
 บ้ำงเหน็ว่ำใช้เป็นบรรทัดฐำนได้ 
เพรำะสิง่ใดทีพ่นัธมติรฯท�ำแล้วศำล
ฎกีำฯเหน็ว่ำไม่ถกูต้อง สิง่ใดท่ีเจ้ำ
หน้ำที่ท�ำในขณะสลำยกำรชุมนุม
แล้วศำลฎกีำฯเหน็ว่ำท�ำถกูต้อง จะ
ท�ำให้แกนน�ำ ผู้เข้ำร่วมชุมนุมตระ 
หนกัมำกขึน้ว่ำอะไรท�ำได้ อะไรท�ำ
ไม่ได้ ในขณะทีฝ่่ำยเจ้ำหน้ำทีก่จ็ะมี
ควำมมัน่ใจมำกข้ึนว่ำอะไรทีท่�ำแล้ว

จะไม่เกดิโทษกบัตวัเองในภำยหลงั
 ส่วนคนทีเ่หน็ว่ำใช้เป็นบรรทดั-
ฐำนไม่ได้ เพรำะกำรชมุนมุ กำรสลำย
กำรชมุนมุแต่ละครัง้นัน้มรีำยละเอยีด
ต่ำงกัน กำรจะพิจำรณำว่ำอะไรท�ำ 
ได้ อะไรท�ำไม่ได้ ทัง้ฝ่ำยผูช้มุนมุและ
ฝ่ำยเจ้ำหน้ำท่ีอยูท่ี่บริบท อยูท่ี่สถำน 
กำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้เป็นส�ำคญั
 ทั้งนี้ทั้งนั้นความเห็นต่าง
เป็นเรือ่งปรกต ิแต่หน้าทีต่ดัสนิ
ว่าอะไรถูกผิดก็เป็นเรื่องของ
ศาลทีจ่ะชีข้าด
 อย่ำงไรกต็ำม มปีระเดน็น่ำสน 
ใจทีต้่องพจิำรณำว่ำเมือ่ศำลไม่ได้มี
ศำลเดยีว ถ้ำจะยดึค�ำตัดสนิเป็นบรร 
ทัดฐำน หำกกรณีเดียวกันแต่ศำล
ตัดสินออกมำไม่เหมือนกันควรจะ
ยดึถอืค�ำตดัสนิของศำลใด
 นีค่อืปัญหำทีต้่องร่วมหำค�ำตอบ 
โดยเฉพำะผูท้ีอ่ยูใ่นกระบวนกำรยตุิ 
ธรรมทัง้ต้นน�ำ้ กลำงน�ำ้ และปลำยน�ำ้
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ดำยเหงำเศร้ำ 
  โชคดีของประเทศไทยที่ผู ้สูงวัยยังได้รับ
กำรเอำใจใส่จำกรัฐบำล มีกำรขึ้นทะเบียนให้
มีรำยได้ แม้ไม่มำกแต่ก็ช่วยให้คนชรำไม่ว้ำ-
เหว่ ไม่อดอยำกปำกแห้งจนเกินไป ได้กินอิ่ม
นอนอุ่นก็ถือว่ำเป็นบุญของผู้สูงวัยแล้ว ไม่
หดหู่ในบั้นปลำยชีวิต ไม่ถูกทอดทิ้ง คนแก่จะ
ได้ไม่ร้องเพลงหงอยเหงำ จนเป็นโรคซึมเศร้ำ 
มีกิจกรรมให้คึกคัก ออกก�ำลังกำยบ้ำงและ
เรียนรู้อะไรที่สนุกสนำน หรือร้องร�ำท�ำเพลง 
  กข็อฝำกคนทีส่ร้ำงโบสถ์ สร้ำงวหิำร สร้ำง
เจดีย์ อย่ำลืมสร้ำงควำมสุข ควำมอบอุ่นให้ผู้
สงูอำยไุด้กนิอิม่นอนอุน่ หำกหำทีไ่หนไม่ได้ก็
ยังมีวัดวำอำรำม ท�ำไมไม่ร่วมกันตั้งกองทุนผู้
สูงวัยให้วัดละ 5 ล้ำน 10 ล้ำน ซึ่งได้ทั้งสนับ 
สนุนผู้สูงวัยและสนับสนุนเป็นกองทุนสนับ-
สนุนศำสนำอีก
  อาตมาก็ขอให้คิดถึงเรื่องศาสนสง-
เคราะห์กนัด้วย ไม่ใช่มวัแต่ไปซ่อมโบสถ์
เก่าวิหารเก่า อุดหนุนทุนการศึกษาพระ
ปริยธรรมหรือการเผยแพร่พระศาสนา 
แต่ปล่อยให้คนแก่ห่อเหี่ยวมันก็ไม่ไหว 
ท�าบุญเพิ่มเรื่องผู้สูงอายุเถอะ อย่างน้อย
ตายแล้วก็ยังมีโลงใส่ วัดก็ซื้อให้ หรืออด 
อยากล�าบาก วัดก็จะหาข้าวปลาอาหาร
ช่วยประทังชีวิต เรื่องกองทุนผู้สูงอายุจึง
ควรท�ากันได้แล้ว
 เจริญพร

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

  
In Brief : ย่อความ

กองทุนผู้สูงวัย

เรื่องศาสนสงเคราะห์กันด้วย ไม่ใช่   
มัวแต่ไปซ่อมโบสถ์เก่าวิหารเก่า อุด 
หนนุทนุการศกึษาพระปรยิธรรม ตัง้
กองทนุไม่ให้ผูส้งูอายอุดอยากล�าบาก 
อย่างน้อยตายแล้วกย็งัมโีลงใส่

“แหวน-ณฏัฐธดิา มวีงัปลา” อำสำ
พยำบำลโรงพยำบำลวชิระ พยำนปำก
เอกคดี “6 ศพวัดปทุมฯ” เหตุกำรณ์
สลำยกำรชุมนุมปี 2553 เป็นเพียงคน
เดียวที่เห็นตั้งแต่ศพแรกจนถึงศพที่ 6 
โดยอยู่ห่ำงหนึ่งในผู้เสียชีวิตเพียง 5 
เมตร “แหวน” จึงเป็นพยำนส�ำคัญที่
ระบุวิถีกระสุนของเจ้ำหน้ำท่ีบนรำงรถ 
ไฟและด้ำนล่ำงบริเวณตอม่อ  
  “แหวน” จงึกลำยเป็นฝ่ำยตรงข้ำม
กบัเจ้ำหน้ำท่ีรฐั โดยเฉพำะ “ผูอ้อกค�า
สั่ง” ขณะนั้น ท�ำให้ “แหวน” ถูกคุก 
คำมและหลบๆซ่อนๆ จนสญูเสยีควำม
สำมำรถในกำรควบคมุอำรมณ์จนต้อง
เข้ำรับกำรบ�ำบัด
  มีนาคม 2558 “แหวน” ถูกทหาร 
5 นายจบักมุทีบ้่าน ถกูกล่าวหาว่าเชือ่ม
โยงเรื่องอาวุธสงครามหน้าศาลอาญา 
โดยอยู่ในกลุ่ม Line ซึ่งมีอุดมการณ์
เดียวกัน แต่ “ทั่นผู้น�า” ปฏิเสธ คสช.
ไม่ได้ควบคมุ แต่เชญิมาให้ปากค�ากรณี
ระเบดิ แต่กลบัถกูแจ้งข้อกล่าวหา พ่วง
ด้วย “มาตรา 112” 
  หลังจากติดคุกมา 2 ปี 4 เดือน 
ศาลให้ปล่อยตัว “แหวน” เมื่อวัน
ที ่24 กรกฎาคม 2560 แต่ “ขา” ยงั
ไม่ทันก้าวจากเรือนจ�า “แหวน” ก็
ถกูขออายดัตวัในความผดิ “มาตรา 
112”
  “ทนายแหวน” ตัง้ค�ำถำมว่ำ เหตุ
ใดต้องกำรออกหมำยจับซ�้ำซ้อน ทั้งที่
ก่อนหน้ำนี ้“แหวน” ถกูเจ้ำหน้ำทีค่วบ 
คุมแล้ว สำมำรถด�ำเนินกำรแจ้งควำม 
แจ้งข้อกล่ำวหำ และเร่ิมกำรสอบสวน
ได้ทันที 
  นี่คือหนึ่งในตัวอย่าง “อ�านาจ
รัฐ” ที่ถูกตั้งค�าถามถึงความยุติ-
ธรรม เป็นธรรม และการลิดรอน
สิทธิเสรีภาพของประชาชน!

นาฏกรรมชีวิต!

มีกำรประเมินสถำนกำรณ์เกี่ยวกับผู้สูงวัยใน
ประเทศไทยหรืออีกหลำยประเทศว่ำ อีก 3 ปี 
หรือปี 2563 คนไทยจะเข้ำสู่สังคมวัยชรำถึง 
14 ล้ำนคน หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวน
ประชำกรทั้งประเทศ ปัญหำคือไม่มีงบประ 
มำณจะดูแลผู้สูงอำยุท่ีนับวันจะมำกขึ้น หำก
ยังไม่รู้ว่ำจะหำมำตรกำรรองรับก็จะเกิดปัญ-
หำต่ำงๆตำมมำ 
 จึงต้องวำงแผนกันตั้งแต่วันน้ี อย่ำงท่ีวัด
สวนแก้วคิดมำนำนแล้ว แต่เสียดำยก็ยังถือว่ำ
คิดช้ำไป ถ้ำตั้ง “กองทุนผู้สูงวัย” เมื่อ 15-20 
ปี เชื่อเหลือเกินว่ำป่ำนน้ีคงจะมีเงินกองทุน 
20-100 ล้ำนบำท วนันีห้ลำยฝ่ำยกก็ระตอืรอื-
ร้นจะต้ังกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัย แม้จะ
ไม่ใช่กำรสร้ำงโบสถ์วิหำรเจดย์ี แต่กถ็อืว่ำเป็น 
กำรท�ำบญุเช่นกนั ผูส้งูอำยจุะได้ไม่ถกูทอดทิง้  
  หำกเมืองไทยมีกำรตั้งกองทุนหลำยแห่ง
หลำยที ่สมมตจิงัหวดัละแห่ง กน่็ำจะช่วยเหลอื
ผู้สูงวัยท่ีถูกทอดทิ้งได้ระดับหนึ่ง เรื่องเกิดแก่
เจ็บตำยถือเป็นภัยของชีวิต เป็นมรณภัยที่เรำ
ต้องร่วมกนัป้องกนัแก้ไข ซึง่กำรตัง้กองทนุต่ำง
มำช่วยเหลือผู้สูงวัยก็น่ำปล้ืมใจ กำรเอำใจใส่
ดูแลผู้สูงอำยุถือเป็นเรื่องที่ดี หำกิจกรรมให้    
ท�ำ เช่น พำไปเรียนรู้ต่ำงๆ อย่ำงโรงเรียนผู้สูง
วัย แม้แต่กำรแต่งตัวเป็นนักเรียนก็ท�ำให้ชีวิต
สดชื่น ไม่ห่อเหี่ยวไปกับควำมอำยุ ไม่ใช่อำยุ
มำกแล้วมำนัง่ห่อเห่ียว ทีวั่ดสวนแก้วจึงตัง้กอง 
ทุนผู้สูงวัยช่วยผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้งไม่ให้เดียว
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จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,850.00 บำท

 ขำย 19,950.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,496.00  บำท

 ขำย   19,950.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,260.98  ขำย 1,261.33
ลอนดอน ซื้อ 1,260.85 ขำย 1,261.06

ภาวะหุ้น 3   สิงหาคม 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

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

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

33.53

40.09375

45.76375

4.3675

0.31308

24.7695

-2.29  1,578.25  
  38,579.36
-4.82  2,250.54  
  28,560.28
-2.19  1,002.69  
  21,798.08
+0.19  557.81  
  2,388.05

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

 1,688.32  -1.66

 2,359.89  -12.50

 2,482.61  +9.90

 1,841.05  -3.31

 2,389.73  -8.53

 2,928.40  +5.58

 1,251.52  -1.01

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

6,122.12

15.87

4,279.42

11.09

1,842.70

-

11,367.84

29.47

13,883.88

35.99

-2,516.04

-

17,298.73

44.84

16,318.24

42.30

980.49

- 

พงษ์อนนัต์ ธณตัไิตร

‘กรงุศร’ีสิน้ปรีายไดเ้กนิ15% 

 นำยพงษ์อนนัต์ ธณติัไตร ประ 
ธำนคณะเจ้ำหน้ำที่ด้ำนธุรกิจลูก 
ค้ำรำยย่อยและเครือข่ำยกำรขำย 
ธนำคำรกรงุศรอียธุยำ จ�ำกดั (มหำ 
ชน) เปิดเผยว่ำ ยังเดินหน้ำกล 
ยทุธ์และกำรด�ำเนนิงำนสร้ำงควำม
เติบโตด้ำนธุรกิจลูกค้ำรำยย่อย
และเครือข่ำยกำรขำยอย่ำงต่อ
เนือ่ง โดยแบ่งกลุม่ลกูค้ำรำยย่อย
เป็นเซ็กเมนต์ต่ำงๆ เพื่อให้เห็น
และเข้ำใจควำมต้องกำรของลกูค้ำ
ในแต่ละเซ็กเมนต์ได้ชัดเจนมำก
ขึน้ ท�ำให้กรงุศรสีำมำรถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงนิ
ให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำในแต่ละเซ็กเมนต์อย่ำงตรง
จดุและประสบควำมส�ำเรจ็ในกำร 
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่ำนสำขำของ
ธนำคำรทีม่อียูท่ัว่ประเทศ  ท�ำให้
ผลกำรด�ำเนนิงำนโดดเด่นในครึง่
ปีแรกนี้ 
 นำยพงษ์อนนัต์ กล่ำวว่ำ ช่วง
ครึง่ปีแรกทีผ่่ำนมำผลกำรด�ำเนิน
งำนกลุ่มงำนลูกค้ำรำยย่อยและ
เครอืข่ำยกำรขำย เตบิโตตำมเป้ำ
หมำยที่ตั้งไว้และยังขยำยตัวมำก 
กว่ำตลำดด้ำนเงนิฝำก เงนิลงทนุ

และสนิเชือ่ สะท้อนให้เหน็ถงึควำม
ส�ำเรจ็ของกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำน
และโมเดลธรุกจิทีว่ำงไว้ จำกกำร
แบ่งกลุ่มลูกค้ำรำยย่อยเป็นกลุ่ม 
High Net Worth, Mass และ Busi-
ness Banking ซึง่ช่วงครึง่หลงัของ
ปีจะต่อยอดควำมส�ำเร็จด้วยให้
แต่ละเซก็เมนต์เตบิโตแบบบรูณำ-
กำร รวมถงึกำรใช้เทคโนโลยดีจิ-ิ
ทลัออกแบบส่งมอบผลติภณัฑ์และ
บริกำรทำงกำรเงินเพื่อยกระดับ
ประสบกำรณ์ทีด่ขีองลกูค้ำ ตอบ
โจทย์ท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรม
และไลฟ์สไตล์ของลกูค้ำ ท้ังยงัรอง 
รบัแผนยุทธศำสตร์พฒันำโครง-
สร้ำงระบบกำรช�ำระเงนิแบบอิเลก็ 
ทรอนกิส์แห่งชำต ิ (National e- 
Payment) 
 นอกจำกนี ้กรงุศรยีงัมุง่พฒั- 
นำเจ้ำหน้ำทีส่ำขำให้เป็นทีป่รกึ-
ษำและน�ำเสนอโซลูช่ันทำงกำร
เงนิให้กบัลกูค้ำตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำเป็นรำยบุคคลอีกด้วย 
ซ่ึงกลยทุธ์และโมเดลธรุกิจดงักล่ำว
ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีช่วยสร้ำง
ควำมส�ำเร็จกำรใช้ประโยชน์จำก
เครอืข่ำยของกรงุศรกีรุป๊และท�ำให้

สถำบันกำรเงินในเครือ MUFG 
แขง็แกร่ง จงึท�ำให้สำมำรถขยำย
ฐำนลกูค้ำรำยย่อยได้อย่ำงมคีณุ-
ภำพอย่ำงทัว่ถงึ 
 ช่วงครึง่ปีหลงั 2560 กรุงศรียงั
เน้นกำรสร้ำงควำมเตบิโตท้ังด้ำน
เงนิฝำก กำรลงทนุและสนิเชือ่ โดย
เดือนมิถุนำยนท่ีผ่ำนมำได้จัดตั้ง
สำยงำนกลุม่ลกูค้ำธรุกจิรำยย่อย 
หรอื Business Banking Division 
เพือ่ดแูลและสนบัสนนุลูกค้ำเซก็-
เมนต์นี้เติบโตผ่ำนช่องทำงสำขำ
ทัว่ประเทศ พร้อมปรบัปรงุข้ันตอน
กำรอนมุตัสินิเชือ่ให้ยดืหยุน่ตำม
ศักยภำพของลูกค้ำ แต่ยังได้สิน
เชือ่คณุภำพด ีโดยทมีพิจำรณำสนิ
เชื่อโดยเฉพำะ ทั้งธนำคำรยังมี
แผนขยำยเครอืข่ำยสำขำและเอที 
เอม็เพิม่เตมิ ท�ำให้กรงุศรมีสีำขำ
ธนำคำร 662 สำขำและจ�ำนวน
เอทเีอม็ 6,550 เครือ่ง ภำยในสิน้
ปีนี้ 

UOB Mighty : นายยทุธชยั เตยะ-
ราชกุล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายงานบคุคลธนกจิธนาคารยโูอบี 
(ประเทศไทย) จ�ากดั เปิดตวั “UOB 
Mighty” (ยโูอบ ีไมท์ตี)้ ครัง้แรกของ
แอปพลเิคชนับนโทรศพัท์มือถอืจาก
ธนาคาร ทีร่วมเอาฟังก์ชนัด้านการธนา 
คารและไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกนั ทัง้กนิ-
จ่าย-โอน ครบจบในแอปเดยีว 

“กรุงศรี” ขบัเคล่ือนธรุกจิลกูค้ารายย่อยและเครอืข่ายการขาย
สูก่ารเป็นธนาคารชัน้น�าในใจลกูค้า ตามหลกัการ “ยดึลกูค้า
เป็นศนูย์กลาง” ด้วยผลติภณัฑ์และกระบวนการท�างานทีใ่ช้
เทคโนโลยดีจิทิลัและนวัตกรรมการพัฒนาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ี
สาขาทีต่อบสนองความต้องการของลกูค้านทกุเซก็เมนต์ มัน่-
ใจสิน้ปี 2560 รายได้จากกลุม่ลกูค้ารายย่อยจะเตบิโตสงูกว่า 
15% 
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คอนโดน้องใหม่ : นายยุทธลักษณ์ ศิริพรเลิศ กรรมการบริหาร กลุ่ม
บริษัทในเครือศิริเลิศ พร้อมด้วยผู้บริหารในเครือ บจก.ศิริเลิศ ดีเวล 
ลอปเม้นท์, บจก.สปาร์คกลิ้ง ไลท์ และ บจก.สเปซ รีเลชั่น ดีไซน์ เปิด
ตัวบริษัทอสังหาฯ ศิริเลิศ ดีเวลลอปเม้นท์ พร้อมเปิดตัวโครงการคอน
โดน้องใหม่  Sign Condo สุขุมวิท 50 

โพคารี่สเวท : มร.ทาคายูกิ คูชิดะ ประธานบริษัท โอซูก้า นิวทราซูติ
คอล (ประเทศไทย) จ�ากัด แถลงข่าวเปิดตัวบริษัท โอซูก้า นิวทราซูติ
คอล (ประเทศไทย) จ�ากัด พร้อมส่ง “โพคารี่สเวท” เครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพระดับพรีเมียมมาตรฐานญี่ปุ่นบุกตลาดเครื่องดื่มในเมืองไทย 
จับกลุ่มคนรักสุขภาพและชอบออกก�าลังกาย 

“ดี-แลนด์ฯ” ผนึก “ฟิกซิ” ยกระดับบริการหลังการขาย ชู 
“Fixzy” คัดช่างมืออาชีพผ่าน Call Center 1793 สะดวก
รวดเรว็ ตอบโจทย์ลกูบ้านทกุปัญหาดแูลและซ่อมบ้านแบบ
ครบวงจร ตอกย�า้แคมเปญ “15 ปี ด-ีแลนด์..มากกว่าความ
ใส่ใจ” 

‘ดี-แลนด์’รุกบริการหลังการขาย 

 นำยศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรม 
กำรผู ้จัดกำรบริษัท ดี-แลนด์ 
กรุ๊ป จ�ำกัด เปิดเผยว่ำ 15 ปีที่
ผ่ำนมำได้พัฒนำโครงกำรที่อยู่
อำศัยคุณภำพกว่ำ 23 โครงกำร 
โดยบริษัทให้ควำมส�ำคัญกำร
บรกิำรหลงักำรขำยอย่ำงต่อเนือ่ง 
ปัจจุบนัมทีมีงำน “ลกูค้ำอบอุ่น” 
ดูแลลูกค้ำและควำมเป็นอยู่ภำย 
ในหมู่บ้ำนเพื่อให้ได้รับควำมพึง
พอใจสูงสุด ล่ำสุดยังลงนำมร่วม
มอืกบั บรษัิท ฟิกซ ิจ�ำกดั (Fixzy) 
เพื่อให้บริกำรดูแลงำนช่ำงหลัง
กำรขำยบ้ำนในเครอืด-ีแลนด์ ผ่ำน
แพลตฟอร์ม “Fixzy” ที่ให้บริ-
กำรดแูลและซ่อมบ�ำรงุบ้ำน อำทิ 
ระบบน�้ำ ระบบไฟ เครื่องใช้ไฟ-
ฟ้ำ บรกิำรและซ่อมบ�ำรงุต่ำงๆ ผ่ำน 
Call Center 1793 โดยทีมช่ำงผู้
ช�ำนำญ รวดเร็วและเชื่อถือได้
 นอกจำกนี้ ดี-แลนด์ฯ และ 
ฟิกซ ิยงัมโีครงกำรจะร่วมพฒันำ   

โมบำยแอปพลเิคชนัเพือ่ยกระดบั
งำนดแูลลกูบ้ำนในเครอืให้ได้รบั
ควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 
เป็นส่วนหน่ึงของแคมเปญ “15 
ปี ดี-แลนด์...มำกกว่ำควำมใส่ 
ใจ” ที่เน้นกำรดูแล ใส่ใจ ห่วงใย 
ให้ควำมส�ำคัญและใกล้ชิดกับ
ลูกค้ำทุกระดับทุกกลุ่ม  
 นำยศริพิงษ์ กล่ำวว่ำ ยังมแีผน
พัฒนำแอปพลิเคชันในกำรแจ้ง
และรบัข่ำวสำรจำกลกูบ้ำนในเครอื
ดี-แลนด์ฯ ซึ่งฟิกซิมีควำมมุ่งมั่น
ในกำรพัฒนำงำนบรกิำรและประ 
สบควำมส�ำเร็จในระดับนำนำ-
ชำต ิลกูบ้ำนด-ีแลนด์กรุป๊จงึหมด
กงัวลปัญหำเรือ่งบ้ำน ซ่ึงปัจจบุนั
ดี-แลนด์ฯ มีสมำชิกในโครงกำร
ต่ำงๆกว่ำ 3,800 ครอบครัว และ
ฟิกซมิช่ีำงมอือำชพีทีส่ำมำรถรอง 
รบัในพืน้ทีส่มทุรสำครได้กว่ำ 100 
ทีมครอบคลุมงำนซ่อมบ�ำรุงทุก
ปัญหำภำยในบ้ำนแบบครบวงจร 

  นำยรัชวุฒิ พิชยำพันธ์ กรรม 
กำรผู้จัดกำรฟิกซิ กล่ำวว่ำ Mo-
bile Platform มีวัตถุประสงค์แก้
ปัญหำงำนซ่อมแซมและดูแลรัก 
ษำบ้ำนด้วยช่ำงและผูใ้ห้บรกิำรที่
ดีมีคุณภำพได้มำตรฐำนและรำ 
คำทีเ่หมำะสม จงึมัน่ใจว่ำฟิกซจิะ
ช่วยพัฒนำบรกิำรหลงักำรขำยซ่ึง
จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับลูกบ้ำน 
เจ้ำของโครงกำรและผู้ให้บริกำร
ที่อยู่อำศัย โดยฟิกซิมีทีมช่ำงทั่ว
ประเทศ 3,500 ทีม พร้อมจะแก้ 
ไขทุกปัญหำภำยในบ้ำนได้อย่ำง
ครบวงจร
  นำยรัชวุฒิ กล่ำวว่ำ ลูกบ้ำน
ดี-แลนด์กรุ๊ปที่ส่วนใหญ่อยู่ใน

พื้นที่สมุทรสำครจึงอุ ่นใจได้ว่ำ 
ฟิกซิจะเป็นตัวกลำงในกำรอ�ำ-
นวยควำมสะดวกระหวำ่งเจ้ำของ
บ้ำนกับช่ำง เนื่องจำกระบบของ
ฟิกซจิะค้นหำช่ำงมอือำชพีในพืน้ 
ที่ใกล้เคียง โดยฝ่ำยช่ำงจะติดต่อ
และสอบถำมรำยละเอียดงำน
ซ่อมและรำคำที่เป็นมำตรฐำนที่
ลกูบ้ำนพอใจ จงึท�ำกำรซ่อมบ�ำ-
รุง ซึ่งปัจจุบันผู้อยู่อำศัยมีควำม
รู้มำกขึ้นและให้ควำมส�ำคัญกำร
ดูแลรักษำบ้ำน แม้ปัญหำเล็กๆ 
กำรบริกำรที่เป็นมำตรฐำน รวด 
เร็ว และปลอดภัยจึงมีควำมส�ำ-
คญัมำกกบัจ้ำของบ้ำนในกำรซ่อม 
แซมบ้ำน 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ชาราโปว่า’ถอนแคลฟิอร์เนยี 
มาเรยี ชาราโปว่า แชมป์แกรนด์สแลม 5 
สมัย ถอนตัวจำกกำรแข่งขันรำยกำรสแตน    
ฟอร์ด แบงค์ ออฟ เดอะ เวสต์ คลำสสิก ท่ี
แคลิฟอร์เนีย โดยเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขัน
กล่ำวว่ำ นกัหวดสำววยั 30 ปี มีอำกำรบำด
เจ็บแขนซ้ำย จึงต้องถอนตัวตำมค�ำแนะน�ำ   
ของแพทย์ ก่อนทีจ่ะลงแข่งรอบสอง และจำก
กำรถอนตวัครัง้นี ้ท�ำให้ ลเีซยี ทีซเูรนโก้ จำก
ยเูครน ผ่ำนเข้ำไปเล่นรอบต่อไป ส�ำหรบัชำ
รำโปว่ำ ทีไ่ด้สทิธิเ์ล่นไวด์กำร์ด ยเูอส โอ-เพ่น 
เป็นคร้ังแรกนับต้ังแต่เดือนมีนำคม 2015 
เอำชนะ เจนนเิฟอร์ เบรด้ี 6-1, 4-6, 6-0 
เมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่ำนมำ 

‘แมค็รอย’แยกทางแคดด้ี
รอรี ่แมค็รอย อธบิำยถงึเหตุผลท่ีเขำตัดสิน
ใจเดนิแยกทำงกบั เจพ ีฟิตซ์เจรลัด์ แคดดีข้อง
เขำว่ำ “บำงครัง้กำรทีเ่รำจะรกัษำสมัพนัธภำพ
ระหว่ำงคนสองคนไว้ คณุอำจจะต้องยอมตดั
บำงส่วนออกด้วยควำมเป็นมืออำชพี ผมอยำก
จะบอกว่ำ เขำยังคงเป็นเพื่อนที่ดีของผมคน
หนึง่ นบัตัง้แต่เรำรูจ้กักนัมำต้ังแต่ปี 2008 เรำ
มเีวลำทีย่ิง่ใหญ่ทัง้ในและนอกสนำม”
 นกักอล์ฟจำกอร์แลนด์เหนือ มือ 4 ของ
โลก วยั 28 ปี ตดัสนิใจแยกทำงกบั ฟิตซ์เจรลัด์ 
เมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่ำนมำ เป็นกำรจบควำมสัม-
พนัธ์เป็นเวลำ 9 ปีของทัง้คู ่โดยช่วงเวลำทีผ่่ำน
มำ แมค็รอย คว้ำแชมป์เมเจอร์ 4 รำยกำร และ
พลำดไปรำยกำรเดยีว นบัตัง้แต่ปี 2014   

‘มาจลีก้า’ต่อสญัญา‘ทอ็ฟฟ่ี’  
ฟีล มาจลีก้า กปัตนัทมี ท็อฟฟ่ีสีน�ำ้เงิน เอฟ
เวอร์ตนั ตกลงต่อสญัญำกบัทีมไปอกี 1 ปี ท�ำ 
ให้เขำอยูใ่นกดูสินั ต่อไปจนถงึปี 2019 นักเตะ
วยั 34 ปี ย้ำยมำจำกทมีเชฟฟิลด์ ยไูนเต็ด 
เมือ่ 10 ปีทีแ่ล้ว ตดิทมีชำตอิงักฤษ มำแล้ว 
40 นดั ช่วงซมัเมอร์ทีผ่่ำนมำ มำจลีก้ำ ได้รบั
กำรทำบทำมให้ย้ำยทมี แต่ โรนัลด์ คูมัน กนุ 
ซือของทมี ยงัต้องกำรใช้บรกิำรเขำอยู ่ เน่ือง 
จำก ซมีสุ โคลแมน กบั รำมิโร ฟเูนส โมร ิ2 
กองหลงัของทมี ยงัมอีำกำรบำดเจบ็อยู ่และ
จำกกำรตดัสนิใจในครัง้นีข้อง มำจลีก้ำ กท็�ำ 
ให้ คมูนั รูส้กึเบำใจลงไปได้บ้ำง จำกกำรประ 
กำศอย่ำงเป็นทำงกำรของเวบ็ไซต์สโมสร เมือ่
เยน็วนัพธุทีผ่่ำนมำ  

โชเซ มริูนโญ่ นำยใหญ่ของทมี “ปิศำจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกโรงยืนยันว่ำ เงิน
ค่ำตวัเกอืบ 200 ล้ำนปอนด์ ท่ีทีมปำรสี แซงต์ 
แชแมง ต้องจ่ำยให้กับกำรมำของ เนย์มำร์   
ไม่ได้แพงอะไร โดย มูรินโญ่ เชื่อว่ำ กองหน้ำ
ทีมชำติบรำซิเลียน คู่ควรกับค่ำตัวที่เป็นสถิติ
ใหม่ของโลก แต่เขำกย็อมรบัว่ำ ทุกวนันีร้ำคำ
นักเตะในตลำดสูงจนเว่อร์ไปส�ำหรับนักเตะ
บำงคน
 กรณีของ เนย์มำร์ หำกว่ำมีกำรย้ำยจำก
บำร์เซโลน่ำ เกิดขึ้นจริง ก็จะท�ำให้ค่ำตัวของ 
เนย์มำร์ สูงเป็นสองเท่ำของ พอล ป๊อกบำ ที่
แมนฯ ยูไนเต็ด ซื้อตัวมำจำกทีม “ม้ำลำย” 
ยเูวนตสุ ในรำคำ 89 ล้ำนปอนด์เมือ่ซมัเมอร์
ที่แล้ว
 “เมื่อครั้งที่เรำจ่ำยค่ำตัว พอล ผมบอกว่ำ
รำคำไม่ได้แพง” มูรินโญ่ กล่ำว หลังจำกเกม
ที่ทีมแมนฯ ยูไนเต็ด เอำชนะ ซำมพ์โดเรีย 
2-1 ทีก่รุงดบัลนิ “รำคำท่ีสงูขึน้ไป นัน่หมำย
ถงึนกัเตะคนนัน้กต้็องมคีณุภำพสงูตำมรำคำ
ไปด้วย ผมคิดว่ำกรณีของ เนย์มำร์ ก็เหมือน
กับ ป๊อกบำ ผมไม่คิดว่ำเขำมีรำคำแพงไป 
ค่ำตวัเกอืบ 200 ล้ำนปอนด์ของเขำ ผมไม่คดิ
ว่ำแพง” 
 “มองอีกแง่มุมหนึ่ง เขำอำจจะดูแพง แต่
เมือ่คณุมองไปท่ีนกัเตะคนอืน่ๆ เดีย๋วนีค่้ำตวั
กัน 100 ล้ำนปอนด์ 80 ล้ำนปอนด์ หรอืหลำย
คนก็ 60 ล้ำนปอนด์ กันไปแล้ว นี่แหละที่ผม
คิดว่ำมันคือปัญหำ เนย์มำร์ เป็นนักเตะท่ีดี
ที่สุดคนหนึ่งของโลก รวมทั้งในเชิงธุรกิจด้วย 
เขำมีจุดแข็งตรงนี้ และแน่นอน ปำรีส เองก็
มองตรงนี้” 
 “และผมคิดว่ำปัญหำไม่ใช่ เนย์มำร์ ผม

แดเนยีล สเตอร์รดิจ์ กองหน้ำทมี “หงส์แดง” 
ลิเวอร์พลู พอใจกบักำรเตรยีมตวัช่วงซมัเมอร์ที่
ผ่ำนมำ หวงัทมีจะประสบควำมส�ำเรจ็มำกขึน้ใน
ฤดกูำลใหม่ทีจ่ะถงึนี ้แม้ว่ำล่ำสุด เขำจะมีอำกำร
บำดเจบ็ทีต้่นขำ พลำดลงช่วยทมีนดัชงิชนะเลศิ
ออดี ้คพั ทีพ่่ำยแอตแลตโิก มำดรดิ จำกกำรยงิ
ลูกโทษทีจ่ดุโทษ เมือ่วนัพธุทีผ่่ำนมำ 
 “มอีำกำรบำดเจบ็เลก็น้อยเวลำผมเตะบอล 
ช่วงทีผ่่ำนมำ ผมซ้อมวิง่มำกและท�ำงำนอย่ำง

คิดว่ำ ปัญหำคือผลที่ตำมมำของกำรย้ำยทีม
ของ เนย์มำร์ ต่ำงหำก”
 บรษิทัรบัแทงพนนั ตัง้รำคำให้ปำรสี แซงต์ 
แชแมง มีโอกำสคว้ำแชมป์แชมเปี้ยนส์ ลีก 
หำกว่ำ เนย์มำร์ ย้ำยมำร่วมทีม อยู่ที่ 10/1 
ขณะที่ทีมบำร์เซโลน่ำ บำเยิร์น มิวนิค และ
เรอัล มำดริด เต็งสองร่วมกันที่ 5/1 
 นอกจำกนี ้มรีำยงำนเพิม่เตมิด้วยว่ำ เนย์
มำร์ จะได้รับค่ำเหนื่อยจำกทีมปำรีสฯ ประ 
มำณ 775,477 ปอนด์ต่อสปัดำห์ หรือว่ำ ประ 
มำณ 40 .3 ล้ำนปอนด์ต่อปี (ก่อนหักภำษี) 

‘สเตอร์รดิจ์’หวงัแชมป์กบั‘หงส์’
หนกั ผมคดิว่ำ อำกำรบำดเจบ็เลก็น้อย และน่ำ
จะโอเคในไม่ช้ำนี”้ สเตอร์รดิจ์ กล่ำว “ผมรูส้กึ
โอเคมำกเลยตอนนี ้ ผมพยำยำมทุม่เทกับกำร
ฝึกซ้อมให้หนกัขึน้ช่วงซมัเมอร์ ทีแ่อลเอ ผมไม่
พลำดกำรซ้อมแต่ละช่วงเลย สต๊ำฟดแูลผมเป็น
อย่ำงด ี ผมรูส้กึว่ำร่ำงกำยผมกลบัมำดมีำกขึน้
กว่ำเดมิ ผมก�ำลงัมองไปถงึฤดกูำลใหม่ทีก่�ำลงั
เริ่มขึ้น และหวังว่ำเรำจะประสบควำมส�ำเร็จ
มำกกว่ำเดมิ”  

‘เนย์มาร์’200ล้านปอนด์ไม่แพง
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จีนก่อหน้ีก้อนโตให้หลายชาติ

 

โรแบร์ รุสโซ เสนอภำพนี้ใน politicalcartoons.com เหน็บ
ประธำนำธบิดเีรเจป แอร์โดอนั แห่งตรุก ีทีบ่อกว่ำไม่เคยคกุคำม
สื่อ (สื่อผวำภัย ท�ำให้ต้องเลือกข่ำวผู้น�ำเป็นข่ำวใหญ่เสมอ)

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

โครงการ “แนวเขตและเส้นทาง”  
(Belt and Road Initiative) หรือ
อีกชื่อคือโครงกำร “หนึ่งแนวเขต
หนึ่งเส้นทำง” (One Belt One 
Road) ของจีน

จนีในระดบั “หนีท่้วมตวั” โดย
ศรลีงักาตดิหนีจ้นีมากถึง 8,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ (272,000 
ล้านบาท) ต้องน�ารายได้ส่วน
ใหญ่ของประเทศไปช�าระหนี้
ให้จีน 
 กัมพูชำอยู่ในภำวะสำหัสเช่น
กัน มีหนี้จีนประมำณ 3,120 ล้ำน
เหรยีญสหรฐั (106,000 ล้ำนบำท) 
ขณะปำกีสถำนก็อ่วมหนี้ไม่แตก
ต่ำงกนั ต้องช�ำระคนืเงนิต้นพร้อม
ดอกเบีย้ประมำณปีละ 3,500 ล้ำน
เหรยีญสหรฐั (119,000 ล้ำนบำท) 
เป็นเวลำ 20 ปี โดยหนี้ส่วนใหญ่
กู้จำกจีน
 นอกจำกนัน้ ยงัมอีกีหลำยประ 
เทศตกอยู่ในสถำนกำรณ์เดียวกัน 
ขณะรฐับำลท้องถิน่บอกกล่ำวชำว
บ้ำนว่ำ กำรทุม่ทนุมหำศำลในวนันี้ 
จะส่งผลดใีนวันหน้ำ เมือ่โครงกำร
แล้วเสร็จ จะท�ำให้กำรค้ำคึกคัก 
เศรษฐกิจโชติช่วง  
 อย่ำงไรกต็ำม อนำคตทีว่ำดฝัน
ไว้ ไม่มีอะไรรับประกันว่ำจะเป็น
จรงิ ขณะหนีส้นิได้ปรำกฏต่อหน้ำ
แล้ว เป็นปัญหำใหญ่เสี่ยงท�ำให้
ประเทศเผชิญวิกฤตกำรเงิน
 ด้วยสถำนกำรณ์ดังกล่ำว นัก
วิเครำะห์ต่ำงชำตทิีไ่ม่เหน็ด้วยกับ
แนวทำงของจีน จึงเรียกโครงกำร 
“หนึ่งแนวเขตหนึ่งเส้นทำง” ว่ำ
 “กับดักหนี้ของจีน” หรือ 
“ช่องทางปล่อยกู้ของจีน”

  

 
 

In Brief : ย่อความ

โครงการ “หนึ่งแนวเขต
หนึง่เส้นทาง” ของจนี ท�า
ให้หลายประเทศมีหนี้
ท่วมตวั เป็นผลข้างเคยีง
ไม่พึงประสงค์ที่เกิดค�า
ถามตามมาท�านองว่า 
“คุ้มหรือไม่กับการร่วม
มอืกบัจนีในโครงการนี”้ 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 เป็นโครงการใหญ่ยกัษ์ด้าน
การค้าการลงทนุ ซึง่ชาติท่ีมส่ีวน 
ร่วม คาดหวงัจะใช้เป็นกลไกขบั
เคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
 ขณะจีนมีแผนใช้เชื่อมต่อกับ
นำนำชำติในเอเชีย ยุโรป และ
แอฟริกำ ผ่ำนทำงรถไฟ ทำงเรือ 
และระบบท่อ (ส่งน�้ำมันและก๊ำซ) 
จุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมกำรท�ำธุร 
กิจ กำรค้ำ กำรลงทุน 
 จีนเรียกโครงกำรมหึมำระดับ

เช่ือมโลกนี้ว่ำ “เส้นทำงสำยไหม
แห่งศตวรรษที่ 21”
 ประธำนำธบิดสี ีจิน้ผงิ ของจนี 
ผู้เป็นต้นคิด เริ่มโครงกำรนี้เม่ือ
ปลำยปี 2013 หรือเมื่อ 5 ปีที่แล้ว 
ปัจจุบัน กำรก่อสร้ำงระบบโครง-
สร้ำงพ้ืนฐำนท่ีเกี่ยวข้องในหลำย
ประเทศ รุดหน้ำในระดับหนึ่ง 
 ท�ำให้แนวคิดของจีนที่หลำย
ฝ่ำยมองว่ำเป็นไปได้ยำก เริม่เป็น
รูปเป็นร่ำงชัดเจนขึ้น 
 ขณะเดียวกัน มี “ปรากฏ-
การณ์” หนึ่ง เกิดแทรกขึ้นมา 
นัน่คอืหลายประเทศท่ีร่วมโครง 
การ มหีนีก้้อนโตจากการลงทนุ
พฒันาระบบทีเ่กีย่วข้อง ท�าให้
เกดิค�าถามท�านองว่า “เป็นโครง 
การสร้างชาตหิรอืสร้างหนีก้นั
แน่” 
 เดิมที ประเทศที่จีนทำบทำม
ร่วมโครงกำร เข้ำใจว่ำจีนจะเป็น  
ฝ่ำยลงทนุส่วนใหญ่ แต่จรงิแล้วจนี
ให้ประเทศนัน้ๆลงทนุเอง โดยจนี
เสนอเงินกู้ให้ ซึ่งผู้เชี่ยวชำญยุโรป
ระบุว่ำ จีนคิดดอกเบี้ย 16% ขึ้น
ไป 
 ท�าให้หลายประเทศตดิหนี้

ข้อมูลภาพ : daleel.pk
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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
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)
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
 08-4033-2567

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, 08-4033-2567

084033-OM-010817-01

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

083719-OM-010817-01

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์
• ระดับมัธยมต้น...... (ม.1-ม.3)
• ระดับมัธยมปลาย.. (ม.4-ม.6)

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 
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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 4637 (1162) วันศุกร์ที่ 4 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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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

วีดทัิศน์ กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 
J 10.00 น. ฟรานเชสโก ซาเว- 
รโิอ นซิ ิโอ เอกอัครรำชทูตอติำลี
ประจ�ำประเทศไทย เป็นประธำนใน 
พธิส่ีงมอบประตมิำกรรมช้ำงศลิป์
ไทย-อติำล ีสูม่หำนครมลิำน ฉลอง 
150 ปี ควำมสัมพนัธ์ไทย-อิตำลี 
ทีเ่ซน็ทรลัเวลิด์ J 10.30 น. รตัน์- 
พานชิพนัธ์ ประธำนกรรมกำร แอล 
เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุป๊ จัดงำน

โครงกำรชุมชนจักรยำนเพื่อสุข
ภำวะ อำคำรศนูย์เรยีนรูสุ้ขภำวะ 
สสส. J 09.00 น. วรีะ โรจน์-
พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีำกำรกระ-
ทรวงวฒันธรรม เป็นประธำนเปิด
กำรประชมุ เปิดกำร ประชมุสมั 
มนำรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระ
รำชบัญญัติภำพยนตร์และวีดิ
ทศัน์ (ฉบบัที.่..) พ.ศ....ทีห้่องประ 
ชมุ ส�ำนกัพจิำรณำภำพยนตร์และ

J 08.30 น. ดร.สปุรดีา  อดลุ-
ยานนท์ CEO และผูจ้ดักำร ส�ำ-
นกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำง
เสรมิสุขภำพ (สสส.) เปิดเวทสีรปุ
บทเรียนผลกำรด�ำเนินงำนชุด

ประกำศควำมส�ำเรจ็ในกำรร่วมเป็น
พนัธมติรทำงธรุกจิกบั CTBC Bank 
ไต้หวนั ทีโ่รงแรมเชอรำตนั แกรนด์ 
สขุมุวิท อะ ลกัชวัร ี คอลเลคชัน่ 
โฮเต็ล J 13.00 น. พลอากาศ
เอกธเรศ ปณุศร ีประธำน กสทช. 
เปิดงำนสัมมนำวิชำกำรเนื่องใน
โอกำสวันส่ือสำรแห่งชำต ิประจ�ำ
ปี  2560 ท่ีโรงแรมสยำม เคมปิน
สก้ี กรงุเทพฯ

ประสบกำรณ์เหนอืควำมคำดหมำย
เมื่อสตรีทอำร์ตไทยในสี่แขนงน�ำ
เสนออัตลักษณ์ไทยในบริบทใหม่
สร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจต่อสำยตำ
ชำวโลก ณ ประเทศสงิคโปร์และเวยีด 
นำม
 “ช้ำง” มุง่น�ำเสนอประสบกำรณ์
ในรปูแบบใหม่ๆ เพือ่สร้ำงควำมตืน่
เต้นให้กับผู ้บริโภคอยู่เสมอโดย
เฉพำะกลุ่มมิลเลนเนียลที่ชอบมอง
หำควำมแปลกใหม่ที่สัมผัสได้ด้วย
ตัวเอง ดังนั้นกำรสร้ำงสรรค์แคม-
เปญ “ช้ำง   เออร์เบิร์น พัลส์” ภำย
ใต้แนวคดิ “Discover the unexpec 
ted experience” จึงเป็นอีกหนึ่ง
ควำมภำคภมูใิจทีไ่ด้น�ำเสนอประสบ 
กำรณ์เหนอืควำมคำดหมำยให้กบัผู้
บริโภคได้อย่ำงสมบูรณ์แบบ“สตรี
ทอำร์ต” เป็นตัวแทนในกำรถ่ำย-
ทอดประสบกำรณ์ทีเ่หนอืควำมคำด
หมำยให้กบัผูบ้รโิภคเพรำะว่ำศลิปะ
แขนงนี้ไม่มีขอบเขตที่จ�ำกัดตำยตัว 
มคีวำมอสิระ และไร้ซึง่พรมแดน แต่
ยังมีกล่ินอำยเร่ืองรำวของแต่ละภูมิ 
ภำคผสมผสำนอยู่ท�ำให้สตรทีอำร์ต
สำมำรถสะท้อนอตัลกัษณ์ของแต่ละ
ท้องถิ่นได้เป็นอย่ำงดี 
 ซึ่งสตรีทอำร์ตที่ช้ำงเลือกไปน�ำ
เสนอบนเวทรีะดบัโลกในครัง้น้ีประ 
กอบด้วยบีบอยบีทบ็อกซ์แร็พ และ 
“มวยไทย” ทีน่ับว่ำเปน็ไฮไลท์ส�ำ-
คัญท่ีท�ำให้คนทั่วโลกได้เห็นศิลปะ
ของไทยในแง่มมุใหม่ๆโดยได้เลอืก
ประเทศสิงคโปร์และเวียดนำมเป็น
สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม

‘ชา้งเออรเ์บริน์พลลัส’์บนเวทรีะดบัโลก

และเวียดนำมสร้ำงควำมตื่นเต้น
เร้ำใจให้กบัผูช้มได้ตลอดทัง้กจิกรรม
 และนอกจำกนี ้“ช้ำง” ยงัได้จดั
ท�ำมวิสคิวิดโีอ “Discover the Un-
expected in Vietnam” เพื่อบอก
เล่ำควำมสนุกไปกับ “ช้ำง เออร์-
เบิร์นพัลส์” ณ นครโฮจิมินห์ ถ่ำย-
ทอดโดยกลุ่มศิลปินฮิพฮอพไฟแรง 
‘RAP IS NOW’ (แร็พ อีส นำว) 
โดยสำมำรถติดตำมชมได้ทำงหน้ำ
แฟนเพจ facebook และ youtube 
ของ River Rhyme หรือคลกิ  https: 
//www.youtube.com/watch?v= 
kj4iFP3zrDA  แคมเปญ “ช้ำง เออร์-
เบิร์น พัลส์” นอกจำกจะท�ำให้ชำว
ต่ำงชำตไิด้เหน็ถงึอตัลกัษณ์ของควำม
เป็นไทยในรปูแบบใหม่ๆแล้วยงัท�ำ 
ให้คนทัว่โลกได้รูจ้กัแบรนด์ไทยทีก้่ำว
ไกลมำสู่ระดับโลกได้อย่ำงเต็มภำค
ภูมิอีกด้วย

 “ช้ำง เออร์เบิร์น พัลส์” จัดขึ้น
ครั้งแรก ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ
ช่วงต้นปีท่ีผ่ำนมำ ซึง่ได้รบักำรตอบ
รับท่ีดีมำกเห็นได้จำกจ�ำนวนคนที่
ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมกว่ำ
พันคน ที่ Infinite Studio โดยเป็น 
กำรรวมตวักนัของกลุม่ศลิปินเลอืด
ใหม่ท้ังศลิปินจำกประเทศไทยและ
สงิคโปร์ทีแ่ทคทมีกนัมำระเบดิควำม
มันผ่ำนกำรแสดงสตรีทอำร์ตใน 4 

รปูแบบอกีทัง้ยงัมเีหล่ำศลิปินและดี
เจแถวหน้ำของเมืองไทยอย่ำง “ขัน
เงิน เนื้อนวล” และ “ดีเจ Keezy” 
จำก Bang BangBang และโต้ง 
Southside ร่วมสร้ำงควำมมันใน
อำฟเตอร์ปำร์ตี้อีกด้วย
 และเมื่อเร็วๆนี้ ช้ำงได้จัดแค-
เปญ “ช้ำง เออร์เบร์ิน พลัส์” ขึน้อกี
ครั้ง ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียด 
นำม ซ่ึงกำรแสดงท้ังของศลิปินไทย
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ธรีพล ขนุเมือง อธิบดกีรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ถ่ายภาพร่วมกบั ณฐัพงศ์ สิงห์-
ศลิารกัษ์ ผูอ้�านวยการฝ่ายเทคนคิและผลติภณัฑ์ บรษิทั แซง-โกแบง็เวเบอร์ 
จ�ากดั ในพธีิลงนามบนัทกึความร่วมมอืในโครงการพฒันาฝีมอือาชีพช่างปู
กระเบือ้งไทย muj ส�านกังานพฒันาฝีมอืแรงงาน

ประจกัษ์-ละออ ตัง้คารวคุณ ประธานกรรมการ บริษทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประ 
เทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลีกิ้มเกียวฯร่วมกบั ส�านกั
การศกึษากรงุเทพมหานคร จดัพธิมีอบทนุการศกึษาแก่นกัเรยีนทีม่ผีลการ
เรียนดี และผลการเรียนปานกลาง แต่ขาดแคลนทนุทรัพย์ ในสงักดักทม.

เสรมิสกลุ คล้ายแก้ว ผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ร่วมกบั นธิ ิพัฒนภกัดี 
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายสือ่โฆษณา บมจ.เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ 
เปิดนทิรรศการเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ผ่านภาพยนตร์ประกอบ
บทเพลงสรรเสรญิพระบารม ีชดุ “สบืสานพระราชปณธิาน” 

ดร.สทุธพิล ทวชียัการ เลขาธกิารคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธรุกจิประกนัภยั เปิด “งานวนัประกนัชวีติแห่งชาตคิรัง้ที ่18” พร้อมให้เกยีรติ
เยีย่มชมบูธ๊ฟิลลปิประกนัชีวิต โดยมี ชวลติ ทองรมย์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
อาวุโส-ฝ่ายขาย และ CAO และพลงัตวัแทน ให้การต้อนรับ 

สิริพร ใจสะอาด ผูอ้�านวยการสายงาน สายงานโฆษณาและลกูค้าสมัพนัธ์ 
บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จ�ากัด (มหาชน) จดักิจกรรมเสรมิมงคล “กราบ
พทุธคณุให้อุน่ใจ ไหว้พระใหญ่เมอืงอ่างทอง” พา สมาชกิไทยไลฟ์การ์ด ไหว้
พระขอพร โดยม ีณฐัศมน วงศ์กติตพิฒัน์, อาจารย์คฑา ชนิบญัชร ร่วมงาน 

ขวญัฤทยั ด�ารงค์วฒันโภคนิ กรรมการผูจ้ดัการ  และ แดน นรพฤทธิ ์ผู้
ช่วยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ของ รมย์รวนิท์ คลนิกิ จดักจิกรรมสดุเอ๊กซ์คลู
ซฟี ในแคมเปญ “Better Fortune with Face Lift” เพือ่แทนค�าขอบคณุ
ส�าหรบัลกูค้าทีไ่ว้วางใจใช้บรกิารด้วยดเีสมอมา 

มร.ทโิม่ เคว้นช์ลี ่ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรมเคป กดู,ู เซยีน่า แอน ครูซ ผูจ้ดัการ
แผนกต้อนรบัส่วนหน้า ให้การต้อนรบันกัแสดงและพธิกีรรายการ “สมดุโคจร 
On the Way”  น�าโดย นธิ ิสมทุรโคจร, โกสนิทร์ ราชกรม เนือ่งในโอกาส
ทีม่าพกัและถ่ายท�ารายการทีโ่รงแรมฯ

พสิฐิ รงัสฤษฎ์วุฒกิลุ เลขาธกิารส�านกังานมาตรฐานอตุสาหกรรม น�าคณะ
ลงพืน้ทีจ่ดัตัง้ศนูย์ทดสอบยางยนต์และยางล้อแห่งชาต ิ ณ เขตสวนป่าลาด
กระทงิ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพือ่ตดิตามความก้าวหน้าของโครงการในระยะแรก 
ตามแผนงานโครงการก่อสร้างสนามทดสอบตามมาตรฐาน มอก.2721-2559 
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วรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรมเป็นประธานใน
พิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา พิพิธ-
ภณัฑสถานแห่งชาต ิ เจ้าสามพระยา โดยม ี ดร.พงศ์ศกัตฐ์ิ เสมสนัต์ ที่
ปรกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม เข้าร่วมในพธิี 

จรุิตถ์ อศิรางกรู ณ อยธุยาผูอ้�านวยการ ทเีสบ็  จดังานไทยแลนด์ โดเมสติก 
ไมซ์ มาร์ท 2017 ปีที ่4 จงัหวัดขอนแก่นโดยได้รับเกยีรตจิาก สวุพงษ์ กติิ-
ภทัรพิบลูย์ รองผูว่้าราชการจงัหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน โรงแรม   
อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซน็เตอร์ จงัหวัดขอนแก่น

ทพิาภรณ์ โชควฒันา ประธานกรรมการ บรษิทั อนิเตอร์แลบบอราเทอรส์ี 
จ�ากดั และ นิชาภา พริยิะโภคณิ  ผูอ้�านวยการฝ่าย  BEAUTY STATION 
บมจ.ไอ.ซ.ีซ.ีอนิเตอร์เนชัน่แนล จดัแสดงนวตักรรมใหม่ในปี 2017  น�าเสนอ 
Concept “BEAUTY STATION Is Your Destination”  

สธุาทพิ ธชัยพงษ์ รองประธานมลูนธิหินงัสอืเพือ่เดก็ ร่วมกบั ฮง โชล จอน 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร อเีลฟเว่นสตรที ประเทศไทย เปิดตวัโครงการ 
“ช้อปสขุใจ ให้น้องได้อ่าน” เพือ่เชญิชวนคนไทยบรจิาค “หนงัสอืด”ี มอบ
แก่ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ผ่านทางโครงการ ทีส่�านกังานอทุยานการเรยีนรู้ 

กติศิกัดิ ์มโนรตันา ผูจ้ดัการการตลาดผลติภณัฑ์น�า้อดัลม  กลุม่ธรุกจิโคคา-
โคลา ในประเทศไทย จดังาน “อร่อยซ่าด้วยกันกับโค้ก” เทศกาลอาหาร      
สตรทีฟูด้รปูแบบใหม่ โดยม ีฐติพิร มณเีนตร ผูอ้�านวยการกองประชาสมัพนัธ์
ต่างประเทศ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ให้เกยีรตเิข้าร่วมงาน 

พภิพ พลเสน ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั ปิโตรนาส อนิเตอร์เนชนัแนล 
มาร์เกต็ติง้ (ประเทศไทย) จ�ากดั พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและพนกังาน จัดกจิกรรม
เพือ่สงัคมโดยการสร้างห้องคอมพวิเตอร์ทีค่รบครนั และสร้างห้องพยาบาลพร้อม
มอบอปุกรณ์ ให้แก่โรงเรยีนบ้านคลองเสอื อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา 

มร.มาซายกู ิ โนซาวะ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารอาวโุสบมจ.อซีีบ่าย น�า
ทีมพี่น้องชาวอีซี่บายจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน�้าท่วม 
อ.เมอืง จ.สกลนคร พร้อมมอบเงนิช่วยเหลอืเบือ้งต้นแก่ผูป้ระสบภยัผ่านทาง
สภากาชาดไทย จ.สกลนคร ภายใต้โครงการ “อซีีบ่าย...เพือ่ผูป้ระสบภยั” 

มร.ดิมิทรี เชอนิเชฟ ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรมสยาม แอท็ สยาม ดไีซน์ โฮเต็ล 
พัทยา รวมพลฝ่ายทมีจดัการและบริหารโรงแรมฯ ไปยงับ้านแคนทอง ซึง่เป็น
สถานสงเคราะห์เดก็ในจงัหวดั ขอนแก่นเพือ่บรจิาคอาหารแห้ง ตลอดจน
เคร่ืองด่ืม รวมทัง้บริจาคเงนิจ�านวนหน่ึงไว้ใช้เป็นทนุในการดูแลน้องๆต่อไป


