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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“25 สิงหาคม 2560” วันประวัติศาสตร์การเมืองไทย 
ไม่ใช่เป็นแค่ “วันพิพากษายิ่งลักษณ์” เท่านั้น 
ยังเป็น “วันพิพากษากระบวนการยุติธรรมไทย” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เตือนวิกฤตเศรษฐกิจ 
ท�าไมเกิด “ต้มย�ากุ้ง” ท�าไมเกิดทฤษฎี “ต้มกบ” 
“เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช” ชี้สร้างความปรองดอง 
ต้องเห็นคุณค่า “ความเห็นต่าง” ที่หลากหลาย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ช�าแหละ “กฎหมาย 4 ชั่วโคตร” 
“Pegasus” ให้จับตาการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อประชาชนผิดหวังการปกครอง 

วนัประวตัศิาสตร์
ธรรมอกีด้วย แม้รฐัธรรมนญูจะให้
สทิธยิืน่อทุธรณ์ได้ แต่ยงัมปัีญหา
ตรงที่พระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาคดี
อาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการ
เมือง ท่ีผ่านความเห็นชอบจาก 
สนช. ขณะนี้กฎหมายอยู่ในมือ
นายกรัฐมนตรียังไม่ได้น�าขึ้นทูล 
เกล้าฯ ซึง่ต้องตามดตู่อไปว่าจะมี
ผลอะไรต่อการยืน่อทุธรณ์หรอืไม่ 
หากผลออกมาเป็นลบกบัอดตีนา
ยกฯยิง่ลกัษณ์

ค�าตดัสนิคดรีบัจ�าน�าข้าวทีม่อีดตี
นายกฯยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร เป็นจ�า 
เลย ที่จะประกาศผลกันในวันนี้ 
(25 ส.ค.) นอกจากต้องจับตาดู
สถานการณ์นอกศาลที่โหมโรง
ปลกุกระแสกนัมาพกัใหญ่แล้ว ผล
ทีอ่อกมาไม่ว่าจะออกหวัออกก้อย
อย่างไรจะถอืเป็นค�าตดัสนิประวตัิ 
ศาสตร์ทีจ่ะมผีลกระทบต่ออนาคต
ของประเทศทัง้ระยะสัน้ระยะยาว
ในหลายมติ ิและยงัจะเป็นตวับ่งชี้
บรรทัดฐานของกระบวนการยุติ 

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ตดัสนิใจกนัไปเรยีบร้อยแล้วว่า
ก�าหนดอนาคตของอดตีนายกฯหญงิ

อนาคตของการท�านโยบายสาธารณะอย่างไร

ณา คดีนั้นมาก่อน และได้รับคัด
เลอืกโดยทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีาจาํ
นวนเก้าคน โดยให้เลอืกเป็นรายคดี
และเม่ือองค์คณะของศาลฎีกาดัง
กล่าวได้วินิจฉัยแล้ว ให้ถือว่าคํา
วินิจฉัยนั้นเป็นคําวินิจฉัยอุทธรณ์
ของทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา”
 อย่างไรกต็าม แม้รฐัธรรมนญูจะ
ให้สทิธยิืน่อทุธรณ์ได้ แต่ยงัมปัีญหา
ตรงที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐ-
ธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอา 
ญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติ-
บญัญตัแิห่งชาต ิ (สนช.) แล้วยงัไม่
ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ขณะ
นีก้ฎหมายอยูใ่นมอืนายกรฐัมนตรี
ยงัไม่ได้น�าขึน้ทลูเกล้าฯ ซึง่ต้องตาม
ดตู่อไปว่าการทีพ่ระราชบญัญตัปิระ 
กอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณา
คดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมืองยังไม่ประกาศใช้จะมีผล
อะไรต่อการยืน่อทุธรณ์หรือไม่ หาก
ผลออกมาเป็นลบกบัอดตีนายกฯ
 นอกจากนี ้ หากผลออกมาเป็น
ลบยงัต้องตามลุน้ด้วยว่าจะได้สทิธิ
ประกันตัวช่วงอุทธรณ์คดีหรือไม่ 
การตัดสินคดีวันศุกร์หากยื่นเรื่อง
พิจารณาคดีกันไม่ทันต้องรอถึงวัน
จนัทร์นัน่หมายความว่าอดีตนายกฯ
ต้องถกูคมุตวัอย่างน้อยสองวนั
 ทัง้หมดนีอ้ดตีนายกฯ อยูใ่นสถา-
นะผู้รอถูกชี้ชะตา ส่วนคนกําหนด
ชะตาคอืองค์คณะผูพ้พิากษา ไม่ว่า
ผลตดั สนิจะออกมาอย่างไรจะถอืว่า
เป็นคาํตดัสนิประวตัศิาสตร์ท่ีจะส่ง
ผลกระทบต่ออนาคตของประเทศทัง้
ในระยะสัน้ระยะยาว
 ส่วนจะส่งผลกระทบอย่างไร
บ้าง มผีูรู้ห้ลายคนได้แสดงความ
เหน็ไว้มากแล้วคงไม่ต้องพดูกนั
ซ�า้ๆ

โหมโรงกนัมานานวนันี ้(25ส.ค.) ก็
จะได้รูก้นัจรงิๆเสยีทว่ีาของจรงิเป็น
อย่างไร
 ค�าพพิากษาคดรีบัจ�าน�าข้าว
ที่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 
ชนิวตัร ถกูกล่าวหาปล่อยปละ
ละเลยให้เกิดความเสียหายจะ
ออกมามมุไหนอย่างไร
 การรวมกันเพื่อมาให้ก�าลังใจ
อดีตนายกฯที่หน้าศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมืองจะมเีหตกุารณ์วุน่วายอย่าง
ท่ีฉายหนงัโฆษณากนัหรอืไม่
 อย่างไรกต็าม มปีระเดน็น่าพ-ิ
จารณาตรงท่ีก่อนศาลฎีกาฯนดัอ่าน
ค�าพพิากษาหนึง่วนั อดตีนายกฯยิง่
ลกัษณ์ โพสต์ข้อความลงเฟซบุก๊ส่วน
ตัวขอบคุณประชาชนท่ีให้ก�าลังใจ 
แต่ในวนัศาลฎีกาฯอ่านค�าตดัสนิขอ
ให้อยูฟั่งค�าตดัสนิทีบ้่าน เพราะไม่
ต้องการให้มาสุ ่มเสี่ยงกับสถาน 
การณ์ทีไ่ม่อาจคาดคดิจากผูไ้ม่หวงัดี
 ขณะที ่นายอภสิทิธิ ์เวชชา-
ชวีะ หวัหน้าพรรคประชาธปัิตย์ ก�า 
ชับให้ลูกพรรคระวังตัวมากขึ้นใน
ช่วงตดัสนิคดรีบัจ�าน�าข้าว ส่วน นพ. 
วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส. 
พิษณุโลก ท่ีถูกจดหมายขู่ฆ่าต้อง
เดนิทางไปต่างประเทศ โดยบอกว่า

มกี�าหนดการล่วงหน้าไว้อยูแ่ล้ว
 จะเห็นได้ว่ามีความปั่นกระแส
ให้เกิดความวุ่นวายอยู่พอสมควร 
จนอดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์ไม่อยากให้
มวลชนต้องมาเผชญิความเสีย่ง แต่
การแจ้งมวลชนอาจจะช้าไป เพราะ
หลายคนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างจัง
หวดัไกลๆออกเดนิทางมาแล้ว
 ในส่วนของน.ส.ยิ่งลักษณ์
น้ัน นอกจากไม่อยากให้มวลชน
มาเผชิญความเสี่ยงท่ีไม่รู ้จะ
เกดิอะไรขึน้บ้าง ยงัรูด้้วยว่าไม่
ว่ามวลชนจะมาให้ก�าลังมาก
หรือน้อยไม่มีผลต่อการตัดสิน
ใจขององค์คณะผูพ้พิากษาท่ีน่า
จะตดัสนิใจกนัไปเรียบร้อยแล้ว
ว่าก�าหนดอนาคตของอดีตนา
ยกฯหญิงและอนาคตของการ
ท�านโยบายสาธารณะเพื่อช่วย
เหลอืเกษตรกรอย่างไร
 หลังค�าตัดสินหากออกเป็นลบ

กบัอดตีนายกฯยงัมเีวลาต่อลมหาย 
ใจอกี 30 วนัในการใช้สทิธยิืน่อทุ-
ธรณ์คด ีตามรฐัธรรมนญูฉบบัปัจ-   
จบุนัมาตรา 195 วรรคสีแ่ละวรรค
ห้า ทีร่ะบวุ่า
 “คาํพพิากษาของศาลฎกีาแผนก
คดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทาง 
การเมือง ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎกีาได้ภายในสามสบิวนั
นบัแต่วนัทีศ่าลฎกีาแผนกคดอีาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
มคีาํพพิากษา
 การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประ 
ชมุใหญ่ศาลฎกีาตามวรรคสี ่ ให้ดาํ
เนนิการโดยองค์คณะของศาลฎกีา 
ซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาล
ฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้
พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 
หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารง 
ตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้พิพากษาหัว-
หน้าคณะในศาลฎกีาซึง่ไม่เคยพจิาร 
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วันประวัติศาสตร์



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4652 (1177) วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คว้านพิพานไปพลาง” คอื เราเย็น สูแ้บบ
เยน็ๆ ไม่สูแ้บบหรู้อนตาร้อน 
 เรือ่งคดทีีด่นิครอบครองปรปักษ์ มวัแต่รบ
กนั ขดัแย้งกนั ทนายแต่ละฝ่ายกม็ลีกูเล่นทีจ่ะ
เอาชนะคะคานตามประสาคนว่าความ แต่อาต 
มาทิง้ท้ายไปว่า คณุฟ้องคนตายนะ คอืฟ้องมลู 
นธิ ิ ช่วงนัน้มลูนธิเิหมอืนตายแล้ว เพราะหมด
วาระ ทีด่นิทัง้หมดกเ็ป็นของวดั เป็นสมบตัขิอง 
วดั คณุฟ้องวดัไม่ถกูต้อง ไปฟ้องทีด่นิซึง่คนตาย
ไปแล้ว ทัง้ยงับอกว่าศาลตดัสนิตามสบาย อาต 
มารบัได้ทัง้นัน้ ถ้าได้ทีด่นิไป คนเป็นสขุกไ็ม่ใช่
อาตมา แต่คอืคนยากไร้ไร้ทีพ่ึง่ เขาจะได้มทีีท่�า
มาหากนิอย่างมคีวามสขุ 
  เรากร็ูก้นัอยูแ่ล้วว่าบางคนไม่มทีีด่นิแม้แต่
ตารางวาเดยีว แม้แต่ชาวไร่ชาวนา เกดิเป็นคน
ไทย เกดิบนแผ่นดนิไทย แต่ไร้แผ่นดนิทีจ่ะอยู่
อาศยัและท�ามาหากนิ ต้องไปบกุป่า รกุเขา คู
คลอง เพราะกฎหมายไทย ผู้บรหิารประเทศปล่อย
ให้เจ้าสวั นายทนุใหญ่ เอาทีด่นิไปกกัไปตนุจน
ร�า่รวยมหาศาล ปล่อยให้คนยากคนจนขาด-
แคลนขดัสน ฝืดเคอืงข้นแค้น  
 เมือ่อาตมารูข่้าวว่ามคีนเสนอขายทีด่นิตดิ
วัดใกล้วัด กอ็ยากจะทําอะไรช่วยเหลอืคนทีด้่อย
โอกาสให้ลมืตาอ้าปาก ช่วยเหลอืเขามาพนัสีพ่นั
ห้า เห็นเขาได้ดีมีสุข เราก็พลอยมีสุข ถึงจะ
เหนือ่ยกม็คีวามสขุ ได้ส่งลกูเรยีนหนงัสอื มทีี่
กนิทีน่อน ไม่ต้องเสยีค่าที ่ไม่ต้องเร่ร่อนไปหา
ทีห่ลบัทีน่อน ไปเช่าทีน่อน   
  ในหลวงรชักาลที ่10 ทรงตรสัเมือ่ไม่
นานว่า ขอให้ช่วยกนัเอาความเป็นธรรม
กลบัมา สงสารคนยากคนจนสูค้วามค้าคดี
กไ็ม่มทีนุจะสูก้พ่็ายแพ้ หมดอะไรต่ออะไร
ไปเยอะแยะ พระองค์ท่านตรสัว่า เดีย๋วนี้
ขึน้โรงขึน้ศาลมนัแพง ค่าทนายกแ็พง ค่า
วางมดัจ�าศาลกแ็พง ตัง้สองแสนเยอะมาก 
ซึง่กส็งสารศาลเหมอืนกนันะ เพราะศาลก็
ต้องใช้คนเยอะ เอกสารกเ็ยอะ ค่าใช้จ่าย
ต่างๆกเ็ยอะ โดยเฉพาะศาลใหญ่ๆ กย็ิง่
ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะก็เห็นใจศาลเหมือน
กนั แล้วคดอีะไรกไ็ม่รูเ้ตม็ไปหมด แทบไม่ 
มห้ีองว่างให้ผูพ้พิากษาขึน้ตดัสนิเลย   
	 เจรญิพร

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

  
In Brief : ย่อความ

สูก้นัในธรรม

กฎหมายไทย ผู ้บริหารประเทศ
ปล่อยให้เจ้าสัว นายทุนใหญ่ เอา
ทีด่นิไปกกัไปตนุจนร�า่รวยมหาศาล 
ปล่อยให้คนยากคนจนขาดแคลน
ขัดสน ฝืดเคืองข้นแค้น  

ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยท่ี “นายทหาร
ยศร้อยเอก” พยานโจทก์คดี “ไผ่ 
ดาวดนิ” จะให้การว่าการชูป้าย “คดั 
ค้านรฐัประหาร” เป็นการ “ท�าลาย
ประชาธิปไตย” จึงต้องรับโทษและ
ถูกปรับทัศนคติ ทั้งยังขัดค�าสั่ง คสช.
ทีห้่ามชมุนมุต้ังแต่ 5 คน แม้จะไปคน
เดียวแต่แสดงออกหรือเผยแพร่ข้อ 
ความดังกล่าวก็ถือว่าผิดเช่นกัน
 ไม่แปลกเพราะแม้แต่ “ทั่น
ผู้น�า” ก็ยังย�้าอยู่เสมอว่า แม้บ้าน
เมอืงจะอยูภ่ายใต้ “อ�านาจพเิศษ” 
ของ “รัฐบาลทหาร” แต่ก็เป็น 
“ประชาธปิไตยถงึร้อยละ 99.99” 
แต่ก็ยังมีคนไม่พอใจ!
 เหมือนที่ “ทั่นผู้นํา” บอกว่า  80 
กว่าปีที ่“ประชาธปิไตย” ลุม่ๆดอนๆ 
เพราะจิตใจคนไทยบกพร่องขาดภูมิ 
คุ้มกันทางศีลธรรม!
 สรุปรวมความว่าภายใต้ “อ�านาจ
พิเศษ” ของ “ทั่นผู้น�า” นั้น บ้าน
เมืองมีแต่ดีขึ้น ไม่มีส่ิงท่ีเลว ไม่โกง
แม้แต้สลงึเดยีว กองทัพซือ้อาวธุยทุ-
โธปกรณ์หลายหมืน่ล้านกอ็ย่ามองใน
แง่ไม่ดี เพราะท�าเพื่อชาติเพื่อให้ประ 
เทศอืน่เกรงใจ เช่นเดยีวกบัเศรษฐกจิ
ที่ไม่ดี การลงทุนตกต�่าก็ไม่ใช่เพราะ 
“ทั่นผู้น�า”?
 ตรงข้าม“ทั่นผู้นํา” บอกว่า หาก
ปฏริปูประเทศตาม “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ 
สําเร็จ ประเทศไทยจะรวยขึ้นจากที่มี
รายได้ 20 ล้านล้านเป็น 200 ล้าน
ล้าน!
 ใครเชื่อยกมือขึ้น!!??

แปลกแต่จรงิ!

พดูถงึ “คดโีฉนดถงุกล้วยแขก” ทีย่ดืเยือ้และ
มาลงท้ายด้วยเรือ่งแปลกๆ ซึง่ไม่มใีครคดิว่าจะ
มคีดแีบบนี ้สรปุวนันีว่้า อาตมาได้เข้าไปอวยพร
ให้ฝ่ายทายาทของ นางทองอยู ่หริญัประดษิฐ์ 
เจ้าของทีด่นิเดมิ ทีม่าร้องค้านขอให้ชนะน่ะ เรา
ก็บอกว่า ถ้าชนะ เราจะมีความสุขร่วมกันคือ 
อาตมามคีวามสขุทีไ่ม่ต้องไปเหนือ่ยกบัการบกุ 
เบิกท่ีดินให้เหนื่อยอีก ท�าที่ดินเก่าๆที่มีอยู่ก็
เหนือ่ยน่าดอูยูแ่ล้ว ส่วนทายาทของโยมเจ้าของ
ที่ดินเดิมก็จะมีความสุข เพราะได้ที่ดินสมใจ
อยาก กจ็ะไม่ทกุข์คอืสขุนัน่เอง แต่อาจมผีูย้ากไร้
ทีช่่วยเหลอืซือ้ทีด่นิเข้าวดัอาตมาทีพ่ึง่พาอาศยั 
อาจจะเป็นทกุข์สกั 10-20 คน หรอืระยะยาว
อาจเป็นร้อยทีจ่ะช่วยชบุชวีติ ถ้าโครงการนีย้งั
อยู ่มทีีด่นิให้คนยากจนท�ามาหากนิ อาตมาก็
เชือ่ว่าเขาจะมคีวามสขุระดบัหนึง่ทเีดยีว มทีีพ่กั
พงิ มทีีด่นิประกอบอาชพีการงาน 
 เรื่องคดีความ ส่วนใหญ่ก็จะพยายามเอา 
ชนะกนัแบบเอาเป็นเอาตาย ขึน้โรงขึน้ศาลด้วย
ความเคยีดแค้นชงิชงั อาตมาว่า คนเราสูก้นัด้วย
ความสขุดกีว่าสูก้นัด้วยความทกุข์ เพราะใครได้
ไปมนักอ็ยูไ่ด้ไม่นาน วดัได้มา อาตมากอ็ยูไ่ด้
ไม่นาน เจ้าของเดมิได้ไป อายกุม็ากแล้วทัง้นัน้ 
กค็งอยูไ่ด้ไม่นาน เพราะฉะนัน้เราควรสูด้้วยความ
เบกิบานแจ่มใส ใช้ค�าว่า “เราอยูใ่นธรรมสูก้นั
ดกีว่าอยูใ่นกรรมหลมุด�าสูก้นั” เหมอืนค�า
สอนทีห่ลวงพ่อพทุธทาสว่า “รบกนัไปพลาง 
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ใช้ป๊ับรบัเลย : วษิณรนิทร์ วงัปีติ 
รองผู้อาํนวยการ ฝ่ายพฒันาธรุกจิ
การชําระเงินและร้านค้ารับบัตร 
ธนาคารธนชาต จดัแคมเปญพเิศษ 
“ใช้ป๊ับ รบัเลย” กบั ธนชาต เวส
เทร์ิน ยเูนีย่น เมือ่ใช้บรกิารรบั-ส่ง
เงนิระหว่างประเทศ ผ่านตู้ ATM หรอื 
Contact Center ครัง้แรกให้เงนิคนื 
250 บาทและครัง้ถดัไป รบัเงนิคนื
ครัง้ละ 50 บาท 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,250.00 บาท

 ขาย 20,350.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,890.00  บาท

 ขาย   20,350.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,287.66 ขาย 1,288.03
ลอนดอน ซื้อ 1,287.66 ขาย 1,288.03

ภาวะหุน้ 24 สงิหาคม 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) 

33.59

40.05375

44.42375

4.3713

0.31808

24.812

+2.58  1,575.96  
  37,566.40
+4.79  2,250.85  
  30,002.70
+2.05  1,003.56  
  25,409.89
-3.66  534.33  
  1,510.86

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

 1,696.06  +1.00

2,349.65  +3.95

2,412.34  +1.27

1,841.72  +1.59

 2,368.71  +3.49 

2,877.31  -3.18

 1,248.76  +1.96

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

6,750.66

17.97

3,482.07

9.27

3,268.59

-

12,685.79

33.77

14,501.63

38.60

-1,815.84

-

13,764.79

36.64

15,239.62

40.57

-1,474.83

-

พลิกโฉมตลาดจตุจักรยุค4.0

การขาย หรอื POS ทีค่รบวงจรแก่
ร้านค้า โดยผู้ขายสามารถบริหาร
จดัการสตอ็กสนิค้า เชก็รายงาน การ
ขายรายวันและรับช�าระเงินด้วย
พร้อมเพย์ได้ ช่วยให้ผู้ประกอบ
การบรหิารจัดการต้นทนุได้มีประ 
สทิธภิาพมากขึน้ ขณะเดยีว กนัยงั
เพิม่ความคล่องตวัในการรบัช�าระ
เงนิทีส่ะดวกและปลอดภยัมากขึน้ 
 2.แอปพลิเคชันส�าหรับลูกค้า
ทีพ่ฒันาให้สามารถค้นหาและเดนิ
หาร้านค้าโดยไม่หลง ด้วยแผนที่
อจัฉรยิะทีส่ามารถระบุต�าแหน่ง ที่
ตัง้ร้านค้าทีพ่ฒันาด้วยเทคโนโลยี 
Geomagnetic สามารถน�าทางให้
ลูกค้าเดินหาร้านค้าโดยง่าย รวม
ถงึการโปรโมชัน่จากร้านค้าได้แบบ
เรียลไทม์
  แอปพลิเคชันรองรบัการใช้งาน
ทัง้ภาษาไทย องักฤษ และจีน โดย 
ทีจ่ะเปิดให้ร้านค้าและลกูค้าใช้งาน
อย่างเต็มรูปแบบภายในพฤศจิ-
กายนน้ี และในอนาคตธนาคาร
จะขยายผลมเดลต้นแบบจตจุกัรใช้
กับเอสเอ็มอีทั่วประเทศต่อไป
  นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู ้
อ�านวยการฝ่ายบริหารโครงการ

พัฒนาที่ดิน ประธานกรรมการบ
ร ิหารพืน้ทีต่ลาดนดัจตจุกัร กล่าว
ว่า เป็นมิติใหม่ของการพัฒนา
ตลาดเปิดไปสู่รูปแบบดิจิทัลที่ทัน
สมัยที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
อย่างแท้จรงิ โดยร้านค้าได้รบัประ 
โยชน์ด้านการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังได้รับโอกาส
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าถึง
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง ลูก 
ค้าก็สามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่าย
และสะดวกยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัให้กบั
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ลูกค้า
ก็ได้รับความสะดวกสบายในการ
ค้นหาสินค้า 
 ขณะเดียวกัน ร.ฟ.ท.ก�าลังเร่ง
ปรบัปรงุและพฒันาการให้บรกิาร
ของตลาดจตุจักรให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและเป็นระเบียบ เพื่อ
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติ จึงเชื่อว่าจะกระตุ้นการซื้อ
สินค้าในตลาดจตุจักรมากยิ่งขึ้น
และยกรระดบัตลาดจตจุกัรให้เป็น
แลนด์มาร์กด้านการชอ็ปป้ิงระดบั
เอเชียในอนาคต   

ไทยพาณชิย์ ร่วมกบั ร.ฟ.ท. พลกิ 
โฉมตลาดนัดสวนจตุจักรสู่ดิจิ-
ทลั โดยพฒันาแพลตฟอร์มสร้าง
ร้านค้าดจิทิลัเสรมิการบรหิารจดั 
การผ่านแอปพลเิคชนั พร้อมอ�า-
นวยความสะดวกให้ลกูค้า และ
นกัท่องเทีย่วเข้าถงึร้านค้าทกุแห่ง
ในจตจุกัรได้ง่าย และเป็นต้นแบบ
เอสเอม็อทีัว่ประเทศ

 นายอาทติย์ นนัทวทิยา กรรม 
การผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหารธนาคารไทยพา-  
ณชิย์ เปิดเผยว่า ภายใต้สภาพแวด 
ล้อมปัจจุบันเอสเอ็มอีก�าลังถูก
ท้าทายด้วยเทคโนโลยีที่ส่งผลให้
เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น 
โดยเฉพาะรายเล็กต้องล้มเลิกกิจ 
การเน่ืองจากขาดความรู้และไม่
สามารถปรบัตวัได้ทนั ธนาคารร่วม
กับกับการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(ร.ฟ.ท.) ที่ต้องการพัฒนาพ้ืนท่ี
และผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรให้มี
ความทันสมัยมากขึ้น จึงลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครง 
การ Products of Chatuchak ยก
ระดบัร้านค้าในตลาดนดัสวนจต-ุ
จักรในเชิงดิจิทัล โดยมี บริษัท 
ดจิทิลั เวนเจอร์ส จ�ากดั เป็นผูพ้ฒั 
นาดิจิทัล แพลตฟอร์มให้ร้านค้า
มหีน้าร้านในโลกออนไลน์ พร้อม
อ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าและ
นักท่องเที่ยวสนุกกับการช็อปปิ้ง
ในตลาดนัดจตุจักรมากยิ่งขึ้น 
ประกอบด้วย 
 1.แอปพลเิคชนัส�าหรบัร้านค้า
ที่เปรียบเสมือนเป็นระบบช่วยใน
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แนะน�ากองทนุ : นายมนรฐั ผดงุสทิธิ ์กรรมการผูจ้ดัการ บลจ.แลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด พร้อมด้วย Mr.Ido Cohen, Portfolio Manager 
กองทนุ Invesco Global Leisure Fund ร่วมพบปะนกัลงทนุกลุม่ High 
Net Worth เพื่อแนะนํากองทุน LHGLIFE-E ที่จะเข้าลงทุนในหน่วย
ลงทุนของ Invesco Global Leisure Fund

เซ็นสัญญา : นพ.ศุภพงษ์ จรรงโลงบุตร ประธานบริหาร บมจ.เทคโน
เมดิคัล ร่วมเซ็นสัญญาการสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือใช้เป็นเงินทุน
สําหรับโครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานและโชว์รูมแสดงสินค้าแห่ง
ใหม่ กับ สุริยา ขาวโชติช่วง ผู้จัดการเขตธุรกิจ สํานักงานธุรกิจขนาด
กลางพระประโทน ธนาคารไทยพาณิชย์  

ITELรอรับงานกว่า2,000ล้าน

 สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศ 
ไทยร่วมกับวศิวกรรมสถานแห่งประ 
เทศไทย สภาสถาปนกิ สมาคมวชิา 
ชพีการบรหิารทรพัยากรอาคาร สถา 
บันคอนกรีตและก่อสร้างแห่งเอ-
เชีย (ACCI) บรษิทั อมิแพค็ เอก็ซิ
บชิัน่ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด และบรษิทั 
สเฟียร์เอก็ซบิทิส์ (สงิคโปร์) จ�ากดั 
เตรยีมจดังานสปัดาห์ธรุกจิก่อสร้าง

ASIAN Construction2017
แห่งเอเชีย (Asian Construction 
Week 2017) โดยมบีรษิทัชัน้น�าเข้า
ร่วมแสดงและสาธติเครือ่งจกัร นวตั 
กรรมใหม่กว่า 350 รายจากทัว่โลก 
และเจรจาธรุกจิระหว่างวนัที ่20-22 
กนัยายน 2560 ณ ศนูย์แสดงสนิค้า
อมิแพค็ เมอืงทองธานี  
 งาน Asian Construction Week 
2017 รวม 3 งานแสดงสนิค้าและ

การประชมุนานาชาตด้ิานการก่อ-
สร้างทีค่รบวงจร ได้แก่ Concrete 
Asia 2017 งานแสดงสนิค้าคอน กรี
ตและการก่อสร้างแห่งเอเชยี, BM-
AM Expo Asia 2017 งานแสดงสนิ 
ค้าด้านการดแูลและการบรหิารจดั 
การอาคารและโรงงาน, GBR Expo 
Asia 2017 งานแสดงสนิค้าด้านการ
ซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารเขยีว ซึง่

ตอบโจทย์การพฒันาอตุสาหกรรม
คอนกรีตและการก่อสร้างในประ-
เทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉยีงใต้จะมผีูป้ระกอบการร่วม
แสดงสินค้ากว่า 350 บริษัทและ
แบรนด์จากทัง้โลก และตลอด 3 วนั
ของการจัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าชม
งานและเจรจาธรุกจิกว่า 8,000 ราย 

ณฐันยั อนนัตรมัพร 

 นายณฐันยั อนนัตรมัพร กรรม 
การผูจั้ดการบมจ.อนิเตอร์ลิง้ค์ เทเล 
คอม (ITEL) เปิดเผยว่า มัน่ใจธรุกจิ
จะเติบโตต่อเนื่องและมีรายได้ให้
บรกิารโครงข่ายเตบิโตตามเป้าทีว่าง
ไว้ จากปีก่อนมรีายได้ 809.29 ล้าน
บาท หลงัมงีานเพิม่ขึน้และการบริ 
หารจัดการต้นทุนที่ดี โดยสัดส่วน
รายได้ปีนีม้าจากการให้บรกิารโครง
ข่ายและดาต้าเซ็นเตอร์ 70% อีก 
30% จากงานตดิตัง้โครงการ โดย
ผลประกอบการไตรมาส 2 ปีนีม้รีาย
ได้รวม 206.13 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
11.40 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.85 
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
194.73 ล้านบาท และมกี�าไรสทุธิ  
24.82 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 0.59 ล้าน

บาท หรอืร้อยละ 2.45 เทยีบกบัปี
ก่อน 
 ไตรมาส 2 บรษิทัมรีายได้จาก
งานบริการโครงข่ายใยแก้วน�าแสง
ซึง่ถือเป็นรายได้หลกัที ่129.23 ล้าน
บาท คดิเป็นร้อยละ 63.01 ของราย
ได้จากการให้บรกิาร เทยีบกับไตร 
มาส 1 ทีม่รีายได้ 117.58 ล้านบาท 
เนื่องจากการขยายโครงข่ายครอบ 
คลมุพืน้ทีเ่พิม่ขึน้เป็น 75 จงัหวดัทัว่
ประเทศ จากปี 2558 ทีม่ ี49  ท�าให้
สามารถขยายฐานลกูค้าได้อย่างต่อ
เนือ่ง รองลงมาเป็นการให้บริการติด
ตัง้โครงข่ายคดิเป็นสดัส่วน 27.74% 
มรีายได้ 56.89 ล้านบาท ขณะท่ีราย
ได้จากการให้บรกิารพืน้ท่ีดาต้าเซน็ 
เตอร์ คดิเป็นสดัส่วน 9.25% ของ

รายได้จากการให้บรกิาร หรอืมรีาย
ได้จ�านวน 18.98 ล้านบาท ซึง่ปัจ     
จบุนัอตัราการเข้าใช้งานดาต้าเซน็-
เตอร์เพิม่ขึน้เป็น 95%
 ส�าหรับภาพรวมธรุกิจในอนาคต 
บรษิทัเน้นกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นผูใ้ห้
บรกิารโทรคมนาคมและบรษิทัเอก 

ITEL โชว์งานกว่า 2,000 ล้านบาท และเดอืนกนัยายนจะลงนาม
สญัญาให้เช่าโครงข่ายเพือ่ Backup โครงข่ายสายเคเบลิใต้น�า้เชือ่ม
ต่อจากสงิคโปร์ไปยงัเมยีนมาร์มลูค่า 600 ล้านบาท  

ชนทัว่ไป ทัง้เพิม่ทมีงานด้านการขาย
เพื่อรองรับงานจากประเทศเพื่อน
บ้าน จงึคาดหวงัรายได้จากการร่วม
ทนุสร้าง Data Center แห่งใหม่จาก
กจิการร่วมค้าทีจ่ะท�าให้รายได้ครึง่ปี
หลงัเตบิโตเรว็ขึน้จากการให้บรกิาร
ลกูค้าใหม่ คอื MTLS เพิม่ขึน้ไตร 
มาสละ 400 สาขา  โดยสิน้ไตรมาส 
2 บรษิทัมงีานในมอืทีร่อรบัรูร้ายได้ 
(Backlog) ประมาณ 1,500 ล้าน
บาท เป็นรายได้จากงานบรกิารโครง
ข่ายใยแก้วน�าแสง 1,200 ล้านบาท
และรายได้จากการให้บรกิารติดต้ัง
โครงข่าย 300 ล้านบาท และช่วง
เดอืนกนัยายน นีจ้ะลงนามสัญญา
ให้เช่าโครงข่ายเพ่ือ Backup โครง
ข่ายสายเคเบิลใต้น�้าที่เชื่อมจาก
สงิคโปร์ไปยงัเมยีนมาร์มลูค่า 600 
ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้รายได้ของ
บรษิทัให้เตบิโตแขง็แกร่งและยัง่ยนื
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ไก่’เสริม‘กองหลังดาวรุ่ง’
“ไก่เดอืยทอง” ทอ็ตแนม ฮอต สเปอร์ส 
เซน็สญัญาคว้าตวั ดาวนิสนั ซานเชส กองหลงั
ดาวรุง่จากทีมอาแจ๊กซ์ อมัสเตอร์ดมั มาร่วม
ทมีด้วยค่าตวัทีเ่ป็นสถติทิมี 42 ล้านปอนด์ 
สญัญาเป็นเวลา 6 ปี 
 สถติค่ิาตวัสงูสุดของสเปอร์ส ก่อนหน้านี้ 
เกดิขึน้เมือ่เขาซือ้ เมาซา ซสิโซโก้ กองกลาง
เลอืดฝรัง่เศส จากทีมนวิคาสเซลิ จ�านวน 30 
ล้านปอนด์ ในปี 2016 การมาของ ซานเชส 
นบัเป็นครัง้ทีส่องสเปอร์ส ช่วงซมัเมอร์นี ้หลงั
จากทีเ่พิง่จะคว้าตวั เปาโล กาซซานกิา จาก
ทมีเซาแธมป์ตนั เมือ่วนัพธุทีผ่่านมา โดยใน
ส่วนของ ซานเชส ย้ายมาจากทมีแอตเลตโิก 
นาซอิองนาล เมือ่ปีท่ีแล้ว ลงเล่นให้กบัทมีอา
แจ๊กซ์ 32 นดั  

‘เอ็ดมุนด์’ยังแรงต่อเนื่อง
ไคล์ เอด็มนุด์ ดาวรุง่มอื 2 จากองักฤษ วยั 
22 ปี ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลศิ วนิสตนั 
ซาเลม โอเพ่น หลงัจากทีเ่อาชนะ มาร์ตนั 
ฟคุโซวคิส์ มอื 122 ของโลกจากฮงัการ ี6-2, 
6-1 ในรอบต่อไป เอด็มนุด์ จะเข้าไปพบกบั
สตฟี จอห์นสนั มอื 46 ของโลก ขณะที ่ลอร่า 
รอบสนั จากองักฤษ แพ้ต่อ อลัลา คุดร์ยาฟ
เซวา จากรสัเซยี 6-2, 6-4 ในรอบคัดเลอืก
รอบแรก ของยเูอส โอเพ่น แต่กยั็งมข่ีาวดจีาก
เมืองผูด้ต่ีอ เมือ่ นาโอม ิเบราดี ้กบั แคท ีเบา
ล์เตอร์ กผ่็านเข้าไปเล่นรอบต่อไป หลงัจากที่
เอาชนะ จลิ เทยีชมนัน์ 6-2, 4-6, 6-1 จาก
สวติเซอร์แลนด์ ขณะที ่ เบาล์เตอร์ เอาชนะ 
แดเนียลเล คอลลนิส์ จากอเมรกิา 6-4, 6-0  

‘ชูมัคเกอร์จูเนียร์’ขับโชว์
มคิ ชูมคัเกอร์ ลกูชายวยั 18 ปีของ มชิาเอล 
ชูมัคเกอร์ จะลงขับโชว์ก่อนการแข่งขันเบล 
เยยีม กรงัด์ปรซ์ี เพ่ือเป็นการเฉลมิฉลองครบ
รอบ 25 ปี ที ่ชมูคัเกอร์ ผูพ่้อ คว้าแชมป์รถ
สตูร 1 ครัง้แรกโดย มคิ จะขบัรถของเบเน-
ตอง จากการเปิดเผยของทางครอบครวั 
 มชิาเอล ผูพ่้อ คว้าแชมป์สนามแรกของ
เขาทีน่ี ่เมือ่วนัท่ี 30 สิงหาคม 1992 ก่อนที่
จะคว้าชยัมากถงึ 90 สนาม คว้าแชมป์โลก 7 
สมัย ซึง่ในขณะนี ้ชมูคัเกอร์ ผูพ่้อ วยั 48 ปี 
ยังคงพักรักษาตัว เมื่อพบอุบัติเหตุจากการ
เล่นสก ีเมือ่ปี 2013 และกไ็ม่ได้ปรากฏสือ่ต่อ
หน้าสือ่อกีเลย นบัตัง้แต่นัน้มา

เวย์น รนูีย์่ กองหน้าดาวยงิ ทมี “สงิโตค�าราม” 
องักฤษ ประกาศเลกิเล่นให้กบัทมีชาต ิ จบสิน้
การรบัใช้ชาตติลอดเวลา 14 ปี พร้อมกบัเกยีรติ 
ประวัติดาวซัลโวสูงสุดด้วยจ�านวนประตู 53 
ประต ูโดย รนูีย์่ ยอมรบัว่า การตดัสนิใจครัง้นี้
เกดิขึน้ ทัง้ทีเ่ขาได้รบัการบอกจาก แกเรธ็ เซาธ์
เกต ผูจ้ดัการทมีชาตอิงักฤษว่าเขาจะถกูเรยีกเข้า
มาตดิทมีชาตใินเกมฟุตบอลโลก รอบคัดเลอืก 
เดอืนหน้าด้วย 
 “มนัเป็นความรูส้กึทีย่ิง่ใหญ่อยูแ่ล้วที ่แกเรธ็ 
เซาธ์เกต เรยีกผมเข้าไปบอกผมว่า เขาต้องการ
ให้ผมกลบัไปเล่นทมีชาตอิงักฤษในเกมทีจ่ะมา
ถงึ ผมรูส้กึซาบซึง้เป็นอย่างมาก” รนูีย์่ กล่าว 
“อย่างไรกต็าม ผมคดิมานานแล้วและยากมาก 
ผมบอก แกเรธ็ ว่า ตอนนีผ้มตดัสนิใจทีจ่ะรไีทร์
จากทมีชาต ิแน่นอน มนัเป็นการตดัสินใจทีย่าก 
และผมกไ็ด้มโีอกาสคยุกบัครอบครวัผม ผูจั้ดการ
ทมี และคนสนทิของผม” 
 “ทกุๆครัง้ทีผ่มถกูคัดเลอืกไม่ว่าจะในฐานะ
นกัเตะหรอืกปัตนัทมี นบัเป็นเกยีรตเิป็นอย่าง
มาก ผมต้องขอขอบคณุทกุๆคนทีใ่ห้ความช่วย
เหลอืผมมาเสมอ แต่ผมเชือ่ว่าเวลานี ้ เป็นเวลา
ทีด่แีล้ว ทีผ่มจะเลกิเล่น” 
 การตดัสินใจของ รน่ีูย์ เกิดข้ึน 2 วันหลังจาก
ทีเ่ขายิงประตใูห้ เอฟเวอร์ตนั เสมอ แมนเชส
เตอร์ ซติี ้1-1 มราเอดฮิดั สเตเดีย้ม ในเกมพรี 
เมยีร์ลกี และได้รบัค�าชืน่ชมอย่างมากในผลงาน
ของเขาเวลาน้ี ซ่ึงประตใูนเกมน้ี เป็นประตทูีส่อง
ของเขาในรอบหลายเกมทีผ่่านมา ให้กับทมีเอฟ
เวอร์ตัน ที่เขาย้ายกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเมื่อ
เดอืนทีแ่ล้ว หลงัจากทีใ่ช้ชวีติค้าแข้งกบัแมนเชส
เตอร์ ยูไนเตด็ เป็นเวลา 13 ปี ท�าให้หลายคน
มองว่า อนาคตของเขากับทีมชาติน่าจะยุติลง

จอห์น แมค็เอนโร นกัเทนนสิผูย้ิง่ใหญ่ชาวอเม 
รกินั คาดหวงัว่า การกลบัมาของ โรเจอร์ เฟเดอ
เรอร์ จะสามารถผลงานดต่ีอเนือ่งหลงัจากกลบั
มาจากอาการบาดเจ็บ โดยเฉพาะในรายการ
ยเูอส โอเพ่น ทีจ่ะเริม่ขึน้ในวนัจนัทร์ทีจ่ะถงึนี้ 
 นับต้ังแต่กลับมาจากอาการบาดเจ็บที่หาย
หน้าไป 6 เดอืน เมือ่เดอืนมกราคม ทีผ่่านมา นกั
หวดวยั 36 ปีชาวสวติเซอร์แลนด์ สามารถคว้า
แชมป์ได้ 5 รายการ รวมถงึแชมป์ออสเตรเลยีน 
และวมิเบลิดนั ด้วย 

ด้วย แต่ส�าหรบัเดก็จากลเิวอร์พลู คนนีต้้องการ
ทีจ่ะมุง่มัน่ทัง้หมดให้กบัทมีต้นสงักดัของเขา 
 “การออกจากแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ เป็น 
การตดัสินใจทีย่ากมาก แต่ผมรูด้ว่ีา ผมตดัสนิ
ใจถกูแล้วทีก่ลบับ้าน คอื กลบัมาทีเ่อฟเวอร์ตนั 
และมาถงึวันน้ี ผมต้องการทีจ่ะมุง่มัน่พลงัท่ีมีอยู่
ในตัวผมทั้งหมดช่วยให้พวกเขาประสบความ
ส�าเรจ็” รนูีย์่ กล่าว 
 รน่ีูย์ ตดิทมีชาตคิรัง้แรกในเกมกบัออสเตร-
เลยี ในปี 2003 ด้วยอาย ุ17 ปี 111 วนั เป็นนกั
เตะอายนุ้อยทีสุ่ดในตอนน้ัน และเขาเลกิเล่นทีม
ชาติด้วยการเป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมากที่สุด 
119 นดั

‘แมค็เอนโร’เชือ่มัน่‘เฟเดอเรอร์’
 “ในเวลานี ้เราเพยีงต้องการให้ โรเจอร์ กลบั
มาโชว์ผลงานได้ดีอีกคร้ัง” แม็คเอนโร แชมป์
ยเูอส โอเพ่น 4 สมยั กล่าว “หากว่า โรเจอร์ 
สามารถคว้าแชมป์รายการนี ้ในปีนีไ้ด้ มนัจะเป็น
เรือ่งทีว่เิศษมากในรอบ 50 ปี หรอืมากกว่านัน้ 
ผมเหน็เขาในวนันี ้ผมบอกกบัเขาว่า ถงึเวลาโชว์
แล้ว ผมดเูทนนสิ มา 40-50 ปีแล้ว ผมไม่เคย
เหน็เรือ่งแบบนีม้าก่อน เขากลบัมาได้ กเ็ป็นเร่ือง
ตลกแล้วนะ แต่ตอนนี ้ เขาเหมอืนกบัเป็นคนละ
คน มนัเหมอืนว่า เขาคนเดมิกลบัมาแล้ว”  

‘รูน่ีย์’รับ‘มันถึงเวลาแล้ว’
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ปาเรษ นาธ ให้ชื่อภาพนี้ใน caglecartoons.com ว่า “Russia 
and sanctions” โดยมองกรณีสหรัฐคว�่าบาตรทางเศรษฐกิจ
รัสเซียว่า เป็นมาตรการที่หยุดรัสเซียไม่ได้

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

นอกจากกวาดล้างยาเสพติด
ด้วยมาตรการเดด็ขาดแล้ว ประธา 
นาธบิดโีรดริโก ดเูตร์เต แห่งฟิลิป 
ปินส์ ยงัสร้างปรากฏการณ์ส�าคญั
อกีอย่าง คอืออกกฎหมายเรยีนฟรี
ในระดบัอดุมศกึษา 
 กฎหมายดงักล่าว ใช้กบัสถา 

ศึกษาในปีงบประมาณหน้า (2018-
2019) ก�าหนดไว้เบ้ืองต้นก่อนผู้   
น�าประเทศลงนามบังคับใช้กฎ-
หมายเรยีนฟร ี100,000 ล้านเปโซ 
(65,900 ล้านบาท)
 คณะกรรมการพิจารณาจัด
ท�างบประมาณ คาดว่าต้องใช้
งบเป็นทนุในโครงการนีปี้แรก
ประมาณ 50,000 ล้านเปโซ 
(32,950 ล้านบาท) ซึง่เท่ากบั
ครึง่หนึง่ของงบทีก่�าหนดไว้เบือ้ง 
ต้น ท�าให้ต้องพิจารณารายละ 
เอยีดใหม่
 จากการใช้งบค่อนข้างสงู ท�าให้
หลายฝ่ายเป็นห่วงว่า โครงการนีจ้ะ
ไปไม่รอด หรอืไม่กอ็าจท�าให้แผน
พัฒนาการศึกษาส่วนอื่นเสียหาย 
เนื่องจากถูกโยกงบบางส่วนมาใช้
กบัโครงการนี้
 ฝ่ายสนบัสนนุส่วนหนึง่ แสดง
ความเป็นห่วงเรือ่งงบ โดยตัง้ค�า-
ถามรัฐบาลว่า “จะหาทุนมาจาก
ไหน”  และมบีางส่วนหวัน่โครงการ
นีจ้ะให้ผลไม่คุม้กบัการลงทนุ โดย
ติงรัฐบาลว่า ไม่ควรด�าเนินโครง 
การสักแต่เพยีงให้ผู้เรยีนได้ปรญิ-
ญาบตัรอย่างเดยีว
 แต่ต้องจัดระบบการศึกษา
ให้มคีณุภาพ สามารถพฒันาขดี
ความสามารถด้านการแข่งขัน 
ด้านการผลิต และการคิดค้น     
นวตักรรม เพือ่ให้การขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจของประเทศมีประ-
สทิธภิาพอย่างแท้จรงิ

 

 
 

In Brief : ย่อความ

ผู้น�าฟิลิปปินส์สร้างปรา
กฏการณ์ส�าคัญอีกกรณี 
โดยไฟเขียวให้เรียนฟรี
ในระดับอุดมศึกษา เริ่ม
ปีหน้า ขณะหลายฝ่าย
เป็นห่วงว่าโครงการจะ
ไปไม่รอด เนื่องจากต้อง
ใช้งบจ�านวนมาก

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

บันอุดมศึกษาของรัฐท้ังหมด 
ซึง่มอียูท่ัว่ประเทศ 112 สถาบนั 
มีผลบังคับใช้ปีการศึกษาหน้า
เป็นต้นไป  
 มาตรการน้ี เป็นพัฒนาการ
ส�าคญัทีส่ดุกรณหีนึง่ ในประวตั-ิ
ศาสตร์วงการศกึษาของฟิลปิปินส์ 
และเป็นนโยบายทีไ่ด้รบัการช่ืนชม 
อย่างกว้างขวาง ท�าให้ผูน้�าฟิลปิ-
ปินส์ “โกยคะแนนนยิม” ได้เป็น  
กอบเป็นก�า 
 สือ่และนกัวชิาการท้องถิน่ส่วน

ใหญ่มองว่า เป็นการลงทนุเพือ่อนา 
คตของชาตทิีด่ทีีส่ดุ และเป็นมาตร 
การเอาชนะความยากจน รวมทั้ง
ความไม่เสมอภาคในสงัคม ทีท่รง
ประสทิธภิาพ 
 ฟิลิปปินส์มีประชากรประมาณ 
103.3 ล้านคน จากผลส�ารวจดชันี
ความยากจนประจ�าปีในรอบปีที่
ผ่านมา (2016 Annual Poverty In-
dicators Survey) พบว่ามเียาวชน
ไม่ได้เรียนระดับอุดมศึกษา 3.8 
ล้านคน โดย 87.3% อายรุะหว่าง 
16-24 ปี และจ�านวน 20.2% ทีไ่ม่
ได้เรยีนระดบัอดุมศกึษา ให้เหตผุล
ว่า เนื่องจากครอบครัวขาดทุน
ทรพัย์
 ส�าหรับกฎหมายเรียนฟรี 
นอกจากนักศึกษาไม่ต้องจ่าย  
ค่าเทอมแล้ว ยงัมข้ีอบงัคบัให้
ภาครฐัช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายต่างๆ
ด้วย เช่น ค่าชดุนกัศกึษา คอม 
พวิเตอร์ ค่าธรรมเนยีมต่างๆที่
สถานศึกษาก�าหนด และจ่าย 
“เบี้ยเลี้ยง” ให้นักศึกษาเป็น
รายเดอืน เดอืนละ 3,600 เปโซ 
(2,370 บาท)
 ฟิลิปปินส์ยังไม่อนุมัติงบการ

ข้อมูลภาพ : manilatoday.net

‘ปินส์’เปิดเรียนอุดมศึกษาฟรี
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สนใจติดต่อ 

บริษัท เคทีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด

โทร. 09-6970-3723 

(เวล� 08.30-17.00 น.)

KTC-P1-090817=4*6_01

รับสมัครงานด่วน
1. ทน�ยคว�ม   2 อัตร� 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี (มีใบอนุญาตทนายความ)

2. พนักง�นฝ่�ยกฎหม�ย  2 อัตร� 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีกฎหมาย 

3. พนักง�นบัญชี 1 อัตร�

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไปด้านบัญชี

4. พนักง�นธุรก�ร 2 อัตร�

 • เพศหญิง วุฒิม.6 ขึ้นไป

5. พนักง�นขับรถ (ชาย) 4 อัตร�

6. แม่บ้�น 2 อัตร�

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)

BOZENED-P1-060617=4*6_01

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910

สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทร. 08-3290-9910

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ผูเชี่ยวชาญงานแปรรูปอะคริลิคแผน รับผลิตของขวัญของชำรวย
พวงกุญแจ ปายตางๆ งานเลเซอร-คัต รับขุดตัวอักษร งานกลอง

ขึ้นรูปตามแบบ

E-mail : spi9092personnel@gmail.com  www.sainumthip.com
NUMTI-OM-170817-01

• เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป
• สามารถใชเครื่องมือชางได
• มีประสบการณ ดานงานปาย/เฟอรนิเจอร
 จะพิจารณาเปนพิเศษ

• เพศชาย อายุ 20 ปขึ้นไป

1. ชางชำนาญงาน   2 อัตรา

2. พนักงานทั่วไป
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รายละเอียดของงาน :
เป็นตัวแทนขายทางโทรศัพท์ของบัตรสมาชิก “ฮิลตันพรีเมียมคลับ” 

สามารถใช้บริการได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรมฮิลตันในประเทศไทย

สิ่งที่คุณจะได้รับ :
 • รายได้แบบไม่จ�ากัด

 • รางวัลแก่ผู้ที่ท�าผลงานโดดเด่นด้วยเงินโบนัสประจ�าวัน 

     ประจ�าสัปดาห์และประจ�าปี

 • ความก้าวหน้าในอาชีพและโอกาสที่จะเติบโตภายในบริษัทฯ

 • มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

 • สามารถเลือกเวลาท�างานได้ทั้งแบบประจ�าและพาร์ตไทม์

 • การเดินทางสะดวกด้วยระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟใต้ดิน

คุณสมบัติที่ต้องการ :
 • สัญชาติไทย

 • หากสามารถพูดภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น หรือ เกาหลีได้

     จะมีผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อการพิจารณางาน

 • มีทักษะในการพูดคุยและการสื่อสารที่ดี

 • มีเป้าหมายชัดเจนและต้องการไปให้ถึงเพื่อความส�าเร็จ

 • มีประสบการณ์ขายทางโทรศัพท์มาก่อน 

     แต่ไม่จ�าเป็นต้องมีการฝึกอบรมแบบเต็มรูปแบบ

 • นักศึกษา, แม่บ้าน, ผู้เกษียณอายุ สามารถร่วมงานกับเราได้

เราต้องการพูดคุยกับคุณ! โทรหาเราได้ที่เบอร์ HOTLINE 
เพื่อรับการสัมภาษณ์ทันที :

Hospitality Marketing Concept (Thailand) Co., Ltd.  เลขที่ 3 อาคารพร้อมพันธ์ 3 ห้อง 708-711 ชั้น 7 ลาดพร้าวซอย 3 ถ.ลาดพร้าว 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร : 02-159 8833 แฟกซ์ : 02-024 6624 E-mail : csmgr-thailand@clubhotel.com

HOTLINE  :  02-159 8833

เราก�าลังเปิดรับสมัคร “ตัวแทนขายทางโทรศัพท์”

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4652 (1177) วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ULEKT-OM-220817-01

สนใจสงใบสมัคร และเงินเดือนที่ตองการมาที่ บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 157 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2870-7791-5, 0-2426-4324-6 แฟกซ 0-2874-8378

E-mail : hr@ulek.com  www.ulek.com

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายอาหารสัตว เชน อาหารปลาซากุระ
ไวทโรส อาหารนก อาหารกระตาย เปดรับบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายงานหลายตำแหนง ดังนี้

ิ ั ็ ิ้ ำ ั

**ทุกตำแหนงงา
น**

มีประสบการณและที่พักใกลบริษัท

จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.

2.

บริษัทมีสวัสดิการ, โบนัส,
วันหยุดประจำป และอื่น ๆ

  เจาหนาที่ฝายขาย (กทม.)   5 อัตรา
• สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับขี่ (ใชรถของบริษัท)

  เจาหนาที่ฝายขาย (ตจว.)   5 อัตรา
• มีรถกระบะเปนของตนเอง

• เพศชาย อายุ 22-35 ป
• วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
• มีหลักทรัพยค้ำประกันมูลคา 200,000 บาท 
• มีเงินเดือนประจำ และคานายหนาจากยอดขาย
• รายได 25,000-50,000 บาท

ตำแหนง 1-2

LERTY-OM-210817-01

LERT YANG CO., LTD.
ผูสนใจติดตอสมัครไดที่  บริษัท เลิศยาง จำกัด

E-mail : admin@lertyang.co.th
โทร. 0-2332-9612-6 แฟกซ 0-2332-9617

บริษัทนำเขาและสงออกยางรถยนต
ตัวแทนจำหนายยาง ยี่หอ Achilles

เลขที่ 213 ซอยสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท เลิศยาง จำกัด

ตองการรับสมัครบุคลากรเพิ่ม
ในตำแหนงตอไปนี้

4 อัตรา

ดวน!ดวน!ดวน!

พนักงานขายพนักงานขายพนักงานขายพนักงานขาย
• เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป
• มีหรือไมมีประสบการณดานการขายยางรถยนต
• สามารถไปทำงานตางจังหวัดได
• มีรถยนตเปนของตนเอง
• มีบุคคลค้ำประกัน
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสัง 
คมและความม่ันคง เป ิดการ
อบรมโครงการ Work and Holi-
day Visas ไทย-ออสเตรเลยี และ
โครงการ Working Holiday 
Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ที่โรง 
แรมอนิทรา รเีจนท์ กรงุเทพฯ J 
13.30 น. สมร เทิดธรรมพิบูล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด แถลงข่าว
เปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึก

พลาซ่า พระราม 9 J 10.00 น. 
รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล 
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลง
ข่าว “ISEฉลองครบรอบ 12 ปี 
ประกาศความส�าเร็จพร้อมม่ันใจ
เดินหน้า แนวบริหารแบบใหม่
ก้าวไกลระดับมาตรฐานสากล ที่
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี  
จุฬาฯ J 10.00 น. วิทัศน์ เต-
ชะบญุ อธิบดกีรมกิจการเดก็และ

J 09.30 น. นพพร บุญลาโภ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.
ทิพยประกันชีวิต จัดงาน TIPlife 
เติมพลังใจให้น้องครั้งที่ 3 “พา
น้องดูหนังแอนิเมชั่นเรื่อง Cars 
3” ที่โรงภาพยนตร์ SF เซ็นทรัล

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ 
บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปร  
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ที่ไปรษณีย์กลาง บาง 
รัก Jดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้
ว่าการ การเคหะแห่งชาต ิจัดงาน
มอบรางวัล “ชุมชนสดใส จิตใจ
งดงาม ประจ�าปี 2560” ในวันที่ 
27 สิงหาคม เวลา 09.00–12.00 
น. ที่โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชั่น 

พ่อแม่ทกุคนเฝ้าดแูลทะนถุนอมลกู
ตัง้แต่อยู่ในท้อง เพยีงหวงัให้ลกูน้อย
เกดิมาแขง็แรงสมบรูณ์ และมีอวยัวะ
ครบ 32 ประการ แต่เมือ่ทุกอย่างไม่
เป็นดัง่ใจฝัน เมือ่ลกูเกิดมาพร้อมโรค
ร้าย “ธาลสัซเีมยี” ทีไ่ม่สามารถรกั 
ษาให้หายขาดได้ หัวใจของคนเป็น
แม่แตกสลาย แต่ต้องสู ้เพือ่ให้ลกูมี
ชีวติอยูต่่อเหมอืนเดก็คนอืน่ๆ 
 มนัญชยา มูสิกครุณ เล่าว่า 
ตอนท้องลกูคนแรก น้องออกสั-ด.ช. 
บญุญฤทธิ ์มสูกิครณุ กไ็ปตรวจเลอืด
ฝากท้องเหมอืนคนอืน่ๆ แต่ปรากฏ
ว่าผลตรวจเลือดออกมาพบว่าท้ังคู่
เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมีย คุณหมอ
แนะน�าให้ยุติการต้ังครรภ์ แต่เมื่อ
กลบัมาทีบ้่านเห็นรูปอัลตร้าซาวน์ก็
รูส้กึว่าคงทนไม่ได้ ถ้าต้องปล่อยให้
ลกูคลอดออกมา โดยไม่ช่วยอะไรเลย 
นอนดูลูกหยุดหายใจไปเอง เลย
ตดัสนิใจจะสู ้ยอมรบัผลต่างๆท่ีเกดิ

จับมือลูกน้อยผ่านวิกฤตธาลัสซีเมีย 

สามารถรักษาได้โดยการปลูกถ่าย    
สเต็มเซลล์ โดยน�าสเต็มเซลล์จาก
น้องแรกเกดิมารักษาพีท่ีเ่ป็นโรคธา
ลัสซีเมีย โดยไม่ต้องรอสเต็มเซลล์
บรจิาค เพราะการปลกูถ่ายสเต็มเซลล์
เป็นหนทางเดยีวทีจ่ะรักษาโรคนีใ้ห้
หายขาดได้  วธิกีารเกบ็สเต็มเซลล์ใน
เด็กเล็ก ต้องท�าการเก็บจากไขกระ 
ดกูซึง่ไม่ใช่เรือ่งง่ายและมโีอกาสเกดิ
ภาวะแทรกซ้อนต่อเจ้าของสเต็ม-
เซลล์ ดงันัน้การทีเ่ราได้มส่ีวนช่วยใน
การจดัเกบ็สเตม็เซลล์จากเลือดในรก 
และสายสะดอืของทารกภายหลงัคณุ
แม่ให้ก�าเนิดอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่ดีจะเป็นวิธีที่ปลอดภัย  
ไม่เกดิภาวะแทรกซ้อนต่อท้ังมารดา
และทารกเจ้าของสเตม็เซลล์ การเกบ็
และแช่แขง็สเตม็เซลล์จากเลอืดในรก
และสายสะดอืจงึเป็นขัน้ตอนทีส่�าคญั
ก่อนการน�าไปใช้กบัผูป่้วยได้อย่างมี
ประสทิธิภาพต่อไป 

ขึน้ เพราะเรามคีวามหวงัว่า ถ้าลกูยัง
อยู ่ เราจะสามารถรกัษาให้หาย แม้
จะเป็นความหวงัทีร่บิหรี ่ก็ยังดกีว่าท่ี
เราไม่ท�าอะไรเลย
 เมื่อน้องอายุ 5 เดือน ก็เร่ิมมี
อาการป่วย เป็นไข้ตัวร้อนและตวัซดี 
ซึง่หมอกร็กัษาตามอาการ ตอนนัน้
เราได้หาข้อมูลเกีย่วกบัโรค จงึท�าให้
รูว่้าสามารถรกัษาได้โดยการ ปลกู
ถ่าย สเต็มเซลล์ จึงเข้าร่วมโครง- 
การรอผูบ้รจิาคไขกระดกู ซึง่ตอนนัน้
คณุหมอยงับอกว่า “การรักษาด้วย  
สเต็มเซลล์ มันยากเหมือนกบัการงม
เขม็ในมหาสมทุร ไม่มใีครสามารถ
รบัรองผลการรกัษาได้เลย” แต่ด้วย
ความหวงัและความเชือ่ว่าลกูจะต้อง
ให้หาย เราเลยตดัสนิใจสูต่้อ จนน้อง
อาย ุ 2 ขวบ กมี็ผูย้นิดจีะบรจิาคไข 
กระดกูให้กบัน้อง แต่คณุหมอบอก
ว่าโอกาสที่จะเข้ากันได้มีไม่ถึง 10 
เปอร์เซน็ต์ เพราะคนทีบ่รจิาคไม่ใช่

ญาต ิเราจงึตดัสนิใจไม่รบัการรกัษา 
เพราะไม่พร้อมรบักบัความเสีย่ง หลงั
จากนัน้อกี 2 ปีได้มโีอกาสรบัทราบ
ข้อมลูเกีย่วกบัเทคโนโลยีการท�าเดก็
หลอดแก้ว และทราบว่าเทคนิค 
PGD-PCR ร่วมกบั HLA Matching 
สามารถช่วยรักษาโรคธาลสัซีเมยีได้ 
โดยการให้ก�าเนิดบุตรอีกคนหนึ่ง
เพื่อน�าสเต็มเซลล์ที่ได้มาใช้รักษา
บตุรท่ีป่วยเป็นธาลสัซีเมีย ซ่ึงปัจจบุนั
ลูกชายหายจากอาการป่วย มีชีวิต
เหมอืนเดก็ทัว่ไป ร่าเรงิแจ่มใส และ
กลบัมายิม้หวัเราะอกีครัง้ โดยถอืว่า
เป็นความโชคดขีองครอบครัวเรา ที่
ได้เข้ารักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็ม
เซลล์
 พญ.วรชัยา ฟองศรณัย์ กมุาร
แพทย์เฉพาะทางโลหติวทิยาและมะ 
เรง็ในเดก็ ผูอ้�านวยการด้านการแพทย์ 
บรษิทั ไทย สเตมไลฟ์ จ�ากดั กล่าว
ว่า ส�าหรบัการรกัษาโรคธาลสัซเีมยี 
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ดร.สมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานมอบรางวลั Prime 
Minister’s Award 2017 ครัง้ท่ี 1 แก่คณะนักเรยีนและครอูาจารย์ทีม่ผีลงาน
ด้านวทิยาศาสตร์อันโดดเด่นสร้างชือ่เสยีงให้กบัประเทศไทยในเวทรีะดบัโลก 
ภายในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ2560 

สวุพนัธุ ์ตนัยวุรรธนะ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม ลงพืน้ทีจั่งหวดัชัยภูมิ 
ภายใต้โครงการ “ยุตธิรรมสูห่มู่บ้าน นาํบริการรัฐสูป่ระชาชน” ครัง้ที ่6 มอบ
เงินช่วยเหลือประชาชนและผู้เสียหายที่ย่ืนขอรับค่าตอบแทนตามพระราช
บญัญัตค่ิาตอบแทนผูเ้สยีหาย ฯ จํานวน 16 ราย
  

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้
อาํนวยการใหญ่ บมจ.กรงุเทพดสุติเวชการ เป็นประธานพธิบีวงสรวงและ
อญัเชญิครุฑตราต้ังพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช ขึน้ประดษิฐานเหนืออาคารเอ ของโรงพยาบาลกรงุเทพพทัยา 

โสมพฒัน์ ไตรโสรสั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บจก.ทซีซี ีแลนด์ แอสเสท   
เวิรด์ ร่วมกบั พล.ต.ต.ภาณรุตัน์ มเีพยีร ทีป่รกึษาผูว่้าฯ กทม. พร้อมด้วย 
องค์กรพนัธมิตรย่านสาทร ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ “GIVE GREEN 
CBD : SYNERGY POWER 2017”  

ชาํนาญ เมธปรชีากลุ จบัมือ กติมิา เหลอืงสทีอง และ กฤตธกร สริภา-
พจน์ เปิดแคมเปญ “M Card 8th Anniversary” ฉลองครบรอบ 8 ปี ให้
สมาชกิรบัสทิธพิเิศษ โดยม ีชมพูนทุ โรจน์ศริริตัน์, ขนษิฐา ดรณุเนตร 
และ จฑุามาศ สขุมุวทิยา ร่วมงาน ที ่เดอะมอลล์ 2 รามคําแหง

ยกู ิศรกีาญจนา กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เพนดลูมั จาํกดั เปิดร้าน “Tudor 
X Pendulum Pop-Up Store” คร้ังแรกในประเทศไทย พร้อมเปิดตวันาฬิกา
รุน่ Black Bay คอลเลกชนัใหม่ล่าสดุจากแบรนด์ Tudor โดยม ีไอรนี ง,ู      
ครสิ กสิซี,่ ชนสิา แก้วเรอืน ผูบ้รหิารศนูย์การค้าสยามพารากอน ร่วมงาน

ชาคร หนคูงใหม่ นายกสมาคมผูส้ือ่ข่าวเศรษฐกจิ นาํคณะสือ่มวลชนที
อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 
ประจาํปี 2560 ภายใต้หวัข้อ “ยทุธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ขบัเคลือ่นเศรษฐ 
กจิไทย” เข้าเยีย่มชมธนาคารกรงุเทพ สาขาโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ 

ศริพิงษ์ สมบรูณ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ด-ีแลนด์ กรุป๊ จํากดั พร้อม
ด้วยทมีออกแบบและวศิวกรควบคมุการก่อสร้าง ร่วมตรวจสอบความคบื
หน้าการก่อสร้างโครงการใหม่ล่าสดุ “บ้านด ี เดอะวลัเล่ย์ ปลวกแดง” 
โครงการบ้านจดัสรรในสไตล์ทสัคาน ีทีอ่.ปลวกแดง จ.ระยอง
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พลเอกสาธติ พธิรตัน์ ประธานกรรมการ บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จาํกดั และ 
สมร เทดิธรรมพบิลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จํากดั เปิด
ตวั “พีตู่รู้ท้กุเรือ่ง” ตูไ้ปรษณย์ีอจัฉรยิะทีส่ามารถให้ข้อมลูเกีย่วกบัแหล่งกนิ
เทีย่วในท้องถิน่ เนือ่งในโอกาสก้าวสู ่15 ปี ไปรษณย์ีไทย 

ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานปฏบิติัการ บรษัิท 
เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) และ ฐานพล มานะวฒุเิวช ผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์และบรหิารความสขุลกูค้า บรษิทั ทร ูคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) เปิดแคมเปญ “อิม่กบัทร ูEXCLUSIVELY AT CPN ปี 6” 

ศภุวรรณ ตรีะรตัน์ รองผูอ้าํนวยการสายงานกลยทุธ์และพฒันาธรุกจิ ทเีสบ็ 
จดัพธิเีปิดกจิกรรม TCEB International Media Familiarisation trip นํา
สื่อมวลชนจากต่างประเทศ ร่วมสัมผัสศักยภาพของกรุงเทพฯ-พัทยา-
หวัหนิ ในการเป็นเมอืงแห่งธรุกจิไมซ์และการพกัผ่อน 

ดร.ประทปี ตัง้มตธิรรม นายกสมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัอลิลนิอยส์ประ 
เทศไทย จดังาน “Outstanding Alumni Awards & Dinner Talk ครัง้ที่ 
3” ภายในงานมพีธิมีอบรางวลั เชดิชเูกยีรตศิษิย์เก่าแห่งมหาวทิยาลยัอลิ-
ลนิอยส์ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย ประจําปี 2560 

พทิกัษ์ รชักจิประการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั พทีีจ ีเอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน) ลงนามสญัญาซือ้ขายหุน้ กบั ยโูกะ 
โฮรอิ ิ กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารอาวโุส ฝ่ายวางแผนธรุกจิต่างประเทศ 
บรษิทั ออโต้แบคส์ เซเว่น จาํกดั ทีโ่รงแรมฮลิตนั สขุมุวทิ 

ชนติา ไพศาลวนชิกลุ ผู้อํานวยการศนูย์การค้าเทอร์มนิอล 21 อโศก มอบ
เงนิจาํนวน 30,000 บาท จากกิจกรรมพิเศษท่ีจดัขึน้ในงาน “City of Sweet 
2017” ให้แก่ สมคัพล ศรยีานนท์ หวัหน้าแผนกผูบ้รจิาครายใหญ่และองค์กร
ฝ่ายพฒันาทนุและการสือ่สาร มลูนธิเิดก็โสสะแห่งประเทศไทย 

วิมล บญุธรีวร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์สขุมุวทิ 
จาํกดั พร้อมผูบ้รหิารและพนกังาน จดัโครงการ “เปิดบ้านทํางานวนัหยดุ” 
โดยครัง้นีส้ามารถเจรจาช่วยเหลอืลกูค้ารายย่อยทีไ่ม่มเีวลาในวนัทาํการ ได้
มโีอกาสเข้ามาปรกึษา เจรจาปรบัโครงสร้างหนี้ 

ณรินณ์ทพิ วิริยะบณัฑติกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สมาร์ทเอสเอม็อ ีร่วม
หารือแลกเปลีย่นความร่วมมือกบั Mr. Hiroki  Mitsumata ประธานเจโทร 
กรงุเทพฯ เพือ่ทีจ่ะพฒันาความร่วมมอืในการผลกัดนัสนบัสนนุช่องทางใน
การเสริมโอกาส สร้างศกัยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เอสเอม็อร่ีวมกนั 


