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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 

รอ27กนัยา!
อกีครัง้ ไม่ว่าอดีตนายกฯจะปรา 
กฏตัวฟังคำาพิพากษาหรือไม่ ฝุ่น
ควนัทีต่ลบอบอวลอยูใ่นตอนนีจ้ะ
จางลง และทุกอย่างจะมีความ
ชดัเจนมากขึน้ ทัง้ท่าทจีาก น.ส. 
ยิ่งลักษณ์ และท่าทีของรัฐที่รอ
ลงดาบสองดาบสาม

ยงัมฝีุน่ควนัตลบอบอวล มคีวาม
เคลือ่นไหวมากมายหลงัจาก น.ส. 
ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ไม่เดินทาง   
ไปฟังคำาพิพากษาของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู ้ดำารงตำา 
แหน่งทางการเมือง อย่างไรก็ 
ตาม หลังวันที่ 27 กันยายน ที่
ศาลฎีกาฯนัดอ่านคำาพิพากษา

โลกวันนี้มีประเด็น 2

17th Anniversary

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4654 (1179) วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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ในส่วนของน.ส.ยิง่ลกัษณ์
ยงัไม่มใีครทราบแน่ชดัว่าอยูท่ีไ่หน

เข้าใจว่าจะเกบ็ตวัเงยีบไปจนถงึ 27 กนัยายน

 ทัง้ในกรณยีดึทรพัย์ ทีแ่ม้มคีดี
ร้องค้านอยูใ่นศาลปกครอง แต่เชือ่
ว่าหากผลตดัสนิของศาลฎีกาฯเป็น
ไปในทางลบต่ออดตีนายกฯ การ
ยึดทรัพย์ท่ีหยุดชะงักจะเริ่มเดิน
หน้าได้อกีครัง้
 นอกจากนี ้ ยงัมกีรณกีารถอน
พาสปอร์ตที่มีเสียงเรียกร้องจาก
ฝ่ายตรงข้ามน.ส.ยิง่ลักษณ์ แม้ตาม
กฎหมายไม่มีสภาพบังคับว่าต้อง
ถอนพาสปอร์ตของผูต้้องหาหนคีดี 
แต่หากถูกกดดันหนักอาจต้องท�า
แบบเดยีวกบั ดร.ทกัษณิ เพือ่ลด
แรงกดดนัจากฝ่ายเดยีวกนัเอง
 อย่างไรกต็าม ไม่ใช่เฉพาะฝ่าย
รฐัทีร่อคอยผลในวนัที ่27 กนัยา-
ยน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก็รอผลในวัน
ที ่27 กนัยายนอย่างใจจดจ่อด้วย
เช่นเดยีวกนั
 กล่าวคอื หากศาลฎกีาฯตดัสนิ
ใจอ่านค�าพพิากษาลบัหลงัแล้วผล 
ออกมาเป็นลบแบบโทษหนักรุน 
แรง อดตีนายกฯสามารถใช้ค�าพ-ิ
พากษานีไ้ปด�าเนนิการเพือ่ขอลีภ้ยั
ในต่างแดนตามทีม่ข่ีาวออกมาได้
 ในทางกลับกนั หากอ่านแล้ว
ถงึผลเป็นลบ แต่โทษไม่รนุแรงอาจ
กลบัมาปรากฏตวัในไทยเพือ่ต่อสู้
ในชัน้อทุธรณ์ต่อไปกเ็ป็นได้
 ทั้งหมดนี้เป็นไปได้หมด ซึ่ง
ต้องรอความชัดเจนหลังวันที่ 27 
กนัยายนอกีครัง้
 อย่างไรกต็าม หากศาลฎ-ี
กาฯสั่งเลื่อนอ่านคำาพิพากษา
ออกไปอย่างไม่มกีำาหนดจนกว่า
จะนำาตัวมาฟังคำาพิพากษาได้ 
การเคลือ่นไหวของทัง้ฝ่ายน.ส. 
ยิง่ลกัษณ์ และฝ่ายรฐัอาจเป็น
ไปในอกีรปูแบบหนึง่

ยังมีควันหลง ดราม่า กรณีอดีต
นายกรฐัมนตร ียิง่ลักษณ์  ชนิ-
วตัร ไม่ได้เดนิทางไปรับฟังค�าพ-ิ
พากษาคดรีบัจ�าน�าข้าวทีศ่าลฎกีา
แผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืงช่วงสดุสปัดาห์ทีผ่่าน
มาในหลายประเดน็
 ขณะนีทุ้กคนทุกฝ่ายไม่ว่าจะใส่
เสือ้สอีะไร ยนืข้างไหน แม้แต่สือ่ทัง้
ในและต่างประเทศ ต่างคดิเหน็ไป
ในท�านองเดยีวกนัว่ามดีลีระหว่าง
สองฝ่ายไม่ให้ไปฟังค�าตดัสนิเพราะ
ไม่ต้องการให้เป็นเงือ่นไข เป็นน�า้
ผึ้งหยดเดียวลากสถานการณ์ไปสู่
จุดทีทุ่กคนไม่อยากให้เกดิ
 อย่างไรกต็าม การไม่ปรากฏตัว
ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคมที่ผ่านมา ยังไม่ใช่ไคล-
แมก็ซ์ของเรือ่งนี้
 ของจรงิต้องรอดวัูนที ่27 กนั-
ยายน ทีศ่าลฎีกาแผนกคดอีาญา
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
นดัอ่านค�าพิพากษาอกีครัง้ ซึง่ต้อง
ลุน้กนัในสองประเดน็
 ประเดน็แรก คอื เมือ่ถึงวนันดั
แล้ว น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ไม่เดนิทางมา
ศาล ศาลจะอ่านค�าพพิากษาลบัหลงั
เลยหรือไม่ เพราะแม้ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ศาลสามารถอ่านค�าพิพากษาลับ
หลงัได้ แต่ไม่ใช่บทบงัคบั
 ดังนั้นจึงเป็นไปได้ทั้งอ่านค�า
พพิากษาเลย หรอืสัง่เล่ือนอ่านค�า
พพิากษาออกไปอกี
 กรณีนี้เกิดขึ้นมาแล้วกับคดี
หวยบนดินที่ศาลฎีกาฯอ่านค�า
พพิากษาเฉพาะในส่วนของจ�าเลย
ที่เดินทางมาศาล แต่ไม่อ่านค�า
พพิากษาในส่วนของ ดร.ทกัษณิ 
ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมนตร ีทีใ่ห้
ออกหมายจับตามตัวมาฟังค�าพิ-
พากษา ซึง่รอมาหลายปีแล้วกย็งัไม่
ได้อ่าน
 ในส่วนของ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ที่
ขณะนีย้งัไม่มใีครทราบแน่ชดัว่าอยู่
ทีไ่หน เข้าใจว่าจะเกบ็ตวัเงยีบต่อ
ไปจนถงึวนัที ่27 กนัยายน เพือ่รอ

ดวู่าศาลฎกีาฯจะอ่านค�าพพิากษา
ลับหลังหรือไม่ ถ้าอ่านผลของค�า
พพิากษาเป็นอย่างไร
 ท้ังอ่านและไม่อ่านรวมถึง
รายละเอยีดของคำาพิพากษาจะ
เป็นสิง่ทีอ่ดตีนายกฯใช้เป็นข้อ 
มลูในการเลอืกทางเดนิของชวีติ
ต่อไป
 ไม่ใช่แต่ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ทีร่อให้
ถึงวันที ่27 กนัยายน ฝ่ายรฐักร็อ
ให้ถึงวันที่ 27กันยายนด้วยเช่น
เดยีวกนั
 หากถึงวันนัด น.ส.ยิ่งลักษณ์ 
ไม่มาฟังค�าตัดสิน และไม่ว่าศาล
ฎีกาฯจะอ่านค�าพิพากษาลับหลัง
หรอืไม่ ถ้าผลออกเป็นลบต่ออดตี
นายกฯ กระบวนการต่างๆทีจ่ะด�า 
เนนิการกบัอดตีนายกฯจะเริม่เดนิ
หน้าต่อได้ทนัที

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4654 (1179) วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

รอ27กนัยา!
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

การเมอืงนัน้ไม่ปราณใีคร ไม่มมีติรแท้ ไม่มศีตัรู
ถาวร มแีต่จ้องจะแทงข้างหลงั หรอืดสิเครดติกนั
ตลอดเวลา
 ถ้าใครโดนเว้นวรรคทางการเมอืงคือ อีกฝ่าย
หนึง่กพ็ยายามท�าให้ตายทางการเมอืง เพราะจะ
ได้ไม่เป็นคูแ่ข่งทางการเมอืง ไม่มแีย่งชงิอ�านาจ
และผลประโยชน์ อาตมากเ็ป็นห่วงทหารเหมอืน 
กันน่ะ อย่าลืมค�าว่า “อยู่นาน” เพราะอาจมี
เฉพาะพล.อ.เปรม ตณิสลูานนท์ คนเดยีวกไ็ด้ที่
อยูไ่ด้นานแล้วไม่ค่อยมปัีญหา แต่ทหารคนอืน่ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ หรือจอมพล
ถนอม กติตขิจร จอมพลประภาส จารเุสถยีร กม็ี
บทเรียนให้เห็นแล้วว่า ประชาชนคนไทยคิด
อย่างไร โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกจิ 
  ถงึมอีศัวนิม้าขาวมากอ็ย่าเป็นม้าขาวที่
อยูน่านเกนิไป เพราะจะเกดิอะไรขึน้กไ็ม่มี
ใครรู ้จะเกดิม้าสหีมอก สหีม่น สเีทาขึน้มา
กไ็ด้ ประเทศไทยไม่มอีศัวนิม้าขาวทีย่ิง่อยู่
นานยิง่ขาว มแีต่ยิง่อยูย่ิง่สเีทา หนกัๆเข้าก็
อาจเป็นม้าดำา เป็นม้าแก่หรอืม้าง่อยจ๋อยไป
เลยก็ได้ ถูกขับไล่ออกนอกประเทศกันให้
วุน่วายอกี อนันีก้ม็บีทเรยีนให้เหน็ให้ศึกษา
เรยีนรู ้กข็อให้เล่นการเมอืงกนัพอหอมปาก
หอมคอ เพราะคนอืน่กร็อคอย คนทีเ่ชยีร์ก็
มีทั้งสองฝ่าย เขาก็อยากมีอำานาจ เพราะ
ฉะนั้นอย่าเหลิงอย่าหลงในอำานาจนัก มัน
เป็นของไม่แน่นอน
  เจรญิพร 

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

  
In Brief : ย่อความ

อย่าเหลงิอำานาจ

ประเทศไทยไม่มีอัศวินม้าขาวท่ีย่ิง
อยู่นานยิ่งขาว มีแต่ยิ่งอยู่ย่ิงสีเทา 
หนกัๆเข้ากอ็าจเป็นม้าดำา เป็นม้าแก่
หรอืม้าง่อยจ๋อยไปเลยกไ็ด้ ถูกขบัไล่
ออกนอกประเทศกันให้วุ่นวายอีก

ฝ่ายที่เกลียด “ระบอบแม้ว” จะออก
มากระหน�่าซ�้าเติม “เจ๊ปู” อย่างไร ไม่ 
ใช่เรื่องแปลก รวมถึงท่าทีของ “คณะ
รัฏฐาธปัิตย์” จะมเีบือ้งหลงัลกึซึง้กว่า
ทีเ่ป็นข่าวอย่างไรกต็าม แต่กห็น ี“ความ
รบัผดิชอบ” ไม่ได้ แม้จะไม่มใีครเอา 
ผิดได้ เพราะเขยีนไว้ในรฐัธรรมนญูชดั 
เจนว่า “ทำาอะไรก็ไม่ผิด”
 แต่ทีเ่ป็นภยัแก่ตวัเองเพราะปากไว
คงหนไีม่พ้น “ผูน้ำาพรรคเก่าแก่” แม้
จะอ้างว่าไม่ได้เยาะเย้ยกรณ ี“เจ๊ป”ู ไม่
ไปศาลเพราะ “นำ้าในหูไม่เท่ากัน” 
แต่ล่าสดุการท�าโพลถามประชาชนรูส้กึ
อย่างไร “ปูหนีศาล” ซึ่งไม่ใช่แค่สะ 
ท้อนถึงจุดยืนทั้งของพรรคและผู ้น�า
พรรคในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
หรือไม่เท่านั้น
 แต่ยงัถูกกระแนะกระแหนว่ากระดี๊
กระด๊าจนออกนอกหน้า เพราะคิดว่า
เมื่อ “ตระกูลแม้ว” หมดไปแล้วจะ 
“ชนะเลือกตั้ง” หรือไม่? 
 จะ“ฝันกลางวัน” หรือ “ฝันกลาง
แดด” ก็เป็นสิทธิ์ของ “ผู้น�าพรรคเก่า
แก่”  แต่ “จิตส�านึก” หรือ “สปิริต” 
ทางการเมอืงคอืสิง่ทีก่�าลงัท้าทาย “นกั 
การเมือง” หรือ “นักเลือกตั้ง” ที่ถูก 
“คณะรัฏฐาธิปัตย์” ตั้งค�าถามแบบดู 
ถกูเหยยีดยามทัง้เรือ่ง “ธรรมาภบิาล” 
และ “พฤติกรรมน�้าเน่า” ต่างๆ 
 ทั้งคำาพูดและโพลจึงเข้าทาง
ปืน “คณะรัฏฐาธิปัตย์” ที่อาจทำา 
ให้อยูย่าวและอยูน่าน ไม่ว่าจะภาย
ใต้ “ระบอบพสิดาร” หรอื “ประชา 
ธิปไตย 99.99%” ก็ตาม!
  

แพ้ตวัเอง! กรณอีดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร ไม่ไปฟังค�า
พพิากษา อ้างป่วยอะไรกแ็ล้วแต่เถอะ สร้างความ
ฉงนฉงายพลิกตลบฟ้าตลบดิน ประเด็นที่น่า
สนใจคอืหนไีปไหน หนไีปได้อย่างไรแบบสะดวก
สบาย มนัเป็นเรือ่งทีน่่าคดิว่าเป็นการหาทางออก
ของทั้ง 2 ฝ่ายหรือไม่ มีการตั้งข้อสงสัยและ
วพิากษ์วจิารณ์กนัมากมาย 
 สมมตุว่ิามกีารตกลงกนัว่า ถ้าคณุไปดีๆ กจ็ะ
เปิดทางให้ ว่างัน้เถอะ ถ้ามกีารจ�าคกุกอ็าจท�าให้
มคีะแนนสงสารเหวีย่งไปอกีทาง จงึต้องจ้องตะ 
ครบุอกีฝ่ายจะเรยีกว่าล้างบางกนักไ็ด้ กท็�าให้เกดิ
ความเคยีดแค้นอกีฝ่ายว่าจ้องแต่จะจดัการอกีฝ่าย
  เราไม่ใช่นักวิพากษ์วิจารณ์ สมองไม่พอจะ
วิจารณ์เท่าไรนัก แต่ถ้าถามว่าเห็นด้วยกับข้าง
ไหน แน่นอนว่ามนักม็อีารมณ์เคลิม้ๆ คล้อยตาม
ในบางเรือ่ง น่าจะใช่และไม่ใช่เรากไ็ม่รู ้เราไม่ใช่
หมอด ู ไม่ใช่หมอเดา ส�าหรบัอาตมาเองนกึใน   
ใจอยูเ่หมอืนกนัว่าเรือ่งจะลงเอยแบบไหนกข็อให้
เป็นไปด้วยความสงบ บ้านเมอืงสงบ อย่าได้รบ
ราฆ่าฟัน อย่าได้ห�า้หนัให้บ้านเมอืงวุน่วายอกีเลย 
กต้็องตดิตามกนัต่อไป
 อาตมาเคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่า อะไรก็ 
ตามถ้าอยูน่านกจ็ะมคีนไม่ชอบเหมอืนกนั ถ้าคณุ
ทกัษณิ คณุยิง่ลกัษณ์ไม่อยูใ่นทางการเมอืง พีส่าว
หรอืน้องสาวกบ็อกว่าจะไม่ยุง่กบัการเมอืง เพราะ
เล่นการเมอืงแล้วมแีต่เปลอืงตวั คนในตระกลูเล่น
การเมอืง 5 คน 10 คน แต่อกีคนไม่เล่น กย็งัถกู
ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นภัยทางการเมือง เพราะ
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ออกบู๊ธ  : นายชูรัชฏ์ ชาคร-       
กุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอร์ตี ้ จ�ากดั 
(มหาชน) ปล่อยแคมเปญใหญ่ 
“มหัศจรรย์แห่งปี” เพื่อกระตุ้น
ก�าลงัซือ้ในงานบ้านธอส. เอก็ซ์-
โป@กรุงเทพฯ มอบส่วนลดพิ-
เศษ 50% ส�าหรบัเงนิจองและท�า
สญัญา ศนูย์การประชมุแห่งชาต-ิ 
สริกิติิ์ 

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

ราคาทองคำา

ฮ่องกง ซื้อ 1,296.46 ขาย 1,296.82
ลอนดอน ซื้อ 1,296.37 ขาย 1,296.71

ภาวะหุน้ 28 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) 

33.47

40.29125

44.58125

4.357

0.3167

24.8145

+9.94  1,585.79  
  39,261.52
+16.30  2,265.82  
  30,640.90
+7.40  1,010.57  
  25,899.94
+8.80  544.27  
  1,389.48

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,706.52  +11.22

2,368.40  +16.92

2,434.18  +18.51

1,854.23  +12.57

2,388.07  +17.26

2,897.20  +13.09

1,257.59  +7.44

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,847.79

12.35

4,394.79

11.19

453.00

-

12,245.23

31.19

14,169.77

36.09

-1,924.53

-

17,124.73

43.62

16,270.51

41.44

854.21

- 

กสกิรรกุอนิโดฯซือ้หุน้แบงก์

หลากหลายประเภท อาท ิธรุกจิการ
เงนิธนาคาร ค้าปลกี/ค้าส่ง โลจสิ-
ตกิส์ อสงัหารมิทรพัย์ เป็นผูเ้ล่นอนั 
ดับหนึ่งในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริ-
โภคแบบถาวร เช่น เครือ่งใช้ไฟฟ้า
และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน มีฐาน
ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประ-
เทศ ท�าให้ธนาคารกสิกรไทยสา-
มารถเชื่อมต่อลูกค้าไทยเข้าไปใน
ห่วงโซ่อปุทานและห่วงโซ่คณุค่าของ
ตลาดอนิโดนเีซยีได้ดยีิง่ขึน้ผ่านการ
ให้บรกิารกบัแมสเป้ียน
 ตลาดอนิโดนเีซยีถอืเป็นตลาดที่
ท้าทาย ในเชงิภมูเิศรษฐศาสตร์เป็น
ประเทศเกาะทีม่วีฒันธรรมและกลุม่
ผูบ้รโิภคทีห่ลากหลาย ซึง่ในปัจจ-ุ
บนัมธีนาคารให้บรกิารอยูก่ว่า 100 
ธนาคาร ท�าให้เป็นตลาดท่ีมกีารแข่ง 
ขนัสงูมาก ดงันัน้การการเข้าถอืหุน้
จึงเป็นการเดินหมากที่ตอบโจทย์
ธรุกจิของทัง้ลกูค้าและของธนาคาร
กสกิรไทยได้ดทีีส่ดุ
 การเข้าไปถือหุ ้นในธนาคาร
แมสเป้ียนครัง้นี ้ แม้สดัส่วนไม่มาก 
แต่เป็นการเริม่ต้นทีส่ะท้อนความมุง่
ม่ันของธนาคารในการเข้าไปเป็น
พันธมิตรทางการค้าการลงทุนใน
ฐานะธนาคารแห่งภูมิภาค AEC
+3 โดยจะร่วมกันพัฒนาบริการ
ด้านการค้าการลงทุนระหว่างประ 
เทศ บรกิารเพือ่ธรุกจิเอสเอม็อแีละ
บรกิารดจิทิลั แบงกิง้ เพือ่ส่งเสรมิ

ศกัยภาพการให้บรกิารระหว่างกนั
ให้ดยีิง่ขึน้ โดยมัน่ใจว่าจะช่วยสนบั 
สนนุให้ธนาคารกสกิรไทยสามารถ
ให้บริการของแก่ลูกค้าธุรกิจใน
อินโดนีเซียและลูกค้าอินโดนีเซียที่
เข้ามาท�าธุรกิจในไทยได้อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ
 นายอาลมิ มาคสุ ประธานกรรม 
การบรหิาร กลุม่แมสเป้ียน มัน่ใจว่า 
การเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์
กบัธนาคารกสกิรไทยจะน�าไปสูก่าร
พัฒนาบริการร่วมกัน โดยเฉพาะ
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบ 
การณ์ด้านดจิทิลั แบงกิง้ และการ
ให้บริการกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี จะ
ช่วยยกระดบับรกิารของกนัและกนั
ได้ในอนาคต ขณะเดยีวกนัเครือข่าย
บริการของแมสเปี้ยนที่ครอบคลุม
พื้นที่ธุรกิจส�าคัญ ได้แก่ หมู่เกาะ
สมุาตรา หมูเ่กาะชวา หมูเ่กาะบาหลี 
หมู่เกาะสุลาเวสี และหมู่เกาะกาลิ
มนัตนั จะช่วยสนบัสนนุให้ลกูค้าของ
ธนาคารกสิกรไทยสามารถเข้าถึง
บรกิารและค�าปรกึษาในการด�าเนิน
ธรุกจิในอนิโดนเีซยีได้อย่างใกล้ชดิ 

กสกิรไทยถอืหุน้ธนาคารแมสเป้ียน ในอนิโดนเีซยี 9.99% รอง 
รบัยทุธศาสตร์ธนาคารเออซีบีวกสาม เน้นทำาธรุกจิดจิทิลั แบง 
กิง้และเอสเอม็อ ีพร้อมเครอืข่ายสำานกังานกว่า 51 แห่งในเมอืง
สำาคัญรองรับการค้าการลงทุนไทย-อินโดฯ 

 นายปรดี ีดาวฉาย กรรมการผู้
จดัการ ธนาคารกสกิรไทย เปิดเผย
ว่า ธนาคารกสกิรไทยเดนิหน้ายทุธ 
ศาสตร์การเป็นธนาคารแห่งเออีซี
บวกสาม ขยายเครือข่ายและพันธ 
มติรให้บรกิารเพือ่รองรบัการค้าการ
ลงทนุของลกูค้าทัง้ไทยและต่างประ 
เทศในอาเซยีน จนี ญีปุ่น่ และเกา-
หลีใต้ โดยล่าสุดเข้าไปถือหุ้นใน
ธนาคารแมสเป้ียน (Bank Maspio
n) อนิโดนเีซยีในสดัส่วน 9.99% ซึ่
งเป็นธนาคารพาณชิย์เอกชนระดบั 
BUKU2 ทีม่ศีกัยภาพของอนิโดนเีซยี 
เน้นบรกิารกลุม่ลกูค้าบคุคลและธรุ 
กจิเอสเอม็อ ี มวีสิยัทศัน์สอดคล้อง
กับแนวทางด้านการลงทุนพัฒนา
ดจิทิลั แบงกิง้ และให้ความส�าคญั
การบรหิารจดัการความเสีย่ง โดยมี
สดัส่วนเอน็พแีอลระดบัต�า่ประมาณ 
0.91% ขณะทีอ่ตัราเฉลีย่ระบบธนา 
คารพาณชิย์อนิโดนเีซยีอยูท่ี ่2.93% 
มเีครอืข่ายส�านกังานทัว่ประเทศ 51 
แห่งครอบคลุมเมืองส�าคัญที่ลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทยเข้าไปท�าธุรกิจ 
ซึง่จะช่วยให้ลกูค้าเข้าถงึการบรกิาร
ด้านการค้าการลงทุนระหว่างประ    
เทศและให้ค�าปรึกษาโดยผู้ให้บริ-
การท้องถิน่ทีม่คีวามช�านาญ
 นอกจากนี ้ ธนาคารแมสเป้ียน
ยงัเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่แมสเป้ียน 
(Maspion Group) กลุม่ธรุกจิขนาด
ใหญ่ของอนิโดนเีซยีทีด่�าเนนิธรุกจิ

ปรดี ีดาวฉาย
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ต้อนรับ : นายวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเเละ
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อคัคปีราการ จ�ากดั (มหาชน) ต้อนรบั นาย
ขิน่ หม่อง โช รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรมเมยีนมาร์ ในโอกาส
เดินทางเข้าเยีย่มชมกระบวนการของเตาเผาของเสยีอนัตรายทีป่ลอดภยั
ต่อสิง่แวดล้อม 

สนบัสนนุ : นายส�ามติร สกลุวริะ ประธานสายสนิเชือ่ธรุกจิ ธนาคาร
เกยีรตนิาคนิ จ�ากดั (มหาชน) และ นายพชิญา พทุธาร ีกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ธารารมณ์เอสเตท จ�ากดั ร่วมลงนามในพธิสีนบัสนนุทางการเงนิ
จ�านวน 380 ล้านบาท เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุหมุนเวียนในการพฒันาโครงการ
ของกลุม่ธารารมณ์เอสเตท  

SCBROBOลงทนุหุน้โรโบตกิส์

สมิทธ์ พนมยงค์ 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุไทยพาณชิย์ จำากดั ได้ออกกองทุน
เปิดไทยพาณชิย์ โกลบอล โรโบตกิส์ (SCB Global Robotics 
Fund-SCBROBO) มลูค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท ด้วยเงนิลงทุน
ข้ันตำา่ 5,000 บาท มนีโยบายเน้นลงทนุในตราสารหรอืหลกัทรพัย์
ทีก่ารลงทนุทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิ หรือเทคโนโลยหีุน่ยนต์หรอืระบบ
อตัโนมตัิ 

 นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประ-
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลัก
ทรพัย์จดัการกองทนุไทยพาณชิย์ 
จ�ากัด เปิดเผยว่า ได้ออกกองทุน
รวมลงทนุในต่างประเทศเพิม่อกี 
1 กองทุนคือ กองทุนเปิดไทยพา 
ณิชย์ โกลบอล โรโบติกส์ (SCB 
Global Robotics Fund-SCB 
ROBO) เน้นลงทนุในหุน้ทัว่โลก
ที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับหุ่น
ยนต์และระบบอัตโนมัติ (โรโบ-
ติกส์) เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ให้
นักลงทุนที่สนใจผลตอบแทน
จากการเติบโตของหุน้ในกลุ่มดัง
กล่าว โดยมมีลูค่าโครงการ 3,000 
ล้านบาท เริ่มเสนอขายคร้ังแรก
ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-4 กัน 
ยายน ด้วยเงนิลงทนุขัน้ต�า่ 5,000 
บาท ซึง่กองทนุอาจเข้าท�าสัญญา
ซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่ป้องกนัความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมส�าหรบัภาวะการณ์
ในแต่ละขณะ ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิ
ของผู้จัดการกองทุน
 การลงทุนในหุ้นโรโบติกส์มี
ความน่าสนใจ เพราะเป็นกลุม่ธรุ-

กจิทีม่โีอกาสเตบิโตอย่างก้าวกระ 
โดด เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มขีดจ�า 
กัดความสามารถของมนุษย์และ
เข้ามามีบทบาทส�าคัญท้ังในเชิง
ธรุกจิและชวีติประจ�าวนัในหลาย
แง่มุม เนื่องจาก Robots ช่วยลด
ต้นทุนการผลิต มีขนาดกะทัดรัด 
ฉลาดและใช้พลังงานอย่างมีประ 
สิทธิภาพ จึงมีความได้เปรียบ
ด้านความยดืหยุน่ ความอัจฉรยิะ 
ความคล่องตัวและความสะดวก
ในการใช้งาน ซึง่จะมบีทบาทมาก
ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยคาดว่าอตัรา
ผู้ใช้งาน Robots จะเพิ่มสูงข้ึน
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุม่ธรุ-
กิจ SMEs ซึ่งตลาดโรโบติกส์ทั่ว
โลกจะมอีตัราขยายตวัเฉลีย่ 10% 
ต่อปีในช่วง 10 ปีข้างหน้า
 นอกจากน้ี ดัชนีหุน้กลุม่ Ro-
botics ยังมีผลการด�าเนินงานที่
โดดเด่นเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วโลก
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดย Index 
Global Robotics&ArtificialIntelli 
gence Thematic (IBOTZ) อยู่
ที ่133.79% ROBO Global Ro-
botics and Automation (RO-

BOT) อยู่ที่ 126.25% และ iS-
TOXX Factset Automation& 
Robotics (IXAROBU) อยูท่ี ่96.10% 
ขณะที่ดัชนี MSCI World (MX-
WO) อยูท่ี ่80.89% (ทีม่า Bloom 
berg ณ กรกฎาคม 2560)
 นายสมิทธ์ กล่าวว่า กองทุน
เปิดไทยพาณิชย์โกลบอลโรโบ-
ตกิส์ มนีโยบายเน้นลงทุนในตรา 
สารหรอืหลกัทรพัย์ท่ีการลงทุนท่ี
เกีย่วข้องกบัธรุกจิ หรอืเทคโนโลยี
หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ ซึ่ง
สามารถปรบัสดัส่วนการลงทนุได้
อย่างไม่จ�ากัดและเป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนที่
จะพิจารณาตามความเหมาะสม

กบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดย
ช่วงแรกจะลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศ 3 กอง 
ทุนคือ กองทุน  Global X Ro-
botics&Artificial Intelligence 
ETF (BOTZ) ในสกุลเงินดอล 
ลาร์สหรฐัอเมรกิา บรหิารงานโดย 
Global X กองทุน ROBO Glo-
bal Robotics and Automation 
(ROBO) ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรฐั บรหิารงานโดย Exchange 
Trade Concepts และกองทุน 
iShares Automation&Robotics 
(RBOT) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
บริหารงานโดย BlackRock ซึ่ง
สัดส่วนการลงทุนในแต่ละกอง-
ทุนขึ้นอยู่กับดุลย พินิจของผู้จัด 
การกองทุน 
 ทัง้นี ้ผลการด�าเนนิงานตัง้แต่
ต้นปีท่ีผ่านมาของ BOTZ ROBO 
และ RBOT อยูท่ี ่33.47% 24.19% 
และ 24.02% ตามล�าดบั ซึง่เหนอื
กว่าผลตอบแทนจาก MSCI World 
Information Technology Index 
(USD) ทีท่�าได้พยีง 21.60% และ
โดดเด่นเป็นอย่างมากเมือ่เปรยีบ
เทียบกับดัชนีหุ้นทั่วโลก MSCI 
World Index (USD) ที่สร้างผล
การด�าเนินงานได้เพียง 10.34% 
ในช่วงเวลาเดียวกัน (ข้อมูลจาก 
Bloomberg ณ วนัที ่21 สงิหาคม 
2560)
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ฮามิลตัน’ปลื้มคว้าชัย
ลอูสิ ฮามลิตัน ฉลองการลงแข่งขนัรถสตูร 
1 สนามท่ี 200 ของเขา ได้อย่างสวยงาม เมือ่
เขาวิง่ผ่านธงตราหมากรกุ เป็นคนแรก คว้า
แชมป์เบลเยยีม กรงัด์ปรซ์ี มาครองได้ส�าเรจ็ 
ลดช่องว่างของคะแนนจาก เซบาสเตยีน เวต
เตล เหลอืเพยีง 7 แต้มแล้ว โดยชยัชนะใน
สนามนี ้ ถอืเป็นชัยชนะสนามที ่ 5 จาก 12 
สนาม และเป็นชยัชนะสนามที ่58 ในอาชพี
ของเขา “เซบาสเตยีน ได้ต่อสูอ้ย่างสมศกัดิศ์รี 
แต่นีค่อืส่ิงทีผ่มบอกแล้วผมต้องท�าให้ได้” ฮา
มลิตัน กล่าวบนโพเดีย้ม “เป็นการแข่งขนัที่
ตึงเครยีดมาก ทุกๆรอบ ผมหวงัให้ ลอูสิ ท�า
ผดิพลาด แต่เขาไม่พลาดเลย” เวตเตล กล่าว  

‘รอ็บสัน’บอกผกีลบัมาแล้ว
ไบรอนั รอ็บสนั เชือ่ว่า ทมี “ปิศาจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ กลบัสูส่ถานการณ์การ
ช่วงชงิต�าแหน่งแชมป์พรเีมยีร์ลกีทีดี่ทีส่ดุ นบั
ตัง้แต่หมดยดุของ เซอร์อเลก็ซ์ เฟอร์กสูนั และ
จากชัยชนะเหนือทีม “จิ้งจอกสยาม” เลส
เตอร์ ซติี ้2-0 เมือ่วนัเสาร์ทีผ่่านมา ท�าให้พวก
เขาเกบ็ชยั 100 เปอร์เซน็ต์ จาก 3 นดัในฤดู 
กาลนี ้ครองจ่าฝงูเป็นผลส�าเรจ็ “แน่นอน มนั
อาจจะมเีรือ่งของอาการบาดเจบ็บ้าง แต่สิง่ที่
ผมเหน็ในเวลานีก้ค็อื ทมีนีเ้ป็นทมีทีแ่ขง็แกร่ง
ทีส่ดุ นบัตัง้แต่ เซอร์อเลก็ซ์ ไม่ได้คมุทมีแล้ว 
เรามีความเรว็ พละก�าลงั ความแขง็แกร่งที่
พร้อมท�าลายเกมรับคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลา”       
รอ็บสนั กล่าว 

‘หงส์’เล็งคว้าตัว‘เลมาร์’
เทเลกราฟ สือ่เมอืงผูด้ ีตข่ีาว ทมี “หงส์แดง” 
ลิเวอร์พูล เตรียมยื่นข้อเสนอจ�านวน 60 
ล้านปอนด์ ซึง่ถอืเป็นสถติใิหม่ของทมี ให้กบั
ทมีโมนาโก เพือ่ขอซือ้ตวั โธมสั เลมาร์ เพือ่
เตรยีมการแทนท่ีของ ฟิลปิเป้ คูตนิโญ่ ทีท่มี
บาร์เซโลน่า ยงัคงไม่ลดละความพยายามใน
การคว้าตัวกองกลางทีมชาติบราซิลผู้นี้เข้า
คมัป์นใูห้ได้  ทัง้ท่ี ลเิวอร์พลู เองกย็นืยนัไม่
ขาย คตูนิโญ่ ออกจากทีมกต็าม ส�าหรบัใน
รายของเลมาร์ กเ็ป็นเป้าหมายของทมี “ปืน
ใหญ่” อาร์เซนอล เช่นกนั แม้ว่า เมือ่สปัดาห์
ทีแ่ล้ว อาร์แซน เวงเกอร์ ผูจ้ดัการทมีจะออก
มายอมรบัว่า ขอยอมแพ้ในการไล่ล่านกัเตะ
รายนีเ้ข้าสูท่มีแล้ว   

  

อนัโตนโิอ คอนเต้ โค้ชใหญ่ของ ทมี “สงิโตน�า้ 
เงินคราม” เชลซ ี กล่าวยนืยนัเขาจะยงัท�างานอยู่
กบั ทีมแชมป์พรเีมยีร์ลกีต่อไป หลงัจากเกมล่าสดุ 
เอาชนะทีม “ทอ็ฟฟ่ีสนี�า้เงนิ” เอฟเวอร์ตนั 2-0 
เม่ือวนัอาทิตย์ทีผ่่านมา
 แม้ว่าเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว คอนเต้ สามารถพา
ทีมเชลซ ีคว้าแชมป์พรเีมยีร์ลกี มาครองได้ส�าเรจ็
เพยีงฤดกูาลแรกของการท�างาน แต่ช่วงซมัเมอร์ที่
ผ่านมา หลายสายตามองว่าเขาไม่สามารถซือ้นกั
เตะเข้ามาเสรมิทมีได้เลย ซึง่ตลาดนกัเตะจะปิดลง
ในวนัพฤหสับดทีีจ่ะถงึนีแ้ล้ว 
 “ผมยงัคงท�างานของผมท่ีน่ีอย่างเตม็ท่ี” คอน
เต้ กล่าว “ผมเป็นโค้ช ผมไม่ใช่ผูจ้ดัการทมี งานที่
ดทีีส่ดุของผมกคื็อในสนามแข่งขนั พยายามพฒันา
นกัเตะของผม และพยายามพฒันาทมีเดนิไปสูเ่ป้า
หมาย และเมือ่ถงึเวลาทีผ่มต้องการจะเสรมิความ
แขง็แกร่งให้กบัทมี ผมกจ็ะเสนอความเหน็ต่อผูบ้ริ 
หารของทมี และหลงัจากนัน้ทมีผูบ้รหิารของทมี 
ก็จะเดินเข้าสู่ตลาดซื้อขาย เพื่อที่จะแก้ไขสถาน 
การณ์ของทมี เราท�างานกนัแบบน้ี ซ่ึงบางคร้ัง มัน
กเ็ป็นไปได้ บางครัง้กเ็ป็นไปไม่ได้ แต่ส�าหรบัผม
ต้องเน้นงานในสนามเป็นหลกั ผมยงัท�างานทีน่ี่
ต่อไป ผมขอยนืยนั”
 เชส ฟาเบรกาส กบั อลัวาโร โมราต้า ยงิคนละ 
1 ประตูในเกมกบัเอฟเวอร์ตนั พร้อมด้วยผลงาน
ท่ีน่าประทับใจ ขณะทีเ่อฟเวอร์ตนั แสดงให้เหน็
อาการยบุบ้าง เนือ่งจากพบกบัโปรแกรมทีอ่ดัแน่น 
คือ เสมอกบั แมนเชสเตอร์ ซติี ้เมือ่วนัจนัทร์ทีแ่ล้ว 
ก่อนท่ีเดนิทางไปท�าศกึยโูรป้า รอบเพลย์ออฟ ที่
ไฮดุค๊ สปลทิ ก่อนทีจ่ะพ่าย เชลซ ีเมือ่วันอาทติย์
ท่ีผ่านมา 
 ซ่ึง คอนเต้ กบั เชลซ ีเอง กต้็องพบกบัโปรแกรม
ท่ีอดัแน่นเช่นกนั เมือ่พวกเขาต้องลงสนาม 7 เกม

แกรี่ เนวิลล์ อดีตกองหลังของ ทีม “ปิศาจ
แดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ให้ความเห็นถึง
ฟอร์มการเล่นของทีม “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล 
ในเกมทีอ่อกไปพ่ายต่อทมี “หงส์แดง” ลเิวอร์ 
พลู 0-4 เมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่านมาว่า “เป็นเรือ่ง
ที่น่าละอายอย่างสมบูรณ์แบบ” และ “รับไม่
ได้” 
 “เมื่อคุณอยู่ในทีมฟุตบอลแบบน้ี คุณสม 
ควรที่จะต้องโดนต�าหนิ ผมไม่ได้มองไปมาก 
กว่านกัเตะคนหนึง่ทีด่เูกมนี ้ผมไม่คดิว่าทมีอยู่

ในเดอืนหน้า หลงัจากเบรกช่วงเกมทมีชาติ
 “เมือ่เรากลบัมาหลงัจากเกมทมีชาต ิ เราต้อง
ลงเล่นถงึ 7 เกม ผมมคีวามจ�าเป็นทีต้่องหมนุเวยีน
นกัเตะของผม” คอนเต้ กล่าวเสรมิ
 ขณะนี ้ มกีารตัง้ราคา 4/9 ทีเ่ชลซ ี จะได้ตัว 
แดนนี ่ดรงิวอเตอร์ จากเลสเตอร์ มาร่วมทมีก่อน
ตลาดซือ้ขายจะปิด ขณะที ่ โรนลัด์ คมูนั กนุซอื 
เอฟเวอร์ตนั กต็กอยูใ่นสถานการณ์เดียวกบั คอน
เต้ ทีต้่องเสรมิทมี แต่ปฏเิสธทีจ่ะพดูถงึโอกาสท่ี 
เอฟเวอร์ตนั จะสามารถคว้าตวั ดเีอโก้ คอสต้า กอง
หน้าของทมีเชลซ ีมาร่วมทมี 
  “เราต้องการนกัเตะอย่างน้อย อกี 1-2 คน 
และต�าแหน่งส�าคญัทีส่ดุ กค็อื กองหน้า และนกั
เตะอกีคนหนึง่” คมูนั กล่าว “แต่หากว่า เราจะซือ้
นกัเตะเข้ามาเสรมิทมีนกัเตะคนนัน้ ต้องท�าให้ทมี
เราแขง็แกร่งขึน้”   
   
 
 ‘เนวลิล์’ชี‘้ปืน’ควรได้รบัการตำาหนิ
ในสถานการณ์ที่ถูกต้อง การวางต�าแหน่งของ
ทีม กรานิต ซฮาก้า กับ แอรอน แรมซี่ย์ ใน
แดนกลางที่แอนฟิลด์ ซานเชส กับ โอซิล ถูก
ถ่างออกไป พวกเขาไม่สามารถท�าอะไรลิเวอร์ 
พลูได้เลย ผมไม่เข้าใจเลย ดเูหมอืนว่า พวกเขา
จะขาดความมุง่มัน่ทีจ่ะท�าลายเกมของคูต่่อสู”้  
 “ในเกมนี ้อาร์เซนอล ไม่ได้แสดงความน่า
กลัวให้เห็นเลย มันเป็นเรื่องที่แปลกมาก เกิด
อะไรขึ้นกับพวกเขา ผมไม่เข้าใจเลย มันเป็น
เรือ่งทีน่่าอบัอายมาก เป็นเรือ่งทีร่บัไม่ได้จรงิๆ” 

‘คอนเต้’ย้ํา‘ยังอยู่เชลซี’
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ปาเรษ นาธ เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com ดันแดกจีนที่
เพิม่งบด้านการทหารปีนี ้7% วงเงนิ 147,000 ล้านเหรยีญสหรฐั 
(ในภาพจีนอ้างว่า ท�าเพื่อสันติภาพของภูมิภาค) 

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

การไม่ปรากฏตัวต่อศาล เพือ่รบั
ฟังค�าตัดสินคดีรับจ�าน�าข้าว ของ
น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร อดตีนายก
รฐัมนตรี 

 หากยอมไปศาลและถกูตดั 
สนิจำาคกุ น.ส.ยิง่ลกัษณ์จะกลาย
เป็น “วีรสตรี” คล้ายกับนาง    
อองซาน ซจีู แห่งพม่า จะมพีลงั
กระตุ้นการสนับสนุนได้หนัก
แน่น ท้ังจากมวลชนในประเทศ 
และนานาชาติ
 อย่างไรกต็าม รอยเตอร์มองว่า 
สิ่งหนึ่งที่ไม่สูญสลายไปกับเหตุ 
การณ์ครัง้นี ้ คอืฐานเสยีงของตระ 
กลูชนิวตัรในภาคเหนอืและอสีาน 
  รอยเตอร์น�าเสนอมมุมองของ
พอล แชมเบอร์ส อาจารย์ชาวอเม 
รกินัประจ�าภาควชิาความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัน-
เรศวร จงัหวดัพษิณโุลก ซึง่เชีย่ว-
ชาญด้านบทบาทของกองทัพกับ
การเมอืงไทย ทีร่ะบวุ่า 
 การเดินทางลี้ภัยต่างประ 
เทศของ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ จะยิง่
ทำาให้ฐานเสยีงระดบัรากหญ้า 
รูส้กึสงสารเหน็ใจ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ 
และพรรคเพือ่มากขึน้
 ข้อมูลบางส่วนที่สื่อต่างประ 
เทศน�าเสนอตามทีร่ะบ ุอาจไม่มอีะ 
ไรใหม่ ไม่มีประเดน็แตกต่างจาก   
ทีป่รากฏตามส่ือในประเทศ แต่มี
ความส�าคญัแตกต่างกนั เนือ่งจาก
ส่ือช้ันน�าของต่างประเทศ ได้รับ
ความเชือ่ถอืสงูจากนานาชาติ 
 เป็นแหล่งข้อมูลสำาคัญ ที่
ต่างชาตใิช้เป็นเกณฑ์ประเมนิ
สถานการณ์ทางการเมืองของ
ไทย 

  

 
 

In Brief : ย่อความ

สือ่ชัน้นำาต่างประเทศมอง
ว่า การทีน่.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิ
วตัร อดตีนายกรฐัมนตรี
เดนิทางลีภ้ยัต่างประเทศ
ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาทาง
การเมอืงของไทยหมดไป
อกีทัง้ฐานเสยีงของตระ-
กลูชนิวตัรกย็งัคงอยู่

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 เป็นเหตุการณ์ท่ีสื่อต่างประ 
เทศให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง 
โดยสือ่ชัน้น�ารายงานแง่มมุน่าสน 
ใจหลายประเดน็
 ส�านกัข่าวเอพ ี (AFP) จบัประ 
เดน็การเดนิทางออกนอกประเทศ 
โดยอ้างแหล่งข่าวน่าเชือ่ถอืในไทย
เปิดเผยว่า น.ส.ยิง่ลกัษณ์เดนิทาง
ด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปสิงคโปร์ 

จากนัน้เดนิทางต่อไปหาพีช่าย ดร. 
ทกัษณิ ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมนตรี 
ทีน่ครดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
และมแีผนขอลีภ้ยัในองักฤษ 
 ส่วนเอพ ี(AP) มองว่า การ
ที ่น.ส.ยิง่ลกัษณ์ไม่ไปศาล โดย
เลอืกเดนิทางลีภ้ยัในต่างประ-
เทศแทน ถอืเป็นชยัชนะของรฐั 
บาลทหาร เนือ่งจากการอยูต่่าง
แดนจะมพีลงัต่อสูก้บัรฐับาลได้
น้อยลง แต่นัน่ไม่ได้หมายถงึปัญ 
หาการเมอืงของไทยจะหมดไป
 รศ.ดร.ฐตินินัท์ พงษ์สทุธริกัษ์ 
ผู้อ�านวยการสถาบันศึกษาความ
มัน่คงและนานาชาต ิ(Institute of 
Security and International Stu-
dies) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ให้
สมัภาษณ์เอพว่ีา ประเทศไทยยงัคง
แบ่งเป็นฝักฝ่าย ถ้ารฐับาลทหารไม่
สามารถสร้างความพงึพอใจให้ฝ่าย
ต่อต้านได้ การเป็นผูช้นะวนันีม้โีอ 
กาสกลายเป็นผูแ้พ้ในระยะยาว
 ด้านรอยเตอร์ (Reuters) มอง
ว่า การเดนิทางลีภ้ยัต่างประเทศ ท�า 
ให้ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ เสยีโอกาสก้าว
ขึน้เป็น “วรีสตร”ี 

ข้อมูลภาพ : bloomberg.com

สื่อเทศส่องคดี‘ย่ิงลักษณ์’
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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”
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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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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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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

Ananda Campus, FYI Center    
J 13.30 น. ฐานนัท์ สวุรรณรกัษ์ 
ผู ้จัดการใหญ่ประจ�าประเทศไทย 
บรษิทัมอนเดลซี อนิเตอร์เนชนัแนล 
(ประเทศไทย) แถลงข่าวเปิดตวัผลติ 
ภณัฑ์ใหม่ล่าสดุ OREO Thins ท่ี
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็น
ทรลัเวิล J 14.30 น. วรีะ โรจน์-
พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานการประชมุ 
คณะอนุกรรมการบริหารจดัการนิ-

พระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีม่ลูนธิิ
ชยัพฒันา J 13.00 น. มร.นรีาจ 
โกยาล ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด 
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสนั เปิดตวั
โครงการครอบครัวปลอดภัย รู้ทัน 
ป้องกนัไข้เลอืดออก ทีเ่ซ็นทรัลพระ 
รามเก้า J 13.00 น. สเฮบ็ อนนัต์-
ทรงวิทย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และ CEO 
Seekster แถลงข่าวก้าวใหญ่ของ Se
ekster กบัพาร์ทเนอร์ผูม้วีสิยัทศัน์ ที่ 

J 09.00 น. ดร.สเุมธ ตนัตเิวช-
กลุ ประธานมลูนธิข้ิาวไทย ในพระ 
บรมราชปูถมัภ์ แถลงข่าว โครงการ
ประกวดเรยีงความ ภายใต้หัวข้อเรือ่ง
เล่าข้าวพืน้เมอืง เพือ่สขุภาพ ชงิโล่

ทรรศการงานพระราชพธิถีวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร ทีพ่พิธิภณัฑสถาน
แห่งชาต ิพระนคร J พอร์โต้ ช-ิ
โน่ ชวนเชญิร่วมกจิกรรม “ร่วมปลกู
ดอกดาวเรอืง ถวายความจงรกัภกัดี
แด่ในหลวงรชักาลที ่9” ในวนัเสาร์
ที ่9 กนัยายน 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ พอร์โต้ ชโิน่ กม. 25 ถ.พระราม 
2 จ.สมทุรสาคร

 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทค-
โนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระ 
ทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร่วมกบัพนัธมติร แถลงข่าวการจดั
งาน “TISTR and FRIENDS 
2017” ภายใต้แนวคดิ “นวตักรรม
สร้างสรรค์ธุรกิจก้าวไกลน�าผู้ประ 
กอบการไทยสู ่4.0”
 นายสมชาย เทยีมบญุประ-
เสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยา-
ศาสตร์ฯกล่าวว่าการจดังาน “TI-
STR and FRIENDS 2017” เป็น 
การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่วว. และ
หน่วยงานพันธมติรได้สานพลงัน�า
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตั-
กรรม (วทน.) ไปสร้างมลูค่าเพิม่ให้
กับผู้ประกอบการภายในประเทศ
ด้วยกลไกของกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็น     
ที่ยอมรับ เพื่อส่งเสริมและสนับ 
สนุนให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้

TISTR and FRIENDS 2017 

และ SMEs โซนที ่2 การออกบูธ๊
ให้ค�าแนะน�าปรกึษาแก่ผูป้ระกอบ
การและบคุคลทัว่ไปในเรือ่งการประ 
กอบธรุกจิโดยหน่วยงานเครอืข่าย
ทัง้ภาครฐัและเอกชน อาทเิช่น ระ 
บบ E-Commerce และการเงนิการ
ลงทนุเป็นต้น โซนที ่ 3 จดัแสดง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดย
วว. และหน่วยงานเครอืข่าย และ
โซนที ่4 การออกบูธ๊จ�าหน่ายผลติ 
ภณัฑ์ผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมโครง 
การจากทัว่ทกุภมูภิาค

วทน. ในการยกระดับผลิตภัณฑ์
เพือ่การแข่งขนัในตลาดการค้าระ 
ดับประเทศและระดับสากลโดย
เฉพาะอย่างยิง่การท�าการตลาดใน
รูปแบบอีคอมเมิร์ซท่ีเปิดกว้างให้
กบัผูป้ระกอบการภายในประเทศมี
โอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
กว้างและหลากหลายมากยิง่ขึน้
 ดร.ลกัษม ีปลัง่แสงมาศ ผู้
ว่าการวว. กล่าวว่า TISTR and 
FRIENDS เป็นการจัดแสดงผล
งานท่ีเกิดจากการร่วมมือของวว. 
และหน่วยงานเครอืข่ายทัง้ภาครฐั
และเอกชนในการพัฒนาผู ้ประ 
กอบการไทยกลุม่วสิาหกิจชุมชนโอ
ทอ็ปและ SMEs ตัง้แต่ต้นน�า้กลาง
น�า้และปลายน�า้แบบครบวงจรโดย
มุง่เน้นการน�าเสนอประเดน็การท�า
ธุรกิจผ่านระบบ E-Commerce 
ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย Thailand 
4.0 โดยสนบัสนนุผูป้ระกอบการที่

ผ่านการใช้วทน. ในการยกระดบั
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถมีทางเลือก
ในการจ�าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น
รวมทั้งการเปิดตัวพันธมิตร ราย
ใหม่เพือ่เพิม่มติใิหม่ให้หลากหลาย
ในการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนและโอท็อปซึ่งจะ   
ส่งผลให้เกดิการขบัเคลือ่นในระ-
บบเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน
โดยน�าหลกัยทุธศาสตร์ของรฐับาล
เป็นตวัก�าหนดทศิทางและการด�า-
เนนิการ
 ทัง้นีง้าน TISTR and FRIEN-
DS 2017” จะจดัขึน้ระหว่างวนัที่ 
11-13 กนัยายนศกนีท้ีโ่ซนบชีัน้ 1 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาด 
พร้าว ภายในงานจะแบ่งกจิกรรม
ออกเป็น 4 โซนหลกัๆ คอื คอืโซน
ที ่ 1 เป็นการจดัแสดงนทิรรศการ
สรุปผลงานการพัฒนาผู้ประกอบ
การไทยกลุม่วสิาหกจิชมุชนโอทอ็ป
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สุดารตัน์ วชัรคปุต์ เหล่าวชิยา อธบิดกีรมหม่อนไหม เปิดงาน “มหศัจรรย์ไหม
ไทย (Wonders of Thai silk)” เพือ่เฉลมิพระเกยีรตฯิ และยกระดบัผลติภณัฑ์
ผ้าไหมไทยตรานกยงูพระราชทานเป็นสนิค้ามาตรฐาน โดยม ีแพนเค้ก เขม-
นจิ จามกิรณ์ แพนเค้กมาร่วมในงาน ทีไ่ลฟ์สไตล์ฮอลล์ สยามพารากอน

สมเดจ็ สสุมบรูณ์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ และ วภิาดา 
ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จัด
กจิกรรมประชาสมัพนัธ์ตราสญัลกัษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) 
“เชญิชวนช้อปสนิค้าไทยคณุภาพสากลตรา T Mark กบับิก๊ซ”ี 

กชกร อรรถรงัสรรค์ (กลาง) ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายพฒันาธุรกจิอาหาร 
บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) สนบัสนนุการศกึษา พร้อมมอบรางวลั
พเิศษ ตวัแทนนกัศกึษาคณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กลุม่ท่ีได้รบัรางวลั “ผลงานวจัิยดเีด่น” 

ปรชีา เอกคณุากลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บม.เซน็ทรลัพฒันา จดัประชมุ “Supplier Information Meeting 2017” 
แสดงวิสยัทัศน์ของ CPN ร่วมกับคู่ค้าทางธรุกิจ เพ่ือการเติบโตร่วมกนัอย่าง
ยัง่ยนื ด้านนวตักรรม สขุภาพความปลอดภยั และสทิธมินษุยชน 

ชนภัฏ จาตุรงคกุล กก.ผจก.และผู้บริหารด้านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บจก.เมนทาแกรม ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายแบรนด์หูฟังชื่อดัง 
Skullcandy เปิดตวัผลติภณัฑ์ไฮไลท์ 4 รุน่ เพือ่ตอบโจทย์ทกุไลฟ์สไตล์ โดยมี 
ธนารกัษ์ ธนนัต์มณ,ี ณฐัพล ปัทมพงศ์ และ ม.ล.กอกฤษต กฤดากร ร่วมงาน

ธนาวธุ-นสุรา อสัดรธรียทุธ์ ตวัแทน วรายภุสัร์ อสัดรธรียทุธ์ กรรมการ    
ผู้จดัการ บซี ี คอมมนูเิคช่ัน ถวาย ผ้ายนัต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอ ู และ     
ท่านเทพเจ้าไฉซิง้เอีย้ ย้อนยคุ พร้อมด้วย ประวตัศิาลเจ้าพ่อกวนอโูดยมี    
พงษ์ศกัดิ ์ตนัตปิระยกุต์ ผู้จดัการศาลเจ้าพ่อกวนอ ูคลองสาน เป็นผูร้บัมอบ 

บรษิทั ซพีพี ีจ�ากดั พร้อมทัง้บรษิทั ซพีไีอ อะโกรเทค จ�ากดั จัดงานส่งมอบ
สนามเด็กเล่นทีท่างกลุม่บรษิทัฯ ได้จัดสร้างขึน้ ให้กบั ศนูย์พฒันาเดก็เลก็
บ้านม่วงแถว โดยได้รบัเกยีรตจิาก ชชัวาลย์  จิตต์ภริมย์ นายก อบต.เขาไชย
ราชพร้อมทัง้คณะครแูละผูป้กครองให้เกยีรตมิารบัมอบ 

โมโนฟิล์ม จดักจิกรรมพเิศษ “แคมป์ป้ิง คลิลิง่กราวนด์” ให้กบัชาวแบค็
แพคเกอร์ตวัจรงิ ร่วมพสิจูน์ความระทกึในป่าแดนระย�ากบัภาพยนตร์ระทึก
ขวญัแห่งปีเรือ่ง “คลิลิง่กราวนด์ แดนระย�า” ที ่ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซนีี
เพลก็ซ์ รชัโยธนิ โดยมกี�าหนดฉายจรงิในวนัที ่31 สงิหาคมนี้
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ดร.สมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีฝ่ายเศรษฐกจิ เป็นประธานใน
พธิมีอบรางวลับคุคลต้นแบบสมัมาชพีประจ�าปี 2560 ซึง่ปีนีไ้ด้แก่ ตง ธรีะน-ุ
สรณ์กิจ กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บจก.เคซจีี 
คอร์ปอเรชัน่ ทีโ่รงแรมบางกอก แมรอิอท มาเควยีส ควนีส์ ปาร์ค สขุมุวิท 22

สมบรูณ์ จนิตนาผล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานขาย
และบรกิาร บรษิทั สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั มอบเงนิ จ�านวน 300,000 
บาท ให้แก่ หรัิญญา สจุนัิย เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทนุ เพ่ือสมทบทนุช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

ฌาน ชานนท์ ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสนิค้าเซน จดังาน “ZEN 
LADY IN STYLE”  ชวนผู้หญงิสะท้อนความเป็นตวัคณุ ด้วยคอลเลกชนัใหม่
จากแบรนด์ชัน้น�า โดยม ีชชิญาสุ ์กรรณสตู, สรินิ-บญุญาพร ศรีอรทยักลุ,   
เขรกิา โชตวิจิติร, มารญีา พลูเลศิลาภ  และ อลติา ตนัตวิรีสตุ ร่วมงาน

สรพจน์ เตชะไกรศร ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) จดังาน Living At the Height of Luxury 
เพือ่เปิดตวัห้องตวัอย่างซน สกาย เรสซเิดนซ์ ชัน้ 58 ของ เดอะ รทิซ์-คาร์ลตนั 
เรสซเิดนเซส บางกอก ทีโ่ครงการมหานคร ถนนนราธวิาสราชนครนิทร์ 

สชุาต ินาคเสวก กรรมการผูจ้ดัการ บจก.อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) 
มอบเงนิจ�านวน 30,000 บาท ให้แก่ อนนัต์ นลิมานนท์ นายกสมาคม
หนงัสอืพิมพ์ส่วนภูมภิาคแห่งประเทศไทย เพือ่สนบัสนนุเป็นทนุการศกึษา
แก่บตุร-ธดิานกัข่าวของสมาชกิสมาคมหนงัสอืพมิพ์ส่วนภมูภิาคฯ

พรเทพ กมลวศิษิฎ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บเีจ ยนีส์ (ไทยแลนด์) จ�ากดั 
จดังาน BJ Road Show เปิดตวักางเกงยนีส์กนัยวู ีรุน่ “UV Protection 
UPF 50+ Jeans” โดยม ีสมบษัร ถริะสาโรช  และ นศิาชล สยมุภรูจุนินัท์  
มาร่วมงานด้วย ทีค่ลงัพลาซ่า จ.นครราชสมีา  

เสรมิคณุ คณุาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ บรษิทั ซเีอม็
โอ จ�ากดั, เหมอืนฝัน สริกิรณ์คณุาวงศ์  ผูอ้�านวยการ บรษิทั อเิมจเินยีเพล
ย์แลนด์ จ�ากดั ร่วมฉลองก้าวเข้าสูปี่ที ่3 IMAGINIA พร้อมเปิดตวั 2 โซน
เล่นใหม่ต่อยอดแนวคดิการเล่นแบบพฒันาสมอง 

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จดักจิกรรม BEM ชวนแม่ลกู สร้างงาน
ศลิป์ เยอืนถิน่นครปฐม น�าผูใ้ช้บรกิารทางพเิศษ จ�านวน 14  ครอบครวั ร่วม
เดนิทางโดยใช้ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยงั Little Tree 
Garden จ.นครปฐม เพือ่สมัผสับรรยากาศร่มรืน่ของสวนรมิแม่น�า้ท่าจนี 


