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กฬีาเป็นยาวเิศษ แก้กองกเิลส
ท�าให้คนให้เป็นคน
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กีฬาต้องไม่ทุกข์

editor59lokwannee@gmail.com

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 

กินทลีะคำ�
ส�าคัญของ “ก�านนัสุเทพ” ทีป่ระ 
กาศพร้อมตัง้พรรคการเมอืงเพือ่
สนบัสนนุ “บิก๊ตู”่ เป็นนายกฯ
ต่อไป หมดเวลาแยกกันเดนิ ถงึ
เวลาร่วมกนัต ีเข้าต�ารากนิทลีะค�า 
เดินตามสเต็ปเพื่อดึงอ�านาจไว้
ในมือต่อไป 

การแสดงออกอย่างขงึขงัในการ
ติดตามตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน
วตัร มาฟังค�าพพิากษาตามหมาย 
จับเพื่อกลบข่าวเกี๊ยะเซียะเป็น
การแอ็คชั่นเพื่อเรียกคืนความ
มัน่ใจจากผูส้นบัสนนุ และแม้จะ
ประเมินว่าหลังไม่มีคนตระกูล
ชินวัตรจะท�าให้พรรคเพื่อไทย
อ่อนแรงลง แต่เพือ่ความไม่ประ 
มาทจึงได้เห็นการพลิกล้ินครั้ง  

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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เขาออกนอกประเทศไปแล้ว
จะไปเปิดตัวเคลื่อนไหวต่างๆ

อาจจะโจมตี พูดให้ร้าย คสช.ก็ได้

เห็นความกังวลอยู่พอสมควร
 เรื่องน.ส.ยิ่งลักษณ์ ถ้าไป
เคลื่อนไหวข้างนอกก็เป็นเรื่องที่
กลุม่อ�านาจปัจจบุนัต้องหาทางรบั 
มือการเคลื่อนไหวต่อไป และการ
รับมือท่ีดีท่ีสุดคือต้องมีอ�านาจอยู่
ในมือ แต่จะครองอ�านาจแบบปัจ 
จุบันต่อไปก็ไม่ได้
 จึงไม่แปลกที่จะเห็นการกลืน
น�้าลายตัวเองของ นายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิ
มวลมหาประชาชนเพือ่การปฏริปู
ประเทศไทย (มปท.) ที่ประกาศ
หลายครั้งช่วงน�าม็อบเป่านกหวีด
ปิดกรงุเทพฯว่าจะเลกิเล่นการเมอืง
ออกมาประกาศว่าการต้ังพรรคการ 
เมอืงหากจ�าเป็นกพ็ร้อมจะท�าเพือ่
สนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรฐัมน-
ตรีต่อไป เพียงว่าตัวเองจะไม่ลง
สมัครส.ส.
 นี่คือการพลิกเกมครั้งส�าคัญ 
เพราะหากปล่อยให้พรรคประชา 
ชนปฏิรูปของ นายไพบูลย์ อดีต
สมาชิกสภาปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) 
ลุยเดี่ยว แม้จะมี ส.ว.ที่จะแต่งตั้ง
เอาไว้รอเป็นทนุอยูแ่ล้ว 250 เสยีง 
แม้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะไม่อยู่แล้ว 
แม้ประเมินว่าพรรคเพื่อไทยอาจ
แตก แต่เพ่ือไม่ประมาทก็ต้องส่ง
ดาราระดับแม่เหล็กอย่างก�านันสุ
เทพ มาเรียกคะแนนเพื่อรับประ 
กนัความชวัร์ในการโหวตเลอืกนา
ยกฯหลังเลือกตั้ง
 เข้าต�ารากินทีละค�า เดิน
ตามสเต็ปเพ่ือดึงอ�านาจไว้ใน
มือต่อไป

หลังนักวิเคราะห์การเมืองรวมทั้ง
สือ่ในและต่างประเทศต่างชีไ้ปใน
ทิศทางเดียวกันว่าการไม่ปรากฏ
ตวัเพือ่รบัฟังค�าตดัสนิคดรีบัจ�าน�า
ข้าวของอดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่ง-
ลักษณ์ ชินวัตร มีรายการเกี๊ยะ
เซียะเกิดขึ้นระหว่างอดีตนายกฯ
กับผู้คุมอ�านาจในปัจจุบัน เพื่อไม่
ให้เกิดการนองเลือดตามมา หลัง
มีค�าพิพากษา
 เมื่อเห็นว่ากระแสข่าวน้ีท�าให้
เกิดความเสียหาย ท�าลายความ
น่าเชื่อถือ ลดความเชื่อมั่นจากผู้
สนับสนุน เมื่อตั้งหลักได้คนใน
ฝ่ายคุมอ�านาจต่างออกมาแก้ข่าว
โดยยืนยันว่าไม่มีรายการเกี๊ยะ-  
เซยีะ และออกท่าทีขงึขงัในการตดิ 
ตามตัวเพื่อมาฟังค�าพิพากษา
 การให้ข่าวล่าสุดจึงออกไปท�า 
นองว่าไม่คาดคดิมาก่อนว่าจะหนี 
วางแผนหนไีด้อย่างเหนอืชัน้ และ
ไม่พ้นลากโยงไปถึง ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีว่า
เป็นคนวางแผนทุกขัน้ตอนให้น้อง
สาวหลบหนีออกนอกประเทศ
 อย่างไรกต็าม เชือ่ว่าหลายฝ่าย
แม้แต่พวกเดียวกันเองก็ยังคาใจ 
เพราะตลอด 3 ปีกว่าที่ผ่านมา 

เป็นท่ีรับรู้กันว่าฝ่ายความม่ันคง
ติดตามความเคลื่อนไหวของอดีต
นายกฯยิ่งลักษณ์แบบเกาะติดหาย 
ใจรดต้นคอ เดินทางไปไหนไม่มี
คลาดสายตา มีคนตามถ่ายรูป
รายงานให้นายทราบตลอดเวลา
 จากทีม่องว่าการไม่ปรากฏตวั
ของน.ส.ยิ่งลักษณ์จะเป็นประ 
โยชน์ต่อสถานการณ์ในประเทศ 
และท�าให้รัฐบาลทหารคสช.คุม
สภาพได้ง่ายขึน้ ล่าสดุเริม่มคีวาม
วิตกกังวลว่าหากอดีตนายกฯไป
เคลื่อนไหวในต่างประเทศจะส่ง
ผลกระทบต่อรัฐบาลทหารคสช.
ค่อนข้างมาก
 “บางคนบอกว่า คสช.เกี๊ยะ-
เซียะให้หลบหนี ผมถามว่าจะเกิด
ประโยชน์อะไร เพราะทกุวันนีก้ถ็กู
ด่า ซึ่งนายกฯ ได้โทรศัพท์มาเร่ง 

รดัผมทกุวนั เวลาเขาออกนอกประ 
เทศไปแล้ว จะไปเปิดตัวเคล่ือน 
ไหวต่างๆ อาจจะโจมต ีพดูให้ร้าย 
คสช.กไ็ด้ ซึง่เป็นเรือ่งปรกต ิแต่จะ
กลายเป็นปัญหาเพราะอยู่ในประ 
เทศเราสามารถพูดคุยกันได้ ถ้า
เขาผิดเราก็ด�าเนินการตามกฎ 
หมายได้ แต่ถ้าออกไปเคลือ่นไหว
นอกประเทศจะเอากฎหมายอะไร
ไปบงัคบัใช้เขา เขาจงึมสีทิธเิสรใีน
การพูด จะพูดอะไรก็ได้ แต่ขึ้นอยู่
ว่าจะอยูบ่นข้อเทจ็จรงิหรอืไม่ และ
ประชาชนจะยอมรับส่ิงที่เขาพูด
หรือไม่”
 เป็นค�ากล่าวของ พล.อ. 
เฉลมิชยั สทิธสิาท ผูบ้ญัชาการ
ทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะเล 
ขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ซึ่งแสดงให้
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นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ของความเข้มแขง็ทัง้ร่างกายและจติใจ เรือ่งของ
สปิริตและจติวิญญาณความเป็นนกักฬีา แพ้กเ็ข้ม
แขง็ ไม่อ่อนแอป้อแป้ ไม่เหมอืนไก่ตแีพ้แล้วทรดุ
โทรม ถ้าแพ้แบบคนไม่ควรทรุด ไม่ควรโทรม ยิง่
แพ้กไ็ม่ควรหยดุการฝึกฝน หาวธิแีนวทางแก้ไข 
ครัง้น้ีไม่ใช่เป็นครัง้สดุท้าย เรายงัจะมีอกีหลายครัง้  
 อย่างนกักฬีาไทยคร้ังนีเ้ราไม่ได้เป็นเจ้าซ-ี
เกมส์ ได้เหรยีญทองมากทีส่ดุ กย็งัมกีารแข่งขนั
ครัง้หน้า เพราะฉะนัน้ขอย�า้ว่านกักฬีาต้องไม่ท้อ 
แท้ ไม่สิน้หวงั แม้แต่นายกรฐัมนตรยีงัให้ก�าลงั
ใจ ปลอบใจ 
 เล่นกีฬาแล้วจึงต้องไม่ปล่อยให้เกิดความ
ทกุข์ทรมานใจ นกักฬีาต้องมจีติใจท่ีเย่ียมยอด 
แม้แพ้กอ็ย่าให้เจบ็ใจ เพราะการเจบ็ใจมนัเจบ็ฟรี 
โมโหโทโสถึงกบัไปตะลมุบอนกนัในสนามกฬีา 
อย่างนีม้นัเปลีย่นสนามกฬีาเป็นสนามรบ อย่าง
นีใ้ช้ไม่ได้  
 อดีตนายกฯพล.อ.ชาติชาย ชุณหวัณ 
เคยพูดไว้ว่า “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนาม
การค้า” เรากอ็ย่า “เปลีย่นสนามกฬีาเป็น
สนามรบ” หรอืท�าให้สนามกฬีาเป็นสนาม
ทกุข์ มนัต้องเป็นสนามของความสขุ ความ
แขง็แรง ท�าให้จติวญิญาณและสปิริตนกั-
กฬีาเพิม่ทวขีึน้ แพ้กเ็พิม่ทวไีด้ ไม่ใช่ชนะ
อย่างเดยีว ขอให้ตัง้ใจฝึกฝน และมคีวาม
อยากทีจ่ะเล่น อยากเป็นนกักฬีา เรากจ็ะดี
วนัดคีนืแน่นอน 
 เจรญิพร

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

  
In Brief : ย่อความ

กฬีาต้องไม่ทกุข์

อย่า “เปล่ียนสนามกฬีาเป็นสนาม
รบ” หรอืท�าให้สนามกฬีาเป็นสนาม
ทกุข์ มนัต้องเป็นสนามของความสขุ
ความแขง็แรง ท�าให้จติวญิญาณและ
สปิรตินกักฬีาเพ่ิมทวขีึน้

ขณะท่ีพรรคเพือ่ไทยขาดทัง้หวัหน้าพรรค 
แถมสมาชิกพรรคยังโดนไล่บี้คดีต่างๆ 
บ้างกต็ดิคกุ บ้างกถ็กูถอดถอนจากต�า-
แหน่ง และถกูตดัสทิธิท์างการเมอืง แม้ 
แต่ “ยิง่ลกัษณ์” ต้องระหกระเหนิไปอยู่
ต่างแดน 
 กว่า 10 ปีของ “ระบอบทกัษณิ” 
เหมอืน “วบิากกรรม” เพราะทกุคน
ทีเ่ป็น “นายกรฐัมนตร”ี ไม่มใีครอยู่ 
เยน็เป็นสขุเลย ตัง้แต่อดตีนายกฯทกั-
ษณิ ชนิวัตร, อดีตนายกฯสมคัร สนุ-
ทรเวช, อดตีนายกฯสมชาย วงศ์สวสัดิ์ 
และอดีตนายกฯยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร 
 แม้แต่หัวหน้าพรรคชั่วคราวอย่าง 
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ล่าสุดศาลอา 
ญาแผนกคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบ ได้
นดัอ่านค�าพพิากษาในคดทีีป่.ป.ช. เป็น
โจทก์ ยื่นฟ้องคดีท่ีดินสนามกอล์ฟอัล
ไพน์ กรณกีารจดทะเบยีนโอนมรดกและ
โอนสทิธขิายธรณีสงฆ์ของทีด่นิวดัธรรมา
มิการามวรวหิาร ปทมุธาน ีจ�านวน 732 
ไร่โดยมชิอบ สมยัด�ารงต�าแหน่งรองปลดั
กระทรวงมหาดไทย รกัษาราชการแทน
ปลดักระทรวงมหาดไทยเมือ่ปี 2544 ฐาน
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏบัิตหิน้าท่ีโดยมชิอบ เพือ่ให้เกดิความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
 ศาลมคี�าพพิากษาจ�าคกุนายยงยทุธ 
2 ปี ไม่รอลงอาญา จากค�าสัง่เพกิถอนค�า
สัง่ให้คนืทีด่นิของอธบิดกีรมทีด่นิ ศาล
เหน็ว่า จงใจหาผลประโยชน์และเอือ้ประ 
โยชน์ให้กบับรษิทั อลัไพน์ และท�าลาย
ศรัทธาของผู้เลื่อมใสพุทธศาสนาและ
ท�าให้กรมที่ดินที่เป็นหน่วยงานรัฐต้อง
เสือ่มเสยี 
 แม้คดีนีไ้ม่เก่ียวกบัพรรคไทยรกั 
ไทย พรรคพลงัประชาชน หรอืพรรค
เพือ่ไทย แต่หัวหน้าพรรคทีเ่กีย่วข้อง
ทกุคนล้วนมคีดคีวามทกุคน!
 

วบิากกรรม!

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่มาเลเซียขณะนี้ ทีม
นักกีฬาไทยไม่ได้เหรียญทองตามที่คาดหวังไว้ 
นกักฬีาทกุคนเมือ่ลงแข่งขนักต้็องคิดถึงชัยชนะ
ทัง้นัน้ แต่การแข่งขนักฬีาหรือการต่อสูก้ต้็องมี
แพ้มชีนะ ถ้าสูใ้นแนวทางพทุธศาสนาหรอือย่าง
น�า้ใจนกักฬีา กต้็องรูแ้พ้รูช้นะ ไม่ใช่ต่อสูก้นัชนดิ
เอาเป็นเอาตาย ต่อสูแ้ล้วเป็นนรก ชนะเป็นเปรต 
อย่างนีก้ไ็ม่ควรต่อสู ้ต่อสูแ้ล้วต้องเป็นสวรรค์  
 อย่างเพลงกราวกฬีาทีร้่องกนั “กฬีาๆ เป็น
ยาวเิศษ แก้กองกเิลส ท�าให้คนให้เป็นคน” ถ้า
กฬีายงัอยูก่บัผีกบัเปรต กระหายแต่จะเอาชนะ 
พอแพ้ก็เกิดอารมณ์โกรธ แล้วยงัโดนด ุ โดนว่า
จากผูห้ลกัผูใ้หญ่อกี กย็ิง่กลวัไปต่างๆนานา อย่าง
นีเ้ป็นกฬีาของผเีปรตมากกว่า  
  ดงันัน้ เล่นกฬีาต้องรูจ้กัแพ้รูจ้กัชนะ กจ็ะไม่
เป็นทุกข์ ชนะกรู้็ตวัรู้สต ิแพ้กไ็ม่ทกุข์เกนิไป กฬีา
ก็จะเป็นเรือ่งทีด่เีร่ืองทีป่ระเสริฐ เพราะกฬีามนั
ไม่มใีครชนะได้ตลอด หรอืแพ้ตลอด 
 กอ็ยากจะฝากถึงนกักฬีาว่า เวลาเล่นกต้็อง
เล่นให้เตม็ที ่แล้วกต้็องมสีมาธ ิแล้วต้องรูจ้กัดงึ
ลมหายใจเข้าปอดให้สดุๆ ปล่อยลมหายใจออก
ยาวๆ แล้วท�าใจให้สบาย จะชนะหรือแพ้กไ็ม่เป็น
อะไร ถ้าชนะกม็าจากทีเ่ราเล่นเตม็ที ่ ซ้อมมาดี 
ไม่ใช่ชนะเพราะความหวงั นัน่คอืเหตแุห่งชยัชนะ
  ถ้าเราซ้อมมาไม่ด ีอกีฝ่ายหนึง่เขาซ้อมดแีละ
เล่นได้เตม็ทีก่ว่า เขากย่็อมชนะ เพราะฉะนัน้อย่า
เล่นกีฬาแล้วเกดิความทกุข์ เพราะกฬีาไม่ใช่แค่
เรื่องชนะหรือแพ้ แต่กีฬายังมีจุดประสงค์เรื่อง
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เศรษฐกิจ

ชวนช็อป : วุธินันท์ สุวิมลพันธุ์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด-ธรุกจิร้าน
ค้า เคทีซี ร่วมกับ นิพนธ์ วงษ์-
แสงอรณุศร ีผูอ้�านวยการฝ่ายการ
ตลาด บริษัท แอลจี อิเลคทรอ
นิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มอบ
สทิธปิระโยชน์ให้สมาชิกบตัรเคที
ซี เลือกช็อปเครื่องใช้ไฟฟ้า แอลจี 
แบ่งช�าระ KTC FLEXI 0% นาน
สูงสุด 24 เดือน 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,550.00 บาท

 ขาย 20,650.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,178.00  บาท

 ขาย   20,650.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,320.72 ขาย 1,321.14
ลอนดอน ซื้อ 1,320.53 ขาย 1,320.77

ภาวะหุน้ 29 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) 

33.41

40.395

44.695

4.3488

0.31695

24.802

+28.35  1,614.14  
  95,652.53
+50.49  2,316.31  
  81,487.00
+24.19  1,034.76  
  72,842.10
+0.21  544.48  
  1,577.67

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,747.20  +40.68

2,395.50  +27.10

2,446.48  +12.30

1,890.56  +36.33

2,412.61  +24.54

2,895.35  -1.85

1,281.93  +24.34

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

12,651.74

13.23

7,412.81

7.75

5,238.93

-

35,766.84

37.39

30,945.79

32.35

4,821.05

-

34,212.38

35.77

46,580.81

48.70 

-12,368.43

- 

สถ�บนัลงทนุรว่มThailand Focus 

ปี ประกอบกับแรงหนุนจากแผน
พฒันาเศรษฐกจิของรฐับาล ท�าให้
เหน็ถงึศกัยภาพและการเตบิโตของ
ประเทศ  
 การจดังานครัง้นีม้ผีูล้งทนุสถา 
บันทัว่โลกร่วมงาน 116 ราย มูลค่า
สินทรพัย์รวม (AUM) สูงถงึ 2.6 
ล้านล้านเหรยีญสหรฐั มีผู้บรหิาร 
บจ.ร่วมให้ข้อมลู 142 บรษิทั สงูสดุ
เป็นประวตักิารณ์ จากทกุกลุม่อตุ-
สาหกรรม และมกีารประชมุในรปู
แบบ one-on-one และ group 
meeting รวมทัง้สิน้ 1,464 ครัง้ 
มากทีส่ดุในรอบ 4 ปีของการจดั
งาน ช้ีให้เห็นว่าผู้ลงทนุสถาบันเหน็
ถงึโอกาสและยงัเชือ่มัน่ต่อเศรษฐกจิ
และการลงทนุในประเทศไทยมาก
ขึน้
 นางพชัน ีลิม่อภชิาต ิกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ 
ภทัร จ�ากดั (มหาชน) กล่าวถงึแนว
โน้มตลาดทนุไทยว่า ภทัรยงัคงเป้า
หมาย SET Index สิน้ปีนีท้ี ่1,600 
จดุ เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปัจจบุนัที่ 
1,567.52 จดุ โดยม ี3 สาเหตหุลกั 
คอื 1.เศรษฐกจิโลกทีฟ้ื่นตวัอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป แต่เงนิเฟ้อยงัอยู่
ในระดบัต�า่ ท�าให้นโยบายการเงนิ
ทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป จงึยงัมเีงนิทนุไหลเข้าตลาด
เกดิใหม่อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึตลาด
ทนุไทย 2.เศรษฐกจิไทยทีข่ยายตวั

ได้ต่อเนือ่งตามการส่งออกของสนิ 
ค้าและบริการ และ 3.งบแสดง
ฐานะทางการเงนิของบรษิทัจดทะ 
เบียนไทยยงัคงแขง็แกร่ง ท�าให้มี
ภูมิต้านทานสูงต่อความผันผวน
ของเศรษฐกจิและการเงนิโลก 
 ส�าหรบัเศรษฐกจิไทยในปีนี ้มี
แนวโน้มปรบัตวัดขีึน้จากปีก่อนตาม
การเติบโตของภาคส่งออกสินค้า
และรายได้จากภาคการท่องเที่ยว 
ขณะทีอ่ปุสงค์ในประเทศยงัต้องใช้
เวลาในการฟ้ืนตวั โดยเฉพาะการ
ลงทนุของภาคเอกชน หากภาครฐั
สามารถเร่งการลงทนุโครงสร้างพืน้
ฐานได้ต่อเนือ่ง โดยผลกัดนันโย-
บาย Thailand 4.0 และโครงการ
พฒันาเศรษฐกจิชายฝ่ังตะวนัออก 
(EEC) ให้เกดิขึน้ได้อย่างรวดเรว็
และเป็นรปูธรรม กจ็ะเป็นแรงขบั
เคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว
และเพิม่ศกัยภาพการเจรญิเตบิโต
ของไทยในอนาคต ซึง่จะท�าให้ตลาด
เงินตลาดทุนไทยเป็นที่น่าสนใจ
มากยิง่ขึน้

ตลาดหลกัทรพัย์ฯจดังาน Thailand Focus 2017 ผูบ้รหิารระดบั
สงูตลาดเงนิตลาดทนุ ภาครฐั ภาคเอกชน และ บจ. 142 รายร่วม
ให้ข้อมลูสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ ให้ข้อมลูแผนยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดจิทิลัเทคโนโลยี 

 นางเกศรา มญัชศุร ีกรรมการ
และผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกบั 
บล.ภทัร และ ธนาคารแห่งอเมรกิา 
เมอร์รลิ ลนิซ์ จัดงาน Thailand Fo-
cus 2017 ภายใต้แนวคดิ “Esta-
blishing the New Engine” เป็น 
การให้ข้อมลูโดยตรงจากบรษิทัจด
ทะเบยีน (บจ.) ในรปูแบบการประ 
ชมุ one-on-one meeting แก่ผู้
ลงทนุสถาบนัทัว่โลกถงึโอกาสการ
เตบิโตของธรุกจิจากนโยบายการขบั
เคล่ือนเศรษฐกิจ Thailand 4.0 
พร้อมเชญิผูบ้รหิารระดบัสงูในตลาด
เงนิตลาดทนุ ภาครฐั ภาคเอกชน 
ร่วมให้ข้อมูลถึงแผนยุทธศาสตร์
ชาต ิ 20 ปีในการพฒันาประเทศ 
รวมถงึการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิด้วย
ดจิทิลัเทคโนโลยี
  นางเกศรา กล่าวว่า แม้เศรษฐ-
กิจทั่วโลกจะมีความผันผวนช่วงที่
ผ่านมา แต่ บจ.ไทยยงัมพีืน้ฐานที่
แขง็แกร่ง สะท้อนจากตวัเลขผลการ
ด�าเนนิงานทีเ่ตบิโตประกอบกบัการ
ประกาศจ่ายเงนิปันผลส�าหรบังวด
การด�าเนินงานคร่ึงปีแรกที่มาก 
กว่าปีทีผ่่านมา ทัง้อตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกจิ (GDP) ขยายตวัร้อย
ละ 3.7 ในไตรมาส 2 เพิม่ขึน้จาก
ไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 
3.3 จึงเชื่อว่าจะส่งผลบวกต่อการ
ด�าเนนิงานของ บจ.ช่วงทีเ่หลอืของ

เกศรา มญัชศุรี 
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เปิดตัวคอนโดฯ : นายพนม กาญจนเทียมเท่า กรรมการผู้จัดการ บรษิทั ไนท์
แฟรงค์ ประเทศไทย จ�ากดั ร่วมกบั ดาโต๊ะ เตยีว เลีย่ง เสง็ ประธานกรรมการ
บรหิาร EcoWorld International น�าเสนอโครงการคอนโดสดุหรู Wardian 
London เป็นครัง้แรกในเมอืงไทย ท�าเลทีต่ัง้ใจกลางย่านคานาร ีวอร์ฟ 

มัน่ใจ : นายแสงชยั โชตช่ิวงชชัวาล ประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
พฒัน์กล จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วย นายปเนต จงวฒันา ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารสายงานบรหิาร บรษิทั พฒัน์กลแมนนแูฟคเจอริง่ จ�ากดั แถลง
ผลประกอบการครึง่ปีแรก และแผนการด�าเนนิธรุกจิครึง่ปีหลงั 2560 

พิชัย นริพทะพันธุ์ 

 นายสทุธพิล ทวชียัการ เลขาธิ 
การคณะกรรมการก�ากับและส่ง
เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) เปิดเผยว่า ได้มพีธิลีงนาม

ตัง้‘Insurance Bureau’ป้องกนัโกง
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลก-
เปลี่ยนข้อมูลกลางด้านการประกัน
วนิาศภยั  (Insurance Bureau Sy-
stem) ระหว่างสมาคมประกันวินาศ 
ภัยไทยและบริษัทประกันวินาศภัย 
60 บริษัท ถือเป็นก้าวส�าคัญของ
อตุสาหกรรมประกนัวนิาศภยัทีเ่ข้าสู่
ยุคการเชือ่มโยงและบูรณาการฐาน
ข้อมลูภายใต้บรบิท Thailand 4.0 
โดยสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยจะ
ต้องส่ง Source Code ให้ส�านกังาน 
คปภ. ตลอดจนดแูลรกัษาระบบฐาน

ข้อมลูกลางด้านการประกันวินาศภยั
ให้มีความมั่นคง ปลอดภัยและมี
ประสทิธภิาพตลอดการด�าเนนิการ 
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายภายใต้การ
ก�ากบัดแูลของส�านกังาน คปภ. 
 MOU ซึง่สมาคมประกันวินาศ 
ภยัต้องปฏบิตัติามคอื จะต้องไม่น�า
ข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของข้อมลูไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
บคุคลทีส่าม หรอืไม่น�าข้อมลูทีไ่ด้ไป
แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าทางหนึง่
ทางใดในเชงิพาณชิย์ รวมตลอดถงึ

ไม่น�าข้อมูลที่ได้ไปกระท�าการใดๆ 
อนัเป็นทางทีจ่ะก่อให้เกดิความเสยี
หายแก่บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่ง
ฐานข้อมูลกลางจะท�าให้ประชาชน
ได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์
และสร้างความเป็นธรรมด้านการ
ประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยัง
สามารถติดตามการทุจรติฉ้อฉลจาก
ธุรกิจประกันภัย สามารถเพิ่มประ 
สทิธภิาพการก�ากับ ตรวจสอบการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัประกนัภยัได้
อย่างเหมาะสม

สทุธพิล ทวชียัการ

 นายพชิยั นรพิทะพนัธุ ์อดตีรฐั 
มนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน กล่าว
ในการเป็นประธานเปิดงาน FA-
CTS เทคโนโลยเีพือ่ความยัง่ยนื ที่
ศูนย์การประชมุสริกิติิ ์ โดยมนีกัลง 
ทนุและนกัวชิาการจากหลายประ-
เทศเข้าร่วม โดยกล่าวตอนหนึง่ว่า 
ใน 5-10 ข้างหน้าโลกจะมีการ
เปลีย่นแปลงอย่างมากทางด้านเทค 
โนโลยีเหมือนเป็นคล่ืนของการ
เปลีย่นแปลง ดงันัน้ประเทศไทยจงึ
ต้องเร่งปรบัตวัรองรบั ก่อนทีจ่ะล้า
หลงัจนเป็นวกิฤตกบต้มได้ ทัง้ภาค
รัฐและภาคเอกชนต้องเร่งปรับตัว

รองรบัการเปลีย่นแปลงนี ้โดยเฉพาะ
ภาครัฐต้องมีความยืดหยุ่นอย่าง
มาก เพือ่ปรบักฎหมายรองรบั มเิช่น
น้ันภาครัฐจะเป็นอุปสรรคในการ
พฒันาเสยีเอง 
 ถงึแม้รฐับาลจะมนีโยบาย ไทย
แลนด์ 4.0 ซึง่ประชาชนส่วนใหญ่ยงั
สบัสนว่าจะมทีศิทางอย่างไร หลาย
กฎระเบยีบของรฐั     
 ยังออกมาขัดขวางการพัฒนา
เสยีเอง เช่น พ.ร.บ. คอมพวิเตอร์ 
และ ซงิเกิล้ เกตเวย์ ฯลฯ  ซึง่ไม่แน่
ว่ารฐัมนตรแีต่ละท่านจะเข้าใจไทย
แลนด์ 4.0 ตรงกนัหรอืไม่ และจะ

เป็นไปตามมาตรฐาน 4.0 ในระบบ
สากลหรอืไม่ จงึควรมกีารตรวจสอบ
มาตรฐาน 4.0 ตามหลกัสากล เพือ่
จะได้มัน่ใจว่าเป็น 4.0 อย่างแท้จรงิ 
ไม่ใช่ 0.4 
 นอกจากนี ้รฐัยงัต้องเปิดให้ประ 
ชาชนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อจะ

“พิชยั” แนะทางรอด “วกิฤตกบต้ม” รฐัต้องเร่งเปิดรบัเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ทัง้ต้องยดืหยุน่ปรบัตวัตามการเปล่ียนแปลงโลกและอย่า
ท�าตวัเป็นอปุสรรคเสยีเอง ไทยแลนด์ 4.0 ต้องมมีาตรฐาน 4.0 
อย่างสากล ไม่ใช่ 0.4

‘พิชัย’จี้รัฐเปิดรับเทคโนโลยี
ได้น�าไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ 
การปิดกั้นความคิดเห็นในด้านใด
กต็ามจะเป็นการท�าลายบรรยากาศ
ที่จะก่อให้ความคิดสร้างสรรค์ได้ 
เห็นจากประเทศประชาธิปไตยที่มี
เสรภีาพทางความคดิจะมีเทคโนโล-
ยทีีค่ดิค้นใหม่เกดิขึน้เสมอ ในขณะ
ที่ประเทศที่ปิดกั้นเสรีภาพจะไม่มี
การพฒันาคดิค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ
ได้เลย การสัมมนาวันนี้ เกี่ยวกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความยั่ง 
ยนืจงึเป็นแนวทางหนึง่ท่ีส�าคัญต่อ
ประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆจากหลายประเทศเข้ามา
แลกเปลีย่นความรูค้วามช�านาญ ซึง่
มุง่เน้นด้าน วศิวกรรม พลงังาน และ 
สภาวะแวดล้อม เพือ่เชือ่มโยงต่อกนั 
และเป็นทิศทางอนาคตของทั้งโลก
ในปัจจบุนั
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กีฬา

โลกกีฬา

พลูยงัให้ราคา‘คตูนิโญ่’ย้ายแน่ 
บรษิทัรบัแทงพนนัอย่างถกูต้องตามกฎหมาย
ขององักฤษ ตัง้ราคา ฟิลลปิเป้ คตูนิโญ่ จะ
ย้ายไปร่วมทมีบาร์เซโลน่า ในราคา 6/5 ก่อน
ทีต่ลาดซือ้ขายจะปิด หลงัจากทีท่มียกัษ์ใหญ่
ของสเปน ออกมาบอกว่า การได้ตวั อามาเน่ 
เดมเบเล่ ไม่ใช่การเซน็สญัญารายสดุท้ายของ
เดอืนนี้ 
 โรเบิร์ต เฟอร์นานเดซ ผู้อ�านวยฝ่าย
เทคนคิทีมบาร์เซโลน่า กล่าวว่า “เราหวงัว่า เรา
จะสามารถแนะน�านกัเตะใหม่ของเรา ก่อน
สิน้เดอืน ความตัง้ใจของผม กค็อืการต้อนรบั
การมาของนกัเตะใหม่อกี 1 หรอื 2 คน หาก 
ว่าเป็นไปได้ ผมยงัไม่สามารถบอกชือ่ได้ แต่
บอกได้ว่า ทมีก�าลงัด�าเนนิการอย่างเตม็ทีเ่พือ่
ความเป็นไปได้ในการได้นกัเตะเข้ามาสูท่มี” 

‘แชมเบอร์เลน’เตรยีมไปเชลซี
อเลก็ซ์ ออกซ์ลาเด้ แชมเบอร์เลน กอง
กลางทีมอาร์เซนอล วยั 24 ปี มโีอกาสทีจ่ะ
ย้ายไปสู่ทีม “สิงโตน�า้เงนิคราม” เชลซ ีโดย
ก่อนหน้านี ้เขาปฏเิสธท่ีจะต่อสญัญาใหม่กบั
ทมี เนือ่งจากสญัญาฉบบัปัจจบุนัจะสิน้สดุลง
ซมัเมอร์ทีจ่ะถงึนี ้แต่อย่างไรกต็าม เชลซี กยั็ง
ไม่ให้ความเหน็ในเรือ่งนี ้ แต่เป็นทีเ่ข้าใจกนั
ว่า ทมีแชมป์พรเีมยีร์ลกี ได้ตกลงค่าตวักบัทมี
อาร์เซนอล เรยีบร้อยแล้ว นอกจาก เชลซ ีแล้ว
ยังมีรายการงานข่าวว่า ทีม “หงส์แดง” 
ลเิวอร์พลู กแ็สดงความสนใจดงึตวักองกลาง
ทมีชาตอิงักฤษ อดีตนกัเตะของทมีเซาแธมป์ 
ตัน ผูน้ีเ้ช่นกนั   

‘โมราต้า’ขอเวลาตัง้ตวัหน่อย
อลัวาโร โมราต้า กองหน้าทมี “สงิโตน�า้-
เงนิ” เชลซ ี เริม่ต้นกบัทีมพรเีมยีร์ลกี อย่าง
รวดเรว็ แต่กย็นืยนัว่า เขายงัต้องใช้เวลาอกี
ระยะหนึง่เพือ่ทีจ่ะมผีลงานทดีขีึน้กว่านี ้ ล่า 
สดุ เขาท�าประตใูนเกมท่ีทมีเอาชนะเอฟเวอร์
ตัน 2-0 เมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่านมา 
   “แน่นอน ผมมีความสุขที่ท�าประตูได้ 
และทมีชนะ” โมราต้า กล่าว “เราต้องการชยั
ขนะทกุเกมทีล่นาม เป็นเรือ่งทีส่�าคญัมากที่
ผมได้ลงเล่น มนัไม่ง่ายเลยทีก่บัประเทศใหม่ 
ภาษาใหม่ และสไตล์การเล่นทีเ่ปลีย่นไป ผม
ต้องการเวลาอีกพักหนึ่งส�าหรับทุกอย่างใน
พรีเมียร์ลีก แต่ผมโอเคนะ เพื่อนๆช่วยผม
อย่างมาก ผมแฮปป้ีมาก” โมราต้า กล่าว

เอียน ไรท์ อดีตหัวหอกต�านานของทีม “ปืน
ใหญ่” อาร์เซนอล ออกมาให้ความเห็นว่ากับ
สถานการณ์ของทมีในเวลานี ้อาร์แซน เวงเกอร์ 
ควรออกจากทีมไป หลังจากเกมล่าสุด ออกไป
พ่ายลเิวอร์พลู 0-4 ท�าให้พวกเขาเพ่ิงจะเก็บชัยได้
เพยีงเกมเดยีวจาก 3 นดัแรกของฤดกูาล 
 “มนัเป็นฝันร้ายทีส่มบรูณ์แบบมาก” ไรท์ ที่
ยงิ 128 ประตใูห้กบัทมีอาร์เซนอล กล่าว “ท�าไม
เราไม่สามารถมีนักเตะท่ีต้องการลงเล่นเพ่ือทีม 
เวงเกอร์ ต้องรบัผิดชอบเรือ่งนี”้ 
 ไรท์ เป็นหนึ่งในทีมชุดที่คว้าดับเบิ้ลแชมป์ 
(แชมป์ลกี+แชมป์เอฟเอ คัพ) เมือ่ปี 1997-98 
กล่าวเสรมิต่อไปว่า “มนัถงึเวลาทีจ่ะต้องพจิารณา
การท�างานของเขา เราผ่านมา 3 เกมและทมีอยู่
ก�าลงัอยูใ่นช่วงวกิฤต”ิ 
 “ผมคิดว่าอยา่งไรเหรอ เขาควรไปหรอืไม?่ 
ผมอยากให้เขาไป เพราะผมเชือ่ว่าเวลานี ้ เขาไม่
สามารถกระตุน้นกัเตะในทมีได้แล้ว มนัถงึเวลา
ของเขาแล้ว มนัเป็นฝันร้ายจรงิๆ ทมีไม่ได้เล่นเพือ่ 
เวงเกอร์ มาพกัหนึง่แล้ว”  
 เวงเกอร ์ เพิ่งจะต่อสญัญากับทีมอารเ์ซนอล 
ออกไปอีก 2 ปีเมือ่เดอืนพฤษภาคมท่ีผ่านมา ท้ังๆ
ที่มีแฟนบอลกลุ่มหนึ่ง เรียกร้องให้เขาออกจาก
ต�าแหน่งหลงัจากทีพ่าทมีจบอนัดบัที ่4 ของตาราง 
เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีม เมื่อปี 
1996 
 ขณะที ่ไรท์ อดตีกองหน้าทมีชาตอิงักฤษ รูส้กึ
ประหลาดใจทีม่รีายงานข่าวว่าทมีอาร์เซนอล ตอบ
รบัข้อเสนอของเชลซ ีในการขอซือ้ตวั อเลก็ซ์ ออ
กลาเด้ แชมเบอร์เลน และมกีารพูดคุยกันว่า อเล็ก
ซสิ ซานเชส กจ็ะถกูขาย ก่อนตลาดซือ้ขายนกัเตะ
จะปิดลงในวนัพฤหสับดทีีจ่ะถงึนี้ 
 ครสิ ซตัตนั อดตีกองหน้าวยั 44 ปีทมีชาติ

มาเรยี ชาราโปว่า กลับเข้ามาสูร่ายการแกรนด์- 
สแลมได้อย่างสวยสด เมือ่สามารถเอาชนะ ไซ-
มอน ฮาเลป มอืสองของโลก 6-4, 4-6, 6-3 
ท่ามกลางแฟนเทนนสิเตม็ความจสุนาม 24,000 
ทีน่ัง่ ในการแข่งขนัยเูอส โอเพ่น ทีน่วิยอร์ก เมือ่
วันจันทร์ที่ผ่านมา รายการนี้ ถือเป็นแกรนด์-     
สแลมแรกของ ชาราโปว่า หลงัจากพ้นโทษแบน
เป็นเวลา 15 เดอืน 
 “คุณไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าระหว่างเกมการ
แข่งขันจะเกดิอะไรขึน้ จนกว่าคณุจะชนะเกมการ
แข่งขัน แต่ทกุสิง่ทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามาย่อมมคีณุค่า

องักฤษ และทมีแบลค็เบร์ิน เหน็ด้วยกบั ไรท์ ว่า
สิง่ท่ีเกิดขึน้กับอาร์เซนอล เวลานี ้ เป็นความผดิ
ของกนุซอืชาวฝรัง่เศส วยั 67 ปีผูน้ี้ 
 “เวงเกอร์ สมควรโดนต�าหนิ เขาท�าให้ทุก
อย่างเกดิความไม่แน่นอน เขาเหน็แก่ตัวมาก ท่ี
ตดัสนิใจอยูก่บัทมีต่อไป เวงเกอร์ ไม่เคารพการ
ตดัสนิของแฟนบอลเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว เขาสมควร
ไปได้แล้ว” ซตัตนั กล่าว 
 ส่วนทาง ปาทรกิ วเิอร่า อกีหนึง่สมาชกิทมี
อาร์เซนอล ในยุครุ่งเรืองของเวงเกอร์ กล่าวว่า 
“ผมชืน่ชมการท�างาน อาร์แซน มาตลอด ผมไม่
แปลกใจเลยท่ีเขาอยูท่ี่นีม่าเป็นเวลานาน ผมคดิ
ว่า เขาเป็นคนที่เอาเกมฟุตบอลมาก่อนตัวเขา
เสมอ เขาท�างานทีย่อดเยีย่มให้กบัทมีมามากมาย 
หรอืว่าบางคนอาจจะลมืไปแล้ว”  

‘ชาราโปว่า’เริม่ต้นแกรนด์สแลมหรู
เสมอในช่วงเวลานี”้ ชาราโปว่า กล่าว จากชยัชนะ
ในเกมนี ้ส่งให้เธอเอาชนะ ฮาเลป 7 เกม โดยไม่
แพ้เลย รอบต่อไป ชาราโปว่า จะพบกบั ทเีมยี บา
บอส จากฮงัการี 
 ขณะที ่โยฮนัน่า คอนต้า จากสหราชอาณา-
จกัร ชอ็กแฟนๆ พลาดท่าพ่าย อเลก็ซานดรา ครู
นคิ จากเซอร์เบยี ตกรอบแรก ไปด้วยสกอร์ 4-6, 
6-3, 6-4 “มนัป็นเกมเทนนสิเกมหนึง่ มนัเป็น
เรือ่งของกฬีา ฉนัคดิว่า เรือ่งของสขุภาพเป็นเรือ่ง
ทีต้่องค�านงึถงึ ยงัมเีส้นทางอกียาวไกล” คอนต้า 
กล่าว 

‘ไรท์’ช้ี‘เวงเกอร์’ควรไป
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ปาเรษ นาธ เสนอภาพนีใ้น nytsyn.com สะท้อนแผนแก้ปัญหา
ยาเสพตดิของผูน้�าฟิลปิปินส์ โดยมองว่าให้ความส�าคญัด้านการ
ป้องกันและบ�าบัด น้อยกว่าการฆ่าผู้ค้าและผู้เสพ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

แม้สหรฐัเป็นชาตอิตุสาหกรรม
รายใหญ่ของโลก แต่รัฐบาลไม่ละ 
เลยภาคการเกษตร โดยให้ความ
ส�าคัญกับการส่งเสริมส่งออกข้าว

ซึง่เป็นประเทศผลติข้าวได้มาก
ทีส่ดุในโลก ขณะเดยีวกนักเ็ป็น
ประเทศบริโภคข้าวมากที่สุด
ในโลก และน�าเข้าข้าวมากทีส่ดุ
ในโลก
 จนีตกลงเซน็สญัญาน�าเข้าข้าว
สหรัฐเป็นคร้ังแรกในประวตัศิาสตร์ 
เมือ่ 19 กรกฎาคม ทีผ่่านมา และ
ก�าหนดส่งคณะเจ้าหน้าทีไ่ปตรวจ
สอบรวมทัง้ดกูารผลติในสหรฐัปลาย
เดอืนหน้า ซ่ึงเป็นขัน้ตอนหนึง่ของ
สัญญาน�าเข้า ก่อนอนุมัติการน�า
เข้าอย่างเป็นทางการ   
 สหรฐัคาดว่า จะด�าเนนิการขัน้
ตอนต่างๆแล้วเสรจ็ สามารถส่งออก
ข้าวลอตแรกไปยังจีนได้ประมาณ
ต้นปีหน้า โดยข้าวส่งออกตามทีต่ก 
ลงไว้ในสญัญาคอืข้าวสาร คาดยอด
ส่งออกปีแรกไว้เพยีง 50,000 ตนั 
 ไมเคล ไคลน์ รองประธานฝ่าย
การตลาดแห่งสหพันธ์ข้าวสหรัฐ 
(USA Rice Federation) ระบวุ่า 
สหรัฐมีแผนหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
กบัไทยและเวยีดนาม ซึง่เป็นประ 
เทศส่งออกข้าวรายใหญ่ไปยังจีน 
โดยสหรฐัจะคดัสรรข้าวคณุภาพสงู
กว่าข้าวไทยและเวียดนาม เจาะ
ตลาดกลุม่ลกูค้าชัน้กลาง ทีม่จี�า-
นวนเพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง เป็นหลกั  
 สหรฐัมองว่าการเปิดตลาด
จนีได้ ถอืเป็นความส�าเรจ็ทีส่�า 
คญัอย่างยิง่ แม้ช่วงเริม่ต้นจะ
ส่งออกได้จ�านวนไม่มากนกั แต่
แนวโน้มในอนาคตสดใส เนือ่ง 
จากจนีเป็นตลาดใหญ่

 
 

In Brief : ย่อความ

การส่งออกข้าวของสหรัฐ
สู่ตลาดเอเชียมีแนวโน้ม
สดใส หลงัสร้างประวติั-
ศาสตร์เปิดตลาดจีนส�า-
เรจ็ ขณะตลาดส�าคญัเดมิ
คอืญีปุ่น่ เกาหลใีต้ ฮ่องกง
และไต้หวัน ก็เพิ่มยอด
ส่งออกได้ต่อเนือ่ง

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

และสนิค้าเกษตรอืน่อย่างต่อเนือ่ง 
 สหรฐัผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 
9 ล้านตนั ส่วนใหญ่ใช้ส่งไปยงัประ 
เทศต่างๆ มากกว่า 120 ประเทศ
 เฉพาะในเอเชยี ตลาดส�าคญัที่
น�าเข้าข้าวสหรฐัม ี4 ประเทศ ได้แก่ 
ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ ฮ่องกง และไต้หวนั 
สเปกที่น�าเข้าคือข้าวเมล็ดกลาง 
(Medium grain) ซึง่เป็นทีน่ยิมของ

ชาวเอเชยี
 ช่องทางการซือ้ขาย นอกจากตดิ 
ต่อซือ้ขายโดยตรงแล้ว สหรฐัยงัใช้
ช่องทางผ่านอนิเทอร์เนต็เสรมิด้วย 
 แม้เผชญิการแข่งขนัสูงจากประ 
เทศส่งออกรายใหญ่อย่าง อนิเดยี 
ไทย และเวยีดนาม แต่สหรฐัยงัเพิม่
ยอดส่งออกข้าวได้ต่อเนือ่ง โดยช่วง 
5 เดอืนแรกปีนี ้ (มกราคม-พฤษ 
ภาคม) สามารถส่งออกเพ่ิมจาก
ช่วงเดยีวกนัปีทีแ่ล้ว 23% มูลค่า
เพิม่ขึน้ 10% 
 ส�าหรับญ่ีปุ ่น น�าเข้าข้าว
เมลด็กลางจากสหรฐัมากทีส่ดุ
ในเอเชีย โดยน�าเข้าในปีงบ 
ประมาณท่ีแล้ว ส้ินสุดเดือน
มนีาคมท่ีผ่านมา 334,400 ตนั 
ขณะเกาหลีใต้น�าเข้าปีล่าสุด
ประมาณ 90,000 ตนั 
 ฮ่องกงน�าเข้ามากเป็นอนัดบั 4 
ของเอเชีย ตามด้วยไต้หวัน โดย
สหรฐัระบุว่า การส่งออกสู่ 4 ตลาด
ส�าคัญในเอเชีย มียอดเพ่ิมขึ้นต่อ
เนือ่ง
 ล่าสุด สหรัฐสามารถเปิด
ตลาดใหญ่ได้ นัน่คอื ตลาดจนี 

ข้อมูลภาพ : usarice.com

สหรัฐส่งข้�วรุกตล�ดเอเชีย
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F3001_Hospitality_619

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 4655 (1180) วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

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)
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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 100,000 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

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

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระ 
ทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนษุย์ เปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิด
เห็นในการขับเคล่ือนดัชนีตัวช้ีวัด 
การพฒันาเยาวชนของอาเซยีนใน
บรบิทของประเทศไทย ทีโ่รงแรม
อนิทรา รเีจนท์ กรงุเทพฯ J 15.00 
น. ครสิเตยีน โอลอฟสนั กรรม-
การผูจ้ดัการ ศนูย์การค้าเมกาบาง 
นา และโครงการเมกาซติี ้แถลงข่าว

พฒันาศยั รองนายกรฐัมนตร ีเปิด
งาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
ครัง้ที ่14 “เสน่ห์ไทย สมนุไพรไทย 
4.0” ทีอ่มิแพค เมอืงทองธาน ีJ 
10.00 น. เวทติ โชควัฒนา กรรม 
การผูอ้�านวยการ บรษิทั สหพฒัน
พบิลู จ�ากดั (มหาชน) แถลงข่าว 
Sahapat Admission ครัง้ที ่20 ที่
ห้องออดทิอเรยีม ชัน้ 1 บรษิทั สห
พัฒนพิบูล จ�ากัด (มหาชน) J 
10.30 น. วทิศัน์ เตชะบญุ อธบิดี

J 08.00 น. พลเอกประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็น
ประธานมอบโล่รางวลั และเกยีรติ
บตัรโครงการรางวัลผูป้ระกอบธรุ-
กจิส่งออกดเีด่นประจ�าปี 2560 ที่
ตึกสนัตไิมตร ีท�าเนยีบรฐับาล J 
09.00 น. พลเรอืเอกณรงค์ พ-ิ

งาน “เมกา รีเลย์ 2017” ทีศ่นูย์การ 
ค้าเมกาบางนา J ผศ.อนรุชันี 
จาตศุรพิีทักษ์ น�าทมีครสูอนระดบั
แนวหน้าจาก ZIN Thailand จบัมือ
กบั สสส. เชญิชวนผูร้กัสขุภาพทัง้
หลายมาออกก�าลงักายสร้างเสรมิ 
สขุภาพ ในโครงการ Zumba Fit-
ness in The Park วนัที ่2 และ 3 
กนัยายน 2560 ตัง้แต่เวลา 16.00-
18.00 น. ทีล่านอเนกประสงค์ สวน 
ลมุพนิ ีงานนีฟ้รไีม่มค่ีาใช้จ่าย   

 

ศนูย์การค้าด ิ เอม็โพเรีย่ม และ ดิ 
เอ็มควอเทียร์ ร่วมกบัผูน้�าเข้ายนต 
กรรมระดับไฮเอนด์ จดังาน “ด ิเอม็
โพเรีย่ม ดิ เอม็ควอเทยีร์ สปีด เรโว
ลชูนัแนร์” เปิดโอกาสให้ผูส้นใจได้
มาสมัผสันวตักรรมสดุยอดความ เรว็
ได้อย่างใกล้ชิด ทัง้รถซูปเปอร์คาร์, 
รถพลงัไฟฟ้า, ลกัซวัรีย่อร์ช
 นายมนาเทศ อนันวฒัน์ รอง
กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า ดิ 
เอม็โพเรีย่ม และ ด ิ เอม็ควอเทยีร์ 
กล่าวว่า “ดิ เอม็โพเรีย่ม ด ิเอม็ควอ
เทยีร์ สปีด เรโวลชูนัแนร์” เป็นการ
รวมตวักนัครัง้ส�าคญัของ ซเูปอร์คาร์
ระดบัโลก โดยความร่วมมอืจากพนัธ 
มติรทีเ่ป็นผูน้�าของโลกยานยนต์ชัน้
ยอด ได้แก่ บรษิทั เอเอเอส ออโต้
เซอร์วสิ จ�ากดั, บรษิทั คาวาลลโิน 
มอเตอร์ จ�ากดั, บรษิทั นชิ คาร์ จ�า 
กดั, บรษิทั นชิ มารนี จ�ากดั, บรษัิท 
โบ๊ทลากนูยอชต์ติง้ จ�ากดั และบรษัิท 

รวมสุดยอดซูปเปอร์ค�ร์ 

การเช่าเหมาล�าเพ่ือการพกัผ่อนแบบ
เอก็ซ์ คลซูฟี จาก มอนตคิาร์โล ยอร์ช  
และ ปริน๊เซส ยอร์ช เซาท์อสีเอเชยี 
ร่วมจดัแสดงพร้อมโปรโมชัน่พเิศษ

วสธุากรุป๊ จ�ากดั ภายในงานไม่เพียง
รวบรวมเฉพาะซปูเปอร์คาร์เท่านัน้ 
ยังประกอบไปด้วยลกัซัวรีย่อร์ช โดย
มมีลูค่ารวมกว่าสองร้อยล้านบาทที่
จะมาเผยโฉมให้ทุกท่านได้สัมผัส
นวตักรรมความเรว็ได้อย่างใกล้ชดิ” 
 บรรยากาศภายในงานกลายเป็น
จุดนัดพบของผู้หลงใหลรถซูเปอร์
คาร์และเหล่าเซเลบริตี้ที่มาร่วมสัม 
ผสันวตักรรมสดุยอดความเรว็ได้อย่าง
ใกล้ชดิ อาท ิม.ล.สมรดา ชมุพล, กติ 
กากร วรวรรณ ณ อยธุยา, เอกภทัร 
พรประภา, ศภุวด ี ศรบีญุรัตนชัย, 
ณฏัฐกรณ์ ชณุหะวณั, ปิยะรฐั กลัย์
จาฤก, กรกนก ยงสกลุ, คณศิร เปรม
ประเสรฐิ,วชิชดุา ลนีตุพงษ์, กรณุา 
วจันะพกุกะ, กรณ์วกิา โชตกิเสถยีร, 
อัครรฐั วรรณรตัน์, มนสันสิ อศิร
ภักดี, สพุชิญะ ฉายเหมอืนวงศ์, เดมิ
พนั อยูว่ทิยา, ธรีรตัน์ จงประเสรฐิ, 
ปณติา ศรไทเทวา 

 นอกจากนีย้งัมกีารจดัแสดงแคม 
เปญ  Bentley Be Extraordinary 
Tour เวลิด์ทวัร์ครัง้แรกของ เบนท์-  
ลีย์่  จดัแสดงครัง้แรกในประเทศไทย 
นิทรรศการคร้ังนี้แสดงถึงประวัติ-
ศาสตร์กว่า 90 ปี ของเบนท์ลีย์่ และ
เทสล่า โมเดล เอส (Tesla Model 
S) เป็นรถยนต์ซดีาน ทีน่�าพลงังาน
ไฟฟ้ามาใช้เป็นพลังงานขับเคล่ือน
แบบ 100% โดย Tesla Model S นี้
ท�าความเร็วได้สูงสุดถึง 225 ต่อ
ชั่วโมง และ วิ่งต่อเนื่องได้นานถึง 
400 กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงคร้ัง
เดยีว 
 ไม่เพยีงแต่ซปูเปอร์คาร์หรอืนวตั 
กรรมยานยนต์ที่สุดยอดแล้ว อีก
หนึง่ไลฟ์สไตล์สดุลักซัวร่ีท่ีหลายคน
ปรารถนากับการพักผ่อนบนยอร์ช
หร ู ภายในงานมกีารจดัแสดง ซปู
เปอร์ยอร์ชสดุหรแูบรนด์ดงัระดบัโลก
ให้จับจองภายในงาน หรือผู้ที่ต้อง 
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มร.มเิชล อาร์ เบลองเจย์ ทูตพาณิชย์แคนาดา เปิดงาน “เทสต์ ออฟ แคนาดา 
ครัง้ที ่6” พร้อมเผยโฉม “ลอ็บสเตอร์สนี�า้เงนิ” จากประเทศแคนาดามาให้
คนไทยได้ลิม้รส โดยม ีชยัรตัน์ เพชรดากลู, สรุนิทร์ ธนาเลศิกลุ และ นงนชุ 
นามวงศ์ มาร่วมในงาน ทีศ่นูย์การค้าด ิเอม็โพเรยีม

คโิยะยะซ ึอะซะนมุะ ประธานกรรมการมลูนธิอิอิอนประเทศไทย พร้อมด้วย 
พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาล ีผูอ้�านวยการส�านกังานบรรเทาทกุข์และประ-
ชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย ร่วมฉลองเนือ่งในโอกาสครบรอบ 10 ปี 
การก่อตัง้มลูนธิอิอิอนประเทศไทย และขอบคณุพนัธมติรของออิอนฯ 

เกษสดุา ไรวา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท และ 
ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดมูลนิธิโครงการ   
หลวง ร่วมแถลงข่าวเปิดตวัแคมเปญ “สขุภาพด ีมสีขุ กบัโครงการหลวง” 
Happy & Healthy with Royal Project  ทีร้่าน SNP Headquarter

ณชิารศัมิ ์อาชญาสทิธวิตัร ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการตลาดส่วนบรหิารแบรนด์
และการสือ่สารการตลาด เคเอฟซ ี ประเทศไทย แถลงข่าวเปิดโครงการ 
“KFC Community Hero เป็นตวัจรงิเพือ่สงัคม 2017” ภายใต้แนวคิด 
“คดิให้ใช่..แล้วไปให้สดุ” ทีส่ยามสมาคมในพระบรมราชปูถมัภ์ 

กาญจนา เรอืงสริวิชิญกลุ ผูอ้�านวยการฝ่ายห้องพกั โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซ็นทรลัเวลิด์ ให้การต้อนรบั ปฏภิาณ 
ปฐวกีานต์ เนือ่งในโอกาสเข้าพกัทีโ่รงแรมฯ โดยม ีเดวดิ โนวกั รองผูจ้ดัการ
ทัว่ไป ฝ่ายอาหารและเครือ่งดืม่ ร่วมให้การต้อนรบั 

จโิรจ ณ นคร กรรมการผู้จดัการ บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ�ากดั 
พร้อมด้วย บรรณ เกษมทรพัย์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอสซจี ีเทรดดิง้ 
จ�ากัด น�าทีมผู้บริหารร่วมแข่งขันกอล์ฟเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความ
สามคัครีะหว่างสองบรษิทั ทีส่นามกอล์ฟเลกาซี ่กอล์ฟ คลบั 

นรศิรา กลุปิยะวาจา ผูจ้ดัการทัว่ไปบรษัิท ชบาบางกอก จ�ากดั จดักจิกรรม
เลีย้งอาหารกลางวนัแก่ผูด้้อยโอกาสและคนพกิารพร้อมมอบผลติภณัฑ์น�า้
ผลไม้ และเครือ่งอปุโภค บรโิภครวมถงึสมทบทนุเพือ่ร่วมสร้างคณุภาพชีวิต
และสขุอนามยัทีดี่ ท่ีสถานสงเคราะห์คนพกิารและทพุพลภาพพระประแดง 

อโณทยั เวทยากร รองประธานบรหิาร เดลล์ อเีอม็ซ ีภมูภิาคอนิโดจนี และ 
ณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข น�าทีมพนักงานเดลล์         
อเีอม็ซ ีวิง่รวมพลงั Dell EMC Run for the Ocean เพือ่รณรงค์การอนรุกัษ์
สิง่แวดล้อมและร่วมกนัท�าความสะอาดชายหาดทะเลบางแสน 
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พลต�ารวจเอกอดุลย์ แสงสงิแก้ว รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุย์ เป็นประธานในงานมอบรางวลั “ชมุชนสดใส 
จติใจงดงาม ประจ�าปี 2560” โดยม ีดร.ธชัพล กาญจนกลู ผูว่้าการ การ
เคหะแห่งชาต ิให้การต้อนรบั ทีโ่รงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ 

สมชาย หาญหริญั ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม รบัมอบเงนิจ�านวน 100,000 
บาท จาก ดร.จารรุตัน์ ชยัยศบรูณะ รองประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท บ.ีเอ็น.
บราเดอร์ จ�ากัด เพื่อสมทบทุนโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี 
ส�าหรบัช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมในภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

ดร.ทว ีนรสิศริกิลุ ผูว่้าราชการจงัหวดัประจวบคีรขัีนธ์ พร้อมคณะ เข้าเยีย่ม
ชมบูธ๊ของ SVL Group ทีอ่อกหน่วยเคลือ่นทีใ่ห้บรกิารตดัผมฟร ีแจกไอศกรีม 
เกมสนกุๆและของรางวลั พร้อมร่วมจดับูธ๊นทิรรศการแนะน�าโครงการจดัตัง้
นคิมอตุสาหกรรมโลจสิตกิส์ บางสะพาน” ท่ีโรงเรยีนธงชยัวทิยา 

วชิา พลูวรลกัษณ์ ประธานกรรมการ มลูนธิ ิเมเจอร์ แคร์ จดักจิกรรมโบว์ลิง่การ
กุศล “มาเติมรอยยิม้ ให้เต็มหวัใจ” พร้อมมอบทุนการศกึษาให้น้องๆ ด้อย
โอกาสและพกิาร ทนุการศกึษา จ�านวน 20 ทนุๆละ 10,000 บาท เพือ่ช่วยส่ง
เสรมิพฒันาการเรยีนรูข้องน้องๆ เพือ่ให้เตบิโตอย่างมคีณุภาพสูส่งัคมไทยต่อไป 

ศ.พเิศษ นพ.ธรีวฒุ ิคหูะเปรมะ ผูอ้�านวยการ รพ.วฒัโนสถ เป็นประธานใน
งานแถลงข่าว “Precision Radiation Therapy EDGE มติใิหม่แห่งรงัสี
ศลัยกรรมรกัษามะเรง็” เปิดตวัเครือ่งฉายรงัส ีEDGE เทคโนโลยทีางรงัสี
รกัษาในผูป่้วยมะเรง็ ท่ีโรงพยาบาลวฒัโนสถ 

บษุบง มิง่ขวญัยนื ผูอ้�านวยการฝ่ายเครือ่งส�าอางและน�า้หอม, นชิาภา พิรยิะ-
โภคณิ ผูอ้�านวยการฝ่าย Shop Beauty Station และ อนรุกัษ์ โกศลโชตชิโลธร 
ผูจ้ดัการผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง ARTY Professional ต้อนรบั พญ.คณุหญิง  
พรทพิย์ โรจนสนุนัท์ พร้อมมอบของทีร่ะลกึ ในโอกาสมาเยีย่มชมบรษิทั

อาล ีซอีาน ีประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท แมส กรุป๊ จ�ากดั และ โศภนา 
เลวจินัทร์ กรรมการบรหิาร กลุม่บรษิทั แปซฟิิกา น�าผูเ้ข้าประกวด “Men’s 
Fitness Cool Guy Search 2017 by AMERICAN EAGLE OUTFITTERS” 
ต่อเตมิท่ีอยูอ่าศยัให้ผูข้าดแคลนทนุทรพัย์ 

มร.ยทูากะ นากาจมิะ กรรมการผู้จดัการ บรษิทั โคเซ่ (ประเทศไทย) จ�ากดั  
จดักจิกรรม Save the Blue Project (เซฟ เดอะ บล ูโปรเจค) มอบเครือ่ง
มอื และอปุกรณ์ร่วมศลัยกรรม ในโครงการศกึษาและตดิตามการช่วยชวีติ
สตัว์ทะเลหายากและใกล้สญูพนัธุบ์รเิวณอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก 


