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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ปรากฏการณ์ “น�้ำในหูไม่เท่ำกัน” 
กลายเป็นปริศนาธรรม “ปูหำยไปไหน” 
ยิ่งต่างคนต่างคิด ต่างปากต่างพูด 
ยิ่งเห็นความเอียง ความไม่เท่ากัน 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” เตือน “รัฐรำชกำร” 
ปรับตัวไม่ทันโลกจะกลายเป็น “กบต้มเปื่อย” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ผีทักษิณ” 
“บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์” ชี้ปัญหาอ�านาจรัฐ 
“Pegasus” จับตาบ้านเมืองหลังการกวาดล้าง 
“ปิยบุตร แสงกนกกุล” มอง “ตุลำกำรภิวัฒน์”

มลทินติดตัว?
ค�ำร้องท่ีนปช.ยืน่ให้สอบสวนเอำ 
ผิด โดยให้เหตุผลเป็นควำมผิด
เฉพำะตัวของเจ้ำหน้ำทีร่ะดับปฏิ 
บัติที่ท�ำเกินกว่ำเหตุ อย่ำงไรก็ 
ตำม แม้ทัง้ “อภิสทิธิ-์สเุทพ” จะ
ลอยตัวจำกเรือ่งนีไ้ปแล้ว แต่ไม่
ถอืว่ำพ้นมลทนิ เพรำะข้อเทจ็จรงิ
ปรำกฏชัดเจนว่ำเป็นผู้มีอ�ำนำจ
สัง่กำรสลำยกำรชมุนมุ มคีนตำย
กว่ำ 100 รำย และบำดเจบ็อกีกว่ำ  
2,000 รำย

หลังศำลฎีกำพิพำกษำยืนตำม
ศำลชั้นต้น และศำลอุทธรณ์ที่  
ไม่รบัพจิำรณำคดอัียกำรยืน่ฟ้อง 
“อภิสิทธิ์-สุเทพ” คดีสลำยกำร
ชุมนมุคนเส้ือแดง โดยให้เหตุผล 
คดอียูใ่นอ�ำนำจพิจำรณำของศำล
ฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทำงกำรเมือง ถือว่ำใน
ทำงกฎหมำย “อภิสิทธิ์-สุเทพ” 
อยูใ่นสภำวะลอยตวัเพรำะป.ป.ช. 
มมีตไิปก่อนหน้ำนีแ้ล้วว่ำ ไม่รบั 
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 กรณน้ีีป.ป.ช.ยืน่อทุธรณ์ และ
จะถูกด�าเนินคดีฐานละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ยื่นอุทธรณ์ทั้ง 
หมด แต่กรณขีองนปช.เหมอืนศาล
ฎกีาตดัสินไม่รบัฟ้องส�านวนทีด่เีอส
ไอเป็นผู้ท�าและอัยการเป็นผู้ฟ้อง
แล้ว ผู้เสียหายจากการสลายการ
ชมุนมุไม่สามารถเรยีกร้องอะไรได้
อกี
 ทางออกของนปช.เหลืออยู ่
เพียงสองทางเท่านั้นคือรอฟังมติ
ป.ป.ช.ว่าจะมมีตอิย่างไรต่อกรณีท่ี
ไปยืน่เรือ่งขอให้สอบสวนใหม่ และ
รอการด�าเนินการของอัยการตาม
ค�าส่ังศาลทีใ่ห้น�าค�าส่ังเรือ่งสาเหตุ
การตายของผูช้มุนมุ เจ้าหน้าท่ีอา 
สาสมคัร ช่างภาพ นกัข่าวต่างประ 
เทศ ว่าเรือ่งนีจ้ะไปสิน้สดุท่ีขัน้ตอน
ไหน อย่างไร
 หากผลสรปุสุดท้ายแล้วป.ป.ช. 
ยื่นมติเดิมคือไม่รับเรื่อง การเอา 
ผิดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติท่ีถูกระบุให้
เป็นความผิดเฉพาะตัวไม่เกี่ยวกับ
คนส่ังการไม่สามารถหาตัวผู้ลั่น-
ไกได้ นปช.จะไปยืน่อทุธรณ์เรือ่งนี้
กับใคร ผูเ้สยีชวิีตทีไ่ม่มส่ีวนเกีย่ว
กับการสร้างความรนุแรงจะร้องหา 
ความยตุธิรรมได้จากทีไ่หน จะฟ้อง
ร้องใครละเว้นปฏิบัติหน้าท่ีหรือ
ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบได้หรอืไม่
 ไม่ว่ำสดุท้ำยเรือ่งสลำยชมุ 
นุม นปช.จะมีบทสรุปอย่ำง-  
ไร แต่ส่ิงทีค่่อนข้ำงแน่ชดัแล้ว     
ในตอนนีค้อื นำยอภสิทิธิ ์และ 
นำยสเุทพอยูใ่นสภำวะลอยตัว 
แม้จะมีมลทินติดตัวแต่ก็รอด 
พ้นกำรเอำผดิทำงกฎหมำย

หลงัศาลฎกีาพพิากษายนืตามศาล
ชัน้ต้น ศาลอทุธรณ์ ไม่รบัฟ้องคดี
ที่อัยการสูงสุดส่ังฟ้องตามส�านวน
การสอบสวนของกรมสอบสวนคดี
พเิศษ (ดเีอสไอ) คดสีลายการชมุ 
นมุกลุม่แนวร่วมประชาธปิไตยต่อ
ต้านเผดจ็การแห่งชาต ิ(นปช.) แดง
ทัง้แผ่นดนิ ทีม่ ีนายอภสิทิธิ ์เวช-
ชาชวีะ อดตีนายกรฐัมนตร ี และ 
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นจ�าเลย เนื่อง 
จากเห็นว่าไม่อยู ่ในอ�านาจการ
พิจารณา คดีนี้อยู่ในอ�านาจการ
สอบสวนของคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) และอยูใ่นอ�านาจการพ-ิ
จารณาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญา
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
 ในทางกลบักนักรณนีี ้ป.ป.ช.มี
มตเิมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2558 มี
มติไม่รบัค�าร้องทีม่ผีูร้้องยืน่ให้สอบ
เอาผิด นายอภสิทิธิ ์กบั นายสเุทพ 
ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบที่ไม่ระงับ
ยับย้ังการปฏิบัติเพื่อสลายการชุม 
นุมเพือ่มผีูเ้สยีชวีติ โดยระบวุ่าการ
ใช้อาวุธพื้นที่ในพื้นที่ชุมนุมหาก
เป็นการกระท�าเกินกว่าเหตุให้ถือ
เป็นความผดิเฉพาะตวัของเจ้าหน้า 
ที่ผู้นั้น การจะเอาผิดผู้ปฏิบัติเกิน
กว่าเหตุให้เป็นหน้าที่ของดีเอสไอ
ในการสอบสวนต่อไปตาม พ.ร.บ. 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2542 มาตรา 89/2
 คดนีีเ้มือ่ป.ป.ช.ไม่รบัเรือ่ง ศาล
ยุตธิรรมบอกว่าไม่อยูใ่นอ�านาจการ
พจิารณา แม้ นปช.จะไปยืน่เรือ่งซ�า้
ให้ป.ป.ช.พจิารณาเร่ืองนีใ้หม่ แม้
กรรมการป.ป.ช.จะเป็นคนละชดุกบั
ชดุทีย่กค�าร้อง แต่เม่ือพจิารณาตาม
มติป.ป.ช.ชุดเดิมแล้วแนวโน้มผล
น่าจะออกมาไม่ต่างกนั

 สรปุปิดประตตูำยไม่สำมำ-
รถเอำผดิทำงกฎหมำยกบั นำย
อภิสทิธิ ์และ นำยสเุทพ ได้
 เมือ่เทยีบคดนีีก้บัคดสีลายการ
ชุมนุมกลุ ่มพันธมิตรประชาชน  
เพือ่ประชาธปิไตย ทีศ่าลฎีกาแผนก 
คดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมืองเพิ่งยกฟ้อง นายสมชาย 
วงศ์สวสัดิ ์อดตีนายกรฐัมนตร ีพล.อ. 
ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรองนายก
รฐัมนตร ี และนายต�ารวจทีเ่กีย่ว-
ข้อง
 คดีนี้ป.ป.ช.มติให้ฟ้องเอาผิด 
แม้อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องเพราะ
เหน็ว่าส�านวนไม่สมบรูณ์ แต่ป.ป.ช. 
ก็ย่ืนฟ้องเองโดยตรงต่อศาลฎี-  
กาฯ
 ในทางกลบักนัคดสีลายการชมุ 
นมุ นปช.เมือ่ป.ป.ช.มมีตยิกค�าร้อง 
ญาตผิูเ้สยีชวีติและบาดเจบ็จากการ
สลายการชมุนมุไม่สามารถยืน่ฟ้อง
เองต่อศาลฎกีาฯได้
 แม้จะมหีลายกรณทีีศ่าลไต่สวน
แล้วระบสุาเหตกุารตายของผูช้มุนมุ 
อาสาสมคัร นกัข่าว ช่างภาพจาก
ต่างประเทศหลายกรณเีป็นการเสีย
ชวีติจากกระสนุทีม่าจากฝ่ังของเจ้า

หน้าทีท่หาร และบางกรณศีาลมคี�า
สั่งให้น�าค�าสั่งนี้ส่งต่อให้พนักงาน
อยัการ เพือ่ด�าเนนิการต่อไป ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความ
อาญา มาตรา 150 แต่จนถงึตอนนี้
ยังไม่รู้ว่ามีความคืบหน้าการด�า-
เนนิการไปถงึไหนอย่างไร
 นอกจากนี ้ยงัมปีระเดน็ทีต้่อง
พิจารณาอีกว่ากระสุนที่มาจากฝั่ง
เจ้าหน้าทีท่หารนัน้เป็นนายทหาร
คนไหนที่เป็นผู้ลั่นไกฟืน การจะ
เอาผดิผูท้ีป่ฏบัิตเิกนิกว่าเหตซ่ึุงถอื
เป็นความผดิเฉพาะตวัตามมตขิอง
ป.ป.ช.นัน้จงึเป็นเรือ่งค่อนข้างยาก
 เมือ่ย้อนไปดคูดสีลายการชมุ-
นมุพนัธมติรฯ ทีป่.ป.ช.ยืน่ฟ้องเอง
ต่อศาลฎีกาฯแล้วศาลสั่งยกฟ้อง 
ท�าให้แกนน�าและแนวร่วมกลุม่พนั
ธมติรฯไม่พอใจ เคลือ่นไหวให้ป.ป.ช. 
ยืน่อทุธรณ์ค�าสัง่ศาล และหลงัจาก
ป.ป.ช.มีมติจะยื่นอุทธรณ์เฉพาะ 
พล.ต.ท.สชุำต ิเหมอืนแก้ว อดตี
ผูบั้ญชาการต�ารวจนครบาล เพยีง
คนเดยีวในฐานะผูอ้�านวยการเหตุ 
การณ์ กลุ่มพันธมิตรฯจะยื่นฟ้อง
เอาผิดป.ป.ช.ในฐานะละเว้นการ
ปฏบิตัหิน้าที่
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ไม่เว้น เช่น คณุชชัชำต ิสทิธพินัธุ ์อดตีรฐัมน-
ตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม มคีวามรูค้วามสา-
มารถท่ีหาตัวจบัยาก สติปัญญาเป็นเลศิจรงิๆ
 แต่นัน่แหละเม่ือคนอืน่เข้ามามีอ�านาจกม็กั
จะต้องเอาพวกตวัเองมาท�างานเป็นทมีเดยีวกนั 
สเีดยีวกนัเต็มไปหมด คนเก่งๆพวกนีก้ห็ลดุไป 
ความรูค้วามสามารถทีม่อียูก่ไ็ม่สามารถน�ามา
พฒันาประเทศชาติได้ จะคดิอ่านท�าอะไรกไ็ม่
ได้มากนัก 
 ดงันัน้กต้็องได้แต่ภาวนาว่า เมอืงไทยจะ
รู้จักใช้คนดีคนเก่งมาช่วยท�าประโยชน์ให้กับ
บ้านเมือง ถ้าต้องติดคุกก็หวังว่าจะมีการยก
โทษให้อภยักนับ้าง พบกนัคร่ึงทาง ถ้าโทษ 10 
ปีกอ็าจจะเหลือสกั 5 ปี หรือหนีไปก็กลบัมาว่า
ผิดจรงิไม่จรงิอย่างไร จะลดหย่อนผ่อนปรนกนั
ได้อย่างไร 
 ถ้าคนท�าผิดท�าพลาดแล้วรู้ตัว ไม่ท�าอีก ก็
ควรจะได้รบัการอภยัหรอืลดหย่อนเพือ่ได้กลบั
มาท�าประโยชน์ให้กับบ้านเมือง อย่างคุณ      
สรยุทธก็มีข่าวว่าค่อนข้างจะเครียด ซ่ึงเป็น
ธรรมดาเพราะไม่ได้เป็นเสอืเป็นโจร กค็งต้อง
ปรบัตวัหลายวนั เหน็ข่าวบอกว่าอยากหาหนงั 
สอืธรรมะอ่าน อาตมากเ็คยไปออกรายการร่วม
กบัคณุสรยทุธหลายคร้ัง ยงัไงขอกภ็าวนาว่าให้
ก�าหนดลมหายใจลึกๆ ปล่อยลมหายใจออก
ยาวๆ แล้วดึงลมหายใจเข้า พร้อมกับพูดว่า 
“สขุๆๆๆ ๆ ๆ” แล้วปล่อยลมหายใจออก บอก 
“สบำยๆๆๆๆ” คอืผกูจติผกูใจอยูก่บัลมหาย 
ใจ อาจจะท�าให้ทุกข์น้อยกว่าคนข้างนอกกไ็ด้ 
 ถ้ำตวัตดิคกุ แต่ใจตดิธรรมะ ก็สำมำรถ
บรรลธุรรมในคกุได้ หำกเข้ำใจธรรมะอย่ำง
แจ่มแจ้ง เขำบอกว่ำ ท่ีใดมทุีกข์ ทีน่ัน่มกั
จะมีศรทัธำ คุณสรุยทุธเครยีดเพรำะทกุข์ 
เลยอยำกมศีรทัธำ อยำกหำหนงัสอืธรรมะ
อ่ำน อำตมำกอ็ยำกจะส่งหนงัสอืไปให้บ้ำง
เหมือนกนั จะได้อยูอ่ย่ำงสขุในคกุ ไม่ทกุข์
ร้อนจนเกนิควร ทุกข์ร้อนเกนิไปกไ็ม่เกดิ
ประโยชน์อะไร กข็อฝำกไว้แค่นี้
  เจรญิพร

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

  
In Brief : ย่อความ

บรรลธุรรม

 

ถ้ำตวัตดิคุก แต่ใจตดิธรรมะ กส็ำ-
มำรถบรรลธุรรมในคุกได้ หำกเข้ำใจ
ธรรมะอย่ำงแจ่มแจ้ง เขำบอกว่ำ ทีใ่ด
มทีกุข์ ทีน่ัน่มกัจะมศีรทัธำ  

กระบวนการยตุธิรรมภายใต้ “ระบอบ
พสิดำร” ซึง่ “ทัน่ผูน้�ำ” ย�า้ว่า “กฎ-
หมำยคอืกฎหมำย” และทกุคนต้อง
อยูภ่ายใต้ “กฎหมำย” เดยีวกนั แต่ก็
ถกูตัง้ค�าถามว่าท�าไมคดขีองแต่ละฝ่าย
จึงแตกต่างกนั “รำวฟ้ำกบัดนิ” ท�าไม
คดีของฝ่ายหนึ่งจึงพิจารณาเร็วอย่าง
เหลอืเชือ่ และ “ท�ำอะไรกผ็ดิ” ขณะที่
คดีของอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนถูกแช่แข็ง 
หรอื “ท�ำอะไรกไ็ม่ผดิ” 
 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้าจึงถูก
ตัง้ค�าถามมาตลอด 10 ปีทีผ่่านมา “ไม่
เลอืกปฏบิตั”ิ จรงิหรอืไม่ โดยเฉพาะค�า
ว่า “ตลุาการภวิตัน์”?
 “ปิยบตุร แสงกนกกลุ” อาจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม-
ศาสตร์ ได้กล่าวสรปุใน “บทน�ำ” ตอน
หนึง่ในหนงัสอืเล่มใหม่ถงึ “ตลุำกำรภิ
วตัน์” ในช่วงการสถาปนารฐัธรรมนญู
ฉบบัใหม่ว่า...
 “ตลุาการภวัิตน์” ในประเทศไทย
แตกต่างจาก Judicialization of Politics 
ของต่างประเทศ องค์กรทางการเมือง 
อื่นๆที่ได้รับผลร้ายจากการตัดสินคดี
แบบ “ตลุาการภวิตัน์” ไม่อาจต่อสูก้บั
ศาลได้ นานวันเข้าดลุยภาพแห่งอ�านาจ
ระหว่างองค์กรทางการเมอืงทัง้ระบบก็
เสยีไป กลายเป็นว่าศาลเป็นองค์กรทีอ่ยู่
เหนือองค์กรอื่นๆ ชี้เป็นชี้ตายในทาง 
การเมืองโดยไม่มีองค์กรใดตรวจสอบ
ถ่วงดลุได้ สภาพเช่นนี ้ ย่อมท�าให้ศาล
กลายเป็นองค์กร “เหนอื” รฐัธรรมนญู
ไปโดยปรยิาย”
 จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ “วัฒน-
ธรรมกำรพ้นผดิลอยนวล (Impuni-
ty)” จะเป็นเรือ่งปรกตใินสงัคมไทย
ที ่ “ผูม้อี�ำนำจ” ไม่เคยต้องรบัผดิ-
ชอบใดๆต่อควำมรุนแรงที่กระท�ำ
ต่อประชำชน!

คิดสคิดิ?

ปีนีไ้ม่รูว่้าเป็นปีดวงชะตาอะไรของคนเด่น คน
ดงั คนมชีือ่เสยีง คนมีอ�านาจวาสนาสงู ขาขึน้
กข็ึน้ชนดิทีเ่หลือเช่ือ แต่ขาลงกไ็ม่มีใครคดิหรือ
คดิไม่ถงึ หนคีกุบ้าง เข้าคกุบ้าง ถีย่บิเลย เรียก
ว่ายคุผูส้งูวยัเข้าคกุกนัเป็นแถว ล่าสดุคอื คณุ
สรยุทธ สทุศันะจนิดำ อดตีผู้ประกาศข่าวชือ่
ดงั กับ คุณยงยทุธ วชิยัดษิฐ์ ก่อนหน้านีก้เ็ป็น 
คณุบญุทรง เตริยำภริมย์ อดตีรัฐมนตรีพา-
ณชิย์ 
  คนแก่คนดงัเข้าคกุเป็นว่าเล่นแทนจะเข้าวดั 
ถ้าคนเราอยู่ในธรรม ไม่อยูใ่นกรรม ไม่อยูใ่น
หลมุด�า กค็งไม่เข้าคกุ หรือจะบอกว่าบุญมีแต่
กรรมบงักไ็ด้ ช่วงท่ีโดดเด่นกถ็อืว่ามีบุญมีวาส 
นาจรงิๆ แต่พอกรรมมาบงั ท�าอะไรก็ผิดพลาด
ไปจนต้องสูญเสียอิสรภาพในบั้นปลายชีวิต 
อย่างคณุสรยทุธ เป็นนักเล่าข่าวท่ีหาตัวจับยาก 
พูดเร้าใจคนฟังจนมีแฟนคลับคับคั่งมากมาย 
จงึน่าเสยีดายมาก คนท่ีเก่ง โดดเด่นแล้วต้อง
เสยีโอกาสทีจ่ะมาพฒันาประเทศชาต ิหรอือย่าง 
คณุจกัรภพ เพญ็แข กเ็ป็นคนท่ีมันสมองไม่
น้อยหน้าใคร คนเหล่าน้ีสามารถช่วยท�าประ-
โยชน์ให้กบับ้านเมืองได้ จะเป็นท่ีปรึกษาหรือ
ให้แนวความคดิอะไรท่ีดีๆ ได้มากมาย 
 ถ้าย้อนไปดใูนอดตีกม็คีนสมองดีๆ ไปตาย
ต่างประเทศ แทนทีจ่ะได้มาช่วยคดิช่วยท�า อาต 
มากเ็หน็ว่าคนท่ีต้องการขบัไล่อกีฝ่ายหรอืคดิ
จะล้างบางอกีใยนัน้ ถ้าเอาเขากลบัมาโดยไม่
ต้องมากลบัเป็นใหญ่เป็นโต ให้เป็นทีป่รกึษา
อะไรต่างๆ ประเทศไทยอาจจะก้าวกระโดดมี
ความเจรญิอย่างมาก บางคนเหน็ชดัเจนว่าเก่ง
จรงิๆและยงัมีจติใจท่ีด ีท�าบุญตักบาตรไม่ขาด
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เศรษฐกิจ

เปิดสมัมนา : นายวสิทุธิ ์ศรสีพุรรณ 
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการคลงั 
เป็นประธานเปิดงานเสวนา “ภาค
ธรุกจิต้องปรบัตวัอย่างไรภายใต้พระ
ราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่” 
โดยม ีนายสมชาย พลูสวสัดิ ์อธบิดี
กรมสรรพสามติ กล่าวรายงาน ณ 
อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต 
กรมสรรพสามติ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝำก  เงินกู้

อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ตลำดกรุงเทพฯ

ตลำดต่ำงประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,400.00 บาท

 ขาย 20,500.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,026.00  บาท

 ขาย   20,500.00 บาท

รำคำทองค�ำ

ฮ่องกง ซื้อ 1,300.36 ขาย 1,309.20
ลอนดอน ซื้อ 1,297.83 ขาย 1,309.03

ภำวะหุน้ 31 สงิหำคม 2560

สถำบัน ซื้อ ขำย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่ำงชำติ ซื้อ ขำย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รำยย่อย ซื้อ ขำย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลำร์สหรัฐ บำท

ยูโร บำท

ปอนด์สเตอร์ลิง บำท

ดอลลำร์ฮ่องกง บำท

เยน บำท

ดอลลำร์สิงคโปร์ บำท

 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

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

SET 100 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)  

SET 50 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

mai 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

33.46

40.1775

44.6775

4.355

0.3132

24.777

+2.82  1,616.16  
  53,062.13
+2.81  2,318.99  
  41,979.24
-0.36  1,034.29  
  34,339.19
+7.35  547.42  
  1,732.74

FTSE SET Index Series

แบ่งตำมมูลค่ำตำมรำคำตลำด

 

 1,742.61  -5.34

2,405.27  +12.46

2,465.81  +19.64

1,889.94  -0.63

2,424.13  +13.79

 2,901.85  +8.86

1,277.74  -1.54

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,146.42

9.70

6,954.49

13.11

-1,808.08

-

20,229.39

38.12

18,371.75

34.62

1,857.64

-

21,679.86

40.86

22,833.84

43.03

-1,153.98  

-

กสกิรรว่มทนุVertex SEA/India

โดยตรงในธุรกิจสตาร์ทอัพของ
ไทยและต่างประเทศและการลง 
ทุนผ่าน VC fund ชั้นน�า มี นาย
ธนพงษ์ ณ ระนองเป็นกรรมการ
ผู้จัดการ 
 นายคี ล็อค ฉัว หุ้นส่วนผู้จัด 
การ Vertex SEA/India กล่าวว่า 
ทางกองทนุมีความยนิดทีีธ่นาคาร
กสิกรไทยเข้าร่วมเป็นพันธมิตร 
นับเป็นนักลงทุนสถาบันแห่งแรก
ของไทยที่เข้าเป็นพันธมิตร รวม
ทัง้เป็นนกัลงทนุประเภทธนาคาร
รายแรกของกองทุนฟันด์ 3 ซ่ึง
ธนาคารกสิกรไทยต้องการเปิดรบั
เทคโนโลยใีหม่ๆ และพฒันานวตั 
กรรมทางการเงิน เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการอันหลากหลาย
ของลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามยุทธ-
ศาสตร์ท่ียึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
การท�างานร่วมกันของสองสถา-
บนัจงึจะน�าไปสูโ่อกาสทางการลง 
ทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และอินเดีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่กอง 
ทุนน้ีลงทุนอยู่ โดยการลงทุนใน
ธุรกิจสตาร์ทอัพในภูมิภาคนี้ได้
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจ�านวน
เงนิลงทนุ 100 ล้านดอลลาร์สหรฐั
ในปี 2551 เพิ่มเป็น 2,500 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 โดย
มากกว่าครึ่งหนึ่งของการลงทุน
เป็นสตาร์ตอัพที่จดทะเบียนใน
สิงคโปร์ จึงมั่นใจว่าจากความสน 

ใจของไทย อนิโดนเีซยีและมาเล-
เซียที่มีต่อธุรกิจสตาร์ตอัพและ
ระบบการร่วมลงทุน จึงเชื่อว่าธุร 
กิจจะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
ในอนาคต 
 โดยฟินเทคนบัว่าเป็นกลุ่มเป้า
หมายทีส่�าคญัของกองทนุนี ้เนือ่ง 
จากบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสร้างคุณค่าในสาขาธุรกิจ
การเงินมากขึ้น  ที่ผ่านมากองทุน 
Vertex SEA/India ได้ลงทุนใน
ฟินเทคที่หลากหลาย เช่น Insta 
rem-แพลทฟอร์มของการช�าระ-
เงินระหว่างประเทศทางออนไลน์ 
Validus-แพลทฟอร์มการให้กู้ 
ยืมแก่ SME และ Turnkey Len 
der-แพลทฟอร์มการจัดการด้าน
เงนิกูข้องธนาคารบนระบบคลาวด์ 
จึงเชื่อม่ันว่าด้วยองค์ความรู้ของ
ธนาคารกสิกรไทยในฐานะผู้น�า
ด้านนวตักรรมการเงนิของไทยจะ
เป็นประโยชน์ต่อกองทุนในการ
ลงทุนในฟินเทคภูมิภาคนี้อย่าง
แน่นอน   

ธนำคำรกสิกรไทยร่วมลงทุนกับ Vertex SEA/India เป็นนักลง 
ทุนสถำบันแห่งแรกของไทยท่ีเข้ำเป็นพันธมิตร และเป็นนักลง 
ทุนประเภทธนำคำรรำยแรกของกองทุนฟันด์ 3 ซึ่งให้ควำมส�ำ-
คัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลสร้ำงคุณค่ำธุรกิจกำรเงิน  

 น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย กรรม 
การผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย 
เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้
เข้าเป็นพนัธมติรกบั Vertex Ven-
tures ของสิงคโปร์ ร่วมเป็นผู้ลง 
ทุนใน Vertex Ventures Sou-
theast Asia and India Fund III 
(Vertex SEA/India) ซึ่งเป็นกอง
ทนุทีม่ศีกัยภาพและประสบการณ์
สูง ประสบความส�าเร็จในการลง 
ทุนในธุรกิจสตาร์ตอัพระยะเริ่ม
แรก เช่น เป็นนกัลงทนุสถาบนัราย
แรกที่ลงทุนใน Grab เป็นต้น จึง
เชื่อมั่นว่าการเข้าเป็นพันธมิตร
ผ่านการลงทุนในกองทุนฟันด์ 3 
เครอืข่ายพนัธมติรของ Vertex Ven 
tures จะช่วยให้ธนาคารเข้าถึงโอ
กาสใหม่ๆ ในภูมิภาคและก้าวสู่
เวทีโลกในการติดตามนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีและแบบแผนทาง
ธรุกจิในภมูภิาคอืน่ๆ ได้อย่างใกล้
ชิด 
 ธนาคารกสิกรไทยได้จัดตั้ง
บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล 
จ�ากดั เป็นหน่วยงานใหม่ล่าสดุท่ีจะ
ดแูลด้านการลงทนุในกองทนุร่วม
ลงทุน (Venture capital fund–
VC fund) และธุรกิจสตาร์ตอัพที่
มีนวัตกรรมทางการเงินซ่ึงสอด-
คล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร 
มีวงเงินลงทุนเริ่มต้น 1,000 ล้าน
บาท ก�าหนดนโยบายที่จะลงทุน

ขัตติยา อินทรวิชัย 
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เศรษฐกิจ

Dinner Talk : นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
เพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย ร่วมงาน งาน Dinner Talk 
“เปิดใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมียนมาร์ : โอกาสการ
ค้าการลงทุนและการเป็นหุ้นส่วนพัฒนาวิสาหกิจในเมียนมาร์”  ที่โรง
แรมเอส 31

สัมมนา : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน   
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกับส�านักงานคณะกรรม-
การก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดสัมมนาเรื่อง 
“การสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืนกับ CG Code 2560” ที่สโมสร
ราชพฤกษ์

สุวิน ไกรภูเบศ 

 นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั 
บิวตี้ คอมมูนิตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
(BEAUTY) เปิดเผยถึงแนวโน้ม
ธรุกจิค้าปลีกเคร่ืองส�าอางในช่วง
ครึ่งปีหลังว่า ยังสามารถเติบโต
ได้ดี เนื่องจากก�าลังซื้อของกลุ่ม
ผู ้บริโภคยังมีอยู ่อย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับเป็นช่วงไฮซีซั่นของ
ธุรกิจและสินค้า BEAUTY ทุก
แบรนด์ได้รับการตอบรบัทีด่จีาก
กลุม่ผูบ้รโิภคในประเทศและต่าง
ประเทศ ตลอดจนนักท่องเท่ียว
มากขึ้น ซึ่งบริษัทมีแผนจะขยาย
สาขาทุก Shop Brand โดยเน้น
การขยายสาขาออกไปตามต่าง
จังหวัด หัวเมืองท่องเที่ยว และ
ขยายช่องทางการขายอื่นๆ เพื่อ
รองรบัก�าลงัซือ้จากกลุม่ลกูค้านกั
ท่องเทีย่วทัง้จนีและประเทศอืน่ๆ 
ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น
 ปัจจบุนัมจี�านวนสาขาทัง้ส้ิน 
334 สาขา แบ่งเป็น  BEAUTY 

BUFFET 252 สาขา BEAUTY 
COTTAGE 71 สาขา BEAUTY 
MARKET 11 สาขา อีกทั้งยังมี
จุดขาย ณ คิง พาวเวอร์ 8 สาขา 
22 จุดจ�าหน่าย และวางจ�าหน่าย
สินค้าผ่านร้าน 7-ELEVEN จ�า-
นวน 1,330 สาขา
 ส�าหรบัตลาดต่างประเทศ ขณะ
นีต้วัแทนจ�าหน่ายในกลุม่ประเทศ 
CLMV มีนโยบาย Relocate 
พืน้ทีเ่พือ่ให้ได้ท�าเลทีม่ศีกัยภาพ 
ท�าให้จ�านวนสาขาที่เป็น Inde-
pendent shop มทีัง้สิน้ 16 สาขา
ในเวียดนาม และมีแผนเพิ่มตัว 
แทนจ�าหน่ายในรูปแบบ Non-
exclusive distributor ใน 3 ประ 
เทศ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา 
ซึง่ขณะนีแ้ต่งตัง้ตวัแทนจ�าหน่าย
ในพม่าเรียบร้อยแล้ว ส่วนลาว
และกมัพชูาอยูร่ะหว่างการพจิาร 
ณาคาดจะแล้วเสรจ็ในไตรมาส 1 
ปี 2561
 ส่วนในฟิลิปปินส์มี 2 สาขา 
เปิดสาขาแรกเดอืนเมษายนและ

ครึ่งปีหลังมีแผนการขยายสา- 
ขาเพิ่มอีก 5 สาขา สาขารูปแบบ 
Shop in shop ปัจจุบันมีอยู่ใน 
3 ประเทศ รวม 131 สาขา ประ 
กอบด้วย ฮ่องกง 93 สาขา อิน-
โดนีเซีย 19 สาขา ไต้หวัน 19 
สาขา ทุกแห่งได้รับการตอบรับ
จากลูกค้าเป็นอย่างดี
 นอกจากนี ้BEAUTY ยงัร่วม
ออกงานแสดงสินค้าในต่างประ 
เทศเพื่อแนะน�าสินค้าให้เป็นที่
รูจ้กั และขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม
ประเทศอาเซยีนและเอเชยี พร้อม
ท้ังพจิารณากลุ่มลูกค้าขายส่งท่ีมี
ศกัยภาพไปเป็นตัวแทนจ�าหน่าย

BEAUTY ขยำยกำรจ�ำหน่ำยทัง้ในและต่ำงประเทศ ปรบักล 
ยทุธ์เพิม่ตวัแทนจ�ำหน่ำย Non-Exclusive Distributor ใน
พม่ำ ลำว และกมัพชูำ พร้อมออกบูธ๊ต่ำงประเทศดนัยอดขำย 

BEAUTYลุยขายอาเซยีน-เอเชยี
ในอนาคต โดยตั้งเป้าหมายราย
ได้ปีนีจ้ะสามารถท�านวิไฮได้อย่าง
ต่อเนื่อง เติบโตไม่ต�่ากว่า 20% 
หรอืมรีายได้รวมไม่ต�า่กว่า 3,100 
ล้านบาท และก�าไรสทุธไิม่ต�า่กว่า 
20%
 ด้านผลประกอบการงวดไตร 
มาส 2/2560 มีรายได้รวม 887.38  
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 299.15 ล้าน
บาท หรือ 50.9% จากช่วงเดียว 
กันของปีก่อน มกี�าไรสทุธ ิ273.18 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.46 ล้าน
บาท หรือ 96.9% จากช่วงเดียว 
กันของปีก่อน โดยคร่ึงปีแรกมี
รายได้รวม 1,574.91 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 456.78 ล้านบาท หรือ 
40.9% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนและก�าไรสุทธิ 472.84 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 204.89 ล้านบาท 
หรอืเพิม่ขึน้ 76.5% จากช่วงเดยีว 
กันของปีก่อน นอกจากนี้ บริษัท
จะจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจาก
ผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือน
แก่ผู้ถอืหุน้ในอัตรา 0.15 บาทต่อ
หุ้น หรือคิดเป็น 95.26% ของ
ก�าไรสทุธ ิโดยจ่ายเงนิปันผลเป็น
เงินสดรวมทั้งสิ้น 450.41 ล้าน
บาท 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ไก่’คว้ำกองหลังอำร์เจนติน่ำ 
ทีม “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอต       
สเปอร์ส ประกาศทมีเซน็สญัญาซือ้ตวั ฮวน 
ฟอย์ธ นักเตะเยาวชนทีมชาติอาร์เจนติน่า   
มาจากทีมเอสตเูดยีนเตส 
 กองหลงัวยั 19 ปี เป็นตวัแทนทมีชาติ   
ชดุอายตุ�า่ว่า 20 ปี เซน็สญัญากบัสเปอร์ส 
เป็นเวลา 5 ปี โดยจะอยูใ่นชดุเยาวชน และ
คาดว่าจะเป็นนกัเตะความหวงัของ เมารซิโิอ 
โปเช็ตตโิน ในอนาคต โดยการมาของ ฟอย์ธ 
ถือเป็นนักเตะคนท่ีสาม ที่ย้ายเข้าสู่ทีมต่อ 
จาก ดาวนิสนั ซานเชส จากอาแจ๊กซ์ อัม-       
สเตอร์ดัม กบั เปาโล กสัซานก้ิา นายทวาร
จากทมีเซาแธมป์ตนั 

‘หงส์’ซวิ‘แชมเบอร์เลน’เข้ำฝงู
ตามรายงานข่าวแจ้งว่า ทีมหงส์แดง ลิ-
เวอร์พลู บรรลขุ้อตกลงในการเซน็สญัญาขอ
ซือ้ตัว อเล็กซ์ ออกซ์ลำเด้ แชมเบอร์เลน 
จากทมีอาร์เซนอล ในราคา 40 ล้านปอนด์ 
ซึ่งเดิมทีช่วงตันสัปดาห์ที่ผ่านมา อาร์เซ- 
นอล ได้ตกลงค่าตวักบัทมีเชลซ ี เป็นทีเ่รยีบ 
ร้อยแล้ว แต่แหล่งข่าวแจ้งว่า กองกลางวยั 24 
ปี ปฏิเสธท่ีจะย้ายไปเล่นให้กับทีมจากถ่ิน
สแตมฟอร์ด บรดิจ์ นอกจากนี ้ยงัมรีายงาน
ข่าวแจ้งออกมาว่า แชมเบอร์เลน เองกร็ูส้กึตืน่
เต้นทีจ่ะได้ท�างานร่วมกบัเจอร์เกน คลอ็ปป์ 
กนุซอืของทมีลเิวอร์พลู ในฤดกูาลนี ้ แชม-
เบอร์เลน ได้ลงท�าหน้าทีใ่ห้กบัอาร์เซนอล ทกุ
เกม รวมถงึเกมทีพ่่ายลเิวอร์พลู 4-0 เมือ่วนั
อาทติย์ท่ีผ่านมาด้วย 

‘เวสต์บรอม’คว้ำเข้ำทีม2คน 
ทมีเวสต์บรอมวชิ อลัเบีย้น เซน็สญัญาคว้า
ตัวนักเตะ 2 คนรวด คอื เคยีราน กิบ๊บ์ส กอง
หลงัจากทมีอาร์เซนอล ดีกรทีมีชาตอัิงกฤษ 
วยั 27 ปี เป็นเวลา 4 ปี ในราคา 7 ล้านปอนด์ 
และ กรเีซกอร์ซ ครโีชเวยีค กองกลางทมีชาติ
โปแลนด์ จากทมีปารสี แซงต์ แชแมง ในแบบ
ยมืตวั ซึง่ ครโีซเวยีค ได้ลงท�าหน้าทีใ่ห้กบัทมี
ปารสี เพยีง 10 เกม นบัตัง้แต่ย้ายมาจากทมี
เซบญ่ีา ในราคา 28 ล้านปอนด์ เมือ่ปีทีแ่ล้ว 
แต่อย่างไรกต็าม ครโีซเวยีค เคยคว้าแชมป์
ยูโรป้า ลกี 2 สมยักบัเซบญ่ีา และคว้าแชมป์
ลกี คพั และแชมป์ลกีกบัทมีปารสี มาแล้ว เมือ่
ฤดกูาลท่ีแล้ว ถอืเป็นนกัเตะคนที ่5 และ 6 
ของทมีเวสต์บรอมวชิ ในช่วงซมัเมอร์นี ้ 

เซอร์อเลก็ซ์ เฟอร์กสูนั ให้ความเหน็ถงึเรือ่ง
ราวการย้ายทีมของ คูตินโญ่ กับทีมลิเวอร์พูล 
ต้นสงักดั เป็นเรือ่งทีน่่าผดิหวงั ในฐานะนกัเตะ
คนหนึ่ง แต่ในแง่ของทีม ก็ถือว่าพยายามท�า 
ให้ดีที่สุดแล้ว เพื่อที่จะรักษานักเตะไว้กับทีม 
 เป็นทีรู่ก้นัอยูแ่ล้วว่า คตูนิโญ่ วยั 25 ปี ตก
เป็นเป้าหมายของทมีบาร์เซโลน่า ช่วงซมัเมอร์
ท่ีผ่านมา แต่ลิเวอร์พูล ก็บอกปัดข้อเสนอไป
แล้วถึง 3 ครัง้ และอาจจะเป็นไปได้ทีล่เิวอร์พลู 
จะปัดข้อเสนอครั้งที่ 4 ก่อนตลาดซ้ือขายจะ   
ปิดลง 
 จากรายงานข่าวที่ออกมา ทางด้านกอง
กลางทมีชาตบิราซลิ ทีข่ึน้ทะเบยีขอย้ายทมีเช่น
กันช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ก็พลาด
โอกาสลงเล่นให้กบัทมีชาตบิราซิล ในฟุตบอล
โลก รอบคัดเลือก กับทีมเอกาดอร์ และโค-
ลัมเบีย เหตุผลหนึ่งก็คือ เขายังไม่มีโอกาสลง
เล่นให้กบัทมีต้นสังกดัเลย ตัง้แต่เปิดฤดกูาลที่
ผ่านมา  
  เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน อดีตยอดโค้ชใน
ต�านานของทีม “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ 
ยไูนเตด็ ให้ความเหน็กบัเรือ่งทีเ่กดิขึน้ระหว่าง 
คตูนิโญ่ กบั ทมีลเิวอร์พลู ว่า “เป็นทีส่งัเกตว่า 
ในบางกรณี ทุกอย่างมันเปล่ียนแปลงไปบ้าง 
มนัน่าผิดหวงัต่อกรณขีองเรือ่งลเิวอร์พลู ทีพ่วก
เขาพยายามท�างานของพวกเขาให้ดีที่สุด โดย
เฉพาะให้ท�าให้ คตูนิโญ่ ยงัเป็นนกัเตะของพวก
เขาในทกุวนันี ้ทีน่่าผดิหวงัหน่อยกค็อื พวกเขา
ด�าเนนิการในตลาดซือ้ขายน้อยไปหน่อย หาก 

มำเรยี ชำรำโปว่ำ ยงัคงโชว์ผลงานได้ด ี เมือ่
เอาชนะ ทเีมยี บาบอส จากฮงัการ ี6-7 (4-7), 
6-4, 6-1 ผ่านเข้ารอบสามได้เป็นผลส�าเร็จ         
ในการแข่งขนัยเูอส โอเพ่น แกรนด์สแลมสดุท้าย
ของปีนี้  
 “ฉนัรูด้ว่ีา ฉันต้องการท�าให้ดท่ีีสดุ ซ่ึงฉันก็  
ยังท�าได้” ชาราโปว่า กล่าว “ฉนัยอมรบัว่าบาง
ช่วงของเกมมันก็สับสนบ้าง แต่ฉันก็ผ่านมาได้ 
ท�าให้ฉนัมโีอกาสลงเล่นในรอบต่อไป”
 ขณะที ่วนีสั วลิเลีย่มส์ วยั 37 ปี กผ่็าน     
เข้ารอบสามได้ด้วยเช่นกนั เมือ่เอาชนะ โอเซยีเน่ 
โดดนิ จากฝรัง่เศส 7-5, 6-4 ส่วนทางด้าน เอ-    
ลน่ิา ซวโีตลน่ิา มอืวางอนัดบั 4 เอาชนะ แค-      
เทอรน่ิา ซเินยีโคว่า 6-0, 6-7 (5-7), 6-3 รอบ

ว่าตลาดซื้อขายปิดช่วงเดือนกรกฎาคม คูติน 
โญ่ ก็ยังอาจจะลงเล่นให้กับทีมไปแล้ว แต่ทุก
อย่างมันผ่านไปหมดแล้ว” 
 “ผมอยากจะแนะน�าว่า ควรจะมกีารเปลีย่น 
แปลงการปิดตลาดซื้อขาย ก่อนที่ฤดูกาลจะ  
เริ่มขึ้น เพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้รู้ว่านักเตะแต่ละ
คนอยู่ในสถานการณ์แบบไหน ไม่ต้องรอให้
ผลการแข่งขันช่วงแรกออกมาแล้ว” เซอร์-
เฟอร์กี้ กล่าว 

‘มำเรยี-วลิเลีย่มส์’ไปต่อรอบ3
ต่อไปพบกบั อฟิเจนย่ิา โรดน่ิา ทีเ่อาชนะ อเูจนี่ 
เบาชาร์ด 7-6 (7-2), 6-1         
 ไคล์ เอ็ดมุนด์ ต่อความหวังให้ชาวสหราช
อาณาจกัร ในยเูอส โอเพ่น ต่อไป หลงัจากที ่อลั-
จาซ เบเนเด้ กบั แคเมรอน นอร์รี ่พลาดตกรอบ
ไปเรยีบร้อยแล้ว โดย เอด็มนุด์ จะผ่านเข้าไปพบ
กบั เดนสิ ชาโปวาลอฟ นกัหวดแคนาเดยีน วยั 
18 ปี ทีเ่อาชนะ โจ วลิไฟร์ด ซองกา มอืวางอนัดบั 
8 ชาวฝรัง่เศส มาได้ 6-4, 6-4, 7-6 (7-3) 
 “มนัเป็นเร่ืองท่ีน่าอายมากท่ีพวกเราตกรอบ
ไปหมด ขณะที ่แอนดี ้เมอร์เรย์ กย็งัมอีาการบาด
เจบ็” เอด็มนุด์ กล่าว “แต่หากมองอกีแง่มมุหนึง่ 
มนัก็จะเป็นเร่ืองท่ีดสี�าหรับนกัเทนนสิจากสหราช
อาณาจกัรทีต้่องเร่งฝีมอืให้มากขึน้” 

‘เซอร์’ผิดหวัง‘คูตินโญ่’
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ฮาซัน เบลย์เบล แห่งเลบานอน เสนอภาพน้ีใน nytsyn.com 
มองแผนยกระดับสงครามอัฟกานิสถานของผู้น�าสหรัฐว่า เป็น
แผนผลักดันทหารสหรัฐไปตาย

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

จำกแนวโน้มภำวะขำดทนุของ
บรษัิทจนี ทีไ่ปลงทนุในต่างประเทศ 
ยงัไม่น่าไว้วางใจ ท�าให้รฐัออกกฎคุม
เข้ม ป้องกนัผลกระทบต่อระบบการ

ล้ำนบำท) ต้องได้รบัอนมุตัจิำก
รฐับำล จงึจะด�ำเนนิกำรได้ 
 นอกจากก�าชบัประเภทธรุกจิที่
จะไปลงทนุแล้ว กระทรวงพาณชิย์
จนี ร่วมกบัสถาบนัวทิยาการสงัคม 
(Chinese Academy of Social 
Sciences) และภาคเอกชนอกีจ�า 
นวนหนึง่ ยงัให้ข้อมลูผูป้ระกอบการ 
โดยออก “คูม่อื” การจดัอันดบัประ 
เทศมคีวามเสีย่งและประเทศน่าลง 
ทนุ 57 ชาติ 
 จ�านวนดงักล่าว มปีระเทศอยู่
ในโครงการเส้นทางสายไหมยุค
ใหม่ 35 ชาต ิและสงิคโปร์เป็นประ 
เทศเดียวที่ได้คะแนนระดับน่าลง 
ทนุสงูสดุคอื AA
 อกีหนึง่ส�ำนกัทีใ่ห้ข้อมลูเรือ่ง
นี ้ได้แก่ ฝ่ำยวจิยับรษิทัหลกั-
ทรพัย์ Minsheng Securities 
แห่งกรงุปักกิง่ ซึง่เป็นบรษิทัธรุ 
กจิกำรเงนิและกำรลงทนุชัน้น�ำ
ของจนี โดย Minsheng Secu-
rities ให้คะแนนสงูด้ำนควำม
น่ำลงทนุกบัไทยและมำเลเซยี
 เฉพาะประเทศไทย Minsheng 
Securities อธบิายว่า เป็นประเทศ
มคีวามเสีย่งต�า่ทีส่ดุร่วมกบัมาเล-
เซีย อีกท้ังเศรษฐกิจของไทยมี
เสถยีรภาพ มนีโยบายส่งเสรมิการ
ลงทนุทีด่ ีและมบีรรยากาศเอือ้ต่อ
การท�าธรุกจิ
 กำร “ชีเ้ป้ำ” ของ Minsheng 
Securities ช่วยให้ไทยเป็นตวั
เลอืกในเกณฑ์ท่ีนกัลงทนุจนีน่ำ
จะมองในเชงิบวก

 

  

 
 

In Brief : ย่อความ

รฐับำลจนีออกกฎคมุเข้ม
บรษิทัท้องถิน่ ทีจ่ะไปลง
ทุนในต่ำงประเทศ หลัง
ผลประกอบกำรเท่ำทีผ่่ำน
มำส่วนใหญ่ขำดทนุ อกีทัง้
ให้ข้อมลูประเทศมคีวำม
เสีย่งและน่ำลงทนุ โดยจดั
ไทยอยูใ่นกลุม่น่ำลงทนุ  

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เงนิและเศรษฐกจิภายในประเทศ    
 กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผย
ตัวเลข สร้างความตกตะลึงในวง
กว้าง เมือ่ไม่นานทีผ่่านมาว่า บริษทั
จีนทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 
ทีไ่ปลงทนุในต่างประเทศ รวมทัง้
ลงทุนส่วนที่เกี่ยวโยงกับโครงเส้น
ทางสายไหมยุคใหม่ (Belt and 
Road) มผีลประกอบการขาดทนุ

มากถงึ 65%
 ผู้ประกอบการท่ีขาดทุนหนัก 
ได้แก่ กลุม่บรษิทัทีซ่ือ้กจิการสโม-
สรฟุตบอลในยโุรป กลุ่มซ้ืออสัง-
หาริมทรัพย์ โรงแรม และบริษัท
ภาพยนตร์
 เพ่ือป้องกันไม่ให้สถำน-
กำรณ์เลวร้ำยบำนปลำย ทำง 
กำรจีนได้ก�ำหนดระเบียบกำร
ไปลงทนุในต่ำงแดนใหม่ โดย
เข้มงวดและไม่ส่งเสริมให้ไป
ลงทุนในธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์ 
โรงแรม ธรุกจิภำพยนตร์ บนั-
เทงิ กฬีำ และอตุสำหกรรมที่
ท�ำลำยสิง่แวดล้อม 
 ส่วนธรุกจิทีส่่งเสรมิ ประกอบ
ด้วยโครงการท่ีเกี่ยวโยงกับแผน
พัฒนาเส้นทางสายไหมยุคใหม่ 
โครงการพฒันาและวิจัยนวัตกรรม 
อุตสาหกรรมพลังงาน เหมืองแร่ 
โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ธรุกจิพฒันาเทคโนโลย ี อตุสาห-
กรรมการเกษตร การประมง และ
อตุสาหกรรมโรงงาน
 ทุกโครงกำรท่ีใช้เงินลงทุน
เกนิ 50 ล้ำนเหรยีญสหรฐั (1,670 

ข้อมูลภาพ : caixinglobal.com

จีนคุมเข้มแผนลงทุนนอก



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4657 (1182) วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

083719-OM-010817-01

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

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

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

VRPAD-OM-080317-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. ที่ปรึกษาการขายรถมือ 2
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี 
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

5. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
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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

isuzu-P1-290817=4*6_01

	 บริษัท	อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ	จำ�กัด	ขอแจ้งร�ยชื่อที่ปรึกษ�ก�รข�ย	ที่พ้นสภ�พก�รเป็น
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	 ห�กปร�กฏว่�บุคคลที่มีร�ยชื่อดังกล่�วข้�งต้น	กระทำ�ก�รใดๆ	ซึ่งก่อให้เกิดคว�มเสียห�ย 

ภ�ยหลังนับตั้งแต่วันที่พ้นสภ�พก�รเป็นพนักง�น	ท�งบริษัทฯ	จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

	 จึงประก�ศม�ให้ทร�บโดยทั่วกัน

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ
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โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผุูใหการอบรมการชงกาแฟสด  
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

สถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ประจ�า
ประเทศไทย เป็นประธานเปิด
งาน JAPAN EXPO IN THAI-
LAND 2017 รอยัลพารากอน 
ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพา
รากอน J 13.00 น. ชำญวิทย์ 
อนัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ-
หาร บริษัท พริมา มารีน จ�ากัด 
(มหาชน) พร้อมด้วย แมนพงศ์ 
เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ 
บล.กสิกรไทย จ�ากดั (มหาชน) น�า
เสนอข้อมูลและแนะน�าธรุกจิ ทีห่อ
ประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาด-

10.30 น. นิพิฐ อรุณวงษ์ ณ 
อยธุยำ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
นวนคร จ�ากัด (มหาชน) ลงนาม
สญัญาโครงการวางโครงข่าย High 
Speed Fiber Optic ในเขตส่ง
เสรมิอตุสาหกรรม นวนคร ปทมุ-
ธานี กับ และ ปรีญาภรณ์ ตั้ง-  
เผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อ�านวยการ 
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ�ากัด 
(มหาชน) ท่ีโรงแรมสวิสโซเทล 
เลอ คองคอร์ด J 11.00 น. ชิ-
เกคิ โคบำยำชิ ผู้อ�านวยการส�า 
นักข่าวสารญ่ีปุ่น และที่ปรึกษา

J 09.00 น. เกริกไกร จีระ-
แพทย์ ประธานกรรมการ บรษิทั 
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด 
(มหาชน) จัดพิธีเปิดการซื้อขาย
หลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลัก 
ทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ตลาด-
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย J 

บรษิทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศ 
ไทย) จ�ากดั จดังาน The GLA Party 
เปิดตวัยนตรกรรม The GLA คอม
แพ็คเอสยูวีระดับพรีเมียมโฉมใหม่
ล่าสดุ ทีม่อบสมัผสัความเป็นรถยนต์
อเนกประสงค์ในดไีซน์อนัปราดเปรยีว 
โฉบเฉีย่ว แต่แฝงด้วยสมรรถนะแบบ
สปอร์ต ดดุนัมากกว่าทีเ่คย พร้อม
เผยโฉมรถยนต์ Mercedes-AMG 
GLA 45 4MATIC ท่ีมาเติมเต็ม
ความต้องการของผู้ท่ีช่ืนชอบความ 
เรว็และแรงโดยเฉพาะ 
 มร.ไมเคลิ เกรเว่ ประธานบร-ิ
หาร บรษิทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประ 
เทศไทย) จ�ากดั กล่าวว่าในครึง่ปีหลงั
ของปี 2017 เมอร์เซเดส-เบนซ์ ยงั
คงยึดมัน่แนวคดิทีจ่ะน�าเสนอ “สิง่ที่
ดทีีส่ดุ” ให้กบัลกูค้าทัง้ในวนันีแ้ละ
วันข้างหน้า เพื่อตอกย�้าความเป็น
ผูน้�าอนัดบัหนึง่ของแบรนด์รถยนต์

เซเลบริตี้ร่วมงานThe GLA Party

 นอกจากนี ้ ทางบรษิทัฯ ยงัได้  
จัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบเครื่องเขียน
พร้อมด้วยสมุดจดบันทึกท่ีมีตรา 
ประทับพระบรมราโชวาทของพระ 
บาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช ซึง่มาจากกจิกรรมทีเ่มอร์
เซเดส ม ี บอ็กซ์ (Mercedes me 
BOX) เมื่อปลายปีทีแล้วจ�านวน 
1,700 ชดุ แก่ เดก็นกัเรยีนผูย้ากไร้
ในต่างจงัหวดัอกีด้วย

หรใูนประเทศไทย ผ่านการน�าเสนอ
ยนตรกรรมรุ่นใหม่ที่สามารถตอบ
สนองความต้องการที่หลากหลาย
ของลกูค้าได้เป็นอย่างด ีโดยในครัง้
นี ้ทางบรษิทัฯ ยงัคงให้ความส�าคญั
กบัรถยนต์ในกลุม่ Compact Car 
ด้วยการแนะน�า The GLA โฉมใหม่
ที่มาพร้อมกับดีไซน์สปอร์ตเร้าใจ 
เทคโนโลยีอันล�้าสมัย และระบบ
ความปลอดภยัล่าสดุ มาน�าเสนอให้
กบักลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นคนรุน่ใหม่มคีา 
แรกเตอร์ทีช่ืน่ชอบการผจญภยัท่อง
เทีย่ว แต่แฝงไปด้วยความสปอร์ตที่
ไม่เหมอืนใคร
 ส�าหรบับรรยากาศจัดงานปาร์ตี้
ทีม่ชีือ่ว่า The GLA Party ทีส่ะท้อน
ความโฉบเฉีย่ว ล�า้สมยั และความ
สนกุสนานของคนรุน่ใหม่ ผ่านการ
มอบประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุ โดยมไีฮ 
ไลท์ภายในงานคือดนตรแีนวอเิล็ก-

ทรอนกิส์ จากการมกิซ์ของดเีจช้ันน�า
ของเอเชีย อาทิ DJ HO.K, DJ Rory 
Roketto และ DJ SIR WALT พร้อม
ด้วยบรรยากาศของงานปาร์ตี้ที่น�า
เสนอในรูปแบบของศิลปะที่มีชีวิต
แนวใหม่ ทีผ่สานความเป็นเอเชยีได้
อย่างลงตวั และเครือ่งดืม่ซกิเนเจอร์
คอ็กเทลจากบาร์ชือ่ดงัอย่าง Mula-
ta Daisy จากลอนดอน, Queen 
Bee Twist จากประเทศสงิคโปร์และ 
French 75 จากนครนวิยอร์กมาไว้
ในงานนี้ท่ีเดียวโดยความโดดเด่น
ทีท่างแบรนด์ได้สร้างขึน้ภายในงาน
นัน้ สามารถสะท้อนถงึเอกลกัษณ์ที่
ไม่เหมอืนใครของ The GLA โฉม
ใหม่ได้เป็นอย่างดซีึง่ภายในงานครัง้
นี้ ยังมีเซเลบริต้ีให้เกียรติเข้าร่วม
งานอย่างคบัคัง่ อาท ิอนตุรา จาตกิ
วณชิ,บญุญาภาณิ ์เบญจรงคกลุ และ
กรชัเพชร อสิสระ เป็นต้น
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บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม

เร�ยนชงกาแฟสดใหอรอย โดยอาจารยรอย แอดดิสัน 
ผูเชี่ยวชาญดานการชงกาแฟ กวา 20ป

หากวันนี้ทานตองการทำธุรกิจ เปดรานกาแฟสด 
แตยังมีคำถามวา เราจะไป "เร�ยนชงกาแฟสดที่ไหนดี" 

วันนี้เรามีคำตอบใหกับทุกๆคำถาม ในทุกๆดานของวงการกาแฟ ไทย
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ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ 
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผุูใหการอบรมการชงกาแฟสด  
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย J 
เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระรำม 
9 ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค 
กรุป๊ ชวนชอ็ปเพลนิ เดนิฟินไปกบั
สินค้าแฟชั่นดีไซน์จากหลายร้าน
ดังในไอจี กับกิจกรรม ‘Happi-
ness Market’ ตั้งแต่วันนี้-5 
กันยายน 2560 พบกับสินค้าแฟ 
ช่ันจากหลากหลายร้านค้าดังใน
ไอจี อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่อง
ประดับ เครื่องส�าอาง ที่ลานไนน์  
สแควร์ ศนูย์การค้าเดอะไนน์ เซน็ 
เตอร์ พระราม 9
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สังคม

กอบกาญจน์ วฒันวรางกรู รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
เปิดการเสวนาวชิาการ หัวข้อ “การขยายศกัยภาพของธรุกจิ Wellness เพือ่
ประเทศไทย 4.0” โดยม ีจตพุจน์ ปิยมัปตุระ ผูว่้าราชการจงัหวดัระนอง, 
ดร.ดารกิา ลทัธพพิฒัน์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ ร่วมงาน

พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธบิดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เดินทางพร้อมคณะเจ้าหน้าที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมี ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหวัหน้าคณะเยีย่มยวุเกษตรกรทีเ่ดนิทางไปพกั
อาศยัและฝึกงานกับฟาร์มเกษตรกรชาวญ่ีปุน่ในจังหวัดคะนะกะวะ ประเทศญีปุ่น่ 

ขตัตยิา อนิทรวชิยั กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย เป็นประธานใน
งาน “เดอะวสิดอม โชว์ งามววิฒัน์รตันโกสนิทร์” การแสดงตระการตาที่
ได้เรยีงร้อยศิลปวฒันธรรมอนัเป็นทีส่ดุแห่งกรงุรตันโกสนิทร์ ทีโ่รงละครเค
แบงก์สยามพฆิเนศ ชัน้ 7 ศนูย์การค้าสยามสแควร์วนั

เวทติ โชควฒันา กรรมการผูอ้�านวยการ บรษิทั สหพฒันพบิลู จ�ากดั (มหา 
ชน) แถลงข่าวการเตรยีมความพร้อมจดัตวิฟรคีรัง้ใหญ่ “Sahapat Admis-
sion ครัง้ที ่20” ในวนัที ่2-7 ตลุาคม 2560 ทีม่หาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
ด้วย เน้นเนือ้หาการเรยีนเข้มข้น เจาะลกึแนวข้อสอบตอบโจทย์ทกุสนาม  

ปิยนิ ตลบันาค ปลดัจงัหวดัขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดงานเสวนา
และกจิกรรมจบัคูท่างธรุกจิ “Smart City. Safe City.เทคโนโลยพีฒันา
เมืองอจัฉรยิะ ขบัเคลือ่นประเทศสูไ่ทยแลนด์ 4.0” ทีห้่องคอนเวนชัน่ 2   
โรงแรมอวาน ีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซน็เตอร์ 

ทนง ลีอ้สิสระนุกลู กรรมการผูจ้ดัการ บจก.สทิธิผล 1919 และ แอนโทนโีอ 
มรินัดา กรรมการผูจ้ดัการ บจก.โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จดังาน “elf 
Dare To Win” เนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี น�า้มนัเครือ่งเอลฟ์ 
โดยม ีภราดร ศรชีาพนัธ์ แบรนด์ แอมบาสเดอร์ กลุม่สทิธผิล ร่วมงาน 

อจัฉรา เจรญิพร ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรมนษุย์และสือ่สารองค์กร บมจ.
ทางยกระดบัดอนเมอืง ส่งมอบดอกไม้จนัทน์ ให้กบั สกุฤตา สือ่เจริญ รองผู้
อ�านวยการส�านักพฒันาสังคม กรงุเทพมหานคร เพือ่ใช้ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

วนัชยั ลีน้ะวฒันา กรรมการผู้จดัการ บรษิทั เอช เซม มอเตอร์ จ�ากดั พา
คณะผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั เอช เซม มอเตอร์ จ�ากดั และในเครอื 
ฮัว้เฮงหล ีกรุป๊ จ�านวน 100 คน ร่วมปลกูปะการงัและปล่อยปลาเพือ่คนื
ความอดุมสมบรูณ์ให้กบัท้องทะเลไทย ณ ฐานทพัเรอืสตัหบี จงัหวดัชลบรุี 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 13ปีที่ 18 ฉบับที่ 4657 (1182) วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

สังคม

มร.ชอง เป๊ก ฮงุ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม 
จ�ากดั เข้ารบัรางวลั CSR-DIW Continuous Award ประจ�าปี 2560 จาก
กรมโรงงานอตุสาหกรรม ภายใต้โครงการส่งเสรมิโรงงานอตุสาหกรรม
ให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและอยู่ร่วมกบัชมุชนได้อย่างย่ังยนื 

สภุกติ เจยีรวนนท์ ประธานกรรมการ เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ และ ศ.ดร.สมคดิ 
เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ลงนามบนัทกึความเข้าใจ 
เพื่อร่วมกันด�าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา, ฝึกอบรมบุคลากรและ
นกัศกึษา และเผยแพร่ผลงานวชิาการทีส่�าเรจ็ออกสูส่งัคม 

มร.นรีาจ โกยาล ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั จอห์นสนัแอนด์
จอห์นสนั ประเทศไทย จ�ากดั เปิดตวัโครงการ “ครอบครวัปลอดภยั รูท้นั 
ป้องกนัไข้เลอืดออก” โดยม ีณฐัวฒุ-ิพรทพิย์ สกดิใจ มาถ่ายทอดความ
รู ้เกีย่วกบัโรคไข้เลอืดออก การปฐมพยาบาล และวธิกีารป้องกนั

ปรชีา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ 
เอ๊าท์เลท จ�ากัด (มหาชน) มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ บุญพร 
บรบิรูณ์ส่งศลิป์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั หลกัทรพัย์ หยวนต้า 
(ประเทศไทย) จ�ากดั เนือ่งในโอกาสเปิดตวับรษิทั อย่างเป็นทางการ 

สทุธธิรรม จริาธวิฒัน์ จดัพธิวีางศลิาฤกษ์โครงการใหม่ “ศนูย์การค้าเซน็-
ทรัลภเูกต็” ศนูย์การค้าล�าดบัที ่33 เมกะโปรเจค็ยิง่ใหญ่ระดบัเวลิด์คลาส
ของซพีเีอน็ โดยม ีปรชีา เอกคณุากลู, วลัยา จริาธวิฒัน์, ปกรณ์ พรรธนะ
แพทย์, ปณดิา สขุศรดีากลุ, ดร.ณฐักติติ ์ตัง้พลูสนิธนา ร่วมในพธิี 

ภมูพิฒัน์ สนิาเจรญิ รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายงานทรพัยากรบคุคล 
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) และผู้อ�านวยการสถาบันเอพี อะคาเดมี่ พา 4 
นักศึกษาไทยเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการอยู่อาศัยแห่ง
อนาคตจากต้นแบบเจ้าแห่งนวตักรรมและเทคโนโลย ีทีป่ระเทศญีปุ่น่ 

สพุรศร ีนาคธนสกุาญจน์ ผูอ้�านวยการฝ่ายปฏบิตักิารและบรหิารกลุม่สนิค้า 
เมกาโฮม ร่วมงานบ้าน ธอส.เอก็ซ์โป@กรงุเทพ2017 โดยได้รบัเกยีรตจิาก 
นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการตลาดธนาคาร
อาคารสงเคราะห์(ธอส.) เข้าเยีย่มชมบูธ๊ ทีศ่นูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์

บรษิทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากดั (มหาชน) น�าทมีผู้บรหิาร และพนกังาน
ร้านโกลบอลเฮ้าส์ สาขานครพนม ร่วมมอบน�า้ดืม่จ�านวน 300 โหล เพือ่
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดนครพนม โดยมีเจ้าหน้าที่กรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั เป็นผู้รบัมอบ  


