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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

สิงหาคมเป็นเดือนเดือดการเมืองไทยจาก 3 คดีใหญ่ 
โดยเฉพาะคดี “ยิ่งลักษณ์” ไม่ว่าค�าตัดสินผิดหรือไม่ผิด 
“พยัคฆ์” ที่คุยโอ่เป็น “ลูกผู้ชายอกสามศอก” ก็วิตกจริต 
รัฐประหารถึง 2 ครั้ง เสียง “แม้ว.. แม้ว” ยังไม่จบสิ้น 
“นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” จี้ 
“รัฐบาล คสช.” เร่งแก้เศรษฐกิจ 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ชม
เกาหลีก้าวหน้าทั้งการแพทย์และไอซีที 
“โสภณ พรโชคชัย” จับโกหกจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟ 
“Pegasus” ยันประชาชนต้องสู้ในสถานการณ์ไม่ปรกติ

นดัอุน่เครื่อง
อาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการ
เมอืงทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนับางมาตรา
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญใหม่ที่   
มีผลบังคับใช้ไปแล้วหรือไม่ ซึ่ง
เรื่องมวลชนนั้นได้มีปัจจัยน�้าท่วม
ในพ้ืนที่ภาคเหนือและอีสานมา
แทรกจนอาจท�าให้การประเมิน
สถานการณ์ผดิพลาด อย่างไรกต็าม 
ไม่ว่าจะมีจ�านวนกองเชียร์มามาก
หรือน้อยถือเป็นแค่นัดอุ่นเครื่อง
เท่านัน้ ของจรงิต้องรอดวูนัอ่านค�า
พพิากษา 25 สงิหาคม

การแถลงปิดคดทีีถ่กูกล่าวหาปล่อย
ปละละเลยให้มีการทุจริตในโครง 
การรบัจ�าน�าข้าวของน.ส.ยิง่ลกัษณ์ 
ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมนตร ีถกูจบั
จ้องเรือ่งมวลชนทีจ่ะเดนิทางมาให้
ก�าลังใจมากกว่าเนื้อหาสาระของ
คดี ทั้งในส่วนข้อเท็จจริงและข้อ  
กฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นศาล
ฎีกาฯจะมีค�าสั่งอย่างไรกับกรณีที่
ทีมทนายความของน.ส.ยิ่งลักษณ์
ไปยื่นเรื่องให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ
ตคีวามว่ากฎหมายวธิพีจิารณาคดี
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ฝ่ายความมั่นคงประเมินว่ามีไม่มาก
แต่หลักร้อยปลายๆ

หรือหลักพันต้นๆเท่านั้น
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เพรำะตอนนี้เกิดปัญหำน�้ำท่วม
ในหลำยจังหวัดทำงภำคเหนือ
และภำคอีสำนท�ำให้ประชำชน
ต้องอยู่ในพื้นท่ีเพื่อดูแลทรัพย์-
สินและปัญหำน�้ำท่วมก็ท�ำให้
กำรเดินทำงล�ำบำก
 อย่างไรก็ตาม วันแถลงปิด
คดไีม่ว่ากองเชยีร์อดตีนายกฯจะ
มมีากหรอืน้อยก็ถอืว่าเป็นแค่นดั
อุ่นเครือ่งเท่านัน้ ของจริงต้องรอ
ดูวันอ่านค�าพิพากษาวันที่ 25 
สิงหาคม
 แต่จ�านวนมวลชนทีจ่ะมา
ในวันแถลงปิดคดีก็จะท�าให้
ฝ่ายความมัน่คงและฝ่ายสนบั        
สนนุอดตีนายกฯประเมนิสถาน 
การณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในวนัที ่25 
สงิหาคมเพือ่เตรยีมยทุธศาสตร์ 
ทีจ่ะใช้ในวนัจรงิได้ระดบัหนึง่

สถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ต้อง
โฟกสัไปท่ีศาลฎกีาแผนกคดอีาญา
ของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง
 น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร อดตี
นายกรัฐมนตรี มีก�าหนดจะ
ขึ้นแถลงปิดคดีท่ีถูกอัยการ
เป็นโจทก์ยืน่ฟ้องข้อหาปล่อย
ปละละเลยให้มีการทุจริตใน
โครงการรับจ�าน�าข้าว ก่อนที่
จะอ่านค�าพิพากษาในวนัที ่25 
สิงหาคมนี้
 ประเดน็ทีต้่องด ูประเด็นแรก
คอืค�ำแถลงปิดดคดขีองน.ส.ยิง่-
ลกัษณ์ ว่ำจะแถลงอย่ำงไร ทัง้ใน
แง่ของข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย
 ประเด็นที่สองคือต้องดูว่ำ
ศำลฎีกำฯจะมีค�ำสั่งอย่ำงไรกับ
กรณีที่ทีมทนำยควำมของน.ส. 
ยิ่งลักษณ์ไปยื่นเรื่องให้ส่งศำล
รัฐธรรมนูญตีควำมว่ำกฎหมำย
วิธีพิจำรณำคดีอำญำของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทำงกำรเมอืงทีใ่ช้อยูใ่น
ปัจจุบันบำงมำตรำขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีผลบังคับ

ใช้ไปแล้วหรือไม่
 แม้ก่อนหน้ำน้ีศำลฎีกำฯจะมี
ค�ำสั่งไปแล้วครั้งหนึ่งโดยไม่ส่ง
ตีควำม แต่เมื่อทีมทนำยไปยื่น
เรื่องซ�้ำก็ต้องแจ้งผลพิจำรณำให้
ทรำบอีกทีว่ำจะรับเรื่องและส่ง
ตีควำมตำมขอหรือไม่
 ประเดน็ทีส่ามทีด่เูหมอืนหลาย
ฝ่ายจะให้น�า้หนกัมากทีส่ดุในตอน
นีค้อืจ�านวนมวลชนทีจ่ะเดนิทาง
มาให้ก�าลังใจต่ออดีตนายกฯย่ิง
ลักษณ์ที่ศาลฎีกาฯ
 ไม่ว่าจะมามากหรือน้อย
ล้วนเป็นประเด็นให้ต้องพูด

ถึงทั้งสิ้น
 แม้ฝ่ำยสนบัสนนุอดตีนำยกฯ
จะตีปี๊บว่ำจะมีประชำชนจ�ำนวน
มำกแห่มำให้ก�ำลงัใจอดตีนำยกฯ
 แต่ฝ่ำยควำมมัน่คงก็ประเมนิ
ว่ำมไีม่มำกไปกว่ำกำรมำให้ก�ำ-
ลังใจอดีตนำยกฯในช่วงกำรสืบ
พยำนช่วงทีผ่่ำนๆมำ คอืแต่หลกั
ร้อยปลำยๆหรือหลักพันต้นๆ
เท่ำนั้น
 นอกจำกน้ี ยังอุ่นใจได้ว่ำมวล 
ชนจำกภำคเหนอืและภำคอสีำน
ทีค่ำดว่ำจะมำเตมิให้จ�ำนวนผูใ้ห้
ก�ำลังใจมำกข้ึนอำจไม่มำตำมนัด 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4634 (1159) วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รำยงำน)

นัดอุน่เครื่อง
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ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

  แม้แต่ภำพกำรแต่งกำยกป็ระทบัใจ ผูม้ำร่วม
กนัท�ำสำธำรณประโยชน์ใส่เสือ้สดี�ำและผกูผ้ำพัน
คอสเีหลอืง ทหำรทีอ่อกมำร่วมท�ำควำมสะอำดก็
ท�ำให้ประชำชนประทบัใจว่ำเป็นพลงัของประชำชน 
ท�ำกนัแบบนีแ้ล้วกเ็หน็อะไรทีเ่ป็นชิน้เป็นอนั 
 อย่ำงทีว่ดัสวนแก้วของอำตมำ มญีำตโิยมมำ
ท�ำบุญและบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่วัดจ�ำนวนมำก
อย่ำงไม่เคยปรำกฏมำก่อน เช่น พนกังำนห้ำงบิก๊
ซทีกุสำขำในนนทบรุ ีรวมถงึพนกังำนบรษิทัเอก 
ชนต่ำงๆ กม็ำร่วมเป็นจติอำสำท�ำควำมสะอำด
วดั มำปัดกวำดเชด็ถกู ทัง้ยงัน�ำข้ำวปลำอำหำร
มำเลีย้งดคูนยำกจนในโครงกำรของวดัอกี ท�ำให้
บรรยำกำศดมีำกๆ ถอืว่ำสดุยอด เป็นนมิติใหม่
และต้องถือว่ำเป็นควำมโชคดีของประเทศที่ทุก
ภำคส่วนออกมำร่วมกนัท�ำกจิกรรมเพือ่สำธำรณ 
ประโยชน์อย่ำงนี ้รวมตวัรวมใจกนัแบบนี ้ประ-
เทศอืน่ท�ำไม่ได้ แต่ประเทศไทยท�ำได้ ยงัไงกข็อ
ให้ปีหน้ำฟ้ำใหม่ร่วมกนัท�ำให้เกดิคุณเกดิประ-
โยชน์อย่ำงนีอ้กี
 การจัดกิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิม
พระชนมพรรษา เราไม่ได้แค่ถวายพระพร
ว่า “ทรงพระเจรญิ” เท่านัน้ แต่เรายงัร่วม
กันท�าอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง
ด้วย ค�าพดูอย่างเดยีวจะไม่สมบรูณ์แบบ ถ้า
เราไม่ลงมือกระท�าด้วย จึงหวังใจว่ากิจ-
กรรมแบบนีจ้ะมต่ีอไปในปีต่อๆไป เป็นการ
สร้างสรรค์และพฒันาประเทศของเราให้ดี
งามต่อไปเรือ่ยๆ
  เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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เราไม่ได้แค่ถวายพระพรว่า “ทรง
พระเจรญิ” เท่านัน้ แต่เรายงัร่วมกนั
ท�าอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อบ้าน-
เมอืงด้วย

“สภาขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศ 
(สปท.)” เป็นแม่น�ำ้สำยแรกใน 5 สำย
ของ “คณะรัฐประหาร” ที่ต้องหมด
หน้ำทีห่ลงัส่งมอบงำนปฏริปู 188 เรือ่ง
ให้ “ทั่นผู้น�า” 
  บรรดำสปท. และ “ทัน่ผูน้�า” กต้็อง
อวยกันไปอวยกันมำว่ำเป็นควำมส�ำเรจ็
ทีม่คีณุภำพซึง่เป็นกำรท�ำประโยชน์และ
วำงรำกฐำนให้กับประเทศชำติว่ำ กำร
ปฏิรูปและยุทธศำสตร์ชำติเป็นเหมือน
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนประเทศ เพื่อไม่
ให้เสยีบนสะพำนหรอืกลำงสะพำน เพือ่
ก้ำวข้ำมแม่น�้ำเชี่ยวกรำด
  ที่น่ำสนใจคือ สปท.200 คนที่เข้ำ
ท�ำหน้ำที่แทน “สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(สปช.)” ที่สิ้นสภำพไปตำมโรดแม็พ 
นัน้ “โครงการอนิเทอร์เนต็เพือ่กฎ-
หมายประชาชน” หรือ “iLaw” ไม่
ต่ำงกับกำรสืบทอดอ�ำนำจและภำรกิจ
จำกสปช.ที่ทิ้งข้อเสนอกำรปฏิรูปไว้ถึง 
505 ข้อ ซึ่งสปท.ก็มีอดีตสปช.ถึง 61 
คน 
  หำกนับจำกกำรเริ่มแต่งตั้ง 13 ตุ-
ลำคม 2558 ถึง 31 กรกฎำคม 2560 
ทีเ่ป็นวนัสิน้สดุกำรท�ำงำนของ สปท.ใช้
งบประมำณไปประมำณ 1,072 ล้ำน
บำท เป็นค่ำตอบแทนกำรท�ำงำนของ 
สปท.และผูเ้กีย่วข้องประมำณ 770 ล้ำน
บำท
  ที่ส�าคัญคือ การท�าหน้าที่ปฏิ-
รปูประเทศ 1 ปี 10 เดอืนของสปท. 
ถกูวพิากษ์วจิารณ์ว่าไม่ได้มผีลงาน
ปฏิรูปอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
เลย ข้อเสนอการปฏิรูปเป็นนาม 
ธรรมกว่า 75%!
 สุดท้ายผลงานจะพิสูจน์ว่า “รัฐ-
ประหาร” ครั้งนี้ “เสียของ” หรือ “เสีย
เปล่า” หรือไม่?  

แม่น�้าเรือแป๊ะ?

กำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำในหลวง
รชักำลที ่ 10 เมือ่วนัที ่ 28 กรกฎำคมทีผ่่ำนมำ
แล้ว ถอืว่ำค่อนข้ำงประทบัใจ เพรำะเกดิคณุเกดิ
ประโยชน์ต่อประเทศชำตแิละต่อสงัคม เช่น มกีำร
ลอกคคูลองก�ำจดัขยะต่ำงๆ มกีำรร่วมแรงร่วมใจ
กนั เป็นงำนทีเ่ป็นหน้ำเป็นตำและเป็นชิน้เป็นอนั  
ทีผ่่ำนมำมกีำรจดังำนวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ 
ซึง่มทีัง้เรือ่งสนกุ มกีำรร้องร�ำท�ำเพลง หรอืมกีำร
จดังำนทีท้่องสนำมหลวงและร่วมกนัแสดงควำม
จงรกัภกัดด้ีวยกำรร้องเพลงสรรเสรญิพระบำรมี 
แต่ครั้งน้ีเป็นกำรร่วมท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประ-
โยชน์ เรยีกว่ำเป็นอกีรปูแบบหนึง่ทีต่ืน่ตำตืน่ใจ
ส�ำหรบัประชำชนคนไทย  
 สถำบันพระมหำกษัตริย์จึงถือว่ำเป็นโชคดี
ของประชำชนคนไทยที่มีสถำบันเป็นศูนย์รวม   
ใจ จะจดักจิกรรมอะไรกท็�ำกนัอย่ำงเป็นหน้ำเป็น
ตำ เป็นชิน้เป็นอนั อย่ำงเป็นปึกเป็นแผ่น ครัง้นี้
กไ็ด้งำนได้ควำมสะอำดให้กบับ้ำนเมอืง นีแ่หละ
ทีเ่รยีกว่ำควำมจงรกัภกัด ีไม่ใช่จงรกัภกัดแีต่ปำก 
แต่เรำออกมำร่วมท�ำสำธำรณประโยชน์  
  กำรจดักจิกรรม จดังำนอะไรทีเ่ป็นบญุเป็น
กศุลใหญ่โต ยิง่ท�ำให้เกดิประโยชน์ต่อบ้ำนเมอืง 
ต่อสงัคมกย็ิง่ด ี เพรำะฉะนัน้กำรร่วมแรงร่วมใจ
กนัท�ำครัง้นี ้จงึถอืว่ำ เป็นแบบอย่ำง ซึง่วนัเฉลมิ
พระชนมพรรษำรชักำลที ่10 ในปีหน้ำหรอืปีต่อๆ
ไปกค็งจะเป็นอย่ำงนีอ้กี เมอืงไทยกน่็ำอยู ่เพรำะ
คคูลองหรอืถนนหนทำงจะสะอำดสะอ้ำนเป็นที่
เชดิหน้ำชตูำ
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จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,900.00 บำท

 ขำย 20,000.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,541.00  บำท

 ขำย   20,000.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,266.49  ขำย 1,266.92
ลอนดอน ซื้อ 1,266.39 ขำย 1,266.62

ภาวะหุน้ 31 กรกฎาคม 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

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

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

33.56

39.73625

45.49625

4.3763

0.31358

24.842

-4.98  1,576.08  
  57,299.81
-7.82  2,250.61  
  49,253.33
-3.12  1,003.96  
  42,309.63
-7.45  551.03  
  1,330.58

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,694.06  -7.84

2,350.43  -9.85

2,454.51  -14.70

1,842.21  -8.47

2,376.90  -10.76

2,908.66  -2.25

1,252.41  -1.80

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,240.21

7.40

7,766.71

13.55

-3,526.50

-

21,315.90

37.20

28,474.81

49.69

-7,158.91

-

24,710.29

43.12

16,379.34

28.59

8,330.95

- 

‘สหรฐั-บาท’กดดนัดชันหีุน้

 นำยวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประ 
ธำนกรรมกำรบริหำรบริษัทหลัก
ทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ�ำกดั 
(KTBST) ประเมินตลำดหุ้นสัป-
ดำห์นี้ (31 กรกฎำคมถึง 4 สิง-  
หำคม) ว่ำ ตลำดยังมีควำมไม่ชัด 
เจนเนื่องจำกบำงส่วนยังมีควำม
กังวลต่อเร่ือง Fund Flow ที่ยัง
ไม่มีทิศทำงที่แน่นอน จึงยังไม่มี
เมด็เงนิใหม่ๆเข้ำมำในตลำด เพรำะ
ขำดปัจจัยบวกสนับสนุนรวมทั้ง 
รำคำหุ้นหลำยๆตัวขึ้นมำมำก ซึ่ง
ในช่วงต้นสัปดำห์มีโอกำสที่ดัชนี
จะปรับตัวลงก่อน 
 สัปดำห์น้ีตลำดจึงยังให้ควำม
สนใจกับเรื่องอื่นของสหรัฐมำก 
กว่ำ อำทิ กำรผ่ำนร่ำงกฎหมำย
ด้ำนสุขภำพและกำรขยำยเพดำน
หน้ีท่ีจะมีผลไปถึงกำรออกกฎ-
หมำยด้ำนเศรษฐกิจตัวอื่นๆด้วย 
ซึ่งจะเห็นได้ว่ำทิศทำงค่ำเงินดอล
ล่ำร์อ่อนค่ำต่อไป แสดงว่ำนักลง 
ทุนมองลบต่อตลำดสหรัฐ ตลำด
หุ้นต่ำงประเทศสัปดำห์นี้จึงจะพุ่ง

ควำมสนใจไปที่ตัวเลข PMI ของ
สหรัฐ จีน ยุโรป ตัวเลข GDP ยุ-
โรปและตัวเลขกำรจ้ำงงำนนอก
ภำคเกษตรกรรมของสหรัฐในวัน
สุดท้ำยของสัปดำห์ รวมทั้งปฏิกิริ 
ยำของสหรัฐต่อกำรทดลองขีป-
นำวุธเกำหลีเหนือ
 ขณะทีก่ำรแขง็ค่ำของเงนิบำท
เป็นอกีปัจจยัส�ำคญั  KTBST มอง
ว่ำเงินบำทจะแข็งค่ำขึ้นไปอีกที่
ระดบัเป็น 33.35 บำทต่อดอลลำร์ 
ในช่วง 1-3 เดือนต่อจำกนี้ ซึ่งจะ 
เป็นผลจำกแรงเทขำยดอลลำร์ เนือ่ง 
จำกควำมกงัวลว่ำรฐับำลสหรฐัจะ
ไม่สำมำรถผลัดดันนโยบำยกระ 
ตุน้เศรษฐกจิได้ภำยในปีนี ้ดงันัน้
หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งออก
จะมีควำมเสี่ยงมำกขึ้น สัปดำห์นี้
ดัชนีจึงมีโอกำสที่จะอ่อนตัวลง  
 ส�ำหรบักลยทุธ์กำรลงทนุ แนะ 
น�ำให้ “รอซ้ือเม่ือดชันฯีอ่อนตวัลง
มำ” โดยกำรเลอืกหุน้ควรเน้นหุน้

ที่มีปัจจัยบวกสนับสนุน ไม่ว่ำจะ
เป็นเรื่องผลประกอบกำรไตรมำส 
2 หรือหุ้นที่รำคำลงมำมำก เป็น
ตัน เลี่ยงหุ ้นที่รำคำขึ้นมำมำก 
โดยไม่ปัจจัยบวกรองรับ เช่นหุ้น 
P/E สูง แต่ก�ำไรหด เพรำะหำก
ดชันปีรบัตวัลงไปที ่1,566 จดุ อำจ
มีแรงขำยหุ้นเหล่ำนี้อีกครั้ง โดย
หุ้นที่อำจต้องมีควำมระมัดระวัง 
หำกตลำดที่กำรปรับฐำนอีกรอบ
จะเป็นหุ้นทีร่ำคำปรบัตวัขึน้ไปมำก 
อย่ำงเช่น AOT, TOP หรือโรง
ไฟฟ้ำบำงตัว เช่น GPSC 
 ขณะทีหุ่น้ทีน่่ำสนใจในกำรเข้ำ
ซือ้ หำกดชันมีกีำรปรบัฐำนหรอืมี
ปัจจัยบวกเฉพำะตวั อำท ิMAJOR 
และ SAT โดย KTSBT ประเมิน
กรอบดัชนีในสัปดำห์นี้ที่ 1,566- 
1,590 จุด หุ้นแนะน�ำเชิงกลยุทธ์ 
อำท ิ MAJOR, SAT, KTB, BEM, 
ORI หุน้แนะน�ำเชงิเทคนคิ EPG, 
CBG, PYLON 

ช้อปสุดฟิน : เคทีซี โดย พิทยา 
วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร-ธุรกิจบัตรเครดิต 
ผนึกก�าลังพันธมิตร บริษัท เอ.พี. 
ฮอนด้า จ�ากัด และ บริษัท วีซ่า 
อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 
ออกแคมเปญ “ช้อปสุดฟิน ห้าง
ดงัท้องถิน่ทัว่ไทย” กบับตัรเครดติ
เคทีซี ระหว่างวันนี้-30 กันยายน 
2560 

“KTBST ชีต้ลาดหุน้สัปดาห์นี้
ยงัวติก Fund Flow รวมทัง้
เงินบาทที่ยังแข็งค่าต่อเนื่อง
ซึง่กระทบกลุม่หุน้ส่งออกและ
การลงทุน แนะรอซือ้เมือ่ดัชนี
อ่อนตัวและ ระวังหุ้นที่ราคา
ขึน้ไปมาก คาดหุน้สปัดาห์นีจ้ะ
อยูใ่นกรอบ 1,566-1,590 จดุ 
หุน้ทีน่่าสนใจ MAJOR, SAT, 
KTB, BEM, ORI”
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เข้าเทรดวนัแรก : เกศรา มัญชศุร ีกรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยนิดกีบั ทกัษณิ ตนัตไิพจติร กรรมการ
ผูจ้ดัการพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารของ บรษิทั ไฟร์เทรดเอน็จเินยีริง่ จ�ากดั 
(มหาชน) ในพธีิเปิดการซ้ือขายหลกัทรพัย์เป็นวนัแรก โดยเปิดตลาดที่
ราคา 3.86 บาท จากราคาไอพโีอ 2.95 บาท  

สมัมนา : ดร.รนิใจ ชาครพพิฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ตลาดสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) เปิดงานสมัมนาค่าเงนิครัง้ส�าคญั “รบัมอื
ค่าเงนิผนัผวนอย่างมัน่ใจได้ด้วย USD Futures” เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบั
สญัญาซือ้ขายดอลลาร์ล่วงหน้า เคร่ืองมอืบริหารค่าเงนิและจดัการความ
เสีย่งให้ธรุกจิ 

ปฐมภพ สุวรรณศิริ 

‘ไทยคม6’ จับมือ iSAT Africa พร้อมให้บริการโซลูชั่นส์
การส�ารองข้อมลูแก่ผูป้ระกอบการโทรคมนาคมในแอฟรกิา
ตะวันออกบริการบรอดแบนด์ศักยภาพสูง

‘ไทยคม6’รกุ‘แอฟรกิา’ครบวงจร

 นำยปฐมภพ สวุรรณศริ ิหวั-
หน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรค้ำ 
บมจ.ไทยคม ประกำศควำมส�ำเรจ็
ในกำรบรรลุข้อตกลงในสัญญำ
กบั iSAT Africa ผูน้�ำกำรให้บร-ิ
กำรส่ือสำรโทรคมนำคมรำยใหญ่
ของแอฟริกำ และเป็นบริษัทใน
เครือของ Wannanchi Group 
Holdings ทีใ่ห้บริกำรในแอฟร-ิ
กำตะวนัออกด้วยบรกิำรโซลช่ัูนส์
โทรคมนำคมผ่ำนดำวเทยีมทีส่ม 
บูรณ์แบบ รวมถึงกำรส�ำรองข้อ 
มลูให้เครอืข่ำยใยแก้ว โดยภำยใต้
ข้อตกลงดังกล่ำว ไทยคมจะให้
บรกิำรเช่ือมต่ออนิเทอร์เนต็ (IP) 
ควำมเรว็สงูผ่ำนดำวเทยีมไทยคม 
6 กรณรีะบบเครือข่ำยใยแก้วเกดิ
ปัญหำ หรือไม่สำมำรถให้บรกิำร
ได้ ซึง่จะช่วยให้ iSAT Africa สำ- 
มำรถน�ำเสนอโซลชูัน่ส์กำรส�ำรอง
ข้อมูลที่ครบวงจรและพร้อมใช้
งำนอย่ำงเต็มทีใ่ห้กบัลูกค้ำ 
 ไทยคมมองเห็นกำรเติบโต
ควำมต้องกำรใช้งำนสญัญำณดำว 

เทียมเพือ่กำรสือ่สำรในแอฟรกิำ 
เนือ่งจำกเป็นระบบกำรสือ่สำรที่
เชือ่ถอืได้และประหยดัต้นทุน จึง
มุ่งมั่นจะขยำยกำรเข้ำถึงและให้
บรกิำรลกูค้ำด้วยโซลชูัน่ส์บรกิำร
ทีด่ทีีส่ดุทีพ่ฒันำให้มคีวำมเหมำะ
สมและตรงควำมต้องกำรทำงธรุ-
กิจของลูกค้ำ ไทยคมมีประสบ-
กำรณ์กำรให้บริกำรส่ือสำรผ่ำน
ดำวเทียมมำอย่ำงยำวนำน และ
ถอืเป็นผูน้�ำในกำรให้บรกิำรธรุกจิ
ดำวเทียมช้ันน�ำของเอเชยี โดยที่
ผ่ำนมำ ได้น�ำสญัญำณดำวเทียม
ศักยภำพสูงมำเชื่อมต่อกับสัญ-
ญำณโทรศัพท์มอืถอืและอนิเทอร์ 
เนต็ (Celluar & Internet back-
haul) เพือ่ช่วยยกระดบัคณุภำพ
กำรให้บริกำรสัญญำณโทรคม-
นำคมต่ำงๆ มำโดยตลอด จึงมัน่ 
ใจว่ำลกูค้ำทกุรำยในแอฟรกิำจะ
ได้รับประโยชน์จำกกำรบริกำร
เชือ่มต่อกำรส่ือสำรด้วยสญัญำณ
ดำวเทียม ถอืเป็นบรกิำรทีบ่รหิำร
จัดกำรบนเครือข่ำยที่มีประสิทธิ 

ภำพและเป็นบริกำรที่ไทยคมมี
ประสบกำรณ์มำอย่ำงยำวนำน
 นำยมนูชิ ชำร์มำ หวัหน้ำคณะ
ผู้บริหำร ด้ำนกำรปฏบัิติกำร iSAT 
Africa เปิดเผย กำรให้บรกิำรของ
ไทยคมในแอฟรกิำตะวนัออก  iSAT 
ถอืเป็นบรษิทัผูน้�ำนวตักรรมแถว
หน้ำที่น�ำเสนอบริกำรที่มีควำม
ยดืหยุน่ให้กบัลกูค้ำ รวมถงึในภมูิ
ภำคอ่ืนๆ ท่ัวโลก โดยกำรบรกิำร
ครอบคลมุทัง้สือ่สำรผ่ำนดำวเทยีม
ในระบบ VSAT บรกิำรด้ำนบรอด
คำสต์ บรกิำรด้ำนเสยีง บรกิำรรับ
ส่งสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อน ที่  

และบรกิำรเครอืข่ำยใยแก้ว ขณะ
ทีค่วำมต้องกำรด้ำนข้อมลูนบัวัน
จะเพิ่มขึ้นท่ัวโลก โดยได้รับแรง
หนนุจำกควำมนยิมทีเ่พิม่ขึน้ของ
อุปกรณ์ท่ีใช้เชือ่มต่อข้อมลู ซึง่ใน
แอฟรกิำมกีำรเตบิโตสงูเช่นเดยีว 
กัน และบรกิำรสือ่สำรผ่ำนดำว-
เทียมจะมีบทบำทส�ำคัญที่จะมำ
พัฒนำและรองรับกำรเติบโตดัง
กล่ำว 
  “สัญญำณดำวเทียมของไทย
คมจะเป็นกลไกส�ำคญัทีจ่ะมำช่วย
ขยำยเครอืข่ำยใยแก้วของ iSAT 
ในกำรให้บรกิำรอินเทอร์เนต็ใน
แอฟริกำโดยเฉพำะกำรเชื่อมต่อ
ไปยังพืน้ทีท่ีโ่ครงข่ำยภำคพืน้ดนิ
ท่ียังไม่สำมำรถเข้ำถงึ เครอืข่ำยใย
แก้วของ iSAT มศีกัยภำพกำรให้
บรกิำรทีค่รอบคลมุแอฟรกิำ ยโุรป 
เอเชยี และอเมรกิำ ควำมร่วมมอื
กับไทยคมจะช่วยเติมเต็มควำม
ต้องกำรทีเ่พิม่ขึน้ และช่วยให้บรษิทั
สำมำรถให้บรกิำรข้อมูลโดยใช้เครอื
ข่ำยใยแก้วผสมผสำนกบัเครือข่ำย
ดำวเทยีม ท�ำให้บรกิำรมคีวำมยดื 
หยุน่และยงัคงรกัษำคณุภำพมำตร 
ฐำนของบรกิำร (Quality of Ser-
vice : QoS) ไว้ได้”
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ฮามลิตนั’ท�าในสิง่ทีถ่กูต้อง
เซบำสเตยีน เวตเตล คว้ำชยัสนำมฮงักำเรยีน 
กรงัด์ปรซ์ี เมือ่วนัอำทติย์ผ่ำนมำ แต่เกดิขึน้
ระหว่ำงกำรแข่งขนัรอบสดุท้ำย เม่ือ ลูอสิ ฮา
มลิตนั ชะลอควำมเรว็ลง ปล่อยให้คู่แข่งแซง
หน้ำไป จนตวัเองจบกำรแข่งขันด้วยอนัดบัท่ี 
4 พร้อมกับบอกว่ำ “เป็นสิง่ทีถ่กูต้องทีค่วร
ท�ำ” โดย วลัเตรี ่บอตตำส แซง ฮำมิลตนั ใน
รอบ 45 ของกำรแข่งขนั 70 รอบ พร้อมกบั
ยนืยนัว่ำ หำกเพือ่นร่วมทมีของเขำกลบัมำได้ 
และเขำไม่สำมำรถแซงหน้ำทมีเฟอร์รำรีไ่ด้ ฮำ
มลิตนั กล่ำวว่ำ “ผมเป็นผูช้ำยท่ีต้องรกัษำค�ำ
พดู ผมบอกแล้วว่ำหำกผมไม่สำมำรถแซงได้ 
ผมต้องให้เขำกลบัมำ” 

‘อลัเวส’เร่งกระตุน้‘เนย์มาร์’ 
ดานี ่อลัเวส ฟลูแบก็ทมีปำรสี แซงต์ แชแมง 
กระตุน้ เนย์มาร์ เพือ่นร่วมชำตบิรำซลิ ให้
กล้ำตดัสนิใจในกำรย้ำยมำร่วมทมียกัษ์ใหญ่
ของลกี เอิง ด้วยค่ำตัวทีเ่ป็นสถติโิลก หลงัจำก
ทีม่บีรษิทัรับแทงพนนัต้ังรำคำว่ำ 1/3 ว่ำ กอง
หน้ำทมีบำร์เซโลน่ำ มโีอกำสย้ำยทีมสูงมำก 
ด้วยค่ำตวั 222 ล้ำนยโูร อลัเวส กล่ำวกบั มำร์
ก้ำ ว่ำ “เป็นกำรตดัสนิใจท่ีส�ำคัญส�ำหรบัเขำ 
แต่เป็นกำรตัดสินใจที่ผู้ชำยจะต้องตัดสินใจ 
เขำเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคหนึ่งของผม และผม
ต้องกำรให้เขำมำอยูใ่นทมีด้วยกนั แต่ผมไม่
สำมำรถแทรกแซงได้ ผมมส่ีวนให้เขำไปเล่น
บำร์เซโลน่ำ แต่กำรตดัสนิใจอยูก่บัเขำ” 

‘นาสร’ีอนาคตยงัไม่ชดัเจน
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กล่ำวว่ำ ทมีแมนเชสเตอร์ 
ซิตี ้ให้ควำมเคำรพในตวัของ ซาเมยีร์ นาสรี 
ปีกตวักลัน่ของทมี แต่ยนืยนัว่ำ อนำคตของ
เขำกบัทมีขึน้อยู่กับตัวนกัเตะและตวัแทนของ
เขำ เมือ่ฤดกูำลทีแ่ล้ว นำสร ีถกูปล่อยให้ทีม
เซบญ่ีำ ยมืตวัไป ลงเล่น 23 นดัในฤดกูำล 
2016-17 เขำต้องโชคร้ำยทีม่อีำกำรบำดเจบ็
เข้ำมำรบกวนและก�ำลงัอยูใ่นระหว่ำงกำรรอ
ผลสอบกำรตรวจโด๊ปของเขำ กวำร์ดิโอล่ำ 
กล่ำวว่ำ “เขำรูส้ถำนกำรณ์เขำด ีทมีเรำมผีูเ้ล่น
กองกลำงหลำยคน เรำต้องกำรให้ นำสร ีอยู่
กับเรำ แต่เขำต้องกำรไปกับเซบีญ่ำ เมื่อ
ฤดกูำลทีแ่ล้ว อดตีเป็นเรือ่งไม่ส�ำคัญ ทกุอย่ำง
ขึน้อยูก่บัอนำคต และกำรตัดสินใจของเขำ”    

อำร์แซน เวงเกอร์ กุนซือทีม “ปืนใหญ่” อำร์ 
เซนอล เชื่อว่ำ สถำนกำรณ์ของทีมในเวลำนี้ มี
ส่วนให้ทมีสำมำรถรัง้ตวันกัเตะอย่ำง อเลกซสิ 
ซานเชส และ เมซุตโอซีล อยู่กับทีมไปจน
จบสญัญำ ซึง่สญัญำของทัง้คูจ่ะอยกูบัทมีไปจน
สิ้นสุดฤดูกำลหน้ำ ที่จะเริ่มต้นขึ้นสองสัปดำห์
ที่จะถึงนี้ 
 นกัเตะอย่ำง ออกลำเด แชมเบอร์เลน, แจ๊ก 
วิลเชียร์ และ เคียรำน กิ๊บส์ ก็ยังเหลือสัญ-    
ญำกับทีมไม่ถึงปีแล้ว และนักเตะเหล่ำน้ี ก็
สำมำรถท่ีจะเกิดกำรเจรจำกับทีมอื่นได้นับ  
จำกนี้ และในสถำนกำรณ์เช่นน้ี อำจจะเกิด   
ขึ้นกับคู่หูดูโอ อย่ำง ซำนเชส กับ โอซีล ด้วย 
ซึง่แฟนๆอำร์เซนอล อำจจะไม่ต้องกำรให้พวก
เขำเดินออกจำกเอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ไปแบบ
ฟรีๆ 
 ซึง่ เวงเกอร์ เองกย็นืยนัมำนำนแล้วว่ำ ทมี
ต้องกำรนักเตะทั้งคู่ช่วงซัมเมอร์นี้ แต่ก็ยังไม่
สำมำรถบรรลุข้อตกลงสัญญำใหม่กันได้ โดย
ในรำยของ ซำนเชส กย็งัอยูใ่นควำมสงสยัของ
ใครหลำยคน เนื่องจำกถึงเวลำนี้ กองหน้ำทีม
ชำติชิลี ยังคงไม่กลับมำซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม 
เน่ืองจำกได้ขยำยเวลำวันหยุดออกไป จำก
ภำระกจิทมีชำตใินศกึคอนเฟเดอเรชัน่ คพั ซึง่
ก�ำหนดเดิม เขำจะกลับมำร่วมซ้อมกับทีมเมื่อ
วันอำทิตย์ท่ีผ่ำนมำ แต่ก็ต้องล่ำช้ำออกไป 
เพรำะมีอำกำรไข้หวัด  
 ทั้งๆที่ฤดูกำลใหม่ก�ำลังจะเริ่มขึ้น ก็ยังค�ำ 
ถำมเกิดขึ้นมำกมำยในอนำคตนักเตะของทีม 
แต่ เวงเกอร์ ยนืยนัว่ำ ไม่มอีะไรผดิพลำด และ
นัน่กห็มำยควำมว่ำพวกเขำยงัคงเล่นให้กบัเรำ
อยู่เหมือนเดิม 

“ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด ใกล้ที่
จะได้ตวั เนมานจา มาติช กองกลำงเซอร์เบยี 
จำกทีม “สิงโตสนี�ำ้เงนิ” เชลซ ีในรำคำ 40 ล้ำน
ปอนด์ ซึง่ มำตชิ กจ็ะเป็นนกัเตะคนที ่3 ของทมี
แมนฯ ยไูนเตด็ ช่วงซมัเมอร์นี ้หลงัจำกทีค่ว้ำตวั 
วคิเตอร์ ลนิเดลอฟ กองหลงัจำกทมีเบนฟิก้ำ 31 
ล้ำนปอนด์ และ โรเมล ู ลกูำก ู กองหน้ำจำกทีม 
“ท็อฟฟ่ีสีน�ำ้เงนิ” เอฟเวอร์ตนั รำคำ 75 ล้ำน
ปอนด์ โดยทำงด้ำน โชเซ มรูนิโญ่ นำยใหญ่ของ
ทีม กล่ำว หลงัจำกจบเกมทีท่มีเอำชนะทมีวำเลเร

 “ผมคิดว่ำอนำคตอันใกล้นี้ คุณจะได้เห็น
อะไรที่ชัดเจนมำกขึ้น นักเตะทุกคนจะอยู่กัน
จนจบสัญญำของพวกเขำ ท�ำไมนะเหรอ เพรำะ
ว่ำอะไรนะเหรอ เพรำะว่ำตลำดซือ้ขำยนักเตะมัน
สงูมำก แม้แต่นกัเตะธรรมดำหลำยคน ก็จะอยู่
กันจนครบสัญญำของพวกเขำ เพรำะว่ำไม่มี
ใครทีต้่องกำรจ่ำยเงนิด้วยจ�ำนวนมหำศำล ผม
มั่นใจอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ มันจะกลำยเป็นเรื่อง
ปรกติ” 
 “ผมคิดว่ำกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน นัก
เตะทกุคนต้องกำรโชว์ผลงำนให้ดทีีส่ดุ เมือ่คณุ
เป็นนกัฟตุบอล คณุกต้็องแสดงผลงำนของคณุ
จนวันสุดท้ำยของสัญญำ”    
 “อะไรคือกำรเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณมีสัญ-
ญำอีก 2 ปี หรือว่ำ 1 ปี คุณก็ยังคงต้องวิ่งลง
ไปในสนำม และต้องเล่นด้วยผลงำนที่ดีที่สุด 
ผมไม่เข้ำใจคุณคิดอย่ำงไร” 

‘มาตชิ’เตรยีมสวมเสือ้‘ผ’ี
นก้ำ 3-0 เมือ่วนัอำทติย์ทีผ่่ำนมำว่ำ “เรำก�ำลงัรอ
ข่ำวดี ซึ่งเขำต้องกำรเป็นอย่ำงมำก เมื่อนักเตะ
ต้องกำรย้ำยทมี โอกำสจงึเป็นของเรำ ผมคดิว่ำเรำ
มโีอกำส เสือ้เบอร์ 31 ยงัว่ำงอยู ่แต่เรือ่งของเกม
ฟตุบอล ทกุอย่ำงต้องรอจนกว่ำจะเป็นทำงกำร” 
 นีจ่ะเป็นครัง้ที ่2 ที ่มรูนิโญ่ จะได้ร่วมงำนกบั 
มำตชิ ทีเ่ขำเคยดงึตวัมำร่วมทมีสมยัคมุทมีเชลซี 
ครัง้ที ่2 ซึง่ครัง้นัน้ มรูนิโญ่ จ่ำยเงนิไป 21 ล้ำน
ปอนด์ ให้กบัทมีเบนฟิก้ำ จำกลกีของโปรตเุกส 
เมือ่เดอืนมกรำคม 2014 

ม่ันใจ‘ซานเชส-โอซีล’อยู่ต่อ
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หลายฝ่ายมองว่า ความตงึเครยีด
ระหว่ำงสหรัฐกบัเกำหลเีหนอื เป็น
หนงัเรือ่งเดมิน�ำมำฉำยซ�ำ้ แต่ด้วย
ควำมเป็นหนงัยดืเยือ้ไม่ถึง “ตอน

บินจำกฐำนทัพที่เกำะกวมเข้ำสู ่
น่ำนฟ้ำญี่ปุ่น จำกนั้น ญี่ปุ่นได้ส่ง
เครือ่งบนิโจมต ีF-2 จ�ำนวน 2 ล�ำ 
เข ้ ำร ่ วมปฏิบัติกำรบินเหนือ
คำบสมุทรเกำหลี และเกำหลีใต้
ส่งเครื่องบินโจมตี 4 ล�ำเข้ำสมทบ
ปิดท้ำยกำร “ซ้อมขู่” 
 นอกจำกโชว์เขี้ยวเล็บขู ่แล้ว 
ประธำนำธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ แห่ง
สหรฐั ได้โพสต์ในทวิตเตอร์ แสดง
ควำมขุ่นเคืองต่อกำรยั่วยุของเกำ 
หลีเหนือ แต่ชิ่งไปที่จีน 
 ทรัมป์ระบำยควำมไม่พอใจ
จีนว่ำ รู้สึกผิดหวังอย่ำงยิ่งที่จีนไม่
ท�ำอะไรเลย มีแต่พูดอย่ำงเดียว 
ระบจุนีสำมำรถแก้ปัญหำนีไ้ด้ง่ำย
นิดเดียว (แต่ไม่ท�ำ)  
 ผูน้�าสหรฐั “บ่น” ต่อทางทวติ 
เตอร์ว่า จะไม่ปล่อยให้เรือ่งดงั
กล่าวด�าเนนิต่อไป สหรฐัจะท�า
ทกุวถิทีางในการรกัษาความมัน่ 
คงของประเทศ และของพนัธ-
มติรในภมูภิาคเอเชยี
 ควำมเคล่ือนไหวทัง้หมด แทบ
ไม่ต่ำงจำก “หนังเรื่องเดิม” ขณะ
สญัญำณทีอ่ำจเกดิสงครำม สหรฐั
อำจตัดสินใจโจมตีเกำหลีเหนือ ก็
ยังคงมีต่อไป  
 อย่างไรกต็าม ผู้ทีจ่ะให้ค�า
ตอบได้แม่นย�าทีส่ดุว่า จะเกดิ
สงครามหรือไม่ มีเพียงหนึ่ง
เดยีวคอื ผูน้�าสหรฐัทีช่ือ่ “โด-
นลัด์ ทรมัป์” 

 
 

In Brief : ย่อความ

เกาหลเีหนอืทดลองขปี-
นาวธุข้ามทวปีย่ัวยสุหรฐั
อีกครั้ง ขณะสหรัฐ เกา-
หลใีต้ และญีปุ่น่ ตอบโต้
ด้วยการโชว์พลงัซ้อมรบ
ทางอากาศ ท�าให้สถาน-
การณ์ตงึเครยีดเพิม่ความ
ระอ ุคล้ายจะน�าไปสูส่ง-
ครามในเร็ววัน

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

จบ” ท�ำให้ต้องตดิตำมทกุครัง้เมือ่
โสมแดงทดลองขีปนำวุธ และเกิด
ควำมตึงเครียดครั้งใหม่ขึ้น  
 สหรฐัและประเทศพนัธมติรที่
อยู่ใกล้เหตุกำรณ์อย่ำงเกำหลีใต้
และญี่ปุ่น ติดตำมสถำนกำรณ์อีก
ทัง้แสดงออกด้วยควำมเครยีด ขณะ
นำนำชำตเิฝ้ำสงัเกตกำรณ์ด้วยควำม
ระทึกว่ำ จะเกิดสงครำมหรือไม่   
 ความตึงเครียดครั้งล่าสุด

สหรัฐพร้อมจัดการโสมแดง

เกิดขึ้น หลังเกาหลีเหนือทด-
ลองขีปนาวุธข้ามทวีป เมื่อวัน
ศุกร์ (28 ก.ค.) ที่ผ่านมา และ
นายคมิ จองอนึ ผูน้�าสงูสดุของ
ประเทศ ประกาศว่าประสบความ 
ส�าเรจ็ ท�าให้โสมแดงมขีปีนา-
วุธท่ีสามารถถล่มสหรัฐได้ทุก
พื้นที่ทั่วประเทศ 
 ประธำนำธบิดมูีน แจ อนิ แห่ง
เกำหลใีต้ ได้ยินค�ำประกำศดงักล่ำว 
กส็ัง่กำรด่วนเพือ่ควำมไม่ประมำท 
โดยให้กองทัพน�ำยำนติดตั้งฐำน
ปล่อยระบบต่อต้ำนขีปนำวุธ (TH 
AAD) ออกมำเตรยีมพร้อมเพิม่อกี 
4 คัน รวมเป็น 6 คัน 
    ด้ำนสหรฐัแสดงให้คมิ จองอนึ 
ประจักษ์ ด้วยกำรทดลองระบบ
ทำด ( THAAD) ทีร่ฐัอะแลสกำ ซึง่
สำมำรถท�ำลำยขปีนำวธุเป้ำหมำย
ได้อย่ำงแม่นย�ำ
 นอกจากนั้น สหรัฐยังรวม
พลังกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ขู่
โสมแดงด้วยการซ้อมรบทาง
อากาศนาน 10 ชั่วโมง 
 โดยสหรฐัน�ำเครือ่งบนิทิง้ระ-
เบิด B-1B Lancer จ�ำนวน 2 ล�ำ 

ข้อมูลภาพ : dailymotion.com
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โทร.0-2742-0470, 08-4529-6336
Kornkanok-P1-250717=4*6

เงินเดือน

12,000 บาท
(ค่าแรงออกทุกวันเสาร์)

รับสมัครด่วน

ช่างพิมพ์ซิลค์สกรีน

5  อัตรา

สนใจสมัครงานได้ที่ 

กรกนกสกรีน

เลขที่ 396 ซ.อ่อนนุช 25 ถ.สุขุมวิท 77 

แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร.0-2742-0470, 08-4529-6336
089498-OM-201016-01

• บริการจัดส�งพนักงาน
• พนักงานดูแลผู�ป�วย+ผู�สูงอายุ
• พนักงานแม�บ�าน+แม�ครวั
• พนักงานพี่เลี้ยงน�องแรกคลอด
 ถึงน�องโต
• คนสวน-คนขับรถ
• รับฝากดูแลผู�ป�วย-ประจำศูนย�ฯ
• โดยพนักงานที่มีประสบการณ�

รับสมัครพนักงานทุกตำแหนง 
ติดตอ ศูนยพระคุณ 136 ดอนเมือง

เบอรโทร. 02-5651998 
081-4886185, 081-3561497

รับสมัครดวน

8456-OM-130717-02

สนใจติดตอ โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)

รานอาหารใหเชา
คอนโดดุริยาพาวิลเลี่ยนชั้น 1
ถนนประดิษฐมนูธรรม ซอย 6 เลียบทางดวน รามอินทรา-อาจณรงค

หลังบิ๊กซีลาดพราว ทำเลดี มีอพารตเมนตเยอะ
เนื้อที่ 60 ตารางเมตร

มีอุปกรณทำครัว โตะ, เกาอี้, ทีวี ใหครบสามารถทำไดเลย
ใหเชาเดือนละ  8,000  บาท

SDS-OM-180717-02

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢ÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä Œ́
 • ÊÒÁÒÃ¶ä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èä´Œ
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¢ÑºÃ¶Â¹µ�ä´Œ (ÁÕãºÍ¹ØÞÒµ¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ�)
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

ºÃÔÉÑ·Ïà»š¹¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ à¤Ã×èÍ§ªÑè§ DIGITAL
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈµŒÍ§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹µÓáË¹‹§ ´Ñ§¹Õé

Ê¹ã¨ÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂµ¹àÍ§ ËÃ×ÍÊ‹§¨´ËÁÒÂ¾ÃŒÍÁËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤ÃÁÒ·Õè
ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
àÅ¢·Õè 136/8 ËÁÙ‹ 3 ¶¹¹¹¤ÃÍÔ¹·Ã� µÓºÅºÒ§¢Ø¹¡Í§

ÍÓàÀÍºÒ§¡ÃÇÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11130 â·Ã. 08-6342-1678 (¤Ø³ÍŽÒ)
08-1358-1339 (¤Ø³ÍÖè§) â·Ã. 0-2959-7336-7

â·ÃÊÒÃ : 0-2959-7338 Email : scales1@ksc.th.com, 
a-aor-2518@hotmail.com ID LINE : ekachaiids

ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
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F3001_ที่ดนิ2ไร่เศษ_618

ขายที่ดิน  2  ไร่เศษ 

สนใจติดต่อ 095-289-7889

ขายที่ดิน 2 ไร่เศษ ติดกับเทศบาลเมืองล�าสามแก้ว ซอยผู้ใหญ่-ก�านัน

ถนนเสมาฟ้าคราม คลอง 2 อ.ล�าลูกกา ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าคูคต-หมอชิต ติดตลาดนานาเจริญ 
ขาย ตารางวาละ 25,000 บาท

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4634 (1159) วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผูเชี่ยวชาญงานแปรรูปอะคริลิคแผน รับผลิตของขวัญของชำรวย
พวงกุญแจ ปายตางๆ งานเลเซอร-คัต รับขุดตัวอักษร งานกลอง

ขึ้นรูปตามแบบ

E-mail : spi9092@gmail.com  www.sainumthip.com
NUMTI-OM-140717-01

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

• เพศชาย อายุ 20 ปขึ้นไป

1. ชางชำนาญงาน   2 อัตรา

2. พนักงานทั่วไป 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)



หจก.วัฒนากาแฟ

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผูใหการอบรมการชงกาแฟสด 
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป 
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม

เร�ยนชงกาแฟสดใหอรอย โดยอาจารยรอย แอดดิสัน 
ผูเชี่ยวชาญดานการชงกาแฟ กวา 20ป

หากวันนี้ทานตองการทำธุรกิจ เปดรานกาแฟสด 
แตยังมีคำถามวา เราจะไป "เร�ยนชงกาแฟสดที่ไหนดี" 

วันนี้เรามีคำตอบใหกับทุกๆคำถาม ในทุกๆดานของวงการกาแฟ ไทย

แฟชั่นไอสแลนด

รพ.สินแพทย

ซ.รพ
.สินแพ

ทย

หจก.วัฒนากาแฟ
7/56

ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา 54

ไปหลักสี่

ถ.
นว

มิน
ทร

 ก
ม.

8

ซ.นวมินทร 96

ไปมีนบุร�

หจก.วัฒนากาแฟ

สนใจ/ปร�กษา ติดตอไดที่
หจก.วัฒนากาแฟ  Tel : 02-948-5947-49, 081-832-4639, 086-500-3204
Email :  royaddison2@yahoo.com,  www.Wattanakaffee.net
7/56 หมู 11 ถนนรามอินทรา ซอย 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230

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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 18 ฉบับที่ 4634 (1159) วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

บรษิทั โอซกู้ำ นวิทรำซตูคิอล (ประ 
เทศไทย) จ�ำกดั แถลงข่ำวเปิดตวั 
บรษิทั อย่ำงเป็นทำงกำรทีโ่รงแรม 
ด ิโอกรุะ เพรสทจี กรงุเทพฯ J 
13.30 น. ศาสตราจารย์คลนิกิ
นายแพทย์โชคชยั เมธไีตรรตัน์ 
รกัษำกำรรองอธกิำรบด ีแถลงข่ำว
ประกำศผลรำงวลั แม่ด-ีบคุลำกร
เด่น, แม่สูช้วีติ, แม่ 100 ปี และแม่
อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ที ่สถำบนัวจิยั
ประชำกรและสงัคม มหำวทิยำลยั
มหดิล ศำลำยำ J 13.30 น. ยทุธ

โรงแรมมริำเคลิ แกรนด์ คอนเวน
ชัน่ J 09.30 น. รศ.บรรณโศ-
ภษิฐ์ เมฆวชิยั  ผู้อ�ำนวยกำรวทิ 
ยำลยัพฒันำมหำนคร มหำวทิยำ 
ลยันวมนิทรำธริำช  น�ำคณะผูท้ีเ่ข้ำ
อบรมในหลักสตูร ผูบ้รหิำรระดบั
สงูด้ำนกำรบรหิำรงำนพฒันำเมอืง  
(มหำนคร) รุน่ที ่5  เข้ำศกึษำดงูำน  
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุง-
เทพ จ�ำกดั (มหำชน) ทีบ่ทีเีอส ส�ำ 
นกั งำนใหญ่ J 13.00 น. มร.ทา-    
คายกู ิ คชูดิะ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

J 09.00 น. อมัพวนั พชิาลยั ผู้
อ�ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพ
ระหว่ำงประเทศ แถลงข่ำว โครง-
กำร SACICT Smart Craft พฒันำ
ทักษะและศักยภำพเชิงลึกผู้ประ 
กอบกำรงำนศิลปหัตถกรรม ที่

ชยั เตยะราชกลุ รองกรรมกำรผู้
จดักำรใหญ่ ธนำคำรยโูอบ ีแถลง
ข่ำวเปิดตวัแอปพลเิคชนัใหม่ “UOB 
Mighty” ที ่Now สยำมสแควร์ J 
18.00 น. ธนา เธยีรอจัฉรยิะ รกั 
ษำกำร Chief Marketing Officer 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ พร้อมด้วย 
เอนก จงเสถยีร ผูก่้อตัง้และเจ้ำของ 
Too Fast To Sleep เปิดตวั “TOO 
FAST TO SLEEP.SCB” ที่ 
ธนำคำรไทยพำณชิย์ สำขำสยำม-
สแควร์ ซอย 1

จังหวัดนครศรธีรรมรำช ร่วมกบักระ 
ทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำพร้อม
หน่วยงำนเครอืข่ำย ร่วมจดังำน “นคร
ศรีดี๊ดี...นครศรีดีกว่ำเดิมสู่เมือง
กรงุ” ขนทพัของดจีงัหวดันครศรฯี 
สูใ่จกลำงกรงุ โชว์ผลติภณัฑ์ท้องถิน่
ทีม่คีวำมหลำกหลำย คดัสรรคณุ-
ภำพ 
 นายจ�าเรญิ ทพิญพงศ์ธาดา 
ผูว่้ำรำชกำรจังหวดันครศรธีรรมรำช
กล่ำวว่ำ กำรจดังำน “นครศรดีีด๊.ี..
นครศรดีกีว่ำเดมิสูเ่มอืงกรงุ” เป็น
ควำมร่วมมอืระหว่ำงจงัหวดันครศรี 
ธรรมรำช ส�ำนกังำนกำรท่องเทีย่ว
และกฬีำจงัหวดัฯ ส�ำนกังำนเกษตร
จงัหวดั ส�ำนกังำนพฒันำชมุชนจงั-
หวดั กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐ 
กจิของประเทศ และส่งเสรมิกำรท่อง
เที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ซึ่งต้องกำรน�ำเสนอมุมมองใหม่ที่

นครศรีดี๊ดี...นครศรีดีกว่าเดิมสู่เมืองกรุง

ซึง่เชือ่ว่า จะสร้างความเพลดิเพลนิ
ให้กบัผูเ้ข้าชมงานได้เป็นอย่างดี 

สร้ำงประสบกำรณ์ท่ีดีแก่นักท่อง
เทีย่วได้ดกีว่ำเดมิ
 ภำยในงำน ผูท้ีม่ำเทีย่วชมงำน
จะได้สัมผัสกลิ่นอำยของจังหวัด
นครศรธีรรมรำช เสมอืนยกของเด่น 
ของด ี และสถำนทีท่่องเทีย่วในจงั-
หวัดมำจัดแสดงไว้ในที่เดียว อำทิ 
นครแห่งอำรยธรรมดี ที่น�ำเสนอ
ควำมโดดเด่นด้ำนอำรยธรรมเก่ำแก่ 
พร้อมสิง่ทีเ่ป็นสริมิงคลของจงัหวดัฯ 
นครหตัถศลิป์ สือ่ถงึเมอืงหตัถศลิป์
ชั้นสูงที่มีชื่อเสียงมำอย่ำงยำวนำน 
นคร...ธรรมชำตดิีด๊ ีสือ่ถงึควำมสวย 
งำม และสมบรูณ์พร้อมด้วยทศันยี-
ภำพ และสถำนที่ท่องเที่ยวทำง
ธรรมชำตทิีส่วยงำม นคร...แห่งวถิี
ชวีติ สือ่ถงึควำมงดงำมของวถิชีวีติ
ของผูค้นทีม่คีวำมสงบ เรยีบง่ำย อยู่
กบัธรรมชำต ิเกดิเป็นผลติภณัฑ์งำน
ฝีมือ และอำชีพต่ำงๆที่น่ำสนใจ 
นคร...แห่งกำรเรยีนรู ้แสดงให้เหน็

ถงึวิถชีีวิตริมฝ่ังแม่น�ำ้ปำกพนงั เยีย่ม
ชมโครงกำรพฒันำลุม่น�ำ้ปำกพนงั 
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิน้อมร�ำ 
ลึกถึงพระรำชกรณียกิจในหลวงรัช 
กำลที ่ 9 นคร...ของฝำก อำหำร-
หรอยด ีเป็นกำรน�ำเสนออำหำรเด่น 
รสชำตดิขีองท้องถิน่ ซึง่เป็นส่วนจดั
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์คุณภำพ อำทิ 
ผลติภณัฑ์จำกมงัคดุ มงัคดุแปรรปู, 
มงัคดุสด, มงัคดุคดั, ส้มโอทบัทมิ
สยำม,ข้ำว,ผลติภณัฑ์จำกลเิภำ,สบู่
โคลน, ผลติภณัฑ์อำหำรจำกทะเล, 
ผลติภณัฑ์หนงัตะลงุ, เครือ่งถม, ผ้ำ
มดัย้อมครีวีง, ผ้ำยก, ผ้ำบำตกิ และ
แพ็กเกจทัวร์จำกสมำคมท่องเที่ยว
ขนอม สมำคมธรุกจิกำรท่องเทีย่ว
จังหวัดนครศรีธรรมรำช สมำคม
วสิำหกจิและเครอืข่ำยท่องเทีย่วโดย
ชมุชนจงัหวดันครศรธีรรมรำช
 การจดังานในครัง้นี ้จงึเรยีกได้
ว่าเป็นอกีหนึง่งานทีม่คีวามน่าสนใจ 
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อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน 
Toyotsu Japan Festival (โตโยส ึเจแปน เฟสตวิลั) เทศกาลสนิค้าไลฟ์สไตล์
และอาหารจากประเทศญีปุ่น่ครัง้ย่ิงใหญ่ท่ีสดุ ให้แก่ มร.คโิยโยช ิ โอบะ และ     
อนุษฐา เชาว์วศิษิฐ ผูบ้รหิาร บรษิทั โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) จ�ากดั 

รชันีวรรณ อศัวธิตานนท์ รองปลดักรงุเทพมหานคร เปิดงาน “ภูเขาและชาวดอย 
สานสายใยไทย-เสฉวน เพื่อสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีมาอย่างยาวนาน
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรฐัประชาชนจนี ตลอดจนการแลกเปล่ียนศลิป
วฒันธรรม ทีศ่นูย์สรรพสนิค้าซคีอนสแควร์ ศรนีครนิทร์

ดร.ศรกีญัญา ยาทพิย์ รกัษาการเลขาธกิาร กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ 
(กบข.) ร่วมพธิ ีลงนามต่อสญัญาโครงการประกนัชวีติเป่ียมสขุ กบั ดร.อภริกัษ์ 
ไทพฒันกลุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษัิท ไทยประกันชวีติ จ�ากดั 
(มหาชน) ทีโ่รงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวทิ 

ดร.ณรงค์ ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ(สวทช.) และ กรกฤช จฬุางกรู ประธานบรหิาร บรษิทั ซมัมิท อาร์แอน
ด ีเซน็เตอร์ จ�ากดั  ลงนามความร่วมมอื โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีาร
ออกแบบและผลติชิน้ส่วนยานยนต์

จกัรชยั บญุยะวตัร แถลงข่าวงาน “Future Wealth & Luxury Expo 2017”    
(ฟิวเจอร์ เวลท์ แอนด์ ลกัชวัรี ่ เอก็ซ์โป 2017) มหกรรมรวบรวมการลงทนุเพือ่
ความมัง่คัง่ในอนาคต แสดงสนิค้าลกัชวัรี ่บรกิารด้านการเงนิ และสขุภาพ เพือ่
เตรยีมพร้อมสูว่ยัเกษยีณ ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

นภาพร รตันแสงหริญั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 3เอม็ ประเทศไทย ร่วมเสวนา
หวัข้อ “วทิยาศาสตร์ 3เอม็ กบันวตักรรมเปลีย่นโลก” ในงานสมัมนาวชิาการ 
“เทคโนโลยดีจิิตอล พลงังาน การสร้างนวัตกรรม” ทีจั่ดขึน้โดย ภาควชิาเคมี 
คณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จริาภรณ์ รุง่ศรทีอง ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ และ บณุฑรกิา บญุค�า  ผูอ้�านวย
การฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ พร้อมด้วยทมีงาน บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าท์เลท 
จ�ากดั (มหาชน) น�าผูถ้อืหุน้เข้าเยีย่มชมธรุกจิและรบัฟังข้อมลูบรษิทัฯ โดยบรร-
ยากาศเป็นไปอย่างอบอุน่ ที ่FN Outlet สาขาพระนครศรอียธุยา 

สายการบนิบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกบัสนามบนิตราด จดักจิกรรม “English Club 
with Bangkok Airways ปี 2” ทีห่อประชมุวดัท่าโสม จงัหวดัตราด เพือ่ส่งเสรมิ
ให้เยาวชนในท้องถิน่เหน็ความส�าคญัของภาษาองักฤษ ซึง่กจิกรรมในครัง้นีม้ี
เยาวชนจากโรงเรยีนในชมุชนรอบสนามบนิตราดเข้าร่วม 

สังคม
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สังคม

อิทธพิงศ์ คณุากรบดนิทร์ ผูต้รวจราชการกระทรวงพาณชิย์ ร่วมกบั สพุจน์ ยศ-
สงิห์ค�า รองผูว่้าราชการจงัหวดันครปฐม เป็นประธานใน พธิเีปิดตลาดน�า้ทุง่บวั
แดง ณ บางเลน นครปฐม โดยม ีจารณุ ี ศรสีงัวาลย์ และ สธุามาศ ศรสีงัวาลย์ 
กรรมการผูจั้ดการ ตลาดน�า้ทุง่บวัแดง ณ บางเลน นครปฐม ให้การต้อนรบั 

พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานโครงการมวยไทยสูโ่อลมิปิกส์ เซ็นสญัญาแต่ง
ตัง้บรษิทั เฮอร์รชิ (ไทยแลนด์) จ�ากดั เป็นผูด้แูลสทิธปิระโยชน์ในการด�าเนนิ
กจิกรรมเพือ่ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสรมิกฬีามวยไทยตาม โครงการ “มวยไทย
สูโ่อลมิปิกส์” ทีส่มาคมกฬีามวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศ ราชมงัคลากฬีาสถาน

ธรีะ ยีโกบ ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายกจิการสาขา 2 ปฏบิตัหิน้าทีผู่ช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารกลุม่งานธรุกจิสาขา ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) 
รบัมอบกระเช้าดอกไม้ จาก ภคัพงศ์ ทวพิฒัน์ ผูว่้าราชการจงัหวดัพงังา ในโอกาส
เดนิทางมาร่วมแสดงความยนิดกีบัไอแบงก์สาขาพงังาแห่งใหม่ 

พษิณ ุวานชิผล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธรุกจิ บรษัิท ไปรษณย์ี
ไทย จ�ากดั, ธนวงษ์ อารรีชัชกลุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั เอสซจีี แพคเกจ
จ้ิง จ�ากดั ร่วมส่งมอบช้ันวางหนงัสอืรไีซเคิลผลติจากไปรษณยีบตัรทายผลการ
แข่งขนัฟตุบอลกว่า 8 ล้านฉบบัให้กบัโรงเรยีน 200 แห่งในกรงุเทพมหานคร 

ไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธรุกจิอาหาร บรษิทั โออชิิ 
กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) และ จติตนินัท์ หวัง่หล ีรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันา
ธรุกิจและการตลาด บรษิทั รงัสติพลาซ่า จ�ากดั ร่วมงานฉลองเปิดร้านใหม่ “โอ
อชิ ิอทีเทอเรยีม”  นยิามใหม่ของร้านอาหารญีปุ่น่แห่งทีส่ามของประเทศไทย 

เนตรนภสิ อุน่ทรพนัธุ ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบรหิารทัว่ไป บรษิทั 
แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี จ�ากดั (มหาชน) มอบใบประกาศนยีบตัร
รบัรองการฝึกงานให้แก่นกัศกึษาในโครงการ AIT Internship Program 2017 
ทีใ่ห้โอกาสนกัศกึษาลงมอืปฏบิตัเิสรมิทกัษะความรูจ้ากสถานทีจ่รงิ 

ชณกิาญจน์ ปกุค�า ผูจ้ดัการแมค็โครสาขาอดุรธาน ี บรษิทั สยามแมค็โคร จ�ากดั 
(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าที ่มอบอาหารและสิง่ของท่ีจ�าเป็น
เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดสกลนคร โดยมีตัวแทน
จงัหวดัให้เกยีรตเิป็นผูร้บัมอบ 

ปิยาภรณ์ ครองจนัทร์ ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาความรูผู้ล้งทนุ ตลาดหลัก
ทรพัย์ฯ เปิดเวท ีTurn Pro Talk เวทแีบ่งปันประสบการณ์ด้านการลงทนุกับมือ
โปร ตอน “ไม่มคีวามลบัส�าหรบัหุน้” กบั 5 สดุยอดกรูผููเ้ชีย่วชาญในแวดวงตลาด
ทนุไทย ทีม่าเผยเคลด็ลบัพร้อมเทคนคิการลงทนุในหุน้ 5 สไตล์ 


