
บรรทดัฐานป.ป.ช.
สวนชี้มูลความผิดก่อนส่งฟ้อง
คดีต่อศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเปรียบเทียบการพิจารณา
ค�าร้องเอาผดิระหว่างการชมุนมุ
ของกลุ่มการเมืองสองฝ่าย ซึ่ง
ปฏิเสธไม่ได้ว่ามติที่แตกต่างระ 
หว่างสองเหตุการณ์ของป.ป.ช. 
กลายเป็นส่วนหน่ึงของความขดั
แย้งในบ้านเมืองที่ยังมีอยู่จนถึง
ปัจจุบัน

ค�าพิพากษายกฟ้องอดีตนายกฯ 
อดีตรองนายกฯ และเจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุม 
นุมที่หน้ารัฐสภาเมื่อปี 2551 มี
ความส�าคัญตรงที่เป็นการสร้าง
บรรทดัฐานทัง้การจดัชุมนมุ การ
ควบคุมฝูงชน และยังเป็นการ
สร้างบรรทัดฐานส�าคัญต่อการ  
ท�าหน้าที่ป.ป.ช.หน่วยงานยุติ 
ธรรมต้นน�้าในการท�าหน้าที่ไต่ 
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สู้.. สู้..
อ่านได้ทันใจ 

ทั่วไทย ทั่วโลก 
บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

ระบบปฏบิตักิาร iOS 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่App Store 
ระบบปฏบิตักิาร Android 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่Play Store

หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำพิพำกษำ “ยิ่งลักษณ์” จะผิดหรือไม่ผิด 
25 สิงหำคมจะเป็นจุดเปลี่ยนกำรเมืองไทย 
ไม่แปลกที่ผู้มำให้ก�ำลังใจจะมืดฟ้ำมัวดิน 
พร้อมตะโกนให้ก�ำลังใจ “นายกฯปูแดง” 
“อ�านวย คลังผา” จี้ท�ำสัญญำประชำคม 
ไม่มีม็อบ ไม่มีรัฐประหำร ล้ำงไพ่องค์กรอิสระ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ตรวจกำรบ้ำน “สปท.” 
ผ่ำนเลยโอกำสทองปฏิรูปประเทศแล้ว 
“โสภณ พรโชคชัย” เตือนอย่ำ “เสียค่าโง่จีน” 
“Pegasus” ชี้กำรต่อสู้ของประชำชนต้องต่อเนื่อง 

“โปเช็ตติโน”รับ
มีปัญหา

กีฬา 6

“เอซุสฯ”เปิดตัว
แล็ปท็อปบางสุด

“ทรัมป์”ขู่
เตรียมถล่มโสมแดง

เศรษฐกิจ 4

ต่างประเทศ 7
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ได้รบัความคุม้ครองตามรฐัธรรม-
นูญ
 ผลการตัดสินคดีนี้มีความน่า
สนใจตรงทีช่่วยสะท้อนบรรทัดฐาน
การท�างานของป.ป.ช. เพราะเมื่อ
เปรีบเทยีบกบัการสลายการชมุนมุ
คนเสื้อแดงในปี 2553 ที่มีคนได้
รบับาดเจบ็ล้มตายจ�านวนมากและ
ปรากฏข้อเทจ็จริงว่ามกีารใช้อาวธุ
สงครามพร้อมกระสุนจริงในการ
ควบคุมฝูงชน
 แต่กรณีนี้ป.ป.ช.มีมติยกค�า-
ร้องให้สอบเอาผิด นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี 
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต
รองนายกรฐัมนตรแีละ พล.อ.อน-ุ
พงษ์ เผ่าจนิดา อดตีผบ.ทบ. โดย
เหน็ว่าการให้เจ้าหน้าทีม่อีาวธุปืน
พร้อมกระสุนติดตัวเพ่ือป้องกนัตน
และใช้ระงับเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ซึง่เป็นไปตามหลกัสากล เนือ่งจาก
มีค�าสั่งศาลว่าการชุมนุมของคน
เสื้อแดงไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบ 
ส่วนกรณีเกิดการบาดเจ็บล้มตาย
ให้เป็นความรับผิดชอบเฉพาะบคุ-
คลผู้ท�าให้เกิดเหตุหากพิสูจน์ได้
ว่าการกระท�าให้เกดิการบาดเจบ็ล้ม
ตายนัน้เป็นไปโดยไม่บรสิทุธิ ์เลอืก
ปฏิบัติ
 ปฏิเสธไม่ได้ว่าการท�าหน้าที่
ของป.ป.ช.ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสอง
เหตกุารณ์นัน้ได้เป็นส่วนหนึง่และ
อาจเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ความ
แตกแยกขัดแย้งทางความคิดใน
หมู่ประชาชนขยายวงกว้างขึ้น
 โดยเฉพาะประชาชนทีเ่ป็น
มวลชนของกลุ่มการเมืองทั้ง
สองฝ่าย

ค�าพิพากษายกฟ้องของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู ้ด�ารงต�า-
แหน่งทางการเมืองคดทีีค่ณะกรรม 
การป้อง กันและปราบปรามการ
ทจุรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) เป็นโจทก์
ยื่นฟ้อง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 
อดตีนายกรฐัมนตร ีพล.อ.ชวลติ 
ยงใจยุทธ อดีตรองนายกรัฐมน-
ตร ีพล.ต.อ.พชัรวาท วงษ์สวุรรณ 
อดีต ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุชาติ 
เหมอืนแก้ว อดตี ผบช.น. เป็นจ�า 
เลยที ่1-4 ในความผดิฐานเป็นเจ้า
พนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและ
โดยทจุรติ เพือ่ให้เกดิความเสียหาย
แก่ผูห้นึง่ผูใ้ดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 157
 ทัง้หมดถกูยืน่ฟ้องคดเีนือ่ง 
จากร่วมกนัออกค�าสัง่ให้ต�ารวจ
สลายการชมุนมุกลุม่พนัธมติร
ประชาชนเพือ่ประชาธิปไตยที่
บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เมื่อ
วันที ่7 ตุลาคม 2551 เนือ่งจาก
เห็นว่าการสลายการชุมนุมไม่
เป็นไปตามหลกัสากลท�าให้มผีู้
เสียชีวิต 2 รายบาดเจ็บ 417 
คน
 ผลการตดัสนิคดนีีจ้ะเป็นบรร-
ทดัฐานในการใช้ก�าลงัควบคมุการ
ชุมนุมที่อาจมีขึ้นในครั้งต่อไป
 ที่ส�าคัญจะเป็นบรรทัดฐานส�า 
คัญในการท�าหน้าที่ของ ป.ป.ช.
 ทั้งนี้ เนื่องจากหลังเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นป.ป.ช.ท�าการไต่-
สวนและลงมติชี้มูลความผิดนาย
สมชาย ตามประมวลกฎหมายอา 
ญามาตรา 157 ในฐานะหวัหน้ารฐั 
บาลได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรี
นดัพเิศษคนืวนัที ่6 ตลุาคม 2551 
เพือ่มอบหมายให้ พล.อ.ชวลติ เป็น

ผูส้ัง่การ และเปิดทางให้ ส.ส. และ 
ส.ว. เข้าสู่รัฐสภา
 ชีม้ลูความผดิ พล.อ.ชวลติ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 
ฐานเป็นผู ้รับผิดชอบเหตุการณ์ 
และสัง่การให้ต�ารวจผลกัดนัผู้ชุม-
นุมโดยใช้แก๊สน�้าตา  
 ชี้มูลความผิด พล.ต.อ.พัชร-
วาท ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบและมีความผิดวินัยร้ายแรง 
ที่ไม่สั่งระงับเหตุการณ์เมื่อมีผู้ได้
รับบาดเจ็บ
 ชี้มูลความผิด พล.ต.ท.สุชาติ 
ในฐานะผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ และ
เป็นเจ้าของพื้นที่ มีความผิดวินัย
ร้ายแรงและอาญา
 อย่างไรก็ตาม เมื่อป.ป.ช.ส่ง    
ส�านวนไปให้อยัการแล้วอยัการสงู 
สุดมีค�าสั่งไม่ฟ้องคดีเมื่อวันท่ี 9 
ตุลาคม 2555 เนื่องจากเห็นว่าส�า 
นวนไม่สมบรูณ์ และแม้จะมกีารตัง้
คณะกรรมการร่วมอยัการกบัป.ป.ช. 
ขึน้มาพิจารณาส�านวนใหม่อยัการ
สูงสุดก็ยืนยันค�าส่ังเดิมคือไม่ฟ้อง
คดต่ีอศาลเพราะเหน็ว่าส�านวนไม่
สมบูรณ์เพียงพอท่ีจะฟ้องร้องเอา 

ผิดได้
 แม้อัยการสูงสุดมีค�าส่ังไม่
ฟ้องคดี แต่ป.ป.ช.ได้ด�าเนิน
การยื่นฟ้องร้องคดีเองต่อศาล
ฎีกาฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2558 
 การไต่สวนพยานในชั้นศาล
สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่
ผ่านมาและศาลฎีกาฯมีค�าส่ังยก 
ฟ้องในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
เนือ่งจากเหน็ว่าจ�าเลยปฏบิตัหิน้า 
ที่ตามกฎหมาย ท�าตามแผนควบ 
คุมการชุมนุมจากเบาไปหาหนัก 
ไม่มีเจตนาพิเศษเพื่อท�าร้ายผู้ชุม 
นมุ และการชมุนมุไม่ได้เป็นไปอย่าง
สงบ เพราะภายหลงัเกดิเหตใุนพืน้ 
ที่พบระเบิดปิงปอง เมื่อเจ้าหน้า     
ที่ใช้โล่ผลักดันผู้ชุมนุมได้ใช้หนัง
สติ๊กยิงลูกเหล็ก หัวนอต ลูกแก้ว 
ขว้างปาไม้ ขวดน�า้ใส่เจ้าหน้าที ่และ
การปิดล้อมอาคารรัฐสภาก็น�ารั้ว
ลวดหนามที่คล้ายกับที่ใช้ในทาง 
การทหารและแผนกัน้เหลก็มาวาง
ไว้ที่กลางถนน อีกทั้งยังน�ายางรถ 
ยนต์ขวางทางดงักล่าว และลาดน�า้ 
มันไว้บนพื้นผิวจราจรด้วยการชุม
ชุมนั้นจึงไม่ได้เป็นการที่ชุมนุมที่
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เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่หลายคนวิตก
กังวลว่าบ้านเมืองจะเกิดความวุ่นวายความ
ไม่สงบสุขเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ ดาราบาง
คนถงึกบัเอาของด�าไปถวายพระราหทูีวั่ดท่า
ไม้ เพราะอกสั่นขวัญเสียและกลัวว่าจะเกิด
เคราะห์ เกิดกรรม เกิดอะไรต่างๆตามความ
เชื่อ สาเหตุเพราะราหูย้ายราศี ซึ่งตามหลัก
โหราศาสตร์กม็กีารท�านายทายทกักนัว่า เดอืน
สงิหาคมจะเป็นเดอืนเดอืดพล่าน จะเกดิผลก
ระทบต่อคนที่เกิดปีนั้นปีนี้  
  ในฐานะทีเ่ป็นชาวพทุธ กข็อให้เชือ่กรรม 
เชื่อการกระท�า และเชื่อความเพียร หากเรา
กระท�าแต่กรรมดี จะมีเคราะห์มีกรรม มีโชค 
มีลางอะไรก็แล้วแต่เถอะ ถ้าเราต้ังอยู่ใน
ความเชื่อมั่นที่ถูกต้อง ก็ไม่ต้องกลัว อะไรจะ
เกดิกเ็กดิไป เราไม่หวาดไหวเป็นทุกข์เป็นร้อน
จนเกินไป เพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมี
เหตุของมัน ไม่ใช่มันจะเกิดจากดวงดาวดวง
เดือนอะไร  
  หลวงพ่อพุทธทาสจึงบอกว่า เราดีกว่า
ดวง ดวงมันดีมันไม่ดี แต่ถ้าเราท�าดี ดวงจะ
ร้ายยังไงก็ไม่เป็นโทษ เป็นภัยกับเรา แต่ถ้า
เราประพฤตร้ิาย ความเลวร้ายมนักอ็ยูก่บัเรา 
เพราะฉะนัน้อย่าไปเอาดวงดาว เอาฤกษ์เอา
ยามอะไรมาเป็นใหญ่ ถ้าจะเอามาใช้ก็ขอให้
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ทรรศนะทรรศนะ

ใช้เพื่อไม่ให้เกิดความประมาท เอาฤกษ์เอา
ยามอะไรต่างๆมาเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้
ประมาท เราก็จะอยู่ท่ามกลางความเลวร้าย
ต่างๆได้โดยไม่หวาดกลัว เอาตัวรอดได้ด้วย
ความเชื่อมั่นในการกระท�าของเรา รวมถึง
ความเพียรพยายามท�าดีเต็มที่ ท�าสุดฝีมือ 
ท�าชนิดที่ใครก็เทียมทานได้ยาก ก็ไม่กลัว
อะไร
  เมื่อมีทั้งกรรมดีและความเพียร มันจะมี
ความส�าเร็จตามมา อย่างที่บอกว่า ความ
ส�าเร็จย่อมบ�าเรอแก่คนท่ีมีความเพียรสูง 
ความพยายามอยู่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น 
ถ้าเราเอาหลักนีม้าสูกั้บเคราะห์ กบัฤกษ์ กบั
ยาม กับดวงดาวดวงเดือน พระศุกร์จะเข้า 
พระเสาร์จะแทรก มนักแ็ทรกเราไม่ได้ เพราะ
เรามีหลักปิดหลักเปิด  
  หลักปิด คือ ปิดเคราะห์กรรมด้วย
การท�าแต่กรรมดี หลักเปิด คือ มีความ
เพียรท�าแต่กรรมดี เราก็จะมีแค่สิ่งดีๆ
เกดิขึน้ตลอดทัง้ปี ถึงแม้จะเกดิเหตรุ้าย
ก็ไม่ร้ายจนเกินไป ใครจะร้ายกับใคร 
แต่ท�าอะไรเราไม่ได้ ก็ขอให้เรามีจิตใจ
ที่ห่อหุ้มอยู่ด้วยคุณงามความดี ความดี
ก็จะคุ้มครองปกป้องรักษาเราตลอดไป
  เจริญพร

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

 
In Brief : ย่อความ

ท�าดีสู้ราหู 

ทรรศนะ

หลกัปิด คอื ปิดเคราะห์กรรมด้วยการ
ท�าแต่กรรมด ีหลกัเปิด คอื มคีวาม
เพียรท�าแต่กรรมดี เราก็จะมีแค่สิ่ง
ดีๆ เกดิขึน้ตลอดทัง้ปี  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

แม้คดีสลายการชุมนุมพันธมิตรเสื้อ
เหลอืงปี 2553 ศาลจะยกฟ้อง แต่วนั    
ที ่25 สงิหาคม 2560 บรรยากาศผดิกนั
สิน้เชงิ ไม่ว่าค�าพพิากษา “ยิง่ลกัษณ์” 
จะผิดหรือไม่ผิด ล้วนมีผลต่อสถาน-
การณ์ทางการเมอืงทัง้สิน้ แต่ไม่ใช่การ
จลาจลวุ่นวายอย่างที ่“ทัน่ผูน้�า” และ
พวกพ้องพยายามสร้างภาพให้ประชา-
ชนเกดิความกลวั
 เหมอืนท่ีวาดภาพให้โครงการรบัจ�า 
น�าข้าวเป็นเหมอืน “อสรูร้าย” ทีท่�าให้
ประเทศเกดิความหายนะ ท้ังท่ีเป็นนโย-
บายช่วยชาวนาท่ีเป็นประชากรถงึ 40% 
ของประเทศ จนมคี�าถามคาใจจากประ 
ชาชนอกีมากมายว่า หากใช้มาตรฐาน
อย่างเดยีวกนัมาวัด  
 สือ่ต่างชาตต่ิางกว็เิคราะห์ว่า หาก 
“ยิ่งลักษณ์” ถูกตัดสินว่ามีความผิด
และถกูจ�าคกุ กจ็ะกลายเป็นสญัลักษณ์
ของการต่อสูก้บั “ระบอบพสิดารแบบ
ไทยๆ” ไปโดยปรยิาย
  จงึไม่ใช่เร่ืองแปลก ถ้าวนัพพิากษา 
25 สงิหาคม จะมผีูม้าให้ก�าลังใจ “นา
ยกฯปแูดง” มดืฟ้ามวัดนิและเสยีงตะ-
โกนเชยีร์..“ยิง่ลกัษณ์ สู.้.สู.้.” 
  ก่อนถึง 25 สิงหาคม จึงอย่า   
กระพรบิตา เพราะอาจมเีรือ่ง “พสิ-
ดาร” ที่เหนือความคาดหมายเกิด
ขึน้กไ็ด้!!??

ยิ่งลักษณ์..สู้สู้
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‘เอซสุฯ’โชวแ์ลป็ทอ็ปบางสดุ

 นายศรัณยพงศ์ สินทิพย์ ผู้จัด 
การผลิตภัณฑ์กลุ่ม Republic of 
Gamers (ROG) บริษัท เอซุส 
มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ กล่าวว่า 
แล็ปท็อปรุ่นล่าสุดของ ROG ว่า
ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นผล
ของความทุ่มเทในการออกแบบ
และวศิวกรรมทีเ่หนอืชัน้ของ ROG 
ได้ส่งผลให้เอซุสเป็นที่รู ้จักและ
ยอมรับจากเหล่าเกมเมอร์ท่ัวโลก
มานานกว่าทศวรรษ การประกาศ
และสาธิตในวันนี้แสดงให้เห็นถึง
อีกหน่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย
ของหมวดผลิตภัณฑ์ ROG ซึ่ง
เหมาะกับผู้เล่นทุกแบบ ช่วยให้ผู้
เล่นทุกระดับจากทั่วทุกมุมโลกได้
รับประสบการณ์การเล่นเกมที่ดี
ที่สุด เพื่อเอาชนะการต่อสู้ได้มาก
ขึ้น
  แล็ปท็อปเกมมิ่ง ROG รุ่นล่า 
สดุนีอ้อกแบบมาอย่างพถิพีถินัเพือ่
สร้างความพงึพอใจให้กบัเหล่าเกม
เมอร์เกม 2 ประเภทคือ 1.ผู้ที่ต้อง 
การประสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุจากการ
ใช้ทรพัยากรทีด่ทีีส่ดุเพือ่สร้างเกม 
AAA titles และ 2.ผูท้ีต้่องการประ 
สทิธภิาพการท�างานทีเ่จาะจงและ
คณุสมบตักิารควบคมุซึง่จะช่วยให้
พวกเขาประสบความส�าเรจ็ในเกม

อีสปอร์ต และเร็วๆนี้ที่ตลาดไทย 
เตรียมพบกับ เอซุส ROG เกมมิ่ง
แลป็ทอ็ปใหม่ทีอ่อกแบบมาเพือ่ผู้
เล่น FPS และ MOBA โดยเฉพาะ 
เพ่ิมประสิทธิภาพเสริมความได้
เปรียบทางการแข่งขัน 
  นายศรัญพงษ์กล่าวว่า ตลาด
อสีปอร์ตในประเทศไทยมผีูเ้ล่นประ 
มาณ 1.1 ล้านคนในปี พ.ศ. 2559 
และได้รับความนิยมและมีบท-
บาทมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา โดย ROG เป็นผูน้�าในการสร้าง
ผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะกบัเกมประเภท
อีสปอร์ตทุกชนิด เราภูมิใจอย่าง
มากท่ีได้เป็นผู้สนับสนุนและผลัก
ดนัในวงการอสีปอร์ต และเป็นเจ้า
ภาพจดัการแข่งขนั ROG Masters 
2017 กับทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตที่
ก�าลังจะมีขึ้น ซ่ึงประเทศไทยมีผู้
สมัครแล้วกว่า 527 ทีม รวมเป็น
ผู้เข้าร่วมมากถึง 2,635 คน เกม
มิง่เกยีร์ทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธิ 
ภาพเป็นสิ่งส�าคัญต่อความส�าเร็จ
ของผู้เล่น และ ROG จะยังคงรัก 
ษาค�าม่ันสัญญาและความความ
มุ่งม่ันในการให้ประสบการณ์การ

เล่นเกมทีด่ทีีส่ดุแก่เหล่าเกมเมอร์
ทั่วโลก
  อนึง่ ROG ประกอบด้วยเครือ่ง
เล่นกราฟิคการ์ดรุ่นล่าสุดอย่าง 
NVIDIA® GeForce® GTX 1080 
ซึ่งช่วยให้คอเกม Triple-A รันได้
ในอัตราเฟรมเรทที่สูงอย่างไม่น่า
เชื่อ ในขณะเดียวกันด้วยระบบระ 
บายความร้อนใหม่ล่าสุด AAS 
(Active Aerodynamic System) 
ที่ช่วยให้ระบบระบายความร้อน
เป็นไปได้อย่างดเียีย่มลดอุณหภมูิ
มากกว่า20% และยงัไม่ก่อให้เกดิ
เสียงดงั เหมาะสมเป็นอย่างย่ิงกับ
ผูเ้ล่นทีต้่องการความสะดวกสบาย
ในการพกพาไม่จ�าเป็นต้องแลก
กับประสิทธิภาพของเครื่องหรือ
กราฟิค ทั้งยังมอบประสบการณ์
การเล่นเกมเสมือนบนเดสก์ท็อป
ได้ทุกที่ 
  โดย ROG Zephyrus GX501 
จะวางจ�าหน่ายร้านไอทีและตัว-
แทนจ�าหน่ายของเอซสุทัว่ประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม และสา-
มารถอ่านข้อมลูเพิม่เตมิ ได้ที ่rog.
asus.com

รับรางวัล : นายโนริอากิ โกโตะ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ธนาคารกรงุ
ศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน) พร้อม
ด้วยผู้บริหารระดับสูง รับ 3 ราง-
วัล จากงาน 7thAsian Excel-
lence Award 2017 ที่จัดขึ้นโดย
นติยสาร Corporate Governance 
Asia 

ASUS ROG Zephyrus GX 
501 แลป็ทอ็ปส�าหรบัเล่นเกม
ทีบ่างทีส่ดุในโลก ขบัเคลือ่น
โดยโปรเซสเซอร์ Intel®Core 
i7 ™ (Kaby Lake) รุน่ที ่7 ตอก 
ย�า้ความเป็นแบรนด์เกมมิง่อนั 
ดบัหนึง่ของโลกจ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,900.00 บาท

 ขาย 20,000.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,541.00  บาท

 ขาย   20,000.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,264.84 ขาย 1,265.27
ลอนดอน ซื้อ 1,264.84 ขาย 1,265.27

ภาวะหุน้ 2 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) 

33.56

39.98375

45.73375

4.3738

0.3137

24.802

+4.09  1,580.54  
  41,737.93
+4.86  2,255.36  
  32,064.66
+2.11  1,004.88  
  26,369.10
+4.39  557.62  
  2,119.25

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,689.98  +1.98

2,372.39  +9.89

2,472.71  +18.36

1,844.36  +4.26

2,398.26  +11.44

2,922.82  +3.37

1,252.53  +0.70 

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

6,547.87

15.69

4,925.27

11.80

1,622.60

-

13,605.78

32.60

15,850.54

37.98

-2,244.76

-

17,187.15

41.18

17,062.25

40.88

124.90

- 
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เปิดบ้านใหม่ : นางบญุพร บรบิรูณ์ส่งศลิป์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากดั พร้อมด้วยทมีผูบ้รหิาร 
ร่วมเปิดส�านกังานสาขาแจ้งวฒันะ ซึง่เป็นสาขาอย่างเป็นทางการสาขา
ที่ 27 โดยมีนายไพบูลย์ หาญวิญญานันท์ ผู้จัดการสาขาแจ้งวัฒนะ 
เป็นผู้ด�าเนินงานสาขา 

ชวนร่วมงาน : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนร่วมงาน “ตลาดนัดกองทุน
รวม” เลอืกช้อปกองทนุเดด็กว่า 1,000 กอง จาก 14 บลจ. ชัน้น�า พร้อม
แนะน�าเครื่องมือตัวช่วยลงทุนที่โดนใจ และบริการวางแผนลงทุนใน
กองทุนรวมจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมฟังสัมมนา ในวันที่ 5-6 สิงหาคมนี้ 
เวลา 10.00-17.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 นางทศันย์ี ทองด ีผูจ้ดัการฝ่าย
สือ่สารองค์กรและการตลาด บรษิทั 
เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ�ากดั (มหา-
ชน) หรอื BWG ผูน้�าในธรุกจิก�าจดั
กากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 
ทัง้ฝังกลบ เผาท�าลาย น�ากลบัมาใช้
ใหม่และเป็นเชือ้เพลงิผลติพลงังาน
ทดแทนรายเดยีวในไทย เปิดตวัน�า
ระบบ AUTO e-License การขอ
อนุญาตน�ากากอตุสาหกรรมทีไ่ม่ใช้
แล้ว ออกนอกโรงงานเพยีง 3 นาทด้ีวย
ระบบปัญญาประดษิฐ์หรือ สมองกลที่
ท�างานแทนเจ้าหน้าทีข่องกรมโรง-
งาน ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลอืกบรษิทัให้เป็นผูร้บัก�าจดัปลาย
ทางรายแรกในระบบ AUTO e- 
License  
 นางทศันย์ีกล่าวว่า การน�าระ-
บบ AUTO e-License มาใช้ท�าให้
การขออนญุาตน�ากากอตุสาหกรรม
ที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน ซึ่ง   
สามารถลดเวลาท�างานจาก 30 วนั
เหลอืเพยีง 3 นาทใีนครัง้นีถ้อืเป็น
เร่ืองทีด่ทีีส่ามารถช่วยลดระยะเวลา

การพิจารณาของเจ้าหน้าทีล่ง ทัง้  
ยังจะช่วยให้ปริมาณกากอุตสาห-
กรรมที่ค้างอยู่ในระบบถูกน�าไป
ก�าจดัอย่างรวดเรว็ ถกูวธิแีละไม่ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโย 
บายของรฐับาล เนือ่งจากผูร้บัก�าจัด
ปลายทางเป็นผู้ประกอบการชั้นดี 
ทีส่ามารถตรวจสอบการประกอบกจิ 
การได้ในทกุขัน้ตอน ซึง่สอดคล้อง
กับเป้าหมายของกรมโรงงานอุต-
สาหกรรมทีต้่องการให้กากอตุสา-
กรรม 90% เข้าสูร่ะบบการก�าจดัที่
ถูกต้อง ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ภายในเวลา 5 ปี 
 กรมโรงงานฯ ยังก�าหนดให้โรง 
งานลูกค้าของบริษัทเป็นโรงงาน
น�าร่องกลุ่มแรกที่อยู่ภายใต้การ
บงัคับใช้
 กฎหมายฉบบันี ้เนือ่งจากกรม
โรงงานฯ มีฐานข้อมูลและรายละ 
เอียดประเภทกากอุตสาหกรรมที่
บรษิทัด�าเนนิการก�าจดัอย่างถกูวิธี
อยูแ่ล้วอย่างครบถ้วน รวมทัง้ข้อมลู
โรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้า

ของบรษิทั ซึง่เป็นผลมาจาก ตลอด
ระยะเวลา 20 ปีของการให้บรกิาร 
ได้ส่งรายงานข้อมูลในการก�าจัด
กากอตุสาหกรรมอย่างถกูวธิไีปยงั
กรมโรงงานฯ ทกุครัง้และข้อมลูทัง้ 
หมดได้ถูกบันทึกไว้ในระบบฐาน
ข้อมลูของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
จงึท�าให้บรษิทั เป็นผูป้ระกอบการ
ที่มีข้อมูลพร้อมที่สุดส�าหรับการ
เป็นผูป้ระกอบการน�าร่องในระบบ 
AUTO e-License ในครัง้นี ้ประ 
กอบกับที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับการ
เติบโตของของธุรกิจมาอย่างต่อ
เนื่อง จึงสามารถรองรับกับระบบ 
AUTO e-License ของกรมโรงงาน
ได้เป็นอย่างดี
 การได้รบัคดัเลอืกจากกรมโรง 

กรมโรงงานอตุสาหกรรมเลอืก BWG เป็นผูใ้ห้บรกิารก�าจดั
กากปลายทางในระบบ AUTO e-License ขออนุญาตน�า
กากที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานเพียง 3 นาทีด้วยระบบ
สมองกลท�างาน จงึพร้อมให้บรกิารจ�ากดักากอตุสาหกรรม
ที่เพิ่มขึ้น       

BWGชูสมองกลกำาจัดกาก3นาที 

งานอตุสาหกรรมให้เข้าร่วมในระ-
บบ AUTO e-License จงึเป็นผล
ดต่ีอธรุกจิ
 อย่างมนัียส�าคัญ เพราะจะท�า 
ให้มปีรมิาณกากอตุสาหกรรมไหล
เข้าสู ่บริษัทเพิ่มมากขึ้นในฐานะ
ผู ้รับก�าจัดกากอุตสาหกรรมได้
อย่างครบวงจรรายเดยีวในประเทศ 
ไทย และมีความพร้อมเป็นอย่าง    
ดีส�าหรับการเข้าร่วมโครงการดัง
กล่าว ทั้งธุรกิจฝังกลบท่ีสามารถ
รองรับปริมาณกากอุตสาหกรรม  
ได้อีกเป็นจ�านวนมาก การบ�าบัด
และน�ากลับมาใช้ใหม่ การเผาท�า 
ลายโดยเตาเผาความร้อนสงูท่ีไม่ส่ง
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และการ 
น�ามาเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงาน
ทดแทน
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กีฬา

โลกกีฬา

‘LA’เสนอจดัโอลมิปิก2028 
มหานครลอสแองเจลลสี ประกาศตวัอย่าง
เป็นทางการในการเสนอตวัเป็นเจ้าภาพกฬีา
โอลมิปิก ปี 2028 ปล่อยให้กรงุปารสี เสนอ
ชาติเดียวในปี 2024 หลังจากที่เมื่อเดือน
มิถุนายนที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการโอ-
ลมิปิกสากล ได้ออกมาประกาศว่า 2 เมอืงที่
มีโอกาสจัดการแข่งขันโอลิมปิก 2024 คือ 
ปารสี กบั ลองแองเจลลสี แต่กย็งัไม่ชดัเจน
ว่า เมอืงใดจะได้รบัการคดัเลอืก และทัง้สอง
เมอืงกต้็องการทีจ่ะเป็นเจ้าภาพในปี 2024 
เหมอืนกัน ซึง่การเปลีย่นใจในครัง้นีข้องลอส
แองเจลลีส น่าจะสร้างความพอใจให้กบัคณะ
กรรมการโอลมิปิกสากล ไม่น้อย 

‘เฟอร์นานโด’ย้ายซบ‘กาลาฯ’ 
เฟอร์นานโด กองกลางบราซเิลยีน ของทมี 
“เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชสเตอร์ ซติีใ้กล้ทีจ้่ะย้าย
ไปร่วมทมีกาลาตาซารายในตรุก ี แล้ว กอง
กลางวยั 30 ปี เริม่ต้นอาชพีค้าแข้งของเขาที่   
วล่ิา โนวา ก่อนทีจ่ะย้ายจากทมีปอร์โต้ มา
แมนฯ ซต้ีิ ในปี 2014 ด้วยราคา 12 ล้านปอนด์ 
  เฟอร์นานโด ลงเล่นให้แมนฯ ซติี ้101 
และมโีอกาสลงเล่นตัง้แต่ต้นเกมในเกมทมีเอา 
ชนะลเิวอร์พลู ใน EFL คพั นดัชงิชนะเลศิ 
ในปี 2016 เมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว เขาลงเล่นได้ 
27 เกมแต่ลงเล่นตั้งแต่ต้นเกมได้เพียงนัด
เดียว และเขามีโอกาสพักอยู่ที่บ้านของเขา 
ระหว่างทมีออกทวัร์ปรซีซีัน่ทีส่หรฐัอเมรกิา 
ช่วงเดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา 

‘เฟเดอเรอร์’ล่าแชมป์โรเจอร์ส 
โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ จะลงการแข่งขนัโร-   
เจอร์ส คพั ทีม่อนทรอีอล เพือ่เตรยีมตวัลง
ท�าศกึยเูอส โอเพ่น ทีจ่ะมขีึน้ปลายเดอืนสงิ 
หาคมนี ้จากการเปิดเผยของสหพนัธ์เทนนสิ
สวติเซอร์แลนด์ เมือ่วนัองัคารทีผ่่านมา “ผม
มคีวามสขุทีไ่ด้กลบัไปทีม่อนทรอีอล ผมไม่
ได้มีโอกาสไปเล่นทีน่ัน่หลายปีแล้ว” เฟเดอ
เรอร์ กล่าวผ่านสหพนัธ์เทนนสิของแคนาดา 
“ปี 2017 นี ้เป็นปีทีน่่าตืน่เต้นมาก และผม
ก�าลงัมองไปข้างหน้ากบัรายการ ATP ทีร่อ
อยู”่ เฟเดอเรอร์ ก�าลงัมองหาแชมป์โรเจอร์ส 
คพั ครัง้ท่ีสาม แต่เป็นครัง้แรกทีม่อนทรอีอล 
โดยเขาไม่ได้ลงแข่งมาตัง้แต่ปี 2011 โดยการ
แข่งขนัปีนี ้มขีึน้ระหว่าง 6-13 สงิหาคม นี้

‘โปเช็ตติโน’รับมีปัญหา

อเล็กซิส ซานเชส กลับมาสนามฝึกซ้อมกับ 
ทีมอาร์เซนอล แล้วเม่ือวันอังคารท่ีผ่านมา 
หลงัจากทีเ่ขาขยายวันหยุดไปเนือ่งจากตดิภาระ
กจิทมีชาตชิลิ ีในศกึคอนเฟเดเรชัน่ คพั ทีผ่่าน
มา 
 ซานเชส ตกเป็นข่าวว่า ทีมแมนเชสเตอร์ 
ซติี ้และ ทมีปารสี แซงต์ แชแมง ให้ความสนใจ
โดยขณะเดินทางกลับ ซานเชส บินจากชิลี ไป
แวะที่ปารีส พร้อมทนายส่วนตัว ก่อนที่จะมุ่ง

เมารซิโิอ โปเชต็ตโิน กนุซอื “ไก่เดอืยทอง” 
ท็อตแนม ฮอต สเปอร์ส ไม่ได้สนใจกับข่าวที่
ออกมาว่า แดเนียล เลวี่ ประธานสโมสรเข้ม
งวดกับการใช้จ่ายในการซ้ือนักเตะ พร้อมกับ
อธิบายถึงความยากล�าบากในการซื้อนักเตะ
หลายคนทีเ่ป็นเป้าหมายของทมี รวมถงึ อลัวา
โร่ โมราต้า กองหน้าทมีเชลซตีวัใหม่ ทีไ่ม่ค่อย
อยากจะแย่งต�าแหน่งตัวจริงของทีม 
 แฮร์รี่ เรดแนปป์ กับ อังเดร วิลลาส โบ-
อาส กุนซือก่อน โปเช็ตติโน เคยออกมาบ่นว่า 
เลวี่ ไม่สนับสนุนพวกเขาในการซื้อนักเตะ แต่
เรื่องมันตรงกันข้ามกับกรณีของ โปเช็ตติโน 
แหล่งข่าวภายในบอกว่า เขาปฏิเสธที่จะซื้อตัว 
ริคาร์โด้ เปไรร่า จากปอร์โต้ และ ฮวน ฟอย์ธ 
จากเอสตูเดียนเต้ เพราะว่าเขาคิดว่านักเตะมี
ราคาแพงไป 
 สเปอร์ส ยังคงเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีก 
ท่ียังไม่ซื้อนักเตะเลยช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา 

ขณะทีค่นภายนอกดจูะต�าหนกิารตดัสนิใจของ 
เลวี่ แต่ส�าหรับ โปเช็ตติโน ที่เตรียมทีมพบกับ
ยเุวนตส ทีเ่วมบลีย์ ในวันเสาร์นี ้มองว่า “เป็น
ความเข้าใจที่ผิดมากๆ” 
 “ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประสบการณ์ของผม
ที่มีต่อ แดเนียล ก็คือ เขาพยายามที่จะมองหา
นกัเตะทีม่าช่วยพฒันาทมีเรา ผมคดิว่า แดเนยีล 
มีความเฉียบคมมากในการซ้ือนักเตะในทุกๆ
ฤดูกาล ประสบการณ์ผมบอกแบบนั้น เรามี
การพดูคยุกนับ่อยมาก คยุในสนามซ้อมทกุวนั 
ผมคดิว่าเราด�าเนนิทกุอย่างตามทีค่วรจะเป็น” 
โปเช็ตตโิน กล่าว “แน่นอน มันเป็นการตดัสนิ
ใจขั้นสุดท้ายระหว่างผมกับ แดเนียล หากว่า
เราซือ้นกัเตะมาร่วมทมี แต่เรามส่ีวนในทกุกระ 
บวนการ พยายามหานักเตะที่ถูกต้อง”  
 ส�าหรบั โปเช็ตตโิน ปัญหาใหญ่ปัญหาหนึง่
ก็คือการมองหานักเตะท่ีตั้งใจท้าทายกับทีมที่
เอาชนะ 12 จาก 13 เกมเม่ือฤดกูาลทีแ่ล้ว และ
จบฤดูกาลด้วยการเป็นทีมที่มีเกมรุกและรับที่
ดีที่สุดในทีมชั้นน�า อย่างในกรณีของ อัลเวโร 
โมราต้า โปเช็ตติโน ยอมรับว่า เขาเคยคุยกับ 
โมราต้า แต่ โมราต้า กม็คี�าถามถงึต�าแหน่งตวั
จริงที่เขาต้องแย่งกับ แฮร์รี่ เคน
 “เมือ่คณุอยูใ่นพรเีมยีร์ลกี และแชมเป้ียนส์ 
ลีก คุณต้องการนักเตะที่เต็มไปด้วยคุณภาพ
และจ�านวนนักเตะที่เหมาะสม การสร้างทีม
เพ่ือชัยชนะและคว้าแชมป์ แน่นอน คุณต้อง
รู้สึกกดดันไปด้วย เราเข้าใจ เดเล อัลลี่, แฮร์-
รี่ เคน, คริสเตียน อีริคเซ่น, อีริค ดายเออร์, 
โทบี อัลเดอร์ไวเรลด์ เป็นนักเตะที่ดี พวกเขา
ต้องการชัยชนะ เหมือนกับเรา แต่พวกเขาก็
ต้องพบกบัความกดดนัเพือ่ทีจ่ะพฒันาไปทกุๆ
ฤดูกาล” 

‘ซานเชส’กลบัอาร์เซนอลแล้ว
หน้าสู่สนามซ้อมของอาร์เซนอล ช่วงบ่าย ซึ่ง
เส้นทางการเดินทาง ถือเป็นเรื่องปรกติของ  
นักฟุตบอลจากอเมริกาใต้ที่อาจจะต้องพักที่
ปารีส หรือไม่ก็มาดริด ก่อนที่จะเดินทางต่อ 
 ทาง Sky Bet ตั้งราคา 5/6 ให้ ซานเชส 
อยู่ต่อกับทีมอาร์เซนอล 2/1 ย้ายไปอยุ่กับทีม
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ 11/4 ตัดสินใจย้ายไป
เล่นให้กับทีมปารีส แซงต์ แชแมง ในลีกเอิง 
ของฝรั่งเศส 
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‘ทรัมป์’ขู่เตรียมถล่มโสมแดง
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ต่อไปคืออินโดนีเซียตามด้วยออสเตรเลีย   
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การให้สัมภาษณ์ของนายลนิด์-
ซย์ี เกรแฮม วุฒสิมาชกิสหรฐั หนึง่
ในแกนน�าของพรรครพิบัลิกนั บ่ง
บอกถึงประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 

ICBM ครัง้ล่าสดุ เมือ่วนัที ่28 ก.ค. 
และคมิ จองอนึประกาศว่า ประสบ
ความส�าเร็จ สามารถใช้ยิงถล่ม
เมืองส�าคัญของสหรัฐได้ทั่วประ-
เทศ
 ด้านผูเ้ชีย่วชาญวเิคราะห์ว่า 
ความก้าวหน้าของขปีนาวธุเกา 
หลเีหนอื มคีวามเป็นไปได้ตาม
ท่ีคิม จองอนึประกาศ แต่อาวธุ
ยงัมข้ีอบกพร่องอกีหลายอย่าง 
ที่เกาหลีเหนือต้องพัฒนาและ
ทดลองเพิม่เตมิ
 ส�าหรบัการเรยีกร้องจนีให้ช่วย
ยับยั้งเกาหลีเหนือยุติพัฒนาขีป-
นาวธุ นกัวเิคราะห์ในสหรฐัหลาย
ส�านกัมองว่า เป็นมาตรการทีไ่ร้ประ 
โยชน์ เพราะสหรฐัด�าเนนิการเรือ่ง
นี้มานาน แต่จีนไม่เคยใช้อิทธิพล
ในฐานะ “พีใ่หญ่” ห้ามปราบเกา-
หลีเหนือ
 จนีร่วมกดดนัเกาหลีเหนอืตาม
กรอบของสหประชาชาต ิขณะกระ 
ทรวงต่างประเทศของจนีแสดงจดุ 
ยนืชดัเจน อธบิายความเป็นภาษา
ชาวบ้านได้ว่า เรื่องนี้ไม่ใช่ภาระที่
จีนต้องแบกรับ และต้องเป็นแกน
น�าในการแก้ปัญหา สหรัฐควรจัด 
การเอง 
 ถ้าจีนยังคงยึดจุดยืนเดิม 
และเกาหลีเหนือยังคงด�าเนิน
การพฒันาขปีนาวธุ ICBM ต่อ
ไป ผูน้�าสหรฐัคงไม่มทีางเลอืก   
อื่น นอกจากออพชั่นที่พูดกับ
เกรแฮม  

 
 

In Brief : ย่อความ

ประธานาธิบดีโดนัลด์-
ทรมัป์ แห่งสหรฐั เปิดเผย
ความในใจกบัวฒิุสมาชกิ
คนส�าคญัว่า คงต้องใช้การ
โจมตีท�าลาย หากเกา-
หลีเหนือไม่ยุติโครงการ
พัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกล
ข้ามทวปี

+++++++++++

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

มแีผนส่ังโจมตเีกาหลเีหนอืในอนา-
คตอันใกล้
 เกรแฮมเป็น ส.ว.“สายเหย่ียว” 
มบีทบาทส�าคญัในรฐับาลของทรมัป์ 
ให้สัมภาษณ์ในรายการ TODAY 
ของโทรทัศน์ NBC สหรัฐ เมื่อวัน
องัคาร (1 ส.ค.) ทีผ่่านมาว่า ทรมัป์
กล่าวกับตนว่า จะไม่ยอมให้เกา-
หลีเหนือ มีขีปนาวุธพิสัยไกลข้าม
ทวปีตดิหวัรบนวิเคลยีร์ (Intercon-

tinental Ballistic Missile : ICBM)
ยิงได้ถึงสหรัฐ เป็นอันขาด
 หากว่าโสมแดงยังคงเดินหน้า
พัฒนาขปีนาวธุ ICBM ต่อไป ตาม
ค�าบงการของนายคมิ จองอนึ ผูน้�า 
สงูสดุของประเทศ และมแีนวโน้ม
จะประสบความส�าเร็จ 
 ผู ้น�าสหรัฐจะสั่งโจมตีท�า 
ลายฐานทีใ่ช้พฒันาทนัท ี รวม
ทัง้ท�าลายเกาหลเีหนอืด้วย
   เกรแฮมยนืยนัว่า ผูน้�าสหรฐัไม่
ต้องการท�าสงคราม ในขณะเดียว 
กันก็จะไม่ปล่อยให้เกาหลีเหนือ   
มีขีปนาวุธ ICBM ที่เป็นภัยต่อ
สหรัฐ 
 ดงันัน้ หากจ�าเป็นต้องใช้สง
ครามหยดุคิม จองอนึ กต้็องท�า 
ให้สงครามเกิดที่เกาหลีเหนือ 
ถ้ามผีูค้นล้มตายจ�านวนมาก ก็
ให้ล้มตายทีเ่กาหลเีหนอื ไม่ใช่
ทีส่หรฐั 
 เกรแฮมระบุตามสไตล์ “ส.ว. 
สายบู๊” ว่า เห็นด้วยกับแนวทาง
ของผูน้�าสหรัฐ และเหน็ว่าจนีสามารถ
จัดการปัญหาของเกาหลีเหนือได้ 
ก่อนเหตุการณ์จะพัฒนาไปถึงขั้น
นั้น 
 เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธ 

  ข้อมูลภาพ : nbcnews.com



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

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 4636 (1161) วันพฤหัสบดีที่ 3 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

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 



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4636 (1161) วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

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´ 

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
081624-OM-300317-01

ขายสวนทุเรียน+ผลไม
18-2-78 ไร

ต.บานพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี
สวนสวยสมบูรณมีคนดูแล เก็บผลทุกป น้ำไมทวม

หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. ริมทางขึ้นเขาใหญ
ราคา 2 ลาน/ไร

ติดตอ : 081 624 9004 (เจาของขายเอง)
084033-OM-010817-01

ขายที่ดิน
100 ตร.ว.

หลัง มศว องครักษ
ถนนคอนกรีต เขาออกได 2 ทาง

ถมแลว น้ำไฟพรอม
อยู จ.นครนายก

ตร.ว.ละ 11,000 บาท
(เจาของขายเอง)

โทร.  08-4033-2566
 08-4033-2567

084033-OM-010817-01

ขายที่ดิน 100 ตร.ว.
หลัง มศว องครักษ ถนนคอนกรีต

เขาออกได 2 ทาง
ถมแลว น้ำไฟพรอม อยู จ.นครนายก

ตร.ว.ละ 11,000 บาท
(เจาของขายเอง)

โทร. 08-4033-2566, 08-4033-2567

084033-OM-010817-01
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

กรรมการบรหิาร บรษิทั ซพี ีออลล์ 
จ�ากดั (มหาชน) จัดงานประกาศผล
การตดัสนิหนงัสอืดเีด่น รางวลั “เซ
เว่นบุค๊อวอร์ด” ครัง้ที ่14 ที ่ห้อง 
Library 1918 โรงแรมดสุติธาน ีJ 
15.00 น. ม.ร.ว.เทพกมล เทว-
กลุ เป็นประธานในพธิมีอบรางวัล
และเปิดนทิรรศการจิตรกรรมร่วม
สมยัพานาโซนคิ “เพือ่ความสขุของ
มวลมนษุยชาต”ิ ครัง้ที ่19 ทีพ่พิธิ-
ภณัฑสถานแห่งชาต ิJ 15.00 น. 
ธติ ิ ธเนศวรกลุ รองกรรมการผู้

พงษ์พฒันาไพบลูย์ ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายการตลาด บรษิทั แบรนด์ ซนั
โทรี ่(ประเทศไทย) จ�ากดั แถลงข่าว
เปิดตวัแคมเปญ “แบรนด์ เจนยู 
#คดิเรว็ #ใช้สมองจ่ายแทนเงนิ”  ที่
ชัน้ 1 ซอีาร์ซเีทาวเวอร์ ออลซซีัน่
เพลส J 13.00 น. พลเอกธน-
ศักด์ิ ปฏิมาประกร รองนายก
รฐัมนตร ี แถลงข่าวงาน รวมพลงั
สือ่สร้างสรรค์สงัคมไทย ทีพ่พิธิ-
ภณัฑสถานแห่งชาต ิJ 13.30 น. 
ก่อศกัดิ ์ไชยรศัมศีกัดิ ์ประธาน

J 09.00 น. ศ.นพ.สริฤิกษ์ ทรง-
ศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ เปิดการประชุมวิ-
พากษ์(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัย
รายประเดน็ด้าน Future Earth ที่
ห้องแกรนด์บอลรมู 1 โรงแรมรา 
มาการ์เด้น J 10.30 น. พดุตาน 

จดัการ บรษิทั ไอ.พ.ี เทรดดิง้ จ�า-
กดั จดังาน ALIVE NOW เปิดตวั
ผลติภณัฑ์ปรบัผ้านุม่สตูรเซรัม่เข้ม
ข้นพิเศษ ที่ลานควอเทียร์ อเว-   
นวิ ด ิเอม็ควอเทยีร์ J สวนน�า้
วานา นาวา หวัหนิ ร่วมต้อนรบั
เทศกาลวันแม่ด้วยโปรโมชั่นคุณ
แม่เข้าสวนน�้าฟรี! เพียงควงแขน
คณุแม่มาแสดงตวั แล้วมาสนกุสดุ
เหวีย่ง กบัเครือ่งเล่นสดุมนัส์กว่า 
19 ชนดิไปด้วยกนั ตัง้แต่วนัที ่12-
14 สงิหาคม 2560 

หลายคนท่ีสญัจรไปมาผ่านบรเิวณ
หัวมุมถนนสีลม ช่วงกลางเดือน
มิถนุายนท่ีผ่านมา อาจจะอดแปลก
ใจไม่ได้ทีเ่หน็บรรดานกัสเกตช์ภาพ
จ�านวนร่วมร้อยชีวิตมารวมตัวกัน
ตัง้แต่ช่วงเช้า โดยภารกจิปลายทาง
ของทุกคนในวันนั้น คือ ร่วมกัน    
สเก็ตช์ภาพจ�าของ “โรงแรมดุสิต
ธาน ีกรงุเทพฯ” ก่อนทีโ่รงแรมหรู
ใจกลางกรงุ ทีย่นืหยดัเป็นแลนด์
มาร์กของกรงุเทพมหานคร มายาว 
นานกว่า 48 ปี จะยตุกิารให้บรกิาร
ในวนัที ่16 เมษายน 2561
 สกุญัญา จนัทร์ชู ผูจ้ดัการทัว่ 
ไป โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
บอกว่า กจิกรรมนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของ
แคมเปญท่ีจดัขึน้เพือ่ส่งท้าย “ด-ุ
สติธาน ีกรงุเทพฯ” ซึง่มุง่หวงัทีจ่ะ
สร้าง “ภาพจ�า” ตลอดจนความ
ประทับใจทีท่กุคนมต่ีอดสุติธาน ีซึง่

The Story Never Ends

ครัง้เมือ่นกึถงึ
 ถ้าจะบอกว่า นีเ่ป็นการนบัถอย
หลงัของดสุติธาน ีกอ็าจจะพดูแบบ
นัน้ไม่ได้ทัง้หมด เพราะการนบัถอย
หลงัครัง้นีไ้ม่ใช่การสิน้สดุ แต่เป็น 
การรอเพือ่เริม่นบัหนึง่ใหม่อกีครัง้ 
ดงันัน้ พวกเราจงึพยายามอย่างยิง่
ที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมในช่วงส่ง
ท้าย ด้วยความตั้งใจที่จะส่งผ่าน
ความรูสึ้กทีเ่ป็นภาพจ�าดีๆ  ให้กบั
ทกุคน
 สกุญัญา ยงักล่าวด้วยว่า ส�าหรับ
ช่วงเวลาทีเ่หลอือยูห่ลงัจากนี ้ดสุติ
ธานมีคีวามยนิดอีย่างยิง่หากหน่วย
งานหรอืองค์กรใด สนใจทีจ่ะร่วมจดั
กจิกรรมเพือ่สร้างภาพจ�าของดสุติ
ธานใีน 48 ปีทีผ่่านมาไปด้วยกนั 
 ภาพจ�าทีไ่ม่ใช่การร�า่ลา แต่
เป็นการเริม่ต้นรอคอย The New 
Chapter ไปพร้อมกัน

เธอเชือ่ว่า ทกุคนจะรูส้กึอบอุน่ใจ
ทกุครัง้เมือ่นกึถงึ และพร้อมทีจ่ะ
เฝ้ารอการกลับมาของดสุติธานใีน
อกี 3 ปีข้างหน้า
 เราได้ร่วมกบักลุม่ Bangkok 
Sketchers จดักจิกรรม ‘ดสุติธานี 
ความทรงจ�า สขุใจ ไม่สิน้สดุ’ หรอื 
Dusit Thani Bangkok–The Sto-
ry Never Ends เพือ่ทีจ่ะบนัทกึ
เรือ่งราวของโรงแรมทีม่เีอกลกัษณ์
สวยงามท้ังภายในและภายนอก 
ผ่านปลายดนิสอและพูก่นัของนกั
สเก็ตช์ภาพท่ีตอบรับเข้าร่วมกิจ-
กรรมกว่า 80 ชวีติ ซึง่ต้องบอกว่า 
ทกุภาพนัน้มคีณุค่าทางใจมาก และ
เป็นภาพจ�าที่น่าประทับใจ เป็น
ความรูส้กึดีๆ  ทกุครัง้ทีเ่ราได้ย้อน
กลบัมามอง
 ดสุติธาน ียงัสร้าง ‘ภาพจ�า’ ให้
กบัทกุคูร่กั ด้วยการจดักจิกรรมให้

ทกุคูร่กัทีเ่คยจดังานทีโ่รงแรมดสุติ
ธาน ีนบัตัง้แต่เปิดให้บรกิารเมือ่ปี 
2513 จนถงึปัจจบุนั เพยีงแค่น�าภาพ
แต่งงานมาแสดง กจ็ะได้รบับตัรก�า 
นลัรบัประทานอาหารชดุพเิศษฟรี 
เป็นเซตเมน ู 3 คอร์ส ส�าหรบัมือ้
กลางวนัหรอืมือ้ค�า่ และยงัจะได้รบั
หนงัสอืวธิกีารปรงุอาหารไทยของ
ดสุติ Thai Way of Life : The 
Dusit Cookbook และส่วนลด
พเิศษ 27% เพือ่ใช้เป็นส่วนลดค่า
อาหารในโรงแรมตัง้แต่วนันีจ้นถงึ
วนัที ่15 เมษายน 2561
 ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อ
เนือ่ง จนถงึวนัสดุท้ายในวนัที ่ 16 
เมษายน 2561 กเ็พือ่ให้ทกุคนที่  
รกัและผกูพนักบัดสุติธาน ี ได้ร่วม
กนัเกบ็ภาพความทรงจ�าทีด่แีบบนี้
ไว้ ให้ดสิุตธานเีป็นความสขุ เป็น
ความอบอุ่น และท�าให้ยิ้มได้ทุกสกุญัญา จนัทร์ชู
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พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี เยีย่มชมโครงการความร่วมมือ
ระหว่างภาครฐักบัภาคเอกชนในการเกบ็รวบรวมของเสยีอนัตรายจากชุมชน 
ตามนโยบายเดนิหน้า “ประชารฐัร่วมใจแยกทิง้ขยะอนัตราย” โดยมี บญัญตัิ 
ค�านณูวฒัน์ ผช.กก.ผจก.บมจ. ซพี ีออลล์ ตวัแทนบรษิทัฯ ร่วมสนับสนุน 

เชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย สกุร ีพนัละบตุร 
ผูต้รวจราชการกรม ลงพ้ืนทีต่รวจเยีย่มสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ผูป้ระสบ
ภยัจากพายเุซนิกา ในอ�าเภอนาหว้า จงัหวัดนครพนม พร้อมแจกถงุยงัชพี 
และอาหารกล่อง เพือเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนในเบือ้งต้น 

ศ.นพ.สริฤิกษ์ ทรงศวิไิล เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ แถลงข่าว 
Thailand Research Week : มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิ2560 ครัง้ที ่12 ภาย
ใต้แนวคดิ “วจิยัเพือ่พฒันาประเทศสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื” ทีเ่พ่ือน�า
เสนอผลงานวจิยัทีม่ศีกัยภาพพร้อมใช้ มากกว่า 1,000 เรือ่ง  

สมโภชน์ จนัทร์สมบูรณ์ ผู้อ�านวยการ ดแีทค แอคเซอเลอเรท ฉลองเปิด
ตวั Global Expansion Track ร่วมกบั ทวีชัย ภรีูทพิย์ ประธานบรหิาร ผูร่้วม
ก่อตัง้ และ ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผูร่้วมก่อตัง้ บริษทั ททีพีู จ�ากดั พร้อมด้วย
กลุม่นักลงทนุในรอบ Series A ร่วมแสดงความยนิดี

ณฐัวรรณ ศรสีรุาช พร้อมด้วยคณะ เป็นตวัแทนมลูนธิ ิเมเจอร์ แคร์ มอบเงนิ
บรจิาคจ�านวน 100,000 บาท ช่วยผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม จ.สกลนครในนาม 
โดยม ีวทิยา จนัทร์ฉลอง ผูว่้าราชการจงัหวดัสกลนคร, ดร.สรุยิะ วริิยะสวัสด์ิ 
รองผูว่้าราชการจงัหวดัสกลนคร เป็นผูร้บัมอบ 

ดอน กอสลิง่ หวัหน้าฝ่ายระดมทนุ องค์การยนูเิซฟ ประเทศไทย และ พเิชษฐ 
ฤกษ์ปรชีา หวัหน้าฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์ LINE ประเทศไทย แถลงข่าวงานวิง่การ
กศุลครัง้ประวตัศิาสตร์ “UNICEF LINE Run วิง่เพือ่เดก็ทกุคนได้มี #โอกาสที่
เท่าเทยีม” โดยม ีหนดู-ีวนษิา เรซ  ร่วมงาน ณ  LINE Village  สยามสแควร์วนั 

ณฐัพรรณ ทองโต ตวัแทนคณะผูบ้รหิารบรษิทั คลนีนิง่ โซลชูัน่ จ�ากดั พร้อมด้วย กลุม่
พนกังานแม่บ้าน และทมีงานจติอาสา ในเครอืกลุม่บรษิทัแฮปป้ีแลนด์ จดักจิกรรม 
“จติอาสารกัสะอาด คลีนนิง่โซลชูัน่ สร้างกศุล ๑๒ สงิหา ล้างห้องน�า้วดัพระยาสเุรนทร์” 
มุง่หวงัปลกูฝังจติส�านกึ ให้รูจ้กัเสยีสละและท�าประโยชน์เพือ่ส่วนรวม 

มร.ดาเรน บคัลย์ี กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารซติีแ้บงก์ ประเทศไทย พร้อม
คณะผู้บริหารและพนกังาน ร่วมจดัโครงการ ”Flowers for the late king-
ดอกไม้ กลัน่จากใจ ให้พ่อหลวง” โดยดอกไม้จนัทน์ดงักล่าวเตรียมมอบให้กบั
กรุงเทพมหานครเพือ่พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ   



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 18 ฉบับที่ 4636 (1161) วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สังคม

ธญิาดา ควรสถาพร กรรมการผูจ้ดัการพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและพนกังาน บรษิทั 
เอเชยี ไบโอแมส จ�ากดั (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการบ�าเพญ็กศุลถวาย
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชและวางพวงมาลา
ถวายสกัการะ เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุและถวายเป็นพระราชกศุล 

ศูนย์ผู้ประกอบการการลงทุน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั น�าโดย รศ.ดร.อดิทธ์ิ เช่ียวสกลุ ผูช่้วยผูอ้�านวยการ 
ด้านวิรัชกจิ ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญพระราชกศุลถวายพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 

รศ.นพ.ธนัวา ตนัสถติย์ ผูอ้�านวยการศนูย์การฝึกผ่าตดั คณะแพทย์ศาสตร์ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ร่วมกบั นพ.พฒุพิงศ์ ภมูสิวุรรณ ผูอ้�านวยการ เอ-   
ไอซ ีคลนิกิ จดัประชมุวชิาการ “Train the trainer-Butterfly lift” เพ่ืออปัเดต
เทคนคิการฉดีฟิลเลอร์ ให้แก่คณะแพทย์จากสาธารณรฐัประชาชนจนี 

ดร.กฤษฎา เสกตระกลู รองประธานคณะกรรมการอ�านวยการ สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน น�าคณะนกัศกึษาหลกัสูตร วตท.รุน่ท่ี 24 มอบดอกไม้จนัทน์ แก่ เกศรา 
มัญชุศร ีกรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่ถวายในพระ
ราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช  
                 

สนัชัย ห้างชยัเจรญิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สยามไฟเบอร์กลาส จ�ากดั น�า
ทมีผูบ้รหิาร พนักงาน ร่วมกบัคณะเจ้าหน้าที ่โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล
หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบรุ ีออกเยีย่มผูป่้วยทีไ่ม่สามารถเดนิทางเข้า
รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลตามวาระได้ พร้อมมอบสิง่ของเครือ่งใช้ทีจ่�าเป็น
 

สกุญัญา สขุเจริญไกรศรี ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษทั เอเชีย แคปปิตอล 
กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน) ให้การต้อนรับกลุม่นักลงทนุ พร้อมอปัเดตแผนขยาย
การลงทนุทางการเงนิ รวมถงึอพัเดทความคบืหน้ากรณเีจรจาพนัธมติรทาง
ธุรกจิกบัต่างประเทศ ทีบ่มจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ภาสนิ ีปรชีาธนาพล ผูอ้�านวยการฝ่าย กลุม่องค์กรสมัพนัธ์ บรษิทั ไทยประกัน
ชวีติ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนเข้ารบัรางวลันาฏราช ประเภทสารคดชีดุยอด
เยีย่ม จากรายการ “ด้วยพระบารม”ี ในงานนาฏราช ครัง้ที ่8 ประจ�าปี 2559 
ซ่ึงบริษทัฯ ให้การสนบัสนนุการผลติรายการดงักล่าวจนถงึปัจจบัุนเป็นปีที ่21 

ประชมุ ตนัตปิระเสรฐิสขุ รองประธานฝ่ายขาย ดสุติ อนิเตอร์เนชัน่แนล จดัการ
ประชมุ “S&M Conference 2017” เพือ่พบปะพดูคยุรวมถงึแลกเปลีย่นความ
รูแ้ละประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดระหว่างกนั โดยมตีวัแทนจาก
ฝ่ายขายและการตลาดจากโรงแรมในเครอืดสุติ อนิเตอร์เนชัน่แนล ร่วมประชมุ 


