
4640 (1165) A
U
G
. 9, 2017

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

ประชาชนรบัรู ้เข้าใจและตืน่ตวั
ในฐานะเจ้าของประเทศ

 3

โกงลดลง?
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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 

ฉุก(ละหุก)คิด 3

กีฬา 6

เศรษฐกิจ 4

เศรษฐกิจ 5

ต่างประเทศ 7

ไบโพลาร์?

ดัชนีเชื่อมั่น
ผู้บริโภคร่วงตํ่าสุด

“ฟาน ไดจ์ก”ลั่น
“อยากก้าวหน้า”

อนันดาฯทําสถิติ
จ่ายปันผลสูงสุด

โสมแดงขู่
พร้อมโจมตีสหรัฐ

รฐัไทยกบั‘โกตี’๋
คนท�ำให้ตำย หำกมคีนท�ำให้ตำย
ก็ต้องสืบหำต่อว่ำใครท�ำให้ตำย 
แม้ “โกตี๋” จะเป็นผู้ต้องหำหลบ
หนคีดี จะเป็นนกัเคล่ือนไหวทำง 
กำรเมือง แต่ถ้ำปล่อยให้เรื่องนี้
คลุมเครือจะไม่เป็นผลดีต่อรัฐ
ไทยเอง

ข่ำวกำรเสยีชวีติของ “โกตี”๋ หนึง่
ในแกนน�ำเคลื่อนไหวทำงกำร
เมืองฝ่ำยเสื้อแดง เป็นสิ่งที่รัฐ
ไทยต้องพิสูจน์ให้เกิดควำมชัด 
เจนในสองประเดน็คอื 1.เสยีชวีติ
แล้วจริงหรือไม่ 2.หำกเสียชีวิต
แล้ว สำเหตุของกำรเสียชีวิตคือ
อะไร ตำยตำมธรรมชำติหรือมี

โลกวันนี้มีประเด็น 2

17th Anniversary
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ภาพถ่ายซึง่เป็นศพทีม่กีารเผยแพร่กนันัน้
ไม่ทราบว่าเป็นศพใคร 

เพราะได้สอบถาม สปป.ลาว กไ็ม่ทราบเรือ่ง

มลูกบัทางการ สปป.ลาวแล้ว”
 ความเห็นนี้ไม่ต่างจาก นำย
ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงการต่างประเทศ ทีร่ะ 
บวุ่า
 “ผมไม่ทราบเรือ่งดงักล่าว และ
ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของกระแส
ข่าวนีเ้กดิขึน้ได้อย่างไร ผมได้เข้า
ร่วมการประชุมรฐัมนตรต่ีางประ-
เทศอาเซยีน ทีฟิ่ลปิปินส์ ก็ได้พบ 
ปะกบัรฐัมนตรต่ีางประเทศ สปป.
ลาว บ่อยครัง้ในระหว่างประชมุ ก็
ไม่ได้แจ้งอะไรให้ผมทราบ ไม่มีการ
พดูถงึเรือ่งนี”้
 จากการให้สมัภาษณ์ของผูเ้กีย่ว 
ข้อง นอกจากไม่ยนืยนักระแสข่าว
ที่เกิดขึ้นแล้ว ยังน่าสนใจตรงที่มี
การประสานขอข้อมูลยืนยันจาก 
สปป.ลาวว่าโกตี๋เสียชีวิตตามข่าว
จรงิหรอืไม่
 หากจ�ากนัได้ก่อนข่าวการเสยี
ชวีติของโกตีม๋คีวามเคลือ่นไหวจาก
ฝ่ายความม่ันคงไทยถึงการตดิตาม
ไล่ล่าตัวโกตี๋ปรากฏออกมาเป็น
ระยะ
 เรือ่งนีจ้�าเป็นต้องพสิจูน์ทราบ
ให้ชดัเจนในสองประเดน็คอื 1.โกตี๋
เสียชวีติแล้วจรงิหรอืไม่ 2.หากเสยี
ชวีติแล้ว สาเหตขุองการเสยีชวีติคอื
อะไร ตายตามธรรมชาตหิรอืมคีน
ท�าให้ตายหากมคีนท�าให้ตายกต้็อง
สบืหาให้ได้ว่าใครท�าให้ตาย
 แม้โกตีจ๋ะเป็นผูต้้องหาหลบหนี
คด ี จะเป็นนกัเคลือ่นไหวทางการ
เมือง แต่จ�าเป็นต้องท�าให้เรื่องนี้
กระจ่างชดั เพราะถ้าปล่อยให้คลมุ 
เครอืจะไม่เป็นผลดต่ีอรฐัไทยเอง
 ไม่เป็นผลดีอย่ำงไรคงไม่
ต้องอธบิำยในทีน่ี้

ข่าวการเสยีชวิีตของ นายวฒุพิงศ์ 
กชธรรมคณุ หรือโกตี ๋หนึง่ในแกน
น�าเคลือ่นไหวทางการเมืองสายเสือ้
แดงทีล่ีภ้ยัการเมอืงไปอยู่ในประ-
เทศลาวหลงัรฐัประหารเมือ่ปี 2557 
เป็นข่าวมาพกัหนึง่แล้ว แต่ไม่ค่อย
มคีนสนใจ ท้ังท่ีเป็นเรือ่งน่าสนใจ
 ที่น่ำสนใจเพรำะข่ำวกำร
เสยีชวีติของโกตีไ๋ม่ได้เป็นกำร
ตำยอย่ำงธรรมชำต ิแต่มคีนท�ำ 
ให้ตำย
 ตามข่าวทีอ่อกมาระบวุ่ามกีลุม่
ชายฉกรรจ์ไปอุม้โกตีข้๋ามแดนจาก
ประเทศเพือ่นบ้านกลบัมาในไทย 
แต่ผูเ้ก่ียวข้องท้ังหลายให้การปฏ-ิ
เสธและไม่ยนืยนัข่าวนี้
 จนล ่าสุดเรื่องโกตี๋กลับมา
ปรากฏเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อมีการ
แชร์ภาพท่ีระบวุ่าเป็นศพของโกตี๋
 หากถามว่าท�าไมข่าวการเสีย
ชวีติของโกตีน่๋าสนใจ
 ค�าตอบคือนอกจากโกต๋ีเป็น
นกัเคลือ่นไหวทางการเมอืงแล้ว โก
ตี๋ยังเป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหว
ทางการเมืองในจ�านวนไม่กี่คนท่ี
ถูกระบุว่าเป็นสายเหยี่ยวคือนิยม
ความรนุแรงมกีารซ่องสมุก�าลงัฝึก
การใช้อาวุธ
 หลายเหตกุารณ์ความไม่สงบที่

เกิดขึ้นในไทยทั้งก่อนและหลัง
รฐัประหารมกัมข่ีาวท�านองว่าเป็น
ฝีมอืของโกตี ๋และฝ่ายความมัน่คง
ของไทยประกาศชัดเจนมาตลอด
ถึงการตามล่าตัวโกตี๋กลับมารับ
โทษ
 เมื่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกันจึง
ถือว่าน่าสนใจหลังข่าวการอุม้ การ
เสียชีวิตของโกตี๋ปรากฏออกมาผู้
เกี่ยวข้องฝ่ายไทยให้ข่าวไปในท�า 
นองเดียวกันท�านองว่าไม่ยืนยัน
ข้อมลูว่าเป็นข่าวจรงิ
 พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรฐัมนตรฝ่ีายความม่ันคง 
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลา 
โหม ระบวุ่า
 “ไม่ทราบข่าวการเสยีชวีติของ
โกต๋ี ส่วนภาพถ่ายซึ่งเป็นศพที่มี
การเผยแพร่กนันัน้ กไ็ม่ทราบว่า

เป็นศพใคร เพราะได้สอบถาม ทาง 
สปป.ลาว กไ็ม่ทราบเรือ่ง”
 เมือ่ถกูผูส้ือ่ข่าวถามว่า โกตี ๋เป็น
ผูต้้องหาตามหมายจบั ต้องท�าอย่าง 
ไรต่อไป พล.อ.ประวติร กล่าวว่า 
“ตอนนีเ้จ้าหน้าทีก่ต็ามตวัอยู ่ แต่
เมือ่ไม่เจอตวัจะให้ท�ายงัไง”
 เช ่นเดียวกับ พล.อ.ทวีป 
เนตรนิยม เลขาธิการสภาความ
มัน่คงแห่งชาต ิ (สมช.) ทีใ่ห้สมั-
ภาษณ์ในท�านองไม่ยนืยนัการเสีย
ชวีติของโกตี ๋โดยระบวุ่า
 “ตราบใดทีย่งัไม่มีหลักฐานที่
แน่ชดั กย็งัต้องสืบหาต่อไป ภาพที่
ปรากฏนั้นยังไม่รู้ที่มาที่ไปอาจมี
การตดัต่อ ตกแต่งอะไรกไ็ด้ ขออย่า
เพิง่เชือ่ในสิง่ทีเ่หน็ และขณะนีย้งั
ไม่ได้รบัรายงานอย่างเป็นทางการ
จากสปป.ลาว แต่กไ็ด้ประสานข้อ 
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 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

รฐัไทยกบั‘โกตี’๋
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คนรวยและคนจนต่างจ่ายสินบน แต่คนจน
ต้องจ่ายหรอืรบัภาระมากกว่าเพราะไม่มทีาง
เลือก ไม่มีอ�านาจต่อรอง และไม่มีพวกพ้อง
ที่จะคอยช่วยเหลือ และ 7.ต�ารวจเป็นหน่วย
งานที่คอร์รัปชันมากที่สุด รองลงมาคือโรง-
เรียนของรัฐ
 ข้อมลูดงักล่าวอาจท�าให้สถานการณ์คอร์ 
รัปชันในไทยมีแนวโน้มดีขึ้น เพราะปัจจัย
ส�าคัญคือประชาชนรับรู้ เข้าใจและตื่นตัวใน
ฐานะเจ้าของประเทศท่ีจะส่วนร่วมกบัทกุภาค
ส่วน ทั้งรัฐบาลก็พยายามผลักดันมาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชนัจน
ประชาชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น
 องค์กรส�ารวจความโปร่งใสคอร์รัปชัน  
ของโลกจงึเหน็ว่าสถานการณ์คอร์รปัชนัของ
ประเทศไทยลดลง เพราะประชาชนมคีวามรู้ 
มีความเข้าใจและพร้อมจะเป็นหูเป็นตาร่วม
กับรัฐมากขึ้นกว่าเดิม อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้อง
ปล้ืมใจ ต้องภมูใิจ ต้องพอใจ เพราะประโยชน์
ทีไ่ด้กค็อืประเทศชาต ิอย่างถ้าแก้ปัญหาต�า-
รวจได้ ก็จะท�าให้การโกงการคอร์รัปชันลด
ลงอย่างมาก 
 กห็วงัว่าจะเป็นโอกาสทอง นาททีองทีเ่รา
จะต้องรีบแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เพื่อให้ประ 
เทศมีความโปร่งใสและวิ่งตามสิงคโปร์และ
ฮ่องกงให้ทนั ถอืว่าเราเริม่ว่ิงแข่งกบัประเทศ
ต่างๆแล้ว ไม่ย�า่อยู่กับที ่หากไม่ได้เสริมสร้าง
ความดงีามอะไรขึน้มาเลยมนักแ็ย่ เป็นอนัว่า
ก็ดีใจกับประเทศไทยที่มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น โกงลดลง 
 อย่ำงไรกต็ำม เรำกต้็องท�ำให้เดด็ขำด
เฉยีบขำด โดยเฉพำะต�ำรวจทีถ่กูจดัอนั-
ดับว่ำโกงมำกที่สุด เช่นเดียวกับกรมท่ี 
ดินที่ต้องสร้ำงส�ำนึกใหม่กับข้ำรำชกำร
ในกรมทีด่นิ ซึง่ก่อนหน้ำนีถ้อืเป็นแชมป์
โกงอันดับต้นๆ  
 เจริญพร

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

  
In Brief : ย่อความ

โกงลดลง?

เรำก็ต้องท�ำให้เด็ดขำดเฉียบขำด 
โดยเฉพำะต�ำรวจที่ถูกจัดอันดับว่ำ
โกงมำกทีสุ่ด เช่นเดียวกับกรมท่ีดนิ
ทีต้่องสร้ำงส�ำนึกใหม่กับข้ำรำชกำร
ในกรมที่ดิน  

เริม่เหน็ภาวะปรกตทิีไ่ม่ปรกตใิน “กฎ 
หมำยลูก” ซึ่งไม่ใช่แค่ “เซตซีโร่ 
กกต.” จนท�าให้ “สมชัย ณ หอเอน
ปิซำ” เกิดอาการเป๋และไล่ตามจิก 
“แป๊ะมีชัย” มาจนทุกวันนี้
 อย่างล่าสุด ไอเดียบรรเจิดของ 
“แป๊ะมีชัย” เคำะกติกำใหม่ให้ผู้
สมัครส.ส.แต่ละเขตเลือกตั้งจับ
ฉลำกของแต่ละเขต ซึง่จะท�ำให้ใช้ 
“คนละเบอร์” กับพรรค อ้ำงป้อง 
กันกำรผูกขำดและกำรซื้อเสียง
 แน่นอนว่าประชาชนต้องสับสนที่
จะเลอืกพรรคใดพรรคหนึง่ ซึง่ทกุฝ่าย
ก็เห็นตรงกันว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า
จะไม่มพีรรคใดพรรคหน่ึงได้เสียงข้าง
มากอย่างแน่นอน นอกจากระบบบัญ 
ชีรายช่ือที่จะเฉลี่ยคะแนนของพรรค
แล้ว คะแนนของส.ส.เขตกจ็ะเป็น “เบีย้
หัวแตก” และตามมาด้วย “รัฐบำล
ผสม”  
 เป็น “ประชาธิปไตย 99.99%” ที่
ไม่ต้องการให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง 
ซึ่ง “พรรคเก่าแก่” ก็ออกมาขานรับ
ทนัท ีเพราะหากสู้กันตามกตกิาเดมิๆ
ก็เป็น “ผู้แพ้” ตลอดกาล  แต่เมื่อเกิด
ภาวะ “เบี้ยหัวแตก” โอกาสจะเป็น
แกนน�าในการจดัตัง้รฐับาลกม็มีาก แม้
อาจยอม “กินน�้าใต้ศอก” ก็ตาม
 กฎกติกำใหม่จะวปิรติหรอืพสิ 
ดำรอย่ำงไรก็แล้วแต่มุมมองของ
แต่ละฝ่ำย แต่ส�ำหรับ “สมชัย ณ 
หอเอนปิซำ” ก็แดกดัน “แป๊ะมี
ชยั” ว่ำเป็นอำกำร “ไบโพลำร์ทำง 
กำรเมอืง” คอือำกำรผดิปรกตทิำง
อำรมณ์ “สองบุคลิก” ไม่ว่ำจะซึม
เศร้ำ เสียใจหรือดีใจก็แสดงอำ-
กำรแบบสุดลิ่มทิ่มประตูไปเลย!

ไบโพลำร์?

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเปิดเผย
รายงาน “สถานการณ์คอร์รปัชนัโลก 2017” 
(Global Corruption Barometer 2017 : 
GCB) ซึง่เป็นข้อมลูการส�ารวจความเหน็และ
ประสบการณ์ของประชาชนในประเทศภูมิ 
ภาคเอเชยีแปซฟิิกเกีย่วกบัประเทศไทย  โดย
สรุปว่า 1.คนไทยร้อยละ 41 เห็นว่า การติด 
ต่อราชการยังต้องติดสินบน (Bribe) อยู่ ซึ่ง
สะท้อนว่าคอร์รปัชนัในระบบราชการยงัเป็น
ปัญหาวิกฤติของประเทศที่สร้างความเดือด
ร้อนให้ประชาชนอย่างทั่วถึง 2.คนไทยร้อย
ละ 14 เชื่อว่าปีที่ผ่านมามีคอร์รัปชันเพิ่มขึ้น 
ท�าให้ไทยมีสถานการณ์คอร์รัปชันดีที่สุดใน
เอเชยีแปซฟิิก ดกีว่าทกุประเทศทีส่�ารวจ รวม
ถึงญี่ปุ่น (26) ฮ่องกง (48) เกาหลีใต้ (50) 
มาเลเซีย (59) และอินโดนีเซีย (65) ที่ประ-
ชาชนมองว่าประเทศของตนมกีารคอร์รปัชนั
เพิ่มมากขึ้นสูงกว่าไทย  
 3.คนไทยมากถงึร้อยละ 72 เชือ่ว่า “ประ 
ชาชนสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงเพือ่เอา 
ชนะคอร์รปัชนัได้” ถอืว่าคนไทยมทัีศนคติท่ี
มคีวามหวงัและเชือ่พลังประชาชน 4.คนไทย
ร้อยละ 72 มองรัฐบาลในทางบวกว่าท�าได้
ดแีล้วเรือ่งต่อต้านคอร์รปัชนั 5.ประเทศไทย
เป็นประเทศท่ีประชาชนเห็นพ้องกับการต่อ
ต้านคอร์รัปชันของรัฐบาลมากที่สุดในภูมิ-
ภาคเอเชียแปซิฟิก 6.ไทยเป็นประเทศท่ีท้ัง 
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จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝำก  เงินกู้

อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ตลำดกรุงเทพฯ

ตลำดต่ำงประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,800.00 บาท

 ขาย 19,900.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,450.00  บาท

 ขาย   19,900.00 บาท

รำคำทองค�ำ

ฮ่องกง ซื้อ 1,259.87  ขาย 1,260.26
ลอนดอน ซื้อ 1,260.02 ขาย 1,260.23

ภำวะหุ้น 8 สิงหำคม 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) 

33.51

39.98625

45.17625

4.3625

0.31308

24.74825

+3.77  1,577.44  
  35,858.58
+6.01  2,247.69  
  26,279.11
+2.61  1,002.40  
  21,314.23
-1.46  555.08  
  2,119.66

FTSE SET Index Series

แบ่งตำมมูลค่ำตำมรำคำตลำด

 

 1,688.45  +6.07

 2,355.44  +5.61

 2,460.22  -6.21

 1,839.28  +5.39

 2,382.05  +3.51

 2,931.37  +4.97

 1,241.93  -1.27

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,423.54

15.12

3,979.98

11.10

1,443.57

-

11,363.90

31.69

12,250.29

34.16

-886.39

-

15,934.08

44.44

15,501.64

43.23

432.44

-

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคร่วงตํ่าสุด

 นายธนวรรธน์ พลวชัิย ผู้อ�านวย
การศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
เปิดเผยว่า ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้ร-ิ
โภคเดอืนกรกฎาคม 2560 อยูท่ีร่ะ 
ดบั 73.9 ลดลงต่อเนือ่งเป็นเดอืนที่ 
3 และอยู่ในระดับต�่าสุดในรอบ 7 
เดือน เนือ่งจากผูบ้รโิภคกงัวลเกีย่ว
กับสถานการณ์น�้าท่วมที่เกิดขึ้นใน
พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและ
ภาคเหนอื ประกอบกบัราคาพืชผล
ทางการเกษตรยงัอยูใ่นระดบัต�า่และ
ปรบัลดลงในช่วง 2-3 เดอืนทีผ่่าน
มา เช่น ข้าว ยางพารา มนัส�าปะหลัง 
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ปาล์มน�า้มนั และ
สบัปะรดโรงงาน ส่งผลต่อก�าลงัซือ้
ในต่างจังหวดัลดลง ท�าให้ผู้บริโภค
กงัวลว่าแนวโน้มเศรษฐกจิไทยอาจ
จะยงัไม่ฟ้ืนตวัดขีึน้มากอย่างทีค่าด
การณ์ไว้ นอกจากนี ้กงัวลถงึปัญหา
ค่าครองชีพและราคาสินค้าท่ียังอยู่
ในระดบัสงู จากราคาน�า้มนัขายปลกี
ในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัรายได้ในปัจจบุนั ส่ง
ผลต่อดชันคีวามเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภค
ในอนาคตให้ปรับตัวลดลงเช่นกัน 
โดยในเดือนกรกฎาคมลงมาอยู่ที่

ระดบั 83.1 
 นอกจากนี ้ ผู้บรโิภคเองมคีวาม
กงัวลเกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาแรง-
งานจากการออก พ.ร.ก. บริหารแรง 
งานต่างด้าวของรัฐบาลที่ยังจัดการ
ไม่เสรจ็สิน้อาจส่งผลต่อตลาดแรง-
งานได้ ดงันัน้ รัฐบาลควรเร่งกระตุ้น
การใช้จ่ายของภาครฐั และเร่งรดัการ
ลงทุนให้เกิดขึน้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
เพ่ือเพ่ิมก�าลงัซือ้ให้กับประชาชน ซึง่
จะช่วยให้ความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภค
และการใช้จ่ายนัน้ปรบัตวัดขีึน้ ศนูย์
พยากรณ์ฯ ก็มองว่าการเตบิโตเศรษฐ 
กจิปีนีจ้ะโตอยูท่ีร้่อยละ 3.6 และส่ง
ออกยงัเป็นบวก โดยในเดอืนหน้าจะ
แถลงปรบัประมาณการณ์เศรษฐกจิ
ในแต่ละด้านกนัใหม่ 
 ส่วนผลกระน�า้ท่วมในพ้ืนท่ี 10 
จงัหวดัภาคอสีานนัน้ ทางศนูย์ประ 
เมนิผลกระทบต่อจดีพีรีอัยละ 0.03-
0.05 หรอืคดิเป็นมลูค่ากว่า 9,574 
ล้านบาท โดยแยกเป็นภาคเกษตร 
4,774 ล้านบาท ภาคธรุกจิและอตุ-
สาหกรรม 3,434 ล้านบาท และถนน

หนทาง วดั ยานพาหนะอกี 1,366 
ล้านบาท เป็นต้น
 ด้านส�านกังานสถติิแห่งชาตเิปิด
เผยจ�านวนการว่างงานเดือนกรก-
ฎาคมว่า มทีัง้สิน้ 476,000 คน หรอื
คดิเป็นอตัราการว่างงานร้อยละ 1.2  
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนั
ปี 2559 ผูว่้างงานเพิม่ขึน้ 85,000 
คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายร้อยละ 1.3 
และหญงิร้อยละ 1.2
 นอกจากนี ้ ยงัพบผูว่้างงานส่วน
ใหญ่ 253,000 คนจบการศกึษาใน
ระดบัอดุมศกึษา รองลงมาเป็นผูจ้บ
การศกึษาระดับมธัยมตอนต้น 99,000 
คน ระดับมัธยมตอนปลาย 74,000 
คน ระดับประถมศกึษา 33,000 คน 
และผูท้ีไ่ม่มีการศกึษาและต�า่กว่าระ 
ดับประถมศกึษา 16,000 คน
 ส�าหรับประสบการณ์การท�างาน
ของผู้ว่างงานพบว่าเป็นผู้ว่างงาน     
ที่ไม่เคยท�างานมาก่อน 292,000 
คนและผู้ว่างงานที่เคยท�างานมา
ก่อน 184,000 คน ซ่ึงในกลุม่นีล้ดลง 
13,000 คนเมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วง
เวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ล้ว

อิม่อร่อย : สริพิร ใจสะอาด ผู-้
อ�านวยการสายงานโฆษณาและ
ลูกค้าสัมพันธ์ บมจ.ไทยประกัน
ชวีติ ร่วมเปิดงาน “เมกา ฟูด้ ฟัน 
ฟิน” พร้อมมอบสิทธพิเิศษส�าหรบั
ลูกค้าไทยไลฟ์การ์ด เพียงแสดง
สิทธิ์ผ่าน Mobile Application 
Thailife Card รบัฟร ีขนมโมจจิาก
ร้าน Tokyo Sweets มลูค่า 200 
บาท 

ดชันเีชือ่มัน่ผูบ้รโิภคเดอืนกรก-
ฎำคมร่วงต�ำ่สดุในรอบ 7 เดอืน 
รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรยัง
อยูใ่นระดบัต�ำ่และประชำชนกงั 
วลสถำนกำรณ์น�ำ้ท่วมภำคเหนอื
และอสีำน ขณะทีต่วัเลขคนว่ำง
งำนกรกฎำคมพุง่ 476,000 คน 
ปรญิญำว่ำงงำนมำกสดุ
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ให้ข้อมลู : จตภัุทร์ ตัง้คารวคุณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.ทโีอเอ 
เพ้นท์ (ประเทศไทย) ให้ข้อมลูธรุกจิและทศิทางการด�าเนนิงานของ TOA 
เน่ืองในโอกาสเตรยีมเสนอขายหุน้ IPO และหุน้สามญัเดมิ เพือ่ระดมทนุ
ขยายธรุกจิในไทยและต่างประเทศ ปรบัปรงุประสทิธิภาพภายในบริษทั และ
ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีน โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ

สนบัสนนุ : โนรอิาก ิโกโตะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร ธนาคารกรงุศรอียธุยา ร่วมกบั บรรเทงิ จงึสงวนพรสขุ ประธาน
กรรมการบรหิาร กลุม่พระนครยนตรการ ลงนามการสนบัสนนุวงเงินสิน
เชื่อให้ บจก.บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี เพื่อใช้ในการพัฒนา Vehicle 
Preparation Center ให้กบับจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย 

ชานนท์ เรอืงกฤตยา

 นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรม 
การผูจ้ดัการใหญ่บริษทั อนนัดา ดี
เวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวภาพรวมการด�าเนนิธรุกจิว่า 
น่าพอใจและประสบความส�าเร็จ
จากตัวเลขรายได้และก�าไรสุทธิท่ี
แขง็แกร่ง โดยผลประกอบการไตร 
มาส 2/2560 เพิม่ขึน้ 33% จาก
ไตรมาสเดยีวกนัปีก่อน เป็น 279 
ล้านบาท มรีายได้ 3,752 ล้านบาท 
เตบิโต 30% ซึง่ปี 2560 ถือเป็น
ช่วงการเกบ็เกีย่วผลตอบแทน  
 ไตรมาส 2 น้ี บริษทัยงัเปิดขาย
โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ติด
รถไฟฟ้า 5 ท�าเลและโครงการแนบ
ราบใหม่ 1 ท�าเล มลูค่าโครงการ
กว่า 22,800 ล้านบาท ส่วนยอด
ขายจากโครงการทีเ่ปิดตวัไปก่อน
หน้า ไตรมาส 2 สามารถสร้างยอด
ขายได้ถงึ 11,051 ล้านบาท สงูกว่า
เป้าที่วางไว้ 7,352 ล้านบาทถึง 
50% ส่วนหนึ่งมาจากความต้อง 
การซื้อของลูกค้าที่ดีกว่าคาดและ
การเลือ่นเปิดโครงการใหม่มลูค่า

กว่า 16,000 ล้านบาท เรว็กว่าเป้า
หมายทีต่ัง้ไว้ช่วงต้นปี ในครึง่ปีแรก
จงึสร้างยอดขายได้ 50% ของ เป้า
ทัง้ปี และมแีผนเปิดโครงการใหม่
อกี 8 โครงการ 
 บริษัทมีอัตราการขายสูงกว่า
เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ในช่วง 2 สปัดาห์
แรกตั้งแต่การเปิดขายโครงการ
ใหม่จนถงึสิน้สดุ
 ไตรมาส 2 โดยสามารถปิดการ
ขาย 100% ส�าหรบัโครงการไอดโีอ 
ควิ วคิตอรี ่มลีกูค้ากว่า 4,000 ราย
ทีต้่องการซือ้ นอกจากนี ้โครงการ
แอชตนั อโศก-พระราม 9 มอีตัรา
การขายกว่า 74% โครงการไอดโีอ 
พระราม 9 ตดัใหม่มอีตัราการขาย 
54% โครงการไอดโีอ ควิ สขุมุวทิ 
36 มอีตัราการขาย 45% ของยนูติ
ทีเ่ปิดขายในช่วงเปิดโครงการใหม่ 
โดยปรกติบริษัทต้ังเป้าอัตราการ
ขายช่วง 3 เดอืนแรกทีร่ะดบั 40% 
ซึ่งได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค้า 
แสดงให้เหน็ว่าความต้องการทีพ่กั
อาศยัในทกุระดบัราคาทกุประเภท
ยงัมอียูม่าก โดยเฉพาะโครงการที่

คุม้ค่า คณุภาพดแีละท�าเลใกล้รถ 
ไฟฟ้า
  ไตรมาส 2 บรษิทัมรีายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ 2,661 
ล้านบาท เพิม่ขึน้ถงึ 69% จากไตร 
มาสก่อนและเพิม่ขึน้ 5% จากช่วง
เวลาเดยีวกนัของปีก่อน นอกจาก  
นีม้รีายได้อืน่กว่า 1,090 ล้านบาท 
ซ่ึงส่วนใหญ่รายได้จากโครงการ
ร่วมทนุ ท�าให้สร้างรายได้รวม 3,752 
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 30% จากช่วง
เวลาเดยีวกนัของปีก่อนและ 62% 
จากไตรมาสก่อน ท�าให้มกี�าไรสทุธิ 
279 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 33% จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและ
เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากไตรมาส

อนนัดำฯ เติบโตอย่ำงมัน่คง โดยไตรมำส 2 มกี�ำไรสทุธ ิ279 
ล้ำนบำท ยอดขำยไตรมำส 2 เกนิเป้ำทีต่ัง้ไว้ 7,352 ล้ำนบำท
ถงึ 50% จำกยอดขำยโครงกำรใหม่ ทัง้ประกำศเพิม่เป้ำยอด
ขำยทัง้ปีเป็น 31,036 ล้ำนบำท  

อนันดาฯทําสถิติจ่ายปันผลสูงสุด
ก่อน นอกจากนี ้ยงัสร้างอตัราก�าไร
สทุธอิยูท่ี ่7% เพิม่ขึน้จาก 6% ใน
ไตรมาสก่อน
  ในไตรมาสน้ียังสร้างรายได้
และผลก�าไรท่ีแข็งแกร่ง ซึ่งอยู่ใน
ช่วงทีเ่รยีกว่า “ระยะเวลาแห่งการ
เกบ็เกีย่วผลตอบแทน” เหน็ได้จาก
ยอดโอนทีโ่ตขึน้ 3 เท่าตวัระหว่าง
ปี 2558 ถงึ 2561 รวมการเตบิโต 
58% จากปี 2559 ส�าหรบัการโอน
ในปี 2560 อยูท่ี ่25,047 ล้านบาท 
มียอดขายรอรับรู้รายได้ที่จะโอน
ในปี 2560 มลูค่ากว่า 16,300 ล้าน
บาท คดิเป็น 81% ของเป้ายอดโอน
ในช่วง 6 เดอืนข้างหน้า รวมส่วน
แบ่งยอดโอนของอนันดาและมิต
ซุย ฟูโดซังมาจากคอนโดมิเนียม 
10 โครงการทีจ่ะก่อสร้างแล้วเสรจ็
และเริ่มโอนในปี 2560 เปรียบ
เทยีบกบัคอนโดมเินยีมใหม่ 5 โครง 
การทีแ่ล้วเสรจ็ในปี 2559
  อนึง่ คณะกรรมการบรษิทัยงัมี
มตอินมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาลเป็นสถิติสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท เพิม่ขึน้ 
50% จากอตัราการจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลในปีก่อนจากนโยบาย
ทีย่งัเพิม่เงนิปันผลทกุปีให้แก่ผูถ้อื
หุน้ภายหลงัการระดมทนุ และเข้า
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘อัลเวส’เผย‘ยูเว่ไม่เข้ำใจผม’  
ดำนี ่ อลัเวส กองหลงัทมีปารสี แซงต์ แช
แมง เปิดเผยทมี “ม้าลาย” ยเูวตสุ ไม่เข้าใจ
ปรัชญาการเล่นฟตุบอลของเขา ไม่ยอมให้เขา
เล่นตามธรรมชาตขิองเขา ระหว่างทีเ่ขาค้า
แข้งกับทีมแชมป์กัลโช เซเรียอา ท�าให้ช่วง
ซมัเมอร์ทีผ่่านมา เขาตดัสนิใจย้ายไปเล่นให้
กบัทมีปารสี แซงต์ แชแมง ในฝรัง่เศส “ผม
เป็นนกัฟตุบอลทีต้่องการเล่นฟตุบอลเป็นทมี 
และเสีย่งทีจ่ะพาบอลข้ึนไปบางจงัหวะ ผมคดิ
ว่า ยเูวตสุ ไม่เข้าใจสไตล์การเล่นของผม เขา
ไม่ยอมให้ผมเล่นในแบบทีผ่มมคีวามสขุ และ
เม่ือมาถงึวนันี ้ ผมต้องการหาประสบการณ์ 
และความท้าทายใหม่” อัลเวส วัย 34 ปี 
กล่าว  

ขำย‘เนย์มำร์’แบบวนิ-วนิ 
โจเซฟ มาเรยี บาร์ตวัมวิ ประธานสโมสรบาร์
เซโลน่า กล่าวว่า ทมีอยูใ่นสถานการณ์วนิ-
วนิ ไม่ว่า เนย์มาร์ จะอยูห่รอืไม่ ในคมัป์น ูช่วง
ซมัเมอร์ทีผ่่านมา และยนืยนัว่าไม่มนีกัเตะ
คนไหนยิง่ใหญ่กว่าสโมสร “หากว่าเขายงัอยู่
กบัทีม เรากจ็ะสามารถเกบ็นกัเตะทีม่คีวาม
สามารถอยูก่บัทมีต่อไป และเมือ่เขาไป ทมี
ทีซ่ือ้เขาไปก็ต้องจ่ายให้คุม้ค่ากบัสิง่ทีม่อียูใ่น
ตัวเขา เงินที่เราได้มา ต้องเป็นเครื่องรับ
ประกนัได้ว่าเราสามารถซือ้นกัเตะใหม่ทีค่ณุ 
ภาพไม่ต่างกนัได้ เนย์มาร์ คอืส่วนหนึง่ใน
ความส�าเรจ็ของทีมช่วง 4 ปีทีผ่่านมา แต่ตอน
นีไ้ด้กลายเป็นประวตัศิาสตร์ไปแล้ว นีค่อืการ
ตดัสนิใจของเขา” บาร์ตวัมวิ กล่าว 

‘ขุนค้อน’คว้ำกองกลำงดำวรุง่ 
ทมี “ขนุค้อน” เวสต์แฮมฯ เซน็สญัญา   
ซือ้ตวั ซดี ฮคัซาบาโนวคิ กองกลางทมีฮล์ัม-
สแตดส์ จากลกีของสวเีดน มาร่วมทมีแต่ไม่มี
การเปิดเผยค่าตวั โดยนกัเตะวยั 18 ปีทมีชาติ
มอนเตเนโกร เซน็สญัญาเป็นเวลา 5 ปี “ผม
มคีวามสขุมากทีไ่ด้มาอยูท่ีน่ี ่ นีค่อืความฝัน
เป็นจริงของผม” ฮคัซาบาโนวคิ กล่าว “เวสต์
แฮม เป็นทมีทีย่ิง่ใหญ่ เป็นความรูส้กึทีด่ทีี่
การเซน็สญัญาผ่านไปได้ด้วยด ี การย้ายทมี
เกดิขึน้อย่างรวดเรว็ ผมดใีจทีไ่ด้รูว่้า ผมอยู่
ในแผนการสร้างทีมของเขา ผมเป็นผูเ้ล่นเกม
รกุ ชอบพาบอลไปข้างหน้า และท�าประต ูแต่
ผมพร้อมท�างานหนกัเพือ่ทมี” 

บรษัิทรบัแทงพนนัตัง้ราคา 4/7 ทีเ่วอร์จลิ ฟาน 
ไดจ์ก มีโอกาสร่วมทมี “หงส์แดง” ลเิวอร์พลู หลงั
จากทีเ่ขายืน่ร้องขอย้ายออกจาก ทมี “นกับญุ” เซา 
แธมป์ตัน 
 กองหลงัเลอืดดตัช์ วัย 26 ปีย้ายจากทมีเซล
ติก ร่วมทีมเซาแธมป์ตนั ในปี 2015 ตกเป็นเป้า
หมายของ เจอร์เกน คลอ็ปป์ มาระยะหนึง่แล้ว 
ยอมรบัว่า เขาอยูใ่นวงสนทนามากว่า 6 เดอืนแล้ว
ท่ีต้องการย้ายออกจากทมี
 นอกจากราคาที ่ฟาน ไดจ์ก จะย้ายไปร่วมทมี
ลเิวอร์พลู ในราคา 4/7 แล้ว ยงัมโีอกาสทีก่องหลงั
ผูน้ี้จะย้ายไปร่วมทมีเชลซ ีอยูท่ี ่15/8 และ 6/1 ที่
ยังต้องอยู่กับทีมเซาแธมป์ตันต่อไปจนตลาดซื้อ
ขายปิดลง 
 จากข้อความท่ีถูกส่งมาจากบริษัทนายหน้า
ของเขา แจ้งว่า ฟาน ไดจ์ก ต้องการทีจ่ะท�าเรือ่ง
เรยีกร้องเงินค่าปรบัทีเ่ขาโดนต้นสงักดัปรบัไปคนื
กลบัมา ซึง่เป็นเหตผุลหนึง่ทีเ่ขาต้องการย้ายทมี 
ขณะที่ทีมชั้นน�าหลายทีมต่างก็ให้ความสนใจใน
ตัวเขาด้วย
 “เป็นเร่ืองที่น่าเสียใจ ที่ผมสามารถยืนยัน    
คณุได้ว่า ผมท�าเรือ่งขอย้ายออกจากทมีเซาแธมป์-
ตันแล้ว” ฟาน ไดจ์ก กล่าว “ผมรูส้กึว่า ผมไม่มี

ธโีอ วอลคอตต์ ตัง้ฉายา ซดี โคลำซแินค เพือ่น
ร่วมทมีคนใหม่ของเขาว่า “สตัว์ร้ายสมบรูณ์แบบ” 
และเชือ่ว่าจะต้ังหลักปักฐานในพรีเมยีร์ชิพไม่ยาก 
 กองหลงัวยั 24 ปี ท�าประตแูรกของเขาในสี
เสือ้อาร์เซนอล ได้แล้ว ในเกมคอมมวินติี ้ชลิด์ ที่
ทีมเอาชนะเชลซี จากการดวลลูกโทษท่ีจุดโทษ 
4-1 หลงัจากเสมอ 1-1 ส�าหรบั วอลคอตต์ แล้ว 
เขาไม่แปลกใจในความสามารถของเพือ่นร่วมทมี
ใหม่คนนี้ 

ทางเลือก หลังจากที่ทางทีมส่งจดหมายเตือน     
ผม พร้อมกบัตดัค่าเหนือ่ยผมสองสปัดาห์ ผมจะ
ขอเรยีกร้องเรือ่งนี ้ เพราะผมคดิว่าไม่ได้รับความ
เป็นธรรม” 
 “ตลอดช่วง 6 สปัดาห์ทีผ่่านมา ผมมโีอกาส
พดูคยุกบัตวัแทนของบอร์ด เคลาด์ ปเูอล อดีตผู้
จดัการทมี เมารซิโิอ เปลเลกรโีน่ ผูจ้ดัการทมีคน
ใหม่ว่า ผมต้องการย้ายทมี เพือ่หาความท้าทาย
ใหม่” 
 ด้วยความสัตย์จริงผมต้องการที่จะประสบ
ความส�าเร็จมากท่ีสดุเท่าท่ีผมจะท�าได้ ผมต้องการ
ทีจ่ะแสดงศกัยภาพทีม่อียูใ่นตวัผมทีม่อียู่เต็มเป่ียม
กบัช่วงเวลาทีแ่สนสัน้ในอาชพีของผม ผมต้องการ
เล่นบอลยโุรป และท้าทายกบัเกยีรตยิศท่ีรออยู่ ผม
หวงัว่า ทมีเซาแธมป์ตนั พร้อมทีจ่ะพจิารณาข้อ
เสนอจากทมีชัน้น�าอืน่ๆ ทีม่ต่ีอตวัผมด้วย”
 “ผมรูส้กึเสยีใจกบัสถานะของทมี และบอกว่า
ผมไม่ได้มไีว้ขาย ผมเสยีใจทีข้่อเสนอจากทมีต่างๆ
ถกูปฏิเสธไป ช่วงเวลานัน้ เปรยีบเสมอืนว่าผมมี
อาการบาดเจบ็ ไม่สามารถท�าอะไรได้ และปล่อย
โอกาสดีๆ ทีผ่่านเข้ามา แล้วกผ่็านไป ผมหวงัว่าเรา
ยงัมสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนัเหมอืนเดมิ โดยเฉพาะ
กบัแฟนบอล ผมได้รบัการต้อนรบัทีด่มีาตลอด”  

‘โคลำซแินค’สตัว์ร้ำยสมบรูณ์แบบ
 “บอกตามตรง เขาคอืสตัว์ร้ายทีส่มบรูณ์แบบ
จรงิๆ” วอลคอตต์ กล่าว “เขายอดเยีย่มมาก ผม
เหน็เขาอยูใ่นโรงยมิทกุวนั เขาดแูลตวัเองดมีาก 
กินอาหารถกูหลักอนามยัมาก เขาเป็นมืออาชพี
จรงิๆ คณุสามารถเหน็พละก�าลงัเขาได้ในสนาม 
เวลาเขาได้บอล ความเร็วในการครองบอล และ
หลายสิง่หลายอย่างดทูรงพลงัมาก ผมคดิว่าเขา
เหมาะสมกับพรีเมียร์ลีกมาก เขาสมบูรณ์แบบ
จรงิๆ”

‘ฟานไดจ์ก’อยากก้าวหน้า
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โสมแดงขู่พร้อมโจมตีสหรัฐ

 

ไค่ เหมิง ตั้งชื่อภาพนี้ใน chinadaily.com.cn ว่า “A missed 
opportunity” โดยมองว่าเกาหลีใต้พลาดโอกาสปรองดองกบัจนี 
เนื่องจากไม่ยอมทิ้งระบบต่อต้านขีปนาวุธ THAAD

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ควำมตึงเครียดระหว่ำงสหรัฐ
กับเกาหลีเหนือเขม็งเกลียวขึ้นอีก
ระดบั เมือ่เกาหลเีหนอืภายใต้การ 
น�าของนายคมิ จองอนึ โจมตสีหรฐั
ว่าเป็นตวัการผลกัดนัสถานการณ์
ในคาบสมุทรเกาหลีสู่ความเสี่ยง

นาชาตทิ�าธรุกรรมกบัธนาคารเกา 
หลีเหนอื และห้ามท�าธรุกิจร่วมกับ
บรษิทัเกาหลเีหนอื
 สนิค้าในบญัชดี�าดงักล่าว รวม
ทัง้การส่งแรงงานไปท�างานต่างประ 
เทศ เป็นแหล่งรายได้หลกัและแหล่ง
เงนิทนุส�าคญั ทีเ่กาหลเีหนอืน�ามา
ใช้ในโครงการพฒันาขีปนาวธุและ
อาวธุนวิเคลยีร์ 
 สหรัฐคาดว่า มาตรการคว�่า
บาตรรอบใหม่ จะท�าให้เกาหลีเหนอื
สูญรายได้ประมาณปีละ 1,000 
ล้านเหรยีญสหรฐั (33,400 ล้าน
บาท) ทัง้นี ้ โสมแดงมรีายได้จาก
การส่งออกปีล่าสุด 3,000 ล้าน
เหรยีญสหรฐั (100,200 ล้านบาท)
 เกำหลเีหนอืประกำศจะตอบ 
โต้เตม็ก�ำลงัและไร้ควำมปรำณี 
หำกถกูสหรฐัโจมต ี ระบรุะบบ
ป้องกนัของสหรฐั ไม่สำมำรถ
สกัดอำวุธนิวเคลียร์ของเกำ-
หลเีหนอืได้
 ปฏกิริยิาของเกาหลเีหนอื ท�า 
ให้ประเทศทีพ่ยายามเปิดการเจร-
จาคล่ีคลายสถานการณ์ ตกอยูใ่น
อาการ “มนึ” แต่จนียงัมองโลกใน
แง่ดีว่า เกาหลีเหนือส่งสัญญาณ
บางอย่างทีร่ะบเุป็นนยัว่า ยังพร้อม
เปิดเจรจา 
 ส่วนสหรัฐไม่มีกำรตอบโต้
เพิม่เตมิ คำดว่ำจะรอดผูลกำร
คว�ำ่บำตรรอบใหม่ ก่อนเดนิแผน 
อืน่ต่อไป 

 
 

In Brief : ย่อความ

เกำหลีเหนือโจมตีสหรัฐ
อย่ำงเผด็ร้อนแบบไม่ยอม
ถอย หลงัถกูคว�ำ่บำตรทำง
เศรษฐกจิรอบใหม่ ยืนยัน
ไม่ยุติโครงกำรพัฒนำอำ
วธุนวิเคลยีร์ และขู่จะตอบ
โต้อย่ำงไม่ปรำณีหำกถูก
สหรฐัโจมตี

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เกิดสงครามนิวเคลียร์ ประกาศ
กร้าวจะตอบโต้อย่างไม่ปราณ ีหาก
ถกูสหรฐัโจมตี 
 นายร ียองโฮ รฐัมนตรต่ีางประ 
เทศเกาหลีเหนือ แถลงอย่างแข็ง 
กร้าวตอบโต้มตคิว�า่บาตรทางเศรษฐ 
กจิเกาหลเีหนอืรอบใหม่ จากคณะ
มนตรคีวามมัน่แห่งสหประชาชาติ 
ซึ่งโสมแดงมองว่าสหรัฐเป็นแกน
น�าผลักดนัเรือ่งนี้ 
 ร ียองโฮ ยนืยนัว่ำ เกำหล-ี

เหนือจะพัฒนำขีปนำวุธ และ
อำวธุนวิเคลยีร์ต่อไป ไม่มแีผน
เจรจำเพือ่ยบุยกเลกิโครงกำรนี้ 
โดยเหน็ว่ำเป็นควำมชอบธรรม
ตำมกฎหมำย ท่ีเกำหลเีหนอืมี
อำวธุนวิเคลยีร์ไว้ป้องกนัตนเอง
จำกภยัสหรฐั
 กรณเีกาหลีใต้เสนอเปิดเจรจา
ระดบัทวภิาค ีรฐัมนตรต่ีางประเทศ
เกาหลีเหนือปัดข้อเสนอ โดยให้
เหตผุลว่า เกาหลใีต้ไร้ความจรงิใจ
 ร ียองโฮ แถลงจดุยนืของเกา-
หลีเหนือ ระหว่างเข้าร่วมประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ท่ี
กรงุมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส์ เมือ่
วนัจนัทร์ (7 ส.ค.) ทีผ่่านมา
 เกำหลเีหนอืมุง่เป้ำจะโจมตี
สหรฐัเป็นหลกัด้วยเชือ่ว่ำ สหรฐั
ท�ำให้เกดิควำมตงึเครยีดในคำบ 
สมทุรเกำหล ีและท�ำให้เกำหล-ี
เหนอืถกูคว�ำ่บำตรทำงเศรษฐกจิ
รอบใหม่อย่ำงรนุแรง
 มาตรการคว�า่บาตรรอบใหม่ประ 
กอบด้วยการห้ามเกาหลีเหนือส่ง
ออกถ่านหนิ เหลก็ สนิแร่เหลก็ ตะ 
กัว่ สนิแร่ตะกัว่ อาหารทะเล และ
แรงงาน นอกจากนัน้ ยงัห้ามนา-

 ข้อมูลภาพ : dailystar.co.uk



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 4640 (1165) วันพุธที่ 9 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 4640 (1165) วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

BOZENED-P1-060617=4*6_01

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910

สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทร. 08-3290-9910

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

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

บรษิทั สวุพร์ี โฮลดิง้ จ�ากดั และ ตลาด
ยิง่เจรญิ แถลงข่าว “62 ปี ยิง่เจรญิ 
ก้าวเดนิสู ่4.0 ไปด้วยกนั” ทีส่โมสร
ยิง่เจรญิ ตลาดยิง่เจรญิ J 13.30 น. 
ขวญัฤทยั ด�ำรงค์วฒันโภคนิ กรรม 
การผูจ้ดัการ รมย์รวินท์ คลนิกิ จดั
งาน “Romrawin to Mom, with Lift& 
Love” ที่รมย์รวินท์ คลินิก สาขา
สยามพารากอน J 13.30 น. พล-
เอกธนะศกัด์ิ ปฏมิำประกร รอง
นายกรฐัมนตร ีเปิดงาน “รวมพลงัสือ่

kok Tourist Lounge at SHOW DC 
พระราม9 J 11.00 น. วรีะ โรจน์-
พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
วฒันธรรม เป็นประธานในพธีิมอบ
เกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการเสนอผล
งานเข้าพจิารณายกย่องเชิดชเูกยีรติ
ส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ ทีโ่รง-
แรมเซน็ทรา บายเซน็ทารา ศนูย์ราช 
การและคอนเวนชนัเซน็เตอร์ แจ้ง-
วฒันะ J 13.00 น. ณฤมล ธรรม-
วัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร

J 10.30 น. ชมกมล พุม่พนัธุ-์
ม่วง รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั 
(มหาชน)  แถลงข่าวเปิดตวัโครงการ 
“เตมิพลังไฟให้หัวใจอบอุน่” ปี 2 เคยีง
ข้างสร้างรอยยิม้ ทีห้่องนัง่เล่น Bang-

สร้างสรรค์สงัคมไทย” ทีโ่รงแรมเซน็
ทรา บายเซน็ทารา ศนูย์ราชการและ
คอนเวนชนัเซน็เตอร์ แจ้งวฒันะ J 
ศูนย์กำรค้ำ ธัญญำพำร์ค ศรี-  
นครินทร์ ร่วมกบั สสส. เชญิชวนหนุม่
สาวรุน่ใหม่และผูส้งูอายรุ่วมกจิกรรม
นิทรรศการสญัจร “การเตรยีมความ
พร้อมสูส่งัคมผูส้งูอาย”ุ ต้ังแต่วนันี-้
15 สงิหาคม 2560 เวลา 10.00-19.00 
น. ทีล่านกจิกรรมโอโซนสแควร์ ศนูย์ 
การค้า ธัญญาพาร์ค ศรนีครนิทร์

กรมการท่องเทีย่ว กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกฬีา จดัพธิปิีดเทศ 
กาลภาพยนตร์ต่างประเทศทีถ่่าย
ท�าในประเทศไทย ครัง้ที ่5 อย่าง
ยิ่งใหญ่ โดยภายในงานได้รับ
เกยีรตจิาก พลเอกธนะศกัดิ ์ปฏ-ิ 
มาประกร รองนายกรฐัมนตรีเป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วย นาง
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รฐั-
มนตรีว่าการกระทรวงการท่อง
เทีย่วและกีฬา เข้าร่วมงาน พร้อม
มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันการ
ถ่ายท�าภาพยนตร์สัน้ในประเทศ 
ไทย
 นำงสำววรรณสริ ิโมรำกลุ 
อธบิดกีรมการท่องเทีย่ว กล่าวว่า 
“การจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่าง
ประเทศทีถ่่ายท�าในประเทศไทย 
มีเป้าหมายส�าคัญ คือ การประ 
กาศศักยภาพและความพร้อม

ปิดเทศกาลTIFDF2017

กับโจทย์การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
โครงการพระราชด�าริ เพื่อเป็น 
การน้อมร�าลึกในพระมหากรุ-
ณาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
 โดยผลการตัดสินการแข่ง-
ขนัภาพยนตร์สัน้ประจ�าเทศกาล
ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายท�า
ในประเทศไทย ประจ�าปี 2560 
ส�าหรบัรางวลัภาพยนตร์ยอดเย่ียม 
(Grand Prize) ของทมีนกัศกึษา
ต่างชาติ ได้แก่ ทีมจากประเทศ
เม็กซิโก จากภาพยนตร์เรื่อง IF 
I WERE BRAVE และรางวลัภาพ 
ยนตร์ส้ันยอดเย่ียม “การท่อง
เทีย่วเชือ่มโยงโครงการพระราช-
ด�าร”ิ (Grand Prize) ของทมีนกั 
ศึกษาไทย ได้แก่ ทีมจากมหา-
วิทยาลัยธรุกิจบณัฑติย์ จากภาพ 
ยนตร์เรื่อง เดินตามเสียง

ของประเทศไทยในการรองรับ
กองถ่ายท�าภาพยนตร์ต่างประ 
เทศ รวมถึงส่งเสริมการรับรู้ให้
กองถ่ายท�าภาพยนตร์ชาวต่างชาติ
รูจั้กประเทศไทยในฐานะ Thai-
land-World’s Best Film Loca 
tion โดยปีน้ีจัดขึ้นภายใต้แนว  
คิด “FASCINATING DES-
TINATION” เน้นการน�าเสนอ
เสน่ห์อันน่าหลงใหลของโลเค-   
ชัน่มาก มายในประเทศไทย และ
เสน่ห์ของคนไทยที่พร้อมเปิด
บ้านต้อน รับการมาเยือนของ 
กองถ่ายท�าภาพยนตร์ต่างประ 
เทศด้วยความเป็นมิตรและมือ
อาชีพ”
 ส�าหรับเทศกาลภาพยนตร์
ต่างประเทศทีถ่่ายท�าในประเทศ 
ไทยในปีนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ
มากมาย เริ่มที่กิจกรรมการประ 

กวดภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายท�าใน
ประเทศไทย ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัคร
เข้าร่วมกจิกรรมกว่า 157 ทมี และ
ผ่านการคดัเลอืกเข้ารอบสดุท้าย
จ�านวน 24 ทีมจาก 33 ประเทศ
ทัว่โลก โดยทัง้ 24 ทมีทีผ่่านการ
คัดเลือกได้เดินทางมาเมืองไทย
และ ลงพื้นที่ถ่ายท�าภาพยนตร์
สั้นในประเทศไทยด้วยตัวเอง   
และในแต่ละทีมจะมีผู้ประสาน
งานซึง่เป็นนกัศกึษาชาวไทย เพือ่
ท�าหน้าที่เป็น Production As-
sistant หรือผู้ช่วยการผลิต ให้
เกิดการแลกเปล่ียนด้านความคดิ 
และเรียนรู ้งานด้านภาพยนตร์ 
ร่วมกัน 
 และในปีนี ้กรมการท่องเท่ียว 
ได้สร้างสรรค์กิจกรรมประกวด
ภาพยนตร์สั้นส�าหรับนักศึกษา
ด้านภาพยนตร์ชาวไทยโดยเฉพาะ 
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พล.อ.อ.ธเรศ ปณุศร ีประธาน กสทช. จัดงานวนัสือ่สารแห่งชาต ิประจ�าปี 
2560 ในหวัข้อ Cyber Security : Challenges and Opportunities in the 
Digital Economy โดยม ีพล.อ.อ.ประจิน จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีและ 
รชิาร์ด คลาร์ค อดตีทีป่รกึษาด้านความมัน่คงประธานาธบิดสีหรฐั ร่วมงาน

ดร.สมชยั สจัจพงษ์ ปลดักระทรวงการคลงั รบัมอบเงนิ 2 ล้านบาท จาก 
ศริพิร นพวฒันพงศ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรงุไทย เพือ่
น�าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมในภาคอสีาน และธนาคารยงัได้บรจิาค
เงนิอกี 1 ล้านบาทร่วมกบัสมาคมธนาคารไทย 

น.สพ.สรวศิ ธานโีต  รองอธบิดกีรมปศสุตัว์ ในฐานะโฆษกกรมปศสุตัว์ เป็น
ประธานเปิดงาน “วนัสตัวแพทย์ไทย : 4 สงิหาคม 2560” ปีนีจ้ดักจิกรรม 
“สตัวแพทย์ไทยใส่ใจสัตว์โลก : สขุภาพสตัว์ สขุภาพเรา สขุภาพโลก” เชญิ
ชวนคนรกัสตัว์ร่วมกจิกรรม ทีล่านกจิกรรมสยามสแควร์ ซอย 5

ม.ล.ปีย์ มาลากลุ ณ อยธุยา จดังานเลีย้งฉลองวนัเกดิแด่ ท่านผูห้ญงิอาร-ี   
ยา มาลากลุ ณ อยธุยา ณ ห้องไลบรารี ่1918 โรงแรมดสุติธาน ีกรงุเทพฯ 
โดยม ีสกุญัญา จนัทร์ช ูผูจ้ดัการทัว่ไป โรงแรมดสุติธาน ีกรงุเทพฯ มอบ
ดอกไม้แสดงความยนิด ีท่ามกลางบรรยากาศอบอุน่จากครอบครวั 

แฮตเตอร์ สขุเกษม ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เอเชยีใต้ เอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้ และตะวนัออกกลาง, อครมิา อภพิรพชัร ผูอ้�านวยการส่วนธรุกจิแคนนอน 
ไฮยนี ภายใต้การบรหิารงานโดย บจก.รกัษาความปลอดภยั พซีเีอส และ ฟา
ซิลิต้ี เซอร์วสิเซส ร่วมมอบป้ายตดิต้นมะขามรอบพืน้ทีส่นามหลวง ให้แก่กทม.   

ทวชียั ตงัธนาวริตุม์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั นปิปอนเพนต์ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั ให้การต้อนรบั คาวากจุ ิฮเิดยคู ิกรรมการบรหิาร บรษิทั คาร์คอนวนิี่ 
จ�ากดั ผูเ้ชีย่วชาญด้านซ่อมสแีละตวัถงัรถยนต์แบบรวดเรว็จากญีปุ่่น ในโอกาส
เข้าเยีย่มชมนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารผลติสพ่ีนซ่อมรถยนต์ 

ภัทรา มณีรัตนะพร ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและออกแบบผลิตภัณฑ์ 
บรษิทั แลนด้ี โฮม (ประเทศไทย) จ�ากดั   พร้อมด้วยคณะกรรมการตดัสนิ
กจิกรรมประกวด ‘แลนด้ี โฮม ดีไซน์ คอนเทสต์ 2017 ร่วมมอบทนุการ
ศึกษา จ�านวน 30,000 บาท และโล่รางวลัให้แก่ผูช้นะเลศิการประกวด 

มร.เจอร์เกน สตราฟฟ์ President of Dr.Martens Asia และ อวย-         
พร กองพฒันากลู ผูจ้ดัการทัว่ไปบรษิทั โอทที ีฟตุแวร์ จ�ากดั จดังาน 
“เทล ออฟ เทลส์” เปิดตวัแฟลกชปิสโตร์แห่งใหม่ล่าสดุที ่โดยม ีเจเจ-
กฤษณภมู ิพบิลูสงคราม และ ต้าเหนงิ-กญัญาวร์ี สองเมอืง ร่วมงาน 
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วรีะอนงค์ จริะนคร ภูต่ระกลู รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบคุคล-    
ธนกจิ ธนาคารซติีแ้บงก์ ประเทศไทย พร้อมคณะผูบ้รหิารและอาสาสมคัร
ซติี ้ ร่วมจดักจิกรรม “ปันน�า้ใจเพือ่อนาคตท่ีสดใสของน้อง” หรอื กจิกรรม 
School for Brighter Future ท่ีโรงเรยีนวดัทุ่งน้อย จงัหวดันครปฐม  

สกุญัญา สขุเจรญิไกรศร ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล 
กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมบรจิาคเงนิและของใช้อปุโภค บรโิภค แก่มลูนธิิ
ธรรมกิชนเพือ่คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ เพือ่มอบสู่
เดก็ตาบอดผูพ้กิารซ�า้ซ้อน ให้ได้ใช้ประโยชน์ในชวิีตประจ�าวัน 

พดุตาน พงศ์พฒันาไพบลูย์ ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั แบรนด์ ซนั
โทรี ่(ประเทศไทย) จ�ากดั แถลงข่าวเปิดแคมเปญ “ภมูใิจทีเ่ป็นลกูแม่” และ
กล่องของขวญัแบรนด์รงันกแท้ ลมิเิตด็ เอดชิัน่ โดยม ีญาญ่า-อรุสัยา เสปอร์-
บนัด์ แบรนด์เลฟิแอมบาสเดอร์ ของผลติภณัฑ์แบรนด์รงันกแท้ ร่วมงาน
 

สายสม วงศาสลุกัษณ์ อปุนายกสมาคมนสิติเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใน
พระบรมราชปูถมัภ์พร้อมด้วยนสิติปัจจบุนัและนสิติเก่าจากคณะต่างๆ ร่วมกนั
บรรจถุงุยงัชพีและบรจิาคเงนิ เพือ่น�าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในจงัหวดัทาง
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีย่งัไม่ได้รบัความช่วยเหลอืหรอือยูใ่นพืน้ทีห่่างไกล

ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อ�านวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร น�า
พนกังานเข้าร่วมกจิกรรมปลกูต้นไม้เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ์ 
พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่ 9 เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 85 
พรรษา 12 สงิหาคม 2560 ทีส่นามหญ้า ด้านหน้าตกึอ�านวยการ โรงงานยาสบู

นพินธ์ แสงกล้า ผูจ้ดัการฝ่ายสนบัสนนุ พร้อมด้วยพนกังานจติอาสา บรษิทั 
ซพีแีรม จ�ากดั สาขาขอนแก่น และส�านกังานใหญ่ ลงพืน้ที ่อ.เสลภมู ิและ
อ.จงัหาร จ.ร้อยเอด็ มอบถงุยงัชพี ซาลาเปาเจด ดราก้อน ขนมปังเลอแปง 
และน�า้ดืม่ในโครงการ “ซพีแีรม ปันน�า้ใจ ช่วยภยัน�า้ท่วม” 

วรญิ พลไพศาล ผูบ้รหิารเครอืเฮอรเิทจจดักจิกรรมร่วมกบั กร์ูเมต์ มาร์เกต็ 
เชญิหวัหน้าเชฟจากร้านอาหารอติาเลยีนชือ่ดงั Head Chef Andrea  Ortu  
จากร้าน La Bottega di Luca Italian Restaurant มาแสดงการท�าอาหาร
สขุภาพงาน ในงาน“Gourmet Market World’s Best Taste2017”

ชวัสกร ตามไท รองผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด บรษิทั ธีระมงคล อตุ-   
สาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) จดัโครงการ “TMI มอบแสงสว่าง เสรมิสร้างการ
ศกึษา พฒันาเยาวชน” มอบหลอดไฟแบรนด์ GATA ให้กบัทางโรงเรยีนวดั
วัฒนารงัษ ีโดยม ีปรดีา ก�าลงัด ีผูอ้�านวยการโรงเรยีน รบัมอบ


