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ทำ�นุบำ�รุงสุขภ�พพระ

editor59lokwannee@gmail.com

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ประเด็นร้อนวาทกรรม “ประเทศเฮงซวย” 
เมื่อสังคมวิพากษ์วิจารณ์ประเทศก็ไม่ได้ 
เจอเรื่องเฮงซวยจะบ่นว่า “เฮงซวย” ก็ไม่ได้ 
อาจโดนข้อหาไม่รักชาติ ถูกไล่ออกจากแผ่นดิน 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับวังวนซ�้าซาก “รัฐประหาร” 
“สมาน ศรีงาม” ชี้รัฐประหารทุกคณะรับใช้ทุนผูกขาด 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” กระตุ้นให้ลูกหลานเรียนรู้ 
ความเลวร้าย “รัฐประหาร” ปล้นอ�านาจประชาชน 
“โสภณ พรโชคชัย” งัดหลักฐานที่ดิน 
“วัดป่าสุคะโต” ไม่มีเอกสารสิทธิ 

สิงห�คมนีจ้ะเป็นเดอืนระทกึช้ี
เป็นช้ีต�ยเพร�ะจะมคีำ�พพิ�ก 
ษ�คดใีหญ่ท�งก�รเมอืงหล�ย
คด ีโดยเฉพ�ะคดจีำ�นำ�ข้�ว ถ้�
ผ่�นเดือนนี้ไปได้โดยไม่เกิด
แรงกระเพือ่มจ�กคำ�พพิ�กษ� 
บ�งทีผู้มีอำ�น�จอ�จสบ�ยใจ
ม�กพอที่จะปลดล็อกท�งก�ร
เมือง

รอพน้ไคลแมกซ์
ข้อเรียกร้องให้ปลดลอ็กพรรค 
ก�รเมอืงทำ�กิจกรรมเพือ่เตรยีม
คว�มพร้อมก่อนก�รเลือกตั้ง
หลังร่�งพระร�ชบัญญัติประ 
กอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรค 
ก�รเมืองผ่�นคว�มเห็นชอบ
จ�ก สนช.ถูกอธิบ�ยจ�กหนึ่ง
ในผู้คุมอำ�น�จว่�ยังไม่สบ�ย 
ใจพอที่จะปลดล็อก ทั้งนี้ ห�ก
ดูต�มปฏิทินก�รเมืองเดือน

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ใจสลาย“คูตินโญ่”
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

รอพ้นไคลแมกซ์
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หรือเคลื่อนไหวได้จึงถูกอธิบาย
ด้วยประโยคท่ีว่า
 “ขณะนี้จะยังไม่มีการปลด
ลอ็กพรรคการเมอืง ขอให้รอก่อน 
เพราะเรายงัไม่รูอ้ะไรเลย และตอน
นีส้ถานการณ์ยังไม่สงบ ยงัไม่นิง่
พอ นอกจากนี ้เรือ่งคดคีวามต่างๆ
กย็งัไม่จบ...ตอนนีเ้รือ่งปลดลอ็ก
ยังไม่รู ้ ไว้ผมสบายใจ แล้วผมจะ
ปลดล็อกก็แล้วกัน”
 ประโยคนีข้อง พล.อ.ประวติร 
โฟกัสไปที่ค�าตัดสินคดีเกี่ยวกับ
การเมอืงหลายคดทีีจ่ะเกดิขึน้ใน
เดอืนสงิหาคมนีท้ีแ่สดงให้เหน็ถงึ
ความกงัวลเลก็น้อย ทัง้ทีต่ามหน้า
เสือ่แล้วความมัน่คงทางการเมอืง
ของรัฐบาลน่าจะอยู่ในระดับดี
เย่ียม ไม่มใีครสามารถท�าให้เกดิ
ความไร้เสถยีรภาพได้
 แล้วอะไรคอืความไม่สบายใจ
ท้ังท่ีมอี�านาจในมอื
 ต้องตามดกูนัต่อไปว่าหลงัพระ
ราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยพรรคการเมอืงทีผ่่านความ
เหน็ชอบจากสภานติบิญัญตัแิห่ง
ชาติ (สนช.) ประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการแล้วรัฐบาลจะปลดล็อก
ให้พรรคการเมอืงท�ากจิกรรมเพือ่
แต่งตวัรอลงสูส่นามเลอืกตัง้หรือ
ไม่
 ทัง้นี ้ห�กผ่�นเดอืนสิงห�-
คมไปได้โดยไม่เกิดแรงกระ 
เพือ่มจ�กคำ�พพิ�กษ�คดสีำ�-
คัญท�งก�รเมืองหล�ยคดี 
บ�งทีผู้มีอำ�น�จอ�จสบ�ยใจ
ม�กพอทีจ่ะปลดลอ็กให้พรรค 
ก�รเมืองเริ่มกลับม�ทำ�กิจ-
กรรมได้

เป็นการป้องปรามทีไ่ด้ผลเกนิคาด 
หลงัจากทีต่�ารวจเรยีกเจ้าของรถ-
ตูท้ีรั่บว่าจ้างน�าคนมาให้ก�าลงัใจ 
น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร อดีต
นายกรฐัมนตร ีในวนัแถลงปิดคดี
จ�าน�าข้าวเมือ่ต้นเดอืนมาปรบัคนั
ละ 50,000 บาท ข้อหา ใช้รถใน
การขนส่งนอกเส้นทางหรือนอก
สถานทีท่ีไ่ด้รับอนญุาต โดยไม่ได้
รับอนญุาตจากนายทะเบยีนและ
ใช้รถผดิประเภทโดยไม่ได้รบัอน-ุ
ญาต
 หลังกรณีนี้ท�าให้บรรดาเจ้า 
ของรถตู้ที่รับมัดจ�าค่าจ้างน�าคน
มาให้ก�าลงัใจอดตีนายกฯวนัศาล
อ่านค�าพิพากษา 25 สิงหาคมนี้ 
ต่างพากันคืนเงินมดัจ�า ไม่ขอรบั
งาน เพราะได้ไม่คุ้มเสยี
 อย่างไรก็ตาม เมื่อยังมีเวลา
อกีหลายวนั เจ้าของรถตูท้ีไ่ด้รบั
การว่าจ้างน่าจะลองใช้สิทธขิออนุ 
ญาตเจ้าหน้าที่ตามข้ันตอนกฎ-
หมายดวู่าจะได้รบัอนญุาตหรอืไม่

 ถ้�อนญุ�ตกร็บัง�นได้โดย
ไม่มคีว�มผดิ ห�กไม่อนญุ�ต
กต้็องดเูหตผุลว่�ทำ�ไมไม่อน-ุ
ญ�ต
 ทัง้นี ้ รองนายกรฐัมนตรฝ่ีาย
ความมั่นคง พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ระบุว่าวนัศาลอ่าน
ค�าพิพากษาจะเข้มงวดการเดิน
ทางอาจหมายถงึรถตู ้รถบสั เพราะ
บอกว่าหากประชาชนที่ต้องการ
เดินทางมาให้ก�าลงัใจอดตีนายกฯ
จะมาด้วยรถไฟ เครือ่งบนิ ไม่ห้าม 
ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าไม่รู้จะห้าม
อย่างไร เพราะเครื่องบิน รถไฟ 
เป็นการให้บรกิารต้นทางถงึปลาย

ทางตามปรกต ิ ไม่สามารถเหมา
ล�าเหมาขบวนให้มาส่งทีห่น้าศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมอืงได้
 แม้ในทางการข่าวจะไม่มีอะ 
ไรน่าหนกัใจ แต่การเข้มงวดเรือ่ง
เหมารถตู้รถบัสมาให้ก�าลังอดีต
นายกฯกท็�าให้มัน่ใจได้อย่างหนึง่
ว่าวันอ่านค�าพพิากษาท่ีหน้าศาล
ฎีกาฯจะมคีนมาไม่มาก
 หากจับปฏิกิริยาจากฝ่ายคุม
อ�านาจรัฐจะเห็นว่าแม้มีอ�านาจ
มาก แต่ยังไม่ไว้ใจสถานการณ์
ทางการเมอืง โอกาสในการปลด
ลอ็กให้พรรคการเมอืงจดัประชมุ
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 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

ตอนนี้สถานการณ์ยังไม่สงบ ยังไม่นิ่งพอ 
คดีความต่างๆก็ยังไม่จบ...เรื่องปลดล็อกยังไม่รู้

 ไว้ผมสบายใจ แล้วจะปลดล็อกก็แล้วกัน



รองผูว่้า กทม. ทวศีกัดิ ์เลศิประพนัธ์ พดูถงึการ
ดแูลสขุภาพพระสงฆ์ในพืน้ทีก่รงุเทพฯว่า วถิกีาร
ด�าเนินชีวิตของพระในกรุงเทพฯ แตกต่างกับ    
จงัหวดัอืน่ๆ เนือ่งจากบณิฑบาตในพืน้ทีใ่กล้ๆ 
หรอืยนืรอรบัจดุใดจดุหนึง่ ขณะทีพ่ระต่างจงั-
หวดัส่วนมากต้องเดนิไปรับบิณฑบาตระยะทาง
ไกลๆ ประกอบกบัการบรโิภคอาหารทีไ่ม่สา-  
มารถเลือกบริโภคได้ ต้องขึ้นกับผู้มีจิตศรัทธา   
น�ามาถวาย ซึง่พบว่าอาหารส่วนมากเป็นแกงที่
มีไขมันสูง ของทอดทีม่คีวามเคม็ หรือขนมหวาน 
ล้วนส่งผลต่อสขุภาพของพระทัง้สิน้ พระในกรุง 
เทพฯจงึมภีาวะอ้วนมากทีส่ดุในประเทศคอืกว่า 
48 เปอร์เซน็ต์ มภีาวะอ้วน และมคีวามเสีย่งต่อ
โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดัน
โลหติสงู  
 กทม.จึงวางแผนจะดูแลสุขภาพพระให้มี    
สขุภาพทีแ่ขง็แรง ห่างไกลโรคต่างๆ โดยเฉพาะ
โรคอ้วน โดยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสุขภาพ      
ของพระทีม่วีดัทัง้สิน้ 452 แห่ง แนะน�าการรบั
ประทานอาหารและการบริหารร่างกายอย่าง
เหมาะสม โดยศนูย์สาธารณสขุกรงุเทพมหานคร
และอาสาสมคัรสาธารณสขุจะให้ความรูป้ระชา-
ชนในการถวายอาหารทีถ่กูหลกัโภชนาการด้วย 
รวมทัง้ร้านจ�าหน่ายอาหารใส่บาตร รวมถงึการ
สุม่ตรวจคณุภาพอาหารให้ปลอดภยั หรอืวดัใด
ต้องการให้ตรวจสุขภาพพระ ก็สามารถติดต่อ
กทม.ให้ส่งแพทย์และเจ้าหน้าทีไ่ปตรวจได้ 
 งานนี้ถือว่ากทม.ท�าให้ชาวพุทธช่วยดูแล
สขุภาพพระด้วย พระในกรงุเทพฯเดนิบณิฑบาตร
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ทรรศนะทรรศนะ

สัน้กว่าในต่างจงัหวดัมาก  บางวดักไ็ม่ได้ท�าอะไร 
แต่วดัทีม่กีารท�างานพฒันาวดักเ็หมอืนเป็นการ
ออกก�าลงักายไปด้วย สขุภาพร่างกายกด็ ีโรคภยั
ไข้เจบ็กน้็อย
 เรือ่งการตกับาตรไม่ใช่จะต้องถามพระว่าเป็น
เบาหวาน เป็นโรคตบั โรคไตอะไรบ้าง พระกฉ็นัท์
ตามทีช่าวบ้านถวาย ส่วนชาวบ้านกก็ลัวว่าใส่น�า้
พรกิผกัจิม้ผกัต้มแล้วจะเชย เลยใส่แต่ของดีๆ แต่
กลบัไม่ดต่ีอสขุภาพ จงึต้องท�าความเข้าใจเรือ่ง
สขุภาพพระ พระจะได้แขง็แรงและปฏบิตัศิาสนา
กจิได้ด ีไม่ขีโ้รค 
 กอ็ยากญาติโยมให้ช่วยกนัดแูลสขุภาพพระ
ด้วย ท�าบญุแล้วกไ็ด้ลาภอนัประเสรฐิด้วย ตามพทุธ
ภาษติทีว่่า “อโรคยา ปรมาลาภา” ความไม่มี
โรคเป็นลาภอันประเสริฐ การท�าบุญให้เกดิความ
ประเสรฐิเป็นลาภทัง้พระทัง้ผูใ้ส่บาตร ใส่ฉลาด 
รอบรู ้ใคร่ครวญ วจิยั กจ็ะตรงกบัค�าสอนทีว่่าการ
จะให้ทานต้องมวีจิยับ้างว่าให้ไปแล้วเกดิคณุเกดิ
โทษอะไรหรอืไม่ 
 ช�วพุทธจึงต้องฉล�ดในก�รทำ�บญุด้วย 
ห�กทำ�บุญแต่ศรทัธ� แต่ไร้ปัญญ� กเ็ป็น
ศรทัธ�เลือ่นลอย ศรทัธ�เลือ่นเป้ือน ไม่ใช่
ศรทัธ�เลือ่นระดบั ศรทัธ�เลือ่นระดบัต้อง
ทำ�ด้วยคว�มรูค้ว�มเข้�ใจ บญุท�นทีใ่ห้ก็
จะเป็นคว�มอนเุคร�ะห์เกือ้กลู ทำ�นบุำ�รงุ
พระสงฆ์อย่�งแท้จรงิ ไม่ใช่ทำ�นบุำ�รงุโรค 
จึงต้องช่วยๆกนัให้คว�มรูค้นท่ีทำ�บญุจะได้
บญุเพิม่ขึน้ กห็วงัว่�จะทำ�บญุทีฉ่ล�ดขึน้
 เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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เฮงซวย!??

ปรากฏการณ์ “อมิเมจ เดอะวอยซ์” กบั
วาทกรรม “ประเทศเฮงซวย” หรอืเสียง
บ่นดงัๆความเฮงซวย “ตม.ดอนเมอืง” 
เป็นการพดูทีค่นจ�านวนมากอยากพดู แต่
ไม่กล้า แม้แต่ภาวะบ้านเมอืงทกุวนันีท้ีค่น
จ�านวนมากอึดอัดใจ การเมืองก็เฮงซวย 
เศรษฐกจิกเ็ฮงซวย สงัคมกเ็ฮงซวย หรอื
ศาสนากเ็ฮงซวย
 หากสังคมวันนี้วิพากษ์วิจารณ์ประ 
เทศกไ็ม่ได้ วพิากษ์วจิารณ์หน่วยงานหรอื
องค์กรของรัฐทีใ่ห้บริการประชาชนกไ็ม่ได้ 
วจิารณ์เศรษฐกิจก็ไม่ได้ เจอเรือ่งเฮงซวย
จะบ่นว่า “เฮงซวย” กไ็ม่ได้ เพราะอาจ
โดนข้อหาไม่รกัชาต ิไม่รกัประเทศ
 ยิง่การวพิากษ์วจิารณ์ “ท่ันผูน้�า” ยิง่
เป็นสิง่ต้องห้ามเพราะ “ทัน่ผูน้�า” ในระ 
บอบพสิดาร “ถกูลขิติมา” แปลง่ายๆว่า 
ไม่ได้มาเอง ไม่ได้อาสามา ไม่ได้ผ่านการ
เลอืกตัง้มา “ทัน่ผูน้�า” จงึไม่ใช่ “บุคคล
สาธารณะ” ทีใ่ครจะไปวจิารณ์ส่งเดชได้
 “โลกวันน้ีวันสุข” จึงเตือนผู้คน 
“แดนศวิไิลซ์” ต้องท่องจำ�ให้ขึน้ใจว่� 
ประเทศนีม้แีต่เรือ่งด ีมแีต่คนด ีไม่มี
อะไร “เฮงซวย” ถ้�ใครยงักล้�คดิว่� 
“ประเทศนีเ้ฮงซวย” แสดงว่�คนนัน้
แหละ “เฮงซวย” เพร�ะไม่รกัช�ต ิรกั
ประเทศ..ก็จงไสหัวออกไปให้พ้นจ�ก
แผ่นดนิ!!??
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เศรษฐกิจ

ชิ้นส่วนยานยนต์สู่ตลาดโลก

 ECONOMIC INTELLIGENCE 
CENTER(EIC) ธนาคารไทยพา-  
ณิชย์วิเคราะห์การส่งออกชิ้นส่วน
ยานยนต์ไทยว่า ช่วง 5 ปีทีผ่่านมา    
มีอัตราการเติบโตสูงถึง 4% สูง     
กว่าความต้องการรถยนต์ของโลกท่ี
ขยายตวักว่า 3% โดยเฉพาะครึง่ปี
แรก 2017 ไทยมกีารส่งออกชิน้ส่วน
ยานยนต์เป็นมลูค่ากว่า 7,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั เตบิโตจากครึง่ปีแรก 
2016 ถงึ 12% โดยประเทศคูค้่าส�า-
คัญของไทยประกอบไปด้วยกลุ่มผู้
ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกอย่าง
ญ่ีปุ่น สหรฐัและกลุม่ตลาดใหม่อย่าง
อนิโดนเีซยี เมก็ซโิก อนิเดยี แอฟร-ิ
กาใต้ ฟิลปิปินส์ และเวยีดนาม ที่
การผลติรถยนต์ในประเทศขยายตัว
สูง แต่ยังไม่สามารถผลิตชิ้นส่วน
ส�าคญับางประเภทได้จึงจ�าเป็นต้อง
พึง่พาการน�าเข้าจากไทย
 ปี 2016 การส่งออกชิน้ส่วนยาน
ยนต์ในกลุม่ Powertrain ท่ีมสีดัส่วน
มากกว่า 40% มกีารเตบิโตสงูถงึ 15% 
จากปีก่อนหน้า ส่วนกลุม่ Electro-
nics และ Body เตบิโต 6% เท่ากนั 
และกลุม่ Suspension เตบิโต 4% 
เมือ่พจิารณาการส่งออกชิน้ส่วนยาน
ยนต์ตามประเภทสินค้าพบว่า ช้ิน

ส่วนยานยนต์ในกลุ่ม Powertrain 
อย่างชดุเกยีร์มกีารส่งออกช่วงปี 2012-
2016 เพ่ิมขึน้กว่า 60% โดยเฉลีย่ต่อ
ปี รองลงมาเป็นการส่งออกเครือ่ง-
ยนต์ดเีซลทีโ่ตกว่า 13% โดยเฉพาะ
ปี 2016 การส่งออกชุดเกียร์และ
เครือ่งยนต์ดเีซลมมีลูค่ากว่า 2,300 
ล้านดอลลาร์สหรฐั นอกจากนี ้ ชิน้
ส่วนยานยนต์ในกลุม่ Electronics, 
Suspension และ Body ทีส่่งออก
เพิม่ขึน้ได้แก่ ชดุจอ LCD  ชดุเบรก
และชดุแต่งตวัถงัรถยนต์โตกว่า 15%, 
12% และ 5% ตามล�าดบั ทัง้นี ้จะ
เห็นว่าชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส่งออก
เพ่ิมขึน้ท้ังหมดเป็นกลุม่ช้ินส่วนท่ีมี
มลูค่าเพิม่สงู สะท้อนความสามารถ
ในการผลติชิน้ส่วนยานยนต์ของไทย
ที่มีบทบาทส�าคัญต่ออุตสาหกรรม
การผลติรถยนต์ในภมูภิาค
  ค่ายรถยนต์มแีนวโน้มให้ความ
ส�าคญักับอตุสาหกรรมช้ินส่วนยาน
ยนต์ไทยมากขึน้ด้วยการจดัต้ังศูนย์
จัดหาชิ้นส่วนและกระจายชิ้นส่วน
ยานยนต์ไปท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นการ
จดัต้ังศูนย์จดัหาช้ินส่วนและอะไหล่
ของ TOYOTA ในปี 2007 ตามด้วย
การจัดต้ังศูนย์กระจายช้ินส่วนของ 
MAZDA ในปี 2015 และศนูย์จดัหา

ชิน้ส่วนของ BMW ปี 2016 โดยการ
เข้ามาลงทนุด้านการวจิยัและพฒันา 
ถือเป็นการสนับสนุนให้อุตสาห-
กรรมยานยนต์ไทยมกีารพฒันาอย่าง
ต่อเนือ่ง ด้วยขนาดของห่วงโซ่อปุ-
ทานที่มีทั้งผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์มากกว่า 2,000 
ราย ซึง่การขยายตวัของอุตสาหกรรม
ช่วยผลักดนัให้ไทยก้าวเป็นผูส่้งออก
ชิ้นส่วนยานยนต์อันดับที่ 15 ของ
โลกและเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ทีสุ่ด
ของภมูภิาคอาเซยีนมานานกว่า 10 
ปี
  อไีอซีมองการขยายตวัในตลาด
รถยนต์ในประเทศคูค้่าว่า เป็นโอ-
กาสดสี�าหรบัอตุสาหกรรมการผลติ
ช้ินส่วนยานยนต์ของไทย โดยเฉพาะ
กลุ่มคู่ค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ราย
ใหม่อย่าง เมก็ซโิก อนิเดยี อนิโดน-ี
เซยี แอฟรกิาใต้ และฟิลปิปินส์ ซึง่
เป็นประเทศทีม่อีตัราการเตบิโตการ
ผลิตรถยนต์โดยเฉล่ียสงูกว่าการเตบิ 
โตการผลิตรถยนต์ของโลก ทัง้ยงัมี
สดัส่วนของผู้ผลิตช้ินส่วนต่อค่ายรถ
เฉลีย่ต�า่กว่า 50 รายต่อค่ายรถยนต์ 
ขณะที่ไทยมีสัดส่วนผู้ผลิตชิ้นส่วน
ประมาณ 95 รายต่อค่ายรถยนต์ ท�า 
ให้ประเทศผู้ผลิตเหล่านี้ยังมีแนว
โน้มน�าเข้าชิน้ส่วนจากประเทศผูผ้ลิ
ตอืน่ๆ เช่น ไทย ญีปุ่น่ และเยอรมนี 
เป็นต้น อย่างไรกด็ ีแม้ประเทศคูค้่า
จะมอีตัราการเติบโตต�า่กว่า แต่สดั 
ส่วนการส่งออกรวมกนักว่า 30% หาก
มกีารขยายตวัของอตุสาหกรรมการ
ผลติรถยนต์ของทัง้ 3 ประเทศจะส่ง
ผลให้การส่งออกช้ินส่วนยานยนต์
ของไทยโตตามด้วย

เตรยีมความพร้อม : จักรชยั บญุ-
ยะวัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
แฟมมิลี่ โนฮาว จ�ากัด เตรียมจัด 
“Future Wealth & Luxury Expo 
2017” มหกรรมรวบรวมการลงทนุ
เพือ่ความมัง่คัง่ในอนาคต แสดงสนิ 
ค้าบรกิารด้านการเงนิ-สขุภาพ และ
สนิค้าลกัซรูี ่ในวนัที ่18-20 สงิหา-
คม 2560 ณ รอยลั พารากอน ฮอลล์ 

อไีอซแีนะผูผ้ลติชิน้ส่วนย�นยนต์ไทยลงทนุในประเทศทีก่�รผลติ
รถยนต์เตบิโต แต่มสีดัส่วนผูผ้ลติชิน้ส่วนฯ ต่อค่�ยรถยนต์ตำ�่ เพือ่
โอก�สท�งธรุกจิ รวมถงึพฒัน�สนิค้�ให้แข่งขนัในตล�ดเดมิ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝ�ก  เงินกู้

อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ตล�ดกรุงเทพฯ

ตล�ดต่�งประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,850.00 บาท

 ขาย 19,950.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,496.00  บาท

 ขาย   19,950.00 บาท

ร�ค�ทองคำ�

ฮ่องกง ซื้อ 1,265.67 ขาย 1,266.07
ลอนดอน ซื้อ 1,265.69 ขาย 1,266.14

ภ�วะหุน้ 9 สงิห�คม  2560

สถ�บัน ซื้อ ข�ย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่�งช�ติ ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ร�ยย่อย ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลล�ร์สหรัฐ บ�ท

ยูโร บ�ท

ปอนด์สเตอร์ลิง บ�ท

ดอลล�ร์ฮ่องกง บ�ท

เยน บ�ท

ดอลล�ร์สิงคโปร์ บ�ท

 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

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

SET 100 

มูลค่� (ล้�นบ�ท)  

SET 50 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

mai 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

33.52

39.70625

45.98625

4.3613

0.31508

24.712

-5.93  1,571.51  
  34,898.13
-7.94  2,239.75  
  24,160.52
-2.93  999.47  
  19,273.11
-4.30  550.78  
  2,307.10

FTSE SET Index Series

แบ่งต�มมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด

 

1,685.66  -2.79

2,342.67  -12.77

2,445.13  -15.09

1,833.98  -5.30

2,368.82  -13.23

2,922.32  -9.05

1,239.62  -2.31

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,104.68

11.76

4,457.24

12.77

-352.56

-

10,871.62

31.15

10,010.34

28.68

861.28

-

16,196.31

46.41

16,841.39

48.26

-645.09

- 
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เปิดงาน : นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
เปิดงาน Thailand Investment Fest 2017 ภายใต้แนวคิด “Smart 
Investor in Digital Era” และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ตลาดทุนไทย 
จะเป็นยังไงในยุคดิจิทัล” ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สาขาที ่28 : นางบญุพร บรบิรูณ์ส่งศลิป์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท
หลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารร่วมเปิด
ส�านักงานสาขาท่าพระ ซึ่งเป็นสาขาอย่างเป็นทางการสาขาที่ 28 โดยมี 
นางสาวพัชรี สหรัตน์ชัย ผู้จัดการสาขาท่าพระ เป็นผู้ด�าเนินงานสาขา 

เถา้แกย่คุใหม่ต้องคิดเผื่อโต

 นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัว 
หน้านกัวิเคราะห์ (Head Econo-
mist) ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ที
เอ็มบี เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้
ประกอบการขนาดย่อม-ทีเอ็มบี 
(TMB-SME Sentiment Index) 
ไตรมาส 2/2560 ส�ารวจจากผูป้ระ 
กอบการ SME ทั่วประเทศ พบว่า 
ค่าดัชนีความเชื่อมั่นปัจจุบันทรง 
ตัวที่ระดับ 39.6 จากระดับ 40.6 
ในไตรมาสก่อน เมื่อมองไปอีก 3 
เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ยงัเหน็ว่าบรรยากาศการด�า-
เนินธุรกิจไม่เปลี่ยนแปลง แม้ทิศ 
ทางของดัชนีจะเคลื่อนไหวอยู่ใน
เกณฑ์ทรงตวัต่อเนือ่งเป็นไตรมาส
ที ่4 แต่ค่าดชันยีงัต�า่กว่าระดบั 50 
บ่งชี้ว่ายังเผชิญความท้าทายใน
การบริหารต้นทุนและการสร้าง
รายได้ให้กิจการเติบโต
 นายเบญจรงค์ กล่าวว่า ครึง่ปี
แรกผูป้ระกอบการ SME ต้องเผชญิ
อุปสรรคด้านต้นทุนหลายระลอก 
เริม่ต้ังแต่ต้นปีท่ีอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่

ใหม่มผีลบงัคบัใช้ ท�าให้ต้นทนุค่า 
แรงในภูมิภาคซึ่งเดิมอยู่ที่ 222-
273 บาท เพิม่เป็น 300-310 บาท 
ตามด้วยกลางปีหลงัประกาศ พ.ร.ก. 
แรงงานต่างด้าว ท�าให้เกดิภาวะขาด 
แคลนแรงงานฉบัพลบั ผลกัให้ต้น 
ทุนแรงงานสูงขึ้นเพิ่มเติม สร้าง
ความกังวลแก่ผู้ประกอบการและ
กดความเชือ่มัน่ด้านต้นทนุให้ทรง 
ตวัในระดบัต�า่ เมือ่ผนวกกบัราคา
สินค้าเกษตรที่ส�าคัญปรับเพ่ิม
เพยีงเลก็น้อย หนนุก�าลงัซือ้ฟ้ืนตวั
ในวงจ�ากัดภาคธุรกิจจึงต้องเผชิญ
กับความไม่คล่องตัวท้ังในการบริ 
หารต้นทนุและสร้างรายได้ต่อไป” 
เมื่อศึกษาปัจจัยกังวลท่ีมีผลต่อ
การด�าเนินธุรกิจพบว่า สัดส่วนผู้
มีความกังวลลดลงต่อเนื่องจาก
ร้อยละ 70 เมื่อเร่ิมต้นส�ารวจปี 
2555 เหลอืร้อยละ 55 ในไตรมาส 
2/2560 โดยกังวลภาวะเศรษฐกจิ-
ก�าลังซื้อที่ฟื้นตัวช้าเป็นปัจจัยกัง 
วลสงูสดุร้อยละ 65.2 รองลงมาคอื
ด้านสภาพคล่องและการขาดแคลน

แรงงานร้อยละ 8.6 และ6.9 ตาม
ล�าดับ
 เม่ือวิเคราะห์แยกตามประ-
เภทธุรกิจพบว่า ผู้ประกอบการที่
มสีถานะเป็นบคุคลธรรมดามคีวาม
กงัวลกระจกุตวัเรือ่งภาวะเศรษฐ-
กิจและก�าลังซื้อ “มากกว่า” นิติ-
บุคคล ผลจากความเช่ือม่ันด้าน
รายได้ยงัหนนุให้ดชันคีวามเชือ่มัน่
ของผูป้ระกอบธรุกจิทีม่สีถานะนติิ 
บคุคลมรีะดบัสงูกว่าบคุคลธรรม-
ดามาโดยตลอด สะท้อนถึงความ
สามารถในการแข่งขนัทีไ่ม่เท่ากนั
ระหว่างผู้ประกอบการแต่ละประ 
เภท
 เมื่อน�า Big Data ของ SME 

ศูนย์วิเคร�ะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบีชี้คว�มเชื่อมั่นธุรกิจ SME 
ครึ่งปีแรกทรงตัว เหตุร�ค�สินค้�เกษตรตกตำ่�กดกำ�ลังซื้อ
และภ�วะเศรษฐกิจซึมย�ว แนะผู้ประกอบก�รพลิกธุรกิจ
เป็นมืออ�ชีพเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ทีจ่ดทะเบยีนตัง้แต่ปี 2551-2559 
กว่า 12,000 รายมาศกึษาเพิม่เตมิ
พบว่า ธุรกิจจ�านวน 3 ใน 4 มี
ขนาดเล็ก รายได้ไม่เกิน 10 ล้าน
บาทต่อปี มีลักษณะใกล้เคียงผู้ประ 
กอบการทีม่สีถานะเป็นบคุคลธรรม 
ดา มรีายได้เพิม่ขึน้ได้เพยีง 1 เท่า
ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่ม
ทีเ่ป็นนติบิคุคลมากขึน้ หรอืมรีาย
ได้ประมาณ 10-50 ล้านบาทต่อ
ปี สามารถสร้างยอดขายโต 3-4 
เท่า กลุ่มน้ีสามารถแปลงสินค้า
เป็นเงินสดได้รวดเร็วกว่า ทั้งมี
สัดส่วนของสินทรพัย์ทีส่ามารถใช้
เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ
สูงกว่ากลุ่มแรก
 นายเบญจรงค์ สรุปว่า การ
บริหารแบบนิติบุคคลช่วยให้ผู้ประ 
กอบการมีระบบให้เห็นสถานะธุร 
กิจทุกซอกทุกมุม เนื่องจากมีข้อ 
มูลครบถ้วน ถูกต้องและตรวจ
สอบได้ ท�าให้สามารถตอบสนอง
ได้ทนัสถานการณ์ วางกลยทุธ์เพือ่
สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายอย่าง
มีประสิทธิภาพในระยะยาว ทั้ง
สามารถตดิต่อกบัธรุกจิขนาดใหญ่
หรอืคูค้่าในต่างประเทศได้สะดวก
มากขึ้น ส่งผลให้อุปสรรคในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนมีน้อยลง 

เบญจรงค์ สุวรรณคีรี 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘วัตสัน’พ่�ยโรเจอร์สคพั 
ฮเีธอร์ วตัสนั จากสหราชอาณาจักร ต้อง
ถอนตวัออกจากการแข่งขนั เมือ่มอีาการบาด
เจ็บที่หัวไหล่ ในรอบแรกของโรเจอร์ส คัพ 
โดย วตัสนั ก�าลงัไล่ตาม นาโฮม ิโอซากะ 6-1, 
4-1 แต่นกัหวดมอื 71 ของโลก กไ็ม่สามารถ
แข่งขนัต่อไปได้ ขณะที ่ ไคย์ล เอด็มนุด์ มอื
สองของสหราชอาณาจกัร กต็กรอบแรก เมือ่
พ่ายให้กบั เดวดิ เฟอร์เรอร์ มอื 33 ของโลก 
ทีม่อนทรลี ด้วยสกอร์ 6-7, 6-4, 6-3 และ
ส�าหรบัมอื 1 ของโลก อย่าง แอนดี ้เมอร์เรย์ 
ได้ถอนตวัรายการนี ้ เนือ่งจากมอีาการบาด
เจบ็ทีส่ะโพก ตัง้แต่ตกรอบรายการวมิเบิลดัน 
เป็นต้นมา และยงัสงสัยว่า ในยเูอส โอเพ่น 
ทีจ่ะมีขึน้วนัที ่28 ส.ค. เมอร์เรย์ จะหายทนั
หรอืไม่ 

‘ซดี�น’ยงักระห�ยแชมป์ 
ซีเนอดีน ซีด�น ยอดโค้ชทีม “ราชันชุด
ขาว” เรอลั มาดรดิ กล่าวว่า  ทมีของเขา ยงั
คงกระหายในความส�าเรจ็ หลงัจากทีท่มีคว้า
ถ้วยรางวลัรายการท่ี 6 ในช่วงไม่ถงึ 2 ปีทีเ่ขา
เข้ามาคุมทีม ล่าสุดเอาชนะทมี “ปิศาจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ 2-1 ในรายการยฟู่า 
ซเูปอร์ คพั เมือ่วนัองัคารทีผ่่านมา “เราท�า 
งานกนัได้ดีอกีเกมหนึง่ ช่วงครึง่แรกเราเล่น
ได้ดมีาก แม้ว่าเกมครึง่หลงั เราดสูบัสนไป
หน่อย แต่มนักเ็ป็นเรือ่งปรกต ิเราคว้าแชมป์
ได้อีก 1 รายการ ถอืเป็นการเริม่ฤดกูาลทีด่ี 
เราได้แสดงให้เห็นคณุภาพทีม่อียูใ่นทมีของ
เรา แต่เบือ้งหลงันกัเตะเรามแีฟนบอลทีย่อด
เยีย่มต่างท�างานหนกัไม่แพ้พวกเราเลย”    

‘เบล’ไม่สนข่�วย้�ยทีม
แกเรธ็ เบล เพกิเฉยกบัข่าวทีอ่อกไปว่า เขา
ไม่มอีนาคตกบัทมี “ราชนัชดุขาว” เรอลั มา 
ดรดิ แล้ว ขอตัง่ใจมุง่มัน่ท�าผลงานให้ดกีบัทมี
เท่านัน้พอ “ผมท�าเพยีงมุง่มัน่กบัในเกมฟตุ-
บอลของผม ผมไม่ได้รบัฟังอะไรมาก ผมไม่
ได้อ่านอะไรมาก ผมมคีวามสขุกบัเกมฟตุบอล
ที่นี่ ผมท�าผลงานของผมให้ดีที่สุดเท่าที่ผม
ท�าได้ ผมไม่ได้คยุเรือ่งนีก้บัทางมาดรดิ เลย 
ผมมุ่งมั่นในส่วนของผมจริงๆ ผมพยายาม
เรยีกความฟิตให้เตม็ร้อย เพือ่ให้ได้รบัโอกาส
มากกว่าเดมิ มนัเป็นเรือ่งทีดี่มาก ทีเ่ราสามารถ
เกบ็สะสมถ้วยรางวลัได้อกี 1 ใบในตูโ้ชว์ของทมี”   

ใจสลาย‘คูตินโญ่’ซบ‘บาร์ซ่า’

ม�ร์ตนิ คโีอว์น อดตีกองหลงัทมี “ปืนใหญ่” 
อาร์เซนอล ออกโรงชี้แนะ อเล็กซิส ซ�นเชส 
ว่าควรอยู ่กับทีมจนครบสัญญา ด้วยความ
เคารพและให้เกยีรตติวัเอง ซ่ึงกองหน้าทมีชาติ
ชิลี เหลือสัญญากับทีมอีก 1 ปี 
 “ผมไม่คิดว่า ซานเชส จะเป็นนักเตะที่ท�า  
ลายตวัเอง” อดตีกองหลงัทมีชาตอิงักฤษกล่าว 
“เวงเกอร์ เองรู้ดีว่า เขาเป็นนักเตะคนหนึ่งที่    

แหล่งข่าวจากสเปน เปิดเผยว่า ทีม “เจ้าบุญ
ทุ่ม” บาร์เซโลน่า บรรลุข้อตกลงกับทีม “หงส์
แดง” ลิเวอร์พูล ในการขอซ้ือตัว ฟิลิปเป้ คู
ตินโญ่ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว หลังจากท่ีกอง
กลางร่างจิว๋ชาวบราซลิเลยีน กดดนัทมีจากพรี 
เมียร์ลีก ให้ปล่อยตัวเขาออกจากทีม 
 คูตินโญ่ ย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลน่า ครั้งนี้ 
มีค่าตัวประมาณ 81.6 ล้านปอนด์ บวกกับโบ 
นสัทีอ่าจจะท�าให้การย้ายทมีครัง้นีส้งูถงึ 108.8 
ล้านปอนด์ ที่บาร์เซโลน่า ต้องจ่าย หลังจากที่
เพิ่งจะได้เงินค่าตัวของ เนย์มาร์ จากทีมปารีส 
แซงต์ แชแมง ในราคา 222 ล้านปอนด์ เมื่อ
สัปดาห์ที่แล้ว  
 นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังแจ้งว่า เจ้าหน้าที่
ระดับสูงของบาร์เซโลน่า ได้เดินทางไปเจรจา

ขัน้สุดท้ายกบัทมีลเิวอร์พลู เม่ือวันจนัทร์ทีผ่่าน
มา โดยแหล่งข่าวใกล้ชิดกับ คูตินโญ่ เปิดเผย
ว่า ตวันกัเตะได้แจ้งกบัทางทมีช่วงเช้าวนัจนัทร์
ว่า เขาต้องการย้ายทีม เพ่ือไปร่วมทีมบาร์เซ
โลน่า 
 มีรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วว่า ลิเวอร์พูล 
ได้บอกปัดข้อเสนอ 72 ล้านปอนด์ของบาร์เซ
โลน่า ไปเม่ือเดือนที่แล้ว ขณะที่ เจอร์เกน 
คล็อปป์ ผู้จัดการทีม ก็ออกมาบอกว่า บาร์เซ
โลน่า อย่ามาเสียแรงกับเรื่องนี้เลย ซึ่งทาง
แหล่งข่าวของทมี กย็งัยนืยนัว่า ทมีไม่ต้องการ
ขายนักเตะวัย 25 ปีผู้นี้ จนล่าสุดมีข่าวออกมา
จากท้ังสเปนและบราซิลว่าสัญญาเกือบจะสม 
บูรณ์ หลังจากที่ คูตินโญ่ ได้คุยกับ คล็อปป์ 
แล้วว่า เขาต้องการย้ายทีม 
 บาร์เซโลน่า แสดงความสนใจในตัวของ    
คูตินโญ่ เน่ืองจากพวกเขาคิดว่าจะสามารถ   
เข้ามาทดแทนการขาดหายไปของ เนย์มาร์ ได้ 
ขณะที่ อันเดรส อินเนสต้า เริ่มจะอายุมาก
แล้ว    
 ก่อนหน้านี้ แกรม ซูเนสส์ อดีตกัปตันทีม
ลิเวอร์พูล เคยให้สัมภาษณ์ว่า ลิเวอร์พูล ต้อง
พยายามอย่าหนักในการรักษานักเตะไว้ และ
นกัเตะเองกย็ากทีจ่ะปฏเิสธทมีอย่างบาร์เซโล-
น่า    
 “ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะสามารถเก็บเขาไว้
ได้” ซูเนสส์ กล่าว “คูตินโญ่ ต้องการออกจาก
ทีม กับโอกาสที่จะได้เล่นเกมที่เหมาะสมกับ
สไตล์ของเขา ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากที่เขา
จะปฏิเสธ จึงเป็นเรื่องยากท่ีลิเวอร์พูลจะยอม 
รับ ท้ายที่สุดแล้ว เมื่อเขาต้องการจะไป เขาก็
จะไป ทั้งๆที่ทีมเองก็ไม่ต้องการให้เขาไป แม้ 
ว่าเขาจะมีสัญญาอยู่ แต่นักเตะดังๆสมัยนี้ เขา
สามารถเลือกทางเดินด้วยตัวเขาเอง”  

‘คโีอว์น’เชือ่‘ซ�นเชส’อยู่ครบ
รักในการเล่นฟุตบอล และพร้อมทุ่มเทให้กับ
ทีม เขาได้ฝากผลงานท่ีน่าประทับใจกับทีม
แห่งนี้ เขาเซ็นสัญญากับทีมด้วยความศรัทธา 
ทัง้ทีเ่ขาสามารถย้ายทมีและได้รายได้มากกว่า
นี้กับทีมอื่นได้ บางทีมันอาจจะเป็นเพราะเขา
ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของตัวเอง ผม
จึงคิดว่าเขาจะอยู่กับทีมอาร์เซนอล จนครบ
สัญญา” 
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อินโดฯใช้ปาล์มแลกเครื่องบิน

 

หลี หมิง ตั้งชื่อภาพนี้ใน chinadaily.com.cn ว่า “US-Russia 
standoff” โดยมองว่าการทะเลาะกันระหว่างสหรัฐกับรัสเซียมี
แต่สร้างความบอบช�้า และเสี่ยงที่ทั้งคู่จะจมดิ่งสู่ความเสียหาย 

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

รัสเซียตกลงกับอินโดนีเซียใน
เบื้องต้น โดยรับพิจารณาแผนใช้
น�้ามันปาล์มแลกเครื่องบินรบ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพ่ิม
ระดบัความร่วมมอืทางการค้าระ-

การพิเศษ ท�าหน้าที่จัดท�ารายละ 
เอยีดของข้อเสนอ เพือ่ใช้เป็นหลกั
ในการแลกเปลีย่น คาดว่าแผนงาน
จะแล้วเสรจ็ ด�าเนนิการในภาคปฏิ 
บัติได้ ปลายปีนี้
 ทัง้นี ้การแลกเปลีย่นสนิค้า ด�า 
เนนิการโดยรฐัวสิาหกจิของ 2 ประ 
เทศ ระหว่างบริษัท Rostec ของ
รสัเซยี กบับรษิทั PT Perusahaan 
Perdagangan Indonesia ของ
อินโดนีเซีย โดยมีภาครัฐเป็น “พี่
เลี้ยง”
 ทั้ง 2 ประเทศมองว่� ข้อ
ตกลงนี้เป็นม�ตรก�ร “Win-
Win” ได้ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่�ย 
 อนิโดนเีซยี มแีผนเพิม่ส่งออก
น�้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์น�้ามัน
ปาล์มไปยงัรสัเซยี เพือ่ชดเชยยอด
ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปที่ลดลง 
อกีทัง้มแีผนขยายความร่วมมอืกบั
รสัเซยีสูอ่ตุสาหกรรมท่องเท่ียว ภาค
การศกึษา พลงังาน และเทคโนโล 
ยีด้วย 
 ขณะรัสเซีย ซึ่งถูกสหรัฐคว�่า
บาตรทางเศรษฐกิจค่อนข้างหนัก 
มีอินโดนีเซียเป็นตลาดท�ารายได้
ส่วนหนึ่ง และถือเป็นการขยาย
ตลาดยุทโธปกรณ์ในภูมิภาคอา-
เซียนแข่งกับจีน 
 นอกจ�กอินโดนีเซียแล้ว 
ปัจจุบัน รัสเซียยังมีม�เลเซีย 
และเวียดน�ม เป็นลูกค้�ซื้อ
ยุทโธปกรณ์ และอยู่ระหว่�ง
เจรจ�กับฟิลิปปินส์

 
 

In Brief : ย่อความ

รสัเซยีรบัข้อเสนอแผนใช้
นำ�้มนัป�ล์มแลกเครือ่งบนิ
รบ 11 ลำ� ของอินโดนีเซีย
ระบเุป็นม�ตรก�ร “Win-
Win” ได้ด้วยกนัทัง้ 2 ฝ่�ย
ค�ดเริม่ดำ�เนนิก�รต�มข้อ
ตกลงปล�ยปีนี้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

หว่างกัน 
 ความร่วมมอืทางการค้าระหว่าง
อนิโดนเีซยีกบัรสัเซยีเท่าทีผ่่านมา 
มมีลูค่าไม่มากนกั โดยปีทีแ่ล้ว อนิ 
โดนเีซยีได้เปรยีบดลุการค้ารสัเซยี 
411 ล้านเหรยีญสหรฐั (13,730 ล้าน
บาท) 
 ขณะช่วง 5 เดอืนแรกปีนี ้(มก-
ราคม-พฤษภาคม) มูลค่าการค้า
ระหว่างกนัเพิม่ขึน้ 14% เมือ่เทยีบ

กับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว
 สินค้าหลกัของรสัเซยีทีข่ายให้
อินโดนเีซีย ได้แก่ เคร่ืองบนิรบ ส่วน
อินโดนีเซียส่งออกสินค้าเกษตร 
โดยเฉพาะน�า้มนัปาล์ม ซึง่อนิโด-
นีเซียเป็นประเทศผลิตปาล์มมาก
ทีส่ดุในโลก และประกาศว่า น�า้มนั
ปาล์มของตนมีคุณภาพดีที่สุดใน
โลก
 ส�าหรบัเครือ่งบนิรบ อนิโดน-ี
เซียซื้อรุ่นซูคอย (Sukhoi) จากรัส 
เซีย 16 ล�า เมื่อปี 2003 ใช้ประ   
จ�าการในกองทัพอากาศในปัจจุ-
บนั และปีนีท้�าสญัญาซือ้รุน่ซคูอย 
ซู-35 (Sukhoi Su-35) ซึ่งเป็น
เครื่องบินโจมตีสมรรถนะดีที่สุด
ของรัสเซีย อีก 11 ล�า
 เดมิทรีสัเซยีมแีผนให้อนิ-
โดนเีซยีกูซ้ือ้เครือ่งบนิรบลอต
ใหม่ดงักล่�ว แต่ล่�สดุ ท�งอนิ 
โดนีเซียเสนอส่งนำ้�มันป�ล์ม 
ช� ก�แฟ แลกเปลีย่นกบัเครือ่ง
บนิรบแทนเงนิสด โดยไม่เปิด
เผยมูลค่�ก�รแลกเปลี่ยน
 รสัเซียยอมรบัข้อเสนอในเบ้ือง
ต้น ด้วยการท�าบนัทกึความเข้าใจ 
(MOU)
 ทั้ง 2 ประเทศ ตั้งคณะกรรม-

 ข้อมูลภาพ : straitstimes.com
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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

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
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 

10,000

DINASTY-P1-130717=4*6_01

ซอยลาดพร้าว 71

เข้าไปในซอย 200 เมตร

เนื้อที่ 60 ตารางเมตร 

มีแอร์+เฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่

ให้เช่าเดือนละ 10,000 บาท 

รวมค่าส่วนกลางแล้ว

สนใจติดต่อ

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)
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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´ 

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

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

SWKAN-p1-280617-01

สนใจติดตอไดที่
หางหุนสวนจำกัด เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

เลขที่ 49/49 ซอยรามคำแหง 90 เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10250

หางหุนสวนจำกัด
เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

รับสมัครงานดวน!

06-1565-2659 คุณโจ
08-9663-6536 คุณเหมี่ยวโทรศัพท

ผูชวยชางแอร หลายอัตรา
• เพศชาย อายุ 18-35 ป  

• วุฒิป.6

• ไมจำเปนตองมีประสบการณ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 18 ฉบับที่ 4641 (1166) วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

10.00 น. สุด�รัตน์ วัชรคุปต์- 
เหล่�วิชย� อธบิดกีรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลง
ข่าวการจดังาน “มหศัจรรย์แห่งไหม
ไทย” ท่ีศูนย์การค้าสยามพารากอน 
J10.30 น. สวุฒัน์ เตชะวฒัน-
วรรณ� รองกรรมการผู้จดัการ ธนา 
คารกสกิรไทย แถลงข่าวผลประกอบ
การครึง่ปีแรก 2560 สายงานธรุกจิ
ลกูค้าบรรษทัที ่ ธนาคารกสกิรไทย 
อาคารพหลโยธนิ J14.00 น. อภิ-
รกัษ์ โกษะโยธนิ ประธานกรรม-
การมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

09.00 น. ม.ล.ปนัดด� ดิศกุล 
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษา-
ธิการ เปิดการสัมมนาการบริหาร
งานบคุคลของข้าราชการครแูละบคุ 
ลากรทางการศกึษาในคณะกรรม-
การศกึษาธกิารจงัหวดั (กศจ.) ภาค
กลาง ที่โรงแรมอินทรา รีเจนท์ 
กรงุเทพ J 10.00  น. พลเอกอน-ุ
พงษ์ เผ่�จินด� รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวการ
จดังาน “ศลิปาชพี ประทปีไทย OTOP 
ก้าวไกล ด้วยพระบารม”ี ทีล่านอเนก 
ประสงค์ กระทรวงมหาดไทย J 

J  พระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้�โสมสวล ีพระวรร�ช�ทินดัด�
ม�ต ุเสดจ็เป็นประธานเปิดงาน “ปทมุ 
มาราชนิป่ีาฝน” THE QUEEN OF 
TROPICAL RAINFOREST เวลา 
14.00 น. ณ เอม็โพเรีย่ม แกลอรี่ 
ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม J 

กรงุเทพมหานคร แถลงข่าวการจดั 
3 นิทรรศการในโครงการ “น้อม
ร�าลึกองค์อัครศิลปิน” ที่ออดิทอ
เรีย่ม ชัน้ 5 หอศลิปวฒันธรรมแห่ง
กรงุเทพมหานคร J 16.00 น. พล
เอกธนะศกัดิ ์ ปฏมิ�ประกร รอง
นายกรฐัมนตร ีเปิดงานกจิกรรมจบั
คู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้าน
การการท่องเท่ียวและชุมชนท่อง
เทีย่วอย่างยัง่ยนื และ งานท่องเทีย่ว
ชุมชน ไปกับคน อพท. ประจ�าปี 
2560 ทีศ่นูย์การประชมุแห่งชาติ-     
สริกิติิ์

The Sis Clinic คลินิกที่ปรึกษา
ความงาม น�าโดยสองผูบ้รหิารหนุม่
รุ่นใหม่ ชยากร กาญจนวนาววิฒัน์  
ผู้ก่อตัง้ กรรมการบรหิารสงูสดุ และ 
สันติ เวฬุบับ ผู้ก่อตั้ง กรรมการ
บรหิารฝ่ายการตลาด เอาใจคนรกั
ความสวยความงาม จัดกิจกรรม 
Grand Opening เปิดสาขาใหม่ใจ 
กลางเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ีณ ศนูย์ 
การค้าเซน็ทรลัพลาซ่า อดุรธานี
 ชย�กร ก�ญจนวน�ววิฒัน์ 
ผูก่้อตัง้ กรรมการบรหิารสงูสดุ  The 
Sis Clinic กล่าวว่า  The Sis Clinic 
ได้น�านวัตกรรมจากต่างประเทศถอื

The Sis Clinic เปิดสาขาใหม่

ตลอดทัง้งานการดแูลผิวพรรณกัน
อย่างจใุจ
 ซึ่งงานนี้ทั้งสองได้โชว์มินิคอน 
เสิร์ตท�าเอาแฟนคลับและชาวอุดร
ได้ฟินกนัแบบใกล้ชดิแนบแน่น ส่วน
ด้านสาว “คมิเบอร์ลี”่ สร้างเซอร์ 
ไพรส์ร้องเพลงผู้สาวขาเลาะโชว์ท่ีลี 
ลาน่ารกัมากๆทีแ่รกเจ้าตวัแอบไป
ซุม่ซ้อมเพือ่งานนีโ้ดยเฉพาะขนาด
หนุม่ “หมาก ปรญิ” ยงัแอบข�าอม 
ยิม้อยูต่ลอดงาน
 แว่วมาว่างานนีม้แีฟนคลบับนิ
ตรงจากกทม.เพือ่มาชมความหวาน
ของทัง้คู่ 

เป็นคลนิกิความงามทีน่�าเทคโนโล 
ยีมาผสมผสานกบัความเชีย่วชาญ
ของทมีแพทย์ผูช้�านาญด้านความ
งามเฉพาะทางเพ่ือตอบสนองทุก
โจทย์กบัความต้องการของแต่ละคน
ไม่ว่าจะเป็นผวิกระจ่างใส รงัสรรค์
รปูหน้า ยกกระชบั ลดเลอืนริว้รอย
จดุด่างด�า หรอืลดกระชบัและสดั-
ส่วน เพ่ือพร้อมต้อนรบัหุน่สวยผวิ
ใสตงึกระชบักบันวตักรรมการดแูล
ตนเองในแบบที่คุณสั่งได้ ซึ่งสา-  
มารถรับค�าปรึกษาได้ที่สาขาดังนี้ 
สาขาเซ็นทรัลบางนาสาขาแหลม 
ทองบางแสน, สาขาเดอะมอลล์ 

โคราช, สาขา MBK Center, สา-  
ขา ศูนย์การค้าแพชชั่น จ.ระยอง
และสาขาศนูย์การค้าเซน็ทรลั อ-ุ
ดรธานี
 การเปิดตัวครั้งนี้ได้รับเกียรติ 
คู่รักสุดฮอตที่มีความพร้อมและดู   
ดเีพอร์เฟคตลอดเวลา อย่าง  “หมาก 
ปรญิ และ คมิเบอร์ลี”่ ทีม่าอปัเดต
ความงามทีด่ดูฉีบับซุปตาร์การดแูล
ตัวเอง พร้อมเหล่าคนดังเข้าร่วม
งาน รวมถงึกจิกรรมดีๆ และไฮไลท์
การแสดงโชว์อย่างอลังการสมกับ
การตอกย�้าความส�าเร็จที่เพิ่มข้ึน
เรือ่ยๆ พร้อมรบัโปรโมชัน่สดุพเิศษ
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นันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้
เกยีรตชิมบูธ๊ดับ๊เบิล้ เอ ในงาน  ASEAN-INDIA Expo and FORUM 
2017 โดยม ีนายชาญวิทย์ จารสุมบตั ิรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่
บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมต้อนรับ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

ชัยวุฒิ พักโพธิ์เย็น ผู้อ�านวยการฝ่ายความปลอดภัย และรักษาความ
ปลอดภยั บรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) จดัประชมุ 
เรือ่ง ‘การจัดการเหตฉุกุเฉนิและการประสานงานน�าส่งผูบ้าดเจบ็หรอืผู้
ป่วย’ กบัศนูย์บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิกรงุเทพมหานคร (ศนูย์เอราวณั)  

อรุโณชา ภาณพุนัธุ ์เป็นผูแ้ทนมอบดอกไม้จนัทน์ จากดารา ศลิปิน บรษิทั 
บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จ�ากัด ที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในโครง-
การ “ดอกไม้จันทน์ ท�าจากใจ ถวายพ่อหลวง” ให้กับ ณัฐศมน วงศ์กิตติ
พัฒน์ ผู้อ�านวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด 

ศริพิร เดชสงิห์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สายงานการตลาด บรษิทั สยาม
แมค็โคร จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารแมค็โครจดัแคมเปญ “แม็คโคร 
28 ปี แจกยิง่ใหญ่ ทกุสัปดาห์” ตอกย�า้ความเป็นตวัจริง ขายส่งพร้อมยนืหยดั
เคียงข้างเป็น “คู่คิดธรุกจิคุณ”โดยม ีอาเลก็-ธรีเดช เมธาวรายทุธ ร่วมงาน 

วลพีร สายะสิต ผูอ้�านวยการสือ่สารองค์กร บรษิทั ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลย ีจ�ากดั 
ร่วมกบั สมาคมฟินเทคประเทศไทย และไอดซี ีไฟแนนเชยีลอนิไซต์ จดังาน 
“ฟินเทคไดนามคิส์อนิเอเชยี” แลกเปลีย่นความเหน็,อพัเดทแนวโน้มของ
เทคโนโลยทีีเ่ก่ียวข้องกับการเงนิการธนาคารกบักลุม่ฟินเทคในประเทศไทย 

ประพันธ์ รังสิโยภาส รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ.อิออน    
ธนสนิทรพัย์ (ไทยแลนด์) และ ปรเมศวร์ พรหมบรุ ีผูอ้�านวยการฝ่ายอาวโุส
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย มอบสมาร์ทโฟน ให้แก่
ผู้โชคดีจากแคมเปญ “กดเงินที่ K–ATM มีลุ้น...ด้วยบัตรอิออนยัวร์แคช” 

ศริพิงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ น�าทมีผูบ้รหิารบรษิทั  ด-ีแลนด์ กรุป๊ จ�ากดั 
เดินหน้ากจิกรรม “ปันสขุ กสุ็ขใจ” ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและสิง่ของ
เครือ่งใช้ทีจ่�าเป็น เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั ในภาคอสีาน โดยม ีส�าราญ 
ฉตัรโท รองกรรมการผูจ้ดัการสถานวีทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง 3 รับมอบ

อารยา คงสนุทร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และคณะผูบ้รหิาร บรษัิท ไวส์ 
โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรก 
และแผนธรุกิจช่วงคร่ึงหลังปี 60 ในงาน WICE Thank Press 2017 โดย
มีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมากที่ โรงแรม Balios เขาใหญ่ 
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ดาโต๊ะ ซร ีอตุะมะ อนิจเีนยีร์ ฮจัย ีอดิรสิ บนิ ฮจัย ีฮารนู มขุมนตรีแห่งรัฐ
มะละกา ประเทศมาเลเซยี เปิดการประชมุ “IMT-GT Council” คร้ังที ่2 เพือ่
ทบทวนความก้าวหน้ากิจกรรมการพฒันาเมอืงสเีขยีว เสรมิสร้างความเข้มแขง็
ให้กับจงัหวดัและรฐัของ 3 ประเทศ สูก่ารพฒันาอย่างย่ังยืนในพืน้ที ่IMT-GT 

ภวตั เลศิมกุดา รองผูว่้าราชการจงัหวดัชลบรุ ีและ วกิรานต์ มงคลจนัทร์ ผู้
จดัการอาวโุสศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา ชลบรุ ี ร่วมกนัเปิดงาน “The 
Japan Village @ CentralPlaza Chonburi” โดยม ีอ�าไพ ศกัดานกุลูจติ 
สไลวนิสกี ้ผูช่้วยท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดัชลบรุ ีร่วมงาน 

บณุยสทิธิ ์โชควฒันา ประธานเครอืสหพฒัน์ พร้อมด้วย นายมน ูลลีาน-ุ
วฒัน์ ประธานกรรมการ บมจ.ไทยวาโก้ ร่วมแสดงความยนิดกีบั รศ.นเรศร์ 
เกษะประกร กรรมการอสิระ บมจ.ไทยวาโก้ ในโอกาสทีเ่ข้ารบัต�าแหน่งเป็น
คณบดคีณะนติศิาสตร์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (นด้ิา) 

นธิ ิพฒันภกัด ีร่วมกบั วลัลภ ตรฤีกษ์งาม และ พไิลลกัษณ์ บญุมา เปิดตวั
กจิกรรมทอล์คออฟเดอะทาวน์ แห่งปี “Major Cineplex Movie Marathon 
รวมพลคนรกัหนงั 2017 Presented by Suzuki” โดยม ีอรยิะ ปรยิานนท์, 
มลัลกิา อทิธสิกลุชยั, ม.ล.อรรถดศิ ดศิกลุ ร่วมงาน 

วฒุเิกยีรต ิเตชะมงคลาภวิฒัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.โรบนิสนั และ 
เกรยีงศกัดิ ์ เอือ้ชลตินกุลู กรรมการ บจก.เอน็เอม็บ-ีมนิแีบ ไทย ร่วมลงนาม
บันทกึข้อตกลงสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม ด้านหน้าศนูย์การค้า
โรบนิสนั ไลฟ์สไตล์ ลพบรุ ีและบรษิทั เอน็เอม็บ-ีมนิแีบ ไทย จ�ากดั 

กสุมุา ไชยพร และ อาล ีซอีาน ี ผูบ้รหิาร นติยสาร L’Officiel Thailand 
(ลอฟฟีเชยีล ไทยแลนด์) ร่วมกบั โศภนา เลวจินัทร์ ผูบ้รหิาร กลุม่บรษิทั
แปซฟิิกา จดังาน “L’Officiel Girls” (ลอฟฟีเซยีลเกร์ิล) เฟ้นหาสาวสวย 
บคุลกิด ีมคีวามสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึง่ของนติยสาร 

ศุลพีร ยงวทิติสถติ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์และกจิกรรมทาง 
การตลาด บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทน
บรษิทัน�าเครือ่งอปุโภค-บรโิภค บรจิาคเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืผ่านทางสถานโีทรทศัน์ไทยทวีสี ีช่อง 3 

สพุจน์ วรรณา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เจเอเอส แอสเซท็ จ�ากดั 
(มหาชน) น�าทมีผูบ้รหิาร พนกังาน ร่วมกบัพนัธมติร บรจิาคเงนิ สิง่ของ
เครือ่งใช้ พร้อมด้วยจดัเลีย้งอาหารกลางวนัและกจิกรรมสร้างรอยย้ิมให้แก่
น้องๆ ทีส่ถานสงเคราะห์บ้านเดก็พระคณุ อ�าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุี 

  


