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บทเรียนต้องจำ�

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 

ฉุก(ละหุก)คิด 3

กีฬา 6

เศรษฐกิจ 4

เศรษฐกิจ 5

ต่างประเทศ 7

กับดักหายนะ!

3องค์กรหนุน
SMEไทยสู่ตลาดโลก

“คล็อปป์”ปัด
เรื่อง“คูตินโญ่”

“กสิกร”ปลื้ม
สินเชื่อรายใหญ่โต

โสมแดงขู่
ถล่ม“กวม”เดือนนี้

เหาะเกนิลงกา
เสนอนโยบ�ยแล้วนำ�ไปปฏบิตัิ
ได้จรงิ เพือ่ให้ประช�ชนใช้สทิธิ
โดยพจิ�รณ�จ�กนโยบ�ยพรรค
เป็นหลัก เม่ือให้นำ�้หนกักับนโย 
บ�ยพรรค ตวับคุคลและเงนิซือ้
เสียงจะลดคว�มสำ�คัญลงไป
ต�มธรรมช�ต ิอย�กแก้ซือ้เสยีง
แต่ทำ�ให้พรรคก�รเมอืงอ่อนแอ 
จงึเป็นเรือ่งย้อนแย้ง

ก�รยกร่�งกฎหม�ยเลือกตั้ง
ส.ส.กำ�ลังกล�ยเป็นประเด็น
ร้อน เพร�ะแนวคิดของคณะ
กรรมก�รร่�งรฐัธรรมนญูหล�ย
เรื่องสวนท�งกับเป้�หม�ยที่
ต้องก�รไปให้ถงึโดยเฉพ�ะเรือ่ง
ก�รแก้ซ้ือเสียง เรื่องซื้อเสียง
หล�ยประเทศทั่วโลกทำ�สำ�เร็จ
ด้วยก�รส่งเสรมิพรรคก�รเมอืง
ให้มคีว�มเข้มแข็งพอทีจ่ะได้นำ�

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก
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การใช้หมายเลขผูส้มคัร พรรค แตกต่างกนั
ประชาชนเกดิความสบัสนในการใช้สทิธิ์

ไม่เชือ่ว่าจะแก้ปัญหาซือ้เสยีงได้

ย้อนแย้งกบัข้อเทจ็จรงิกส็ะกดิเตือน
ให้ กรธ.รบัไปพจิารณา
 แต่ถ้าเป็นความเห็นต่างจาก
ฝ่ายการเมืองจะดุเดือดกว่า อย่าง
กรณีของ น�ยจิร�ยุ ห่วงทรัพย์ 
รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย 
ที่สะกิดเตือนกรธ.ให้ฟังความเห็น
ต่าง โดยเฉพาะเรือ่งการก�าหนดไม่
ให้ผู ้สมัครส.ส.กับพรรคใช้เบอร์
เดยีวกนั หรอืข้อเสนอไม่ต้องมเีบอร์
ผู้สมัคร โดยเตือนว่ากรธ.ไม่ควร
เหาะเหนิเกนิกรงุลงกา ซึง่เป็นส�า-
นวนมาจากมหากาพย์รามเกยีรติ์
 อันมีคว�มหม�ยสองอย่�ง
คอื หลงเชือ่คว�มส�ม�รถของ
ตนเกนิไป และทำ�เกนิคำ�สัง่
 เป้าหมายของการออกพ.ร.ป.น้ี
คอืท�าให้การเลอืกตัง้มคีวามบรสิทุธิ์
ยตุธิรรม ป้องกนัไม่ให้มีการซือ้เสยีง 
แต่ดเูหมอืนแนวทางที ่กรธ.ด�าเนนิ
การอยูน่ัน้ย้อนแย้งต่อยคุสมยั
 แก้ปัญหาซื้อเสียงท�าได้ง ่าย 
หลายประเทศทั่วโลกท�าส�าเร็จมา
แล้วคอืต้องส่งเสรมิพรรคการเมอืง
ให้มีความเข้มแข็งเพื่อที่จะได้น�า
เสนอนโยบายแล้วท�าไปปฏิบัติได้
จรงิ หากพรรคการเมอืงเสนอนโย-
บายที่เป็นประโยชน์แล้วสามารถ
ท�าได้จรงิ ประชาชนจะใช้สทิธเิลอืก
ตั้งโดยพิจารณาจากนโยบายเป็น
หลกั
 เมือ่ให้น�ำ้หนกักบันโยบำยพรรค 
กำรเมอืง ตวับคุคลและเงนิซือ้เสยีง
จะลดควำมส�ำคญัลง
 ดงันัน้กำรท�ำให้พรรคกำรเมอืง
อ่อนแอไม่มทีำงทีจ่ะแก้ซือ้เสยีงได้
 แนวคิดบอนไซพรรคก�ร 
เมอืง แต่ต้องก�รแก้ซือ้เสยีงจงึ
เป็นคว�มย้อนแย้ง

กำรท�ำคลอดกฎหมำยลกูประกอบ
รฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) ซึง่เป็นตวับ่ง
ชี้ส�ำคัญว่ำจะมีกำรเลือกตั้งเกิดขึ้น
ตำมโรดแมพ็หรอืไม่ แม้ทีผ่่ำนมำจะ
มร่ีำงพ.ร.ป.ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำก
สภำนติบิญัญตัแิห่งชำต ิ(สนช.) รอ
ประกำศให้มีผลบังคับใช้อย่ำงเป็น
ทำงกำรมำแล้วหลำยฉบบั
 บ�งฉบบัผ่�นฉลยุไม่มข้ีอท้วง
ตงิ บ�งฉบบัมีข้อท้วงตงิจ�กคว�ม
คิดเหน็ทีแ่ตกต่�งบ้�ง แต่ถอืเป็น
แค่นำ�้จิม้ เพร�ะของจรงิกำ�ลังจะ
ม�
 ร่างพ.ร.ป.ทีเ่รยีกแขกมากทีส่ดุ
ตอนนีห้นไีม่พ้นร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย 
การเลอืกตัง้ ส.ส. ทีค่ณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนญู (กรธ.) ไอเดยีกระ 
ฉดูเสนอวธิกีารเลอืกตัง้รปูแบบใหม่ 
แตกต่างจากของเดิมค่อนข้างมาก 
นยัว่าเพือ่แก้การขายเสยีง
 ไม่เพยีงแต่นกัการเมอืง พรรค 
การเมืองที่ออกมาแสดงความเห็น
ต่างจาก กรธ. แม้แต่คนท�าหน้าที่
คมุเลือกตัง้อย่าง น�ยสมชยั  ศร-ี
สุทธิย�กร กรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ก็ออกมาชี้จุดอ่อนของการ
เปลี่ยนรูปแบบการเลือกต้ังอย่าง
น้อย 5 ประเดน็
 1.การใช้หมายเลขผูส้มคัรพรรค
แตกต่างกันไปในแต่ละเขต จะท�าให้
กกต.เกดิความยุ่งยากในการจบัสลาก
หมายเลขแต่ละเขต เกิดความยุ่ง

ยากในการพิมพ์บัตรเลือกตั้งราย
เขต เกดิความยุง่ยากในการรวมคะ 
แนนและรายงานผล ท�าให้พรรค 
การเมอืงหาเสยีงล�าบาก ประชาชน
เกดิความสบัสนในการใช้สทิธิ ์และ
ไม่เชือ่ว่าจะแก้ปัญหาซือ้เสยีงได้
 2.การเพิ่มจ�านวนผู้มีสิทธิลง
คะแนนจาก 800 คน เป็น 1,000 คน 
ต่อหน่วยเลอืกตัง้ แม้จ�านวนหน่วย
จะลดลง แต่ประชาชนจะไม่ได้รับ
ความสะดวก ต้องเดนิทางไปยงัหน่วย
ใหม่ที่ไกลจากบ้านมากขึ้น หากมี
จ�านวนคนออกมาใช้สิทธิมากอาจ
ท�าให้เกดิการแออดัในการใช้สทิธิ
 3.การก�าหนดว่าไม่ควรใช้เขต
หมูบ้่านเป็นข้อจ�ากดัต่อการแบ่งเขต
เลอืกตัง้ ส.ส. เนือ่งจากอาจจะมกีาร
แบ่งครึง่หมูบ้่าน เพือ่ให้เกดิความได้
เปรยีบเสยีเปรยีบของผูส้มคัร จะยิง่
เป็นการสร้างความสบัสนแก่ประชา 
ชนในหมู่บ้านว่าตัวเองอยู่ในเขต
เลอืกตัง้ใด 
 4.การเปิดโอกาสให้มีการใช้
เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

โดยมเีงือ่นไขว่า ค่าใช้จ่ายจะต้องถกู
กว่าการเลอืกตัง้แบบเดมินัน้เป็นไป
ไม่ได้ทีก่ารใช้เครือ่งจะถกูกว่าการใช้
บัตรในการเลือกตั้งครั้งเดียว ควร
พิจารณาถึงการเปรียบเทียบในระ 
ยะยาว และพจิารณาถงึประโยชน์ใน
เรือ่งอืน่ เช่น ความรวดเรว็ ความถกู
ต้อง จ�านวนบตัรเสยีเป็นศนูย์ ไม่ใช่
มองในเรือ่งต้นทนุอย่างเดยีว
 5.การปิดประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้หน้าหน่วย โดยไม่ให้ใส่หมาย 
เลขประจ�าตวั 13 หลกั เพือ่ป้องกนั
การละเมดิข้อมลูส่วนบคุคล อาจเป็น 
การเปิดช่องทางให้ทจุรติการเลอืกตัง้ 
โดยสร้างบ้านเลขทีป่ลอมและใส่ชือ่
ผู้มีสิทธิปลอมโดยไม่ต้องระบุหมาย 
เลขประจ�าตวัประชาชน ทางแก้คอืควร
ใส่หมายเลขประจ�าตัวแต่อาจปิด
บางหลกั โดยใช้สญัญลกัษณ์ xxxx 
เพือ่ป้องกนัการละเมดิสทิธ ิเพือ่ให้
สามารถตรวจสอบได้
 ความเห็นของนายสมชัยถือว่า
เป็นความเหน็กลางๆจากผูท้ีป่ระสบ 
การณ์ตรงจัดเลือกตั้งเห็นว่าอะไร

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4642 (1167) วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

เหาะเกินลงกา
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

มบีาดเจบ็ แต่ไม่มใีครอยากให้มใีครเสยีชวีติทัง้
นัน้ 
  หากทุกอย่างว่ากันไปตามกฎหมาย ก็ไม่มี
การสญูเสยี อะไรทีเ่ป็นปัญหาเป็นวกิฤตกใ็ห้ถอื
เป็นบทเรยีน เพือ่ให้เราฉลาด อย่างน�า้ท่วมครัง้นี้
กจ็ะมบีทเรยีนกบัภยัธรรมชาต ิไม่ให้เราประมาท 
พชืผลและเศรษฐกจิเสยีหายเป็นหมืน่ๆล้าน เรา
เหน็เขือ่นพงัทลาย กต้็องน�ามาพจิารณาว่าเป็น
เพราะอะไร น�า้ทีไ่หลมามากๆจนล้นและดนัจน
เขือ่นพงั กต้็องมท่ีอให้ออก มทีางระบายน�า้ หรอื
จะเอาน�า้มาเกบ็กกัไว้ 
  ไม่ใช่น�า้ท่วมไม่กีว่นั กเ็กดิการขาดแคลนน�า้ 
เกดิภยัแล้ง อย่างนีจ้ะท�ายงัไง อย่างหลายพ้ืนท่ี
ตอนนี้ก็มีตอไม้เศษอะไรต่างๆ แต่อย่าลืมเรื่อง
การป้องกนั ต้องมท่ีอ ต้องมปีระตรูะบายน�า้ให้ดี 
ออกแบบให้ดว่ีาเก็บน�า้ได้ระดบัไหน ปล่อยน�า้ได้
ระดับไหน อย่างที่กบินทร์บุรี อาตมาก็ขุดบ่อ 
ปรากฏว่าได้น�้าพอสมควร น�้ามากก็ไม่ล้นมาก 
เพราะมรีะบบให้ระบายได้ไม่ให้เสยีหาย ไม่ให้น�า้
ออกไปหมดจนเกดิความเสยีหาย 
  กห็วงัว่�จะได้บทเรยีนในทกุเรือ่งทกุด้�น 
ไม่ว่�จะเป็นมอ็บ พ�ย ุนำ�้ท่วม นำ�้แล้ง ต้อง
เอ�วิกฤตม�เป็นโอก�ส แก้ไขปรับปรงุจนเร�
พ้นภยั คอืเป็นเรือ่งของสตปัิญญ� มนัเยยีว 
ย�ของมนัในตวั ไม่ต้องใช้งบประม�ณแผ่น
ดนิไปเยียวย�ตะพึดตะพือ เสยีห�ยเป็นหมืน่
ล้�น ทำ�คนักัน้นำ�้เป็นพนัล้�น แต่ยงัสญูเสยี
เป็นหมืน่ล้�น อย่�เสยีน้อยเสยีย�ก พอเสยี
ม�กเสยีง่�ย มนัเป็นเรือ่งทีไ่ม่ควรเลย
  เจรญิพร

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

  
In Brief : ย่อความ

บทเรยีนต้องจำ�

ไม่ว่�จะเป็นม็อบ พ�ยุ นำ้�ท่วม นำ้�
แล้ง ต้องเอ�วิกฤตม�เป็นโอก�ส 
แก้ไขปรับปรุงจนเร�พ้นภัย คอืเป็น
เรื่องของสติปัญญ� 

การแก้ปัญหาเศรษฐกจิไม่ง่ายและเหน็
ผลในชั่วพริบตา แต่อย่างน้อย “ทั่นผู้ 
นำ�” ก็ต้องพูดความจริงและยอมรับ
ความจรงิ เพือ่ร่วมกนัแก้ปัญหาได้ตรง
จุด ไม่ใช่สร้างฝันเพ้อเจ้อหรือยัดเยียด 
“ยทุธศ�สตร์ช�ต”ิ และ “ไทยแลนด์ 
4.0” ทุกวัน ใครวิพากษ์วิจารณ์ก็มอง
ว่าเป็นพวกบ่อนท�าลาย ถูกเรียกตัวไป 
“ปรับทัศนคติ” หรือยัดเยียดความ
ผิดต่างๆ 
 วันนี้จึงมีก�รตั้งคำ�ถ�มว่� “ยุทธ 
ศ�สตร์ช�ติ” จะทำ�ให้ช�ติม่ันคง
และมัง่คัง่หรอืเป็น “กบัดกัห�ยนะ” 
และ “ไทยแลนด์ 4.0” แต่เหมือน
อยู่ใน “ยุค 1.0” กลับสร้�งกฎระ 
เบียบส�รพัดม�ควบคุม แม้แต่จะ
ใช้ “Line” เรยีกแทก็ซีย่งัเป็นคว�ม
ผิด ทำ� “ธรุกจิออนไลน์” หรอืแสดง
คว�มคดิเหน็อะไร กอ็�จตดิคกุโดย
ไม่รู้ตัว!
  โลกของ “รฐับ�ลทห�ร” จึงเหมือน 
“ตลกร้�ย” อย่างที ่“เพจลงทนุแมน” 
ถามว่า “รัฐบ�ลทห�ร” มองกลับกัน
หรือไม่ คือเอา “1.0 ไปเป็น 4.0” 
และเอา “4.0 ไปเป็น 1.0”? 
  1.0 คือนวัตกรรมท่ีท�าให้รู้ว่าเรา
ต้องรอรถเมล์อกีนานเท่าไร 1.0 คอืนวตั 
กรรมที่ท�าให้เราเป็นฝ่ายเลือกแท็กซี่ 
ไม่ใช่แท็กซี่เป็นฝ่ายเลือกเรา
  1.0 คอืนวตักรรมทีท่�าให้การตรวจ
คนเข้าเมอืงเป็นระบบอตัโนมตัมิากขึน้
  1.0 คือนวตักรรมทีท่�าให้คนขายแผง 
ลอยอยากย้ายเข้ามาขายในโลกออน-
ไลน์
  1.0 คือนวัตกรรมที่ทำ�ให้ดูร�ย 
ก�รอ่ืนบนอนิเทอร์เนต็ ทีไ่ม่ใช่ “ร�ย 
ก�รเดินหน้�ประเทศไทย”!

กบัดกัห�ยนะ!

การตดัสนิคดทีางการเมอืงหลายคดมีกีารตดัสนิ
ไปแล้ว และอกีหลายคดกี�าลงัจะมกีารตดัสนิ บาง
คดมีกีารจ�าคกุ บางคดมีกีารยกฟ้อง ฝ่ายทีพ่อใจ
กด็ใีจบอกว่าศาลเป็นทีพ่ึง่ ฝ่ายทีไ่ม่พอใจกอ็าจ
รูส้กึว่าไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆ กระบวนการยตุ-ิ
ธรรมจะเป็นที่พึ่งได้หรือไม่อะไรท�านองนี้ โดย
เฉพาะเรือ่งมอ็บทีม่ผีูเ้สยีชวีติและบาดเจบ็ล้มตาย 
มากบ้างน้อยบ้าง แต่ก็คือความสญูเสยีท่ีไม่มใีคร
อยากให้เกดิ 
  ท�าให้ทกุฝ่ายพอใจมนัคงเป็นไปไม่ได้ ศาลก็
ต้องตดัสนิไปตามหลกัฐาน ยอมรบัหรอืไม่ยอม 
รับ หรือมีการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันก็เป็น
เรือ่งธรรมดา เพราะเป็นเร่ืองของจติใจท่ีแต่ละฝ่าย
กย่็อมแตกต่างกนัไป กองเชยีร์แต่ละฝ่ายกม็อีคติ
กนัไป  ชอบกเ็ชยีร์ ไม่ชอบกด่็า แต่ทีต้่องยอมรบั
ว่าไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็เป็นคนไทยด้วยกันท้ังนัน้ จงึ
อยากให้ผูท้�าหน้าท่ีให้ความยติุธรรม ไม่ว่าจะระ 
ดับไหนท�าหน้าทีอ่ย่างตรงไปตรงมา ยตุธิรรมและ
เป็นธรรม เอาใจเขามาใส่ใจเรา หากเป็นตวัเรา
หรอืฝ่ายเราโดนกระท�าบ้างกต้็องไม่พอใจ 
  เหมอืนบางทคีนเราท�าบญุท�าประโยชน์ กอ็าจ
ถกูมองในทางไม่ด ีอย่าง พล.อ.ชวลติ ยงใจยทุธ์ 
ท่านไม่ได้เป็นคนโหดร้ายเหมอืนท่านผู้น�าเขมร
แดงทีฆ่่าล้างเผ่าพนัธุเ์ป็นล้าน ของเราแม้จะมคีน
ตายคนบาดเจบ็กไ็ม่มากมายขนาดนัน้ กต้็องมอง
ว่าเรือ่งการควบคมุมอ็บย่อมมคีวามผิดพลาดบ้าง 
คนจ�านวนมากจะไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็คงไม่ใช่
มอ็บ เพราะเมือ่มมีอ็บและมกีารใช้ก�าลงักย่็อมมี
ความผิดพลาดและบาดเจ็บ แม้แต่เจ้าหน้าท่ีก็      
มีบาดเจ็บล้มตาย ทุกประเทศเวลาสลายม็อบก็    



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4642 (1167) วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

  

 เงินฝ�ก  เงินกู้

อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ตล�ดกรุงเทพฯ

ตล�ดต่�งประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,800.00 บาท

 ขาย 19,950.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,647.00  บาท

 ขาย   20,100.00 บาท

ร�ค�ทองคำ�

ฮ่องกง ซื้อ 1,276.82  ขาย 1,277.22
ลอนดอน ซื้อ 1,276.83 ขาย 1,277.13

ภ�วะหุ้น 10 สิงห�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) 

33.5

39.7575

45.0275

4.365

0.3142

24.697

+0.13  1,571.64  
  33,209.81
+2.33  2,242.08  
  23,517.16
+0.87  1,000.34  
  17,811.72
-5.16  545.62  
  1,794.95

FTSE SET Index Series

แบ่งต�มมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด

 

 1,686.12  +0.46

 2,344.15  +1.48

 2,436.85  -8.28

 1,834.26  +0.28

 2,368.56  -0.26

 2,905.97  -16.35

 1,237.28  -2.34

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,696.01

14.14

4,261.39

12.83

434.62

-

10,024.97

30.19

9,346.99

28.15

677.99

-

15,101.78

45.47

15,992.37

48.16

-890.59

- 

พศิษิฐ์ เสรวีวิฒันำ

3องคก์รหนนุSMEไทย

 นายพศิษิฐ์ เสรวีวิฒันา กรรม 
การผูจ้ดัการ ธนาคารเพือ่การส่งออก
และน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM 
BANK) นายนธิศิ มนญุพร กรรม-
การและผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทัประ 
กันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) และ นายสรุชยั ก�าพลานนท์
วฒัน์ กรรมการผูอ้�านวยการ บรษิทั 
ห้องปฏิบตักิารกลาง (ประเทศไทย) 
จ�ากดั (CLT) หรอืเซน็ทรลัแลบ็ไทย 
ลงนามความร่วมมือส่งเสรมิศกัย-
ภาพและรับรองมาตรฐานผลิต-
ภณัฑ์ของ SMEs เพือ่การส่งออก 
เพือ่บรูณาการความร่วมมอืในการ
สนบัสนนุด้านเงนิทนุควบคู่กบัการ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าแบรนด์
ไทย โดยเฉพาะสนิค้าเกษตร อาหาร
และเครือ่งส�าอาง ให้มโีอกาสขยาย
ตลาดในต่างประเทศได้มากขึน้ 
  ภายใต้โครงการความร่วมมอืนี้ 
ผูส่้งออก SMEs ทีใ่ช้บรกิารสนิเชือ่
ส่งออกทนัใจทวค่ีา (EXIM Instant 
Credit Super Value) ซึง่เป็นสนิ
เชือ่หมนุเวยีนวงเงนิกูส้งูสดุ 2 ล้าน
บาท ไม่ต้องมหีลกัทรพัย์ค�า้ประกนั 
เพยีงให้บสย.ค�า้ประกนั ซึง่จะได้ลด
อตัราดอกเบีย้ 0.5% ในปีแรกเหลอื 
4.5% ต่อปี และได้รบัคปูองยกระ 
ดับมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์
มลูค่า 5,000 บาทต่อรายฟร ี เพือ่
ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงโอกาสการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า

ส่งออกด้วยเคร่ืองมอืแลบ็ประชารัฐ
ที่ได้มาตรฐานสากลและผ่านการ
ทดสอบความช�านาญด้านห้องแลบ็
จากแลบ็กลางสหภาพยุโรป (Euro-
pean Union Reference Labora-
tory : EURL) ท�าให้สนิค้าส่งออก
ของ SMEs ไทยเป็นทีย่อมรับใน
ตลาดต่างประเทศ อาท ิสนิค้าประ 
เภทผกัและผลไม้ อาหารดบิ อาหาร
แปรรูป เครื่องส�าอาง น�้าบริโภค 
เครือ่งดืม่ในภาชนะปิดสนทิ อาหาร
กึง่ส�าเรจ็รปู เครือ่งดืม่ชา กาแฟ ซึง่
มักตรวจพบว่ามีสิ่งสกปรกเจือปน 
สารตกค้างปนเป้ือน หรือบรรจใุน
หบีห่อไม่ถกูสขุอนามยั
  การสนับสนุนด้านเงินทุนและ
การพัฒนาคุณภาพสินค้าส่งออก
ของทั้งสามหน่วยงานในคร้ังนี้จะ
ช่วยให้ SMEs ไทยมทีางออกของ
ปัญหาทีต้่องเผชญิ ได้แก่ การขาด
สภาพคล่องทางการเงนิ เงือ่นไขเงนิ
กูท้ีเ่ข้มงวดของสถาบนัการเงนิ ความ
เสีย่งทางการค้าระหว่างประเทศ อา 
ท ิ อัตราแลกเปลีย่นทางการเงนิระ 
หว่างประเทศ และการไม่ได้รบัช�าระ
เงนิค่าสนิค้าจากผู้ซือ้ในต่างประเทศ 
และการถกูปฏเิสธการน�าเข้าเพราะ
สนิค้าไม่ได้มาตรฐานความปลอด-
ภยั น�าไปสู่เป้าหมายในการผลกัดนั
การเตบิโตของภาคการส่งออก ควบ 
คูก่บัการสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่
นยิมและยอมรบัในตลาดโลก 

  นายพศิษิฐ์ กล่าวว่า “ในการ
แข่งขนัทางการค้าระหว่างประเทศ ผู้ 
ส่งออก SMEs ของไทยต้องมเีครือ่ง
มอืทัง้เชงิรกุได้แก่ การศกึษาตลาด 
การพฒันาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตร 
ฐานสากล การรกุตลาดใหม่ๆในต่าง
ประเทศ และความพร้อมด้านเงนิทนุ 
ส่วนเชงิรับได้แก่ ความพร้อมรบัมอื
ความเสีย่งทางการค้าการลงทนุและ
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
ซึง่ EXIM BANK และหน่วยงาน
พนัธมติร เช่น บสย. และเซน็ทรลั
แลบ็ไทย พร้อมร่วมมอืกนัตดิอาวธุ
ให้ผูส่้งออก SMEs ของไทยแข่งขนั
ได้ในเวทกีารค้าโลก โดยสอดคล้อง
กบันโยบายของรัฐบาลในการสนบั 
สนนุอตุสาหกรรมเป้าหมายของประ 
เทศ (S-curve) ช่วยให้ผูป้ระกอบ
การ ไทยสามารถขยายธรุกจิการค้า
และเชื่อมโยงสู่การขยายฐานการ
ผลติไปต่างประเทศได้ เพือ่การเข้าถงึ 
ตลาดผูบ้รโิภคในต่างประเทศได้อย่าง
ประสบความส�าเรจ็ในระยะยาว

วางศลิาฤกษ์ : บรษิทั ลิกซลิ (ประ 
เทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) โดย นำย 
อิโตะ ชินจิ ผู้บริหำรกระบวนกำร
ธรุกจิ ภำคพ้ืนเอเชียแปซฟิิก พร้อม
ด้วยคณะผูบ้รหิำร ร่วมประกอบพธิี
วำงศลิำฤกษ์กำรก่อสร้ำงโรงงำนใหม่
แห่งที ่2 เพือ่เพิม่ก�ำลงักำรผลติและ
พัฒนำผลติภณัฑ์ทีม่คุีณภำพออกสู่
ตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศ ณ จงั-
หวดัระยอง 

EXIM BANK ร่วมกบับสย. และเซน็ทรลัแลบ็ไทย สนบัสนนุเงนิทนุ
ผูส่้งออก SMEs ปรบัปรงุม�ตรฐ�นสนิค้�ส่งออก สร้�งแบรนด์ไทย
ในตล�ดโลก
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มี สรัญ รังคสิริ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้น
ปลำย บมจ.ปตท. ร่วมแสดงควำมยินดี 

เยี่ยมชม : ธีรวัต อมรธำตรี กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท บำงกอกชีท
เม็ททัล จ�ำกัด (มหำชน) และทีมงำน เข้ำเยี่ยมชมที่ท�ำกำรส�ำนักงำน
โชว์รูมและโรงงำนของพันธมิตรสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ณ 
เมืองย่ำงกุ้ง พร้อมแลกเปลี่ยนและบรรยำยข้อมูลกำรด�ำเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ตลอดจนแนวทำงกำรลงทุนในโรงงำนผลิต 

สวุฒัน์ เตชะวฒันวรรณำ 

บญุชยั เกยีรตธินำวทิย์ 

‘ธนช�ต’เจ�ะกลุม่เป้�หม�ยผูล้งทนุเสีย่งตำ�่ 

 
 นายบญุชยั เกยีรตธินาวทิย์ กรรม 
การผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัด-
การกองทุน ธนชาต จ�ากดั เปิดเผย

ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 1 กองทนุ ทีเ่หลอื
เป็นกองทนุเทอมฟันด์
 บลจ.ธนชาต เน้นออกกองทนุที่
มนีโยบายลงทนุในสนิทรพัย์ทีผั่น-
ผวนต�า่กว่าหุน้ทัว่ไป ทัง้ในแง่หุน้ผัน 
ผวนต�า่อย่าง Low Beta หรอืหุน้ปัน 
ผลทีส่ามารถสร้างรายได้อย่างสม�า่-
เสมอ เพราะปัจจบุนัตลาดยงัอยูใ่น
สถานการณ์ดอกเบีย้ต�า่ทัว่โลก แม้
จะมีข่าวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก
เฟดก็ตาม บริษัทจึงมีแผนจะออก
กองทุนหุ้นไทยขนาดใหญ่ซึ่งเป็น
บริษทัท่ีมคีวามมัน่คง เหมาะการลง 

ทุนระยะยาว โดยผู้ลงทุนมโีอกาสได้
รับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวังแล้ว
ยงัมปีระกนัสขุภาพให้ด้วย ผู้ลงทุน
จะได้ไม่กังวลเร่ืองค่าใช้จ่ายสขุภาพ
หรอืน�าเงนิมาจ่ายค่ารกัษาพยาบาล
ระหว่างการลงทนุ ท�าให้เงินลงทุนมี
โอกาสงอกเงยมากข้ึน ส�าหรบักล-
ยทุธ์การลงทุนแนะให้นกัลงทนุกระ 
จายพอร์ตลงทนุ โดยลงทนุบางส่วน
ในหุน้ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาด
เกดิใหม่ (Emerging Markets) และ
ตลาดยโุรป ทีค่าดว่าจะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนได้น่าสนใจ 

 นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา 
รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกส-ิ
กรไทย เปิดเผยผลการด�าเนนิงาน
ของสายงานธรุกจิลกูค้าบรรษัททีดู่ 
แลลูกค้าธรุกจิขนาดใหญ่ครึง่ปีแรก
ว่า เตบิโตตามเป้าหมายเป็นทีน่่าพอ 
ใจ มยีอดสินเช่ือคงค้างอยูท่ี ่553,665 
ล้านบาท เตบิโต 8% จาก 511,700 
ล้านบาทในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
ในส่วนของรายได้รวมช่วงครึง่ปีแรก
นีอ้ยูท่ี ่12,221 ล้านบาท โตได้ 8% เมือ่

เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2559 คดิ
เป็นรายได้จากดอกเบีย้ 4,959 ล้าน
บาท และรายได้ค่าธรรมเนยีม 5,982 
ล้านบาท
 ส�าหรบัอตุสาหกรรมท่ีโดดเด่น
ในครึ่งปีแรกได้แก่ อุตสาหกรรม
พลงังาน เกษตรแปรรปูและอสงัหา-
ริมทรัพย์ เนื่องจากประเทศไทยมี
ความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น 
จงึมกีารลงทนุในอตุสาหกรรมนีโ้ดย
มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่

สูงขึ้น กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมก็
ขยายตวั โดยเฉพาะกลุม่อาหารแปร 
รปู ส่วนตลาดอสงัหารมิทรพัย์ยงัมี

ผลประกอบก�รครึง่ปีแรก กสกิรไทยส�ยง�นธรุกจิลกูค้�บรร 
ษทัโตเกินเป้� สินเชือ่ลกูค้�ร�ยใหญ่โต 8% ค�ดครึง่ปีหลงัสนิ
เชือ่กลุม่ลูกค้�ธรุกิจขน�ดใหญ่จะอยูท่ี ่4-6% และมรี�ยได้รวม
โตไม่น้อยกว่� 3%      

‘กสกิร’ปลืม้สนิเชื่อรายใหญ่โต
การลงทนุเพิม่ขึน้ผ่านการระดมทนุ
รปูแบบต่างๆ อาท ิREIT และหุน้กู้
ส่วนช่วงคร่ึงหลังปี 2560 คาดว่า
เศรษฐกจิยงัขยายตวัจากปัจจยัสนบั 
สนุนด้านเงินลงทุนจากภาครัฐที่มี
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรม อาทิ 
โครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะ-
วันออกที่เชื่อมต่อไปยังประเทศใน
กลุ่มอาเซียน ตลอดจนโครงสร้างพืน้
ฐานที่จะแล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง 
การส่งออกท่ีขยายตัวตามเศรษฐกจิ
โลก จงึเชือ่ว่าสิน้ปี 2560 การเตบิโต
ของสินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาด
ใหญ่จะขยายตวัได้ตามเป้าที ่4-6% 
และรายได้รวมโตไม่น้อยกว่า 3%    

เป้าหมายมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภาย
ใต้การบรหิาร (AUM) ปี 2560 จะ
เตบิโตราว 20% จากสิน้ปี 2559 อยู่
ที ่189,000 ล้านบาท และปัจจบุนั 7 
เดอืนเพิม่ขึน้เป็น 219,000 ล้านบาท 
เป็นการเตบิโตจากธรุกจิกองทนุรวม
เป็นหลกั โดยปีนีก้องทนุหุน้ไทยของ
บรษัิทเตบิโตประมาณ 44% จงึคาด
ว่าสิน้ปี 2560 เฉพาะธรุกจิกองทนุ
รวมน่าจะแตะ 200,000 ล้านบาท 
โดยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันออกกอง 
ทนุใหม่จ�านวน 32 กองทนุ เป็นกอง
ทนุหุน้ปันผล 2 กองทนุและกองทนุ
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กีฬา

โลกกีฬา

‘คอนต้�’ร่วง‘โรเจอร์สคัพ’
โยฮนัน่� คอนต้� มอื 1 จากสหราชอาณา 
จกัร ปล่อยโอกาสสองแมตช์พอยต์ ส่งผลให้
เธอพ่าย อกาเทรน่ิา มากาโรว่า จากรสัเซยี 
5-7, 7-6 (7-4), 6-3 ตกรอบสองการแข่ง 
ขันโรเจอร์ส คัพ ที่โตรอนโต้ โดยทางด้าน     
มากาโรว่า จะเข้าไปพบกบั ลเูซยี ซาฟาโรว่า 
ในรอบทีส่าม ส่วนทางด้าน คาโรไลน่า พลสิ
โคว่า มอื 1 ของโลกคนใหม่ เอาชนะ อนาส-
ตาเซยี พาฟลเูชนโกว่า 6-3, 6-3 ซึง่เป็นเกม
แรกของนกัหวดชาวเชก็ วยั 25 ปี หลงัจากท่ี
เธอพลาดตกรอบสอง วมิเบลิดนั ทีผ่่านมา 
“ฉนัรูส้กึเครยีดนดิหน่อยก่อนทีเ่กมจะเริม่ขึน้ 
แต่พอแข่งไปสกัพกัหนึง่ ฉนักร็ูสึ้กผ่อนคลาย
ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่หลงัจากจบการแข่งขนั
แล้ว” พลสิโคว่า กล่าว   

‘เมอร์เรย์’ถอนซนิซนิเนตฯิ 
แอนดี ้เมอร์เรย์ มอื 1 ของโลก ประกาศถอน
ตวัรายการซนิซนิเนต ิมาสสเตอร์ส เน่ืองจาก
ยงัมอีาการบาดเจบ็ทีส่ะโพก ก่อนหน้าน้ี นัก
หวดชาวสกอตแลนด์ ได้ถอนตวัในรายการ โร-
เจอร์ส คพั มาแล้ว ด้วยอาการบาดเจบ็เดยีวกนั 
“ผมยงัคงท�างานอย่างหนกัในสนามซ้อม เพือ่
การแข่งขนัทีน่วิยอร์ก ทีก่�าลงัมาถงึน้ี” เมอร์ 
เรย์ กล่าว “ผมไม่ลงแข่งท่ีซนิซนิเนต ิเพราะต้อง 
การพกัรกัษาตวัให้หายขาด ผมมคีวามสขุมาก
ทีไ่ด้ลงแข่งทีน่ัน่ และก�าลงัคิดถงึวนัท่ีจะกลบั
ไปเล่นอกีครัง้ในปีหน้า” เมอร์เรย์ ท่ีสูญเสีย
มอื 1 ของโลก ค่อนข้างแน่นอนแล้วในเดอืนนี ้
กล่าว แม้ว่า เมอร์เรย์ จะลุน้ลงเล่นในรายการ
ยเูอส โอเพ่น แต่กย็งัไม่แน่ว่าจะได้ลงหรอืไม่ 
ซ่ึงการแข่งขนัจะมขีึน้ในวนัท่ี 28 สิงหาคมน้ี 

‘ผู้ดี’เสนอจัดยูโรหญิง2021 
สม�คมฟตุบอลองักฤษ ขอเสนอตวัเป็นเจ้า
ภาพจดัการแข่งขนัฟตุบอลหญงิชงิแชมป์แห่ง
ชาติยุโรป ปี 2021 โดยการเสนอตวัจะมขีึน้
ในช่วงเดอืนกนัยายน ก่อนทีจ่ะมกีารตดัสนิ
ในช่วงปี 2018 ในปีนี ้แข้งสาวเมอืงผูด้ ีต้อง
ตกรอบรองชนะเลศิ หลงัจากทีพ่่ายให้กบัทมีเจ้า 
ภาพ เนเธอร์แลนด์ ซึง่เกมดงักล่าวถอืเป็นส่วน
หนึ่งที่การแข่งขันเพิ่มเป็น 16 ทีมครั้งแรก 
และมผีูช้มสงูสุดมากถงึ 4 ล้านคนในองักฤษ 
มาร์ตนิ เกลนน์ หัวหน้าผูบ้รหิารของทางสมาคม 
ยอมรบัว่า ถงึเวลาทีต้่องสนบัสนนุฟตุบอลหญงิ
ของอังกฤษได้แล้ว หลงัจากท่ีมผีลงานท่ีดใีนปีน้ี  

เจอร์เกน คลอ็ปป์ กนุซอืใหญ่ ทมี “หงส์แดง” 
ลเิวอร์พลู สาธยายสภาพทมีเวลานี ้อยูใ่นทรงที่
ดมีาก แต่กไ็ม่เปิดปากเรือ่งของ ฟิลปิเป้ คตูนิโญ่ 
ระหว่างงานแถลงข่าวทีบ่รษิทั เวสเทร์ิน ยเูนยีน 
เป็นสปอนเซอร์รายใหม่ของทมี 
 ลเิวอร์พลู ปิดฉากเกมช่วงปรซีซีัน่อย่างสวย
หรู หลังจากที่เอาชนะแอตเลติก บิลเบา 3-1       
ทีด่บัลนิ เมือ่วนัเสาร์ทีผ่่านมา ซึง่ในเกมดงักล่าว 
คูตินโญ่ เป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่น
เนือ่งจากมอีาการป่วย 
 ลเิวอร์พลู ลงสนามเปิดฤดกูาลด้วยการออก
ไปเยอืนทมีวตัฟอร์ด ในวนัเสาร์ทีจ่ะถงึนี ้ก่อนที่
จะเดนิทางไปเยอรมน ี เพือ่ลงท�าศกึแชมเป้ียนส์ 
ลกี รอบคดัเลอืก นดัแรก กบัทมีฮอฟเฟนไฮน์ 
 คลอ็ปป์ ให้สมัภาษณ์เมือ่วนัพธุทีผ่่านมาว่า 
“เมือ่เราจบฤดกูาลด้วยอนัดบัที ่4 เมือ่ฤดกูาลที่
แล้ว ทกุคนมคีวามสขุกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ มนัเป็นผล
ทีด่จีากความพยายามทีย่ิง่ใหญ่” 
 “เกมแรกของเราทีท้่าทายเราในปีนี ้กค็อื ไป
เยอืนวตัฟอร์ด แม้ว่าหลายคนก�าลงัคดิไปถงึเกม

“ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ปวดขมบัเมือ่ อเลก็ซสิ 
ซ�นเชส กองหน้าตวักลัน่ของทมี มอีาการบาด
เจบ็ทีท้่อง พลาดลงช่วยทมี 2 เกมแรกของพร-ี
เมยีร์ลกี คอืนดัเปิดสนามกบัเลสเตอร์ ซต้ีิ วัน
ศกุร์ทีจ่ะถงึนี ้และสปัดาห์ต่อมาเกมทีต้่องออกไป
เยอืนสโต๊ก ซติี ้แต่อกีมมุหนึง่ กท็�าให้หลายคน
สงสยัอนาคตของ ซานเชส กบัถิน่เอมเิรตส์ สเต
เดีย้ม อกีครัง้หนึง่ “อเลก็ซสิ ไม่สามารถลงเล่น
ได้ เขามอีาการบาดเจบ็เกร็งทีท้่อง ในระหว่างฝึก
ซ้อมเมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่านมา ก่อนทีจ่ะไปเวมบลย์ี 
ก่อนทีเ่ขาได้รบัการสแกน ผลกค็อื เขาต้องพกั

รอบคดัเลอืก มากกว่า เกมกบัวตัฟอร์ด คอืเป้า
หมายแรกของเรา เรามเีวลาเตรยีมตวักบัเกมนี้ 
2-3 วนั” 
 “เราอยูใ่นทรงทีด่ ี นกัเตะอยูใ่นห้วงอารมณ์
ทีด่ ีทศันคตใินสนามซ้อมดมีาก แน่นอน เราอาจ
จะมีนักเตะอาการบาดเจบ็บางคน แต่ทีห่นกัหน่อย
กค็อื อดมั ลลัลาน่า แต่นีก่ค็อื ชวีติ” 
 “เราได้แสดงให้เหน็ทีด่บัลนิ แล้วว่า เราอยู่
ในสถานการณ์ทีด่ ีทกุอย่างก�าลงัอยูบ่นเส้นทาง
ทีด่ ีแต่แน่นอน มาถงึเวลานีเ้ราต้องส่งสารไปถงึ
ทกุคนว่าเราพร้อมแล้ว ความสดชืน่ก�าลงักลบัมา 
และพวกเรากก็�าลงัตืน่เต้นมาก” 
 แต่เมือ่ถกูสือ่มวลชนสอบถามถงึอนาคตของ 
คตูนิโญ่ กองกลางคนส�าคญัของทมี คลอ็ปป์ กลบั
เงยีบไม่ตอบเรือ่งนี ้ซึง่เมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้ว คลอ็ปป์ 
กเ็คยออกมายนืยนัว่า คตูนิโญ่ ไม่ได้มีไว้ขาย ขณะ
ทีเ่วลานี ้บรษิทัรบัแทงพนนั ตัง้ราคา คูตินโญ่ ว่า
จะอยูก่บัลเิวอร์พลู ต่อไปในราคา 1/1 ขณะท่ี กอง
กลางบราซเิลยีนผูน้ี ้ย้ายไปบาร์เซโลน่า ในราคา 
8/11 

‘ซ�นเชส’วดืเตะ2สปัด�ห์
รกัษาตวัระยะหนึง่” อาร์แซน เวงเกอร์ กนุซอืของ
ทมีกล่าว “ผมไม่รูว่้า ต้องใช้เวลา 2 อาทติย์หรอื
มากกว่านัน้ แต่เขาลงไมได้แน่ๆ ผมคดิในเกมกบั 
สโต๊ก เขากย็งัลงไม่ได้ ส�าหรบัเราแล้ว การขาด 
ซานเชส คอืการสญูเสยี แน่นอน แต่เรากยั็งมีนกั
เตะคนอืน่ๆทีพ่ร้อมจะลงท�าหน้าทีแ่ทนกนัได้” 
 และเมือ่ถกูถามถงึอนาคตของซานเชส กบั
ทมี กนุซอืเลอืดฝร่ังเศส กล่าวว่า “ผมไม่สามารถ
บอกคุณได้เวลานี ้ แต่กห็วังว่า มันจะไม่เกดิขึน้ 
ผมบอกคณุหลายครัง้แล้วว่า ยงัไม่มข้ีอเสนออะไร
ทัง้นัน้”

‘คล็อปป์’ปัดเรื่อง‘คูตินโญ่’
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โสมแดงขู่ถล่ม‘กวม’เดือนน้ี

 

โฮเซ่ นีเบส เสนอภาพนี้ใน politicalcartoons.com เป็นภาพวัย
รุ่นอยู่กับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเครื่องเล่นเกม คว้าหนังสือ
เช็กสเปียร์มา แล้วถามว่า “มันเปิดยังไงเนี่ยะ!?”  

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

สหรฐัและเก�หลเีหนอืยงัคงทำ� 
“สงครามน�า้ลาย” กนัต่อเนือ่งและ
ดเุดอืด ล่าสดุฝ่ายโสมแดงประกาศ
เตรยีม “ถล่ม” เกาะกวม ทีต่ัง้ฐาน 
ทพัส�าคญัของสหรฐัแห่งหนึง่ในภมูิ 
ภาคเอเชยีแปซฟิิก กลางเดอืนนี้ 

ลงมตคิว�า่บาตรทางเศรษฐกจิเกา-
หลเีหนอื ตามการผลกัดนัของสหรฐั 
เมือ่วนัที ่5 ส.ค.
 เก�หลีเหนือยืนยันไม่ยอม
จำ�นนต่อแรงกดดัน ประก�ศ
เดินหน้�พัฒน�อ�วธุนวิเคลยีร์
ต่อไป 
 ด้านประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรัมป์ 
โพสต์ในทวติเตอร์ในเวลาต่อมาว่า 
หากเกาหลเีหนอืโจมตสีหรฐัด้วยอา 
วุธนวิเคลยีร์ สหรัฐจะตอบโต้อย่าง
ไม่ปราณี 
 ขณะ พล.อ.เจมส์ แมททสิ รฐั-
มนตรีกลาโหมสหรัฐ ออกมาเสรมิ
ว่า หากเกาหลเีหนอืโจมตสีหรฐั ระ 
บอบการปกครองของเกาหลเีหนอื
จะสิ้นสุด และประชาชนชาวเกา-  
หลเีหนอืจะถกูท�าลายด้วยฝีมอืของ
สหรฐั 
 ส�าหรบัการเปิดเผยแผนและก�า 
หนดการโจมตอีย่างชดัเจนของเกา-
หลเีหนอื เป็นวธิกีารค่อนข้างผิดปรกติ 
เพราะโดยทัว่ไปแล้ว การท�าสงคราม
ย่อมไม่ประกาศแผนให้ศัตรูรู้ล่วงหน้า 
 นกัวเิคราะห์ส่วนหนึง่จงึมองเกา 
หลเีหนอืตามแนวเดมิทีเ่คยมองมา
นานว่า น่าจะเป็นเพยีงการท�า “สง-
ครามประสาท” เป็นแค่กลยทุธ์ยัว่
ยฝุ่ายตรงกนัข้าม 
 แต่สหรฐัไม่ประม�ท เพร�ะ
น�ยคมิ จองอนึ เป็นบคุคลเด�
ใจย�ก ขณะช�วเก�ะกวมทีต่ก
เป็นเป้�หม�ย กห็ว�ดหวัน่ภยั
อยูล่กึๆเช่นกนั  

 

 
 

In Brief : ย่อความ

“สงคร�มนำ�้ล�ย” ระหว่�ง
สหรฐักบัเก�หลเีหนือ ร้อน
แรงขึน้อกีระดบั เมือ่เก�-
หลีเหนือประก�ศแผนก�ร
เตรียมโจมตีเก�ะกวม ที่
ตัง้ฐ�นทพัสำ�คญัของสหรัฐ
ในภูมิภ�คเอเชียกล�งใน
เดอืนนี้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 โทรทัศน์ทางการของเกาหลี-
เหนอืรายงานว่า พล.อ.คมิ รคักอ็ม 
ผู้บัญชาการหน่วยยุทธศาสตร์ของ 
กองทพัเกาหลเีหนอื อยูร่ะหว่างจดั
ท�าแผนโจมตีเกาะกวม คาดว่าจะ
แล้วเสรจ็กลางเดอืนนี้  
 จ�กน้ัน จะนำ�เสนอน�ยคมิ 
จองอนึ ผูน้ำ�สงูสดุของประเทศ
พจิ�รณ�อนมุตั ิก่อนลงมอืปฏ-ิ
บตักิ�ร 
 ตามแผนทีว่างไว้ โสมแดงจะยงิ

ขปีนาวุธผ่านน่านฟ้าเหนอืเกาหล-ี
ใต้และญีปุ่่น คาดว่าจะให้ตกสู่ทะเล
ห่างจากเกาะกวมประมาณ 30-40 
กโิลเมตร
 เกาะกวม เป็นดนิแดนของสหรฐั 
อยูใ่กล้กบัประเทศฟิลปิปินส์ เป็น
เกาะขนาดเลก็มพีืน้ทีเ่พยีง 541 ตา-
รางกโิลเมตร สหรฐัใช้เป็นทีต่ัง้ฐาน 
ทัพเรือและอากาศ ส�าหรับปฏิบัติ
หน้าทีใ่นภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก
 เก�ะกวมมีประช�กรประ-
ม�ณ 163,000 คน จำ�นวนดงั
กล่�ว เป็นทห�รสหรฐัประม�ณ 
7,000 คน
 ค�าขูข่องเกาหลเีหนอื ท�าให้ชาว
เกาะกวมวิตกและหวาดหว่ัน ขณะ 
นายเอดด ีคลัโว ผูว่้าการเกาะกวม 
ได้แถลง “คลายทกุข์” แก่ประชาชน 
ยนืยนัว่า เกาะกวมไม่อยูใ่นข่ายเสีย่ง
ภยั ในขณะเดยีวกนั ทางเจ้าหน้าที่
กไ็ม่ประมาท โดยได้เตรยีมแผนดู 
แลประชาชนไว้พร้อม กรณเีกดิเหตุ
ไม่คาดคดิขึน้
 การท�า “สงครามน�า้ลาย” ตอบ 
โต้กนัไปมาระหว่างสหรฐักบัเกาหลี 
เหนอืรอบใหม่นี ้ เกดิขึน้หลงัคณะ
มนตรคีวามมัน่แห่งสหประชาชาติ 

ข้อมูลภำพ : theguardian.com
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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

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)

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

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 
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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

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)

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´ 

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
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

เมอริเดียน J 14.00 น. พรเทพ 
กมลวิศิษฎ์ กรรมการผู ้จัดการ 
บริษัท บีเจ ยีนส์ (ไทยแลนด์) 
จ�ากัด จัด บีเจ โรด โชว์ ที่ลานโปร
โมชั่นชั้น M คลังพลาซ่า สาขาจอม
สุรางค์ จ.นครราชสีมา J 15.00 
น. สุด�รัตน์ วัชรคุปต์ เหล่�-     
วิชย� อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิด
งาน “มหัศจรรย์แห่งไหมไทย” ที่
ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ 
การค้าสยามพารากอน J บรษิทั 

land Health& Wellness Show-
case 2017 ที่ห้อง Convention 
Hall A1 Centara Grand&Bangkok 
Convention Centre at Central 
World J 10.30 น. กมลภัทร 
แสวงกิจ ผู้จัดการใหญ่ประจ�าประ 
เทศไทยดีดีพร็อพเพอร์ตี้ดอทคอม 
แถลงข่าว ประกาศรายชือ่ผูเ้ข้ารอบ 
Property Guru Thailand Proper-
ty Awards 2017 คร้ังที่ 12 ที่
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี อะรอยัล

J 08.30 น. กอบก�ญจน์ วฒัน-
วร�งกรู รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเปิด
โครงการส่งเสริมธุรกิจการท่อง-
เที่ยว เชิงสุขภาพ Amazing Thai-

ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด (ปณท) ชวน
ร่วมงาน “วันแม่ลูกปลูกรักสมัคร
สมาน” ช็อป-ชิม-ชม กับอาหาร
และสินค้าสไตล์อาเซียน ภายใต้
คอนเซป็ต์ “ดอกไม้สวย ขนมหวาน 
อาหารอร่อย” ร่ืนรมย์กับศิลปิน    
ตัวน้อยทั้งดนตรีและลีลาของ 10 
ชาตอิาเซยีน พร้อมกจิกรรมเสวนา 
“แสตมป์วนัแม่” ในวนัที ่12 สงิหา 
คม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก 
 

บรษิทั โอทีที ฟตุแวร์ จ�ากดั ผูน้�าเข้า
และจดัจ�าหน่าย ดร.มาร์ตนิส์เพยีงผู้
เดยีวในประเทศไทย จดังาน “เทล 
ออฟ เทลส์” เปิดตวัแฟลกชปิสโตร์
แห่งใหม่ล่าสดุท่ีได้รบัการออกแบบ
ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ ณ ชั้น 2 
สยามเซ็นเตอร์พร้อมบอกเล่าประวตัิ 
ศาสตร์อันยาวนานกว่า 57 ปีของ
รองเท้าแบรนด์ดังระดับต�านานจาก
เกาะอังกฤษ ผ่าน“ไลฟ์เอ็กซิบิชั่น 
แฟชัน่โชว์” พร้อมท้ังเปิดตวัรองเท้า
คอลเลคช่ันใหม่ DM’s Lite Tech 
Knit
 น�งส�วอวยพร กองพัฒ-  
น�กลู ผูจ้ดัการท่ัวไป บรษิทั โอททีี 
ฟตุแวร์ จ�ากดั กล่าวถงึประวตัคิวาม

เปิดตำานาน57ปี‘ดร.มาร์ตินส์’  

หน่าย นอกจากนี้ในงานยังได้จัด 
“ไลฟ์เอก็ซบิชิัน่ แฟชัน่โชว์” เพือ่บอก
ประวตัศิาสตร์อนัยาวนานของดร.-
มาร์ตินส์ ในฐานะท่ีเป็นรองเท้าส�า 
หรบัผูส้วมใส่ทกุเพศทกุวยั ท่ีมีสไตล์ 
เป็นของตวัเอง โดยแบ่งออกตามช่วง
ยคุของแบรนด์ตัง้แต่ยคุบกุเบกิ
 โดยภายในงานนีย้งัได้มกีารจดั
แสดง “DOC’S D.I.Y.” ที่ได้รับ
เกยีรตจิากเซเลบรติีอ้าร์ทติสชือ่ดงัท่ี
มสีไตล์ไม่เหมอืนใครทัง้6 คน ได้แก่ 
จิตต์สิงห์ สมบุญ,โอ๋ ฟูตอง หรือ 
หทยัรตัน์ เจรญิชยัชนะ, ภษูกิ “ป๋า
ตกึ” พฒันปราการ, ซนั Smile Club 
หรือเมธัส เทพนวล, OCTOBER   
29 (ออคโทเบอร์ ทเวนตีไ้นน์) หรอื 
ฐกฤต ครธุพุม่ และ BBINKO (บิง๊
โกะ) หรอื ภาพฟ้า พทุธรกัษา มา
ร่วมออกแบบสร้างสรรค์ลวดลาย
และดัดแปลงรองเท้าให้สะท้อนถึง
ตวัตนของศลิปินแต่ละคน

เป็นมาของแบรนด์ว่า จดุเริม่ต้นของ
รองเท้าทีม่ตี�านานและประวัติความ
เป็นมาอย่างยาวนานนัน้เริม่ขึน้เมือ่
รองเท้าดร.มาร์ตินส์คู่แรกออกวาง
จ�าหน่ายในวนัที ่ 1 เมษายน ค.ศ.
1960 ความทนทานและดไีซน์ทีไ่ม่
เหมอืนใครท�าให้ดร.มาร์ตินส์ได้รับ
ความนยิมมากว่า 57 ปี รองเท้าดร. 
มาร์ตนิส์ในแต่ละยคุสมยันัน้บ่งบอก
ถึงตัวตนที่แตกต่างและยังสามารถ
สะท้อนถงึสไตล์เฉพาะตวัของผูส้วม
ใส่แต่ละคนได้เป็นอย่างด ี ซึง่เอก-
ลกัษณ์ทีท่�าให้รองเท้าดร.มาร์ตินส์
เป็นทีรู่จั้กกนัดคืีอการเยบ็ด้วยด้ายสี
เหลอืง ห่วงแขวนทีข้่อ และลายร่อง
พืน้รองเท้า เพือ่สะท้อนถงึจติวญิ-

ญาณของแบรนด์ ทีมุ่ง่มัน่ให้ทกุคน
ได้แสดงออกถงึตวัตนและเอกลกัษณ์
ทีแ่ท้จรงิ 
  บรษิทั โอททีฟีตุแวร์ จ�ากดั ใน
ฐานะทีไ่ด้น�าเข้าและจดัจ�าหน่ายรอง 
เท้า ดร.มาร์ตนิส์มาเป็นเวลากว่า 14 
ปี จงึจดังาน “TALE OF TALES” เพือ่ 
เปิดตัวแฟลกชิพสโตร์แห่งใหม่ล่าสดุ 
ณ ช้ัน 2 สยามเซ็นเตอร์ ซ่ึงเป็นแฟล
กชพิสโตร์แห่งที ่ 3 ในประเทศไทย 
และเป็นแห่งแรกและแห่งเดยีวทีไ่ด้
รับการออกแบบและตกแต่งรูปแบบ
ใหม่ทีผ่สมผสาน Industrial look กบั 
สแีดงคลาสสกิแบบ Modern Con-
temporary สะท้อนถงึช่วงเวลาท่ีรอง 
เท้าดร.มาร์ตินส์คู่แรกออกวางจ�า-
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วรีะศกัดิ ์ฟตูระกลู รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงต่ำงประเทศ  และ มร.อบั-
เดลอลิะฮ์ เอล ฮสูน ีเอกอคัรรำชทตูโมรอ็กโกประจ�ำประเทศไทย ร่วมกนัเปิด
งำน เดอะ คลัเลอร์ ออฟ แอฟรกิำ : โอกำส มิตรภำพ และควำมร่วมมอื ซึง่
จดัขึน้เพือ่สำนสมัพนัธ์ทำงกำรทูตระหว่ำงไทยกบัประเทศต่ำงๆในแอฟรกิำ  

ดร.วณิะโรจน์ ทรพัย์ส่งสขุ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ เป็นสกัขพียำนในกำรมอบ
เงนิ จ�ำนวน 100,000 บำท จำกพล.ต.อ.นพิจน์ วรีะสนุทร ประธำนกรรมกำร
บริษัทสหประกันชวิีต จ�ำกัด เพ่ือไปช่วยเหลอืพ่ีน้องสมำชกิสหกรณ์ทีป่ระสบ
อทุกภยัในจงัหวดัสกลนคร นครพนม ร้อยเอด็ มหำสำรคำม และมุกดำหำร 

สวุทิย์ กิง่แก้ว นำยกสมำคมกำรค้ำปลกีและเอสเอม็อทีนุไทย และ รองกรรม  
กำรผูจ้ดักำรอำวโุส บมจ.ซพี ีออลล์ จดังำนสัมมนำพเิศษถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
สูผู่ป้ระกอบกำรรำยย่อยปีที ่ 10 “สร้ำงธรุกจิ อย่ำงคดิต่ำง” โดยม ี สมศกัดิ์ 
เกยีรตชิยัลกัษณ์ รองอธิบดกีรมกำรค้ำภำยใน ประธำนกล่ำวเปิดงำน 

ดร.ดนัย จันทร์เจ้ำฉำย ประธำนมูลนิธิธรรมดีและประธำนด�ำเนินแถลง     
ข่ำวโครงกำร “หุม้ทองค�ำยอดฉตัรฝังเพชร พระธำตทุ่ำอเุทน จ.นครพนม 
และประกำศกจิกรรมรบับรจิำคทองค�ำ เพือ่ระดมทนุในกำรบรูณปฏสิงัขรณ์      
ยอดฉตัรพระธำตทุ่ำอเุทน ทีอ่ำคำรมนษุยนำควทิยำทำน วดับวรนเิวศวหิำร 

พรต เสตสวุรรณ รองกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำรใหญ่ ส่วนกำรตลำด บรษิทั     
กำรบนิกรงุเทพ จ�ำกดั (มหำชน) ให้กำรต้อนรบั มำรญีำ พนูเลศิลำภ Miss 
Universe Thailand 2017 และรองฯ ทัง้สำมคน ทีส่�ำนกังำนใหญ่ ทัง้นี้         
มำรญีำ ยงั ได้รบัต�ำแหน่ง มสิบทูคิเลดีบ้ำยบำงกอกแอร์เวย์ส อกีด้วย

วรลกัษณ์ ตลุำภรณ์ ร่วมกบั ดวงนภำรตัน์ ศรสีขุ และ กติมิำ เหลอืงศรทีอง 
เปิดงำน The Mall Shopping Center Eats & Beats (เดอะมอลล์ ช้อป-   
ป้ิงเซน็เตอร์ อที แอนด์ บตีส์) ชมิร้ำนดงั ฟังเพลงชลิ โดยม ีรำณ ีแคมเปน, 
ธัชพล ชมุดวง, และ กติตเิดช วิมลรตัน์ เข้ำร่วมงำน 

  
 

	 	 	 	 						วันที่	11	สิงหาคม	2560

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2560

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 ดว้ยคณะกรรมการ	บรษิทั	โมเดอรน์ฟอรม์	เฮลทแ์อนด์แคร	์จำากดั	ได้มมีติใหเ้รยีกประชมุ

วสิามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่1/2560	ในวนัที	่28	สงิหาคม		2560	เวลา	10.00	น.	ณ	สำานกังานเลขท่ี	699	 

อาคารโมเดอรน์ฟอรม์	ทาวเวอร	์	ถนนศรนีครนิทร	์แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรงุเทพมหานคร	 

10250	โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

	 วาระที่	1	 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2560	

	 	 (เอกสารแนบ)

	 วาระที่	2	 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท	(เอกสารแนบ)

	 วาระที่	3	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

 

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว

								 	 	 																								ขอแสดงความนับถือ

 

                            

	 																											(นายโยธิน	เนื่องจำานงค์)													

																													 						กรรมการ

Modern-p1-100817=3*5



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 18 ฉบับที่ 4642 (1167) วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สังคม

พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรฐัมนตร ีมอบเงินจ�ำนวน 200,000 บำท
จำก พงษ์ศกัดิ ์ แห่ล้อม ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด และ ดร.เภำ บญุเยีย่ม ผู้
จดักำรรฐักจิและชมุชนสมัพนัธ์ บรษิทั เหลก็สยำมยำมำโตะ จ�ำกดั เพือ่สมทบ
เข้ำกองทนุเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบสำธำรณภยั ส�ำนักนำยกรฐัมนตรี 

พล.ต.ท.ศำนติย์ มหถำวร ผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจนครบำล เปิดโครงกำร “แทก็ซี่
คนดศีรปีระเวศ” พร้อมมอบใบประกำศเกยีรตคิณุ รวมถงึตดิตัง้อปุกรณ์กล้อง
วงจรปิดตดิรถยนตร์ แก่ผูข้บัขีร่ถรบัจ้ำงสำธำรณะ (รถแทก็ซี)่ พืน้ทีเ่ขตประเวศ 
น�ำร่องใช้เทคโนโลยใีนกำรป้องกนั และแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม
 

ธนรตัน์ ทัง่ทอง ผูพ้พิำกษำศำลอทุธรณ์ประจ�ำส�ำนักประธำนศำลฎกีำ ใน
ฐำนะประธำนคณะท�ำงำนฝ่ำยส่งเสรมิคุณภำพชวีติบุคลำกร เปิดกจิกรรม 
“เสรมิสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนด้วยกำรบรหิำรจดักำรขยะเพือ่ลด
มลพษิ” ทีห้่องบอลรมู โรงแรม ด ิเอมเมอรลัด์ 

ศำสตรำจำรย์คลนิกิ นำยแพทย์อดุม คชนิทร อธิกำรบดมีหำวิทยำลยัมหดิล 
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิำร ร่วมแถลงยทุธศำสตร์ MAHIDOL : Towards  Being 
an Entrepreneurial University กำรผลกัดนัมหำวิทยำลยัสูศ่นูย์กลำงกำร
พฒันำนวัตกรของประเทศและขบัเคลือ่นสู ่World Class University 

พสษิฐ์ มัน่คงขนัตวิงศ์ ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยปฏบิตักิำร วตัสนั ประเทศไทย 
พร้อมด้วยผูบ้รหิำรให้กำรสนบัสนนุและร่วมปลกูต้นรวงผึง้ในกจิกรรมปลกู
ต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเน่ืองในโอกำสเฉลิมพระ 
ชนมพรรษำ 65 พรรษำ ซึง่จดัโดยส�ำนักงำนเขตคลองเตย
 

พกิลุทอง คมัภริำนนท์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด บริษทั เรสเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ�ำกดั ประกำศผลรำงวลักำรประกวดภำพยนตร์สัน้ “มนษุย์แม่” โดยทมี     
ผูช้นะเลศิได้แก่ทมี Suppose that live everyday like it’s your last. โดย 
ณฐนณ คสูกลุ-วงสกลุ เผ่ำภรู ีถ่ำยทอดควำมรกัจนกระทัง่วันสดุท้ำย 

อินทิรำ นำคสกุล ผู้จัดกำรส่วนกำรตลำดผลิตภัณฑ์วำโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. 
อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั (มหำชน) ร่วมกบั ลำนทพิย์ ทวำทศนิ นำยกสมำคม
ส่งเสรมิสถำนภำพสตรฯี จดักจิกรรม “เวร์ิคชอ็ป บรำมค่ีำ สร้ำงอำชีพ” แก่
สตรีบ้ำนพกัฉกุเฉนิให้มอีำชพี มรีำยได้ มกี�ำลงัใจกลบัคืนสูส่งัคมอย่ำงเข้มแขง็ 

ชนนิทร์ นพรมัภำ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบรกิำร 2  บมจ.ยนูเิวอร์แซล ยทูลีติีส์้ 
ส่งมอบโครงกำร “รกัษ์ทกุหยด ลดน�ำ้สญูเสยี” ให้กบัโรงเรยีนบ้ำน กม.ห้ำ 
อ.สตัหบี จงัหวดัชลบรุ ีโดยได้ปรบัปรงุระบบประปำภำยในโรงเรยีนให้อยูใ่น
สภำพสมบรูณ์ และให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจเรือ่งน�ำ้สญูเสยีแก่นกัเรยีน 


