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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

เศรษฐกิจ 4

ต่างประเทศ 5

รัฐพิธีกรรม!

ใช้ธุรกิจ“แฟรนไชส์”
คํ้าประกัน

สงครามเกาหลี
ยังเสี่ยงปะทุ 

ตีปลาหน้าไซ
แพ่งและอ�ญ�กบั อปท.ทีใ่ช้เงนิ
หลวงขนคนม�หน้�ศ�ลฎกี�ฯเมือ่
วนัที ่ 1 ส.ค.ทีผ่่�นม�โดยไม่เปิด
เผยร�ยชือ่ อปท.ทีถู่กตรวจสอบ
ทั้งที่ไม่ควรเป็นเรื่องปิดลับเพื่อ
ยนืยนัคว�มตรงไปตรงม�ในก�ร
ทำ�หน้�ที ่ อ�จทำ�ให้ถกูมองได้ว่�
ช่วยฝ่�ยคุมอำ�น�จตีปล�หน้�ไซ
ประโคมข่�วเพือ่สกดัก�รเดนิท�ง
ของประช�ชนที่จะม�ร่วมฟังคำ�
พพิ�กษ�

ข่�วผูว่้�ฯสตง.ตรวจพบ อปท.ใช้
เงนิหลวงขนคนม�ให้กำ�ลงัใจ น.ส. 
ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร วนัศ�ลฎกี�ฯ
อ่�นคำ�พิพ�กษ�คดีรับจำ�นำ�ข้�ว 
ถูกโต้แย้งจ�กอธบิดีกรมส่งเสรมิ
ก�รปกครองท้องถิ่นที่ยืนยันได้
รบัหนงัสอืแจ้งจ�กสตง.ให้ตรวจ
สอบแต่ในหนังสือไม่ได้ระบุว่�
เป็น อปท.พืน้ทีใ่ด ก�รแจ้งให้ต้น
สังกัดตรวจสอบโดยไม่ระบุผู้ถูก
กล่�วห�ชดัเจน เช่นเดยีวกบัก�ร
บอกว่�กำ�ลงัตรวจสอบเอ�ผดิทัง้ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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สตง.ควรเปิดเผยรายชือ่ อปท.ทีถ่กูตรวจสอบ
ให้ประชาชนรบัทราบ เพือ่ยนืยนัความตรงไปตรงมา

ในการท�าหน้าทีต่รวจสอบของตวัเอง

ใดทีท่�าผดิตามข้อกล่าวหาได้หรอื
ไม่ ซึง่ตอนน้ียงัไม่มีข้อมลูปรากฏ
แน่ชัดว่ามี อปท.กี่แห่งถูกตั้งข้อ
กล่าวหาใช้เงินแผ่นดินจนคนมา
เชียร์น.ส.ยิ่งลักษณ์ ทั้งที่ไม่น่า
เป็นข้อมูลปิดลับ
 ประเด็นถัดมาคือการขนคน
มาให้ก�าลังใจตามข้อกล่าวหาวัน
ศาลฎีกาฯอ่านค�าพิพากษา 25 
สิงหาคม ยังไม่เกิดขึ้น สตง.จะ
ทราบได้อย่างไรว่ามีการกระท�า
อย่างที่ว่านั้นเกิดขึ้นจริง 
 ที่น่าสนใจคือ ผู้บริหาร อปท.
จะกล้าเสี่ยงจัดงบจนคนมาเชียร์
น.ส.ยิง่ลกัษณ์อย่างทีเ่ป็นข่าวจรงิ
หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
ท่ีมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) บริหารประเทศอยู่
 ถ้าอยู ่ในช่วงพรรคเพื่อไทย
เป็นรฐับาลน�า้หนกัข่าวนีอ้าจมมีาก
ขึ้นได้
 หากจะให้แฟร์ในฐานะทีบ่อก
ว่ามีกรณีแบบน้ีเกิดข้ึนแล้วเมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมาและก�า 
ลังตรวจสอบเอาผิดท้ังทางแพ่ง
และอาญาอยู่ สตง.ควรเปิดเผย
รายชือ่ อปท.ทีก่�าลงัถกูตรวจสอบ
ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อยืน 
ยันความตรงไปตรงมาในการท�า
หน้าที่ตรวจสอบของตัวเอง
 ไม่อย่�งนั้นอ�จทำ�ให้ถูก
มองได้ว่�ช่วยฝ่�ยคมุอำ�น�จตี
ปล�หน้�ไซประโคมข่�วเพื่อ
สกดัก�รเดนิท�งของประช�-
ชนเพือ่ม�ให้กำ�ลงัใจน.ส.ยิง่-
ลักษณ์

ข่าว นายพศิษิฐ์ ลลีาวชโิรภาส 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) 
ออกมาระบุตรวจสอบพบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่(อปท.) บาง
พ้ืนท่ี ใช้งบประมาณน�ามวลชนมา
ให้ก�าลงัใจ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร 
อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู ้ด�ารงต�า-
แหน่งทางการเมอืง ในวันอ่านค�า
พิพากษา 25 สิงหาคมนี้มีความ
น่าสนใจหลายประเด็น
 ประเดน็แรกคอืทีม่าของแหล่ง
ข่าวท่ียังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่า 
สตง.ไปได้ข่าว อปท.ใช้งบขนคน
มาเชียร์น.ส.ยิ่งลักษณ์จากแหล่ง
ใดกันแน่
 บ้างบอกว่าเป็นข้าราชการใน
พืน้ทีท่ีไ่ม่เหน็ด้วยกบัเรือ่งดงักล่าว
เป็นผู้แจ้งเบาะแสมาให้ สตง.ตรวจ
สอบ
 บ้างก็ว่าเป็นข้อมูลจากญาติ
ของผู้ทีถ่กูหลอกไปให้ก�าลงัใจ น.ส. 
ย่ิงลักษณ์ทีห่น้าศาลฎกีาฯวนัแถลง
ปิดคดีเมื่อ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา

 หน�าซ�า้ น�ยน�ยจรนิทร์ จกั- 
กะพ�ก อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวง
มหาดไทย ในฐานะก�ากบัดแูล อปท.
ซึ่งได้รับหนังสือแจ้งจาก สตง.ให้
ตรวจสอบเรื่องนี้ก็ออกมาระบุว่า
ได้มกีารตรวจสอบแล้ว แต่ขอเวลา
ในการด�าเนนิการก่อน เนือ่ง จาก
ข้อมลูจาก สตง.ไม่ได้ระบชุดั เจน
ว่าเป็นพื้นที่ใด 
 นอกจากสตง.จะชงเรือ่งให้กระ 
ทรวงมหาดไทยตรวจสอบ อปท.
แล้วยงัแจ้งเรือ่งให้กระทรวงกลา-
โหมในฐานะทีด่แูลด้านความม่ัน 
คงตรวจสอบด้วย ซึง่เป็นท่ีรู้กนัว่า

ฝ่ายความมั่นคงค่อนข้างมีความ
กงัวลต่อการรวมตวัของประชาชน
ว่าอาจส่งผลกระทบต่อสถาน-
การณ์การเมือง
 จากข่าวท่ีออกมาจะเห็นว่ามี
ความย้อนแย้งกันอยู่พอสมควร
 ประเด็นแรกคอืมีค�ากล่าวอ้าง
ว่าได้ข้อมูลจากญาติผู้ที่ถูกหลอก
มาหน้าศาลฎกีาฯเมือ่วนัที ่1 สงิ-
หาคม
 หากเป็นจริงถือว่าเป็นเรื่องท่ี
เกิดขึ้นแล้วแน่นอนว่าเป็นหน้าท่ี
ของ สตง.ที่จะต้องตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณแผ่นดิน ต้องดูว่า
ท้ายทีส่ดุแล้ว สตง.จะเอาผดิ อปท.

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4644 (1169) วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

ตีปลาหน้าไซ
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ไปเลยก็มีมาก กลายเป็นดาวดับดวงดับไป  
ก็เยอะ ย่ิงดาราทีไ่ปก่อเรือ่งก่อราวยิง่ดบัง่าย 
เพราะความประพฤติไม่ดี แฟนคลับก็ไม่
ศรัทธา  
  ความจริงเรื่องดารานักร้องขึ้นๆ ลงๆ   
นั้นเป็นเรื่องธรรมดา ใครที่เป็นอมตะอย่าง
ผ่องศรี วรนุช รวงทอง ทองลั่นทม สมยศ 
ทัศนพันธุ์ ก็ไม่รู ้เขาต้องไปเสริมดวงหรือ
เปล่า แต่ที่เขาเป็นอมตะก็เพราะความสา- 
มารถของตนเองและเป็นคนดี ขณะที่ดารา
บางคนไปสร้างสมเดจ็โต ไปสร้างวดั ไปสร้าง
อะไรต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัพระพุทธศาสนา บางคน
ก็ไปช่วยงานการกุศล ช่วยงานด้านสาธารณ-
ภัยต่างๆ  
 ตรงข้ามกับดาราบางคนกลับไปโฆษณา
เหล้า ก็เลยมีปัญหา เพราะต�ารวจต้องเรียก
มาสอบสวน ซึ่งล้วนแต่เป็นดาราที่มีชื่อเสียง 
พอไปเก่ียวข้องกับเรื่องของแอลกอฮอล์ก็ท�า 
ให้ชื่อเสียงเสื่อมเสีย เพราะเหมือนไปดึงไป
เรียกให้เด็กหน้าใหม่ไปเป็นพวกขี้เหล้าขี้ยา 
เป็นเหยื่อน�้าเมาต่อไป 
 ด�ร�อย่�งนีจ้งึมปัีญห� ถงึจะไปเสรมิ
ดวงกี่รอบก็ไม่ได้ดี ก็หวังว่� “น้องดิว” 
จะเป็นแบบอย่�งของด�ร�ทีท่ำ�ให้เหน็ว่�
ได้ดเีพร�ะมคีว�มเชือ่มัน่ในก�รทำ�คว�ม
ดีและในกฎแห่งกรรม 
  เจริญพร

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

  
In Brief : ย่อความ

ทำ�ดเีสรมิดวง

“น้องดวิ” เชือ่ “กฎแห่งกรรม” เชือ่ใน
คว�มดี ถ้�ทำ�ถูกทำ�ดี มีคว�มเพียร
คว�มพย�ย�ม ก็จะดังเองเพร�ะ
คว�มดีที่ทำ�

ตีฆ้องร้องป่าว “สัญญ�ประช�คม
คว�มปรองดอง” ท่ีมี 15 ประเดน็
ส�าคัญ แต่ผ่านมานานนับเดือนก็ยัง
เงยีบเชยีบ ทัง้ทีอ่ยูร่ะหว่างสร้างการรบั
รู้และเข้าใจ แต่กแ็ทบไม่มใีครรูแ้ละคน
ส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมเลย!
 “บิก๊ป้อม” ในฐานะโต้โผใหญ่ประ 
กาศการสร้างความปรองดองครัง้น้ีไม่
ล้มเหลวแน่นอน แต่ภายใต้การขับ
เคลือ่นของกองทพักย็งัคงพดูเรือ่งเดมิๆ 
รวมถงึในเฟซบุก๊ “ปรองดองเป็นของ
ประช�ชน” ก็แทบไม่มคีวามเคลือ่น
ไหวใดๆ ทีท่�าให้เหน็เป็นรปูธรรมและ
เป็นเรือ่งใหญ่ของคนไทยทัง้ชาต ิอย่าง
ค�าขวญัท่ีว่า “สัญญ�ประช�คม สญั-
ญ�ใจ ไทยท้ังช�ต”ิ 
 ส่วนประเดน็ปัญหาทีน่�าไปสูค่วาม
ปรองดองกย็งัคงคาใจ เพราะทกุวนันี้
ฝ่ายทีเ่ห็นต่างๆ โดยเฉพาะพรรคเพือ่
ไทย นกัวชิาการและภาคประชาชนกลุม่
เดิมๆ ยังเป็นฝ่ายที่ถูกกล่าวหาหรือ
จบักุมคุมขงั ซึง่สวนทางกบัค�าขวญัท่ีว่า 
“ ไม่สร้�งเง่ือนไข ให้เกดิคว�มขดั
เเย้ง” หรอื “คดิต่�งได้ เปิดใจกว้�ง 
รบัฟังกัน เช่ือมัน่ในเหตผุล” หรอื 
“ไม่ย่ัวยุ ปลกุป่ัน บดิเบอืน สร้�ง
เง่ือนไข ให้ขัดแย้ง”
 อย่างที ่“บิก๊บี”้ บอกว่าจะเกดิความ
ปรองดองและบ้านเมอืงสงบสันตต้ิอง
ปฏบิตัติามกระบวนการยตุธิรรมและ
กฎหมาย ยอมรบัฟังความจรงิรอบด้าน
และเป็นกลาง 
 คว�มปรองดองจึงจำ�เป็นต้องใช้
คว�มพย�ย�มร่วมกนัอย่�งม�กจ�ก
ทุกคนและทกุฝ่�ยอย่�งเป็นรปูธรรม 
และจรงิใจ ไม่ใช่ทำ�แค่ “พธิกีรรม” 
อย่�งเข้�ทรงไหว้ผสี�งเทวด�!

รฐัพธิกีรรม!

เมือ่เรว็ๆน้ีมดีาราสาวชือ่ “น้องดวิ” อรสิร� 
ทองบริสุทธิ์ แสดงตนเป็นพุทธบริษัทหรือ
พทุธมามกะทีค่่อนข้างจะชดัเจน  เมือ่นกัข่าว
ถามว่าไปเสรมิดวงมาแล้วดงักว่าเดมิมัย้ เธอ
บอกว่าเช่ือ “กฎแห่งกรรม” เชื่อในความดี 
ถ้าท�าถูกท�าดีและเชื่อความเพียรความพยา 
ยาม ก็จะดังเองเพราะความดีที่ท�า 
 ความคิดเช่นนี้ถือว่าเป็นความเชื่อที่ถูก
ต้อง ถ้าเชื่อว่าชีวิตจะดีจะดังได้ เพราะไป
เสริมดวง ไปต่อดวงอย่างนั้นอย่างนี้ หลวง
พ่อพทุธท�ส เขยีนกลอนเรือ่งพึง่ดวงไว้ว่า...
 “เราดี ดีกว่าดวงดี เพราะดีนั้น มีที่เรา ดี
กว่าที่ดวง ท�าดีนั่นแหละ เราหน่วง เอาดีทั้ง
ปวง มาท�าให้ดวง มันดี ดวงชั่วไม่ได้เลยนี่ 
ถ้าเราขยนัม ีความดที�า ไว้ เป็นคณุ อยู่ด ีตาย
ดี เพราะบุญ ท�าไว้เจือจุน ตลอดชีวิตติดมา 
ดวงดีมีอยู่อัตรา ก็เพราะเหตุว่า เราท�าดีเป็น 
เห็นมั้ย? เหตุนั้น เราท่านใดใคร ท�าดีเสมอ
ไป ดวงดีจักมีสมบูรณ์ฯ”
 เรียกว่า “น้องดิว” เป็นดารารุ่นใหม่ที่    
มีความคิดความเชื่อที่เป็นแบบอย่าง ไม่      
ไปแห่เชือ่วดัหรอืหลวงพ่อดงัอะไรต่างๆ เพือ่
ไปเสริมดวง ซึ่งพวกดาราชอบไปกัน ซึ่งก็
เหมือนคนท่ีไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่
แน่ใจในการแสดงว่าจะเล่นได้ดหีรอืไม่ หรอื
ตีบทไม่แตก ก็เลยต้องไปเสริมดวงพึ่งดวง 
บางคนไปเสริมตั้ง 4-5 รอบแล้วก็เงียบหาย
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เศรษฐกิจ

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

ใชธุ้รกจิ‘แฟรนไชส’์คํา้ประกนั

 นายสนธริตัน์ สนธจิริวงศ์ รฐั 
มนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณชิย์ 
เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้
หารอืกบัธนาคารพฒันาวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME 
BANK ในการปล่อยสนิเชือ่ให้กบั
ผูส้นใจลงทนุในธรุกจิแฟรนไชส์ที่
อยูใ่นการส่งเสรมิและพฒันาจาก
กระทรวงพาณชิย์ โดยใช้กจิการที่
ได้ซือ้แฟรนไชส์มาเป็นหลกัทรัพย์
ค�้าประกัน ซึ่งนับเป็นธุรกิจแรกที่
จะใช้หลักประกันทางธุรกิจมาค�้า
ประกนัสนิเชือ่ตามพระราชบญัญัติ
หลกัประกนัทางธรุกจิ พ.ศ.2558
 เบือ้งต้นธพว.จะก�าหนดมาตร 
การปล่อยสนิเชือ่ให้กบัผูป้ระกอบ
ธรุกจิทีส่นใจลงทนุกบัธรุกจิแฟรน
ไชส์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒ-
นาจากกระทรวงพาณิชย์ และมี  
ค่าธรรมเนยีมแฟรนไชส์ไม่ต�า่กว่า 
1 ล้านบาท โดยประเมินว่าธุรกิจ
แฟรนไชส์ทีม่มีลูค่าเกนิกว่า 1 ล้าน 
บาทมักจะมีแผนธุรกิจท่ีชัดเจน
และได้ด�าเนินธุรกิจมาแล้วเป็น
อย่างด ีท�าให้โอกาสจะประสบความ
ส�าเร็จมีมาก  
 ขณะทีธ่รุกจิแฟรนไชส์เป็นธรุ 
กจิทีม่คีวามสะดวกและง่ายต่อการ

เริ่มต้นส�าหรับผู้ประกอบการราย
ใหม่  ซึง่มีความเสีย่งน้อยกว่าการ
ลงทนุด้วยตนเอง และทีส่�าคญัคอื
มีแฟรนไชส์ซอร์ช่วยคิดวางแผน
ธรุกจิและการเงนิให้โดยไม่จ�าเป็น
ต้องลองผิดลองถูกเอง ท�าให้ธุร-
กิจแฟรนไชส์มีอัตราความเสี่ยง
ทางธรุกจิต�า่ คาดว่าปีแรกนีจ้ะสา- 
มารถคัดเลือกแฟรนไชส์ที่จะให้
สินเชื่อได้ราว 15-20 ราย
 นายสนธริตัน์กล่าวว่า หลงัจาก
การให้สินเชื่อแล้ว SME BANK 
จะท�าการติดตามประเมินผลและ
ท�าการวเิคราะห์เป็นระยะๆ อย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทาง 
การเงนิตลอดระยะเวลาการปล่อย
สินเชื่อ ขณะเดียวกัน กรมพัฒนา
ธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ จะ
ช่วยในการส่งเสรมิและพฒันาให้
ผูป้ระกอบธรุกจิมคีวามรูค้วามเข้า 
ใจในกระบวนการบริหารจัดการ
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐาน
สากล มีศกัยภาพ และมีความเข้ม
แขง็ โดยการเสริมสร้างทักษะและ
ประสบการณ์ทางธรุกจิ รวมทัง้ช่วย
ขยายเครอืข่ายแก่ผูป้ระกอบธรุกจิ
ให้ได้มโีอกาสพบปะกลุม่เป้าหมาย
ต่างๆ เพื่อขยายธุรกิจ และน�าไป
สูก่ารสร้างรปูแบบธรุกิจแฟรนไชส์

ทีม่คีวามมัน่คงพร้อมแข่งขนัในระ 
ดบัสากล ซึง่จะท�าให้ผูป้ระกอบการ
ที่ได้รับสินเชื่อไปมีพี่เลี้ยงคอยดู 
แลในการประกอบธุรกิจอย่างต่อ
เนื่อง  
 นายสนธิรัตน์ ยังกล่าวว่า ส�า 
หรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีค่าธรรม
เนยีมแฟรนไชส์ต�า่กว่า 1 ล้านบาท 
SME BANK จะด�าเนนิการพจิาร 
ณาปล่อยสนิเชือ่ให้ในระยะถัดไป 
หลังจากท่ีได้สรปุและประมวลผล
การให้สินเชื่อและความสามารถ
ในการช�าระหนีข้องผูป้ระกอบธรุกจิ
แฟรนไชส์แล้ว ท้ังน้ี คาดว่ามาตร 
การการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประ
กอบธุรกิจแฟรนไชส์โดยใช้กิจ-
การเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันจะ
ช่วยสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
เข้าสู่แวดวงธุรกิจไทยมากขึ้น

ลงนาม : นางสุนทรี จรรโลง-
บุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษทั เทคโนเมดคัิล จ�ากัด (มหา 
ชน) และ Mr.Harry Yang VP& 
General, Qisda Corporation, 
Taiwan ร่วมลงนามบนัทกึความ
เข้าใจ (MOU) เพื่อเพิ่มกลุ่มผลิต 
ภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น   

กระทรวงพ�ณชิย์ เตรยีมจบัมอื SME BANK ให้สนิเชือ่ธรุกจิแฟรน
ไชส์ ใช้กจิก�รเป็นหลกัทรพัย์คำ�้ประกนั เพร�ะมอีตัร�คว�มเสีย่ง
ท�งธรุกจิตำ�่ ค�ดปีแรกส�ม�รถให้สนิเชือ่ได้ 15-20 ร�ย

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝ�ก  เงินกู้

อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ตล�ดกรุงเทพฯ

ตล�ดต่�งประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,150.00 บาท

 ขาย 20,250.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,784.00  บาท

 ขาย   20,250.00 บาท

ร�ค�ทองคำ�

ฮ่องกง ซื้อ 1,285.23  ขาย 1,285.55
ลอนดอน ซื้อ 1,285.25 ขาย 1,285.51

ภ�วะหุน้ 11 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) 

33.5

39.82625

44.94625

4.3638

0.31745

24.71575

-10.33  1,561.31  
  43,323.88
-14.17  2,227.91  
  32,001.63
-5.28  995.06  
  25,037.88
-10.03  535.59  
  2,016.79

FTSE SET Index Series

แบ่งต�มมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด

 

1,679.12  -7.00

2,326.54  -17.61

2,399.59  -37.26

1,823.89  -10.37

2,347.38  -21.18

2,876.89  -29.08

1,228.56  -8.72

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,281.17

9.88

7,875.81

18.18

-3,594.64

-

14,146.99

32.65

13,154.70

30.36

992.29

-

18,710.76

43.19

18,202.68

42.02

508.09

- 
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พอล ซาเนตต ิให้ชือ่ภาพนีใ้น caglecartoons.com ว่า “Suicide 
bomber” มองกรณีเกาหลีเหนือขู่ยิงขีปนาวุธถล่มเกาะกวมของ
สหรัฐว่า เป็นแผนฆ่าตัวตายของผู้น�าเกาหลีเหนือ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

“สงคร�มนำ�้ล�ย” ระหว่�งสหรฐั
กบัเกาหลเีหนอื ท่ีปะทุแรงปริม่จะ
เกดิสงครามข้ึนจรงิในความรูส้กึของ
หลายฝ่าย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 
ลดองศาความเดือดลงระดับหนึ่ง 
 ขณะความคลมุเครือทีแ่ฝงด้วย

มาเสริมท�านองว่า หากเกาหลเีหนอื
โจมตีสหรัฐ เท่ากับเกาหลีเหนือ 
“ฆ่าตัวตาย”
 จนี ซึง่เป็นพีใ่หญ่ของเก�-
หลีเหนือ วิตกต่อคว�มตึง-
เครียดที่เขม็งเกลียวขึ้น เรียก
ร้องให้ 2 ฝ่�ย อดทนอดกลั้น 
และขอให้ยุติก�รยั่วยุกัน 
 หนังสือพิมพ์ Global Times 
ฉบบัออนไลน์ ซึง่เป็นกระบอกเสยีง
อย่างไม่เป็นทางการของรัฐบาล
จีน ถ่ายทอดท่าทีของจีนผ่านบท 
บรรณาธิการว่า ถ้าเกาหลีเหนือ
โจมตีสหรัฐก่อน และเกิดการปะ 
ทะกันด้วยอาวุธ จีนจะวางตัวเป็น 
กลาง 
 แต่ถ้�สหรัฐและเก�หลี-
ใต้โจมตีเก�หลีเหนือก่อน อีก
ทั้งมีแผนโค่นน�ยคิม จองอึน 
ลงจ�กอำ�น�จ จีนจะเข้�ไปขัด
ขว�งและปกป้องน�ยคิม จอง
อึน
 Global Times ระบวุ่า จนีร่วม
กบัรสัเซยีพยายามคลีค่ลายสถาน 
การณ์ และหาแนวทาง ป้องกันไม่
ให้เกิดการปะทะกันด้วยอาวุธขึ้น
 ด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ แม้ 
“สงครามน�้าลาย” จะดุเดือดร้อน
แรง แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อ
ว่า ไม่น่าจะบานปลายถึงขั้นใช้ก�า 
ลังทหารเข้าห�้าหั่นกัน 
 ยกเว้นกรณีก�รประเมิน
สถ�นก�รณ์ผิด และเข้�ใจอีก
ฝ่�ยคล�ดเคลื่อน  

 
 

In Brief : ย่อความ

สถ�นก�รณ์ทีต่งึเครียดระ
หว่�งสหรฐักบัเก�หลเีหนือ 
ลดคว�มร้อนแรงลงระดบั
หนึ่ง แต่ยังคงแฝงด้วย
คว�มเสีย่ง ทำ�ให้จนีประ
ก�ศจุดยืนชัดเจน ขณะ
นกัวเิคร�ะห์เชือ่ว่�ไม่เกดิ
สงคร�ม

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ความเสี่ยง ยังคงเคลื่อนไหวต่อ
เนื่อง ท�าให้นักวิเคราะห์ไม่กล้า  
ฟันธงเตม็ร้อยว่า จะไม่เกดิสงคราม
ขึ้น 
 เง่ือนไขส�าหรบัยติุความขดัแย้ง
ที่สหรัฐตั้งไว้คือ เกาหลีเหนือต้อง
ยุบเลกิโครงการพฒันาขีปนาวธุและ
อาวุธนิวเคลียร์ 
 แต่เกาหลเีหนอืภายใต้การน�า
ของนายคิม จองอึน ย�้าจุดยืนเดิม
อย่างหนกัแน่นว่า ไม่มแีผนลามือ 

โดยจะด�าเนนิโครงการต่อไป เพือ่
ยกระดบัประเทศ สูค่วามเป็นชาติ
มีอาวุธนิวเคลียร์เต็มรูปแบบ
 นอกจากนัน้ เกาหลเีหนอืยงัตัง้
เงือ่นไขว่า สหรฐัและเกาหลใีต้ต้อง
ยตุกิารซ้อมรบร่วม ซึง่เกาหลเีหนอื
เห็นว่าเป็นการยั่วยุ 
 สหรฐัและเกาหลใีต้เมินข้อเสนอ 
ของเกาหลเีหนอืมาต่อเนือ่งเช่นกนั 
และก�าหนดซ้อมรบร่วมครั้งใหม่
นาน 11 วัน ระหว่าง 21-31 ส.ค.นี้
 เมือ่ข้อเสนอไม่ได้รบัการสนอง
จากทัง้ 2 ฝ่าย เกมยัว่ยทุัง้การกระ
ท�าและค�าพูดจึงยืดเยื้อเรื่อยมา 
รวมทั้งเพิ่มระดับรุนแรงขึ้น 
 โดย “ยก” ล่าสุด เกิดขึ้นสัป-
ดาห์ที่ผ่านมา ตามที่เกริ่นน�า ซึ่ง
ฝ่ายโสมแดงท�าให้ชาวโลกตืน่ตระ 
หนก ด้วยการประกาศเตรียมยิง
ขีปนาวุธ “โจมตี” เกาะกวม ที่ตั้ง
ฐานทพัของสหรฐั ระบวุ่า จะยงิให้
ตกสู่ทะเลห่างจากเกาะกวมประ 
มาณ 30-40 กิโลเมตร 
 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
โพสต์ในทวิตเตอร์ตอบโต้ด้วยค�า
พดูดเุดอืด ขณะพล.อ.เจมส์ แมท-
ทิส รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ ออก

ข้อมูลภาพ : juninalminuto.com

สงครามเกาหลียังเส่ียงปะทุ 



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4644 (1169) วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

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
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´ 

สนใจติดต่อ โทร.08-9449-4549

อยู่หมู่บ้านหนองบัวเงิน ต.อ่างทอง อ.เชียงค�า จ.พะเยา
อนาคตมีรถไฟผ่านไปประเทศลาว เหมาะส�าหรับซื้อไว้เก็งก�าไร

แปลงใหญ่ปัจจุบันหายาก (งดนายหน้า)

F3001_ที่ดนิพะเยา_619

ขายที่ดิน 130 ไร่

ขายไร่ละ
1.3 ล้าน

สนใจติดต่อ โทร.08-9449-4549



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

สนใจติดต่อ 

บริษัท เคทีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด

โทร. 09-6970-3723 

(เวล� 08.30-17.00 น.)

KTC-P1-090817=4*6_01

รับสมัครงานด่วน
1. ทน�ยคว�ม   2 อัตร� 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี (มีใบอนุญาตทนายความ)

2. พนักง�นฝ่�ยกฎหม�ย  2 อัตร� 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีกฎหมาย 

3. พนักง�นบัญชี 1 อัตร�

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไปด้านบัญชี

4. พนักง�นธุรก�ร 2 อัตร�

 • เพศหญิง วุฒิม.6 ขึ้นไป

5. พนักง�นขับรถ (ชาย) 4 อัตร�

6. แม่บ้�น 2 อัตร�

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4644 (1169) วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

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)

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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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

พล พงศ์สถ�พร กรรมการผู้จัด 
การบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด มหา 
ชน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่โรง 
แรมเดอะเซนต์รีจิส J 13.00 น. 
ทตัซึยะ โคโนชิตะ ประธานคณะ
กรรมการบริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส 
จ�ากัด (มหาชน) แถลงข่าว GL ท�า
ก�าไร Q2/60 เป็นสถิติสูงสุดใหม่
ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 11 ที่โรง
แรมสวสิโฮเตล็ เลอ คองคอร์ด J 
15.00 น. ดร.เสรี ตู้จินด� ประ 
ธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระ 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒน�ภ� 
คณบด ี คณะแพทยศาสตร์ศริริาช
พยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าว 24 
ก.ย. วันมหิดล เพื่อผู้ป่วยด้อยโอ-
กาส รพ.ศริริาช ให้รกัษาทีห่อประ 
ชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช J 
10.00 น. ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ  
วศิษิฏ์ วศิษิฏ์สรอรรถ ปลดักระ 
ทรวงยตุธิรรม เปิดโครงการอบรม
การคุ้มครองพยานในคดค้ีามนษุย์
อาเซียน ที่โรงเรียนนายร้อยต�า-
รวจสามพราน J 10.30 น. เอก-

J 08.30 น. เขมทัตต์ พลเดช 
กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั 
อสมท จ�ากัด (มหาชน) เปิดงาน 
“Thai-Chinese Youth Cultural 
Art Festival 2017” ที่โรงละคร
มวยไทย เอเชียทีค J 10.00 น. 

ทรวงสาธารณสขุ แถลงข่าว โครง-
การ “Bangkok Inclusive Run” 
ที่ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าสยาม
พารากอน J ร้�นสุวรรณคเณศ 
โดย 2 นกัธรุกจิหนุม่ อานนท์ วงษ์-
สมบัติ และ จีรวัฒน์ เฉิดเรียง จะ
จัดงาน คเณณจตุรถี พระพิฆเนศ
ปางผูห้ญงิ 2560 (ครัง้ที ่4) สวุรรณ
คเณศเทวาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 20 
สงิหาคม 2560 เวลา 12.00-14.00 
น. บรเิวณลานหน้าห้างเจเจมอลล์ 
จตุจักร 

เพือ่ให้ก�าลงัใจแก่สมาชกิทีต่ัง้ใจท�า 
งานจนบรรลุเป้าหมายของตัวเอง 
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่
ปรึกษาการเงิน จึงได้จัดให้มีการ
แข่งขันด้านผลผลิตขึ้นโดยใช้ชื่อ      
ว่ารางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยม
แห่งชาต ิตัง้แต่ปี 2543 เป็นต้นมา  
และในปีนีไ้ด้จดังานมอบรางวลัคณุ 
วฒุติวัแทนยอดเยีย่มแห่งชาตคิรัง้ที่ 
17 พ.ศ.2559 ขึ้นภายใต้ชื่องาน  
Brilliant in the star 
 โดยได้รบัเกยีรตจิาก ดร.สทุธ-ิ
พล ทวชียัการ เลขาธกิาร คปภ. เป็น
ประธานกล่าวเปิดงานร่วมด้วย สาระ 
ล�า่ซ�า ประธานสภาธรุกจิประกนัภยั
ไทย, บงกช บวรฤกษ์ นายกสมา-
คมตัวแทนประกนัชวีติและทีป่รกึษา
การเงนิ, ทวเีดช งามขจรกลุ ประธาน
จัดงานและ คุณฐิติยศ อนันตกุล
เลขาธกิารสมาคมฯพร้อมด้วยดารา

รางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ 

ท่านเลขาธกิารส�านกังานคณะกรรม 
การก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ 
ธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) ได้แก่ อนั 
ดบั 1 ณฐัมณฑน์ โชตธิ�ารงสนิธุ ์อนั 
ดบั 2 สพุร เอือ้วศิาลสนิ อนัดบั 3 
ธิติพันธ์ นรนิ อันดับ 4 นภาพร      
วรรกัษ์ธารา อนัดบั 5 รวิพร ไพรวฒั- 
นานพุนัธ์ อนัดบั 6 จนัทมิา นรา-
วงศานนท์ อนัดบั 7 พศิษิฐ์ เจรญิ-
คุณาสทิธ์ิ อนัดับ 8 ภวูษา อศัวภกั-
ดวีง อนัดบั 9 อภชิาต ิ เกรกิไกร-   
วฒุกิลุ และอนัดบั 10 ดารนิทร์ แต้ม- 
พรมรนิทร์

ศลิปินทีม่าร่วมยินดีและมอบความ
บันเทิงให้กับผู้ที่มาร่วมงาน อาทิ 
เคน ภภูมู ิและ สวสิ เตชะภวูนนท์
 บงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคม
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
การเงนิได้กล่าวว่า สมาคมตวัแทน
ประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการ
เงิน ถือเป็นการรวมกลุม่กันของตัว 
แทน มารวมตัวกันเพื่อจะให้เกิด 
ภาพลักษณ์ที่ดีและพัฒนาในเรื่อง  
ของบุคคลากรตัวแทนประกันชีวิต
โดยมุ่งหวังที่จะให้ตัวแทนประกัน
ชวีตินัน้มคีวามรูท้กัษะ ในด้านวชิา 
ชพี คณุธรรม จรยิธรรม และเพิม่คณุ 
ค่าการยอมรบัของประชาชน  
 ความมุ่งหวังมากที่สุดของทาง
สมาคมตวัแทนฯ คืออยากให้ประ-
ชาชนทัว่ไปเข้าใจหวัใจของการประ 
กนั จึงต้องมกีารอบรม ฝึกฝนให้ตวั 
แทนเห็นถึงแก่นแท้ของหัวใจของ

การประกนัได้จรงิ นอกจากนีย้งัมอีกี
หนึง่โครงการท่ีทางสมาคมฯ ต้ังใจ
จัดขึ้นเพ่ือสมาชิกอย่างต่อเนื่องใน
ทกุปี คอื การจดังานมอบรางวลัคณุ 
วฒุติวัแทนยอดเยีย่มแห่งชาต ิ โดย
การมอบรางวลัครัง้นีจ้ดัขึน้เป็นครัง้
ที ่17 แล้ว นบัว่าเป็นงานทีป่ระกาศ
ศักดิศ์รีความเป็นมอือาชีพของตัว-
แทนประกันชีวิตอย่างสงูสดุ บ่งบอก
ถงึความมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะสร้างผลผลติ
ที่ดีและได้รับการยอมรับจากประ-
ชาชน ซึง่เรากม็เีกณฑ์ในการวดัล�า 
ดับต่างๆ และต้องบอกเลยว่าทุก
ท่านคือผู้ท่ีควรได้รับเกียรติอย่าง
สงูสดุในอาชพีประกนัชวีติ ตวัแทน
ท่ีได้อนัดบั 100 มผีลผลติถงึเกือบ 
6,000,000 บาทต่อปี นบัเรือ่งทีค่วร
เชดิชเูกยีรตอิย่างมาก 
 โดยตวัแทนทีร่บัรางวลัสงูสดุจาก
อนัดบั 1 ถงึ 10 ได้รบัถ้วยรางวลัจาก
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สังคม

ม.ล.ปนดัดา ดศิกลุ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธาน
เปิดงาน และบรรยายพเิศษในงานการประชมุสมัมนาการบรหิารงานบคุคล
ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในคณะกรรมการศกึษาธิการ
จงัหวดั (กศจ.) ภาคกลาง ท่ีโรงแรมอนิทรา รเีจนท์ กรงุเทพ 

สุวรรณี ชินเช่ียวชาญ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายงานการตลาด บมจ.เอส 
เอฟ คอร์ปอเรชัน่ มอบช่อดอกไม้แด่ ชวา ซวิ ซนัเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐั
สงิคโปร์ประจ�าประเทศไทย เนือ่งในโอกาสวนัชาตสิงิคโปร์ และแสดงความยินดี
ในความส�าเรจ็จากความร่วมมอืจากการจดัเทศกาลภาพยนตร์สงิคโปร์ 2560

นิสติ จันทร์สมวงศ์, กฤษณา อมัพชุ และ ผศ.ดร.พญ.จารพุร พรหมวงศ์ เปิด
โครงการ “M HEART : สายโลหติ สายใจ สายใยแห่งความผกูพนั ปีที ่12” เชญิ
ชวนประชาชนร่วมบรจิาคโลหติ เพือ่น้อมจติร�าลกึ ส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

สวุทิย์ กิง่แก้ว รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บมจ.ซพี ี ออลล์ ประกาศผล    
การตดัสนิหนงัสอืดเีด่นรางวัลเซเว่นบุค๊อวอร์ด ครัง้ที ่ 14 โดยม ี เนาวรตัน์ 
พงษ์ไพบลูย์, ศ.กรีต ิบญุเจอื, ศ.ดร.รืน่ฤทยั สจัจพนัธ์ุ, รศ.สพุรรณ ีวราทร, 
นรินัศกัดิ ์บญุจนัทร์ และ นวัิฒน์ ธาราพรรค์ ร่วมงาน ทีโ่รงแรมดุสติธานี

ชมกมล  พุม่พนัธ์ุม่วง รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์
ยี ่ฉลองครบรอบ 38 ปีเวลิด์แก๊ส เปิดตัวโครงการ “เติมพลงัไฟ ให้หวัใจอบอุน่” 
ปี 2 เคยีงข้างสร้างรอยยิม้เพือ่แบ่งปันความสขุความอบอุน่ ให้กบัเดก็ผูด้้อย
โอกาส โดยม ีจติรา ธรรมบรสุิทธิ,์ ณภทัร-พมิพ์ผกา เสียงสมบญุ” ร่วมงาน

ทิพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แมกโนเลีย 
ควอลติี ้ ดเีวลอ็ปเม้นต์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั มอบดอกไม้ร่วมแสดงความ
ยนิดแีก่ ธนา ไชยประสทิธิ ์นายกสมาคมนกัเรยีนเก่าเทพศรินิทร์ในพระ 
บรมราชปูถมัภ์ เนือ่งในโอกาสฉลองเปิดส�านกังานแห่งใหม่ของสมาคมฯ 

ผศ.ดร.วรีณฐั โรจนประภา นักวชิาการด้านสังคมผูสู้งวยั และนายกสมาคม
บ้านปันรกั เปิดบ้านจดังานเสวนา We are CSO ใครๆกเ็ป็นได้ Forum 01 
“สงัคมสงูวยั ประชาสงัคมไทย (CSO) ต้องช่วยกนั” เพือ่สร้างความสขุภาวะ
ของผูส้งูวยั ทีส่มาคมบ้านปันรกัพญาไท

พลูศกัดิ ์ศรวิีศษิฏ์ธ�ารง ผูจ้ดัการโรงงานเครือ่งดืม่อยธุยา บรษิทั โอสถสภา 
จ�ากดั จดัโครงการ โอสถสภาน้อมดวงใจ ท�าดถีวายแม่ของแผ่นดนิ โดย   
มอบผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ แก่นกัเรยีนจ�านวน 3,000 คน ทัง้ 20 โรงเรยีนใน
พืน้ที ่จ.พระนครศรอียธุยา โดยมผีูอ้�านวยการแต่ละโรงเรยีน เป็นผูร้บัมอบ 
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อานนัท์ ปันยารชนุ เป็นประธานในพธิเีพาะเมลด็ดอกดาวเรอืง 450,000 
ต้น บนพืน้ที ่50 ไร่ โครงการปลกูต้นดาวเรอืง ถวายเป็นราชสักการะ เนือ่ง
ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพในหลวงรชักาลท่ี ๙ “ทุง่ดาวเรอืง 
รวมใจภกัดิ”์ ทีต่�าบลแก่งเส้ียน อ�าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี

ถาวร คณานับ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ท่าเรือประจวบ จ�ากดั ร่วมกบัหน่วย
งานภาครัฐ ผู้น�าชุมชน คณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบาง-
สะพาน, จดั “โครงการ 12 สงิหาคม ปลกูต้นไม้เพ่ือแม่ ๕,๐๐๙ ต้น” เพือ่
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ ์พระบรมราชินีนาถ ในรชักาลที ่9 

สมเกยีรต ิพลูขวญั รองผูจ้ดัการใหญ่ด้านบรหิาร บรษัิท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ 
จ�ากดั เข้ามอบดอกไม้จนัทน์ จ�านวน 5,000 ดอก ท่ีพนักงานยามาฮ่าร่วมใจ
ประดษิฐ์เพือ่ใช้ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

ศภุานวิต เอีย่มสกลุรตัน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร โครงการ เดอะ ครสิตลั 
เปิดงาน ครสิตลั เลฟิ มมั ต้อนรบัเทศกาลวันแม่ พบกจิกรรม และโปรโม-    
ชัน่พเิศษ จากร้านค้าร้านอาหารมากมาย โดยม ีศมพรตั เปาอนิทร์, จฬุา-
ลกัษณ์ ปิยะสมบตักิลุ ร่วมงาน ณ เดอะ ครสิตลั เอกมยั-รามอนิทรา 

ชนติา ไพศาลวณชิกลุ ผูอ้�านวยการศนูย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก จดังาน 
To Mom with Love 2017(ทู มัม วธิ เลฟิ 2017) พบกบัสินค้าไอเทมเก๋ๆ 
เพือ่คณุแม่ยคุใหม่ทีส่วยเก่ง โดยมี จณิเจษฏ์ วรรธนะสิน, เกจ็มณ ีวรรธนะ-
สนิ ร่วมงาน ณ ศนูย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก    

กลุวด ี จนิตวร ผูอ้�านวยการบรหิาร และ จนิตนา พงศ์ภกัด ี ผูอ้�านวยการ
ส�านกังานฝ่ายสือ่สารองค์กร บรษิทั อมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ แมเนจเม้นท์ จ�ากดั 
ร่วมพธีิเปิดงานมหกรรมหนงัสอื “Big Bad Wolf Book Sale Bangkok 
2017” ทีฮ่อลล์ 9 อมิแพค็ ฟอรัม่ เมอืงทองธานี

ชูชาต ิ เพช็รอ�าไพ ประธานนักศกึษาโครงการอบรมหลกัสูตรผูบ้รหิารกระ-
บวนการยตุธิรรมระดบัสงู รุน่ท่ี 19 (บ.ย.ส.) เป็นประธานจดังานเลีย้งพบ    
ปะสงัสรรค์ระหว่างเพือ่นร่วมรุน่ อาทิ รวฐิา พงศ์นุชติ พล.อ.ณัฏฐิพงษ์ เผอืก-
สกนธ์ นจุรนิทร์ จนัทร์พรายศร ีท่ีโรงแรม ด ิเอมเมอรลัด์ 

วรเจตน์  เจรญินชิ  ผูจ้ดัการภาคบรหิาร สาขาพงัโคน จ.สกลนคร  บรษิทั 
ไทยสมุทรประกนัชวิีต จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีและตวัแทน 
OCEAN LIFE ไทยสมทุรจติอาสา น�าถงุยงัชพีไปมอบให้แก่ผูป้ระสบอุทกภัย
เพือ่เป็นการบรรเทาความเดอืดร้อนในเบือ้งต้นให้แก่พีน้่องประชาชน 


