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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

มหาวิทยาลัยถือเป็นพื้นที่เปิดกว้างและมีเสรีภาพที่สุด 
“ม.44” ให้ “คนนอก” บริหารในมหาวิทยาลัย 
จึงไม่ต่างกับ “ตีตรวน” และ “กระชับพื้นที่เสรีภาพ” 
ทั้งยัง “จับขังคุกจริง” และ “จับขังคุกทางความคิด” 
“สมลักษณ์ จัดกระบวนพล” เชื่อกระบวนการยุติธรรม 
มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณความยุติธรรม 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ย�้าประเทศเดิน “ต้วมเตี้ยม” 
ติด “กับดักรัฐประหาร” เศรษฐกิจนับวันยิ่งถดถอย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ย้อนรอย “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” 
1 ปีหลังประชามติท้าทายความมีอยู่ของ “รัฐธรรมนูญ” 
“Pegasus” แนะวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งง่ายๆ 
การคืนอ�านาจ คืนความยุติธรรมให้ประชาชน 

“ZIGA”สดใส
แกร่งทุกมิติ

เศรษฐกิจ 4

โสมแดงล้มแผน
โจมตี“กวม”

ต่างประเทศ 7

ฉุก(ละหุก)คิด 3
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37

รางวัลที่ 1

เลขทาย 2 ตัว

งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ผลสลากกินแบงรัฐบาล

115  302

253  945

เลขหนา 3 ตัว

เลขทาย 3 ตัว

ตรวจรางวัล 10

เวยีนไปอย่�งน้ีม�ตลอดช่วง 3 ปี
ที่ผ่�นม�  โดยที่ประช�ชนยังไม่
เห็นผลง�นอันเด่นชัด  ทั้งที่หัวใจ
สำ�คัญของคว�มสำ�เร็จคือคว�ม
หล�กหล�ยท�งคว�มคดิและก�ร
มส่ีวนร่วมของประช�ชน แต่กลบั
เลอืกใช้แต่ “ข�ประจำ�” หรอืนีค่อื
ก�รแต่งตัง้คนให้ตรงกบัเป้�หม�ย
ของง�นเหมือนที่ฝรั่งว่� Put  the 
right man on the right job

เสยีงวจิ�รณ์ร�ยชือ่คณะกรรมก�ร
ปฏริปู 11 ด้�นถกูอธบิ�ยด้วยเหตุ
ผลเดิมๆทำ�นองว่�อย่�รีบร้อนติ
เตยีน หน้�ต�อ�จไม่ด ีแต่ขอให้รอ
ดูผลง�นก่อน  อย่�ติเรือทั้งโกลน
ยงัไม่เริม่ทำ�ง�นเลย แต่ห�กพจิ�ร 
ณ�อย่�งตรงไปตรงม�นีไ่ม่ใช่ก�ร
ตเิรอืทัง้โกลน เพร�ะข�ประจำ�เหล่�
นี้ส่วนม�กนั่งทำ�ง�นปฏิรูปม�แล้ว
หล�ยสถ�นะ ลกุจ�กวงนัน้กม็�นัง่
วงนี ้ลกุจ�กวงนีก้ไ็ปนัง่วงโน้น วน โลกวันนี้มีประเด็น 2

17th Anniversary

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4646 (1171) วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขาประจำา?



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก
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สญูสิน้งบประมาณไปกับการปฏรูิปแล้วเท่าไหร่
ตัง้กรรมการตัง้สภากันมาแล้วก่ีคณะก่ีชดุ

 3 ปีทีผ่่านมาเราได้ผลงานอะไรท่ีเป็นรูปธรรมบ้าง

เป็นได้เพยีงผูช้ม ผมไม่ได้ปรามาส
ก่อนทีท่กุท่านจะได้ลงมอืท�างาน แต่
พดูเพราะเหน็ว่าประเทศนีก้เ็ป็นของ
ประชาชนอย่างพวกผมเหมือนกัน 
จึงเป็นห่วงว่าการปฏิรูปที่ก�าลังพูด
ถงึกนัจะกลายเป็นการปฏสิงัขรณ์รฐั
ราชการ ภายใต้แนวคดิอนรุกัษ์นยิม
ให้มอีทิธพิลในบ้านเมอืงไปอกีนาน”
 แม้นายณฐัวฒุจิะถกูมองว่าฝ่าย
เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมอืงแต่ค�า
กล่าวของนายณฐัวฒุกิม็ปีระเดน็ให้
น่าคดิ
 ตั้งแต่รัฐประหารเราสูญสิ้นงบ
ประมาณไปกับการปฏิรูปแล้วเท่า
ไหร่ ตัง้กรรมการตัง้สภากนัมาแล้ว
กีค่ณะกีช่ดุ ในห้วงเวลา 3 ปีทีผ่่าน
มาเราได้ผลงานอะไรทีเ่ป็นรูปธรรม
แล้วบ้าง
 พวกหน้าเก่าชื่อเดิมๆนั่งเป็น
กรรมการ เป็นสมาชกิสภาทีต่ัง้กนั
ขึน้มาแล้วกีค่ณะ และจะได้เป็นกรรม 
การหรือสมาชิกสภาอีกกี่คณะที่จะ
แต่งตัง้ขึน้อกีในวนัข้างหน้า
 ค�าถามคือคนเหล่านี้มีผลงาน
ปฏริปูอะไรเป็นทีป่ระจกัษ์แก่สายตา
ประชาชนหรอืไม่ ประเทศมเีพยีงคน
กลุม่นีก้ลุม่เดยีวทีต้่องแต่งตัง้เท่านัน้
หรอื ทกุครัง้ทีถ่กูวพิากษ์วจิารณ์มกั
มคี�าอธบิายท�านองว่าอย่ารีบร้อนติ
เตยีน หน้าตาอาจไม่ดแีต่ขอให้รอดู
ผลงานก่อน อย่าตเิรอืทัง้โกลนเขายัง
ไม่เริม่ท�างานเลย ฯลฯ
 ทัง้นี ้ ห�กพจิ�รณ�ดีๆน่ีไม่ 
ใช่ก�รติเรือทั้งโกลนเพร�ะข�
ประจำ�เหล่�นีส่้วนม�กน่ังทำ�ง�น
ปฏิรูปม�แล้วหล�ยสถ�นะลุก
จ�กวงนัน้กม็�นัง่วงนี ้ลกุจ�กวง
นีก้ไ็ปนัง่วงโน้นวนเวยีนไปอย่�ง
นีม้�ตลอดช่วง 3 ปีทีผ่่�นม�

ประกาศรายชือ่กนัไปเรยีบร้อยแล้ว
ส�าหรับผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเป็นคณะ
กรรมการปฏริปูทัง้ 11 ด้าน มีใครได้
ไปต่อบนถนนสายอ�านาจในฐานะ
คณะกรรมการปฏิรูปบ้างคงทราบ
กนัไปแล้ว ซึง่ส่วนมากกพ็วกขาประ 
จ�าที่นั่งท�างานมาหลายเวที ต้ังแต่
หลงัรัฐประหารปี 2557 เป็นต้นมา
 กรอบเวลาการท�างานของคณะ
กรรมการปฏิรูป 11 ด้านตามกฎ-
หมายขีดเส้นเอาไว้ 1 ปีจะต้องรัง 
สรรค์ผลงานออกมาให้ประชาชนได้
ช่ืนชม แต่ว่า “บิก๊ตู”่ พล.อ.ประ-
ยุทธ์  จนัทร์โอช� นายกรฐัมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) ใจร้อนอยากให้ประ 
ชาชนเหน็ผลงานเรว็กว่านัน้จงึประ 
กาศขีดเส้นเร่งผลงานออกมาอวด
ประชาชนให้ได้ใน 8 เดอืนนบัจากนี้
 งานของคณะกรรมการปฏิรูป 
11 ด้านไม่มีอะไรมาแค่เอาผลการ
ศกึษาของสภาปฏรูิปประเทศ (สปท.) 
มาวางแผนก�าหนดรายละเอียดใน
การปฏิบัติเพื่อแปลงผลการศึกษา
ให้ออกมาเป็นผลงานจรงิ
 นอกจากคณะกรรมการปฏิรูป 
11 ด้านแล้วภายในสิน้เดอืนสงิหา-
คมนีร้ฐับาลจะต้องแต่งตัง้คณะกรรม 
การยทุธศาสตร์ชาต ิหรอื “ซปุเปอร์
บอร์ดยุทธศาสตร์ชาติ” ขึ้นมาอีก
คณะหนึง่ และภายในสิน้เดอืนกนั-
ยายนจะต้องแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ยกร่างยุทธศาสตร์ชาตท่ีิมหีน้าทีย่ก
ร่างยทุธศาสตร์ชาตใิน 6 ด้าน ขึน้
มาอกีคณะหนึง่เพือ่ร่วมกนัผลกัดนั
ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี
 เห็นรายช่ือผู้ได้รับการแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการปฏิรูป 11 ด้าน
แล้ว พวกทีข่าลอยจากอ�านาจไม่ว่า
จะเป็นข้าราชการวัยเกษียณ หรือ
อดตีสปช. อดตีสปท.ทีถู่กยบุไปตาม
วาระ ท�าให้คนในฝ่ายสนับสนุน
กลุม่อ�านาจปัจจบุนัทีอ่กหกัผดิหวงั
จากการแต่งตัง้คณะกรรมการปฏริปู 

11 ด้านยงัได้ลุน้กนัยาวๆว่าจะมชีือ่
ตดิอยูใ่นบญัชซีปุเปอร์บอร์ดยทุธ-
ศาสตร์ชาติและคณะกรรมการยก
ร่างยทุธศาสตร์ชาตหิรอืไม่
 หากไม่มีชื่อติดอยู่ในสองชุดที่  
จะตัง้นีก้ไ็ม่ถอืว่าสิน้หวงัเสยีทเีดยีว 
เพราะยงัมโีอกาสได้ไปนัง่เป็นอน-ุ
กรรมการคณะต่างๆทีจ่ะแต่งตัง้ขึน้
มาช่วยกนัท�างานวางยทุธศาสตร์ชาติ
และการปฏริปูด้านต่างๆอกีมากมาย
หลายคณะ
 เรยีกว่�ตกขบวนเทีย่วนีก้น็ัง่
รอที่สถ�นีเพร�ะยังมีขบวนต่อ
ไปให้ได้ขึน้
 น�ยณฐัวฒุ ิใสยเกือ้ เลขาธ-ิ
การแนวร่วมประชาธปิไตยต่อต้าน
เผดจ็การแห่งชาต ิ (นปช.) แดงทัง้
แผ่นดนิ ระบแุม้ส่วนตวัจะเคารพใน
ความรูค้วามสามารถของทกุคน แต่
เมือ่เหน็รายชือ่คณะกรรมการปฏ-ิ

รปู 11 ด้านกม็ข้ีอสรปุในใจว่า เนือ้
งานของคณะนีค้งเป็นไปแบบตามใจ
แป๊ะ เพราะส่วนใหญ่เป็นคนกนัเอง
ทีว่นเวยีนท�างานให้คสช.มาแล้วใน
บทบาทต่างๆ จึงขอขนานนามว่า 
กรรมการปฏริปูคณะนีว่้าเป็นชดุรวม
ญาต ิหลกัประกนัเพือ่ลกูหลานมีงาน
ท�า ซึง่แบ่งออก 3 กลุม่หลกั คอื 1.ลกู 
(น้อง) ลงุตู ่หมายถงึกลุม่ข้าราชการ
และอดตีข้าราชการซึง่ส่วนใหญ่ใกล้
ชดิกบัผูม้อี�านาจ 2.หลานลงุก�านนั 
หมายถงึ กลุม่คนทัง้ภาครฐั เอก-
ชน และนักเคลื่อนไหวที่เคยมีบท 
บาทบนเวทีกปปส. และ 3.ลูกเรือ
แป๊ะ หมายถงึ กลุม่ทีเ่คยมตี�าแหน่ง
ในแม่น�า้ 5 สาย
 “การปฏิรูปซึ่งหัวใจส�าคัญของ
ความส�าเร็จคือความหลากหลาย
ทางความคดิและการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชน แต่ดเูหมอืนคนส่วนใหญ่

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4646 (1171) วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

ขาประจำา?



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4646 (1171) วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทรรศนะ

มาแก้ อย่างนี้ก็แย่
 ถึงเวลาที่ประเทศไทยวางระบบน�้า จะ
เกบ็น�า้ไว้ทีส่งูอย่างไร เกบ็น�า้ได้กจ็ะช่วยชาว 
ไร่ชาวนา แม้ข้าวจะราคาถูก ก็ยังท�านาปรัง
นากุ้งเพื่อประทังชีวิตได้บ้าง ไม่ใช่ปล่อยให้
เป็นไปตามเวรตามกรรม เรามนีายอ�าเภอ มี
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีองค์การบริหารส่วน
ต�าบล ลองจัดแหล่งเก็บน�้า และคันป้องกัน
ต่างๆ ดกีว่าปล่อยให้ท่วมไปเฉยๆ แล้วกไ็ม่มี
น�้าให้ท�าไร่ท�านา ซึ่งนาแปลงใหญ่ก็ต้องมีที่
เก็บน�้าแปลงใหญ่ พืชสวนไร่นาแปลงใหญ่ก็
ต้องมีที่เก็บน�้าเพื่อใช้เพาะปลูก แม้แต่การ
ปลูกพืชในน�้าต่างๆในกระถาง 
 เพราะฉะนั้นน�้ามาก็อย่าให้ท่วมจนเสีย
หายล่มจม ต้องสามารถป้องกันและเก็บกัก
ไว้ส�าหรับเพาะปลูกหรืออุตสาหกรรมด้วย 
ต้องท�าให้น�้าท่วมเป็นโอกาส ไม่ใช่ท่วมให้
เสียหายและก็ปล่อยไหลลงที่ต�่าอย่างไร้ประ 
โยชน์ ต้องคิดวางแผนกันใหม่แล้วล่ะ เพราะ
ประเทศไทยจะเจอแบบนี้เรื่อยๆ 3  ปี 5 ปี 
10 ปี ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือ
ภาคใต้ก็โดน 
 อย่างทีน่นทบรุ ีน�า้ท่วมท�าให้ทเุรยีนตาย
หมด สญูพนัธุจ์นไม่มใีครคดิจะท�าสวนอกี ก็
ต้องป้องกันแก้ไขให้ได้ แปลงเล็กแปลงใหญ่
ก็ร่วมกันท�า แปลงใหญ่ก็ต้องท�าที่เก็บกัก
ใหญ่ ท่อขนาดใหญ่ 
 ไม่ต้องไปโทษเรื่องคว�มไม่ส�มัคคี 
โทษคว�มแตกแยก  เพร�ะห�กคนเร�
ร่วมกนัทำ�กคิ็ดร่วมกนัทำ� อย่�เอ�คว�ม
รู้สกึแตกแยกม�เป็นปัญห�จนเกดิคว�ม
เบือ่หน่�ย เกลยีดชงัละแตกแยกกนั ร่วม 
ใจร่วมแรงกัน  ร่วมไม้ร่วมมือกันเถอะ 
ภัยม�กก็จะกล�ยเป็นภัยน้อย หนักก็จะ
กล�ยเป็นเบ� ย�กกจ็ะกล�ยเป็นง่�ย ช้�
ก็จะกล�ยเป็นเร็ว  ทำ�ให้เร�อยู่ได้รอด
ปลอดภัย
  เจริญพร

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

  
In Brief : ย่อความ

คดิใหม่ทำ�ใหม่

ห�กคนเร�ร่วมกนัทำ�กคิ็ดร่วมกนัทำ�
อย่�เอ�คว�มรู้สึกแตกแยกม�เป็น
ปัญห� ร่วมไม้ร่วมมอืกนั ภยัม�กกจ็ะ
กล�ยเป็นภัยน้อย  หนักก็จะกล�ย
เป็นเบ� ย�กก็จะกล�ยเป็นง่�ย ช้�
ก็จะกล�ยเป็นเร็ว 

ช่วงนี้โหราจารย์ทั้งหลายก็ออกมาวิพากษ์
วจิารณ์ดวงบ้านดวงเมอืง โดยเฉพาะคดโีครง 
การรับจ�าน�าข้าวของอดีตนายกฯย่ิงลักษณ์ 
ชินวัตร ที่ศาลจะพิพากษาวันที่ 25 สิงหาคม
นี้ บ้างก็บอกว่าน่าหวาดเสียวมวลชนต่างๆ 
แต่โหรวารินทร์บอกว่าไม่มีเหตุการณ์ความ
วุน่วายเกดิขึน้และอดตีนายกฯย่ิงลักษณ์ก็ไม่
หนีด้วย ถือเป็นเรื่องดี โหรบางคนก็บอกว่า 
อดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ก�าลังดวงตกสุดขีด
 ก็ฟังกันไป เพราะการท�านายไม่ได้บอก
ว่าตอนขึ้นสูงสุดเท่าไหร่ ต�่าสุดอย่างไร จะ
หมอดูหมอเดาก็ว่ากันไป ไม่ว่าจะสูงสุดหรือ
ต�่าสุดอย่างไรก็หนีไม่พ้นกฎอนิจจังโลกใบนี้
ที่ว่า ได้ลาภก็เสื่อมลาภ ได้ยศก็เสื่อมยศ มี
ขึน้สูงกมี็ตกต�่า เป็นเรือ่งธรรมดา แต่สิง่ทีน่่า
กลัวกว่าคือภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันนี้น่า
หวาดหวั่นพรั่นพรึงมาก เพราะเวลาน�้ามัน
ท่วมท่ีสูงกจ็ะไหลบ่ามาท่วมหนกัในทีร่าบต�า่ 
ท่ีราบลุม่ เรือ่งภยัพบิติัน่ากลัวและสร้างความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการ 
เกษตรย่อยยับแน่นอน  
 ถ้าเกิดมีปาฏิหาริย์ช่วยก็เป็นอีกเรื่อง แต่
ที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย
หาย เรื่องภัยพิบัติมันควรถึงเวลาที่ต้องแก้
ปัญหาดีกว่าที่ผ่านมาได้แล้ว แก้ให้ครบทุก
ด้าน จะเป็นการระบายน�้า เรื่องท่อระบาย 
ไม่ใช่มี 10 ท่อ พอเปิดดูก็เสียซะ 7 ท่ออย่าง
นี้ ถึงเวลาที่จะต้องไขก๊อกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ใครมีหน้าที่อะไรก็ต้องตรวจสอบดูแลเป็น
ประจ�า ไม่ใช่ปล่อยแช่แขง็ เกดิปัญหาแล้วค่อย

การออกค�าส่ัง “ม�ตร� 44” เปิดช่องให้ 
“คนนอก” เข้ามาบรหิาร(คมุ) มหาวทิยา 
ลยั จงึเหมอืนการพยายาม “ตตีรวน” นกั 
ศกึษาและนกัวชิาการเหมอืนรฐับาลทหาร
ในอดตี 
 ทั้งที่มห�วิทย�ลัยถือเป็น  “เสรี 
ภ�พท�งวิช�ก�ร”  เป็นพืน้ทีข่องเสรี
ชน เป็นพืน้ทีเ่สรที�งคว�มรูท้ีต้่องไม่ 
มข้ีอจำ�กดัและข้อผกูมดัใดๆ มห�วทิ 
ย�ลยัจงึถอืเป็นพืน้ทีเ่ปิดกว้�งและมี
เสรภี�พทีส่ดุ 
  การใช้ค�าสั่ง “มาตรา 44” จึงถูก
เปรยีบเปรยว่าเป็นการ “รฐัประหารทาง
วชิาการ” เปลีย่น “มหาวทิยาลยั” ให้เป็น 
“ค่ายทหาร” ท�าให้ “โลกทางวชิาการ” 
ถูกปฏิรูปกลายไปอยู่ภายใต้ “โลกของ
ทหาร” ท่ีห้ามคดิ ห้ามถาม ห้ามวจิารณ์ 
ต้องท�าตามค�าส่ังเท่านัน้?
 พ้ืนทีป่ระชาธปิไตยและเสรภีาพส�า-
หรับประเทศไทยและประชาชนคนไทย  
จงึมแีต่ถกูปิดประตใูห้แคบลง  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การทีค่นหนุม่สาวทีค่วรจะเป็นก�า 
ลงัส�าคญัของประเทศและสงัคม  กลบัต้อง
ถกูควบคมุทัง้การ “จบัขงัคกุจรงิ” ใน
เรอืนจ�าและ “จบัขงัคกุท�งคว�มคดิ” 
ในยคุ “ประช�ธปิไตย 99.99%” ภาย
ใต้ “ระบอบพสิด�ร”
  พื้นที่ท่ีมีเสรีภาพส�าหรับคนไทยจึง
หดแคบลง แม้แต่ในสถาบนัการศกึษาก็
ยังถกู “กระชบัพืน้ที”่ 
 หรือจะเหลือแต่บนด�วอังค�ร
เท่�นัน้ทีม่เีสรภี�พทกุต�ร�งนิว้!!??
 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ด�วอังค�ร
มีเสรีภ�พทุกต�ร�งนิ้ว?
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‘ZIGA’สดใสแกร่งทุกมิติ

 น.ส.พมิพ์ผกา นจิการณุ กรรม 
การผู้จัดการธุรกิจนายหน้าค้า
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ 
ธนชาต จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะ
ผูจ้ดัการการจดัจ�าหน่ายและรบั
ประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) (ZIGA) เชื่อ-
มั่นว่า หุ้น ZIGA เข้าซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอวัน
นี้ (17 สิงหาคม) จะได้รับอย่าง
อบอุน่จากนกัลงทนุ เพราะเป็น
หุ้นน้องใหม่ที่สามารถสร้างผล
ตอบแทนน่าพอใจ เนื่องจากมี
ความโดดเด่นทุกมิติ ไม่ว่าจะ
เป็นปัจจยัพืน้ฐาน ธรุกจิทีม่อีนา 
คตสดใสสามารถเติบโตได้อีก
มาก ผลประกอบการทั้งรายได้
และก�าไรขยายตัวโดดเด่นและ
ต่อเนื่องทุกปี ที่ส�าคัญคือผู้บริ-
หารเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงและ
มวีสิยัทศัน์ทีจ่ะน�าองค์กรไปข้าง
หน้าอย่างมั่นคง
 นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสริม
คอืการก�าหนดราคาจองซือ้ทีร่ะ 
ดับ 5.90 บาทต่อหุ้น ถือเป็นรา 
คาที่เหมาะสม เนื่องจากใช้วิธี
การส�ารวจความต้องการ (Book 
Building) จากนกัลงทนุสถาบนั

ท่ีเกิดจากความต้องการท่ีแท้
จริง ซึ่งภายหลังจากการปิดให้
จองซื้อหุ้น ปรากฏว่ามีนักลง  
ทนุอกีจ�านวนมากทีไ่ม่ได้รบัจดั 
สรรหุ้นเพิ่มทุนสอบถามอย่าง
ต่อเนือ่งและอยากถอืหุน้ ZIGA 
ในกระดาน
 นายวรชาต ิทวยเจรญิ กรรม 
การผู้จัดการบริษัท ฟินเน็กซ์ 
แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด ในฐานะท่ี
ปรึกษาทางการเงินของ ZIGA 
กล่าวว่า ซิก้า อินโนเวชั่นคือ      
ผู ้น�าในการผลิตและจ�าหน่าย
เหลก็โครงสร้างประเภท Pre-
Zinc ที่ได้รับความนิยมสูงมาก 
เพราะเป็นเหล็กนวัตกรรมทาง
เลือกใหม่ของผู้บริโภคและช่าง
รับเหมาก่อสร้าง ทนการผกุร่อน 
ป้องกันสนิมเป็นเวลานาน ทน 
ทานการดัดขึ้นรูป และมีพื้นผิว
เรียบเงาสวยงามและสม�่าเสมอ
นอกจากนี้ แนวโน้มธุรกิจยังมี
โอกาสเติบโตอีกมาก สามารถ
เป็นสนิค้าทดแทนตลาดท่อเหล็ก
ด�าแบบเดมิ ท�าให้มีช่องจะขยาย
ตัวอีกมาก ประกอบกับแบรนด์ 
ZIGA มีความแข็งแกร่งและได้
รับความนิยมอย่างสูง ผลการ
ด�าเนินงานช่วง 3 ปีที่ผ่านมามี

ก�าไรขยายตวัขึน้ทุกปี จงึถอืเป็น
หุน้น้องใหม่ทีม่คีวามโดดเด่นที่
มกี�าไรโตต่อเนือ่งทุกปี และคณะ
ผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์มุง่มัน่และ
ตัง้ใจ จงึเชือ่ว่าการเทรดวนันีจ้ะ
ได้รับการตอบรับที่คึกคักและ
เป็นหุ้นขวัญใจของนักลงทุนได้
ไม่ยาก 
 นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารบรษัิท 
ZIGA ให้นักลงทุนมีความเชื่อ
มั่น เพราะคณะผู ้บริการและ
พนกังานทกุคนตัง้ใจผลกัดนัธรุ 
กจิให้เตบิโตอย่างแขง็แกร่ง การ
ระดมทนุเพือ่ลงทนุซือ้ทีด่นิและ
เครื่องจักรส�าหรับขยายก�าลัง
การผลติ ส่วนทีเ่หลอืใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียน ท�าให้ ZIGA เข้ม
แข็งและรุกไปข้างหน้า  

จดังานใหญ่ : พชิติ อรุณพัลลภ 
นายกสมาคมธรุกจิรบัสร้างบ้าน
ผนึกก�าลังกับ 4 ธนาคารใหญ่ 
“ออมสนิ-กสกิรไทย-ไทยพาณชิย์
และอาคารสงเคราะห์” จัดแคม 
เปญคนืก�าไรลกูค้า ในงาน รบั
สร้างบ้านและวสัด ุ: Home Buil-
der & Materials Expo 2017  ระ 
หว่างวนันี-้20 สงิหาคม 2560    
ทีศ่นูย์การประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ

ZIGA  กดปุม่เทรดวนันี ้ (17  สงิห�คม) มัน่ใจนกัลงทนุตอบรบั
ร�ค�จอง เพร�ะมดีีทกุมิต ิปัจจยัพืน้ฐ�นแกร่ง อน�คตธรุกจิสดใส 
ร�ยได้และกำ�ไรโดดเด่น-ผูบ้ริห�รตัง้ใจทำ�ง�น  

ศุภกิจ งามจิตรเจริญ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

  เงินฝ�ก    เงินกู้

อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ตล�ดกรุงเทพฯ

ตล�ดต่�งประเทศ

ทองแท่ง  ซื้อ  20,000.00  บาท

 ขาย  20,100.00  บาท

ทองรูปพรรณ  ซื้อ  19,647.00  บาท

 ขาย   20,100.00  บาท

ร�ค�ทองคำ�

ฮ่องกง  ซื้อ  1,272.86  ขาย 1,273.25
ลอนดอน ซื้อ  1,272.93  ขาย 1,273.40

ภ�วะหุน้ 16 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) 

33.54

39.75

44.6

4.3663

0.3132

24.64825

+0.33  1,567.52  
  37,627.65
+0.05  2,237.60  
  28,169.46
-0.65  998.51  
  21,316.25
-0.32  534.77  
  1,350.61

FTSE SET Index Series

แบ่งต�มมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด

 

1,681.17   -2.87

2,344.79   +3.86

2,395.75   -8.39

1,828.91   -1.73

2,361.73   +1.68

 2,868.54   -7.42

1,240.57   +1.99

  Large Cap FSTHL 

   Mid Cap FSTHM

  Small Cap FSTHS

  All-Share FSTHA

  Mid/Small Cap FSTHMS

  Fledgling FSTHF

  Shariah FSTSH 

5,622.75

14.94

5,434.24

14.44

188.51

-

11,707.81

31.11

11,596.24

30.82

111.57

-

16,115.83

42.83

16,284.49

43.28

-168.66

-
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เศรษฐกิจ

หารือ : นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย เข้าพบและหารอืกบั นายจ่อ วนิ รฐั 
มนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการคลัง เมียนมาร์ เกี่ยวกับแนว 
ทางสนบัสนนุทางการเงนิแก่รฐับาลเมยีนมาร์ในรปูแบบการออกพนัธ-
บัตร 

เปิดแคมเปญ : นายชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ธนาคารกรงุไทย และ นายวันจักร์ บุรณศริ ิประธานผูบ้รหิารสาย
งานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ บมจ.แสนสิริ ร่วมเปิดตัวแคมเปญ 
“Happy Rainy Time” มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าแสนสิริที่ยื่นกู้สิน
เชื่อบ้านกับธนาคารกรุงไทย 

 นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรม 
การรองผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ลลลิ 
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
(LALIN) เปิดเผยถงึแนวโน้มภาค
อสังหารมิทรพัย์ช่วงหลงัปี 2560 
ว่าเศรษฐกจิยงัสามารถขบัเคลือ่น
ไปข้างหน้าได้จากแผนงานการ
ลงทนุของภาครัฐ โดยเฉพาะการ
เร่งเบิกจ่าย โดยเฉพาะโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ผ่านการอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีแล้ว อาทิ โครง 
การก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรงุ-
เทพฯ และปรมิณฑลและมอเตอร์-
เวย์ จะช่วยเรียกความเชือ่ม่ันและ
ดึงการลงทุนจากภาคเอกชนได้ 
อย่างไรกต็าม ยงัมปัีจจยัทีน่่าเป็น
ห่วงจากปัญหาหนีภ้าคครวัเรอืน
ที่อยู่ในระดับสูง  
 ส�าหรับภาคอสังหาฯ มองว่า
ตลาดทีอ่ยูอ่าศยัแนวราบ ซึง่เป็น
ตลาด Real Demand ตลาด
กลาง–ล่างยงัขยายตวัได้อยู ่โดย
ภาพรวมของตลาดอสังหาริม-
ทรพัย์น่าจะขยายตวัได้ 3-5% ซึง่
ประเมนิเศรษฐกจิโดยรวมตัง้แต่

ช่วงต้นปี จงึมกีารด�าเนนิงานตาม
แผนกลยุทธ์ที่สอดรับกับสถาน-
การณ์ ท�าให้บรษิทัสามารถ Gain 
Market Share เพิ่มขึ้นและมีผล
ประกอบการท่ีเตบิโตสวนทางกับ
ตลาดโดยรวมที่ชะลอตัว โดยผล
ประกอบการ 6 เดอืนแรกปี 2560 
มยีอดรบัรูร้ายได้รวม 1,545 ล้าน
บาท ขยายตวั 19% เมือ่เทยีบกบั
ช่วงเดียวกันปี 2559 ผลก�าไร
สุทธิ 285 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 17% ได้
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้ผู ้ถือหุ ้นในอัตราหุ้นละ 
0.135 บาท  
 ด้านโครงสร้างเงินทุนแม้จะ
มกีารขยายโครงการอย่างต่อเนือ่ง 
สิ้นไตรมาสสองบริษัทมีอัตรา-
ส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) 
ที่ 0.84 เท่า ปรับลดลงเล็กน้อย
จากไตรมาสแรก 0.86 เท่า ทั้งนี้ 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนดังกล่าว 
นบัว่าต�า่กว่าค่าเฉลีย่โดยรวมของ
อตุสาหกรรมซึง่อยูท่ี่ราว 1.4 เท่า 
 ส�าหรับการขยายธุรกิจช่วงที่

ผ่านมา ได้เปิดอาณาจักร “ลลิล 
ทาวน์ (LALIN Town)” แล้วทั้ง
สิ้น 5 โครงการใน 5 ท�าเลยุทธ 
ศาสตร์ มูลค่ารวม 4,000 ล้าน
บาท อาท ิพทุธสาคร-ถนนเศรษฐ 
กิจ บางนา-สุวรรณภูมิ ล�าลูกกา
คลอง 4-5 และในต่างจังหวัด 
อาทิ อมตะนคร-ชลบุรี พัทยา-
ชลบรุ ีเป็นต้น ซึง่ลลลิ ทาวน์เป็น
โครงการใหม่ท่ีประสบความส�า 
เร็จและได้รับความสนใจอย่าง
มาก เพราะพัฒนาให้เป็นโครง-
การมิกซ์ยูส ประกอบด้วย บ้าน
เดี่ยวหลังใหญ่ซีรี่ส์ใหม่ บ้าน
แนวคดิใหม่ทีใ่ห้บนพืน้ทีใ่ช้สอย
กว่า 140-175 ตารางเมตร ใน
ราคาเริ่มต้นเพียง 2 ล้านกว่า
บาทถงึ 5 ล้านบาท และทาวน์โฮม 
หน้ากว้างดไีซน์ใหม่ พืน้ทีใ่ช้สอย 

ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี  เชื่อเศรษฐกิจยังขับเคลื่อนได้จ�กก�ร
ลงทนุของภ�ครฐั เดนิหน้�ขย�ยธรุกจิต่อเนือ่ง หลัง 6 เดอืน
แรกผลประกอบก�รสวนท�งตล�ดที่ชะลอตัว  มั่นในทำ�เล
ยุทธศ�สตร์ส�ม�รถทำ�ร�ยได้ต�มเป้�หม�ย 

‘ลลลิ’ตอกยำา้ทำาเลยทุธศาสตร์

85-105 ตารางเมตร ในราคาสดุ
คุม้เพยีง 2-2.5 ล้านบาท ซึง่ตอบ
ทุกโจทย์ผู้อยู่อาศัยทุกกลุ่ม 
 ก้าวถดัไปของลลลิ ทาวน์ เตรยีม
ขยายโครงการใหม่ในท�าเลศักย 
ภาพอย่างต่อเนือ่ง โดยมแีผนเปิด
โครงการใหม่อีก 3-4 โครงการ 
มูลค่าโครงการรวม 2,000 ล้าน
บาท ซึง่จะช่วยให้มกีารขยายตวัที่
มั่นคง ท�าให้ทั้งปีบริษัทตั้งเป้า
หมายยอดขาย 3,650 ล้านบาท 
และยอดรับรู้รายได้ 3,100 ล้าน
บาท เติบโต 15% และเปิดโครง 
การใหม่ 8-10 โครงการ มูลค่า
ประมาณ 5,000 ล้านบาท ใน
ท�าเลกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
70% และต่างจังหวัดหวัเมอืงใหญ่ 
เมอืงท่องเท่ียวและแหล่งงานส�า-
คัญ 30%
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กีฬา

โลกกีฬา

ยเูอสโอเพ่นไฟเขียว‘ม�เรยี’
 
ม�เรยี ช�ร�โปว่� มโีอกาสลงเล่นแกรนด์ 
สแลม เป็นรายการแรกหลงัจากพ้นโทษแบน 
15 เดอืน หลังจากท่ีเธอได้สทิธิไ์วด์ การ์ด ใน
รายการยเูอส โอเพ่น 
 อดตีหมายเลข 1 วยั 30 ปี กลบัมาลง
สนามอกีครัง้ เมือ่เดอืนเมษายนทีผ่่านมา แต่
ถูกปฏิเสธสิทธิ์ไวด์ การ์ด ในการแข่งขัน       
เฟรนช์ โอเพ่น แม้ว่าในวิมเบิลดัน เธอมี
โอกาสลงเล่นในรอบคดัเลอืก แต่เธอกต้็อง
พบกบัอา การบาดเจบ็ ท�าให้ต้องพลาดราย 
การดงักล่าวไป ส�าหรบัการแข่งขนัยเูอส โอ-
เพ่น ทีจ่ะมขีึน้ทีฟ่ลทัชิง่ เมยีโดวส์ ระหว่าง
วนัท่ี 28 สงิหาคม-10 กนัยายน ทีจ่ะถงึนี้ 

‘คอนต้�’เข้�รอบซินซินเนติ 

โยฮนัน่� คอนต้� มอื 1 ของสหราชอาณา 
จกัร เอาชนะ กกีี ้เบอร์เทนส์ จากเธอร์แลนด์ 
6-3, 6-3 ผ่านเข้ารอบสาม เทนนสิรายการ
ซนิซนิเนต ิโอเพ่น ได้เป็นผลส�าเรจ็ โดน คอน
ต้า จะเข้าไปพบผูช้นะระหว่าง อลเิซ่ คอร์เนต 
จากฝรัง่เศส กบั โดมนิก้ิา ซบิลูโคว่า ขณะที่ 
ซโิมน่า ฮาลปี มอื 2 ของโลก เอาชนะ เทย์
เลอร์ ทาวน์เซนด์ 6-4, 6-1 ขณะทีป่ระเภท
ชาย ฮวน มาร์ตนิ เดล ปอโตร พลกิเอาชนะ 
โทมาส เบอร์ดชิ 2-6, 7-6 (7-1), 6-0 ใช้
เวลา 1 ชัว่โมง 55 นาที เข้าไปพบกบั มติเชลล์ 
ครูเออร์ มอื 244 ชาวอเมรกินั ในรอบต่อไป 
 
‘เตเวซ’กลับ‘เซียงไฮ้’แน่
ค�ร์ลอส  เตเวซ ได้รับอนุญาตให้กลับ
ไปเยี่ยมบ้านเกิดที่อาร์เจนติน่าได้ แต่ให้
สญัญากบัทมีต้นสงักดัเซีย่งไฮ้ เชนิหวั ในซู
เปอร์ลกี จนี ภายในวนัที ่ 30 สงิหาคม ที่
จะถึงนี ้ซึง่มรีายงานข่าวออกมาว่า กองหน้า
วยั 33 ปี ทีย้่ายจากทมีโบค่า จเูนยีร์ส มา
อยูก่บัเซีย่งไฮ้ เมือ่เดอืนธนัวาคม ทีผ่่านมา 
ต้องการอยากจะออกจากทมี โดยอดตีกอง
หน้าทีมแมนเชสเตอร์ ซิต้ี ได้ขออนุญาต
ทางต้นสงักดักลบับ้านเกดิ เพือ่รกัษาอาการ
บาดเจบ็ทีน่่อง เตเวซ เซน็สญัญากบัทมี เป็น
เวลา 2 ปี ยงิได้ 2 ประตจูาก 11 เกม และ
เขาเป็นคนหนึง่ทีไ่ด้รบัค่าเหนือ่ยสงูทีส่ดุคน
หนึง่ประมาณ 634,615 ปอนด์ตอ่สปัดาห์

อ�ร์แซน เวงเกอร์ ยนืยนัอกีครัง้ว่า อเลก็ซสิ ซาน
เชส จะยงัคงเป็นนกัเตะของทมีอาร์เซนอล ไปอกี 
1 ฤดกูาล พร้อมกบัแจ้งว่า อย่าเอาเรือ่งของกอง
หน้าทมีชาตชิิลีไปเปรียบเทียบกับ ดเีอโก้ คอสต้า 
กองหน้าของทมีเชลซ ี 
  ซานเชส วยั 28 ปี มสีญัญาอยูก่บัทมีอกี 1 ปี 
มกัจะตกเป็นข่าวว่าเขาต้องการย้ายออกจากเอมิ
เรตส์ สเตเดีย้ม เพือ่โอกาสในการเล่นแชมเป้ียน
ส์ ลกี แต่อกีด้านหนึง่ อนัโตนโิอ คอนเต้ นายใหญ่
ของทมีเชลซ ีแสดงชัดเจนแล้วว่า คอสต้า ไม่ได้อยู่
ในแผนสร้างทมีของเขา ขณะทีก่องหน้าเลอืดร้อน
ผูน้ี ้ กต้็องการทีจ่ะกลบัไปเล่นให้กบัทมีแอตเลติ
โก มาดรดิ อดตีทมีเก่า   
 เวงเกอร์ กล่าวให้สมัภาษณ์ในเรือ่งนีว่้า “แน่ 
นอน ซานเชส จะยงัอยูก่บัทมี ขณะทีส่ถานการณ์
ของ คอสต้า มคีวามแตกต่างกนันดิหน่อย เรา
ต้องการเกบ็ ซานเชส ไว้กบัเรา เราหวงัเช่นนีม้า
ตลอด รวมถึงตอนนีด้้วย เราอยากจะต่อสญัญา
กบันกัเตะอย่าง ซานเชส, แชมเบอร์เลน และโอ
ซลี แต่มนัยากส�าหรบัผมทีจ่ะไปวเิคราะห์สถาน-

ทมี “ร�ชนัชดุข�ว” เรอลั ม�ดรดิ ต้องรอคณะ
กรรมการด้านวนิยัของสหพนัธ์ฟตุบอลสเปน ประ 
ชมุกนัเมือ่วนัพธุทีผ่่านมา ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจท�า
อะไรกบัโทษแบน 5 นดัของ ครสิเตยีโน่ โรนลัโด้ 
แต่ล่าสดุ ซเีนอดนี ซดีาน โค้ชใหญ่ของทมี ไม่พอ 
ใจกบัการตดัสนิในครัง้นีเ้สยีเท่าไหร่ “ผมหวงัว่า
เมือ่พวกเขาได้พดูคยุกนัในทีป่ระชมุ พวกเขาจะ
ได้เหน็อะไรทีช่ดัเจนมากขึน้ แน่นอน ผมไม่พอใจ
หรอกทีเ่ขาโดนโทษแบน 5 นดักบัเรือ่งทีเ่กดิขึน้ ผม
ไม่รูว่้าเกดิอะไรขึน้ ผมจะบอกกบัคณุได้ว่าผมรูส้กึ

การณ์ของทมีเชลซ ีกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้กบั คอสต้า” 
 สถานการณ์ของ คอสต้า มีความซับซ้อน
มากกว่า เมือ่กองหน้าทมีชาตสิเปน โดนปรบัค่า
เหนือ่ย 2 สปัดาห์ หลงัจากทีเ่ขาไม่กลบัมาสนาม
ซ้อมตามเวลา ขณะนี ้ เขายงัอยูท่ีล่าการ์โต้ บ้าน
เกดิของเขาทีบ่ราซลิ และเมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่านมา 
เขาให้สมัภาษณ์กบัเดลี ่เมล ว่า “ทมีเชลซ ีปฏบิตัิ
กบัเขาอย่างกบัอาชญากร” และเขากห็มดศรทัธา
ในตวั คอนเต้ แล้วด้วย 
 แหล่งข่าวในทมีเชลซ ีเปิดเผยว่า ม ี4 หนทาง
ด้วยกนัที ่ คอสต้า จะหลดุจากสถานการณ์ทีวุ่น่ 
วายนีไ้ด้ 1.กลับองักฤษ 2.กลับสนามซ้อม 3.ท�าตวั
เองให้ฟิตพร้อมลงสนาม และ 4.ท�าตัวเองให้
พร้อมส�าหรบัการถกูเลอืก 
 เวงเกอร์ กล่าวทิง้ท้ายว่า “หากว่าผมเซน็สญั-
ญาแล้ว ผมกจ็ะเคารพในตวัสญัญา และแน่นอน 
หากทมีปล่อยตวัผม มนักเ็ป็นเรือ่งปรกตทิีผ่มจะ
สามารถไปท่ีไหนสกัแห่งหนึง่ อย่างตอนนี ้ผมต่อ
สญัญากบัอาร์เซนอล ไป 2 ปี ผมกต้็องเคารพใน
ตวัสญัญาทีท่�าไว้กบัอาร์เซนอล”

‘ซดี�น’ไม่พอใจโทษแบน‘โด้’
อย่างไร หลงัจากทีผ่มดเูกมอกีครัง้ แต่มนัเป็นเรือ่ง
ทีผ่มไม่แฮปป้ีเลย อย่างไรกต็าม ผมจะไม่แทรก 
แซงการท�างานของกรรมการ เราทกุคนสามารถ
ผดิได้แต่มนัเป็นเรือ่งทีน่่าเบือ่ เมือ่เขาโดนโทษ
แบน 5 นดั หลงัจากทีเ่กดิอะไรขึน้กไ็ม่รู”้  
 กองกลางทมีชาตโิปรตเุกส โดนสัง่โทษแบน 
หลงัจากทีเ่ขาไปผลกั รคิาร์โด้ เด เบอร์กอส เบน
กอตเซยี ทีเ่พิง่จะไล่เขาออก ในเกมทีม่าดรดิ เอา 
ชนะบาร์เซโลน่า 3-1 ในรายการซเูปอร์โคปา นัด
แรก เมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่านมา 

ความต่าง‘ซานเชส-คอสต้า’
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เว็บไซต์ sputniknews.com ของรัสเซีย สะท้อนท่าทีผู ้น�า
ฟิลิปปินส์ต่อสหรฐั โดยปีทีแ่ล้วด่าผูน้�าสหรฐัอย่างหยาบคาย แต่
ล่าสุดประกาศว่า ตนเป็นเพื่อนผู้อ่อนน้อมของสหรัฐ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ในทีส่ดุ น�ยคมิ จองอนึ ผูน้ำ�สงู 
สดุของเกาหลเีหนือ กอ็อกลูก “ชิง่” 
ระงบัแผนยงิขีปนาวธุ “โจมต”ี เกาะ
กวม ท่ีตัง้ฐานทัพของสหรฐั หลงั
จากขูท่�าให้ชาวโลกตืน่ตระหนกพกั
ใหญ่หว่ันเกดิสงคราม

ทดลองขปีน�วธุ และแสดงเจต 
น�ต้องก�รแก้ปัญห�อย่�งแท้ 
จรงิ
  ด้านฮเีธอร์ เนร์ิท โฆษกหญงิ
กระทรวงต่างประเทศสหรฐั แถลง
ว่า เกาหลีเหนือต้องแสดงความ
จริงใจจะยุบเลิกโครงการพัฒนา
ขปีนาวุธและอาวุธนวิเคลยีร์ ทาง
สหรฐัจงึจะยอมเจรจาด้วย เฉพาะ
การระงับแผนยิงขีปนาวุธสู่เกาะ
กวม ถอืว่ายงัไม่เพยีงพอ
 แม้คว�มตึงเครียดจะคลี่-
คล�ยลง  แต่หล�ยฝ่�ยเชื่อว่� 
เก�หลีเหนือไม่ยอมทิ้งโครง-
ก�รพัฒน�ขีปน�วุธและอ�วุธ
นวิเคลยีร์ 
  ศาสตราจารย์คมิ ดงยบุ ผูเ้ชีย่ว 
ชาญด้านการทหาร มหาวทิยาลัย
คยงุน�า (Kyungnam University) 
แห่งเกาหลใีต้ ระบวุ่า ผูท้ีต่ดิตาม
เกาหลเีหนอืต่อเนือ่ง จะรูถ้งึพฤต-ิ
รรมของประเทศนีด้ ียนืยนัเกาหลี 
เหนอืไม่มีถอยหลังด้านการพฒันา
อาวธุนวิเคลยีร์แน่นอน 
 การประกาศจุดยืนล่าสุดของ
เกาหลเีหนอืเอง กส็อดคล้องกับมมุ
มองของคมิ ดงยบุ
 โดยสรปุแล้ว อณุหภมูขิองเรือ่ง
นี ้“เยน็” ลงระดบัหนึง่ แต่แฝงด้วย
ความไม่แน่นอน
 ทำ�ให้สถ�นก�รณ์ยงัคงคลุม 
เครอื ยงัไม่มตีวับ่งชีช้ดัเจนว่� 
อณุหภมูจิะเยน็ลง กระทัง่เข้�สู่
ภ�วะปรกตหิรอืไม่ 

 
 

In Brief : ย่อความ

ผู้นำ�เก�หลีเหนือออกม�
คลีค่ล�ยสถ�นก�รณ์คว�ม
ตงึเครยีดกบัสหรฐั ด้วยก�ร
ประก�ศระงับแผนยงิขปี-
น�วธุ “โจมต”ี เก�ะกวมไว้
ชัว่คร�ว ขณะผูน้ำ�เก�หลใีต้
ยืนยัน  ไม่เกิดสงคร�มใน
ค�บสมทุรเก�หลี

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

คมิ จองอนึ ปรากฏตวัผ่านสือ่ล่า 
สดุ เป็นภาพนัง่พจิารณาแผนทีร่ะบุ
วถิทีีจ่ะยงิขปีนาวธุไปยงัเกาะกวม
 ขณะสำ�นกัข่�วท�งก�รของ
เก�หลเีหนอื (KCNA) ร�ยง�น
ว่� ผูน้ำ�โสมแดง ประก�ศระงบั
แผนยงิขปีน�วธุไว้ชัว่คร�ว เพ่ือ
รอดทู่�ทขีองสหรฐั ก่อนเดนิแผน 
รบัมอืต่อไป
  คมิ จองอนึ เปิดเผยท่าทผ่ีาน 
KCNA ว่า เกาหลเีหนอืจะตอบโต้

ด้วยอาวธุทนัท ี ถ้าถกูสหรฐัลงมอื
ทดสอบศกัยภาพของตน  
 นักวิเคราะห์ตีความค�าพูดดัง
กล่าวว่า เกาหลเีหนอืจะตอบโต้ด้วย
อาวธุ ต่อเมือ่ถกูโจมตก่ีอน เช่นเดยีว
กบัสหรฐัทีร่ะบวุ่า “จะตอบโต้อย่าง
ไม่ปรานี” หากถกูโสมแดงโจมตก่ีอน
 ด้�นประธ�น�ธิบดีมูน  เจ
อนิ แห่งเก�หลใีต้ ประก�ศใน
วนัเดยีวกนัว่�  จะใช้ม�ตรก�ร
ทุกอย่�งป้องกันไม่ให้เกิดสง 
คร�มในค�บสมทุรเก�หล ีระบุ
ก�รตัดสินใจใช้กำ�ลังทห�รใน
ค�บ สมทุรเก�หล ีเป็นอำ�น�จ
ของเก�หลีใต้เพียงประเทศเดียว 
ช�ตอิืน่ไม่มสีทิธดิำ�เนนิก�ร 
  ผู้น�าโสมขาวย�า้ว่า ความขดัแย้ง
ครัง้นี ้ ต้องแก้ด้วยสนัตวิธิเีท่านัน้
ท่าทขีอง 2 ฝ่ายทีผ่่อนคลายลง ท�า 
ให้หลายฝ่ายคาดหวงัว่า จะน�าไปสู่
การเปิดเจรจาแก้ปัญหาความขัด
แย้ง  
 อย่�งไรกต็�ม  สหรฐัยงัคง
ยดึเงือ่นไขเดมิ  โดยน�ยเรกซ์ 
ทลิเลอร์สนั รฐัมนตรต่ี�งประ-
เทศสหรฐั ระบวุ่� สหรฐัพร้อม
เปิดเจรจ� ห�กเก�หลเีหนอืยตุิ

ข้อมูลภาพ : reuters.com

โสมแดงล้มแผนโจมตี‘กวม’



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4646 (1171) วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

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�

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 

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)

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´ 

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

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
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ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
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ตรวจรางวัลสลากออมสิน
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ตรวจรางวัลสลาธ.ก.ส.
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

แผนการด�าเนินธุรกิจครึ่งหลังปี 
2560 และเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ก้าว
สู ่KT ZMICO 4.0 ทีโ่รงแรมเชอ-
ราตัน แกรนด์ สุขุมวิท J 13.00 
น. กติต ิพัฒนพงศ์พิบลู ประธาน
กรรมการสมาคมสินเช่ือท่ีอยู่อา-
ศยั เปิดงานอภมิหกรรมบ้าน-คอน
โดฯ และสนิเชือ่แห่งปี 2017 ทีเ่วที
กลาง โซนเอเทรียม ศูนย์การประ 
ชุมแห่งชาติสิริกิติ์ J 14.00 น. 
ดร.สมเกยีรต ิตัง้กจิว�นชิย์ ประ 

ณย์ีไทย จ�ากดั ส�านกังานใหญ่ J 
09.00 น. ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรง-
ศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิ 
จัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการ
ประชุมวิพากษ์(ร่าง)ยุทธศาสตร์
การวจิยัรายประเดน็ด้านคอร์รปั-
ชัน ที่ห้อง Salon A โรงแรมสวิส
โซเทล เลอ คองคอร์ด J 10.00 
น. ชัยภัทร ศรีวิส�รว�จ� ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลัก
ทรพัย์ เคท ีซมีโิก้ จ�ากดั แถลงข่าว

J 09.00 น. พลเอกส�ธติ พธิ-
รัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท 
ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั แถลงข่าว ก้าว
สู่ 15 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�า-
กดั ทีอ่าคารบรหิาร บรษิทั ไปรษ-

ธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย เปิดตัวเกมกระดาน
สร้างสังคมที่ดี #1: “The trust 
เล่นไปอย่าให้ใครโกง” ห้องประ 
ชุม ชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ J 14.00 น. 
กฤช  เมธ�ธร�ธิป ผู้จัดการทั่ว  
ไปบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั แถลงข่าวเปิดตวั TVC พร้อม
พรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอา-
หาร เซนทรัม ที่ลานเอเทรียม 2 
ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์

บรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�า
กดั ตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ LE-
GO ในประเทศไทยแต่เพยีงผูจ้ดักจิ 
กรรม“LEGO Friends Young Mo-
del Contest” เนือ่งในโอกาส LEGO 
Friends ครบรอบ 5 ปี 
 อนชุดิ�  เอีย๊ะเจรญิ ผูจ้ดัการ
อาวโุสฝ่ายบรหิารผลติภณัฑ์ตวัแทน
จากผลติภณัฑ์เลโก้ กล่าวว่า ในโอ-
กาส LEGO Friends ครบรอบ 5 ปี  
ทาง DKSH จงึได้จดักจิกรรม “LE-
GO Friends Young Model Con-
test” เอาใจเหล่าสาวน้อยวยัสดใส ที่
มากความสามารถ ส�าหรบัเดก็ผูห้ญงิ
ทีม่อีายตุัง้แต่ 6-12 ปี กบัการประ 
กวดน�าเสนอ ตัวแทน 5 ตัวละคร 
จาก LEGO Friends ทีแ่ต่ละตวัละ 
ครมจีดุเด่น ลกัษณะนสิยั และความ
ชอบท่ีไม่เหมอืนกนั เปิดโอกาสให้เห

LEGOฉลองครบรอบ5ปี 

บนัดาลในการเสรมิทกัษะของเด็กให้
ฝึกใช้จนิตนาการสร้างผลงานทีห่ลาก
หลายและยังเป็นการส่งเสริมความ
สัมพันธ์ในสถาบันครอบครัวผ่าน
การเล่นเลโก้ร่วมกนัและเพือ่จดุประ 
กายความคดิสร้างสรรค์ต่อยอดจนิต 
นาการให้กับลูกน้อยด้วยเลโก้ชิ้น
แรก ที่จะช่วยเสริมทักษะของเดก็ๆ 
ด้านการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
การฝึกสมาธิ และการแก้ไขปัญหา 
เปิดโอกาสให้เดก็ๆสร้างผลงานตาม
จนิตนาการอย่างไร้ขดีจ�ากดั 

ล่าเด็กๆ ได้ออกแบบการแต่งกาย
และการแสดงในรูปแบบของตัวเอง 
โดยการจัดกิจกรรมครั้งน้ีถือได้ว่า
เป็นการท�าให้เด็กๆผู้หญิงมีความ
ม่ันใจเพิ่มมากข้ึนในการกล้าแสดง 
ออกในทางทีถ่กูต้อง พร้อมความน่า
รกัสดใสสมวยัและน�าเสนอ Char-
acter ของตัวละครท่ีเลอืกมาได้อย่าง
ชดัเจน
 ครั้งน้ีได้รับเกียรติจากแขกรับ
เชญิอย่าง โก๊ะตี ๋มาร่วมเป็นหนึง่ใน
คณะกรรมการของการตัดสิน และ    
เซอร์ไพรส์สุดพิเศษจาก “น้องวนัใหม่ 
และ ภทัร์ ฉตัรบรริกัษ์” ท่ีมาร่วม
สนกุกบัการเล่นต่อตวัเลโก้สร้างสสีนั
ของงานและร่วมชมการแสดงแข่งขนั
ของผูเ้ข้าประกวดทีม่าโชว์ความสา-
มารถท้ังร้อง เต้น กันอย่างสนุก-
สนานโดยเหล่าสาวน้อยภายในงาน

ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมแต่งตวักนัอย่างจดั
เตม็ เหน็ได้ชดัถงึตวัละครแต่ละตวั 
สนกุไปกบัรปูแบบทีน่่ารกั สสีนัหวาน
แหวว และเร่ืองราวท่ีน�าเสนอชีวิต
ประจ�าวันน่ารักๆตามจินตนาการ
แบบเดก็ผูห้ญิง ผ่านการแสดงจากผู้
เข้าแข่งขนั ณ เซน็ทรลัลาดพร้าวเมือ่
เรว็ๆนี ้โดยเหล่าสาวน้อยผูช้นะได้รบั
รางวัล สดุพเิศษ แพค็เกจทวัร์ Lego 
Land ประเทศมาเลเซยี พร้อมเกยีรติ
บตัรจาก LEGO
 ทั้งนี้ DKSH ขอเชิญชวนผู้ที่
สนใจตัวต่อเลโก้เข้าร่วมกิจกรรม
แคมเปญ Build Amazing กบัสนิค้า 
My First LEGOในราคาเริม่ต้นเพยีง 
180 บาทโดยการเปิดตัวแคมเปญ 
#BuildAmazing นีต้้องการมุง่เน้น
ให้ผู้ปกครองของเด็กทราบว่าการ
เล่นตวัต่อเลโก้นัน้สามารถสร้างแรง
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สังคม

มร.ชอง เป๊ก ฮงุ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สยามลวดเหลก็อตุสาหกรรม 
จ�ากดั ร่วมงาน ครบรอบ 25 ปี ความสมัพนัธ์อาเซยีน-อนิเดยี : ASEAN-
India Expo and Forum 2017 โดยม ี ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ี พลเอก
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นประธานเปิดงานและเยีย่มชมบูธ๊ 

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชม 
เซน็ทรลั ฟูด้ ฮอลล์ สาขาชดิลม พร้อมหารอืแนวทางกระตุน้การบรโิภคผล
ไม้ไทยกบัคณะผูบ้รหิาร โดยม ีพชิยั จริาธวิฒัน์, ปาสคาล บลิโลว์, ชนติร 
ชาญชยัณรงค์ ให้การต้อนรบั ณ เซน็ทรลั ฟูด้ ฮอลล์ ชดิลม 

ดร.วฑิรูย์ สมิะโชคด ีปลดักระทรวงอตุสาหกรรม ร่วมกบัสมาคมเครอืข่าย
ท่ีปรกึษาธรุกิจฯ โดย ดร.วริยิะ ลขิติวงศ์ ผูอ้�านวยการบรหิารหลกัสตูรวชิาชพี
ท่ีปรึกษาธรุกจิ เพือ่การพฒันาวสิาหกจิไทย จดังานร�าลกึพระคณุแม่ เนือ่ง 
เพือ่สมทบทนุและสิง่ของน�าไปมอบให้ผูส้งูอายทุีม่ลูนธิบ้ิานบางแค 

ภวตั เลศิมกุดา รองผูว่้าราชการจงัหวดัชลบรุ ีและ วกิรานต์ มงคลจนัทร์  
ผูจ้ดัการอาวโุสศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา ชลบรุ ี เปิดงาน “The Japan 
Village@CentralPlaza Chonburi” โดยม ีอ�าไพ ศกัดานกุลูจติ สไลวนิสกี้ 
ผูช่้วยท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดัชลบรุ ีร่วมงาน 

สชุาต ินาคเสวก กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด รวมใจผู้บริหารและพนักงานร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จ�านวน 
9,999 ดอก เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลในพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระ
ศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

โมฮาน มร์ูจาน ิประธานบรษิทั มร์ูจาน ิกรุป๊ จดังาน “VANDERBILT NEW 
YORK THE GRAND OPENING IN PHUKET” เพือ่เปิดตวัสโตร์แห่ง
ล่าสดุของ แวนเดอร์บลิท์ นวิยอร์ก ภายใต้แนวคดิ “Modern Heritage” 
ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภเูกต็  

ธนพฒัน์ โรจนไพบลูย์, วรลกัษณ์ ตลุาภรณ์ และ โตมร จนัทรา แถลงข่าว
การแข่งขนัหมากล้อมระดบันานาชาติ MAMA CUP GO INTERNATIONAL 
TOURNAMENT 2017 Presented by THE MALL GROUP ชงิถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  

มร.ไมค์ เคอร์ กรรมการผูจ้ดัการประจ�าภมูภิาคเอเชยี บจก.บีอนิ เอเชยี 
แปซิฟิก แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน beIN SPORTS CONNECT     
เพือ่แฟนบอลชาวไทยได้รบัชมกฬีาฟตุบอลรายการใหญ่ทัว่โลก ผ่านทาง
มอืถอืสมาร์ทโฟน แลปทอ็ป และพซี ี ทีโ่รงแรมปาร์ค ไฮแอท


