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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 

จบัตาปฏกิริยิา
มาณ 3,000-3,500 คน ข้างฝ่าย
พรรคเพื่อไทยหลังจากเสียงดัง
ขงึขงักบัการท�าสงครามข่าวสกดั
กั้นมวลชนดูเหมือนว่าจะเสียง
เบาลง ยังเสียงดังขึงขังอยู่อย่าง
เดยีวคอืยนืยนัว่าทัง้ “ยิง่ลกัษณ์-
บุญทรง-ภูมิ” ไปฟังค�าตัดสิน
ของศาลแน่ ไม่หนี นี่คือท่าทีล่า 
สุดของทั้งสองฝ่าย ส่วนจะสะ 
ท้อนอะไรหรือไม่แล้วแต่จะคิด

แม้จะใกล้วันไคลแมกซ์อ่านค�า
พิพากษาคดีรับจ�าน�าข้าว 25 
สิงหาคม สถานการณ์บ้านเมือง
กลับไม่ปรบัอุณหภมิูสูงขึน้อย่าง
ที่คิดกันไว้แต่แรก ฝ่ายรัฐที่มี 
หน้าทีร่กัษาความสงบเรยีบร้อย
ดชูลิๆ ไม่ได้เคลือ่นไหวอะไรคกึ 
คักมากมายเป็นพิเศษ และยัง
มัน่ใจมาตรการทีท่�ามาแล้วและ
การหาข่าวในพื้นที่ว่าจะมีมวล 
ชนมาหน้าศาลฎีกาฯแค่ประ โลกวันนี้มีประเด็น 2

17th Anniversary
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ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารต�ารวจ
มั่นใจว่าจะมีมวลชนเดินทาง

ให้ก�าลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มาก

 ข้ำงฝ่ำยพรรคเพือ่ไทยหลงัจำก
ทีท่�ำสงครำมข่ำวเรือ่งกำรสกดักัน้
มวลชนของฝ่ำยควำมมัน่คงมำพกั
ใหญ่ดูเหมือนว่ำก�ำลังปรับท่ำที
ใหม่ จำกทีพ่ยำยำมบอกว่ำมกีำร
สกัดกั้นมวลชนในรูปแบบต่ำงๆ
เพ่ือไม่ให้เดินทำงมำที่หน้ำศำล
ฎกีำฯ ปรบัมำเป็นแค่มเีจ้ำหน้ำที่
รัฐออกไปแจ้งเตือนเร่ืองควำมไม่
ปลอดภัยเพรำะเกรงว่ำจะมีมือที่
สำมสวมรอยก่อเหตุควำมไม่สงบ
อำจท�ำให้ได้รบัอนัตรำยได้
 แม้กำรขอควำมร่วมมือในควำม
หมำยของฝ่ำยควำมมัน่คงจะเป็นที่
ทรำบกนัแต่ท่ำทขีองพรรคเพือ่ไทย
ทีข่งึขงัแต่แรกเริม่ดเูบำลง
 ส่วนอะไรท�ำให้เสียงเบำลงต้อง
ไปถำมคนในพรรคเพือ่ไทย
 สิง่เดยีวทีพ่รรคเพือ่ไทยยงัเสยีง
ดงัฟังชัดอยูใ่นตอนนีค้อืการยนืยนั
ว่าทัง้น.ส.ยิง่ลักษณ์ ทีศ่าลฎกีาฯจะ
อ่านค�าพิพากษาคดีปล่อยปละละ 
เลยท�าให้เกดิความเสยีหาย นาย
บญุทรง เตรยิาภริมณ์ อดตีรฐัมน-
ตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ
นายภมู ิสาระผล อดตีรฐัมนตรช่ีวย
ว่าการกระทรวงพาณชิย์ ทีศ่าลฎ-ี
กาฯนดัอ่านค�าพพิากษาคดรีะบาย
ข้าวแบบรัฐต่อรัฐในวันเดียวกัน
ทัง้หมดจะเดนิทางไปฟังศาลฎกีาฯ
อ่านค�าพิพากษาตามนัดแน่นอน 
ไม่มีใครคิดหนี อย่างที่ฝ่ายตรง 
ข้ามทางการเมืองพยายามปล่อย
ข่าว เพราะม่ันใจว่าศาลฎกีาฯจะให้
ความยตุธิรรม
 นีค่อืท่าทล่ีาสดุของทัง้สอง
ฝ่าย ส่วนจะสะท้อนอะไรหรอื
ไม่คงต้องไปพจิารณากนัเอง

เหลือเวลาอีก 3 วัน จะถึงวันนัด
อ่านค�าพิพากษาคดีรับจ�าน�าข้าว
และระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ดู
เหมอืนว่าฝ่ายความมัน่คงมคีวาม
เคลือ่นไหวคกึคกัมากเป็นพเิศษ
 ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำต ิ(คสช.) ได้ประ 
ชุมเพื่อประเมินสถำนกำรณ์และ   
ซกัซ้อมท�ำควำมเข้ำใจแผนปฏบิตัิ
งำนอย่ำงต่อเนือ่ง ซึง่จำกกำรประ 
เมนิของฝ่ำยควำมมัน่คงเชือ่ว่ำจะมี
คนมำให้ก�ำลงัใจ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ 
ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี ท่ี
หน้ำส�ำนักงำนศำลฎีกำแผนกคดี
อำญำของผูด้�ำรงต�ำแหน่งทำงกำร
เมืองไม่มำกอยู่ในระดับ 3,000-
3,500 คน
 กำรรกัษำควำมสงบเรยีบร้อย
เบื้องต้นใชก้ฎหมำยปรกตโิดยให้
ต�ำรวจรับหน้ำเสือ่ด�ำเนนิกำร ส่วน
กองก�ำลงัรักษำควำมสงบเรยีบร้อย
คอยสแตนด์บำยรอให้กำรสนับ 
สนุน นอกจำกนี้ ยังได้ประสำน
งำนกับกรุงเทพมหำนครให้ตรวจ
เช็กกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณ
ศำลฎกีำฯให้มสีภำพใช้กำรได้เพือ่

บันทึกเหตุกำรณ์ทั้งหมดไว้เป็น
หลักฐำน หำกเกิดกำรกระท�ำผิด
กฎหมำย
 ขณะทีฝ่่ำยต�ำรวจซึง่จะรบัหน้ำ 
ทีห่ลกัดแูลสถำนกำรณ์วันอ่ำนค�ำ
พิพำกษำได้จัดเตรียมก�ำลังพลไว้
ปฏบิตัหิน้ำที ่4,000 นำย แบ่งเป็น
ต�ำรวจควบคมุฝูงชน 3,700 นำย 
ทีเ่หลือเป็นฝ่ำยสบืสวนนอกเครือ่ง
แบบทีจ่ะปะปนอยูใ่นฝงูชนและเจ้ำ
หน้ำทีอ่�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำร
จรำจรอกีส่วนหนึง่
 นอกจำกกล้องวงจรปิดของ  
กทม.แล้ว จะมกีำรตดิตัง้กล้องวงจร 
ปิดเพิ่มเติมโดยรอบอีกประมำณ 
40 ตัวเพ่ือเก็บภำพ ท้ังนี้ หำกมี
บคุคลบกุรกุพืน้ทีห่วงห้ำมหรอืยยุง

ปลกุป่ันให้เกดิควำมวุน่วำยทีห่น้ำ
ศำลจะเกบ็หลกัฐำนให้ออกหมำย
เรยีกด�ำเนนิคดใีนภำยหลงั
 นอกจำกนี ้ยงัมกีำรตดิตัง้เครือ่ง
วอล์กทร ู3 เครือ่ง รถควบคมุฝงูชน 
20 คนั เฮลคิอปเตอร์ 3 ล�ำ รถ-
พยำบำล 4 คนั อกีด้วย
 เม่ือพิจารณาจากการเตรียม
ความพร้อมของฝ่ายความมัน่คงทัง้
ทหารต�ารวจแสดงให้เห็นว่ามี
ความมัน่ใจว่าจะมมีวลชนเดนิทาง
มาให้ก�าลังใจอดีตนายกรัฐมนตรี
ไม่มากไปกว่าทีป่ระเมนิไว้
 ส่วนอะไรท่ีท�าให้มคีวามมัน่ 
ใจก็คงจะพอทราบกันบ้างอยู่
แล้วไม่ต้องสาธยายอะไรกนัให้
มาก
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

  กระทรวงสำธำรณสขุเป็นกระทรวงทีถ่อืว่ำ
พวกคนหัวดีเรียนดี น่ำจะประพฤติดีด้วย แต่
กเ็ช่ือว่ำคงมไีม่กีค่นทีเ่ป็นพวกหวัง ูแต่ถ้ำปล่อย
ไว้ก็อำจมีเพิ่มขึ้นและท�ำให้คนพวกนี้ย่ำมใจ 
เพรำะไม่มใีครจดักำร กห็วงัใจว่ำจะช่วยกนัจดั 
กำรเรื่องน้ีให้มันดีขึ้น อย่ำให้กิเลสเข้ำครอบ
ครองใจจนเกนิไป เรำต้องช่วยกนัให้อยู่ในกรอบ
ของคณุงำมควำมด ีไม่งัน้กจ็ะมีคดฉีำวโฉ่แบบ
นี้โผล่ขึ้นมำเรื่อยๆ ผู้บังคับบัญชำก็ต้องไม่ปก 
ป้องลูกน้องหัวงูคนนี้ เพรำะอำจถูกวิพำกษ์
วิจำรณ์ว่ำเป็นพันธุ์เดียวกันหรือเปล่ำ จึงไม่
กระตือรือร้นขวนขวำยจัดกำร  
 ผู้ตรวจของกระทรวงทั้งหลายก็ต้อง
ตดิตามข่าวสาร ถามไถ่เยีย่มเยยีนลกูน้อง
ลกูจ้างบ้าง เรือ่งแบบนีผู้ห้ญิงเขาไม่สมคัร
ใจแล้วจะไปข่ม ขืนใจ แม้ไม่ถงึกับขม่ขืน
ร่างกาย แต่มนักร็ะทมขมขืน่ ตวัผูก้ระท�า
ก็ต้องตรอมตรมขมขื่นเมื่อเกิดคดีความ 
จึงอย่าก่อกรรมท�าเวรแบบนี้อีกเลย อยู่
ในศีลในธรรมกันบ้างเถอะ อย่าให้กิเลส
ถล�าจนก�าชีวิตเราไว้จนกระทั่งกระดิกไม่
ได้ ขอฝากให้ส�านึกเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว 
เป็นบทเรยีนของข้าราชการทกุกระทรวง 
อย่ามอีารมณ์หืน่ ขอให้มอีารมณ์อยากดบั
ทุกข์บ้าง อย่ามีแต่อารมณ์แส่หาทุกข์กัน
เลย
  เจริญพร

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

  
In Brief : ย่อความ

ข้าราชการหวังู

ช่วยกนัจัดการเรือ่งนีใ้ห้มนัดขีึน้ อย่า
ให้กเิลสเข้าครอบครองใจจนเกนิไป 
เราต้องช่วยกันให้อยู่ในกรอบของ
คุณงามความดี ไม่งั้นก็จะมีคดีฉาว
โฉ่แบบนี้โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ   

ใกล้วนัท่ี 25 สงิหำคม กย็ิง่มข่ีำวกำรใช้
อ�ำนำจแปลกๆให้เหน็ รวมถงึอำกำรของ 
“ทัน่ผูน้�า” ทีบ่่งบอกควำมปรกตทิีไ่ม่
ปรกต ิ จงึไม่แปลกทีบ่รรดำลิว่ล้อ “ระ
ดบับิก๊” กต้็องโชว์ให้เหน็ผลงำนเอำใจ 
“นาย”   
 อย่ำงข่ำวไม่แปลกแต่ผิดปรกต ิกรณี
เอำทหำรไปลำดตระเวนที ่“ล�าพนู” อ้ำง
เป็นกำรฝึกเพือ่เตรียมพร้อมก่อนลงพืน้
ทีช่ำยแดนใต้ หรอืข่ำวบงัคบัให้ประชำ-
ชนเซน็หนงัสอืยนิยอมให้ควำมร่วมมอื
ไม่ให้น�ำมวลชนไปให้ก�ำลงัใจ “เจ๊ปู” 
แม้ “นายทหารใหญ่” จะปฏเิสธไม่เป็น
ควำมจริงกต็ำม แต่โลกออนไลน์กม็กีำร
เผยแพร่หนงัสอืดงักล่ำวไปทัว่  
 หรือกรณีกำรแจ้งข้อหำควำมผิด
มำตรำ 116 “วฒันา เมอืงสขุ” กรณี
โพสต์ตำมหำ “หมดุคณะราษฎร” ทัง้
ทีเ่ป็นคดเีดมิ จนเจ้ำตวัถกูตัง้ค�ำถำมว่ำ
ผดิปรกตหิรือไม่ เพรำะก่อนหน้ำนีเ้จ้ำ
ตัวมีกำรโพสต์แสดงควำมเห็นวิพำกษ์
วิจำรณ์กำรท�ำงำนของรัฐบำลและกำร
ห้ำมปรำมประชำชนทีจ่ะมำให้ก�ำลงัใจ 
“เจ๊ป”ู จน “ผูม้อี�านาจ” และลูกน้อง
ออกอำกำรไม่พอใจไปตำมๆกนั
 เช่นเดยีวกบั “กรงุเทพโพลล์” ทีร่ะ  
บผุลส�ำรวจล่ำสดุว่ำ 3 ปี “รฐับำลทัน่
ผูน้�ำ” คะแนนนยิมลดลงทกุด้ำน จงึไม่
แปลกที ่“โฆษกใหญ่” จะออกมำแสดง
กึน๋ขอให้สือ่ทีวแีต่ละช่องท�ำข่ำว “รฐั-
มนตรีสัญจร” ไม่ซ�้ำกัน แม้จะอ้ำงว่ำ
ไม่ใช่ “กำรบงัคบั” จน “องค์กรสือ่” ต้อง
ตอกกลบัว่ำ “สือ่” ไม่ใช่ลกูจ้ำงรฐับำล 
ซึง่กท็�ำให้ “ท่ันผูน้�ำ” ออกอำกำรปรกติ
ทีไ่ม่ปรกติ 
 สารพัดเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้
ไม่มอีะไรในกอไผ่ นอกจากสะท้อน
ให้เหน็สัจธรรมทีว่่า “เวลาเปลีย่น 
อ�านาจเปล่ียน” กแ็ค่นัน้!  
 
  

เรือ่งของอาการ?

หัวหมอกลำยเป็นหัวงู เมื่อข้ำรำชกำรในกระ 
ทรวงสำธำรณสุขเป็นข้ำรำชกำรหัวงู แต่เรื่อง
น้ีกลับปล่อยให้ยืดเยื้อมำนำนมำก ท�ำให้ข้ำ 
รำชกำรหญงิต้องอบัอำยหลำยคนกว่ำจะมกีำร
กล่ำวโทษร้องทกุข์แจ้งควำมด�ำเนนิคด ีถอืเป็น
เรือ่งน่ำละอำยอย่ำงยิง่ ทัง้ทีม่กีำรลวนลำมหลำย
ครัง้หลำยหน ใช้ฐำนะควำมเป็นผูบ้งัคบับญัชำ 
เป็นเจ้ำนำยมำข่มเหงรังแก  
 ฟังเรื่องนี้แล้วน่าเจ็บกระดองใจจริงๆ 
เพราะถือเป็นเรื่องเสียหายมากท่ีน่าละ 
อายอย่างมาก ถ้าปล่อยให้มีการกระท�า
ชัว่กจ็ะยิง่ชัว่มากขึน้ ความชัว่อย่างทีพ่ระ 
พทุธเจ้าตรสัว่า ยิง่ท�า ยิง่ปกปิด ความชัว่
ก็ย่ิงรั่วรด หลังคามุงดี บังดี ปิดดีก็กัน 
แดด กันฝน พ้นโรค พ้นหวัด แต่ถ้าเป็น
ความผิดแล้วปกปิดไม่เหมือนหลังคา 
หลังคาบ้านปกปิดดี มุงดี ฝนก็ไม่รั่วรด 
แต่ความผิดยิ่งท�า ยิ่งปกปิดก็ยิ่งรั่วรด
  ดงันัน้ เป็นเรือ่งดทีีก่ลุม่สตรอีอกมำเคลือ่น 
ไหวเพือ่รกัษำ เยยีวยำให้ผูช้ำยทัง้หลำยทีเ่ป็น 
“เฒ่ำหวัง”ู ไม่กล้ำท�ำชัว่ท�ำผดิ จะได้รูจ้กัหกัห้ำม
ใจ เพรำะไม่อยู่ในศีลในธรรมห่อหุ้ม เอำแต่กิ 
เลสตณัหำมำห่อหุม้ เลยท�ำให้ชวีติต้องนัง่กลุม้ 
ถ้ำฝึกฝนศลีธรรมมทีมะมกีำรข่มใจห้ำมใจกจ็ะ
สบำยใจ ไม่ต้องกลุ้มใจ เพรำะไม่บงัคบัหกัห้ำม
ใจเลยต้องมำนั่งกลุ้มใจทุกข์ทรมำน ช่ือเสียง
วงศ์สกุลก็ได้รับควำมเสียหำย
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เอาใจคนรกัสขุภาพ : ชยัพล กฤต-
ยาวาณิชย์ ผู้อ�านวยการอาวุโสการ
ตลาด บริษทั บตัรกรุงศรอียธุยา จ�า 
กดั ร่วมกบั 80 โรงพยาบาลชัน้น�าทัว่
ประเทศ มอบสิทธิประโยชน์ให้กับ
สมาชกิบตัรเครดติกรงุศรทีกุประเภท 
เม่ือใช้จ่ายผ่านบตัรตามเงือ่นไขทีก่�า 
หนด ดูรายรายละเอยีด เพิม่เตมิได้ที่ 
www.krungsricard.com/health

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,150.00 บำท

 ขำย 20,250.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,784.00  บำท

 ขำย   20,250.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,286.31  ขำย 1,286.70
ลอนดอน ซื้อ 1,286.40 ขำย 1,286.61

ภาวะหุน้ 21 สงิหาคม 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

 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

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

33.48

39.7225

44.5225

4.3588

0.31633

24.67825

+3.09  1,569.62  
  36,269.92
+5.64  2,239.95  
  26,254.73
+2.57  999.27  
  20,800.75
-1.70  532.37  
  1,818.15

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,686.03  +4.57

2,340.71  +7.72

2,408.60  +3.37

1,832.27  +5.10

2,360.66  +6.96

2,873.03  -1.01

1,247.38  +3.45

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,991.97

16.52

3,723.14

10.27

2,268.83

-

11,361.74

31.33

12,403.98

34.20

-1,042.24

-

15,426.00

42.53

16,219.57

44.72

-793.56

-

‘คิวอาร์โคด้มอืถอื’รบั-จา่ยเงนิ

เตบิโตของโมบำย แบงกิง้ และผูบ้ริ 
โภคมีแนวโน้มท�ำธุรกรรมกำรเงิน
ผ่ำนโทรศัพท์มอืถอืมำกขึน้ ซึง่เห็น
ได้จำกตัวเลขผู้ใช้งำนโมบำย แบงก้ิง
ท้ังระบบธนำคำรพำณิชย์ของไทยปี 
2559 โต 50% และแอปพลเิคชนั K 
PLUS ของธนำคำรกสกิรไทยมผู้ีใช้
กว่ำ 6 ล้ำนรำย แอปพลเิคชนับนมอื
ถอืในกำรใช้จ่ำย “ยงิป๊ิบ จ่ำยป๊ับ” 
จะช่วยให้กำรช�ำระเงนิรวดเรว็ สะดวก
และปลอดภยั ทัง้ลกูค้ำและร้ำนค้ำ
ขนำดย่อมทีม่ยีอดกำรรบัโอนเงนิไม่
เกนิ 50,000 บำทต่อรำยกำร ทัง้ร้ำน
อำหำรและเครือ่งดืม่ ร้ำนสนิค้ำแฟ 
ชัน่และกำรเดนิทำงในชวีติประจ�ำวนั 

เช่น กลุม่มอเตอร์ไซค์รบัจ้ำง โดยใน
ช่วงแรกมีพ้ืนท่ีกำรให้บริกำรใน 3 
แหล่งชอ็ปป้ิงขนำดใหญ่ในกรงุเทพฯ 
ได้แก่ สยำมสแควร์ ตลำดนดัจตจุกัร 
และเดอะแพลทนิมั แฟชัน่มอลล์ ประ 
ตนู�ำ้ ซึง่มจี�ำนวนร้ำนค้ำรวมกันมำก 
กว่ำ 10,000 ร้ำนค้ำ

กสกิรไทยตอกย�า้ดจิทิลั แบงก้ิงให้ช�าระเงนิด้วยควิอาร์โค้ดบนมอื
ถอื “K PLUS SHOP” เจาะร้านค้าย่อยกลุม่ร้านอาหารและเครือ่ง
ดืม่ แฟชัน่และชวีติประจ�าวนั ประเดมิ 3 พืน้ทีแ่รก สยามสแควร์ 
จตจุกัร และเดอะแพลทนิมั แฟชัน่มอลล์ ประตนู�า้ พร้อมขยาย
ทัว่ประเทศสิน้ปีนี ้ตัง้เป้าร้านค้ารบัช�าระกว่า 200,000 ร้านค้า 

 นำยพชัร สมะลำภำ รองกรรม 
กำรผู้จัดกำรอำวโุส ธนำคำรกสกิร
ไทย กล่ำวว่ำ พร้อมให้บรกิำรระบบ
กำรช�ำระเงนิด้วยควิอำร์โค้ดเตม็รปู
แบบกบักลุม่ร้ำนค้ำขนำดย่อมผ่ำน
แอปพลเิคชนั K PLUS SHOP ซึง่
สะดวกทัง้ผูข้ำยและลกูค้ำ ในอนำคต
จะรบักำรช�ำระเงนิกลุม่นกัท่องเทีย่ว
จีนที่เดินทำงท่องเที่ยวในไทยด้วย 
ซ่ึงแอปพลิเคชันที่นักท่องเท่ียวจีน
นยิมใช้ อย่ำง อำลเีพย์ (Alipay) และ
วแีชท (WeChat) K PLUS SHOP 
จึงเป็นทำงเลือกในกำรช�ำระเงินที่
สะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั 
 นำยพชัร กล่ำวว่ำ เนือ่งจำกกำร

 นำยเทอเรนซ์ แพง ประธำนเจ้ำ
หน้ำทีฝ่่ำยปฏบิตักิำร Shopee อ-ี
คอมเมร์ิซรำยใหญ่ของไต้หวนั กล่ำว
ว่ำ ปีทีผ่่ำนมำจัดแคมเปญ “Shopee 
9.9 Mobile Shopping Day” ได้รบั
กำรตอบรับจำกชำวไทยอย่ำงดี มี
ยอดกำรสัง่ซือ้สนิค้ำเพิม่ขึน้ 5 เท่ำ
และมกีำรเข้ำชมเพิม่ขึน้ 3 เท่ำภำย 
ใน 24 ชัว่โมง ปีนีจึ้งใช้งบกำรตลำด
กว่ำ 200 ล้ำนบำทเพือ่จะเพิม่อตัรำ
กำรเข้ำชมให้สงูขึน้ 5 เท่ำ และยอด
กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำเพิ่มข้ึน 3 เท่ำ
จำกกำรร่วมแคมเปญกำรขำยสนิค้ำ
ออนไลน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งปีครัง้นี้ 
 ประเทศไทยถอืเป็นตลำดส�ำคญั
เนือ่งจำกเป็นตลำดทีม่ศีกัยภำพสงู 

‘Shopee’แคมเปญใหญ่ชงิตลาดออนไลน์
Mobile Shopping day” ยงัมพีนัธ 
มติรส�ำคัญอย่ำงธนำคำรไทยพำณชิย์ 
ธนำคำรกสกิรไทย และดแีทค จงึเชือ่
มัน่ว่ำแคมเปญครัง้นีจ้ะทบุสถติยิอด
ขำยในประเทศไทยอย่ำงสิน้เชงิ
 โดยตัง้แต่วนัที ่21 ส.ค.-9 ก.ย. 
“Shopee 9.9 Mobile Shop ping 
Day” จะแจกโค้ดส่วนลดโปรโมชัน่
และแฟลชดีลทกุวัน เร่ิมจำกสนิค้ำชิน้
ละ 9 บำทขึน้ไปจนถงึสนิค้ำทีม่ส่ีวน 
ลด 90% ครอบคลมุสนิค้ำหลำกหลำย
ประเภท อำทิ สนิค้ำแฟชัน่ควำมงำม
และกำรออกก�ำลงักำย สนิค้ำแกดเจต็
และเทคโนโลย ีเครือ่งตกแต่งบ้ำน รวม
ถึงผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเด็ก รวมถึงมี
แบรนด์สนิค้ำชัน้น�ำกบัข้อเสนอพเิศษ 

เทอเรนซ์ แพง

กำรแคมเปญคร้ังนี้จึงยกระดับและ
คัดสรรสินค้ำช้ันน�ำท่ีตรงกับควำม
ต้องกำรของลกูค้ำหลำยกลุม่มำกขึน้ 
เพ่ือก้ำวข้ึนเป็นแพลทฟอร์มท่ีครบ
วงจรด้วยสนิค้ำทีห่ลำกหลำยและมี
คณุภำพ แคมเปญ “Shopee 9.9 
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 กรมธนำรกัษ์ กระทรวงกำร
คลัง เปิดรับจองเหรียญที่ระลึก
ในโอกำสกำรพระรำชพิธีถวำย
พระเพลิงพระบรมศพพระบำท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิล
อดุลยเดชบรมนำถบพิตร เพื่อ
เป็นอนุสรณ์แก่พสกนิกรชำว
ไทย และนำนำประเทศไว้เคำรพ
สักกำระ ซึ่งตลอดระยะเวลำที่
ทรงครองสิริรำชสมบัติมำยำว 
นำน 70 ปี ได้ทรงปฏบิตัพิระรำช
กรณียกิจอันมีคุณประโยชน์ต่อ
พสกนกิรชำวไทยนำนปักำร ทรง
พระปรีชำสำมำรถปรำดเปรื่อง 
และพระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณ 
ธรรมทุกประกำร ทรงเป็นพระ
มหำกษัตริย์ผู้ทรงด�ำรงสิริรำช
สมบตัเิพยีบพร้อมด้วยทศพธิรำช
ธรรมทรงเจริญด้วยพระเกียรติ
คุณบุญญำธิกำรเป็นท่ีแซ่ซ้อง-
สรรเสรญิทุกทศิำนุทิศนับแต่เสดจ็
เถลิงถวัลยรำชสมบัติตรำบจน
ปัจจุบัน
 โดยเหรยีญทีร่ะลกึมทีัง้หมด 
4 ประเภทได้แก่ เหรียญที่ระ-
ลึกทองค�ำรำคำ 50,000 บำท 

เหรียญที่ระลึกเงินรำคำ 2,000 
บำท เหรยีญทีร่ะลกึทองแดงรม
ด�ำพ่นทรำยรำคำ 3,000 บำท 
และเหรียญที่ระลึกคิวโปรนิก-
เกิลรำคำ 100 บำท โดยมีลวด 
ลำยด้ำนหน้ำกลำงเหรยีญมพีระ
บรมรูปฯ ทรงฉลองพระองค์เครือ่ง
แบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระ 
องค์ครุยมหำจักรีบรมรำชวงศ์ 
ทรงเครื่องขัตติยรำชอิสริยำ-    
ภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง
มหำจักรีบรมรำชวงศ์ และสำย
สร้อยจลุจอมเกล้ำ ภำยในวงขอบ
เหรียญเบื้องล่ำงมีข้อควำมว่ำ 
“พระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถ
บพิตร” ด้ำนหลังกลำงเหรียญมี
รปูพระเมรมุำศพระบำทสมเดจ็
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดชบรมนำถบพิตร อยู่เหนือ
ลำยเมฆเบ้ืองบนรปูพระเมรมุำศ
มอีกัษรพระปรมำภไิธย ภปร.ภำย 
ใต้พระมหำพชิยัมงกฎุ เบือ้งหลงั
รูปพระเมรุมำศมีรูปแสงพระ-
อำทติย์แผ่รศัมีผ่ำนปยุเมฆ ภำย 
ในวงขอบเหรียญเบื้องล่ำงมีข้อ 

ควำมว่ำ “พระรำชพธิถีวำยพระ
เพลงิพระบรมศพ” และข้อควำม 
“วนัพฤหสับดทีี ่26 ตลุำคม พทุธ 
ศกัรำช 2560” ซึง่เป็นวนัพระรำช
พิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ
 นำยพชร อนนัตศลิป์ อธบิดี
กรมธนำรกัษ์ กล่ำวว่ำ กรมธนำ 
รักษ์ได้ร่วมมือกับสมำคมธนำ 
คำรไทย สภำสถำบนักำรเงนิของ
รฐัและธนำคำร 19 แห่งทกุสำขำ
ทั่วประเทศเปิดรับจองเหรียญ ที่
ระลึกตั้งแต่วันที่ 22 สิงหำคม- 
30 กันยำยน 2560 รวมทั้งส�ำ 
นกักำรคลงักรมธนำรกัษ์ หน่วย
รบัและจ่ำยแลกเหรยีญกษำปณ์ 
ส�ำนกับรหิำรเงนิตรำจงัหวดัปทมุ 
ธำนี พิพิธภัณฑ์เหรียญถนน
จกัรพงษ์ศำลำธนำรกัษ์ 1 จงัหวดั
เชยีงใหม่ ศำลำธนำรกัษ์ 2 จงั-
หวดัสงขลำ ส�ำนกังำนธนำรกัษ์
พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศ ส�ำ-
หรบัธนำคำร 19 แห่งเปิดรบัจอง
เหรียญที่ระลึก 3 ประเภท ยก 
เว้นเหรียญที่ระลึกทองแดงรม
ด�ำพ่นทรำย โดยใช้หลักฐำนท่ี
แสดงควำมเป็นบุคคลสัญชำติ

กรมธนารกัษ์เปิดรบัจองเหรยีญทีร่ะลกึในโอกาสการพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพในหลวงรชักาลที ่ 9 มี
ท้ังหมด 4 ประเภท ได้แก่ เหรยีญทองค�าราคา 50,000 บาท เหรยีญเงนิราคา 2,000 บาท เหรยีญทองแดงรมด�าพ่น
ทรายราคา 3,000 บาท และเหรยีญควิโปรนกิเกลิราคา 100 บาท โดย 1 คนสามารถสัง่จองได้ไม่เกนิ 3 สทิธิ

เปิดจองเหรียญที่ระลึก

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ไทยทีท่ำงรำชกำรออกให้และมี
เลขประจ�ำตัวประชำชน ทั้งนี้ผู้
สั่งจอง 1 คนสำมำรถสั่งจองได้
ไม่เกนิ 3 สทิธ ิ(รวมของตนเอง)  
และแต่ละสิทธิสำมำรถส่ังจอง
ได้เพียงครั้งเดียว แม้จะใช้สิทธิ
ในครัง้แรกไม่ครบตำมจ�ำนวนที่
ก�ำหนด ยกเว้นผู้สั่งจองเหรียญ
ที่ระลึก ณ ธนำคำรสำมำรถมำ
ใช้สทิธสิัง่จองเหรยีญทีร่ะลกึชนดิ
ทองแดงรมด�ำพ่นทรำยทีห่น่วย
รบัจองของกรมธนำรกัษ์ได้ โดย
สำมำรถรับเหรียญที่ระลึก ณ 
สถำนที่สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 29 
มกรำคม 2561 เป็นต้นไป
 ส�ำหรับรำยได้จำกกำรจ�ำ-
หน่ำยเหรยีญทีร่ะลกึหลงัหกัค่ำ
ใช้จ่ำยแล้ว จะน�ำข้ึนทูลเกล้ำฯ 
ถวำยเพื่อทรงใช้สอยตำมพระ
รำชอัธยำศัย สอบถำมรำยละ-
เอยีดเพิม่เตมิได้ทีส่�ำนกักำรคลงั 
กรมธนำรักษ์ โทร. 0-2278-
5446 พิพิธภัณฑ์เหรียญ โทร.
0-2282-0818 หน่วยรบัและจ่ำย
แลกเหรยีญกษำปณ์ ส�ำนกับร-ิ
หำรเงนิตรำ โทร.0-2565-7900   



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 18 ฉบับที่ 4649 (1174) วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กีฬา

โลกกีฬา

‘มกูรูซู่า’ยงัไม่มองถงึยเูอส 
การ์บเีน่ มกูรูซู่า มอื 4 จำกสเปน กล่ำวดใีจ
กับแชมป์ซินซินเนติ โอเพ่น หลังจำกท่ีเธอ
เอำชนะ ซโิมน่ำ ฮำเลป 6-1, 6-0 ในนัดชงิ
ชนะเลศิ เมือ่วนัอำทติย์ทีผ่่ำนมำ โดยเธอให้
เครดติเกมในรอบทีส่ำม ทีเ่ธอเบรก 3 แมตช์
พอยต์ ในเกมทีเ่อำชนะ แมดสัิน คีย์ส จำก
สหรฐัอเมรกิำมำได้ ขณะท่ีฝ่ำยชำย กรกีอร์ ดิ
มติรอฟ กเ็พิม่ควำมมัน่ใจก่อนลงท�ำศกึยเูอส 
โอเพ่น เมือ่เอำชนะ นคิ คร์ีจอีอส 6-3, 7-5 
 “เกมทีพ่บกบัคย์ีส เพิม่ควำมมัน่ใจฉนัได้
มำก ผมชอบเล่นเกมใหญ่ๆแบบน้ี ฉันเชือ่ว่ำ
จะเล่นได้ด ี และมคีวำมสขุกบักำรอยูใ่นสถำน 
กำรณ์เช่นนัน้ เมือ่ตอนทีฉ่นัเป็นเดก็ๆ ฉนัฝัน
ว่ำจะต้องไปให้ได้ และฉนักม็ำได้ แต่อย่ำงไร
กต็ำม รำยกำรยเูอส โอเพ่น เป็นรำยกำรแข่ง 
ขนัทีย่ำวกว่ำนี ้และมนัแตกต่ำงกนัโดยส้ินเชงิ 
แต่ฉนักจ็ะพยำยำมอย่ำงเตม็ท่ีให้ดท่ีีสุด” 
 ขณะที ่ดมิติรอฟ กล่ำวถงึชยัชนะของตน 
เองในรำยกำรนีว่้ำ “ผมมคีวำมสขุมำก ผมไม่รู้
จะพดูว่ำอะไร บอกตำมตรง ผมดใีจท่ีถ้วยรำง 
วลัอยูใ่นมอืของผม โดยกำรมำเอำชนะทีน่ี ่ผม
ชอบกำรแข่งขนัรำยกำรนี ้ผมท�ำได้ดมีำ 2-3 
ครัง้ และคดิเสมอว่ำจะต้องเป็นวนัของผมสกั
วนัหนึง่ และมนักเ็ป็นจรงิ แน่นอน ผมจะมี
ควำมมัน่ใจมำกขึน้กบัรำยกำรยเูอส โอเพ่น ที่
ก�ำลงัจะมำถงึ แต่สิง่ทีส่�ำคญัท่ีสุดกคื็อท�ำงำน
ของผมต่อไป และเตรยีมให้พร้อมทีส่ดุ ส�ำหรบั
เกมยเูอส โอเพ่น ทีก่�ำลงัจะมำถงึ” 

‘นาดาล’ประเดมิท่ีบรสิเบน 
ราฟาเอล นาดาล ทีไ่ด้มโีอกำสกลบัขึน้มำ
เป็นมอื 1 ของโลก อกีครัง้ในรอบ 3 ปี ออก
มำประกำศว่ำ เขำจะเริม่ฤดกูำลที ่18 ในอำ-
ชีพของเขำ ทีบ่รสิเบน อนิเตอร์เนชัน่แนล ใน
เดอืนมกรำคมทีจ่ะถงึนี้ 
 นกัหวดวยั 31 ปี ทีพ่่ำยรำยกำรอุน่เครือ่ง
ก่อนศกึออสเตรเลยีน โอเพ่น ในรอบก่อนรอง
ชนะเลศิ แก่ มลิอส รำโอนกิ เมือ่ต้นปีทีผ่่ำน
มำ ก่อนท่ีจะพ่ำย โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ในนดั
ชิงชนะเลศิท่ี เมลเบร์ิน ปำร์ค เขำยอมรบัว่ำ 
เขำรูส้กึสนกุ ทีไ่ด้มโีอกำสล้ิมรสบรรยำกำศที่
ควนีส์แลนด์ เทนนสิ เซน็เตอร์ “บรรยำกำศยิง่
ใหญ่มำก เมือ่ปีท่ีแล้ว เป็นปีแรกของผม และ
ประสบควำมส�ำเรจ็มำก แฟนๆกใ็ห้กำรต้อน 
รบัเป็นอย่ำงด ีและปีหน้ำผมจะไปทีน่ัน่อกี”

ซเีนอดนี ซดีำน โค้ชใหญ่ ทมี “ราชนัชดุขาว” 
เรอลั มาดรดิ ยอมรบัว่ำตวัเองมคีวำมสขุอย่ำง
มำกทีไ่ด้เหน็ลกูทมีเล่นอย่ำงมคีวำมสุขในเกม
ทีเ่อำชนะทมีลำ คอรนุญ่ำ ในนดัเปิดฤดกูำล 
3-0 แม้ว่ำในเกมนี ้แซร์จโิอ รำมอส กปัตนัทมี
จะโดนไล่ออกช่วงท้ำยเกมกต็ำม 
 ไฮไลท์ของเกมนี ้เกดิขึน้ในประตทูีส่องของ
ทมีมำดรดิ เมือ่พวกเขำท�ำชิง่ 44 ครัง้ ผ่ำนนกั
เตะ 11 คนทัง้ทมี ใช้เวลำ 107 วนิำท ีก่อนทีจ่ะ
ส่งบอลเข้ำไปนอนอยูก้่นตำข่ำย ซึง่ในส่วนตวั
ของ ซดีำน ได้ยกตวัอย่ำงประตดูงักล่ำวว่ำ เป็น
สิง่ทีเ่ขำและลกูทมีของเขำท�ำงำนอย่ำงหนกัเพือ่
ทีจ่ะแสดงออกมำให้เหน็ในสนำมแข่งขนั ซึง่ผล   
ออกมำเป็นเรือ่งทีน่่ำพงึพอใจมำก 
 “เรำพยำยำมทีจ่ะเล่น และเรำรูด้ว่ีำ นกัเตะ
ของเรำท�ำในสิง่นีไ้ด้” ซดีำน กล่ำว “เรำต้องกำร
เล่นบอลด้วยควำมสนกุ และเล่นให้ดทีีส่ดุ ประตู
ทีส่อง แสดงให้เหน็ผลของกำรท�ำงำนหนกัของ
พวกเรำ นีค่อืส่ิงทีพ่วกเรำต้องกำร เม่ือทมีเรำได้
ประตจูำกจงัหวะแบบนี ้เรำต้องพงึพอใจอยูแ่ล้ว 
เป็นเรือ่งปรกตทิีเ่รำต้องมีควำมสุขกบัส่ิงทีเ่รำท�ำ 
แต่กบัสนำมแห่งนีไ้ม่ใช่เรือ่งง่ำยทีจ่ะท�ำได้พวก
เขำเริม่ต้นได้ด ีและมีโอกำสท�ำประตพูวกเรำได้
เสยีด้วย”  
 ขณะทีก่ำรที ่รำมอส ต้องโดนใบแดง (เหลอืง
ใบทีส่อง) ออกจำกกำรแข่งขนั นบัเป็นใบที ่23 
ในอำชพีค้ำแข้งของเขำ ซดีำน มคีวำมเหน็ใน
เรือ่งนีว่้ำ “ผมไม่มคีวำมสขุเท่ำไหร่กบัสิง่ทีเ่กดิ
ขึน้กบั แซร์จโิอ มนักเ็หมอืนทกุครัง้ทีผ่มต้องเสยี
นกัเตะในทมีไป ผมไม่รูว่้ำใบเหลอืงใบทีส่องแฟร์
หรอืไม่ ผมคงต้องดจูำกภำพอกีครัง้หนึง่ ระ-
หว่ำงเกมผมไม่เห็น แต่นีก่เ็ป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้ได้ใน
เกมฟตุบอล เขำกระโดดเข้ำหำบอล ในขณะที่

เป็นทีค่ำดกนัว่ำ ทมี “ปิศาจแดง” แมนเชส
เตอร์ ยไูนเตด็ จะเซน็สญัญำกบั ซลาตนั อบิรา
ฮโิมวชิ อกีครัง้ในช่วงสปัดำห์นี ้โดยสญัญำฉบบั
ใหม่เกดิขึน้เรว็กว่ำก�ำหนด เนือ่งจำกอำกำรบำด
เจบ็ทีห่วัเข่ำของอดตีกองหน้ำทมีชำตสิวเีดน หำย
เรว็กว่ำทีค่ำดไว้ ซึง่จำกอำกำรบำดเจบ็ดงักล่ำว ท�ำ 
ให้สญัญำฉบบัเดมิสิน้สดุลงเมือ่เดอืนมถินุำยนที่
ผ่ำนมำ แต่ทกุคนรูด้ว่ีำ โชเซ มรูนิโญ่ นำยใหญ่
ของทมีต้องกำรทีจ่ะให้อบิรำฮโิมวชิ อยูก่บัทมีต่อ

กรรมกำรมองว่ำ เป็นลกูฟำวล์ มนัเป็นไปได้”  
 นีเ่ป็นฤดกูำลทีส่ำมตดิต่อกนัแล้วที ่ แกเรธ็ 
เบล สำมำรถท�ำประตูแรกของฤดูกำลให้กับ    
ทมีได้ และเขำกพ็ฒันำฝีเท้ำไปได้มำก แต่กด็ู
เหมอืนว่ำอนำคตของเขำกบัถิน่เบอร์นำบวิ ยัง
คงได้รบักำรจบัตำมองเหมอืนเดมิ อย่ำงน้อยก็
จนกว่ำตลำดซือ้ขำยนกัเตะจะปิดลง และเมือ่ถกู
ถำมว่ำ เขำคำดหวังว่ำจะมีนกัเตะเข้ำ-ออกใน
ทมีอกีหรอืไม่ในเดอืนนี ้ ซดีำน กล่ำวว่ำ “ผม
หวังว่ำไม่ ผมต้องกำรทีจ่ะเกบ็นกัเตะในทมีไว้
แบบนี ้ผมหวงัว่ำจะไม่มอีะไรเปลีย่นแปลง แต่
ไม่มใีครรูจ้นกว่ำวนัที ่31 สงิหำคม อะไรกเ็กดิ
ขึน้ได้” 

ลือ‘อบิรา’จะเซน็กบั‘ผ’ีอกีครัง้
ไป เนื่องจำกพอใจในผลงำนแรกของเขำกับ        
โอลด์แทรฟฟอร์ด เพรำะไม่เพยีงแต่ 28 ประตทูี่
เขำท�ำได้แล้ว อบิรำฮโิมวชิ ยงัมอีทิธิพลในห้อง
แต่งตัวของทีมด้วย นอกจำกนี้ ในแง่ของกำร
ตลำด กม็คีวำมเชือ่ว่ำ เสือ้ของฮบิรำโมวชิ จะกลบั
มำขำยดเีป็นเทน�ำ้เทท่ำอกีครัง้ ทัง้ทีก่่อนหน้ำนี้
มรีำย งำนข่ำวว่ำ ทมีแอลเอ กำแลคซ่ี สนใจอยำก
ดงึตวัไปร่วมทมี แต่ในส่วนตวัของนกัเตะมคีวำม
ต้อง กำรทีจ่ะอยูก่บัทมีแมนฯ ยไูนเตด็ มำกกว่ำ 

‘ราชัน’สุดต่ิงช่ิง44คร้ังก่อนยิง
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เนท บีเลอร์ ให้ชื่อภำพนี้ใน caglecartoons.com ว่ำ “Total 
Eclipse” เปรยีบเทยีบปรำกฏกำรณ์สรุยิครำสเตม็ดวงในสหรฐั เมือ่
วนัจนัทร์ทีผ่่ำนมำ กบัเดก็ตดิสมำร์ทโฟน (ก้มหน้ำตดิหนบึเตม็จอ)

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

เวยีดนามเดนิแผนขับเคล่ือน
เศรษฐกิจรุดหน้ำไปอีกขั้น จำก
กำรพัฒนำเมกะโปรเจกต์ กระ-   
ตุ้นกำรลงทุนในภำคอสังหำริม 
ทรัพย์และธรุกจิบรกิำร ตัง้เป้ำใช้

บรษิทัเข้ำลงทนุด้วย เช่น Rose-
wood Hotels & Resorts เข้ำไป
สร้ำงรีสอร์ตระดับไฮเอนด์ และ 
Robert Trent Jones II เข้ำไปลง 
ทนุสร้ำงสนำมกอล์ฟระดบัมำตร 
ฐำน เป็นต้น 
 สถานบรกิารเฟสแรกมใีห้
เลือกหลากหลาย ไล่ตั้งแต่โรง 
แรมหร ู3 แห่ง รวม 445 ห้อง 
คอนโดมเินยีม 200 ห้อง สถาน
กาสโิน ศูนย์การค้า สถานบนั 
เทงิ บาร์ ภัตตาคาร สนาม-
กอล์ฟ ศูนย์กีฬาทางน�้า และ
ศูนย์ด�าน�้า  
 ส�ำหรบัสถตินิกัท่องเทีย่วต่ำง
ชำติเยือนเวียดนำม ช่วง 7 เดอืน
แรกปีนี้ (มกรำคม-กรกฎำคม) 
มีมำกกว่ำ 7.2 ล้ำนคน เพิ่มขึ้น
จำกช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 28.8% 
มรีำยได้เข้ำประเทศประมำณ 306.7 
ล้ำนล้ำนด่ง (460,000 ล้ำนบำท) 
เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 
25.7%
 สถิติที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมำจำกแผนโรดโชว์ส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว ซึ่งเวียดนำมตระ-
เวนไปจดังำนในประเทศเป้ำหมำย
หลำยประเทศ ทัง้ในเอเชยี ยโุรป 
และออสเตรเลีย 
 และแน่นอนว่า เวียดนาม
คาดหวังใช้รีสอร์ตหรูครบวง 
จรแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวช่วย
ส�าคญั ในการเพิม่ยอดนกัท่อง
เที่ยวต่างชาติในอนาคต

  

 
 

In Brief : ย่อความ

เวียดนามพัฒนาโครง-
การรีสอร์ตหรูครบวงจร
ขนาดยกัษ์ ตัง้เป้าใช้เป็น
ตัวช่วยส�าคัญแห่งใหม่
ในการดึงนักท่องเท่ียว
คาดอีกประมาณปีครึ่ง
เปิดให้บรกิารเฟสแรกได้ 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวระดับไฮ
เอนด์แห่งใหม่ในอนำคต
 โครงการขนาดยักษ์ดังที่
กล่าว ได้แก่ รีสอร์ตหรูครบ
วงจร หรอืรสีอร์ตกาสโิน มาตร 
ฐานระดบัโลก ช่ือ “ฮอยอานา
รีสอร์ท” (Hoiana Resort) 
 สถำนที่ท่องเที่ยวในอนำคต
แห่งน้ี ตั้งอยู ่ชำยทะเลในเขต
เศรษฐกิจเปิดชูไหล (Chu Lai 
Open Economic Zone) จงัหวดั

กว๋ำงนำม ในภำคกลำงของประ 
เทศ โดยอยู่ทำงตอนใต้ของโห่
ยอำน (Hoi An) เมืองท่องเที่ยว
ชำยทะเลส�ำคัญของกว๋ำงนำม
 พืน้ทีข่องโครงกำรกว้ำง  6,156 
ไร่ ยำวขนำนไปกับชำยทะเล 30 
กิโลเมตร กำรก่อสร้ำงแบ่งเป็น 
7 เฟส รวมวงเงินลงทุนประ-
มำณ 4,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
(133,600 ล้ำนบำท) โดยเฟส
สดุท้ำย ต้ังเป้ำแล้วเสร็จในปี 2035 
รวมระยะเวลำ 18 ปี 
 ส่วนเฟสแรก เริม่ก่อสร้าง
เมื่อ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา ก�า-
หนดแล้วเสรจ็ เปิดให้บรกิาร
ได้ภายในไตรมาสแรกปี 2019 
หรืออีกประมาณปีครึ่ง 
 บริษัทรำยใหญ่ที่ลงทุนเฟส
แรก ประกอบด้วย VinaCapital 
Group แห่งเวยีดนำม และ Gold 
Yield Enterprises ซึง่เป็นบรษิทั
ร่วมทุนระหว่ำง Suncity Group 
Holdings แห่งมำเก๊ำ กับนักธุร 
กจิฮ่องกง ประเดมิเงนิลงทนุเบือ้ง
ต้น 89 ล้ำนเหรยีญสหรฐั (2,973 
ล้ำนบำท)
 นอกจำกนั้น ยังมีอีกหลำย

 ข้อมูลภาพ : tkhoa.com.vn

เวียดนามสร้างรีสอร์ตบูมศก.
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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)

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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F3001_Hospitality_619

รายละเอียดของงาน :
เป็นตัวแทนขายทางโทรศัพท์ของบัตรสมาชิก “ฮิลตันพรีเมียมคลับ” 

สามารถใช้บริการได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรมฮิลตันในประเทศไทย

สิ่งที่คุณจะได้รับ :
 • รายได้แบบไม่จ�ากัด

 • รางวัลแก่ผู้ที่ท�าผลงานโดดเด่นด้วยเงินโบนัสประจ�าวัน 

     ประจ�าสัปดาห์และประจ�าปี

 • ความก้าวหน้าในอาชีพและโอกาสที่จะเติบโตภายในบริษัทฯ

 • มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

 • สามารถเลือกเวลาท�างานได้ทั้งแบบประจ�าและพาร์ตไทม์

 • การเดินทางสะดวกด้วยระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟใต้ดิน

คุณสมบัติที่ต้องการ :
 • สัญชาติไทย

 • หากสามารถพูดภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น หรือ เกาหลีได้

     จะมีผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อการพิจารณางาน

 • มีทักษะในการพูดคุยและการสื่อสารที่ดี

 • มีเป้าหมายชัดเจนและต้องการไปให้ถึงเพื่อความส�าเร็จ

 • มีประสบการณ์ขายทางโทรศัพท์มาก่อน 

     แต่ไม่จ�าเป็นต้องมีการฝึกอบรมแบบเต็มรูปแบบ

 • นักศึกษา, แม่บ้าน, ผู้เกษียณอายุ สามารถร่วมงานกับเราได้

เราต้องการพูดคุยกับคุณ! โทรหาเราได้ที่เบอร์ HOTLINE 
เพื่อรับการสัมภาษณ์ทันที :

Hospitality Marketing Concept (Thailand) Co., Ltd.  เลขที่ 3 อาคารพร้อมพันธ์ 3 ห้อง 708-711 ชั้น 7 ลาดพร้าวซอย 3 ถ.ลาดพร้าว 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร : 02-159 8833 แฟกซ์ : 02-024 6624 E-mail : csmgr-thailand@clubhotel.com

HOTLINE  :  02-159 8833

เราก�าลังเปิดรับสมัคร “ตัวแทนขายทางโทรศัพท์”

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4649 (1174) วันอังคารที่ 22 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�

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

หน่ำยและรบัประกนักำรจ�ำหน่ำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ที่ตลำดหลัก 
ทรพัย์แห่งประเทศไทย J 10.00 
น. สราวธุ เล้าประเสรฐิ ประธำน
ชมรมเทคโนโลยคีลงัสนิค้ำและระ 
บบจดักำร เปิดงำน Intelligent Wa-
rehouse 2017 ทีอ่มิแพคเอก็ซิ-   
บชัิน J 13.00 น. วรานนท์ ปีต-ิ
วรรณ อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
และ เนำวรตัน์ อศัวนีำนนท์ กรรม 
กำรผูจ้ดักำร บรษิทัจดัหำงำนจ๊อบ
บเีคเค ดอท คอม จ�ำกดั ลงควำม

วรานนท์ ปีตวิรรณ อธบิดกีรม
กำรจดัหำงำนกระทรวงแรงงำ และ 
กรรณกิำร์ วงศ์ทองศริ ิ รองผูอ้�ำ-
นวยกำร องค์กำรพพิธิภณัฑ์วิทยำ-
ศำสตร์แห่งชำต ิลงนำมควำมร่วม
มอืด้ำนกำรพฒันำองค์ควำมรูเ้พือ่
กำรแนะแนวอำชพีด้ำนสะเตม็ ที่
ฮอลล์ 5 อิมแพ็คเมืองทอง J 
10.00 น. ทพิย์ ดาลาล ประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั ทรพิเพลิ 
ไอ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (มหำชน) จดั
พิธีลงนำมสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจ�ำ-

J 08.30 น. สรญั รงัคสริ ิประ 
ธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิตักิำรกลุม่ธรุ-
กจิปิโตรเลยีมขัน้ปลำย บรษัิท ปตท. 
จ�ำกดั (มหำชน) ประธำนในพธิลีง
นำม บนัทึกข้อตกลงส่งมอบ Jif-   
fy Master Franchise ที่บริษัท 
ปตท. จ�ำกดั (มหำชน) J 10.00 น. 

ร่วมมอืด้ำนกำรจดัหำงำน ทีห้่อง
กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรง 
งำน J ร้าน YEAH! น�ำโดย ศ-ิ
รนิพร ตณัฑลุวิสุทธิ ์กรรมกำรผูจ้ดั 
กำร บรษิทั อรสำสนิทว ีจ�ำกดั จดั
ฉลอง ครบรอบ 21 ปี และ PAL-
LADIUM ครบรอบ 70 ปี เชญิชวน
ร่วมงำนคอนเสิร์ตครัง้ยิง่ใหญ่จำก 
5 หนุม่วงรอ็กช่ือดงัของเมอืงไทย 
ในวันเสำร์ 26 สิงหำคม 2560 เวลำ 
16.00 น. เป็นต้นไป ทีล่ำนหน้ำ
ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัเวลิด์ 
 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพตดิ (ส�ำนกั 
งำน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม 
ถวำยควำมอำลยัในกำรเสดจ็สวรร 
คต ของพระบำทสมเด็จพระปร     
มนิทรมหำภูมพิลอดลุยเดช ในหลวง
รชักำลท่ี 9 และน้อมร�ำลกึถงึพระ
มหำกรณุำธคิณุทีท่รงน�ำแนวทำง
ในแก้ไขปัญหำยำเสพติด เพื่อให้
พสกนิกรชำวไทยพ้นภยัจำกยำเสพ
ติด รวมท้ังเพือ่ร่วมเทิดพระเกยีรติ 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลง
กรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร รชักำล
ที ่ 10 ได้จดักจิกรรมกำรประกวด
ออกแบบสือ่ Infographic และ Clip 
VDO สัน้ ภำยใต้แนวคดิ “ผู้เสพ
คอืผูป่้วย” เพือ่รณรงค์เชญิชวนให้
ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติดเข้ำรับกำร
บ�ำบดัรกัษำ ตำมนโยบำยรฐับำล 

ป.ป.ส.ประกวดออกแบบสื่อ

ถือว่ำเป็นประโยชน์แก่ประชำชน
ทัว่ไป เพรำะประเทศของเรำมปัีญ 
หำเรือ่งยำเสพตดิเยอะมำก ส�ำหรบั
ผลงำนนี้ตั้งใจส่ือออกมำให้คน
เข้ำใจง่ำย ซึง่หำข้อมลูจำกเวบ็ไซต์
และช่วยกนัท�ำกบัเพือ่นในทมี หวงั
ว่ำจะช่วยท�ำให้ประเทศเรำปรำศ-
จำกยำเสพตดิได้
 นายพริยิยตุม์ ตัง้จติเมตต์ 
ตวัแทน จำกโรงเรยีนกรงุเทพฯครสิ 
เตยีนวิทยำลัย กล่ำวว่ำ ผมได้น�ำ
ผลงำนทีช่นะเลศินีม้ำเผยแพร่และ
ให้ควำมรู้กับเพื่อนๆในโรงเรียน 
โดยกำรสื่อให้เห็นว่ำผู้ป่วยเขำคือ
คนธรรมดำทีเ่ขำไม่รูว่้ำตวัเองคอืผู้
ป่วย เพรำะเรือ่งของยำเสพตดิมนั
อยูใ่กล้ตวั และหวงัว่ำประชำชนทัว่ 
ไปที่ได้เห็นผลงำนของผมจะสำ-
มำรถเลกิยำเสพตดิได้ครบั

เนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก 
ภำยใต้ค�ำขวญั “ท�ำดเีพือ่พ่อ สำน
ต่อแก้ปัญหำยำเสพตดิ”
 โดยทีมท่ีคว้ำรำงวัลชนะเลิศ
กำรประกวดออกแบบสือ่ Infographic 
ประเภทเยำวชน อำยรุะหว่ำง 15-
18 ปี คอื ทมี AR-Line จำกโรง 
เรยีนสวนกหุลำบวทิยำลยั รังสติและ
ทมีทีช่นะกำรประกวด Clip VDO 
ประเภทเยำวชน อำยรุะหว่ำง 15-
18 ปี คอื ทมี ฟิล์ม 5 นิว้ จำกโรง 
เรยีนกรงุเทพครสิเตยีนวทิยำลยั
 นายศรินิทร์ยา สทิธชิยั เล-
ขำธกิำรคณะกรรมกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมยำเสพตดิ กล่ำวว่ำ จำก
กำรจดัประกวดออกแบบสือ่ Info-
graphic และ Clip VDO ภำยใต้แนว 
คดิ “ผู้เสพคอืผู้ป่วย” เพือ่รณรงค์
เชิญชวนให้ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด

เข้ำรบักำรบ�ำบดัรกัษำเรำได้คดัเลอืก
ผลงำนทีด่ทีีสุ่ด ได้แก่ผลงำนจำก
นกัเรยีนจำกโรงเรยีนสวนกหุลำบ
วทิยำลยัและกรงุเทพ ครสิเตยีน ซึง่
ผมรู้สึกช่ืนชมควำมคิดของเยำว-
ชนสมัยนี้ซึ่งนอกจำกจะท�ำให้ได้   
ใช้เวลำว่ำงให้เกดิประโยชน์แล้ว ยงั
น�ำผลงำนนี้มำเผยแพร่และให้
ควำมรูแ้ก่ประชำชนทัว่ไป ท�ำให้ทกุ 
คนได้มส่ีวนร่วมในกำรป้องกนัและ
บ�ำบดัผูต้ดิยำเสพตดิอกีด้วย 
 นางสาวอาภาภทัร คงมานะ 
ตวัแทนจำก ทมี AR-Line โรงเรยีน
สวนกหุลำบวทิยำลยั รงัสติ ผูค้ว้ำ
ชนะเลศิรำงวลัที ่ 1 ประเภท In-
fographic กล่ำวว่ำ หลังจำกทีไ่ด้
รำงวัล พวกเรำก็ได้น�ำผลงำนไป
เผยแพร่และให้ควำมรูเ้กีย่วกบักำร
ตดิยำเสพตดิและกำรบ�ำบัดรกัษำ 
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ดร.สมชยั สจัจพงษ์ ปลดักระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน “Future 
Wealth & Luxury Expo 2017” มหกรรมการลงทนุเพือ่ความมัง่คัง่ใน
อนาคต ให้แก่ จกัรชยั บญุยะวตัร โดยม ีเกศรา มญัชศุร,ี ไพบลูย์ ด�า-    
รงชยัธรรม และ นพ.พฒุพิงศ์ ภมูสิวุรรณ ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิเีปิด

เสฐยีรพงษ์ มากศริ ิรองผูว่้าราชการจงัหวดัสพุรรณบรุ ีและ ธญัภา นิโครธา-
นนท์ ผูอ้�านวยการท่องเทีย่วสพุรรณบรุ ีเปิดงาน ท่องเทีย่ววถิไีทย วถิถีิน่ ดนิ-
แดนทวารวด ี“Suphanburi The History Of ASIA” ย้อนรอยประวตัศิาสตร์ 
ชมศลิปะ ชมิอาหาร 5 ชาตพินัธุ ์ทีส่นามแข่งรถเสมอกนั จ.สพุรรณบรุี

สจุ ิ คอประเสรฐิศกัดิ ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครือ่งกลไทยพร้อม
ด้วย ศกัดิณ์รงค์ เดชระพพีงษ์ ประธานการจดังาน เปิดงานสมัมนาและแสดง
สนิค้าประจ�าปี 2560 “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2017 PATTAYA” 
ครัง้ที ่33 ทีโ่รงแรมรอยลัคลฟิ โฮเตล็ กรุป๊ พทัยา 

ปิยะวัฒน์ ฐติะสทัธาวรกลุ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพ ีออลล์ ร่วม
กบั ประพนัธ์ เจรญิประวัต ิผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ จดัโครงการ 
“พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ Sustainable Partnership Development 
Program” ให้แก่ผูป้ระกอบการ SME 

สายชล เชาว์ไทย เลขานกุารนายกเทศมนตรนีครแหลมฉบงั ร่วมกบั วชิติพงศ์ 
ชืน่วรทรพัย์ ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัปิโตรเลยีมภาคตะวนัออก บมจ. ปตท. เปิดงาน
ปล่อยพนัธุส์ตัว์น�า้ ทีบ่รเิวณชายหาดหน้าวดัแหลมฉบงัเก่า เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผอ.ส�านักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิม่เพือ่
การค้า กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ให้ความรูค้วามเป็นมาของตรา
สญัลกัษณ์ T Mark ในกจิกรรม T Mark สญัจร โดยมี บญุชัย ปัณฑรุอมัพร 
กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ซาบน่ีา เข้าร่วมกจิกรรม 

สุรชยั กจิก�าจาย กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บิก๊สตาร์ จ�ากดั แถลงข่าว GRAND 
OPENING OF CANIA BRAND” โดยม ีณฐัวฒุ ิสกดิใจ, จ๋า ณัฐฐาวีรนุช 
ทองม ีพร้อม คณุแม่ภควจ ีทองม,ี มคิ บรมวฒุ ิหริญัยษัฐติ,ิ เบนซ์ พรชิตา 
ณ สงขลา ทีม่าร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเลอืกใส่รองเท้า 

อานนท์ วงษ์สมบตั ิและ จรีวัฒน์ เฉดิเรียง นักธุรกิจเจ้าของร้านสวุรรณคเณศ 
จดังาน คเณศจตรุถ ีพระพิฆเนศปางผูห้ญงิ 2560 (คร้ังที ่4) สวุรรณคเณศ
เทวาลยั โดยมี ปัทมวดี เสนาณรงค์, สนัตมิาน์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา, วชิชดุา 
ลนุีตพงษ์, ศรัณย์ภคั เพ็ญชาต,ิ ร่วมงานทีห้่างเจเจมอลล์ 
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วรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม เป็นประธานเปิด
โครงการเทศกาล “งานศลิป์...ถิน่โคราช & Korat Orchestra Music Fes-
tival” พร้อมมอบเกียรตบิตัรแก่ผูแ้ทนหน่วยงานรฐั เอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เครอืข่ายด้านวฒันธรรมและศลิปินทีส่นบัสนนุโครงการ 

ศลุพีร ยงวทิติสถติ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์และกจิกรรมทางการ
ตลาด บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) มอบถงุผ้าเพ่ือใช้ใส่ยา
ส�าหรบัผูป่้วยเดก็ให้กบั นพ.สมเกยีรต ิลลติวงศา ผูอ้�านวยการสถาบนัสขุภาพ
เดก็แห่งชาตมิหาราชนิ ีเพือ่น�าไปแจกจ่ายให้กบัผูป่้วยเดก็ของสถานบนัฯ  

ฐาปน สริวิฒันภกัด ีกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั 
(มหาชน) พร้อมด้วย สทุธิพงษ์ จลุเจรญิ รองปลดักระทรวงมหาดไทย, กรณ์ 
จาตกิวณชิ อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั, มยรุ ี ชยัพรหมประสทิธ์ิ 
ร่วมเปิดงาน “ข้าว สด สร้าง สุข” ท่ีพาร์คพารากอน 

ธนนิท์ เจยีรวนนท์ ประธานอาวโุส เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้
บริหาร ต้อนรับ กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและ       
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและ
ศกึษาดงูานสถาบนัพฒันาผูน้�าเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 

สจุริต มยัลาภ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซพี-ีเมจ ิจ�ากดั มอบเงนิจากการ 
จัดแคมเปญพเิศษ โยเกร์ิตเมจ ิบลัแกเรยี สนบัสนนุช่วยเหลอืฟ้ืนฟผููป่้วย
มะเรง็ล�าไส้ใหญ่ ให้แก่ รศ.จติตนิดัด์ หะวานนท์ ผูอ้�านวยการ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิจ�านวน 3,200,000 บาท 

ธารธร อกัษรานวุตัร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั สยามนวุตัร จ�ากัด 
จดังาน “Your Life, Your Signature” เพือ่ฉลองครบรอบ 10 ปี สยาม
นวุตัร พร้อมเปิดตวัโปรเจกต์พเิศษ “WISH SIGNATURE II MIDTOWN 
SIAM” ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ 

จรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการส�านักสื่อสารการตลาดและองค์กร
สมัพนัธ์บรษิทั ซคีอน บางแค จ�ากดั ร่วมกบั สธุา เขยีวสะอาด ผูอ้�านวย
การฝ่ายส่ือสารการตลาดบรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) เปิด
งาน กรงุเทพ เมือ่พ.ศ.2525 ทีศ่นูย์สรรพสนิค้าซคีอน บางแค 

มร.เมอร์เรย์ ดาร์ลิง่ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัสตาร์บคัส์คอฟฟ่ี (ประเทศ 
ไทย) จ�ากดั และ สมุนพนิทุ ์โชตกิะพกุกณะ ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาดและ
สือ่สารองค์กร และพาร์ตเนอร์ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสเปิดสาขาครบ 300 แห่ง
ในประเทศไทยพร้อมแนะน�าสาขาใหม่ล่าสดุ ทีศ่นูย์การค้า ZPELL รงัสติ


