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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“25 สิงหาคม 2560” วันประวัติศาสตร์การเมืองไทย 
ไม่ใช่เป็นแค่ “วันพิพากษายิ่งลักษณ์” เท่านั้น 
ยังเป็น “วันพิพากษากระบวนการยุติธรรมไทย” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เตือนวิกฤตเศรษฐกิจ 
ท�าไมเกิด “ต้มย�ากุ้ง” ท�าไมเกิดทฤษฎี “ต้มกบ” 
“เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช” ชี้สร้างความปรองดอง 
ต้องเห็นคุณค่า “ความเห็นต่าง” ที่หลากหลาย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ช�าแหละ “กฎหมาย 4 ชั่วโคตร” 
“Pegasus” ให้จับตาการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อประชาชนผิดหวังการปกครอง 

สภาพ เข้าต�าราอะไรจะเกดิกต้็อง
เกิด โดยเฉพาะเม่ือประกาศให้
มวลชนทีส่นบัสนนุอยูใ่นความ
สงบเพราะค�าพพิากษาท่ีจะออก
มา 25 ส.ค.นีไ้ม่ใช่จดุสิน้สดุของ 
คดี ยังสามารถใช้สิทธิยื่นอุท 
ธรณ์ได้ ประกาศอย่างนีช้ดัเจน
ว่าไม่ได้มีแผนสองแผนสาม
เตรียมไว้ส�าหรับการเคลื่อน 
ไหวขยายผลอะไรอย่างที่นึก
มโนกัน

จำ�ใจจำ�นน?
ใกล้วันตัดสินคดีรับจ�าน�าข้าว
ของอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร แม้หลายฝ่ายจะประเมิน
สถานการณ์กันไปต่างๆนานา 
ฝ่ายความมัน่คงเคลือ่นไหวคกึ 
คักกระชับกระบองอ�านาจใน
มือกันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือ
สถานการณ์ แต่อีกฝ่ายกลบันิง่
สงบ ไม่ใช่นิง่สงบเพือ่สยบความ
เคลือ่นไหว แต่เป็นการนิง่สงบ
อย่างยอมจ�านนจ�าใจ ยอมรับ
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“คล็อปป์”ยัน
ไม่มีอะไรเปลี่ยน
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คดอีาจถอืว่ายงัไม่ถงึทีส่ดุในวนัที ่25 สงิหาคม
จงึเรยีนมาเพือ่ท�าความเข้าใจในกระบวนการ

และรบัฟังค�าพพิากษาอย่างมสีติ

 ขณะทีเ่ครือ่งมอืทางกฎหมายท่ี
จะใช้ควบคมุฝงูชนจดัเตม็ท้ัง พ.ร.บ. 
ชมุนมุสาธารณะปี 58 ประกาศ คสช.
ฉบบัที ่3 และกฎหมายเก่ียวกับการ
ละเมดิเขตอ�านาจศาล
 ด้านความเคลือ่นไหวของอดตี
นายกฯ ยงัเดนิสายท�าบญุตามปรกติ 
ขณะทีท่นายความยอมรบัว่ามท่ีาที
ไม่สบายใจนกั
 ทัง้นี ้เมือ่พจิารณาจากท่าทีของ 
นายอนุสรณ์ เอีย่มสะอาด รกัษา
การรองโฆษกพรรคเพ่ือไทย ท่ีเรยีก
ร้องให้ประชาชนทีจ่ะเดนิทางมาให้
ก�าลังใจประพฤตติวัอยูใ่นกรอบของ
กฎหมาย อยูใ่นความสงบ พร้อม
จดันกัการเมอืงไปช่วยประสานงาน
ดแูลอ�านวยความสะดวกกบัประชา 
ชนอกีทางหนึง่
 ส�ำคญัทีส่ดุคอืกำรประกำศย�้ำ
ให้ประชำชนท่ีสนับสนุนอดีตนำยกฯ
ทรำบว่ำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำช
อำณำจกัรไทยพ.ศ. 2560 มำตรำ 
195 วรรค 4 ระบวุ่ำ ค�ำพพิำกษำของ 
ศำลฎกีำแผนกคดอีำญำของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทำงกำรเมืองให้อุทธรณ์
ต่อที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำได้ภำย 
ใน 30 วันนบัตัง้แต่วันทีม่คี�ำพพิำก 
ษำ ดงันัน้ คดอีำจถอืว่ำยงัไม่ถงึที่
สดุในวนัที ่25 สงิหำคม นี ้จงึเรยีน
มำเพื่อให้พี่น้องประชำชนได้รับ
ทรำบและท�ำควำมเข้ำใจในกระ-
บวนกำรและรับฟังค�ำพิพำกษำ
อย่ำงมสีติ
 ประกาศอย่างนี้ชัดเจนว่า
รบัสภาพอะไรจะเกดิกเ็กดิ ไม่
ได้มแีผนสองแผนสามส�าหรบั
การเคลือ่นไหวขยายผลอะไร

แม้ท่ำนผู้น�ำจะบอกว่ำ “เสียเวลำ 
เสยีสมอง และเสยีงบประมำณ โดย
ไม่ใช่เรือ่ง” ทีจ่ะไปให้ควำมส�ำคัญ
กบักำรเคลือ่นไหวของมวลชนทีจ่ะ
มำให้ก�ำลงัใจน.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิ-
วตัร อดตีนำยกรฐัมนตร ี ในวนัที่
ศำลฎกีำแผนกคดอีำญำของผูด้�ำรง
ต�ำแหน่งทำงกำรเมืองนัดอ่ำนค�ำ
พิพำกษำคดีรับจ�ำน�ำข้ำววันที่ 25 
สงิหำคมนี ้แต่บรวิำรของท่ำนผูน้�ำ
จ�ำนวนไม่น้อยต่ำงทุม่ท้ังเวลำ สมอง 
งบประมำณ เพือ่งำนนีโ้ดยเฉพำะ
 การจัดวางก�าลังเตรียมแผน
รับมือวันอ่านค�าพิพากษาที่ว่าคึก 
คกัแล้ว ความเคลือ่นไหวในพืน้ที่
ต่างจงัหวดัก่อนถงึวนัอ่านค�าพิพาก 
ษากลับยิ่งคึกคักมากกว่า เมื่อมี
ข้อมลูว่ากองก�าลงัรกัษาความสงบ
เรยีบร้อย (กกล.รส.) ได้ลงพ้ืนทีท่�า 
ความเข้าใจกับมวลชนอย่างต่อเนือ่ง
เพือ่ขอความร่วมมอืไม่ให้เดนิทาง
มาทีห่น้าศาลฎกีาฯ โดยให้เหตผุล
ว่าพื้นที่คับแคบไม่สะดวกสบาย 
เดินทางล�าบากการจราจรคับค่ัง
 นอกจากนี ้ยงัมกีารห้ามปราบ
ผูป้ระกอบการรถโดยสารไม่ให้รบั

งานเหมาเพือ่ขนส่งประชาชนไปยงั
หน้าศาลฎกีาฯ โดยใช้กฎหมายขน 
ส่งในการป้องปรามและท�าให้เหน็
เป็นตัวอย่างมาแล้วจากการออก
หมายเรยีกให้เสยีค่าปรบัวิง่รถนอก
เส้นทางรบัอนญุาตในวนัทีพ่ามวล 
ชนไปให้ก�าลังใจอดีตนายกฯวัน
แถลงปิดคดด้ีวยวาจาช่วงต้นเดอืน
ทีผ่่านมา
 กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวท�ำให้
ฝ่ำยควำมมั่นคงม่ันใจว่ำตัวเลข
ประชำชนที่หน้ำศำลฎีกำฯในวัน
อ่ำนค�ำพิพำกษำศกุร์นีจ้ะมไีม่เกนิ 
3,000 คน ส่วนมำกจะเป็นประชำ-
ชนในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณ-
ฑล ส่วนประชำชนจำกทำงภำค
เหนอื ภำคอีสำนทีห่วงัว่ำจะมำกนั

จ�ำนวนมำกน้ันประเมนิไว้ว่ำไม่น่ำ
เกนิ 1,000 คน
 หน่วยข่าวยังประเมินด้วย
ว่าคนทีจ่ะมาให้ก�าลงัใจอดตีนา
ยกฯส่วนมากจะเป็นผู้หญิงวัย
กลางคนขึ้นไป อายุเฉลี่ยประ 
มาณ 30-40 ปี ส่วนคนทีม่อีายุ
น้อยกว่านัน้จะมาไม่มาก
 อย่างไรก็ตาม แม้จะประเมนิว่า
มมีวลชนเดนิทางมาหน้าศาลฎกีาฯ
ไม่มาก แต่ก็จัดก�าลังรักษาความ
สงบเรียบร้อยในพื้นที่โดยมาจาก 
บช.ภ.8 และ 9 จ�านวน 21 กองร้อย 
และ บช.น. อกี 3 กองร้อย พร้อม
ตัง้จดุตรวจค้นจ�านวน 3 จดุ บรเิวณ
ทางเข้าและที่คาดว่าจะมีมวลชน
เดนิทางเข้า-ออก
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แม้จะสิ้นรัชกาลท่ี 9 แต่สถาบันพระมหา
กษตัรย์ิกย็งัเป็นทีพ่ึง่และศรทัธาของประชา-
ชน เพราะทุกพระองค์ต่างมีวิสัยทัศน์และ
พระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมในการแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนและประเทศชาติ ท�าให้คน
ไทยทั้งแผ่นดินปลาบปล้ืมในพระปรีชาสา-
มารถและพระมหากรุณาธิคุณ 
 อาจเรียกว่าเป็น “ฝันใหญ่” ที่ประชาชน
ทุกคนเชือ่ว่าบ้านเมอืงเราจะไม่มวีนัเกดิความ
ทกุข์ยาก หรือวิกฤตใดๆที่เกินกว่าจะแก้ไข 
อย่างพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติติ
ยาภา ในฐานะทรงด�ารงต�าแหน่งอัยการจัง 
หวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎ-
หมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง ทรง
แนะน�าวิธีการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิด
ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมให้ประชาชนได้ลืมตา
อ้าปาก ไม่ทกุข์ร้อนทรมานกบัหนีน้อกระบบ
  อันนี้ถือเป็นเรื่องที่อยู่ในพระเนตรพระ 
กรรณของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ท�าให้ประเทศ
เราไม่ตกต�า่ทกุข์ล�าบากเหมอืนกบัอกีหลายประ 
เทศ รอดพ้นภัย รอดพ้นวิกฤตต่างๆมาตลอด
 เรื่องของบ้านเมืองจึงต้องร่วมกันคิด ถ้า
มโีอกาสทีจ่ะคดิ คนท่ัวไปอาจคดิไม่ได้คดิไม่
ออก แต่บ้านเมืองเราคงไม่ไร้คนสิ้นคิด ยิ่ง
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ทรรศนะทรรศนะ

คนระดับสูงย่อมเห็นปัญหาเห็นความทุกข์
ยาก ก็จะท�าให้แก้ปัญหาต่างๆได้ 
 อย่างสถาบนัท่ีเรยีกว่าเป็น “ฝันใหญ่” ที่
จะดับทุกข์ให้กับประชาชน ให้กับไพร่ฟ้าข้า 
แผ่นดินใต้พระบรมโพธิสมภารให้มีโอกาส
ลมืตาอ้าปาก ไม่ปล่อยให้เกดิความทกุข์ ยาก
ล�าบาก ยากจนข้นแค้น ฝืดเคืองขัดสน จม-
ปลักอยู่ความทุกข์  
 แผ่นดินไทยจึงถือว่าโชคดี อย่างพระ-
พุทธเจ้าตรัสว่า “หินาทานัง ทุกขังโลเก” 
การกู้หนี้ยืมสินเป็นทุกข์ที่สุดในโลก เพราะ
ฉะนั้นผู้เห็นทุกข์เห็นภัยต้องช่วยกันก�าจัด
ทุกข์ ก�าจัดภัย โดยเฉพาะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน
ที่มีพระมหากรุณาต่อประชาชนคนไทย
  ก็หวังว่าอีกไม่นานประเทศชาติจะ
ผ่านพ้นความยากจน อดอยาก ข้นแค้น 
ฝืดเคืองขัดสน ขอให้ประชาชนคนไทย
ได้นกึว่าเรายงัมสีถาบนัทีค่อยช่วยเหลอื
ดแูล ซึง่เป็นความหวงัและความในทีย่ิง่
ใหญ่ของประชาชนและประเทศชาตใิน
การน�าพาให้ประเทศไทยพ้นจากปัญหา
ต่างๆทั้งปวง เพราะการกู้หนี้ยืมสินไม่
ว่าในระบบหรือนอกระบบก็ทุกข์ทั้งนั้น
  เจริญพร

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

 
In Brief : ย่อความ

ฝันใหญ่

ทรรศนะ

พระพทุธเจ้าตรสัว่า “หนิาทานัง ทกุขัง
โลเก” การกูห้นีย้มืสนิเป็นทกุข์ทีสุ่ดใน
โลก เพราะฉะนัน้ผูเ้หน็ทกุข์ เหน็ภยั
แล้วช่วยกนัก�าจดัทกุข์ ก�าจดัภยั  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ใกล้เข้ามาทกุทกีบั “วนัพพิากษา 25 
สงิหาคม 2560” ส�าหรบัคดปีระวตั-ิ
ศาสตร์ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ซึ่งทั้ง
ไทยและเทศต่างจบัตาว่าศาลจะตดัสนิ 
“ผิดหรือไม่ผิด” หรือ “ติดคุกหรือ
ไม่”?
 ยิง่ “ทัน่ผูน้�า” แสดงอาการ “ตลก”  
จบัตาจนเจบ็ตากย็ิง่เหน็ความผิดปรกติ 
เพราะถ้าไม่หว่ันไหว กต้็องไม่มกีารปิด
กั้นประชาชนที่จะเดินทางมาให้ก�าลัง
ใจ “ยิ่งลักษณ์” ไม่จ�าเป็นต้องระดม
ทหาร-ต�ารวจหลายพันคนมาควบคุม
สถานการณ์ ไม่จ�าเป็นต้องส่งทหาร-
ต�ารวจไปกดดนัถงึพืน้ที ่ไม่จ�าเป็นต้อง
ข่มขู่เอาผิดต่างๆนานา 
 ปฏกิริยิาของ “ทัน่ผูน้�า” จงึเป็น
ไปตามสิง่ทีป่รากฏ สิง่ทีเ่หน็  ไม่ใช่
นิทานเพ้อเจ้ออย่าง “เจ้าชายกบ” 
แต่เป็นเรื่องจริงของการต่อสู้ระ-
หว่าง “ระบอบประชาธปิไตย” กบั 
“ระบอบเผด็จการ”
 กว่ำ 2 ปี 4 เดอืนที ่“ยิง่ลกัษณ์” ยนื
หยดัต่อสูต้ำมกระบวนกำรยตุธิรรมภำย
ใต้อ�ำนำจรฏัฐำธปัิตย์และประกำศอย่ำง
หนกัแน่นว่ำ “ไม่หน”ี นัน่คือชยัชนะของ 
“ยิ่งลักษณ์” 
 “วันที่ 25 สิงหาคม 2560” จงึ
ไม่ใช่แค่ “วนัพพิากษายิง่ลกัษณ์” 
แต่เป็น “วนัพพิากษากระบวนการ
ยุติธรรมไทย” ไปด้วยโดยปริ-
ยาย!!??

วันพิพากษา
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เศรษฐกิจ

‘วฒันแพทยต์รัง’ดเีดยห์ุน้ไอพโีอ

 นายพายพุดั มหาผล ผูช่้วยกรรม 
การผูจ้ดัการ ฝ่ายวาณชิธนกจิบรษิทั
หลกัทรพัย์ ธนชาต จ�ากดั (มหาชน) 
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ
บรษิทั โรงพยาบาลวฒันแพทย์ ตรงั 
จ�ากดั (มหาชน) (WPH) เปิดเผยว่า 
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั
ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
ได้พิจารณานับหนึ่งแบบแสดงราย 
การข้อมลู (ไฟลิง่) ช่วงต้นเดอืนสงิ-
หาคมทีผ่่านมา โดยเตรยีมจะเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทนุต่อประชาชน
เป็นครัง้แรก (IPO) จ�านวน 150 ล้าน
หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้ (พาร์) 0.50 บาท
ต่อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ�า-  
นวนหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้วทั้ง 
หมดภายหลงัการเสนอขายในครัง้นี้ 
โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นไอพีโอ 
และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก-
ทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET)  ภาย 
ในช่วงปลายปีนี้
 นายพายพุดั กล่าว โรงพยาบาล
วฒันแพทย์ ตรงัเป็นบรษิทัทีม่ปัีจจยั
พื้นฐานทางด้านธุรกิจที่แข็งแกร่ง 
เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเอกชน
ขนาด 120 เตยีงทีใ่ห้บรกิารด้านการ
รกัษาพยาบาลมากว่า 60 ปี มทีีม
แพทย์เฉพาะทางครอบคลุมสาขา
ต่างๆ มอีปุกรณ์ทางการแพทย์ทีท่นั
สมัย ครบวงจร มีขอบเขตการให้
บรกิารครอบคลมุพืน้ทีโ่ซนเศรษฐ-
กจิการท่องเทีย่ว ได้แก่ ตรงั กระบี่
และจงัหวดัใกล้เคยีง ปัจจบุนัเป็นโรง
พยาบาลเอกชนเพียงแห่งเดียวใน
ตรงัและจงัหวดัใกล้เคยีงทีไ่ด้รับการ
รบัรองคุณภาพ Hospital Accredita-

tion (HA) ขัน้ที ่3 รวมถงึได้รบัการ
รบัรองจากบรษิทัประกนัภยัรายใหญ
ให้เข้าร่วมโครงการ Pilot Preferred 
Provider  จากจดุเด่นดงักล่าวเช่ือว่า 
WPH จะเป็นบรษิทัทีม่แีนวโน้มการ
เตบิโตทีด่ใีนอนาคต และคาดว่าจะ
ได้รบัความสนใจและตอบรบัทีด่จีาก
นกัลงทุนเหมอืนเช่นเคย ซ่ึงในเบือ้ง
ต้นคาดว่าจะสามารถเสนอขายหุ้น
และเข้าจดทะเบยีนใน SET ได้ภาย 
ในปลายปี 2560 นี้   
 นายเชน เหล่าสนุทร รองผูอ้�า-
นวยการโรงพยาบาลฝ่ายการเงนิ WPH 
กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการระดม
ทุนคร้ังนีจ้ะน�าเงนิไปใช้เพ่ือเพ่ิมทุน
ในบรษิทัย่อยคอื บจก.โรงพยาบาล
วฒันแพทย์ อ่าวนาง ซึง่ปัจจบุนัเปิด
เป็น “คลนิกิเวชกรรมอนิเตอร์เน-
ชัน่แนล” และในอนาคตมแีผนทีจ่ะ
ขยายขอบเขตการให้บรกิารโดยสร้าง
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง 
ขนาด 59 เตยีง (ภายใต้บรษิทัย่อย 
บจก.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าว
นาง) บนทีด่นิ 9 ไร่ เนือ่งจากพืน้ที่
ดงักล่าวเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมศัีกย 
ภาพสงู และเป็นแหล่งสถานทีท่่อง
เทีย่วระดบัโลก ซึง่มนีกัท่องเทีย่วทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาต ิเดนิทางมา
ท่องเทีย่วจ�านวนมาก
 นอกจากนี ้ ยงัมแีผนน�าเงนิทุน
ไปขยายโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง 
เพือ่การให้บรกิารทีค่รบวงจร ซึง่จะ
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาและ
อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยท่ีเข้า
มาใช้บรกิารเพิม่ขึน้จาก 120 เตยีง
เป็น 212 เตียง โดยจะก่อสร้างอาคาร

ใหม่บนพ้ืนท่ีซึ่งอยู่ติดกับที่ตั้งของ
โรงพยาบาลในปัจจบุนัและปรบัปรงุ
อาคารเดมิ ส�าหรบัเงนิส่วนทีเ่หลอื
จะน�าไปช�าระคนืเงนิกู้ยมืและใช้เป็น
เป็นทนุหมนุเวยีนในการด�าเนนิธรุ-
กิจและเงินลงทุนส�าหรับการขยาย  
ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิการแพทย์
 ส�าหรับผลการด�าเนนิงานทีผ่่าน
มามรีายได้จากกิจการโรงพยาบาลปี 
2557-2559 อยูท่ี่ 430.86 ล้านบาท  
476.54 ล้านบาท และ 542 ล้าน
บาทตามล�าดบั มกี�าไรสทุธปีิ 2557-
2559 ที-่16.61 ล้านบาท 43.37 ล้าน
บาทและ 72.24 ล้านบาทตามล�าดบั 
ส่วนไตรมาสแรกปี 2560 มรีายได้ 
145.75 ล้านบาทและก�าไรสทุธิ 12.83 
ล้านบาท
 WPH มีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 
300,000,000 บาท โดยเป็นหุน้สา-
มญัจ�านวน 450,000,000 หุน้ มูลค่า
ทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท และมทีนุ
ทีเ่รยีกช�าระแล้ว 225,000,000 บาท 
โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นใน
ครัง้นี ้ บรษิทัจะมทีนุช�าระแล้วเพ่ิม
เป็น 300,000,000 บาท เป็นหุน้
สามัญจ�านวน 600,000,000 หุ้น 
มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท

TILOG 2017 : นำยเกตตวิทิย์ สทิธ-ิ
สนุทรวงศ์ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 
บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส์ จ�ำกดั 
(มหำชน) ให้กำรต้อนรับ นำยวนิจิฉยั 
แจ่มแจ้ง ผูช่้วยรฐั มนตรว่ีำกำรกระ 
ทรวงพำณชิย์ ในงำน TILOG-LO 
ISTIX 2017 ทีศ่นูย์นิทรรศกำร และ
แสดงสนิค้ำไบเทค บำงนำ

ก.ล.ต.นบัหนึง่ไฟลิง่หุน้ “โรงพยาบาลวฒันแพทย์ ตรงั” เตรยีมขาย
หุน้ไอพโีอ 150 ล้านหุน้ เพือ่ขยายการให้บรกิารทีอ่่าวนางและเพิม่
ศกัยภาพการให้บรกิาร คาดเข้าเทรด SET ได้ในช่วงปลายปีนี้

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,150.00 บาท

 ขาย 20,250.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,784.00  บาท

 ขาย   20,250.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,285.21 ขาย 1,285.57
ลอนดอน ซื้อ 1,285.35 ขาย 1,285.60

ภาวะหุน้ 23 สงิหาคม  2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

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) 

33.51

39.75625

44.38625

4.36

0.31558

24.7145

+0.19  1,573.38  
  35,734.12
+0.04  2,246.06  
  27,520.37
-0.34  1,001.51  
  22,292.52
+0.26  537.99  
  2,035.90

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,695.06  +2.58

2,345.70  +0.89

2,411.07  -3.49

1,840.13  +1.96

2,365.22  +0.10

2,880.49  +2.49

1,246.80  -1.75

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,199.48

14.55

3,423.97

9.58

1,775.51

-

11,931.06

33.39

13,964.08

39.08

-2,033.02

-

14,903.18

41.71

14,356.25

40.18

546.94

-

เชน เหล่ำสนุทร
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‘โฮมโปร’ฉลอง21ปลีดสงูสดุ70%

 นายประธานวงศ์ พรประภา 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรษัิท สยาม
กลการอตุสาหกรรม จ�ากดั ผูน้�า เข้า
และจดัจ�าหน่ายรถยก Uni Carriers 
Forklift พร้อมบริการงานขนส่ง

ภาคการผลติ-โลจสิตกิส์ยังขยายตัว
เคลื่อนย้ายภายในคลังสินค้า-โรง 
งานอุตสาหกรรม เปิดเผยภาพรวม
เศรษฐกจิในประเทศว่า จะเตบิโตแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป โดยธุรกจิภาคการ
ผลติเพือ่ส่งออกเป็นตวัขบัเคลือ่น ที่
ส�าคญัและมกีารขยายตวัในเกณฑ์ดี
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประ 
เทศคูค้่า ทัง้มแีนวโน้มลงทนุเพ่ิมเตมิ
อย่างต่อเนือ่งในอนาคต ส่งผลให้ธรุ 
กจิโลจสิตกิส์เตบิโตตามไปด้วย เนือ่ง 
จากความต้องการในประเทศมากขึน้ 
ทัง้การใช้บรกิารขนส่งเคลือ่นย้ายภาย 
ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 

 ส�าหรับแนวโน้มธุรกิจรถโฟร์ค
ลฟิท์ขยายตวัตามภาคการผลติและ
โลจิสติกส์โดยตรง ส่งผลให้บริษัท  
สามารถขยายบรกิารให้เช่าพร้อมคน 
ขับให้กับผู้ประกอบการได้อย่างต่อ
เนือ่ง โดยปัจจบุนัผู้ประกอบการใช้
บรกิารเช่ารถโฟร์คลฟิท์มากขึน้ เพราะ
ไม่ต้องแบกรบัภาระต้นทนุทีส่งูและ
ได้รับการบริการท่ีด ีท�าให้ธรุ กิจเกิด
ความคล่องตัว ปัจจบุนัสดัส่วนพอร์ต
รถเช่าของบรษิทัอยูท่ี ่ 70% และรถ
ขาย 30% 
 ทัง้นี ้บรษิทัมแีผนทีจ่ะท�าตลาด

ในประเทศให้เข้มข้นข้ึน โดยเน้น
เจาะอตุสาหกรรมหลกั ได้แก่ ยาน
ยนต์และโลจิสติกส์ รวมถึงเตรียม
ความพร้อมเปิดศนูย์บรกิารเพิม่ ซึง่
อยูร่ะหว่างส�ารวจท�าเลท่ีต้ัง จากเดมิ
ม ี4 สาขา 
 ส่วนยอดขายตั้งแต่เดือนม.ค.- 
ก.ค. 60 บรษิทัสามารถท�ายอดขาย
ได้ใกล้เคียงเป้าหมาย โดยเชือ่ว่าย
อดขายทัง้ปีจะท�าได้ตามเป้าท่ี 900 
คัน คิดเป็นรายได้รวมทุกบริการ 
ขาย เช่า อบรม และอะไหล่ประมาณ 
1,000 ล้านบาท

ประธำนวงศ์ พรประภำ 

 นายณฏัฐ์ จรติชนะ ผูช่้วยกรรม 
การผูจ้ดัการกลุม่การตลาด บรษิทั 
โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จ�ากดั (มหา 
ชน) เปิดเผยว่าได้ใช้งบการตลาดกว่า 
50 ล้านบาทจดัแคมเปญ “โฮมโปร
ครบรอบ 21 ปีฉลองทัว่ไทย ลดให้
ทัง้ห้าง” ระหว่างวนัที ่24 สงิหาคม- 
24 กนัยายน ทีโ่ฮมโปรทกุสาขา โดย
ร่วมมอืกบัคูค้่าน�าสนิค้าลดราคาสูง 
สดุ 70%  
 นอกจากจะเป็นการขอบคุณและ
คนืก�าไรให้กบัลกูค้าแล้ว ยงัเป็นการ
กระตุน้เศรษฐกิจเพือ่ดงึก�าลงัซือ้ครึง่

ปีหลงักลบัมา ด้วยโปรโมชัน่และสนิ 
ค้าคณุภาพในราคามติรภาพด้วยโปร
โมชัน่พเิศษสดุคุม้ สมาชิกบตัรโฮม
การ์ดช็อปภายในวัน รับทันทีบัตร
ของขวญัโฮมโปรสงูสดุ 10,000 บาท, 
สร้อยคอทองค�าหนัก 1 บาท มลูค่า 
21,000 บาท หรอืรบัคะแนนโฮมการ์ด 
21 เท่า สงูสดุ 420,000 บาท เม่ือ
ชอ็ปครบต้ังแต่ 40,000 บาทขึน้ไป
 ส�าหรบัผูท่ี้ใช้บตัรเครดิตธนาคาร
กรงุเทพรบัสิทธพิเิศษ 2 ต่อ ต่อที ่1 
รบัเครดติเงนิคนืรวมสงูสดุ 210,000 
บาท ต่อท่ี 2 แบ่งช�าระลดเพิม่สงูสดุ 

6-8% พร้อมแบ่งช�าระ 0% นาน 3 
เดอืน หรอืจะใช้คะแนนเป็นส่วนลด
ในการแลกซือ้สนิค้า 1,000 คะแนน 
เท่ากบั 100 บาท หรอืแบ่งช�าระ 0% 
นาน 4 เดอืนทกุชิน้ ทัง้ร้าน เมือ่ซือ้
สินค้าตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไปต่อ
เซลล์สลปิ
 นายณัฎฐ์ กล่าวว่า ได้ยกทัพ
ขบวนสนิค้าซือ้ 2 แถม 1 อาท ิผ้าห่ม 

“โฮมโปร” จดั HomePro 21st Anniversary กระตุน้ก�าลงัซือ้ครึง่
ปีหลัง ลดราคาสินค้าถูกสุดในรอบปี ลดสูงสุด 70% โปรโมชั่น
ชอ็ปครบรบัฟรทีองค�า 1 บาท สมาชกิบตัรโฮมการ์ดลดเพ่ิมสูงสุด 
21% ตั้งแต่ 24 สิงหาคม–24 กันยายน ที่โฮมโปรทุกสาขา

ดาวน์ไลท์ LED กล่องพลาสตกิ DIY 
กระถางพลาสตกิ ฯลฯ สนิค้า Super 
shock รบัคะแนน X2 ลดสงูสดุจ�า-
นวนจ�ากดั อาท ิ เครือ่งปรบัอากาศ 
เครือ่งซกัผ้า สนิค้า Shock Price รบั
ส่วนลดเพิม่สงูสดุ 500 บาท และยงั
สามารถช็อปออนไลน์ได้ที่ www. 
Homepro.co.th หรอื Line official 
homepro 

เศรษฐกิจ

แถลงแผนธุรกิจ : นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ�ำกัด (มหำชน) แถลงข่ำวแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง 
เตรียมเปิดตัว 2 โครงกำรใหม่มูลค่ำกว่ำ 8,000 ล้ำนบำท ทั้งคอน-     
โดมเินยีม และทำวน์โฮมหร ู พร้อมเปิดตวัทมีผูบ้รหิำรเสรมิควำมแกร่ง 
ดูแลด้ำนกำรเงิน ออกแบบ งำนขำย งำนก่อสร้ำง ที่โรงแรมเรเนซองส์ 

โชว์ศกัยภาพ : นำยสรรธน จติตกิำนต์ ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยสือ่สำร
กำรตลำดและส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กร บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 
เข้ำร่วมงำน ‘Future Wealth & Luxury Expo 2017 มหกรรมกำร
ลงทุนเพ่ือควำมม่ังค่ังในอนำคต’ โชว์ศักยภำพทำงธุรกิจในกำรเป็นผู้
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์และดูแลสุขภำพแบบองค์รวม 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เอด็มนุด์’ผ่านรอบสาม 
ไคล์ เอ็ดมนุด์ ผ่านเข้ารอบสามรายการวนิส
ตัน ซาเลม โอเพ่น หลงัจากเอาชนะ แดนลิล์ 
เมดเวเดฟ จากรสัเซยี ได้ส�าเรจ็ แต่เพือ่นร่วม
สหราชอาณาจกัร อลัจาซ เบเดเน่ ตกรอบไป
เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 
 เอด็มนุด์ วยั 22 ปี มอื 2 ชาวองักฤษ เอา 
ชนะ เมดเวเดฟ 2-6, 6-2, 7-6 (8-6) ที่
นอร์ธ แคโรไลน่า โดยจะเข้าไปพบกบัผูช้นะ
ระหว่าง มารตตนั ฟคุโซวคิ กบั โจอวั ซวัซา 
ในรอบ 16 คนสุดท้าย ขณะที ่เบเดเน มอื 48 
ของโลก พ่ายให้กบั อนัเดรยีส เซปป้ี 6-4, 
7-5 ส่วนทางด้าน บรดีาน ไคลน์ แพ้รอบคัด
เลอืก รอบแรก ยเูอส โอเพ่น เมือ่พ่ายให้กบั 
วนิเซน็ต์ มลิลอต จากฝรัง่เศส 6-3, 3-6, 7-6   

‘ไรโคเนน’ต่อสัญญาใหม่
ทีม “ม้าล�าพอง” เฟอร์รารี่ ต่อสัญญากับ      
คมิ ิ ไรโคเนน อดตีแชมป์โลก รถฟอร์มลู่า 
วนั ไปจนจบฤดกูาล 2018 โดยการต่อสญัญา
ใหม่ครัง้นี ้เป็นครัง้ที ่5 ตดิต่อกนัแล้ว ก่อน
หน้านี ้นกัขบัวยั 37 ปี เคยอยูก่บัเฟอร์รารี่ 
มา 3 ปีแล้วช่วงปี 2007-09 ในฤดกูาลปัจ   
จบุนั เขาอยูใ่นอนัดบัที ่5 ของตาราง โดยมี 
เซบาสเตยีน เวตเตล เพือ่นร่วมทมีของเขา น�า 
ลอูสิ ฮามลิตนั จากทมีเมอร์ซเิดซ อยู่ 14 แต้ม 
ไรโคเนน เป็นนกัขบัของเฟอร์รารี ่คนล่าสดุ 
ท่ีสามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้ส�าเรจ็ เม่ือ
ปี 2007 ส่วน เวตเตล วยั 30 ปี จะหมดสญัญา
กบัทมีเฟอร์รารี ่สิน้ฤดูกาลแข่งขนันี้  

‘โด้’โวยโทษ‘เข้าใจยาก’ 
ครสิเตยีโน่ โรนลัโด้ สตาร์จาก ทมี “ราชนั
ชุดขาว” เรอลั มาดรดิ กล่าวว่า การลงโทษ
จากศาลกฬีาท่ีส่ังลงโทษแบนเขา 5 นดั จาก
การทีไ่ปผลกักรรมการ เป็นเรือ่งทีเ่ข้าใจยาก 
หลงัจากท่ีทางศาลปฏิเสธข้อเรยีกร้องของเขา 
ในเกมที่เขาโดนไล่ออกนัดที่ทีมเอาชนะทีม
บาร์เซโลน่า 3-1 ในซเูปอร์ คพั “จากความ
อยุติธรรม สู่ความอยตุธิรรม พวกเขาไม่เคย
ท�าให้ผมแย่ลงได้” เขาโพสต์ “มนัเป็นเรือ่งที่
เข้าใจได้ยากจรงิๆ” โดนลัโด้ โดนใบเหลอืง
สองใบ หลงัจากทีถ่อดเสือ้ฉลองการท�าประตู
ขึน้น�า 2-1 และแกล้งพุง่ล้ม
 กองกลางกปัตนัทีมชาตโิปรตเุกส จะไม่มี
โอกาสกลบัมาลงเล่นในลกี 

‘คล็อปป์’ไม่มีอะไรเปล่ียน

ทมี “เจ้าบญุทุม่” บาร์เซโลน่า ก�าลงัท�าเรือ่ง
ร้องเรยีนเรยีกเงนิคนืจาก เนย์มาร์ อดตีนกัเตะ
ของทมี จ�านวน 7.8 ล้านปอนด์ ต่อกรณทีีน่กัเตะ
ค่าตวัแพงทีส่ดุในโลกย้ายไปร่วมทมีปารสี แซงต์ 
แชแมง โดยกองหน้าทมีชาตบิราซลิ ย้ายไปร่วม
ทมีลกีดงัของฝรัง่เศส ด้วยค่าตวั 200 ล้านปอนด์ 
เมือ่ต้นเดือนสิงหาคมทีผ่่านมา หลงัจากทีซ่ือ้สัญญา
ย้ายออกจากทมี ซึง่ทางบาร์เซโลน่า ต้องการให้ 
เนย์มาร์ จ่ายเงินโบนัสท่ีเขาได้ เมื่อคร้ังเขาต่อ

เจอร์เกน คลอ็ปป์ นายใหญ่ของทมี “หงส์
แดง” ลเิวอร์พลู ยนืยนัว่า เรือ่งราวความวุน่วาย
ทีเ่กดิขึน้กบั ฟิลปิเป้ คตูนิโญ่ ไม่ได้ท�าให้ความ
สัมพันธ์ชองเขากับนักเตะแย่ลงไปแต่อย่างใด 
และ คตูนิโญ่ ยงัได้รบัการต้อนรบัเข้าสู่ทมีเสมอ
เมือ่หายจากอาการบาดเจบ็ 
 ทมีลเิวอร์พลู ได้ปฏเิสธข้อเสนอของทมีบาร์
เซโลน่า เป็นครัง้ทีส่าม ในการขอซือ้กองกลาง
ทมีชาตบิราซลิ โดยข้อเสนอล่าสดุเป็นทีค่าดกนั
ว่า ข้อเสนอของบาร์เซโลน่า นัน้สงูถงึ 118 ล้าน
ปอนด์ แต่ลเิวอร์พลู กย็งัใจแขง็ไม่ยอมขายกอง
กลางวยั 25 ปีผูน้ีอ้อกจากทมีแม้ว่าทางนกัเตะ
เองกข็อขึน้บญัชย้ีายทมีกต็ามท ีซึง่กด็เูหมอืนว่า 
บาร์เซโลน่า เองกจ็ะยกธงขาวในช่วงนี ้ซึง่ตลาด
จะปิดลงกลางสปัดาห์หน้าแล้ว โดยล่าสุด ราคา
ต่อรองตัง้ไว้ที ่1/6 ว่า คตูนิโญ่ จะอยูก่บัลเิวอร์ 
พูลต่อ และ 7/2 เขาพร้อมจะย้ายทีมทันทีที่

โอกาสเปิด 
 จากอาการบาดเจ็บทีห่ลังและมีอาการไข้ ท�า 
ให้เขายงัไม่สามารถลงช่วยทมีได้ แต่คลอ็ปป์ ยนื 
ยนัว่า เมือ่เขากลบัมาฟิต ไม่มคีวามจ�าเป็นทีต้่อง
เคลยีร์อะไรกบัตวันกัเตะ
 “แน่นอน ทกุอย่างโอเค ส�าหรบัผมกบัเขา” 
คลอ็ปป์ กล่าว “แน่นอน 100 เปอร์เซน็ต์” 
 “เขายงัไม่พร้อมทีจ่ะลงซ้อมในวนัพรุง่น้ี เพราะ
ในทีส่ดุ เขายงัมอีาการป่วยอยู ่ อาจจะต้องใช้
เวลาหน่อย เพราะเขาไม่ได้ฝึกซ้อมมานาน ผม
ไม่รูเ้หมอืนกนัว่าเมือ่ไหร่เข้าจะกลบัมา เราต้อง
เชก็อย่างละเอยีดอกีครัง้ เมือ่เขากลบัมา” 
 เมือ่ถกูถามถงึเรือ่งทีท่างทมีบาร์เซโลน่า น่า
จะหมดโอกาสคว้าตวั คตูนิโญ่ ไปร่วมทมีแล้ว 
คล็อปป์ สวนกลับมาอย่างรวดเร็วว่า “ผมไม่
สามารถทีจ่ะให้ความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งนีไ้ด้ แต่
ที ่100 เปอร์เซน็ต์คอื ไม่มอีะไรเปลีย่นแปลง” 

‘บาร์ซ่า’เรยีกเงนิ‘เนย์มาร์’คนื
สญัญาเป็นเวลา 5 ปีได้เพยีง 9 เดอืนก่อนมกีาร
ย้ายทมี 
 “ทางทมีต้องการให้นกัเตะจ่ายเงนิคนื เมือ่เขา
ไม่สามารถอยูไ่ด้ครบตามสญัญา” ข้อความของ
ทมีทีถ่กูเปิดเผยออกมา “โบนัส ประมาณ 8.5 ล้าน
ยโูร หรือประมาณ 7.8 ล้านปอนด์ และอาจจะบวก
อกี 10 เปอร์เซน็ต์ หากมกีารจ่ายล่าช้า และทางทมี
จะเรียกร้องไปทางทมีปารีส แซงต์ แชแมง ให้รบัผดิ
ชอบในเรือ่งนี ้หากว่านกัเตะไม่ยอมด�าเนนิการ”   
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‘ทรัมป์’ส่ังลุยศึกอัฟก�นิสถ�น

 

แมนนี ่ฟรานซสิโก เสนอมกุเบาๆ ใน straitstimes.com สะท้อน
น�้าแขง็ขัว้โลกใต้ละลายผดิปรกตจิากภาวะโลกร้อน (แนวโน้มไม่
น่าไว้วางใจถงึขนาดเพนกวนิต้องขายเลหลงัทีอ่ยูเ่พือ่หนไีปทีอ่ืน่) 

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
แห่งสหรฐั ปรบักระบวนท่าจากทีเ่คย
ต่อต้านกองทัพสหรัฐเข้าไปยุง่เกีย่ว
สงครามอฟักานสิถาน มาเป็นการ
สนบัสนนุ ประกาศเสยีงดงัฟังชดัว่า 

นิสถานเป็นแหล่งซ่องสุมส�าคัญ
ของกลุม่ก่อการร้าย ทีเ่ป็นพนัธ-
มติรกบัตาลบีนั
  ผูน้�าสหรฐัต้องการก�าจดัตา
ลีบันและกลุ่มก่อการร้าย มี
แผนส่งทหารอกี 4,000 นาย ไป
สมทบกบักองก�าลงัทีป่ระจ�าการ
อยูใ่นปัจจบุนั 8,400 นาย
 นอกจากนัน้ สหรฐัยังมแีผนขอ
ให้นาโตและประเทศพนัธมติร ส่ง
ก�าลงัเข้าไปร่วมปฏบิตัภิารกจิด้วย 
 อกีหน่ึงมาตรการส�าคญัของ
แผนยกระดบัสงครามคร้ังน้ี คอื 
ไม่มกีารก�าหนดเวลายตุปิฏบิตัิ
การจนกว่าจะชนะ
 ทรมัป์มัน่ใจว่า สหรฐัต้องเป็น
ฝ่ายชนะกลุม่ก่อการร้าย และชนะ 
สงครามอฟักานสิถาน 
 แต่พนัโทแดเนยีล เดวสิ อดตี
ทหารผ่านศกึสหรฐั มีประสบการณ์
ตรงกบัสงครามอฟักานสิถานเมือ่
ปี 2010 ระบวุ่า ผูน้�าสหรฐัคดิผดิ 
ที่เชื่อว่าการใช้ก�าลังทหารจะเอา-
ชนะศตัรใูนอฟักานสิถานได้ 
 พนัโทเดวสิมองว่า การก�าหนด
ยทุธศาสตร์ โดยอาศยัทหารสูร้บ
จะประสบความล้มเหลว แม้จะส่ง
ก�าลังเพิ่มเป็นหม่ืนเป็นแสนนาย
กต็าม 
 อดีตทหารผ่านศึกอเมริ-  
กนั ตดัสนิจากประสบการณ์ตรง
อย่างหนกัแน่นว่า “สงครามอฟั 
กานสิถาน ไม่สามารถเอา ชนะ
ได้ด้วยก�าลงัทหาร” 

 
 

In Brief : ย่อความ

ประธานาธิบดีโดนัลด ์
ทรมัป์ แห่งสหรฐั ส่ังกอง
ทัพยกระดับการท�าสง-
ครามในอฟักานสิถาน ซึง่
เชื่อว่าเป็นแหล่งซ่องสุม
ส�าคญัของกลุม่ก่อการร้าย
ต้ังเป้าท�าศึกโดยไม่ก�า-
หนดเวลาจนกว่าจะชนะ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

“สหรฐัต้องชนะสงครามอฟักานสิ-
ถาน” 
 กองทัพสหรัฐท�าหน้าท่ีเป็นพ่ี
เล้ียงทหารท้องถ่ินอัฟกานิสถาน 
ต่อสู้กับกลุ่มตาลีบันและกลุ่มต่อ
ต้านอืน่ๆ ยดืเยือ้มา 16 ปี โดยเริม่
ตัง้แต่ประธานาธบิดจีอร์จ ดบัเบลิ
ย ูบชุ สัง่ถล่มพืน้ทีเ่ป้าหมายตอบ 
โต้กลุม่ก่อการร้าย ทีก่่อวนิาศกรรม
จีเ้ครือ่งบนิโดยสาร พุง่ชนตกึเวลิด์ 

เทรดเซน็เตอร์ในนครนวิยอร์ก เมือ่
ปี 2001
 การท�าศกึในอฟักานสิถาน เป็น
สงครามยาวนานทีสุ่ดของกองทพั
สหรฐั ซ่ึงเป็นแกนน�าการสู้รบ โดย
มีกลุ่มนาโตและพันธมิตรหลาย
ประเทศร่วมมอื
 ระยะเวลาสูร้บ 16 ปี (2001-
2016) มผีูเ้สยีชวีติ 111,442 ราย 
ประกอบด้วยกลุม่ตาล ี บนัรวม
ทัง้กลุม่ต่อต้านอืน่ 42,100 ราย 
พลเรือนอัฟกานิสถาน 31,419 
ราย ทหารและต�ารวจอฟักานสิ-
ถาน 30,470 ราย  
 กลุม่ท�าธรุกจิรบัเหมาในพืน้ที่
สูร้บ รวมทัง้เจ้าหน้าทีท่�างานเพือ่
มนษุยธรรม และสือ่มวลชน 3,946 
ราย ทหารสหรฐั 2,371 ราย และ
ทหารประเทศพันธมิตรที่ร่วมรบ
กบัสหรฐั 1,136 ราย
 ความสูญเสียชีวิตประเมินค่า
ไม่ได้ ขณะงบกท็ุม่ไปมหาศาล ซึง่
ทรมัป์เคยต�าหนปิระธานาธบิดบีา 
รคั โอบามา ว่าผลาญเงนิไปกบัปฏิ 
บตักิารในอัฟกานิสถานโดยสญูเปล่า
 อย่างไรกต็าม หลงัศกึษาข้อมลู
จากนายทหารทีป่รกึษา ทรมัป์ตดั 
สินใจกลับล�า โดยเชื่อว่าอัฟกา-     

ข้อมูลภำพ : theintercept.com
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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 4651 (1176) วันพฤหัสบดีที่ 24 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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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)

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

ULEKT-OM-220817-01

สนใจสงใบสมัคร และเงินเดือนที่ตองการมาที่ บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 157 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2870-7791-5, 0-2426-4324-6 แฟกซ 0-2874-8378

E-mail : hr@ulek.com  www.ulek.com

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายอาหารสัตว เชน อาหารปลาซากุระ
ไวทโรส อาหารนก อาหารกระตาย เปดรับบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายงานหลายตำแหนง ดังนี้

ิ ั ็ ิ้ ำ ั

**ทุกตำแหนงงา
น**

มีประสบการณและที่พักใกลบริษัท

จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.

2.

บริษัทมีสวัสดิการ, โบนัส,
วันหยุดประจำป และอื่น ๆ

  เจาหนาที่ฝายขาย (กทม.)   5 อัตรา
• สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับขี่ (ใชรถของบริษัท)

  เจาหนาที่ฝายขาย (ตจว.)   5 อัตรา
• มีรถกระบะเปนของตนเอง

• เพศชาย อายุ 22-35 ป
• วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
• มีหลักทรัพยค้ำประกันมูลคา 200,000 บาท 
• มีเงินเดือนประจำ และคานายหนาจากยอดขาย
• รายได 25,000-50,000 บาท

ตำแหนง 1-2

LERTY-OM-210817-01

LERT YANG CO., LTD.
ผูสนใจติดตอสมัครไดที่  บริษัท เลิศยาง จำกัด

E-mail : admin@lertyang.co.th
โทร. 0-2332-9612-6 แฟกซ 0-2332-9617

บริษัทนำเขาและสงออกยางรถยนต
ตัวแทนจำหนายยาง ยี่หอ Achilles

เลขที่ 213 ซอยสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท เลิศยาง จำกัด

ตองการรับสมัครบุคลากรเพิ่ม
ในตำแหนงตอไปนี้

4 อัตรา

ดวน!ดวน!ดวน!

พนักงานขายพนักงานขายพนักงานขายพนักงานขาย
• เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป
• มีหรือไมมีประสบการณดานการขายยางรถยนต
• สามารถไปทำงานตางจังหวัดได
• มีรถยนตเปนของตนเอง
• มีบุคคลค้ำประกัน
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

GrowTogether’ ทีส่�านกังานใหญ่
พแีอนด์จปีระเทศไทย J 13.30 น. 
โดโนวาน ซง ผูอ้�านวยการฝ่ายผลติ 
ภณัฑ์และการตลาด เสีย่วมี ่ แถลง
ข่าว “XIAOMI IS HERE” พร้อม
กบัแนะน�าสมาร์ทโฟน ทีโ่รงแรมพลู
แมน กรงุเทพฯ แกรนด์ สขุมุวทิ J 
13.30 น. สรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู 
ประธานกรรมการ ธอส. เป็นประ-
ธานในพธิมีอบรางวลัการประกวด
แบบบ้านผูส้งูอาย ุกบั ธอส. ประจ�า

วทิ 22 J 13.00 น. ศ.พเิศษ นพ. 
ธรีวฒุ ิคหูะเปรมะ ผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลวฒัโนสถ แถลงข่าวเปิด
ตวั เครือ่งฉายรงัส ีEDGE มติใิหม่
แห่งรังสีศัลยกรรมรักษามะเร็ง ที่
ห้องประชมุชัน้ B1 โรงพยาบาลวฒั
โนสถ J 13.00 น. ราฟฟ่ี ฟาร์-
ฮาโด กรรมการผูจ้ดัการบรษิทัพรอค 
เตอร์แอนด์ แกมเบลิประเทศไทย 
แถลงข่าวการด�าเนินงานของพแีอนด์
จปีระเทศไทยครบรอบ 30 ปี ‘We 

J 10.00 น. ดร.สมคดิ จาตศุร-ี
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่าย
เศรษฐกจิ เป็นประธานในพธิมีอบ
รางวลับคุคลต้นแบบสมัมาชพี ประ 
จ�าปี 2560 ทีโ่รงแรมบางกอก แม-
รอิอท มาเควียส ควีนส์ ปาร์ค สขุมุ 

ปี 2560 ทีศ่นูย์การประชมุแห่งชาติ
สิริกิติ์ J 14.30 น. ศ.ดร.นพ. 
ประสทิธิ ์ วฒันาภา คณบดคีณะ
แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหา 
วิทยาลยัมหดิล แถลงข่าวการจดังาน 
“แสงน�าใจ ไทยทัง้ชาต ิเดนิ วิง่ ป่ัน 
ป้องกนัอมัพาต ครัง้ที ่3 เฉลมิพระ 
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมหา
วชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวราง-
กรู” ทีห้่องประชมุสมาคมศษิย์เก่า
แพทย์ศริริาชฯโรงพยาบาลศริริาช

บรษิทั วเีอน็ย ูเอก็ซบิชิัน่ เอเชยี แป 
ซิฟิค จ�ากดั เตรยีมจดังาน ไทยแลนด์
แลบ็อินเตอร์เนชัน่แนล 2017 งาน
แสดงเทคโนโลยเีครอืงมอืห้องปฏ-ิ
บตักิารทีท่นัสมยัทีส่ดุในภมูภิาคอา 
เซยีน ระหว่างวนัท่ี 6-8 กนัยายน 
2560 ณ ศนูย์การประชมุไบเทค 
 นายธรียทุธ์ ลีลาขจรกจิ ผูอ้�า 
นวยการสายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีบรษิทั วเีอน็ย ูเอ็กซบิชิัน่ 
เอเชยี แปซฟิิค จ�ากดั ในฐานะผูจ้ดั
งานฯ กล่าวว่า จากความส�าเรจ็ของ
การจดังานในปีทีผ่่านมา มีนกัธุรกจิ 
ผูเ้ชีย่วชาญ นกัวจิยั และผูท้ีส่นใจเข้า
ชมงานมาก มกีารเจรจาจบัคู่ธุรกจิ
น�าไปสู่ความร่วมมือหลายราย ซึ่ง
ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นที่น่า
พอใจ โดยในปีนี ้ ผูจ้ดังานฯ มเีป้า
หมายชดัเจน ทีจ่ะผลกัดนังานไทย
แลนด์แลบ็ฯ ให้เป็นงานแสดงเทค 
โนโลยีเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่

จัดยิ่งใหญ่‘ไทยแลนด์แล็บ2017’

การมาเยีย่มชมเทคโนโลยแีละผลติ
ภัณฑ์ใหม่ๆ โดยท้ังหมดเพื่อตอบ
โจทย์นโยบายประเทศทีต้่องการให้
ประเทศไทยสูก่ารเป็น ไทยแลนด์ 4.0 
เพือ่ยดือายขุองประชากรให้ยนืยาว 
สูค่วามยัง่ยนืของประเทศ
 ดงันัน้ จงึขอเชญิชวน ผูบ้รหิาร 
ฝ่ายจดัการและผู้ปฏบิตังิานในห้อง
แล็บ หน่วยงานด้านควบคมุคณุภาพ  
วิจยัและพัฒนา ทดสอบมาตรฐาน
สนิค้า ในทุกอตุสาหกรรม รวมทัง้ 
หน่วยงานภาครฐับาล  โรงพยาบาล
และสาธารณสขุ ตลอดจนหน่วยงาน
ด้านการศกึษา การวจิยั มหาวทิยา-
ลยัทกุระดบั เข้าชมงาน โดยลงทะ 
เบยีนล่วงหน้าทาง www.thailand-
lab.com โดยใช้รหสั “LABB8121” 
เพือ่รบั E-Directory 

ส�าคัญทีส่ดุงานหนึง่ในภมูภิาค
 ทั้งนี้มีการจัดเตรียมหัวข้องาน
สมัมนา การประชมุวชิาการ ตลอด
จนงานแสดงเครือ่งมอืทีท่นัสมยั ไว้
น่าสนใจในหลากหลายกจิกรรม อา 
ท ิความปลอดภยัในห้องปฏบิตักิาร 
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร
และธุรกจิพลงังาน และการแข่งขนั
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ด้านไบโอ อัป-
เดตตลาดการค้าเทคโนฯวทิยาศาสตร์
และการเตบิโตของอุตสาหกรรมอา 
หาร พบเทคโนโลย ีเครือ่งมอื และ
ผลติภณัฑ์เคมทีางห้องปฏบิตักิารฯ 
ทกุประเภท ทกุอตุสาหกรรม จากผู้
ผลติและผูจ้�าหน่ายชัน้น�า กว่า 330 
บริษทั จาก 30 ประเทศทัว่โลก พร้อม 
6 พาวลิเลีย่นจากเกาหล ีจนี อนิเดยี 
ไต้หวนั เยอรมนั องักฤษ นอกจาก

นี้ยังมีการอัปเดตเทรนด์ล่าสุดของ
กลุ่มเคร่ืองมอื ด้านวิเคราะห์และทด 
สอบ วินจิฉัยทางการแพทย์ วิจยัและ
พัฒนา ความปลอดภัยและสิ่งแวด 
ล้อม การสอบเทยีบและมาตรวทิยา
 ขณะเดยีวกันยงัได้มโีอกาส ชม 
เชยีร์ และ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของกจิ 
กรรมการแข่งขนั และการประกวด
ผลงานระดับประเทศ และภูมิภาค 
อาท ิ AOAC Contest ซึง่เป็นการ
ประกาศผลการทดสอบความสามารถ
ข้ันสูงทางจุลชีววิทยาและเคมี Bio 
Pitch & Partner เวทีเสนอผลิตภณัฑ์
เพือ่หาหุน้ส่วนทางธรุกจิ ส�าหรบัธรุ 
กจิใหม่ไบโอ-ชวีวทิยาศาสตร์ ด้าน
อาหารและยา เครือ่งส�าอางและการ
แพทย์ ท้ังนีเ้พ่ือเสริมสร้างองค์ความ
รูใ้ห้กบัผูท้ีเ่ข้าชมงาน นอกเหนอืจาก
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อดุม สดใส กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ไลน์ ทรำนสปอร์ต จ�ำกดั สนบัสนนุงบ
ประมำณ 60,000 บำท ใน “วนัก�ำนนัผูใ้หญ่บ้ำน” อ.บำงสะพำน จ.ประจวบ-
ครีขัีนธ์ ประจ�ำปี 2560 เพือ่น�ำมำพัฒนำชมุชนในพ้ืนที ่โดย มสีมหมำย ปำน-
ทอง นำยกสมำคมก�ำนนัผูใ้หญ่บ้ำนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ รับมอบ 

จริชยั มลูทองโร่ย ปลดัส�ำนกันำยกรฐัมนตร ี รบัมอบดอกไม้จนัทน์และสิง่ของ
ต่ำงๆ จำก เทวนิทร์ วงศ์วำนชิ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ บมจ. ปตท เพือ่ใช้ในงำนพระรำชพธิถีวำยพระเพลงิพระบรมศพ พระบำท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช 

นพ.วศิษิฎ์ ตัง้นภำกร อธบิดกีรมสนบัสนนุบรกิำรสขุภำพ กระทรวงสำธำรณ-
สขุ น�ำบคุลำกรในสงักดั ร่วมท�ำกิจกรรมควำมดปีลกูต้นดำวเรอืง ให้ออกดอก
สเีหลอืงบำนสะพรัง่ ทัว่กรม สบส.ถวำยเป็นพระรำชกศุล และแสดงควำมจงรกั
ภกัดต่ีอพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช 

ศ.ดร.พงษ์ศกัด์ิ องักสทิธ์ิ รองประธำนมูลนิธิโครงกำรหลวง เปิดกำรประชมุ
เชิงปฏิบตักิำรเจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏิบตังิำนด้ำนสหกรณ์ในพ้ืนทีโ่ครงกำรหลวง โดย
มี ประยรู อนิสกลุ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยำยพิเศษ “นโยบำย
ในกำรส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนทีโ่ครงกำรหลวง” 

เทยีนชยั จพูฒันกลุ ผูจ้ดักำรทัว่ไป มอบข้ำวตรำฉตัรให้ พล.ร.ต.โฆสติ เจยีมศภุ-
กิตต์ ผูบ้ญัชำกำรกองเรอืฟรเิกตทุี ่1 กองเรอืยทุธกำร พือ่สนบัสนนุกำรฝึกผสม 
SEA GARUDA 2017 ณ เมอืงสรุำบำยำ และเมอืงเซมำรงั สำธำรณรฐัอนิโดนเีซยี 
โดยม ีนำวำเอก สรุศกัดิ ์ประทำนวรปัญญำ เป็นผูบ้งัคบัหมูเ่รอืฝึกผสม 

ฐนนท์ศรณ์ เลศิฤทธิศ์ริกิลุ ประธำนนกัศกึษำโครงกำรอบรมหลกัสตูรผู้
บรหิำรกระบวนกำรยตุธิรรมระดบัสงู รุน่ที ่16(บ.ย.ส.) เป็นประธำนจดังำน
เลีย้งพบปะสงัสรรค์ภำยใต้ชือ่งำน“บ.ย.ส. 16White love รกักว่ำเดมิ..เพิม่
ควำมคดิถงึ” ทีโ่รงแรม ด ิเอมเมอรลัด์ 

ปรชัญำ กลุวณชิพสิฐิ กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวิีต จ�ำกดั 
(มหำชน) ร่วมแสดงควำมยนิดแีก่ตวัแทนและผูบ้รหิำรงำนขำยทีผ่ลติผลงำน
ได้รบัรำงวลั “คณุวฒุปิระจ�ำไตรมำส 1-2/2560” โดยมี ชวลติ ทองรมย์ ผู้
ช่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวุโส-ฝ่ำยขำย / CAO เปิดงำน 

คณุหญงิสจุติรำ มงคลกติ ิ เป็นประธำนในพธิบีรรพชำ สำมเณรอทิธวิฒัน์     
จริำธวิฒัน์ บตุร ธรีะเกยีรต-ิภำณมุำศ จริำธวิฒัน์ เพือ่ถวำยเป็นพระรำชกศุล
แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมิูพลอดุลยเดช และ สมเดจ็พระนำง
เจ้ำสริิกติิ ์พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที ่9 ทีวั่ดพระรำม 9 กำญจนำภเิษก 
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มร.เฉยีง หัว กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั หวัเว่ย เทคโนโลยี ่ (ประเทศไทย) 
จ�ำกดั  พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิำรและพนกังำน ร่วมเป็นเจ้ำภำพในกำรบ�ำเพ็ญ
กศุลถวำยพระบรมศพ พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดชเพือ่
ถวำยเป็นพระรำชกศุล ณ พระทีน่ัง่ดสุติมหำปรำสำท พระบรมมหำรำชวัง 

อดศิกัดิ ์ สขุมุวทิยำ ประธำนกรรมกำร บรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จ�ำกดั 
(มหำชน) พร้อมด้วยคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร ร่วมเป็นเจ้ำภำพและวำงพวง
มำลำถวำยสกักำระ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภธิรรมพระบรมศพพระบำท
สมเด็จพระปรมินทรมหำภมิูพลอดุลย ณ  พระทีน่ั่งดุสติมหำปรำสำท 

ประภำวด ีณ ระนอง ผูจ้ดักำรอำวโุส ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ บมจ.อสีเทร์ินโพ
ลเีมอร์ กรุป๊ มอบผลติภณัฑ์ให้กบั พล.ท.ชนำธปิ บนุนำค น.สง.รองผอ.รมน.
กองอ�ำนวยกำรรกัษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร เพือ่น�ำไปช่วยเหลอืผู้
ประสบอทุกภยัผ่ำนศนูย์ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัภำคกลำงตอนล่ำง 

คณุหญงิขวญัตำ เทวกลุ เป็นประธำนในพธิมีอบรำงวลัและเปิดนิทรรศกำร
จติรกรรมร่วมสมยัพำนำโซนคิ “เพือ่ควำมสขุของมวลมนษุยชำต”ิ ครัง้ที่ 
19 พร้อมมอบรำงวลัให้แก่ น.ส.วนำภรณ์ เตีย่มงักรพนัธุ ์กบัผลงำน “คกุ
ควำมคดิ” ซึง่ได้รบัรำงวลัยอดเยีย่มอนัดบั 1 

อมรรตัน์ คงสวสัดิ ์ผูอ้�ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยขนส่งสนิค้ำและเช่ำเหมำล�ำ บมจ.
กำรบนิกรงุเทพ และ ด�ำรงค์ชยั แสวงเจรญิ กรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยกำรพำณชิย์
สินค้ำและไปรษณยีภณัฑ์ บมจ.กำรบินไทย ลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำน
กำรขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศ ในเส้นทำงบนิระหว่ำงประเทศ 

ปำลกิำ งำมปฏิพัทธ์พงศ์ ประธำนชมรมผูส้งูอำย ุแพทย์สตรีอปุถัมภ์ฯ พร้อม
ด้วยคณะกรรมกำร เข้ำเยีย่มชมประวตัคิวำมเป็นมำของ แบรนด์ เฮลธ์ ดสิคฟั-
เวอร ี เซน็เตอร์ และงำนวจิยัของแบรนด์ซปุไก่สกดั แบรนด์รงันกแท้ และ      
แบรนด์วีต้ำ ทีนิ่คมอตุสำหกรรม ป่ินทอง 2 อ�ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรุี

รตัน์รดำวินท์ เอีย่มชยั หวัหน้ำฝ่ำยบรหิำรงำนทัว่ไปและบญัชกีำรเงนิตวั 
แทนจำกมลูนธิริำมำธิบดฯี  รบัมอบเงนิสมทบทนุจ�ำนวน 120,000 บำท 
ทีไ่ด้จำกกำรจดัจ�ำหน่ำยภำพศลิปะในนทิรรศกำร “วถิชีวีติไทย” ของกลุม่
ศิลปินไฮไลท์ น�ำทมีโดย มำนติย์ นเิวศน์ศลิป์ และ ธงเทพ รตันธรรม  

ลำวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์ ผูจ้ดักำรทัว่ไปประจ�ำประเทศไทย เวียดนำม และ
กมัพูชำ และ อลศิรำ แซ่เตยี ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำดฯ บริษทั เจอเนสส์ โกล-
บอล (ประเทศไทย) จ�ำกดั  เปิดตวัชุดผลติภณัฑ์ เอน็วี ผลติภณัฑ์ใหม่ในไลน์
เมคอพัในรูปแบบสเปรย์ ทีโ่รงแรมเซน็ทำรำ แกรนด์ แอท เซน็ทรลั เวลิด์ 


