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พูดได้แต่ทำ�ไม่ได้
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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ปรากฏการณ์ “น�้ำในหูไม่เท่ำกัน” 
กลายเป็นปริศนาธรรม “ปูหำยไปไหน” 
ยิ่งต่างคนต่างคิด ต่างปากต่างพูด 
ยิ่งเห็นความเอียง ความไม่เท่ากัน 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” เตือน “รัฐรำชกำร” 
ปรับตัวไม่ทันโลกจะกลายเป็น “กบต้มเปื่อย” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ผีทักษิณ” 
“บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์” ชี้ปัญหาอ�านาจรัฐ 
“Pegasus” จับตาบ้านเมืองหลังการกวาดล้าง 
“ปิยบุตร แสงกนกกุล” มอง “ตุลำกำรภิวัฒน์”

แม้จะตกอยู่ในสภ�วะเพลี่ยง
พลำ�้เป็นฝ่�ยถกูกระทำ� โดนไล่
ต้อนไล่ทบุ แต่ยังไม่ยอมโยนผ้�
หันหน้�เดินเข้�มุมให้อีกฝ่�ย  
ได้รบัก�รชมูอืคว้�ชยัไปได้ง่�ยๆ 
เอ�จรงิไม่เอ�จรงิไม่รู ้ แต่มวล 
ชนที่สนับสนุนฟังแล้วฮึกเหิม 
ขณะที่อีกฝ่�ยก็คงต้องห�ท�ง
เตรยีมรบัมือ

สญัญาณ‘ทกัษณิ’
“ไม่มีคว�มเลวร้�ยใด ที่จะยิ่ง
ไปกว่�คว�มเลวร้�ยทีไ่ด้กระทำ� 
โดยอ�ศยัอำ�น�จต�มกฎหม�ย
หรอืในน�มของกระบวนก�รยตุิ 
ธรรม” เป็นข้อคว�มล่�สดุที ่ดร. 
ทกัษิณ ชนิวตัร สือ่ส�รกับประ 
ช�ชนหลงัจ�กเงยีบห�ยไปกว่� 
2 ปี นบัเป็นก�รส่งสญัญ�ณถงึ
คนทกุกลุม่ ทัง้ผูส้นบัสนนุและ
ฝ่�ยตรงข้�มว่� “ยงัไม่ยอมแพ้” 

โลกวันนี้มีประเด็น 2

“เคียต้า”ตื่นเต้น
สวมเสื้อ“หงส์”

กีฬา 6

QTCลุยไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

โสมแดงป่วนต่อ
ขู่ถล่ม“กวม”

เศรษฐกิจ 4

ต่างประเทศ 7
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

สัญญาณ‘ทักษิณ’
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เอาจริงไม่เอาจริงไม่รู้
แต่อย่างน้อยก็ต้องวิตกหวาดหวั่น
เตรียมหาทางรับมือกันเอาไว้บ้าง

ครั้งนี้ แม้ไม่ได้พูดชัดว่าจะด�า-
เนนิการอะไรต่อไป หรอืจะวางต�า 
แหน่งของคนตระกูลชินวัตรใน
การเมอืงอย่างไร แต่เป็นเหมอืน
น�้าทิพย์ชโลมใจมวลชนสนับ-
สนุนที่ก�าลังตกอยู่ในภาวะห่อ
เหีย่ว ผดิหวงั เหมอืนคนถกูทิง้หลงั
จากที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่ปรากฏ
ตัวทีศ่าลฎีกาแผนกคดอีาญาของ
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
 ข้อความสัน้ๆ แต่สามารถท�า
ให้ส.ส.ในสงักดั มวลชนสนบัสนนุ
กลับมามีก�าลังใจฮึกเหิมอีกคร้ัง 
เพราะเชื่อว่ายังไม่ถูกทิ้ง ยังสู้ต่อ
 นอกจากส่งสัญญาณให้อดีต
ส.ส.ในสังกัดและมวลชนสนับ-
สนุนแล้ว แน่นอนว่าเป็นการส่ง
สัญญาณถงึฝ่ายตรงข้ามทางการ
เมอืงด้วยว่า “ยงัไม่ยอมแพ้” แม้
จะตกอยู่ในสภาวะเพลี่ยงพล�้า
เป็นฝ่ายทีถ่กูกระท�ามาตลอด โดน
ไล่ต้อนไล่ทบุจนหน้าปดูบวม แต่
ยงัไม่ยอมโยนผ้าหนัหน้าเดนิเข้า
มุมให้อีกฝ่ายได้รับการชูมือคว้า
ชัยไปได้ง่ายๆ
 เอาจริงไม่เอาจริงไม่รู ้แต่อย่าง
น้อยก็ต้องวิตกหวาดหว่ันเตรียม
หาทางรบัมอืกันเอาไว้บ้าง
 “ไม่มีความเลวร้ายใด ที่จะ
ยิ่งไปกว่าความเลวร้ายที่ได้กระ 
ท�าโดยอาศยัอ�านาจตามกฎหมาย
หรือในนามของกระบวนการยุติ 
ธรรม”
 เป็นข้อคว�มสัน้ๆ ทีมี่พลงั
สร้�งแรงสั่นสะเทือนเป็นวง
กว้�ง

มงแต็สกีเยอ เคยกล่าว “ไม่มี
ความเลวร้ายใด ที่จะยิ่งไปกว่า
ความเลวร้ายทีไ่ด้กระท�าโดยอา-
ศัยอ�านาจตามกฎหมายหรือใน
นามของกระบวนการยุติธรรม”
 ข้อคว�มแรกที ่ดร.ทกัษณิ 
ชินวัตร อดีตน�ยกรัฐมนตรี 
ทวติผ่�นทวติเตอร์https://twit 
ter.com/thaksinlive/status/9
02774152867844097 หลงัจาก 
นิง่เงยีบไปน�นกว่� 2 ปี ทีไ่ม่
ได้ใช้โซเชยีลมเีดยีสือ่ส�รกบั
ประช�ชน
 ที่ส�าคัญยังเป็นข้อความแรก
ทีส่ือ่ออกมาหลังจากที ่น.ส.ยิง่-
ลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐ 
มนตร ีหายตวัไปจากพืน้ทีส่ื่อสา 
ธารณะ หลังไม่เดินทางไปรับฟัง
ค�าตัดสินคดีรับจ�าน�าข้าวเมื่อวัน
ที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา
 แน่นอนว่าการทวีตข้อความ
ของ ดร.ทกัษณิ ครัง้นี ้ย่อมมส่ีวน

เกี่ยวข้องกับคดีความที่น้องสาว
ต้องเผชิญ และแน่นอนว่าเป็น-
การส่งสัญญาณบางอย่างถึงคน
ทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นมวลชนทีใ่ห้ 
การสนับสนุน หรือกลุ่มที่คุมอ�า 
นาจปกครองประเทศอยูใ่นปัจจบุนั
 สัญญาณที่ส่งถึงกลุ่มมวลชน
ท่ีสนับสนุน หรือกลุ่มอดีตส.ส. 
ในสังกัดพรรคเพื่อไทยอาจต้อง 
การสือ่ให้รูว่้า “ยงัไม่วางมอื” พร้อม
เคลื่อนไหวเพื่อทวงคืนความยุติ 
ธรรมให้ตัวเองและน้องสาว
 ได้ยาดีอย่างนี้หรือเปล่าจึง
ท�าให้พรรคเพื่อไทยออกแถลง-
การณ์ยืนยันความเป็นปึกแผ่น
และประกาศเดินหน้าท�างานการ 
เมืองเพื่อประชาชนต่อไป แม้จะ

เป็นการประกาศก่อนท่ีอดีตนา
ยกฯจะทวีตข้อความแต่เป็นไปได้
ว่าอาจได้รับสัญญาณบางอย่าง
มาก่อนหน้านี้
 หรอือีกนยันงึก็อาจเป็นไปได้
ว่าการทวีตข้อความของดร.ทัก-
ษิณ เป็นการท�าเพื่อรักษาระดับ
เรตต้ิงให้พรรคเพ่ือไทย หลงัหลาย
ฝ่ายประเมินและเห็นตรงกันว่า
หากตระกูลชินวัตรวางมือพรรค
เพือ่ไทยจะเป็นเพยีงพรรคขนาด
กลางที่ไม่มีอ�านาจต่อรองทาง-
การเมอืง ไม่มวัีนได้หวนกลับมา
เป็นรัฐบาลอีก อย่างน้อยตลอด 
20 ปีของการเดนิตามยทุธศาสตร์ 
ปฏิรูปประเทศ
 แน่นอนว่าการทวีตข้อความ
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ปัญหาน�า้ท่วมยงัเกดิขึน้ในหลายพืน้ทีใ่นประเทศ 
ไทยเวลานี ้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนอื ภาคอสีาน ภาค
กลาง และภาคใต้ ประชาชนได้รบัความเดอืดร้อน
จ�านวนไม่น้อย เช่น นครสวรรค์ร้องเรยีกให้ลงุตู่
ช่วย เพราะจะจมน�า้แล้ว ไม่รูล้งุตูจ่ะช่วยยงัไง เมือ่
ลงุตูส่ัง่การ แต่ไม่รูว่้าผูช่้วย ผูป้ฏบิตังิานท�างานไป
ถงึไหนแล้ว ลงุตูก่ต้็องล�าบากใจ ประชาชนกเ็ดอืด
ร้อน ลงุตูต้่องจดัการเรือ่งน�า้ให้ดี   
 อย่ามาอ้างเหมือนรัฐบาลปูไม่ได้ เพราะรัฐ 
บาลตอนน้ันเข้ามาจงัหวะทีน่�า้จ�านวนมหมึาเข้ามา
พอด ีไม่ทนัตัง้ตวั ไม่ทนัตัง้คนด้วยซ�า้ สถานการณ์
วนัน้ันกบัวนันีจ้งึต่างกนั  
 หากครัง้นีเ้อาไม่อยู ่ไม่ใช่เพราะธรรมชาตโิหด
ร้ายแล้ว แต่เป็นเพราะการเตรยีมตวัเตรยีมการไม่
ดไีม่มีประสิทธิภาพ เลยท�าให้เกดิความผดิพลาด 
ประชาชนเดือดร้อน ระบบการจดัการน�า้หรอืจะ
คดิอย่างโน้นอย่างน้ี เบกิงบประมาณไปแล้วกีห่ม่ืน
ล้าน กรมชลประทานเสนอของบประมาณ 2 ล้าน
ล้านบาท มากเท่ากบังบประมาณประเทศ  ค�าถาม
คือจะแก้ปัญหาน�้าท่วมน�้าแล้งได้ทั้งระบบและ
ถาวรหรอืไม่ ท�าได้จรงิกไ็ม่มปัีญกหา กลวัแต่จะดี
แต่พดูได้ แต่ท�าไม่ได้
  อนันีเ้ป็นปัญหาทีท่�าให้ประชาชนไม่ค่อยเชือ่
ถอืรฐับาล เพราะระบบราชการไม่เดนิ ปัญหากแ็ก้
ไม่ได้ ก็หวังว่าการบริหารจัดการจะเป็นชิ้นเป็น  
อนั เป็นรปูธรรม ไม่ใช่เล่นเอาเถดิกนัอยู ่ หากมี
ปัญหากต้็องปรับปรุงแก้ไข ป้องกนั กห็วังว่ารัฐบาล
คงไม่ท�าให้คะแนนนยิมตกต�า่ไปกบัน�า้ ทีเ่คยพดู
ว่า “เอาอยู”่ ก ็“เอาไม่อยู”่ 
  ตอนน้ีกต้็องเชือ่ว่ารฐับาลทหารจะเอาอยู ่ แต่
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ทรรศนะทรรศนะ

ถ้าเอาไม่อยูก่แ็สดงว่าไม่มคีวามสามารถ ทหารก็
เคยท�างานสูก้บัน�า้เมือ่รฐับาลก่อนหน้านี ้ พอมา
เป็นรัฐบาลเองก็ถือว่ามีประสบการณ์และมีเวลา
นานพอสมควรที่จะเตรียมตัวเตรียมการในการ  
แก้ปัญหา หากแก้ปัญหาไม่ได้กแ็สดงว่าไม่มคีวาม
สามารถจรงิๆ  
 กอ็ยากจะฝากให้รฐับาลเอาจรงิเอาจงั เอาให้
อยู ่เอาให้ได้ อย่าท�าหน่อมแน้ม เพราะมปีระสบ-
การณ์มาแล้ว จงึต้องแก้ได้ ถ้าท�าไม่ได้กจ็ะกลาย
เป็นเรือ่ง ซึง่เขากบ็อกว่า เศรษฐกจิกแ็ก้ไม่ได้ น�า้
ท่วมกแ็ก้ไม่ได้ แล้วมนักไ็ปล้มทบักนัอกี เพราะ
ฉะนัน้ช่วงแก้ไม่ได้ เศรษฐกจิกจ็ะพงัขยายวงต่อไป
อกี ท�าให้เป็นเรือ่งทีย่�า่แย่ แก้ไม่ได้ ต้องล�าบาก
แน่ๆ กห็วงัว่า คงจะต้องใช้หลกัยทุธศาสตร์ท่ีเหนอื
ชัน้กว่า ต้องมหีลกัว่า ฉนัเหนอืกว่า ฉนัเหนอืชัน้
กว่า ถ้าฉนัเอาอยู ่ฉนักเ็หนอืชัน้กว่า ถ้าเอาไม่อยู่ 
ฉนักย่็อยยบั แย่กว่า
  ถ้�ไม่อย่�งนัน้อย่�หวงัเลยว่�จะอยูน่�น 
แล้วจะอยูด้่วยคว�มสขุ ถ้�ลดทกุข์ บรรเท�
ทุกข์ของประช�ชนไม่ได้ แต้ม คะแนนคว�ม
นยิม ประช�นยิมกจ็ะลดไปหมดไป ประช�
นยิมต้องนยิมท่ีส�ม�รถแก้ปัญห�ได้ ไม่ใช่
ก�รแก้ปัญห�แบบเอ�เงนิไปอดัไปให้ อย่�ง
นัน้มนัประช�ชนนยิมทีจ่ะพ�ประเทศช�ตใิห้
ย่อยยบั ถ้�ประช�นยิมแล้วแก้ปัญห�และเอ�
อยู ่ป้องกนัได้จรงิๆ ไม่ให้นำ�้ม�ท่วมม�พงัทำ� 
ล�ยข้�วของเงนิทองอะไรต่�งๆเสยีห�ย ก็
หวงัว่�รฐับ�ลชดุนีน่้�จะได้หน้� ได้เกยีรต ิได้
คว�มพอใจด้วยก�รเอ�นำ�้ให้อยู่
  เจรญิพร	 	

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

 
In Brief : ย่อความ

พูดได้แต่ทำ�ไม่ได้

ทรรศนะ

ถ้�ลดทกุข์ บรรเท�ทกุข์ของประช�ชน
ไม่ได้ แต้ม คะแนนคว�มนยิม ประช�
นิยมก็จะลดไปหมดไป ประช�นิยม
ต้องนยิมทีส่�ม�รถแก้ปัญห�ได้ ไม่ใช่
ก�รแก้ปัญห�แบบเอ�เงนิไปอัดไปให้  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ปรากฏการณ์ “ยิง่ลกัษณ์” ไม่ปรากฏตวั
ทีศ่าลและปรากฏการณ์ “นำ�้ในหไูม่เท่�
กัน” จุดประเด็นให้กลายเป็นประเด็น
การเมอืงและสังคม ทัง้คนรกัคนเกลยีด 
“ทกัษณิ-ยิง่ลกัษณ์”  
 การเดินทางออกนอกประเทศของ 
“ยิ่งลักษณ์” จึงท�าให้เห็นความพิสดาร
และเหลือเชื่อมากมายที่เกิดขึ้นตามมา
อย่างวิจิตรพิสดาร ไม่ใช่จะเป็นแค่เรื่อง
การเมอืงหรอื “ระบอบพสิด�ร” หรอื 
“อภนิหิ�รท�งกฎหม�ย” เท่านัน้ แม้ 
แต่ชนชั้นน�าในสังคมที่อ้างตนว่าเป็น 
“คนดี” เหนอืใครกย็งัแสดงออกให้เหน็
ถงึอาการทีเ่กบ็กดเกลยีดแค้นทีจ้่องจะห�า้
หัน่จองล้างจองผลาญกันอย่างไม่สนใจว่า
อะไรคอืความถกูต้องชอบธรรม
 เมือ่ต่�งคนต่�งคดิ ต่�งป�กต่�ง
พูด ต่�งต�ต่�งเหน็ ต่�งฟังต่�งห ูก็
ทำ�ให้เกดิคว�ม “ไม่เท่�กัน” ทำ�ให้
เกดิ “คว�มเอยีง” ทำ�ให้คว�มยตุ-ิ
ธรรม “ไม่สมดลุ” ปร�กฏไปทกุหย่อม
หญ้�ทัง้แผ่นดิน
 “น�า้ในหไูม่เท่ากนั” จงึกลายเป็นปริศ 
นาธรรมไปอย่างไม่ตัง้ใจ พร้อมๆกบัค�า 
ถามค�าตอบที่กระท่อนกระแท่นว่า “ปู
หายไปไหน? ท�าไมปไูม่ไปศาล?”
 ปร�กฏก�รณ์ “นำ�้ในหไูม่เท่�กัน” 
ทีส่ัน่สะท้�นสะเทอืนกระบวนก�รยุติ 
ธรรมไทยตั้งแต่ต้นท�งถึงปล�ยนำ้�
อย่�งหลกีเลีย่งไม่ได้!!??

‘ต่�งเห็น ต่�งหู’
นำ้�ในหูจึงไม่เท่�กัน



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4656 (1181) วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

QTCลุยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 นายพลูพพิฒัน์ ตนัธนสิน ประ
เจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั ควิทซี ีเอน
เนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) หรอื QTC 
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟ
ฟ้า เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ ้นคร้ังท่ี 2/2560 มีมติให้
บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ 
จ�ากัด (QTCGP) บริษัทย่อยเข้า
ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท L SO-
LAR1 จ�ากัด เพื่อลงทุนในโครง-
การโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ก�าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 8 
เมกะวัตต์ ที่อ�าเภอกบินทร์บุรี จัง 
หวัดปราจีนบุรี เงินลงทุนประ-
มาณ 538.01 ล้านบาท
 การลงทุนในโครงการโรงไฟ 
ฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ L SOLAR 
คร้ังน้ี จะสามารถรับรู้รายได้ได้
ทันที เพราะโครงการด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
เมือ่ปี 2554 โดยมกี�าไรสะสม 170.68 
ล้านบาท และปี 2557-2559 มี
ก�าไรย้อนหลัง 76.23 ล้านบาท, 
75.22 ล้านบาท และ 77.81 ล้าน
บาท
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสง
อาทติย์ L Solar 1 มสีญัญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) จ�านวน 1 ขนาดก�าลังการ

ผลติไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ 
ตามโครงการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติ 
ไฟฟ้าเอกชน โดยสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าดงักล่าวเป็นสญัญาประเภท 
Non-Firm มอีายสัุญญา 5 ปี และ
ต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี ซึ่งได้ส่วน
เพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ส�า 
หรบัผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุ 
เวียนในอัตรา 8.0 บาทต่อกิโล
วัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี 
นับจากวันเริ่มด�าเนินการเชิงพา-
ณิชย์คือวันที่ 2 ธันวาคม 2554 
 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ 
QTC เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ�านวน 20.91 ล้านหุ้น ราคาหุ้น
ละ 12 บาทต่อบุคคลในวงจ�ากัด 
(Private Placement หรือ PP) 
ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท L Solar 
1 จ�านวน 2 ราย คือ บริษัท ล็อก
ซเล่ย์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื LOX-
LEY จ�านวนไม่เกิน 17,019,702 
หุ้น และบริษัท ลีโอนิคส์ จ�ากัด 
(Leonics) จ�านวนไม่เกนิ 3,890,773 
หุ้น
 ส�าหรบัการลงทนุในธรุกจิพลงั 
งานเป็นไปตามนโยบายทีต้่องการ
ขยายธุรกิจเพ่ือการเติบโตอย่าง
ม่ันคง และเพ่ิมความม่ันคงของ
รายได้ อีกทั้งยังเป็นการลดความ

เสีย่งจากการพึง่พารายได้จากการ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
หม้อแปลงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว 
จึงมั่นใจว่าการลงทุนในครั้งนี้จะ
ส่งผลบวกต่อการเตบิโตของบรษิทั
ในอนาคตแบบมัน่คงมากขึน้ จาก
การรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอา-ทิตย์ L 
SOLAR 1 ซึง่มกี�าไรสะสม 170.68 
ล้านบาท และธุรกิจหลักการผลิต
และจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ยงั
มีการประมูลงานต่อเนื่องทั้งภาค
รัฐ และเอกชน ล่าสุดมีงานในมือ
แล้ว 400 ล้านบาท บวกกับบรษิทั
ยังคงเดินหน้าประมูลงานใหม่ๆ
ต่อเนื่อง

รุกตลาดแมส	:	นายอาณัติ วัด-
จินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และ บรษิทั วีโก โมบาย  (ประเทศ 
ไทย) จ�ากัด  แนะน�าสมาร์ทโฟน
จากฝรั่งเศส “Wiko Jerry2” รุ่น
ใหม่ล่าสุดโดยมี บัวขาว บัญชา
เมฆ เป็นพรเีซนเตอร์ ชคูอนเซป็ต์ 
เพื่อนสนิทที่รู้ใจ เพื่อสร้างการรับ
รูสู้ต่ลาดกลุม่แมสมัน่ใจสเปกครบ
ราคาคุ้มค่า 2,490 บาท 

ผู้ถือหุ้น QTC ไฟเขียวลงทุนโครงก�รโรงไฟฟ้�พลังง�นแสง
อ�ทิตย์ L Solar 1 มูลค่� 538.01 ล้�นบ�ท บวกข�ยหุ้น PP 
กบักลุม่ลอ็กซเล่ย์และกลุม่ลโีอนคิส์ 20.91 ล้�นหุน้ มัน่ใจโครง 
ก�ร L Solar1 ระยะย�วสร้�งร�ยได้เติบโตมั่นคง  

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝ�ก  เงินกู้

อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ตล�ดกรุงเทพฯ

ตล�ดต่�งประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,550.00 บาท

 ขาย 20,650.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,178.00  บาท

 ขาย   20,650.00 บาท

ร�ค�ทองคำ�

ฮ่องกง ซื้อ 1,311.65 ขาย 1,311.97
ลอนดอน ซื้อ 1,311.69 ขาย 1,311.90

ภ�วะหุน้ 30 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) 

33.45

40.4375

44.6875

4.3538

0.31483

24.81075

-0.80  1,613.34  
  55,914.52
-0.13  2,316.18  
  44,643.41
-0.11  1,034.65  
  37,455.93
-4.41  540.07  
  1,346.79

FTSE SET Index Series

แบ่งต�มมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด

 

1,747.95  +0.75

2,392.81  -2.69

2,446.17  -0.31

1,890.57  +0.01

2,410.34  -2.27

2,892.99  -2.36

1,279.28  -2.65

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,579.29

8.19

6,935.56

12.40

-2,356.27

-

19,423.94

34.74

18,746.52

33.53

677.42

-

24,406.51

43.65

24,792.69

44.34

-386.18

- 

พลูพพิฒัน์ ตนัธนสนิ
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โปรพิเศษดีแทคเปิดจองNote8

 นางปรศัน ี อยุยามะพนัธุ ์ ผู-้
ช่วยผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรงุเทพ 

‘บวัหลวงเอม็แบงก์กิง้’แอปฯเดยีวเอ�อยู่ 
จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ต่อ  
ยอดการใช้พร้อมเพย์เพือ่ช�าระเงนิ
ค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าได้
ทนัท ี เพยีงแค่สแกน QR Code 
โดยการพฒันาแอปพลิเคชนั “บวั
หลวง เอม็แบงก์กิง้” ให้สามารถ
สร้าง และสแกน QR Code ส�าหรบั
การโอนเงนิพร้อมเพย์ได้เบด็เสรจ็

ในแอปพลิเคชันเดียว เพิ่มความ
สะดวกให้แก่ธรุกจิ โดยเฉพาะร้าน
ค้าขนาดเล็กที่มีเจ้าของคนเดียว 
รวมถงึการจ่ายเงนิซือ้วตัถดุบิจาก  
คูค้่า  
 ธนาคารจะเริ่มเปิดให้บริการ
ได้ตัง้แต่วนัที ่30 สิงหาคมนีเ้ป็นต้น
ไป โดยลกูค้าสามารถดาวน์โหลด

แอปพลเิคชัน่เพือ่ใช้สแกน QR code  
และจ่ายเงนิให้กบัร้านค้าท่ีร่วมโครง 
การได้ทันที โดยจะทดลองใช้กับ
ร้านค้าในกรงุเทพฯ และตลาดใน
พืน้ทีห่วัเมอืงใหญ่ เช่น เชยีงใหม่
และขอนแก่น และในเดอืนพฤศ-   
จกิายนจะเริม่ขยายบรกิารไปยงัร้าน
ค้าทัว่ประเทศ
 

 บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิ
เคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรอืดแีทค
และบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทร
นคิส์ จ�ากดั ร่วมจดัโปรโมชัน่เปิด  
ตวั Samsung Galaxy Note 8 ใน
ราคาพเิศษให้กบัลกูค้าทีจ่อง Sam 
sung Galaxy Note 8 ล่วงหน้า
ระหว่างวนัที ่1-17 กนัยายน ที ่https: 
//preorder.dtac.co.th/galaxy-
note-8/ และรบัสนิค้าตัง้แต่วนัท่ี 
22-24 กนัยายนทีส่�านกังานบร-ิ
การดีแทคสาขาที่ลูกค้าเลือกรับ
หรอืเลอืกจดัส่งถงึบ้าน 
 โดยโปรโมชัน่พเิศษส�าหรบัลกู
ค้าดแีทค รบัส่วนลดสงูสดุถงึ 5,400 
บาท (รบัส่วนลดค่าเครือ่ง 3,000 

บาท พร้อมรบัส่วนลดค่าบริการราย
เดอืน เพิม่เดอืนละ 200 บาท นาน 
12 เดอืน เมือ่สมคัรหรอืมแีพก็เกจ 
รายเดอืนเริม่ต้น 899 บาท เหลอื
จ่ายเพยีงเดอืนละ 699 บาทเท่านัน้ 
และลกูค้าย้ายค่ายเบอร์เดมิรบัส่วน 
ลดค่าเครือ่งเพิม่ 1,500 บาท รวม
ลดสงูสดุ 6,900 บาท
 โดยในวันที่ซื้อเครื่องจ่าย 0 
บาท เพราะดแีทคให้สามารถผ่อน
ทัง้ค่าเครือ่งและค่าบรกิารล่วงหน้า
นานสงูสดุ 24 เดอืนและรบัเครดติ
เงนิคนืสงูสดุ 3% 
 ส�าหรบัแพก็เกจสดุคุม้มใีห้เลอืก
คอื แพก็เกจ Super Non-Stop 899 
บาทขึน้ไป เล่นเนต็ 4G ได้ถงึ 30 GB 

โทรฟร ี400 นาท ี เล่นเนต็ได้ไม่มี
หยดุ ใช้เนต็ไม่หมดทบไปเดอืนหน้า 
แพก็เกจ Go No Limit 899 บาท
ข้ึนไป เล่นเนต็ไม่อัน้ ไม่ลดสปีด โทร
หาเบอร์ดแีทคฟรไีม่อัน้ และแพก็เกจ 
4G Unlimited เดอืนละ 1099 ขึน้
ไป เล่นเนต็ 4G ได้ไม่จ�า กดั โทรฟรี 
650 นาท ีพร้อมรบัส่วน ลดค่าบร-ิ
การรายเดอืน เพิม่เดอืนละ 200 บาท 
นาน 12 เดอืน เมือ่สมคัรหรอืมแีพก็
เกจรายเดอืนเริม่ต้น 899 บาท จ่าย

ดแีทคจดัโปรโมชัน่เปิดตวั Note 8 ร�ค�พเิศษ ส่วนลดค่�เครือ่ง
และค่�บริก�รร�ยเดือนรวม 5,400 บ�ท รวมทัง้ของสมมน�คณุ
จ�ก Samsung ยังมอบของสมน�คุณมูลค่� 6,900 บ�ทและรับ
ประกันจอแตกน�น 1 ปี

เพยีงเดอืนละ 699 บาทเท่านัน้
 ส�าหรับลูกค้าที่จองเครื่องภาย 
ในช่วงเวลาดงักล่าว ยังจะได้รบัของ
สมนาคณุจาก Samsung มลูค่ารวม 
6,780 บาท คอื AKG S30 Bluetooth 
Speaker มลูค่า 5,490 บาท และ 
Protective Standing Cover (U.S 
Military Standard) 1,290 บาท 
จ�านวนจ�ากัด พร้อมรับประกันจอ
แตกนาน 1 ปีและเปลีย่นเครือ่งใหม่
ให้ภายใน 180 วนั  

เศรษฐกิจ

พร้อมเป็นผู้น�า :	บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดตัวอย่างเป็นทาง 
การของบรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากดั “แสดงศกัย-
ภาพ และความพร้อมเพ่ือก้าวสูก่ารเป็นผูน้�าในการให้บรกิารหลกัทรพัย์
ครบวงจรในประเทศไทย 

สัมมนา	: บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส โดย โกสินทร์ เจือศิริภักดี 
ผอ.อาวุโสฝ่ายค้าฯ สถาบันและรักษาการ หน.ฝ่ายธุรกิจสถาบันและ
การตลาดต่างประเทศ ร่วมกับเพจหุ้นเวียดนาม Vietnam Value In 
vestor จดัสมัมนาการลงทนุหุน้เวยีดนามในงาน “วนัรวมพลคนลงทนุ
หุ้นเวียดนาม” 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ปืน’ปัด50ล้�นปอนด์‘เรอืใบ’  
“ปืนใหญ่” อ�ร์เซนอล ปฏเิสธข้อเสนอ 50 
ล้านปอนด์จาก ทีม “เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชส
เตอร์ ซติี ้ ในการขอซือ้ตวัอเลกซิส ซานเชส 
กองหน้าวยั 28 ปีของทมี ตามรายงานข่าง
แจ้งว่า กองหน้าทมีชาตชิลิ ีทีย่งิ 24 ประตใูน
พรเีมียร์ลกี เมือ่ฤดูกาลทีแ่ล้ว จะหมดสญัญา
กบัทมีในซมัเมอร์หน้า และมคีวามต้องการ
ย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ ซติี ้ภายใต้การคมุ
ทมีของ เป๊ป กวาร์ดโิอล่า ทีท่ัง้คู่เคยท�างาน
ร่วมกนัในทมีบาร์เซโลนา ในปี 2014 อาร์แซน 
เวงเกอร์ ผูจ้ดัการทมีอาร์เซนอล ให้สมัภาษณ์
ก่อนหน้านีว่้า ซานเชส จะเคารพในการตดัสนิ
ใจของเขา และต้องการทีจ่ะอยูก่บัทมีต่อไป 

‘บิก๊แซม’ยำ�้ไม่กลบัพ�เลซ 
แซม อัลล�ร์ไดซ์ ยืนยันว่าเขาไม่มีความ
สนใจทีจ่ะกลบัไปคมุทมีในเวลานี ้ พร้อมกบั
เชือ่ว่า แฟรงค์ เดอ บวัร์ ผูจั้ดการทมีทีเ่ข้ามา
รบัช่วงต่อกบัทมีครสิตลั พาเลซ สมควรได้
เวลาท�าทีมมากกว่านี ้   
  “มันเร็วเกินไปที่จะมีการพูดคุยกับที
มอ่ืนๆตอนนี ้ และทีมต่างๆกย็งัไม่สนใจใน
ตวัผมเวลานีด้้วย ผมได้แต่พกัผ่อนทีฮ่าวาย ดู
เกมจากทีน่ัน่ ผมยงัไม่ได้เอาตวัผมไปยุง่เกีย่ว
กบัทมีใดทัง้ส้ิน” อลัลาร์ไดซ์ กล่าว นอกจาก
นี ้อัลลาร์ไดซ์ ยงัได้กล่าวถงึ เดอ บวัร์ กบัทมี
ครสิตลั พาเลซ ด้วย “มนัยงัเรว็เกนิไป แฟนๆ
ต้องอดทนอกีนดิ ให้พวกเขาได้ท�างานร่วมกนั
อีกสกัระยะหนึง่ก่อน”    

‘เชลซี’เซ็น‘อ�ซ�ร์ผู้น้อง’ 
ทมี “สงิโตนำ�เงนิคร�ม” เชลซ ีคว้าตวั คี
เลยีน อ�ซ�ร์ น้องชายของ เอเดน อาซาร์ 
จากทมียจ์ูเปสต์ ในฮงัการ ีมาร่วมทมีเป็นที่
เรยีบร้อยแล้ว 
 คเีลยีน เป็นผูเ้ล่นกองกลางตวัรกุ เข้ามา
เสรมิเขีย้วเลบ็ให้กบัทมีแชมป์พรเีมยีร์ลกี และ
คาดว่า เขาจะได้มีโอกาสลงเล่นในเกมที่จะ
พบกับทีมซันเดอร์แลนด์วันเสาร์ที่จะถึงนี้ 
กองกลางวยั 22 ปีผูน้ี ้เริม่ต้นอาชพีค้าแข้งที่
ทมีไวท์ สตาร์ บรสัเซลล์ส และซลูต์ วาเรเกม 
ทมีในเบลเยยีม บ้านเกดิของเขา    
 คเีลยีน เป็นพีน้่องอาซาร์ คนทีส่าม ที่
ร่วมทมีเชลซ ีต่อจาก ธอร์แกน อาซาร์ ทีอ่ยู่
กบัทมีเชลซีในช่วงปี 2012-2015 ส่วนใหญ่
เขาถกูปล่อยให้ทมีอืน่ยมืตวัมากกว่า 

‘เคียต้า’ตื่นเต้นสวมเส้ือ‘หงส์’

ร�ฟ�เอล น�ด�ล มอื 1 ของโลก เอาชนะ ดซูาน 
ลาโจวคิ 7-6 (8-6), 6-2, 6-2 ผ่านเข้ารอบสอง
ยเูอส โอเพ่น ได้ส�าเรจ็ ขณะที ่แองเจลลเิก้ เคล
เบอร์ แชมป์เก่าประเภทหญงิ ร่วงตกรอบแรก เมือ่
พ่ายให้กบั นาโอม ิโอซากะ ดาวรุ่งจากญีปุ่น่ 6-3, 
6-1 
 “มนัเป็นเกมเริม่ต้นทีย่ากเกมหนึง่ เขาเล่นได้
ด ี ไม่มผีดิพลาดเลย และผมรูส้กึว่าเขาคมุสถาน 
การณ์ได้หลายครัง้” แชมป์แกรนด์สแลม 15 สมยั 
กล่าว “ช่วงท้ายของเซตแรกส�าคญัมากทีไ่ด้เบรก
พอยต์ กลบัมา ผมเล่นได้ดใีนช่วง 6-6 และหลงั
จากนัน้ โอกาสกเ็ป็นของผม” 
 ขณะที ่เคลเบอร์ แชมป์เก่ารายการนีแ้ต่ยงัไม่

น�บ ีเคยีต้� กองกลางทมีชาตกิเีนยี ยอมรบัว่า 
แอบปลืม้ ทมี “หงส์แดง” ลเิวอร์พลู มาเป็นเวลา
นานแล้ว แต่เขาต้องรอจนถึงกลางปีหน้าท่ีจะ
ให้การย้ายทีมของเขาสมบูรณ์ โดยในฤดูกาลนี้ 
เคยีต้า ทีย้่ายมาด้วยค่าตัวท่ีเป็นสถติิทีม จะยงัเล่น
ให้กบัทมีไลป์ซกิ จนจบฤดกูาลนี้ 
 เจอร์เกน คลอ็ปป์ ผูจ้ดัการทมีลเิวอร์พลู ต้อง 
การทีจ่ะได้ตวักองกลางวยั 22 ปี ในช่วงซมัเมอร์
นี ้แต่ทางด้านทมีจากบนุเดสลกีา ยงัไม่ต้องการ
ปล่อยนกัเตะออกจากทมีในช่วงนี ้ท�าให้ลเิวอร์พลู 
ต้องพยายามหาทางออกทีเ่หมาะสมทีส่ดุ แม้ว่า
ค่าตัวนักเตะจะสูงเป็นประวัติศาสตร์ทีมก็ตามที 
ซึง่ลเิวอร์พลู ต้องรออกี 12 เดอืนก่อนท่ีสญัญา 48 
ล้านปอนด์ จะมผีลโดยสมบรูณ์ เหตผุลกเ็พือ่ทีจ่ะ
ลดการแก่งแย่งตวันกัเตะมากขึน้นบัจากนี ้ซึง่อาจ
จะมีค่าตัวท่ีแพงมากกว่าท่ีต้องจ่ายล่วงหน้าใน
เวลานีก้เ็ป็นไปได้ 
 โดยในส่วนของทีมลิเวอร์พูล ก็ยังต้องการ      
ที่เสริมทีมก่อนท่ีจะตลาดซื้อขายจะปิด นั่นก็       
คือการคว้าตัว โธมัส เลมาร์ แต่ว่าทีมจากลีก
ฝรัง่เศส ยงัไม่ต้องการขายนกัเตะออกจากทมี ซึง่
ข้อเสนอ 65 ล้านปอนด์ ถกูปฏเิสธไปแล้วก่อน
หน้านี ้ท�าให้ลเิวอร์พลู ก�าลงัพจิารณาเพิม่มลูค่า
อกี 10 ล้านปอนด์ลงในข้อเสนอ ทางเลอืกหนึง่ก็
คอื การใส่ชือ่ของ ดวิอค โอรกิี ้ อยูใ่นข้อเสนอ
ด้วย   
 “จนกว่าท่ีผมจะร่วมทีมใหม่ของผมในซัม-  
เมอร์หน้า ผมจะยงัคงให้ความสนใจพวกเขาเหมอืน
เดมิ ห่างกนัแค่ระยะทาง” เคยีต้า ทีค่าดว่าจะได้
สวมเสือ้เบอร์ 8 แทน สตเีวน เจอร์ราร์ด กล่าว 
“ผมดใีจทีข้่อตกลงทกุอย่างผ่านไปด้วยด ี ผมได้

ร่วมทมีลเิวอร์พลูในฤดกูาลหน้า ผมได้เป็นส่วน
หนึง่ของทมี ผมรูส้กึตืน่เต้นมาก แต่นัน่เป็นเรือ่ง
ของอนาคต ตอนนี ้ผมขอมุง่มัน่ช่วยให้ทมีไลป์ซปิ 
ประสบความส�าเรจ็มากทีส่ดุในฤดกูาลนี”้  
 “ความรับผิดชอบของผมกับทีมไลป์ซกิ ยงัคง
อยูเ่ต็มร้อยกับช่วงเวลาท่ีผมอยูกั่บทีมแห่งนี ้ผมจะ
ทุม่เททกุอย่างให้กบัทมีเมือ่ผมสวมเสือ้ทมีนี ้ จน
กระท่ังเสยีงนกหวีดสดุท้ายกับเกมสดุท้ายของทมี
นี”้ เคยีต้า กล่าว

‘น�ด�ล’ฉลยุ‘เคลเบอร์’พลกิร่วง
ได้คว้าแชมป์รายการใดเลย นับตั้งแต่เธอคว้า
แชมป์ทีน่วิยอร์ก เมือ่ 12 เดอืนทีแ่ล้ว “ฉนักย็งั
เป็นคงเหมอืนนกัเทนนสิคนอืน่ๆ ฉนัรูด้ว่ีา ฉนัยงั
แขง็แกร่งอยู ่และฉนัรูด้ว่ีา ฉนัจะกลบัมาแขง็แกร่ง
กว่าเดมิแน่นอน ฉนัจะพยายายามลมืเกมนีใ้ห้เรว็
ทีส่ดุและมองไปข้างหน้าอกีครัง้”   
 คาโรลน่ิา พลสิโคว่า เริม่ต้นการไล่ล่าแชมป์
แกรนด์สแลมแรกของเธอได้อย่างสวยงาม เมือ่เอา 
ชนะ แมกดา ไลเนตเต้ 6-2 6-1 โดยในเกมนี ้พลิส
โคว่า ตเีอซได้ 8 ลกู และวนิเนอร์ 29 ครัง้ ใช้เวลา 
1 ช่ัวโมง 18 นาที “ฉันรู้สกึสบัสนนดิหน่อยในการ
ลงเล่น โดยเฉพาะหลงัจากเกมปีทีแ่ล้ว แต่ฉนัคดิ
ว่าฉนัเล่นได้แขง็แกร่งขึน้ในปีนี”้ พลสีโคว่า กล่าว   
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โสมแดงป่วนต่อขู่ถล่ม‘กวม’
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เก�หลีเหนือปรับกลยุทธ์ย่ัวยุ 
ด้วยการยิงขีปนาวุธ “เฉียด” ญี่-
ปุ่น ท�าให้สหประชาชาติ (ยูเอ็น) 
ต้องรีบออกมาปรามอีกคร้ัง แต่
คล้ายเสยีงปรามจะไปไม่ถงึเกาหลี 

ไม่ส�ม�รถ “ปรับทศันคต”ิ ของ
เก�หลีเหนือได้ โดยโทรทัศน์
ท�งก�รโสมแดงถ่�ยทอดแผน
และคำ�ยั่วยุของคิม จองอึนว่� 
ก�รยงิขปีน�วธุข้�มประเทศญี-่
ปุน่ เป็นก�รซ้อมก่อนยิงสูเ่ก�ะ
กวมในลำ�ดับต่อไป  
 ร้อนถึงสหรัฐต้องเพิ่มมาตร-
การรบัมือ ด้วยการซ้อมยงิสกดัขปี 
นาวธุทีเ่กาะกวม เพราะไม่ไว้ใจผูน้�า 
โสมแดงว่า จะส่ังยิงเฉียดหรือยิง
โจมตีโดยตรง
  นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า 
เกาหลเีหนอืออกมาอาละวาดด้วย
วิธียั่วยุหวาดเสียวมากขึ้น เพราะ
เครยีดจากผลกระทบของมาตรการ
คว�่าบาตรทางเศรษฐกิจ ที่ท�าให้
เศรษฐกิจซึ่งย�่าแย่อยู่แล้ว ย่ิงเลว
ร้ายหนักกว่าเดิม รวมทั้งเส้นทาง
รายได้จากต่างประเทศก็แทบปิด-
ตาย    
 ส�าหรับแนวโน้มของสถาน-
การณ์ในอนาคต ถ้าใช้การหารือ
ระหว่างผู้น�าสหรัฐกับผู้น�าญี่ปุ ่น
ครั้งล่าสุดเป็นตัวช้ีวัด ชัดเจนว่า
สหรฐัและพนัธมิตร ไม่มแีผนเป็น
ฝ่ายลงมอืก่อนในด้านการใช้ก�าลงั
ทหาร
 แต่คว�มชัดเจนดังกล่�ว
ค่อนข้�งเปร�ะบ�ง โดยขึน้อยู่
กบัเก�หลเีหนอืว่� จะฮกึเหมิลำ�้ 
เส้น จนกระทัง่ผูน้ำ�สหรฐัหมด
คว�มอดทนหรือไม่

 
 

In Brief : ย่อความ

เก�หลีเหนือใช้ก�รยั่วยุที่
หว�ดเสียวม�กขึ้น โดย
ยงิขปีน�วธุ “เฉยีด” ญี-่
ปุ่น และขู่สำ�ทับว่�จะยิง
สู่เก�ะกวม ที่ตั้งฐ�นทัพ
สหรัฐ ขณะสหรัฐและ
พันธมิตรยึดแผนใช้ก�ร
ควำ�่บ�ตรตอบโต้ต่อไป

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เหนอื เพราะโสมแดงประกาศเลอืก
เกาะกวม ที่ตั้งฐานทัพสหรัฐ เป็น
เป้าหมายต่อไป
 เกาหลีเหนอืภายใต้บญัชาการ
ของนายคมิ จองอนึ ผูน้�าสงูสดุ ยงิ
ขีปนาวุธพิสัยกลางข้ามประเทศ
ญี่ปุ่น ตกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกอีก
ฟาก รวมระยะทางกว่า 2,700 กิ-
โลเมตร เมือ่เช้าวนัองัคาร (29 ส.ค.) 
 ส่ิงที่ต�มม� คือก�รประ-

ณ�มและเรยีกร้องให้โสมแดง
หยดุก�รยัว่ยจุ�กจนี สหรฐั เก� 
หลใีต้ และญีปุ่น่ โดยเก�หลใีต้
เสริมด้วยก�ร “ขู่กลับ” ซ้อม
ท้ิงระเบิดโจมตีเป้�หม�ย จำ� 
ลองเป็นก�รโจมตทีีพ่กัของน�ย
คิม จองอึน
 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ต่อสายหารือกับนายกรัฐมนตรี
ชนิโสะ อาเบะ แห่งญีปุ่น่ ทัง้ 2 เหน็
พ้องกันว่า ควรใช้มาตรการคว�่า
บาตรทางเศรษฐกิจกดดันเกาหลี 
เหนือเพิ่มขึ้น ส่วนการเจรจาระบุ
ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม 
 นอกจากหารอืกบัอาเบะ ทรมัป์
ยงัประณามการกระท�าของโสมแดง
ทางทวิตเตอร์ แทรกด้วยค�าขู่เดิม
ท�านองว่า “พร้อมใช้มาตรการทกุ
อย่าง รวมท้ังการใช้ก�าลังทหาร หยดุ
ยั้งเกาหลีเหนือ”
 ด้านคณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาต ิประชมุฉกุเฉนิ ตรง
กับเวลาไทยเช้าวันพุธ (30 ส.ค.) 
ที่ผ่านมา และมีมติประณามเกา-
หลเีหนอืทีฝ่่าฝืนข้อห้ามก�าหนดไว้
ก่อนหน้านี ้แต่ไม่มกีารเพิม่มาตร 
การคว�่าบาตรทางเศรษฐกิจ
 คว�มเคลื่อนไหวทั้งหมด 

ข้อมูลภาพ en.mogaznews.com



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4656 (1181) วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

VRPAD-OM-080317-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. ที่ปรึกษาการขายรถมือ 2
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี 
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

5. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

PEGRO-P1-300817-01
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ËÃ×ÍÊ‹§ÁÒ·Õè E-mail : hr@pgroupthai.com 

â·Ã. 0-2721-5211 µ‹Í 301

¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ
2 ÍÑµÃÒ
• เพศหญิง 

• อายุ 18-38 ป

• วุฒิม.6, ปวช.ขึ้นไป

บริษัท พีกรุปไทย อินเตอรเทรด จำกัด

ÃÑºÊÁÑ¤Ã´‹Ç¹!!!ÃÑºÊÁÑ¤Ã´‹Ç¹!!!

isuzu-P1-290817=4*6_01

	 บริษัท	อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ	จำ�กัด	ขอแจ้งร�ยชื่อที่ปรึกษ�ก�รข�ย	ที่พ้นสภ�พก�รเป็น

พนักง�นของบริษัทฯ	 แล้ว	 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้	 ชื่อ	 น�งส�ว	 ปภ�	 พงษ์สวัสดิ์	 ได้พ้นสภ�พ 

ก�รเป็นพนักง�น	 ตั้งแต่วันที่	 28	 สิงห�คม	 2560	 ในข้อห�ทุจริตเป็นคว�มผิดฐ�นยักยอก 

ทรัพย์น�ยจ้�ง	

 

	 ห�กปร�กฏว่�บุคคลที่มีร�ยชื่อดังกล่�วข้�งต้น	กระทำ�ก�รใดๆ	ซึ่งก่อให้เกิดคว�มเสียห�ย 

ภ�ยหลังนับตั้งแต่วันที่พ้นสภ�พก�รเป็นพนักง�น	ท�งบริษัทฯ	จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

	 จึงประก�ศม�ให้ทร�บโดยทั่วกัน



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4656 (1181) วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

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 100,000 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

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ



ขายที่ดิน โรงแรม
อพารตเมนต
ขายที่ดิน โรงแรม
อพารตเมนต

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิมเติมติดต่อ คุณศุภลักษณ์ โทร. 08-6302-9754 
E-mail : abicus.thai@hotmail.com

่

ขายโรงแรมใหมสไตลรีสอรตวิลลา บนที่ดินสวย 5 ไร
หองพัก 34 หลัง ผลตอบแทน 8-10% หางจาก

สนามบินเชียงใหม 35 นาที ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง
มี สระวายน้ำ สปา หองอาหาร ราคา 250 ลาน

ขายโรงแรมสุขุมวิท 
ใกล BTS นานา, อโศก ที่ดิน 135 ตร.ว.
หองพัก 37 หอง มีสระวายน้ำ 
และหองออกกำลังกาย

ขายอพารตเมนตใหมยานทองหลอ
บนที่ดิน 200 ตร.ว. จำนวน 45 ยูนิต 
มีสระวายน้ำ ฟตเนส หองซาวนา
พรอมรถบริการสง BTS

ขายที่ดินแปลงสวย พื้นที่ 200, 500 ตร.ว.
หางจาก BTS เอกมัย 500 เมตร

เหมาะสำหรับทำอพารตเมนตคอนโดฯ
หรือโรงแรม

ขายที่ดิน 278 ตร.ว.
พรอมตึก 7 ชั้น
ถนนรัชดาภิเษก 

ใกล MRT สุทธิสาร

ราคา 190 ลาน



หจก.วัฒนากาแฟ

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผูใหการอบรมการชงกาแฟสด 
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป 
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม

เร�ยนชงกาแฟสดใหอรอย โดยอาจารยรอย แอดดิสัน 
ผูเชี่ยวชาญดานการชงกาแฟ กวา 20ป

หากวันนี้ทานตองการทำธุรกิจ เปดรานกาแฟสด 
แตยังมีคำถามวา เราจะไป "เร�ยนชงกาแฟสดที่ไหนดี" 

วันนี้เรามีคำตอบใหกับทุกๆคำถาม ในทุกๆดานของวงการกาแฟ ไทย

แฟชั่นไอสแลนด

รพ.สินแพทย

ซ.รพ
.สินแพ

ทย

หจก.วัฒนากาแฟ
7/56

ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา 54

ไปหลักสี่

ถ.
นว

มิน
ทร

 ก
ม.

8

ซ.นวมินทร 96

ไปมีนบุร�

หจก.วัฒนากาแฟ

สนใจ/ปร�กษา ติดตอไดที่
หจก.วัฒนากาแฟ  Tel : 02-948-5947-49, 081-832-4639, 086-500-3204
Email :  royaddison2@yahoo.com,  www.Wattanakaffee.net
7/56 หมู 11 ถนนรามอินทรา ซอย 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ 
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผุูใหการอบรมการชงกาแฟสด  
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

มนูติี ้จ�ากดั (มหาชน) สรปุผลการ   
ด�าเนนิงานไตรมาส 2/2560 และ
ทิศทางด�าเนินธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง 
ทีห้่องประชมุ 603 ตกึ B อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
J 11.20 น. สทุธริกัษ์ เสถยีร-
ภ�พอยทุธ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั(มหาชน) จดักจิ-
กรรม Opportunity Day ไตรมาส 
2/2560 ทีห้่องประชมุ 603 ชัน้ 6 
อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ 

ตกลงความร่วมมอื ด้านการพฒันา
ส่งเสรมิผูป้ระกอบการ SMEs ทีโ่รง
แรมโซฟิเทล แบงค์กอก สขุมุวทิ J 
09.00 น. จติร� ธรรมบรสิทุธิ ์ผู้
อ�านวยการ มลูนธิศิภุนมิติแห่งประ 
เทศไทย เปิดงาน “วันน�าเสนอผล
งาน ลานกจิกรรมอาชพีเยาวชน” ที่
ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย J 10.10 น. น�ย
แพทย์สวุนิ ไกรภเูบศ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บวิตี ้คอม

J 09.00 น. ส�ลนิ ีวงัต�ล ผูอ้�า-
นวยการส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม แถลงข่าว
ความส�าเรจ็ โครงการส่งเสรมิพฒันา
ตลาดอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบั SMEs 
ปี 2560 และ พธิลีงนามบนัทกึข้อ

ไทย J 13.30 น. เบญจวรรณ     
อมู�ร์ค ผูจ้ดัการสโตร์ อิเกยี บางนา 
จัดงานแถลงข่าวเผยโฉม แคตตา
ลอ็กอเิกยี ปี 2018  ทีอ่เิกยี บางนา 
J 13.30 น. ดร.สภุทัร จำ�ป�ทอง 
เลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา และ มร.แอนดรูว์
กลาส ผู้อ�านวยการบริติชเคานซิล
ประเทศไทย  แถลงข่าว 6 งานวจิยั
สนบัสนนุไทยแลนด์ 4.0 ทีร้่านทรู 
คอฟฟ่ีชอ็ป สยามสแควร์ซอย 2 

ในฤดูฝน อากาศเริ่มเย็นลงและมี
ความชื้นสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศนี ้ เป็นสาเหตทุ�า 
ให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาด
ได้ง่ายและรวดเรว็ ซึง่โรคยอดฮติที่
ต้องระวงัเป็นพเิศษคงหนีไม่พ้น “โรค
ไข้เลอืดออก” ซึง่ทกุประเทศทัว่โลก
ให้ความส�าคญักับโรคนีม้าก  เพราะ
โรคไข้เลอืดออก ยงัไม่มวีธิกีารรกัษา
อย่างแน่ชัด เป็นเพียงการประคับ
ประคองอย่างใกล้ชิด โดยการเฝ้าระ 
วังภาวะช็อกและเลือดออก ดังน้ัน
ทุกประเทศจงึให้ความส�าคญักบัการ
รณรงค์ป้องกนัการเกดิไข้เลอืดออก
อย่างมาก
 ล่าสุด เด็กไทยหัวใจจิตอาสา 
“น้อง พที-อรณ ยนตรรกัษ์” นกั 
เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีน
นานาชาตฮิาโรว์ ประธานกลุม่จติอา 
สา The Lion Heart Society ผดุไอ
เดียเก๋คืนสู่สังคม ร่วมรณรงค์ป้อง 
กนัไข้เลอืดออก โดยการส่งเสรมิให้
ชุมชนเลีย้งปลาหางนกยงู เพือ่ก�าจดั
แหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย 
 น้องพที-อรณ ยนตรรักษ์ เล่า
ว่า ผมเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ โดย
เฉพาะปลาหางนกยงู เพราะเป็นปลา
ขนาดเล็กท่ีมสีีสวยโดยเฉพาะตวัผูท้ี่

จิตอาสาส่งเสริมชุมชนเลี้ยงปลาหางนกยูง

 ด้าน น�งไทย วลัชญ�กุล อายุ 
56 ปี ข้าราชการศนูย์บริการสาธารณ 
สขุ 40 บางแค กล่าวว่า เมือ่ก่อนแถว
บ้านมไีข้เลอืดออกระบาด การท่ีน้อง
พีทมาช่วยแนะน�าวิธีการก�าจัดลูก
น�า้ยงุโดยปล่อยพนัธุป์ลาหางนกยงู
ตามแหล่งน�้าเหล่านี้เพื่อกินลูก-  
น�า้ จงึท�าให้เราสบายขึน้มาก ยงุก็
น้อยลง ทัง้ยงัเป็นวธิกีารทีเ่ป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องใช้สารเคมี
ก�าจดัยงุอย่างเมือ่ก่อน เพราะปลา
หางนกยงูกเ็ลีย้งง่าย แพร่พันธ์ุเร็ว 
ไม่ต้องดูแลอะไร พอปลาออกลูก
เยอะๆ กแ็บ่งไปแจกให้เพ่ือนบ้าน 
ได้รบัประโยชน์กนัทั่วถึง เด็กๆ ก็
ชอบเพราะปลาหางนกยงูสวย สา-
มารถเลี้ยงปลาหางนกยูงเป็นงาน
อดเิรกอกีด้วยค่ะ

หางยาว มลีวดลาย และสสีนัสวยมาก 
นอกจากนียั้งเป็นปลาทีเ่ลีย้งง่าย ทน 
เลีย้งทีไ่หนกไ็ด้ ไม่ต้องดแูลมากมาย 
จนเมือ่ช่วงปลายปี 2558 ถงึ ต้นปี 
2559 มข่ีาว พีป่อ ทฤษฎ ีป่วยหนกั
จากโรคไข้เลอืดออกจนเสยีชวีติ ตอน
นัน้ท�าให้ผมเริม่สนใจมากว่าไข้เลอืด
ออกคอือะไร เกดิได้ยงัไง ซ่ึงท�าให้ได้
เรียนรู้ว่าไข้เลือดออกมียุงลายเป็น
พาหะน�าโรค และในช่วง 2-3 ปีที่
ผ่านมา คนไทยตดิเชือ้ไข้เลอืดออก
ปีละ 100,000 คน 
 ส�าหรบัการป้องกนัไข้เลอืดออก 
โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าทีก่ระทรวงสา 
ธารณสขุ จะน�าสารเคมไีปพ่นตาม
บ้านเรอืน และตามแหล่งเพาะพนัธุ์
ยงุลาย ซึง่สารเคมเีหล่านัน้กต็กค้าง 
และเป็นอนัตรายต่อประชาชน ดงั

นัน้ ผมจงึเกดิไอเดยีว่า ถ้าเราใช้ปลา
หางนกยงูเป็นตวัก�าจดัลกูน�า้ยงุลาย  
ก็จะเป็นตัวเลือกนึงที่มีประโยชน์ 
ราคาถูกและปลอดภัยกว่า เพราะ
ปลาหางนกยงูเลีย้งง่าย ทน แพร่-
พนัธุไ์ด้อย่างรวดเรว็ สามารถอาศยั
อยูต่ามแหล่งน�า้ทีไ่ม่สะอาดทีม่อีอก
ซเิจนต�า่ซึง่ปลาอืน่อยูไ่ม่ได้ การน�า
ปลาหางนกยงูไปปล่อยตามบรเิวณ
แหล่งน�้าที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
ลาย  จงึเป็นวธิง่ีายๆ ทีส่ามารถก�า
จดัลกูน�า้ยงุลายได้เป็นอย่างด ีผมจงึ
ได้รณรงค์เรือ่งดงักล่าวและน�าปลา
หางนกยูงที่ผมเพาะเลี้ยงไว้ไปแจก
ชาวบ้าน ทัง้ในบรเิวณชมุชนแออดั 
ที่ไข้เลือดออกระบาด และตามโรง 
เรยีนในต่างจงัหวดัทีผ่มไปช่วยเหลอื 
โดยให้ความรูเ้รือ่งนีแ้ก่เดก็ๆด้วย   
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วรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรกีระทรวงวฒันธรรม เปิดโครงการถนนสาย
วฒันธรรม “ตลาดน�า้เมอืงลกิอร์” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี 
ปรารพ เหล่าวานชิ เลขานกุารรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม นาย
จ�าเริญ ทพิญพงศ์ธาดา ผูว่้าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช ร่วมในงาน

ดร.สวิุทย์ เมษนิทรีย์ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการ 
UCC Network ศนูย์กลางกระจายนวัตกรรมจากเครอืข่ายมหาวทิยาลยัทัว่
ประเทศของ สกอ. และเป็นสกัขพียานการลงนามความร่วมมอืระหว่างวช.และ
สกอ. ในการด�าเนนิการสนบัสนนุและเผยแพร่ผลงานของ UCC Network 

ฐานฎิฐ์ ทนินาม ผูจ้ดัการแผนกเทคนคิคลงัและท่าเรอื บมจ. ปตท. ร่วม
มอบรางวัลและเปิดนิทรรศการแสดงผลงานเยาวชนผู้ชนะการประกวด 
“ศลิปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครัง้ที ่14” โดยม ีรศ.ไพบลูย์ ดวงจนัทร์ 
รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัทกัษณิ ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิี 

ชัยรัตน์ เพชรดากลู ร่วมกบั ก่อลาภ สวัุชรังกรู เปิดตวับริการ “สัง่ด่วน ส่งไว 
ชุดไหว้ทันใจ” สั่งชุดไหว้คุณภาพ จากซูเปอร์มาร์เกตในกลุ่ม บริษัท 
เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด ในงาน “ครบสตูร ชุดวันสารท 2560” ส�าหรบัเทศกาล
สารทจนีน้ี ผ่านแอปพลเิคชัน LINE MAN ได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย 

ชัยโรจน์ ทวิตัถ์มัน่เจรญิ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บมจ.ซพี ีออลล์ ลง
นามความร่วมมอืเพือ่จดัตัง้ร้านอิม่สะดวก “เซเว่น อเีลฟเว่น” ในโครงการ
ของพฤกษาเรยีลเอสเตททกุโครงการ กบั ปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กลุม่ธรุกจิพฤกษา เรยีลเอสเตท บมจ.พฤกษา เรยีลเอสเตท 

ปรินดา ต้นทองค�า ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด 
พร้อมด้วยทมีแฮร์ สไตลสิต์ ผูผ้ลติและจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์อปุกรณ์จดัแต่ง
ทรงผมเลอซาช่า จดัเวร์ิคชอ็ปแนะน�าเทคนคิการจดัแต่งทรงผมเบือ้งต้นให้
กบัพนกังานเจมาร์ท เพือ่ให้เข้าใจอย่างถกูต้องในการจดัแต่งทรงผม 

มลูนธิมิติซบูชิ ิอเิลค็ทรคิไทย ร่วมกบับรษัิท สยามคอมเพรสเซอร์อตุสาห-
กรรมจ�ากดั ให้การต้อนรบัน้องๆนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จากโรงเรียน
เทศบาลแหลมฉบงั 1 ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม “ห้องเรยีนวทิยาศาสตร์” ทีบ่รษิทั สยาม
คอมเพรสเซอร์อตุสาหกรรม จ�ากดั นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบรุี

บมจ.โมโน เทคโนโลย ี จดัท�าโครงการ “Mono Zeed Young  Partners-
hip Technology” เปิดโอกาสให้น้องๆ นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาด้านเทค 
โนโลยสีารสนเทศ ได้เรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจในมมุมองธรุกจิ พร้อมแสดง
ศกัยภาพของตวัเอง ทีม่หาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ 
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ศ.คลนิกิเกยีรตคิณุ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
สาธารณสขุ เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลงั สร้างสงัคมนมแม่ ให้ย่ังยืน” ใน
วาระเฉลมิฉลองสปัดาห์นมแม่โลก 2560 โดยม ีมกีจิกรรมมากมาย ทีบ่ริเวณ 
ลานโปรโมชัน่ ชัน้ 7 เซน็ทรลัพลาซา แกรนด์ พระราม 9

รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและ
พัฒนา กบั เอสเอน็ กรุ๊ป โดย เกตวุล ีนภาศพัท์ ประธานกรรมการและประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษทั ส.นภา(ประเทศไทย) จ�ากดั 

อมัพวนั พชิาลยั ผูอ้�านวยการศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) เป็นประธานแถลงข่าวการจดังาน “SACICT เพลนิ Craft” คร้ังที่ 
2 ภายใต้แนวคดิคราฟต์วนัหยดุอยธุยา 2560 เพือ่สือ่สารคณุค่าของงานศลิป
หตักรรมไทย ผ่านการเรยีนรูแ้บบมปีระสบการณ์ร่วมกนั 

รศ.ดร.เยาวด ี เตม็ธนาภทัร์ รองคณบดฝ่ีายวิชาการและเทศสมัพนัธ์ คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มธ. เปิดโครงการค่ายวทิยาศาสตร์นานาชาติ 
ภาคฤดรู้อน กจิกรรมแลกเปลีย่นความรูด้้านวทิยาศาสตร์ และวฒันธรรม
ระหว่างตวัแทนนักศกึษาของประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซยี และญีปุ่น่ 

สรรเสรญิ วงศ์ชะอุม่ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
บมจ.เทเวศประกนัภยั มอบสิง่ของทีจ่�าเป็นให้แก่ พนัเอกอดุม โกษากลุ รอง
ผูอ้�านวยการส�านกักจิการพลเรอืน กรมกจิการพลเรอืนทหารบก เพือ่ส่งต่อไป
ยงัเจ้าหน้าทีท่หารทีป่ฏบิตังิานในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

จกัรพงษ์ ศานตรัิตน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั ไทรอมัพ์ มอเตอร์ไซเคลิส์ (ไทย
แลนด์) จ�ากดั จดักจิกรรมสดุเอก็ซ์คลซูฟีด้วยการพาลกูค้าและสือ่มวลชนร่วม
ชม “เดอะ ฮทิแมน บอด้ีการ์ด 2017” เพ่ือขอบคุณทีใ่ห้การสนับสนนุไทรอมัพ์ 
มอเตอร์ไซเคิลส์ ด้วยดีมาตลอด ทีโ่รงภาพยนตร์พารากอน ซนีีเพลก็ซ์ 

ชวลติ ถนอมถิน่ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไร้ท์ทนัเนล็ลิง่ จ�ากัด ให้การต้อนรบั
สมาคมนักศกึษาเก่าและสมาคมนกัศกึษาเก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา 
ลยัเชยีงใหม่ ในกจิกรรม CMU Business Club (BKK) ครัง้ที ่ 8 (สญัจร) 
พร้อมให้เกยีรตบิรรยายพเิศษเรือ่ง Inspire and innovation Talk

บริษทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) จดังานเลีย้งขอบคุณสือ่มวลชนใน  
งาน  WICE Thank Press 2017 พร้อมน�าคณะสือ่มวลชนร่วมกจิกรรมเพือ่
สงัคม โดยการบริจาคอาหารสตัว์และมอบเงนิช่วยเหลอืสนัุขและแมวจรจดัที่
ถกูทอดทิง้กว่า 1,700 ตวั ทีบ้่านนางฟ้าของสตัว์จร จ.สระบรีุ 


