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ร่างทรง?
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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”

ตม้กบเพื่อไทย
ชาชน แต่หากอยากตาสว่างรู้
ความจรงิว่าประชาชนทัว่ไปคิด
เห็นอย่างไร ลองส่งคนไปแฝง
ตวัฟังชาวบ้านคยุกนัตามงานบญุ 
ต่างๆ จะได้รูว่้าเสยีงจรงิๆของ
ประชาชนเวลาทีพ่ดูอย่างไม่ต้อง
เกรงใจคนฟังน้ันเขาคิดเห็นอย่าง 
ไรกับพรรคเพือ่ไทยในตอนนี้

พรรคเพื่อไทยที่หันมาเล่นบท
นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว
ยอมกลืนเลือดรอสนามเลือก  
ตั้งเปิดก�าลังตกอยู่ในสถานะ
เป็นเป้านิง่ให้ฝ่ายตรงข้ามต่อย
เกบ็คะแนนท�าลายความน่าเชือ่
ถือลงไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะเกิด
จากความมัน่ใจผดิๆว่านโยบาย
ที่ท�ามายังติดอยู่ในหัวใจประ   

โลกวันนี้มีประเด็น 2

17th Anniversary
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ลงไปเอง
 สถานะของพรรคเพือ่ไทยตอนนี้
จงึเป็นเป้านิง่ให้ฝ่ายตรงข้ามต่อยเกบ็
คะแนนท�าลายความน่าชื่อถือลงไป
เรือ่ยๆ เมือ่ถงึจดุๆหนึง่ นกัการเมอืง
ทีอ่าศยัชือ่พรรคเป็นตวัเรยีกคะแนน
ในสนามเลือกตั้งจะเปิดตูดเดินหนี
ออกจากพรรค
 ส่วนประชาชนทัว่ไปถ้าใครไปงาน
บญุตามวดัต่างๆ ลองฟังสิง่ทีป่ระชา-
ชนคยุกนัดจูะเหน็ว่าส่วนมากเชือ่ว่า
พรรคเพื่อไทยมีส่วนรู้เห็นกับการ
ทุจริตโครงการรับจ�าน�าข้าว ส่วนที่  
บรรดาอดตีส.ส.พรรคเพือ่ไทยสะท้อน
ออกมาว่าคนชนบทยงัรกัพรรคเพือ่
ไทย อยากให้ปลอมตัวไปฟังคนที่
ไม่รูจ้กัอดตีส.ส. หวัคะแนนคยุกนั
 จะได้รูว่้าเสยีงจรงิๆของประ 
ชาชนเวลาทีเ่ขาพูดอย่างไม่ต้อง
เกรงใจคนฟังนัน้เขาคดิเหน็อย่าง 
ไรกับพรรคเพื่อไทยในตอนนี้ 
สถานะของพรรคเพ่ือไทยจงึไม่
ต่างอะไรกับกบถูกต้ม ที่หลง
เพลนิกบัน�า้อุน่กว่าจะรู ้ตวักส็าย
เสยีแล้ว

แม้จะอยู่ในช่วงนับถอยหลังต้องลง
จากเก้าอี ้ ทัง้ทีไ่ม่มอี�านาจกดปุม่ว่า
จะให้มกีารเลอืกต้ังเกดิขึน้ได้เมือ่ไหร่ 
แต่คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) 
ชดุปัจจุบนัก็ขยันเตรียมความพร้อม
ส�าหรบัการเลอืกตัง้ทีค่าดว่าจะมขีึน้
ในกลางปีหน้า
 ล่าสดุเรียกผูอ้�านวยการเลอืก
ตัง้ทัว่ประเทศมาประชมุซกัซ้อม
ท�าความเข้าใจโดยมอบคัมภร์ีกลบั
ไปให้ศึกษาเตรียมความพร้อม 
15 ฉบบั
 กกต.ชุดที่จะถูกเซตซีโร ่คาด
การณ์ปฏทินิการเมอืงเอาไว้ว่า ประ 
มาณกลางเดอืนธนัวาคมคณะกรรม 
การร่างรัฐธรรมนูญที่ท�าหน้าท่ียก
ร่างกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูจะ
ส่งร่าง พ.ร.ป.การเลอืกตัง้ส.ส.และ
การได้มาซ่ึงส.ว.ให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาต ิ(สนช.) พจิารณา และกฎ-
หมายน่าจะผ่านความเห็นชอบจาก 
สนช.ออกมามีผลบังคับใช้ได้ประ 
มาณเดอืนกมุภาพนัธ์ปีหน้า
 เมื่อกฎหมายบังคับใช้กกต.จะ
เริม่กระบวนการสรรหา ส.ว.ท่ัวประ 
เทศ 200 คน เพือ่ส่งให้คณะรกัษา
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) จิม้เลอืก
เหลอื 50 คน เพือ่ไปรวมกบัทีค่สช.
เลือกสรรมาเองอีก 200 คน รวม
เป็น 250 คน ท�าหน้าทีเ่ป็นส.ว.ชดุ
แรกหลงัรฐัประหาร คาดว่าจะได้เหน็
โฉมหน้าส.ว.ชดุแรกช่วงเดอืนพฤษ-
ภาคมถงึมถินุายนปีหน้า
 ส�าหรบัการเลอืกต้ังส.ส.น่า
จะมีขึ้นได้ช่วงเดือนสิงหาคม 
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 แม้จะเป็นการคาดการณ์ของ 
กกต.ซึง่มหีน้าทีจ่ดัเลอืกตัง้ แต่ไม่มี
อ�านาจกดปุ่มว่าจะให้เลอืกตัง้กนัได้
เมือ่ไหร่ แต่เมือ่พจิารณาจากสถาน 
การณ์ทางการเมืองในตอนนี้เชื่อว่า
โอกาสที่จะเป็นไปตามล็อกที่กกต.
คาดการณ์ไว้เป็นไปได้สงู
 ทั้งนี้ เพราะเชื่อว่านักการเมือง

ต่างครั่นเน้ือครั่นตัวอยากลงสนาม
เลอืกตัง้ใจจะขาด หากไม่มอีะไรทีม่ี
น�า้หนกัมากพอมาท�าให้สถานการณ์
เกิดจุดเปลี่ยน เชื่อว่านักการเมือง
โดยเฉพาะซีกเพื่อไทยจะยอมกลืน
เลอืดอดทนรอการเลอืกตัง้มากกว่า
จะทีอ่อกมาเคลือ่นไหวท�าอะไรให้อกี
ฝ่ายใช้เป็นข้ออ้างยืดก�าหนดการ
เลอืกต้ังออกไปอกี
 ก่อนหน้านีพ้รรคเพือ่ไทยกป็ระ 
กาศออกมาชดัเจนแล้วว่าจะนิง่เงยีบ
เตรียมความพร้อมจัดท�านโยบาย
ต่างๆ รอเวลาส�าหรับการเลือกตั้ง 
เมื่อเวทีเลือกตั้งเปิดเมื่อไหร่จะประ 
กาศนโยบายต่างๆเพื่อใช้ช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันที
 อย่างไรกต็าม ยงัไม่แน่ใจว่าการ
นิง่สงบเพือ่สยบความเคลือ่นไหวจะ
ใช้ได้ผลหรอืไม่ เพราะการนิง่ไม่ต่าง
อะไรจากการตกเป็นเป้าให้อีกฝ่าย
โจมตี
 จะเห็นได้ว่าช่วงน้ีนักการเมือง
และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองฝั่ง
ตรงข้ามออกมาขยี้ปมทุจริตโดย
ขยายผลจากคดรีบัจ�าน�าข้าวเพือ่กระ 
ทบชิ่งมาท่ีพรรคเพื่อไทย เพื่อทาสี
ซ�า้ๆให้เป็นภาพชดัขึน้เรือ่ยๆในความ
รู้สึกของประชาชนว่าพรรคเพื่อไทย
ท�าโครงการรับจ�าน�าข้าวขึ้นมาเพื่อ
หาผลประโยชน์ โดยยกกรณีอดีต
รฐัมนตรขีองพรรคถกูศาลฎีกาแผนก
คดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการ
เมืองตัดสินจ�าคุก และการหนีคดี   
ไม่ไปศาลเพื่อฟังค�าตัดสินของน.ส. 
ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมน-

ตรทีีก่�าลงัท�าให้ประชาชนเชือ่ว่าวาง 
แผนหนมีานานแล้ว ไม่ได้คดิสูอ้ย่าง
ปากพดูขึน้มาเป็นเชือ้เพือ่โหมไฟใน
เรือ่งนี้
 พรรคเพือ่ไทยไม่ควรนิง่นอนใจ
ว่านโยบายรบัจ�าน�าข้าวทีท่�าให้ชาว 
นาได้รบัผลประโยชน์จะเป็นนโยบาย
ที่มัดหัวใจชาวนาเอาไว้ได้ เมื่อรัฐ
บาลทหารคสช.ใช้นโยบายไม่ต่างกนั 
ให้ผลประโยชน์กบัชาวนาไม่น้อยไป
กว่ากัน เพียงแค่เรียกชื่อต่างกัน 
หน�าซ�้ายังปิดข่าวเรื่องการทุจริตได้
มดิชดิ นกัการเมอืง กลุม่การเมอืง
ฝ่ายตรงข้ามพรรคเพือ่ไทยกไ็ม่สนใจ
ตรวจสอบเพราะรู้ดีว่าหากไปร่วม
ตรวจสอบจะช่วยตีปี๊บสร้างคะแนน
ให้พรรคเพื่อไทย ดังจะเห็นได้จาก
กรณคีวามไม่ชอบมาพากลเรือ่งการ
ขายข้าวดเีป็นข้าวอาหารสตัว์ท่ีพรรค
เพื่อไทยส่งเสียงดังแทบตายแต่ไม่    
มีใครให้ความสนใจเรื่องนี้เลย จน
เสียงของพรรคเพื่อไทยค่อยๆเงียบ

สถานะของพรรคเพือ่ไทยตอนนี้
ตกเป็นเป้านิง่ให้ฝ่ายตรงข้ามต่อยเกบ็คะแนน

ท�าลายความน่าเชือ่ถอืลงไปเรือ่ยๆ
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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ได้ไม่เข้าทางพวกหมอดหูมอเดาจนเราต้อง
เป็นเหยือ่และเดอืดร้อนทกุข์ทรมาน ซึง่ไม่ได้
ประโยชน์อะไรเลย เพราะพวกนีจ้ะฉวยโอกาส
มากนัตอนเราทกุข์ ท�าไมไม่มาดต้ัูงแต่ตอน
แรกๆ แต่มาตอนทีพ่บศพแล้ว ถ้าเก่งจรงิกน่็า
จะช่วยตัง้แต่แรก จะได้ไม่ต้องเสยีเวลาหากนั
นาน พอมกีารจบัได้ไล่ทันคนท่ีกระท�าผดิกม็า
ผสมโรงทนัท ีอย่างนีเ้ขาเรยีกว่าฉวยโอกาส  
 โชคดีของแม่น้องพลอยที่ยังมีสติ มีเหตุ  
ผล ไม่คล้อยตามพวกร่างทรงไปอย่างไม่มี
เหตมุผีล กใ็ห้คดิเป็นอทุาหรณ์สอนใจว่าคน
ทีจ่ะดอูะไรให้ต่างๆนานานัน้ ต้องดจูงัหวะ ดู
เหตผุล ดสูถานการณ์ด้วย อย่ามาซ�า้เตมิช่วง
ทีเ่ขาก�าลงัเป็นทกุข์ 
 ถ้าพูดให้เขาเป็นสุข ค่อยๆกระซิบ
บอกกไ็ด้ว่าอย่าให้เป็นข่าวครกึโครมนกั 
จนกว่าเรือ่งจะสดุซอยว่าคอืรูต้วัคนร้าย
ทัง้หมด วนัทีเ่ท่าไร ช่วงไหน จะได้แก้ไข
และป้องกนัได้ แต่ไอ้ทีท่ายโครมๆและ
ยงัทกัโครมๆอย่างนี ้ แล้วยงัไม่ได้บอก
ถงึปัญหาและการป้องกนัแก้ไขอกีด้วย 
มนัจงึเป็นแค่การฉวยโอกาสเท่านัน้
  เจรญิพร

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

  
In Brief : ย่อความ

ร่างทรง?

 

เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าคนที่จะดู
อะไรให้ต่างๆนานานัน้ ต้องดจูงัหวะ 
ดูเหตุผล ดูสถานการณ์ด้วย อย่า
มาซ�้าเติมช่วงที่เขาก�าลังเป็นทุกข์ 

2 เรือ่งใหญ่ทีร่ฐับาลเดนิหน้าคอื “สัญ 
ญาประชาคม 10 ข้อ” กบัการตัง้ 
“คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต”ิ 
36 คน หลังจากก่อนหน้านีต้ัง้ “คณะ
กรรมการปฏริปู” 11 ด้าน 120 คน
ไปแล้ว ทัง้ 3 เร่ืองถอืเป็นเรือ่งใหญ่ที่
ถกูมองว่าไม่ต่างกับ “โซ่ตรวน” ผกู-
มดัประเทศและประชาชน หากในอนา 
คตไม่ท�าตามก็จะมโีทษหนกั 
 ทีส่�าคัญคือกลุ่มคนท่ีเอามาออก-
แบบบงัคบัทัง้ 3 เรือ่ง ส่วนใหญ่มาจาก 
“พวกเดยีวกนั” หรอือย่างท่ี “ทัน่
ผูน้�า” หลุดปากว่า “คนของเรา”!
 จงึไม่แปลกทีค่ณะกรรมการแต่ละ
ชดุส่วนใหญ่ล้วนเป็น “คนหน้าเดมิ” 
อย่าง “คณะกรรมการยทุธศาสตร์
ชาต”ิ 36 คนมาจากภาคการเมอืงที่ 
มาจากการเลอืกตัง้ 3 คน ภาคธรุกจิเอก 
ชนและตัวแทนเกษตรกร 5 คน และที่
เหลืออกี 21 คนคือคนของ คสช. ทกุ
อย่างจงึต้องเป็นไปตามทีค่สช.ต้องการ
 หลายฝ่ายไม่เชื่อว่าจะท�าให้บ้าน
เมืองมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้จริง
ภายใต้ “รัฐราชการ” และ “กลุม่อ�า-
นาจนยิม” ซึง่มอง “โลกสวย” แบบ 
4.0 แต่ก�าลงัน�าบ้านเมืองกลบัสู่ยคุ 1.0 
ภายใต้ “ประชาธปิไตยแบบไทยๆ” ท่ี
ต้องเช่ีอและท�าตามที ่“ผูม้อี�านาจ” ตี
กรอบเท่าน้ัน เพราะคนไทยส่วนใหญ่
ยงั “โง่จนเจบ็”!
  สงัคมภายใต้ “รฐัราชการ” จงึ
จะเต็มไปด้วย “คนดี” ท่ีมีคุณ-
ธรรม จรยิธรรม และศลีธรรม ไม่ 
มกีารทจุรติคอร์รปัชนัและกระบวน 
การยตุธิรรมทีไ่ม่เลือกปฏิบตัแิละ
ไม่มคีวามเหลือ่มล�า้!
 ใครเช่ือ..ยกมอืขึน้!    
 

โซ่ตรวน!
ช่วงนี้เรียกว่าเป็นยุคร่างทรงระบาด ท�าให้
หลายแห่งในโลกเกิดความไม่สงบสุขด้วย
ลกัษณะทีไ่ม่ปรกติอะไรบางอย่าง ตัวอย่างกรณี 
“น้องพลอย” น.ส.พลอย นรนิทร์ผลผิล 
อาย ุ28 ปี ทีถ่กู นายพลกฤต วเิศษ (เอส) 
อดีตสิบเอกทหารบีบคอจนเสียชีวิตและน�า
ศพไปเผาท�าลาย ซึง่แม่ของน้องพลอยไม่ค่อย
เชือ่เรือ่งร่างทรง แต่กม็ร่ีางทรงเข้าไปร่วมใน
งานศพและเตอืนให้ระวังตวัอาจจะมีอนัตราย
มาถงึตวั ถ้าไม่หยดุให้ข่าว
  ความจริงคนกข็วัญเสยีอยูแ่ล้ว มาเจอคน
พดูจาทกัแบบนีอ้กี กย็ิง่ท�าให้มคีวามทกุข์เพิม่
ขึน้ แต่แม่น้องพลอยไม่เชือ่และยงัประกาศว่า
จะไม่หยุดอะไรทั้งนั้นและจะไม่อโหสิกรรม
นายพลกฤตและคนทีเ่กีย่วข้องทกุคนด้วย  
 อาตมากเ็หน็ว่า ถ้าจะเตอืนให้ดีๆ กไ็ด้ คอื
ใช้จติวทิยาหน่อย อย่าไปบอกว่ามีลางร้ายอะ 
ไร เหมอืนตวัเองมหีทูพิย์ตาทพิย์ เรือ่งแบบ
นีเ้คยมตีวัอย่างร่างทรงเจ้าแม่ตะเคยีนทีท่�า 
นายใครต่อใครไปหมด แต่ลมืดตูวัเองว่าจะ
โดนฆ่าเมือ่ไร 
 ใครเชือ่เรือ่งพวกนีก้อ็ย่าเชือ่จนหมดเหตุ
หมดผล ต้องเชือ่แบบมเีหตผุลเอาไว้บ้าง จะ
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ไม่สดไม่เสร์ิฟ : นายพริยิะ กมล-
เดชเดชา ผูช่้วยรองประธานฝ่ายจดั
ซือ้สนิค้าประเภทอาหารสดบมจ.บิก๊
ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ จดัแคมเปญ “Big 
Sea ไม่สดไม่เสร์ิฟ” คดัสรรน�าอา 
หารทะเลวตัถดุบิขึน้ชือ่ของทางภาค
ใต้ และภาคตะวนัออกของประเทศ 
ไทย มาจ�าหน่ายในราคาสดุพเิศษ  

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,850.00 บาท

 ขาย 20,950.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,481.00  บาท

 ขาย   20,950.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,336.78 ขาย 1,337.10
ลอนดอน ซื้อ 1,336.96 ขาย 1,337.17

ภาวะหุ้น 4 กันยายน 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) 

33.44

40.1

44.76

4.3525

0.3147

24.74325

+0.69  1,619.11  
  44,872.66
+0.98  2,320.76  
  30,089.71
+0.05  1,033.90  
  23,113.36
+2.51  552.71  
  2,004.79

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,745.33  +1.24

2,410.98  -1.15

2,477.07  +7.00

1,893.60  +1.00

2,430.85  +0.31

2,911.36  +4.79

1,281.21  +2.74

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

3,356.53

7.48

4,382.00

9.77

-1,025.47

-

13,976.50

31.15

13,106.20

29.21

870.30

 -

22,687.77

50.56

23,326.47

51.98

-638.70

-

รอหุ้นพกัฐานขายหุน้ขนาดใหญ่

ช�าระหนีแ้ละจะส่งผลกระทบในเชิง
ลบต่อเศรษฐกจิ 
 ส�าหรับปัจจัยในประเทศยังมี
ภาพเศรษฐกจิทีเ่ป็นบวกจากตวัเลข
เศรษฐกจิทีอ่อกมาด ี โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยรายงานมลูค่าการ
ส่งออกเพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียว  
กนัของปีทีแ่ล้วและดชันรีาคาผูบ้ร-ิ
โภคทัว่ไป (CPI) เดอืนสงิหาคมอยู่
ที ่100.64 ปรบัตวัขึน้ +0.32% และ
ขยายตวั +0.11% จากเดอืนกรก-
ฎาคม ขณะทีสั่ปดาห์นีจ้ะมกีารเปิด
ประมลูโครงการรถไฟทางคูจ่�านวน
มากรวมมลูค่าประมาณ 41,000 ล้าน
บาท ประกอบด้วยโครงรถไฟทางคู่
สายมาบกะเบา-จริะ สญัญา 3 มลู-
ค่า 9,400 ล้านบาท เปิดประมลูวนั
ที ่ 7 กนัยายน ประจวบฯ-ชมุพร 
สญัญา 1 และ 2 รวมมลูค่า 12,600 
ล้านบาท เปิดประมลูวนัที ่5 กนัยา-
ยน ลพบุรี-ปากน�้าโพ สัญญา 1 
มลูค่า 10,200 ล้านบาท เปิดประมลู
วนัที ่7 กนัยายน และลพบรุ-ีปาก 
น�า้โพ สญัญา 2 มลูค่า 8,800 ล้าน
บาท เปิดประมลูวนัที ่4 กนัยายน 
และคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติ

มาตรการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
 ดังนั้นแนวโน้มตลาดหุ้นสัป-
ดาห์นี้คาดว่าดัชนีมีแนวโน้มอ่อน
ตัวลงจากสัปดาห์ก่อน โดยปรับ    
ตวัทะล ุ1,600 จดุในสปัดาห์ทีผ่่าน
มา ส่วนหนึง่มาจากปัจจยัระยะสัน้ 
สัปดาห์นี้จึงคาดว่าจะเห็นแรงขาย
ท�าก�าไรช่วงสัน้จากพาย ุHarvey ที่
ก�าลังผ่านพ้นไปและยังไม่มีปัจจัย
ใหม่ๆเข้ามา แต่ตัวแปรส�าคัญคือ  
จะมเีงนิไหลเข้าสู่ตลาดหุน้ไทยหรอื
ไม่ หลังจากที่ตลาดปรับตัวค่อน-
ข้างต�่าเมื่อเทียบกับตลาดอินโด-    
นเีซยีและฟิลปิปินส์ กลยทุธ์การลง 
ทนุสปัดาห์นีจ้งึควรขายท�าก�าไรหุ้น
ทีข่ึน้มาแรงๆ และดจูงัหวะการพกั
ฐานของตลาด (ถ้าม)ี ว่าดชันจีะลง
มาถึงระดบัใดระหว่าง 1,608-1,616 
จดุ โดยพจิารณาจากนกัลงทนุระดบั
สถาบันและต่างประเทศ จะเข้ามา
ซือ้หุน้ต่อหรือไม่ โดยหุน้ทีน่่าลงทนุ
จะเป็นกลุม่ Laggard กบัตลาดคอื
หุน้ขนาดใหญ่ทีร่าคาขึน้มาไม่มาก 
หรอืหุน้ทีถ่กูกดดนัจากปัจจยัเศรษฐ 
กจิในประเทศ ส่วนกรอบการเคลือ่น 
ไหวดชันจีะอยูท่ี ่1,608-1,626 จดุ 

“KTBST” ประเมินหุ้นสัปดาห์
นี้อาจมีแรงขายท�าก�าไร ดัชนีมี
แนวโน้มปรบัตวัลงหากไม่มเีงนิ
ไหลเข้าระหว่าง 1,608-1,626 
จดุ ให้รอจงัหวะพกัฐาน โดยหุน้
ทีส่นใจคอืกลุม่หุ้นขนาดใหญ่ที่
ราคาขึ้นไม่มาก  

 นายวนิ อดุมรชัตวนชิย์ ประ-
ธานกรรมการบริหาร บริษัทหลัก
ทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ�ากดั 
(KTBST) ประเมินตลาดหุ้นไทย
สปัดาห์นี ้(4-8 กนัยายน) มปัีจจยั
ส�าคญัทีน่่าตดิตามและอาจมผีลต่อ
ตลาดหุน้ ได้แก่ ผลกระทบจากพายุ 
Harvey ยงัส่งผลต่อราคาน�า้มนัดบิ 
แต่นักลงทุนรับรู้ไปมากแล้ว โดย
ผลกระทบยงัรนุแรงต่อเนือ่งจนท�า 
ให้โรงกลัน่น�า้มนัหยดุผลติประมาณ 
4.3 ล้านบาร์เรลหรอื 23% ของก�า 
ลงัการผลติสหรฐั ท�าให้ดมีานด์น�า้ 
มันดิบลดลง ราคาน�้ามันดิบจึงยัง
อยู่ในระดับต�า่ที ่45-47 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรล ซึง่มนี�า้หนกัในทางบวกต่อ
หุ้นไทย โดยเฉพาะปิโตรเคมีและ
โรงกล่ันน�้ามันท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น
หรอืยนืในระดบัสงูไปอกีระยะ
 ส่วนประเด็นการเมืองสหรัฐมี
แนวโน้มบวกมากขึน้ในเรือ่งนโย-
บายลดภาษนีติบิคุคล ซึง่มรีายงาน
ว่ารฐัมนตรคีลงัสหรฐัอยูร่ะหว่างจดั
ท�าแผนปฏิรูปเพื่อผลักดันเป็นกฎ 
หมายบังคับใช้ช่วงสิ้นปีนี้ แต่กฎ 
หมายที่จะปรับเพิ่มหนี้สาธารณะ  
ยงัไม่มคีวามคบืหน้า ท�าให้รฐับาล
สหรฐัต้องท�าให้เสรจ็ก่อนสิน้เดอืน
กันยายนนี้ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าผิด
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พลิกโฉมธุรกิจ : นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวบริษัทหลัก
ทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ในการก้าวสู่ KT ZMI-
CO 4.0 โดย นายชยัภทัร ศรวีสิารวาจา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บล. 
เคที ซีมิโก้ จ�ากัด 

ร่วมสัมมนา : นายดนุชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ECL เข้าร่วมงานสัมมนา 
Hooninside ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้น ณ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
ส�านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 21 โดยมีนักลงทุน
เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ชานนท์ เรืองกฤตยา 

 นายชานนท์ เรอืงกฤตยา ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรม 
การผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนัน
ดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหา-
ชน) เปิดเผยภาพรวมตลาดคอน 
โดมิเนียมติดรถไฟฟ้าว่า ตลาด
ระดับกลางถึงไฮเอนด์ไม่น่ากัง-
วลยังมีความต้องการอย่างต่อ-
เนื่อง โดยเฉพาะย่านพระราม 4 
รางน�้า และสุขุมวิท 40 ยังมีไม่
มาก บริษทัจงึเตรยีมเปิด 3 โครง 
การใหม่บนท�าเลดงักล่าวภายใต้
แบรนด์ไอดีโอ โมบิ (Mobi) คือ
โครงกา ไอดีโอ โมบิ พระราม 4 
โครงการไอดีโอ โมบ ิรางน�า้ และ
โครงการไอดโีอ โมบ ิสขุมุวทิ 40 
มูลค่ารวมกว่า 8,300 ล้านบาท 
ตั้งยอดขายที่ 60%
  โครงการพระราม 4 เป็นคอน
โด High Rise 36 ชั้น 1 อาคาร 
จ�านวน 486 ยูนิต ติดถนนพระ 
ราม 4 ใกล้  MRT คลองเตยและ

ทางด่วนเฉลิมมหานคร เป็นพื้น 
ที่ที่ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มูล 
ค่าโครงการ 4,054 ล้านบาท ราคา
เริ่มต้น 5.99 ล้านบาท รูปแบบ 
Futuristic เน้นความโค้งมนล�้า
สมัยเหมือนการใช้ชีวิตที่สะดวก
สบายลืน่ไหลไม่รูจ้บ โดยการวาง
ผังเป็น Y Shape ท�าให้ทุกห้อง
เห็นวิวเมืองโดยรอบและรับลม
ธรรมชาติได้เต็มที่ มองเห็นวิว
เมืองหลวงได้ 360 องศา นอก 
จากนี ้ยงัมรีะบบหมนุเวยีนอากาศ
ในห้องด้วยพลงังานสะอาด นวัต 
กรรมรกัษ์โลกด้วย Smart Solar 
Fresh Air System น�าพลังงาน
แสงอาทติย์มาใช้ท�าระบบหมนุ-
เวียนอากาศภายในห้อง 
 โครงการรางน�้า เป็นคอนโด 
High Rise 31 ชั้น 1 อาคาร จ�า-
นวน 366 ยูนิต ใกล้รถไฟฟ้า 
BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิประ 
มาณ 630 เมตร มูลค่าโครงการ 

2,353 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 
4.49 ล้านบาท เป็นหนึ่งในโครง 
การร่วมทนุกบัมติซยุ ฟโูดชงั ใกล้
ชิดกับธรรมชาติตั้งแต่ก้าวแรก
กับ Welcome Terrain พร้อมวิว
สวนสันติภาพยาวตลอดเหมือน
เป็นวอลเปเปอร์ในห้อง วิวกรุง 
เทพแบบ Panorama และสระน�า้ 
ระบบ Jacuzzi  นอกจากนี ้ยังน�า 
เทคโนโลย ีIdeo Mobi Solar Cell 
Panel นวัตกรรมใส่ใจธรรมชาติ 
สร้างพลังงานสะอาดส�าหรับระ 

อนนัดาเดนิหน้าเปิดโครงการใหม่เจาะตลาดกลุม่คนเมอืง 3 
โครงการใหม่มลูค่ากว่า 8,300 ล้านบาท บนท�าเลศกัยภาพ
สงูตดิสถานรีถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ไอดโีอ โมบ ิคอื พระราม 
4 รางน�า้และสขุมุวทิ 40 ทัง้โชว์นวตักรรม Solar Fresh air 
system ในทกุยนูติ  

อนันดาฯลุย3คอนโดติดรถไฟฟ้า
บบหมนุเวียนอากาศในห้องและ 
Smart Solar Fresh Air System
 โครงการสุขุมวิท 40 คอนโด 
Low-Rise 8 ชั้น 2 อาคาร จ�า-
นวน 272 ยูนิต ใกล้รถไฟฟ้า 
BTS ทองหล่อ  660 เมตร และ 
1.2 กิโลกเมตรจากทางด่วนเฉลมิ
มหานคร มูลค่าโครงการ 1,886 
ล้านบาท ราคาเริม่ต้น 4.49 ล้าน
บาท คอนโดสไตล์ Futuristic 
และพื้นที่สีเขียวส่วนกลางและ
พืน้ทีส่เีขยีวในป่าของอนาคต นอก 
จากนี้ ยังใส่ใจธรรมชาติ ด้วย
นวัตกรรมพลังงานสะอาดอย่าง 
Solar Cell Panel และ Smart 
Solar Fresh Air System 
 นายชานนท์ กล่าวว่า การท�า
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วันนี้ นอก 
จากเรื่องท�าเลที่ตั้งและราคาขาย
แล้ว  ยงัให้ความส�าคญันวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง
ให้กับลูกค้า ซึง่การเปิดโครงการ
ใหม่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของ
โครงการคอนโดมเินียมทีน่�านวตั 
กรรม Solar Fresh air system 
มาใช้ในทุกยูนิต เพื่อตอบโจทย์ 
Urban Living Solutions คน
เมืองอย่างแท้จริง
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ฮามิลตัน’โวทีมดีกว่าคู่แข่ง 
ลอูสิ ฮามลิตนั โวทีมเมอร์ซเิดส เหนอืทมีคู่
แข่งทกุด้าน หลงัจากทีค่ว้าชยัสนามอิตาเลยีน 
กรังด์ปรีซ์ เม่ือวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งจาก
ชยัชนะในสนามนี ้ ส่งให้ ฮามลิตนั แซงข้ึน
เป็นอันดบัของตารางเป็นครัง้แรกในปีนี้ 
 “ผมรกัทีน่ี ่ ทีอ่ติาล ี ผมรกัความรกัคลัง่
ไคล้ของแฟนๆทีน่ี”่ ฮามลิตนั กล่าวบนโพ
เดีย้ม “เราท�างานทีย่ิง่ใหญ่มากในสปัดาห์นี้ 
ทมีของเราท�างานได้สดุยอดจรงิๆ ในสนาม
นี ้พลงัทีม่อียูใ่นเมอร์ซเิดส เหนอืกว่าทมีเฟอร์
รารี ่อย่างแน่นอน เมือ่ดจูากสนามนี”้ ขณะ
ที ่เวตเตล กล่าวว่า “มนัเป็นวนัทียุ่ง่ยาก เริม่
ต้นได้ยากมาก” เวตเตล กล่าว “ผมพยายาม
รกัษาระยะให้ใกล้ทีสุ่ดเท่าทีท่�าได้ แต่วนันีผ้ม
ท�าไม่ได้”

‘เบลเยยีม’เข้ารอบฟตุบอลโลก 
ทมีเบลเยยีม เป็นทมีแรกของยโุรป ที่สา-  
มารถผ่านเข้าไปเล่นฟตุบอลโลก รอบสดุท้าย 
ท่ีรัสเซีย ได้เป็นผลส�าเร็จ เม่ือพวกเขาได้
ประตจูาก แจน เวอตองเฮง กบั โรเมล ูลกูากู 
เอาชนะกรซี ไปได้ 2-1 โดยทัง้สามประต ูเกดิ
ขึน้ใน 5 นาทีของครึง่หลงั โดย เวอตองเฮง 
ยงิให้เบลเยยีมขึน้น�าไปก่อน เซกา ตเีสมอ
ให้กบักรซี และเป็น ลกูาก ูทีโ่หม่งประตชูยั
ให้กบัในนาทต่ีอมา  
 สถานการณ์ล่าสุด เบลเยียม น�าจ่าฝูง 
กลุ่ม H โดยน�าอยู ่8 แต้มกบัอกี 2 เกมทีเ่หลอื 
ซึง่ เบลเยยีม กไ็ด้ไปเล่นรอบสดุท้าย พร้อม
กบับราซลิ เมก็ซโิก อหิร่าน และญีปุ่น่ ทีผ่่าน
เข้าไปเรยีบร้อยแล้ว บวกกบัรสัเซยี ทีผ่่านเข้า 
ไปอัตโนมตั ิในฐานะเจ้าภาพ 

‘รนูีย์่’ไม่คดิกลบัไปหาทมีชาติ
เวย์น รนูีย์่ จะไม่หันหลงักลบัมาเล่นให้กบั
ทมีชาตอิงักฤษอกีแล้ว หลงัจากทีเ่ขาประกาศ
เลกิเล่นให้กบัทมีชาตอิงักฤษ เมือ่เดอืนสงิ-
หาคมท่ีผ่านมา โดยเขาไม่คดิทีจ่ะกลบัไปเพือ่
ไปเล่นฟตุบอลโลก รอบสดุท้าย ทีร่สัเซยี 
 “ในใจของผมเรือ่งนีจ้บลงแล้ว ผมได้เหน็
นกัเตะ 2-3 คนนะ ทีต่ดัสนิใจเลกิเล่นทมีชาติ
แล้วกลบัตดัสนิใจเข้าไปเล่นอกีครัง้ ผมคิดว่า
มนัไม่ถูก ผมคดิว่าเดก็ๆตอนนีก้ม็ุง่มัน่ทีจ่ะ
ไปรสัเซยี หากพวกเขามส่ีวนในการพาทมีไป
ทีน่ัน่ พวกเขากส็มควรได้รบัโอกาสไปเล่นที่
นัน่ ซึง่เรือ่งนี ้ผมได้ตดัสินใจแล้ว”  

เจอร์เกน คลอ็ปป์ กนุซอืใหญ่ทมี “หงส์แดง” 
ลเิวอร์พลู กล่าวยอมรบัว่าเขาไม่ได้รูส้กึไม่สบาย 
ใจแต่อย่างใดที่ ฟิลิปเป้ คูตินโญ่ กองกลาง
จอมทพัของทมี กลบัมาสูท่มี ทัง้ๆทีน่กัเตะทมี
ชาตบิราซลิผูน้ี ้ไม่สามารถย้ายทมีได้ตามทีร้่อง 
ขอไป 
 คตูนิโญ่ วยั 25 ปี ถกูทมีบาร์เซโลน่า ตาม
จบีช่วงซมัเมอร์ทีผ่่านมา ซึง่ทางลเิวอร์พลู ได้
บอกปัดข้อเสนอของทมีบาร์เซโลน่า เป็นครัง้ที่ 
4 ช่วงบ่าย วนัพฤหสับดทีีผ่่านมา ก่อนทีต่ลาด
ซือ้ขายของสเปนปิดลง ตามรายงานข่าวแจ้งว่า 
ข้อเสนอครั้งนี้ บาร์เซโลน่า เสนอค่าตัวสูงถึง 
150 ล้านปอนด์ พร้อมออพชัน่เสรมิ ซึง่บาร์เซ
โลน่า ออกมาบอกว่า พวกเขาเสนอค่าตัว คู
ตนิโญ่ สงูถงึ 200 ล้านปอนด์ แต่แหล่งข่าวของ
ลิเวอร์พลู บอกว่าไม่เป็นความจรงิ  
 ในส่วนของ คตูนิโญ่ เอง กไ็ม่ได้ลงเล่นให้
กบัทมีลเิวอร์พลู 5 เกมแรกของฤดกูาล เนือ่งจาก
มอีาการบาดเจ็บทีห่ลัง แต่กลับลุกจากม้านัง่ส�า 
รองไปยงิประตใูห้กบัทมีชาตบิราซิล ในเกมที่
พบกบัเอกวาดอร์ รายการฟตุบอลโลก รอบคดั
เลือก เมือ่วนัพฤหสับดทีีผ่่านมา และคาดว่าเขา
จะลงสนามในเกมทีจ่ะพบทมีโคลัมเบีย ในวัน
องัคารนีด้้วย ก่อนทีจ่ะเดนิทางกลบัลเิวอร์พลู 
 จากสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู ่ ท�าให้หลายคน
สงสยัว่า เขาจะได้รบัความไว้วางใจทีจ่ะได้ลงท�า
หน้าทีใ่นเกมทีจ่ะออกไปเยอืนทมีแมนเชสเตอร์ 
ซติี ้ในวนัเสาร์นีห้รอืไม่ แต่ส�าหรบัคลอ็ปป์ เขา
มคีวามสขุทีม่นีกัเตะให้เขาเลอืกมากขึน้   

มาเรยี ชาราโปว่า จบเส้นทางแกรนด์ สแลม 
แรกของเธอในรอบ 19 เดือน เมื่อพ่ายให้กับ 
อนาสตาเซยี เซวาสโตว่า ด้วยสกอร์ 5-7, 6-4, 
6-2 รอบ 4 ยูเอส โอเพ่น แต่ก็พอกับผลงาน
ที่ผ่านมา ขณะที่ วีนัส วิลเลี่ยมส์ ตีตั๋วเข้ารอบ
ก่อนรองชนะเลิศ เป็นที่เรียบร้อย เมื่อเอาชนะ 
คาร์ล่า ซัวเรส นาวาร์โร 6-3, 3-6, 6-1
 “มันเป็นช่วงเวลาท่ียิ่งใหญ่มากเม่ือสัป-
ดาห์ที่แล้ว” ชาราโปว่า วัย 30 ปี กล่าว “ฉัน
สามารถท�าอะไรได้มากในสัปดาห์น้ี แต่ฉันก็
ไปได้ไม่ไกล อย่างไรกต็าม ฉันต้องขอขอบคณุ
มากกับโอกาสที่ได้รับครั้งนี้ ฉันท�าหน้าที่ของ
ฉันดีที่สุดแล้ว ฉันสามารถภูมิใจในสิ่งที่ฉันท�า” 
 ขณะที่ วิลเลี่ยมส์ ผู้พี่ กล่าวถึงชัยชนะใน

 
  “การที่เรามีนักเตะฝีเท้าดีๆอยู่ในทีมมาก 
มาย ผมย่อมมคีวามสขุอยูแ่ล้ว” คลอ็ปป์ กล่าว
กบัส่ือมวลชนของเยอรมน ีหลังจากจบเกมเทสติ
โมเนยีล แมตช์ของ นโิคเซ่ โนเวสกี ้ทีไ่มนซ์ อดตี
ทมีเก่าของเขา 
 “บางทีเรื่องที่เกิดขึ้นในสื่อก็เชื่อไม่ได้ทุก
เรือ่ง ไม่ว่าจะทีน่ีห่รอืทีน่ัน่ เพราะแค่เวลาเปลีย่น
ไปเพยีงนาทเีดยีว ทกุอย่างกเ็ปลีย่นได้ ผมยนื 
ยนัว่าผมดใีจทีผ่มมนีกัเตะฝีเท้าดีๆ อยู่ในทมี ให้
ผมได้เลอืกสรร” คลอ็ปป์ กล่าว 

‘มาเรยี’พอใจผลงานแม้ตกรอบ
เกมนี้ว่า “พลังงานที่ได้จากแฟนๆที่นี่ ท�าให้
ฉันมีความรู้สึกว่า ฉันต้องเป็นผู้ชนะ ฉันรัก
สนามแห่งนี้มาก” วิลเลี่ยมส์ กล่าวถึงบรร-    
ยากาศของแฟนๆในสนามอาร์เธอร์ แอช สเต
เดี้ยม “ฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกของฉัน
อย่างไรดี แต่ฉันบอกได้เพียงว่า ฉันได้รับการ
สนับสนุนอย่างดีจากน้องสาว และครอบครัว
ของฉัน มาถึงเวลานี้ ฉันก็ต้องมุ่งมั่นให้เต็มที่ 
และไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ฉันจะพยา-
ยาม”
 รอบต่อไป วิลเลี่ยมส์ จะพบกับผู้ชนะระ-
หว่าง เปตร้า คีโตว่า กับ การ์บิเน่ มูกูรูซ่า ที่
เคยเอาชนะ วลิเลีย่มส์ มาได้ในวมิเบลิดนั เมือ่
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 

‘คล็อปป์’พอใจมีตัวเลือก
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ฌอน ลีฮาย แห่งออสเตรเลีย ใช้ชื่อภาพนี้ใน nytsyn.com ว่า 
“North Korea BBQ” (เกาหลีเหนือย่างบาร์บีคิว) สะท้อน
เกาหลีเหนือป่วนสหรัฐและพันธมิตรด้วยการทดลองขีปนาวุธ 

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

หลงัทดลองขปีนาวธุตดิต่อกนั
หลายครัง้ เกาหลเีหนอืภายใต้บง-
การของนายคมิ จองอนึ ผูน้�าสงูสดุ 
“เปลีย่นอารมณ์” มาทดลองระเบดิ

 นอกจากนัน้ สหรฐัยงัขู่อกีครัง้
ว่าอาจใช้ก�าลงัทหารกบัเกาหลเีหนอื 
ส่วนเกาหลีใต้ซ้อมยิงขีปนาวุธจ�า 
ลองสถานการณ์ เป็นการโจมตฐีาน
ทดลองระเบิดนวิเคลยีร์ของเกาหลี-
เหนอื
 ระดบัความตงึเครยีดเขมง็เกลยีว
ขึน้อกีระดบั อย่างไรกต็าม หากเกา 
หลเีหนอืไม่ท�า “ปืนลัน่” หรอืไม่ฮกึ
เหินถึงขั้นโจมตีสหรัฐและประเทศ
พันธมิตรของสหรัฐก่อน สงคราม
ปะทะกนัด้วยอาวธุและก�าลงัทหาร 
มโีอกาสเกดิขึน้ยาก 
 ในทางตรงกันข้าม “สง-
คราม” ทางเศรษฐกจิได้เกดิข้ึน
แล้ว นบัตัง้แต่สหรฐัและคณะ
มนตรีความมั่นแห่งสหประ-  
ชาชาต ิคว�า่บาตรทางเศรษฐกจิ
เกาหลเีหนอื
 การทดลองระเบดินวิเคลยีร์ครัง้
นี ้ ยิง่ท�าให้มแีนวโน้มสงูทีส่งคราม
ทางเศรษฐกจิจะรนุแรงเพิม่ขึน้
 ทัง้นี ้ ผูน้�าสหรฐัขูจ่ะยุติท�าการ
ค้าและธุรกิจโดยสิ้นเชิงกับบุคคล 
องค์กร และประเทศ ทีท่�าการค้ากบั
เกาหลเีหนอื ขณะนายสตฟี เอม็นู
ชนิ รฐัมนตรคีลงัสหรฐั ได้เสนอแผน
คว�า่บาตรทางเศรษฐกจิเพ่ิมเติมให้
ผูน้�าสหรฐัพจิารณา เป้าหมายเพือ่
โดดเดีย่วเกาหลเีหนอืจากนานาชาติ
 แน่นอนว่า ภาวะตึงเครียดมี
ความเส่ียงระดบัหนึง่ทีจ่ะปะทุ
เป็นสงคราม แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้แล้ว 
ผลกระทบจะเพ่ิมระดบัรนุแรง
ยิง่ขึน้ คอืสงครามทางเศรษฐกจิ 

 
 

In Brief : ย่อความ

เกาหลีเหนือเปลี่ยนเกม
ยัว่ย ุโดยหนัมาทดลองระ
เบิดนิวเคลียร์แทนขีป-
นาวุธ ท�าให้ถูกประณาม
จากนานาชาต ิขณะสหรัฐ
เตรยีมกดดนัเกาหลเีหนอื
เพ่ิมด้วยการคว�่าบาตร
เศรษฐกจิครัง้ใหม่

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

นวิเคลยีร์แทน เมือ่วนัอาทติย์ (3 
ก.ย.) ส่งผลให้เกดิกระแสวติกกงัวล
ในวงกว้างมากกว่าปฏิกริยิาทีม่ต่ีอ
การทดลองขปีนาวธุ 
   อาวุธนิวเคลียร์ที่โสมแดงทด-
ลอง ได้แก่ ระเบดิไฮโดรเจน (Hyd-
rogen bomb or H-bomb) ทดลอง
เป็นครัง้ที ่6 ในอโุมงค์ใต้ดนิ ท�าให้
เกดิแรงสัน่สะเทอืนขนาด 6.3 คล้าย

แผ่นดนิไหวตามธรรมชาต ิเป็นการ
ทดลองทีเ่กดิแรงสัน่สะเทอืนรนุแรง
ทีส่ดุเท่าทีเ่คยมมีา  
 จากนัน้ โทรทศัน์ทางการเกา-
หลเีหนอืรายงานว่า การทดลองประ 
สบความส�าเรจ็ และโครงการเข้าสู่
ขัน้ตอนสดุท้าย คอืการพฒันาระ-
เบดิให้มขีนาดเลก็ เพือ่ให้สามารถ
น�าไปตดิตัง้กบัขปีนาวธุข้ามทวปีได้
 สถานบนั NORSAR เฝ้าระ 
วงัแผ่นดนิไหวและทดลองอาวธุ
นวิเคลยีร์ แห่งนอร์เวย์ ระบวุ่าระ 
เบดิไฮโดรเจนของเกาหลเีหนอื 
มีอานุภาพท�าลายรุนแรงมาก 
กว่า 8 เท่า หากเทยีบกบัระเบดิ
นวิเคลยีร์ประเภทปรมาณ ู(Ato 
mic bomb or A-bomb) ท่ี
สหรฐัใช้โจมตเีมอืงฮโิรชมิาของ
ญีปุ่น่ระหว่างครามโลกครัง้ที ่2 
 ปฏบิตักิารของเกาหลเีหนอืครัง้
นี้ ถูกประณามจากหลายประเทศ
รวมทัง้จนี คล้ายกบัหลงัการทดลอง
ขีปนาวุธ ขณะประธานาธิบดีโด-
นลัด์ ทรมัป์ แห่งสหรฐั โพสต์ใน  
ทวิตเตอร์ประณามเกาหลีเหนือว่า 
“ประเทศอนัธพาล” 

ข้อมูลภาพ : qz.com

โสมแดงเผชิญสงครามศก. 
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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

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”

SDS-OM-180717-02

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢ÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä Œ́
 • ÊÒÁÒÃ¶ä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èä´Œ
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¢ÑºÃ¶Â¹µ�ä´Œ (ÁÕãºÍ¹ØÞÒµ¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ�)
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

ºÃÔÉÑ·Ïà»š¹¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ à¤Ã×èÍ§ªÑè§ DIGITAL
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈµŒÍ§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹µÓáË¹‹§ ´Ñ§¹Õé

Ê¹ã¨ÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂµ¹àÍ§ ËÃ×ÍÊ‹§¨´ËÁÒÂ¾ÃŒÍÁËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤ÃÁÒ·Õè
ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
àÅ¢·Õè 136/8 ËÁÙ‹ 3 ¶¹¹¹¤ÃÍÔ¹·Ã� µÓºÅºÒ§¢Ø¹¡Í§

ÍÓàÀÍºÒ§¡ÃÇÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11130 â·Ã. 08-6342-1678 (¤Ø³ÍŽÒ)
08-1358-1339 (¤Ø³ÍÖè§) â·Ã. 0-2959-7336-7

â·ÃÊÒÃ : 0-2959-7338 Email : scales1@ksc.th.com, 
a-aor-2518@hotmail.com ID LINE : ekachaiids

ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
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083719-OM-010817-01

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์
• ระดับมัธยมต้น...... (ม.1-ม.3)
• ระดับมัธยมปลาย.. (ม.4-ม.6)

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

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

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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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

แรมพลูแมน คงิเพาเวอร์ กรงุเทพฯ 
J 13.00 น. นพปฎล เจสนั จริ-
สันติ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีประธาน
ร่วม ฮโีร่ เอก็ซ์พเีรยีนซ์ จ�ากดั แถลง
ข่าว “การเปิด The Marvel Experie-
nce Thailand : Theme Entertain-
ment Attraction ในประเทศไทย” 
ทีโ่รงแรมเดอะ เวสทนิ แกรนด์ สขุมุ 
วทิ J 14.30 น. ยทุธศกัดิ ์สภุสร 
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ 

ดสุติธาน ีJ 09.30 น. ดร.จริายุ 
อศิรางกูร ณ อยุธยา ประธาน-  
มลูนธิมิัน่พฒันา แถลงข่าว เปิดตวั   
“สือ่การเรยีนรูด้้วยตนเองเร่ืองธรุกจิ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านเว็บไซต์” ที่
โรงแรม Centara Grand@Cen-
tral World J 13.00 น. มน ูเลยีว-
ไพโรจน์ ประธานบรษิทั ยบูเีอม็ เอ 
เชยี (ประเทศไทย) จ�ากดั แถลงข่าว 
ฟูด้อนิกรเีดยีนท์เอเชยี 2017 ทีโ่รง 

J 08.30 น. ปรดี ีดาวฉาย กรรม 
การผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย ใน
ฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย 
เป็นประธานในการประชุมคณะ-
กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั 
(กกร.) ทีห้่องดสุติธานฮีอลล์ โรงแรม

ไหม-จรีนนัท์ ห้องแซง กรรมการผู้
จดัการ M.A.I. Organizer ผูเ้ชีย่ว 
ชาญด้านการจัดงานแสดงสินค้า 
ร่วมกบั เดอะ ไนน์ เซน็เตอร์ พระ 
ราม 9 (The Nine Center พระราม 
9) จดังาน “Happiness Market” 
ยกบูธ๊สนิค้าร้านเดด็ร้านดงัใน IG 
ทั้งอาหารและสินค้าแฟชั่นมาให้
ชอ็ปกนักระจาย  พร้อมกระทบไหล่
ทกัทายดาราและคนดงัทีร่่วมออก
ร้านจ�าหน่ายสนิค้า  
 สสีนัภายในงาน “Happiness 
Market” พบกบัการออกบูธ๊ของดา 
ราและคนดังมากมาย อาท ิ หนุม่
มาดเข้มพระเอกช่อง 8 มงักร-ปภา
วิน หงษ์ขจร กับธุรกิจ “ศรส้ีม” น�า้ 
ส้มแท้ 100% มเีนือ้ส้ม ไม่มีสาร
เจอืปน, ดเีจอิค๊ควิ-พรีะพล เสนา
คณุ กบัธรุกจิร้านกาแฟ Y-D Cof-

ช็อปชิมสินค้าร้านเด็ดร้านดังในIG   

วนันี-้10 กนัยายนนี ้ณ ลานสยาม
ดสิคฟัเวอรี ่ พลาซ่า พเิศษส�าหรบั
งานนีใ้นวนัพฤหสับดทีี ่7 กันยายน 
พบกบัคอนเสร์ิตของ เป๊ก ผลติโชค 
ชมฟร!ี!! 

fee, ทราย The Face-จิตติมา       
วสิทุธปิราณ ีกบัธรุกจิ D-Freshy 
แผ่นน�า้หอมปรบัอากาศอเนกประ 
สงค์ และ เกรซ The Star 6-รชัย์ณ
มนทร์ รชัย์จริาธรรม กบัธรุกจิครมี
หมกัผม byGracejaa เป็นต้น 
 นอกจากนี้ไฮไลท์ของ M.A.I. 
Organizer นอกจากจะได้เดนิชอ็ป
ชมิท่ามกลางบรรยากาศชลิล์เอ้าท์
เคล้าเสยีงเพลงแล้วยงัได้ชมฟรคีอน 
เสร์ิตศลิปินชือ่ดงั เอ๊ะ-จริากร สม
พิทกัษ์ และ Room 39 เรยีกเสยีง
กรีด๊สนัน่ลัน่มันส์แบบเตม็โชว์ เตม็
อิม่ และเตม็รปูแบบของจริง ณ ลาน
กจิกรรมไนน์ สแควร์ ศนูย์การค้า 
เดอะไนน์ เซน็เตอร์ พระราม 9  
 จรีนนัท์ ห้องแซง บอสใหญ่ 
M.A.I. Organizer ผูเ้ชีย่วชาญด้าน
การจดังานแสดงสนิค้า เปิดเผยว่า 

คุณภาพคือส่ิงทีท่มีงานยดึถอืปฏ-ิ
บัติมาโดยตลอด เราเน้นการจัด
งานมีคุณภาพไม่ใช่จะเพียงแค่ว่า
ขายพื้นที่เพียงอย่างเดียว แต่เรา
เน้นการบรหิารจดัการพืน้ทีท่ีด่ ีการ
จัดวางรปูแบบบู๊ธให้มช่ีองทางการ
เดนิทีด่ไีม่แออดั มกีารจดัท�าพืน้ที่
ให้มองเหน็สนิค้า ได้อย่างโดดเด่น 
เพือ่ให้ลูกค้าทีม่าร่วมงานสามารถ
จ�าหน่ายสินค้าได้อย่างถัว่ถงึ พร้อม
มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เพือ่ดงึลกูค้าใหม่ๆเข้ามาชม
สินค้า เช่นการจัดให้ดาราศิลปิน
ร่วมออกบู๊ธขายสนิค้าและเชญิศลิ-
ปินเพลงแสดงคอนเสิร์ตอย่างใกล้
ชดิกบัลกูค้าในงาน
 และอกีหนึง่กจิกรรมงานดมีคีณุ 
ภาพของ M.A.I. คอืงานจดัแสดง
สนิค้า “Hipster Market” ระหว่าง

ไทย แถลงข่าว เปิดตวั Official Ac-
count “VisitThailand” ผ่านแอปพลิ
เคชนั WeChat ทีเ่อม็ควอเทยีร์ วอ 
เตอร์ การ์เด้น ชัน้ 5 ศนูย์การค้าเอม็ 
ควอเทียร์ J 17.20 น. พลเอก    
สรุยทุธ์ จลุานนท์ องคมนตร ี น-ิ
ทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม
ของศลิปิน Art Camp ประจ�าปี 2560” 
ณ ห้องนทิรรศการ 1 พพิธิภณัฑสถาน
แห่งชาต ิหอศลิป ถนนเจ้าฟ้า
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ดร.สมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุแก่ 
สวุทิย์ กิง่แก้ว รองกรรมการผูจั้ดการอาวโุส บมจ.ซพี ีออลล์ ในฐานะเครอื
ข่ายสร้างความร่วมมอืในการประยกุต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในภาค
ธรุกจิเอกชน ท่ี ณ โรงแรม เดอะ เบอเคลย์ี ประตนู�า้ กรงุเทพฯ

สรุชยั ขนัอาสา ผู้ว่าราชการจงัหวดัปทมุธาน,ี ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้
อ�านวยการส�านกัส่งเสรมิวถิชีวีติสขุภาวะ (สสส.) และ รศ.ดร.สมบติั คชสิทธิ์ 
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ แถลง
ข่าว การจดัแข่งขนั เดนิ-วิง่ “วไลยอลงกรณ์ รนั 2017” 

โรหทิ คนันา ประธานคณะเจ้าหน้าทีด้่านกลยทุธ์และวางแผนธรุกจิองค์กร 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน) มอบดอกไม้จนัทน์ ให้กบั เกรยีงพล 
พฒันรฐั รองปลดักรงุเทพมหานคร เพือ่ใช้ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระ 
บรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

ณรงค์ บุย่ศิริรักษ์ รองอธบิดกีรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเวทีเสวนา หวัข้อ 
“นวตักรรมหมูบ้่านโอทอ็ปท่องเทีย่วบนถนนประชารฐั” ตามโครงการสร้าง
ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑ์ชมุชนสูส่ากล โดยมผีูบ้รหิารกรมการพฒันมุชนร่วม
งาน ทีอ่�าเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบรูณ์

นพศกัดิ ์ตรพีรชยัศกัด์ิ กรรมการผูจ้ดัการ ห้างแว่นทอ็ปเจรญิ และ ศ.ดร.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาตจิฬุาภรณ์ ลงนามในบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืจดั
ต้ังศนูย์ฝึกอบรมจกัษทัุศนมาตรนานาชาต ิและเทคโนโลยทีางการ 

มนตร ีบญุจรสั ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพษิ เป็นวทิยากร
บรรยายให้ความรูเ้รือ่ง การท�าเกษตรปลอดสารพษิเพือ่ลดต้นทุนในการ
ผลติ ภายใต้ “โครงการอบรมส่งเสรมิความรู ้สร้างชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีง 
รองรบัการท่องเทีย่วและค้าขายชายแดน 4.0” 

ศิรฐา สุขสว่าง ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการสายการตลาด บรษิทั เอม็ บี    
เค จ�ากดั (มหาชน) จบัมอื จิรฏัฐ์ พรพนติพนัธุ ์บรรณาธกิารบรหิารนติยสาร 
CHEEZE  เปิดงาน “MBK CENTER X CHEEZE TYPE THAI 
FESTIVAL#2 ท่ีลานเอม็ บ ีเค อเวนวิ ศนูย์การค้าเอม็ บ ีเค เซน็เตอร์ 

บรษิทั เดอร์มาลงิค์ จ�ากดั จดังานสมัมนาวชิาการพร้อมกจิกรรมเวร์ิกชอ็ป 
Science & ART of minimal facial makeover การผสานเทคนคิทางการ
แพทย์ และศิลปะในการปรับรูปหน้าให้สวยงามและได้สัดส่วนโดย ดร.        
เนสโตร์ ทอร์เรส ผูเ้ชีย่วชาญด้านการปรบัรปูหน้าจากประเทศแคนาดา 
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ดร.สมชาย หาญหริญั ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส่งมอบ
ดอกไม้จนัทน์ ให้แก่ กนกรตัน์ พนัธ์นรา ผูอ้�านวยการ ส�านกังานเขตพญาไท 
เพือ่ใช้ในการพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ ในหลวงรชักาลที ่9 

ยศสรลั แต้มคงคา ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั โรงงานผลติภณัฑ์
อาหารไทย จ�ากดั ร่วมสบืสานงานบญุใหญ่วดัไผ่ล้อม พธิทีิง้กระจาด ประจ�า
ปี 2560 พร้อมมอบผลติภณัฑ์บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู “ไวไว” โดยได้รบัเกยีรติ
จาก ท่านพระครปูลดัสทิธวิฒัน์ เจ้าอาวาสวดัไผ่ล้อม เป็นผูร้บัมอบ 

ไกรฤทธิ ์อชุกุานนท์ชยั ประธานกรรมการบรหิาร ธนาคารกรงุไทย มอบเงนิ
รางวลัพเิศษ จ�านวน 1 ล้านบาท ให้กบัทมีฟตุบอลทมีชาตไิทยรุน่อายไุม่เกนิ 
23 ปี  ซึง่ได้รบัรางวลัชนะเลศิเหรยีญทองจากการแข่งขนักฬีาซเีกมส์ ครัง้ที่ 
29 ทีก่วัลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซยี เพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพนกักฬีาไทยสูส่ากล 

ดร.กฤษฎา เสกตระกลู รองผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เปิด
งานแถลงข่าวการจดังานสมัมนาวชิาการเรือ่ง “Wellness Aging สงูวยัมี
สขุ” พร้อมถ่ายภาพร่วมกบั ดร.เทอดศกัดิ ์บญุทศ ประธานคณะนกัศกึษา
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (ว.ต.ท.) รุน่ที ่24 

เรืออากาศเอกชาตร ีพงษ์ศกัดิ ์ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายพฒันาทรพัยากรการบนิ 
บมจ.การบนิไทย เปิดกจิกรรม “ปันรกัจากการบนิไทย มอบพลงัใจแด่ ทหาร 
ผ่านศึก” เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วล ีพระวรราชาทนัิดดามาต ุเนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนัษาครบ 60 ปี 

ดร.รนิใจ ชาครพพิฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัตลาดสญัญาซือ้ขายล่วง
หน้า (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) เป็นวทิยากรในสมัมนาพเิศษ “TFEX 
Gold-D ซือ้ขายมัน่ใจ ท�าก�าไรคล่อง เทรดทองเป็นดอลลาร์” ร่วมกบัผู้
บรหิารบรษิทัสมาชกิ แนะน�าสนิค้าใหม่ TFEX Gold-D 

นายแพทย์เกรยีงศกัดิ ์ ค�าอิม่ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลศรสีงัวร จงัหวดั
สโุขทยั รบัมอบแว่นตากนัแดด จ�านวน 200 อนั จากปาณ ี จารวีฒุชิยั          
ผู้ช่วยผูอ้�านวยการสายงาน สายงานกจิกรรมเพือ่สงัคม บมจ.ไทยประกนั
ชีวติ เพือ่น�าไปมอบให้กบัผูป่้วยยากไร้ทีเ่ข้ารบัการผ่าตดัตาต้อกระจก 

Mono29 เอาใจคอหนงัท่ีชอบแนวไซไฟ ระทึกขวัญ ในกิจกรรม Movie 
Preview มฟูว่ีพรีวิวดหูนงัฟรี หนงัดงัก่อนใคร คร้ังท่ี 3 ส่งท้ายเดอืนสงิหาคม 
โดยเปิดโอกาสให้แฟนรายการได้ชมภาพยนตร์ในรอบพเิศษ เรือ่ง “7 เป็น 
7 ตาย” ทีโ่รงภาพยนตร์เอม็ควอเทยีร์ 


