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ก.ล.ต.เตือน
ชักชวนลงทุนผิดกม.

บรรยำกำศนับถอยหลงัสูก่ำร

เลือกตั้งตำมโรดแม็พเร่ิมไม่

ปรกติเมื่อมีนักเคลื่อนไหว

ทำงกำรเมืองถูกลอบท�ำร้ำย

ร่ำงกำยถงึ 2 คร้ังในช่วงเวลำ

ห่ำงกันเพยีงหนึง่สปัดำห์ ครัง้

แรกอำจต้องกำรเตอืนให้หยุด

เพรำะแค่ใช้น�ำ้ปลำร้ำสำดใส่ 

แต่ครัง้ท่ีสองลงมอืท�ำร้ำยร่ำงกำย

จนมบีำดแผล กระดกูแขนแตก 

กำรจับผู้ก่อเหตุได้หรือไม่ได้

ถอืว่ำมีควำมส�ำคญัมำกกว่ำคดี

ท�ำร้ำยร่ำงกำยปรกตทิัว่ไป เพรำะ 

กรณนีีถ้กูเชือ่มโยงไปถงึเรือ่ง

ทำงกำรเมอืงโดยเฉพำะผูใ้หญ่

ในรัฐบำล และห้ำมไม่ได้ทีจ่ะ

ถกูโยงไปถงึค�ำพูดทีว่่ำ “ไม่สงบ

ไม่มเีลอืกตัง้”
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ในขณะที่การเดินหน้าสู่โรดแม็พ
เลอืกตัง้ดเูหมอืนจะมคีวามคืบหน้า
ไปตามล�าดบัขัน้ แต่อปุสรรคหน่ึง
ทีอ่าจท�าให้หนทางสูก่ารเลอืกตัง้ไม่
ราบเรียบคือความรุนแรงในบ้าน
เมอืงทีก่�าลงัเร่ิมก่อตวั

ช่วงเทีย่งวนัท่ี 22 สงิหาคมที่
ผ่านมา นำยเอกชยั หงส์กงัวำน 
นักเคลือ่นไหวทางการเมอืง โดย
เฉพาะเร่ืองปมนาฬิกาหรขูอง “บ๊ิก
ป้อม” พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ถกูชาย
ฉกรรจ์ 3 คนดกัท�าร้ายร่างกาย โดย
นายเอกชัยโพสต์ข้อความผ่านเฟ
ซบุค๊ส่วนตวัเล่ารายละเอยีดว่า

วันนี ้ (22 ส.ค. 2561) เวลา 
12.00 น. ผมเดินทางกลับจาก
ท�าเนยีบรฐับาล และผ่าน Tyre Plus 
ปากซอยลาดพร้าว 107 ระหว่างท่ี
ผมเดนิผ่านอูซ่่อมรถ ชาย 2 คนอายุ
ประมาณ 20-30 ปี ผวิสดี�า-แดง 
นั่งรออยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่หน้าอู่
ซ่อมรถนี ้ พวกเขามองผมด้วยสาย
ตาแปลกๆ

ผมยงัคงเดนิเข้ามาจนเกอืบถงึ

บรรยากาศไม่ดี

หน้าบ้านของผม ชาย 2 คนนี้ขี่
มอเตอร์ไซค์จากซอย 1 มาหาผม 
“เฮ้ย” ชายอ้วนที่ขี่มอเตอร์ไซค์
ตะโกนใส่ผม มอเตอร์ไซค์แล่นผ่าน
ผม เขาหยดุมอเตอร์ไซค์ ผมรบีเดิน
หนีจากพวกเขา สกัพกัชายตวัเล็ก
ทีน่ัง่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กเ็ปลีย่น
เป็นคนขับแล้วขับมอเตอร์ไซค์
พยายามพุ่งชนผม แต่ผมหลบ

ชายตัวเลก็ลงจากมอเตอร์ไซค์ 
และใช้หมวกกนันอ็กพยายามฟาด
ผม แต่ผมหลบ สกัพกัชายคนที ่ 3 
อายปุระมาณ 20-30 ปี (โผล่มาจาก
ไหนไม่รู)้ เขาใช้ไม้พยายามฟาดที่
หวัของผม 4 ครัง้ แต่ผมใช้แขนของ

ผมกนัไว้ ผมแย่งไม้จากเขาส�าเรจ็และ
วิง่หน ีชายคนนีจ้งึหาไม้อนัใหม่และ
โยนใส่ผมแต่ผมหลบ ต่อมาพวกเขา
วิง่หลบหนีออกไปปากซอย มคีนใน
ซอยเหน็เหตกุารณ์นีจ้�านวนมาก

นีไ่ม่ใช่คร้ังแรกทีน่ำยเอกชยั
ถกูดกัท�ำร้ำยร่ำงกำย

ย้อนไปเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม
ทีผ่่านมา ขณะทีน่ายเอกชยัก�าลงั
เดนิทางไปท�ากิจกรรมเชงิสญัลกัษณ์
ทางการเมอืงเนือ่งในวนัคล้ายวนั
เกดิของ พล.อ.ประวติร ทีบ่รเิวณ
ประต ู4 ท�าเนียบรฐับาลตามปรกติ 
ขณะทีล่งจากรถเมล์ถกูชายฉกรรจ์
สาดปลาร้าถงัใหญ่ใส่ทางด้านหลงั 

เลอะต้ังแต่หัวจดเท้า ส่งกลิน่เหมน็
คละคลุง้ไปทัว่ 

ทัง้ 2 เหตุการณ์นายเอกชยัได้
แจ้งความลงบนัทกึประจ�าวนัเอาไว้
แล้วทีส่ถานตี�ารวจนครบาลลาดพร้าว
และทีส่ถานตี�ารวจนครบาลนางเลิง้ 
ต้องรอดตู่อไปว่าต�ารวจจะสามารถ
ตดิตามจบัผูก่้อเหตไุด้หรอืไม่

การจับผู้ก่อเหตไุด้หรอืไม่ได้
ถือว่ามีความส�าคัญมากกว่าคดี
ท�าร้ายร่างกายปรกติทัว่ไป เพราะ
กรณีนีถู้กเชือ่มโยงไปถึงเรือ่งทางการ
เมอืง และคงปฏิเสธไม่ได้หากจะมี
คนผกูโยงไปถงึ “บิก๊ป้อม” เพราะ
นายเอกชยัเคลือ่นไหวทางการเมอืง
เน้นเรือ่งนาฬิกาหรขูอง “บ๊ิกป้อม” 
เป็นหลกั

การได้ตวัผูก่้อเหตุท้ัง 2 ครัง้
มาลงโทษตามกฎหมายจงึมคีวาม
ส�าคญั เพราะจะท�าให้ข้อครหาต่างๆ
ถูกลบล้างไปได้หากคนลงมอืยนืยนั
ว่าไม่มอีะไรเกีย่วพนักบั “บ๊ิกป้อม” 
หากจบัตวัไม่ได้ค�าครหานนิทาจะ
ยิง่ถกูแพร่กระจายออกไป ซึง่ไม่เป็น
ผลดต่ีอบรรยากาศบ้านเมอืงทีก่�าลัง
นบัถอยหลงัไปสูก่ารเลอืกตัง้ตาม
โรดแม็พ

ยิง่หำกเกดิเหตกุำรณ์ท�ำนอง
น้ีขึ้นอีกไม่ว่ำจะเกิดกับนำย
เอกชยัหรอืนกัเคล่ือนไหวทำงกำร
เมอืงคนใดจะท�ำให้ประชำชน
พำกนัคดิไปถงึค�ำพดูของ “บิก๊
ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
นำยกรฐัมนตรแีละหวัหน้ำคณะ
รกัษำควำมสงบแห่งชำต ิ ท่ีว่ำ 
“ไม่สงบไม่มเีลือกตัง้”
หมายเหต ุ: ขอบคณุภาพประกอบ
จากเฟซบุค๊เอกชัย หงส์กงัวาน

หากจับตัวไม่ได้คำาครหาจะยิ่งกระจายออกไป

ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศบ้านเมือง

ที่กำาลังนับถอยหลังไปสู่การเลือกตั้ง 
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In Brief : ย่อความ

ยุคใฝ่ต�่ำ

ทรรศนะ

ต้องรบีจดักำรไม่ให้ควำมใฝ่ต�ำ่
มำครอบง�ำควำมใฝ่รู้ เรื่อง
ชู้สำวมำแรงกว่ำเร่ืองรักษำ
ขนบธรรมเนยีมจำรตีประเพณี 
ใครเป็นผูบ้รหิำรประเทศอย่ำ
มัวแต่ไปเปิดงำนโน่นงำนน่ี
กันนักหนำเลย  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

พี่มีแต่ให้?
คลปิบทสมัภาษณ์ “บิก๊ป้อม” พีใ่หญ่ 
คสช. จาก ROOM.44 เป็นการเปิดใจเรือ่ง
อนาคตทางการเมอืงและเรือ่งทีถ่กูวพิากษ์
วจิารณ์ในทางลบ ไม่ว่าจะเป็นเรือด�าน�า้ 
การจดัซือ้อาวธุของกองทพั รวมถงึ “นำฬิกำ
หร”ู ที ่“เพือ่นสุดรกั” ให้ยมื แต่สงัคม
ก็ยังต้องการค�าตอบจาก “องค์กรปรำบ
โกง” ซึง่จะเป็นบรรทดัฐานถงึข้าราชการ
และนักการเมอืงอืน่ๆ  

“บิก๊ป้อม” ถามว่า 4 ปีตัง้แต่เข้า
มาท�างาน มีผลงานให้บ้านเมืองและ
ประชาชนมากมาย แต่ไม่เคยมใีครชม 
ไม่พดูถงึ และบางเรือ่งนกัข่าวยงัไม่รูเ้ลย 
เพราะไม่สนใจในสิง่ท่ีรฐับาลท�า คอยแต่
จะจบัผดิรัฐบาล

จับยาเสพติดได้มหาศาล ท�าให้
ประเทศมคีวามสงบ มคีวามปลอดภัย
ในชวีติและทรัพย์สนิดขีึน้ คนในประเทศ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประเทศชาติก็
แขง็แกร่งและเจริญก้าวหน้า เศรษฐกิจ
ต่างๆกด็ขีึน้ รฐับาลเดนิหน้าท�าทกุอย่าง
ทัง้เรือ่งโครงสร้างพืน้ฐาน รถไฟรางคู่ 
รถไฟฟ้า 

เร่ืองการปลดลอ็กพรรคการเมอืง
และการเลอืกตัง้กจ็ะเริม่ปลดลอ็กเดอืน
กนัยายน โดยยืนยันว่าจะมกีารเลือกต้ัง
ตามโรดแมพ็ภายในต้นปีหน้าแน่นอน 

ประเด็น “นำฬิกำหร ู25 เรอืน” 
ที่ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก “พี่
ใหญ่” ยนืยนัการขอยมืเพือ่นเป็นเรือ่ง
ปรกตแิละเรือ่งกจ็บไปแล้ว แต่กยั็งจะหา
เรือ่งตน

ส่วนเรือ่งการเมอืงพอแล้ว โดนด่า
พอแล้ว โดนด่ามาตลอดจนตนแทบตาย 
โดนด่าอย่างเดยีวไม่ได้อะไรเลย เอางบ
ประมาณแผ่นดนิไปซือ้รถถงับ้าง ซือ้เรอื
ด�าน�้าแค่ล�าเดียวจะตายกันให้ได้ “พี่
ใหญ่” ยนืยนัว่า “ไม่เคยท�าอะไรเสยีหาย
ให้ประเทศเลย”

“พี่ใหญ่” ไม่เคยท�ำอะไรผิด 
เหมอืน “ทัน่ผู้น�ำ” ทีเ่สียงเชลยีร์ดงั
สนัน่ให้ “สืบทอดอ�ำนำจ” ต่อ! 

เรือ่งนกัเรยีนมัว่สุมทางเพศ เรือ่งชูส้าว
ค่อนข้างจะหนักในยุคนี้ เพราะมีสิ่ง
แวดล้อมและปัจจยัมากมายท่ีเอือ้อ�านวย
ให้เดก็มเีพศสมัพันธ์กนัง่ายๆ ตัวอย่าง
จากเกม เวบ็ สือ่สงัคมออน์ไลน์ต่างๆ 
ทีมี่มากมายให้จติใจหลงใหลในทางใฝ่ต�า่ 

อกีประการคอืความสะดวกสบาย
ในการเดนิทาง จะไปไหนกไ็ปได้ รถ
มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์กไ็ปได้สะดวก 
ยิง่ผูใ้หญ่ใฝ่ต�า่ แก่แล้วยงัใฝ่ต�า่ เอาเงนิ
ไปซือ้บรกิารเดก็ แถมยงัมีแม่เล้าอายุ 
14-15 ปี มาจัดหาเด็กให้ขายบรกิาร 
บรกิารรวดเรว็ว่องไวทนัใจพวกใฝ่ต�า่

เรื่องแบบนี้เห็นกันทั่วไปในยุคนี้ 
เดก็จะนัง่เกาะกนัเป็นปาท่องโก๋ เกาะ
ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ บางทน่ัีงซ้อนท้าย 
2-3 คน น่ังเบยีดน่ังเสยีดสกีนัมนักเ็กิด
อารมณ์ มีโอกาสที่จะเป็นโน่นเป็นนี่ 
เรือ่งชูส้าวกต็ามมา เพราะมแีรงกระตุน้ 
มสีิง่แวดล้อมมากมาย  

ดังนั้น จ�ำเป็นแล้วล่ะที่เรำจะ
ต้องมเีจ้ำภำพมำจัดกำร มำตัดสนิ
ใจว่ำจะท�ำอย่ำงไร จะมกีฎหมำย
อย่ำงไรมำควบคุม ผูป้กครองจะมำ
ร่วมกนัประสำนกนัอย่ำงไร เพรำะ
ล�ำพังพระเตอืนหรอืให้ครสูัง่สอน
คงเอำไม่อยู ่ จะควบคมุเดก็ไม่ให้

ไปมัว่สมุกนัได้อย่ำงไร ถ้ำควบคมุ
อยูเ่อำอยูก่จ็ะลดปัญหำเดก็ต้ังท้อง
ก่อนก�ำหนด ไม่เสยีกำรเรยีนเสยี
อนำคต 

วฒันธรรมรกันวลสงวนตวัต้องมหีริิ
โอตตปัปะ มคีวามละอาย ไม่ใช่หน้า
ด้านแสดงความรกักนัแม้แต่ในท่ีสาธารณะ 
ซึง่เมือ่ไม่กีว่นัมานีอ้าตมากเ็จอกบัตวั
เอง ถ่ายรปูโอบกอดกันซะแน่น เผอญิ
ผู้หญิงเขินผลักผู้ชายกระเด็นไป การ
ลามปาม ล่วงเกิน แตะเลก็แตะน้อย
อะไรกนัเนีย่ วฒันธรรมต่างชาติก็มีส่วน
ให้เดก็เราเลยีนแบบ การแต่งเนือ้แต่ง
ตวัรัดจนโชว์ส่วนต่างๆในร่างกาย มนั
ก็ไปกระตุ้นอารมณ์ใฝ่ต�่า ซึ่งมันเป็น
ธรรมชาตเิป็นธรรมดาของมนุษย์  

จะรกัษำขนบธรรมเนียมจำรตี
ประเพณี รักษำควำมเป็นกลุสตรี 
รกันวลสงวนตวัได้อย่ำงไร ต้องคดิ
ต้องแก้ปัญหำ ถ้ำเด็กใฝ่ต�ำ่ ไม่ใฝ่รู้ 
กเ็สียคนเสยีอนำคต เพรำะฉะน้ัน
ต้องรบีจดักำรไม่ให้ควำมใฝ่ต�ำ่มำ
ครอบง�ำควำมใฝ่รู้ เรื่องชู้สำวมำ
แรงกว่ำเรือ่งรกัษำขนบธรรมเนยีม
จำรีตประเพณี ใครเป็นผู้บริหำร
ประเทศอย่ำมวัแต่ไปเปิดงำนโน่น
งำนนีก่นันักหนำเลย มำเปิดโครงกำร
ระงบัยับย้ังอำรมณ์เดก็ทีห่ลงใหล
ใฝ่ต�ำ่ด้วย 

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

บล.คร่ึงปีก�าไรสทุธิ551,000ล้านบาท 

เปิดตวั : สมหวงั โตรักตระกูล กรรมการผู้จัดการ บรษัิท บตัรกรงุศรอียธุยา จ�ากัด 
จดังานเปิดตวัแคมเปญสือ่สารแบรนด์ใหม่ “บตัรเครดิตกรงุศร ีท่ีสุด... ทกุสิง่” เพ่ือ
ปรบัภาพลกัษณ์ให้ทนัสมัย ชูแนวคดิ “ทีส่ดุ...ทกุสิง่” เน้นมอบประสบการณ์แบบ
ตอบโจทย์ รูใ้จ ทันใจ ตรงใจ ตอบรบัทุกไลฟ์สไตล์คนรุน่ใหม่  

ยนิด ี: ยาห์วายุ สดดุปีรดีา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร พร้อมทมีงาน บรษิทั เดอะ
เวย์ คอมมิวนิเคชัน่ จ�ากัด ร่วมแสดงความยนิดกัีบโอภาส เฉดิพนัธ์ุ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิท เอม็ วช่ัิน จ�ากัด (มหาชน) ในพิธีเปิดการซือ้ขายหลกัทรัพย์วันแรกใน
ตลาดหลกัทรพัย์เอ็ม เอ ไอ ของบรษัิท เอม็ วิช่ัน จ�ากัด (มหาชน) 

น.ส.รุง่ทิพย์ เจรญิวสิทุธวิงศ์ ผู้
ช่วยผูจ้ดัการหวัหน้ากลุม่งานการ
ตลาดผูอ้อกหลกัทรพัย์ 2 ตลาด 
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เปิด
เผยว่า หลักทรพัย์จดทะเบียนใน 
SET จ�านวน 554 หลกัทรพัย์ หรอื 
95.18% จากทัง้หมด 582 หลัก
ทรพัย์ (ไม่รวมหลกัทรัพย์จดทะเบยีน
ใน mai บริษทัในกลุม่ทีเ่ข้าข่ายอาจ
ถกูเพิกถอนหรือ NC และบรษิทัที่
แก้ไขการด�าเนินงานไม่ได้ตาม
ก�าหนดหรือ NPG) ส่งผลการด�าเนนิ
งานงวดคร่ึงแรกปี 2561 มกี�าไร
สทุธจิ�านวน 459 หลกัทรพัย์ คดิ
เป็น 83% ของหลักทรพัย์จดทะเบยีน
ทีน่�าส่งงบการเงนิทัง้หมด สงูขึน้
เล็กน้อยจากค่าเฉลี่ยปี 2560 ท่ี 
82%

ผลประกอบการมยีอดขายรวม 
5,884,081 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 9.01% 
มกี�าไรขัน้ต้น 1,382,837 ล้านบาท 
เพิม่ข้ึน 10.58% และมกี�าไรสุทธิ 
550,852 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 7.61% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ 
หลกัทรพัย์จดทะเบยีนมีอตัราก�าไร
ขั้นต้นที่ 23.49% เพ่ิมขึ้นจาก 
23.16% ของช่วงเดยีวกนัในปีก่อน 
โดยเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมี
ยอดขายเตบิโตดตีามภาวะเศรษฐกจิ 

ก.ล.ต.เตอืนชกัชวนลงทนุผดิกฎหมำย

หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯก�ำไรสทุธคิรึง่ปีแรก 
551,000 ล้ำนบำท โต 7.61% จำกช่วงเดยีวกนัปีก่อน กลุม่ทีก่�ำไร
โดดเด่นคือ กลุ่มอตุสำหกรรม กลุม่บรกิำร และกลุม่ธรุกจิกำรเงนิ 

รวมถงึได้อานสิงส์จากราคาน�า้มนั
ดบิซ่ึงปรับสูงข้ึน ยกเว้นกลุ่มเกษตร
และอาหาร กลุม่สนิค้าอปุโภคบริโภค 
ซึง่ได้รบัผลกระทบจากค่าเงนิบาท
ทีแ่ขง็ค่า และราคาผลผลติทางการ
เกษตรทีผั่นผวนช่วงต้นปี  

กลุม่อตุสาหกรรมทีม่กี�าไรสทุธิ
โดดเด่นคือหมวดพลังงานและ
สาธารณปูโภค หมวดปิโตรเคมแีละ
เคมีภณัฑ์ กลุม่ท่ีสองคอืกลุ่มบรกิาร 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงาน
ว่า ได้รบัแจ้งจากผูล้งทุนและตรวจ
สอบเพิม่เติมพบว่า บรษิทั ดบี ีโฮลด์ 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื DB Hold 
ชักชวนประชาชนผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์เพือ่ให้เข้าร่วมลงทนุ โดย
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อประชาชน 
พร้อมกบัเสนอขายโทเคนดจิิทัลรวม
มลูค่าประมาณ 500 ล้านบาท เพือ่
น�าไปลงทนุในโครงการต่างๆ อาทิ 
แพลตฟอร์มเพ่ือการซื้อขายแลก
เปล่ียนสนิค้าและบรกิารด้วยคริป
โทเคอร์เรนซสีกลุดบีคีอยน์หรอืดบีี
โทเคน การลงทนุในระบบบลอ็ก

เชน และลงทนุในธรุกจิอืน่
การกระท�าข้างต้นอาจเข้าข่าย

เป็นการชกัชวนและเสนอขายหลกั
ทรัพย์ทีอ่อกใหม่และโทเคนดจิทิลั
ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปโดยยัง
ไม่ได้รบัอนญุาตจาก ก.ล.ต. ดงันัน้ 
จงึขอเตอืนให้ผูล้งทนุอย่าหลงเชือ่
หากถกูชกัชวนให้ร่วมลงทนุกบั DB 

Hold ในลกัษณะข้างต้น โดย ก.ล.ต. 
ได้สั่งการให้ DB Hold ยุติการ
ชกัชวนผูล้งทนุในลกัษณะดงักล่าว
แล้ว

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบว่าผู้
ทีเ่สนอขายหลกัทรัพย์ได้รบัอนญุาต
จาก ก.ล.ต. หรอืไม่ได้ท่ี www.sec.
or.th นอกจากน้ีในปัจจบัุนยงัไม่มี
ผู้ออกโทเคนดิจิทัลรายใดได้รับ
อนญุาตจาก ก.ล.ต. ดังนัน้ หากผู้
ลงทนุถกูชกัชวนให้ลงทนุในโทเคน
ดิจิทัลหรือมีเบาะแสเก่ียวกับการ
ด�าเนินการทีน่่าสงสยัหรอืเข้าข่าย
ผดิกฎหมาย โปรดแจ้ง Help Center 
ของ ก.ล.ต. ท่ีเบอร์ 1207

โดยเฉพาะกลุม่ Well-being ทีไ่ทย
มศีกัยภาพการแข่งขนัสงู รวมถงึ
หมวดพาณชิย์ หมวดการท่องเทีย่ว
และสนัทนาการ หมวดขนส่งและ
โลจสิตกิส์ และกลุม่ท่ีสามคอืกลุม่
ธรุกจิการเงนิ ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผล
จากการเตบิโตตามการขยายสนิเชือ่ 
ได้แก่ หมวดธนาคาร และหมวด

เงนิทนุและหลกัทรัพย์
ด้านฐานะการเงนิของกจิการ

พบว่า โครงสร้างเงินทุนของหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนยังคงแข็งแรง 
โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่
รวมอตุสาหกรรมการเงนิ) ทรงตวั
เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 ที่ 
1.15 เท่า
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ตัง้ชือ่ “เอเชีย่นเกมส์” 
คูส่ามภีรรยาชาวอนิโดนเีซยีที่
เป็นแฟนกฬีาตวัยงต้ังช่ือลกูคน
ใหม่ทีเ่พิง่คลอดว่า “เอเช่ียนเกมส์” 
เพือ่ร�าลกึว่าถอืก�าเนดิในขณะที่
อินโดนีเซยีเป็นเจ้าภาพการแข่งขนั
มหกรรมกฬีาทีใ่หญ่เป็นอนัดบั
สองของโลกรองจากโอลิมปิก 
เดก็น้อยคนนีเ้ป็นหญงิ มชีือ่เตม็
ว่า อบดิาห์ เอเชีย่นเกมส์ คลอด
ก่อนก�าหนดราว 1 เดอืน ทีเ่มอืง
ปาเลม็บัง ซึง่เป็นเจ้าภาพร่วมกับ
กรงุจาการ์ตา เพียงไม่กีช่ัว่โมง
ก่อนพธิเีปิดการแข่งขันเอเช่ียนเกมส์
จะเริม่ต้นขึน้เม่ือวนัเสาร์ท่ีผ่านมา   

“ซลูกิ” ถล่มญ่ีปุน่ 
พายไุต้ฝุน่ซลูกิพดักระหน�า่หมู่
เกาะอามามทิางใต้ของญีปุ่น่ขณะ
ก�าลังเคลือ่นตวัไปทางเหนอืมุ่ง
หน้าไปยงัคาบสมทุรเกาหล ี ผู้
สือ่ข่าวรายงานว่า ยงัไม่พบเห็น
อาคารได้รับความเสยีหายหลงั
จากทีพ่ายซุลูกิท�าให้เกดิฝนตก
อย่างหนกัและกระแสลมแรงจดั 
วดัได้ 216 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
ส่ือมวลชนท้องถ่ินของญี่ปุ่น
รายงานว่า พายทุ�าให้ไฟฟ้าดบั 
บ้านเรือนบนเกาะอามามิกว่า 
3,000 หลงัไม่มไีฟฟ้าใช้ 

ไม่พบผูบ้ำดเจบ็ 
นายเอ็ดวิน โรฮาส ผูว่้าการรัฐ
พรรคสังคมนยิมของเวเนซเุอลา 
กล่าวว่า สถานการณ์แผ่นดิน
ไหวรนุแรงในพ้ืนทีช่ายฝ่ังทีเ่ป็น
ชุมชนชาวประมงทีท่�าให้อาคาร
บ้านเรอืนหวัน่ไหวสะเทอืนไป
ไกลถึงกรงุโบโกตาของโคลอมเบยี 
ไฟดบับางพืน้ทีใ่นตรนิแิดด กลบั
เข้าสูส่ภาวะปรกตแิล้ว ยงัไม่มี
รายงานผูบ้าดเจ็บ ส่วนโรงกล่ัน
น�า้มนัยงัคงด�าเนนิการตามปรกติ 
ชาวเวเนซเุอลาทีม่ญีาตอิยูใ่กล้
จดุศนูย์กลางแผ่นดนิไหวกล่าว
ว่า ประสบปัญหาในการตดิต่อ
กบัครอบครวั

ข่าวย่อย
มาเลย์ยกเลิก3โครงการยักษ์

นายซง ยองมู รัฐมนตรีกลาโหม
เกาหลใีต้ เปิดเผยว่า เกาหลเีหนือ
และเกาหลีใต้ตกลงจะทดลองปิด
ป้อมบริเวณพรมแดนบางแห่งใน
ช่วงทีค่วามสมัพนัธ์ของ 2 ประเทศ
ดขีึน้อย่างรวดเรว็ โดยเกาหลใีต้จะ
ปิดป้อมพรมแดน 10 แห่งตาม
มาตรการสร้างความไว้วางใจ หลงั
จากผู้น�า 2 ประเทศประชมุสดุยอด
กนัทีห่มูบ้่านปันมนุจอมเมือ่เดือน
เมษายนทีผ่่านมา โดยจะทยอยปิด 
1 หรอื 2 ป้อมก่อน และเกาหลเีหนอื
ก็จะท�าเช่นกัน 

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าจะปิด
ป้อมที่อยู่ใกล้กันก่อน ซ่ึงป้อมที่

ใกล้กันมากท่ีสุดห่างกันเพียง 700 
เมตรเท่านั้น จากนั้นจะทยอยปิด
ป้อมที่อยู่ภายในรัศมี 1 กิโลเมตร
ของกันและกัน ด้านเจ้าหน้าที่
กระทรวงกลาโหมคนหนึ่งเผยว่า 
เรือ่งนีย้งัอยูร่ะหว่างการเจรจา และ
ไม่ขอเปิดเผยว่าจะมีการรื้อถอน
ป้อมด้วยหรือไม่ 

2เกำหลเีหน็พ้องปิดป้อมชำยแดน 

เกาหลเีหนอืและเกาหลใีต้ตัง้
ป้อมพรมแดน ฝังทุ่นระเบิด และ
ติดตั้งรั้วลวดหนามบริเวณเขต
ปลอดทหารทีแ่บ่งคาบสมทุรเกาหลี
ออกเป็น 2 ประเทศหลังสงคราม
เกาหลีสิ้นสุดลงในปี 2496 เป็น
พื้นที่กันชนกว้างประมาณ 4 
กิโลเมตร

นำยกรฐัมนตรมีำเลเซยียนืยนั
จะยกเลิก 3 โครงกำรที่จีน
ให้กำรสนบัสนนุจนกว่ำมำเลเซีย
จะหำทำงช�ำระหนี้ที่ค้ำงอยู่ได้ 
ชี้ชำติตะวันตกอยู่ในช่วงหวั่น
วิตกชำติตะวันออก 

นายกรัฐมนตรีมหาเธร ์ 
โมฮัมหมัด ของมาเลเซีย กล่าวต่อ
สื่อมวลชนก่อนเสร็จสิ้นการเยือน
จีนเป็นเวลา 5 วันว่า ได้ชี้แจง
เหตผุลในการยกเลกิโครงการรถไฟ
ชายฝั่งตะวันออกกับบรรดาผู้น�า
จีนแล้ว และว่าโครงการดังกล่าว
ต้องมีการกูย้มืเงนิจ�านวนมหาศาล
และมาเลเซยีไม่สามารถจ่ายคนืได้ 
ดงันัน้ จงึยงัไม่จ�าเป็นต้องมโีครงการ
ดังกล่าว ปัญหาที่มาเลเซียต้อง
แก้ไขให้ได้ในเวลาน้ีก็คือปัญหา
ด้านการคลัง ทั้งนี้ ผู้น�ามาเลเซีย
ก�าลงัพยายามหาทางลดภาระหนี้
สินของประเทศซ่ึงมีจ�านวนสูงถึง 
250,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั หรอื
ประมาณ 8.28 ล้านล้านบาท

ส�าหรบัโครงการทีม่าเลเซยีจะ
ยกเลกิ ได้แก่ โครงการรถไฟชายฝ่ัง
ตะวนัออกของมาเลเซยีทีเ่ชือ่มภาค

ใต้ของไทยและกรุงกัวลาลัมเปอร์
ของมาเลเซีย และโครงการท่อส่ง
ก๊าซอีก 2 โครงการ 

นายกรัฐมนตรีหล่ี เค่อเฉียง 
ของจีน เชื่อว่าจีนจะช่วยมาเลเซีย
แก้ไขปัญหาด้านการคลังได้ ก่อน
หนา้นีเ้มื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่าน
มานายกรัฐมนตรีมหาเธร์เพิ่งพัก
โครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่าง
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งตกลงกัน
ไว้เมื่อหลายปีก่อน เนื่องจากต้อง
ใช้เงินลงทุนมหาศาลเช่นกัน 

นอกจากนีน้ายกรฐัมนตรมีหา
เธร์ยงัให้ความเห็นถงึสงครามการ
ค้าท่ีก�าลังเกิดขึน้ระหว่างสหรฐักับ
หลายประเทศว่า ชาตติะวนัตกหลาย
ชาตริวมทัง้สหรัฐต่างตตีวัออกห่าง

จากแนวคิดโลกาภวิตัน์ และหนัไป
ใช้แนวทางกดีกนัทางการค้ามาก
ขึน้ เนือ่งจากชาตติะวนัตกเหล่านี้
หว่ันวติกว่าชาตติะวนัออกก�าลงัได้
รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากแนว
คดิโลกาภวิตัน์ เนือ่งจากชาตติะวนั
ออกก�าลังกลายเป็นศนูย์กลางการ
ผลติและโรงงานของโลกทีผ่ลติสนิค้า
ต่างๆป้อนตลาดสหรฐัและยโุรป

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
สหรฐัภายใต้การน�าของประธานา 
ธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ได้ใช้มาตรการ
ก�าแพงภาษกีบัหลายประเทศ รวม
ทั้งจีนที่ใช้มาตรการภาษีตอบโต้
สหรฐัเช่นกัน จนหลายฝ่ายหวัน่ว่า
จะบานปลายกลายเป็นสงคราม
การค้าในที่สุด

ต่างประเทศ
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บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จ�ากัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จ�ากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

SAMMI-OM-040517-01

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

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

ไมจำกัดวุฒิ
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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

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

TONXX-p1-120717-01

ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี



สังคม

ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์
มูลนิธิธรรมดีร่วมกับองค์กรภาคี
เครือข่ายภาครัฐและภาคประชา
สงัคมเปิดตวัโครงการ “ไทยแลนด์ 
ซปุเปอร์ แคมป์” ค่ายเยาวชน
แห่งการพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้าง
เยาวชนรุน่ใหม่ให้พร้อมก้าวสูศ่ตวรรษ 
ที ่21 อย่างมคุีณภาพ

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสำน่วม ผู้
อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสรมิวถิชีวีติ
สุขภำวะ ส�ำนกังำนกองทนุสนบั 
สนนุกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ (สสส.) 
กล่าวว่า ปัจจบุนัเด็กไทยใช้เวลากบั
หน้าจอท่องอนิเทอร์เนต็ 35 ชัว่โมง
ต่อสปัดาห์ ซ่ึงสงูกว่าค่าเฉลีย่โลก
ถงึ 3 ชัว่โมง สงัคมบนโลกออนไลน์
ทีส่่วนใหญ่เลอืกจะน�าเสนอแง่มุม
ด้านดขีองตวัเองหรอืจดัฉากเพือ่น�า
เสนอชีวติทีด่ ี เช่น การโพสต์ภาพ
มือ้อาหารสดุหรู ไปเท่ียว หรอืการ
ใช้แอพพลเิคชัน่แต่งรูปก่อนโพสต์ 
สิง่เหล่านีก้�าลงัสะท้อนสงัคมทีเ่น้น
ค่านยิมทางวตัถ ุ และจะส่งผลต่อ
ภาวะซมึเศร้าเมือ่โลกแห่งความเป็น
จรงิไม่เป็นไปอย่างทีห่วังไว้ 

การส่งเสรมิคณุธรรมแก่เดก็
และเยาวชนเป็นสิง่ส�าคญัท่ีจะช่วย
ยึดโยงจิตใจให้เข้มแข็ง เพราะผู้
ปกครองไม่สามารถอยูก่บัเด็กและ
เยาวชนได้ตลอดเวลา สสส. จึง
สนบัสนนุโครงการไทยแลนด์ ซปุ 
เปอร์ แคมป์ เพือ่สนบัสนุนให้เดก็
และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด

มีจิตใจและจิตส�านึกที่ดีงาม มี
คณุธรรมในด้านความพอเพยีง วนิยั 
สุจริต จิตอาสา และรับผิดชอบ 
มลูนิธิธรรมดีร่วมกบั สสส. จัดค่าย 
“ไทยแลนด์ ซปุเปอร์ แคมป์” โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาอีคิวเพื่อสร้าง
มายด์เซต็คณุธรรม 5.0 

เยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการจะ
มโีอกาสได้ผจญภยัไปกบัความคดิ
ของตัวเอง และท�ากิจกรรมกลุ่ม
มายด์เซต็ 5.0 อาท ิกจิกรรม ECO 
KIDS 5.0 Smart Heart ศลิปะ
เปลี่ยนโลก และ Teamwork 
Tournament ศีล 5 ซึ่งจะเป็น
ประสบการณ์ที่สอนให้ผู้เข้าร่วม
โครงการเกดิการเรยีนรู ้พร้อมสือ่สาร
ไปยงัครอบครวัและสงัคมโดยอตัโนมัติ 
มีความพร้อมในการเป็นตัวอย่าง
ของเยาวชนต้นแบบผู้มีคุณธรรม
จรยิธรรม ตัง้มัน่ในความพอเพยีง
ซือ่สตัย์และสจุรติ

ค่ายไทยแลนด์ ซปุเปอร์ แคมป์ 
จะจัดรุน่ ป.4-ป.6 วันท่ี 8-13 ต.ค. 
2561 และ ม.1-ม.3 วันที ่15-20 
ต.ค 2561 ณ ค่ายกรงุเทพวนัวาน 
เปิดรบัสมคัรวนันีถ้งึ 15 ก.ย. 2561 
ทกุกจิกรรมฟร ี ไม่มีค่าใช้จ่าย รบั
จ�านวนจ�ากดัเพยีงรุน่ละ 50 คน
เท่านัน้ ติดตามรายละเอยีดพร้อม
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เฟซบุ๊ค 
thailandsupercamp2018 ตดิต่อ
สอบถามโทร.0-2610-2375

ยุวดี จึงเจริญ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท โมโน แอสโทร จ�ากัด ในเครือโมโน กรุ๊ป, 
ประพันธ์ สันติวรากร ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.ชลบุรี และปัฐมพงศ์ 
สัจจะธีระกุล ผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน) จ.ชลบุรี 
ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ศึกชิงจ้าวหมอดู Neptune 2018”  

กลุ่มจิตอาสา The Lionheart Society จากโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ ร่วมแบ่ง
ปันสิง่ดีๆ ให้กบัเดก็ผูย้ากไร้ โดยรวบรวมเงนิไปบรจิาคเป็นทนุการศกึษาให้กบัเดก็ๆ
ในโรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบอุปกรณ์
การศึกษา อุปกรณ์กีฬา แท็งก์เก็บน�้า เครื่องกรองน�้า และเครื่องท�าน�้าดื่ม 

ประโยชน์และส่งเสรมิคณุธรรม โดย
ออกแบบกจิกรรมในรปูแบบค่ายท่ี
สนุกสนาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กจิกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ที ่สสส. 
เชญิชวนให้หน่วยงานและทุกภาค

ส่วนร่วมมอืกนั 
ดร.ดนัย จันทร์เจ้ำฉำย 

ประธำนมลูนธิธิรรมด ี กล่าวว่า 
จากกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและนอกประเทศที่เข้ามา 
ท�าให้เยาวชนไทยยุคปัจจบุนัมพีฤติ 
กรรมเสี่ยงมากขึ้น ขาดจิตส�านึก 
คณุธรรม วินยั ความซือ่สตัย์ เหน็
แก่ประโยชน์ส่วนตนเหนือประโยชน์
ส่วนรวม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆใน
สงัคม เพือ่สร้างเยาวชนไทยให้เป็น
คนทีส่มบรูณ์ มสีมรรถนะทางกาย 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4899 (1424) วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561


