
อลวนMOU
ร่วมลงนามใน MOU ว่าจะ     
ไม่ท�ารฐัประหารอกีต่อไป ยิง่
เมื่อพิจารณาจากหลายปัจจัย 
คงต้องท�าใจว่า “ไม่ง่าย” ไม่    
มีวันหาข้อยุติร่วมกันได้ภาย  
ใน 3 เดอืนอย่างทีต่ัง้เป้าไว้แน่ 
นอน

การสร้างความปรองดองรอบ
ใหม่ แม้จะออกตวัดมีสีญัญาณ
ตอบรับแรง ท�าให้ดูมีความ
หวงั แต่เวลาผ่านไปไม่นาน ท�า 
ท่าว่าจะเข้าอีหรอบเดมิ ดไีม่ดี
จะวงแตกก่อนการพูดคุยกัน
เสยีด้วยซ�า้ไป เมือ่ปรากฏหนึง่
ในข้อเสนอทีจ่ีใ้จด�าให้กองทัพ
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องค์ไหนท�ำดกีช็ืน่ชมยกย่อง 
องค์ไหนท�ำผดิกต็�ำหนติเิตยีน
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ยกย่องคนดี 

editor59lokwannee@gmail.com

จับแกะชนแพะ
ขบวนการยุติธรรม หรือ ขบวนการตอแหล?

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

คดี “ครูจอมทรัพย์” จะ “จับแพะ” หรือ “จับแกะ”
ต้องสู้ด้วยหลักฐาน “ความจริงที่มีชุดเดียว” 
ไม่เหมือนความขัดแย้งทางการเมืองทั้ง “อคติ”
“ความจริงมีหลายชุด” และ “วาทกรรมมีมากมาย” 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” ชี้ “แพะและไก่” ในสังคมไทย
“พระมหาไพรวัลย์” หนุนปฏิรูป “คณะสงฆ์” 
“ลอย ลมบน” วิพากษ์ “ฝันกลางแดด” ตั้งผู้ว่าฯ 
“โสภณ พรโชคชัย” เตือนระวัง “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” 
ถ้าเชื่อประเทศและประชาชนคงเหลือแต่กางเกงใน 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” อาลัย “น้องแอร์” ผู้ปกป้องฟ้าไทย

“บีญ่า”
หนุน“เป๊ป”

กีฬา 6

กำาไรพุ่ง
กสิกรไทย-ทีเอ็มบี

“ทรัมป์”
กับกลุ่มอาเซียน

เศรษฐกิจ 4
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เรื่องจากปก

ถ้ายิ่งเกิดความวุ่นวายขึ้นมาจริง
ยิ่งสร้างความชอบธรรม
ให้รัฐบาลทหารคสช.อยู่ต่อ

MOU ซ่ึงย่อมาจาก Memorandum 
of Understanding แปลเป็นไทยได้ 
ความหมายว่า “บันทกึความเข้า ใจ”
 ส่วนความหมายที่ถูกขยาย
ความไว้มากกว่านั้น ถูกบ่งบอก
ว่า MOU คือ เอกสารหรือหนัง 
สือที่เก็บบันทึกข้อตกลง ความ
เข้าใจที่ตรงกัน หรือ ข้อตกลงที่
จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย  MOU 
จะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อทั้งสอง
ฝ่ายได้ลงนามในเอกสารนั้น
 ทีน่�ำควำมหมำยของ MOU มำ
ให้ดู ก็เพื่อให้เข้ำกับสถำนกำรณ์
บ้ำนเมืองที่ก�ำลังพูดถึงกันเรื่องท�ำ 
MOU สร้ำงควำมปรองดอง ที่รัฐ
บำลทหำรคสช.อำสำเป็นคนกลำง
ต้ังเวทใีห้ฝ่ำยต่ำงๆในบ้ำนเมอืงทีม่ี
ควำมขัดแย้งกันอยู ่มำนั่งพูดคุย
หำรือว่ำจะมีแนวทำงร่วมมือกัน
อย่ำงไรบ้ำงเพ่ือให้บ้ำนเมืองก้ำว
ข้ำมควำมขัดแย้ง
 เมื่อพูดคุยจนได้ข้อยุติร่วมกัน
แล้ว รัฐบำลทหำรคสช.จะให้ทุก
ฝ่ำยที่ร่วมพูดคุยลงนำมใน MOU 
เพื่อให้มีผลในทำงปฏิบัติ
แต่ช้าแต่...ความขัดแย้งที่มีมาก  

ทัพคือร่วมพูดคุยหำทำงออกกับ
กลุ่มอื่นๆด้วย
 ขณะนีจ้งึมข้ีอเรยีกร้องทีถ่กูโยน
ออกมำซึ่งน่ำจะกลำยเป็นประเด็น
ร้อน อำจถงึขัน้ส่งผลให้วงแตกก่อน
เร่ิมพูดคยุสร้ำงควำมปรองดอง นัน่
คือข้อเรียกร้องให้กองทัพร่วมลง
นำม MOU ว่ำจะไม่ท�ำรัฐประหำร
อีกต่อไป
 2.แม้จะมีกำรพูดคุยกันจนได้
ข้อสรุปและลงนำม MOU ร่วมกัน
แล้ว ก็ไม่มหีลกัประกันใดว่ำ MOU 
ที่ลงนำมกันไว้อย่ำงสวยหรูนั้นจะ
เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำงจริงจัง 
เพรำะ
 2.1 ไม่มใีครมัน่ใจว่ำคนท่ีจะมำ
ร่วมวงพดูคยุเพือ่น�ำไปสูก่ำรลงนำม
ใน MOUนั้นมีอ�ำนำจมำกแค่ไหน
ในกำรสัง่หรือคุมมวลชนพรรคพวก
ในฝ่ำยตัวเอง
 ถ้ำคนลงนำมใน MOU ไม่มี

กว่าทศวรรษจะให้คุยกนัจบภายใน
ระยะเวลา  3 เดือนอย่างท่ีรัฐบาล
ทหารคสช.ต้องการคงเป็นไปได้
ยาก  เพราะแค่เริ่มต้นความเห็นก็
หลากหลาย
 ดีไม่ดีจะกลายเป็นว่าความ
พยายามให้เกิดการเจรจาและท�า 
MOU ระหว่างฝ่ายที่ขัดแย้งกันนั้น
จะกลายเป็นเชื้อจุดชนวนความขัด
แย้งรอบใหม่ให้เกิดขึ้นอีกต่างหาก
 ในตอนแรกทีด่เูหมอืนมสีญั 
ญาณการตอบรับที่ดีจากหลาย
ฝ่าย แต่เวลาผ่านไปไม่นานสัญ 
ญาณดีที่ว่านั้นแผ่วบางลงไป
เรื่อยๆ
 ที่เป็นเช่นนี้เพรำะ
 1.กองทัพโดยเฉพำะทหำรบก
ถูกมองว่ำไม่ใช่คนกลำง แต่ถูกจัด
เป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้ง จึงไม่มีควำม
เหมำะสมที่จะมำท�ำหน้ำที่นั่งหัว
โต๊ะจบัทกุฝ่ำยมำคยุ หน้ำทีข่องกอง

พำวเวอร์สั่งกำร ต่อให้เขียนข้อตก 
ลงกันไว้เริ่ดหรูแค่ไหนก็ไม่เกิดประ 
โยชน์
 คนลงนำม MOU อำจท�ำตำม 
แต่หำกมวลชนท่ีสนับสนุน หรือ
แกนน�ำทำงควำมคิดคนอื่นๆ ไม่
เหน็ด้วย ไม่ยดึถอืปฏบิติัตำม MOU 
ใครจะไปบังคับได้
 2.2 MOU มีสถำนะเพียงแค่  
เปน็บันทึกควำมเข้ำใจ “ว่ำจะท�ำ” 
ร่วมกนั ไม่ได้มสีถำนะเป็นกฎหมำย
หรือข้อบังคับที่หำกใครไม่ท�ำตำม
ต้องมีควำมผิดต้องได้รับโทษ
 เมื่อ MOU มีสถำนะแค่ข้อตก 
ลง แม้จะมตีวัอกัษรก�ำกับอยู ่แต่ไม่
ได้หมำยควำมว่ำคนท่ีมำคุย คนที่
ร่วมลงนำม หรือคนที่เป็นแนวร่วม
สนับสนุนจะต้องยึดมั่และท�ำตำม
ข้อตกลงท่ีปรำกฏในกระดำษโดย
ไม่สำมำรถบิดพลิ้วได้
 2.3 ยังมีคนมองโลกในแง่ลบ 
ต้ังข้อสังเกตว่าการท่ีรัฐบาลทหาร
คสช.ออกมาท�าเรือ่งความปรองดอง
ในช่วงท้ายอ�านาจแบบนี้  เพราะรู้
อยู่เต็มอกอยู่แล้วว่าเมื่อเริ่มต้นพูด
เรื่องสร้างความปรองดอง ความขัด
แย้งรอบใหม่ก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโน 
มตั ิซึง่จะมผีลท�าให้ประชาชนทัว่ไป
หวาดหวั่นว่าบ้านเมืองจะกลับไป
วุ่นวายเหมือนเดิมอีก  อันจะมีผล
ท�าให้เกิดเสียงเรียกร้องให้รัฐบาล
ทหารคสช.นั่งทับอ�านาจอยู่ต่อไป 
โดยไม่ต้องสนใจโรดแม็พเลือกตั้ง 
หรือถ้ายิ่งเกิดความวุ่นวายขึ้นมา
จริง  ยิ่งสร้างความชอบธรรมให้รัฐ
บาลทหารคสช.อยู่ต่อ
 ความอลวนของการท�า MOU
สร้างความปรองดองจงึเริม่เกดิ
ให้เหน็ด้วยประการฉะนี้

อลวนMOU
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วนัครูปีน้ีดงักระห่ึมกว่ำทกุปี เพรำะมำ
พร้อมข่ำว “ครแูพะ” ทีท่�ำให้กระบวน 
กำรยตุธิรรมเผชญิกบั “วกิฤตศรทัธา” 
อกีคร้ัง หลงัศำลอทุธรณ์ภำค 4 มคี�ำสัง่
ให้รือ้ฟ้ืนคดอีำญำ “ครจูอมทรพัย์ แสน
เมอืงโคตร” ท่ีถกูศำลฎกีำพพิำกษำจ�ำ
คกุ 3 ปี 2 เดอืน ข้อหำขบัรถโดยประ 
มำทท�ำให้ผูอ้ืน่ถงึแก่ชวีติ 
   หากเป็นการ  “จบัแพะ”  จรงิ  กส่็ง
ต่อกระบวนการยตุธิรรมทัง้ระบบ  ฝ่าย
ต�ารวจท่ีสอบสวนเอาหลักฐานมาส่งฟ้อง
จงึร้อนมากท่ีสดุ  ยนืยนัว่าท�าทกุอย่าง
ถกูต้องและเป็นธรรม  
 คด ี “ครจูอมทรพัย์” จะเป็นกำร 
“จบัแพะชนแกะ” หรอื“จบัแกะชน
แพะ” หรือ “เอาเดก็เลีย้งแกะมาชน
แพะรับบาป” จึงต้องพิสูจน์กันด้วย 
“ความจริงที่มีอยู่หน่ึงเดียว” ไม่มี
เหลอืง ไม่มแีดง มแีต่ขำวกบัด�ำเท่ำนัน้  
ต่ำงจำกควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง ที่ 
“ความจรงิมหีลายชดุ” และ “วาท
กรรมมมีากมาย” บวกกบั “อคต”ิ ที่
บดบังควำมจริงจนมืดมิด ยำกจะหำ 
ควำมปรองดอง โดยเฉพำะทีภ่ำวะบ้ำน
เมอืงอยูภ่ำยใต้อ�ำนำจพเิศษ 
 “โลกวันนี้วันสุข” จึงมาพร้อม
เรือ่ง “ตาชัง่ทองค�า” ทีอ่าจมคีนซวย
ซ�า้ซ้อนเป็น “แพะยกก�าลงั 2” เพราะ
ดนัไปต่อกรเย้ยหยนัอ�านาจรฐั (ประ 
หาร)! 

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

จับแกะชนแพะ?

ยกย่อง เรยีกว่ายกย่องคนด ีส่วนพระท่ีท�าไม่
ดีก็ต�าหนิติเตียน  ต�าหนิติเตียนก็ต้องติเตียน
อย่างให้มนัชดัแจ้ง  
 ฝ่ายรฐัทีแ่ล้วมา เวลาพระสงฆ์ท�าผิด 
สือ่กป็ระจาน วพิากษ์วจิารณ์ แต่คนทีอ่ยู่
ในคณะรฐับาลกค็วรหยบิข้อดมีาชม แล้ว
ก็ต้องต�าหนิติเตียนพระที่ท�าผิดให้ออก
หน้าออกตา ออกชื่อออกเสยีงกันไปเลย 
เรียกว่าเดินเชิดหน้าชูตาจีวรปลิวไม่ได้ 
ต้องเดนิหลบๆ เลีย่งๆ กนัเลยล่ะ 
 เดีย๋วนีไ้ม่ต้องอะไร แค่ใช้สือ่ประจำน แม้
หลำยเรือ่งรูว่้ำข้อมลูเขำผิด ยังดกีว่ำให้ศำสนำ
เสียหำย จะเลีย้งเอำไว้ท�ำวมิำนอะไร เลีย้งโจร
เอำไว้ท�ำลำยศำสนำมันไม่ถูกหลักถูกเกณฑ์ 
แต่ถ้ำองค์ไหนท�ำด ีมคีณุ มคีณุปูกำรต่อพระ
ศำสนำ กป็ระกำศเกยีรตคิณุทัง้เช้ำท้ังเยน็กัน
ไปเลย   
 ไม่ใช่ “ชัว่ช่ำงช ีดช่ีำงสงฆ์” อย่ำงนัน้ใช้ไม่
ได้แล้ว กข็อให้ท�ำอะไรให้ท�ำให้ออกหน้ำออก
ตำกนัให้ชัดเจนไปเลย พระวดันีไ้ม่สะสมเงนิ
ทอง มคีณุปูกำรสร้ำงประโยชน์ให้กบัชำวบ้ำน 
ชำวบ้ำนกพ็ลอยรบัดมีสีขุไปด้วย เพรำะฉะนัน้
กอ็ยำกจะฝำกว่ำ ถ้ำท่ำนทีเ่ป็นผูส้ัง่งำนก็ต้อง
ตดิตำมท�ำ 2 เรือ่งนี ้ คอื ยกย่องกับต�ำหนติิ
เตยีน 
 ถ้าพระรปูใดท�าศาสนาเสยีหาย กเ็อา
มาต�าหนติเิตยีน บอกชือ่วดั ชือ่พระ หรอื
ถ่ายภาพออกไปให้รู้บ้างว่าองค์นีน้อกลูน่อก
ทางแล้วนะ ท่านจะได้ไม่หลอกลวงใคร ต้ม
ตุน๋ใคร คนเขาก็จะได้ไม่เชือ่ถอื เมือ่คนไม่
เชือ่ถอืก็อยู่ยาก แต่ถ้าองค์ไหนท�าดกีช็ืน่ชม
ยกย่อง เชยีร์กนัไปเลย ประกาศเชดิชวู่า
องค์นีเ้ป็นเนือ้นาบุญ ส่วนองค์ทีท่�าผดิเป็น
เนือ้นรก ท�า 2 อย่างให้ชดัเจน เชือ่เหลอื
เกินว่าศาสนาจะได้รับการคุ้มครองและ
ท�านบุ�ารงุอย่างถกูต้องแน่นอน
	 เจรญิพร

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

 

พระรูปใดท�าศาสนาเสียหาย ก็เอา
มาต�าหนิติเตียน บอกช่ือวัด ชื่อ
พระ หรือถ่ายภาพออกไปให้รู้บ้าง
ว่าองค์นีน้อกลูน่อกทางแล้วนะ ท่าน
จะได้ไม่หลอกลวงใคร ต้มตุ๋นใคร  

 คณุออมสนิ ชวีะพฤกษ์ รฐัมนตรปีระจ�ำ
ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่ก�ำกับดูแล
ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ (พศ.) 
ออกมำประกำศให้ พศ.ควบคมุดแูลพระสงฆ์
กว่ำ 300,000 รปู ไม่ให้ประพฤตนิอกลูน่อก
ทำงทีผ่ดิพระธรรมวนิยั แม้จะมไีม่มำก แต่ก็
สร้ำงควำมเสยีหำยให้กบัศำสนำ  
 ปัญหำคอืใครจะเป็นผูค้วบคมุ และควบคมุ
อย่ำงไร หน่วยงำนท่ีท�ำมัน่ใจแค่ไหนว่ำจะดแูล
เรือ่งนีไ้ด้ แต่จรงิๆแล้ว ถ้ำตัง้ใจจะดแูลกนัให้
ดีจริงก็มี 2 อย่ำง คือ ที่ไหนไม่ดีก็ต�ำหนิติ
เตยีนและเอำมำประจำนกนับ้ำงกไ็ด้ แต่ต้อง
ท�ำด้วยควำมปรำรถนำดีต่อพระศำสนำ ต่อ
ชำวพทุธ 
  อกีอย่ำงคือต้องท�ำแบบเดด็ขำดหน่อย ใช้
ไม้แขง็ว่ำงัน้เถอะ ถ้ำใช้ไม้นุม่ ไม้นวม ตกัเตอืน
แล้วยังไม่ดีขึ้น ยังประพฤติเสียหำยต�่ำทรำม 
ตรงนีใ้ครจะเป็นเจ้ำภำพต้องจดักำรอย่ำงเฉยีบ
ขำด คอื หน้ำทีท่�ำนบุ�ำรงุกบัปกป้องคุม้ครอง 
 ถ้าพระองค์ไหนท�าด ีมคีณุปูการต่อศาสนา 
ต่อประชาชน  ก็ประกาศเกียรติคุณเหมือน
อย่างทีท่�ากนัมาเลย  เราไม่กลวัเลยทีว่่ามเีงนิ
มทีองเกบ็เท่าไร แต่อย่าให้อมึครมึ ไม่แจ้งยอด
แจ้งรายได้รายจ่ายให้ประชาชนทราบ  อย่าง
อาตมาอยากท้าให้มาตรวจ ตรวจแล้วต้องท�า 
2 อย่าง แล้วพระกจ็ะดขีึน้แน่นอน แต่พระองค์
ไหนไม่สะสมเงนิทอง  ท�าคณุท�าประโยชน์  ก็
เอามาประกาศเชิดชูบูชา  มาแซ่ซ้อง  เอามา

In Brief : ย่อความ

ยกย่องคนดี 
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เศรษฐกิจ

‘กสกิรไทย-ทเีอม็บ’ีกำ�ไรพุง่

 นำยปรดี ี ดำวฉำย กรรมกำรผู้
จดักำร ธนำคำรกสกิรไทย เปิดเผย
ถงึผลกำรด�ำเนนิงำนในปี 2559 ว่ำ
ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวน 40,174 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำก
ปีก่อน 1.77% หรอื 700 ล้ำนบำท 
ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำย
ได้ดอกเบีย้สทุธจิ�ำนวน 4,666 ล้ำน
บำท หรือ 5.49% โดยอัตรำผล
ตอบแทนสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิรำยได้
สทุธิ (NIM) อยูท่ีร่ะดบั 3.52% รวมถงึ
รำยได้ทีม่ใิช่ดอกเบ้ียเพิม่ขึน้จ�ำนวน 
1,222 ล้ำนบำท หรือ 1.96% โดยส่วน 
ใหญ่เป็นผลมำจำกรำยได้ค่ำธรรม 
เนยีมและบรกิำรสทุธ ิและรำยได้จำก
ผลติภณัฑ์ตลำดทนุทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะ
ที่รำยได้สุทธิจำกกำรรับประกันภัย
ลดลง นอกจำกนี ้ ค่ำใช้จ่ำยจำกกำร
ด�ำเนนิงำนอืน่ๆ ลดลงจ�ำนวน 2,802 
ล้ำนบำท หรอื 4.20% ส่งผลให้อัตรำ 
ส่วนค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำน 
อืน่ๆ ต่อรำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำน
สุทธิอยู่ที่ระดับ 41.63% อย่ำงไรก็ 
ตำม ธนำคำรมกีำรตัง้ส�ำรองค่ำเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมส�ำหรบัควำมไม่แน่นอน
ในเรื่องของภำวะเศรษฐกิจที่ยังคง
ชะลอตวั
 อย่ำงไรกด็ ีณ วนัที ่31 ธันวำคม 
2559 ธนำคำรและบรษิทัย่อย มีสนิ 
ทรพัย์รวมจ�ำนวน 2,845,868 ล้ำน
บำท เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2558 จ�ำนวน 

290,563 ล้ำนบำท หรือ 11.37% 
ส่วนใหญ่เป็นกำรเพ่ิมข้ึนของรำยกำร
ระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 
เงินลงทุนสุทธิ และเงินให้สินเช่ือ 
ส�ำหรบัเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภำพต่อ
เงนิให้สนิเชือ่อยูท่ีร่ะดบั 3.32% ขณะ
ที่สิ้นปี 2558 อยู่ที่ระดับ 2.70% 
อัตรำส่วนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ
เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภำพอยูท่ีร่ะดบั 
130.92% โดยสิน้ปี 2558 อยูท่ีร่ะดับ 
129.96% ส�ำหรับอตัรำส่วนเงนิกอง 
ทนุทัง้สิน้ต่อสนิทรัพย์เสีย่งของกลุม่
ธรุกจิทำงกำรเงนิธนำคำรกสกิรไทย
ตำมหลกัเกณฑ์ Base lIII อยูท่ี่ 18.84% 
โดยมีอตัรำส่วนเงนิกองทนุชัน้ที ่1 อยู่
ที ่15.16%
 ด้ำน นำยบุญทักษ์ หวังเจริญ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรธนำคำร
ทหำรไทย จ�ำกดั (มหำชน) หรือ ที
เอม็บ ีกล่ำวว่ำในปี 2559 รำยได้รวม
ของธนำคำรเพ่ิมข้ึน 5% จำกปีทีแ่ล้ว 
เป็นจ�ำนวน 35,223 ล้ำนบำท
 โดยธนำคำรและบริษัทย่อยมี
ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนหลกัก่อนส�ำ
รองฯอยูท่ี ่18,667 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 
10% เมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ล้ว ซึง่ธนำคำร
ตัง้ส�ำรองฯ เป็นจ�ำนวน 8,649 ล้ำน
บำท กำรตัง้ส�ำรองระดับค่อนข้ำงสงู
นีเ้พ่ือให้ธนำคำรสำมำรถตดัหนีส้ญู 
(write off) เพ่ิมเตมิเพ่ือลดควำมเสีย่ง
ลง ส่งผลให้สดัส่วน NPL ของธนำ 
คำรลดลงเป็น 2.53% และมีสดัส่วน

ส�ำรองต่อสินเช่ือด้อยคุณภำพใน
ระดับสงูที ่143% ท�ำให้ธนำคำรมกี�ำ 
ไรสทุธจิ�ำนวน 8,226 ล้ำนบำทลดลง 
12% จำกปีก่อน
 “แม้สนิเชือ่ธรุกจิขนำดใหญ่และ
สินเช่ือ SME จะลดลงตำมสภำวะ
เศรษฐกจิ สนิเช่ือทีอ่ยูอ่ำศยัทีย่งัคง
เติบโตได้ต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตรงใจลูกค้ำ 
โดยในปี 2559 สนิเช่ือเตบิโต 2.2%  
ส่วนเงนิฝำกรวมลดลง 7% จำกสิน้ปี
ทีแ่ล้ว จำกกำรบรหิำรสดัส่วนของเงนิ
ฝำกให้มุ่งเน้นเงินฝำกธุรกรรมทำง 
กำรเงิน (Transactional deposit) 
มำกขึ้นและให้สอดคล้องกับทิศทำง
สนิเช่ือ ส่งผลให้สดัส่วนสนิเชือ่ต่อเงนิ
ฝำกอยูท่ี ่ 99% โดยธนำคำรประสบ
ควำมส�ำเร็จในกำรขยำยเงินฝำก
ธรุกรรมทำงกำรเงนิจำกฐำนเงนิฝำก
ลกูค้ำบคุคล ซึง่น�ำโดยกำรขยำยตวั
ของเงนิฝำก All Free ซึง่เตบิโตถึง 
20,000 ล้ำนบำท โดยในปีน้ี สัดส่วน
เงนิฝำกธุรกรรมทำงกำรเงนิเพิม่ขึน้
จำก 37% เป็น 40% และมรีำยได้
ดอกเบีย้สทุธิเพ่ิมข้ึน 7%”

เศรษฐกิจ

พเิศษ	: นายสมหวงั โตรกัตระกลู 
กรรมการผู้จดัการ  บจก.บัตรกรงุ
ศรีอยุธยา  จัดแคมเปญสุดพิเศษ
เอาใจคนรกัการชอ็ป ขยายเวลารบั
เครดติเงนิคนืสงูสดุ 7% กับโปรโม
ชัน่  “กรงุศร ี รดู  7  ท ี ฟร ี 7%” 
พร้อมรบัเพิม่ เครดติเงนิคนื 2,500 
บาทต่อเดอืน  หรอืสูงสดุ  25,580 
บาทตลอดรายการ สทิธพิเิศษเพือ่
สมาชกิบตัรเครดติกรงุศรี

ปรีดี ดาวฉาย

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,200.00 บำท

 ขำย 20,300.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,829.00  บำท

 ขำย   20,300.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,214.45  ขำย 1,215.95
ลอนดอน ซื้อ 1,215.08  ขำย 1,215.26

ภาวะหุ้น 18 มกราคม 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%
 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.62%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

35.56

38.4825

45.49125

4.6638

0.32558

25.1895

-6.01  1,560.83  
  48,884.31
-9.17  2,199.26  
  31,999.12
-4.23  972.59  
  25,188.76
-3.95  633.52  
  3,941.59

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

1,631.10  -4.81

2,471.38  -15.35

2,710.15  -28.28

1,829.04  -7.77

2,522.25  -17.71

2,871.29  -13.75

1,269.12  -3.28

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

6,264.80

 12.82

ธนาคารกสกิรไทย ปลืม้ผลประกอบการปี 59 ก�าไร 40,174 
ล้านบาท ด้านทเีอ็มบโีชว์รายได้รวม 35,223 ล้านบาท ก�าไร
ก่อนส�ารองเพ่ิมขึน้ 10% ทัง้นี ้มีก�าไรสทุธทิี ่8,226 ล้านบาท 
ขณะเดียวกันสัดส่วน NPL ลดลงเหลือ 2.53%
 
 

 5,158.65

 10.55

 1,106.14

 -

10,553.94 

21.59

 13,729.19  

28.09

 -3,175.25  

-

27,806.89

 56.88 

25,681.00

 52.53 

2,125.89 

- 
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ม�นะฯส่ง2โปรเจกต์รุกตล�ด

เศรษฐกิจ

 นำยปสนัน สวสัดิบุ์ร ี ประธำน
กรรมกำรบรหิำร บรษิทั มำนะ พฒั 
นำกำร จ�ำกดั เปิดเผยว่ำ มำนะพฒั 
นำกำร บริษัทในเครือของ บมจ.
เนำวรตัน์พฒันำกำร ปัจจบุนัมีทุน
จดทะเบยีน 800 ล้ำนบำท ส�ำหรบั
แผนกำรด�ำเนนิธรุกจิในปี 2560 นัน้ 
บรษิทัมแีผนจะเปิดตวั 2 โครงกำร
ใหม่ คอื Aspen Condo Phase B 
มลูค่ำโครงกำร 750 ล้ำนบำท และ 
บำรำน ี เรสซเิดนซ์ รงัสติ-คลอง 3 
มลูค่ำโครงกำร 850 ล้ำนบำท รวม
เป็นมลูค่ำโครงกำรใหม่กว่ำ 1,600 
ล้ำนบำท นอกจำกนีใ้นปีนี ้ บรษิทั  
ยังคงให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำง
แบรนด์โดยวำงงบไว้ที ่ 3% ของมูล 
ค่ำโครงกำรส�ำหรับกำรด�ำเนินกิจ 
กรรมกำรตลำด เพือ่ให้มำนะ พฒั 
นำกำร เข้ำไปอยู่ในใจของผู้บริ-   
โภคและตอกย�ำ้ภำพลกัษณ์ของผูน้�ำ  
ไลฟ์สไตล์ด้ำนทีอ่ยูอ่ำศยัตำม New 
Brand Direction ของบริษัทใน
นยิำมทีว่่ำมองรอบด้ำนเพือ่ชวีติ ซึง่
ในแต่ละโครงกำรจะมีกำรพัฒนำ 
Concept ให้มคีวำมเป็นเอกลกัษณ์

พิเศษเฉพำะเพื่อให้ตอบรับกับไลฟ์
สไตล์ของลกูค้ำทีม่กีำรเปลีย่นแปลง
อย่ำงต่อเนื่อง โดยจะมีทั้งหมด 3 
แบรนด์ คอืเป็นแนวสงู 1 แบรนด์ 
ได้แก่ เอสเพน คอนโดและแนวรำบ 
2 แบรนด์ ได้แก่ บำรำนี เรสซเิดนซ์ 
และแบรนด์บำรำนี พำร์ค
 ส�ำหรบัโครงกำร ASPEN Con-
do Phase B เป็นโครงกำรอำคำรชดุ 
8 ชัน้ 2 อำคำร จ�ำนวน 398 ยนูติ 
บนท่ีดิน 3-1-65.5 ไร่ มูลค่ำ
โครงกำร 750 ล้ำนบำท ตัง้อยูบ่นน
ถนนลำซำล ห้องขนำด  1 ห้องนอน 
พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 23.64 ตำรำง
เมตร รำคำเริม่ต้น 1.39 ล้ำนบำท 
หรอืเฉลีย่ทีป่ระมำณ 60,000 บำท
ต่อตร.ม. ซึง่เป็นกำรพฒันำต่อเนือ่ง
เป็นโครงกำรเฟสท่ี 2 โดยในวันที ่4 
กมุภำพนัธ์ 2560 จะมีงำน Grand 
Opening อย่ำงเป็นทำงกำรที่ส�ำ-
นักงำนขำยโครงกำร ส�ำหรบัในเฟส
แรกมยีอดขำยแล้ว 80% ทัง้น้ี จะเร่ิม
โอนกรรมสิทธิ์ในปลำยไตรมำส3 
โดยมียอดรับรู้รำยได้ท่ี 600 ล้ำน
บำท อย่ำงไรก็ดี เน่ืองที่ดินของ

โครงกำรมจี�ำนวนทัง้สิน้ประมำณ 15 
ไร่ ยงัเหลอืทีด่นิอกี 6 ไร่ คำดว่ำจะ
พฒันำได้อกี 2 เฟส
 ส่วนโครงกำรบำรำน ีเรสซเิดนซ์ 
รงัสติ-คลอง 3 ตัง้อยูบ่นท�ำเลศกัย 
ภำพย่ำน รงัสติ-คลอง 3 บนทีด่นิ
ขนำด 34-1-34 ไร่ จ�ำนวนทัง้สิน้ 
140 ยนูติ มแีบบบ้ำนให้เลอืก 2 แบบ 
ได้แก่ แบบบ้ำน Earl Grey พืน้ท่ี
ใช้สอย 220 ตร.ม. ขนำดทีด่นิเริม่ต้น 
54 ตร.ว. และแบบบ้ำน Darjeeling 
:พืน้ทีใ่ช้สอย 240 ตร.ม. ขนำดทีด่นิ
เริ่มต้น 60 ตร.ว. รำคำขำยเริ่ม
ต้น 5.7 ล้ำนบำท ทัง้นี ้คำดว่ำจะเปิด
พรีเซลในเดอืนกมุภำพนัธ์น้ี ปัจจบุนั
มยีอมขำยและ10% จำกกำรเปิดขำย
อย่ำงไม่เป็นทำงกำร โดยโครงกำรนี้

ปสันน สวัสดิ์บุรี

เป็นโครงกำรบ้ำนพร้อมอยูซ่ึง่มกีำร
ก่อสร้ำงแล้ว 30% คำดว่ำทั้งโครง 
กำรจะก่อสร้ำงแล้วเสรจ็และโอนได้
ทัง้หมดในปี 2563 นอกจำกนี ้ยงัมี
โครงกำรบำรำนพีำร์คร่มเกล้ำ มลูค่ำ
ประมำณ 1,000 ล้ำนบำท เป็นบ้ำน
เดีย่วสไตล์ COURTYARD จ�ำนวน 
86 ยูนติ ตัง้อยู่บนถนนร่มเกล้ำบน
ท่ีดนิ 22-2-1 ไร่ มีแบบบ้ำน 3 แบบ 
พืน้ทีด่นิเร่ิมต้น55 ตร.ว. พืน้ทีใ่ช้สอย
เริม่ต้น 190 ตร.ม. รำคำเริม่ต้น 8.89 
ล้ำนบำท ขึน้ไป ซึง่ก่อสร้ำงเสรจ็แล้ว 
90% มียอดขำยแล้ว 25% จะเปิด
ขำยในปีนีด้้วย
 อย่ำงไรกด็ ีตำมแผนงำนบรษิทั
จะพัฒนำโครงกำรปีละ 2โครงกำร 
โดยในช่วง 3 ปีนี้จะพัฒนำรวม 6 
โครงกำร มลูค่ำประมำณ 4,600 ล้ำน
บำท ส�ำหรบัผลกำรด�ำเนนิงำนในปี 
2559 นัน้บรษิทัมยีอดขำยรวมอยูท่ี่ 
455 ล้ำนบำท และมรีำยรบัจำกยอด
โอนกรรมสิทธิ์กว่ำ 100 ล้ำนบำท 
ส่วนปีนีต้ัง้เป้ำยอดขำยที ่ 800 ล้ำน
บำท และเป้ำหมำยรำยได้จำกยอด
โอนฯ 600 ล้ำนบำท ในจ�ำนวนนี้
เป็นแนวรำบ 50 ล้ำนบำท และได้ตัง้
งบซือ้ทีด่นิปีนี ้ 500-600 ล้ำนบำท 
พร้อมกนันี ้ ยงัได้ตัง้เป้ำกำรเตบิโต
ของยอดขำยและรำยได้ไม่ต�่ำกว่ำ 
10% ต่อปี

“มานะ พัฒนาการ” เปิดตวั New Brand Direction พร้อมเดนิ
หน้าสร้างแบรนด์ตอบโจทย์ความต้องการลกูค้า แย้มแผนปี 60 
ลยุเปิด 2 โครงการใหม่มลูค่ารวม 1,600 ล้านบาท ทัง้ตัง้เป้า
รายได้ที่ 600 ล้านบาท และเป้ายอดขายท่ี 800 ล้านบาท 

สนบัสนนุ	 :  นายณฐัวฒุิ  งานภญิโญ  ประธานบรหิารฝ่ายการตลาด 
บรษิทั ฟอลคอนประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) มอบเงนิสนบัสนนุการจดั
กิจกรรม  “Insurance  Academic  Seminar  2017”  ให้แก่ตัวแทน
นกัศึกษาคณะบริหารธรุกจิและเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาประกนัภยั มหา
วทิยาลยัอสัสมัชญั เพือ่น�าไปร่วมสนบัสนนุในการจดักจิกรรม

มอบเงนิ	:	นายสรุยิา เปลีย่นส ีผูอ้�านวยการอาวโุส ส�านกับรหิารลกูค้า 
บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) พร้อมผูบ้รหิาร มอบ
เงนิจ�านวน 200,000 บาท แด่มลูนธิคิรอบครวัข่าว3 เพือ่น�าไปช่วยเหลอื 
ผูป้ระสบอทุกภยัภาคใต้ โดยม ีนายวบิลูย์ ลรีตันขจร ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร กลุม่บรษิทัเซร์ิช เป็นผูร้บัมอบ
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เคลเบอร์-วนีสั’ลยุต่อ 

‘กานา’ก�าชยัหววิ‘อยีปิต์’เจ๊า

แองเจลคิ เคลเบอร์ แชมป์เก่ำ ออสเตร 
เลยีน โอเพ่น หวดเอำชนะ คำรนิำ วติต์-
ฮอฟฟต์ เพ่ือนร่วมชำต ิแบบเหงือ่ตก พลำด
ท่ำพ่ำยเซต 2 ก่อนทีจ่ะปิดเกม เอำชนะไป
ได้ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 6-2, 6-7 (3-7), 
6-2 โดยเธอผ่ำนเข้ำรอบสำม ไปพบกับ     
ครสิตีน่ำ พลสิโควำ ขณะที ่วนีสั วลิเลีย่มส์ 
เอำชนะ สเตฟำนี ่โวเกเล นกัหวดจำกสวติ
เซอร์แลนด์ 2 เซตรวด 6-3, 6-2 ผ่ำนเข้ำ
รอบสำม เป็นคร้ังที ่13 ของรำยกำรนี้  
 วลิเลยีมส์ ลงเล่นออสเตรเลียน โอเพ่น 
ครัง้แรก ในปี 1998 เป็นนกัเทนนสิหญงิ ที่
มีอำยมุำกท่ีสดุ ด้วยวัย 36 ปี ในกำรแข่งขนั
ประเภทเดียว และรำยกำรน้ี เป็นกำรลง
แข่งขนัแกรนด์สแลม คร้ังที ่73 ของเธอด้วย 
 “ฉนัต้องพดูถงึอำยขุองฉนัทกุครัง้ทีใ่ห้
สัมภำษณ์ ฉันได้มีโอกำสลงเล่นรำยกำร
ใหญ่ๆมำกมำย นบัเป็นเกยีรตอิย่ำงมำก ที่
ได้มีโอกำสเริ่มเล่นรำยกำรน้ีต้ังแต่อำยุยัง
น้อย และเล่นมำถงึทุกวนันี”้ 

ศึกแอฟรกินั เนชัน่ส์ คพั นดัแรก กลุม่ ดี 
กานา ได้ลกูโทษทีจ่ดุโทษ จำก องัเดร อำ
ยวิ กองหน้ำจำกทมี “ขนุค้อน” เวสต์แฮม 
ยไูนเตด็ เอำชนะ ทมียกูนัดำ ได้ส�ำเรจ็ ใน
ขณะทีอ่กีคูห่นึง่ อยีปิต์ ท�ำได้เพยีงเสมอกบั 
มำล ีแบบไร้สกอร์ 
 กำนำ เคยชนะ ทมีไอวอรี ่โคสต์ ด้วยลกู
โทษทีจ่ดุโทษ คว้ำแชมป์ไปครอง ในปี 2015 
ในเกมนี ้ช่วง 45 นำทแีรก พวกเขำเล่นได้ดี
กว่ำ และน�ำขึน้น�ำไปก่อน ในนำททีี ่32 เมือ่ 
อำยวิ ซดัลกูโทษทีจ่ดุโทษ หลงัจำก อำซำมวั
ห์ กยีนั ถกูดงึล้มลงในเขตโทษ แม้ว่ำครึง่
หลงั ยกูนัดำ ทีเ่พิง่เข้ำมำเล่นรอบสุดท้ำย 
เป็นครัง้แรก ต้ังแต่ปี 1978 จะท�ำได้ดขีึน้ แต่
กไ็ม่สำมำรถตเีสมอได้ จบเกมแพ้ไปในทีส่ดุ 
 ส่วนอกีคูห่นึง่ มำล ีมโีอกำสจงัหวะงำมๆ
ครัง้เดยีว ในนำททีี ่13 ของเกม เมือ่ ลำซซำ
น่ำ คลูบิำล ี กองกลำงจำก ทีมบำสเตยี มี
โอกำสครองบอลในกรอบเขตโทษ สบโอกำส
สับไกยงิเสำไกล แต่ อำห์เมด็ แอล เชนำวี 
นำยทวำรของอยีปิต์ เหยยีดตวัปัดออกไปได้ 

‘ฟาน กลั’โต้ข่าวยงัไม่รไีทร์
หลยุส์ ฟาน กลั อดตีผู้จัดกำรทมี “ปิศำจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ และ ทมีชำตฮิอลแลนด์ 
ออกมำตอบโต้กระแสข่ำวทีว่่ำ เขำตดัสนิใจเลกิ
อำชพีโค้ชแล้ว พร้อมกบัยนืยนัว่ำเขำจะตดัสนิ
ใจเรือ่งนีอ้กีครัง้ หลงัจำกทีเ่สรจ็สิน้จำกกำรพกั
ผ่อนแล้ว 
 “ผมยงัไม่รไีทร์ ผมก�ำลงัอยูใ่นช่วงพกัผ่อน
ของผม และหลงัจำกนี ้ ผมจงึตดัสนิใจว่ำจะท�ำ
อย่ำงไร มนัอำจจะมคีวำมเป็นไปได้สงู ทีผ่มจะ
รไีทร์ แต่มนักย็งัไม่ได้เจำะจงลงไป” ฟำน กลั 
กล่ำว “สือ่ในฮอลแลนด์ อยำกจะเขยีนอะไรกไ็ด้
ทีเ่ขำต้องกำร เหมอืนกบัทีส่เปน พวกเขำตัง้ใจ

ในหลำยๆเรือ่ง” 
 ฟำน กลั ทีเ่คยพำ ทมีอำแจ๊กซ์ อมัสเตอร์ดมั 
คว้ำแชมป์แชมเป้ียนส์ ลกี เมือ่ปี 1995 และคว้ำ
แชมป์ลีก กบัทมีบำร์เซโลนำ, AZ อลัก์มำร์ และ
บำเยร์ิน มวินคิ บอกว่ำกำรทีจ่ะกลบัมำคมุทมี
อกีครัง้ ขึน้อยูก่บัสโมสรทีเ่ดนิเข้ำมำหำเขำด้วย
 “ผมจะท�ำต่อหรอืไม่ มนักข็ึน้อยูกั่บข้อเสนอ
ทีผ่มได้รบัด้วย ผมเป็นโค้ชมำหลำยสโมสร มนั
ไม่มคีวำมจรงิเลยทีผ่มรไีทร์ ยงัไม่ใช่เวลำนี ้ผม
จะตดัสนิใจอกีครัง้หลงัเสรจ็ส้ินวนัพกัผ่อนของ
ผมช่วงเดือนมิถุนำยน หรือกรกฎำคมนั่น
แหละ” ฟำน กลั กล่ำว  

ดาวดิ บญ่ีา อดตีกองหน้ำทมีบำร์เซโลน่ำ และ
ทมีชำตสิเปน ออกโรงหนนุ เป๊ป กวำร์ดโิอล่ำ 
ผูจ้ดักำรทมี “เรอืใบสฟ้ีำ” แมนเชสเตอร์ ซติี้ 
กับกำรเปลี่ยนทีมในพรีเมียร์ลีกทีมน้ี ให้ยิ่ง
ใหญ่มำกขึน้ไปอกี 
 หลังจำกที่ประสบควำมส�ำเร็จมำกมำยกับ 
ทมีบำร์เซโลน่ำ และบำเยร์ิน มวินคิ กวำร์ดโิอล่ำ 
ถกูน�ำมำสูท่มีแมนฯ ซติี ้ด้วยควำมหวงัว่ำ จะต้อง
สร้ำงทมีให้เกรยีงไกรในยโุรป แต่ดเูหมอืนว่ำ กนุ 
ซอืชำวสแปนชิ ก�ำลงัประสบปัญหำกบักำรแข่ง 
ขนัลกีในประเทศ 
 ล่ำสดุ แมนฯ ซติี ้พ่ำยต่อ ทมีเอฟเวอร์ตนั 
4-0 เมือ่วนัอำทติย์ทีผ่่ำนมำ ส่งให้อนัดบัร่วง
ไปอยูอ่นัดบั 5 ของตำรำง มแีต้มตำมหลงั ทมี
เชลซ ีจ่ำฝงูถงึ 10 แต้ม 
 บญ่ีำ ขณะนีล้งเล่นให้กบั ทมีนวิยอร์ก ซติี้ 
ในเมเจอร์ลกี ยงัคงเชือ่มัน่และศรทัธำในควำม
สำมำรถของกวำร์ดิโอล่ำ ท่ีท้ังคู่เคยร่วมงำน
สมยัทีอ่ยูก่บัทมีบำร์เซโลน่ำ ทีเ่คยคว้ำแชมป์ลกี 
สเปน 2 สมยั และแชมป์แชมเป้ียนส์ ลกี ปี 2011 
 “เขำก�ำลงัอยูใ่นช่วงเวลำทียุ่ง่ยำก แต่เขำนัน้
ยอดเยีย่ม และผมคดิว่ำเขำมวีธิ ี และเขำมทีมี
สต๊ำฟทีด่ ี ทีส่ำมำรถเปลีย่นแปลงสถำนกำรณ์ 
และอนำคตของทีมได้ พวกเขำจะต้องดีขึ้น
แน่นอน” กองหน้ำวยั 35 กล่ำว  
 “ฟตุบอลเป็นเกมทีย่ำกในทกุๆประเทศ ผม
โชคดทีีผ่มได้เล่นภำยใต้กำรดแูลของ กวำร์ดโิอ
ล่ำ มำแล้ว เขำเป็นโค้ชทีย่ิง่ใหญ่ ส�ำหรบัทกุคน
ทีร่กัในเกมฟตุบอล เกมฟตุบอลเป็นเกมทีย่ำก 
แต่เขำกส็ำมำรถประสบควำมส�ำเรจ็มำมำกแล้ว 

สถติขิองเขำมนัน่ำมหศัจรรย์มำก”
 กวำร์ดโิอล่ำ พำทมีบำร์เซโลน่ำ คว้ำแชมป์
ลกีสเปน 3 สมยั แชมป์แชมเป้ียนส์ ลกี 2 สมยั 
แชมป์บนุเดสลกีำ 3 สมยั กบับำเยร์ิน มวินคิ 
ขณะที ่บญ่ีำ ยงิได้ 59 ประต ูจำกกำรลงเล่นให้
กบัทมีชำตสิเปน 97 นดั ให้เครดติ กวำร์ดโิอล่ำ 
ว่ำท�ำให้เขำเป็นนกัเตะทีม่คีวำมสำมำรถรอบตวั
มำกขึน้
 “ผมโชคดีมำกที่ได้มีโอกำสฝึกซ้อมกับเขำ 
เม่ือผมมำอยูบ่ำร์เซโลน่ำ ผมจะได้ใส่เสือ้เบอร์ 9 
และเมือ่ผมมำเล่นภำยใต้กำรดแูลของเขำ เขำ
เปลีย่นแปลงต�ำแหน่งผม รวมไปถงึสภำพจติใจ
ด้วย หลังจำกนัน้ ผมคดิว่ำผมเป็นนกัเตะทีด่กีว่ำ
เดมิ”  บญ่ีำ กล่ำว 

‘บญี�่’ออกโรงหนนุ‘เปป๊’
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รอยกำร์ตนู แห่ง Herald Sun เสนอภำพแม่พดูถงึนกั
เทนนสิว่ำ มนีสิยัร่ำเรงิ ท�ำสิง่ทีค่ำดไม่ถงึ และมอีำวธุส�ำคญั 
แต่พ่อทีอ่่ำนข่ำวโดนลัด์ ทรมัป์ เข้ำใจว่ำพดูถงึทรมัป์

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

สื่อทั่วโลกประโคมข่าวคึกคัก 
บำงส่วนคำดเดำกนัชลุมนุฝุน่ตลบ
กบัสิง่ทีจ่ะเกิดขึน้ หลงั นำยโดนลัด์ 
ทรัมป์ ผูน้�ำ “ขำใหญ่” ของโลก เข้ำ

ฝีมือของทรัมป์ โดยกลุ่มประเทศ
อำเซยีน ซึง่รวมทัง้ประเทศไทย ก็
ตกอยูใ่นสถำนกำรณ์เดยีวกนั 
 ทรมัป์ ยงัไม่เคยกล่ำวถงึกลุ่ม
ประเทศอำเซยีนโดยตรง โดยประ 
เทศในเอเชยี ทรมัป์จ้ีไปทีจี่นเป็น
ส่วนใหญ่ ตำมด้วยญีปุ่น่ เกำหลใีต้ 
และไต้หวนั ซึง่กรณขีองไต้หวนั ดู
เหมอืนทรมัป์จะยกขึน้มำ “ป่วน” 
จนีมำกกว่ำเจตนำอย่ำงอืน่ 
 ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว 
ความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้
ในกลุม่ประเทศอาเซยีน ช่วงที่
ทรัมป์ปฏิบัติหน้าที่ผู้น�าสหรัฐ
ระยะเริม่ต้น จงึเป็น “ผลพลอย 
ได้” หรอืไม่กเ็ป็น “ผลกระทบ
ข้างเคียงเชิงลบ” มากกว่าจะ
เป็นผลโดยตรง
 ภำคส่วนทีจ่ะเผชญิแรงกระเพือ่ม
จำกทรัมป์มำกท่ีสุด คือตลำดหุ้น 
ตำมด้วยตลำดพนัธบตัร ค่ำเงนิ และ
กำรเคลือ่นย้ำยเงนิของนกัลงทนุ 
 ทั้งนี้ ภำคธุรกิจดังกล่ำวใน     
อำเซียนหลำยประเทศ เกิดควำม
ผันผวนมำตั้งแต่ทรัมป์ชนะเลือก 
ตัง้แล้ว  
 ส่วนแนวโน้มในอนาคตบรษิทั 

วจิยัทางเศรษฐกจิและจดัอันดับ
เครดิต Moody’s Investors Ser-
vice มองว่าไทย มาเลเซยี สงิค 
โปร์ และเวยีดนาม จะได้รบัผล  
กระทบด้านการส่งออก หากทรมัป์
ใช้มาตรการกีดกันทางการค้า 
โดยจ�ากัดการน�าเข้าสินค้าจาก
ต่างชาต ิและลดการลงทนุตรง
ของนกัลงทนุต่างชาติ
 นักวิเครำะห์แห่ง forbes.com 
มองในมมุเดยีวกัน โดยรวมอนิโด 
นเีซยี และฟิลปิปินส์ ไว้ในกลุม่ทีจ่ะ
ได้รับผลกระทบด้ำนกำรส่งออก
ด้วย
 ด้ำนกำรส่งเสรมิสนัตภิำพและ
เสียภำพทำงกำรเมืองในภูมิภำค
อำเซียน นักวิเครำะห์แยก “เดำใจ” 
ทรัมป์เป็น 3 กรณี คืออำจจะให้
ควำมส�ำคัญกับอำเซียน และด�ำเนนิ
กำรในภำคปฏบัิตมิำกกว่ำโอบำมำ 
อกีกรณ ีทรมัป์อำจประเมนิว่ำ “ไม่
คุ ้ม” ที่จะเข้ำมำเป็นพี่เลี้ยงให้
อำเซียน และปล่อยให้อำเซยีนแก้
ปัญหำกบัจนีเอง 
 หรือไม่อย่ำงนั้น ทรัมป์อำจม
อบหน้ำทีใ่ห้ญีปุ่น่เป็นตวัแทน เข้ำ
มำเป็นพีเ่ลีย้งให้อำเซยีน เพือ่คำน
อ�ำนำจกบัจนี 
 โดยสรุปแล้ว ณ ปัจจุบัน 
ความเปลีย่นแปลงทีอ่าเซยีนจะ
เผชิญหลังทรัมป์ขึ้นครองอ�า-
นาจ ยังคงเป็นประเด็นที่ต้อง 
“Wait and see” ยงัไม่มอีะไร
ยนืยนัได้ว่าจะเกดิขึน้จรงิ 

 
 

In Brief : ย่อความ

มกีารคาดเดากนัคกึคกัทัว่
โลก เก่ียวกับส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้
หลงั โดนลัด์ ทรมัป์ เข้ารบัต�า
แหน่งผู ้น�าสหรัฐโดยใน
ส่วนของกลุ่มประเทศอา
เซยีน มกีารวิเคราะห์แบบ
“แทงกั๊ก” ทั้งผลเชิงลบ
และบวก

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รบัต�ำแหน่งประธำนำธบิดสีหรฐั
 ทรมัป์ มกี�ำหนดท�ำพธิปีฏญิำณ
ตน เข้ำรับต�ำแหน่งประธำนำธิบดี
สหรฐัคนที ่45 ต่อจำก นำยบำรคั โอ 
บำมำ ในวนัศกุร์ที ่20 มกรำคมนี้
 สื่อและนักวิเครำะห์ส่วนใหญ่
มองไปในทศิทำงเดยีวกนัว่ำ มแีนว
โน้มสูงที่ประชำคมโลกจะปั่นป่วน
ทัง้ด้ำนกำรเมอืงและเศรษฐกจิจำก

‘ทรัมป์’กับกลุ่มอ�เซียน

ข้อมูลภาพ : slate.com
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ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

  พันบาท
Non-Performing Loan2/ (net)  ประจำาไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 114,775 
 (ร้อยละ 0.74 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ)
เงินสำารองสำาหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำาหนด ประจำาไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 229,885 
เงินสำารองสำาหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำาไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 392,609 
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -   
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน  -   
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -   
เงินกองทุนตามกฎหมาย 5,222,450 
 (ร้อยละ 27.55 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 5,222,450 
 (ร้อยละ 27.55 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำาผิด
 พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . - 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 14,096,281 
   การรับอาวัลตั๋วเงินและการคำ้าประกันการกู้ยืมเงิน 47,248 
   ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำาหนด 39,299 
   เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 288,893 
   ภาระผูกพันอื่น  13,720,841 

36/12 พี.เอส.ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

.............................................................
( นายอู๋ เจีย หง )

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

.............................................................
( นายเซี่ย เฉิง จวิ้น )

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

1/ ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำาระแล้ว ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ตำ่ากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน
1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำาไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559   279,439
     (ร้อยละ 1.78 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำารงเงินกองทุน
                              สำาหรับธนาคารพาณิชย์                                                                   สำาหรับธุรกิจทางการเงิน
                (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย    (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย      
    การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำารงเงินกองทุนสำาหรับธนาคารพาณิชย์)                                       หลักเกณฑ์การกำากับแบบรวมกลุ่ม) 
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล  https://www.global-ebanking.com                                   ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล  . . . . . . . . 
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล      25 สิงหาคม 2559                                                      วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล     . . . . . . . .
ข้อมูล ณ วันที่           30 มิถุนายน 2559                                                      ข้อมูล ณ วันที่        . . . . . . . .  

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

                                     หนี้สิน                                         พันบาท 
เงินรับฝาก 11,674,858 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,990,704 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 39,928 
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ -   
หนี้สินทางการเงินที่กำาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -   
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 435 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม -   
ภาระของธนาคารจากการรับรอง -   
หนี้สินอื่น  120,197 
    รวมหนี้สิน 14,826,122 
  
                                 ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของทุน 1/ 4,000,000 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ -153 
กำาไร (ขาดทุน) สะสม 1,386,157 
   รวมส่วนของเจ้าของ 5,386,004 
      รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  20,212,126

                                  สินทรัพย์                                       พันบาท 
เงินสด  94,396
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,843,288 
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ -   
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 5,905 
เงินลงทุนสุทธิ 2,855,984 
     (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ  -   
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ 15,287,315 
ดอกเบี้ยค้างรับ 22,314
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง -   
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ -   
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 36,303 
สินทรัพย์อื่นสุทธิ  66,621 
 
 

รวมสินทรัพย์ 20,212,126 
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08296-AOM-170815-01

ติดตอ 08-1296-5862 ทุกวันไมเวนวันหยุด

รับเหมาปลูกสรางบาน
และตอเติมบาน

ราคาเหมา (วัสดุ+คาแรง) 7,900.-/ตร.ม.
ราคาเหมา (เฉพาะคาแรง) 4,900.-/ตร.ม.

วัสดุเกรด A ลูกคาเลือกได
มีผลงานใหชมกอนตัดสินใจ

081499-OM-101416-01

•	 จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก		(แรกเกดิ-เข้าโรงเรยีน)	
•		แม่บ้าน	•	ผช.พยาบาล	
•		ดูแลผู้สูงอายุ	•	ผู้ป่วยทั่วไป
•		ผู้ป่วยหนัก	•	อัมพฤกษ์	•	อัมพาต		
•		ให้อาหารทางสายยาง	
•		ดูดเสมหะที่บ้าน		โรงพยาบาล	
	 ทั้งประจ�า-ไปกลับ	กทม.-	ตจว.	
	 โดยพนักงานที่มีประสบการณ์

ศูนย์มัคคพัฒน์

รับสมัครพนักงานทุกต�าแหน่ง
ติดต่อ คุณกัญณลัคน์

เบอร์โทร. 081-4990136
02-3935076, 02-7482128 

59 เฉลิมพระเกียรติฯ ซ.9 

0273393-OM-231216-01

รับสมัครพนักงานรับ-สงเอกสาร 7อัตรา• ชาย/หญิง • มีประสบการณ
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
• วุฒิม.3ขึ้นไป 

ติดตอ บ.วาย.เอ็น.เอ็กซเพรส เซอรวิส จำกัด 
ลาดพราว 130 โทร.0-2733-9322-23

TAVVEESUK-OM-141216-01

ขาย-เชา คอนโดสำนักงาน
เนื้อที่ 23 ตร.ม. ชั้น 2 คอนโดวอเตอรฟอรด 
รอยัลสูท สูง 8 ชั้น ตั้งอยูถนนเสนานิคม 1 แยก 
12 (ซอยซูซูกิ) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 
ทำเลที่ตั้งการคมนาคมสะดวก วิวสระวายน้ำ, สวน 
และมีหองฟตเนส แวดลอมดวยคอนโดศุภาลัย, 
พฤกษา, ชาโตว ฯลฯ อยูใกลสี่แยกรัชโยธิน

ติดตอ คุณสรศักดิ์ โทร. 08-1684-5181
รายละเอียดเพิ่มเติม

Line ID : sake8479

08192459-OM-170117-01

08192459-OM-170117-01

รานเสริมสวย
นวดแผนไทย

ใหเชา พรอมอุปกรณ

สนใจโทร. 08-1924-5929

ราคา 40,000.-/เดือน

หองวางใหเชา
ราคา 3,000.-/เดือน

อยูสีลม ทุงมหาเมฆ
บางรัก

รานเสริมสวย
นวดแผนไทย

ใหเชา พรอมอุปกรณ

สนใจโทร. 08-1924-5929

ราคา 40,000.-/เดือน

หองวางใหเชา
ราคา 3,000.-/เดือน

อยูสีลม ทุงมหาเมฆ
บางรัก



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

063672-OM-060117-01060636367272 O-OMM-06060101117 0-00111

ขายที่ดิน

167 ตร.ว. หองเชา 9 หอง บาน 1 หลัง เลขที่ 38 หมู 2 ต.หนองหอย ถ.เกาะกลางศรีบุญเรือง
ซอย 2 อ.เมือง จ.เชียงใหม หองเชาเดือนละ 1,500 บาท บานเดือนละ 2,500 บาท

ไมรวมคาน้ำ คาไฟ คนเชาเต็มทุกหอง ราคา 15 ลานบาท (ตอรองได) สนใจ โทร. 06-3672-3206

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4498 (1023) วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

LONDRI-OM-170117-01
โทร. 0-2907-9995 08-1933-3583

• เพศชาย
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ
 และปริมณฑลเปนอยางดี

พนักงาน
ขับรถสงของ

คาแรง 500 บาท/วัน

TPN-PIN-050117=4*6_01

ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่�ยเอกส�ร เป็นระยะเวล� 10 ปี ได้ทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับ
เสื้อผ้�และสินค้�อุปโภค บริโภค ต้องก�รรับสมัครพนักง�น....ด่วนดังนี้

บริษัท ที. พี. เอ็น. พัฒน์ธนารุ่งเรืองกิจ จำากัด 

และบริษัท ที. พี. เอ็น. โรจนเอเชีย กรุ๊ป จำากัด

สนใจติดต่อได้ที่ คุณอิค
เลขที่ 17/476 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทุรี 11150

โทร. 0-2923-9274, 06-3939-5600, 09-2375-9550

1. พนักงานขาย         2 อัตรา
 • เพศช�ย/ หญิง อ�ยุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6-ปวช. ขึ้นไป 
 • มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ
 • ร�ยได้ : เงินเดือน + คอมมิชชั่น + ค่�โทรศัพท์ + โบนัส

2. พนักงานบัญชี          2 อัตรา
 • เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6-ปวช. ขึ้นไป
 • ถ้�มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

3. ช่างซ่อมบำารุง          2 อัตรา
 • เพศช�ย อ�ยุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6-ปวช. ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน 
 • ถ้�ไม่มีคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะท�งจะมีผู้ฝึกสอนให้

4. พนักงาน Support    1 อัตรา
 • เพศช�ย/ หญิง อ�ยุ 19 ปีขึ้นไป
  • วุฒิม.6-ปวช. ขึ้นไป 
 • ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
 • ขยัน อดทน



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

P.S.-PIN-131216=4*6_01

รับสมัครด่วนรับสมัครด่วน

โทร.0-2331-8426-7

สนใจติดต่อ
หจก.พี.เอส.คอสโมพลาสท์

เลขที่ 691 ซ.สวัสดี 4 ถ.สุขุมวิท 50 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10260

พนักงานขายประจำาโชว์รูม
• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
• เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย กล้าแสดงออก
• มีประสบการณ์ด้านการขาย 
  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีเงินเดือนประจำา + คอมมิชชั่น

SAHAKRON-OM-271216-01

โทร. 0-2579-7070, 0-2579-8725-6 www.02598899.com

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

• อายุไมเกิน 30 ป
• วุฒิปร�ญญาตร�สาขาการเง�น-การธนาคาร 
 การบัญช� เศรษฐศาสตร หร�อบร�หารธุรกิจ
 หร�อสาขาที่เกี่ยวของกับการเง�น 
• เง�นเดือนขั้นต่ำรวมคาครองช�พ 15,000 บาท
• ปรับเง�นเดือนทุกปขั้นสูงสุด 53,710 บาท
• โบนัสไมเกิน 4 เดือน • สัญญาจางถึงเกษียณอายุ 60 ป

งานมั่นคง พรอมโบนัส สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค. 59-31 ม.ค. 60

เจาหนาท่ีการเงิน

• อายุไมเกิน 30 ปกยุไมเกิมเกอา
• วฒิปร�ญญาตร�สาขาการเง�น การธนาคารวฒิ

1 อัตรา 

สนใจติดตอ เลขที่ 8 ซอยธนิยะ
(BTS ศาลาแดง) แขวงสุร�ยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
สอบถามไดตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป โทร. 0-2637-0160

AROYY-AOM-010616-01

มีโอกาสไดรายได
30,000 บาทขึ้นไป

มีโอกาสไดรายได
30,000 บาทขึ้นไป

ม อโโีมีโอ

รานเนื้อยาง
อรอย

รานเนื้อยาง
อรอย มีโอกาสไดไปญี่ปุน

มีโอกาสไดไปญี่ปุน

รายได 14,500 บาทขึ้นไป
(รวมทิป)รายได 14,500 บาทขึ้นไป
(รวมทิป)

พนักงานเสิรฟพนักงานเสิรฟ

พนักงานบัญชีพนักงานบัญชี

ผูชวยผูจัดการผูชวยผูจัดการ
•  เพศหญิง • เงินเดือนขึ้นอยูกับ
 ความสามารถในการใชภาษาญี่ปุน

• เพศหญิง • ไมจำกัดวุฒิ

• เพศหญิง • ไมจำกัดอายุ
• เงินเดือนแลวแตประสบการณ

Part-time 
รายไดเริ่มตนชั่วโมงละ 60 บาทขึ้นไป

Part-time 
รายไดเริ่มตนชั่วโมงละ 60 บาทขึ้นไป

บริษัทฯ มีเงินเดือนประจำ+คารถ+ทิป+ประกันสังคม+เบี้ยขยัน
ยูนิฟอรม และมีวันหยุดสัปดาหละ 2 วัน

บริษัทฯ มีเงินเดือนประจำ+คารถ+ทิป+ประกันสังคม+เบี้ยขยันบริษัษัทฯฯ มีมเีงินเดืดือนประจำ+คคารถ+ นยนยนถ+ทิป+ประกันสังคม+เบี้ยขยัน
ยูนิฟอรม และมีวัยูนฟิออรมม แและมีวัั หยุดสปดาหละ 2 วนนหยุดสปดาหละ 2 วนวันหยุดสัปดาหละ 2 วนัยูนิฟอรม และมีวันหยุดสัปดาหละ 2 วนั

บริษัทฯ มีเงินเดือนประจำ+คารถ+ทิป+ประกันสังคม+เบี้ยขยัน
ยูนิฟอรม และมีวันหยุดสัปดาหละ 2 วัน

้ ไ้ ไ

จำนวนมากจำนวนมาก

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4498 (1023) วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560
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F3001_P1_Marine_050117

Marine Acary Production Co.,Ltd. (Myanmar)Marine Acary Production Co.,Ltd. (Myanmar)
โรงงานปลาป่นและโรงน�้าแข็งรับสมัครพนักงานดังนี้

ท�างานที่ประเทศพม่า

Marine Acary Production Co.,Ltd.  
(Myanmar)
สนใจติดต่อโดยตรงที่ คุณมทนะ

โทร.08-6378-3364

สวัสดิการ :

• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

  ค่าเดินทางไป-กลับ 

• ที่พักประจำาในโรงงาน

• ทำางานที่ประเทศพม่า 

  เดินทางกลับทุก 2 เดือน

1.ช่างไฟฟ้าประจ�าโรงงาน   3 อัตรา

  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

  • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล

  • สามารถเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ต่อวงจรได้

2.ช่างเดินเครื่องท�าน�้าแข็งซอง 1 อัตรา

E-Mail : andamanwinner@gmail.com

silkscreen-PIN-050117=C3_01

• ช่างซิลค์สกรีน
• อัตราเงินเดือน 
  13,000 บาทขึ้นไป/เดือน
• มีประกันสังคม+ค่าล่วงเวลา

โทร. 0-2072-2331, 
0-2735-9152, 
084-455-5246

รับสมัครด่วน

สนใจติดต่อ : เคที พริ้นติ้ง 99/2572 ซ.นักกีฬาแหลมทอง 1  

แยก 2-3 ถ.กรุงเทพ-กรีฑา แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

rubsamak-PIN-050117=C3_01

ผู้ช่วยแม่บ้าน

ประจ�าบ้าน

• เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

สนใจติดต่อได้ที่ คุณรุ่งฤดี

รับสมัครด่วน

โทร. 081-668-2170
0232765-OM-090117-01

I.F. (THAILAND) Co. Ltd. บริษัทอินเตอรเน็ต ฟรานซ (ประเทศไทย) จำกัด 1134/225 Prima Srinakharin
Bldg.C 1st Floor Srinakharin Road Suan Luang District Bangkok 10250 Tel : ++(66) (0)2 327-6598

Fax : ++(66) (0)2 327-6599 E.mail : ift.export@orange.fr Web Site: www.ift-group.biz

EXPORT
ASSISTANT

บริษัท อินเตอรเน็ต ฟรานซ (ประเทศไทย) จำกัด

 PO SITIO N
1

I.F. (THAILAND)CO., LTD.

PROFILE would be :
• FEMALE 
• AGE : FROM 25 TO 40 YEARS OLD
• FLUENT ENGLISH
 SPEAKING & WRITING
• SECOND LANGUAGE
 (FRENCH OR CHINESE) WOULD BE 
 APPRECIATED
• PERFECT KNOWLEDGE OF EXCEL,
 WORD (MICROSOFT SOFTWARE) AND
 OUTLOOK
• INTERNATIONAL BUSINESS & 
 MARKETING STUDIES//UNIVERSITY
 GRADUATED or MINIMUM 10 YEARS
 EXPERIENCE IN INTERNATIONAL
 TRADING & MARKETING BUSINESS

TURIAN-OM-071216-01

ติดตอ 08-1624-9004

ติดตอ 08-1624-9004 ไรละ 2 ลาน

ราคา
800,000/ไร

ขายสวนทุเรียน+ผลไม 30 ไร
สวนสมบูรณเก็บผลไดทั้งป
หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. 

ริมทางขึ้นเขาใหญ

ขายที่ดิน 10 ไร บางเลน
แถมที่งอก 5 ไร

อยูในซ.วัดรางกำหยาด
หนาติดถนน หลังติดคลอง
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

มหดิล J 14.00 น. ศ.พญ.สฤก-
พรรณ วไิลลกัษณ์ แพทย์เฉพำะ
ทำง สำขำมะเร็งวิทยำนรีเวชคณะ
แพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธบิ 
ด ีและ นพ.ณฐัวฒุ ิกนัตถำวร แพทย์
เฉพำะทำงสำขำมะเรง็วทิยำนรเีวช 
โรงพยำบำลจฬุำภรณ์ แถลงข่ำวโครง 
กำร “Stop Cervical Can cer มะ 
เร็งปำกมดลูกป้องกันง่ำยกว่ำรักษำ” 
ทีศ่นูย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน J 
15.00 น. อษุามณ ี ไวทยานนท์ 

กำรผูจ้ดักำรใหญ่ ธนำคำรกรงุไทย 
แถลงวิสัยทัศน์และทิศทำงกำรด�ำ 
เนินธุรกิจของธนำคำรในปี 2560 ที่ 
ห้องวำยภุกัษ์ ชัน้ 4 อำคำรส�ำนกั 
งำนใหญ่ นำนำเหนอื J 14.00 น. 
ศ.เกยีรตคิณุ พญ.อรณุ ีทรพัย์-
เจรญิ หวัหน้ำโครงกำรวจิยัวคัซนีฯ
และท่ีปรึกษำคณะเวชศำสตร์เขต
ร้อน แถลงข่ำว วคัซนีไข้เลอืดออก..
ในมมุมองผูร่้วมวจิยัวคัซนี ที ่คณะ
เวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัย

J 08.00 น. อภญิญา สจุรติา-
นนัท์ รองอธิบดกีรมสวสัดกิำรและ
คุม้ครองแรงงำน เปิดโครงกำรเสรมิ
สร้ำงองค์ควำมรู ้ด้ำนสวัสดิกำร
แรงงำน ที่โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ 
J 13.30 น. ผยง ศรวีณชิ กรรม 

เปิดตวัธรุกจิเคร่ืองสำอำง แบรนด์ 
“UZI COSMETIC” ที่ Crystal 
Court ชัน้ M สยำมพำรำกอน J 
17.00 น. นธิ ิพฒันภกัด ีรองประ 
ธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยสือ่โฆษณำ 
บรษิทั เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ จ�ำ
กดั (มหำชน) แถลงข่ำว “Chang-
Major Movie on the Beach ครัง้
ที ่5 ในตอน 5 For Friends” ทีล่ำน 
อนิฟินซิติี ้ฮอลล์ พำรำกอนซนีเีพลก็ซ์ 
ชัน้ 5 ศนูย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน

ม.ชนิวตัร ร่วมกับ โฮมบำยเออร์ไกด์ 
เปิดหลักสูตรกำรอบรมระยะสั้น 
The NEXT Real 3 หลงัประสบ
ควำมส�ำเรจ็จำกกำรจดัท�ำหลกัสตูร
ปั้นผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์
รุ่นใหม่มำแล้ว 2 รุ่น เน้นผู้เรียน 
เรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์สดุยอดมอื
อำชีพของเมอืงไทยทกุรุน่ 
  นายอนนัต์ อศัวโภคนิ ผูก่้อ
ตัง้หลกัสตูร The NEXT Real  และ 
ประธำนกรรมกำร บมจ.แลนด์แอนด์ 
เฮ้ำส์ กล่ำวว่ำ หลกัสตูร The NEXT 
Real3 จัดท�ำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู ้ 
ประกอบกำรรุ่นใหม่โดยเฉพำะทั้ง
ในด้ำนกำรเรียนรู้ทักษะทำงธุรกิจ
จำกตัวจริงของวงกำรอสังหำริม 
ทรพัย์ และเทคนคิกำรมองโอกำส
ใหม่ๆด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ล่ำสดุรวมทัง้กำรส่งเสรมิทกัษะกำร
มองรอบด้ำน ท่ีผูเ้รยีนรูไ้ด้เรยีนรูท้กุ
มติสิำมำรถน�ำไปใช้ได้จรงิทนัที
  กำรประกอบธุรกิจอสังหำริม 
ทรพัย์ทกุวนันีต้้องอำศยั ทศันคตทิี่
ถูกต้องและใช้ทกัษะประสบกำรณ์ที่
สัง่สมถ่ำยทอดกนัระหว่ำงผูป้ระกอบ
กำร เพือ่ผลติสินค้ำอสงัหำรมิทรพัย์
ทั้งประเภทท่ีอยู่อำศัยหรืออสังหำ 
ริมทรัพย์ประเภทอื่นที่มีคุณภำพ 
ตรงควำมต้องกำรของตลำด จงึจะ
ท�ำให้ธรุกจิประสบควำมส�ำเรจ็ ผนวก
กบัเศรษฐกิจไทยเชือ่มโยงกบัเศรษฐ 
กจิประเทศเพือ่นบ้ำนและเศรษฐกจิ
โลกมำกขึน้ จงึเป็นควำมจ�ำเป็นทีผู่้
ประกอบกำรต้องรูเ้ท่ำทนัแนวโน้ม
ตลำดทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่จำกกำร

กอบกำรทีเ่ข้ำมำเรยีนรูจ้ะได้รบัประ 
โยชน์และควำมรูต้ลอดจนเครอืข่ำย
กำรท�ำธุรกิจไปต่อยอดกำรท�ำงำน
ในชวีติจรงิได้
  นายบรสิทุธิ ์กาสนิพลิา กรรม 
กำรผูจ้ดักำร บรษิทั โฮมบำยเออร์
ไกด์ จ�ำกดั และผูอ้�ำนวยกำรหลกั 

สตูร The NEXT Real  กล่ำวว่ำ 
หลกัสตูร The NEXT Real 3 ผูเ้ข้ำ
อบรมนอกจำกกำรเรียนรูจ้ำกประสบ 
กำรณ์จรงิของนกัอสงัหำริมทรพัย์มอื
อำชพี อำท ิอนนัต์ อศัวโภคนิ ประ 
ธำนกรรมกำร และประธำนกรรม 
กำรบรหิำร บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้ำส์, 
เศรษฐำ ทวสีนิ กรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ บมจ.แสนสริ,ิ ไตรเตชะ ตัง้-
มติธรรม กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
บมจ.ศภุำลยั, ชำนนท์ เรอืงกฤตยำ 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรม 
กำรผู้จัดกำรใหญ่ บมจ.อนันดำ-
ดเิวลลอปเม้นท์ ฯลฯ 
 ส�ำหรับผู้สนใจสำมำรถสมัคร
เรยีนได้ตัง้แต่วนันี ้ จนถึง 10 ก.พ. 
2560 สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที ่โทร. 09-5175-2818 และ 0- 
2650-6018 www.thenextreal.
com Email : info@thenextreal.
com

จดัท�ำหลกัสตูรใน 2 รุน่ทีผ่่ำนมำ ได้
รบักำรตอบรบัและประสบควำมส�ำ 
เรจ็เป็นอย่ำงดทีัง้ในส่วนของผูป้ระ 
กอบกำรทีม่ำสมคัรเรียนและกำรประ 
เมินผลจำกกำรเรียนรู้ตลอดหลัก 
สตูร ในปีนีป้รบัหลกัสตูรให้ทนัสถำน 
กำรณ์มำกยิ่งขึ้น ซึ่งมั่นใจว่ำผู้ประ 

หลกัสตูร‘The NEXT Real 3’ 

อนนัต์ อศัวโภคนิ
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พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีรบัมอบเงนิ จ�านวน 2 ล้าน
บาท จาก ศภุลกัษณ์ อมัพชุ และคณะผูบ้รหิารจาก บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ 
เพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  ภายใต้โครงการ 
“MHeart รวมน�า้ใจช่วยภยัน�า้ท่วมภาคใต้” 

วรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม แถลงข่าว การ
จดันทิรรศการผลงานสะสม “กลบับ้าน” ซึง่จะจดัแสดงผลงานสะสมของ 
คณุเทพ จลุดลุย์ จ�านวน 29 ภาพ จากศลิปิน อาท ิอ.ศลิป์ พรีะศร ีอ.เฟ้ือ 
หรพิทิกัษณ์ อ.ชะลดู นิม่เสมอ ทีห่อศลิป์ร่วมสมยัราชด�าเนนิ 

ประจกัษ์-ละออ ตัง้คารวคณุ ประธานทีป่รกึษากลุม่บรษิทัทโีอเอ พร้อม
ด้วย วนรชัต์-เรอืโท แพทย์หญงิปิยะชนก ตัง้คารวคณุ มอบเงนิช่วยเหลือ
ผูป้ระสบอทุกภยัภาคใต้ จ�านวน 1,000,000 บาท โดยม ีพลเอกเฉลมิชยั 
สทิธสิาท ผบ.ทบ. เป็นผูร้บัมอบ ทีก่องบญัชาการกองทพับก 

ทองมา วจิติรพงศ์พนัธุ ์ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) มอบเงนิ 1 ล้านบาท 
ให้แก่ ดารณ ีเสสะเวช ประธานชมรมแม่บ้านต�ารวจภธูรภาค 1 เพือ่ช่วย
เหลอืให้กบับตุรข้าราชการต�ารวจทีม่คีวามต้องการพเิศษ 

เนยีจา เซวกั รองประธานบรหิาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่การ
ค้า แผนกอาหารเสรมิสขุภาพ เซเรบอส แปซฟิิก ร่วมกับ ตลุย์ วงศ์ศภุสวสัดิ ์
รองประธานอาวุโส และ ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั  เซเรบอส (ประเทศไทย) 
แถลงข่าว “แบรนด์ ปรบัโมเดลธรุกจิใหญ่  รบัไทยแลนด์ 4.0” 

ธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ  รองประธานกรรมการในกลุม่บรษิทัไทยซมัมทิและ
ผูก่้อตัง้โครงการ TJ’s True South แถลงข่าวเปิดตวัโครงการ TJ’s True 
South  เฟ้นหานกัผจญภยัท�าตามความฝันร่วมทมีเป็น10 ชวีติผนกึก�าลงั
พชิติจดุใต้สดุของโลก เพือ่น�าธงไตรรงค์ไปปักให้เป็นทีรู่จ้กัในระดบัโลก

อรษุ นวราช เลขานกุารมลูนธิสิงัคมสขุใจ พร้อมด้วยผูแ้ทนจาก 10 หน่วย
งาน ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) “พฒันาและขยายช่อง
ทางการตลาดผลไม้คณุภาพ” เพือ่พฒันาและยกระดับคุณภาพชวีติเกษตรกร
ตามแนวทางหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ 

สยาม  เซอร์เพนทาเรยีม  ศนูย์การเรยีนรูแ้ละพพิธิภณัฑ์ง ู จดักจิกรรม
พเิศษต้อนรบัวนัเดก็แห่งชาตเิพือ่ส่งความสขุ มอบความรู ้คูร่อยยิม้ ให้
น้องๆ  ได้เรยีนรูเ้รือ่งราวชวีติของงผู่านมมุมองของง ู พร้อมการเล่นเกม
ตอบค�าถามเกีย่วกบัง ูเพือ่ร่วมรบัลกูโป่งและของทีร่ะลกึอกีมากมาย 
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ดร.วษิณ ุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ี เป็นประธานรบัมอบเงนิบรจิาค 
ในรายการพเิศษ “อสมท ช่วยผูป้ระสบภัย สานใจประชารฐั” ซึง่อสมท 
อาสาเป็นสือ่กลางเพือ่ระดมความช่วยเหลอืและน�าเงนิส่งต่อไปยงัผูป้ระสบ
ภยัน�า้ท่วมในภาคใต้ โดยขณะนีม้ยีอดเงินบรจิาคกว่า 21 ล้านบาท 

เทวนิทร์ วงศ์วานชิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารกลุม่ ปตท.เปิดงาน 
“ตะลยุฝันวนัเดก็ ประจ�าปี 2560 ตอน ธ ทรงเป็นแรงบนัดาลใจ สบืสาน
พระราชปณธิาน เป็นพลงัทีย่ัง่ยนื” ที ่อาคาร ปตท. ส�านกังานใหญ่ 

นายสตัวแพทย์สรวศิ ธานโีต รองอธบิดกีรมปศสุตัว์ รบัมอบผลติภณัฑ์ จาก
ประเสรฐิ อนชุริาชวีะ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ธรุกจิสาขาต่างประเทศ 
ซีพีเอฟ  เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์  ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือ
ประชาชนและพีน้่องเกษตรกร ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากวกิฤตน�า้ท่วมภาคใต้ 

จติต์สภุา  สขุเจตน ี ผูอ้�านวยการฝ่ายภาพลกัษณ์องค์กรและกจิกรรมสงัคม 
กลุม่วงัขนาย ร่วมกบัภาควชิาเวชศาสตร์การธนาคารเลอืด คณะแพทยศาสตร์
ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ได้จดักจิกรรมรับบริจาคโลหติเพือ่ถวาย
เป็นพระราชกศุล แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

ธนัญชยั สมหุวญิญ ูกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แอดวานซ์  เวบ็  เซอร์วสิ 
จ�ากดั (มหาชน) จบัมอื ณฐัรนิทร์  พยุงวงศ์ ผูอ้�านวยการฝ่ายขายและการ
ตลาดบรษิทั เดอะ แพลทนิมั กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ตดิตัง้ตูเ้ตมิเงนิอจัฉรยิะ
ใหม่!รุน่ KP4 พร้อมให้บรหิารทัง้ทางด้านการเตมิเงนิมอืถอื จ่ายช�าระบลิ 

ชนสิา แก้วเรอืน ผูบ้รหิารสยามพารากอน พร้อมด้วย ธานนิทร์ ตริณ-
สวสัดิ ์ผูบ้รหิาร ทร ูวชิัน่ส์ กรุป๊ ผนกึก�าลงัร่วมจดังาน “สยามพารากอน 
เวลิด์ เพลย์กราวนด์ 2017 : เพลย์ อทิ ฟอร์เวร์ิด” เนรมติโลกแห่งความ
สขุสนัต์ และศนูย์กลางแห่งการเรยีนรู ้เนือ่งในวนัเดก็แห่งชาติ 

พเิชยีร  คสูมทิธิ ์ รองประธานมลูนธิอิายโินะโมะโต๊ะ  พร้อมด้วยคณะผู้
บรหิารร่วมมอบผลติภณัฑ์บรษิทัฯ  “ย�าย�า  ช้างน้อย”  ให้กบัหน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชนต่างๆ  รวม  41  แห่ง  เพือ่ใช้มอบเป็นของขวญัให้กบั
น้องๆ ในกจิกรรมวันเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2560 

มร.อจิ ิฟรูคูาวา กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ฟจูติส ึ(ประเทศไทย) จ�ากดั 
และพนกังาน  ได้ร่วมกนัจดักจิกรรมในโครงการ  “Fujitsu We Care 
2016” เป็นปีที ่3 โดยทัง้ 3 ปี ฟจูติสปึลกูและเพาะกล้าไปแล้วจ�านวน
กว่า 3,000 ต้น ทีคุ่ง้บางกระเจ้า จงัหวดัสมทุรปราการ 


