
12วันปิดล้อม!
สารอย่างมสีต ิเพือ่ไม่เป็นเชือ้เร่ง
ให้สถานการณ์บานปลาย รนุแรง 
เพราะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิด  
ขึ้นมากน้อยแค่ไหน หรือฝ่าย
ไหนจะให้ข่าวอย่างไร แต่ “ความ
จรงิมเีพยีงหนึง่เดยีว” ทีส่ามารถ
พิสูจน์ได้จากพยานหลักฐานไม่ 
ใช่ค�าพดู

รัฐบาลใช้อ�านาจมาตรา 44 เข้า
ปิดล้อมเพื่อตรวจค้นจับตัวพระ
ธมัมชโยมาครบ 12 วนัแล้ว แต่
ยังไม่มีวี่แววว่าจะประสบความ
ส�าเรจ็ ซึง่ 12 วนัทีผ่่านมามเีรือ่ง
ราวเกิดขึ้นมากมาย แต่ฝ่ายวัด
กบัฝ่ายเจ้าหน้าทีพ่ดูกนัไปคนละ
ทาง ผูท้ีต่ดิตามเรือ่งนี ้ ไม่ว่าจะ
เชยีร์ฝ่ายไหน จงึต้องตดิตามข่าว 
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จะนบัถอืศาสนากไ็ม่จ�าเป็น
ต้องแบกศาสนา

 3

ไม่ต้องแบกศาสนา

editor59lokwannee@gmail.com

ไม่มีใครสนใจ
ข่าวเราโดดร่มแล้ว

ฮ่า ฮ่า ฮ่า

ฤาจะมีวาระซ่อนเร้น?

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

การใช้ “ม.44” จับ “พระธัมมชโย” 
เปลี่ยนเขตอภัยทานเป็นเขตสงคราม 
ฤาเป้าหมายล้างบาง “ลัทธิธรรมกาย”? 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เตือนใช้อ�านาจพิเศษ 
ทุกครั้งที่ใช้อ�านาจยิ่งเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ 
“ลอย ลมบน” จับกระแส “7 สนช.” โดดร่ม 
บทพิสูจน์ “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” วิพากษ์อ�านาจ “รัฐประหาร” 
ตรวจสอบไม่ได้และละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน 
“โคทม อารียา” ชี้ประชาธิปไตยอยู่ที่ “คนรุ่นใหม่”

ยางอาย!

เอพีฯตั้งธง
13,600ล้าน
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

12 วันแล้วยังไม่จบ
จะยืดเยื้อไปอีกกี่วันหรือจบอย่างไร

ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะตอบได้

โครงหกั ซีท่ี ่1-6 ไหปลาร้าหกั เลอืด
ออกทีห่ ูแต่โรงพยาบาลแรกรบัไม่กล้า 
รับรักษา เพราะกลวั มาตรา 44 10.ตู้
คอนเทนเนอร์ปิดล้อม และปิดกัน
ขวางทางเข้าออกตรงประต ู5 และวัน
ศกุร์ที ่24 ก.พ. 60 มตีูค้อนเทนเนอร์ 
ขนาด 12 เมตร 2 ตู ้ปิดทางเข้าประตู 
15 โดยมกีารให้ข่าวจากเจ้าหน้าทีร่ฐั 
อ้างว่า เจ้าหน้าทีว่ดัน�าไปปิด ทัง้ทีห่ลกั
ฐานจากภาพกล้องวงจรปิดกช็ดัเจน
ว่า เป็นเจ้าหน้าทีใ่ช้ยานพาหนะของ
ดเีอสไอ เป็นผูน้�ามาวางปิดขวางประ 
ตทูางเข้า 15 ฝ่ังนอกวัด 11.วัดถกูใส่
ร้ายว่า เตรยีมก่อความวุน่วายและก่อ
ความรุนแรง ทัง้ทีวั่ดยดึแนวทาง สงบ 
สนัต ิอหงิสา
 12.มีข่าวลือเตรียมมีการใส่ร้าย
วัดกรณสีถาบนั อนัเป็นทีเ่คารพของ
คนไทย ซึง่ขอชีแ้จงว่า ทางวดัให้ความ
เคารพต่อสถาบนัชาต ิศาสนา มหา
กษตัรย์ิ มาโดยตลอด
 นัน่เป็นมมุมองของทางวัด ส่วน
มมุของฝ่ายปฏิบตัิ พ.อ.วนิธยั ส-ุ
วาร ีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่ง

สงค์อะไร น�้ำมันก็น�ำมำใช้อ�ำนวย
ควำมสะดวกส�ำหรบัรถในองค์กร ไม่
ได้น�ำมำขำยโกงรำคำ หรอืเพือ่จะน�ำ
ไปเป็น เชือ้เพลงิในกำรก่อเหตคุวำม
ไม่สงบแต่อย่ำงไร เพยีงแต่มปีรมิำณ
ทีม่ำก เพรำะรถในองค์กรมจี�ำนวน
มำกเท่ำนัน้เอง หำกท�ำกำรตรวจเสรจ็
แล้ว ทำงวดัพระธรรมกำยขอคนืด้วย
 6.ถูกตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ต้ังแต่วนัท่ี 25 ก.พ. 60 ปิดกัน้เสรี 
ภาพในการรบัรูข่้าวสารของประชาชน 
เป็นการละเมดิสทิธมินษุยชนขัน้พืน้
ฐาน 7.ถกูเจ้าหน้าท่ีข้ึนไปเหยยีบย�า่
ข้ึนบนพระมหาธรรมกายเจดย์ี พระ
มหาเจดย์ีพระพทุธเจ้าล้านพระองค์ 
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจ�าวัด ซึ่งปรกติจะ
อนุญาตให้เฉพาะพระสงฆ์สามเณร
ข้ึนไปน่ังสมาธเิท่าน้ัน 8. พระเณร
และญาตโิยม ขาดสอบบาล ี569 รปู/
คน เพราะจากสถานการณ์ มาตรา 
44 ท�าให้ไม่กล้าไปสอบ ไม่มสีมาธิ
ไปสอบ รถเช่าไม่กล้ามารบั
 9.ญาติโยมท่ีได้รบับาดเจบ็ จาก
การปะทะ มี 1 รายบาดเจบ็สาหสั ซี่ 
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ชาต ิ(คสช.) ยนืยนัว่ามกีารบดิเบอืน
ว่ารฐับาลก�าลงัใช้มาตรา 44 ท�าลาย
พทุธศาสนา ทัง้ทีเ่จ้าหน้าทีใ่ช้อ�านาจ
อย่างระวังและหลกีเลีย่งความรนุแรง
 ขณะที่ พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่น-
พันธุ ์ทมีโฆษก คสช. ย�า้ว่ามคีวาม
พยายามสร้างข่าวบิดเบือนเพื่อให้
ประชาชนเหน็ว่ามาตรา 44 คอืปัญ-
หา ทัง้ทีเ่ราใช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งก่อน
หน้าน้ีเจ้าหน้าท่ีได้ท�าตามขั้นตอน
กฎหมายทั้งหมดแล้ว แต่ไม่ได้รับ
ความร่วมมือ ท้ังน้ี ยืนยันว่าจะบงัคบั
ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและเสมอ
ภาค มีมาตรการต่างๆท่ีเหมาะสม
ตามขัน้ตอน เพือ่ให้เกดิความสงบสขุ 
เรยีบร้อยของบ้านเมอืง และยังคงมี
ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องคง มาตรา 44 
ต่อไปอีกระยะหน่ึงจนกว่าภารกจิจะ
เสรจ็สิน้ แม้ว่าอาจต้องใช้เวลา หรอื
พบกบัอปุสรรคขดัขวาง
 ฝ่ำยหนึ่งชี้ให้เห็นว่ำใช้อ�ำนำจ
เกนิกว่ำจ�ำเป็น อกีฝ่ำยหน่ึงก็ชีใ้ห้เห็น
ว่ำท�ำอยูใ่นกรอบตำมขอบเขตอ�ำนำจ
ทีท่�ำได้
 12 วนัแล้วยงัไม่จบ จะยดืเยือ้
ไปอีกกี่วันคงไม่มีใครตอบได้
นอกจากผูเ้กีย่วข้อง ทัง้พระธมัม
ชโย วดั และรฐับาลทหาร คสช.

นับแต่รัฐบำลใช้อ�ำนำจมำตรำ 44 
คุมพื้นที่รอบวัดพระธรรมกำยเพื่อ
ปิดล้อมกดดันตำมจับตัวพระธัมม
ชโย ผูต้้องหำตำมหมำยจบัคดฟีอก
เงนิ รบัของโจร บดันีก้ำรปิดล้อมผ่ำน
มำ 12 วนัแล้ว แต่ยงัไม่ได้ตวั
 ไปดูกันว่า 12 วันที่ผ่านมา
เกิดอะไรขึน้บ้าง
 จากปากค�าของ พระสนทิวงศ์ 
วุฑฺฒิว�โส ผู้อ�านวยการส�านักส่ือ-
สารองค์กร วดัพระธรรมกาย ระบวุ่า 
12 วนัทีผ่่านมารฐัน่าจะใช้งบประมาณ
ไปแล้วกว่า 60 ล้านบาทในการด�า 
เนนิการ โดยวดัได้รบัผลกระทบดงันี้
 1.สูญเสียเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาและการเผยแพร่ธรรมะของ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 2.กล้องวงจร 
ปิด ท่ีประต ู1 ถกูท�าลาย 5 ตัว 3. อา 
หารทีโ่รงครวัซือ้ไว้ ผกัสด 1 คันรถ 
เนือ้หม ู1 คนัรถ เน่าเสยี ไม่สามารถ
น�าเข้ามาได้ มูลค่าความเสียหาย 
200,000 บาท 4.หมูของชาวบ้าน     
ทีจ่ะมาถวายวดั ถกูยดึไป 3 ตนั ไข่
หาย 2,000 ฟอง 5.น�า้มนัท่ีเตรยีม
ไว้ ถกูสบูออกไปโดยไม่ได้รบัอนุญาต 
98,000 ลิตร มูลค่าความเสียหาย 
2.25 ล้านบาท
 กรณนี�ำ้มนัทีถ่กูยดึเจ้ำหน้ำบอก
เป็นของกลำงคดอีำญำ ค�ำว่ำทรพัย์
ของกลำงในคดอีำญำ คอื ทรพัย์ท่ีมี
ไว้เป็นควำมผดิ ได้มำโดยผดิกฎหมำย 
ทรพัย์ของกลำงได้ใช้กระท�ำควำมผดิ
หรอืตัง้ใจกระท�ำควำมผดิ กำรเข้ำมำ
ตรวจค้น ตรวจยดึ หรอืกระท�ำกำร
ใดๆ เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐจะต้องกระท�ำ
กำรโดยเปิดเผย บรสิทุธิ ์หำกกำรเข้ำ
มำตรวจยดึน�ำ้มนัในครัง้นีเ้ป็นทีน่่ำ
สงัเกตว่ำ แม้แต่ยำนพำหนะทีใ่ช้ใน
กำรขนส่งกปิ็ดป้ำยทะเบยีนรถยนต์ 
ชื่อบริษัทผู้ประกอบกิจกำรและไม่
อนญุำตให้ตวัแทนของเจ้ำของน�ำ้มนั
ถ่ำยรูปเก็บไว้เป็นหลักฐำนในกำร
ตรวจยึด ไม่ยินยอมให้มีกำรตรวจ
สอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ จึงไม่ทรำบ
เหมือนกันว่ำ เจ้ำหน้ำที่มีวัตถุประ 
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ฉุก(ละหุก)คิด
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เสยีใจ แต่จะให้ใครมารบัผดิชอบคงยาก เพราะ
เป็นเรือ่งการยดึถอื นบัถอืทีท่�าให้เจบ็ปวดถงึตาย 
 ดังนัน้ การทีพ่ระพุทธเจ้าเปรยีบว่า ของ
อะไรในโลกนี้มีทั้งดีและไม่ดี ถ้าดีก็ศึกษา
เรียนรู้ดี มีแต่สุข เหมือนคนได้หลังคากัน 
แดดกนัฝน ย่อมอยูส่บายและเป็นสุข ถ้านบั 
ถอืศาสนาไม่ถกูวธิ ีชวีติกเ็กดิทกุข์ได้  เพราะ
ฉะนั้นการนับถือศาสนาอย่างถูกต้อง ควร
เรยีนรูศ้กึษาให้ดี ถกูต้อง เหมาะสม ดงีาม 
จะได้ไม่ต้องเจบ็ ไม่ต้องล้ม ไม่ต้องตาย ไม่
ต้องมาผูกคอตายอย่างที่เป็นข่าว เพราะ
ศาสนาไม่ควรต้องทกุข์ถงึขัน้ต้องท�าลายชวีติ
 ท�ำไมไม่รักษำชีวิตเพื่ออยู่รักษำธรรม สืบ
ธรรมให้ดงีำมไว้ ควรจะด�ำรงชวีติทีดี่งำมก่อนท่ี
เรำจะจำกโลกนีไ้ป ถ้ำเรำอ้ำงเพือ่ศำสนำ แต่จติ
เศร้ำหมองตลอดเวลำกจ็ะเป็นทกุข์ หำสขุได้ยำก 
แต่ถ้ำเรำเกีย่วข้องกบัศำสนำแบบมปัีญญำ เรำก็
จะไม่ทกุข์ร้อน ไม่ถงึกบัต้องฆ่ำตวัตำย ศำสนำ
สอนให้เรำพ้นทกุข์ ไม่ใช่ยใุห้เรำเป็นทกุข์
 ดงันัน้ ต้องรูว่้าถ้าใช้ศาสนา เกีย่วข้องกบั
ศาสนา ต้องจบัให้ถกูต้อง อย่าจบัผดิ จะได้
ไม่เป็นทกุข์ ไม่เอาศาสนามาทกุข์ อย่างท่ี
ปราชญ์ท่านหนึง่คอื คณุเสฐยีรพงษ์ วรรณ-
ปก ราชบณัฑติส�านกัธรรมศาสตร์และการ 
เมอืง ประเภทปรชัญา บอกว่า อาจารย์ทิง้
กากที่ผิดทางไว้ แต่ลูกศิษย์ก็ไปกอดกาก
เป็นทกุข์ของศาสนาอย่างไม่ควรจะเป็นเลย
  เจรญิพร

น่าสลดใจกรณ ีนายอนวชั ธนเจรญิณฐั อายุ 
65 ปี ใช้เชอืกผกูคอตวัเองเสยีชวีติคาเสาส่งสญั 
ญาณโทรศัพท์บริเวณตลาดกลางคลองหลวง 
ปทมุธาน ีเมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา หลงั
เรยีกร้องให้ยกเลกิมาตรา 44 กบัวดัพระธรรมกาย 
ภรรยาให้ข้อมลูว่านายอนวชัเป็นคนเครยีดและ
ต้องกนิยาคลายเครยีดมาหลายปีแล้ว และเคยมา
ท�าบญุทีว่ดัพระธรรมกายเมือ่ 10 กว่าปีทีแ่ล้ว เคย
บวชเณรทีว่ดัปากน�า้ ภาษเีจรญิ 
 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงค�าสอนที่
พระพทุธเจ้าทรงเตอืนไว้ว่า “จงอาศยัศาสนา
เหมอืนม่วงแพ ข้ามฝ่ังไปแล้ว ไม่จ�าเป็นต้อง
แบกแพ” หมายความว่า จะนบัถอืศาสนากไ็ม่จ�า 
เป็นต้องแบกศาสนาว่าเป็นของเรา เป็นของใคร 
ใครดีกว่า หรือต้องมาหนักหน่วงเจ็บปวดกับ
ศาสนา เช่นทีบ่อกว่า ถ้าจะถอนหญ้าคาเอาไปท�า
หลังคามุงจากเพื่อชว่ยท�าให้เราร่มเย็น ไม่โดน
แดดโดนฝน ไม่ว่าจะเป็นหญ้าคากด็ ีทางมะพร้าว
กด็ ีต้นจากกด็ ีส�าคญัอยูท่ีว่่าเมือ่ถอน ก�าดมีัย้ จบั
ดมีัย้ ถ้าจบัไม่ด ีก�าไม่ถกูวธิ ีหญ้าคากบ็าดมอืได้
 เหมือนคนนับถือศาสนาก็ท�าให้เจ็บปวดถึง
ขั้นบาดเจ็บล้มตาย เช่น เอาศาสนามาเป็นสง 
คราม ยดึถอืศาสนาจนท�าลายชวีติตวัเองกม็ ี นี่
คอืการหลงผดิ ตดิยดึ วดัพระธรรมกายจะปฏเิสธ
อย่างไรกแ็ล้วแต่ กรณนีายอนวชัเคยท�าบญุทีว่ดั
มาก่อน เลยท�าให้มาปลดิชวีติเพราะความเครยีด
เช่นน้ี ถือเป็นเร่ืองน่าเสียดาย ซึ่งท่านพล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีก็บอกว่า

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

 

การนบัถอืศาสนาอย่างถกูต้อง ควร
เรยีนรูศ้กึษาให้ด ีถกูต้อง เหมาะสม 
ดีงาม จะได้ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องล้ม 
ไม่ต้องตาย

In Brief : ย่อความ

ไม่ต้องแบกศาสนา

เรือ่ง “7 สนช.” ยงัไม่จบ  แม้ผลการ
ตรวจสอบของ “สภาคนด ี(ลากตัง้)” 
จะออกมาตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์
ว่า “ไม่ผดิ” ล่าสดุ “ปูพ่ชิยั รตัตกลุ” 
อดีตประธานรัฐสภา กล่าวว่าเรื่องนี้
เป็นเรือ่งสปิรติทางการเมอืง “ถ้าเป็น
ประธาน สนช.ตอนนีก้จ็ะขอลาออก” 
เมือ่ปล่อยให้สมาชกิท�าผดิรฐัธรรมนญู 
ถอืว่าไร้ศกัด์ิศรี
 แม้จะมข้ีอบงัคบัให้ขาดลงมตเิท่าไร
กไ็ด้ หากยืน่ใบลา แต่ผูท้�าหน้าทีฝ่่าย
นติิบญัญตัอิอกกฎหมายไปบงัคบัใช้ใน
สงัคม ต้องมีความรบัผดิชอบ ยดึหลกั
การท�าหน้าที่ตามกฎหมายสูงสุดคือ
รฐัธรรมนญูเป็นหลัก 
 ขณะท่ี “วีระ สมความคดิ” เล-
ขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์ 
รปัชนั โพสต์ข้อความทางเฟซบุก๊ว่า ถ้า
เป็นต่างชาติ เช่น ญ่ีปุน่ เกาหลใีต้ นกั 
การเมอืงหรอืข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ทีถ่กู
เปิดโปงจะไม่ดาหน้าออกมาช่วยคนท�า
ผิด คนท่ีท�าความผิดก็ไม่รอให้มีผู้ใด  
มาตรวจสอบเพือ่ลงโทษ จะรบีออกมา
แสดงความรบัผดิชอบโดยการลาออก
เองทันที
 กำรออกมำอุม้ “7 สนช.” ทัง้ผูม้ี 
อ�ำนำจรัฏฐำธิปัตย์ และบรรดำคนดี 
(ลำกต้ัง) จึงไม่ใช่เรื่องแปลก แม้แต่
ข้อมลูกำรเข้ำประชมุยงัตะแบงกันไปมำ
และยงับอกอย่ำงไม่ละอำยอีกว่ำ “เป็น
ควำมลับ”!
 ภายใต้อ�านาจรฏัฐาธปัิตย์ทีม่า
จากการยึดอ�านาจยังถือว่าเป็น
อ�านาจทีช่อบธรรม แต่ตรวจสอบ
ไม่ได้และยังนิรโทษกรรมตัวเอง
อกี ผูม้อี�านาจและพวกพ้องจงึท�า
อะไรก็ไม่ผดิ!

ยางอาย!



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4526 (1051) วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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เอพีฯตั้งธง13,600ล้าน 

 นายภมร ประเสรฐิสรรค์ รอง
กรรมการผูอ้�านวยการ สายงานพฒั 
นาธุรกิจกลุ่มสินค้าบ้านเดี่ยวและ
ทาวน์โฮม บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) 
จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยถงึแผนพฒั 
นาธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์แนวราบใน
ปี 2560 ว่า ในปีนีบ้รษิทัเตรียมเปิด 
15 โครงการ มลูค่ารวม 15,000 ล้าน
บาท ด้วยแบบบ้านดีไซน์ใหม่โดย
แบ่งเป็นบ้านเดีย่ว 8 โครงการ มลู 
ค่า 8,000 ล้านบาท และสนิค้ากลุม่
ทาวน์โฮม 7 โครงการ มลูค่า 7,000 
ล้านบาท
 “ในปีน้ีบริษัทต้ังเป้าหมายให้
บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมเครือเอพี 
ต้องเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดส�าหรับ
ครอบครัวคนเมือง โดยปีนี้ตั้งเป้า
ยอดขายในส่วนโครงการแนวราบ  
ไว้ที ่13,600 ล้านบาท หรอืมอีตัรา
การเตบิโตที ่ 10% อย่างไรกด็ ี ผล
การด�าเนนิงานในกลุม่ ในปีทีผ่่าน
มามยีอดขายประมาณ 12,331 ล้าน
บาท จากยอดขายรวมของบรษิทัซึง่
อยูท่ี ่22,364 ล้านบาท ส่วนยอดรบั
รูร้ายได้รวมในปี 2559 อยูท่ี ่20,253 
ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากกลุม่
สนิค้าบ้านเดีย่วและทาวน์โฮม มลู 
ค่า 12,947 ล้านบาท”
 ส�าหรบัแผนการขบัเคลือ่นธรุ-
กจิในปีนีจ้ะด�าเนนิงานผ่าน 5 กล 
ยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็น 1.การเน้นจุด    
แข็งในเรื่องของท�าเลที่ตั้งโครงการ 
ซึง่ยงัเกาะบนถนนสายหลกัและการ
คมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง 

2.การรุกสร้างความต่างด้วยการ
ออกแบบ การดีไซน์สินค้าที่ตอบ
ความต้องการลกูค้าเฉพาะกลุม่ ภาย
ใต้มาตรฐานคณุภาพ 3.การเร่งสร้าง
ความแขง็แกร่งแก่แบรนด์ ‘บ้านกลาง
เมือง’ ในการเป็นผู้น�าตลาดทาวน์
โฮมไฮเอนด์ 3 ชัน้ในเมอืง ซึง่ครอง
สัดส่วนมากถึง 40% ของตลาด
ทาวน์โฮม 3 ชัน้ในเมอืง โดยปีนี ้มี
แผนจะเปิดตัวบ้านกลางเมือง 3 
โครงการ ได้แก่ บ้านกลางเมอืง ป่ิน
เกล้า-จรญัฯ บ้านกลางเมอืง บางนา 
กม. 7 และ บ้านกลางเมอืงลาดพร้าว- 
เสรไีทย มลูค่า 3,250 ล้านบาท
 4.การสร้างความเติบโตให้กับ 
PREMIUM AFFORDABLE ทาวน์
โฮมราคา 2-4 ล้านบาท ด้วยการ
ผลกัดนัแบรนด์ ‘PLENO’ (พลโีน่) 
พรเีมยีม ทาวน์โฮม 2 ชัน้ บกุตลาด 
ในปีนี ้โดยเอพมีแีผนเปิดตวั 4 โครง 
การใหม่ มลูค่ารวม 3,750 ล้านบาท 
ทัง้นี ้ ในเดอืนมนีาคมนีท้างบรษิทั
พร้อมเปิดพลโีน่ใน 2 ท�าเล ได้แก่ 
พลโีน่ บางใหญ่ ทาวน์โฮม 2 ชัน้ 
แบบบ้านขนาด 18 ตร.ว. และ 20 
ตร.ว. จ�านวน 350 ยนูติ มลูค่าโครง 
การประมาณ 980 ล้านบาท หน้า
กว้าง 5.5 เมตร พืน้ทีใ่ช้สอยขนาด 
100-130 ตารางเมตร ราคาเริม่ 2 
ล้านต้นๆ และ พลโีน่ สขุสวสัดิ ์จ�า 
นวน 497 ยนูติ มูลค่าโครงการ 1,460 
ล้านบาท ซึง่เป็นทาวน์โฮม 2 ชัน้
ฟังก์ชนัใหม่ แบบบ้าน 16 และ 18 
ตร.ว. ราคาเริม่ต้น 2 ล้านบาทต้นๆ 

  และกลยุทธที่ 5 เอพีจะโฟกัส
การพฒันาบ้านเดีย่ว ส�าหรับกลุ่ม
ครอบครวัคนรุน่ใหม่มากขึน้ โดยจะ
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการบ้าน
เดีย่วส�าหรบัลกูค้ากลุม่ครอบครัวรุ่น
ใหม่ ทีน่ยิมบ้านในรปูแบบโมเดร์ิน 
ภายใต้การออกแบบพื้นที่ใช้สอย
ภายในทีเ่น้นการใช้งานจรงิมากกว่า 
โดยม ีFighting Brand อย่าง “THE 
CITY” บ้านเดีย่วขนาดใหญ่ ขนาด 
50-154 ตร.ว. พืน้ทีใ่ช้สอยต้ังแต่ 
170-340 ตารางเมตร ราคาเริม่ต้น 
6.99 ล้านบาท และ “CENTRO” 
บ้านเดีย่ว ขนาด 35-80 ตร.ว. ขึน้
ไป พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 153-225 
ตารางเมตร ราคาเริม่ต้น 3.99 ล้าน
บาท โดยในปีนี ้ บรษิทัเตรยีมเปิด
ตัวบ้านดีไซน์ใหม่ เพื่อตอบรับกับ
ความต้องการของครอบครวัรุน่ใหม่ 
ในโครงการ THE CITY พฒันาการ 
ขนาดพื้นที่ 55-92 ตร.ว. พื้นที่
ใช้สอย 190-335 ตารางเมตร มี
แบบบ้านให้เลอืกถงึ 6 ดีไซน์ จ�า 
นวน 136 ยนูติ มลูค่า 950 ล้านบาท 
ราคาขายเริม่ต้น 7.99 ล้านบาท เปิด
ขายประมาณเดอืนมถินุายนนี้
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พเิศษ : นำยอธศิ รจุริวฒัน์ กรรม 
กำรผูจ้ดักำร เซน็ทรลั เครดติ คำร์ด 
เป็นตัวแทนบตัรเครดติในเครอืกรงุ
ศร ีคอนซมูเมอร์ ร่วมกบั ดร.กฤตย์ 
พตัรปำล กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั 
พ.ีเค.เอก็ซบิชิัน่ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกดั 
ร่วมจดัแคมเปญ “งำนเดยีว เทีย่วคุม้ 
ด้วยบตัรเครดติในเครอืกรงุศร ีคอน 
ซูมเมอร์”  ในงำนไทยเทีย่วไทย เริม่ 
2-5 ม.ีค.นี ้ณ ศนูย์สริกิติิ ์

ภมร ประเสริฐสรรค์

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,650.00 บาท

 ขาย 20,750.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,284.00  บาท

 ขาย   20,750.00 บาท

ราคาทองค�า

ภาวะหุน้ 27 กมุภาพนัธ์ 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 7.62%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

35.11

37.495

45.07

4.6025

0.32308

25.112

-6.56  1,558.03  
  37,147.74
-12.12  2,202.09  
  23,987.22
-5.45  976.06  
  19,379.78
-4.87  616.52  
  2,057.36

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

1,649.96  -7.83

2,423.84  -3.78

2,677.98  -20.20

1,833.06  -7.53

2,477.29  -6.73

2,909.23  -29.52

1,272.98  -7.35

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,177.84 

11.25 

เอพฯี เปิด 5 กลยทุธ์ เดนิหน้ารกุตลาดแนวราบ พร้อมจ่อเปิด 
15 โครงการใหม่มลูค่ารวม 15,000 ล้านบาท ตัง้ธงยอดขายที่ 
13,600 ล้านบาท เตบิโตขึน้ 10% จากปีก่อน
 
 

3,937.05 

10.60 

240.79 

-

11,010.31 

29.64 

11,717.27 

31.54 

-706.96 

-

17,765.97 

47.83 

16,930.56 

45.58 

835.41 

- 

ฮ่องกง ซื้อ 1,256.60 ขาย 1,257.55
ลอนดอน ซื้อ 1,256.60 ขาย 1,257.55



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 18 ฉบับที่ 4526 (1051) วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

 ดร.ประทีป ต้ังมติธรรม ประ    
ธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ศภุา
ลยั จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยถงึ ผล
ประกอบการของบรษิทัและบรษิทั
ย่อย ในปี 2559 ว่าในปีทีผ่่านมามี
การเตบิโตเรือ่งรายได้และผลก�าไร
ทีด่ ี โดยมรีายได้รวมอยูท่ี ่ 23,491 
ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 4,886 
ล้านบาท เตบิโต 12% เมือ่เทยีบกบั
ก�าไรสทุธปีิ 2558 ทัง้นีม้ยีอดขาย
รวม 24,132 ล้านบาท โดยเป็นแนว
ราบ 53% คอนโดมเินยีม 47% จาก
การเปิดตัวโครงการทัง้หมด 21 โครง 
การ แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 16 
โครงการ และโครงการคอนโด-      
มเินยีม 5 โครงการ
 ส่วนสินทรัพย์เติบโตขึ้น 9% 
ส่วนของผู้ถอืหุน้เตบิโต 15% โดยมี
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 87% ส่วน
ต้นทนุการเงนิทีอ่ตัราเฉลีย่ 3.10%  
ต่อปี ณ 31 ธ.ค. 59 ซึง่นบัเป็นหนึง่
ในบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ชัน้น�าท่ีมี
ภาระหนีส้นิต่อทนุน้อยทีส่ดุ และ มี
ยอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Bac-

klog) ประมาณ 36,496 ล้านบาท 
ณ 31 ธ.ค. 59 เพือ่รองรบัการเตบิโต
ด้านรายได้ของบรษิทัในอนาคต
 ด้าน นายไตรเตชะ ตัง้มตธิรรม 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ศภุาลยั 
จ�ากดั (มหาชน) กล่าวถงึ ปี 2559 
เป็นปีทีย่อดขายโครงการแนวราบ
ของบรษิทั อาทิ บ้านเด่ียว ทาวน์
โฮม เตบิโตดอีย่างต่อเนือ่ง เนือ่ง 
จากบริษัทได้ปรับรูปแบบบ้านให้
ตรงกบัความต้องการของลกูค้า และ
เปิดตวัเพิม่ขึน้ทัง้ในกรงุเทพฯ และ
ต่างจงัหวดั ส�าหรบัปี 2560 นบัเป็น
ความท้าทายของศภุาลยัในการสร้าง
ยอดขายและรกัษาผลตอบแทนทีด่ี
แก่นกัลงทนุ จากการตัง้เป้ายอดขาย
ของบรษิทั 27,000 ล้านบาท และ
เป้ารายได้รวม 24,500 ล้านบาท 
จากแผนเปิดตัวโครงการใหม่จ�านวน 
29 โครงการ แยกเป็นโครงการแนว
ราบ ในกรงุเทพฯ-ปรมิณฑล และ 
ต่างจงัหวดั จ�านวน 24 โครงการ 
โครงการคอนโดมเินยีมในกรุงเทพฯ 
จ�านวน 5 โครงการ คดิเป็นมลูค่า 
37,200 ล้านบาท

 ขณะเดยีวกนัยงัคงพฒันาโครง 
การใหม่ในหัวเมืองจังหวัดต่างๆ 
เพิ่มขึ้น โครงการที่ด�าเนินการอยู่
แล้ว ได้แก่ เชยีงใหม่ อดุรธาน ีขอน 
แก่น ชลบุรี ระยอง อุบลราชธานี 
นครราชสมีา สงขลา สรุาษฎร์ธานี 
ภเูกต็ และ นครศรธีรรมราช อกีทัง้
เตรียมขยายการลงทุนโครงการ
ใหม่ทีจ่งัหวดัเชยีงราย ซึง่จะส่งให้มี
สดัส่วนยอดขายในต่างจงัหวัดเพ่ิม
ขึน้เป็น 28% ของเป้าการขายรวม
ของกลุม่บรษิทั
 ส�าหรับภาพรวมเศรษฐกจิและ
ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ 
นั้น มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับตัวดี
ขึน้ การขยายตัวของการท่องเทีย่ว 
และการลงทนุของภาครฐัและภาค

ประทีป ตั้งมติธรรม

เอกชน ซึง่ปัจจบุนับรษิทั ได้เข้าไป
ลงทนุในจงัหวัดภเูกต็ สรุาษฎร์ธานี 
และนครศรธีรรมราชแล้ว จ�านวน 
15 โครงการ ได้รบัการตอบรบัทีด่ี
และส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งในปีที่ผ่านมามีสัดส่วน
รายได้เตบิโต 10% และในปี 2560 
บรษิทัได้ตัง้เป้าเตบิโต 20% โดยมี
แผนเปิดโครงการใหม่อกี 4 โครง-
การ ในไตรมาส 2 และ 3 คอื โครง
การศภุาลยั พรโีม่ นครศรธีรรมราช 
ศภุาลยั พาร์ควิลล์ นครศรธีรรรม
ราช ศภุาลยั พรโีม่ ภเูกต็ และ ศ-ุ  
ภาลยั เบลล่า ภเูกต็ มลูค่าโครงการ
รวม 2,220 ล้านบาท เพือ่รองรบั
ความต้องการของลูกค้าและส่วน
ใหญ่ซือ้เพือ่อยูอ่าศยัจรงิซึง่พบว่ามี
สดัส่วนถงึกว่า 90%
 “ภาพรวมของอสงัหารมิทรพัย์
ในปี 2560 แม้จะมปัีจจยัหลายเรือ่ง
ที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ
เศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลก ส่ง
ผลให้ความเชื่อมั่นของผู ้บริโภค 
ตลอดจนสถาบนัการเงนิเข้มงวดใน
การพิจารณาสนิเช่ือ ท�าให้ภาคธรุ 
กิจอสังหาริมทรัพย์ต้องปรับตัวยิ่ง
ขึ้น แต่ยังมีแนวโน้มการเติบโตได้
อย่างต่อเนือ่งจากนโยบายการกระ
ตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและภาค
เอกชน”

ศภุาลัย ปลืม้ปี 59 กวาดยอดขาย 24,132 ล้านบาท พร้อม
เดินหน้าธุรกจิปี 60 จ่อเปิดโครงการทัง้แนวราบและแนวสงู
รวม 29 โครงการ พร้อมขยายฐานเจาะอสงัหาฯภาคใต้ตัง้ธง
โต 20%  เพือ่พชิติเป้าหมายทัง้ปี 27,000 ล้านบาท 

เปิดตวั : นำยวรีะศกัดิ ์กจิเลศิไพโรจน์ กรรมกำรผูจ้ดักำร พร้อมด้วย นำย
วรีะรตัน์ กจิเลศิไพโรจน์ กรรมกำรและผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด บรษิทั คดิซ์ 
แอนด์ คทิซ์ จ�ำกดั เปิดตวั ‘ซลิวำเนีย่น มำร์เกต็’ แฟลกชพิ สโตร์ แห่งแรก
ในไทย ณ บรเิวณชัน้ 3 ศนูย์กำรค้ำเกตเวย์ เอกมยั เพือ่น�ำเสนอผลติภณัฑ์
และใช้เป็นจดุพบปะของแฟนคลบั ‘ซลิวำเนีย่น แฟมลิี’่ อกีด้วย

‘ศุภาลัย’รุกอสังหาฯภาคใต้

เจาะตลาด : ณฐภทัร สวุรรณโน กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ม ีอนิฟินติี้ 
(ประเทศไทย) จ�ำกดั เปิดตวั “HARTICA” นวตักรรมใหม่ผลติภณัฑ์เสรมิ
อำหำรเพือ่รบัมอืกบัโรคหวัใจ เบำหวำน และ  ควำมดนัโลหติสงู จบักลุม่
คนเมอืงวยัท�ำงำน-สงูอำยทุีม่ไีลฟ์สไตล์ควำมเสีย่งจำกกำรใช้ชวีติอนัเร่งรบี 
โดยผลติภณัฑ์ดงักล่ำวได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนกำรผลติจำกเยอรมนี
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ฟาวเลอร์’คว้าแชมป์แรก

‘คูมนั’ลุน้ไปแชมเป้ียนส์ลกี

‘เมอร์เรย์’พร้อมลงศกึ‘ดไูบ’

‘ม’ูต้องการ‘อบิรา’อยูต่่อ
โชเซ มูรินโญ่ กุนซือใหญ่ ทีม “ปิศาจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดปากอยากให้ ซลา
ตัน อิบราฮิโมวิช กองหน้าสวีดิช อยู่ต่อกับทีม
ไปอีก 1 ฤดูกาล หลังจากที่กองหน้าวัย 35 ปี
ผู้นี้ ย้ายมาจาก ทีมปารีส แซงต์ แชแมง แบบ
ไม่มีค่าตัว เป็นเวลา 1 ปี และมีเงื่อนไขขยาย
สัญญาต่อไปอีก 1 ปี โดยขณะนี้ อิบราฮิโมวิช 
ยิงไปแล้ว 26 ประตู ใน 38 เกมของฤดูกาลนี้ 
รวม 2 ประตูในนัดชิงชนะเลิศ อีเอฟแอล คัพ 
ที่เอาชนะ เซาแธปม์ตัน 3-2 ด้วย โดยแชมป์
รายการนี ้เป็นถ้วยรางวลั ที ่32 ในชวีตินกัเตะ
ของเขาแล้ว 

 “เรามีความต้องการและมีความเชื่อว่าเขา
จะอยู่กับเราไปอีก 1 ฤดูกาล” มูรินโญ่ กล่าว 
“ผมไม่เคยขอนักเตะเซ็นสัญญา หรือเล่นเพื่อ
ผมมาก่อน เมื่อ ซลาตัน ย้ายไป บาร์เซโลนา 
จาก อนิเตอร์ มิลาน ผมเสียใจมาก ผมเคยเป็น
ผู้จัดการทีมเขามาก่อน ผมรู้ศักยภาพที่อยู่ใน
ตัวเขาดี มีนักเตะที่โง่เท่านั้นแหละที่เดินทาง
มาเล่นที่อังกฤษ โดยไม่รู้ว่าเขาสามารถท�าได้ 
มนัไม่ใช่ผมหรอืว่าคณุ เมือ่เขาตดัสินใจมาทีน่ี่
เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามีความพร้อม ไม่ใช่เคร 
ดติของผม ไม่มอีะไรเลยส�าหรบัผม เป็นเพราะ
เขาต่างหาก” 

มาร์ติน โอนีล นายใหญ่ทีมชาติสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ ปฏเิสธทีจ่ะกลบัไปรบังานผูจ้ดัการทมี 
“จิง้จอกสยาม” เลสเตอร์ ซติี ้อดตีทมีทีเ่ขาร่วม
งานมา หลงัจากทีเ่มือ่สปัดาห์ทีแ่ล้ว เลสเตอร์ ได้
ไล่ เคลาดโิอ รานเิอรี ่กนุซอืทีส่ร้างประวตัศิาสตร์
พาทมีคว้าแชมป์พรเีมยีร์ลกีมาครองได้ส�าเรจ็ แต่
ในปีนี ้พวกเขามผีลงานทีน่่าผดิหวงั 
 เคร้ก เชก็สเปียร์ เข้ามาคมุทมีชัว่คราว ใน
เกมทีต้่อนรบัการมาเยอืนของ ทมี “หงส์แดง” 
ลเิวอร์พลู เมือ่คนืวนัจนัทร์ทีผ่่านมา แต่มรีายชือ่
ของผูจ้ดัการทมีทีเ่ข้ามาสานงานต่อจาก รานเิอรี่ 
เช่นกนั ซึง่หนึง่ในจ�านวนัน้กค็อื โอนลี ทีเ่คยคว้า
แชมป์ลกี คพั กบัเลสเตอร์ เมือ่ปี 1997 กบั ปี 
2000 แต่เมือ่ถกูถามถงึโอกาสความเป็นไปได้ที่
เขาจะกลบัไปคมุทมีเก่า โอนลี สวนกลบัมาว่า 
“ผมไม่ได้จะกลบัไปท�างานทีน่ัน่ ผมยงัมคีวามสขุ

ดกีบัการท�างานทีน่ี ่(ทมีชาตไิอร์แลนด์) เรายงัมี
เกมใหญ่ๆรออกีหลายเกม” 
  และเมือ่ถกูถามถงึความเป็นไปได้ทีจ่ะรบังาน
ทั้งสองที่ เขากล่าวกลับมาว่า “ไม่แม้แต่จะคิด
ส�าหรบัผม ถ้ามนัเกดิเรือ่งนีข้ึน้มา คณุไม่ต้องมา
คุยกับผม มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนๆเดียวจะ
ท�างาน 2 ที่ในเวลาเดียวกัน ผมคิดว่ามันจะมี
ปัญหามากกว่า เพราะคุณไม่สามารถมีผลการ
แข่งขนัทีด่ทีัง้สองทมีได้หรอก”   
  โดยส่วนตวั โอนลี มคีวามเชือ่ว่าจากความ
ส�าเรจ็ทีร่านเิอรี ่ท�าไว้กบัทมีเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว เขา
น่าจะได้รบัโอกาสให้คมุทมีไปจนจบฤดูกาลเป็น
อย่างน้อย 
 “อะไรคอืสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัทมีเมือ่ฤดูกาลท่ีแล้ว 
เขาท�าได้ยอดเยีย่มมาก เขาคอืคนทีจ่ะต้องอยูก่บั
ทมีไปจนจบฤดกูาล ส�าหรบัความเหน็ส่วนตวัของ
ผม มนัเป็นวนัทีแ่ย่ส�าหรบัเขาจรงิๆ”
 “เลสเตอร์ คว้าแชมป์พรเีมยีร์ลกี เมือ่ฤดกูาล
ที่แล้ว ด้วยจ�านวนแต้มที่ไม่เลวเลย เป็นความ
ส�าเร็จที่สุดบรรยายมาก และผมคิดว่ามันจะไม่
เกดิขึน้อกีในประวตัศิาสตร์ของพรเีมยีร์ลกี บรร-
ดานกัเตะเองกส็มควรทีจ่ะได้รบัเครดติเช่นกนั แต่
ก็มีบางมุมมองว่า รานิเอรี่ ไม่ค่อยได้รับความ
เคารพเหมอืนเดมิ”
 “มนัเป็นเวลาแค่ 2 เดอืนเอง ทีผ่มโหวตให้
เขาเป็นผูจ้ดัการทมียอดเยีย่มแห่งปีของฟีฟ่า ผม
รู้ว่ามันมีความกดดันเกิดขึ้นกับหลายสโมสรที่
ต้องเอาชนะในเกมการแข่งขนั เพราะนัน่หมายถงึ
ความมัน่คงทางการเงนิทีจ่ะอยูต่่อไปในพรเีมยีร์
ลกีด้วย” โอนลี ทิง้ท้าย 

‘โอนลี’ไมก่ลบั‘เลสเตอร์’

รคิกี ้ฟาวเลอร์ คว้าแชมป์ฮอนด้า คลาสสกิ 
ทีฟ่ลอรด้ิา มาครองได้ส�าเรจ็ ถอืเป็นแชมป์
แรกในรอบ 13 เดอืนของเขาเลยทเีดยีว โดย
นักอล์ฟมือ 18 ของโลก ไม่สามารถคว้า
แชมป์ PGA มาครองได้เลย ตัง้แต่เขาคว้า
แชมป์ ดอยช์ แบงค์ แชมเป้ียนส์ชพิ เมือ่
กนัยายน 2015 
 “เป็นเกมที่ยากอีกวันหนึ่งของผม ลูก 
พตัต์ ช่วยผมได้มากเลยทเีดยีว” นกักอล์ฟ
วยั 25 ปี กล่าว “ผมรูส้กึว่าผมตหีลายครัง้
มาก แต่ผมคดิว่ามนัจะต้องออกมาดสี�าหรบั
ผมด้วย วันนีล้มแรง แต่ผมยงัอยูใ่นเกมได้ 
มนัดมีาก”  

โรนลัด์ คมูนั กนุซอื ทมี “ทอ็ฟฟ่ีสนี�า้เงนิ” 
เอฟเวอร์ตนั ไม่ปิดโอกาสทมีของตวัทีจ่ะได้
ลุน้พืน้ท่ีแชมเป้ียนส์ ลีก ฤดกูาลหน้า ด้วยผล
งานทีก่�าลงัดวีนัดคีนืขณะนี ้ หลงัจากทีพ่วก
เขาเอาชนะ ซนัเดอร์แลนด์ 2-0 เมือ่วนัเสาร์
ท่ีผ่านมา ท�าให้พวกเขาไม่แพ้ใครมา 9 นดั
และเกบ็ได้ถงึ 21 แต้ม และถงึแม้ว่าจะอยูใ่น
อนัดบัที ่7 อาร์เซนอล อยูใ่นอนัดบัที ่4 แต่
มแีต้มห่างกนัเพยีง 6 แต้ม แม้ อาร์เซนอล 
เล่นน้อยกว่า เอฟเวอร์ตนั อยู ่1 นดั แต่ ค-ู
มนั ให้ความเหน็ว่า “แน่นอน เราต้องการ
ท�าอนัดบัให้ดทีีส่ดุ เราเล่นเพือ่บางสิง่ แต้ม
คะแนน 5-6 คะแนน ทกุอย่างเกดิขึน้ได้”    

แอนดี้ เมอร์เรย์ ให้สัมภาษณ์ว่า เขา
พร้อมแล้วในการลงท�าศกึดไูบ แชมเป้ียนส์-
ชิพ ที่จะมีการแข่งขันช่วงสัปดาห์นี้ 
 มือ 1 ของโลกชาวอังกฤษ ยังไม่ได้ลง
เล่นเลย ตั้งแต่เขาพ่ายตกรอบ 4 ออสเตร 
เลียน โอเพ่น เมื่อ 5 สัปดาห์ที่แล้ว
 “ผมรู้สกึโอเคแล้วในตอนนี ้ผมฝึกซ้อม
มาตลอดช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา” เมอร์ 
เรย์ วัย 29 ปีกล่าว “ผมป่วยไปประมาณ 
10 วัน หลังจากที่กลับมาจากออสเตรเลีย 
แต่ตอนนี้ ผมรู้สึกสดชื่นมาก และพร้อม
แล้วส�าหรับการแข่งขันที่จะถึงนี้”  
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WTOปฏริปูการคา้ครัง้ใหญ่
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In Brief : ย่อความ

องค์การการค้าโลกประสบ
ความส�าเรจ็ ในการผลกัดนั
ข้อตกลงว่าด้วยการอ�านวย
ความสะดวกทางการค้า 
แต่มีผลบังคับใช้ในช่วง
ทีก่ระแสกดีกนัทางการค้า
ก�าลงัมาแรง 

ในที่สุด องค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization : 
WTO) ก็สามารถสร้างประวัติ-

หลงัใช้เวลาหารอืกนันาน 12 ปี 
 เมือ่บรรลขุ้อตกลง กม็กีารตัง้
กติกาว่า ประเทศสมาชิกต้องให้
สตัยาบนัเหน็ชอบ 2 ใน 3 คอื 110 
ประเทศ จากสมาชกิทัง้หมด 164 
ประเทศ ข้อตกลงนี้จึงจะมีผลบัง 
คบัใช้ 
 ซึง่ในทีส่ดุกไ็ด้ครบ โดยมสีมา 
ชิกให้สัตยาบัน 112 ประเทศ มี
สหรฐัและไทยรวมอยูด้่วย
 นายโรแบร์โต อาเซเวโด ผู้
อ�านวยการ WTO ระบวุ่า ความ
ส�าเรจ็ครัง้นี ้ถอืเป็นการปฏริปู
การค้าโลกครัง้ใหญ่ทีส่ดุในศต 
วรรษนี้ 
 ข้อตกลงนีม้กีตกิาคล้ายกบัสัญ 
ญาการค้าเสรี โดยมีจุดประสงค์
เพือ่ให้การค้าระหว่างประเทศง่าย
ขึ้น รวดเร็วขึ้น โดยขั้นตอนการ    
น�าเข้าสนิค้า จะใช้เวลาเรว็กว่ากระ 
บวนการในปัจจบุนั 1 วนัครึง่ ขณะ
ขัน้ตอนตรวจสอบสนิค้าส่งออก จะ
ใช้เวลาเรว็กว่าเดมิเกอืบ 2 วนั 
 นอกจากนัน้ ข้อตกลงนีย้งัช่วย
ลดค่าใช้จ่ายด้านภาษด้ีวย โดยจะ
ลดลงเฉลีย่ทัว่โลก 14.3% ถอืเป็น
ข้อตกลงทีจ่ะช่วยเพิม่อตัราขยายตวั

ของการค้าทัว่โลกในอนาคต 
 WTO ระบวุ่า การค้าทัว่โลก
ภายใต้ข้อตกลงนีจ้ะมมีลูค่าสงู
ถงึปีละ 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
และในปี 2030 หรอือกี 14 ปี
ข้างหน้า ข้อตกลงนีจ้ะผลกัดนั
การค้าท่ัวโลกให้เตบิโตได้ 2.7% 
ช่วยให้จีดีพีของโลกขยายตัว 
0.5%
 ชาติที่จะได้ผลประโยชน์จาก  
ข้อตกลงนี้มากที่สุด ได้แก่ ประ 
เทศก�าลงัพฒันา และประเทศพฒั-
นาน้อยทีส่ดุ หรอื ประเทศยากจน
ทีส่ดุ (Least-Developed Coun-
try : LDC) โดย WTO คาดว่า จะ
ช่วยให้ประเทศก�าลังพฒันาส่งออก
เพิม่ขึน้ 20% ขณะประเทศ LDC 
ส่งออกเพิม่ขึน้ 35%
 ข้อตกลงนีมี้ผลบังคบัใช้ ในช่วง
ทีก่ระแสกดีกนัทางการค้าค่อนข้าง
รนุแรง ซึง่เป็นผลมาจากมาตรการ
ของประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
 ทัง้นี ้ทรมัป์ประกาศไว้ระหว่าง
หาเสยีงเลือกต้ังประธานาธบิดสีหรฐั 
ซึง่ข้อตกลงนีย้งัไม่มผีลบงัคบัใช้ว่า 
อาจจะน�าสหรฐัถอนตวัจาก WTO 
ด้วยเห็นว่ากฎของ WTO ท�าให้
สหรฐัเสยีเปรยีบด้านการค้า 
 แน่นอนว่า ข้อตกลงนี้ยิ่ง    
ท�าให้การค้าโลกเปิดเสรีมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะเขียน
ต้นฉบับ ยังไม่มีปฏิกิริยาจาก
ผูน้�าสหรฐัว่า จะเอายงัไงดกีบั 
WTO

ศาสตร์หน้าใหม่ได้ส�าเรจ็ จากการ
ผลกัดนัข้อตกลงว่าด้วยการอ�านวย
ความสะดวกทางการค้า (Trade 
Facilitation Agreement : TFA) 
ให้มผีลบงัคบัใช้ เมือ่ 22 กมุภาพนัธ์ 
ทีผ่่านมา
  ประเทศสมาชกิ WTO ได้บรร-
ลุข้อตกลงให้ด�าเนินการก�าหนด 
TFA ขึน้ เมือ่ 3 ปีทีแ่ล้ว (ปี 2013) 
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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

FLOUR-OM-300117-01

สนใจสมัครดวยตนเองหรือสงใบสมัครมาที่ บริษัท บางกอกฟลาวมิลล จำกัด
เลขที่ 48/1-2 ม.7 ซอยวัดมหาวงษ ถนนปูเจาสมิงพราย ตำบลสำโรง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2393-9104-5, 0-2748-3881, 0-2399-1650

(ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-15.00 น.)
E-mail : bfmthailand1991@yahoo.co.th

1. พนักงานขายตางจังหวัด
 • เพศชาย อายุ 22-35 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ • สามารถขับรถยนตได มีใบอนุญาตขับขี่

2.พนักงาน คิว.ซี.   1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 22-35 ป • วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาที่เกี่ยวของกับอาหาร

3.พนักงานขับรถ  1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 25-35 ป • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถบรรทุก, รถพวงได มีใบอนุญาตขับขี่

4.ธุรการจัดสง  1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 20-35 ป • วุฒิปวช.-ปวส. ไมจำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนตได มีใบอนุญาตขับขี่

5.พนักงานฝายผลิต      จำนวนมาก
 • เพศชาย อายุ 18-40 ป • ไมจำกัดวุฒิการศึกษา

บริษัท บางกอกฟลาวมิลล จำกัด
บริษัทฯเปนผูผลิตและจำหนายแปงสาลี วัตถุดิบสำหรับทำอาหาร, เบเกอรี่ ฯลฯ
เปดดำเนินงานมาแลว 28 ป มีความประสงครับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมดังตอไปนี้

สวัสดิการ ชุดยูนิฟอรม, คากะ, โบนัส, คาอาหาร, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ตรวจสุขภาพประจำป, ทองเที่ยว, ชวยเหลืองานแตงงาน,

ชวยเหลืองานฌาปนกิจศพ, กูยืมซื้อรถจักรยานยนต, เงินเบิกลวงหนา, รางวัลอายุงาน
รางวัลพนักงานดีเดนประจำป

   รับสมัคร
พนักงานแคชเชียร์ ไม่จำ�กัดวุฒิ

เงินเดือน 14,000.-/เดือน พร้อมที่พัก

สนใจติดต่อ 
2010/2-3 ถ.พหลโยธิน เสน�นิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 095-854-6656โทร. 095-854-6656

โอภาส ซาลอน

Zalon-PIN-030217=C3_01

สวัสดิการ : คาคอมมิชชั่น, คาลวงเวลา, ชุดยูนิฟอรม, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำป, โบนัส

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายสมัครงานมาที่ บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 86/7 ซอยลาดพราว 71 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัค
ร

ดวน
รับสมัค

ร

ดวน
บริษัทชั้นนำดานโทรศัพทมือถือ และอุปกรณเสริมโทรศัพทมือถือที่มีคุณภาพ
ภายใตเครื่องหมายการคา “INFONE”

CHATE-P1-160217-01

1. ผูจัดการฝายขาย กทม./ตจว. 2 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 35-40 ป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 • มีประสบการณทางดานการขายสินคาอุปโภคและบริโภคอยางนอย 3-5 ป
 • สามารถออกปฏิบัติงานตางจังหวัดได
 • มีพาหนะเปนของตนเองพรอมใชงาน • มีบุคคลค้ำประกัน
 • มีคาบริหารทีมขาย (จายเปนรายเดือน) • มีโบนัสประจำป

2. พนักงานขายทางโทรศัพท
  (Telesales)  5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปขึ้นไป • วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • สนทนาโดยการใชโทรศัพทไดดี • มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • เงินเดือน+คาคอมมิชชั่น+ประกันสังคม

3. พนักงานขายกรุงเทพฯ     10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง
 • รายไดดี มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ
 • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภค
  จะพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขายตางจังหวัด  10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง
 • รายไดดี มีเบี้ยเลี้ยง มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ
 • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภค
  จะพิจารณาเปนพิเศษ

5. Sales Modern Trade 5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไมจำกัดสาขา
 • บุคลิกภาพดี/สุภาพ • มีพาหนะเปนของตนเอง
 • มีความอดทน สามารถปรับตัวในสภาวะกดดันได
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • สวัสดิการ : มีเงินเดือน, คาน้ำมัน, คาคอมมิชชั่น, โบนัสประจำป

6. พนักงานประสานงานขาย    5 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณดานคอมพิวเตอร • มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

7. เจาหนาที่การตลาด   3 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวของ
 • สามารถใชโปรแกรม Word, Excel, Power Point ไดเปนอยางดี
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ รองรับสภาวะกดดันได
 • มีเงินเดือน โบนัส • หากมีพาหนะจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

8. ชางเทสตสินคา 5 อัตรา
  (โทรศัพทมือถือและอุปกรณมือถือ)

 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส
 • มีประสบการณในการตรวจสอบ เช็กสินคา

9. ชางซอมโทรศัพท 5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณดานซอมโทรศัพทมือถือ 1-2 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ

10. พนักงานขายงานแสดงสินคา 5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษ-รายไดดี • มีคาคอมมิชชั่น
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได และไมจำกัดเวลา
 • ถามีรถกระบะ/รถยนต จะพิจารณาเปนพิเศษ

11. พนักงานขับรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • มีเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง/วัน, เบี้ยขยัน

12. พนักงานติดรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป • วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • ผานการเกณฑทหารแลว • มีความขยัน อดทน

13. Messenger  3 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
 • มีพาหนะเปนของตนเอง

14. พนักงาน P.C.  20 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปขึ้นไป • วุฒิม.3-ปวส.
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี สุภาพ รักงานขาย

15. พนักงานบัญชี 4 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 • มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
 • สามารถใชโปรแกรม Express ได
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

16. เจาหนาที่แพ็กสินคา 10 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิม.3 ขึ้นไป

17. IT Marketing 3 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร
    เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
    หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 • ควรมีความสามารถเฉพาะในสาขาการพัฒนาเว็บเพจ
    โดยสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ
 • ยอมรับฟงความคิดเห็นหรือเสนอแนะจากผูอื่น

18. แมบาน 3 อัตรา
 • เพศหญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • ไมจำกัดวุฒิ • มีใจรักงานบริการ

ติดตอ ฝายบุคคล Tel. 0-2538-7117 # 413 E-mail : ctw_phone2@hotmail.com

ติดต่อ 089-651-5974

รถบ้าน ปี 2011 มือเดียว ผู้หญิงใช้ ชุดแต่งรอบคัน เบาะหนัง 
เกียร์ออโต้ แม็ก ประกันชั้น 1 ซ่อมห้างฯ เลขไมล์ 49,500 กม. 
ราคา 265,000 บาท

NISSAN  MARCH
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Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4526 (1051) วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

TUMMA-P1-160217-01

สนใจติดตอ หจก. ธรรมชาติการพิมพ
เลขที่ 19, 21 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 2 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 08-1312-1980,
 08-7819-4343 (คุณสันติ)

รับสมัครดวน
!

มีประสบการณดานการขายงานสิ่งพิมพโดยตรง

ชางปมกลองกระดาษชางปมกลองกระดาษชางปมกลองกระดาษ

หางหุนสวนจำกัด ธรรมชาติการพิมพ

หลายอัตราหลายอัตรา

หลายอัตราหลายอัตรา
พนักงานขับรถสงของ พนักงานขับรถสงของ พนักงานขับรถสงของ 

พนักงานขายพนักงานขายพนักงานขาย

1 อัตรา1 อัตรา

1.

2.

3.

095854-OM-180217-01

200 ตร.ว.
ขายท่ีดิน

09-5854-6656
09-5646-1544

โครงการ
ฟาสวยน้ำใสเขาใหญคันทรีคลับ
ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง

นครราชสีมา
ที่จัดสรร ทำเลดี เหมาะคาขาย

สนใจติดตอ โทร.

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 

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

0252803-OM-080217-01

สนใจสามารถสงจดหมายหรือสมัครงานดวยตนเองไดที่ บริษัท ที.เอส.อาร.เทเลคอม ซีสเท็มส จำกัด
เลขที่ 12, 14 ถนนรัตนาธิเบศร 28 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-2528-0383-5 ตอ 524 (คุณอัญชลี)
หรือทาง E-mail : sales@tsr.co.th

ติดตอสำนักงานไดทุกวัน ตั้งแตวันจันทร-ศุกร เวลา 08.00-17.00 น.

ชางติดตั้งและบริการ  3 อัตรา
(ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส/ชางคอมพิวเตอรหรือเทียบเทา)

 บริษัท ที.เอส.อาร.เทเลคอม ซีสเท็มส จำกัด
บริษัทฯจำหนายสินคาพรอมติดตั้งระบบกลองวงจรปด CCTV Panasonic, ระบบสัญญาณกันขโมย Bosch
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม Bosch, ระบบตูสาขาโทรศัพท PABX Panasonic, NEC ประสงคจะรับสมัคร
บุคลากรในตำแหนงดังนี้

 คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป ผานการเกณฑทหารแลว
 • วุฒิปวส.ขึ้นไปหรือผูมีประสบการณ
 • ขยัน ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบพรอมเรียนรู
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ 
  (ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ)
 • ขับรถยนตหรือมอเตอรไซคได

บริษัทฯทำงานวันจันทร-ศุกร
เวลา 08.00-17.00 น. หยุดเสาร-อาทิตย

ในกรณีที่ทำงานวันหยุด มีคาลวงเวลา (O.T.)
ออกงานตางจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงให

• เพศชาย อายุ 28-35 ปี วุฒิปวส.ขึ้นไป
ª• มีรถยนต์เป็นของตนเอง

บริษัท พิกุลทองพลาสติก จำากัด
ผู้ผลิตและผู้แทนจำ�หน่�ยถุงพล�สติกทุกประเภท

สนใจติดต่อ

เลขที่ 28/7 หมู่ 7 ซอยไร่ขิง 26 ถนนวัดไร่ขิง ตำ�บลไร่ขิง อำ�เภอส�มพร�น จ.นครปฐม 73210

พนักงานขาย (ภาคเหนือตอนล่าง)
รับสมัครด่วน

โทร.08-9921-8201 E-mail : i_am_jo_yoy@hotmail.com,         
         iamjoyoy@gmail.com
         www.pikulthong.co.th

pikun_PIN_060217_01



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4526 (1051) วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

0899020-OM-240217-01

โทร. 08-9020-6135
0-2748-0950-4

ตึกสูง 5 ชั้น
คอนกรีตทั้งหลัง

มีหินออน มีที่จอดรถได 10 คัน
เนื้อที่ 100 ตร.ว. อยูหนาซีคอน

ซ.สุภาพงษ 1/4 ¼

ขายราคา 17 ลานบาท

0899020-OM-240217-01

โทร. 08-9020-6135
0-2748-0950-4

ตึกสูง 5 ชั้น
คอนกรีตทั้งหลัง

มีหินออน มีที่จอดรถได 10 คัน
เนื้อที่ 100 ตร.ว. อยูหนาซีคอน

ซ.สุภาพงษ 1/4 ¼

ขายราคา 17 ลานบาท

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

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

02759788-OM-080217-01

รับสมัครดวน

ผูผลิตและนำเขาอุปกรณงานขัด เชน ใบตัด, ใบเจียร, ลอทราย, จานทราย
น้ำยา และอุปกรณตาง ๆ

พนักงานขาย 10 อัตรา
(กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)

• เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป+คอมมิชชั่นสูง+โบนัส
• มีพาหนะของตนเอง จะพิจารณาเปนพิเศษ

บริษัท โออีเอ็ม แอบเบรซีฟ โปรดักส จำกัด

สนใจติดตอไดที่ บริษัท โออีเอ็ม แอบเบรซีฟ โปรดักส จำกัด
เลขที่ 111/9 หมู 5 ต.บางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.02-759-7884-5 แฟกซ 02-759-7886
E-mail : oem.puttachad@gmail.com www.oem-abrasive.com

HOWAR-PIN-080217-01

เพศชาย อายุ 18-35 ป
วุฒิปวช.-ปวส.หรือปริญญาตรี
รายไดตอเดือน 18,000-20,000 บาทขึ้นไป
ไมจำเปนตองมีประสบการณ
ทำงาน 5 วันตอสัปดาห

Tel. 0-2745-8663-4, 08-1820-7875, 08-6546-5801

สนใจสมัครงานติดตอ
บริษัท ฮาวเวิรด ลิฟท (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 735/4 ศูนยการคาธัญญาพารค อาคาร D หองเลขที่ D2 02 ชั้น 2 
ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ฮาวเวิรด ลิฟท (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฮาวเวิรด ลิฟท (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟต บันไดเลื่อนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟต บันไดเลื่อน

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

ฝายเทคนิค 10 อัตรา

 • ประกันสังคม  • ประกันชีวิต  • ชุดฟอรม  
• เบี้ยเลี้ยง • โบนัส  • จัดนำเที่ยวประจำป • โอที • คาน้ำมัน

(Thailand) Co., Ltd.
Howard Lifts

สวัสดิการ :สวัสดิการ :

092336-OM-160217-01

ขายที่ดิน
สองแปลงติดกัน

ขายรวม 2 แปลง 119 ตร.ว. และเศษหกสวนสิบตารางวา

อยูตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

มีถนนเทศบาลลอมรอบ ติดสระน้ำของเทศบาลและเนินเขา

เจริญแลวน้ำไมทวม เขาซอยสายลม 102 ตรงขามโรงแรมสายลม

ตารางวาละ 42,000 บาท รวม 5,023,200 บาท

สนใจติดตอโทร 09-2336-3604



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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VICTO-P1-160217-01

Tel. 0-2911-9890-1, 0-2911-0432-3
Fax 0-2585-9850 www.victorandr.com

เลขที่ 25/101 ซอยคลังมนตรี ถนนประชาชื่น
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท วิคเตอร แอนด อาร จำกัด

2.พนักงานสโตร       2 อัตรา

E-mail : info@victorandr.com

1.ประสานงานขาย    3 อัตรา
  (In House Sales) 
• เพศหญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวช. ขึ้นไป
• มีประสบการณในการขายจะพิจารณาเปนพิเศษ 
• ขายทางโทรศัพท/ไมตองออกไปหาลูกคา

• เพศชาย อายุ 23 ปขึ้นไป • วุฒิม.6, ปวช.ขึ้นไป
• ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

3.เมสเซนเจอร         3 อัตรา
• เพศชาย อายุ 23 ปขึ้นไป • วุฒิม.3 ขึ้นไป

ติดตอ คุณนุชนารถ โทร. 08-6321-0910

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

วันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.30 น.
สนใจติดต่อ 

บริษัท เคทีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด

ซอยพหลโยธิน 11
โทร. 0-2618-3335 

(เวล� 08.00-17.30 น.)

KTC-PIN-240117=4*6_01

รับสมัครงานด่วน
1. พนักง�นฝ่�ยกฎหม�ย  2 อัตร� 

 • (ช/ญ) วุฒิปริญญาตรีกฎหมาย 

2. พนักง�นธุรก�ร (ญ) 2 อัตร�

 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 

3. พนักง�นขับรถ (ช) 4 อัตร�

4. พนักง�นย้�ยสินค้� (ช) 2 อัตร�

5. แม่บ้�น 2 อัตร�

PUCHI_P1_170217_01

• เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี 
• วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป 
• มีพาหนะเป็นของตนเอง
• หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขาย
  จะพิจารณาป็นพิเศษ

• เพศชาย วุฒิม.3
• มีใบอนุญาตขับขี่

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ 
บริษัท ฟู่เฉิง ซัพพลายส์ จำากัด
เลขที่ 89/4-5 ถ.สุขุมวิท ซอย 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 

โทร.02-711-2433-5, 02-711-3147

1. พนักงานขาย     หลายอัตรา

3. พนักงานขับรถส่งของ

• เพศหญิง อายุ 22-30 ปี 
• วุฒิม.6 ขึ้นไป

รับสมัคร

ด่วน !!!

ผู้ผลิตสินค้า อุปกรณ์ ที่ใช้ในธุรกิจสปา
โรงแรม รีสอร์ต ที่พัก โรงพยาบาล ฯลฯ

2. ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ

KTD-PIN-090217=4*6_01

1.พนักงานบัญชี
	 -เพศหญิง	อายุไม่เกิน	40	ปี
	 -วุฒิปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี
	 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

2.เสมียนธุรการ
	 -เพศหญิง	อายุไม่เกิน	30	ปี
	 -วุฒิปวส.ขึ้นไป
	 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

บริษัท เค.ที.ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด
บริษัทเป็นผู้แทนจำาหน่ายแผ่นพลาสติกอุตสาหกรรม	

วัสดุอุปกรณ์งานโฆษณาตกแต่ง
ต้องการรับสมัครพนักงานในตำาแหน่งดังนี้

สนใจติดต่อด้วยตนเองได้ที่	บริษัท เค.ที.ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด
เลขที่	153	ซ.กาญจนาภิเษก	006	แขวง/เขตบางบอน	กรุงเทพฯ	10150

รับสมัครด่วน

โทร.0-2894-2849, 08-9203-8653
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

กบั GOT7 ทีโ่รงละครเคแบงก์สยาม
พฆิเนศ J 14.10 น. บญุ ชนุเกยีรติ 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ชวีาทยั 
จ�ากดั (มหาชน) แถลงข่าว ความส�า 
เรจ็ของบรษิทั ผลประกอบการในปี 
2559 และเป้าหมายในอนาคตแผน 
การด�าเนนิปี 2560 และแผนระยะ
ยาวกบัการก้าวสูปี่ที ่9 ทีร้่านแบลค็ 
บอ็กซ์คาเฟ่แอนด์บาร์ อาคารมหา 
ทนุ พลาซ่า J 16.30 น. ม.ล.ปนดั-
ดา ดศิกลุ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระ 

เวลิด์ J 10.00 น. ชาญ หาญ-
พทิกัษ์กลุ ประธานกรรมการบร-ิ
หาร บรษิทั พซีเีอน็ คอร์ป จ�ากดั 
แถลงข่าวเปิดตัวธุรกิจและพิธีลง
นามแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ ที่
ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย 
J 13.00 น. เจษฎากร โคชส์ รอง
กรรมการผูอ้�านวยการสายการตลาด 
บรษิทั ไทยดริง้ค์ จ�ากดั เปิดกลยทุธ์
ขยายฐานแฟนเลิฟแบบเบ็ดเสร็จ 
พร้อมเปิดตัวแคมเปญฟินเลือกได้

J 09.30 น. ดร.ฉตัรชยั ตวง-
รตันพันธ์ ผูอ้�านวยการบรหิารสมา 
คมผูค้้าปลกีไทย แถลงข่าวจดังาน 
RetailEX ASEAN 2017 และ In-
ternet Retailing Expo Thailand ที่
โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซน็ทรลั

ทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานใน
การแถลงข่าว “เกรทเทสต์ เอน็เตอร์ 
เทนเมนท์” จบัมอื “CIBN Film” 
จากสาธารณรฐัประชาชนจนีเปิดตวั
ละคร 3 เรือ่ง ทีโ่รงภาพยนตร์ Qua-
tier Cine Art ศนูย์การค้าด ิเอม็ ควอ 
เทยีร์ J 18.00 น. สวุนีา ครสิ-
เตน็ เจ้าของแบรนด์ Silk pure by 
Suweena แถลงข่าวเปิดตวัเครือ่ง
ส�าอาง Silk pure by Suweena ลปิ-
สตกิ สแีมท ทีโ่รงแรมนนัดา เฮอรเิทจ 

มนษุย์รบัประทานอาหารอย่างหลาก
หลาย นอกจากพชืแล้ว ยงัมีสตัว์อีก
หลายชนดิทีเ่ป็นอาหารของมนษุย์ 
รวมทั้งแมลงบางชนิดที่มนุษย์น�า
มาเป็นอาหารสบืทอดกนัมาตัง้แต่
ในอดีต โดยแมลงกนิได้มมีากกว่า 
1,400 ชนดิ ดงันัน้ ประชาชนทีอ่า 
ศัยอยู่ในถิน่ทรุกนัดารอย่าง ภาค
อสีาน กม็กัจะน�าแมลง อาท ิจิง้หรดี 
ตัก๊แตน แมลงกระซอน มาประกอบ
อาหารหลากหลายเมนูตามท้องถิน่ 
และรับประทานแทนเน้ือสัตว์เพื่อ
ยงัชพี 
 น้องพีท-อรณ ยนตรรักษ ์
นักเรียนโรงเรยีนนานาชาตฮิาร์โรว์ 
กล่าวว่า ผมกับพี่สาวมีโอกาสท�า
กจิกรรมจติอาสากบัเพือ่นๆ ได้ลง 
พื้นที่ช่วยเหลือเด็กๆในถิ่นทุรกัน 
ดารของภาคอสีาน ท�าให้พีส่าวและ
ผมได้เหน็วถีิชวีติของชาวบ้าน ซึง่
ส่วนใหญ่นิยมบริโภคแมลงเป็น   
อาหาร และเดก็ๆกม็สีขุภาพทีแ่ขง็
แรงมาก ท�าให้พีส่าวผมเกดิแรงบนั 
ดาลใจในการคดิค้นงานวจิยัแมลง
กนิได้ เพือ่ให้ความรูก้บัเดก็ๆ และ
ประ ชาชนว่าแมลงแต่ละชนดิมปีระ 
โยชน์อย่างไรบ้าง ซึง่ถือเป็นผลงาน
วิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศมาก 
เพราะนอกจากจะน�ามาเป็นอาหาร
แล้ว แมลงยังสามารถน�ามาขาย
สร้างรายได้ให้กบัชมุชนได้อีกด้วย
 ดังน้ัน ผมจงึเกิดแรงบนัดาลใจ
อยากจะสานต่อผลงานวิจัยแมลง
กนิได้ สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื ตามกระ 
แสพระราชด�ารัสของพระบาทสม 

โยชน์อย่างสงูสดุและยัง่ยนื สามารถ
สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมแก่ชุม 
ชนภาคอสีาน 
           ด้าน นายธนะชยั  เชาว์-
พลกรงั ครโูรงเรยีนบ้านหนองไม้ 
ตาย กล่าวว่า น้องพทีและพีส่าวได้
เข้ามาช่วยในการพัฒนาคุณภาพ
ชวิีตของเดก็นักเรยีนโรงเรยีนบ้าน
หนองไม้ตายตัง้แต่ปี 2555 โดยการ
รเิริม่โครงการอาหารกลางวัน ต่อ
ด้วยรเิริม่ให้มกีารเลีย้งจิง้หรดีตัง้แต่
ต้นปี 2558 จนถงึปัจจบุนัเพือ่เป็น
อาหารกลางวันของนักเรยีน รวมทัง้
ส่งเสรมิให้มกีารเรยีนรูแ้ละพฒันา

ต่อยอดเพือ่น�าไปใช้ประกอบอาชพี
ในอนาคต จากกิจกรรมการเลี้ยง
จ้ิงหรดีเพือ่อาหารกลางวนัของนกั 
เรยีน ท�าให้นกัเรยีนโรงเรียนบ้าน
หนองไม้ตายทุกคนได้มีอาหารไว้
รบัประทานอย่างเพยีงพอ ตลอดจน
ส่งเสรมิการสร้างอาชพี สร้างรายได้ 
ให้กับนักเรยีนระหว่างเรยีนด้วย ซึง่
ผลิตภัณฑ์ที่จัดท�าขึ้นสามารถเก็บ  
ไว้รับประทาน จ�าหน่ายเพื่อสร้าง
รายได้ และส่งเสริมให้เป็นผลิต 
ภณัฑ์ของต�าบลบ้านหนองบวัน้อย 
หน่ึงต�าบลหน่ึงผลติภณัฑ์ OTOP 
ต่อไป

เดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย
เดชฯ ในหลวงรชักาลที ่9 ทีต้่องการ
ให้ชุมชนอยู่อย่างพอเพียง และ
สร้างรายได้เลีย้งตวัเอง หลงัจากที่
รเิริม่โครงการอาหารกลางวนัให้กบั
โรงเรยีนยากจนหลายแห่งในภาค
อีสาน และประสบความส�าเรจ็เป็น
อย่างด ี ผมจงึเริม่ต่อยอดโครงการ
ส่งเสรมิการเพาะเลีย้งจิง้หรดี  และ
ส่งเสรมิการแปรรปูจิง้หรีดเป็นผลิต 
ภณัฑ์เพิม่มลูค่าอืน่ๆ เพ่ือสอนให้
เดก็ๆ และชาวบ้านเหน็คณุค่า และ
รู้จักใช้แหล่งทรัพยากรตามธรรม 
ชาติรอบตัวที่มีอยู่แล้วให้เกิดประ 

จิตอาสาตามรอยพ่อต่อยอดงานวิจัย



ฉบับดิจิตอลรายวัน 13ปีที่ 18 ฉบับที่ 4526 (1051) วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สังคม

สนธริตัน์ สนธจิริวงศ์ รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงพำณชิย์ เป็นประธำน
พธิเีปิด ศนูย์ให้ค�ำปรกึษำด้ำนทรพัย์สนิทำงปัญญำและนวตักรรม เพือ่ตอบ
สนองนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ของรฐับำล พร้อมชนูวตักรรมกำรแปรรูปข้ำว 
โดยม ีนำยทศพล ทงัสุบตุร อธบิดกีรมทรพัย์สนิทำงปัญญำ ร่วมงำน 

พล.ต.ท.พรหมธร ภำคอตั ผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต ิให้
เกียรตเิป็นประธำนในกำรเปิดงำน “อบรมหลกัสูตรข่ำวกรองทำงอำญำ
ขัน้สงู” โดยม ีมร.ปีเตอร์ โอนลี, มสิแคท เรย์, พ.ต.อ.ไพโรจน์ หมืน่กล้ำ
หำญ ผูก้�ำกบักำรสถำนตี�ำรวจภธูร เป็นวทิยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ 

เด็ด ชนิสภุคักลุ กรรมกำรบรหิำร และ กฤษณ์ เกยีรตเิฟ่ืองฟ ูกรรมกำร
และผูจ้ดักำรท่ัวไป บริษทั ซชู ิเดน็ จ�ำกดั จดังำนแถลงข่ำว ซชู ิเดน็ ฉลอง
ครบรอบ 5 ปี เปิดตวั 5 เมนสูดุพเิศษ กบัแคมเปญ “Norwegian Salmon 
Wonder” ท่ีศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัเวลิด์

ลดัดำ มงคลชยัววิฒัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำร บจก.เอเชยี โฮเรก้ำ ร่วมลงนำม
กบั ฉฐัพร โยเหลำ กก.ผจก.กรรมกำรผูจ้ดักำร Thailand Restaurant 
News พฒันำควำมรูป้ระสบกำรณ์บรหิำรธรุกจิร้ำนอำหำร สร้ำงมลูค่ำกำร
ซือ้ขำยปี พ.ศ. 2560 เพือ่เตรยีมเปิด HORECA Square @ CW Tower 

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ เป็น
ประธำนในพิธี เปิดแบล็คแคนยอน เปิดสำขำใหม่ โดยมี ประวิทย์          
จิตนรำพงศ์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั แบลค็แคนยอน (ประเทศไทย) 
จ�ำกดั  ให้กำรต้อนรับ ทีอ่ำคำรภมูสิริ ิโรงพยำบำลจฬุำลงกรณ์ 

อนพุงษ์ อศัวโภคนิ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) 
จ�ำกดั (มหำชน)  จดัเวร์ิคชอ็ปเชงิปฏบิตักิำรพเิศษ “LEAD-INNOVATE-
DISRUPT-CHANGE” ส�ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงูของเอพ ีทีส่�ำนกังำน
ใหญ่ บมจ.เอพ ีไทยแลนด์ 

สมิทธ์ พนมยงค์ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษิทัหลกัทรพัย์จัดกำรกอง 
ทนุ ไทยพำณชิย์ จ�ำกดั จดัสมัมนำคยุเฟ่ืองเรือ่งลงทนุ ตอน “เปิดศกัรำช
ใหม่ ลงทนุอย่ำงไรให้เฟ่ืองฟ”ู ให้ข้อมลูเจำะลึกทำงด้ำนเศรษฐกจิ โดยมี
นกัลงทุนให้ควำมสนใจเข้ำร่วมงำนอย่ำงคบัคัง่ 

วฒันำ ศกัดิเ์จรญิชยั เจ้ำของตลำดคูส่ร้ำง มอบกระเช้ำดอกไม้แสดงควำม
ยนิดแีก่ พศิษิฐ์ ภสูนำคม ผูบ้รหิำรบรษิทั ออลล์ด ีดสิเคำท์ จ�ำกดั ใน
โอกำสเปิดร้ำนออลล์ด ีซึง่เป็นร้ำนค้ำมำตรฐำนทีเ่น้นมุง่จ�ำหน่ำยสนิค้ำ
รำคำประหยดัแห่งแรกของเมอืงไทย ที ่ตลำดคูส่ร้ำง จ.สมทุรปรำกำร 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 14ปีที่ 18 ฉบับที่ 4526 (1051) วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บันเทิง

การประกาศผลรางวัลอะคาเดมี   
อวอร์ดส์ หรือออสการ์คร้ังที ่89 จดั
โดยสถาบนัศลิปะและวิชาการทาง
ภาพยนตร์ ที่โรงละครดอลบี เธีย 
เตอร์ในฮอลลีวู้ด นครลอสแองเจ
ลิส แคลิฟอร์เนีย ค�่าวันอาทิตย์ที่ 
26 กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถ่ิน 
ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 27 กุมภา-
พันธ์ตามเวลาในไทย กลายเป็น
ความผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์ 
เมื่อประกาศรางวัลใหญ่ท่ีสุดคือ
ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม โดยประกาศ
ชื่อครั้งแรกเป็น “ลา ลา แลนด์” 
ก่อนจะประกาศใหม่เป็น “มนูไลท์” 
โดยวอร์เรน เบตตี ้พระเอกอาวโุส
ทีป่ระกาศรางวัลดงักล่าวชีแ้จง    ว่า 
ได้รบัซองประกาศผลรางวลัผดิซอง 
เห็นข้อความว่า เอ็มมา สโตน ลา 
ลา แลนด์ จึงประกาศไปตามนั้น 
ไม่ได้พยายามจะเล่นมกุตลกใดๆ
 ภายในงานมีการมอบรางวัล

เยี่ยม ได้แก่ Manchester by the 
Sea
 รางวัลบทภาพยนตร์ดดัแปลง
ยอดเยี่ยม ได้แก่ Moonlight
 รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม ได้ 
แก่ La La Land
 รางวลัดนตรปีระกอบยอดเยีย่ม 
ได้แก่ เพลงประกอบจากภาพ-
ยนตร์เรื่อง La La Land
 รางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม ได้แก่ เพลง City Of 
Stars จาก La La Land
 รางวลันกัแสดงสมทบชายยอด
เยี่ยมได้แก่ มาเฮอร์ชาลา อาลี 
จาก Moonlight
 รางวลันกัแสดงสมทบหญงิยอด
เยี่ยม ได้แก่ วิโอลา เดวิส จาก 
Fences
 รางวัลแต่งหน้า ท�าผมยอด
เยี่ยม ได้แก่ Suicide Squad
 รางวลัออกแบบเครือ่งแต่งกาย

ยอดเยี่ยม ได้แก่ Fantastic Be-
asts and Where to Find Them
 รางวัลภาพยนตร์สารคดียอด
เยี่ยม ได้แก่ O.J.: Made in 
America
 รางวัลผสมเสียงยอดเยี่ยม ได้ 
แก่ Hacksaw Ridge
 รางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประ 
เทศเยี่ยม ได้แก่ The Salesman 
จาก อิหร่าน
 รางวลัออกแบบฉากยอดเย่ียม 
ได้แก่ La La Land
 รางวัลเทคนิคพิเศษด้านภาพ
ยอดเยีย่ม ได้แก่ The Jungle Book
 รางวัลตัดต่อภาพยอดเย่ียม 
ได้แก่ Hacksaw Ridge
 รางวัลภาพยนตร์สารคดขีนาด
สั้นยอดเยี่ยม ได้แก่ The White 
Helmets
 รางวัลภาพยนตร์เรือ่งสัน้ยอด
เยี่ยม ได้แก่ Sing

ทั้งสิ้น 24 สาขา ภาพยนตร์ที่เข้า
ชิงรางวัลมากที่สุด ได้แก่ ลา ลา 
แลนด์ (La La Land) 14 รางวัล 
เทยีบเท่าเรือ่ง “ออล อะเบาต์ อฟี” 
ภาพยนตร์ในปี 1950 และ “ไท
ทานกิ” ปี 2540 ขณะทีภ่าพยนตร์
ไซไฟเรื่อง “อาร์ไรวัล” (Arrival) 
และภาพยนตร์ดราม่าเรื่อง “มูน
ไลท์” (Moonlight) ได้รบัการเสนอ
ชื่อเข้าชิง 8 สาขา  
 ส�าหรับรางวัลอื่นๆ ประกอบ
ด้วย
 รางวลัผูก้�ากบัยอดเยีย่ม ได้แก่ 
เดเมยีน ชาเซล จาก ลา ลา แลนด์
 รางวัลดาราน�าชายยอดเยี่ยม 
ได้แก่ เคซีย์ แอฟเฟล็ค จาก Man 
chester by the Sea
 รางวลัดาราน�าหญงิยอดเยีย่ม 
ได้แก่ เอ็มมา สโตน จาก ลา ลา 
แลนด์
 รางวลับทภาพยนตร์ดัง้เดมิยอด

ออสการป์ระกาศหนงัยอดเยีย่มผดิ

จาก‘มนูไลท’์เปน็‘ลา ลา แลนด’์


