
ชงิเคก้พลงังาน
ฝ่ายแล้วชดัเจนว่าเป็นเหตผุล
ท่ีต้ังอยู่บนผลประโยชน์ก้อน  
โตด้านพลังงานที่มีมูลค่าปีละ
กว่า 500,000 ล้านบาท เพราะ 
NOC คือผู้ครอบครองสิทธิ์ใน
ทรัพยากรปิโตรเลียมทุกชนิด
ของประเทศ ซ่ึงในระยะเริม่ต้น
ให้กรมพลังงานทหารท�าหน้า 
ที ่NOC ไปก่อน

การจัดตั้งบรรษัทน�้ามันแห่ง
ชาติ เป็นเรือ่งร้อนใหม่ทีส่อด
แทรกข้ึนมา เพราะมีทั้งฝ่าย
สนับสนุนและคัดค้าน ซ่ึงทั้ง
สองฝ่ายต่างพร้อมแสดงพลัง
ผลกัดันแนวทางของตัวเอง แม้
จะมแีนวโน้มว่าฝ่ายสนบัสนนุ
มโีอกาสสมหวงัมากกว่า แต่เมือ่
พจิารณาจากเหตผุลของทัง้สอง
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เจ้าอาวาส?

editor59lokwannee@gmail.com

ภัยต่อความ(ไม่)มั่นคง

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ปรากฏการณ์ “จอด�ำ” ของ “วอยซ์ทีวี” 
ไม่ใช่แค่กระทบธุรกิจสื่อและเสรีภาพสื่อ 
ยังสะท้อนถึง “ควำมจริง” ที่ถูกปิดกั้น 
เพราะเป็นภัยต่อ “ควำมไม่มั่นคง” ของผู้มีอ�านาจ 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ชี้วิสามัญ “ชัยภูมิ ป่ำแส” 
ท�าให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ “สถำบันทหำร” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ถามเป็นเจ้าภาพแข่งขัน “โมโตจีพี” 
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่และใครจะรับผิดชอบ? 
“โสภณ พรโชคชัย” ให้ค�าตอบ 
ท�าไม “แจ็ค หม่ำ ไม่รักเมืองไทย” 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” ย้อนมองอ�านาจรัฐสร้าง “พุทธแท้” 

“คูตินโญ่”มั่นใจ
ดาร์บี้แมตช์

กีฬา 6

กนง.
คงดอกเบี้ย1.50

ออสซี่ล้มแผน
ส่งผู้ร้ายให้จีน

เศรษฐกิจ 4

ต่างประเทศ 7

ฉุก(ละหุก)คิด 3
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ไม่ว่าจะคดัค้านหรอืสนบัสนนุ
ล้วนพดูกนัอยูบ่นผลประโยชน์ก้อนโต
จากแหล่งพลงังานในประเทศทัง้สิน้

เพือ่เปิดกว้างให้การผลติพลงังาน
ในประเทศมหีลายรปูแบบแทนระ 
บบการให้สมัปทานแต่เพยีงอย่าง
เดียวอย่างที่ผ่านมา การมี NOC 
จะเพ่ิมทางเลือกการแบ่งปันผล
ผลติ และจ้างบรกิาร
 สรุปง่ายๆคือผู้สนับสนุนบอก
ว่าเป็นการเพิม่ทางเลอืกในการผลติ
พลงังาน สามารถหารูปแบบท่ีเหมาะ
สมได้ ป้องกนัการผกูขาดของผูไ้ด้
รบัสมัปทานและจะท�าให้ประเทศ
ชาติประชาชนได้รับประโยชน์สูง 
สุดจากแหล่งพลังงานในประเทศ 
เพราะก�าไรทกุบาททกุสตางค์จะตก
เป็นของแผ่นดินไม่ใช่ผู้ได้รับสัม-
ปทาน
 ขณะท่ีผู้คัดค้านก็มองว่าการ
ตั้ง NOC คือการผูกขาดท่ีแท้จริง 
เพราะจะเข้ามาถอืสทิธิพ์ลงังานทกุ

 คนทีค่ดัค้านเหน็ว่าการให้กรม
พลังงานทหารเป็นหน่วยงานท�า
หน้าที ่NOC ไปก่อน อาจมปัีญหา
ขึ้นได้ เพราะกรมพลังงานทหาร
อาจไม่มีความเชี่ยวชาญหรือช�า-
นาญการพอทีจ่ะมาท�าหน้าทีเ่ป็นผู้
ถือสทิธิปิ์โตรเลียมทกุอย่างในประ 
เทศ และหากมีการใช้อ�านาจดึง
กรรมสิทธิ์พลังงานทุกชนิดมาอยู่
ที่ NOC วิสาหกิจและกิจการของ
บรษิทัพลงังานต่างๆหลายแห่งจะ
ด�าเนนิอยูต่่อไปได้อย่างไร อาจก่อ
ให้เกดิวกิฤตทางเศรษฐกจิได้
 นอกจากนี ้การรวบอ�านาจไว้ที่
หน่วยงานเดยีวยงัอาจมปัีญหาเรือ่ง
ความโปร่งใสในการท�างานและท�า 
ให้ยากต่อการตรวจสอบ
 ในขณะท่ีฝ่ายสนับสนุนให้จัด
ตั้ง NOC มีเหตุผลสนับสนุนคือ

ชงิเคก้พลงังาน
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อย่างในประเทศ และจะเป็นแหล่ง
แสวงหาผลประโยชน์ของผูท้ีจ่ะเข้า
มาเป็นคณะกรรมการ NOC ก่อให้
เกิดการทุจริตได้ง่าย ตรวจสอบ
ยาก
 ท้ังสองฝ่ายถกเถียงกันบน
ผลประโยชน์ก้อนโต
 ฝ่ายหนึง่กอ้็างเหตผุลเพือ่ไม่ให้
ผลประโยชน์ตกอยูก่บักลุม่ใดกลุม่
หนึง่แต่เพยีงฝ่ายเดยีว ฝ่ายหนึง่ก็
อ้างเพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ตกอยู่
กบัใครแต่ฝ่ายเดยีวเช่นกนั
 อย่างไรกต็าม แม้จะมเีสยีงคดั 
ค้านดังมากจากท่ัวสารทิศแต่เชื่อ
ว่าการ NOC คงถือก�าเนิดขึ้นแน่ 
เพราะฝ่ายที่พลักดันให้จัดตั้งกับ
ฝ่ายที่พิจารณาร่างกฎหมายเป็น
ฝ่ายเดยีวกนั
 เมื่อสุดท้ายต้องมีการจัดตั้ง 
NOC ขึน้มา มปีระเดน็ให้พจิารณา
ต่อว่ากระบวนการจดัตัง้เหมาะสม
หรอืไม่ อย่างไร
 ตามหลกัการการจดัตัง้องค์กร
ใหม่ขึน้มาองค์กรหนึง่ โดยเฉพาะ
ท่ีต้องมาท�าหน้าท่ีคอยดูแลผล
ประโยชน์ก้อนโตของชาตปีิละกว่า 
500,000 ล้านบาทนัน้ ควรจะออก
เป็นกฎหมายจัดตั้งองค์กรขึ้นมา
เป็นการเฉพาะหรือไม่ ไม่ใช่สอด
แทรกห้อยติ่งไว้ในกฎหมายอ่ืน
เพียงมาตราเดียว โดยที่ไม่มีราย
ละเอยีดเกีย่วกบัการจดัตัง้องค์กรที่
ชดัเจน ทัง้เรือ่งอ�านาจหน้าที ่และ
ทีม่าทีไ่ปของผูบ้รหิารองค์กร
 ไม่ว่าจะคัดค้านหรือสนับ 
สนุนล้วนพูดกันอยู่บนผลประ 
โยชน์ก้อนโตจากแหล่งพลัง-
งานในประเทศทัง้สิน้

บ้านเมืองมีสถานการณ์ร้อนให้
ตดิตามกนัทกุวัน
 วนันี ้(30 ม.ีค.) ต้องโฟกสั
ไปท่ีการประชุมสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาต ิ(สนช.) ทีม่วีาระส�า-
คญัพจิารณาร่างพ.ร.บ.ปิโตร-
เลยีมวาระทีส่อง เรือ่งร้อนคอื
คณะกรรมาธิการที่พิจารณา
เรือ่งนีไ้ด้เพิม่เตมิมาตรา 10/1 
เพื่อให้มีการจัดตั้งบรรษัทน�้า 
มนัแห่งชาต ิ (NOC) โดยมทีัง้  
เสยีงสนบัสนนุและเสียงคดัค้าน 
ดงัระงม
 ในส่วนของฝ่ายคดัค้านนัน้ ดู
จะพยายามน�าเสนอเหตผุลให้สงั-
คมได้ร่วมกนัพจิารณา ส�าหรบัใน
ส่วนของผู้สนับสนุน นอกจากน�า
เสนอข้อมูลของตัวเองแล้ว ยังมี
ความเคลื่อนไหวจะจัดการชุมนุม
เพือ่สนบัสนนุการตัง้ NOC ด้วย
 ความส�าคัญของการเสนอให้
ตั้ง NOC คือให้เป็นผู้ครอบครอง
สิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียมทุก
ชนิดของประเทศ ซึ่งในระยะเริ่ม
ต้นของการด�าเนินงาน ให้กรมพลัง 
งานทหารเป็นหน่วยงานท�าหน้า 
ที ่NOC ไปก่อน

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4548 (1073) วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4548 (1073) วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทรรศนะ

ปัญหามันคลี่คลาย  
 เขาต้องการให้เป็นไปตามกฎหมาย ต้อง 
การแก้ปัญหา ไม่ใช่ต้องการให้ปัญหาคารา
คาซังเหมือนเดิม อย่างน้ีมันเป็นเรื่องที่ใคร
เขาก็รับได้ยาก เพราะรับได้เฉพาะกลุ่มเดียว 
พวกเดียวกัน แต่พวกที่รับไม่ได้นั้น อาตมา
คิดว่ามีจ�านวนมาก
 ยังไงเสยีก็ต้องแก้ปัญหานีใ้ห้จบลงด้วยดี 
เมื่อปัญหาลงตัว ปัญหาใหม่ๆก็ไม่เกิด แต่
ตอนนีม้นัยงัอยูใ่นลกัษณะคาราคาซงั ยงัไม่รู้
ว่าจะออกหัวออกก้อย จะเอาใครมาเป็นผู้
บรหิารวดัพระธรรมกาย หรอืจะเอาผูล่้องหน
หายตัวมาบริหารก็ไม่มีใครเห็น  
 ก็หวังว่าคงจะไม่นานนะ เพราะทุกฝ่ายที่
มีหน้าที่ก็ท�าไปตามหน้าที่แล้ว คนที่เป็นลูก
ศิษย์ลูกหาก็ต้องรู้ว่าเราไม่ได้ใหญ่ขนาดจะ
ไปจัดการใครต้ังใครเป็นเจ้าอาวาสได้ ต้อง
เป็นเรื่องของเจ้าคณะต�าบล เจ้าคณะอ�าเภอ 
เจ้าคณะจังหวัด ความต้องการที่ไม่ตรงกัน 
มันมีอยู่ทุกที่ทุกหนแห่ง แต่ก็ต้องหาทางลง
ที่มันลงตัวได้ดี ที่คนส่วนใหญ่สามารถยอม 
รับกันได้ ก็เห็นว่าคณะสงฆ์ยังเข้มแข็ง ไม่ใช่
ให้ใครต่อใครมาต้องการอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วกไ็ด้ตามทีต้่องการ กจ็ะกลายเป็นว่าคณะ
สงฆ์หมดน�้ายาไป
  อย่างไรก็ตาม ในโลกใบนี้มันก็มีสมหวัง 
ผิดหวัง บางคนก็ต้องผิดหวังที่จะได้คนโน้น  
คนนี้ตามที่ตัวเองต้องการ คนอื่นๆคงอยาก
เหมือนกันแต่ไม่กล้า ก็ต้องถือเป็นความ
อาจหาญของน้องหญิงคนน้ีท่ีเป็นทั้งดาราที่
มท้ัีงความสวยความงาม แต่จะเอาความสวย
ความงามมาเป็นเครื่องมือตัดสินอะไรบาง
อย่างก็คงไม่ได้ 
 ขอฝากว่าอย่าเพิ่งเข้ามาขัดขวางอะ 
ไร เสนออะไรช่วงนี้เลย รอดูความเป็น
ไปได้อีกระยะหนึ่งก่อนดีกว่า
	 เจริญพร

มีเสียงคัดค้านแน่นอนกับข่าวจะหาคน 
นอกมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย 
พวกลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องคัดค้าน อย่าง
คุณลีลาวดี วัชโรบล ลูกศิษย์วัดพระ
ธรรมกายบอกว่า ใครที่ไหนจะมารู้ภาย 
ในวัดดีเท่ากับพระแท้ ลูกศิษย์แท้ที่อยู่
ในนั้นที่จะบริหารงานได้ ยิ่งกว่านั้นยัง
บอกว่าต้องพระธมัมชโยเท่านัน้ทีจ่ะเป็น
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  
  สงสัยไม่เคยได้ยินเรื่องข้ามห้วยข้ามกระ 
ทรวงต่างๆ ไม่ใช่ลูกหม้อก็มี แล้วแต่เหตุ-
การณ์ความเหมาะสม  บางอย่างมนักไ็ม่เป็น
ไปตามที่ทุกคนต้องการหรือคาดหวัง ที่อาต 
มาพูดก็ไม่ได้หมายความว่าเขาผิด ไม่ดีทุก
เรือ่งทุกอย่าง บงัเอิญมนัเป็นเรือ่งใหญ่โตทีผู้่
ถือกฎหมายถือว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นกฎหมายก็
หมดความศักดิ์สิทธิ์ เพราะพระธัมมชโยอยู่
ระหว่างการหลบหนี แล้วจะมาเป็นได้อย่าง 
ไร ถ้าหมดคดีแล้วก็มาเป็นได้ ถ้ายังมีปัญหา
คาราคาซังแล้วยังจะรักษาต�าแหน่งแห่งหน
เดิมก็เป็นไปได้ยาก
 ค�าว่า “คนนอกไม่รูเ้รือ่งอะไรเลย” บางที
เขาเอาคนทีเ่คยท�างานทีม่ปีระสบการณ์ มผีล
งานความดมีากมายมาได้ ไม่จ�าเป็นต้องลอ็ก
แต่คนในเท่านัน้ คนในท่ีเป็นปัญหาคาราคา
ซังยังไม่จบไม่สิ้น เรื่องก็ยังไม่จบ แล้วจะให้
เป็นโน่นเป็นนี่คงยาก เพราะตอนนี้มาถึงจุด
ขาลง ไม่ใช่ขาขึ้น มีต�าแหน่งมีอ�านาจอาจจะ
มีได้ ต้องค่อยเป็นค่อยไป ให้ปัญหามันจบ 

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

 

เห็นว่าคณะสงฆ์ยังเข้มแข็ง ไม่ใช่
ให้ใครต่อใครมาต้องการอย่างนัน้
อย่างนี้แล้วก็ได้ตามที่ต้องการก็
จะกลายเป็นว่าคณะสงฆ์หมดน�้า
ยาไป

In Brief : ย่อความ

เจ้าอาวาส?

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ค�าสัง่พกัใบอนุญาต “วอยซ์ทวี”ี กลาย
เป็นกระแสร้อนท้ังในทางการเมอืงและ
โลกออนไลน์ เพราะเป็นทวีช่ีองแรกทีถู่ก
ค�าสัง่ให้ “จอด�า” หลงัจากเป็นทวีดีจิิ 
ทัลเพียงช่องเดียวที่ “คณะรัฐประ 
หาร” สัง่ปิดเกอืบ 1 เดอืน ทัง้หลายราย 
การทีวิ่พากษ์วิจารณ์สถานการณ์ต่างๆ
ของบ้านเมอืงกถ็กูระงบัออกอากาศแล้ว
หลายคร้ัง
 ปรากฏการณ์ “จอด�า” ของ “วอยซ์
ทวี”ี จงึไม่ใช่แค่สร้างบรรยากาศความ
กลัวให้ธรุกจิสือ่เท่านัน้ แต่ยงัสะท้อนถงึ
การลิดรอนสิทธิเสรีภาพการน�าเสนอ
ข่าวสารของสือ่ รวมถงึการใช้อ�านาจของ 
“องค์กรอิสระ” ที่ไม่อิสระและขัดรัฐ 
ธรรมนูญ เพียงเพื่อสนองตอบ “ผู้มี
อ�านาจ” 
 “โลกวันนี้วันสุข” จึงมาพร้อม 
“ซปิปิดปาก” ท้ังท่ีเสนอ “ความจรงิ 
(อกีด้าน)” แต่กลบัถกูลงโทษ ยิง่ท�าให้
สังคมคลางแคลงใจเรื่องความไม่เป็น
ธรรม ไม่เป็นกลาง หลายมาตรฐาน 
และเลอืกปฏบิตั ิสงัคมจงึยงัจมปลกักบั
ความขดัแย้งและความไม่สงบสขุ
 ปรากฏการณ์ “จอด�า” จงึอาจไม่ 
ใช่เพราะเป็นภยัต่อความมัน่คงของ
ชาต ิแต่อาจเป็นเพราะ “ความจรงิ” 
ต่างหากทีเ่ป็นภยัต่อ “ความไม่มัน่ 
คง” ของรฐับาลทหาร!
 

ภัยความ(ไม่)มั่นคง?
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เศรษฐกิจ

กนง.คงดอกเบีย้1.50

 นายจาตรุงค์ จนัทรงัษ์ เลขานุ 
การคณะกรรมการนโยบายการเงนิ 
(กนง.) แถลงผลการประชมุ (29 ม-ี
นาคม) ว่า คณะกรรมการฯมมีตเิป็น
เอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโย-
บายไว้ท่ีร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยประ 
เมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ขยายตวัดข้ึีนและดกีว่าทีป่ระเมนิไว้
เดมิ ขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปยงัมี
แนวโน้มทยอยปรบัสูงข้ึน แต่เศรษฐ 
กจิไทยยงัต้องเผชญิกบัปัจจยัเสีย่งอกี
มาก โดยเฉพาะจากต่างประเทศ  คณะ
กรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อให้ภาวะการ
เงินโดยรวมอยูใ่นระดบัทีผ่่อนคลาย
และเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐ 
กจิได้อย่างต่อเน่ือง 
 ส่วนภาพรวมเศรษฐกจิไทยมแีนว
โน้มขยายตัวดีขึ้นจากการส่งออก
สินค้าท่ีเริม่ฟ้ืนตัวชดัเจน ขณะทีภ่าค
การท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวและ
การใช้จ่ายของภาครัฐเป็นแรงขับ
เคลื่อนส�าคัญ ส่วนการบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชนยังคงฟื้นตัว-
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ทัง้นี ้แนวโน้ม
การขยายตัวของเศรษฐกิจยังต้อง
เผชญิกบัปัจจยัเสีย่งทีต้่องตดิตามต่อ
ไปอย่างใกล้ชดิ ทัง้นโยบายเศรษฐกจิ
และการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐ 
ปัญหาเสถยีรภาพการเงนิจนี รวมถงึ
พฒันาการทางการเมืองและปัญหา
ภาคการเงินในยโุรป  

อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปมแีนวโน้มทยอย
ปรบัสงูขึน้ แต่แรงกดดนัเงนิเฟ้อด้าน
อปุสงค์ยงัอยูใ่นระดบัต�า่ และ อตัรา
เงนิเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลาง
ของสาธารณชนอยูใ่นระดบัใกล้เคยีง
กับค่ากลางของกรอบเป้าหมาย อตัรา
เงนิเฟ้อทัว่ไปอาจผนัผวนในระยะสัน้
จากผลของฐานและมคีวามเสีย่งด้าน
ต�า่เพิม่ขึน้จากพฒันาการราคาน�า้-
มนัในตลาดโลก 
 ส�าหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่
ผ่านมาปรบัลดลงบ้าง ส่วนหนึง่จาก
ฐานภาษสีรรพสามติทีส่งูปีทีผ่่านมา  
แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้ม
ปรับเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ภาวะการเงนิโดยรวมยงัอยูใ่นระดบั
ทีผ่่อนคลายและเอือ้ต่อการขยายตวั
ของเศรษฐกิจ สะท้อนจากสภาพ
คล่องในระบบการเงนิทีย่งัอยูใ่นระดบั
สงูและอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิทีย่งัอยู่
ในระดบัต�า่ 
 อย่างไรกด็ ี เงนิบาทมแีนวโน้ม
แขง็ค่าขึน้บ้างเมือ่เทยีบกบัสกลุคูค้่า
คูแ่ข่งส�าคญัในช่วงทีผ่่านมา ซึง่อาจ
ไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยเท่าที่
ควร กนง.มองว่าในระยะข้างหน้า
อัตราแลกเปลี่ยนอาจผันผวนสูงขึ้น
ได้จากความไม่แน่นอนของปัจจัย
ต่างประเทศ และเห็นว่าระบบการ
เงินโดยรวมมีเสถียรภาพ สามารถรับ 
มอืกบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐ 
กจิการเงนิทัง้ในและต่างประเทศได้

ค่อนข้างด ีแต่ต้องตดิตามความเสีย่ง
ในบางจดุ อาท ิความสามารถในการ
ช�าระหนีข้องธรุกจิทีด้่อยลงและพฤติ 
กรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
(Search for Yield) ในภาวะอตัราดอก 
เบีย้ทีต่�า่มาเป็นเวลานาน ซึง่อาจน�า
ไปสูก่ารประเมินความเสีย่งของตลาด
ท่ีต�่ากว่าท่ีควร (Underpricing of 
Risks) มองไปข้างหน้า 
 แม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย
ชดัเจนมากขึน้ แต่ยงัต้องเผชญิความ
ไม่แน่นอนอยู่มาก โดยเฉพาะจาก
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกและความ
ไม่แน่นอนของการด�าเนินนโยบาย
เศรษฐกจิการเงนิของประเทศอตุสา 
หกรรมหลกั ขณะทีแ่รงกดดันเงนิเฟ้อ
ด้านอปุสงค์ยงัอยูใ่นระดบัต�า่ กนง.
จงึเหน็ว่านโยบายการเงนิยงัควรอยู่
ในระดบัผ่อนปรนต่อเนือ่งและพร้อม
ใช้เคร่ืองมอืเชงินโยบายทีม่อียูอ่ย่าง
เหมาะสม เพือ่ให้ภาวะการเงนิโดย
รวมเอ้ือต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิ
อย่างต่อเน่ือง ควบคู่กับการรักษา
เสถยีรภาพการเงนิของประเทศ 

เศรษฐกิจ

จดัสมัมนา	:	นายสมทิธ์ พนม-
ยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณชิย์ จ�ากดั เดนิหน้าจดั
สมัมนาคยุเฟ่ืองเรือ่งลงทนุ ครัง้
ที ่2 ของปีนี ้หวัข้อ “เคล็ด(ไม่)ลับ 
กบัการลงทนุต่างประเทศ” เพ่ือ
ให้ความรูด้้านการลงทนุอย่างต่อ
เนื่องโดยมีนักลงทุนให้ความสน 
ใจเข้าร่วมงานอย่างคบัคัง่ 

จาตรุงค์ จนัทรงัษ์

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,350.00 บาท

 ขาย 20,450.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,981.00  บาท

 ขาย   20,450.00 บาท

ราคาทองค�า

ภาวะหุ้น 29 มีนาคม 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) 

34.76

37.99625

44.56875

4.5538

0.32258

24.9945

-1.75  1,574.97  
  36,901.85
-4.99  2,246.26  
  23,335.44
-2.77  997.63  
  18,873.02
+1.19  593.52  
  3,018.92

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

1,691.14  -4.11

2,412.27  +0.41

2,629.32  +8.55

1,860.29  -2.71

2,459.06  +1.86

2,905.06  +6.13

1,281.95  -4.60

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,768.52 

12.92 

กนง. คงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้ทีร้่อยละ 1.50 ต่อปี ประ 
เมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น แต่ยังเผชิญ
ปัจจัยเสีย่งอีกมาก โดยเฉพาะจากต่างประเทศ   

2,701.75 

7.32 

2,066.78 

-

10,640.69 

28.84 

10,484.07 

28.41 

156.62 

-

17,684.53 

47.92 

19,607.66 

53.13 

-1,923.12 

- 

ฮ่องกง ซื้อ 1,248.89 ขาย 1,249.32
ลอนดอน ซื้อ 1,248.89 ขาย 1,249.32
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เศรษฐกิจ

 น.ส.เกสรี มณีอินทร์ ผู้จัด 
การแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์
ภาพและเสียง บริษัท โซนี่ ไทย 
จ�ากดั แนะน�าเครือ่งเสยีงตดิรถ-
ยนต์ตวัใหม่ล่าสดุทีง่านมอเตอร์
โชว์ 2017 ในรุ่น XAV-AX100 
ที่มาพร้อมจุดเด่นในการรองรับ
การเชือ่มต่อกบัสมาร์ทโฟนทัง้ 2 
แพลตฟอร์มโดยผ่าน Apple Car 
Play และ Android Auto นอก 
จากน้ียังมีผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง
รถยนต์ในระดบัไฮเรสออดิโอ และ 
EXTRA BASS อีกหลายรุ่นมา
ให้ผูส้นใจได้สมัผสัประสบการณ์
ในการฟังเพลงที่สนุกขึ้นในระ-
หว่างการเดินทาง ซึ่งโซนี่มุ่งมั่น
ในการคดิค้นและสร้างสรรค์เทค 
โนโลยีด้านเสียงคุณภาพมาโดย
ตลอด เพ่ือการฟังเพลงที่ดีที่สุด
และตอบสนองการฟังเพลงอัน
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงคุณ-
ภาพสูงท้ังในบ้าน นอกบ้าน ตลอด
จนในรถยนต์  

 XAV-AX100 นวตักรรมใหม่
ของเครื่องเล่นมีเดียรีซีฟเวอร์อัจ 
ฉริยะในรถยนต์ตัวแรกจากโซนี่ 
มาพร้อมจดุเด่นในการรองรบัการ
เชือ่มต่อกบัสมาร์ทโฟนทัง้แพลต 
ฟอร์มแอนดรอยด์และแอปเปิ้ล
ผ่านฟังก์ชัน Apple CarPlay 
และ Android Auto โดยควบคุม
การท�างานผ่านจอแสดงผลระบบ
สมัผสัแบบ Resistive ขนาด 6.4 
นิว้ มกี�าลงัขบัสงูถงึ 55 วัตต์ และ
สามารถเชื่อมต่อกับกล้องหลัง  
เพื่อให้แสดงบนหน้าจอได้อย่าง
สะดวกและง่ายดาย
 ยิ่งไปกว่านั้น XAV-AX100 
ยังมาพร้อมกับสุดยอดเทคโนโล 
ยีด้านเสียงคุณภาพมากมาย อา 
ท ิระบบ Dynamic Reality Amp 
และ EXTRA BASS ที่จะท�าให้
ดื่มด�่าไปกับเสียงดนตรีทุกย่าน
ความถี่ได้อย่างคมชัดและหนัก
แน่นด้วยเบสอนัทรงพลงั ทัง้สา-
มารถปรบัแต่งเสยีงให้ดงักระหึม่

ได้ตามความชอบส่วนตัวด้วย
ระบบปรบัแต่งอคีวอไลเซอร์ 10-
band (EQ10) และ Dynamic 
Stage Organizer (DSO) พร้อม
กันนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อการ
ใช้งานแบบไร้สายกบัอุปกรณ์เสรมิ
ต่างๆ ผ่านสัญญาณ Bluetooth 
เพื่อให้สามารถเล่นเพลงไร้สาย
หรือต่อเชื่อมไฟล์เพลงที่คุณชื่น
ชอบได้อย่างง่ายดาย และปลอด 
ภัยในการใช้งานโทรศัพท์ระ-
ว่างขับรถยนต์
 ภายในงานยงัได้จดัแสดงผลติ
ภัณฑ์ไฮเรสออดิโออื่นๆ ครบ
ครันทุกรูปแบบการใช้งานตั้งแต่
ในบ้าน ไปจนถงึการพกพาไปใช้
งานในที่ต่างๆ อาทิ RSX-GS9 
เครื่องเล่นมีเดียรีซีฟเวอร์ระดับ

ไฮเรสออดิโอในรถยนต์  รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ไฮเรสออดิโอแบบพก
พา และส�าหรับใช้เพื่อความบัน 
เทิงในบ้านอีกมากมายหลายรุ่น 
รวมถึงการจัดชุดโปรโมชั่นแพ็ก
เกจระบบความบนัเทงิในรถยนต์
ในราคาพิเศษ เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการ ราคาต้ังแต่ 9,990 
บาท พร้อมฟรีค่าติดตั้งและรับ
ประกันสินค้า 2 ปีเต็ม ผ่อน 0% 
นาน 10 เดอืน และรบัของสมนา 
คุณพิเศษอีกมากมาย อาทิ ทีวี 
BRAVIA, เครื่องเล่น Walkman 
Hi-Res Audio, ชุด Hi-Fi Sy-
stem, หฟัูงไร้สาย, ล�าโพงไร้สาย, 
พาวเวอร์แบงก์ และอื่นๆ อีก-  
ทั้งยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกทุก
วัน

โซนี่ไทย น�าชุดเครื่องเสียงในรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดชุดรีซีฟ
เวอร์ XAV-AX100 ให้พลังเสียงหนักแน่นและง่ายต่อการ
เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน ผู้สนใจสัมผัสพลังเสียงได้ในงานมอ-
เตอร์โชว์ 2017 

ฉลองเกียรติยศ	:	ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการ
ก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) และ นายโพธิ-
พงษ์ ล�่าซ�า ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด 
(มหาชน) ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศฝ่าย
ขายประจ�าปี 2559 

โซนี่X AV -AX100กระหึ่มรถ

ผูกบัญชีผ่านแอป	 : นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้
จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายปรัธนา ลีลพนัง รักษาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
ร่วมให้บริการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย บนมือถือผ่านแอปพลิเค-       
ชัน mPAY 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ฮาซาร์ด’ตดัสนิใจซมัเมอร์นี้
เอเดน ฮาซาร์ด จดัตดัสนิใจอกีทีช่่วงซมัเมอร์
นี้ ว่าจะย้ายไปเล่นให้กับทีม “ราชันชุดขาว” 
เร-อลั มาดรดิ จากการเปิดเผยของรามอน คลั
เดรอน อดตีประธานทมีมาดรดิ 
 ก่อนหน้านี ้เชลซี ออกมายนืยนัว่า ฮาซาร์ด 
ยงัมคีวามสุขดใีนถิน่สแตมฟอร์ด บรดิจ์ และ
สามารถปรับตัวการใช้ชีวิตในกรุงลอนดอน
พร้อมด้วยครอบครวัเล็กๆได้แล้ว ซ่ึงเขามีสัญญา
อยูก่บัทมีไปจนถงึปี 2020 
 อย่างไรกต็าม คลัเดรอน มีความเห็นว่า ทาง

ทมีเรอลั มาดรดิ มคีวามสนใจจะดงึนกัเตะผูน้ี้
ไปร่วมทีม และอาจจะเตรียมจ่ายเงินมากถึง 
100 ล้านปอนด์ เพือ่แลกกบันกัเตะรายนี้ 
 “ทีมเชลซี ไม่ใช่ทีมที่ขายนักเตะง่ายๆแน่ 
นอน มนัจึงไม่ใช่เรือ่งทีง่่าย แต่เรือ่งแบบนีข้ึน้อยู่
กบัความปรารถนาของนกัเตะเป็นหลกั หาก ว่า
เขาต้องการย้ายทมี เขาก็จะย้ายทมี นีค่อืประ 
เดน็” คลัเดรอน กล่าว “แน่นอน เชลซ ีอาจจะ
ต้องเรยีกเงนิก้อนโต หากเรือ่งน้ีจะเกดิขึน้ ซึง่ผม
คดิว่าจะจรงิจงัขึน้มาหลงัจากจบฤดกูาลนีแ้ล้ว” 

ฟิลิปเป้ คูตินโญ่ กองกลางจอมทัพของ ทีม 
“หงส์แดง” ลเิวอร์พลู หวงัว่าทมีจะรกัษาผลงาน
ไม่แพ้ต่อไป ในเกมดาร์บีแ้มตช์ เมอร์ซย์ีไซด์ กบั
ทมี “ทอ็ฟฟ่ีสนี�า้เงนิ” เอฟเวอร์ตนั สดุสปัดาห์นี้ 
และเชือ่ว่าเกมนีเ้ป็นเกมทีต่งึเครยีด แต่นกัเตะทกุ
คนพร้อมทีจ่ะลงเล่นเพือ่เหล่าเดอะคอ็ปทัง้หลาย 
 กองกลางทมีชาตบิราซลิ ยงิ 2 ประตใูนการ
พบกบัทมีเอฟเวอร์ตนั 7 นดัทีผ่่านมา นบัตัง้แต่
เขาย้ายมาร่วมทมีลเิวอร์พลู เมือ่เดอืนมกราคม 
2013 พร้อมด้วยสถติทิีน่่าพอใจ คอื ชนะ 2 นดั 
เสมอ 5 นดั 
 คตูนิโญ่ พลาดลงเล่นชยัชนะนดัล่าสดุ ทีก่ดูิ
สนั ปาร์ค เมือ่เดอืนธนัวาคมทีผ่่านมา เนือ่งจาก
มอีาการบาดเจบ็ แต่คาดว่าเกมสปัดาห์นีท้ีแ่อน
ฟิลด์ เขาจะได้ลงกร�าศกึแน่นอน 
 “เกมดาร์บีแ้มตช์ เป็นเกมทีต่งึเครยีดอยูแ่ล้ว” 
คูตนิโญ่ กล่าว “ผมผ่านประสบการณ์เกมเหล่านี้
มาแล้ว ท้ังเกมในบ้านและเกมเยอืน พวกเราได้
รบัความตงึเครยีดพอๆกบัแฟนบอลนัน่แหละ” 
 “แน่นอน เกมนีเ้ป็นเกมทีย่ากเกมหนึง่ และ
ผมไม่คิดว่าเกมนีจ้ะแตกต่างไปจากเกมอืน่ๆ หนึง่

สปัดาห์ก่อนเกมจะเริม่ขึน้ คณุไม่สามารถทีจ่ะรอ
ให้ถงึเกมวนันัน้ได้เลย และหากว่าทมีของคณุชนะ 
ระดบัความสขุของพวกเราและแฟนบอลมนัวเิศษ
มาก ชยัชนะท�าให้คณุมคีวามสขุเสมอ”  
 เกมดาร์บีแ้มตช์เมอร์ซย์ีไซด์ ครัง้ที ่228 เกม
นี ้เป็นเกมทีม่คีวามหมายมาก ส�าหรบัทมีของโร 
นลัด์ คมูนั ทีอ่ยูใ่นอนัดบั 7 มคีะแนนตามหลงั
ทมี ลเิวอร์พลู ทีอ่ยูอ่นัดบั 4 อยูเ่พยีง 6 แต้ม
 ขณะที ่ทมีแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ กบั อาร์เซ 
นอล แข่งน้อยกว่า 2 นดั นัน่ท�าให้ คตูนิโญ่ รูด้ี
ว่าทมีของเขาไม่สามารถท�าอะไรผดิพลาดอีกแล้ว 
 “มนัส�าคญัมากจรงิๆ แน่นอน การจบอนัดบั
ที ่4 คอืเป้าหมายของเราเวลานี”้ กองกลางวยั 24 
ปี กล่าว “ทกุเกมของพวกเรา เหมอืนลงเล่นนดั
ชงิชนะเลศิ หากว่าเราต้องการทีจ่ะบรรลเุป้าหมาย
ของเรา เราต้องเกบ็แต้มให้มากทีส่ดุ”   
 อย่างไรกต็าม ลเิวอร์พลู กต้็องพบกบัข่าวร้าย 
เมือ่ต้องขาด อดมั ลลัลานา กองกลางของทมี ที่
มอีาการบาดเจบ็ต้นขา จากภาระกจิลงท�าหน้าที่
ให้กบัทมีชาตอิงักฤษ พลาดลงเล่นเกมวนัเสาร์นี้
อย่างแน่นอน   

‘คูตินโญ่’มั่นใจดาร์บี้แมตช์

‘พลสิโคว่า-เฟเดอเรอร์’ชนะ

‘ฮามลิตนั’ซ้อมด้วยตัวเอง 

‘มาเรยี’ยอบรบัรูส้กึตืน่เต้น

คาโรไลน่า พลสิโคว่า มอื 2 จากสาธารณ
รัฐเชค ล้างตาได้ส�าเร็จเอาชนะ เมียจาน่า 
ลคูคิ บาโรนี ่มอื 26 จากโครเอเชยี 6-3, 6-4 
หลงัจากทีพ่่ายในศกึออสเตรเลียน โอเพ่น 
มาก่อน ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ไมอามี่ 
โอเพ่น เป็นทีเ่รยีบร้อย ขณะทีฝ่่ายชาย โร
เจอร์ เฟเดอเรอร์ ยังคงฟอร์มร้อนแรง เมือ่
เอาชนะ โรแบร์โต้ เบาตสิต้า อกตุ 7-6 (7-
5), 7-6 (7-4)  เป็นชยัชนะ 16 จาก 17 นดั
ของเขาตั้งแต่ต้นปี 2017 เป็นต้นมา โดย  
รอบต่อไป นกัหวดวยั 35 ปี จะเข้าไปพบกบั 
โทมาส เบอร์ดชิ ทีเ่อาชนะ เอเดรยีน แมน
นารโิน่ จากฝรัง่เศส 6-4, 7-5    

ลอูสิ ฮามลิตนั แชมป์โลกฟอร์มลู่า วนั 3 
สมยั ตดัสนิใจลงแข่งในปีนี ้ โดยปราศจาก
เทรนเนอร์ส่วนตวั ซึง่โดยปรกตแิล้ว นกัขบั
รถสตูร 1 จะมเีทรนเนอร์ส่วนตวั เพ่ือแนะน�า
ในเรือ่งของความฟิตของร่างกาย แต่ ฮามลิ
ตัน เลือกที่วางโปรแกรมต่างๆด้วยตัวเอง 
“คณุไม่มีแรงกระตุน้หรอืทีต้่องท�าด้วยตวัเอง 
ไม่มเีทรนเนอร์แล้วคณุไม่มคีวามพร้อมหรอื 
ส�าหรบัผม ผมม ีผมพร้อม” นกัขบัทมีเมอร์
ซเิดส กล่าว “ทกุๆปี คณุต้องพยายามพฒันา
อยูแ่ล้ว ซึง่ผมคดิว่า ผมเป็นคนทีม่วีนิยัใน
การฝึกซ้อม และผมรูด้ว่ีา ผมจะดแูลสขุภาพ
ของผมแบบไหน” 

มาเรยี ชาราโปว่า ซเูปอร์สตาร์วงการเทน 
นสิโลก ยอมรบัว่าเธอรูส้กึตืน่เต้นมาก ทีจ่ะ
ได้กลับมาลงสนามแข่งขันอีกครั้งหนึ่งใน
เดอืนหน้า โดยอดตีมือ 1 ของโลกชาวรสัเซยี
ถกูแบนเป็นเวลา 2 ปี เนือ่งจากถกูตรวจพบ
สารโด๊ปในการแข่งขนัออสเตรเลยีน โอเพ่น 
เมือ่ปี 2016 ก่อนทีจ่ะถกูลดโทษ ให้กลบัมา
ลงสนามแข่งขนัได้แล้ว “แม้ว่า ฉนัจะได้กลบั
มาในช่วงเวลานี ้ และด้วยอายขุณะนี ้ ฉนัมี
เวลาไม่มากทีจ่ะได้กลบัมาเล่น นีคื่อเรือ่งจรงิ 
อย่างไรกต็าม ฉนักร็ูส้กึตืน่เต้นทีไ่ด้กลบัมา
อกีครัง้หนึง่ มันเป็นความรูส้กึทีย่ิง่ใหญ่ ที่
ฉนัได้กลบัมาท�างานของฉนั”  
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า จีนมี
บทบาทส�าคญับนเวทโีลก บทบาท
บางเวทีอยู่ในเกณฑ์ทรงอิทธิพล 
ท�าให้จีนได้รับความร่วมมือจาก

และการค้าการลงทนุ รวมทัง้มี
ผลงานช่วยเหลือการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและเศรษฐ-
กจิของหลายประเทศอกีทัง้เป็น
เจ้าหน้ีรายใหญ่ของโลกส่งผล
ให้จนีได้รบัความร่วมมอืด้วยดี
เสมอมา
 ความร่วมมอืส�าคญัอย่างหนึง่
ที่จีนได้รับจากประเทศพันธมิตร
ได้แก่ การส่งผูต้้องสงสยัและผูก้ระ 
ท�าผิดกฎหมายท่ีหลบหนีอยู่ใน
ประเทศเหล่านัน้ มอบให้จนีไปด�า 
เนนิคดี 
 จนีด�าเนนิการปราบทจุรติคอร์ 
รัปชันมานาน ท�าให้มีเป้าหมาย
ส่วนหนึง่หนกีารจบักมุไปกบดาน
อยูใ่นต่างประเทศ 
 จีนจึงจัดตัง้แผนปฏบิตักิาร 
“Sky Net” ตามล่าตวัมาด�าเนนิ
คด ีโดยผลการไล่ล่าในประเทศ
และเขตปกครองทั่วโลกกว่า 
90 แห่ง ระหว่างปี 2014-2016 
สามารถควบคมุตวัผูห้ลบหนคีดี
ได้ 2,566 คน และค้นพบเงนิ
ผดิกฎหมาย 8,600 ล้านหยวน
 ปีนี ้จนียงัคงไล่ล่าผูห้ลบหนคีดี
ในต่างประเทศ ด้วยแผน “Sky 
Net” ตามเดมิ

 การเดนิทางเยอืนต่างประเทศ
ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และ
นายกรฐัมนตรหีล ีเค่อเฉยีง นอก 
จากมกีารกระชบัความสมัพนัธ์ และ
เจรจาแผนความร่วมมอืทางเศรษฐ 
กจิแล้ว ยงัมีแผนความร่วมมอืด้าน
การส่งอาชญากรหรือผู้ร้ายข้าม
แดน เป็นวาระส�าคญัด้วย 
 ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ ่านมา 
นายหลี เค่อเฉียง เยอืนออสเตรเลยี 
และมีการเจรจาย�้าเรื่องท�าสัญญา
ส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างกนั 
 ออสเตรเลยีภายใต้การน�าของ
นายกรัฐมนตรีมัลคอล์มเทิร์นบูล
ตกลง “จดัให้” จนีตามค�าขอ โดย
มีแผนเสนอร่างสัญญาทีท่�าไว้ตัง้แต่
ปี 2007 ให้ที่ประชุมรัฐสภาลง
สตัยาบนับงัคบัใช้  
 แต่พรรคฝ่ายค้านประกาศ
ไม่เอาด้วย บวกกบัแรงกดดนั
จากสงัคม ท�าให้รฐับาลตดัสนิ
ใจถอยทพั ยกเลกิแผนดงักล่าว
 ฝ่ายคดัค้านให้เหตผุลว่า สญั-
ญาฉบับนี้อาจเป็นช่องทางให้จีน
กดดันออสเตรเลียส่งมอบตัวนัก
เคลือ่นไหวต่อต้านรฐับาลจนีด้วย 
และผู้ถูกส่งกลับเสี่ยงถูกลงโทษ
หนัก เนื่องจากการพิจารณาโทษ
ของจนียงัขาดความโปร่งใส
 การตดัสนิใจครัง้นีข้องรฐับาล
ออสเตรเลยี เส่ียงท�าให้เกดิความ
บาดหมางกบัจนี
 แต่สือ่และนกัวเิคราะห์ส่วน
ใหญ่ของออสเตรเลยีมองว่า รฐั 
บาลออสเตรเลยีเดนิถูกทางแล้ว

 
 

In Brief : ย่อความ

ออสเตรเลียปฏิบัติการ
สวนทางกับประเทศส่วน
ใหญ่ของโลก โดยสร้าง
ความผิดหวังให้จีนด้วย
การล้มแผนท�าสัญญาส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน ท�าให้ 2 
ประเทศยังคงไม่มข้ีอผกู
มัดในเรื่องนี้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

นานาชาติเป็นอย่างดีในส่ิงท่ีร้อง 
ขอ  
 ศักยภาพดังกล่าวของรัฐบาล
แดนมงักร มาจากการเป็นประเทศ
ใหญ่ มจี�านวนบคุลากรทีท่รงพลงั
บวกกับฐานะรัฐบาลมั่งค่ังพร้อม
ทุ่มลงทุนทางธุรกิจในต่างแดน 
และให้ประเทศเป้าหมายกูย้มืเงนิ
ทนุ
 การผกูมติรทัง้ทางการเมอืง

ออสซ่ีล้มแผนส่งผู้ร้ายให้จีน

ข้อมูลภาพ : sbs.com.au
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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

023840-OM-140317-01

1. ผูจัดการฝายขาย   1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 
 • มีประสบการณ 5 ปขึ้นไป • มีบุคคลค้ำประกัน

2. เจาหนาที่ฝายขาย   5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ 1 ปขึ้นไป
 • มียานพาหนะเปนของตนเอง • มีบุคคลค้ำประกัน

3. เจาหนาที่เขียนแบบ    1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา สามารถใชโปรแกรม SOLIDWORKS ได

4.หัวหนาแผนกแมพิมพโลหะ  1 อัตรา
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป 
 • มีประสบการณดานตั้งแมพิมพโลหะ 3-5 ป

5. หัวหนาฝายแมพิมพโลหะ    1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหการ, เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวของ
 • มีประสบการณ 5-7 ป ดาน TOOL & DIE ENGINEEING และวิศวกรรม IE

6. วิศวกรโลจิสติกส      2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง 
 • ติดตอประสานงานการขนถายชิ้นสวน/สินคาภายในโรงงาน
 • มีประสบการณ 2-3 ป

 

บริษัท ลีโกโคเงียว จำกัด
ผูผลิตตูเซฟนิรภัยและเครื่องใชสำนักงานกำลังขยายการผลิตและสงออก

ตองการรับสมัครบุคลากรเขารวมงานดังนี้

ผู�สนใจส�งจดหมายสมัครงานพร�อมระบุเงินเดือนที่ต�องการได�ที่ ฝ�ายบุคคล

บริษัท ลีโกโคเงียว จำกัด
เลขที่ 2 หมู� 5 ซ.วัดด�าน ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร. 0-2384-0027, 0-2757-2003  E-mail : Somboon@leeco.co.th
027116-OM-140317-01

 สนใจติดตอสมัครไดที่ ราน เจ แอนด พี
ซอย เอกมัย 21 หรือ ทองหลอ 20 (เขาได 2 ฝง)

โทร. 0-2711-6621, 08-1949-0806
ซออออออออออออยยยยยยยยยยยยยยยยยย เอกม

โทร.

2 อัตรา
ชางทำผมรับสมัครดวน      

 • เพศชาย/หญิง 
  • มีประสบการณ
   • เงินเดือน 15,000.-+
    คอมมิชชั่น++

TAITI-OM-071216-01
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VRPAD-OM-080317-01

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

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

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

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

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

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

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

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

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

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

คอนโดมิเนียมหรูใหเชา หองชุด 8 ชั้น

โทร. 0-2246-2748, 0-2642-1824, 0-2641-1863

พรอมเขาอยูไดทันที
คมนาคมสะดวก ติดถนนนนทบุรี 1
หางจากถ.รัตนาธิเบศร 500 ม.
ใกลรพ.พระนั่งเกลา-ตลาดสินทอง-
วัดแจง-โลตัส หองรับแขกระเบียงกวาง
มองเห็นสระน้ำ มีเฟอรฯ ตู เตียง
แอร ผามาน ชุดรับแขก โทรศัพท
สระวายน้ำเด็ก, ผูใหญ ลิฟต
มีรปภ.ตลอด 24 ชม.

หองใหญ 96 ตร.ม. คาเชา 9,000 บาท/เดือน
1 หองโถงใหญ มี 2 หองนอน หองครัว (มีเตาแกสปรุงอาหารได)

24627-AOM-091015-01

0232012-OM-200317-010951-OM-080317-01 0951-OM-080317-01

รับสมัคร

งาน
พารตไทม

ชวยออกบูธ
บัตรเครดิต

คุณ พิมมี่
โทร. 09-5138-4789, 08-6568-4168

ในสุวรรณภูมิ 3 โมงเชา ถึง 3 โมงเย็น
วันละ 300 บาท อาหารฟรี!!

รับสมัคร

งาน
พารตไทม ชวยออกบูธ

บัตรเครดิต

คุณ พิมมี่ โทร. 09-5138-4789, 08-6568-4168

ในสุวรรณภูมิ 3 โมงเชา ถึง 3 โมงเย็น
วันละ 300 บาท อาหารฟรี!!
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LONDRI-OM-170117-01
โทร. 0-2907-9995 08-1933-3583

• เพศชาย
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ
 และปริมณฑลเปนอยางดี

พนักงาน
ขับรถสงของ

คาแรง 500 บาท/วัน

089498-OM-201016-01

• บริการจัดส�งพนักงาน
• พนักงานดูแลผู�ป�วย+ผู�สูงอายุ
• พนักงานแม�บ�าน+แม�ครวั
• พนักงานพี่เลี้ยงน�องแรกคลอด
 ถึงน�องโต
• คนสวน-คนขับรถ
• รับฝากดูแลผู�ป�วย-ประจำศูนย�ฯ
• โดยพนักงานที่มีประสบการณ�

รับสมัครพนักงานทุกตำแหนง 
ติดตอ ศูนยพระคุณ 136 ดอนเมือง

เบอรโทร. 02-5651998 
081-4886185, 081-3561497

รับสมัครดวน

โทร. 0-2579-7070 www.025798899.com

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

• อายุไมเกิน 30 ป
• วุฒิปร�ญญาตร�สาขาบัญช� บร�หารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
 มนุษยศาสตร สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร ศิลปศาสตร
• เง�นเดือนขั้นต่ำรวมคาครองช�พ 15,000 บาท
• ปรับเง�นเดือนทุกปขั้นสูงสุด 53,710 บาท
• โบนัสไมเกิน 4 เดือน • สัญญาจางถึงเกษียณอายุ 60 ป

งานมั่นคง พรอมโบนัส สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่ 1 มี.ค.-28 เม.ย.60

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

• อายุไมเกิน 30 ปอา เกิยไมมเกิ
่

2 อัตรา 

SAHAKRON-OM-140317-01 029715-OM-200317-01

เจาหนาท่ีฝายขาย (SALES) 5 อัตรา 
เงินเดือน 15,000 บาท (ยังไมรวมคาคอมฯและอื่นๆ)

บริษัท เซนส อินเตอรกรุป จำกัด
ประกอบธุรกิจ นำเขาและจำหนายวอลเปเปอรชั้นนำ

รับสมัครดวน

ลักษณะงาน : • ดูแลฐานลูกคาเกา+เพิ่มฐานลูกคาใหม
   • รักษายอดขายใหเปนไปตามเปา

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย วุฒิม.6, ปวช. ขึ้นไป • มีใจรักในงานบริการ ใสใจลูกคา
 • มีความตั้งใจ ขยัน มีวินัย รับผิดชอบตอหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย 
 • มีความซื่อสัตย และตรงตอเวลา  
 • แกไขสถานการณเฉพาะหนาไดดี
 **หากสามารถเดินทางไปตางจังหวัดไดและมีรถยนตสวนตัว
  จะพิจารณาเปนพิเศษ**

สวัสดิการ : ประกันสังคม เบี้ยขยัน ฯลฯสสสววัสดิการ : ประกัันสัังคม เบ้ีียขยััน ฯลฯ

029715-O

สนใจสมัครงานไดที่ 
บริษัท เซนส อินเตอรกรุป จำกัด
เลขที่ 6/1 ซ.ลาดปลาเคา 76 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2971-5861-4 ติดตอ คุณวารุณี/คุณเรวดี
E-mail : importurban@gmail.com
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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

สยามคอมโป-P1-150317=4*6_01

รับสมัคร
 1. พนักงานขายอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ 2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 2. พนักงานขายแม่พิมพ์อุตสาหกรรม  2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 3. พนักงานสโตร์         1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. เสมียนธุรการ         1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป 
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำ�หน่�ยอะไหล่เฟอร์นิเจอร์

สนใจตดิตอ่ได้ที่ บริษทั สยามคอมโป จำากดั
เลขที่ 23 ซอย 6 เสรี 7 ถ.พระราม 9 ตัดใหม่ (58) แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทร : 0-2300-4526-7โทร : 0-2300-4526-7

บริษัท สย�มคอมโป จำ�กัดบริษัท สย�มคอมโป จำ�กัด

CH -P1-200317=4*6_01

โทร.

บริษัทฯจำ�หน่�ยหลอดไฟ LED และโคมไฟ

ต้องก�รรับสมัครพนักง�นในตำ�แหน่ง

สนใจติดต่อ
บริษัท ซีเอชไลท์ติ้งเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด

เลขที่ 129/28 หมู่ 2 ซอยวัดสิงห์ ต.ส�มโคก

อ.ส�มโคก จ.ปทุมธ�นี 12160

พนักงานขาย    1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
 • เงินเดือนสูง+คอมมิชชั่น
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
   เกี่ยวกับ LED จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

บรษิทั ซเีอชไลทต์ิง้เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จำ�กดั

08-9177-209008-9177-2090
0-2581-10220-2581-1022

E-mail : chlightingthailand@outlook.com
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F3001_ที่ดนิบางนา_614

ขายที่ดินเปล่า
สี่แยกบางนา

ขนาด 95 ตร.ว.95
ซอยสรรพาวุธ 1 
หลังตลาดแยกบางนา 
จุดขึ้น-ลง ทางด่วน 
ใกล้สถานีบีทีเอสบางนา 
ใกล้ไบเทค

โทร.08-1866-9231โทร.08-1866-9231

เหมาะทำา
อพาร์ตเมนต์ 
ศูนย์กระจายสินค้า

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.

025710-OM-200317-01

1. พนง.ขายโครงการบานจัดสรร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป 
 • มีประสบการณงานขายอสังหาริมทรัพย

2. โฟรแมน 1 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 40 ป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาการโยธา กอสราง
 • มีประสบการณควบคุมงานกอสรางอยางนอย 2 ป

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด เลขที่ 85/11 หมู 3
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 0-2571-0563-4, 0-2571-7600

Email : tunyasiri.dao@hotmail.com www.hongprayoon3.com

บริษัทฯดำเนินธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย กำลังขยายงานโครงการ ตองการ
รับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เขารวมงานดังนี้

โ

บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด
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F3001_อาคารพาณชิย์_614

ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (4 ชั้น รวมดาดฟ้า)ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (4 ชั้น รวมดาดฟ้า)

สนใจติดต่อ โทร.064-972-4456สนใจติดต่อ โทร.064-972-4456

พร้อมกิจการมินิมาร์ต
ขนาด 21 ตร.ว. 
2 ห้องนอน 3 ห้องน�้า แอร์ 3 ตัว 
มีพื้นที่ด้านข้าง (สามารถเดินเข้าข้างตึกได้)
อยู่ ซ.ลาดพร้าว 96 
มีพื้นที่จอดรถหน้าตึก พร้อมอยู่

ราคา 4,500,000 บาท

ติดต่อ 08-1833-7568
สีทอง วิ่ง 140,000 กม. ขาย 599,000 บาท

07

MITSUBISHI  SPACE WAGON รุ่นท็อป

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

แม่บ้าน_P1_100317_01

รับสมัคร
ด่วน !!!

รับสมัคร
ด่วน !!!

แม่บ้านขายของ
หน้าร้าน 1 อัตรา

สนใจติดต่อ 

โทร.09-2443-9018
สนใจติดต่อ 

โทร.09-2443-9018

• เพศหญิง วุฒิม.3 
• อายุ 35 ปีขึ้นไป
• มีบุคคลค�้าประกัน
• สถานที่ท�างาน
  อยู่ใกล้โลตัล พระราม 1

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 
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

(ประเทศไทย) จ�ากดั เปิดตวัผลติ-
ภณัฑ์จกัรปัก Brother ‘PR1050X’ 
สยาม สแควร์ วนั  ชัน้ LG J 16.00 
น. วรรณวมิล ศภุประเสรฐิ เลขาธิ 
การมลูนธิมิัน่พฒันา แถลงข่าวเปิด
ตวัสือ่รณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” 
ตอน คิดด.ี..มตัีงค์ ท่ี ลาน Life Style 
Hall ชัน้ 2 อาคารศนูย์ การค้าสยาม
พารากอน J บริษัท แกลลัพ 
จ�ากดั ขอเชญิร่วมงานเสวนาเปิดตวั
หนังสือขายดีอันดับ 1 “เจาะจุด

ชัน้ ๑ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี J 
13.00 น. รวโีรจน์ องค์ศริวิฒันา 
ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั มรีาจ ออดโิอ 
จ�ากัด จะจัดงานเปิดตัวสินค้าและ
เทคโนโลยสีดุล�า้ งาน Mirage “Turn 
on your happiness on the road” 
ที ่ บูธ๊D5 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ เมอืง 
ทองธาน ีJ 13.30 น. มร.โทโม-
ยูกิ ฟูจิโมโต กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล 

J 13.00 น. ดร.อรรชกา สบีญุ-
เรอืง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิ 
ยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแถลงข่าว
ผลการด�าเนนิงานคปูองวทิย์เพือ่โอ
ทอป ปี 2560 และผนกึก�าลงัเสรมิ
สร้างเศรษฐกจิฐานราก ทีห้่องโถง

แข็ง 2.0” พร้อมเสวนาพิเศษ หัว 
ข้อ “เจาะจดุแขง็ 2.0” โดย รุง่รตัน์ 
เบญจพัฒนมงคล ที่ปรึกษาอาวุโส
และผู ้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชจุด   
แขง็ จากบรษิทัวจิยัระดบัโลก Gall-
up พร้อมแขกรบัเชญิ รวศิ หาญ-
อุตสาหะ กรรมการผู้จัดการบริษัท 
ศรจีนัทร์สหโอสถ จ�ากดั ในวนัวนั
อังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 
14.00-15.00 น. ที่ เวทีเอเทรียม 
ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์

ศนูย์การค้าเซน็ทรัล เอม็บาสซ ีเปิด
โซนใหม่ล่าสดุ “OPEN HOUSE” 
(โอเพ่น เฮ้าส์) ท่ีพลกิโฉมพืน้ทีบ่น
ชัน้ 6 ด้วยคอนเซป็ต์ ‘Co-Living 
Space’ พ้ืนท่ีเชือ่มโยงความสขุทกุ
เจนเนอเรชัน่ในทกุวนัของชวีติ ตอบ
สนองทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ใหม่
และครอบครัว ให้ทุกเพศ ทุกวัย 
สามารถมาใช้ชวิีต พบปะสงัสรรค์ 
พร้อมค้นหาไอเดยีใหม่ๆ 
 บรม พจิารณ์จติร กรรมการ
ผู้จัดการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็ม
บาสซ ี กล่าวว่า เพือ่เน้นย�า้ความ
เป็นผูน้�าไลฟ์สไตล์ร่วมสมยั ศนูย์-
การค้าเซน็ทรัลเอม็บาสซ ีจงึได้ร่วม
มือกบั Klein Dytham architecture 
(KDa) บรษิทัออกแบบชัน้แนวหน้า
จากญีปุ่น่ ผูอ้อกแบบโครงการ Dai- 
kanyama T-Site และ Ginza 
Place ในการออกแบบพืน้ทีภ่าย 
ใน OPEN HOUSE โดยหวัใจหลกั
ในการออกแบบค�านงึถึงความโปร่ง
สบาย ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และ
เน้นการใช้สอยได้จรงิ ซึง่สะท้อน
ออกมาผ่านเพดานท่ีมคีวามสงูถงึ 
6 ฟตุ ซึง่นับเป็นเพดานทีส่งูทีส่ดุ
ของศนูย์การค้าเซน็ทรลัเอม็บาสซี 
และการใช้กระจกสูงรอบด้านใน
พืน้ที ่OPEN HOUSE ให้ผูม้าใช้ 
สอยเพลดิเพลนิไปกบัวิว 360 อง-
ศาของใจกลางกรุงเทพฯ ในส่วน
ของวสัดตุ่างๆ ที ่KDa เลอืกใช้ไม่
ว่าจะเป็นไม้ฉลุในลวดลายต่างๆ 
พืน้ทีสี่ขาวโพลน การใช้รปูทรงสี-่

‘เซน็ทรลัเอม็บาสซ’ีเปดิโซนใหม่

พืน้ ทีซ่ึง่มคีวามเรยีบง่ายแต่มากไป
ด้วยรายละเอยีด และพร้อมทีจ่ะให้
ผูใ้ช้สอยเสาะหาแรงบนัดาลใจและ
สนกุไปกบัโซนต่างๆ
 ทัง้นี ้“OPEN HOUSE” แบ่ง

เหลี่ยม ไปจนถึงลวดลายใบไม้ที่
เพนต์มอืทกุใบโดยฝีมอืของศลิปิน
ไทย ล้วนตอบโจทย์ด้านคอนเซ็ปต์
ของ OPEN HOUSE ได้เป็นอย่าง
ด ีส่งผลให้ OPEN HOUSE เป็น

พืน้ทีเ่ป็น 8 โซนหลกัประกอบไป
ด้วย Eating Deck, Eat by the 
Park, Open House Bookshop 
by Hardcover, Co-Thinking 
Space, Art Tower, Design Shop, 
Open Playground และ  Diplomat 
Screens Embassy by AIS ไม่ว่า
คณุต้องการทีจ่ะมองหาไอเดยีใหม่ๆ
หรือนัดทีมประชุมโปรเจกต์ใหญ่ 
หาพื้นที่ผ่อนคลายดูภาพยนตร์
หลงัจากท�างานมาทัง้อาทติย์ รวม
ไปถงึเชือ่มโยงสูก่ารนอนพกัทีโ่รง-
แรม Park Hyatt Bangkokให้ 
OPEN HOUSE เป็นดัง่บ้านหลงั
ทีส่องของคณุซึง่เตมิเตม็ความต้อง 
การในทกุๆด้านของคณุและครอบ 
ครวั ให้ทกุๆคนสามารถหาความ
สุขในแบบของตัวเองได้บนพื้นที่
เดยีวกนั
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ธ�ารง ธวชัวะชมุ รองอธบิดกีรมกจิการผูส้งูอาย ุพร้อมด้วย ดร.รชัฎา ฟอง-
ธนกจิ นายกสมาคมส่งเสรมิธรุกจิบรกิารผูส้งูอายไุทย แถลงข่าวจดัประกวด
สถานบรกิารดแูลผูส้งูอายดุเีด่นครัง้แรกในไทย ขานรบันโยบายเตรยีมความ
พร้อมในการก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายอุย่างสมบรูณ์ในปี 2564  

พศิษิฐ์ เสรวีวิฒันา กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้า
แห่งประเทศไทย มอบของทีร่ะลกึในงานเลีย้งขอบคณุและแสดงความยนิดี
กบั ชตุนิทร คงศกัดิ ์ในโอกาสได้รบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่ง
ตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งเอกอคัรราชทตู ณ กรงุนวิเดล ีอนิเดยี 

สรุนิทร์ กฤตยาพงศ์พนัธุ ์ รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บจก.บางกอกเอน็      
เตอร์เทนเม้นต์ รบัมอบเงนิ 100,000 บาท จาก กฤษณา งามไตรเลศิ ผูอ้�านวย
การฝ่ายการตลาด บจก.โพลพีลสั เอน็เตอร์เทนเม้นท์ เพือ่สมทบทนุกองทนุ
อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษามหาราชนิ ีในมลูนธิโิรงพยาบาลเด็ก 

มร.จาง เจิง้ฮุย่ รองประธานบรหิาร บรษิทั ไฮเออร์ อเีลคทรคิอล แอพพลาย
แอนซ์ (ประเทศไทย) จดังาน “Haier’s Future Breath” พร้อมเปิดตวัเครือ่ง
ปรับอากาศนวัตกรรมใหม่ โดยม ี ปกรณ์-น้องวันใหม่ ฉัตรบรริกัษ์ ร่วม
แสดงความยนิด ีที ่ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ 

สกักฉัฐ ศวิะบวร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไอบรกิ จ�ากดั ลงนามความร่วม
มอืทางธรุกจิกบั นายจาง ตงิ กว๋อ ประธาน บรษิทั เซีย่งไฮ้ โมเดร์ิน อนิเตอร์
เนชัน่แนล เอก็ซิบิช่ัน จ�ากดั ในการรเิริม่จดังาน “APPPEXPO THAILAND” 
เป็นครัง้แรกในประเทศไทย 

สมพงษ์ ช่ืนกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษทั บสิซเินสอะไลเม้น
ท์ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกจิกรรม “mai Company Snapshot at Nomura” 
ภายใต้โครงการ “CNS Corporate Access” ซึง่มผู้ีให้ความสนใจเข้าร่วม
รบัฟังเป็นจ�านวนมาก 

บรษิทั ซพีไีอ อะโกรเทค จ�ากดั จบัมอื หน่วยงานภาครฐั และ ไพบลูย์       
บวัราษฎร์ เกษตรจงัหวดัสระแก้ว จดั “คลนิกิปาล์มน�า้มนั สญัจร ครัง้ที ่5” 
เพือ่เผยแพร่องค์ความรู ้และส่งเสรมิ โดยผูเ้ชีย่วชาญให้เกษตรกรหันมาปลกู
ปาล์มน�า้มนัทดแทนการปลกูข้าวในแผ่นดนิทีแ่ห้งแล้ง 

วาสนา วงศ์พรหมเมฆ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส�านกักรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ และกรรมการมลูนธิไิทยรักษ์ป่า ร่วมด้วย และ วุฒพิงษ์ ดงค�าฟ ูผูช่้วย
หัวหน้าอทุยานแห่งชาติดอยอนิทนนท์ จ.เชียงใหม่ มอบประกาศนยีบตัรให้
แก่เยาวชนทีผ่่านการฝึกอบรมจากค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ป่า รุน่ที ่49
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มร.วมิ เอน็. เอม็. ฟาเกล็ ผูจ้ดัการทัว่ไป โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ เซน็ทรลั
พลาซา ลาดพร้าว กรงุเทพฯ พร้อมด้วย คณะผูบ้รหิารโรงแรมฯ พนกังาน 
แขกผูเ้ข้าพกั และ ชมุชนโดยรอบ ร่วมกจิกรรม เอร์ิธอาวเออร์ โดยช่วยกนั
ปิดไฟ 1 ชัว่โมง เพือ่ลดภาวะโลกร้อน 

ศ.คลนิกิ นพ.อดุม คชนิทร อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล, สพุจน์ มหพนัธ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่ธรุกจิระหว่างประเทศ บมจ.ทร ูคอร์ปอเรชัน่ และ 
สมบตั ิชนิเกยีรตสิกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ ซพีเีอฟ ร่วมเปิดงานการกศุล 
“เดนิ-วิง่ 100 ปี ศลัยศาสตร์ศริริาช” ทีส่ะพานพระราม 8

ชัยเฉลมิ บญุญานวุตัร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-การตลาดและการขาย 
บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) มอบทนุสนบัสนนุการ
วจิยัปรญิญานพินธ์ ประจ�าปี 2559 TSTH Senior Project  จ�านวน  20,000 
บาท แก่ ภาควชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    

วภิาดา อตัศรณัย์ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด กลุม่ผลติภณัฑ์นมส�าหรบัครอบครวั 
บรษิทั ฟรสีแลนด์คมัพน่ิา (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) สานต่อแคมเปญ
เพือ่สงัคมแห่งปี “โฟร์โมสต์ พากลบับ้าน สงกรานต์สขุ ปี 3” โดยม ีป๋อ–ณฐั
วฒุ ิสกดิใจ ร่วมงาน ทีล่านหน้าอาคารยไูนเตด็ เซน็เตอร์ สลีม

ภทัรภร กจิสุวรรณ ผูก่้อตัง้และกรรมการผูจ้ดัการ และ อธปิ ดลิกปรชีากลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไอดลี นริมติพรรณ จ�ากดั จัดงานฉลองครบรอบ 
10 ปี เปิดตวัแบรนด์  “คอสเมจิค” ผลติภณัฑ์สกนิแคร์เวชส�าอาง สญัชาติ
ไทย อย่างเป็นทางการครัง้แรก ทีร้่าน Audrey Café & Bistro 

อภชิา แย้มเกษร นายกสมาคมกาแฟพเิศษไทย น�าทมีผูบ้รหิารสมาคม และ
ผูส้นบัสนนุหลกั แสดงความยนิด ีและ มอบรางวลัให้กบัเหล่าบารสิต้าทีเ่ข้า
รบัรางวลัในการแข่งขนั “World EsYenn Championship ครัง้ที ่1 ในงาน 
Thailand Coffee Fest 2017 ทีศ่นูย์ประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์

รัศมี ทองสิริไพรศรี เจ้าของสถาบันสอนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพ     
“ว ีอาร์ โมเดล” จดังานแถลงข่าว การประกวด Miss Grand Bangkok 
2017 เพือ่ค้นหาสาวงามไปเป็นตวัแทนของกรงุเทพมหานครในการประกวด 
Miss Grand Thailand 2017 ทีโ่รงแรมดสุติธานี 

พรรณ ีสอดศร ีผูจ้ดัการส่วนขายนครหลวง, เอือ้มเดอืน บนุนาค ผูจ้ดัการ
ส่วนข้อมลูการตลาดและวางแผนการผลติ บจก.โสสโุก้ แอนด์ กรุป๊ (2008) 
ให้การต้อนรับ อนชุา อารีวรางกูร ผู้จดัการท่ัวไป บจก.ที.เอช.แอล. สขุภณัฑ์ 
เซรามคิ ทีเ่ข้าเยีย่มชมกระบวนการผลติ 


