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น�้ำแล้งก็ไม่ถึงตำย แต่น�้ำ
ท่วมต้นไม้ไม้ผลตำยเกลี้ยง  
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ปรกติที่ไม่ปรกติ!

“สยามซิตี้”
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“แชมเบอร์เลน”ลั่น
ต้องแชมป์เท่านั้น

กีฬา 5

เวียดนามผลักดัน
“ทัวร์ทำาฟัน”

ต่างประเทศ 7

อย่ามาโดนตัวกู

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ระเบิดทั้งใจกลางกรุงเทพฯ-ไฟใต้ที่ร้อนระอุ 
ยิ่งหวาดระแวงก็ยิ่งหวั่นไหว ยิ่งสั่นคลอน 
ความมั่นคงและความเชื่อมั่นของ “คสช.” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ตั้งค�าถาม 3 ปีรัฐบาลทหาร 
งบประมาณขาดดุล 3 ปีต่อเนื่อง เงินหายไปไหน? 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” วิพากษ์ 3 ปีการรัฐประหาร 
“นพ.เหวง โตจิราการ” ชี้ทางออกที่ดีที่สุดของ คสช. 
“โสภณ พรโชคชัย” ตั้งสมมุติฐานถ้ารัฐบาลปูยังอยู่ 
ประเทศไทยคงเป็น “พยัคฆ์ติดปีก” ไปแล้ว 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4588 (1113) วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

17th Anniversary

กลับตาลปัตร

โลกวันนี้มีประเด็น 2

เป็นฝีมือฝ่ายตรงข้าม แต่ไม่
สามารถจบัมอืใครดมได้ ยิง่เกดิ
สถานการณ์แบบนี้ซ�้าๆบ่อยๆ 
แทนที่เสียงระเบิดจะทิ่มแทง
ฝ่ายตรงข้าม แต่ค�าพูดจะยิ่ง
ย้อนกลับท�าลายตัวเอง และจะ
ไปท�าลายน�า้หนกัของร่างสญัญา
ประชาคมเพื่อสร้างความปรอง 
ดองร่างแรกที่มีก�าหนดจะออก
มาอวดโฉมให้ได้ยลกันในช่วง
เดือนหน้าด้วย

สถานการณ์บ้านเมืองที่ด�าเนิน
ไปอยู่ในตอนนี้ก�าลังเป็นสถาน 
การณ์เข้าใกล้กับค�าว่า “กลับ
ตาลปัตร” โดยเฉพาะเรือ่งความ
สงบเรียบร้อยภายในชาติที่ถูก
ยกมาเป็นประเดน็ทางการเมอืง 
ยิ่งพูดว่าเป็นระเบิดการเมือง 



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้
ได้ท�าลายน�้าหนักความน่าเชื่อถือ

กระบวนการสร้างความปรองดองลงไปมาก

ไทยไม่ใช่พื้นที่เป้ำหมำยของกำร
ก่อกำรร้ำย
 ทีส่�ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ไม่ควรฉวย
สถำนกำรณ์ให้เป็นเรือ่งทำงกำรเมอืง
โดยให้ข่ำวว่ำคนทีก่่อเหตเุป็นคนแถว
นีบ้้ำง หรอืเป็นกลุม่อดตีนำยทหำรที่
องิอยูก่บัอ�ำนำจเก่ำบ้ำง หรือเป็นนัก
เคลื่อนไหวทำงกำรเมืองฝั่งตรงข้ำม 
เพรำะกำรพดูแบบนีซ้�ำ้ๆทุกครัง้เวลำ
เกิดเหตุแล้วไม่สำมำรถจับใครมำ
ด�ำเนนิคดไีด้ หรอืคดทีีจ่บัได้ก็กลบั
เป็นคนร้ำยต่ำงชำต ิเช่น กรณีระเบดิ
ทีแ่ยกรำชประสงค์ ยิง่ท�ำให้ควำมน่ำ
เชื่อถือของฝ่ำยควำมมั่นคงที่ดูแล
บ้ำนเมอืงอยูใ่นตอนนีล้ดลงเร่ือยๆ
 เรือ่งจะกลบัตาลปัตรจากทีบ่อก
ว่าระเบดิการเมอืงเพือ่ดสิเครดติ
รฐับาลทหารคสช. จะกลายเป็นย่ิง
พูดมากแต่จับตัวคนท�าไม่ได้ยิ่ง

กลบัตาลปตัร
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ปลอดภยั
 กำรใช้ก�ำลังหน่วยรบพิเศษเข้ำ  
มำรักษำควำมปลอดภัยศูนย์กลำง
อ�ำนำจอย่ำงท�ำเนียบรัฐบำล นอก-
จำกจะสือ่ถงึกำรยกระดบัรกัษำควำม
ปลอดภยัแล้ว กำรน�ำทหำรในหน่วย
ทีไ่ว้วำงใจเข้ำมำดแูลด้ำนควำมปลอด 
ภยัยงัจะสือ่ให้เหน็ถงึเรือ่งรำวอืน่ๆได้
หรือไม่
 ควำมไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้น
กับสิ่งที่ฝ่ำยควำมมั่นคงให้ข่ำวสำร  
ต่อประชำชนกับข้อเทจ็จรงิเป็นเรือ่ง
เดียวกันหรือไม่ สิง่เหล่ำนีเ้ป็นค�ำถำม
ชวนสงสยัทีก่�ำลงัรอค�ำตอบ
 ส�ำหรับสถำนกำรณ์ด้ำนอื่นๆ 
แม้ “บ๊ิกตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา นำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำ 
คสช.ยงัแสดงท่ำทกีลบัไปกลบัมำระ
หว่ำงกำรยืนยันเดินหน้ำตำมโรด 
แม็พเลือกตั้งตำมก�ำหนดกับเลื่อน
เลอืกตัง้ออกไป หำกบ้ำนเมอืงไม่สงบ 
แต่หลงัจำกผ่ำนพ้นสปัดำห์นีค้งต้อง
ติดตำมร่ำงข้อตกลงปรองดองร่ำง
แรกทีจ่ะออกมำอวดสำยตำประชำชน
ว่ำจะมีเน้ือหำอย่ำงไร
 แต่ไม่ว่าเนื้อหาของร่างสัญญา
ประชาคมว่าด้วยความปรองดองจะ
ออกมาอย่างไร สถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่
ในตอนนีไ้ด้ท�าลายน�า้หนกัความน่า
เชื่อถือของกระบวนการสร้างความ
ปรองดองลงไปมาก ทัง้จากเรือ่งความ
ไม่สงบเรียบร้อย และความไม่แน่-
นอนของก�าหนดการเลอืกต้ัง
 สถานการณ์ขณะน้ีดูเหมือน
ว่าจะเป็นสถานการณ์ของการ   
กลับตาลปัตร เป็นสถานการณ์
ของการข้ึนต้นเป็นล�าไม้ไผ่แต่พอ
เหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชา 
เป็นสถานการณ์ที่ส่อว่าจะสูญ
เปล่า เสยีของ

สถานการณ์บ้านเมอืงสปัดาห์นีย้งัคง
ต้องโฟกสัไปทีเ่รือ่งความไม่สงบเรยีบ 
ร้อยทีเ่กดิขึน้ช่วงก่อนหน้านี ้และหลงั
จากที่จดหมายเตือนให้ระวังการก่อ 
การร้ายในเมอืงหลวงถูกเผยแพร่ออก
ตามสือ่ต่างๆ เชือ่ว่าจะท�าให้ประชา 
ชนเกดิความหวัน่วติกมากขึน้
 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพื้นที่ที่ถูก
กล่ำวอ้ำงถงึน่ำจะได้รบัผลกระทบพอ
สมควร เช่น ตลำดนดั พ้ืนทีท่ีเ่ป็น
แหล่งรวมของผู้คน ไม่เว้นแม้แต่โรง
พยำบำล
 จำกจดหมำยเตือนไม่ใช่แค่กำร
กำรก่อเหตเุพือ่หวงัสร้ำงสถำนกำรณ์
หรือดิสเครดิตอ�ำนำจอย่ำงที่พูดกัน
ก่อนหน้ำนี ้แต่เป็นเรือ่งท่ีเอำกันให้
ตำยถงึชีวติ เพรำะระบถึุงวธิก่ีอเหตวุ่ำ
อำจเป็นระเบดิพลชีพีหรอืคำร์บอมบ์ 
โดยเป็นฝีมอืจำกกลุม่โจรก่อควำมไม่
สงบในภำคใต้ทีไ่ด้รบักำรสนบัสนนุ
จำกกลุม่ก่อกำรร้ำยข้ำมชำติ
 เร่ืองแบบน้ีจรงิหรอืไม่ไม่รู ้แต่กนั
ไว้ดีกว่ำแก้จึงเป็นเรื่องที่ฝ่ำยควำม
มัน่คงจะต้องเพิม่มำตรกำรรกัษำควำม
ปลอดภัยให้เข้มงวดมำกข้ึน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่หลงัเกดิเหตรุ้ำยในฟิลปิปินส์
และอินโดนีเซีย อย่ำพูดแต่เพียงว่ำ

ท�าลายเครดิตตัวเอง กระทบไปถงึ
ผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจว่าตั้งแต่
ก่อรฐัประหารเข้ามาคมุอ�านาจปก 
ครองประเทศท�าให้เกิดความสงบ
เรยีบร้อยมากทีส่ดุในรอบหลายปี
ทีผ่่านมา ซึง่ถอืเป็นผลงานเด่นชิน้
โบว์แดงทีป่ระชาชนชืน่ชอบมาก
ทีส่ดุ
 นอกจำกจดหมำยเตือนก่อเหตุ
ร้ำย ค�ำกล่ำวเร่ืองระเบดิกำรเมืองจะ
เป็นบมูเมอแรงย้อนกลบัเข้ำหำตวัเอง
แล้ว สถำนกำรณ์ทีน่่ำตดิตำมคือกำร
รักษำควำมปลอดภัยสถำนที่ส�ำคัญ 
และบคุคลส�ำคัญหลงัจำกน้ี
 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำน่ำสนใจว่ำที่
ท�ำเนยีบรฐับำลมกีำรยกระดบัรกัษำ
ควำมปลอดภยัให้สงูขึน้โดยน�ำก�ำลงั
รบพิเศษจำกหน่วยทหำรในจังหวัด
ลพบุรีเข้ำมำวำงก�ำลังรักษำควำม

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4588 (1113) วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รำยงำน)
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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ทั้งเกษตร ร้านค้าและประชาชนเสียหายกัน
ถ้วนหน้า 
 อำตมำคดิว่ำ น�ำ้แล้งมนักไ็ม่ถงึตำย แต่น�ำ้
ท่วมนี ่ต้นไม้หรอืไม้ผลต่ำงๆ ตำยเกลีย้ง อย่ำง
ที่วัดสวนแก้วของอำตมำ น�้ำท่วมครั้งแรกปี 
2554 ทุเรียน 800 ต้นตำยเกลี้ยงเลย แต่แล้ง
ยงัไงกย็งัใช้น�ำ้ประปำประทงัไปได้บ้ำง ถ้ำท่วม
เหมือนปี 2554 ไม่ต้องพูดเรื่องกำรป้องกัน 
เพรำะมนัป้องกนัอะไรไม่ได้เลย กข็อให้เหน็ถงึ
ควำมทุกข์ควำมล�ำบำก ต้องช่วยกัน 
 เหมือนรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง ใครทีใ่ช้รถส่วน
ตวัในเส้นทำงนีก้ม็ำใช้รถไฟฟ้ำแทนใช้รถส่วน
ตวั ย่ิงกำรจรำจรในกรุงเทพฯ ฝนตกน�ำ้ท่วมแต่ 
ละครัง้รถตดิ 4-5 ชัว่โมง ขบัไปบำงคนักจ็มน�ำ้ 
เครือ่งดบัอกี ใช้รถไฟฟ้ำดทีีสุ่ด หยดุใช้รถส่วน
ตัวสักช่วงหนึ่ง  
 อำตมำไปบิณฑบำตไม่เคยกลับวัดช้ำเลย  
แต่รถยนต์ที่ติดตั้งแต่อำตมำออกจำกวัด กลับ
มำมันก็ยังติดอยู่ จึงขอฝำกใครที่ดูแลเรื่องน�้ำ
กข็อให้ตดิตำมดใูห้ด ีถ้ำปล่อยน�ำ้ ได้ก่อนก็ทิง้
ไปเถอะ อย่ำเสียดำย แต่ก็ไม่ใช่ปล่อยจนหมด 
พอช่วงเดอืนกนัยำยน ตลุำคมไม่มนี�ำ้ แต่อำต 
มำกไ็ม่อยำกเห็นเหมือนปี 2554 จ�ำได้แม่นว่ำ
เป็นวันที่ 23 ตุลำคม เวลำตี 1 จะลุกมำแก้ไข
ยังไงมันก็ไม่ทันแล้ว มันพังซะแล้ว  
 จงึขอให้ระวงัฝนมาต้นปีอย่างนี ้กลาง
ปี ยังไงเสียก็ไม่อดน�้าแน่ มันก็สลับกัน
ระหว่างลานญีากบัเอลนนิโญอยู่แล้ว  การ
ดูแลเรื่องน�้าจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ 
  เจริญพร

“ทิพอาสน์เคยอ่อนแต่ก่อนมา ต้องกระ 
ด้างดั่งศิลาเสียแล้วคราวนี้” 
 เก้ำอีใ้หญ่ของเมอืงไทย ไม่ว่ำจะเป็นนำยก
รฐัมนตร ีรฐัมนตรกีระทรวงต่ำงๆ หรอืผูว่้ำรำช 
กำรจังหวัด โดยเฉพำะผู้ว่ำฯ กทม. พล.ต.อ. 
อศัวนิ ขวญัเมอืง น่ำสงสำรกบักำรบกุลยุน�ำ้
ไปสั่งลูกน้องให้ต้องเฝ้ำเครื่องปั๊มน�้ำอย่ำให้
เสีย  
 เรื่องปั๊มน�้ำเสีย กล้องวงจรปิดเสีย มันควร
หมดยุคหมดสมัยได้แล้ว เจ้ำหน้ำท่ีปล่อยให้
โน่นเสียนี่เสียซ�้ำซำกมำตลอด อำตมำว่ำต้อง
ขบัเคีย่วกวดขนักนัจรงิจังได้แล้ว ยิง่ฝนฟ้ำตอน
นีไ้ม่นกึเลยว่ำจะมฝีนพนัปีลงมำในช่วงนี ้เรยีก
ว่ำโหมกระหน�ำ่ ฟ้ำรัว่ฟ้ำไหล ปลำดกุ ปลำช่อน 
ปลำสวำย มนัเข้ำไปในกฏุอิำตมำเป็นฝงูๆเลย 
ไม่รูจ้ะไปวำงไข่รอืไม่ ไม่เคยเจอน�ำ้เยอะๆแบบ
นี้ก็เลยสนุกเล่นน�้ำกันใหญ่  
 ที่น่ำสะพรึงกลัวคือน�้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 
2554 จะหกคะเมนตีหลังกำอีกหรือไม่ อย่ำง
อำจำรย์สมทิร ธรรมสโรช บอกว่ำ น�ำ้อำจท่วม
เป็นจุดๆ ไม่ท่วมทั้งประเทศเหมือนปี 2554 
ไม่ว่ำจะท่วมที่ไหนพื้นที่ไหนก็เป็นทุกข์ทั้งสิ้น 
 อทุกภยัเป็นทกุข์ภยั เป็นเรือ่งทีน่่ากลวั ยงั
ไงกอ็ย่าประมาท น�า้มาขนาดนี ้เขือ่นทัง้หลาย
อย่าเกบ็ไว้ตัง้แต่ต้นปี รบีพร่องน�า้ เพราะยงัฤดู
ฝนยังอยู่อีก 3-4 เดือนคือกรกฎาคมถึงกัน-
ยายน ถ้ากลัวน�้าจะไม่พอใช้ในเขื่อนก็เก็บไว้  
ไม่กล้าปล่อย แต่กอ็ย่าให้เป็น “น�้ารษิยา” กลัน่
แกล้งรัฐบาลข้างหน้าแล้วกัน ขอร้องอย่าท�า
เลย มันท�าให้เกิดความสูญเสีย ความชอบช�้า 

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

 
In Brief : ย่อความ

ทุกข์อุทกภัย?

ทรรศนะ

น�า้แล้งมนักไ็ม่ถงึตาย แต่น�า้ท่วมนี่ 
ต้นไม้หรอืไม้ผลต่างๆ ตายเกลีย้ง 
อย่างทีว่ดัสวนแก้วน�า้ท่วมปี 2554 
ทเุรยีน 800 ต้นตายเกล้ียงเลย
   

ไม่ใช่เร่ืองแปลกที่ “ระเบิด” ป่วน
เมืองจะถูกโยงไปที่กำรเมืองมำกกว่ำ
กำรก่อกำรร้ำย โดยเฉพำะกำรพุง่เป้ำ
ไปที่ “พวกเดิมๆ” ที่ถูกลำกไปเป็น 
“แพะเดิมๆ” เมื่อจับ “ตัวละครตัว
จริง” ไม่ได้
 แต่ที่น่ำสนใจคือ “พี่ใหญ่” บอก
ว่ำเป็น “คนใกล้ๆตวั” ซึง่จะตคีวำม 
“คนมีสี” หรือ “หนอนบ่อนไส้” ก็ 
ตำม ล้วนสะท้อน “ความม่ันคงท่ีไม่
มัน่คง” ซึง่เป็นธรรมดำของบ้ำนเมอืง
ทีใ่ช้ “อ�านาจเป็นใหญ่” และยอมรบั
นับถอื “อ�านาจคอืความถกูต้องชอบ
ธรรม”   
 แม้บ้านเมืองจะ “สงบเงียบ” แต่
ไม่ใช่ “สงบสุข” เพราะความขัดแย้ง
ก็ยังฝังลึก ความปรองดองก็ไม่เกิด 
แม้ “ผู้มีอ�านาจ” จะมีอ�านาจมากแค่
ไหน ก็อยู่ด้วย “ความหวาดระแวง” 
ขณะที่ผู ้คนในบ้านเมืองก็อยู ่ด ้วย 
“ความกลัว”!
 ภายใต้บ้านเมอืงทีไ่ม่ปรกตจิงึ
เต็มไปด้วย “ค�าสัญญา” แต่ก็ไม่
ต่างกับการเพ้อเจ้อ สร้าง “วิมาน
ในอากาศ” ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ทุกคนอยู่ดีกินดี ไม่มี
ความเหลือ่มล�า้ และมีแต่ “คนด”ี 
ทั้งแผ่นดิน!
 เหมือน “ผู้อาวุโส” ที่ชอบอ้ำง
ควำมดสีำรพดัมำแก้ปัญหำบ้ำนเมือง 
ยกสำรพัด “ทฤษฎีคนดี” ขำยฝัน
ซ�้ำซำก ครำวนี้เพี้ยนจัดให้สร้ำงชำติ
ให้เป็น “มหาอ�านาจทางสันติ-
ภาพ”!
 ทัง้ทีบ้่านเมอืงจมปลกักบั “วง 
จรอุบาทว์” เป็นอันดับต้นๆของ
โลก!

ปรกติที่ไม่ปรกติ!
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จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,250.00 บำท

 ขำย 20,350.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,890.00  บำท

 ขำย   20,350.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,257.50  ขำย 1,257.97
ลอนดอน ซื้อ 1,257.50 ขำย 1,257.90

ภาวะหุน้ 26 พฤษภาคม 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 7.12%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

34.32

38.8375

45.75

4.4838

0.3172

24.897

-0.14  1,569.27  
  37,346.99
-0.86  2,238.36  
  24,342.19
-0.46  991.97  
  17,991.48
+0.12  573.03  
  2,361.72

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,680.73  -1.07

2,396.82  -3.51

2,504.55  -2.37

1,844.24  -1.59

2,424.10  -3.32

2,913.73  -3.07

1,254.79  +1.68

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

เศรษฐกิจ

‘สยามซิตี้’รายได้ทะลุพันล้าน

 นำยคมสัน ทองตนั กรรมกำร
ผู้จัดกำร บมจ.สยำมซิต้ีประกัน
ภัย จ�ำกัด (มหำชน) เปิดเผยผล
ประกอบกำรในปี 2559 ว่ำ เป็น
ปีทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็อย่ำงมำก 
โดยมีอัตรำเติบโตข้ึนทุกผลิต-
ภัณฑ์ ท�ำให้มีรำยได้รับรวมทั้ง
สิ้น 1,100 ล้ำนบำท เติบโตขึ้น 
18% เมื่อเทียบกับปี 2558 โดย
เป็นเบี้ยประกันจำกประกันภัย
นักเรียนภำยใต้ชื่อ “โครงกำร
โรงเรยีนอุน่ใจ” ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์
หลกัของบรษิทัจ�ำนวน 50% และ
เบี้ยประกันจำกผลิตภัณฑ์อื่นๆ
อีก 50% ถือเป็นรำยได้รับรวมที่
สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมำ 
70 ปี 
 ทัง้นี ้บรษิทัมเีป้ำทีจ่ะก้ำวขึน้
สู่กำรเป็นบรษิทัประกนัภยัขนำด
กลำง จึงได้มกีำรลงทนุขยำยงำน
ในส่วนต่ำงๆ อำทิ กำรลงทุนใน
ระบบเทคโนโลยีท้ังในส่วนของ
กำรให้บริกำรลูกค้ำโดยตรงและ
ระบบงำนสนับสนุน เพื่อให้เกิด
ควำมรวดเรว็ในกำรให้บรกิำรมำก
ยิง่ขึน้ รวมถงึกำรลงทนุในส�ำนกั 
งำนสำขำให้มีควำมทันสมัยเพิ่ม
ขึ้น แต่ยืนยันว่ำผลประกอบกำร
ทีต่ดิลบในปี 2559 ไม่กระทบฐำนะ

กองทุนของบริษัทอย่ำงแน่นอน 
โดยขณะนีบ้รษิทัมอัีตรำส่วนเงนิ
กองทุนสูงถึง 400% จำกท่ีกฎ 
หมำยก�ำหนดไว้ที่ 100% ผู้เอำ
ประกันภัยจึงมั่นใจได้ว่ำบริษัท
สำมำรถชดใช้ค่ำเสียหำยได้ตำม
ควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ทุก
รำย ขณะท่ีผู้ถอืหุน้ก็ยืนยันพร้อม
จะเพิ่มทุนทันที เพื่อรองรับกำร
เติบโตของบรษิทัอย่ำงย่ังยืน เพือ่
ให้ผูเ้อำประกนัภัยได้ม่ันใจว่ำบรษิทั
แข็งแกร่ง ทั้งในด้ำนเงินทุนและ
ควำมมั่นคง
 “ผลประกอบกำรของบริษัท
ในปี 2559 เป็นที่น่ำพอใจอย่ำง
มำก เบี้ยประกันภัยรับรวมเติบ 
โตอย่ำงก้ำวกระโดด และเติบโต
ขึน้ในทุกผลิตภณัฑ์ แต่เนือ่งจำก
เรำตัง้เป้ำว่ำจะขยบัจำกบรษิทัประ 
กันภัยขนำดเล็ก ขึ้นเป็นบริษัท
ประกนัภยัขนำดกลำง เรำจงึจ�ำ-
เป็นต้องมีกำรลงทุนขยำยงำน
เพือ่รองรบั ท�ำให้ผลประกอบกำร
รวมในปี 2559 ของเรำติดลบ ซึง่
ก็ถือว่ำเป็นกำรวำงรำกฐำนให้
แข็งแกร่งเพื่อรับกับรำยได้ที่จะ
เพิม่ขึน้ในอนำคต และต้องขอย�ำ้
ว่ำถึงแม้ผลประกอบกำรในปีท่ี
ผ่ำนมำจะติดลบ ก็ไม่ได้กระทบ

ฐำนะกองทุนที่มั่นคงของบริษัท
แต่อย่ำงใด ผู้ท่ีเอำประกนัภัยกบั
เรำสบำยใจได้อย่ำงแน่นอน” 
 นำยคมสัน กล่ำวและย�้ำว่ำ 
ในปี 2559 สยำมซิตี้ประกัน     
ภัยได้รับกำรจัดอันดับเบี้ยประ 
กนัภยัรบัตรงของบรษัิทประกนัวิ 
นำศภยั (Market Ranking) เป็น
อันดับท่ี 35 จำกบริษัทประกัน
วินำศภัยทั้งหมด 60 บริษัท
 ส�ำหรบักลยุทธ์ในปี 2560 จะ
ขยำยเบี้ยประกันภัยจำกประกัน
ภยันกัเรยีนท่ีเป็นผลิตภณัฑ์หลกั
และเป็นอันดับ 1 ในตลำดกลุ่ม
นี้ โดยคำดว่ำจะเติบโตขึ้นอีก 
10% พร้อมรุกตลำดประกันภัย
รำยย่อยด้วยกำรพัฒนำผลิต-
ภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ทุกช่วงอำยุ
และตั้งเป้ำเบี้ยรับรวมปี 2560 ที่ 
1,200 ล้ำนบำท เติบโตขึ้น 10% 
จำกปีก่อน โดยกำรเตบิโตจะเน้น
คุณภำพ และงำนจำกแหล่งงำน
คุณภำพ

สยามซิต้ีประกันภยัปลืม้ผลประกอบการประจ�าปี 2559 เบีย้
ประกันภัยรับรวมเพิ่มขึ้น 18% และยืนยันฐานะกองทุนมี
ความมัน่คงสูงถงึ 400% จากทีก่ฎหมายก�าหนด พร้อมรกุ
ตลาดประกันภัยรายย่อยโดยตั้งเป้ารายได้ปีนี้ทะลุ 1,200 
ล้านบาท

เคยีงข้างเกษตรกร : บรษิทั สยาม 
แมค็โคร จ�ากดั (มหาชน) ตอกย�า้
ในการเคียงข้างเกษตรกรไทยให้
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้ลงนาม
สัญญาข้อตกลงมาตรฐานการค้า 
กบั กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณชิย์ และ กลุม่เกษตรจากภาค
ต่างๆ เพือ่เพิม่ช่องทางในการกระ
จายผลไม้คุณภาพสู่ผู ้บริโภคทั่ว
ประเทศ 

4,425.22

11.85

3,791.02

10.15

634.20

-

9,738.04

26.07

10,489.23

28.09

-751.19

 -

18,826.57

50.41

18,749.77

50.20

76.81

- 

คมสัน ทองตัน
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กีฬา

อเลก็ซ์ ออ็กลาเด้ แชมเบอร์เลน กองกลำง
ทมี “ปืนใหญ่” อำร์เซนอล มัน่ใจว่ำ ทมีต้อง
คว้ำแชมป์เอฟเอ คพั ในเกมทีจ่ะพบกบัทมีเชล
ซ ีแชมป์พรเีมยีร์ลกี ปีล่ำสดุให้ได้ ถงึจะพดูได้
ว่ำฤดกูำลนีเ้ป็นฤดกูำลทีด่ฤีดกูำลหนึง่ของทมี 
 ปืนใหญ่ ต้องพลำดโอกำสไปเล่นแชม-
เป้ียนส์ ลกี ฤดกูำลหน้ำ เป็นครัง้แรกในรอบ 20 
ปีของสโมสร หลงัจำกท�ำได้เพยีงอนัดบั 5 ของ
พรเีมยีร์ลีก และในวนัเสำร์นี ้ขณะทีอ่ำร์เซนอล 
ก�ำลังมองหำควำมส�ำเร็จติดมือชิ้นสุดท้ำยของ   
ฤดกูำลนี ้แต่ทมีเชลซ ีก�ำลงัลุน้ดบัเบิล้แชมป์
 “เรำต้องสร้ำงโอกำสเพือ่ตวัพวกเรำเอง ใน
กำรทีจ่ะคว้ำแชมป์นี”้ แชมเบอร์เลน กล่ำว “ใน
เกมฟตุบอล กำรคว้ำแชมป์คอืเป้ำหมำยของทกุ
ทมี และนกัเตะทกุคน กำรได้แชมป์เอฟเอ คพั 
กเ็หมอืนกบัเป็นโบนสัให้กบัพวกเรำ
 แน่นอน ช่วงฤดกูำลทีผ่่ำนมำ ทมีจำกลอน 
ดอนเหนอื มผีลงำนทีไ่ม่สูด้นีกั อำร์แซน เวง
เกอร์ นำยใหญ่ชำวฝรัง่เศส ของทมี ตกเป็นเป้ำ
ควำมไม่พอใจจำกแฟนบอล ออกมำเรยีกร้องให้

ลำออกจำกสโมสร ซึง่ส�ำหรบัเวงเกอร์ ทีอ่ยูก่บั
ทมีมำตัง้แต่ปี 1996 กย็อมรบัเมือ่วนัพธุทีผ่่ำน
มำว่ำ “ไม่มีใครรูไ้ด้ เกมกบัเชลซี อำจจะเป็น
เกมสดุท้ำยในฐำนะผูจ้ดักำรทมีของผมกไ็ด้” 
 แต่หำกว่ำทมีของเขำชนะ กเ็ท่ำกับว่ำ เวง
เกอร์ สำมำรถพำทมีคว้ำแชมป์เอฟเอ คพั ได้ 7 
สมยัเทยีบเท่ำกบัลเิวอร์พลู ทีท่�ำมำก่อนหน้ำนี้
แล้ว ซ่ึง แชมเบอร์เลน ให้ควำมเหน็เรือ่งนีว่้ำ 
“ฤดกูำลนี ้เป็นฤดกูำลทีไ่ม่ดนีกัส�ำหรบัพวกเรำ 
เมือ่คณุมองไปทีต่ำรำง พวกเรำจบฤดกูำลด้วย 
75 คะแนน หำกเป็นฤดกูำลอืน่ๆ อำจจะท�ำให้
เรำอยูใ่นสถำนกำรณ์ทีแ่ตกต่ำงไปจำกนี”้ 
 “เวลำมนัเปลีย่นไปแล้ว เรำกต้็องเดนิไปข้ำง
หน้ำพร้อมกบัทมีชัน้น�ำอืน่ๆ เรำพลำดไปในปี
นี้ และนี่คือเหตุผลที่ท�ำให้เรำพลำดอันดับ 4 
อนัดบัแรก เรำต้องกำรทีจ่ะจบฤดกูำลด้วยอนั 
ดบัทีส่งูทีส่ดุในลกี เรือ่งนีไ้ม่มใีครสงสยั มำถงึ
วนันี ้เรำต้องกำรถ้วยเอฟเอ คพั เรำต้องกำรชยั
ชนะเพ่ีอท่ีจะเป็นแรงผลักดันให้กับเรำส�ำหรับ
ฤดกูำลใหม่”

โลกกีฬา ‘แชมเบอรเ์ลน’ล่ันตอ้งแชมป์

‘เฟอร์ก้ี’ภมูใิจเดก็เก่าแชมป์ยูโรป้า
เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน อดีตนำยใหญ่ทีม 
“ปิศำจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ กล่ำวสดดุี
ชำวเมอืงแมนเชสเตอร์ พร้อมกบับอกว่ำกำรทีท่มี
สำมำรถคว้ำแชมป์ยโูรป้ำ ลีก มำได้ส�ำเร็จ เป็นกำร
ช่วยให้ทกุคนดขีึน้ จำกเหตุกำรณ์ระเบดิท่ีแมนเชส
เตอร์ อำรน่ีำ เมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่ำนมำ 
 เฟอร์กสูนั กล่ำวเมือ่วนัพฤหสับดทีีผ่่ำนมำว่ำ 
เขำรูส้กึภูมใิจกับผลงำนของทีม หลังจำกท่ีเอำชนะ
ทมีอำแจ๊กซ์ อมัสเตอร์ดมั 2-0 ทีส่ต๊อกโฮล์ม คว้ำ
แชมป์ยโุรป้ำ เป็นคร้ังแรกและสำมำรถผ่ำนเข้ำไป
เล่นรอบคดัเลอืก แชมเป้ียนส์ ลกี ในฤดกูำลหน้ำ 

 “ผมคิดว่ำผลกำรแข่งขันท�ำให้ชำวเมืองของ
เรำรูส้กึดขีึน้ พวกเรำมคีวำมภมูใิจในตัวของนกั
เตะ มนัเป็นควำมส�ำเร็จท่ียิง่ใหญ่มำก” เซอร์เฟอร์
กี้ กล่ำว “ผมคิดว่ำสิ่งแรก เมืองแมนเชสเตอร์ 
เหมือนกับเมืองกลำสโกว์ เป็นเมืองของกำร
ท�ำงำน ผู้คนทีน่ีว่เิศษมำก พวกเขำจะรวมตวักนั
เป็นหนึง่เดยีว” 
 ปัจจบุนั เฟอร์กสูนั อำย ุ75 ปี คมุทมีแมนฯ 
ยไูนเต็ด เป็นเวลำ 27 ปี คว้ำแชมป์พรเีมียร์ลกี 13 
สมยั แชมป์แชมเป้ียนส์ ลกี 2 สมยั เอฟเอ คพั 5 
สมยั และลกี คพั 4 สมยั

‘รอสซี’่ต้องเข้าโรงพยาบาล

‘เมอร์เรย์’เป็นไข้ก่อนแข่ง

‘ซลิวา’ลาฮลัล์ไปพรเีมยีร์  

วาเลนติโน รอสซี่ นักบิดโมโต จีพี ชำว
อติำเลยีน วยั 38 ปี แชมป์โลก 9 สมัย เข้ำรบั
รกัษำทีโ่รงพยำบำลประเทศอติำล ี หลงัจำก
เกดิอบุตัเิหตุจำกมอเตอร์ไซค์ ระหว่ำงฝึกซ้อม 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่ำนมำ จำกกำรเปิดเผย
ของเจ้ำหน้ำทีท่มียำมำฮ่ำ
  “ไม่มกีระดกูแตกหกัตำมร่ำงกำย อำกำร
บำดเจบ็ไม่มอีะไรซเีรยีส ท่ีตวรจพบเวลำน้ี แต่
กจ็ะมกีำรตรวจสอบอกีครัง้” ทีมงำนกล่ำว 
 กำรแข่งขนัโมโตกรงัด์ปรซ์ี สนำมต่อไปจะ
มขีึน้ท่ีมเูกลโล บ้ำนเกดิของรอสซี ่ซึง่จะมีข้ึน
วนัที ่4 มถินุำยน ทีจ่ะถงึนี้ 

แอนดี ้ เมอร์เรย์ มอื 1 ของโลกต้องลุน้ให้
หำยจำกอำกำรไข้ ก่อนทีจ่ะลงท�ำศกึเฟรนช์ 
โอเพ่น อำทติย์นี ้ ก่อนหน้ำน้ี เมอร์เรย์ ต้อง
ตกอยู่ในสถำนกำรณ์ลุ้น ตั้งแต่ต้นปี 2017  
เดอืนกมุภำพนัธ์ นกัหวดวยั 30 ปี มีอำกำร
ตดิเชือ้ ก่อนทีจ่ะเดอืนมนีำคม มีอำกำรบำด
เจ็บท่ีข้อศอก ท�ำให้เขำพลำดลงแข่งในรำย 
กำรไมอำมี ่โอเพ่น และเดวสิ คัพ ให้กบัทีม
สหรำชอำณำจกัร 
 เมอร ์เรย ์ ลงสนำมฝึกซ ้อมช ่วงวัน
พฤหสับด ีเพือ่เตรียมพร้อมส�ำหรบักำรแข่งขนั
ในรอบเมน ดรอว์ ของเฟรนช์ โอเพ่น ซึง่จะมี
กำรแถลงข่ำวก่อนกำรจะมกีำรจบัสลำกแบ่ง
สำยกนัต่อไป

มาร์โก ซลิวา กนุซอืชำวโปรตกุสี วยั 39 ปี 
ตดัสนิใจลำออกจำกทมีฮลัล์ ซต้ีิ หลงัจำกท่ีทีม
ตกช้ัน ด้วยผลงำน ชนะ 6 จำก 18 นัด ก่อน
ท่ีจะปิดท้ำย ด้วยกำรพ่ำยครสิตลั พำเลซ 4-0 
เมือ่วนัที ่ 14 พฤษภำคม ท่ีผ่ำนมำ ซึง่ซลิวำ 
ให้เหตขุองกำรลำออกว่ำ “เป็นเป้ำหมำยของ
ผมท่ีจะเป็นผูจ้ดักำรทมีในพรเีมียร์ลกี ทุกคน
รูด้ว่ีำ เมือ่คณุมโีอกำสท�ำงำนในพรเีมยีร์ลกี 
คณุกไ็ม่ต้องกำรทีจ่ะท�ำงำนแชมเป้ียนชพิ มนั
เป็นเร่ืองปรกติอยู่แล้ว” ซิลวำ กล่ำว ขณะ
ทีท่ำงสโมสร กล่ำวถงึ ซลิวำ ว่ำ “พวกเรำจะ
จดจ�ำควำมพยำยำมของเขำทีต้่องกำรให้ทมี
เรำอยูใ่นพรเีมยีร์ ลกี ต่อไป โชคไม่ดทีีห่ลงั
จำกเขำพจิำรณำอนำคตแล้ว เขำเลอืกท่ีจะจำก
เรำเพือ่เป้ำหมำยของเขำ”  
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 นอกจำกนี ้แถลงกำรณ์ยงักล่ำว
อกีว่ำ อธิกำรบดแีละผูอ้�ำนวยกำร
คือผู้รับผิดชอบสูงสุดในกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของมหำวิทยำลัย
และโรงเรียน ขณะที่นักเรียนนัก 
ศึกษำจะต้องเรยีนรูเ้ก่ียวกบัคณุค่ำ
ของชีวิตและกำรเคำรพสิทธิของ
เพ่ือนร่วมชัน้และของคนอืน่ นอก  
จำกนี้ สถำนศึกษำจะต้องจัดจ้ำง 
“เจ้ำหน้ำทีผู่เ้ชีย่วชำญ” และใช้กล้อง
วงจรปิดเพือ่สอดส่องอนัตรำยหรือ
ปัจจยัต่ำงๆทีอ่ำจจะก่อให้เกดิอนั-
ตรำยได้
 นอกจำกระบบรกัษำควำมปลอด 
ภัยแล้ว ทำงสถำนศึกษำจะต้องจดั
ตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรกู้ภัยแบบ
ต่ำงๆให้ได้มำตรฐำนและพร้อมใช้
งำน อำคำรเรยีนจะต้องได้รับกำร
ซ่อมแซมให้พร้อมหำกเกดิกรณแีผ่น

จำกกำรประชุมของคณะรัฐมนตรี
จีนได้มีมติเกี่ยวกับนโยบำยควำม
ปลอดภัยในสถำนศึกษำว่ำ นัก 
เรยีนนกัศกึษำคนใดสร้ำงควำมรนุ
แรงใดๆในสถำนศกึษำจะต้องได้รบั
กำรลงโทษตำมกฎหมำยของประ 
เทศ นอกจำกนี้ยังมีกำรก�ำหนด
มำตรฐำนในกำรสร้ำงระบบรกัษำ
ควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำทั่ว
ประเทศอกีด้วย
 นำยกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง 
เปิดเผยว่ำ ส�ำหรบักำรรกัษำควำม
ปลอดภยัในสถำนศกึษำระดบัประ 
ถมศึกษำ มัธยมศึกษำและระดับ
อนบุำลนัน้ โรงเรยีนจ�ำเป็นต้องค�ำ 
นึงถึงควำมปลอดภัยต่อนักเรียน
โดยรวมเป็นส่วนใหญ่ก่อน
 กล่ำวคอื โรงเรยีนจ�ำเป็นต้องมี
ระบบรักษำควำมปลอดภัยขัน้สงู ตัง้ 
แต่โรงเรยีนทีแ่ขง็แรงขนำดเดยีวกบั
โรงเรียนที่สร้ำงขึ้นหลังจำกเหตุ-
กำรณ์แผ่นดินไหว เป็นสถำนที่ที่
ปลอดภัยที่สุดที่เด็กๆสำมำรถเข้ำ 
ไปอำศัยหลบภัยได้ ขณะทีใ่นระดบั
อดุมศกึษำ มหำวทิยำลยัจะต้องเป็น
สถำนที่ที่ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย
ของนักศึกษำและผู้ที่อำศัยในบริ-
เวณนัน้เป็นจ�ำนวนมำก ต้องให้ทกุ
คนรูสึ้กปลอดภยัและมคีวำมสขุ
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ต่างประเทศ

ดินไหว ไฟไหม้หรือเกิดจลำจล สถำน
ศกึษำจะต้องให้ควำมรูแ้ละซกัซ้อม
ให้นกัเรยีนนกัศกึษำและบคุลำกรมี
ควำมพร้อมส�ำหรับเหตุกำรณ์ฉุก 
เฉนิและเพิม่ปรมิำณต�ำรวจดแูลบริ 
เวณสถำนศกึษำและใกล้เคยีง
 จ�ำนวนคดคีวำมรนุแรงทีเ่กดิขึน้
ในเขตร้ัวสถำนศึกษำในจนีเพ่ิมขึน้
อย่ำงต่อเนือ่ง ล่ำสดุคอืเมือ่วนัที ่ 1 
เมษำยนทีผ่่ำนมำ ทีโ่รงเรยีนมธัยม
แห่งหนึง่ในเมอืงหลโูจว มณฑลซือ่
ขวน มีนักเรียนรำยหนึ่งได้ตัดสิน   
ใจฆ่ำตวัตำย ด้วยกำรกระโดดลงมำ
จำกชัน้ดำดฟ้ำของอำคำรเรยีน
 ซึง่จำกกำรสอบสวนพบว่ำ เดก็
ชำยผูเ้สยีชวีตินัน้ถกูเพือ่นนกัเรยีน 
5 คนทบุตจีนเสียชีวิต ท�ำให้เกดิกระ 
แสวิพำกษ์วิจำรณ์ถึงกำรสืบสวน
สอบสวนของต�ำรวจในคด ี กำรเร่ง

ความปลอดภัยในโรงเรียน

 

ฉบบันีข้อเสนอสภุำษติท่ีว่ำ “อนั 
ปู ้ตำง เชอ” หรอื “เดนิสบาย
ดัง่นัง่รถ”
 ในสมยัจ้ำนกว๋อ แคว้นฉมีนีกั
ปรำชญ์คนหนึง่นำมว่ำ เหยยีนสู่ 
ต่อมำกษตัริย์แคว้นฉไีด้ยนิกติติ 
ศัพท์ในเรื่องควำมสำมำรถของ
เขำจงึเรยีกเขำเข้ำพบ พอเขำเดนิ
ทำงมำถึงท้องพระโรงและเห็น

ปรำชญ์” กษตัรย์ิได้ยนิดงันัน้กไ็ม่พอ 
ใจ ถำมว่ำ “กษตัรย์ิน่ำเคำรพ หรอื
นกัปรำชญ์น่ำเคำรพ” เหยยีนสูต่อบ
ว่ำ “แน่นอนว่ำนักปรำชญ์ย่อมน่ำ
เคำรพ กษตัรย์ิไม่น่ำเคำรพ” 
 บรรดำข้ำรำชบริพำรคนอื่นๆ 
ล้วนตะโกนว่ำเหยยีนสูว่่ำ “เหยยีนสู่
ท่ำนน่ันแหละเข้ำมำ กษตัริย์ของพวก
เรำนั้นย่ิงใหญ่ ทั่วหล้ำไม่มีใครไม่
ยอมแพ้ แม้แต่เหล่ำประชำชนกล้็วน
แต่ต้องฟังค�ำสัง่ ท่ำนแค่นกัปรำชญ์
กล้ำดอีย่ำงไร”
 เหยียนสูเ่ลยยกตวัอย่ำงในสมยั
ของต้ำยี่ว์ ที่มีแคว้นต่ำงๆมำสวำมิ
ภกัดิเ์ป็นหมืน่แคว้น สำเหตกุเ็พรำะ
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ต้ำยี่ว์มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน 
เคำรพนกัปรำชญ์แต่ต่อมำแคว้น
ต่ำงๆลดน้อยลง เพรำะผูป้กครอง
ไม่สนใจและให้ควำมเคำรพนัก
ปรำชญ์
 กษัตริย์ได้ยินดังนั้นก็คิดได้ 
และขอฝำกตัวเป็นลูกศิษย์ของ   
เหยยีนสู ่ เหยยีนสูอ่ธบิำยถงึสำ 
เหตทุีใ่ห้กษตัรย์ิมำหำเขำว่ำ เขำต้อง 
กำรให้พระองค์ค่อยๆเดนิ ดกีว่ำนัง่ 
รถ ให้แต่ละวนัมัน่คงขึน้เรือ่ยๆ 
ดกีว่ำเร่งรบีไปจนเสยีชือ่เสยีง
 เดนิสบายดัง่นัง่รถ หมายถงึ 
การเดนิทีค่่อยเดนิไปไม่เร่งรีบแต่
กม็คีวามสขุราวกบันัง่รถ 
 

กษัตริย์แคว้นฉีนั่งรอเขำเข้ำไปพบ 
เขำกลบัยนืรออยูท่ีบ่นัได ไม่ได้เดนิ
เข้ำไป
 กษัตริย์แคว้นฉีเห็นดังนั้นจึง
ตะโกนเรียนให้เขำเดินเข้ำไป แต่    
เหยียนสู่กลับตอบกษัตริย์ไปว่ำให้
พระองค์เดินมำหำเขำแทน ข้ำรำช
บรพิำรคนอืน่ๆได้ยนิดงันัน้ จงึพดู
ไปว่ำ “กษัตรย์ิคือเจ้ำนำย ท่ำนเป็น
เพยีงขุนนำง จะเรยีกกษัตรย์ิออกมำ
ได้อย่ำงไร” 
 แต่เหยยีนสู่กลบัตอบไปว่ำ “ถ้ำ
ข้ำเดินเข้ำไปพบกษัตริย์แสดงว่ำ     
ข้ำเคำรพกษตัรย์ิ แต่ถ้ำกษตัริย์เดนิ
มำหำข้ำ แสดงว่ำพระองค์เคำรพนกั

เดนิสบายดัง่นัง่รถ

ปิดส�ำนวนและกระแสกำรถูกกล่ัน
แกล้งและท�ำร้ำยกนัในสถำนศึกษำ
 ในรำยงำนกำรท�ำงำนของรฐั-
บำลเมือ่เดอืนมนีำคมปีทีแ่ล้ว นำยก
รฐัมนตรหีลี ่เค่อเฉยีง ได้เน้นย�ำ้ถงึ 
“ควำมปลอดภยั” ในระบบกำรศกึ 
ษำว่ำ ครอบครวั โรงเรยีน รฐับำล 
และสงัคม จ�ำเป็นต้องร่วมมือกนัใน
กำรสร้ำงควำมปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อมทีเ่ป็นมติรเพือ่ให้เยำวชน
ของชำติเติบโตขึ้นมำอย่ำงมีคุณ-
ภำพเพือ่เป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรพฒั 
นำประเทศในอนำคต
 เจิง้ จงเกนิ คณุครจูำกโรงเรยีน
มธัยมเหวนิเฟิง มณฑลอนัฮยุกล่ำว
ว่ำ จำกกำรประชมุคณะรฐัมนตรนีี้ 
ยังได้มีสัญญำณเตือนมำถงึเดก็ๆที่
ท�ำตัว “เกเร” ที่คอยกลั่นแกล้ง
เพื่อนหรือเอำรัดเอำเปรียบเพื่อน
นักเรียนที่ไม่สำมำรถเอำชนะได้ 
คุณครูเห็นว่ำ กำรที่มีกำรบัญญัติ
โทษส�ำหรบัเดก็เกเรเหล่ำนีเ้ป็นสิง่ท่ี
ดี เพรำะโรงเรียนไม่สำมำรถสอด
ส่องนกัเรยีนทกุคนได้ตลอด 24 ชัว่ 
โมง ดงันัน้ หำกทำงกำรสำมำรถ
สร้ำงบทลงโทษหรือกำรให้ข้อมูล
เตือนส�ำหรับเด็กที่จะแกล้ง ทุบตี 
หรือท�ำร้ำยเพ่ือนให้ทรำบกจ็ะเป็น
เรือ่งทีด่มีำก อย่ำงน้อยเด็กๆจะได้รู้ 
สึกกลวัและเร่ิมคิดให้หนกัก่อนทีจ่ะ
ท�ำร้ำยเพือ่นนัน่เอง 
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ฮำซัน เบลย์เบล เสนอภำพนี้ใน nytsyn.com สะท้อนโครงกำร
เส้นทำงสำยไหมยคุใหม่ว่ำ เป็นแผนขยำยช่องทำงส่งออกสนิค้ำ
ของจีน

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

เวียดนามเป็นเพื่อนบ้านที่ดี
ประเทศหนึง่ของไทย ในขณะเดยีว 
กัน หำกมองด้ำนกำรแข่งขันทำง
ธรุกจิและกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
เวียดนำมถือเป็นคู่แข่งที่ไทยประ 
มำทไม่ได้แม้แต่น้อย

ท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งมาตร-
การท่ีเวียดนามพยายามผลัก
ดนั หวงัใช้ชงินกัท่องเทีย่วต่าง
ชาตจิากประเทศคูแ่ข่งซึง่รวม
ทั้งไทย 
 ปัจจุบัน ไทยครองอันดับหัว
แถวในกลุ่มอำเซียน ด้ำนบริกำร 
“ทวัร์ท�ำฟัน” ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของ
กำรท่องเทีย่วเชงิกำรแพทย์ (Me-
dical Tourism) ขณะสื่อออนไลน์
ต่ำงประเทศหลำยค่ำย ยกไทยเป็น
ประเทศช้ันน�ำของเอเชียในด้ำนนี้
 แชนนอน อลุแมน นกัเขยีน
อสิระ เขยีนบทความลงในเวบ็ 
ไซต์ huffingtonpost.com ของ
สหรัฐ แนะน�านักท่องเที่ยวที่
ต้องการท�าฟันและรกัษาฟันใน
ไปตวั ให้เลอืกเยอืนไทย โดยให้
เหตุผลว่า เป็นประเทศที่มีบริ 
การทนัตกรรมราคาถกู บางราย 
การถูกกว่าในสหรัฐถึง 5 เท่า 
 นอกจำกนั้น ทันตแพทย์ไทย
ยังมีควำมเชี่ยวชำญระดับโลก ท�ำ 
ให้ผลงำนมคีณุภำพและปลอดภยั 
อีกทั้งมีบริกำรหลำยรำยกำร เช่น 
รักษำรำกฟัน อุดฟัน ใส่ฟันเทียม 
และจัดฟัน เป็นต้น 
 ประเดน็ทีส่�ำคญัไม่ด้อยไปกว่ำ
กนั คอื เจ้ำหน้ำทีโ่รงพยำบำลและ

ศูนย์ทันตกรรม มีมนุษยสัมพันธ์
ดีกับชำวต่ำงชำติผู้ใช้บริกำร 
 เวียดนำมรูจุ้ดแขง็ดงักล่ำวของ
ไทย และน�ำไปใช้เป็นข้อมูลส่วน
หนึ่งในกำรพัฒนำระบบบริกำร
ของตน ซึง่เท่ำทีผ่่ำนมำ ถอืว่ำประ 
สบควำมส�ำเรจ็ระดบัหนึง่ สำมำรถ
ดึงนักท่องเที่ยวต่ำงชำติใช้บริกำร
ได้ปีละประมำณ 100,000 คน สร้ำง
รำยได้รวม 150 ล้ำนเหรยีญสหรฐั
 ส่วนรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
เชิงกำรแพทย์ปีล่ำสุดของเวียด 
นำม มียอดรวมมำกกว่ำ 1,000 
ล้ำนเหรียญสหรัฐ
 ส�าหรบัแผนระยะยาว เวยีด 
นามตัง้เป้าไว้ว่า อกี 5 ปีข้าง
หน้า จะใช้บรกิารทันตกรรมดงึ
นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้าประ 
เทศให้ได้ปีละ 250,000 คน 
เพิม่ขึน้จากปัจจบุนั 250%
 นครโฮจิมินห์เป็นเมืองใหญ่
แห่งแรกของเวียดนำม ที่ประกำศ
ผลักดันบริกำรนี้อย่ำงจริงจัง โดย
จะเปิดศนูย์ให้บรกิำรนกัท่องเทีย่ว
ต่ำงชำตใินโรงพยำบำลทนัตกรรม 
และประชำสัมพันธ์คลินิกที่ได้
มำตรกำรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง
มำกขึ้น 
 นครโฮจมินิห์วางแผนไว้ว่า 
จะใช้การให้บรกิารทีม่คีณุภาพ
ได้มาตรฐานสากล และค่าบริ 
การถูก เป็นจุดขายส�าคัญใน
การชิงนักท่องเท่ียวต่างชาติ
จากประเทศคู่แข่ง

 
 

In Brief : ย่อความ

เวียดนามเดินแผนผลัก
ดนัการท่องเทีย่วเชงิทนัต
กรรม ใช้เป็นมาตรการ
หนึ่งในการเพ่ิมนักท่อง
เที่ยวต่างชาติ โดยนคร-
โฮจิมินห์เป็นเมืองใหญ่
แห่งแรก ที่น�าร่องโครง
การนี้อย่างจริงจัง

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

 กำรท่องเที่ยวเป็นอุตสำห-
กรรมหนึง่ ทีเ่วยีดนำมพยำยำมส่ง
เสริมเพื่อไล่จี้ไทย หวังตำมให้ทัน 
และแซงน�ำหน้ำในทีส่ดุ โดยพฒั-
นำระบบทีเ่กีย่วข้อง และเพิม่มำตร 
กำรจูงใจนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ
อย่ำงต่อเนือ่ง รวมทัง้เพิม่ตวัเลอืก
ให้หลำกหลำยขึ้น 
 การท่องเทีย่วเชงิทนัตกรรม 
(Dental Tourism) หรอืการให้
บริการด้านทันตกรรมแก่นัก

เวียดนามผลักดัน‘ทัวร์ทำาฟัน’

ข้อมูลภาพ : cvdvn.net
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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

บริษัท วิไลอาภรณ จำกัด
รับสมัครดวน

สนใจติดตอสมัครงานไดที่ บร�ษัท ว�ไลอาภรณ จำกัด เลขที่ 46,47,48,49 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-14, 35-16 แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2895-1426-9, 08-9203-2481, 08-1829-0214, 08-5339-6877 Email : vilaiaporn1992@gmail.com

VILAIAPORN-OM-040517-01

1. ช่างสร้างแบบกางเกงชายและชุดยูนิฟอร์ม
2. ช่างมาร์กเกอร์ (มาร์กมือ/มาร์กเครื�อง)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปข�้นไป • มีประสบการณและสามารถใชโปรแกรม Optitex ได

3. ช่างเย็บตัวอย่าง (หลายอัตรา)
4. ช่างเย็บผ้า (จ่ายงานเย็บใน-นอกและต่างจังหวัด) (หลายอัตรา)
 • เสื้อยูนิฟอรม, กางเกง, แจ็กเกต, ชุดหมี, เสื้อยืดคอโปโล ฯลฯ

5. พนักงานบัญชี
 • เพศหญิง • วุฒิปวส. สาขาบัญช¨

6. พนักงานคุมเครื�องปกคอม (หลายอัตรา)
 • มีประสบการณและสามารถกดเคร©่องได

 หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งมีที�พักให้

พระเครื่อง-P1-050517=4*6_01

รับเช่าพระเครื่อง 

พระบูชา ใหม่เก่า 

เครื่องราง ของขลัง

บริการรับเช่าถึงบ้าน 

ในราคาที่คุณพอใจ

081-258-6069
081-351-5870

รับเช่า
พระเครื่อง-พระบูชา
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081624-OM-300317-01

ขายสวนทุเรียน+ผลไม
18-2-78 ไร

ต.บานพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี
สวนสวยสมบูรณมีคนดูแล เก็บผลทุกป น้ำไมทวม

หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. ริมทางขึ้นเขาใหญ
ราคา 2 ลาน/ไร

ติดตอ : 081 624 9004 (เจาของขายเอง)
02225-OM-030517-01

ช่างเย็บผ้า
• หญิง อายุ 20-45 ป

• เย็บหรือพงได • มี O.T. 

• ประกันสังคม  • ทำงานหองแอร

ติดตอ 128 พระราม 4 (แถวหัวลำโพง) สัมพันธวงศ  

   โทร. 02-225-0404  

   รับสมัคร พนง.แคชเชียร์ ชาย/หญิง

 พนักงานนวดแผนไทย
  ประกันรายได้ 14,000.-/เดือน

สนใจติดต่อ 
2010/2-3 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 095-854-6656,โทร. 095-854-6656,
095-646-1544095-646-1544

โอภาส ซาลอน

Zalon-PIN-030417=C3_01

F3001_ที่ดนิ_616

สนใจติดต่อ คุณพิทักษ์พงษ์ ขาวสอาด โทร.096-6462325 (แจ้) ID line 0966462325

ที่ดินเกษตร ต.แก่งกระจานที่ดินเกษตร ต.แก่งกระจาน ขายที่ดินพร้อมบ้าน 
ขนาด 200 ตร.ว.  ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

ถนนผ่านที่เป็นทางคอนกรีต กว้าง 6 เมตร 
ด้านข้างก็เป็นทางสาธารณะฯ เข้า-ออกสะดวก

23 ไร่ 97 ตร.ว.
ปลกูกล้วย ทเุรียน 
และเป็นพืน้ทีว่่างประมาณ 30% 
ผลผลติต่อปีประมาณ 1-2 แสนบาท 
ติดแม่น�า้เพชรบรุ ีประมาณ 50 เมตร 
มเีคร่ืองสูบน�า้อยูท้่ายไร่ 
และวางระบบสปริงเกอร์
ในพืน้ทีเ่กษตร

ขายราคา 18 ล้านบาท

ราคา 1.8 ล้านบาท

 • ติดคลองชลประทาน  • มีกล้วยหอม มะนาว กะเพรา โหระพา 
 • ในพื้นที่มีบ่อน�้า มีบ่อบาดาล มีน�้าใช้ตลอดทั้งปี  • มีไฟฟ้า น�้าประปา พร้อมใช้ 
 • อยู่ห่างถนนเพชรเกษม 5 กม. ห่างชายทะเล 5 กม.

ขายที่ดิน
อ.ท่ายาง ต.มาบปลาเค้า บ้านมาบปลาเค้า 
จ�านวน 2 ไร่ 2 งาน 30 ตร.ว.

ขายด่วน บ้านพร้อมที่ดิน 
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 

3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า 

พื้นที่ใช้สอย 155 ตร.ม.

ที่ดิน 108 ตร.ว. 

ซ.คู้บอน 24 

เข้าซอย 450 เมตร 

ถนนหน้าบ้านกว้าง 6 เมตร 

จอดรถได้ 3 คัน 

ราคา 5.5 ล้านบาท

ราคา 2 ล้าน
ตร.ว.ละ 10,000.-



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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ติดต่อ 08-1833-7568
สีทอง วิ่ง 140,000 กม. ขาย 599,000 บาท

07

MITSUBISHI  SPACE WAGON รุ่นท็อป

06

ติดต่อ คุณเนย 08-9204-0883

สีเงิน เบนซิน 3500 c.c. เกียร์ออโต้ ABS AIR BAG 12 ใบ เกียร์เปลี่ยนได้ที่พวงมาลัย แผนที่ไทย tv. tuneR SunRoof nIGht vIew ReAR enteRtAInment  
2 จอ แยกซ้ายขวา  ม่านข้าง ม่านหลังไฟฟ้า ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า ประตูดูด เครื่องเสียง hARmAn kARdon  ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ มีตู้เย็น BuIlt In พร้อมมือถือในรถด้วย 
รถนำาเข้า ตัว top สุด full optIonS ใช้น้อยวิ่ง 60,000 กม. ราคา 2,500,000 บาท

BENZ S350 (S CLASS)

1.หัวหนาขายโครงการ
2.ทีมงานขายโครงการ
3.ฝายขายโครงการ

บริษัท บิลดิ้ง แลนด แอนด เฮาส จำกัด

ดำเนินกิจการบานและที่ดิน
ตองการรับสมัครงานในตำแหนงงาน ดังตอไปนี้

สนใจติดตอ
เลขที่ 52/68 ม.6 ม.บางใหญซิตี้ ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

BESTH-P1-220517-01

โทร. 09-6103-1065,
08-7080-7321, 08-1336-9373

ถามีที่พักอาศัยอยูใกลบางบัวทอง, บางใหญ จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.หัวหนาขายโครงการ
2.ทีมงานขายโครงการ
3.ฝายขายโครงการ

รับสมัครเฉพาะวันจันทร-พุธ-ศุกร เวลา 10.00-16.00 น.

KAOLA-OM-270417-01

บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด
รับสมัครงานรับสมัครงาน

เปนผูผลิตและจำหนายยาสมุนไพร ผลิตภัณฑอาหารเสริม

ติดตอสมัครไดที่ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด สามแยกพระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ 10290 โทร. 0-2819-7991-5 ตอ 110

• เพศชาย/หญิง อายุ 26-45 ป
• วุฒิปวส.-ปร�ญญาตร�
• มีพาหนะสวนตัว
• หากมีประสบการณตรงดานธุรกิจยา 
 จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

ผูแทนขาย 
ทีมโรงพยาบาล ตางจังหวัด

ขายที่ดิน-P1-170517=4*6_01

ขายที่ดินติดเขาขายที่ดินติดเขา

สนใจติดต่อ 
โทร.08-9498-3334

ราคาถูก

ราคา 13,500/ตร.ว.

อยู่โครงการฮอลิเดย์ปาร์ค 331 ตร.ว.

อยู่ซอย 5/2 ถมแล้ว

ราคา 13,500/ตร.ว.
ติดเขาในโครงการ ที่ดินเป็นโฉนดพร้อมโอน 

อยู่อำาเภอปากช่อง

ห่างจากตลาดปากช่องเพียง 6 กม.



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 18 ฉบับที่ 4588 (1113) วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

อำคำร 1 ชัน้ 1 กรมควบคุมโรค กระ 
ทรวงสำธำรณสุข J 10.00 น. อร-
อนงค์ อุดมก้านตรง ผู้ช่วยกรรมกำร
ใหญ่ ด้ำนผลติภณัฑ์สินเชือ่รำยย่อย 
ธนำคำร ซไีอเอม็บไีทย แถลงข่ำว สิน
เชือ่ ธนำคำรซไีอเอม็บ ีไทย แหล่งเงนิ
ทุนให้คุณไปสร้ำงฝัน ที่ธนำคำรส�ำ 
นกังำนใหญ่ J 11.00 น. คุณหญิง
วรรณา สิริวัฒนภักดี กรรมกำร
มลูนธิหิอศลิป์สมเดจ็พระนำงเจ้ำสิริ-

ยทุธศกัดิ ์สภุสร ผูว่้ำกำรกำรท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย แถลงข่ำว Amazing 
Thai Taste Festival งำนมหกรรม
อำหำรครัง้ยิง่ใหญ่ ทีอ่ำคำรกำรท่อง
เทีย่วแห่งประเทศไทย J 10.00 น. 
นพ.เจษฎา โชคด�ารงสุข อธิบดี
กรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ 
เป็นประธำน พร้อมเปิดตวั 2 พรีเซน็ 
เตอร์ รณรงค์งดสบูบหุรีโ่ลก ประจ�ำปี 
2560 ทีห้่องประชมุประเมนิจนัทวิมล 

J 09.00 น. นพ.วศิษิฎ์ ตัง้นภากร  
อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
เปิดประชุมช้ีแจงกำรด�ำเนินกำรภำย
ใต้ พ.ร.บ. สถำนประกอบกำรเพือ่สขุ 
ภำพ พ.ศ. 2559 ทีโ่รงแรมมริำเคลิ 
แกรนด์ คอนเวนชัน่ J 09.00 น. 

กติิ ์พระบรมรำชนินีำถ เปิดนทิรรศ-
กำร “ศลิปนพินธ์ยอดเยีย่ม ปี 2560” 
ที่หอศิลป์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชนินีำถ J 12.00 น. มสิ 
เตอร์ฮิโตชิ โยโกฮามา ประธำน
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ร-ิ
หำร บริษัท อซีี ่บำย จ�ำกดั (มหำชน) 
แถลงข่ำว ยเูมะพลสั “สร้ำงสขุ...เพ่ือ
ชมุชน”” ที ่ Billboard Café ชัน้ 2 
สยำมดสิคัฟเวอร่ี

ดอท พร๊อพเพอร์ตี ้ผูบ้รหิำรจดักำร
เวบ็ไซต์ซือ้ขำยอสงัหำรมิทรพัย์ภำย
ใต้ชือ่ www.DotProperty.co.th  และ
ผูต้พีมิพ์นติยสำร Dot Property  จดั
งำนครัง้ย่ิงใหญ่ “DOT PROPERTY 
SHOW 2017 @ SIAM PARAGON” 
ท่ีรวมเอำที่อยู ่อำศัยบนท�ำเลชั้น
เยี่ยมในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด 
มำน�ำเสนอโดยผูพ้ฒันำอสังหำรมิ-
ทรัพย์ชั้นน�ำของเมืองไทยกว่ำ 25 
โครงกำร พร้อมมอบข้อเสนอพเิศษ
สดุเฉพำะงำนครัง้นี้ 
 ส�ำหรบัพธิเีปิดงำนอย่ำงเป็นทำง 
กำร ได้จดัขึน้อย่ำงยิง่ใหญ่เม่ือวนัท่ี 
25 พ.ค.โดยได้รับเกียรติจำกนัก
แสดงหนุม่มำกควำมสำมำรถ มำรโิอ้ 
เมำเร่อ มำเป็นแขกรบัเชญิพเิศษ ท่ี
จะพำบรรดำแขกวีไอพีที่ได้รับเชิญ
และดำรำคนดงัเข้ำสูง่ำนแสดงอสงั-
หำริมทรัพย์ที่น่ำต่ืนตำต่ืนใจตลอด
ทัง้ 4 วนั
 มร.อดมั ซตัคลฟิฟ์ กรรมกำร
ผูจ้ดักำรบรษิทั ดอท พร๊อพเพอร์ตี้ 
กล่ำวถงึรำยละเอียดของงำน DOT 
PROPERTY SHOW 2017 @ SIAM 
PARAGON ในครัง้นีว่้ำ จำกอำนิ-
สงส์กำรลงทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนต่ำงๆ 
ของรัฐบำลที่มีควำมคืบหน้ำชัดเจน
มำกขึน้ กอปรกบัดอกเบีย้ท่ีทรงตวั
ในระดบัต�ำ่ ท�ำให้โครงกำรอสังหำฯ 
ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล เป็นแรง
ผลักดันกำรเติบโตของตลำดในปี 
2560 ดงันัน้กำรจดังำนครัง้น้ี กเ็พือ่
ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ก�ำลังมองหำท่ีพัก
อำศยั รวมไปถงึนกัลงทนุท่ีต้องกำร

DOT PROPERTY SHOW 2017 

ยอดท�ำเล ซึง่มตีัง้แต่รำคำ 1.5 ล้ำน
บำท ไปจนถึงโครงกำรหรูระดับไฮ
เอนด์ รวมทัง้ยงัมโีครงกำรทีเ่พิง่เริม่
ก่อสร้ำงและโครงกำรทีพ่ร้อมย้ำยเข้ำ
อยู่อำศัยเพื่อตอบสนองควำมต้อง 
กำรของลูกค้ำที่หลำกหลำย พร้อม
กนันีย้งัมข้ีอเสนอสดุเอก็ซ์คลซูฟี จงึ
มัน่ใจได้ว่ำ ดอท พร๊อพเพอร์ต้ี จะเป็น
สือ่กลำงในกำรสือ่สำร แลกเปลีย่น
ข้อมูล ตลอดจนกำรซ้ือขำยทีค่รอบ 
คลมุและน่ำเชือ่ถอืมำกทีส่ดุ ” 
 มร.อดมั กล่ำวและย�ำ้ว่ำ กำรจดั
งำน ดอท พร๊อพเพอร์ตี ้ 2017 ยงั
แสดงให้เห็นถึงควำมแข็งแกร่งของ
ตลำดอสังหำริมทรัพย์ทั่วประเทศ-
ไทยและเทรนด์ของอุตสำหกรรมที่
พร้อมที่จะลงทุนด้ำนกำรตลำดทั้ง
ด้ำนออนไลน์และออฟไลน์เพือ่ขำย
โครงกำรอกีด้วย 

สังคม

สินทรพัย์เพือ่หวงัผลก�ำไร โดยอสงั 
หำริมทรัพย์ท่ีเลือกสรรมำแสดงใน
งำนมีรำคำทุกระดบัส�ำหรบัผูซ้ือ้ทกุ
กลุม่ และมใีห้เลอืกหลำกหลำยท�ำเล
ท้ังในกรงุเทพฯและต่ำงจงัหวัด 
 “จำกผลส�ำเรจ็ของกำรจดังำนปี
ท่ีผ่ำนมำ มีผูร่้วมงำนเข้ำชมงำนเป็น
จ�ำนวนมำกและดเีวลลอปเปอร์หลำย

โครงกำรสำมำรถปิดกำรขำยได้ใน
งำน และส�ำหรบัปีนี ้เพ่ือเป็นกำรแสดง
ศักยภำพของอุตสำหกรรมอสังหำ 
รมิทรพัย์ของไทยทีย่งัเตบิโตอย่ำงต่อ
เนื่อง เรำได้รวบรวมเอำนักพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ชั้นน�ำของไทยกว่ำ 
25 โครงกำร ครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้ใน
กรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวัดทีเ่ป็นสดุ
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สังคม

กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการ          
ฝึกอบรมศาสนพธิแีละมารยาทไทยในศาสนพธิ ี ครัง้ที ่ 1 สร้างมาตรฐาน    
การปฏบิตัศิาสนพธิใีห้ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดยีวกนัโดยมี มานสั 
ทารตัน์ใจ อธบิดกีรมการศาสนา เข้าร่วมในพธิ ีทีโ่รงแรมรอยลัซต้ีิ 

มร.ปาสคาล บลิโลว์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั 
เซน็ทรลั ฟูด้ รเีทล กรุป๊ ร่วมกับ สนธริตัน์ สนธจิริวงศ์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงพาณชิย์ เปิดงาน Thailand Amazing Durian & Fruit Fest 2017 
โดยม ีภทัรพร เพญ็ประพฒัน์, เมทนิ ีพศิทุธิส์นิธพ, มารโิอ้ เมาเร่อ ร่วมงาน

ดร.สรุเกยีรต ิเสถยีรไทย ประธานคณะมนตรเีพือ่สนัตภิาพและความปรองดอง
แห่งเอเชยี รบัมอบเงินสนบัสนนุ จ�านวน 3 ล้านบาท จาก ฐาปน สริิวัฒน
ภกัด ีกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เพือ่ใช้ในการด�าเนิน
งานส�านกัเลขาธกิารคณะมนตรเีพือ่สนัตภิาพและความปรองดองแห่งเอเชีย 

สภุาภรณ์ สว่างจติต์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) ร่วม
ด้วยบริษัทคู่ค้า มอบเงนิ 441,500 บาท แก่ หม่อมราชวงศ์หญงิปรยีางค์ศรี 
วฒันคณุ ผูช่้วยเลขาธกิารฯ (ฝ่ายการจดัหารายได้) และผูอ้�านวยการส�านกังาน
จดัหารายได้ สภากาชาดไทย เพือ่ให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัน�า้ท่วม 

ดร.วิริยะ ลขิติวงศ์ นายกสมาคมเครอืข่ายทีป่รกึษาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พร้อมด้วยคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯและทีป่รกึษาระดบัเอ 
ร่วมกนัจดังานแถลงผลงานประจ�าปี 59 พร้อมเผยทศิทางแผนงานกจิกรรม
ของปี 60 ทีอ่าคารศนูย์ประชมุวายภุกัษ์ ศนูย์ราชการแจ้งวฒันะ 

ดร.อษุณีย์ มหากจิศริิ ลโีอณีโอ ประธานกรรมการ บริษทั คิง ฟดู กรุป๊ จ�ากดั 
เปิดร้าน แจมบาร์ จูซ สาขาแรกในประเทศไทย โดยมี มร.เดฟ เพซ,            
นวลพรรณ ล�า่ซ�า และ ชุตเิดช ผูเ้จริญทัว่ ร่วมแสดงความยนิดี ทีร้่านแจมบาร์ 
จซู ช้ัน G พารากอน ฟูด้ ฮอลล์ ศนูย์การค้าสยามพารากอน 

อายวุตั จงเจรญิชยักลุ รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ดร.แกลม จ�ากดั 
ร่วมแสดงความยนิดีในโอกาสที ่ร้าน EVEANDBOY เปิดแฟลก็ชพิสโตร์สาขา
ใหม่ล่าสดุ The Underground @ Siam Square One โดยม ีหรัิญ ตนัมิตร 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อฟีแอนด์บอย จ�ากดั เป็นผูร้บัมอบ 

ออกสัตนิ เบคเกต กรรมการบรหิาร กลุม่ผลติภณัฑ์สมาร์ทโฟนภมูภิาคอาเซียน, 
เลอโนโว ผนกึก�าลงักบั ทวนทองศรวีเิชยีร ผูอ้�านวยการด้านบรหิารผลติภณัฑ์
ดไีวซ์ บมจ.ทร ูคอร์ปอเรชัน่ ต่อยอดความส�าเรจ็ขยายช่องทางการจดัจ�าหน่าย
สมาร์ทโฟนให้ครอบคลมุลกูค้าทัว่ประเทศ พร้อมเปิดตวั Moto G5 Plus 


