
หมดเครดติ
ประโยชน์ฝ่ายจีนมากเกนิไป โดย

ไม่เปิดให้เกิดระบวนการมีส่วน

ร่วมกระบวนการตรวจสอบ แม้ผู้

พูดจะมีอ�านาจมากที่สุดในตอน   

นี้แต่ไม่มีน�้าหนัก เพราะหากเคร 

ดิตยังดีคงไม่เกิดค�าถามอื้ออึง

จากหลายฝ่ายเหมอืนทีเ่ป็นอยูใ่น

ตอนนี้

โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-

จนี ทีม่คีวามคบืหน้าแบบเงยีบๆ 

รับรู้รายละเอียดกันแต่เฉพาะใน

วงผู้มีอ�านาจเกี่ยวข้องแม้จะท�า 

ให้การเจรจาเดินหน้าไปได้โดย

ไม่สะดดุแต่จะไม่เป็นผลด ีการให้

ค�ามั่นสัญญาว่าจะท�าอย่างโปร่ง 

ใส ไม่ท�าสญัญาเสยีเปรยีบให้สทิธิ
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โง่เง่า อบัเฉาเบาปัญญา ท�า 
ตวัเองให้ตกต�า่ 
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ท�าได้ยังไง?

editor59lokwannee@gmail.com

ใช้ค�ำสั่ง ม.44
ได้รถไฟฟำ้จีน

ควำมเร็วปำนกลำง
รำคำแพงกว่ำเดิม?

น�้ำผึ้ง
(มำกกว่ำ)

หยดเดียว

คัดค้ำน
แก้เงื่อนไข

บัตรทอง 30 บำท?

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำสั่ง “มาตรา 44” เพื่อปลดล็อกปัญหำ 
ไม่ยึดหลักธรรมำภิบำลและหลักนิติรัฐ 
จึงไม่ใช่แค่ “น�้าผึ้งหยดเดียว” 
แต่เป็น “น�้าผึ้งมากกว่าหยดเดียว” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ตกรางอ�านาจ” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” บ่นดังๆรัฐบำลทหำร 
แก้ “กฎหมายบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค” 
“วัชระ เพชรทอง” เตือน “สึนามิประชาชน” 
“โสภณ พรโชคชัย” แฉให้ “สัมปทาน” คือโกงเงียบ 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” ร�ำลึกกำรปฏิวัติ 2475 
ลมตะวันตกที่หอบควำมเปลี่ยนแปลงสู่สยำม 

ฉุก(ละหุก)คิด 3

กีฬา 6

เศรษฐกิจ 4

เศรษฐกิจ 5

ต่างประเทศ 7

รัฐราชการ!

ตลท.นำา10บจ.
โรดโชว์ญี่ปุ่น 

“แลมพาร์ด”จี้
“คอนเต้”ต่อสัญญา

JWDรุกธุรกิจ
ย้ายบ้าน-ออฟฟิศ

อาหรับขีดเส้นตาย
กาตาร์10วัน
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17th Anniversary



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เกดิค�ำถำมเกดิข้อสงสยั
โดยเฉพำะเรือ่งทีเ่กีย่วกบั

ควำมได้เปรยีบเสยีเปรยีบระหว่ำงไทยกบัจนี

 สิ่งที่ชัดเจนที่สุดที่ส่งออก
มาจากผูม้อี�านาจถงึประชาชน
กค็อืขอให้เชือ่มัน่ อย่าขดัขวาง
การท�าโครงการ
 “ไม่ใช่เช่นนัน้ เพราะทางกระ 
ทรวงคมนาคมได้ด�าเนินการทุก
อย่างเรยีบร้อยแล้วโดยพิจารณาว่า
สิ่งใดเหมาะสมและไม่เหมาะสม 
ดังนัน้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราจะเสยี
เปรยีบ อย่างไรกต็าม ยนืยันว่าโครง 
การนี้ไม่มีการได้เปรียบหรือเสีย
เปรยีบอย่างแน่นอน”
 เป็นค�ากล่าวของ “บิก๊ป้อม” 
พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลา 
โหมที่ให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชน
ล่าสดุหลงัจากถกูตัง้ค�าถามว่าสญั 
ญาโครงการรถไฟความเรว็สงูฝ่าย
ไทยให้สิทธิประโยชน์กับฝ่ายจีน
มากเกนิไป

หมดเครดิต
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 เพราะเมื่อรายละเอียดโครง 
การถูกเปิดเผยออกมาเป็นประ 
เด็นสาธารณะจะท�าให้เกิดกระ 
บวนการมีส่วนร่วมทางความคิด
ในสงัคม ทีจ่ะช่วยเพิม่อ�านาจต่อ
รองได้อกีทางหนึง่เหมอืนกบัท่ีเกดิ
กระบวนการมส่ีวนร่วมทางความ
คดิอย่างกว้างขวางหลงัการใช้อ�า-
นาจมาตรา 44 ผลกัดนัโครงการ
โดยการละเว้นการบังคับใช้กฎ-
หมายอืน่หลายฉบับ
 การเคลื่อนไหวแสดงความ
เห็นจากหลายกลุ่มหลายองค์กร
ท�าให้เกดิการรบัรองว่าจะมกีระบวน 
การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
จากฝ่ายจีนให้กับวิศวกรของไทย 
โดยกระบวนการถ่ายทอดความรู้
น้ันจะไม่ตีกรอบแค่เร่ืองการบ�ารงุ
รกัษาเส้นทาง การบรหิารจดัการ
เดนิรถ แต่ต้องเป็นองค์ความรูท้ี่
ท�าให้ไทยสามารถสร้างรถไฟฟ้า
ความเร็วสงูได้เองในอนาคต
 การเจรจามาแบบปิดทีท่�ากนั 
เองเฉพาะในกลุม่ผูม้อี�านาจเกีย่ว 
ข้องจะไม่เกดิกระบวนการเหล่าน้ี 
ท่ีส�าคญัการเลือกไม่เปิดเผยข้อมลู
กบัประชาชน เม่ือเจรจาเสรจ็ และ 
ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อข้อมูล
ถกูเปิดเผยออกมาไม่เป็นไปตามที่
ให้ค�าม่ันไว้ อาจส่งผลย้อนกลบัใน
ทางลบต่อผู้เจรจา ผู้ลงนามในสญั 
ญาได้
 แม้ตวัสญัญาต้องด�าเนนิไป
ตามผลผกูมดัทีล่งนามไปแล้ว
 แต่คนท�าให้เกดิสญัญา คน
ลงนามในสัญญาอาจมีปัญหา
ได้

 ทัง้นี ้ แม้การเจรจายงัไม่มข้ีอ
สรุปขั้นสุดท้าย แต่เมื่อดูจากโม-
เมนต์ ของผู้มีอ�านาจผ่านการชี้ 
แจงและความต้ังใจท่ีจะเร่งผลกัดนั
โครงการแล้วท�าให้ประมาณการ
ได้ว่าการเจรจาน่าจะมคีวามคบืหน้า 
ไปมากกว่า 70-80% แล้ว
 ประเด็นคือท�าไมไม่มีการ
เปิดเผยรายละเอยีดการเจรจา
กบัประชาชน
 มองในแง่มุมของผู้มีอ�านาจ
อาจมองว่าหากเปิดเผยรายละ-
เอยีดก่อนทีก่ารเจรจาจะส�าเรจ็ อาจ
ท�าให้เกิดปัญหาจนส่งผลกระทบ
ต่อการเจรจาได้
 แต่หากมองในแง่มุมของการมี
ส่วนร่วม ความโปร่งใส การเปิด
กว้างให้มีการตรวจสอบ การเปิด
เผยรายละเอยีดระหว่างทีย่งัไม่ได้
ลงนามนับว่ามีความส�าคัญและ
จ�าเป็นอย่างมาก

การใช้อ�านาจพิเศษมาตรา 44 
เร่งรดัโครงการรถไฟฟ้าไทย-จีนที่
ตกีรอบเวลาจะต้องลงนามในสญั-
ญากันให้ได้ภายใน 3-4 เดอืนนบั
จากน้ี แต่ดเูหมอืนกระบวนการท�า 
ให้เกดิการมส่ีวนร่วมยงัถกูปิดกัน้ 
 นอกจากรายละเอยีดตามประ 
กาศใช้อ�านาจมาตรา 44 เกีย่วกบั
การละเว้นกฎหมายหลายฉบับ
เพื่อผลักดันโครงการให้เดินหน้า
ไปได้ตามเป้าหมายแล้ว รายละ-
เอยีดด้านอืน่เกีย่วกบัตวัโครงการ
ประชาชนยงัไม่มโีอกาสได้รบัทราบ
เท่าทีค่วร
 เมื่อรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาโครงการไม่เป็นที่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ (อาจเป็นเพราะการ
เจรจายังไม่สะเด็ดน�้า) จึงท�าให้
เกดิค�าถาม เกดิข้อสงสยัเป็นเรือ่ง
ธรรมดา โดยเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วกบั
ประเดน็ความโปร่งใส ความได้เปรยีบ
เสยีเปรยีบระหว่างฝ่ายไทยกบัจนี
 ในประเดน็เหล่านีแ้ม้ว่าประ-
ชาชนจะมคีวามสงสยั แต่ค�าชีแ้จง
ดูเหมือนไม่มีอะไรมากไปกว่าค�า
ยนืยนัจากผูม้อี�านาจว่าโครงการนี้
จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและสญัญา
ทีจ่ะลงนามจะไม่ท�าให้ฝ่ายไทยเสีย
เปรยีบฝ่ายจนีแน่นอน

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4609 (1134) วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เมืองจัดการเหมือนกัน เพราะพระท�าผิดกฎ-
หมาย มคีดสีมรูร่้วมคดิออกมาเยอะแยะเหลอื
เกิน ก็หวังว่าต่อแต่นี้ไปใครที่รู้ตัวว่าห่างศีล
ห่างธรรม เผลอเอาเกียรติยศไปสร้างความ
อัปยศ แทนจะเอาเกียรติยศไปสร้างเกียรติ-
ศกัดิใ์นทางสร้างสรรค์กต้็องฉุกคดิ ทัง้พระ ทัง้
ข้าราชการ ใครดเีลวน้อยกว่ากนัเรือ่งผดิธรรม 
ผิดวินัย  
 ช่วง 2 ปีมานีรู้ส้กึคนทีม่อีายมุากๆเดนิเข้า
คุกกันมากกว่าเข้าวัดซะแล้ว หรือวัดท�าให้เขา
ไม่มั่นใจว่าจะดัดนิสัยแก้นิสัยเขาได้ เลยไม่
ค่อยเข้าวัด ไปเจอค�าพูดค�าสอนที่เสียดแทง
หัวใจที่ไหลลื่นไปตามกิเลส เลยกลัวจะโดน
พระด่าพระเทศน์ พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีคนมา
เล่าให้ฟัง พระปฏบิตัธิรรมวดัหนึง่แถวอยุธยา 
มีนักโทษไปบวชซึ่งเขาเคยได้รับการอบรม
ตอนอาตมาไปเทศน์ในคุก อาจจะเทศน์รุน-
แรงไปบ้าง เช่น ว่ามันยอดคนนะที่มาอยู่ในนี้ 
ฆ่าเขา  ลักขโมยปล้นเขา มันยอดคนจริงๆนะ
พวกเราเนี่ย เสียดายไม่เอายอดขึ้น บางทีเรา
กต็ลบหลงับอกว่าพระมาเทศน์มอืเปล่าน่ะ ไม่ 
มีอาวุธติดมือ อย่าท�าพระมือเปล่า ก็มีลูกเล่น
กันไป  
 มีเณรมาเล่าให้ฟังว่า มีคนขี้คุก 2-3 
ครั้งออกไปก็ไปบวช ปฏิบัติธรรมจนชื่อ
เสียงกระฉ่อนทั้งจังหวัด ก็พูดคุยกับเณร
ว่าไม่ชอบพระพยอมเลย อยากจะกระทบื
ซะท ีตอนไปเทศน์ในคกุกด่็าเราเหลอืเกิน 
คนชั่วฟังพระเทศน์พระด่า เมื่อก่อนเคย
มคีนขีเ้หล้าโดนเมยีด่าอยูเ่รือ่ยๆ กไ็ปวดั 
พระก็เทศน์เรื่องขี้เหล้าเมายาจะตกนรก 
มันก็ว่าเวรกรรมอะไรของกูวะ อยู่บ้านก็
โดนเมยีเทศน์ มาวดักเ็จอพระด่า คนพวก
นีก้เ็ลยไม่เข้าวดัฟังเทศน์ฟังธรรม เลยไป
ก่อกรรมท�าเวรกับเด็ก ไม่รู้สึกว่ามันเป็น
ลูกเป็นหลาน ไม่มีเมตตาเลย มีแต่ความ
กระสัน ความก�าหนัด ไม่มีความรู้สึกสง 
สาร กข็อใช้ค�าว่า “หากศลีธรรมไม่มา โล 
กาจะวินาศ”อย่าให้ประเทศจะตกต�่าไป
มากกว่านี้เลย
	 เจริญพร

จากแม่ฮ่องสอนที่มีเรื่องขายเนื้อสด คราวนี้
เป็นทีโ่คราชแต่ดอูาการจะหนกักว่า เพราะ “เจ๊
ปู” แม่เล้าถึงขั้นเอาลูก เอาหลานไปขายด้วย 
เหลอืเชือ่ทีส่งัคมไทยจะฟอนเฟะเละเทะขนาด
นี้ คงพูดได้ค�าเดียวว่า “เขาท�าไปได้ยังไง” 
อะไรสั่งให้ท�าถึงท�าได้อย่างนั้น เงินหรือกิเลส
 เป็นแม่เล้าค้ามนุษย์ ค้าประเวณี จะเรียก
อาชีพชอบก็ไม่ได้ การงานชอบก็ไม่ได้ ถ้าย่า
โมรู้คงจะโมโหที่ลูกหลานตกต�่าขนาดนี้ ท�า
เรื่องเสื่อมเสีย ท่านเป็นวีรสตรีกู้บ้านกู้เมือง 
แต่คนรุ่นหลังมาท�าเสื่อมเสีย ก�านัน ผู้ใหญ่
บ้าน ปลัด ข่าวที่กระจายทางโทรทัศน์ไปทั่ว 
คงกินไม่ได้นอนไม่หลับ ชอบเลี้ยงดูปูเสื่อกัน
นกั ก�านนักอ็ายมุากแล้วยงัท�าตวัเป็นโคแก่จะ
กนิหญ้าอ่อน คดมีนัเลยจ่อคอหอย ถกูจบัแล้ว
ยังถูกไล่ออกอีก อันนี้ต้องเรียกว่างี่เง่าโง่เง่า
อับเฉาเบาปัญญา ท�าตัวเองให้ตกต�่า  
 ก็หวังว่าคดีนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์สอน
ใจข้าราชการแต่ละกรม แต่ละกระทรวง 
โดยเฉพาะข้าราชการฝ่ายปกครองต้อง
ปกครองตน ปกครองงาน ไม่ลื่นไหลไป
ตามกิเลส ไม่อย่างนั้นจะปกครองคนไม่
ดยีงัไง เมือ่ตวัเองปกครองตวัเองยงัไม่ได้ 
ถกูกเิลสปกครองเสยีจนกระทัง่เสยีสถาน 
ภาพนักปกครองที่ดี 
 วันน้ีก็ไปพูดที่มหาจุฬาฯว่าสมควรจะอยู่
ภายใต้การปกครองของวินัย ให้วินัยคุ้มครอง 
หรอืกฎหมายคุม้ครอง ถ้าเป็นพระด ีวินยักเ็อา
อยู่ ถ้าวินัยเอาไม่อยู่ก็ต้องใช้กฎหมายบ้าน

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

 
In Brief : ย่อความ

ท�าได้ยังไง?

ทรรศนะ

ข้าราชการฝ่ายปกครองต้องปก 
ครองตน ปกครองงาน ไม่ลืน่ไหลไป
ตามกิเลส ไม่อย่างน้ันจะปกครอง
คนไม่ดียังไง

กรณีฝนตกหนักและลมแรงจนต้นไม้
พะยูงล้มทับหลังคาบ้านที่จังหวัดกาฬ-
สนิธุช่์วงเยน็วนัที ่29 เมษายน 2560 ซึง่
ภายในบ้านมีนางหนึ่งฤทัยกับสามีและ
หลานชายวยั 6 ขวบ หลังคาบ้านได้รบั
ความเสียหายและเกีย่วสายไฟจนขาด  
 ผู้เสียหายได้ร้องเรียนและมีหลาย
หน่วยงานมาตรวจสอบและแนะน�าให้
แจ้งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะศนูย์
ด�ารงธรรมจังหวัดและส�านักงานป่าไม้
จงัหวดักาฬสินธุ ์แต่เกอืบ 3 เดอืนกไ็ม่มี
หน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
เพราะไม้พะยงูเป็นไม้หวงห้ามจงึเกรงจะ
มคีวามผดิ ท�าให้ไม่มทีีอ่ยูต้่องไปอาศยั
บ้านลกู
 ผ่านมากว่า 3 เดอืนและส่ือเสนอข่าว
ถงึความเดอืดร้อนดงักล่าว วนัที ่25 มถิ-ุ
นายน พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพรา-
หมณกลุ รองผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ 
จึงสั่งให้ผู้บังคับการต�ารวจในพ้ืนที่ช่วย
เหลอืให้แล้วเสรจ็ภายใน 1 วนั โดยให้    
ผูเ้สียหายแจ้งความร้องทกุข์ว่า “ไม้ล้ม
ขอนนอนไพร” คอืไม้ทีล้่มตายเอง เพือ่
ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตัดต้นพะยูงที่
เป็นไม้ห้ามตดัเองโดยไม่ได้รบัอนญุาตได้
ในทกุกรณ ีเพือ่ป้องกนัขบวนการลกัลอบ
ตดัไม้
 นีค่อืตัวอย่างของ “รฐัราชการ” ทีไ่ม่
กล้าตัดสินใจเพราะกลัวทั้งกฎหมายป่า
ไม้และค�าส่ัง คสช. ทัง้ทีเ่หน็ชดัเจนว่าชาว
บ้านเดอืดร้อน หากสือ่ไม่เสนอข่าวกไ็ม่มี
ใครกล้าเข้ามาช่วยเหลอื
 “รฐัราชการ” ทีก่ลบัมามอี�านาจ
พร้อมกับวาทกรรม “ปฏิรูปประ-
เทศ” จากคนไม่กีค่นไม่กีก่ลุม่ทีค่ดิ
เองเออเองภายใต้แผน “ยทุธศาสตร์
ชาต ิ 20 ปี” จงึเหมอืนตกไปอยูใ่น 
“หลุมด�า” ในอวกาศที่มีแต่ความ
มดืมน? 

รัฐราชการ!



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4609 (1134) วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

ตลท.นำ�10บจ.โรดโชวญ์ีปุ่น่ 

  นายอดุมการ อดุมทรพัย์ กรรม 
การผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทัหลกัทรพัย์
กรงุศร ีจ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า “In 
vest Thailand Conference 2017” 
ระหว่างวนัที ่3-4 กรกฎาคม ณ กรุง
โตเกยีว นบัเป็นโรดโชว์ต่างประเทศ
ครั้งแรกที่บล.กรุงศรีร่วมกับตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัด    
พบนักลงทุนสถาบันที่ประเทศญี่-
ปุ่น โดยได้รบัการสนบัสนนุอย่างดี
ยิ่งจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาและ
บรษัิทในเครอืมติซบูชิ ิ ยเูอฟเจ ไฟ 
แนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึ่งเป็น  

 นางวสกุานต์ วศิาลสวสัดิ ์ กรรม 
การและผู้จัดการบรรษัทตลาดรอง
สนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั (บตท.) รฐัวิสาหกิจ
สงักดักระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า 
การประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
ทีล่งมตเิหน็ชอบร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิม
เตมิพ.ร.บ.ก�าหนดบรรษทัตลาดรอง
สนิเชื่อที่อยู่อาศยั พ.ศ.2540 เป็น 
การเตรยีมพร้อมเพือ่รองรับการพัฒ 
นาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะ
ตอบสนองการด�าเนนิชวีติ และการ
พฒันาเครือ่งมอืทางการเงนิท่ีเปลีย่น
ไป เพือ่เป็นทางเลอืกให้มแีหล่งเงนิ
ทนุช่วยให้ประชาชนมทีีอ่ยูอ่าศยัและ
เศรษฐกจิมกีารขยายตวัต่อเนือ่ง 
 สาระส�าคญัคอืขยายขอบเขตการ
ท�าธรุกรรมจากเดมิทีบ่ตท.สามารถ
ซื้อกองสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากผู้ขาย
สนิเชือ่ 2 กลุม่คือสถาบันการเงนิและ 

กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่น โรดโชว์ครั้งนี้เพื่อแสดงศักย 
ภาพความแข็งแกร่งและการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทยและบริษทัจดทะ-
เบียน รวมท้ังน�าเสนอโอกาสการ
ลงทนุในตลาดทนุไทยด้วย
 10 บริษทัจดทะเบยีนช้ันน�าใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ร่วมโรดโชว์   
คร้ังนีป้ระกอบด้วยบริษทัจากหลาก
หลายอตุสาหกรรม ซึง่มมีลูค่าหลกั
ทรพัย์ตามราคาตลาด ณ วนัที ่ 16 
มถินุายน 2560 รวมประมาณ 2.4 
ล้านล้านบาท ซึง่จะท�าให้นกัลงทนุ

ผูป้ระกอบธรุกจิอสงัหาฯ โดยให้สา-
มารถซื้อกองสินเชื่อจากผู้ประกอบ
ธรุกจิทีใ่ห้สนิเชือ่โดยการรบัจ�านอง  
อสงัหาฯ ให้เช่าซือ้หรือให้เช่าแบบ
ลสิซิง่ได้ โดยบตท.จะน�ากองสนิเชือ่
เหล่านี้มาหนุนหลังและออกหลัก
ทรพัย์เพือ่ระดมทนุจากตลาดทนุและ
ส่งต่อไปสูต่ลาดเงนิ โดยประโยชน์
จากการแก้ไขคอื 1.เสรมิสภาพคล่อง
ให้กับภาคธรุกิจอสงัหาฯ ผู้ประกอบ
ธรุกจิมทีางเลอืกในการเข้าถงึแหล่ง
เงนิทนุมากขึน้ 2.พฒันาตลาดผลติ 
ภณัฑ์สนิเช่ือท่ีอยูอ่าศัยให้มหีลายรูป
แบบและเพิ่มทางเลือกให้กับประ-
ชาชนท่ีมรีายได้น้อยสามารถเข้าถงึ
แหล่งเงนิทุนให้มบ้ีานเป็นของตัวเอง 
3.พัฒนาตลาดทุนให้มีผลิต ภัณฑ์
ทางการเงนิใหม่ๆ ลดความเสีย่งให้
กบันกัลงทนุ และ 4.ช่วยเศรษฐกจิ

สถาบนัของญีปุ่น่รูจ้กัและเข้าใจบร-ิ
บทการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ไทยมากขึน้ รวมถงึการเจรจาการค้า
ทางธรุกจิ ซึง่นบัเป็นจดุเริม่ต้นการ
สร้างเครอืข่ายและโอกาสทางธรุกจิ
ที่จะช่วยส่งเสริมตลาดทุนไทยและ
เศรษฐกจิอกีทางหนึง่

เตบิโตอย่างยัง่ยนืผ่านการขยายตัว
ของภาคอสงัหาฯ 
 บตท.จงึมัน่ใจขยายขอบเขตการ
ท�าธรุกรรมจะสามารถรองรบัแนวโน้ม
การเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้และช่วย
ประชาชนให้มคีณุภาพชวีติด้านท่ีอยู่
อาศยัทีด่ขีึน้ ท�าให้เกดิความมัน่คง
ด้านที่อยู่อาศัย รวมทั้งพัฒนาอสัง
หาฯ และตลาดทนุได้ตามพนัธกจิ

เปิดงำนประชมุ : นางสาลนิ ีวงั-
ตาล ผอ.ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
และนายเฉลิมพล ตู้จนิดา ผอ.ซอฟต์ 
แวร์พาร์ค สนง.พฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) และ
วิทยากรร่วมเปิดงานประชมุ Techno- 
logy Investment Conference 2017 

บล.กรุงศรีร่วมตลาดหลักทรัพย์ฯ น�า 10 บริษัทจดทะเบียน
ชั้นน�าโรดโชว์นักลงทุนญี่ปุ่น 3-4 กรกฎาคม ต่อยอดธุรกิจ 
ช่วยส่งเสริมตลาดทุนไทยและเศรษฐกิจประเทศ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,100.00 บาท

 ขาย 20,200.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,738.00  บาท

 ขาย   20,200.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,254.28 ขาย 1,254.66
ลอนดอน ซื้อ 1,254.30 ขาย 1,254.58

ภาวะหุ้น 26 มิถุนายน 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 7.12%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

34.22

38.6925

44.0775

4.4663

0.31758

24.79575

+3.25  1,585.61  
  36,632.60
+3.20  2,254.64  
  25,964.43
+1.18  997.44  
  21,534.36
+0.78  577.70  
  1,935.80

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,685.01  +2.11

2,451.63  +10.89

2,559.20  -1.02

1,860.28  +3.72

2,479.06  +8.79

2,980.80  +12.67 

1,250.57  +0.85  

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,101.64

13.93

3,842.98

10.49

1,258.66

-

10,558.13

28.82

11,231.68

30.66

-673.54

-

16,859.36

46.02

17,480.85

47.72

-621.49

- 

บตท.ช่วยคนมบ้ีาน

อดุมการ อดุมทรพัย์

วสกุานต์ วศิาลสวสัดิ์  
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เศรษฐกิจ

ลงนำม : นายพรีะพงศ์ จรญูเอก ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ออริ
จิน้ พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากดั (มหาชน) และ นายตนั ชนุ ฮนิ กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ธนาคารยโูอบ ีจ�ากดั (มหาชน) ร่วมลงนามในการสนบัสนนุสนิเชือ่
เพือ่พฒันาโครงการใหม่ 2 โครงการในเครอืออรจิิน้ ได้แก่ โครงการเคน
ซงิตนั สขุมุวทิ-เทพารกัษ์ และโครงการไนท์บรดิจ์ เทพารกัษ์ ที ่ส�านกังาน
ใหญ่ ธนาคารยโูอบ ีจ�ากดั (มหาชน) 

ให้ข้อมลู	: ดร.วทิยา อนิาลา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ นางบษุรา-    
ภรณ์ ประทมุรตัน์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั เมกาเคม (ประ เทศ
ไทย) จ�ากดั (มหาชน) ให้การต้อนรบั นายรณกฤต สารนิวงศ์ (ที ่3 จาก
ซ้าย) กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายวจิยัหลกัทรพัย์ บรษิทัหลกัทรพัย์ เออซี ีจ�ากดั 
(มหาชน) พร้อมด้วยทมีงานนกัวเิคราะห์ ในโอกาสเข้าเยีย่มชมกจิการ และ
รบัฟังข้อมลู 

ชวนนิทร์ บณัฑติกฤษดา 

 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 
ประธานกรรมการบริหารและประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั เจดบั 
เบ้ิลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหา 
ชน) หรือ JWD เปิดเผยว่า เห็น
โอกาสเตบิโตธรุกิจให้บรกิารขนย้าย
ทีด่�าเนนิการโดย บรษัิท เจวเีค อนิ-
เตอร์เนชัน่แนล มฟูเวอรส์ จ�ากดั ใน
เครอื JWD เนือ่งจากพฤตกิรรมผู้
บรโิภคเลอืกใช้บรกิารบรษิทัรบัขน
ย้ายสิ่งของที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อ
ความสะดวกสบาย JWD จงึขยาย
บรกิารเพือ่ดนัยอดขายปีนีใ้ห้โตไม่
ต�า่กว่า 7% โดยปีทีผ่่านมามยีอด
ขายรวม 256 ล้านบาท หรอื 11.5% 
ของรายได้รวมทัง้กลุม่  
 JWD ถอืเป็นผูป้ระกอบการราย
แรกๆ ทีใ่ห้บรกิารขนย้ายสิง่ของใน
ประเทศตัง้แต่ปี 2522  เริม่ต้นจาก
ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ให้บุคลากรใน
สถานทตู และขยายการให้บรกิาร
ครบวงจรทัง้ในและต่างประเทศ เช่น 
ขนย้ายเครือ่งเรอืนและของใช้ บร-ิ

การขนย้ายอปุกรณ์ส�านกังาน บร-ิ
การรบับรรจหุบีห่อ ท�าลงัไม้และขน
ย้ายเครื่องจักรหนักและบริการขน
ย้ายเครือ่งมอื เครือ่งจกัร อปุกรณ์
การแพทย์ สิง่ของนวตักรรมต่างๆ 
ทีจ่ดัแสดงในงานแสดงสนิค้า รวม
ถงึการบรรจหุบีห่อ ขนย้ายศลิปวตัถุ
และโบราณวัตถุที่ประเมินค่าไม่ได้  
ซึง่ต้องอาศยัความเชีย่วชาญและวธิี
การเฉพาะในการขนย้าย ลกูค้าส่วน
ใหญ่จงึเป็นองค์กรธรุกจิหรอืหน่วย
งานราชการ ปัจจบุนับรษิทัม ี4 สา 
ขาในกัมพูชา ลาว เมียนมาร์และ
เวียดนาม และส�านักงานขาย 32 
แห่งครอบคลมุทกุทวปี  
 เนือ่งจากธรุกจิให้บรกิารขนย้าย
เตบิโตมากขึน้หลงัจากผูป้ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมขยายฐานการผลิต
ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ในกลุม่ประเทศ CLMV เช่น อตุสาห 
กรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหาร      
จงึคาดว่าการให้บรกิารขนย้ายงาน
แสดงสนิค้าและงานศลิปะจะเตบิโต

เช่นกนั เนือ่งจากตารางการจดังาน 
ทีอ่มิแพค เมอืงทองธานแีละไบเทค 
บางนาเตม็ตลอดทัง้ปี จ�านวนผูเ้ข้า
ร่วมจดังานแสดงสนิค้าเพิม่ขึน้ จงึส่ง
ผลดต่ีอการให้บรกิารขนย้าย 
 นายชวนนิทร์ กล่าวว่า ล่าสดุ
บรษิทัวางแผนเพิม่รายได้โดยเตรยีม
ลงทนุขยายพืน้ทีห้่องเกบ็ของให้เช่า 
(Self-Storage) และบรกิารรบัฝาก
สนิค้ารายกล่อง (Box-Storage) ใน
กรงุเทพฯ ชัน้ในอกี 3-5 แห่งใน
ระยะ  2-3 ปีนี ้จากปัจจบุนัม ี1 แห่ง
ทีก่รเุทพกรฑีาจ�านวน 80 ห้อง เพือ่
เจาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่พักอาศัย
ในคอนโดมิเนียมหรือเช่าอพาร์ต 
เมนต์ทีไ่ม่มพีืน้ทีจ่ดัเกบ็สิง่ของเพยีง
พอ หรอืผูป้ระกอบการธรุกจิอ-ีคอม

เมิร์ซที่ต้องการจัดเก็บสต็อกสินค้า 
นอกจากนี ้ยงัอยูร่ะหว่างการพัฒนา
แอปพลเิคชนัเพือ่ให้ลกูค้าติดต่อขอ
ใช้บรกิาร ช�าระเงนิ การขอรับสนิค้า 
ซึง่มัน่ใจว่าจะท�าให้ลกูค้าใช้บรกิาร
เพิม่ขึน้และมรีายได้โตตามเป้าหมาย
 “ธุรกิจนี้มีแนวโน้มการเติบโต
ได้ดีและมีค่าเช่าเฉลี่ยสูงกว่าคลัง
สนิค้าทัว่ไป ปัจจบุนัมอีตัราใช้พืน้ที่
เฉลี่ยต่อเดือนที่ 70% โดยคิดค่า
บริการเช่าห้องเก็บของส่วนตัวเริ่ม
ต้นที ่3,000-10,000 บาทต่อเดอืน 
ส�าหรับห้องเก็บของขนาด 4-30 
ตารางเมตร ซึง่มกีารก้ันพ้ืนท่ีห้อง
เก็บของเป็นสัดส่วนและใช้วัสดุก่อ 
สร้างทีป้่องกนัไฟลกุลาม ขณะทีล่กู 
ค้าสามารถเข้า-ออกได้ตลอด 24 
ชั่วโมงและควบคุมความปลอดภัย
ด้วยระบบคย์ีการ์ด โดยปัจจบุนัได้
จดัแคมเปญส่งเสรมิการขายส�าหรับ
ลกูค้าทีเ่ช่าระยะยาว 1 ปี จะได้เช่า
ฟรอีกี 1 เดอืน ส่วนบรกิารรบัฝาก
สนิค้ารายกล่อง คดิค่าบรกิารเริม่ต้น
ที ่250 บาทต่อกล่องต่อเดอืน และ
มส่ีวนลดค่าบรกิารเริม่ต้นเหลอื 125 
บาทต่อกล่องต่อเดอืนส�าหรับลกูค้า
ทีใ่ช้บรกิารระยะยาวตัง้แต่ 1 ปีขึน้
ไป” นายชวนนิทร์ กล่าว

JWD ชี้ธุรกิจให้บริการขนย้าย เพิ่มบริการให้เช่าห้องเก็บของ
ส่วนตัวและรับฝากสินค้ารายกล่อง ตอบโจทย์ลูกค้าต้องการ
พืน้ทีเ่กบ็ของหรอือยูค่อนโดฯ ทีม่ปัีญหาพืน้ทีเ่กบ็ของ เพิม่พืน้ที่
ให้บริการในเมืองอีก 3-5 แห่ง

JWDรกุธรุกจิย�้ยบ�้น-ออฟฟศิ
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กีฬา

โลกกีฬา

‘คโีตว่า’ซิวแชมป์เหมอืนฝัน

‘บาโลเตลี’่ต่อสญัญากบันซี 

‘เฟเดเรอร์’ผมกลบัมาแล้ว

เปตรา คโีตว่า ยอมรบั วเิศษมาก เมือ่เธอ
คว้าแชมป์เอกอน คลาสสคิ มาครองได้ส�าเรจ็ 
หลงัจากเอาชนะ แอชลจ์ี บาร์ตี ้จากออสเตร 
เลยี วยั 21 ปี 4-6, 6-3, 6-3 ทีเ่บอร์มงิแฮม 
ถอืเป็นแชมป์แรกของเธอ หลงัจากทีเ่ธอถูก
คนร้ายแทงทีม่อืของเธอเมือ่เดอืนธนัวาคม ที่
ผ่านมา 
 “มันเป็นอะไรท่ีวิเศษมาก เหมือนกับ
ความฝันเป็นจรงิ” แชมป์วมิเบลิดนั 2 สมยั 
กล่าว “แน่นอน มนัเป็นช่วงเวลาทียุ่่งยากมาก 
ฉันไม่แน่ใจว่า ฉันจะกลับมาเล่นได้อีกครั้ง
อย่างรวดเรว็ มนัไม่ใช่เรือ่งของเทนนสิ แต่
เป็นเรือ่งของสขุภาพและการมชีวีติอยู่ของฉนั

มาริโอ บาเลโตลี ่ตกลงต่อสญัญากบัทมีนซี 
ในลกี เองิ ออกไปอกี 1 ฤดกูาล จากการเปิด
เผยทางเวบ็ไซต์ของสโมสรก่อนหน้านี ้บาโลเต
ลี ่เคยอยูก่บัทมีลเิวอร์พลู หลงัจากย้ายมาจาก
ทมีเอซ ีมลิาน แต่กไ็ม่สามารถแสดงศกัยภาพ
ทีม่อียูใ่นตวัเขาได้ แต่เขากลบัมาสร้างผลงาน
ได้น่าพอใจกบัทมีนีซ เมือ่ฤดกูาลทแีล้ว เมือ่
เขาท�าประตไูป 17 ประต ูจากการลงเล่น 28 
นดัทมีจบอนัดบัที ่3 ของลกี ซึง่เขายนิยอมที่
จะลดค่าเหน่ือยเพือ่ทีจ่ะอยูกั่บทมีต่อไป และ
มโีอกาสที ่บาโลเตลี ่จะกลบัไปเยอืนถิน่เมอร์
ซไีซด์ เมือ่ทมีนีซ เป็นทมีหนึง่ทีม่โีอกาสพบกบั
ลเิวอร์พลู ในรอบคดัเลอืก แชมเป้ียนส์ ลกี

โรเจอร์ เฟเดเรอร์ อุน่เครือ่งก่อนลงท�าศกึ
วมิเบลิดนั ได้อย่างสวยงาม เมือ่คว้าแชมป์
รายการ เจอร์รี ่เวเบอร์ โอเพน ทีฮ่าลเล่ ประ 
เทศเยอรมน ีสมยัที ่9 ได้ส�าเรจ็ หลงัจากเอา 
ชนะ อเลกซานเดอร์ ซเีวเรฟ 6-1, 6-3 ใช้
เวลา 53 นาท ีซึง่นกัหวดวยั 20 ปีชาวเยอรมนั 
ผูน้ี ้เคยเอาชนะ เฟเดเรอร์ มาได้ ในรอบรอง
ชนะเลศิ รายการเดียวกนันี ้เมือ่ปีทีแ่ล้ว  
 “ผมเล่นได้ดมีากช่วงสปัดาห์นี ้ผมรูส้กึดี
มาก และผมมคีวามรูส้กึว่า ผมกลบัมาแล้ว” 
เฟเดเรอร์ วัย 35 ปี ที่ก�าลังไล่ล่าแชมป์
วมิเบลิดัน สมยัท่ี 8 และแกรนด์ สแลม สมยั
ที ่19 กล่าว “มนัเป็นปีท่ียากส�าหรบัผม ผม
ใช้เวลาส่วนใหญ่กบัสนามฝึกซ้อม”

‘แลมพ�ร์ด’จ้ี‘คอนเต้’ต่อสัญญ�

แฟรงค์ แลมพาร์ด เชือ่ว่า หากทมี “สงิโตน�า้-
เงินคราม” เชลซ ี สามารถตกลงกบั อนัโตนโิอ 
คอนเต้ ต่อสญัญาฉบบัใหม่ได้ จะเป็น การเซน็
สญัญาแห่งช่วงซมัเมอร์นีเ้ลยทเีดยีว  
 คอนเต้ ได้ส่งสญัญาณแล้วว่า เขาพร้อมทีจ่ะ
อยูก่บัทมีไปจนจบฤดกูาลหน้า แต่การต่อสญัญา
ปัจจุบนัทีจ่ะสิน้สดุในปี 2019 ยงัไม่มกีารยนืยนั
ทัง้สิน้ 
 กนุซอืชาวอติาเลยีน เป็นโค้ชทีร่บัการจบั ตาม
องจากทมีต่างๆในยโุรปมากข้ึน หลังจากท่ีเขาพา
ทมีเชลซ ี คว้าแชมป์พรเีมยีร์ลกีมาครองได้ส�าเรจ็ 
ตัง้แต่ฤดูกาลแรกของเขาในถิน่สแตม ฟอร์ด บรดิจ์ 
และในขณะทีท่มีเชลซ ีก�าลงัมองหานกัเตะเข้ามา
เสรมิทมีช่วงซมัเมอร์นี ้ แลมพาร์ด ทีย่งิไป 211 
ประตจูากการลงท�าหน้าที ่649 เกมให้กบัทมี บอก
ว่าการต่อสญัญากับ คอนเต้ จะเป็นเร่ืองราวท่ีดี
ทีส่ดุส�าหรบัทมี 
 “การต่อสัญญากับ อันโตนิโอ จะเป็นเรื่อง
ส�าคัญทีส่ดุของการเซน็สญัญา ส�าหรบัผม เขาคอื

แดเนียล ริคคิอาร์โด้ ของทีมเรดบูลล์ คว้า
แชมป์อาเซอร์ไบจนั กรงัด์ปรซ์ี ท่ามกลางเหตุ 
การณ์ความวุน่วายระหว่าง เซบาสเตยีน เวตเตล 
ผูน้�าตารางการแข่งขนัทีจ่บอนัดบั 4 หลงัจากที่
เขาโดนตดั 10 วนิาท ีขณะทีคู่ป่รบัของเขา ลอูสิ 
ฮามลิตนั จบอนัดบัที ่5 
 “ไม่มอีะไรเกดิขึน้นี”่ เวตเตล กล่าว “เขาเชก็
เบรกอยูห่น้าผม แล้วคณุจะคาดหวงัอะไรล่ะ แต่
ผมมัน่ใจว่า มนัไม่ใช่เรือ่งทีถ่กูต้อง รถผมเสยีหาย 
หลังจากเกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว เขากเ็สีย่งทีจ่ะได้
รบัความเสยีหายเหมอืนกนั หลงัจากนัน้ผมขึน้
ไปอยูข้่างๆเขา พร้อมกบัยกมอื แน่นอน ไม่แฮปป้ี
กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้” 
 “ผมไม่แคร์ว่าเกดิอะไรขึน้” ฮามลิตนั กล่าว 

กนุซอืแห่งฤดกูาล คณุอาจจะพดูถงึผูเ้ล่นแห่งปี ผม
รูด้ว่ีาหลายคนให้เครดติกบันกัเตะ แต่ส�าหรบัผม
แล้ว กับผลงานท่ีเกิดข้ึนเมือ่ฤดกูาลท่ีแล้ว คณุต้อง
ให้เครดติเขาด้วยเหมอืนกนั” 
 “คณุกเ็หน็แล้วว่า ระบบการเล่นเปลีย่นแปลง
ไป เขาท�าอะไรกบัระบบใหม่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่
มนัดกีบัทมีมาก” แลมพาร์ด กล่าว “ผมไม่มข้ีอ
สงสยัอะไร ผมมัน่ใจว่า เขาจะอยูก่บัทมีต่อไป และ
เขาจะน�านกัเตะทีเ่ล่นเข้ากบัระบบของเขามาสูท่มี
ได้อย่างแน่นอน”   
 โรเมล ูลกูากู ดาวยงิทีมชาติเบลเยยีม ของทมี 
“ทอ็ฟฟ่ีสนี�า้เงนิ” เอฟเวอร์ตนั เป็นผูเ้ล่นคนหนึง่ 
ทีถ่กูมองว่า อาจจะถกูซือ้เข้ามาแทนที ่ดเีอโก้ คอส
ต้า กองหน้าวยั 26 ปี ทีม่แีนวโน้มออกจากทมีช่วง
ซมัเมอร์นี้ 
 ลกูาก ูเคยร่วมทมีเชลซ ีในขณะทีอ่าย ุ18 ปี 
เมือ่ปี 2011 แต่จากการทีเ่ขาไม่ค่อยได้รบัโอกาส
ในทมีชดุใหญ่มากนกัในทีส่ดุเขากย้็ายมาสูก่ดูสินั 
ปาร์ค 3 ปีต่อมา

‘รคิคอิาร์โด้’แชมป์อาเซอร์ไบจัน
“มนัเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ระหว่างการแข่งขัน ผมคดิ
แต่เพยีงว่า มนัเป็นการขบัทีอ่นัตรายมาก และ
เขากโ็ดนท�าโทษไป 10 วนิาท ีผมไม่ต้องการที่
จะพดูอะไรเกีย่วกบัเรือ่งนี”้ 
 ขณะทีก่ารแข่งขนัด�าเนนิไปถึงรอบ 32 ฮามลิ
ตนั ก�าลงัน�าอยู ่และเป็นจงัหวะออกจากโค้ง อยู่
ดีๆ เหมอืนกบัรถของ ฮามลิตนั ชะลอความเรว็ 
ท�าให้ เวตเตล ชนท้ายรถของ ฮามลิตนั เข้าอย่าง
จงั ก่อนที ่เวตเตล จะแซงประกบ ฮามลิตนั และ
แสดงความไม่พอใจต่อเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึน ท�าให้ 
เวตเตล โดนท�าโทษ ตดัเวลาไป 10 วนิาที 
 “ผมไม่เช่ือเลยว่ามันจะเกิดขึ้น เรารู้เรื่อง
ปัญหาของ ลอูสิ กบั เซบ หลงัจากขึน้โพเดยีม 
แล้ว” รคิคอิาร์โด้ แชมป์สนามนี ้กล่าว 
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โรเจอร์ ดาห์ล แห่ง japantimes.co.jp สะท้อนรัฐบาลญี่ปุ่นออก
กฎหมายใหม่ เพื่อเพ่ิมระดับป้องกันการก่อการร้าย แต่มีเสียง
แย้งว่า กฎหมายใหม่มุ่งเป้าริดรอนสิทธิของประชาชน

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

อณุหภมูขิอง ‘วกิฤตกาตาร์’ พุง่
สูงขึ้นอีกระดับ หลังเพื่อนบ้านอา    
หรับ 4 ประเทศ ย่ืนข้อเรียกร้อง 
“โหด” ให้กาตาร์ปฏบิตัติาม พ่วง
ด้วยการขดีเส้นตายให้กาตาร์ยอม 

อาหรบั
 (8) ให้จ่ายค่าเสียหายและค่า
ชดเชย แก่ครอบครวัผูเ้สยีชวีติและ
ทรัพย์สินเสียหายจากนโยบายของ 
การ์ตา (9) ให้ปรบันโยบายทางการ
ทหาร การเมอืง สงัคม และเศรษฐ 
กจิของกาตาร์ให้สอดคล้องกบัประ 
เทศอาหรับอ่ืนๆ ตามข้อตกลงปี 
2014
 (10) ให้ยุติติดต่อกับฝ่ายค้าน
และฝ่ายต่อต้านรฐับาลของ 4 ชาติ
พนัธมติรอาหรบั (11) ให้ปิดสือ่ทัง้ 
หมดทีรั่ฐบาลกาตาร์สนบัสนนุการ
เงิน (12) ให้ตัดสินใจยอมรับข้อ
เรยีกร้องทัง้หมดภายใน 10 วนั และ 
(13) ให้ยอมรบัการตรวจสอบ เพือ่
ยืนยันการปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง 
เดอืนละครัง้ในปีแรก และปีละครัง้
เป็นเวลา 10 ปี
 ส�าหรบัปฏิกริยิาจากกาตาร์ 
ออกมาในทิศทางท่ีพอคาดเดา
ได้ นัน่คอื ไม่รบัเงือ่นไขทัง้หมด 
โดยระบุว่า เป็นข้อเสนอทีไ่ร้เหตุ 
ผล และไม่อยูบ่นพืน้ฐานทีส่า-
มารถปฏบิตัติามได้
 พนัธมติรอาหรบัน่าจะคาดการณ์
ไว้ล่วงหน้าแล้วว่า กาตาร์คงไม่ยอม 
รับข้อเสนอ เพราะแต่ละข้อล้วนเป็น
เงือ่นไขแบบ “หกัดบิ”  
 ประเดน็ชวนตดิตาม “ตอน
ต่อไป” อยูท่ีม่าตรการใหม่ของ
พันธมิตรอาหรับ ที่จะใช้กด-
ดนักาตาร์ หลงัผ่านวนัที ่2 ก.ค. 
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ให้โอกาส-
กาตาร์
 

 
 

In Brief : ย่อความ

พนัธมติรอาหรบั 4 ประ 
เทศ น�าโดยซาอดุอีาระ-
เบยี เพ่ิมระดบักดดนักา
ตาร์ด้วยข้อเรียกร้อง 13 
ประการ และบังคับกา-
ตาร์ให้ค�าตอบภายใน 10 
วนั หวงัคลีค่ลายภาวะว-ิ   
กฤตอ่าวเปอร์เซยี

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

รบัภายใน 10 วนั
 พันธมิตรอาหรับ 4 ประเทศ 
ประกอบด้วยซาอดุอีาระเบยี สหรฐั
อาหรบัเอมิเรตส์ (ยเูออ)ี อียิปต์ และ
บาห์เรน ซึง่ตดัความสมัพนัธ์กบักา
ตาร์ไปแล้วก่อนหน้านี ้ได้ย่ืนข้อเรียก
ร้อง 13 ข้อ ให้กาตาร์ปฏบิตัติาม เพือ่
แลกกับการฟ้ืนความสัมพนัธ์ และ
ยกเลกิคว�า่บาตรทางเศรษฐกจิ 
 พนัธมติรอาหรบั 4 ประเทศ 

อ�หรับขีดเส้นต�ยก�ต�ร์10วัน

ข้อมลูภาพ : dotemirates.com

ยืน่ข้อเรยีกร้อง เมือ่วนัพฤหสั-
บดทีี ่ 22 ม.ิย. และก�าหนดให้
กาตาร์ให้ค�าตอบภายใน 10 วนั 
หรอืภายในวนัอาทติย์ที ่2 ก.ค.
 ส�าหรบัสาระส�าคญัของข้อเรยีก
ร้อง 13 ประการ มดีงันี ้(1) ให้กา-
ตาร์ยุติร่วมมือทางการทหารและ
การข่าวกับอิหร่าน รวมทั้งให้ปิด
สถานทตูอหิร่านในกาตาร์ (2) ให้
ยุติร่วมมือทางการทหารกับตุรกี 
และปิดฐานทัพตุรกีในกาตาร์โดย
ทนัท ี (3) ให้ยตุกิารตดิต่อกบักลุม่
ก่อการร้าย และกลุม่หวัรนุแรงทัง้ 
หมด
 (4) ให้ยตุสินบัสนนุเงนิแก่
บคุคล กลุม่ หรอืองค์กร ที ่ 4 
ชาติพันธมิตรอาหรับ รวมท้ัง
สหรัฐ และประเทศอื่นๆ ขึ้น
บัญชีเป็นกลุ่มก่อการร้าย (5) 
ให้ส่งมอบตวัผูก่้อการร้าย และ
บคุคลที ่4 ชาตพินัธมติรอาหรบั
ต้องการตวั (6) ให้ปิดส�านกัข่าว 
อลัจาซรีา (7) ให้ระงบัการมอบ
สญัชาตแิก่บคุคลที ่4 ชาตพินัธ 
มติรอาหรบัต้องการตวั และให้
ยกเลิกสัญชาติกาตาร์ของผู้ท�า
ผิดกฎหมาย 4 ชาติพันธมิตร
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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

ช่างปักจักรคอมพิวเตอร์
2 อัตรา

	 เพศหญิง				มีประสบการณ์				มีที่พักให้ฟรี

ขายเครื่องปักคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ คาชิม่า

(12	หัว	1	เครื่อง,	15	หัว	1	เครื่อง)

ขายราคาพิเศษ ต่อรองได้

ช่างปักจักร-P1-120617=4*6_01

รับสมัครด่วน

โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

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
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ขายที่ดิน-P1-260617=4*6_01

ขายด่วน

09-1745-6788

สนใจติดต่อ

20,000

ที่ดินถมแล้ว
เทปูนล้อมรั้วเรียบร้อย

ติดถนนในซอย (หัว-ท้าย)

เนื้อที่ 130 ตร.ว.
ขาย

ตร.ว.ละ 20,000 บาท

โทร. 08-4084-3366,

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4609 (1134) วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

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

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

อาคารพาณิชย์แบ่งเช่า-P1-160617=C3_01

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

ปรับปรุงใหม่แบ่งให้เช่าเป็นชั้นๆ 

แต่ละชั้นมีห้องน�้า แอร์ 

ราคา 4,000 / 5,000 และ 6,000 บาท

ใกล้สี่แยกเกียกกาย 

และสถานีรถไฟฟ้าบางโพ

สนใจติดต่อ

โทร.08-4033-2566

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)



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4609 (1134) วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

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

ไมจำกัดวุฒิ

BOZENED-P1-060617=4*6_01

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910

สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทร. 08-3290-9910

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

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ภัตตาคาร Neil’s Tavern

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

1. พนักงานเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    พูดภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 20,000 บาท

2. พนักงานผูชวยเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    อานภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 15,000 บาท

สมัครพรอมรูปถาย 1 รูปที่ ภัตตาคาร  Neil’s Tavern
เลขที่ 58/4 ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2650-8458-9
(เวลา 10.00-16.00 น.)

NEILS-p1-260517-01

เปนภัตตาคารอาหารฝรั่ง มีความประสงคที่
จะรับสมัครพนักงานทั้งเพศชายและหญิง ดังนี้
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ทาวน์อินทาวน์-P1-120617=4*6_01

ขายบ้าน
ทาวน์อินทาวน์

โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

โฮมออฟฟิศ
เนื้อที่ 31 ตารางวา 
3 ชั้น อยู่หัวมุม 
เลขที่ 1213/454 

วังทองหลาง

COMBK-OM-010617-01

1.¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ  1 ÍÑµÃÒ
• เพศชาย/หญิง วุฒิปวช. ขึ้นไป 
• สามารถอาน และเขียนภาษาอังกฤษไดพอใช

2.¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑº-Ê‹§àÍ¡ÊÒÃ
• วุฒิม.3 ขึ้นไป 
• มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต
• มีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
• สามารถอานภาษาอังกฤษเบื้องตนได

BLUE-OM-220617-01

BLUE SUCCESS CO.,LTD.BLUE SUCCESS CO.,LTD.
ºÃÔÉÑ· ºÅÙ «Ñ¤à«Ê ¨Ó¡Ñ´
ประกอบธุรกิจดานผลิตหลังคาเมทัลชีท มานานกวา 20 ป มีความประสงค

จะรับสมัครบุคลากรดังนี้

สนใจสมัครงานติดตอไดที่ บริษัท บลู ซัคเซส จำกัด
เลขที่ 36/4 หมูที่18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 08-6337-6191, 08-4120-4000, 0-2914-9998
โทรสาร. 0-2914-9985

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ (ประจำมีนบุรี, สุขุมวิท 50) 10 ÍÑµÃÒ
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี • มีเงินเดือนประจำและคาคอมมิชชั่น
 • มียานพาหนะจะพิจารณาเปนพิเศษ
2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ»ÃÐ¨ÓÃŒÒ¹ 5 ÍÑµÃÒ
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
3. ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
4. ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
5. â¿Ã�áÁ¹ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวช.-ปวส.
6. ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ¼ÅÔµËÅÑ§¤ÒàÁ·ÑÅªÕ·    1 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
7. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶ 4 ÍÑµÃÒ
  •ไมจำกัดวุฒิ

ÃÑºÊÁÑ¤Ã§Ò¹´‹Ç¹

LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

จดังานประเพณ ีตกับาตรดอกเข้า
พรรษาและถวายเทียนพระราช-
ทาน ประจ�าปี 2560 ที่โรงแรม-   
สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด J 
13.30 น. กอบเกยีรต ิกสวิวิฒัน์ 
อธบิดกีรมราชทณัฑ์ เป็นประธาน
เปิดโครงการฝึกวิชาชีพการท�า
ธุรกิจขนาดเล็กการจ�าหน่ายเนื้อ
สุกร “นายสะอาดขายสุกร” ท่ี
เรอืนจ�าอ�าเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุ 
ธานี J14.30 น. วีระ โรจน์-
พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระ-

เคลื่อนธุรกิจ SMAEs ยุค 4.0” ที่
ห้องประชุมจ�าเนียรสาร ธ.ก.ส. 
ส�านกังานใหญ่ J 10.00 น. ชาต-ิ
ศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัด 
การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัว In-
augural Day of the 12-week 
Bangkok Bank InnoHub Acce-
lerator Program ที่โรงแรม ดิ โอ
กรุะ เพรสทจี J 13.30 น. ชนตัถ์ 
นนัทปัญญา รองนายกเทศมนตรี
เมืองพระพุทธบาท แถลงข่าวการ

J 8.30 น. พรีะวฒัน์ ดวงแก้ว 
กรรมการธนาคาร ธ.ก.ส. ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการธรร-
มาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สงัคม เปิดการประชมุวิชาการและ
นวตักรรมประจ�าปี พ.ศ. 2560 “ขบั

ทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวพิธีลง
นามปฏิญญาขับเคลื่อนกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นองค์กรคุณธรรม    
ทีห้่องประชมุ กระทรวงวฒันธรรม 
J 18.00 น. สพุตัรา จริาธวิฒัน์ 
รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กร
สัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรม
และรสีอร์ตในเครอืเซน็ทารา เปิด
งานนิทรรศการศิลปะชุด “เรื่อง
เล่าของฤดรู้อน” ทีโ่รงแรมเซน็ทา
ราแกรนด์และบางกอกคอนเวน-
ชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

The NEXT Institute by SIU ร่วม
กบั บริษทั โฮมบายเออร์ไกด์ จ�ากดั 
เปิด หลกัสตูร The NEXT Real  4 
ผูน้�าหลกัสตูรส�าหรบันกัพัฒนาอสัง 
หาริมทรัพย์ตัวจริง พร้อมเนื้อหา
การเรียน มุ่งให้เห็นโอกาสใหม่ๆ 
อาท ิ trick of trade เคลด็ลบัทาง 
การค้า แนวคิดการบริหาร คอน
เซป็ต์โครงการ trend design แต่ละ
ประเภทอสงัหาฯ รวมถงึเครอืข่าย 
ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัว
จรงิจากทกุภูมภิาคทัว่ประเทศ 

The NEXT Real รับสมัครรุ่น4 

The NEXT Real มวีตัถปุระสงค์ที่
จะท�าให้เกดิการถ่ายทอดทักษะประ 
สบการณ์จากนกัพฒันาอสงัหารมิ-
ทรัพย์ช้ันน�าของประเทศและนัก
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์สร้างสรรค์
ไปสูน่กัพฒันาอสงัหารุ่นใหม่ตลอด
จนถ่ายทอดแง่คดิมมุมองจากธรุกจิ
ทีเ่กีย่วข้อง อาท ิสถาปนิก ผูรั้บเหมา 
นกักฎหมาย ชัน้น�าของประเทศและ
ในช่วงเวลาที่เป็นจุดเปล่ียนแปลง
ใหญ่ของเศรษฐกจิสงัคมท้ังในประ 
เทศและต่างประเทศ หลกัสตูรจงึมี
วัตถุประสงค์น�าเสนอให้เห็นแนว
โน้มการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เกี่ยว 
ข้องกบัอสงัหารมิทรพัย์ได้แก่ แนว
โน้มประชากรและเมือง แนวโน้ม
เทคโนโลยีเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและ
การอยูอ่าศยั และแนวโน้มการออก 
แบบโครงการอสงัหารมิทรพัย์
  หลกัสตูร The NEXT Real รุน่
ที ่4 ก�าลงัเปิดรบัสมคัร วนันีจ้นถงึ
วนัที ่ 12 สงิหาคม 2560 ผูส้นใจ
สมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.thenextreal.com 

 อนันต์ อัศวโภคิน ผู้ก่อตั้ง
หลกัสตูร The NEXT Real กล่าว
ว่า ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์เป็นธรุกจิ
ทีมี่ความส�าคัญกับระบบเศรษฐกจิ
โดยรวมและเป็นธรุกจิทีร่องรับพ้ืน
ฐานการด�ารงชวีติของของประชาชน 
การประกอบธรุกิจนีไ้ม่มเีทคโนโลยี
ที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับธุรกิจอ่ืนๆ 
แต่ต้องอาศยัทศันคตทิีถู่กต้อง และ
ใช้ทกัษะประสบการณ์ทีส่ัง่สม ถ่าย 
ทอดกนัระหว่างผูป้ระกอบการ เพือ่
ผลิตสินค้าอสังหาริมทรัพย์ทั้งประ 

เภททีอ่ยูอ่าศยัหรอือสงัหารมิทรพัย์
ประเภทอื่นที่มีคุณภาพตอบสนอง
ได้ตรงความต้องการของตลาด จงึ
จะท�าให้ธรุกจิประสบความส�าเรจ็ 
 หลกัสตูร The NEXT Real จงึ
มุ่งหวังที่จะท�าให้เกิดการถ่ายทอด
ทักษะประสบการณ์จากผู้ประกอบ
การอสงัหาริมทรัพย์ทีป่ระสบความ
ส�าเรจ็ มุง่หวงัให้ความรูข่้าวสารทีจ่ะ
ท�าให้ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ตดิตาม
และมองเห็นแนวโน้มความเปลี่ยน 
แปลงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้โครง    
การอสงัหารมิทรพัย์ทีด่ ี ธรุกจิประ 
สบความส�าเรจ็ ซึง่จะส่งผลดต่ีอวง 
การอสงัหารมิทรพัย์และเศรษฐกจิ
ประเทศ
  บรสิทุธิ ์กาสนิพลิา ผูอ้�านวย
การหลกัสตูร The NEXT Real และ
กรรมการผูจ้ดัการบริษทั โฮมบาย
เออร์ไกด์ จ�ากดั กล่าวว่า หลกัสตูร 

วณีา ครฑุสวสัดิ์  
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สังคม

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ นายฟิลปิ แทน ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั อนิทชั โฮลด้ิงส์ จ�ากัด 
(มหาชน) เข้าเฝ้าทลูละอองพระบาททลูเกล้าทลูกระหม่อม ถวายเงนิรายได้จาก
การจ�าหน่ายภาพวาดการกศุลสมทบทนุมลูนธิิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ มร.ฮโิตช ิโยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร น�า
ทมีผูบ้รหิารฯ บมจ.อซีีบ่าย หวัหน้าฝ่ายและหวัหน้าส�านกั ทลูเกล้าฯ ถวายเงิน
โดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั ณ ศาลาดสุติดาลยั สวนจติรลดา

ม.ล.ปนัดดา ดศิกุล รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธาน
มอบเกยีรตบิตัร แก่กลุม่ครดูขีองแผ่นดนิ เจรญิรอยตามเบือ้งพระยุคลบาท ที่
ผ่านเกณฑ์ประเมนิเบือ้งต้น เพือ่เป็นขวญัก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีท่ัง้ด้าน
การ ครองตน ครองคน ครองงาน ทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

ดร.อรสดุา เจรญิรถั ผูช่้วยเลขาธกิารโรงเรยีนพระดาบสจงัหวดัชายแดนภาค
ใต้มลูนธิพิระดาบส แถลงข่าวศลิปะเทดิพระเกยีรต ิ“ค�าพ่อสอน” โรงเรียนพระ
ดาบส จงัหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2 การประมลูภาพการกศุลจากสดุยอดผล
งานศาสตร์ศลิปะประวัตสิานสัมพนัธ์ไทยจนี 

ภก.ปรชีา พนัธุต์เิวช รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร บริษัท เทค
โนเมดคิลั จ�ากดั (มหาชน) น�าเสนอข้อมลูรายละเอยีดหลกัทรพัย์แก่เจ้าหน้าที่
การตลาด บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) โดยมี 
พฒัน์พล ศรปีระยรู ผูอ้�านวยการอาวโุสฝ่ายค้าหลกัทรพัย์ ให้การต้อนรับ  

เคิร์ท พรีชอว์ กรรมการผู้จดัการกลุม่ธรุกจิอาหารบริษัท เป๊ปซี-่โคล่า (ไทย) 
เทรดดิง้ จ�ากดั จดังานเปิดตวัแคมเปญระดบัโลกสุดยิง่ใหญ่ “เลย์ เพราะชวีติ
ต้องมรีสชาต”ิ โดยม ีทอม Room 39-อศิรา กจินติย์ชว์ี, เป๊ก-ผลติโชค อายน
บตุรแบงก์ ธติมิหาโยธารักษ์ และต้าเหนงิ-กญัญาวีร์ สองเมอืง ร่วมงาน

โทมัส วทิคราฟท์ ประธานคณะกรรมการจัดงานแข่งขนัเรือใบออฟตมิสิต์ชงิ
แชมป์โลก 2017 ประเทศไทย และ มร.จอห์น ไฮเนค็ ประธานบรหิารฝ่ายปฏบิตัิ
การบรษิทั เดอะไมเนอร์ฟูด้กรุ๊ป จ�ากดั ในพิธลีงนามสญัญาการเป็นผูส้นบัสนนุ
การแข่งขนัเรอืใบออฟตมิสิต์ชงิแชมป์โลก 2017 ของ เดอะพซิซ่าคอมปะนี

มร.โคจ ิเทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจ ิซร็ีอกซ์ (ประเทศไทย) เข้ารับมอบเกยีรติ
บตัรจาก ประเสรฐิ บญุสัมพนัธ์ ประธานองค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่าง
ยั่งยืน เพื่อรับสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวส�าหรับผลิตภัณฑ์
เคร่ืองพมิพ์มลัตฟัิงก์ชัน่ ทีโ่รงแรมเซน็ทาราแกรนด์แอทเซน็ทรัลเวลิด์
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สังคม

มร.ฟรานเชสโค ซาเวรโิอ นสิโิอ เอกอคัรราชทตูอติาล ีประจ�าประเทศไทย เป็น
ประธานเปิดงาน “ซดีซี ี อติาเลยีน เฟสตวิลั 2017” งานแสดงนวตักรรมการ
ออกแบบเฟอร์นเิจอร์แบรนด์ดงัจากอติาล ี ให้แก่ กวพีนัธ์ เอีย่มสกลุรตัน์ ผู้
บรหิาร ครสิตลั ดไีซน์ เซน็เตอร์ (ซดีซี)ี 

มงคล พฤกษ์วฒันา อธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม และ รืน่วด ีสวุรรณมงคล 
อธบิดีกรมบงัคับคดี ลงนามความร่วมมอืการเชือ่มโยงข้อมลูผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเก่ียวกับข้อมลูการจดทะเบยีนเครือ่งจักรและข้อมลูบคุคลล้มละลาย
เพือ่อ�านวยความสะดวกลดขัน้ตอนการส่งหนงัสอืระหว่างสองหน่วยงาน 

นายแพทย์ประพนธ์ ตัง้ศรเีกยีรตกิลุ รองอธบิดกีรมการแพทย์ เป็นประธาน
ในพธิปีระชมุวชิาการกมุารเวชศาสตร์ “สขุภาพเดก็แห่งชาต”ิ ครัง้ที ่18 กรม
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ ภายใต้แนวความคดิ “Empowering Chil-
dren’s Well-being : A Key to Prosperous Society” 

ทวศีกัดิ ์เลศิประพนัธ์ รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร เปิดงานมหกรรมรวม
พลงัคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพตดิ โดยม ีพลตรีชวการ คมคาย ทีป่รกึษา
แม่ทพัภาคที ่ 1, พนัต�ารวจเอกสุวิชชา จนิดาค�า รองผูบ้งัคบัการอ�านวยการ 
กองบญัชาการต�ารวจนครบาล ร่วมงาน

วุฒเิกียรต ิเตชะมงคลาภวิฒัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายพรอ็พเพอตี ้แอนด์ 
ไลฟ์สไตล์มอลล์ บรษิทั โรบนิสนั จ�ากัด (มหาชน) น�าทีมพนักงานจติอาสา ร่วมใจ
ประดษิฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารตัน์” เพือ่ทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพธิถีวาย
พระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ชนติา ไพศาลวณชิกลุ ผูอ้�านวยการศนูย์การค้าเทอร์มนิอล 21 อโศก จดั
งาน Farmer Market 2017 พบกบัสนิค้าอาหาร ผกั ผลไม้ วตัถดุบิจาก
ธรรมชาต ิและผลติภณัฑ์แปรรปูทีค่ดัสรรแบบสดสะอาดจากฟาร์มและผลติ 
ภณัฑ์ออแกนคิเพือ่สขุภาพมากมาย  

ทนงศกัดิ ์ มโนธรรมรกัษา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร พร้อมด้วย พรีะ นรี-
พทิกัษ์ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บรษิทั เจ.เอส.พ.ี พรอ็พเพอร์ตี ้ จ�ากดั 
(มหาชน) น�าทมีผูบ้รหิาร เข้าร่วมพธิฯี ท�าพธิตีัง้ศาลเสรมิความเป็นสิริมงคล
หน้าโครงการเจ.เอส.พ.ีซติี ้รงัสติ-คลอง 1 

กณัฑรตัน์ เจิมจติรผ่อง รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร-สือ่สารองค์กรและธรุกจิ
สมัพนัธ์ บมจ.บตัรกรงุไทย จดักจิกรรม “รฤกวนัวานงานพระราชพิธถีวายพระ
เพลิงพระบรมศพ” น�าคณะสือ่มวลชนเข้ารบัฟังล�าดับข้ันตอนของงานพระราชพธิี 
สญัลกัษณ์และความหมายของสิง่ต่างๆในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ 


