
กองแล้วดอง
แต่เราสามารถท�าให้ทุกคนอยู่
ใต ้กฎหมายเดียวกันได้” ที่
อดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง
กล่าวเอาไว้ตอนขึน้เถลงิอ�านาจ
เมื่อประมาณ 20 กว่าปีก่อน 
แต่ท�าไม่ได้จริง ครั้งนี้ก็เช่นกัน 
เต็มที่ก็คงได้เพียงข้อเสนอที่
เอามา “กอง” และ “ดอง” ไว้ โดย 
ไม่น�าไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง

ร่างสัญญาประชาคมเพื่อสร้าง
ความปรองดองที่ซุ่มเขียนกัน
มาพักใหญ่ได้ฤกษ์คลอดออก
มาอวดโฉมแล้ว  และก็ไม่มีอะ 
ไรเหนอืไปกว่าความคาดหมาย 
ทกุอย่างยงัยนือยูบ่นหลกัการที่
พูดกันมานานแล้ว แต่ไม่สามา 
รถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  มันก็เหมือนกับ
วาทกรรม “เราไม่อาจท�าให้คน
ทุกคนร�่ารวยเท่าเทียมกันได ้ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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 3

มิตรเป็นศัตรู

editor59lokwannee@gmail.com

ทุกวันนี้กองทัพก็มี
การปฏิรูปตัวเองอยู่แล้ว

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“ปฏิรูปกองทัพ” ให้เป็น “ทหารอาชีพ” 
ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้ในยุค “รัฐบาลทหาร” 
บ้านเมืองจึงต้องอยู่กับรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญ 
แตกต่างสิ้นเชิงกับละครโทรทัศน์ซีรี่ส์ชุด “ภารกิจรัก” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ถาม “รัฐบาลทหาร” 
ซื้ออาวุธมากมายท�าไมและจะไปรบกับใคร? 
“ไพจิต ศรีวรขาน” ยันประชาชนคือเจ้าของประเทศ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ชี้ใช้อ�านาจยังไม่รอบคอบ 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” จะมีความเชื่อถือได้แค่ไหน? 
“โสภณ พรโชคชัย” ถาม “เบคแฮม” ซื้อบ้านที่สมุย 
มีการตรวจสอบและถือเป็นการ “ขายชาติ” หรือไม่? 

“เวงเกอร์”
เล่นหลัง3คน

กีฬา 6

ธุรกิจรับสร้างบ้าน
ยังเติบโต

พันธมิตร3ชาติ
ซ้อมรบขูจีน่

เศรษฐกิจ 4

ต่างประเทศ 7

ฉุก(ละหุก)คิด 3
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ถ้าผู้มีอ�านาจไม่จริงใจ
สุดท้ายร่างสัญญาปรองดองนี้

จะเป็นแค่กระดาษเปื้อนหมึกฉบับหนึ่ง

วิธี ส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ
 อะไรทีว่่าดถีกูจบัมาย�ารวม
ในร่างสัญญาประชาคมนี้ทั้ง 
หมด
 อย่างไรกต็าม การสร้างความ
สามัคคีปรองดองตามร่างสัญญา
ประชาคมนีก้ย็งัยดึอยูก่บัหลกัการ
ทีรู่ก้นัดอียูแ่ล้ว เช่น ประชาชนทกุ
คนต้องส�านึกในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ร่วม
มือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดย
ยดึมัน่ในจรยิธรรม คณุธรรม และ
ศีลธรรมอันดี
 ต้องยอมรบัความแตกต่างทาง
ความคดิ เคารพและไม่ละเมดิสทิธิ
เสรภีาพของบคุคลอ่ืนภายใต้กรอบ

กองแล้วดอง
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มัคคีกัน
 ข้อเสนอต่างๆทีป่รากฏในร่าง
สัญญาประชาคมเป็นเรื่องที่ไม่ได้
เกนิกว่าความคาดหมาย ทกุประ-
เดน็เป็นเรือ่งทีพ่ดูกนัมานานแล้ว 
แต่ไม่สามารถท�าให้เกดิผลในทาง
ปฏิบัติได้จริง และครั้งนี้ก็จะเป็น
อีกครั้งหนึ่งที่ความพยายามสร้าง
ความสามัคคีปรองดองในชาติ
ประสบความส�าเร็จเพียงการจัด
ท�าข้อเสนอเป็นตัวหนังสือ แต่ไม่
สามารถประสบความส�าเรจ็ในการ
ปฏิบัติ
 ทัง้นี ้เนือ่งจากทีผ่่านมาผูท้ีค่มุ
อ�านาจรัฐยังไม่ได้แสดงออกมา
อย่างจริงจังว่ามีความจริงใจที่จะ
สร้างความสามัคคีปรองดอง โดย
เฉพาะเรื่องการสร้างความเสมอ
ภาคในกระบวนการยุติธรรมเพื่อ
ท�าให้ประชาชนทุกคนอยู่ใต้กฎ-
หมายเดียวกัน
 ถ้าผูม้อี�านาจไม่จรงิใจ สดุท้าย
ร่างสญัญาปรองดองนีก้จ็ะเป็นแค่
กระดาษเปื้อนหมึกฉบับหนึ่ง
 ไม่ต่างอะไรจากวาทกรรม “เรา
ไม่อาจท�าให้คนทุกคนร�่ารวยเท่า
เทียมกันได้ แต่เราสามารถท�าให้
ทกุคนอยูใ่ต้กฎหมายเดยีวกันได้” 
ที่อดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง
กล่าวเอาไว้ตอนขึ้นเถลิงอ�านาจ
เมื่อประมาณ 20 กว่าปีก่อน แต่
ท�าไม่ได้จริง
 ทีย่งัแตกแยกเพราะทกุคน
ไม่ได้อยู่ใต้กฎหมายเดียวกัน 
สุดท้ายเราก็ได้เพียงข้อเสนอ
ทีน่�ามา “กอง” และ “ดอง” ไว้ 
โดยทีไ่ม่ได้น�าไปปฏบัิตใิห้เกิด
ผลอย่างเป็นรูปธรรม

หลงัรอคอยกนัมานานในทีส่ดุร่าง
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความ
ปรองดองทีร่ฐับาลเชญินกัการเมอืง 
กลุ่มการเมือง องค์กรต่างๆ และ
เปิดเวทรีบัฟังความเหน็จากประ-
ชาชนก็ได้ฤกษ์คลอดออกมาอวด
โฉมให้ประชาชนได้เห็น และจะมี
การน�าร่างสญัญาปรองดองไปท�า 
ความเข้าใจกบัประชาชนในทกุภมูิ 
ภาคทั่วประเทศ
 ร่างสญัญาประชาคมนี ้ได้รวบ 
รวมเอาผลการศกึษาและข้อเสนอ
ของคณะกรรมการชุดต่างๆท่ีเคย
ตั้งกันมาในอดีตมาย�ารวมไว้เป็น
สญัญาประชาคม ประกอบด้วยผล
การศกึษาด้านการปฏริปูและการ
ปรองดองของ คณะกรรมการปฏ-ิ
รูป (คปร.) คณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและค้นหาความจรงิเพ่ือ
การปรองดองแห่งชาต ิ(คอป.) คณะ
กรรมการศกึษาแนวทางการสร้าง
ความปรองดองของสภาปฏริปูแห่ง
ชาติ (สปช.) รวมทั้งรายงานวิจัย
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ 
ของสถาบนัพระปกเกล้า และคูม่อื
สันติวิธี สถาบันยุทธศาสตร์สันติ

ของกฎหมาย ขณะที่กระบวนการ
ยตุธิรรมต้องยดึหลกัความถกูต้อง 
ชอบธรรม ความเสมอภาค ไม่
สร้างเงือ่นไขทีอ่าจก่อให้เกดิความ
แตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม
 คณะกรรมการเตรยีมการสร้าง
ความสามัคคีปรองดองมั่นใจว่า
ร่างสัญญาประชาคมนี้จะเป็นจุด
เริ่มต้นส�าคัญของความเช่ือม่ัน
และไว้ใจกันของคนในสังคม ที่จะ
พัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเป็น
รปูธรรม ในการน�าพาประเทศก้าว
ข้ามปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง สู่
จุดหมายร่วมกัน คือ การอยู่ร่วม
กันอย่างสงบและสันติสุข ด้วย
บรรยากาศของการปรองดองสา-

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4621 (1146) วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)



นึกถึง “ชะอวดโมเดล” เม่ือชาวสวนยาง  
ภาคได้ตอบโต้ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.อย่างดุเดือด  
ที่บอกว่ามีการบุกรุกป่าถึง 3 ล้านไร่เพื่อปลูก
ต้นยางพารา ท�าให้มยีางจ�านวนมากและราคา
ยางตกต�่า  
 แกนน�าชาวสวนยางบอกว่า นายกรัฐ 
มนตรไีด้รบัข้อมลูไม่ถกูต้อง และก�าลงัผลกั 
“มิตรให้เป็นศัตรู” จาก “ผู้คืนความสุข” 
กลายเป็น  “ผู้ท�าลายความสุข”  เสียเอง 
พร้อมทัง้เรยีกร้องให้พล.อ.ประยทุธ์ลาออก
จากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี  ทั้งที่ก่อน
หน้านีเ้คยเชยีร์ เคยชอบ แต่วนันีเ้ป็นศตัรู
กันแล้ว
  การตอบโต้ด้วยค�ารุนแรง ทั้งยังขู่ว่าจะไม่
ทนอีกแล้ว เพราะทนไม่ไหว จึงน่าวิตกว่าจะ
เกิดความวุ่นวายอะไรอีกและจะบานปลายแค่
ไหน เมื่อเกิดปัญหาก็จะสร้างความเดือดร้อน
ให้ประชาชนอืน่ๆ หรอืไม่ เพราะหากมีการปิด
ถนน เผารถแบบที่ชะอวด 
 ยางพาราจึงเป็นปัญหาทีเ่ปราะบาง รฐับาล
ได้คะแนนนิยมจากคนใต้ท่วมท้น แต่เม่ือมี
ปัญหาแล้วแก้ไขไม่ได้ กจ็ะท�าให้คนสวนยางที่
มีจ�านวนมากไม่พอใจและตั้งเป็นศัตรู ประชา 
ชนเหน็รฐับาลเป็นศตัรจูะเป็นอย่างไร การบริ 
หารประเทศก็จะล�าบากยุ่งยาก
   เผลอๆรฐับาลอาจกลายเป็น “เป็ดง่อย” 
ไปเลยก็ได้ หากชาวสวนยางลุกฮือขึ้นมา
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ทรรศนะทรรศนะ

จรงิๆ แก้ปัญหาไม่ทนักอ็าจกลายเป็นย่ิง
กว่า  “น�้าผึ้งหยดเดียว”  น�้ายางข้นและ
เหนยีวกว่าน�า้ผึง้แน่นอน ยิง่มกีารรวมตวั
กันเป็นกลุ่มใหญ่ก็ยิ่งเหนียว  
 ก็ขอเอาใจช่วยรัฐบาลให้หาทางแก้ปัญหา
ให้ชาวสวนยางลุล่วงผ่านไปด้วยดี เพื่อความ
สงบสุขของประเทศชาติ ไม่เกิดความวุ่นวาย 
ไม่ท�าลายเศรษฐกิจให้ทรุดหนักไปกว่านี้อีก 
เพราะราคายางทีต่กลงมามากๆกอ็ยู่ล�าบาก ท�า 
ท่าจะขึ้นมา 60-70 บาทให้ดีใจ กลับรูดลงไป
อกี ยิง่นกึถงึครัง้รฐับาลยิง่ลกัษณ์ทีต่ัง้ราคารบั
ซื้อ 90 บาทต่อกิโลกรัม แต่สวนยางไม่พอใจ
ไม่ยอม จะให้ได้ 110-120 บาท แต่วันนี้เหลือ
แค่ 3 โล 100 และอาจจะต�่ากว่านี้ด้วยซ�้า ชาว 
สวนยางก็ต้องเดือดร้อนแน่นอน
 จะท�าสวนยางแบบเก่ากค็งเป็นไปไม่ได้ เมือ่
เดอืดร้อนกม็กีารชมุนมุ ประเทศกจ็ะไม่ว่างจาก
ม็อบ  รัฐบาลก็ไม่ว่างจากศัตรู จะมีคนจ้องขับ
ไล่ ถ้ารฐับาลมองประชาชนทีอ่อกมาเรยีกร้อง
ไม่ใช่พวกเดียวกัน ไม่ใช่ประชาชนของรัฐบาล 
ประเทศก็จะพิการแน่ๆ 
 อาตมาก็ขอให้ช่วยกันมองว่ารัฐบาล
ยังเป็นของประชาชน  รัฐบาลก็มองประ 
ชาชนเป็นของรัฐบาลและต้องแก้ปัญ-  
หาเท่าที่จะท�าได้ ไม่ใช่ไปพูดไปว่าเพราะ
ไปบุกรุกป่าอะไรท�านองน้ี  มาแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าให้ลุล่วงไปดีกว่า 
  เจริญพร

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

 
In Brief : ย่อความ

มิตรเป็นศัตรู
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กระแสให้ “ปฏริปูต�ารวจ” กม็เีสยีง
เรยีกร้องให้ “ปฏริปูกองทพั” ไปพร้อมๆ
กนัด้วย อย่าง  “ตู ่ นปช.” ชีว่้าไม่ใช่
ต�ารวจเป็นองค์กรเดียวที่มีปัญหา ทุก
องค์กรในสังคมต้องปฏิรูปตัวเองด้วย   
ไม่ว่าทหาร ข้าราชการ พรรคการเมอืง 
หน่วยงานต่างๆ แม้กระทัง่ภาคประชา-
ชน ทหารจงึต้องเปิดใจกว้างทีจ่ะ “ปฏ-ิ
รปูกองทพั” ด้วย
 อย่างไรก็ตาม ไม่มใีครเชือ่ว่าจะมกีาร 
“ปฏริปูกองทพั” เพือ่ให้เป็น “ทหาร
อาชพี” อย่างอารยประเทศแน่ ตราบ
ใดทีก่องทัพยงัมอี�านาจแทบทกุตาราง
นิว้ และคนในกองทพัตัง้แต่หวัแถวยนั
หางแถวยนืยนัว่า “ทกุวนันีก้องทพัมี
การปฏริปูตวัเองอยูแ่ล้ว” 
 การเรียกร้องให้ “ปฏริปูกองทพั” 
จึงเหมอืนโศกนาฏกรรมของสงัคมไทย
ทีต้่องจมปลกัอยูก่บัการรฐัประหาร และ
ฉกีรฐัธรรมนญูครัง้แล้วครัง้เล่า ซึง่แตก
ต่างสิ้นเชิงกับละครโทรทัศน์ซีรี่ส์ชุด 
“ภารกจิรกั”
  การ “ปฏริปูกองทพั” โดยประ-
ชาชนจงึเป็นไปไม่ได้ แม้แต่รฐับาล
ทีม่าจากการเลอืกตัง้ยงัต้องอยูภ่าย
ใต้กรอบทีก่องทพัสร้างขึน้อกี 20 ปี 
และบทเฉพาะกาลที่มีทั้ง  “นอมินี
ลากตัง้” และ “องค์กรอสิระ” ทีม่อี�า 
นาจสารพัด  รวมทั้งการสถาปนา 
“นายกฯคนนอก”!

ปฏิรูปตัวเองอยู่แล้ว
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เศรษฐกิจ

ธรุกจิรบัสรา้งบา้นยงัเตบิโต

 Economic Intelligence Cen-
ter (EIC) : ธนาคารไทยพาณิชย์
วเิคราะห์ความต้องการผูบ้รโิภค “สร้าง
บ้านเอง” ตวัเลอืกของผูบ้รโิภคม ี3 
ทางเลอืกหลกัคอื 1.เลอืกซือ้ในโครง 
การจัดสรร 2.เลอืกสร้างเองโดยว่า
จ้างแยกเป็นส่วนงาน 3.เลอืกสร้าง
บ้านเองผ่านธุรกจิรบัสร้างบ้านครบ
วงจร ซึง่การเลอืก “สร้างบ้านเอง” 
โครงการจดัสรร ผูบ้รโิภคสามารถมี
อสิระในการออกแบบ ปรบัแต่งและ
เลอืกรปูแบบบ้าน คุณภาพวัสดกุ่อ 
สร้าง รวมถงึท�าเลทีต่ัง้ได้ตามความ
ต้องการ ปริมาณบ้านสร้างเองใน
กรงุเทพฯ และปรมิณฑลโดยเฉลีย่จะ
มปีระมาณ 20,000 หลงัต่อปี มาก 
กว่าปรมิาณก่อสร้างบ้านในโครงการ
จดัสรรประมาณ 8,000 หลงัต่อปีใน
ช่วง 5 ปีทีผ่่านมา
 ตลาดรบัสร้างบ้านในกรงุเทพฯ 
และปรมิณฑลมมีลูค่า 44,000 ล้าน
บาทในปี 2016 กว่า 25% เป็นส่วน
แบ่งของธรุกจิรบัสร้างบ้านครบวงจร 
ที่เหลือเป็นของธุรกิจรับเหมาก่อ 
สร้างบ้านทัว่ไป แม้ก�าลงัซือ้ของผู้บริ 
โภคจะชะลอตวัลงตามสภาพเศรษฐ 
กจิช่วงทีผ่่านมา แต่ความต่อเนือ่งใน
การก่อสร้างและความเสี่ยงการทิ้ง
งานทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่ รวมถงึความสะ 
ดวกในการประสานงานกับหน่วย
งานภาครฐั ธรุกจิรบัสร้างบ้านครบ
วงจรจึงวนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 

19% ปี 2012 เป็น 23% ปี 2016 
 EIC ยังคาดว่าความต้องการ
สร้างบ้านเองจะกลับมาเติบโตอีก
ครัง้จากปัจจยัสนบัสนนุหลกั ได้แก่ 
ท่ีดนิว่างเปล่าในกรุงเทพฯ และค่า
ใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงบ้านมีแนวโน้ม
ขยายตวัขึน้ โดยข้อมลูจากส�านกัผงั 
เมอืงระบวุ่ากรงุเทพฯ ยงัมทีีด่นิว่าง
อยูอ่กีถงึ 120 ล้านตารางเมตร กว่า 
50% เป็นทีด่นิว่างเปล่าใน 10 เขต
พ้ืนท่ีอยูอ่าศัยหลักซ่ึงมศัีกยภาพใน
การสร้างบ้านเองได้ในอนาคต 
 EIC แนะธรุกจิรบัสร้างบ้านครบ
วงจรควรก�าหนดกลยุทธ์จากความ
ต้องการของผู้บริโภคคือ ความน่า
เชือ่ถอืและคณุภาพงาน จ�านวนแบบ
บ้านและบรกิารหลงัการขาย ซึง่เป็น 
3 ปัจจยัส�าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืก
บรษิทัรบัสร้างบ้านมากทีส่ดุ นอก-
จากนี ้ควรใช้เทคโนโลยใีนการก่อ-
สร้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายและสามารถ
เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัใน
ระยะยาว   
 นอกจากนี้ EIC ยังแนะให้ผู้
ประกอบการรับสร้างบ้านในกรุง-
เทพฯ และปริมณฑลพิจารณาการ
ขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างจังหวัด 
โดยเฉพาะหวัเมอืงใหญ่ เช่น อบุล-
ราชธาน ี สระบรีุ นครศรีธรรมราช 
พระนครศรีอยุธยา และประจวบ-  
คีรีขันธ์ ซ่ึงมคีวามต้องการจะสร้าง
บ้านเอง สะท้อนจากตวัเลขการขอใบ

อนญุาตก่อสร้างบ้านเด่ียวรวมกนัที่
ขยายตวัต่อเนือ่ง 3% CAGR ใน 5 
ปีหลงัสดุอยูท่ี ่1.5 ล้านตารางเมตร
ปี 2016 หรอืคดิเป็น 8% ของท้ัง
ประเทศ
 ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด
สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัในกลุม่ธนา-
คารพาณชิย์ปีนีจ้ะลดลง 5-6% มา
อยูท่ี ่5.5% จากประมาณการเดมิที่ 
6-8% ตามทศิทางการปล่อยสนิเชือ่
ทีอ่ยูอ่าศยัในช่วงครึง่แรกของปีท่ีไม่
คกึคกั สอดคล้องกบัยอดโอนกรรม 
สทิธิท่ี์อยูอ่าศัยท่ีชะลอตวั และนโย-
บายเครดติทีค่งความระมดัระวงัอย่าง
ต่อเนือ่ง โดยคาดว่าสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่
อาศัยของระบบสถาบันการเงินใน
ช่วงครึ่งแรกปีนี้จะเพิ่มขึ้นสุทธิน้อย
กว่า 50,000 ล้านบาท ส่วนระยะที่
เหลอืของปี 2560 ธนาคารพาณชิย์
คงเผชิญความท้าทายอย่างต่อเนือ่ง
ในการประคองการเตบิโตของสินเช่ือ
ที่อยู่อาศัยและอัตราผลตอบแทน
จากการปล่อยสินเชื่อ ควบคู่ไปกับ
การใช้นโยบายเครดติทีค่งความเข้ม
งวดเพ่ือระวังปัญหาคุณภาพสิน-
ทรพัย์ ท่ามกลางก�าลงัซือ้ของผูบ้ร-ิ
โภคยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ดังสะท้อน
ผ่านจ�านวนการโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่
อาศยัทีช่ะลอตวัลง  

เปิดโชว์รมู : นายประสทิธิ ์นพ-
รัตน์นภาลัย กรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั ด.ีพ.ี เซรามคิส์ จ�ากัด พร้อม
คณะผูบ้รหิารบรษิทั เปิดตวั ‘Koh-
ler Flagship Store’ โชว์รูมสุข 
ภณัฑ์ ‘โคห์เลอร์’ แห่งเดยีว ใหญ่
ที่สุดมากกว่า 700 ตารางเมตร 
และหรหูราทีส่ดุในเมอืงไทย ทีช่ัน้ 
1 อาคารโนเบิล รมิีกซ์ ทองหล่อ 
(สขุมุวทิ 36) 

EIC แนะตลาดรบัสร้างบ้านกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ขยายธรุกจิ
ไปต่างจงัหวดั  โดยเฉพาะหวัเมอืงใหญ่ซึง่มคีวามต้องการสร้าง
บ้านเองมากขึน้ ขณะทีศ่นูย์วจิยักสกิรคาดสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั
กลุม่ธนาคารพาณชิย์จะลดลงมาอยูท่ี ่5.5%

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

  เงินฝาก    เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง  ซื้อ  19,550.00  บาท

 ขาย  19,650.00  บาท

ทองรูปพรรณ  ซื้อ  19,193.00  บาท

 ขาย   19,650.00  บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง  ซื้อ  1,217.75  ขาย 1,218.20
ลอนดอน ซื้อ  1,217.75  ขาย 1,218.20

ภาวะหุน้ 12 กรกฎาคม 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) 

34.23

39.6825

45.4225

4.4613

0.31145

24.92075

+5.69  1,574.93  
  50,069.31
+8.44  2,241.19  
  41,993.78
+4.14  996.09  
  35,893.17
+3.11  562.92  
  1,728.19

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,691.52   +6.13

2,380.78   +5.81

2,496.19   +11.94

1,848.21   +6.26

2,409.39   +6.94

2,944.96   -0.73

1,234.39   +4.51

  Large Cap FSTHL 

   Mid Cap FSTHM

  Small Cap FSTHS

  All-Share FSTHA

  Mid/Small Cap FSTHMS

  Fledgling FSTHF

  Shariah FSTSH 

6,733.91

13.45

5,014.97

10.02

1,718.94

-

18,869.02

37.69

19,334.80

38.62

-465.79

-

19,138.16

38.22

20,427.83

40.80

-1,289.66

- 
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ชวนิดา หาญรตันกลู 

เศรษฐกิจ

เดนิสายโรดโชว์ : นายทกัษณิ ตนัตไิพจติร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร น�าเสนอ
ข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด 
PST ที่ส�านักงานใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน)

แต่งตัง้ผูร้บัเหมา : นายณฐัวฒุ ิมธัยมจนัทร์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
การพฒันาธรุกจิพกัอาศยั บรษิทั สงิห์ เอสเตท จ�ากดั (มหาชน) ร่วมลง
นามในสญัญากบั มร.แพททรสิ บาร์ด กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บวคิ-
ไทย จ�ากดั เพือ่แต่งตัง้ให้เป็นผูด้�าเนนิการก่อสร้างโครงการ ด ิเอส แอท 
สงิห์ คอมเพลก็ซ์ 

 นางชวนิดา หาญรตันกลู กรรม 
การผูจ้ดัการ บริษทัหลกัทรพัย์จดั 
การกองทุน กรุงไทย จ�ากดั (มหา-
ชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ-
กรรม การจดัการลงทนุมมีตจ่ิาย
ส่วนแบ่งก�าไร/เงินปันผลและคืน
ทนุบางส่วนจากการเลกิ 3 กองทนุ
อสงัหารมิทรัพย์มลูค่ากว่า 81,000 
ล้านบาท ประกอบด้วยกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ไทยคอมเมอร์เชยีล อนิเวสเม้นต์ 
(TCIF) จ่ายส่วนแบ่งก�าไร/เงนิปัน 
ผลในอัตรา 3.3706 บาทต่อหน่วย 
และเงินคืนทุนบางส่วน 9.8704 
บาทต่อหน่วย รวมการจ่ายส่วน
แบ่งก�าไร/เงินปันผลและคืนทุน
บางส่วนเท่ากบั 13.2410 บาทต่อ
หน่วย
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสทิธกิารเช่าไทยโฮเทลอนิเวส
เม้นต์ (THIF) จ่ายส่วนแบ่งก�าไร/
เงนิปันผลในอตัรา 1.7195 บาท   
ต่อหน่วย และเงนิคนืทุนบางส่วน 

9.9825 บาทต่อหน่วย รวมเป็น  
การจา่ยส่วนแบ่งก�าไร/เงนิปันผล
และคนืทนุบางส่วนเท่ากบั 11.7020 
บาทต่อหน่วย
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ไทยรเีทลอนิเวสเม้นต์ (TRIF) จ่าย
ส่วนแบ่งก�าไร/เงนิปันผล ในอตัรา 
3.6026 บาทต่อหน่วย และคนืเงนิ
ทนุบางส่วน 9.8039 บาทต่อหน่วย 
รวมเป็นการจ่ายส่วนแบ่งก�าไร/เงนิ 
ปันผล และคนืทนุบางส่วนเท่ากบั 
13.4065 บาทต่อหน่วย
 ทั้งนี้ ก�าหนดวันปิดสมุดทะ-
เบียนเพื่อก�าหนดสิทธิผู้ถือหน่วย
ลงทนุทีจ่ะมสีทิธไิด้รบัเงนิส่วนแบ่ง
ก�าไร/เงนิปันผลและเงนิคนืทนุบาง
ส่วนและเป็นวนัเลกิกองทนุรวมวนั
ที ่18 กรกฎาคม โดยก�าหนดจ่าย
ส่วนแบ่งก�าไร/เงินปันผลและคืน
ทุนบางส่วนวันท่ี 27 กรกฎาคม 
โดยหน่วยลงทนุทัง้ 3 กองทนุจะ   
ถูกเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ตัง้แต่วันที ่ 19 กรกฎาคมเป็นต้น
ไป
 นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระ-
หว่างเปิดจ�าหน่ายกองทนุเปิดกรงุ
ไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 158 
(KTFF158) อาย ุ6 เดอืนและกอง 
ทนุเปิดกรงุไทยตราสารหนี ้เอฟไอ
เอฟ 159 (KTFF159) อายุ 12 
เดือน มูลค่าโครงการกองทุนละ 
10,000 ล้านบาท เสนอขายถงึวนั
ที ่18 กรกฎาคม โดย  KTFF158 
เน้นลงทนุในเงนิฝากประจ�า Bank 
of China, Agricultural Bank of 
China, บัตรเงินฝาก Bank of 
Communications และ Industrial 
and Commercial bank of China 

ในสดัส่วนสถาบนัการเงนิละ 19% 
ส่วนทีเ่หลือลงทนุในเงนิฝากประจ�า 
China Construction Bank (Asia) 
Corp. Ltd. ในสดัส่วน 14% และ
บตัรเงนิฝาก China Construction 
Bank  ในสดัส่วน 10% ของมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผู้ลง   
ทนุจะได้รบัผลตอบแทนประมาณ 
1.40% ต่อปี
 ส่วนกองทนุ KTFF159 เน้น
ลงทนุในเงนิฝากประจ�า Bank of 
China, บตัรเงนิฝาก Agricultural 
Bank of China และ Bank of 
Communications ในสัดส่วน
สถาบนัการเงนิละ 19% ลงทนุใน
เงนิฝากประจ�า China Construc-
tion Bank (Asia) Corp.Ltd. 14% 
ลงทนุในเงนิฝาก China Const-
ruction Bank และ Kookmin 
Bank ในสัดส่วนสถาบันการเงิน
ละ10% ส่วนทีเ่หลอืลงทนุในบตัร
เงนิฝาก Industrial and Com-
mercial Bank of China ใน
สัดส่วน 9% ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธิของกองทุน ซ่ึงผู้ลงทุนจะได้
รับผลตอบแทนประมาณ 1.60% 
ต่อปี โดยผลตอบแทนของกองทนุ 
KTFF158-159 ไม่เสยีภาษหีกั ณ 
ทีจ่่าย         

KTAM มมีตจ่ิายส่วนแบ่งก�าไร/เงนิปันผลและคนืทนุบางส่วน
จากการเลิก 3 กองทนุอสงัหาฯ “TCIF-THIF-TRIF” มลูค่ากว่า 
81,000 ล้านบาท เปิดจ�าหน่ายกองทุนเปิดกรงุไทยตราสารหนี ้
เอฟไอเอฟ 158-159 มลูค่าโครงการกองทุนละ 10,000 ล้าน
บาท 

KTAMจ่ายคืน3กองทุนอสังหาฯ
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ปิศาจแดง’คว้าปีกโซซดัีด 

‘คาร์รคิ’กปัตันผคีนใหม่ 

‘ขนุค้อน’สน‘ฮาร์ต’ร่วมทมี

“ปิศาจแดง”  แมนเชสเตอร์  ยูไนเต็ด 
คว้าตัว แอดนนั จานซูาจ ปีกเบลเยยีม จาก
ทมีเรอลั โซซดีดั ในราคา 9.8 ล้านปอนด์ 
มาเป็นทีเ่รยีบร้อย หลงัจากทีเ่มือ่ฤดกูาลที่
แล้วไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควรกับทีม
ซันเดอร์แลนด์ที่ยืมตัวมา และเขาก็พลาด
ร่วมทมีแมนฯ ยูไนเต็ด ในการทัวร์ปรซีซ่ัีนท่ี
ประเทศสหรฐัอเมรกิา จานจูาซ เคยร่วมทมี
แมนฯ ยไูนเตด็ จากทมีอนัเดอร์เลทช์ มา
ครัง้หนึง่แล้ว เม่ือเขาอายุ 16 ปี ก่อนทีจ่ะก้าว
ขึน้ทมีชุดใหญ่ ในปี 2013 ช่วงทีเ่ดวดิ มอยส์ 
คมุทมี จานซูาจ จะได้สวมเสือ้หมายเลข 11 
ของไรอนั กิก๊ส์ ต�านานหนึง่ของทมีแมนฯ 
ยไูนเตด็ ด้วย    

ไมเคลิ คาร์รคิ ได้มโีอกาสสวมปลอกแขน
กปัตนัทมีคนใหม่ ของทมี “ผแีดง” แมนเชส
เตอร์ ยไูนเตด็ หลงัจากทีเ่วย์น รนูีย์่ ย้ายไป
อยูก่บัทมีเอฟเวอร์ตนั เมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่าน
มา “เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มาก และถือ
เป็นเกยีรตสิงูสดุทีไ่ด้มโีอกาสสวมปลอกแขน
กปัตนัทมีกบัสโมสรทีย่ิง่ใหญ่ขนาดนี”้ คาร์
รคิ กล่าว “ผมอยูท่ีน่ีม่า 12 ปี และผมกอ็ายุ 
25 ปีแล้ว ผมไม่เคยคดิว่า ผมจะอยูท่ีน่ีไ่ด้
นานขนาดนี้ และเม่ือมาถึงวันนี้ ผมได้มี
โอกาสน�าทมีเพือ่นๆลงสนาม แนะน�านกัเตะ
ดาวรุง่คนอืน่ๆ เป็นเรือ่งทีย่อดเยีย่มและน่า
ยนิดมีากส�าหรบัผม” 

“ขนุค้อน” เวสต์แฮม แสดงความสนใจที่
จะขอซือ้ตวั โจ ฮาร์ต นายทวารมอื 1 ทมี 
“สงิโตค�าราม” องักฤษ จากทมี “เรอืใบสฟ้ีา” 
แมนเชสเตอร์ ซติี ้แม้ว่าจะยงัไม่ตกลงในเรือ่ง
ของสัญญา แต่เป็นทีเ่ข้าใจกนัว่ามคีวามเป็น
ไปได้ท่ีเวสต์แฮม จะได้ตวั ฮาร์ต เนือ่งจาก
เขาดจูะไม่มอีนาคตในทมี ภายใต้การคุมทมี
ของ เป๊ป กวาร์ดโิอล่า โดยสญัญาของ ฮาร์ต 
จะอยูก่บัทมีแมนฯ ซติี ้ปี 2019 และการมา
ของ เอเดอร์สนั โมราเรซ จากเบนฟิก้า ใน
ราคา 35 ล้านปอนด์ ยิง่ชดัเจนว่า ฮาร์ต ไม่
ได้อยูใ่นแผนของ กวาร์ดโิอล่า แล้ว เป็นที่
คาดกนัว่า แมนฯ ซต้ีิ ต้องการขาย ฮาร์ต 
แบบถาวรเลย 

‘เวงเกอร์’เล่นหลัง3คน

โจนาธาน  คอนต้า มีความภูมิใจเป็นอย่าง
มาก ทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่เลก็ๆของประวตัศิาสตร์ 
หลังจากที่เธอเป็นนักเทนนิสหญิงของสหราช
อาณาจักรคนแรก ในรอบ 39 ปี ที่สามารถ
ผ่านเข้ารอบรองชนะเลศิ วิมเบิลดนั ได้เป็นผล
ส�าเรจ็ เมือ่เอาชนะ ซโิมนา ฮาเลป 6-7 (2-7),  
7-6 (7-5), 6-4 ต่อจาก เวอร์จิเนียร์ วาเด้ 
เมื่อปี 1978 โดยในรอบต่อไป เธอต้องพบกับ 
วีนัส วิลเลี่ยมส์ 

อาร์แซน เวงเกอร์ นายใหญ่ทมี “ปืนใหญ่” 
อาร์เซนอล ยืนยันว่า เขาวางแผนจะใช้สูตร 
3-4-3 กบัฤดกูาลใหม่ทีก่�าลังจะเริม่ขึน้ เพือ่น�า
ความส�าเรจ็มาสูท่มีอกีครัง้ หลงัจากทีพ่ลาดหวงั
จากฤดกูาล 2016-17 ทีผ่่านมา 
 หลังจากที่คุมทีมช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่าน      
มา และเกมทีพ่่ายให้กบัทมี “เสอืใต้” บาเยร์ิน 
มวินคิ 5-1 เวงเกอร์ เลกิใช้สตูรกองหลงั 4 คน 
ทีเ่ขาชอบใช้มาตลอดช่วงการคมุทมีของเขา ก่อน
ทีจ่ะปรบัมาเล่นกองหลัง 3 คนในเกมทีเ่อาชนะ
มดิเดลิส์เบรอ เมือ่เดอืนเมษายนทีผ่่านมา  
 นอกจากนัน้แล้ว เขายงัมคีวามมัน่ใจมากขึน้
กบักองหลงั 3 คน ช่วงปลายฤดกูาลทีผ่่านมา 
เมือ่ทมีเกบ็ชยัได้ 9 จาก 10 นดัในทกุรายการ
แข่งขนั รวมไปถงึเกมทีพ่วกเขาเอาชนะทมีเชลซี 
แชมป์พรเีมยีร์ลกีล่าสดุ ในนดัชงิชนะเลศิ เอฟ
เอ คพั ด้วยสกอร์ 2-1 ด้วย  
 เวงเกอร์ ส่งสญัญาณว่า เขาจะทดลองสตูร
การเล่นอกี รวมไปถงึในเกมกบัเวสต์เทร์ิน ซดิ-
นย์ี วนัเสาร์ทีจ่ะถึงนีด้้วย “เราจะท�าการทดลอง
หลายๆสตูร” เวงเกอร์ กล่าว “ในช่วงเวลานี้ 

เป็นช่วงเตรียมตัว เรายังคงท�างานของเราต่อ
เนือ่งจากเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว ในบางเกมเราอาจ
จะเล่นกองหลงั  4 คน บางเกมเล่น 3 คน แต่
ช่วงต้นฤดกูาล เราจะเริม่ด้วยกองหลงั 3 คน
แน่นอน”   
  ซีด โคลาซีแนค นักเตะหน้าใหม่ของทีม    
น่าจะมโีอกาสลงเล่นแบก็ซ้าย ทัง้ทีน่กัเตะทมี
ชาตบิอสเนยี เฮอร์เซโกวน่ีา สามารถทีจ่ะเล่น
ต�าแหน่งปีกซ้ายได้เช่นกนั เพือ่เปิดทางให้กับ 
นาโช มอนรลี รวมไปถงึการย้ายทมีของ เคยี-
ราน กิบ๊บ์ส ด้วย 
 เฮคเตอร์ เบลเลรนิ ไม่ได้เดนิทางไปซดินย์ี 
ด้วย ขณะที ่อเลกซ์ ออ็กซ์ลาเด้ แชมเบอร์เลน 
น่าจะลงประจ�าการในต�าแหน่งกราบขวา หลงั
จากทีม่โีอกาสจะต่อสญัญากบัทมีออกไป 
 โลรองต์ คอสเซยีลนี ่ ทีพ่ลาดลงเล่นนดัชงิ
ชนะเลิศ เอฟเอ คพั พร้อมทีจ่ะเป็นแกนหลกัใน
เกมรบั ขณะที ่เวงเกอร์ อาจจะต้องหนกัใจการ
เลือกใช้ผู้เล่นในเกมรกุ ไม่ว่าจะเป็นลาคาเซตเต้, 
โอลวิเิยร์ กรีด์ู และแดนนี ่ เวลเบค็ ทีร่่วมเดนิ
ทางออกทวัร์ไปกบัทมีด้วย 

‘คอนต้า’ดีใจความฝันเป็นจรงิ
 “เม่ือครั้งน้ัน ฉันเพ่ิงจะอายุ 9 ขวบ ฉัน  
เชื่อในความสามารถและฝันอันยิ่งใหญ่ของ
ฉัน” คอนต้า กล่าวกบัทาง บีบีซี “ฉันไม่ให้เวลา
กับความฝันของฉันมากเกินไป และมุ่งมั่นกับ
งานของฉัน ฉันท�าให้ความฝันของฉันเป็นจริง
แล้ว”       
  วาเด้ ได้เข้าชมเกมนี ้ให้สมัภาษณ์ว่า “นกั
เทนนิสทั้งสองคนเล่นได้ดีมาก แต่ว่า คอนต้า 
มีจิตใจที่เข้มแข็งและเล่นได้ดุดันมาก” 
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อนิเดยีจบัมอืกบัสหรฐัและญีปุ่น่ 
ร่วมซ้อมรบทางทะเลประจ�าปี โดย
ระดมสรรพก�าลังครัง้ใหญ่ทีส่ดุ และ
มเีรอืบรรทกุเครือ่งบนิจาก 3 ประ 
เทศ เข้าร่วมเป็นครัง้แรก เป้าหมาย

 ส�าหรบัอนิเดยี แสดงออกชดั-
เจนว่า กงัวลกบัการรกุคบืขยายอทิธิ 
พลของจนี ทีเ่ข้ามาใกล้บ้านทกุขณะ 
อกีทัง้มแีนวโน้มทีจ่นีจะยดึครองช่อง 
แคบมะละกา เส้นทางยทุธศาสตร์
ส�าคัญในการเดินเรือเชื่อมต่อมหา  
สมทุรอนิเดยีกบัทะเลจนีใต้ 
 กองทัพเรืออินเดียระบุว่า พบ
เรือรบรวมทั้งเรือด�าน�้าจีน เข้าไป
ป้วนเป้ียนในมหาสมทุรอินเดียนับ
จากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา 
อย่างน้อย 12 ครัง้ 
    นอกจากนัน้  ปากสีถาน ซึง่
เป็นคูอ่รกิบัอนิเดยี  อนุญาตให้
จีนใช้ท่าเรือ  และซื้อเรือด�าน�้า
จากจนี 8 ล�า   
 อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเดยีวกบัการซ้อมรบ คือความขดั
แย้งพรมแดนในเขตเทือกเขาทาง
ภาคเหนอืของอนิเดยี ซึง่ปะทรุนุแรง
ขึน้อกีครัง้ ถงึขัน้ทางการจนีประกาศ
ให้ชาวจนีหลกีเลีย่งเดนิทางไปอนิ-
เดยีในช่วงนี ้หากไม่มคีวามจ�าเป็น 
 การซ้อมรบคร้ังนี้ จึงเป็นการ
เตรียมพร้อมและสร้างความมั่นใจ
ให้อนิเดยี ในการพทิกัษ์ความมัน่คง
ของประเทศ  
 ทัง้นี ้ แม้พนัธมติร 3 ประเทศ 
จะทุม่สรรพก�าลงัร่วมซ้อมกนัอย่าง
จรงิจงั แต่ประกาศเพือ่ไม่ให้เกดิบรร 
ยากาศกระตุน้ความเครยีดว่า “ไม่มี
อะไรมาก เป็นการซ้อมรบธรรมดา
เหมอืนทกุปี”   
 แต่จนีดเูหมอืนจะรูส้กึ “จกุ” 
อดัแน่นในอกกบัความเคล่ือน-
ไหวครัง้นี้ 

 
 

In Brief : ย่อความ

อินเดยีร่วมกบัสหรฐัและ
ญีปุ่น่ ระดมก�าลงัซ้อมรบ 
ทางทะเลครัง้ใหญ่ 8 วนั 
เป้าหมายเพื่อร่วมกันดู 
แลน่านน�า้มหาสมทุรอนิ- 
เดยี รวมทัง้ช่องแคบมะ-
ละกา  ป้องกันจีนเข้าไป 
“ผกูขาด”

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เพื่อรวมพลังต่อต้านภัยเรือด�าน�้า
จากประเทศ “ไม่พงึประสงค์” 
 การซ้อมรบทางทะเลประจ�าปี
โครงการนี ้ใช้ชือ่ว่า “มาลาบาร์ (Ma-
labar)” เริ่มครั้งแรกเมื่อปี 1992 
โดยอินเดียเป็นเจ้าภาพ จัดติดต่อ
กันมาเป็นปีที่ 25 ปีนี้ด�าเนินการ
ระหว่าง 6-13 ก.ค. ใช้อ่าวเบงกอล 
ประตูเข้าสู่ช่องแคบมะละกา เป็น
สนามซ้อม

พันธมิตร3ชาติซ้อมรบขู่จีน

ข้อมลูภาพ : creative.sulekha.com

 โดยปรกตแิล้ว โครงการนีเ้ป็น 
การซ้อมรบร่วมระหว่างอินเดียกับ
สหรฐั แต่ปีนีญ้ีปุ่น่ขอแจมด้วย ซึง่
เป็นการเข้าร่วมครัง้ที ่2 ของญีปุ่น่ 
 พนัธมติร 3 ประเทศ ระดม
เรอืรบร่วมฝึกซ้อมมากถงึ 16 ล�า 
เรอืด�าน�า้  2  ล�า  และเครือ่งบนิ
โจมตมีากกว่า 95 ล�า 
  โดยมเีรอืบรรทกุเครือ่งบนิและ
เฮลคิอปเตอร์ เป็นศนูย์ปฏบิตักิาร
ส�าคญั ประกอบด้วยเรอื USS Ni-
mitz ของสหรฐั บรรทกุเครือ่งบนิ
โจมตี F/A-18 เคร่ืองบินเรดาร์ 
E-2C เครือ่งบนิล�าเลยีง และเฮล-ิ
คอปเตอร์ รวมกว่า 60 ล�า 
 เรอื Navy I INS Vikramanditya 
ของอนิเดยี บรรทกุเครือ่งบนิโจมตี 
MiG-29K และเฮลคิอปเตอร์ รวม
กว่า 30 ล�า และเรอื JS Izumo ของ
ญีปุ่น่ บรรทกุเฮลคิอปเตอร์ 14 ล�า 
 คอนสแตนตโิน  ซาเวยีร์  ผู้
เชีย่วชาญนโยบายต่างประเทศ 
แห่งสถาบัน  Carnegie  India 
แห่งอนิเดยี มองการซ้อมรบครัง้
นีว่้า  เป็นปฏบิตักิารทีส่หรฐัยนื 
ยนัร่วมมอืกบัอนิเดยีในการพ-ิ
ทักษ์ความมั่งคงในมหาสมุทร
อนิเดยี
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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

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

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
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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)
TUMMA-P1-270617-01

สนใจติดตอ หจก. ธรรมชาติการพิมพ
เลขที่ 19, 21 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 2 

ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

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

มีประสบการณดาน
การขายงานสิ่งพิมพโดยตรง

หางหุนสวนจำกัด ธรรมชาติการพิมพ

หลายอัตราหลายอัตรา

รับสมัครดวน
พนักงานขายสิ่งพิมพพนักงานขายสิ่งพิมพพนักงานขายสิ่งพิมพ

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
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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

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

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
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TONXX-p1-120717-01

ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4621 (1146) วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

SWKAN-p1-280617-01

สนใจติดตอไดที่
หางหุนสวนจำกัด เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

เลขที่ 49/49 ซอยรามคำแหง 90 เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10250

หางหุนสวนจำกัด
เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

รับสมัครงานดวน!

06-1565-2659 คุณโจ
08-9663-6536 คุณเหมี่ยวโทรศัพท

ผูชวยชางแอร หลายอัตรา
• เพศชาย อายุ 18-35 ป  

• วุฒิป.6

• ไมจำเปนตองมีประสบการณ

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
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

สินค้าเสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้   
เทสโก้ โลตัส จัดงาน “Tesco Lo-
tus Bra Fair with Sabina อกสวย
เราช่วยได้” ที่ เทสโก้ โลตัส เลียบ
ทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา J 
จากทหารมาเป็นคร ูพล.อ.เอกชยั 
ศรีวิลาศ ประธานกรรมการเครือ
ข่ายครดูขีองแผ่นดนิ น�าหลกัปรชั-
ญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักปัจ 
จัตตังเรียนรู้ด้วยตนเอง มาด�าเนิน
ชวีติ จนกระทัง่กลายเป็นครดู ีเจรญิ

จักรยานทางไกล 5 จังหวัด ที่โรง 
แรมรอยัลปริ๊นเซส J 09.00 น. 
สมณ์ พรหมรส ผูอ้�านวยการสถา 
บันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดการประ 
ชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และร่วมก�าหนดแนวทางการจดัท�า
ฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล คร้ังที่ 
2 ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทา-
ราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์ราช 
การเฉลิมพระเกียรติฯ J 13.00 
น. มิสอิต้า เชอร์แมน ผู้อ�านวย
การฝ่ายการค้าและพาณิชย์ แผนก

J 08.30 น. พงษ์ภาณุ เศวต-   
รนุทร์ ปลดักระทรวงการท่องเทีย่ว
และกฬีา แถลงข่าวการจดักจิกรรม 
Tour de Andaman กิจกรรมปั่น
จกัรยานเพือ่การท่องเทีย่ว เส้นทาง 
3 จังหวัด และ กิจกรรมการแข่งขัน

รอยตามเบื้องพระยุคลบาท เจ้าตัว
กระซิบมาว่า มูลนิธิครูดีของแผ่น 
ดิน จัดอบรม “ศาสตร์แห่งพระรา 
ชา เพื่อการเป็นครูของแผ่นดินฯ” 
ให้แก่ คณะผูบ้รหิาร คร ูคณาจารย์
ต่างๆและประชาชนทั่วไป เพื่อให้
เป็นครูดี เจริญรอยตามเบื้องพระ
ยุคลบาท ในวันที่ 28-30 ก.ค. 60 
ทีโ่รงแรมตรงั กทม. อย่ารอช้าจ้า...
งานนี้ ลุงเอก ขอเป็นผู้ถ่ายทอด
ประสบการณ์จริง หลังจากที่สั่งสม
มาทั้งชีวิต

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่
ปรึกษาทางการเงนิ น�าโดย นาง  
บงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตวั-
แทนประกันชวีติและทีป่รกึษาการ
เงนิ แถลงข่าวการจดังานมอบราง 
วัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่ง
ชาตคิรัง้ที ่17 พ.ศ. 2559 (National 
Agent Awards-NAA) : TOP 100 
Agents of Thailand. ภายใต้ชือ่
งาน “Brilliant in the star” 
 นางบงกช บวรฤกษ์ นายก
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่
ปรกึษาการเงนิ กล่าวว่า  ทางสมา
คมฯได้เตรียมการจัดงานสัมมนา
ประจ�าปีของสมาคมตัวแทนประกนั
ชวีติและทีป่รกึษาการเงนิ ในวนัที่ 
10 สงิหาคม พ.ศ. 2560 นีช้ือ่งาน 
“THAIFA Convention” ซึง่จะมี

รางวัลคณุวฒุติวัแทนยอดเย่ียมแหง่ชาติ

ทางด้าน นายฐิติ  ยศอนนัตกลุ 
เลขาธิการสมาคมตัวแทนประกัน
ชวีติและทีป่รกึษาการเงนิ ได้กล่าว
ว่า งานปีนี ้จดัภายใต้ชือ่งาน “Bril-
liant in the star” งานแห่งสสีนั 
โดยให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน แต่ง
กายในแบบ “GATSBY” เพือ่ให้
ทกุท่านทีเ่ข้าร่วมงานได้ผ่อนคลาย
และสนกุสนานกบัการแต่งตวั ภาย 
ในงานจ�าลองให้เป็นโรงหนังย้อน
ยุค สนุกสนานเพลิดเพลินกับวง
ดนตรแีละการแสดงต่างๆ มเีซอร์-
ไพรส์เชิญดารา นักร้องคนดังเข้า
ร่วมแสดงความยินดีในงานครั้งนี้
ด้วย โดยงานดังกล่าวจะมีขึ้นใน    
วนัที ่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 
17.00-21.30 น. ทีโ่รงแรม เรเน 
ซองส์ ราชประสงค์

วิทยากรทั้งภายในและภายนอก
อุตสาหกรรมมาร่วมแชร์ประสบ-
การณ์ แบ่งปันความรู ้พร้อมพดูคยุ
ในหวัข้อ “การท�าดเีพือ่พ่อ” โดย   
มผีูใ้ห้ความสนใจเข้าสมัมนามาแล้ว 
กว่า 2,000 ท่าน และในงานดัง
กล่าว จะมีการมอบวฒุบิตัรให้แก่ผู้
ที่จบการศึกษาหลักสูตรที่ปรึกษา
การเงิน FChFP ทีจ่บหลกัสตูรใน
ปี พ.ศ. 2559 ทั้งหมดกว่า 200 
ท่าน
 นอกจากนี ้ยงัมกีารจดังานมอบ
รางวลัคณุวฒุติวัแทนยอดเย่ียมแห่ง
ชาต ิ โดยการมอบรางวัลครัง้นีจั้ด
ขึน้เป็นครัง้ที ่ 17 แล้ว นบัว่าเป็น
งานทีป่ระกาศศกัดิศ์รคีวามเป็นมอื
อาชพีของตวัแทนประกนัชวีติอย่าง
สงูสดุ บ่งบอกถงึความมุง่มัน่ตัง้ใจ

ทีจ่ะสร้างผลผลติทีด่แีละได้รบัการ
ยอมรบัจากประชาชน 
 นายทวเีดช งามขจรกลุ นายก
ผ่านพ้นของสมาคมตวัแทนประกนั
ชวีติและทีป่รกึษาการเงนิ ในฐานะ
ประธานการจัดงาน กล่าวว่าทีผ่่าน
มาทางสมาคมฯ ได้มีการจัดกิจ-
กรรมและมีผลงานที่โดดเด่นมาก 
มาย ล่าสุดเราก�าลังจะมีงานมอบ
รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยม
แห่งชาต ิ เป็นอกีหน่ึงปีทีท่างสมา
คมฯมคีวามตัง้ใจอย่างยิง่ในการจดั
งานครั้งนี้ เราเล็งเห็นถึงความ
เหนือ่ย ความล�าบาก ความมุง่มา-
นะ และความตัง้ใจของตวัแทนทกุ
ท่าน เราจงึอยากมอบความสขุเป็น 
การเชิดชูเกียรติที่สูงสุดให้กับตัว-
แทนทกุท่าน จากทกุองค์กร 
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พลอากาศเอก ดร.ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตรี ให้เกยีรตเิป็นประธาน
ในพธิมีอบโล่เกยีรตยิศผลงานวจิยัเด่น สกว. ประจ�าปี 2559 แก่นกัวจิยัจ�านวน
ทัง้สิน้ 13 ผลงานต่อยอดงานวจิยั...สูน่โยบายประเทศไทย 4.0 ด้วย “งานวจิยั
และนวตักรรม” ทีโ่รงแรมรอยลั ออร์คดิ เชอราตนั โฮเทล็ แอนด์ ทาวเวอร์ส 

เกรยีงไกร ภรูวิทิย์วฒันา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารธนชาต จ�ากดั (มหาชน) 
น�าเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากบ�ารงุกาชาดประจ�าปี 2560 จ�านวน 6,300,000 
บาท มอบแก่สภากาชาดไทย เพือ่น�าขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายสมเดจ็พระเทพรตันราช
สดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีองค์อปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย 

ดร.วริยิะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครอืข่ายทีป่รกึษาธรุกจิฯ และผูอ้�านวยการ
บริหารหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย พร้อม
อาจารย์ทีป่รกึษา วปธ. เข้าร่วมประชมุเชงิวชิาการเพ่ือพัฒนาหลกัสตูรทีป่รกึษา
ธรุกิจประจ�าจงัหวดั ที ่มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี  

อรจรรยา จนัทรวรสทุธิ ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั รกัษาความปลอดภยักรงุไทย
ธรุกจิบรกิาร จ�ากดั เข้ารบัมอบใบรบัรอง Green meetings พร้อมทัง้ขึน้ทะเบยีน
ฉลากลดคาร์บอน ส�าหรบัผลติภณัฑ์และการรบัรองใช้หรอืผลติพลงังานหมนุ 
เวยีน และเกยีรตบิตัรการใช้เครือ่งหมายรบัรองฉลากเขยีว 

ดร.ธธีชั สขุสะอาด ผูว่้าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวการ
จดังาน “RAOT on The Move : นวตักรรมการแปรรูป จดุเปลีย่นยางพารา
ไทย” เนือ่งในโอกาสครบรอบ “วนัสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสูปี่ที่ 
3” ทีศ่นูย์การค้าโชว์ ดซี ีพระราม 9 

มยรุ ีชยัพรหมประสทิธิ ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานส่งเสรมิการ
ตลาด บรษิทั สยามพวิรรธน์ จ�ากดั ร่วมกบั ยทุธศกัดิ ์สภุสร ผูว่้าการการท่อง
เทีย่วแห่งประเทศไทย จดังาน Siam Food Festival มหกรรมสดุยอดเทศกาล
อาหารทีร่วมเอาสดุยอดของดเีมนจูานเด่นย่านสยาม    

คะนงึนจิ จกัรสมทิธานนท์, อาทติย์ ตัง้วบิลูย์พาณชิย์ และ ธนลภย์ ปรดีามาโนช, 
เซฟานี ่อาวะนคิ เข้ารับรางวลัประกาศเกยีตคิณุ “ทตูพระพทุธศาสนา” ในฐานะ
นกัแสดง ผูม้คีวามประพฤตดิ ี ปฏบิตัดิ ี มคีณุธรรม จาก สภาศลิปินส่งเสรมิ
พระพทุธศาสนา แห่งประเทศไทย ทีศ่นูย์การค้าอมิพิเรียลเวลิด์ ส�าโรง  

บรษิทั ทาคนูกิรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) และกลุม่บรษิทัฯ มอบรางวลัทุนการศกึษา
ให้แก่บุตรหลานของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ที่ก�าลังศึกษาในระดับประถม
ศกึษา, มธัยมศกึษา หรอืประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) และผูม้ผีลการเรยีนดี
จ�านวน 7 ทนุการศกึษา ณ บรษิทั ทาคนูกิรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) 
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มร.คาซมูาซะ ซาครูาอ ิประธานกรรมการบรษิทั แคนนอน ปราจนีบรุ ี(ประ 
เทศไทย) จ�ากดั รวมทัง้ตัวแทนพนกังานจากทุกบริษทัของแคนนอนในประ 
เทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพธิธีรรมสวด
พระอภธิรรมพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

วชิติ พยหุนาวชียั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ซมัมทิ แคปปิตอล ลสีซ่ิง 
จ�ากดั พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและพนกังานได้รบัพระราชทานพระราชานุญาต
ให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการบ�าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

สวุจัน์ ลิปตพัลลภ และ สุรวฒุ ิเชดิชยั จดังาน เสรมิบญุ สร้างบารม ีแห่เทยีนพรรษา
โคราช ประจ�าปี 2560 โดย บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ�ากดั (มหาชน) โดยม ีปกรณ์ 
พรรธนะแพทย์, รจุเิรศ นรีปัทมะ, เสฏฐวฒุ ิทตัสรุะ, บ�ารงุ เจรญิพจน์, ณฏัฐชยั 
ศรรีุง่สขุพนิิจ, กญัญาภคั โพธิศ์รินิ ร่วมงาน ณ ลานอนสุาวรย์ี ท้าวสรุนารี 

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
ประเทศไทยและผูอ้�านวยการหลกัสตูรวทิยาการผูน้�านวตักรรมเพือ่การแข่งขนั
ในระดบัโลก มหาวทิยาลยัสยาม ให้เกยีรตเิป็นประธานในการอบรมหลกัสตูร
วทิยาการผูน้�านวตักรรมเพือ่การแข่งขนัในระดบัโลก 

ชวนิดา หาญรตันกลู กรรมการผูจ้ดัการ บลจ.จดัการกองทนุ กรงุไทย แสดง
ความยนิดกีบันกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัสวนดสุติและมหาวทิยาลยัอัสสมัชัญ 
ในโอกาสตดิ 1 ใน 5 ทมีสดุท้ายทีค่ว้ารางวลัการจดัท�าแผนการตลาดผ่านสือ่
ดจิติอล จากโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1 

ดร.ธญัญา โพธิว์จิติร (เป็ด เชญิยิม้) กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โคเมดีไ้ลน์ จ�ากดั 
ร่วมด้วย นพ.สมบรูณ์ ธนกจิสนุทร ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั หมอมวลชน 2000 
ร่วมมอบรางวลัให้กบัผูช้นะเลศิทัง้ 3 คนใน “โครงการ 3 สาว 3 วยั ขวญัใจ
มวลชน” ทีส่ยามแกลเลอรี ่บรษิทั ฟาร์มสขุ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

จริตุถ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและ
นทิรรศการ น�าคณะเข้าร่วมอบรม โครงการสมัมนาทศิทางและเป้าหมายตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ สสปน. ในโอกาสนี ้อรรจน์ ยวุบรูณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สามพราน รเิวอร์ไซด์ ได้แสดงความยนิดใีนโอกาสรบัต�าแหน่งผอ.สสปน.คนใหม่ 

กลุม่ธรุกจิโลจสิตกิส์ครบวงจร น�าคณะผูน้�าชมุชน จากต�าบลก�าเนดินพคณุและ
ต�าบลพงศ์ประศาสน์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ศกึษาดงูานกระบวนการบรหิาร
จดัการท่าเรอืแหลมฉบงั โดยได้รบัเกยีรตจิาก ชนุณ์ลพนัธ์ ศรภีาเพลนิ ผู้ช่วย
ผูอ้�านวยการ กองบรหิารทัว่ไปท่าเรอืแหลมฉบงั ให้การต้อนรบั 


