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กองทุนสัมมาชีพ

editor59lokwannee@gmail.com

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

สิงหาคมเป็นเดือนเดือดการเมืองไทยจาก 3 คดีใหญ่ 
โดยเฉพาะคดี “ยิ่งลักษณ์” ไม่ว่าค�าตัดสินผิดหรือไม่ผิด 
“พยัคฆ์” ที่คุยโอ่เป็น “ลูกผู้ชายอกสามศอก” ก็วิตกจริต 
รัฐประหารถึง 2 ครั้ง เสียง “แม้ว.. แม้ว” ยังไม่จบสิ้น 
“นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” จี้ 
“รัฐบาล คสช.” เร่งแก้เศรษฐกิจ 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ชม
เกาหลีก้าวหน้าทั้งการแพทย์และไอซีที 
“โสภณ พรโชคชัย” จับโกหกจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟ 
“Pegasus” ยันประชาชนต้องสู้ในสถานการณ์ไม่ปรกติ

 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4632 (1157) วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อยา่งไรกย็ดึ!
ต้องยดึทรพัย์ถ้าไม่มคี�าสัง่เปลีย่น 
แปลงเป็นอย่างอื่น และถ้าศาลฯ
ตัดสินว่าผิดก็จะลงดาบสองเอา 
ผิดทางแพ่งให้ชดใช้ความเสีย
หายซ�า้อกีคด ีกรณนีีท้�าให้เกดิค�า 
ถามว่า ถ้าหน่วยงานทางปกครอง
ตัง้เรือ่งเอง สัง่ยดึอายดัทรพัย์เอง
โดยไม่รอการพิจารณาของศาล 
หลงัจากน้ีจะเป็นอย่างไร การพิจาร 
ณาของศาลยงัจะมคีวามหมายอยู่
อกีหรอืไม่ หน่วยงานทางปกครอง
ใหญ่กว่าศาลหรือไม่

ความสบัสนเกีย่วกบัการยดึทรพัย์
น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร อดตีนายก
รฐัมนตร ีถกูฝ่ายคมุอ�านาจรฐัออก
มาชี้แจงชัดเจนแล้วว่าการยึด
ทรัพย์โดยใช้ค�าสั่งทางปกครอง
ตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละ 
เมิด เป็นคนละส่วนกับคดีท่ีศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองนัดอ่านค�า
พิพากษาในวันที่ 25 ส.ค.นี้ ดัง
นั้นการยึดทรัพย์ต้องเดินหน้าต่อ
ไปแม้กรณศีาลฯตดัสนิว่าไม่ผดิก็
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

มีอายุความ 10 ปี
พบทรัพย์สินอะไรบ้างก็ต้องยึด 

หากไม่ท�าจะถือว่าเจ้าหน้าที่บกพร่อง
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คอือสังหารมิทรพัย์ คอืทีด่นิ บ้าน 
คอนโดฯ ได้ถูกตรวจพบว่า มีประ 
มาณ 37 รายการ มีมูลค่าจ�านวน
หนึ่ง แต่ขอไม่ระบุตัวเลข ซึ่งกรม
บงัคบัคด ีได้ประสานกับกรมทีด่นิ
เพือ่ขอฟรซีทรพัย์นัน้ไว้เช่นกนั เพือ่
ไม่ให้มกีารท�าธรุกรรม จ�าหน่าย จ่าย
โอน แต่ยังไม่ถูกยึดเข้ารัฐเช่นกัน 
และยงัไม่ถกูน�ามาขายทอดตลาด”
 ไฮไลต์ส�าคัญจากการให้สัม-
ภาษณ์ของนายวิษณุคือการตอบ
ค�าถามของผูส้ือ่ข่าวทีว่่า หากศาล
ฎีกาฯตัดสินว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่
ผิดเงินที่กรมบังคับคดีถอนออก
มาต้องคืนให้น.ส.ยิ่งลักษณ์หรือ
ไม่ ค�าตอบที่ได้คือ
 “เป็นคนละส่วนกนั ระหว่างค�า 
ตัดสินของศาลฎีกาฯกับคดีแพ่ง”
 ดังนั้นไม่ว่าวันที่ 25 สิงหาคม
ศาลฎกีาฯจะตดัสนิออกมาอย่าง-
ไรการยึดทรัพย์โดยใช้ค�าสั่งทาง
ปกครองจะด�าเนินการต่อไปหาก
ไม่มคี�าสัง่ให้ยกเลกิ หากตดัสนิว่า
ผดิกจ็ะไปเอาผดิทางแพ่งให้ชดใช้
อีกทางหนึ่ง 
 สรุปคืออย่างไรก็ยึดทรัพย์
 “หากยังปล่อยให้หน่วยงาน
ทางปกครองตั้งเรื่องเอง สั่งยึดอา 
ยดัทรพัย์เองโดยไม่รอการพจิาร-
ณาของศาลแบบนี้ หลังจากนี้จะ
เป็นอย่างไร การพจิารณาของศาล
ยงัจะมคีวามหมายอยูอ่กีหรอื กลาย
เป็นว่าหน่วยงานทางปกครองยิ่ง
ใหญ่กว่าศาลหรือ”
 เป็นประโยคค�าถามจากนาย
นพดล หลาวทอง ทนายความ
ของ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ทีส่งัคมต้อง
ร่วมกนัหาค�าตอบ

หลงัอดตีนายกรัฐมนตรียิง่ลกัษณ์ 
ชนิวตัร ออกมายนืยนัเงนิในบญั 
ชทีีถ่กูอายดัได้ถกูถอนออกไปแล้ว
นัน่เท่ากบัว่ากระบวนการยดึทรพัย์
ที่ใช้อ�านาจตาม พ.ร.บ.ความรับ
ผิดทางละเมิด ซึ่งเป็นการออกค�า
สั่งทางปกครองให้ยึดทรัพย์โดย
ไม่ต้องอาศยัอ�านาจศาลได้เริม่ด�า 
เนินการไปแล้ว
 เมือ่ข้อเทจ็จรงิเป็นเช่นนีท้�าให้
เกดิค�าถามจากข้อสงสยัทีว่่าท�าไม
ไม่รอผลการตัดสินจากศาลฎีกา
แผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองออกมาในวันที่ 25 
สงิหาคมนีก่้อนหากศาลชีว่้าผิดจงึ
ด�าเนินการยึดทรัพย์
 ในตอนแรก “บิ๊กตู่” พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ 
มนตรแีละหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ออกมา  
บอกว่าจะรอผลตดัสนิจากศาลก่อน 
และยืนยันด้วยว่าหากศาลตัดสิน
ว่าไม่ผิดกระบวนการต่างๆต้องยก 
เลิก
 อย่างไรก็ตามแค่ข้ามมาอีก  
วนัเหตกุารณ์กบักลบัตาลปัตรเมือ่ 
“บิ๊กตู่” ออกมาบอกว่าการยึด-
ทรัพย์โดยใช้ค�าสั่งทางปกครอง
ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละ-
เมดิเป็นคนละส่วนกนักบัคดทีีศ่าล
พิจารณาอยู่
 “เป็นคนละเร่ืองกนั การอายดั
บัญชีเป็นเรื่องของมาตรการทาง 
การปกครอง ท่ีต้องด�าเนนิการอยู่
แล้ว ทั้งนี้อาจมีสามคดีก็เป็นได้ 
คือ หากศาลตัดสินว่าผิดก็ต้องมี
การชดใช้ เป็นอีกคดีหนึ่ง ขณะที่
คดเีก่ากต้็องด�าเนนิการต่อไป และ
ขณะนี้มีการขอบรรเทาศาลอยู ่ 
(น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยื่นศาลปกครอง
สัง่ทเุลาการยดึทรัพย์) หากศาลให้
ทเุลากต้็องหยดุก่อน ถ้าศาลไม่ให้
ทุเลาก็ท�าต่อ ยึดทรัพย์ต่อก็เป็น
เรือ่งมาตรการทางปกครอง ซึง่ น.ส. 
ยิง่ลกัษณ์ มสีทิธร้ิองศาลปกครอง

ได้ ไม่ใช่ยึดแล้วต้องยึดเลย ร้อง 
ขอความเป็นธรรมไม่ได้ จงึขออย่า
น�ามาปะปนกัน”
 จากสิ่งท่ีท่านผู้น�าพูดสรุปได้
ว่าการด�าเนนิการกบัน.ส.ยิง่ลกัษณ์ 
ตอนนี้มี 3 คดีคือ 1.ยึดทรัพย์โดย
ใช้ค�าสั่งทางปกครองซึ่งต้องเดิน
หน้าต่อไป 2.ความผิดทางอาญา
ทีอ่ยัการเป็นโจยท์ยืน่ฟ้องต่อศาล
ฎีกาฯที่จะตัดสินในวันที่ 25 สิง-
หาคม และ 3.หากศาลฎีกาฯตัด 
สนิว่ามคีวามผดิจะต้องมกีารชดใช้
ค่าเสยีหายทางแพ่งตามมาอกีคดี
 เช่นเดียวกับมือกฎหมายรัฐ-
บาลอย่าง นายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรฐัมนตร ีออกมายนืยนั
ท�านองเดียวกันว่ากรณีจ�าน�าข้าว
มอียูห่ลายคดคีดอีาญาของนกัการ
เมืองนั้นไปขึ้นศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการ

เมือง ที่จะตัดสินในวันที่ 25 สิง-
หาคมซ่ึงหากศาลฎีกาฯตัดสินว่า 
มีความผิดก็จะน�าไปสู่การด�าเนิน
คดีแพ่งต่อไป ซ่ึงเป็นคนละส่วน
กับการยึดทรัพย์โดยใช้ค�าส่ังทาง
ปกครอง โดยกรณีนี้มีอายุความ 
10 ปีตรวจพบทรัพย์สินอะไรบ้าง
กต้็องยดึ หากไม่ด�าเนนิการจะถอื 
ว่าเจ้าหน้าที่บกพร่อง
 “ทรพัย์สินทีต่รวจพบแยกเป็น
สองส่วนคือสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 
เงนิฝากอยูใ่นธนาคารต่างๆ ทีต่อน
นีต้รวจพบแล้วว่ามีอยู ่10-20 บัญ 
ชี รวมแล้วเป็นจ�านวนเงินไม่มาก 
จ�าเป็นต้องถกูอายดัไว้ก่อน ถกูฟรซี 
เอาไว้ เพือ่ไม่ให้มกีารจ�าหน่ายจ่าย
โอน การที่กรมบังคับคดีถอนเงิน
จากบญัชอีอกมาเกบ็ไว้ก่อนมอี�า-
นาจท�าได้ตามกฎหมาย แต่ยังไม่
ถูกยึดมาเป็นของหลวง อีกกรณี

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4632 (1157) วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

อยา่งไรกย็ดึ!



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4632 (1157) วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

วิทย ุ โทรทศัน์ พดัลม เครือ่งใช้ไฟฟ้าต่างๆ กม็ี
รายได้เอาไปเรยีน อย่างในชนบทมทีีด่นิเยอะแยะ 
เดก็สามารถไปท�าการเกษตรได้โดยไม่ต้องใช้งบ
ประมาณของรัฐบาล ท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย 
รุน่นีก่ส่็งต่อให้รุน่น้อง  
 ถ้ามทีีด่นิให้แล้วกม็นี�า้ให้ เดีย๋วเด็กกค็ดิออก
ว่าจะลงทนุอะไร ผูบ้รหิารโรงเรยีนกต้็องเกบ็ทนุ
เก็บเงินจากพืชผลทางการเกษตรที่ได้มาหมุน-
เวียนตัง้เป็นกองทนุเพือ่ซือ้เครือ่งไม้เครือ่งมอื ถ้า
ประเทศไทยมรีะบบการศกึษาเช่นนี ้กจ็ะสามารถ
ผลติคน ผลติงานได้ ไม่ใช่เรยีนแล้วเหมอืน “ต�า
น�า้พรกิละลายแม่น�า้”  เพราะถ้าคดิเป็น ท�าเป็น 
ก็จะมีรายได้เป็นกอบเป็นก�า เด็กเรียนแล้วยังมี
สตางค์ ได้ความรู ้เรยีกว่าทอูนิวัน แม้ไม่รวยกไ็ม่
เป็นหนี้  
 ครูต้องเป็นต้นแบบเร่ืองแบบนี ้ สอนให้เด็กรู้ 
ไม่ใช่ครกูเ็ป็นหนีเ้พยีบ จนธนาคารออมสนิฟ้อง
ครูต้องมองเห็นและสอนเดก็ให้คิดเป็น เรยีนไป
แล้วจะได้ไปประกอบอาชพี มรีายได้ แล้วกต้็องไม่
จ่ายเกนิกนิ ต้องรูจ้กัใช้จ่าย รูจ้กักนิ รูจ้กัอยูใ่ห้พอดี
กบัรายรับ เหลอืกเ็กบ็สะสมมาเป็นทนุท�ามาหากนิ 
  ต้องบอกเด็กเลยว่า “อย่าปล่อยให้ท�ามา
ห่ากนิ เหล้าเอาไปกนิ หวยเอาไปกนิ” อย่าง
นีเ้ป็นการศกึษาทีเ่สยีเปล่า ล้มละลาย ต�าน�า้
พรกิละลายแม่น�า้ เสยีงบประมาณ แต่ผล
ตอบแทนไม่คุม้ค่า กท็�าให้การศกึษาเกดิผล
เกดิประโยชน์ต่อประเทศชาตใิห้ได้กแ็ล้วกนั 
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In Brief : ย่อความ

กองทุนสัมมาชีพ

ทรรศนะ

สอนเดก็ให้คดิเป็น เรยีนไปแล้วจะได้
ไปประกอบอาชพี มรีายได้ แล้วกต้็อง
ไม่จ่ายเกนิกนิ ต้องรูจ้กัใช้จ่าย รู้จกั
กนิ รูจ้กัอยูใ่ห้พอดกีบัรายรบั เหลอื
ก็เก็บสะสมมาเป็นทุนท�ามาหากิน

กระแสสาดโคลนและข่มขู ่“คนรกัยิง่
ลักษณ์” แรงไม่น้อยไปกว่าอาการ
ส่ันไหวจนมั่วไปหมดของ “ผู้มีอ�า-
นาจ” ไม่ใช่แค่ประเดน็ “กรมบงัคบั
คดี” ที่เป็น “เสือปืนไว” อายัดและ
ถอนเงินในบัญชีของ “ยิ่งลักษณ์” 
เท่านั้น  
 แต่วาทกรรมและพฤติกรรมของ 
“ผู้มีอ�านาจ” ยิ่งสะท้อนให้เห็นการ
ใช้ “กฎหมาย” ในคด ี“ยิง่ลกัษณ์” 
หรือ “ผู้เห็นต่าง” เป็นไปตามหลัก 
“นติริฐั-นติธิรรม” ทีป่ระชาคมโลก
ยอมรับหรือไม่?
 แม้แต่ค�าพูดของ “ท่ันผู้น�า” ใน
เรือ่งเดยีวกนัยงัต้อง “ตคีวาม” ว่าใคร
กนัแน่ที ่“ฟังไม่ได้ศพัท์จบัเอาไปกระ 
เดียด”? 
 แต่ที่เป็นข่าวฉาวกว่าคงเป็นเรื่อง 
“ข้าวเสือ่มคณุภาพ” หรอื “ข้าวเน่า” 
ที่ถูกต้ังค�าถามเรื่อง “ความโปร่ง-
ใส” หรอืมผีลประโยชน์อะไรทบัซ้อน
หรือไม่ เพราะเจ้าของโกดังท่ีเก็บรัก 
ษาข้าวออกมายนืยนัว่าเป็น “ข้าวด”ี 
ที่คนบริโภคได้ ไม่ใช่ “ข้าวเน่า” แม้
จะท�าเรื่องคัดค้านหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องแล้วก็ตาม
 เรื่อง ”ข้าวเน่า” ยิ่งเน่าใหญ่เมื่อ 
“ผูส้ือ่ข่าว” ลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจสอบข้อ
เท็จจริง แต่กลับโดน “ทหาร” ห้าม
เข้าและยงัด่าว่า “ไอ้เห..หยดุถ่ายได้
แล้ว ไม่ง้ันจะยดึกล้องให้หมด”!
 “ทัน่ผูน้�า” อ้างว่าเจ้าหน้าท่ีท�าด้วย
ความสจุรติ แต่ท�าไมจึงกลวัการตรวจ
สอบ หรอื “คนดที�าอะไรกไ็ม่ผดิ” ทัง้
ที่เจ้าของโกดังหลายแห่งก็ออกมา
ยืนยันด้วยตัวเอง!
 เพราะนีค่อืยทุธศาสตร์ “ปราบ
โกงแบบไทยๆ”!  

ดราม่าน�้าเน่า!

พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีสัง่ให้
กระทรวงศกึษาธกิารจดัโครงการห้องเรยีนอาชพี 
เพือ่น�าวชิาสายอาชพีมาสอนชัน้มธัยมปลาย จบ
แล้วจะได้ท้ังวุฒิการศกึษาม.6 และปวช. นีเ่ป็นสิง่
ท่ีน่าคิดท�ากนัมานานแล้ว และน่าเพิม่เตมิไปอกี
ว่า ถ้าเดก็ไม่อยากท�างาน ไม่อยากเรยีน จะท�ายงั
ไง ถ้าต่อยอดอีกสักนิดไปตรวจดูให้ดี มีเด็กอีก
จ�านวนไม่ใช่น้อยที่ขี้ เกียจเรียนแล้วลอยตัว 
งานการก็ไม่ท�าจนเราต้องเอาคนต่างด้าวเข้ามา
ท�างานกนัจ�านวนมาก
  ถ้าเริม่ต้นอยากให้ประกอบอาชพี  ถ้าเป็นไป
ได้กระทรวงศกึษาธกิารต้องตัง้ “กองทนุสมัมา-
ชีพ” ให้เดก็ด้วย ทีว่ดัสวนแก้วตัง้กองทนุสมัมาชพี 
ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อต่อแขนต่อขาให้คน
ประกอบอาชพี อยากท�างานก่อสร้างกม็เีครือ่งมอื
ให้แทบทุกอย่าง   
 หากให้เดก็มโีอกาสต่อยอดการศกึษา เร่งเร้า
กระตุน้ให้เดก็มองเร่ืองอาชพีออกกจ็ะคิดเองท�าเอง
ได้ เดีย๋วน้ีมีอาชพีหลากหลาย เลีย้งจิง้หรดียงัรวย
เป็นพันล้าน จะเลี้ยงไส้เดือนก็รวยได้ หากไม่
รงัเกยีจไม่ขยะแขยง หลายคนเป็นข้าราชการยงั
ออกมาเลีย้งไส้เดอืน เพราะตนัหนึง่ราคาตัง้หมืน่
ห้า แถมข้ีไส้เดือนยังใช้เป็นปุ๋ย ไม่พอขาย ถ้า
กระตุน้เดก็ให้มองเหน็ช่องทางเหน็แสงสว่างว่ามี
อาชพีหลากหลายรออยู ่เพยีงแค่ไม่ขีเ้กยีจ ถ้าเรยีน
กใ็ห้จบเรว็ๆ จะได้เป็นเศรษฐน้ีอยเรว็ๆ เดก็กจ็ะ
กระตือรอืร้น ไม่รอขอสตางค์พ่อแม่  
 วัดสวนแก้วให้เด็กเทคโนแหลมทองมาซ่อม
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จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,800.00 บาท

 ขาย 19,900.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,450.00  บาท

 ขาย   19,900.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,263.87  ขาย 1,264.30
ลอนดอน ซื้อ 1,263.66 ขาย 1,264.16

ภาวะหุน้ 27 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) 

33.56

39.76875

45.47875

4.3763

0.31258

24.8657

-2.11  1,581.06  
  36,529.36
-1.40  2,258.43  
  26,258.07
-0.20  1,007.08  
  20,352.88
-1.65  558.48  
  1,351.03

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,701.90  -1.72

2,360.28  -0.93

2,469.21  -9.95

1,850.68  -1.91

2,387.66  -2.54

2,910.91  -1.95

1,254.21  +0.04

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,419.58

14.84

3,947.38

10.81

1,472.20

-

11,108.25

30.41

12,036.82

32.95

-928.57

-

16,241.93

44.46

16,697.39

45.71

-455.46

- 

กรุงศรีดึงSMEลงทุนเมียนมา 

ค้า SME สู่ประเทศเพือ่นบ้าน โดย
เฉพาะกลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นตลาด
ส�าคัญและมีแนวโน้มการค้าการ
ลงทนุสงูอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ
เมยีนมามอีตัราการขยายตวัเศรษฐ 
กจิทีแ่ขง็แกร่งและสูงทีส่ดุใน CL-
MV รวมถึงศักยภาพทั้งด้านการ
ผลติและก�าลงัซือ้ในประเทศทีเ่พิม่
ขึ้นจากฐานประชากรและวัยแรง 
งานที่สูงเป็นอันดับ 2 ใน CLMV
 กจิกรรม “เดนิทางสูโ่อกาสเตบิ 
โตทางธรุกจิสูต่ลาดเมยีนมา” เป็น
หนึง่ในหลายกจิกรรมทีก่รงุศรสีนบั 
สนนุผูป้ระกอบการ SME ให้ขยาย
ธุรกิจผ่านการให้ข้อมูลและความ
รูด้้านการลงทนุ ประสบการณ์การ
ท�าธรุกจิแบบเจาะลกึ การสร้างเครอื
ข่ายทางธรุกจิระหว่างนกัธรุกจิเมยีน 

มาและไทยในเมยีนหลายกลุม่อตุ 
สาหกรรม พร้อมส�ารวจตลาดค้าปลกี 
และตลาดก่อสร้างในกรุงย่างกุ้ง  
โดยมีส�านักงานผู้แทนอยู่ที่เมียน 
มาทีจ่ะให้บรกิารการเงินอย่างครบ
วงจรต่อผู้ประกอบการไทย เมียน 
มา หรือลูกค้าต่างชาติที่ท�าธุรกิจ
ในเมียนมาผ่านกรอบความร่วม
มือกบั MUFG ซ่ึงมีสาขาแบบเตม็
รูปแบบในกรุงย่างกุ้ง 

กรงุศรจีดักจิกรรมให้นกัธรุกจิ SME พบนกัธรุกจิเมยีนมา เพือ่
ขยายการลงทนุในเมยีนมาซึง่มเีศรษฐกจิเตบิโตสงูทีส่ดุในกลุม่ 
CLMV และเศรษฐกิจภายในคึกคัก 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 
(มหาชน)) น�าผูป้ระกอบการ SME 
ไทย 40 รายร่วมกจิกรรม “เดนิทาง
สู่โอกาสเติบโตทางธุรกิจสู่ตลาด
เมยีนมา” ทีก่รงุย่างกุง้ เพือ่สนบั-
สนนุ SME ไทยลงทนุในเมียนมา 
โดยการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้
ประกอบการเมยีนมากบันกัธรุกจิ
ไทย ซึ่งเป็นการผสานความเช่ียว 
ชาญระดับประเทศกับศักยภาพ
เครอืข่ายทีแ่ขง็แกร่งระดบัโลกของ
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล 
กรุ๊ป (MUFG)
 นายสยาม ประสทิธศิริกิลุ ประ 
ธานคณะเจ้าหน้าทีด้่านลกูค้าธรุ-
กิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
กล่าวว่า กรงุศรใีห้ความส�าคญัและ
สนบัสนนุการขยายธรุกจิของลกู-

 นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล ผู้
อ�านวยการกลุ่มการตลาดธรุกจิอา 
หารและเครือ่งดืม่ บรษิทั สงิห์ คอร์-
เปอเรชั่น ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย
น�า้ดืม่ตราสงิห์ เปิดเผยว่า ภาพรวม
ธุรกิจน�้าดื่มตราสิงห์ในช่วงครึ่งปี
แรกเตบิโตตามเป้าหมาย โดยช่วง
ซัมเมอร์ยอดขายโต 12% จาก
แคมเปญ “A PART OF YOU น�า้
ดื่มสิงห์เท่านั้นที่เราเลือก” ขณะ
เดยีวกนับรษิทัได้เพิม่การผลติน�า้
ดืม่ 1 สายการผลติทีพ่ระนครศร-ี
อยธุยา ส่งผลให้มีก�าลังผลิตเพ่ิม 
20%  รองรบัตลาดน�า้ดืม่ทีเ่ตบิโต 
50% 
 ด้วยความแข็งแกร่งทางด้าน 
ดิสทริบิวเตอร์ของกลุ่มบุญรอดฯ 
กระจายสินค้าครอบคลุมทุกช่อง
ทาง ประกอบกับการบรรจภุณัฑ์สนิ 

‘สงิห์’มัน่ใจครองส่วนแบ่ง25%
ให้แฟนคลบั ซึง่ได้รบัเสียงตอบรบั
ทีด่มีาก รวมทัง้ให้ความส�าคญัสือ่ 
สารผ่านดิจิทัลมีเดีย
 ส�าหรับแผนการตลาดในช่วง
ครึง่ปีหลงั เตรยีมเปิดแคมเปญออก
มาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ขยายฐานและ
เข้าถงึกลุม่คนรุน่ใหม่ โดยตลาดน�า้ 
ดื่มมูลค่า 43,000 ล้านบาท หรือ
ในเชิงปรมิาณ 4,000 ล้านลติร  ซึง่
ช่วงครึ่งปีแรกเป็นเครื่องดื่มที่เติบ 
โตมากทีส่ดุในกลุม่นอนแอลกอฮอล์ 
จึงประมาณการว่าทั้งปีตลาดจะมี
อัตราเติบโต 10-12% โดยปัจจัย  
ผลกัดนัให้ตลาดน�า้ดืม่เตบิโต เพราะ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคใส่ใจสขุภาพยิง่
ขึ้นและจากการท�าตลาดในเชิงรุก 
น�า้ดืม่สิงห์จึงม่ันใจว่าจะครองส่วน
แบ่งเพิม่จาก 23% เป็น 25%  และ
มีรายได้เพิ่มขึ้น 16%

สยาม ประสิทธิศิริกุล 

ธิติพร ธรรมาภิมุขกุล

ค้าทีมี่ความหลากหลายรบักบัไลฟ์
สไตล์ของกลุม่ลกูค้าทัง้ในบ้านและ
นอกบ้าน  บรษิทัยงัต่อยอดการใช้ 
influencer ท�ากจิกรรมทางการตลาด
ต่างๆ และฉลาก ลิมิเต็ด เอดิชั่น 
ท่ีมีรูป influencer ออกจ�าหน่าย
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 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด (ปณท) เปิดจ�าหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึก “65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรางกูร” แสตมป์ชดุแรกแห่งรชักาลที ่10 น�าเสนอภาพพระฉายาลกัษณ์พระราชทานในฉลองพระองค์ครยุมหาจกัรบีรม
ราชวงศ์ ประกอบอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมข้อความบรรยาย บนพื้นภาพสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจ�าวันพระราชสมภพ เพิ่มเทค 
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จำาหนา่ย’แสตมปด์วงแรก’รชักาลที ่10

นายพอลล์  กาญจนพาสน์ กรรมการ
ผูจ้ดัการบรษิทั อมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ 
แมเนจเม้นท์ จ�ากดั เปิดเผยว่า การ
ลงทนุพฒันาสถานท่ีส่ิงอ�านวยความ
สะดวกเพื่อรองรับการเติบโตของ
ธรุกจิ บรษิทั บางกอกแลนด์ จ�ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทแม่ของอิม
แพค็ ได้ลงทนุกว่า 600 ล้านบาท
สร้างอาคารพาณชิย์ เดอะ พอร์ทอล
ไลฟ์สไตล์ คอมเพลก็ซ์ สูง 4 ชัน้ รปู
ลกัษณ์ทันสมยั พร้อมเปิดให้บรกิาร
ลูกค้ากลุ่มประชุมสัมมนา ผู้มาชม
งานแสดงสินค้า ชมคอนเสร์ิต รวม
ถึงผู้อาศัยในชุมชนเมืองทองธานี  
ด้วยความโดดเด่นของอาคารทีต่ัง้อยู่
ใจกลางศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอมิแพค็ เมอืงทองธาน ีพร้อม

‘เดอะพอร์ทอล’ไลฟ์สไตล์คอมเพลก็ซ์
การตกแต่งภายในและภายนอกอา-
คารภายใต้แนวคดิคลืน่น�า้ สือ่ถึงการ
เคลือ่นไหวจากทีห่นึง่ไปยงัอกีท่ีหนึง่ 
เสมือนต�าแหน่งที่ตั้งของอาคารท่ี
เป็นทางเชือ่มและสญัจรของผูท้ีม่ายงั
พืน้ทีอ่มิแพค็ เมอืงทองธานด้ีวยมทีาง
เชือ่มด้วยสะพานทางเดนิทีอ่อกแบบ
มาอย่างลงตวัและสะดวกแก่ผู้ใช้บริ 
การไปยงัอาคารต่างๆ ได้แก่ อารีน่า 
ชาเลนเจอร์ และอาคารแสดงสนิค้า 
 แม้จะเป็นอาคารพาณชิย์ขนาด
เลก็ พืน้ทีใ่ช้สอยทัง้หมด 8,000 ตา 
รางเมตร แต่พร้อมด้วยบริการสิ่ง
อ�านวยความสะดวก  ถอืเป็นสถาน
ที่จุดนัดพบแห่งใหม่ให้ลูกค้าผู้มา
ร่วมงาน รวมถงึผูต้ดิตามและบคุคล
ทัว่ไปได้เข้ามารบับรกิารอาหาร เครือ่ง

ดืม่ช้อปป้ิง จากร้านค้า ร้านอาหาร 
ฟู้ดคอร์ท เอาท์เล็ตแบรนด์ชั้นน�า
มากมาย โดยบรเิวณชัน้ 1 ร้านอา-
หารนานาชาต ิ ชัน้ 2 เป็นร้านอา-
หารเอเชยีนฟูด้ ส่วนชัน้ 3 เป็นทีต่ัง้
ของฟูด้คอร์ท พรเีมีย่ม ภายใต้ชือ่ 
ฟูด้ อารน่ีา (Food Arena) รวบรวม
ร้านอาหารจานด่วน รสชาติอร่อยไว้

บรกิารมากมายราคาเริม่ต้น 45 บาท 
บรเิวณชัน้ 4 จะเป็นทีต่ัง้ของ เดอะ 
พอร์ทอล บอลรมูห้องบอลรมูขนาด
กลางหรหูรา เหมาะส�าหรบัการจดั
งานในหลากหลายรูปแบบ รองรบัผู้
ร่วมงานได้ตั้งแต่ 500-1,000 คน 
เดอะพอร์ทอลฯ เปิดบริการทุกวัน
เวลา 10.00-20.00 น.
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ยอร์โควชิ’รบัตดัสนิใจล�าบาก 
โนวคั ยอร์โควชิ แชมป์แกรนด์สแลม 12 สมยั 
วยั 30 ปี จะไม่ลงสนามแข่งขันอีกแล้วในปี 
2017 เนือ่งจากต้องการรกัษาอาการบาดเจบ็
ทีข้่อศอก ทีร่บกวนเขามาเป็นเวลา 18 เดอืน
แล้ว ก่อนหน้านี ้เขาต้องยอมแพ้ในเกมรอบ 
8 คนสดุท้าย วมิเบลิดัน ต่อโทมสั เบอร์ดชิ 
เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคมทีผ่่านมา “แน่นอน
มันเป็นการตดัสนิใจทีไ่ม่ง่ายเลยส�าหรบัผม 
แต่ผมต้องมองโลกในแง่ด”ี นกัหวดชาวเซร์ิบ 
มอื 4 ของโลกกล่าว  “แพทย์ทกุท่านทีผ่มมี
โอกาสได้ปรกึษา ทัง้ในเซอร์เบยี และในโลก 
ต่างลงความเหน็ว่า อาการบาดเจ็บครัง้นี ้ต้อง 
การเวลาพกัผ่อน” 

‘ฟรูี’่โพสต์ขอบคณุแฟนๆคลบั 
ไทสนั ฟรูี ่ อดีตแชมป์โลกเฮฟวีเ่วท ออกมา
โพสต์ในอนิสตาแกรม ส่วนตวัอกีครัง้หนึง่ว่า 
เขาอาจจะต้องแขวนนวมอีกครั้ง โดยมีข้อ 
ความว่า “ช่างเป็นช่วงเวลาชวีติทีด่ทีีส่ดุของ
ผมช่วงหนึง่ในการเป็นนกัมวย มนัเป็นการ
เดนิทางทีย่าวนาน ขอขอบคณุแฟนๆ ทกุคน
กับการสนับสนุนและเชื่อในตัวผมมาตลอด 
หวงัว่าพวกคณุจะมีความสขุมากเท่าทีผ่มท�า 
ได้ จบ” อดีตแชมป์โลก วยั 28 ปี ผูค้รองสถติิ
ชนะรวด 25 ไฟท์ ไม่แพ้ใครเลย ครองแชมป์
โลกของ WBA, IBF, WBO และ IBO  หลงั
จากที่เขาเอาชนะวลาดิเมียร์ คลิตช์โก้ ใน
เดอืนพฤศจกิายน 2015 แต่กไ็ม่สามารถขึน้
เวทไีด้อกีเลย ก่อนหน้านีเ้ขาประกาศแขวน
นวมมาครัง้หนึง่แล้วทางทวตีเตอร์  

‘ปีเก้’ยงัไม่แน่ใจใน‘เนย์มาร์’ 
เจอร์ราร์ด ปีเก้ ยอมรบัว่า ไม่รูเ้หมอืนกนัว่า
เนย์มาร์ จะยงัอยูก่บัทมีบาร์เซโลน่า ต่อไป
หรอืไม่  ท้ังทีก่่อนหน้านี ้ปีเก้ ออกมายนืยนั
ว่า เนย์มาร์ จะอยูใ่นคมัป์น ูต่อไป ขณะทีม่ี
ข่าวออกมาว่า ทมีปารสี แซงต์ แชแมง แสดง
ความสนใจในตวักองหน้าบราซเิลีย่นผูน้ี ้โดย
คาดกนัว่า ปารสั อาจจะต้องควกัเงนิมากถงึ 
200 ล้านปอนด์ เลยทีเดยีว “ยงัไม่มอีะไรที่
เป็นทางการ มนัไม่ได้ขึน้อยูก่บัผม มเีพยีงเนย์
มาร์ คนเดยีวเท่านัน้ ท่ีจะรูว่้าจะเกดิอะไรขึน้ 
ผมเพยีงหวงัว่า เขาจะอยูก่บัเราต่อ ผมบอก
กบัเขาแล้วว่า เพ่ือนๆ กต้็องการให้เขาอยูเ่ช่น
กนั แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ เรากต้็องเคารพการตดัสนิ
ใจของเขา” 

อนัโตนโิอ คอนเต้ กนุซอืทมี”สงิโตน�า้เงนิคราม” 
เชลซ ี ตัง้ข้อสงสยัไปถงึ เป้าหมายของทมี “ไก่
เดอืยทอง” ทอ็ตแนม ฮอต สเปอร์ และดเูหมอืน
ว่า ทมีสเปอร์ส มคีวามหวังต�า่กว่าทมีคู่แข่งใน
พรเีมยีร์ลกี หรอืไม่ 
 แดเนยีล เลวี ่ประธานสโมสรออกมาวพิากษ์
วจิารณ์การซือ้ขายนกัเตะในยคุนีว่้าเกนิความจรงิ 
พร้อมกับปกป้องในเร่ืองที่ว่าทีมของเขายังไม่มี
การซือ้นกัเตะเข้ามาเสรมิทมีเลย ซึง่ในส่วนของ
อนัโตนโิอ คอนเต้ กนุซอืชาวอติาเลีย่นกย็อมรบั
ว่า ตลาดซื้อขายนักเตะในยุคสมัยนี้มีความยุ่ง
ยากมากขึน้
 แต่คอนเต้ ทีส่ามารถพาทมีคว้าแชมป์พรี-
เมยีร์ลกี เพยีงฤดกูาลแรกของการคมุทมี กล่าว
เสรมิว่า “หากว่า สเปอร์ส ไม่ได้แชมป์ กไ็ม่ใช่
โศกนาฏกรรม หากพวกเขาไมได้ไปเล่นแชม-
เป้ียนส์ ลกี กไ็ม่ใช่โศกนาฏกรรม หากว่าพวกเขา
ตกรอบแรกแชมเป้ียนส์ ลกี กไ็ม่ใช่โศกนาฏกรรม 
หากว่า พวกเขาต้องตกรอบตัง้แต่เกมนดัแรก ของ
แชมเป้ียนส์ ลกี ทีต้่องพบกบัเกงต์ กไ็ม่ใช่โศก-
นาฏกรรม” 
 “อาจจะเป็นเชลซ,ี อาร์เซนอล, แมนเชสเตอร์ 
ซติี,้ แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ และผมไม่รู ้อาจจะ
เป็นลเิวอร์พลู ด้วย ทีม่นัจะเป็นโศกนาฏกรรมได้ 
คณุต้องเข้าใจในเร่ืองนี ้ เข้าใจสถานะของแต่ละ
ทมี”  
 “ทกุๆ ทมีต้องเข้าใจว่า ความกระตอืรือร้น
ในความส�าเร็จของพวกเขาอยู่ในระดบัไหน หาก 
ว่า ความกระตอืรอืร้นพวกเขาคอืต�าแหน่งแชมป์ 
หรอืว่าพืน้ทีแ่ชมเป้ียนส์ ลกี มคีวามจ�าเป็นทีค่ณุ
ต้องซือ้นกัเตะด้วยราคาแพง มฉิะนัน้ คณุกต้็อง
อยูใ่นระดบัของคณุ มนัเป็นเรือ่งธรรมดามาก”

โรนลัด์ คมูนั นายใหญ่ทมี “ทอฟฟ่ีสนี�า้เงนิ” เอฟ
เวอร์ตนั ยนืยนัด้วยตวัเองว่า รอส บคัลย์ี ต้องการ
หาความท้าทายใหม่ และทางทมี กค็ดิว่า เขา
ต้องการทีจ่ะย้ายทมี 100 เปอร์เซน็ต์ โดยนกัเตะ
วยั 23 ปี มสีญัญากบัทมีอกีเพยีงปีเดยีว ซึง่การ
เจรจาต่อสญัญาไม่ประสบความส�าเรจ็ไปแล้ว
 “เรายืน่ข้อเสนอสญัญาใหม่ทีด่ ี แต่เขาปฏ-ิ   
เสธเรา” คมูนั กล่าว “รอสบอกกบัผมเมือ่ท้าย
ฤดูกาลว่า เขาต้องการพบกับความท้าทายใหม่ๆ 
สถานการณ์ของเขา ไม่ได้ยุ่งยากอะไร และด้วย

 
 “ค�าถามของผมในเวลานี ้กค็อื สเปอร์ส ตัง้
ความหวงัอะไร?” 
 จ�านวนเงินมากกว่า 850 ล้านปอนด์ ที่
บรรดาทมีชัน้น�าได้จบัจ่ายซือ้นกัเตะเข้ามาเสรมิ
ทมี ก่อนทีต่ลาดจะปิดตวัลงในวนัที ่31 สงิหาคม 
โดยทางบริษทัเดลอตเต้ ซึง่เป็นบรษัิทเกีย่วกบั
บญัช ีได้ท�านายไว้ว่า ทมีในพรเีมยีร์ลกี อาจจะ
ใช้จ่ายมากกว่า 1.165 พนัล้านปอนด์ ทีพ่วกเขา
เคยจ่ายไปเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว 
 ส�าหรับทมีเชลซ ี จ่ายเงนิไปแล้ว 130 ล้าน
ปอนด์ กบัการซือ้นกัเตะ 3 คนคอื อลัวาโร โม
ราต้า กองหน้าจากทมีเรอลั มาดรดิ, ทมิวั บากา
โยโก กองกลางจากทมีโมนาโก และอนัโตนโิอ   
รูดี้เจอร์ กองหลังจากทีมโรมา ขณะท่ีสเปอร์ส 
ขายไคล์ย วอล์คเกอร์ ไปให้กบัแมนเชสเตอร์ ซติี้ 
ในราคา 45 ล้านปอนด์ และยงัไม่ซือ้นกัเตะเข้า
มาเสรมิเลย

‘คมูนั’ยนั‘บาร์คลีย์่’ย้ายแน่
ความเคารพในการตดัสนิใจของเขา ผมต้องมอง
ภาพรวมของทมี ไม่ได้เพยีงแต่รอส คนเดยีว ผม
รู้เร่ืองนี้ตั้งแต่จบฤดูกาลแล้ว ทุกคนพอจะรู้ถึง
สถานการณ์บ้าง แต่ผมรูม้ากกว่า แต่ไม่สามารถ
พดูได้” มกีารคาดการณ์กนัว่า เอฟเวอร์ตนั น่า
จะตัง้ค่าตวัของบคัลีย์่ 50 ล้านปอนด์ แต่อาจจะ
ต้องปรับลดลงบ้าง ก่อนทีต่ลาดปิดในวนัที ่ 31 
สิงหาคม เพ่ือลดความเส่ียงกับเวลาท่ีเหลืออยู่    
ทีอ่าจจะปล่อยตวัแบบไม่มค่ีาตวั เมือ่สญัญาจบ
สิน้ลง 
  

‘คอนเต้’สงสัยเป้า‘สเปอร์ส’  
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กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund : 
IMF) มองความเคลื่อนไหวของ
เศรษฐกิจโลกรวมทั้งไทยปีน้ี อยู่
ในโหมดขาขึน้ และคาดว่าจะขยาย
ตัวต่อเนื่องถึงปีหน้า 

ปรับลดเศรษฐกิจสหรัฐปีนี้ 0.2% 
ลงไปที่ 2.1% และปรับลดปีหน้า 
0.4% ลงไปที่ 2.1%
 ขณะสหราชอาณาจกัร ปรบัลด
ปีนี้ 0.3% ลงไปที่ 1.7% และปี
หน้าอยู่ที่ 1.5%
 ไอเอม็เอฟระบวุ่า รายงานน้ีเป็น
ประมาณการณ์ความน่าจะเป็น ซึง่
ผลประกอบการจรงิของแต่ละกลุม่
และประเทศ อาจดีหรือแย่กว่าที่
คาดไว้ก็ได้ โดยกลุ่มยูโรโซนอาจ
ขยายตวัดกีว่าคาด เนือ่งจากมคีวาม
เสีย่งด้านการเมอืงต�า่ หลังหลายประ 
เทศจัดเลือกตั้งผ่านไปด้วยความ
เรียบร้อย  
 ส่วนปัจจัยเสี่ยงระยะสั้น
และกลาง ได้แก่ มาตรการกีด 
กนัการค้า และปัญหาการเมอืง
ระดับนานาชาติ 
 อีกหน่ึงความเส่ียงของเขต
เศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งมีการปล่อย
สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า ได้แก่ ดุลการ 
ช�าระเงิน หากไม่เกิดปัญหาผิด
ช�าระหนีใ้นวงกว้าง อตัราขยายตวั
ทางเศรษฐกิจจะอยู ่ในเกณฑ์ที่
คาดการณ์ไว้
 ขณะเขตเศรษฐกิจชั้นน�าของ
โลก อาจได้รบัผลกระทบ หากธนา 
คารกลางของแต่ละประเทศ ปรับ
นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้น
 ทั้งนี้ ไอเอ็มเอฟคอนเฟิร์ม
ว่า เศรษฐกจิโลกปีนีใ้นภาพรวม 
อยูใ่นภาวะ “รุง่ไม่มร่ีวง” แน่-
นอน

 
 

In Brief : ย่อความ

ไอเอ็มเอฟได้ยืนยันว่า
เศรษฐกิจโลกปีนี้ไม่มี
ร่วงแน่นอน โดยคงคาด
การณ์อัตราเติบโตไว้ที่
3.5% และได้ปรับประ-
มาณการณ์เศรษฐกิจ
ไทยขึ้นจากเดิม 3.0%
เป็น 3.2%

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 มมุมองดงักล่าว ไอเอม็เอฟ (I-
MF) น�าเสนอเป็นรายงานในหัว 
ข้อ “World Economic Outlook” 
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ (24 ก.ค.) 
ท่ีผ่านมา โดยเป็นรายงานล�าดับ
ที่ 2 ในปีนี้ ต่อจากรายงานแรกที่
เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน
 ไอเอม็เอฟคงคาดการณ์อตัรา
เตบิโตทางเศรษฐกจิโลกปีนีแ้ละปี
หน้า ไว้เท่ากับรายงานครั้งแรกที่ 
3.5% และ 3.6% ตามล�าดับ

‘IMF’ฟันธงเศรษฐกิจโลกสดใส

 แต่มกีารปรบัเพิม่ประมาณ
การณ์หลายเขตเศรษฐกจิด้วย
กนั โดยปรบัเพิม่เศรษฐกจิกลุม่
ยูโรโซน หรือกลุ่มใช้เงินยูโร    
19 ประเทศ ในปีนี ้0.2% ขึน้ไป
ที ่1.9% และปรับเพ่ิมปีหน้าจาก 
รายงานครั้งแรก 0.1% ขึ้นไป
ที่ 1.7%
 ส่วนเศรษฐกจิจนีปีนี ้ปรบัเพิม่ 
0.1% ขึ้นไปที่ 6.7% ส่วนปีหน้า
ปรับเพิ่ม 0.2% ขึ้นไปที่ 6.4% 
และปรับเพ่ิมเศรษฐกิจญ่ีปุ่นปีน้ี 
0.1% ขึ้นไปที่ 1.3% ส่วนปีหน้า
อยู่ที่ 0.6%
 กลุม่อาเซยีน ประเมนิภาพรวม
จาก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย 
มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ ไทย และเวยีด 
นาม คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว
ในปีนีแ้ละปีหน้า 5.1% และ 5.2% 
ตามล�าดับ
 เฉพาะเศรษฐกจิไทยปีนี ้ไอ-
เอม็เอฟคาดว่าจะเตบิโต 3.2% 
โดยปรบัขึน้จากประมาณการณ์
เดมิ 3.0% ส่วนปีหน้าอยูท่ี ่3.3%
 ชาตชิัน้น�าของโลก ทีถ่กูลดประ 
มาณการณ์ลง ม ี2 ประเทศ ได้แก่ 
สหรัฐ และสหราชอาณาจักร โดย

ข้อมูลภาพ : imf.org
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ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

F3001_ที่ดนิ2ไร่เศษ_618

ขายที่ดิน  2  ไร่เศษ 

สนใจติดต่อ 095-289-7889

ขายที่ดิน 2 ไร่เศษ ติดกับเทศบาลเมืองล�าสามแก้ว ซอยผู้ใหญ่-ก�านัน

ถนนเสมาฟ้าคราม คลอง 2 อ.ล�าลูกกา ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าคูคต-หมอชิต ติดตลาดนานาเจริญ 
ขาย ตารางวาละ 25,000 บาท

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4632 (1157) วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผูเชี่ยวชาญงานแปรรูปอะคริลิคแผน รับผลิตของขวัญของชำรวย
พวงกุญแจ ปายตางๆ งานเลเซอร-คัต รับขุดตัวอักษร งานกลอง

ขึ้นรูปตามแบบ

E-mail : spi9092@gmail.com  www.sainumthip.com
NUMTI-OM-140717-01

• เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป
• สามารถใชเครื่องมือชางได
• มีประสบการณ ดานงานปาย/เฟอรนิเจอร
 จะพิจารณาเปนพิเศษ

• เพศชาย อายุ 20 ปขึ้นไป

1. ชางชำนาญงาน   2 อัตรา

2. พนักงานทั่วไป 10,000

DINASTY-P1-130717=4*6_01

ซอยลาดพร้าว 71

เข้าไปในซอย 200 เมตร

เนื้อที่ 60 ตารางเมตร 

มีแอร์+เฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่

ให้เช่าเดือนละ 10,000 บาท 

รวมค่าส่วนกลางแล้ว

สนใจติดต่อ

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)
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PATTANA-P1-140717=4*6_01

สนใจติดต่อ เลขที่ 8 ซ.สุขุมวิท 12 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-5803 ต่อ 214
(คุณนิสากร)

บริษัท พัฒนาประชากร จำากัด

ร้านอาหาร CABBAGES & CONDOMS

จำ�น
วน
ม�
ก

รับสมัครงาน
1.	 ช่างซ่อมบำารุง

2.	 แม่ครัว/พ่อครัว	

3.	 ผู้ช่วยแม่ครัว

4.	 พนักงานเสิร์ฟ	

5.	 แม่บ้าน	(ทำาความสะอาด)

6.	 คนสวน

8456-OM-130717-02

สนใจติดตอ โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)

รานอาหารใหเชา
คอนโดดุริยาพาวิลเลี่ยนชั้น 1
ถนนประดิษฐมนูธรรม ซอย 6 เลียบทางดวน รามอินทรา-อาจณรงค

หลังบิ๊กซีลาดพราว ทำเลดี มีอพารตเมนตเยอะ
เนื้อที่ 60 ตารางเมตร

มีอุปกรณทำครัว โตะ, เกาอี้, ทีวี ใหครบสามารถทำไดเลย
ใหเชาเดือนละ  8,000  บาท

โทร.0-2742-0470, 08-4529-6336
Kornkanok-P1-250717=4*6

เงินเดือน

12,000 บาท
(ค่าแรงออกทุกวันเสาร์)

รับสมัครด่วน

ช่างพิมพ์ซิลค์สกรีน

5  อัตรา

สนใจสมัครงานได้ที่ 

กรกนกสกรีน

เลขที่ 396 ซ.อ่อนนุช 25 ถ.สุขุมวิท 77 

แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร.0-2742-0470, 08-4529-6336
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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 18 ฉบับที่ 4632 (1157) วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สังคม

มลูนิธโิครงการหลวง แถลงข่าวการ
จดังาน “โครงการหลวง 48” หนึง่
ในโครงการส่วนพระองค์ของพระ 
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ 
พลอดลุยเดช ทีร่วมสดุยอดผลติ-
ภัณฑ์จากผลผลิตโครงการหลวง
มากกว่า 3,000 รายการ มาจ�าหน่าย
เตม็พ้ืนทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ 
ระหว่างวนัที ่4-14 สงิหาคม 2560 
ภายใต้คอนเซป็ต์ “ยกคุณค่าจาก
ยอดดอย สูใ่จกลางกรงุ”
 หม่อมเจ้าภศีเดช รชัน ีประ-
ธานมลูนธิโิครงการหลวง ทรงรบั 
สัง่ถงึการจดังาน “โครงการหลวง 
48” ว่านบัต้ังแต่ปี 2512 ทีพ่ระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รเิริม่ “โครงการหลวง” 
เพือ่พฒันาด้านเกษตรกรรมบนพ้ืน 
ที่สูงลดปัญหาการท�าไร่เลื่อนลอย 
การแผ้วถางป่า และการปลูกพืช
เสพติดของชาวเขา ทั้งยังเป็นการ
อนุรักษ์ผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน�้า
ล�าธารที่ส�าคัญของประเทศ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทย
ภูเขา ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา
โครงการหลวงท�าการศกึษาวจิยัการ
ปลกูพชืเมอืงหนาว เพือ่ส่งเสรมิให้
เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีรายได้ทด 
แทนการปลกูฝ่ิน ซึง่ประสบความ
ส�าเรจ็เป็นอย่างยิง่ ดงันัน้ทกุปีทาง
มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้จัดงาน 

โครงการหลวง48

Band เป็นต้น ผลดัเปลีย่นหมนุ-
เวยีนตลอดทัง้วนั 

“โครงการหลวง” เพือ่แสดงผลงาน
ความก้าวหน้าทางวจิยัและพฒันา 
และเป็นการเผยแพร่ผลผลิตและ
ผลติภณัฑ์ของมลูนธิโิครงการหลวง 
โครงการส่วนพระองค์ และหน่วย
งานสนับสนุนต่างๆ ที่ได้เข้ามา  
สนองงานในมูลนธิโิครงการหลวง 
 โดยสนิค้าไฮไลท์ของปีนี ้ ล้วน
แล้วแต่เป็นผลผลติและผลิตภณัฑ์ที่
วางจ�าหน่ายในงานโครงการหลวง 
48 เป็นครัง้แรก ได้แก่ ข้าวพืน้ที่    
สงู 2 สายพนัธุท้์องถิน่ของชมุชน
บนพ้ืนทีส่งู ได้แก่ข้าวเหลอืง หรอื 
“บอืบอ” และ ข้าวไก่ป่าหรอื “บือ-
ชอม”ี, ปลาสเตอร์เจยีนรมควนัโครง 
การหลวง, ปลาเรนโบว์เทราต์, ฟิก 
หรอืมะเดือ่ฝรัง่ 
 ผลติภณัฑ์แปรรปูตราโครงการ
หลวง ได้แก่ผลติภัณฑ์เสรมิอาหาร
หลนิจอืผสมน�า้มนัร�าข้าวชนดิแคป 
ซลู และ กาแฟผสมเหด็หลนิจอืแดง, 
ชาขาว และ แป้งบคัวที 
 นอกจากนี้ยังมีสินค้าจาก 12 
ร้านโครงการส่วนพระองค์ ประกอบ
ด้วย 1.มลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพีใน
พระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนินีาถในรชักาลที ่ 9, 
2.ร้านจิตรลดา ในมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพในพระองค์สมเด็จพระ 
นางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนีินาถ
ในรัชกาลที่ 9, 3.มูลนิธิส่งเสริม

ศิลปาชีพบางไทร ในพระองค์สม 
เดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมรา-
ชนินีาถในรชักาลที ่9, 4.ร้านโครง 
การส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 5. 
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมรา 
ชปูถมัภ์ 6.ร้านภฟู้า 7.สถาบนัวจิยั
จุฬาภรณ์ 8.โครงการ “ถักร้อย-
สร้อยรกั” มลูนธิจิฬุาภรณ์   9.ร้าน 
ดร.น�า้จิต-ดร.น�า้ใจ 10.มลูนธิอิา 
สาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากา 
ชาดไทย 11.มลูนธิสิมเดจ็พระพนั
วสัสาอยัยกิาเจ้า 12. โครงการทบูี  
นมัเบอร์วนั มาจดัจ�าหน่ายอกีด้วย
 ภายในงานยังสามารถเพลิด 
เพลนิกบักจิกรรมต่างๆ ตลอดการ
จดังาน ไม่ว่าจะเป็น กจิกรรมสาธติ
การประกอบอาหาร ทีไ่ด้รบัความ
ร่วมมอืจากบรรดาเชฟจติอาสา, พธิี 
กรจิตอาสา, แขกรบัเชญิจิตอาสา, 
ช่างภาพจิตอาสา ซ่ึงทั้งหมดนี้จะ
ร่วมกนัถ่ายทอดประสบการณ์ เรือ่ง
ราวของวตัถดุบิโครงการหลวง น�า
มาพฒันาเป็นสตูรอาหารตามทกั-
ษะและความถนัดของเชฟแต่ละ
ท่านเพื่อสร้างสีสันให้เวทีดูน่าสน 
ใจ, การแสดงจากชมรมนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น 
นาฏศลิป์ไทย, วงซมิโฟนอีอร์เคส
ตรา, สาธิตการจัดดอกไม้, ชม-   
รมเชียร์และแปรอักษร, เดินแบบ  
ผ้าไทย, ดนตรอีะคสูตกิ, วง KU- 
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สังคม

พงษ์ภาณ ุเศวตรนุทร์ ปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา เป็นประธานใน
กจิกรรม “การออกลงักาย 4.0 (Sport for all 4.0) โดยม ีอาณตั ชวนะเกรียง-
ไกร รองปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา, ดร.ปัญญา หาญล�ายวง หวัหน้า
ผูต้รวจราชการ กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ร่วมกจิกรรม 

อดิศกัด์ิ เทพอาสน์ ผูว่้าราชการจงัหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ
ฝึกอบรม “การขับเคลือ่นเกษตรอนิทรีย์แบบบรูณาการบนพ้ืนฐานของการค้า
ทีเ่ป็นธรรมและหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง” โดยมูลนิธิสงัคมสขุใจ ร่วม
กบั บริษทั ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกจิเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) จ�ากดั 

วบิลูย์ นิมติรวานชิ ผอ.ภมูภิาคภาคเหนอื ททท. และ วรลกัษณ์ ตลุาภรณ์ 
ผอ.ใหญ่อาวโุสการตลาด บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ แถลงข่าวโครงการ “ผูห้ญงิ
เทีย่วไทย 2017 Best for Mom สงิหาพาแม่เทีย่ว” เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ภายในประเทศส�าหรบัคณุผูห้ญงิ ทีโ่รงแรมเรเนซองส์ 

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมผู้บริหารและ
พนกังาน ร่วมกจิกรรม “99,999 ดอกไม้จนัทน์ จากกรงุไทย ถวายพ่อ” เพือ่ส่ง
มอบให้กบักรงุเทพมหานคร น�าไปแจกจ่ายประชาชนท่ีมาร่วมในงานพระราชพธิี
ถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

วราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธกิาร ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิ
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ไทยสมทุรประกนัชวีติ พร้อมทมีไทยสมทุรจติอาสา
ร่วมกจิกรรมบรจิาคโลหิต ทีศ่นูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

นพ.สุพจน์ สัมฤทธวิณชิชา ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลยนัฮ ีพร้อมด้วย ทพญ.ลดาวดี 
สัมฤทธวิณชิชา รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาล ด้านการเงนิ และ จรีาภรณ์ โพธิก์ระจ่าง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายการพยาบาล แถลงข่าวเปิดตวัศูนย์ผู้สูงอายยุนัฮ ีอย่างเป็นทางการ 
เพ่ือรองรบัการขยายตวัของสังคมไทยทีก่�าลงัก้าวเข้าสู่ยคุสังคมผูสู้งอายุ 

มร.อากริะ ชมิซิ ึ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยลอตเต้ จ�ากดั จดักจิกรรม   
‘โคอะลามาร์ช อร่อยสนกุทกุจงัหวะ’  เปิดตวัรสชาตอิร่อยลงตวัใหม่ล่าสดุ      
โคอะมาร์ช ช็อคโก บานาน่า พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ครอบครัวสุดสนุก 
ครอบครวัศลิาชยั น�าทมีโดย จนู-กษมา น้องออกสัและน้องออก้า 

มลูนธิ ิEDF (มลูนธิกิองทนุการศกึษาเพือ่การพฒันา) ร่วมกบัมลูนธิผิูมี้เมตตา 
(ประเทศไทย) โดย ศจ.ดร.บญุเสริม วิทยช�านาญกลุ และ มร.จนูชิ ิคติามูระ  
ผูแ้ทนจากมลูนธิผิูม้เีมตตา (ประเทศญ่ีปุน่) มอบทนุการศกึษาแก่นกัเรยีน 
นกัศกึษาทีเ่รยีนดแีต่ยากจน ในเขตกทม.และจงัหวดัเชยีงใหม่ จ�านวน 57 ทนุ 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 18 ฉบับที่ 4632 (1157) วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ก่อกิจ ด่านชยัวจิิตร รองเลขาธกิาร กสทช. จดังานเปิดตวัโปรแกรมยกุต์ (แอป
พลเิคชนั) “กนักวน” เพือ่คุม้ครองสทิธคิวามเป็นส่วนตวัของผูใ้ช้โทรศพัท์ ด้วย
วิธกีารปิดกัน้เบอร์โทรศพัท์ท่ีโทรเข้ามาให้เกิดความร�าคาญ โดยม ีผูบ้รหิาร และ
ผูใ้ห้บรกิารเครอืข่ายมอืถอื ร่วมงาน ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลั ลาดพร้าว

เกยีรตศิกัดิ ์กรีตยิากรสกลุ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เค.พ.ีเอน็. มอเตอร์ คาร์ 
จ�ากดั มอบเงนิจ�านวน 220,000 บาท เพือ่สมทบทนุสร้างสถาบนัการแพทย์จัก
รีนฤบดินทร์ โดยมี ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี         
ผูช่้วยคณบดฝ่ีายวจิยั คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิด ีเป็นผูร้บัมอบ 

ผกายเนติ ์ เล่งอี ้ ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ณ กรงุ
ย่างกุง้ เป็นประธานในการเปิดงานสมัมนาในหวัข้อ “Smart Technology for 
Smart City Safe City” ซึง่จดัโดยการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ร่วมกบัเมสเซ่ แฟรงค์
เฟิร์ต และ บรษิทั ด ิเอก็ซ์ซบิสิ จ�ากดั 

สรญั รงัคสริ ิประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิารกลุม่ธรุกจิปิโตรเลยีมขัน้ปลาย บรษิทั 
ปตท. จ�ากดั (มหาชน) มอบสิง่ของจ�าเป็นทีไ่ด้รบับรจิาคจากพนกังาน ให้แก่ 
มณฑา พเิชฐพงศ์วมิตุ ิ หวัหน้าฝ่ายบรหิารทัว่ไป ทณัฑสถานหญงินครราชสมีา 
ในกจิกรรม “มอบพลงัน�า้ใจ คนืคนด ีสูส่งัคม” 

ชนิสา แก้วเรอืน ผูบ้รหิารศนูย์การค้าสยามพารากอน ร่วมด้วย ไพบลูย์ กนก-
วัฒนาวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่บรษิทั เดอะมอลล์ กรุป๊ จ�ากดั  และ 
จกัรกฤษณ์  กรีตโิชคชยักลุ ผูอ้�านวยการใหญ่อาวโุสบรหิารสนิค้า บรษิทั เดอะ 
มอลล์ กรุป๊ จ�ากดั ร่วมเปิดงาน “สยามพารากอน วอชท์ เอก็ซ์โป 2017” 

วรลกัษณ์ ตลุาภรณ์ ผูอ้�านวยการใหญ่อาวโุสการตลาด บรษิทั เดอะมอลล์ กรุป๊ 
จ�ากดั ร่วมกบั อรวรรณ เกลยีวปฎนินท์ Marketing Manager บรษิทั ฟิตเนส 
เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จ�ากดั มอบสทิธิพเิศษ M Privilege 365 วัน ส�าหรบัสมาชกิ 
M Card แลก 100 M Point เข้าฟิตเนส เฟิรส์ท ฟร!ี ทกุวนั 

ภาวิณี ทพิย์เพชร ผูอ้�านวยการส�านักบรหิารงานกรรมการและสือ่สารองค์กร บมจ.
เทเวศประกนัภยั ร่วมกบัศนูย์บรกิารสาธารณสขุ 9 จดัโครงการ “ต้นแบบผูส้งู
อายรุะยะยาวชมุชนในเขตพระนคร” น�าผูส้งูอายท่ีุอยูต่ดิบ้านให้ออกมามส่ีวนร่วม
ในกิจกรรมชมุชน ทีโ่รงแรมโฮเตล็ เด มอ็ค

มร.ฮโิตช ิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร น�าทมี     
ผู้บริหารฯและพนักงานอีซี่บาย ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพะยอม
ประชาสรรค์ จ.ชยัภมู ิ กบักจิกรรม ยเูมะพลสั “เกษตรผสมผสาน...เพือ่ความ
ยัง่ยนืสูช่นบท” ในโครงการ ‘อซีีบ่าย...เพือ่สงัคมไทย’ 

สังคม


