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สู้.. สู้..
อ่านได้ทันใจ 

ทั่วไทย ทั่วโลก 
บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

ระบบปฏบิตักิาร iOS 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่App Store 
ระบบปฏบิตักิาร Android 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่Play Store

หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำพิพำกษำ “ยิ่งลักษณ์” จะผิดหรือไม่ผิด 
25 สิงหำคมจะเป็นจุดเปลี่ยนกำรเมืองไทย 
ไม่แปลกที่ผู้มำให้ก�ำลังใจจะมืดฟ้ำมัวดิน 
พร้อมตะโกนให้ก�ำลังใจ “นายกฯปูแดง” 
“อ�านวย คลังผา” จี้ท�ำสัญญำประชำคม 
ไม่มีม็อบ ไม่มีรัฐประหำร ล้ำงไพ่องค์กรอิสระ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ตรวจกำรบ้ำน “สปท.” 
ผ่ำนเลยโอกำสทองปฏิรูปประเทศแล้ว 
“โสภณ พรโชคชัย” เตือนอย่ำ “เสียค่าโง่จีน” 
“Pegasus” ชี้กำรต่อสู้ของประชำชนต้องต่อเนื่อง 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4638 (1163) วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

17th Anniversary

เสยีของเสยีเปลา่

โลกวันนี้มีประเด็น 2

สามคัคปีรองดองของ คสช.ล้ม
เหลว ร่างสญัญาประชาคมสร้าง
ความปรองดอง ถกูเกบ็ใส่โหล 
ดองไปเรยีบร้อย สถานการณ์บ้าน
เมอืงในเดอืนนีท้ีจ่ะมคี�าตดัสนิ
คดีส�าคัญและต่อเน่ืองถึงเดือน
หน้าจะยิง่สะท้อนความล้มเหลว
เด่นชดัขึน้

การออกกฎหมายลกูเพือ่น�าไป
สูก่ารเลอืกตัง้ตามโรดแม็พยัง
ไม่พบสญัญาณว่าจะสะดดุเพือ่
ต่อเวลานั่งทับอ�านาจอย่างที่
หวัน่เกรงกนัก่อนหน้านี ้เมือ่พิ 
จารณาจากระยะเวลาท�างานที่
ผ่านมา ห้วงเวลาทีเ่หลอือยู่ และ
สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุ 
บนัชดัเจนว่าภารกจิสร้างความ



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ชดัเจนว่ารัฐประหารคร้ังนี้
เสยีของไปแล้วหนึง่อย่างคือ

สร้างความสามคัคีปรองดองในชาติไม่ได้

รฐับาลทหารคสช.กเ็ริม่ลดน้อยลง
ไปด้วยตามล�าดบั
 ทัง้นี ้เมือ่พจิารณาจากระยะ
เวลาท�างานทีผ่่านมา และระ-
ยะเวลาทีเ่หลอือยูใ่นอ�านาจพอ
จะสรุปฟันธงได้แล้วว่าการรัฐ 
ประหารครัง้นีเ้สยีของแน่แล้ว
อย่างหนึง่คอืจะไม่สามารถสร้าง
ความสามคัคปีรองดองให้เกดิ
ขึน้ในชาตไิด้
 จะเหน็ได้ว่าร่างสญัญาประชา-
คมเพือ่สร้างความปรองดองทีต่ป๊ีีบ
มาก่อนหน้านีว่้าจะเป็นผลงานชิน้
โบแดง แต่เมือ่ศกึษาเสรจ็แล้วกลบั
เกบ็เงยีบไม่ได้ถกูน�าออกมาด�าเนนิ
การใดๆ ซึง่ไม่ใช่เรือ่งเกนิความคาด
หมายว่าเมือ่ท�าเสรจ็แล้วจะเป็นผล

เสยีของเสยีเปลา่
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ช่องใช้เป็นเงือ่นไขกลบัเข้าสูอ่�านาจ
อกีในอนาคตของกองทพั
 ไม่ว่าจะเพราะท�าเตม็ทีแ่ล้วได้
แค่นี้ หรือจงใจเลี้ยงไข้ไว้จะด้วย
เหตผุลอะไรกต็าม แต่เรือ่งนีไ้ม่เป็น
ผลดต่ีประเทศโดยรวม
 ความจริงการแตกแยกทาง
ความคิดนั้นไม่ถือว่าเป็นปัญหา
เพราะคนสามารถคดิเหน็แตกต่าง
กันได้ แต่ส่ิงที่เป็นปัญหาคือเมื่อ
แตกแยกทางความคดิแล้วไม่พร้อม
ที่จะหาข้อยุติด้วยเหตุผล และยัง
พร้อมเผชญิหน้า พร้อมใช้ความรนุ 
แรงทัง้รปูแบบการใช้ก�าลงัและรปู
แบบการใช้อ�านาจและกฎหมายท�า 
ลายฝ่ายตรงข้าม จนท�าให้เกดิความ
รูส้กึว่าไม่เป็นธรรม
 เมื่อรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมจะท�า 
ให้ไม่ยอมรบั ถ้าความรูส้กึนีส้ะสม
ไปมากๆ ในอนาคตค�าตดัสนิไม่ว่า
จะของหน่วยงานไหน องค์กรใด จะ
ถกูปฏเิสธ เมือ่ไม่มหีลกัยดึให้ปัญ-
หายตุโิดยได้รบัการยมรบั การเผชญิ 
หน้ากนัด้วยความรนุแรงเป็นสิง่ที่
หลกีเลีย่งไม่ได้ในอนาคต
 การรฐัประหารครัง้น้ีบางทีนอก 
จากจะเสียของแล้ว หลายกรณีที่
คณะรฐัประหารท�ายงัเป็นปุย๋เร่งให้
ความขัดแย้งแตกแยกเจริญงอก-
งามกว่าทีผ่่านมาอกีด้วย
 ชดัเจนว่ารฐัประหารครัง้นีเ้สยี
ของไปแล้วหนึง่อย่างคอืสร้างความ
สามคัคปีรองดองให้เกดิขึน้ในชาติ
ไม่ได้
 ส่วนเรือ่งอืน่จะเสยีของ หรอื
ไม่กอ็ยูท่ีเ่ป้าหมายทีแ่ท้จรงิของ
การท�ารฐัประหารว่ายดึอ�านามา 
เพือ่อะไร

ตรวจจบัความเคลือ่นไหวทางการ
เมืองเพื่อประเมินสถานการณ์ล่า 
สดุพบว่าโรดแมพ็สูก่ารเลอืกตัง้ยงั
เดินหน้าต่อไปตามขัน้ตอนไม่มอีะ 
ไรสะดดุ
 การออกกฎหมายลกูประกอบ
รฐัธรรมนูญ 10 ฉบบัก่อนทีจ่ะปลด
ลอ็กการเมอืงขณะนีค้ณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญที่แปลงร่างมาท�า
หน้าทีย่กร่างกฎหมายประกอบรฐั 
ธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ยกร่างเสรจ็แล้ว 
5 ฉบบั ส่งให้สภานติบิญัญตัแิห่ง
ชาติ (สนช.) พจิารณาเหน็ชอบอยู่
ในขัน้ตอนรอน�าขึน้ทลูเกล้า 3 ฉบบั 
ประกอบด้วย ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ ร่าง พ.ร.ป. 
ว่าด้วยพรรคการเมือง และร่าง พ.ร.ป. 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้
ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง 2 ฉบบั
ทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาของ สนช.
คอื ร่างพ.ร.ป.ผูต้รวจการ และร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแห่งชาติ
 ส่วนอกี 5 ฉบบัทีอ่ยูร่ะหว่างการ
ยกร่างของ กรธ.ประกอบด้วยร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่น ดนิ 
ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธพีจิารณาของ
ศาลรฐัธรรมนูญ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการ
ทจุรติ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือก
ตัง้ ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
ได้มาซึง่ ส.ว.
 ทกุอย่างยงัเดนิหน้าไม่มอีะไร
สะดดุ ยงัไม่มรีายการคว�า่ร่างพ.ร.ป. 
ของ สนช.เพือ่ยดืเวลาเลอืกตัง้ออก
ไปอย่างท่ีหวัน่เกรงกนัก่อนหน้านี้ 
ส่วนร่างพ.ร.ป.ท่ีอยูร่ะหว่างการพ-ิ
จารณาจะมีฉบบัไหนถกูคว�า่หรอืไม่
ต้องรอตดิตามกนัต่อไป
 เมือ่การท�ากฎหมายลกูเดนิหน้า
หมายความว่าเวลาอยูใ่นอ�านาจของ

ศึกษาแนวทางสร้างความปรอง-
ดองอกีเล่มทีถ่กูเกบ็ไว้ในลิน้ชกั
 ความแตกแยกทางความคิด
การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งขัว้แบ่งสีจะ
ยังมีอยู่ต่อไป สถานการณ์ขณะน้ี
แค่ถูกอ�านาจกดทับไม่ให้แสดง-
ออกได้มากเหมอืนในอดตีเท่านัน้
 ยิ่งรัฐบาลทหารคสช.ใกล้ลง
จากอ�านาจการแสดงออกซึง่ความ
แตกแยกทางความคดิจะกลบัมารนุ 
แรงเด่นชดัขึน้ โดยเฉพาะในเดอืน
สงิหาคมนีท้ีศ่าลจะตดัสนิคดสี�าคญั
ทางการเมอืงหลายคดี
 แม้จะมบีางคนคดิว่าการเลีย้ง
ไข้ความแตกแยกให้ด�ารงอยูต่่อไป
อาจเป็นหนึง่ในแผนเพือ่ใช้เป็นข้อ
อ้างอยูต่่อ หรอืเลีย้งไข้ไว้เพือ่เปิด
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พ่อแม่จะต้องหวาดผวาว่าลกูจะไปเรยีนหรอืไป
ตาย  ส่งเข้าไปเรยีนกไ็ม่รูว่้าจะบาดเจบ็ล้มตาย
หรือไม่  
 แม้จะปฏริปูการศกึษามานานกาเลกไ็ม่ได้
เรื่องได้ราว เกิดเรื่องเกิดเหตุการณ์เป็นบท
เรียนแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังเกิดเรื่องไม่ดีไม่
งาม  เรียนไปก็หวาดหวั่นไป วิตกกังวลไป  
  ยังไงก็ขอฝากผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา  
ต้องหาวิธี ร่วมกันคิดให้ดี เมื่อก่อนช่างกล 
ปทมุวนัรบัน้องใหม่กด็ดู ี สถาปนาฉลองอะไร
ก็ดี แต่คราวนี้ชักจะดีแตกซะแล้ว ยังไงก็ขอให้
เอาการศึกษามาท�าให้เกิดสันติภาพและสันติ 
สุข อย่าเอาการศึกษาไปเป็นสงคราม เหมือน
ที่เกิดขึ้นที่เมเจอร์ นนทบุรี พ่อค้าแม่ค้าต้อง
หนีกันกระเจิง
 เพราะช่วงไม่กี่เดือนที่โรงเรียนเปิดก็เปิด
ศกึกนัแล้วหลายทีห่ลายแห่ง  แทนจะเปิดเรยีน
แล้วตั้งใจเรียนใฝ่หาความรู้ กลับเปิดศึกเปิด
สงคราม แล้วกบ็อบช�า้ บาดเจบ็ล้มตาย ผู้ปก-
ครองกับครูบาอาจารย์ก็ล�าบากเดือดร้อน 
 อาตมากไ็ด้ขอให้นกัเรยีนนกัศกึษาทัง้
หลายท�าตวัให้เป็นนกัศกึษา เป็นพลงัของ
ชาต ิ ไม่ใช่ท�าตวัเป็นภาระของสงัคม  ถกู
จบักมุคมุขงั เสยีเวลา เสยีงบประมาณไป
โดยเปล่าประโยชน์
  เจริญพร

นกัเรยีนนกัเลงเบ่งบานเหมอืนดอกอตุพดิทาง 
การศกึษา บานเมือ่ไรกเ็หมน็เมือ่นัน้  เรือ่งยก
พวกตกีนั ท�าร้ายกนั คลปิบางอนักโ็หดเกนิไป 
ท�าร้ายเด็กนักเรียนมัธยมจนแขนเกือบขาด 
 เมื่อไม่ก่ีวันท่ีผ่านมาช่างกลปทุมวันก็เปิด
ศึกกับช่างก่อสร้างอุเทนทวายอีก  เรียกว่าคู่นี้
เจอกันไม่ได้ ต้องตีกัน ท�าร้ายกัน ไม่ต่างกับ
เจอคูอ่รคิูอ่าฆาตมาหลายภพหลายชาต ิคนพวก
นีแ้ต่ละชาตแิต่ละภพเกดิมามอีย่างเดยีวคอื ตัง้
หน้า ตัง้ตาจะก่อเหตนุ่าสยดสยองต่อกนั  ท�า- 
ให้มีบาดเจ็บล้มตายกันอยู่เรื่อยๆ  
  เพราะมันมาจากสันดานดบิ ถ่อยเถ่ือน เอา 
การศกึษามาล้างกไ็ม่ส�าเรจ็ คงต้องล้างด้วยคกุ 
การศกึษายุคนี้เลอืกอาชญาวิทยาน้อยไปหรอื
เปล่า เดก็จงึได้ก่ออาชญากรรม ท�าร้ายร่างกาย
กนัเป็นว่าเล่น ไม่คดิจะอยูด่มีสีขุกนั อยาก   อยู่
ร้อนนอนทกุข์กนัอย่างย้ี มนัเป็นเร่ืองน่าอเนจ็-
อนาถ ถ้าปล่อยให้นกัเรยีนนกัเลงสวมเครือ่งแบบ 
แต่จิตวิญญาณเป็นอันธพาล เป็นนักเรียนอัน-
ธพาล 
 งบประมาณการศึกษาใช้มากมาย แต่ยัง
แก้ปัญหานีไ้ม่ส�าเรจ็  จงึจ�าเป็นต้องมมีาตรการ
อะไรทีท่�าให้คนพวกนีเ้ป็นนกัเรยีนสุภาพบุรษุ  
ไม่ใช่นักเรียนนักเลง เป็นอันธพาล หยุดสัน-
ดานอนัธพาลให้ได้ จะได้ท�าให้บรรยากาศการ
ศกึษาและสถาบันการศกึษาเข้มแขง็ขึน้  ไม่งัน้

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

 
In Brief : ย่อความ

นักเรียนนักเลง

ทรรศนะ

โรงเรยีนเปิดกเ็ปิดศกึกนัแล้วหลาย
ที่หลายแห่ง  แทนจะเปิดเรียนแล้ว
ตั้งใจเรียนใฝ่หาความรู้  กลับเปิด
ศกึเปิดสงคราม แล้วกบ็อบช�้า บาด
เจ็บล้มตาย   

ห่างกันไม่กี่วัน 2 แกนน�าพรรคเพื่อ- 
ไทย “วัฒนา เมืองสขุ-พิชยั นรพิ
ทะพนัธุ”์ ขาประจ�าการวพิากษ์วจิารณ์ 
“คณะรฐัประหาร” ก็ถกู “ปอท.” แจ้ง
ข้อหาพ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ รวมทัง้ “ประ-
วติร โรจนพฤกษ์” สือ่อาวโุส กถ็กูแจ้ง
ข้อหาวพิากษ์วจิารณ์ “คณะรฐั ประ-
หาร” ผ่านเฟซบุ๊ก
  จึงยิ่งเห็นชัดเจนว่า พ.ร.บ.คอม-
พิวเตอร์มีไว้เพื่ออะไร หรือ เพื่อความ
มั่นคงของใคร?
  สถานการณ์ที ่“ม่ันคง” จงึกลาย
เป็น “ความไม่ปรกติ” เพราะยิง่สะ-
ท้อนถงึความอ่อนไหวของ “ทัน่ผูพ้�า” 
และ “คณะรฐัประหาร”  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสมวลชน
ทีใ่ห้ก�าลงัใจ “ยิง่ลกัษณ์” ไม่ใช่สะท้อน
แค่ความเช่ือมั่นและศรัทธา แต่ยังสะ 
ท้อนถึงการใช้อ�านาจกับ “ยิ่งลักษณ์” 
และ “ผู้เห็นต่าง” ว่าถูกต้องชอบธรรม
มากน้อยเพียงใด?
  การใช้อ�านาจเบด็เสรจ็เดด็ขาด “ฝ่าย
ตรงข้าม” จงึยิง่สะท้อนถงึ “แก่นแท้” 
ของการท�ารฐัประหารครัง้นีเ้พือ่ “ปฏ-ิ
รปูประเทศ” หรือจัด “โครงสร้างอ�า 
นาจ” ใหม่!
  รฐัธรรมนญู “ฉบบัปราบโกง”  แต่
การทจุรติคอร์รปัชนักลับยงับานสะพร่ัง 
เช่นเดียวกับ“ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 
ทีถ่กูตัง้ค�าถามว่าเป็นแค่วาทกรรม “ขาย
ฝัน” หรือ “เพ้อฝัน” หรือไม่?
  เพราะ 3 ปี ภายใต้อ�านาจเบ็ด 
เสรจ็เดด็ขาดยงัล้มเหลวสิน้เชงิ ไม่
ว่าจะเป็นการสร้าง “ความปรองดอง” 
หรอืการแก้ปัญหา “เศรษฐกจิ”! 

ยิ่งใช้ยิ่งพัง!
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เศรษฐกิจ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,900.00 บาท

 ขาย 20,000.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,541.00  บาท

 ขาย   20,000.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,267.87  ขาย 1,268.25
ลอนดอน ซื้อ 1,268.05 ขาย 1,268.24

ภาวะหุน้ 4 สงิหาคม 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) 

33.53

40.09375

45.76375

4.3675

0.31308

24.7695

+0.01  1,578.26  
  34,679.12
-1.20  2,249.34  
  24,074.36
-0.50  1,002.19  
  19,148.00
-2.37  555.44  
  2,149.77

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,685.45  -2.87

2,361.30  +1.41

2,479.81  -2.80

 1,839.07  -1.98  

 2,390.39  +0.66  

 2,932.85  +4.45 

 1,251.66  +0.14  

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

3,665.51

10.57

4,778.97

13.78

-1,113.47

-

10,407.75

30.01

11,343.45

32.71

-935.70

-

16,708.32

48.18

15,340.84

44.24

1,367.48

-

รอเงนิตา่งชาตซิือ้หุน้ใหญ่

 นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รอง
กรรมการผูจ้ดัการและหวัหน้าฝ่าย
วิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ 
วเิคราะห์ภาพรวมตลาดหุน้ไทยใน
งานสมัมนา TISCO Monthly Gu-
ru Updates ซึ่งเป็นหน่ึงในกิจ-   
กรรมสมัมนาประจ�าเดอืน เพือ่เผย
แพร่บทวิเคราะห์และทิศทางการ
ลงทนุให้ลกูค้าทสิโก้และนกัลงทนุ
น�าไปใช้เป็นในการลงทนุว่า เดอืน
สงิหาคมและกนัยายนมโีอกาสย่อ
ตวั ส่วนหนึง่มาจากแรงขายจากนกั
ลงทนุสถาบนั เพราะจากการเกบ็
สถติพิบว่าส่วนใหญ่ช่วงเดอืนสงิ-
หาคมและกันยายนของทุกปี นัก
ลงทุนสถาบันจะขายหุ้นเพื่อปรับ
พอร์ตการลงทนุโดยประเมนิว่าเดอืน
สงิหาคมและกนัยายนปีนี ้นกัลงทนุ
สถาบนัจะมสีถานะขายสทุธปิระ-
มาณ 20,000 ล้านบาท หลัง 7 
เดอืนแรกของปี 2560 มสีถานะซือ้
สทุธ ิ46,036 ล้านบาท จงึเหน็ว่า
ดชันหีุน้ไทยไตรมาสที ่ 3 จะปรบั
ตวัขึน้ไม่เกนิ 1,590-1,600 จุด และ
ลงมาท�าจดุต�า่สดุของไตรมาสเดอืน
กนัยายนที ่1,555-1,530 จดุ
  แนะน�าให้นักลงทุนทยอยซื้อ
สะสมในเดอืนกนัยายน หากดชันี
ย่อตวัลงมาอยูท่ีร่ะดบั 1,555 จุด 
กรณีที่ย่อลงแรงกว่านั้นให้ทยอย

เข้าซือ้ทีแ่นวรบัถดัไปที ่1,535 จดุ 
เน้นซือ้หุน้ขนาดใหญ่รอรบัเงนิทนุ
ต่างประเทศทีค่าดว่าจะไหลเข้ามา
อกีครัง้ในไตรมาสที ่4 หลงัสถานะ
การถอืครองของนกัลงทนุต่างประ 
เทศอยูใ่นระดบัต�า่ทีส่ดุนบัตัง้แต่ปี 
2548 ขณะทีเ่ศรษฐกจิไทยไตรมาส
ที ่ 4 จะฟ้ืนตวัอย่างชดัเจน โดยมี
ปัจจัยหนนุหลักคอืการลงทนุภาค
รฐั ท�าให้ตลาดหุ้นกลับมาร้อนแรง
อกีครัง้ โดยประเมินดชันเีป้าหมาย
ดชันหีุน้ไทยไตรมาส 4 ที ่ 1,650 
จดุ ส�าหรบัหุน้เด่นเดอืนสงิหาคม
คอื AP, BANPU, BEAUTY, RO-
JNA, SEAFCO และ TPIPP
  ส�าหรบัหุน้ต่างประเทศในเดอืน
สงิหาคมและกนัยายนมโีอกาสสงู
ทีต่ลาดหุน้ทัว่โลกจะเข้าสูช่่วงปรบั
ฐานลงประมาณ 5-8% จากจุด
สงูสดุของปี 2560 เพราะในช่วงนี้
เป็นช่วงศนูย์รวมข่าวร้ายโดยมปัีจ 
จยัลบ 4 ประเดน็ คอื 1.นโยบาย
การเงินของประเทศหลักของโลก
อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน นักลงทุน
ต้องจับตานโยบายการเงนิธนาคาร
กลางสหรัฐ (Fed) และธนาคาร
กลางยโุรป (ECB) โดยวนัที ่ 20 
กนัยายน Fed จะเริม่ประกาศแผน 
การลดขนาดงบดลุจากปัจจบุนัอยู่
ที ่4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั

  อย่างไรกต็าม นกัวิเคราะห์คาด
ว่าในไตรมาสที ่4 ปี 2560 Fed จะ
ลดงบดลุประมาณ 29,000 ล้านดอล 
ลาร์สหรฐั ปี 2561 ลดลง 330,000 
ล้านดอลาร์สหรฐั และปี 2562 จะ
ลดลงอกี 530,000 ล้านดอลลาร์
สหรฐั ขณะที ่ECB เตรยีมลดมาตร 
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) 
จาก 60,000 ล้านยูโรต่อเดือน 
เหลอื 40,000 ล้านยโูรต่อเดอืน 2. 
ความไม่แน่นอนของนโยบายด้าน
ต่างๆของประเทศสหรฐั เช่น การ
ผลักดันร่างกฎหมายประกันสุข-
ภาพฉบับใหม่ทีจ่ะมาแทนโอบามา
แคร์ 3.DOWJONES และ NA-
DAQ ของสหรฐัปรบัตวัขึน้โดยไม่มี
การปรบัฐานเกนิกว่า 5% มา 11 
เดือนติด เข้าถึงจุดซื้อมากเกินไป 
(Overbought) และ 4.ราคาหุน้ทัว่
โลกเริม่แพงนบัจากปี 2553 ทีเ่กดิ
วกิฤต Dot Com Bubble

โชว์แผนธรุกจิ : เกศรา มญัชศุรี 
กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกั
ทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ 
12 ธุรกิจเพื่อสังคมและขอบคุณผู้
บริหารจาก 13 บจ. ในตลาดหลัก 
ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทีม่าร่วมเป็นโค้ช
แนะน�าเทคนิคและถ่ายทอดประ-
สบการณ์ในงาน “SET Social 
Impact Gym by mai Executives: 
Demo Day” 

ทสิโก้คาดเดอืนสงิหาคมและกนัยายน นกัลงทนุสถาบนัขาย
หุน้ 20,000 ล้านบาทปรบัพอร์ต แนะนกัลงทนุเริม่ทยอยซือ้
หุน้ใหญ่เกบ็ รออานสิงส์ Fund Flow ไหลเข้าหลงัสถานะถอื
ครองต่างชาตติ�า่สดุนบัตัง้แต่ปี 2548 

ววิฒัน์ เตชะพลูผล
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กีฬา

เนย์มาร์ กองหน้าตวัใหม่ของทมีปารสี แชงต์ 
แชแมง ประกาศพร้อมรับความท้าทายใหม่ 
ลัน่ขอพาทมีปารสี ยิง่ใหญ่ หลงัจากทีย้่ายมา
จากทมีบาร์เซโลน่า ด้วยค่าตวัท่ีเป็นสถติโิลก 
200.6 ล้านปอนด์ เป็นเวลา 5 ปี  
 บริษัทรับแทงพนัน ตั้งราคาให้เนย์มาร์ 
เป็นดาวซัลโวของแชมเปี้ยนส์ ลีก ไว้ที่ราคา 
20/1 และเขาจะยิงประตูทีมบาร์เซโลน่า ใน
นัดชิงชนะเลิศ ที่ราคา 66/1 นอกจากนี้ ยัง
ตัง้ราคาว่า เนย์มาร์ จะยิงประตใูห้กบัทีมใหม่
ของเขา 30 หรือมากกว่า 30 ประตูในลีก ที่
ราคา 9/1 และจบฤดูกาลด้วยต�าแหน่งดาว
ซัลโว ในราคา 7/2 ขณะที่ตั้งราคาให้ทีม
ปารีส คว้าแชมป์ดิวิชั่น 1 ฝรั่งเศส ไว้ที่ 1/7 
ขณะที่แชมป์แชมเปี้ยนส์ ลีก ที่ราคา 9/1 
 กองหน้าทีมชาติบราซิล กล่าวไว้ในเว็บ-
ไซต์ของทีมปารีส แซงต์ แชแมง ว่า “ผมมี
ความสขุมากๆทีไ่ด้ร่วทมีปารสี แซงต์ แชแมง 
นับตัง้ แต่ผมเดนิทางมายโุรป ทมีแห่งนี ้แสดง
ให้เห็นถงึความมุง่มัน่และความกระตอืรอืร้น

ในการซือ้นกัเตะเข้ามาเสรมิทมี โดยตัง้ราคา
ให้ ออสมาเน เดมเลเล ราคา 11/8 อิงโก้ 
มาร์ติเนซ จากโบรสุเซยี ดอร์ทมนุด์ กบัฟิลปิ
เป้ คูตินโญ่ จากลิเวอร์พูลอยู่ที่ 5/2 

‘เนยม์าร’์ลัน่พา‘ปารสี’ยิง่ใหญ่

ไมเคิล โอเว่น  เชือ่ว่า ทมีลเิวอร์พลู สามารถ
ทีจ่ะเบรกทีมบาร์เซโลน่า ในความพยายาม
ทีจ่ะคว้าตวั ฟิลเิป้ คตูนิโญ่ ไปร่วมทมี หลัง
จากที่ก่อนหน้านี้ ลิเวอร์พูล บอกปัดข้อ
เสนอ 72 ล้านปอนด์ไปแล้ว แต่จากการที่ 
เนย์มาร์ ย้ายไปร่วมทีมปารสี แซงต์ แชแมง 
ด้วยค่าตวัสถติโิลก ท�าให้มกีารคาดการณ์
กนัว่า บาร์เซโลน่า อาจจะกลับมาให้ความ
สนใจในตวั คตูนิโญ่ อกีครัง้หนึง่ 
 “แน่นอน ช่วงทีผ่่านมา เรือ่งราวทีเ่กดิ
ขึน้ในสเปน กค็อื เรือ่งสญัญาย้ายทมีของ 
เนย์มาร์ แต่ตอนนี้ได้ผ่านไปแล้ว ความ
สนใจของหลายคน อาจจะหนักลบัมาประ  
เด็นการย้ายทีมของ คตูนิโญ่ กไ็ด้ แต่ผมคดิ
ว่า เป็นเรือ่งทีด่มีากท่ีลเิวอร์พลู ตกลงต่อ
สญัญาระยะยาวกบั คตูนิโญ่ ไปแล้ว และ
นบัตัง้แต่นัน้มา ลเิวอร์พลู สามารถไปเล่น
แชมเป้ียนส์ ลกี ได้ และมทีมีทีแ่ขง็แกร่งขึน้
ด้วย และกไ็ม่คดิว่า คตูนิโญ่ จะคดิย้ายทมี
ตอนนี”้ โอเว่น กล่าว  

แอนดี้ เมอร์เรย์ มือ 1 ของโลกจากสหราช
อาณาจักร และ มาเรีย ชาราโปว่า อดีตมือ 
1 หญงิของโลก ประกาศถอนตวัจากการแข่งขนั
โรเจอร์ส คัพ เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ 
 เมอร์เรย์ วัย 30 ปี ชาวสกอตแลนด์ กล่าว
ยอมรับว่า เขารู้สึกเสียใจ ที่ต้องพลาดลงการ
แข่งขันที่มอนทรีออล และที่โตรอนโต้ แต่ก็
กล่าวเสริมว่า “ผมจะพยายามท�าทุกวิถีทางที่
ท�าให้ผมสามารถกลับมาลงแข่งขันอย่างเร็ว
ที่สุด 
 ส�าหรับ เมอร์เรย์ อาจจะสูญเสียมือ 1 ของ
โลก ให้กับ ราฟาเอล นาดาล ในสัปดาห์หน้า
ได้ และยังต้องลุ้นต่อไปว่า เขาจะสามารถลง
แข่งรายการ ยูเอส โอเพ่น ที่จะมีขึ้นในวัน ที่ 
28 สิงหาคม ได้หรือไม่ ส�าหรับโปรแกรมต่อ
ไปที่ เมอร์เรย์ อาจจะได้ลงเล่นก็คือ รายการ 
ซนิซเินต ิมาสเตอร์ส ทีจ่ะมขีึน้ในวนัที ่14 สงิ-
หาคม 
 ขณะที่ ชาราโปว่า มีอาการบาดเจ็บที่แขน

‘เมอร์เรย์-มาเรยี’ถอนตวั 
ซ้าย และอาจจะส่งผลให้แชมป์แกรนด์สแลม 
5 สมัย พลาดลงรายการยูเอส โอเพ่น แกรนด์ 
สแลม สุดท้ายของปีก็เป็นไปได้ 
 “ฉันรู้สึกเสียใจที่ต้องพลาดรายการโร-    
เจอร์ส คพั ในปีนี ้ฉนัได้สทิธิไ์วด์การ์ดแล้ว ฉนั
มีประสบการณ์ทีด่กีบัแฟนๆทีโ่ตรอนโต้ เสมอ
มา ฉันเสียใจที่อาการบาดเจ็บท�าให้ฉัน ต้อง
หลุดจากคอร์ตเทนนิสอีกครั้ง ฉันจะต้องท�า 
งานอย่างหนกั เพือ่ให้ฉนักลบัมาสูเ่กมทีฉ่นัรกั
โดยเร็วที่สุด” ชาราโปว่า กล่าว 
 อาการบาดเจ็บดังกล่าว ท�าให้ ชาราโป-  
ว่า เพ่ิงจะถอนตัวจากการแข่งขันที่สแตม-         
ฟอร์ด ในรอบที่สอง เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลัง
จากที่เธอพ้นโทษแบนเป็นเวลา 15 เดือน เธอ
ลงแข่งขันมาแล้ว 4 รายการ แต่ ชาราโปว่า    
ก็ยอมรับว่า เธอเริ่มรู้สึกถึงอาการบาดเจ็บที่
แขนเข้ามารบกวนเธอ ในเกมรอบแรก ที่เธอ
เอา ชนะ เจนนิเฟอร์ เบรดี้ จากประเทศอเม-
ริกามาได้นั่นเอง 

ของพวกเขามาตลอด มีความท้าทายที่ยิ่ง
ใหญ่ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้
ผมต้องการย้ายทีมมาร่วมงานกับเพื่อนใหม่
ของผม เพือ่ให้ทีมกอบโกยความส�าเรจ็ต่างๆ 
ตามที่แฟนบอลต้องการ” 
 “ความกระตือรือร้นของทีมปารีส ดึงดูด
ให้ผมตัดสินใจมาที่นี่ ผมเล่นฟุตบอลในยุ-
โรป มา 4 ปีแล้ว ผมรู้สึกว่า ผมพร้อมแล้ว
ส�าหรบัความท้าทายใหม่ นบัจากวนันี ้ผมจะ
ช่วยเพือ่นๆผมเดนิไปสู่เป้าหมายของทีม เพือ่
น�าความสุขให้กับแฟนบอลนับล้านๆคนที่มี
อยู่ทั่วโลก” 
 ท่ีคมัป์น ูเนย์มาร์ คอืหนึง่ในสามประสาน
ที่รู้จักกันในนามที่ว่า “MSN” คือ ไลโอเนล 
เมสซี่, หลุยส์ ซัวเรซ และเนย์มาร์ ที่ช่วยให้
ทีมบาร์เซโลน่า คว้าแชมป์ลีก 3 สมัย แชมป์
บอลถ้วย และแชมป์แชมเปี้ยนส์ ลีก เมื่อ
ฤดูกาล 2014-15 
 บรษิทัรบัแทงพนนั ยงัตัง้ราคาต่อไปด้วย
ว่า บาร์เซโลน่า น่าจะใช้เงินส่วนหนึ่งที่ได้มา 

‘คตูนิโญ่’ไม่ย้าย 
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ของเขา 2-3 วันก่อนเกิดเหตุ
 โหมว เกดิทีเ่มอืงตงกวน มณ-
ฑลกว่างตง และมาสมัครเป็นพี่
เลี้ยงเด็กให้ครอบครัวของเขากว่า
ปีแล้ว
 โดยไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุ โหมว
ยนืเงนิจากจ ูเป็นจ�านวน 100,000 
หยวน (ประมาณ 500,000 บาท) 
โดยอ้างว่า จะน�าเงินไปซื้อบ้าน
 อย่างไรก็ตาม ต�ารวจที่ท�าคดี
เปิดเผยว่า โหมวไม่ได้เอาเงนิไปซือ้
บ้านตามท่ีได้กล่าวไว้ ขณะเดียว 
กนั โหมวเองกมี็ปัญหาตดิการพนนั
ออนไลน์
 เมิง่ ฉ ี(นามสมมตุ)ิ อดตีเพือ่น
ของโหมว ได้เปิดเผยกบัส่ือมวลชน
ของจนีว่า โหมวเคยท�างานให้เธอ
มาก่อน แต่โหมวถกูไล่ออกจากงาน
เพราะเธอถูกผู้จ้างหลายรายราย 

ทางต�ารวจมณฑลหังโจวได้ของให้
ทางส�านักอยัการสงูสดุท้องถ่ินออก
หมายจับพี่เลี้ยงเด็กในข้อหาวาง
เพลงิอพาร์ตเมนต์ จนท�าให้ครอบ 
ครัวนายจ้างของเธอ ประกอบไป
ด้วย เดก็ 3 คนและแม่ของเดก็เสยี
ชีวิต
 โหมว หวนจิน พี่เลี้ยงวัย 34 
ปี ถกูจบัเมือ่วนัพธุที ่28 มถินุายน
ท่ีผ่านมา ในข้อหาลอบวางเพลงิและ
ขโมยทรัพย์สนิของนายจ้าง ซึง่การ
วางเพลิงของเธอเกิดขึ้นเมื่อวันท่ี 
22 มถินุายน ในอพาร์ตเมนต์ราคา
แพงภายในเมอืง คร่าชวีติเดก็น้อย
ทั้ง 3 คน
 เดก็คนโตอาย ุ11 ปีและคนเลก็
สุดอายุเพียง 6 ปีเท่านั้น
 เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิด
กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ในสงัคม เพราะครอบครวันายจ้าง
กไ็ม่ได้มปัีญหาอะไรกบัพีเ่ลีย้งราย
ดังกล่าว
 หลิน เสนิปิง คณุพ่อผูท้ีบ่งัเอญิ
วันเกิดเหตุอยู่ระหว่างการออกไป
ท�างานยงัต่างเมอืงให้การว่า โหมว 
ได้ยืมเงินจากจู เสี่ยวเจิน ภรรยา
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งานมาว่า โหมวขโมยของ
 เมิง่กล่าวว่า โหมวจะขโมยของ
ไปวางไว้ทีโ่รงรบัจ�าน�าและน�าเงนิ
ที่ได้ไปใช้กับการพนันจนหมด
 ต�ารวจเปิดเผยว่า ภายหลงัจาก
การสอบสวนโหมวยอมรับว่า เธอ
ขโมยนาฬิกาและสร้อยข้อมือของ
เด็กๆไป
 วันเกิดเหตุ ไฟเริ่มลุกไหม้ขึ้น
บนชั้นที่ 18 ของอพาร์ตเมนต์เมื่อ
เวลา 05.00 น. และลุกลามไปทั่ว
ชัน้ขนาด 50 ตารางเมตรอย่างรวด 
เร็ว
 จู คุณแม่ของเด็กๆพยายาม
โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือถึง 2 
ครั้ง แต่ไม่มีสัญญาณตอบรับจาก
โทรศัพท์ใดๆ
 พีช่ายของจ ูพยายามจะเข้าไป
ช่วยเหลอืน้องสาวและหลานๆทนั 

จับ‘พี่เลี้ยง’วางเพลิง

ททีีม่าถงึทีเ่กดิเหต ุแต่โดนเจ้าหน้า 
ที่และนักดับเพลิงดึงตัวไว้
 แม้ว่านักดักเพลิงจะสามารถ
ช่วยจูและเด็กๆออกมาได้ แต่ทั้ง 
หมดเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
 โหมวให้การในตอนแรกว่า เธอ
ถกูนายจ้างส่ังให้ลงไปชัน้ล่างเพือ่
ไปแจ้งต�ารวจ แต่หลังจากสอบ-
สวนอย่างหนักเธอถึงยอมรับสาร 
ภาพว่า เธอเป็นคนจุดไฟเผาเอง
 เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิด
กระแสการรับพ่ีเล้ียงหรือการรับ
แม่บ้านว่า ควรจะมีมาตรการใน
การคดัเลือกก่อนทีจ่ะส่งไปท�างาน
ตามบ้านพกัอาศยั และทางบรษิทั
จัดหาแม่บ้านก็ควรจะคัดเลือก  
คนให้มีมาตรฐานมากขึ้นก่อนที่
จะเกิดเรื่องเลวร้ายเช่นนี้อีกใน
อนาคต 
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ชายชราใต้แสงจันทร์  
 จากน้ันชายชราก็ลุกขึ้นเดินไป 
เว่ยกูว้ิง่ตาม จนไปพบหญงิชราตา-
บอดเดนิจงูมอืมากบัเดก็หญิงวัย 3 ปี 
ชายชราจงึบอกแก่เว่ยกูว่้า เดก็ผูห้ญิง
คนนัน้คอืเนือ้คูข่องเขา
 เว่ยกูไ้ด้ยนิดงันัน้โกรธมาก เลย
สั่งให้คนรับใช้ไปสังหารเด็กผู้หญิง
คนนัน้เสยี คนรบัใช้ได้ใช้มดีฟันไปที่
เดก็หญิงคนนัน้แล้วกว่ิ็งหนไีป ส่วน
เว่ยกูพ้ยายามตามหาชายชราคนนัน้
เพือ่คดิบญัช ีแต่กห็าไม่พบ
 ผ่านไป 14 ปี เว่ยกู้ก็มาพบกับ
หญงิสาวทีถ่กูใจ หญิงสาวผูน้ีม้ใีบ-
หน้างดงาม หากแต่ทีห่น้าของนาง

กลบัมแีผลเป็นอยูห่นึง่รอย เว่ยกู้
จงึถามว่าทีพ่่อตาว่า รอยแผลนัน้
เกดิจากอะไร 
 ว่าทีพ่่อตาตอบว่า เมือ่ 14 ปี
ก่อน ขณะที่ลูกสาวของตนไป
เทีย่วทีเ่มอืงซ่งเฉงิกบัพีเ่ล้ียง อยู่
ดีๆ กม็คีนบ้าว่ิงมาฟัน แต่เคราะห์
ดีนางไม่เสียชีวิต เหลือแต่รอย
แผลดงักล่าว
 เว่ยกูไ้ด้ยินดงันัน้กต็กใจเป็น
อย่างมาก และเชือ่ในค�าพดูของ
ชายชราดงักล่าว นบัแต่นัน้เขาก็
รกัภรรยาของเขาอย่างยิง่
 สภุาษตินี ้แต่เดมิหมายถงึ เทพ 
เจ้าแห่งพรหมลขิติ ต่อมาใช้เรยีก
พวกแม่สือ่  

ฉบบันีข้อเสนอสภุาษติท่ีว่า “เยว่ 
เซีย่ เหล่า เหรนิ” หรอื “ชายชรา
ใต้แสงจนัทร์”
 ในสมัยราชวงศ์ถัง มีชายผู้
หนึง่นามว่า เว่ยกู ้ ครัง้หน่ึง เขา
เดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองซ่ง
เฉงิและพกัอยูท่ีโ่รงเตีย๊มแห่งหนึง่
ช่ือว่า หนนัเตีย้น
 อยู่มาคืนหนึ่ง เขาเดินท่อง
เทีย่วในเมอืงยามราตร ี กไ็ปพบ 
เห็นชายชราผู้หนึ่งปูเส่ือนั่งอยู่

กลางแสงจันทร์ ก�าลังอ่านหนังสือ
เล่มหนาเล่มหน่ึง ข้างตัวกม็ด้ีายแดง
อยูก่ลุม่หน่ึง
 ด้วยความแปลกใจ เว่ยกูจ้งึเดนิ
เข้าไปถามชายชราว่า “ท่านอ่านหนงั 
สืออะไรอยู่หรือ” ชายชราตอบว่า   
“นี่คือหนังสือแต่งงานของชายและ
หญงิ” เว่ยกูแ้ปลกใจจงึถามต่อไปว่า 
“แล้วด้ายแดงเล่า มีไว้เพื่ออะไร” 
ชายชราตอบว่า “ด้านแดงเหล่านีเ้อา
ไว้เพื่อผูกขาชายและหญิงท่ีเป็นคู่   
กนั ไม่ว่าทัง้คู่จะห่างไกลแค่ไหน ด้าย
แดงน้ีกจ็ะน�าให้ท้ังคู่มาพบและแต่ง-
งานกนั”



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4638 (1163) วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลว๋อ เจีย๋ แห่ง chinadaily.com.cn สะท้อนปัญหาขยะในทะเล ซ่ึง
ล่าสดุมกีารพบขยะกลุม่ใหม่ในมหาสมุทรแปซฟิิกใกล้ชลิแีละเปรู 
ปกคลุมพื้นที่ถึง 2.6 ล้าน ตร.กม. กว้างกว่าประเทศไทย 5 เท่า

ต่างประเทศ

เมนต์ คอนโดมเินยีม และบ้านจดั-
สรรเพิม่ หวงัรองรบัความต้องการท่ี
คาดว่าจะคกึคกั
 แต่ความเคลือ่นไหวเท่าทีผ่่าน
มาผดิคาด สถานการณ์แทบไม่
ต่างจากเดมิ ท�าให้ ผูป้ระกอบการ
อสงัหารมิทรพัย์ ประสบปัญหา
ทางธรุกจิตามๆกนั 
 วเิคราะห์กนัว่า ปัญหาเกดิจาก
กฎหมายมคีวามซบัซ้อน ท�าให้ชาว
ต่างชาตขิาดความมัน่ใจ  
 ดงันัน้ ผู้ประกอบการเหน็ว่า ร่าง
กฎหมายใหม่ ทีเ่พิม่ระดับความจงู 
ใจด้วยการขยายระยะเวลาเช่าเป็น 
99 ปี จะไม่สามารถกระตุน้ตลาดได้
มากนกั หากมเีงือ่นไขซบัซ้อนเกนิไป
เหมอืนกฎหมายฉบบัปัจจบุนั 
 ส�าหรบัการลงทนุของผูป้ระกอบ
การต่างชาต ิ (Foreign Direct In-
vestment : FDI) ในเวยีดนามช่วง 
7 เดือนแรกปีนี้ (มกราคม-กรก     
ฎาคม) รวมวงเงินลงทุน 21,930 
ล้านเหรยีญสหรฐั (732,500 ล้าน
บาท) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่
แลว้ถึง 52% สะท้อนถงึนักลงทนุ
ต่างชาต ิยงัคงทยอยเข้าสูเ่วยีดนาม
เพิม่ขึน้ 
 อย่างไรกต็าม เมด็เงนิลง-
ทนุดงักล่าวนัน้ อยูใ่นภาคธรุกจิ
และอตุสาหกรรมอืน่ ยังไม่กระ 
จายสูภ่าคอสงัหารมิทรพัย์มาก
นกั จงึท�าให้เวยีดนามต้องปรบั
แผนกระตุน้เชงิรกุ ด้วยกฎหมาย 
ฉบบัใหม่

 

 
 

In Brief : ย่อความ

เวยีดนามเตรยีมออกกฎ-
หมายใหม่ เปิดให้ชาวต่าง
ชาตเิช่าท่ีดนิได้นาน 99 ปี 
จุดประสงค์เพ่ือกระตุ้น
ตลาดอสงัหารมิทรัพย์ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั่ว
ประเทศ 18 แห่ง

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

เวียดนามเตรียมกระตุ้นตลาด
อสงัหารมิทรพัย์เชงิรกุครัง้ใหม่ หลงั
แผนแรกไม่ประสบความส�าเรจ็เท่า
ทีค่วร โดยแผนใหม่เปิดกว้างให้ต่าง
ชาติเช่าอสงัหารมิทรพัย์ได้นาน 99 ปี

น�าเสนอโดยรฐับาล
 นายกรฐัมนตรเีหงยีน ซวน
ฟกุ มจีดุประสงค์ใช้กฎหมายนี้
จงูใจนกัธรุกจิต่างชาต ิเข้าไปลง 
ทนุในเขตเศรษฐกจิพเิศษ ซึง่ปัจ-
จบุนัม ี18 แห่ง และอยูร่ะหว่าง
พฒันาอกี 3 แห่ง โดยกฎหมาย
ใหม่ ใช้บงัคบัเฉพาะการซือ้บ้าน
และทีด่นิ ภายในเขตเศรษฐกจิ
พิเศษเท่านัน้ ไม่ได้ครอบคลมุท่ัว 
ประเทศ
 ส�าหรับกฎหมายฉบับปัจจุบัน
ของเวยีดนาม ซึง่เป็นฉบบัแก้ไข บงั 
คับใช้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว อนุญาตให้
บรษิทัต่างชาต ิทัง้ทีอ่ยูใ่นเวยีดนาม
และต่างประเทศ รวมทัง้ชาวต่างชาติ
ทีม่วีีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย สามารถ
เช่าอสงัหารมิทรพัย์ได้นาน 50 ปี โดย
ไม่จ�ากัดขนาดพื้นที่และจ�านวนสิ่ง
ปลกูสร้าง
 ช่วงเริม่ใช้กฎหมายฉบบัแก้ไข ซึง่
เปิดเสรมีากกว่ากฎหมายเก่า ผูป้ระ 
กอบการของเวยีดนาม คาดว่าตลาด
อสังหารมิทรพัย์จะคกึคกั ชาวต่างชาติ
ทีอ่ยูใ่นเวยีดนามประมาณ 82,000 
คน คงตดัสนิใจเช่าทีอ่ยู่อาศัยเพิ่ม
ขึน้ 
 ผูป้ระกอบการจงึพฒันาอพาร์ต 

 ปัจจบุนักลุม่ประเทศอาเซยีน ที่
มีกฎหมายอนุญาตให้ชาวต่างชาติ
เช่าบ้านพร้อมทีด่นิได้นาน 99 ปี มี
เพยีงประเทศเดยีวคอื กมัพชูา และ
เวยีดนาม จะเป็นประเทศที ่2 หาก
ร่างกฎหมายผ่านสภาแห่งชาติ
 ทัง้นี ้สภาแห่งชาตเิวยีดนามก�า 
หนดพจิารณาร่างกฎหมายนี ้เดอืน
ตลุาคม หลายฝ่ายคาดว่าสภาฯ น่า
จะลงมตเิหน็ชอบ เนือ่งจากเป็นแผน

เวยีดนามใหต้า่งชาตเิชา่ท่ีดนิ99ปี

ข้อมูลภาพ : tuanlk.net
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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

SDS-OM-180717-02

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢ÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä Œ́
 • ÊÒÁÒÃ¶ä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èä´Œ
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¢ÑºÃ¶Â¹µ�ä´Œ (ÁÕãºÍ¹ØÞÒµ¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ�)
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

ºÃÔÉÑ·Ïà»š¹¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ à¤Ã×èÍ§ªÑè§ DIGITAL
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈµŒÍ§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹µÓáË¹‹§ ´Ñ§¹Õé

Ê¹ã¨ÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂµ¹àÍ§ ËÃ×ÍÊ‹§¨´ËÁÒÂ¾ÃŒÍÁËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤ÃÁÒ·Õè
ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
àÅ¢·Õè 136/8 ËÁÙ‹ 3 ¶¹¹¹¤ÃÍÔ¹·Ã� µÓºÅºÒ§¢Ø¹¡Í§

ÍÓàÀÍºÒ§¡ÃÇÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11130 â·Ã. 08-6342-1678 (¤Ø³ÍŽÒ)
08-1358-1339 (¤Ø³ÍÖè§) â·Ã. 0-2959-7336-7

â·ÃÊÒÃ : 0-2959-7338 Email : scales1@ksc.th.com, 
a-aor-2518@hotmail.com ID LINE : ekachaiids

ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 

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
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)
084033-OM-010817-01

ขายที่ดิน
100 ตร.ว.

หลัง มศว องครักษ
ถนนคอนกรีต เขาออกได 2 ทาง

ถมแลว น้ำไฟพรอม
อยู จ.นครนายก

ตร.ว.ละ 11,000 บาท
(เจาของขายเอง)

โทร.  08-4033-2566
 08-4033-2567

084033-OM-010817-01

ขายที่ดิน 100 ตร.ว.
หลัง มศว องครักษ ถนนคอนกรีต

เขาออกได 2 ทาง
ถมแลว น้ำไฟพรอม อยู จ.นครนายก

ตร.ว.ละ 11,000 บาท
(เจาของขายเอง)

โทร. 08-4033-2566, 08-4033-2567

084033-OM-010817-01
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02 422 8055

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 4638 (1163) วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 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

083719-OM-010817-01

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์
• ระดับมัธยมต้น...... (ม.1-ม.3)
• ระดับมัธยมปลาย.. (ม.4-ม.6)

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 18 ฉบับที่ 4638 (1163) วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

  
 

บริษัท สยามวู้ดชิพสุราษฎร์ จำากัด
                                                        

 วันที่ 7 สิงหาคม 2560

 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้นในมติพิเศษ คร้ังที่ 5/2560 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง  

จดทะเบียนแก้ไขกรรมการ/หรือ อำานาจกรรมการ สำานักงานตั้งอยู่เลขที่ 461  

หมู ่17 ถนนเทพารกัษ ์ตำาบลบางเสาธง อำาเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

10540

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

          ขอแสดงความนับถือ

           (น.ส.ปพิชญา โล่ห์ชิตกุล)

                  กรรมการ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณชนะ จันทร์พาณิชระวี

   เบอร์โทร 08-1822-3468   

   เบอร์โทร 0-2315-2233-7 

   แฟกซ์ 0-2315-1625

   E-mail : acc@bvcsteel.com

SIAMWOOD-p1-040817=4*7

สังคม

มลูนธิิมัน่พฒันา ร่วมกบัส�านกัข่าวออนไลน์ไทยพบัลก้ิา จดังาน Thailand 
SDGs Forum2/2017 : Thailand Progress on SDGs Implementation 
โดยม ีม.ร.ว.ดศินดัดา ดศิกลุ คณุจรีาวรรณ บญุเพิม่ คณุลดาวัลย์ ค�าภา คณุ
กาญจนา ภทัรโชค คณุจนัทร์ธิดา มเีดช คณุสลลิลา สหีพนัธ์ุ ร่วมงาน 

ณฐัวฒุ ิเรอืงเวส รองผูว่้าการการกฬีาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกฬีาเป็น
เลศิและวทิยาศาสตร์การกฬีา รบัมอบ ผลติภณัฑ์ “ทิปโก้ เวฟ” จาก กติต-ิ
เชษฐ์ สถติย์นพชยั ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด บรษัิท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากดั (มหา 
ชน)  เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมในการพฒันานกักฬีาไทยไปสูร่ะดบัสากลต่อไป 

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

O 10.00 น. ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ 
แถลงข่าวความคืบหน้าการแสดงโขนพระราช 
ทาน ที ่โรงเรยีนศลิปะธนบุร ีจรญัสนทิวงศ์ 45 
O 10.00 น. ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ 
รองอธกิาร มหาวทิยาลยันเรศวร แถลงข่าว “5 
จังหวัดสักครั้งต้องไปเยือน เปิดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กลุ่มจังวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1” ที่โรงแรม Swissotel Le Con-
corde O 10.00 น. อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั เปิดงาน Thai 
land Investment Fest 2017 ภายใต้แนวคิด 
“Smart Investor in Digital Era” และปา-     
ฐกถาพิเศษ “ตลาดทุนไทย จะเป็นยังไงในยุค
ดิจิทัล” ที่ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน 
อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
O 10.30 น. จตภุทัร์ ตัง้คารวคณุ  ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประ-
เทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) แถลงข่าว “เปิดยทุธ 
ศาสตร์ TOA ผูน้�าตลาดสทีาอาคารใน ASEAN 
พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก-
ทรัพย์” ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
O 11.00 น. สเุมธ ด�ารงชยัธรรม กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�า-
กัด แถลงข่าวโครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลง 
ทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรง 
แรม ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระ-
เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
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ดร.สมชยั สจัจพงษ์ ประธานกรรมการ ธนาคารกรงุไทย เปิดงานประกาศ
พนัธกจิ One in Compliance และเปิดตวัโครงการ KTB Compliance 
Champion เพือ่แสดงเจตนารมณ์ในการสร้างความไว้วางใจจากสาธารณะ 
และร่วมต่อต้านการทจุรติทกุรปูแบบ 

มร.ซาจดิ อเูซน ี ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายงานแสดงสนิค้าภาคธรุกจิ บรษิทั 
อมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ แมเนจเม้นท์ จ�ากดั  ผนกึก�าลงั กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวประกาศความพร้อม
จดังาน SIMA ASEAN Thailand 2017 

อารยา ภูพ่านชิ รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสงูสดุ กจิกรรมเพือ่สงัคม ภาพลกัษณ์
และสือ่สารองค์กร ธนาคารไทยพาณชิย์ มอบถงุยงัชพีให้แก่ นาวาเอกธรรมรงค์เดช 
เจรญิสขุ นายทหารกจิการพลเรอืนอาวโุส กรมกจิการพลเรอืน ทหารอากาศ เพ่ือ
น�าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในจงัหวดัสกลนครและจงัหวดัอืน่ๆ ทางภาคอสีาน
 

นพ.สทิธวีร์ เกยีรตชิวนนัต์ ประธานกรรมการบรหิาร และ นพ.กฤษฏิ ์นธิ-ิ  
เลศิวิจติร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ซคัเซสมอร์ บอีิง้ค์ จ�ากดั ร่วม
เปิดตวัผลติภณัฑ์ “S.O.D” พร้อมหนงัโฆษณาชดุ “พลงัแห่งรกัแท้” โดย    
ม ีแม่โบว์ และ น้องมะล ิสหวงษ์ เป็นแบรนด์พรเีซนเตอร์        

ชัยวฒัน์ โควาวสิารชั ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) มอบถงุยงัชพี รวมมลูค่า
กว่า 1,000,000 บาท และมอบเงนิบรจิาคช่วยเหลอืจ�านวน 200,000 บาท 
แก่ พลตรสีขุพฒัน์สณฑ์ สขุสร้อย ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกที ่29 

กติต ิพฒันพงศ์พบิลู ประธานสมาคมสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั พร้อมผูบ้รหิารจาก
สถาบนัการเงนิ ร่วมแถลงข่าว การจดังานอภมิหกรรมบ้าน-คอนโดฯและ
สนิเชือ่แห่งปี 2017 “ทีส่ดุของทีส่ดุ” ซึง่จดัโดย สมาคมสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 
และ บรษิทั โฮมบายเออร์ไกด์ ทีโ่รงแรมวนิเซอร์ สวทีส์ กรงุเทพฯ

จตโุชค จนัทรภมู ิ ผูจ้ดัการประจ�าภาค พร้อมทมีงานชมรมเกษตรปลอดสารพษิ 
ในเครอื ทจีเีอ กรุป๊ น�าคณะเกษตรกรเยีย่มชมสวนเกษตรปลอดสารพษิ เพือ่ศกึษา
ดกูารปลกูเมล่อนแบบปลอดสารพษิ ทีส่ร้างรายได้ปีละหลายแสนบาท ภายใต้ 
“โครงการส่งเสรมิอาชพีการเกษตรปลอดสารพษิ เพือ่บรโิภคอาหารปลอดภยั” 

บรษิทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากดั (มหาชน) น�าทมีผูบ้รหิาร และพนกังานร้าน
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสกลนคร ลงพืน้ทีช่่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม ในจงัหวดั
สกลนคร และพืน้ทีใ่กล้เคียง พร้อมร่วมแจกน�า้ดืม่กว่า 30,000 ขวดให้กบัผู้
ประสบอทุกภยัใน จ.สกลนคร และพืน้ทีข้่างเคียง 
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พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี รบัมอบเงนิบรจิาคช่วยเหลอื   
ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานผ่านบัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภยั ส�านกันายกรฐัมนตร”ี จ�านวน 500,000 บาท จาก สมร เทดิ-
ธรรมพบิลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั 

มร.เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทตูภูฏานประเทศไทย เปิดงาน “กร์ูเมต์ มาร์เกต็ 
เวลิด์ เบสท์ เทสต์ 2017” ฉลองครบรอบ 20 ปี กร์ูเมต์ มาร์เกต็ เพือ่สมัผสั
ประสบการณ์แห่งรสชาตไิปกบั “ยโูรเป้ียน ฟูด้ดวิลั แอท ด ิ เอม็โพเรยีม” โดย     
ม ีชยัรตัน์ เพชรดากลู ให้การต้อนรบั ณ กร์ูเมต์ มาร์เกต็ ชัน้ 4 ด ิเอ็มโพเรยีม 

ดร.วลัลภ สวุรรณด ีประธานทีป่รกึษาผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร รับมอบ
กระเช้าจาก วารณุ ีวฒุศิกัดิ ์กรรมการผูจั้ดการ บรษิทั สไปซี ่จ�ากดั พร้อม
คณะผูบ้รหิาร ในโอกาสเป็นประธานในพธิเีปิดกจิกรรม “Big Cleaning 
Day กรงุเทพฯ เมอืงสะอาด” กลุม่เขตกรงุเทพใต้ 

ราเมศ พรหมเยน็ ผู้อ�านวยการสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาต,ิ มณ-
ฑริา หรยางกรู อนูากลู ผูเ้ชีย่วชาญด้านวฒันธรรม องค์การการศกึษาวทิยา
ศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิร่วมเปิดการประชมุวชิาการด้าน
พพิธิภณัฑ์ “Museum Forum2017 : Museum Education NOW!” 

ก่อศักดิ ์ไชยรศัมศีกัด์ิ ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ซพี ีออลล์ เปิดงาน 
“ประกวดรางวลันวตักรรม เพรสซเิด้นท์ อวอร์ด 2016-2017” (ปีที ่10) เพือ่
ส่งเสริมการคดิค้นและสนบัสนนุผลงานนวตักรรมของพนกังานในกลุ่มบมจ.
ซพี ีออลล์ โดยมคีณะผูบ้รหิารระดบัสงูร่วมงาน 

ดร.วิริยะ ลขิิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายทีป่รึกษาธุรกจิฯ และผูอ้�านวยการ
บรหิารหลกัสตูรวิชาชพีทีป่รกึษาธรุกจิ เพ่ือการพัฒนาวิสาหกจิไทย พร้อม
คณะทีป่รกึษาฯ ให้การต้อนรบั นายมณเฑยีร เจรญิผล รองผูว่้าการส�านักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ในโอกาสให้เกยีรตมิาเป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ 

ชนนิทร์ นพรมัภา ผูอ้�านวยการฝ่ายบรกิาร 2 บรษิทั ยนูเิวอร์แซล ยทูลีติีส์้ จ�ากดั 
(มหาชน) ส่งมอบโครงการ “รกัษ์ทกุหยด ลดน�า้สูญเสีย” ให้กบัโรงเรยีนบ้าน 
กม.ห้า อ.สตัหบี จงัหวดัชลบรุ ีโดยได้ปรบัปรงุระบบประปาภายในโรงเรยีนให้
อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ และให้ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งน�า้สญูเสียแก่นกัเรยีน 

แอนนา โรม  ผูจ้ดัการโรงแรม และ นศิรา ค�าผ่อง ผูอ้�านวยการฝ่ายสือ่สาร
การตลาด โรงแรมอมาร ีวอเตอร์เกท กรงุเทพฯ ให้การต้อนรบั อี ้จ่อ ไคน์ 
มสิเมยีนมาร์ เวลิด์ 2017 ในโอกาสเดนิทางเยอืนประเทศไทยและเข้าพกัที่
โรงแรมเพือ่ร่วมโครงการ Women’s Journey Thailand 2017 


