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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 
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ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำสั่ง คสช. 53/2560 กลำยเป็น “งูกินหาง” 
รีเซตพรรคกำรเมืองและสืบทอดอ�ำนำจ 
“ปีหมู (ไม่กลัวน�้าร้อน)” อำจมำเร็วกว่ำที่คิด
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” มองปีไก่ทองรัฐบำลทหำร  
“วีระ สมความคิด” เตือน “บิ๊กตู่-ป.ป.ช.” 
ฟอกขำว “บิ๊กป้อม” ประชำชนไม่เอำแน่ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ช�ำแหละ “กฎหมาย ป.ป.ช.” 
“Pegasus” ให้จับตำตั้ง “รัฐบาลลักษณะพิเศษ” 
“โสภณ พรโชคชัย” แนะสร้ำงทำงด่วนรำชด�ำริ 
พร้อมพัฒนำเรือด่วนคลองแสนแสบ 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

ฉลาดคิดฉลาดท�า 
พัฒนาชีวิตตัวเองให้ท�า 
งานท�าอะไรได ้หลายๆ
อย่าง

editor59lokwannee@gmail.com
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กรุงเทพฯค่าเช่า
ถูกท่ีสุดในโลก

ไฟลามทุ่ง?

เศรษฐกิจ 4

ปัญหานาฬิกาหรูของ “บิ๊ก
ป้อม” ก�าลังส่งผลในทางลบ
มากกว่าที่คิด เพราะเรื่องถูก
ขยายจากจงใจปกปิดทรัพย์ 
สินโดยไม่แจ้งกับป.ป.ช.ไป
เป็นร�่ารวยผิดปรกติ ขณะท่ี 
ทางออกที่โยนหินถามทาง 
มาก่อนหน้าน้ีก็ดูเหมือนว่า 
จะไม่ใช่ทางออกที่ดีส�าหรับ
ตอนนี ้งานนีเ้หนือ่ยทัง้คนถกู
ตรวจสอบและคนท�าหน้าท่ี

ตรวจสอบอย่างป.ป.ช. และ
อาจเป็นกรณีตัวอย่างให้เกิด 
ปรากฏการณ์ไฟลามทุ่งสะ 
เทือนนายพลอกีหลายรายได้ 
หากใช้สมมุติฐานเรื่องท่ีมา
ของรายได ้จากเงินเดือน
ข้าราชการเทียบเคียงกับ
ทรัพย ์สินที่มีอยู ่  ถ ้ามีคน
เอะใจกล้าไปยื่นให้ป.ป.ช. 
ตรวจสอบเพิ่มเติม

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

พล.อ.ประวิตรได้ยศร้อยตรี เมื่อปี 2513
มีเงินเดือนประมาณ 2,000 บาท

ถ้ารวมเงินเดือนจนถึงปัจจุบันไม่น่าถึง 20 ล้าน
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 จากนีไ้ปเวลาไปเปิดงานหรอื 
ไปพูดที่ไหนว่าให้ผู ้ใต้บังคับ
บัญชาในหน่วยงานต่างๆ ท�า 
งานด้วยความโปร่งใส หรอืป้อง
ปากบอกประชาชนว่าตลอด
ชวีติการท�างานทีผ่่านมาไม่เคย
ทุจริตแม้แค่บาทเดียว น�้าหนัก
ความน่าเชื่อถือก็จะลดน้อยลง
 ต้องรอจนกว่าจะเคลียร์ข้อ 
กล่าวหาร�่ารวยผิดปรกติกับ
ป.ป.ช.ให้เรียบร่อยเสียก่อน
 ที่ส�าคัญต้องเคลียร์ให้กระ 
จ่าง หมดค�าถาม หมดข้อกังขา
  ไม่ว่าตอนจบเรื่องนี้จะออก
มาทางไหนอย่างไรบอกได้ค�า
เดียวว่าเหนื่อยถึงขั้นปาดเหงื่อ
ทั้ งตัว “บิ๊กป ้อม” เองและ 
ป.ป.ช.ทั้ งคณะ โดยเฉพาะ 
กรรมการป.ป.ช.หลายคนท่ีขาด 
คุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแต่
ถูกอุ้มให้อยู่ท�างานต่อจนครบ

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

วาระ
 โฟกัสจะถูกจับจ้องไปท่ีประ 
ธานป.ป.ช.เพราะว่าเคยท�างาน
ใกล้ชดิกบั “บิก๊ป้อม” มาก่อน
 กรอบเวลาแรกที่เรื่องนี้จะ 
ส่งผลทันทีหลังฉลองปีใหม  ่
คือวันที่ 8 มกราคม ปีหน้า ที่
ป.ป.ช.ขีดเส้นให้ “บิ๊กป้อม” 
ต้องชี้แจงที่มาที่ไปนาฬิกาหรู
เรือแรกที่ถูกจับภาพได้
 แม้อาจจะมีช่องให้ยื้อเวลา
อยู ่บางแต่ยิ่งยื้อจะยิ่งเหนื่อย 
เพราะตอนนี้ไม่ได้มีนาฬิกาแค่
เรอืเดยีวท่ี “บิก๊ป้อม” ไม่ได้ใส่
ไว้ในรายการทรัพย์สินและหนี ้
สินที่ยื่นแสดงต่อป.ป.ช.
 ทางออกที่ว่ายืมเพื่อมาใส่ที่
มกีระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้
น่าจะถูกปิดตายไปแล้วเพราะ
ถูกขุดคุ ้ยว ่ามีนาฬิกาหลาย 
เรือนเกินไปที่ไม่แจ้งถือครอง 
ต่อป.ป.ช.
    ทางออกทีว่่าอาจเป็นการได้
มาในช่วงหลังจากรับต�าแหน่ง
ไม่แจ้งถือว่าไม่ผิดเพราะกฎ 
หมายบังคับให้แจ้งบัญชีเฉพาะ
ก่อนและหลังพ้นจากต�าแหน่ง 
ก็ดูท่าว่าจะไม่ใช่ทางออกที่สวย
หรูเมื่อมีนาฬิกาหลายเรือน 
เกินไปที่ไม่แจ้งบัญชีต่อป.ป.ช.
  นี่ถ ้ามีคนไปขุดคุ ้ยหา
ภาพมาได้ว ่านาฬิกาบาง
เรือนเคยใส่ออกงานมาก่อน

ที่จะเป็นรองนายกรัฐมนตรี
ก็จะเป็นจดุจบของเรือ่งนีท้นัที
    เรือ่งนาฬิกาทีว่่าหาทางออก
ค ่อนข ้างยากแล ้วสิ่ งที่นาย 
วีระยื่นให้ป.ป.ช.ตรวจสอบยัง
ให ้ตามไปดูรถยนต์ที่  “บิ๊ก
ป้อม” แจ้งไว้ในบัญชีว่ามีอยู ่
ในครอบครองแค ่คันเดียว  
แถมราคาประเมินยังต�่าแค ่ 
ประมาณ 100,000 บาท
 คนระดบั “บิก๊ป้อม” ทีแ่จ้ง
ว่ามทีรพัย์สนิกว่า 87 ล้านบาท 
แต่มีรถคันเดียว แถมราคา
ประเมินไม่แพง เป็นค�าถามที่
ท้าทายการตรวจสอบของป.ป.ช. 
เป็นอย่างยิง่ เพราะทีผ่่านมารถ
ที่ประชาชนเห็น “บิ๊กป้อม” นั่ง
ไปไหนมาไหนไม่น่าจะมีราคา
แค่แสนเดียวซึ่งอาจเป ็นรถ
ประจ�าต�าแหน่ง แต่รถที่แจ้ง
ราคาประเมินไว้แสนเดียวคน
ส่วนใหญ่ไม่เคย “บิ๊กป้อม” ใช้
รถส่วนตัวคันนี้ในการเดินทาง
  ที่ส� ำคัญกรณีนี้ ไม ่อำจม ี
แค่ “บิ๊กป้อม” คนเดียวเพรำะ
ประเด็นค�ำถำมที่ว่ำ
 “พล.อ.ประวิตรที่ได้รับต้ัง 
แต่รับรำชกำรทหำรยศร้อยตรี 
เมื่อปี 2513 มีเงินเดือนประ 
มำณ 2,000 บำท และถ้ำ 
รวมเงินเดือนจนถึงป ัจจุบัน 
กว่ำ 30 ปี ก็ไม ่น ่ำถึง 20  
ล้ำนบำท”
 ห าก ใช ้ สมมุ ติ ฐ าน น้ี 
เทียบเคียงคงสะเทือนนาย
พลอีกหลายคนถ้ามีคนไป
ยื่นให้ตรวจสอบ

มำเร็วกว่ำที่คิดกับเรื่องยื่นคณะ
กรรมกำรป้องกันและปรำบ
ปรำมกำรทุจรติแห่งชำติ (ป.ป.ช.)  
ตรวจสอบ “บิ๊กป้อม” พล.อ. 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม ในข้อหำ 
“ร�่ำรวยผิดปรกติ”
 ตอนแรกนกึว่าเรือ่งนีจ้ะเกดิ
ขึ้นหลังจากคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ลงจาก
หลังเสือ เพื่อตามเช็คบิลจาก
กลุ่มบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นฝ่าย
ตรงข้ามกับคสช.
 แต่กลับกลายเป ็นว ่าผู ้ที ่
ยื่นให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ “บิ๊ก
ป้อม” ไม่ใช่คนที่ถูกมองเป็น
ฝ่ายตรงข้าม แต่กลับเป็นคน 
ที่เคยให้การสนับสนุน อย่าง
นายวีระ สมความคิด เลขาธิ 
การเครือข่ายประชาชนต้าน
คอร์รัปชัน แถมยังเป็นการยื่น
ให้สอบในช่วงที่ คสช.ยังเรือง
อ�านาจอยู่เสียด้วย
  จากนาฬิกาหรเูรอืนเดยีว
ที่ถูกจับภาพได้เพราะยกมือ
ข้ึนบงัแดด เรือ่งราวก�าลงัรกุ
ลามบานปลายใหญ่โต

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

In Brief : ย่อความ

ฉลาดคดิฉลาดท�า

สวัสดปีีจอ (อย่ากลวั...ไม่ดุ)

ทรรศนะ

รู ้จักพัฒนาชีวิตตัวเองให้ท�างาน 
ท�าอะไรได้หลายๆอย่าง เหมอืนการ
ปลูกพืชก็อย ่าปลูกพืชเชิงเดี่ยว
อย่างเดียว แต่อย่าไปท�าอะไรชนิด
ที่ไม่ได้จริงๆ ไม่ใช้ท�างานที่ไม่ถูก
ทาง ท�าไปก็งงไปหมดทุกเรื่อง

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

จะไม่มีท�าให้เกษตรกรเป็นอาชีพร�่ารวยได้ แต่
ไม่ใช่สารเคมีต่างๆ ซึ่งในอนาคตใครท�ามา
หากินกับการขายปุ๋ยเคมี ยาปราบแมลงก็จะ
ค่อยๆหมดไป
 ใครท�างานด้านการเกษตร ขายสินค้าการ 
เกษตรก็ต้องคิดให้ดี ใครท�างานด้านสื่อสาร
มวลชนก็ต้องดูว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 
ตอนนีม้คีนน�าแท่นพิมพ์มาถวายทีว่ดัเยอะแยะ 
เพราะเลิกกิจการ แท่นพิมพ์ก็ไม่ได้ใช้ เรื่องที่
แบบนี้ก็ต้องบอกกันว่ามันถึงเวลาที่คนเราต้อง 
คิดต้องเตรียมตัวท�าอะไรให้เป็นหลายๆอย่าง
หลายๆด้าน หากท�าเป็นด้านเดียวอย่างเดียว 
ช�านาญด้านเดียวนั้นไม่ได้ บางคนอาจไปดี 
กับการเป็นโปรแกรมเมอร์ หรือช่างเสริมสวย
แพทย์เป็นอาชีพที่ยังมั่นคงแน่นอน ไม่เหมือน
อาชีพที่ก�าลังร่วงอย่างนักข่าว ท�างานด้านสื่อ 
สารมวลชน ทั้งที่มีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและ
เคเบลิดาวเทยีมมากมายก่ายกองแต่กไ็ปไม่รอด  
 กห็วงัว่าคนไทยจะรูจ้กัพฒันาชวีติตวัเอง
ให้ท�างานท�าอะไรได้หลายๆอย่างเหมือน
การปลูกพืชก็อย่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่าง 
เดยีว แต่อย่าไปท�าอะไรชนดิทีไ่ม่ได้จรงิๆ 
ไม่ใช้ท�างานทีไ่ม่ถกูทาง ท�าไปกง็ไปหมดทกุ 
เรือ่ง อย่าไปเชือ่ว่าคนไทยจะหายจนหรอืไม่ 
มคีนจนอกีต่อไป เพราะหากไม่ท�ามาหากนิ
หรอืไม่ท�างานท่ีถูกต้องถูกทางมนักต้็องจน  
เพราะตกงาน กข็อให้ฉลาดคดิฉลาดท�า 
  เจรญิพร

นายธนวรรธน์ พลวิชัย มหาวิทยาลัยหอ 
การค้าไทย วิเคราะห์เศรษฐกิจว่า อาชีพที่ค่อน 
ข้างล�าบากในปี 2561 เช่น นักข่าว ช่างไม้และ
เกษตรกรนั้น เราก็เห็นนิตยสารหลายฉบับ 
ปิด หนังสือพิมพ์ก็อยู่ยาก หลายอาชีพหาย 
ไป อาตมามานั่งคิดดูอาตมาอายุ 60 กว่าได้
เห็นอาชีพที่รุ่งและร่วง ใครจะนึกว่าฟิล์มโกดัก
และกล้องโกดักจะหายไป เพราะฉะนั้นใครมี 
อาชีพอะไรแล้วไม่คิดท�าให้เป็นหลายๆอย่าง
บางคนไม่ขยับขยายตัวเองเลย ชอบท�าอย่าง
เดียวเหมือนปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไม่เตรียมตัวเอง
เผื่อไว้ในอนาคต  
 ท่ีวัดสวนแก้วบางคนขับรถอย่างเดียว ไม่
หยิบยกข่วยอะไรทั้งนั้น คนเป็นลูกมือก็เบื่อ  
ยกของเหนื่อยคนเดียว มันควรจะท�าอะไรที่ดี
งามก้าวหน้าบ้าง คนปลูกยางก็ปลูกยางอย่าง 
เดยีว ใช้ปุย๋เคมโีดยไม่สนใจเร่ืองปรับปรุงดนิเลย 
อย่างนี้ก็ไม่ท�าให้เกิดความก้าวหน้าเพราะไม่รู้
จักแก้ไขปัญหา พืชเป็นโรค สัตว์เป็นโรค ก็มี
สตัวแพทย์ หมอคนกมี็เยอะแยะ หมอดหูมาเดา
ก็เยอะแยะ แต่แปลกไม่ผลติพวกทีร่กัษาโรคพชื  
 อาตมาเลยขอท�านายว่า อีกไม่นานปุ๋ยเคมี
ก็จะหายไปหลุดไปจากภาคการเกษตร คนจะ 
เน้นเรื่องการปรับปรุงดินและรักษาพืชให้แข็ง
แรง อาจมีวัคซีนหรือสารบ�าบัดโรคพืชต่างๆ  
ซ่ึงใส่ปุ ๋ยอย่างเดียวมันช่วยไม่ได้ ต้องใช้ยา 
แก้ให้มันฟื้น หายป่วยหายไข้ เอาปุ๋ยชีวภาพ 
ปุ๋ยอินทรีย์มาปรับสภาพดินและท�าให้ต้นไม้
งอกงาม ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาโรคพืชได้ก ็

ค�าสั่ง คสช.ที่ 53/2560 กลายเป็นประ 
เด็นร ้อนทางการเมือง เพราะฝ่าย
การเมืองเห็นว่าขดัแย้งรฐัธรรมนญูและ
เชื่ อว ่ า เป ็นการ “รีเซต”  พรรค 
การเมืองเก่าและเอื้อประโยชน์พรรคที่
จะตั้งใหม่เพื่อสนับสนุน “ทั่นผู้น�า” 
เป็นนายกฯคนนอก 
 ทั้งที่รัฐบาลทหารถูกวิพากษ์
วจิารณ์การแก้ปัญหาล้มเหลวเกอืบ
ทุกด้าน ไม่ว ่าจะเป็นเศรษฐกิจ 
ความปรองดอง หรือการปราบโกง 
โดยเฉพาะกรณี “แหวนเพชรและ
นาฬิกาหรู” ของ “บิ๊กป้อม” ที่ร้อน
ระอุขณะนี้ 
 การใช้อ�านาจมาตรา 44 จงึยิง่ท�าให้
หลายฝ่ายเริ่มไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งจะ
เป็นไปตามโรดแม็พเดือนพฤศจิกายน 
2561 เพราะภายใต้อ�านาจรัฐประหาร
อะไรกเ็กดิขึน้ได้ การเสพติดอ�านาจและ
ผลประโยชน์จงึอาจท�าให้คนทีอ่ยูบ่นหลัง 
เสือเผลอลมืตวันกึว่าตนเป็น “เสอื” ก็ได้
 กำรคุยกับไก่และซื้อหมำแจกของ 
“ทั่นผู ้น�ำ” ที่เหมือนส่งสัญญำณลำ  
“ปีไก่(อ)ู” ต้อนรบัปีใหม่ “(ปำก)ปีจอ”จะ 
ตคีวำมหมำยอย่ำงไรกต็ำม หำกกำรเลอืก
ตัง้ไม่เป็นไปตำมโรดแม็พ ก็อำจได้เหน็ “ปี
หม ู(ไม่กลวัน�ำ้ร้อน)” มำเรว็กว่ำท่ีคิด
 เพราะ “ทั่นผู้น�า” ก็บอกเองว่า 
“(ปีจอ) อย่ากลัว คสช....ไม่ดุ”



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 19 ฉบับที่ 4737 (1262) วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

กรุงเทพฯค่าเช่าถูกสุดในโลก

บริษัทที่ปรึกษาและบริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์เจแอลแอล ซ่ึง 
มสี�านกังานสาขา 300 แห่งทัว่โลก 
รวบรวมข้อมูลค่าเช่าอาคารส�านัก 
งานระดับพรีเมี่ยมในเมืองหรือ
ย ่านเศรษฐกิจส�าคัญของโลก  
45 แห่งพบว่า เมืองที่อาคาร
ส�านักงานเกรดพรีเมียมมีค่าเช่า 
ถูกที่สุดเป็นอันดับ 1 คือกรุงกัว 
ลาลัมเปอร์ 874 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน กรุงเทพฯ และกรุง
มะนิลา อยู่อันดับ 2 ร่วมกัน ค่า 
เช่าเฉลี่ย 1,020 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน แม้ค่าเช่าส�านกังาน
ในกรุงเทพฯ จะขยับตัวสูงขึ้นติด 
ต่อกันมา 7 ปี
 ส่วนเมืองที่อาคารส�านักงาน 
เกรดพรีเมียมแพงที่สุดในโลก 5 
อนัดบัแรก คอื ฮ่องกง  9,412 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน นิวยอร์ก 
5,653 บาทต่อตารางเมตร ลอน 
ดอน 5,624 บาทต่อตารางเมตร  
ปักกิ่ง 5,537 บาทต่อตารางเมตร 
และซิลิคอน วัลเลย์ 4,604 บาท
ต่อตารางเมตร
 เจแอลแอลยังระบุว่า ปัจจัย
ส�าคัญที่ท�าให้ค่าเช่าพื้นที่อาคาร
ส�านักงานกรุงเทพฯ ปรับตัวสูงขึ้น

ต่อเนื่อง คือซัพพลายไม่เพียงพอ
รองรับความต้องการบริษัทผู้เช่า 
โดยเฉพาะอาคารส�านักงานเกรด
เอในย่านศูนย์กลางธุรกิจมีพื้นที่
ว่างเหลือเช่าเฉลี่ยเพียง 7.8%  แต่
ค่าเช่ายังต�่ากว่าฮ่องกงถึง 9 เท่า 
ขณะท่ีอาคารเกรดพรีเมียมในเอ 
เชียแปฺซิฟิกค่าเช่าเฉลี่ย 3,234 
บาทต ่อตารางเมตรต ่อเดือน  

บริษัทวิจัยเจแอลแอลระบุอาคารส�านักงานให้เช่าในกรุงเทพฯ 
ติด 1 ใน 3 เมืองที่มีค่าเช่าอาคารส�านักงานระดับพรีเมียมถูก
ท่ีสดุในโลก  แม้จะมกีารรบัตวัสงูขึน้ตดิต่อกนัตลอด 7 ปีทีผ่่านมา 

ลงนามสญัญาผูเ้ช่า : นรศิ เชยกลิน่ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั สงิห์ 
เอสเตท จ�ำกัด ให้กำรต้อนรับ มิสโนเอล โค้ก ผู้อ�ำนวยกำรสำขำประจ�ำ
ประเทศไทย บริษัท รีจัส เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ในโอกำสลงนำมเซ็น
สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำรส�ำนักงำนดิ ออฟฟิศ แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ 

พบนักลงทุน : ธีรวัต  อมรธำตรี กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท บำงกอกชีท
เม็ททัล จ�ำกัด (มหำชน) เข้ำร่วมงำนบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน เพื่อ 
น�ำเสนอผลประกอบกำร ประจ�ำไตรมำส 3/2560 โดยบริษัทฯตั้งเป้ำรำย 
ได้ปี 61 โตที่ 10-20% ขยำยโรงงำนใหม่พร้อมเดินเครื่องผลิต Q3/61

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า ธุรกิจ
บัตรเครดิตโค้งสุดท้ายช่วงเทศ 
กาลปีใหม่ ปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วง
ก่อนหน้าซึ่งสินเชื่อบัตรเครดิต 
ในระบบธนาคารพาณชิย์โดยรวม
ชะลอตัวลงเล็กน้อยที่ 6% มีสิน
เชื่อคงค้าง 231,000 ล้านบาท 
จากที่เติบโต  6.5% ในปี 2559  
 สัญญาณการใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตปี 2561 จึงน่าจะมีทิศทาง
ท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะการใช ้จ ่าย 
กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีแนวโน้ม 
ฟื้นตัวตามบรรยากาศการใช้จ่าย
และเศรษฐกจิ โดยคาดว่าปรมิาณ 

การใช้จ ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้ง
ระบบ (แบงก์และนอนแบงก์) มี
โอกาสเติบโตไม่ต�่ากว่า 6% ใน 
ปี 2561 โดยปริมาณการใช้จ่าย
ผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพา 
ณิชย์อาจเติบโตประมาณ 5.5%  
ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่
เข้มข้นมากขึน้ โดยเฉพาะกลยทุธ์
การเร่งขยายฐานบัตรเครดิตสู่ 
กลุ่มที่มีก�าลังซื้อ ควบคู่กับการ
แคมเปญจูงใจให้ใช้บัตรมีความ
หลากหลาย จึงคาดว่าจ�านวน
บัญชีบัตรเครดิตของระบบในปี 
2561 มีโอกาสเพ่ิมขึ้นสู ่ระดับ  

โค้งสดุท้ายธรุกจิบตัรเครดติ

21.8 ล้านบัญชี หรือโตไม่ต�่ากว่า 
6% เม่ือเทียบกับฐานที่ต�่าของ 
ปีนี้  ขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิต 
ของธนาคารพาณิชย์จะขยายได้
ประมาณ 6.5% สูงขึ้น�ากว่าปี 
2560 คือ 6%

เทียบกับทวีปอเมริกา 2,477 บาท
ต ่อตารางเมตรและยุโรปและ 

ตะวันออกกลาง 2,273 บาทต่อ 
ตารางเมตร
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ข่าวย่อย

เวเนฯจ�ากัดเตมิน�า้มนั 
ประเทศเวเนซุเอลา จ�ากัดการ
ซ้ือน�้ามันเบนซินในพื้นท่ีฝั ่ง
ตะวนัตกของประเทศ หวังสกดั
ผูเ้ติมน�า้มันในประเทศแล้วขบั
ข้ามไปจ�าหน่ายในโคลอมเบีย 
เป็นเหตุให้ปริมาณน�้ามันใน
ประเทศขาดแคลน 
 กระทรวงน�้ามันแถลงว่า 
รถนั่งส่วนบุคคลจะเติมน�้ามัน
เบนซินได้ไม่เกิน 30 ลิตร รถ
บรรทุกจะเติมได้ไม่เกิน 35 
ลิตร แต่ไม่ได้ระบุว่าจะจ�ากัด
ไปจนเมื่อใด เวเนซุเอลา มี
บ่อน�้ามันที่ส�ารวจพบแล้วปร ิ
มาณมากที่สุดในโลกและอุด 
หนุนราคาให้ต�่า เป็นเหตุให้มี
ผู้เติมน�้ามันแล้วขับข้ามไปจ�า 
หน่ายในโคลอมเบียที่อยู ่ฝั ่ง
ตะวันตกของประเทศ โดยท�า
กันเป็นล�่าเป็นสัน มาตรการ
จ�ากัดเพดานการเติมน�้ามัน
เบนซินจะครอบคลุมรัฐบารี
นสั รฐัโปร์ตเูกซา รฐัอาปูเร รฐั
ลารา และรฐัโกเฮเดส ปัจจบุนั
เศรษฐกจิเวเนซเุอลา ตกอยูใ่น
ภาวะวิกฤต ขาดแคลนอาหาร 
ยาและสิง่ของในชวิีตประจ�าวนั

สเปนถอนก�าลังแล้ว 
รัฐบาลกลางสเปนทยอยถอน
ก�าลังต�ารวจออกจากแคว้นกา
ตาโลเนยีหรอืกาตาลญุญา ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประ 
เทศแล้ว หลังจากส่งไปประจ�า
การตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน
ก่อนการลงประชามติแยกตัว
เป็นเอกราช โฆษกกระทรวง
มหาดไทยเผยว่า กระทรวงเริม่
ถอนเจ้าหน้าที่กองบัญชาการ
ต�ารวจแห่งชาติและกองก�าลัง
ป้องกนัพลเรอืนออกจากแคว้น
กาตาโลเนียต้ังแต่วันอังคาร
ตามเวลาท้องถิน่ โดยจะทยอย
ถอนไปจนถึงวันเสาร์นี้ แต่ไม่
ได้ระบุจ�านวนก�าลังพลที่ทาง 
การส่งไปประจ�าการ

ต่างประเทศ

สหรัฐลงโทษ2เกาหลีเหนือ
สหรัฐประกาศมาตรการลง 
โทษชาวเกาหลีเหนือ 2 คนที่
อยู ่เบื้องหลังโครงการขีปนา 
วุธน�าวิถี ขณะที่รัสเซียอาสา
เป็นคนกลางคลายความตึง 
เครยีดระหว่างสองประเทศ

 กระทรวงคลังสหรัฐระบุชื่อ 
ชาวเกาหลีเหนือที่ถูกลงโทษว่าได ้
แก่ นายคิม จงซิก ผู้มีบทบาทส�า 
คัญในการเปลี่ยนเชื้อเพลิงโครง 
การขีปนาวุธจากเชื้อเพลิงเหลว
เป ็นเชื้อ เพลิงแข็ง และนายรี  
พยองชอล เจ้าหน้าที่ระดับสูงใน
การพฒันาขปีนาวธุน�าวถิข้ีามทวปี 
กระทรวงมุ ่งลงโทษผู ้มีบทบาท 
ในโครงการขีปนาวุธเกาหลีเหนือ
ตามนโยบายกดดันสูงสุดเพื่อ 
โดดเดี่ยวเกาหลีเหนือและท�าให้
คาบสมุทรเกาหลีปลอดนิวเคลียร์
อย่างส้ินเชิง โดยจะลงโทษบุคคล
ทั้งสองด้วยการยึดทรัพย์สินและ 
ผลประโยชน์ทุกอย่างท่ีอยู่ในเขต
อ�านาจตามกฎหมายของสหรัฐ
และห้ามพลเมืองอเมริกันข ้อง 
เกี่ยวกับทั้งคู่
 ขณะเดียวกันโฆษกท�าเนียบ
ประธานาธิบดีรัสเซียเผยว่า รัส 
เซียพร้อมเป็นคนกลางหากสหรัฐ 
และเกาหลีเหนือยินดีเพื่อคลาย 
ความตึงเครียดระหว่างสองประ 
เทศ ขณะที่กระทรวงต่างประเทศ 
รัสเซียเผยว่า นายเซอร์เก ลาฟ 
รอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซ ี
ยได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนาย
เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีต่าง
ประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ว่า การที่
สหรัฐแสดงท่าทีแข็งกร ้าวและ 
เพ่ิมก�าลงัทหารในภมูภิาคนีท้�าให้
บรรยากาศยิ่งตึงเครียดและเป็น 
สิ่งที่ไม่สามารยอมรับได้ จ�าเป็น 
ต้องเร่งเปลี่ยนการข่มขู ่ให้เป็น 
กระบวนการเจรจาโดยเร็วที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประ 
เทศสหรัฐกล่าวว่า สหรัฐพร้อม
เจรจา แต่ขึ้นอยู่กับเกาหลีเหนือ 

ว่าจะด�าเนินการอย่างจริงใจเพ่ือ 
ปลดนิวเคลียร์และไม่ยั่วยุหรือไม่
 ขณะที่ความเคลื่อนไหว เรื่อง
การเลือกตั้งประธานาธิบดีคน 
ใหม่ของรัสเซีย ปรากฏว่า บรรดา
สมาชิกสภานิติบัญญัติคนส�าคัญ 
ของรัสเซีย ประกอบด้วย นักแสดง 
นักดนตรี และนักกีฬา ร่วมกัน
ประกาศสนับสนุน นายวลาดิ 

เมียร์ ปูติน ให้เป็นประธานาธิบดี
รัสเซียอีกสมัย หลังนายปูติน 
ประกาศจะลงชิงชัยการเลือก 
ตั้งอีกครั้งในฐานะผู ้สมัครอิสระ 
ส�าหรับปูติน ครองต�าแหน่งผู้น�า
รัสเซียแล้ว 18 ปี และคาดว่าจะ 
ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี 
เดือนมีนาคมป ีหน ้าได ้อย ่าง 
ง่ายดาย
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เน ือ่งจากบรษิทั 

Thai Fishing Net Industry Co., Ltd. 

ได้มกีารส่งสินค้าไปยงั 

Paramaribo, Suriname / Consignee: SEETA FISHERY(MR 

RONALD NAGASAR) SKRIVIMANKOT STR.71, 

NICKERIE, SURINAME 

TEL: +597-8571679
ตามใบตราส่งสินค้าเลขที ่ZIMUBKK002021599 ซ่ึงออก

โดยบรษิทั ZIM INTERGRATED SHIPPING SERVICE ltd. 

แต่เอกสารดงักล่าวได้สญูหายไป 

ทางบรษิทัฯ จงึขอยกเลิกเอกสารใบตราส่ง

เลขที ่ZIMUBKK002021599 

ซ่ึงเอกสารดงักล่าวไม่สามารถน�าไปอ้างสิทธิ์

เป็นเจ้าของสินค้าได้อกี



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4737 (1262) วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  
 

บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จำ�กัด 
วันที่  27 เดือน ธันว�คม พ.ศ. 2560  

เรื่อง  ขอเชิญประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2018
เรียน  ท่�นผู้ถือหุ้นของบริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จำ�กัด

 ด้วย คณะกรรมก�รของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่   
1/2018  ในวันที่  16  เดือน มกร�คม พ.ศ.2561 เวล� 09.00 น. ณ สำ�นักง�นของ
บริษัท  เลขที่ 700/386 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่อพิจ�รณ�เรื่อง
ต่�ง ๆ ต�มระเบียบว�ระดังต่อไปนี้

 ว�ระที่ 1  รับรองร�ยง�นก�รประชุมวิส�มัญครั้งที่ 1/2017
 ว�ระที่ 2  พิจ�รณ�อนุมัติกรรมก�รผู้จัดก�รออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ
 ว�ระที่ 3  พิจ�รณ�อนุมัติแต่งตั้งกรรมก�รผู้จัดก�รใหม่
 ว�ระที่ 4  พิจ�รณ�อนุมัติก�รโอนหุ้นบริษัท
 ว�ระที่ 5  เรื่องอื่นๆ(ถ้�มี)  

 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่�นผู้ถือหุ้นไปประชุมต�มวัน เวล� และสถ�นที่ดัง
กล่�วข้�งต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่�งยิ่ง 

                  ขอแสดงคว�มนับถือ 
           
            

      ( Mr.Koichiro Ishii ) 
                    กรรมก�รผู้จัดก�ร 
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สังคม

ประกวดโคนมเทิดพระเกียรติฯ
อ.ส.ค.หนุนชุมนุมสหกรณ์ฯจัดประกวดโคนม
เทิดพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพฯ ส่งเสริมชาวโคนมภาคใต้-ตะวันตก
ปรับปรุงสายพันธุ์โคนมให้มีศักยภาพ เตรียม
ส่งชงิแชมป์ระดบัประเทศในงานเทศกาลโคนม
แห่งชาติปี 61
 ดร.ณรงค์ฤทธิ ์วงศ์สวุรรณ ผูอ้�านวยการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
(อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค.ได้สนบัสนุนให้ชุมนุม 
สหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จ�ากัด ร่วม
กับสหกรณ์โคนมที่เป็นสมาชิก 15 สหกรณ์ จัด
งาน “ประกวดโคนมเทดิพระเกยีรตภิาคใต้และ
ตะวนัตก ครัง้ที ่18” ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ใน
ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 นี้ ณ 
โครงการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ 
(วัวหลุม) ต�าบลหนองตาแต้ม อ�าเภอปราณบรุี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการเทิดพระ
เกียรติและน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึง่เป็น
พระบิดาแห่งโคนมไทย ที่ทรงพระราชทาน 
อาชพีการเลีย้งโคนมแก่เกษตรกรตัง้แต่ปี 2505 
เป็นระยะเวลากว่า 55 ปี สามารถช่วยสร้างงาน  
สร้างอาชพีและสร้างรายได้ทีม่ัน่คงจวบจนปัจจบุนั
 ขณะเดยีวกนัยังเป็นการส่งเสริมและพฒันา
อาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในพื้นที่ 
ภาคใต้และภาคตะวันตก พร้อมกระตุ้นให้เห็น
ความส�าคัญของการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์
โคนมไทยให้ศักยภาพสูงทัดเทียมกับต่าง
ประเทศ ทั้งด้านรูปร่าง การให้ผลผลิตน�้านม
ดิบ และมีความสามารถปรับตัวเข้าสภาพภูมิ
อากาศและสภาพการเลี้ยงของไทยได้ดีด้วย 
ตลอดจนช่วยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรรายใหม่ หันเข้าสู่อาชีพการเลี้ยง
โคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน ช่วยสืบสาน
พระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่สืบไป
อย่างยั่งยืน
 เกษตรกรผู ้เลี้ยงโคนมในพื้นท่ีภาคใต้มี
ความตืน่ตวัและสนใจส่งโคเข้าประกวดเพิม่มาก
ขึ้นทุกปี ส�าหรับการจัดประกวดโคนมครั้งนี้มี
หลายประเภท ได้แก่ การประกวดโคนมรุน่อายุ
ตั้งแต่ 4-8 เดือน โคนมรุ่นอายุ 8-12 เดือน 
โคนมรุ่นอายุ 12-16 เดือน โคนมรุ่นอายุ 16-
20 เดือน โคนมรุ่นหุ่นงามอายุ 20-24 เดือน  
และการประกวดโคนมรุน่หุน่งามอายุตัง้แต่ 24 
เดอืนขึน้ไป ซึง่มเีกษตรกรส่งโคนมเข้าประกวด
จ�านวนมาก เป็นการคดัสกรนีโคนมสาวรุน่หุน่
งามรปูร่างดจีากภาคใต้และภาคตะวนัตกเตรียม 
ส่งเข้าชงิถ้วยพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพฯ 
ในงานประกวดโคนมที่จะจัดขึ้นช่วงเทศกาล
โคนมแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 ในระหว่างวันที่ 
30 มกราคม-5 กมุภาพนัธ์ 2561 ที ่อ.ส.ค.มวก
เหล็ก จังหวัดสระบุรี
 การจัดประกวดโคนมเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ี
ช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัวในการปรับปรุง
พันธุ์โคนม และเลือกใช้น�้าเช้ือพ่อพันธุ์โคนม
พันธุ์ดีมาผสมเทียมแม่โคภายในฟาร์ม เพื่อให้
ได้ลูกโคนมที่มีลักษณะดี ให้ผลผลิตน�้านมดิบ
สูงขึ้น และทนทานต่อสภาพแวดล้อม รวมท้ัง
โรคและแมลงดูดเลือดด้วย ซึ่งจะช่วยยกระดับ
การเลี้ยงโคนมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4737 (1262) วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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 รับสมัครงาน

บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จำากัด

สวัสดิการ • ประกันสังคม  • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ • ค่ารักษาพยาบาล • โบนัส

โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589

ติดต่อ บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
อาคารไพโรจน์กิจจา เลขที่ 825 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

E-mail : cpoil@danielandsuzy.co.th 

1 Call Center      6 อัตรา 
 เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป 
 เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
 มีประสบการณ์พิจารณาเงินเดือนพิเศษ 
 สามารถเดินทาง ไปเทรนงานต่างประเทศได้ 

2 Co-Ordinator  1 อัตรา (Thai) 1 Position (Korean)

 อายุ 28-45 ปี                      Age 28-45 years old
 พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลีได้     Speak English
 สามารถเดินทางไปต่างประเทศ      

3 Business Development  1 อัตรา
 เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท�าวีซ่าต่างประเทศ 
 สื่อสารภาษาอังกฤษและเดินทางไปต่างประเทศได้

4 IT Support 
 วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

POIPATE-221117=4*6

รับสมัครคนขับรถ
ประจำ� กรุงเทพฯ-ปอยเปต 

ไม่จำ�กัดเพศ-อ�ยุ 

เงินเดือน 20,000-25,000 บ�ท 

มีที่พักฟรี, ซักรีดให้ฟรี, 

ค่�ล่วงเวล�

และค่�ออกทริปต่�งห�ก

สมัครงานติดต่อ
โทร.092-446-4245

SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.




