
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกสี “แยกกันเดิน ร่วมกันตี” 
เรียกร้องให้ “เลือกตั้ง” หยุด “สืบทอดอ�ำนำจ” 
ประชาชนไม่เชื่อมั่นแม้แต่กระบวนการยุติธรรม 
“ทั่นผู้น�ำ” จะฝืนกระแสหรือลงอย่างสง่างาม? 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ถาม 
“ท�ำไมต้องรัก คสช.?” 
“อัษฎำงค์ ปำณิกบุตร” ชี้ประชาชน 
ต้องรักษาสิทธิตัวเองและต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ให้จับตาคว�่า “กฎหมำยลูก” 
“Pegasus” ช�าแหละความเงียบสงบภายใต้เผด็จการ 

เวรและกรรม?
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“พลัส”น�ำ
เทคโนโบดิจติอลต่อยอด

เศรษฐกิจ 4

 3

ต�ำหน“ิทรมัป์”
17ศพโทษFBI

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4772 (1297) วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

เรื่องสปิริต
ผู ้หลักผู ้ใหญ่ผู ้มีอ�ำนำจ 
ในบ้ำนเรำแทบไม่มีเรื่อง
สปิริต 

editor59lokwannee@gmail.com

ต่างประเทศ 5

4772 (1297) FE
B
. 20, 2018

จีดพีปีี61โต4.1%
ศก.โลกยงัผันผวน

ท่าไม้ตาย?

เศรษฐกิจ 4

ชื่อของ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร” และพรรคเพื่อไทย
เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นในฐานะ
เป็นท่อน�้าเล้ียงให้กับกลุ ่ม
เคลื่อนไหวเรียกร้องเลือกตั้ง 
แม้จะเป็นการพูดในเชิงคาด
เดา ตัง้ค�าถาม ไม่มีข้อมลูหลกั
ฐานยืนยัน แต่จ�าเป็นต้อง 
เอ่ยถึงเพื่อลดทอนความชอบ
ธรรมของกลุ่มเคลื่อนไหว ท่ี

ส�าคัญยังช่วยเรียกความรู้สึก
เก่าๆ ของฝ่ายไม่เอา “ทักษณิ- 
เพื่อไทย” ที่เริ่มเงียบไปให้
ฟื้นตัวกลับคืนมาใหม่ ซึ่งนั่น
เท่ากับว่าจะได้มวลชนกลับ
มาให้การสนับสนุนอีกครั้ง
นั่นเอง ถึงจะถูกปรามาสว่า
เป็นมุกเก่า แต่เป็นมุกเก่าที่
จ�าเป็น เป็นท่าไม้ตาย ทีง่ดัมา
ใช้เมื่อไหร่ก็ได้ผลทุกที
โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง 
หากไม่มีใครยุยงสร้างสถานการณ์

ไม่น่ามีปัญหา ตอนน้ีสถานการณ์ยังเรียบร้อยอยู่
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ชำติ ธรรมดำ ที่อยู่มำ 3 ปีกว่ำ
เกือบ 4 ปีย่อมท�ำให้เกิดควำม
รู้สึกเบื่อหน่ำย ท�ำให้รู้สึกอยำก 
เปลี่ยนแปลงเพรำะหวังว่ำจะได้
เจอสิ่งที่ดีกว่ำ
 ไม่ได้มองว่ำควำมเบื่อหน่ำย 
ที่พบเห็นทั่วไปในเวลำนี้เกิดขึ้น
จำกควำมไม่พอใจในพฤติกำรณ์
และผลงำน
 แต่หำกมองในมุมกลับกันถ้ำ
ประชำชนส่วนใหญ่พอใจในผล
งำน แม้จะอยู่มำนำนควำมเบ่ือ
หน่ำยก็ไม่น่ำขยำยตัวเร็วและ 
แผ่กว ้ำงครอบคลุมประชำชน 
ทุกกลุ่ม ไม่เว้นแม้แต่คนท่ีเคย
ให้กำรสนับสนุนกำรยึดอ�ำนำจ
 แม้จะทรำบดีถึงควำมเบื่อ
หน่ำยของประชำชนแต่ พล.อ. 
วัลลภ รักเสนาะ เลขำธิกำร
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รำยงำน)

ก็ยังม่ันใจว่ำม็อบเรียกร้องเลือก
ตั้ งจะไม ่ขยำยตัวไปมำกกว ่ำ 
ที่เป็นอยู่
 “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง หาก
ไม่มีใครยุยงสร้างสถานการณ์ 
ก็ไม่น่ามีปัญหา ตอนนี้สถาน 
การณ์ยังเรียบร้อยอยู่ มีเจ้าหน้า 
ที่ดูแลและติดตามสถานการณ์ 
ในภาพรวม คิดว่าไม่น่ามีปัญ 
หา พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรั ฐมนตรีและหั วหน ้ า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เน้นย�้าว่าต้องดูแลสถาน 
การณ์ให ้ เรียบร ้อยและระวัง 
อย่าให้มีมือท่ีสามหรือใครมาส
ร้างสถานการณ์ให้เกิดความ
รุนแรงได้”
 เป็นควำมม่ันใจของ เลขำฯ
สมช.
 อย่ำงไรก็ตำมทิศทำงขณะน้ี 

ดูเหมือนมีควำมพยำยำมโยงว่ำ 
สองพี่น้องอดีตนำยกรัฐมนตรี
อย ่ำง “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์  
ชินวัตร” และพรรคเพื่อไทย 
เป ็นนำยทุนหรือท ่อน�้ ำ เลี้ยง 
ให ้กับกลุ ่ม เคลื่ อนไหวเรียก 
ร้องเลือกตั้ง
 แม้จะยังไม่มีค�ำยืนยันจำกผู้
เกี่ยวข้อง และบอกว่ำอยู่ระหว่ำง 
กำรสืบหำข้อมูล แต่ก็มีกำรพูด 
ถึงประเด็นนี้กันค่อนข้ำงบ่อย 
และถี่ขึ้น
 ถึงดูเป็นเรื่องปรกติธรรมดำ 
ที่ชื่ อของอดีตนำยกฯ พรรค 
เพื่อไทยจะถูกน�ำมำโยงกับกำร
เคล่ือนไหวทำงกำรเมืองในกลุ่ม
เรียกร้องเลือกตั้ง
 ถึงจะถูกปรามาสว่าเป็นมุก
เก่าที่งัดมาใช้ทุกครั้ง
 แต่เป็นมุกเก่าที่จ�าเป็น เป็น
ท่าไม้ตาย
 จ�าเป็นเพราะการน�าชื่อของ 
“ทักษิณ” และพรรคเพื่อไทย 
มาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว 
จะท�าให้ถูกมองว่าเป็นม็อบการ 
เมืองไม่ใช่พลังบริสุทธิ์
 ทั้งแกนน�าและมวลชนที่เข้า
ร ่วมเคลื่อนไหวจะถูกลดทอน
ความน่าเชื่อเพราะจะถูกมองว่า
เป็นม็อบรับจ้างสร้างความปั่น
ป่วนในบ้านเมือง
 ทีส่�าคญัยงัช่วยเรียกความ 
รู ้สึกเก่าๆ ของฝ่ายไม่เอา 
“ทักษิณ-เพื่อไทย” ท่ีเริ่ม
เงียบไปให้ฟื้นตัวกลับคืนมา
อีกครั้ง ซึ่งนั่นเท่ากับว่าจะ 
ได ้มวลชนกลับมาให ้การ
สนับสนุนอีกครั้งนั่นเอง

“คนไทยส่วนใหญ่กอ็ยำกเลอืกตัง้ 
ซึ่งเข้ำใจเหตุผลและควำมจ�ำเป็น 
ทุกอย ่ำงเป ็นไปตำมขั้นตอน  
หำกค�ำนวณตำมขั้นตอนแล้ว 
ขณะนี้กรอบเวลำกำรเลือกตั้งอยู่
ประมำณเดือนกุมภำพันธ์ 2562 
ขอยืนยันว่ำ คสช.ยึดโยงตำม
กฎหมำยอยู่แล้ว แต่อย่ำคำด 
กำรณ์ล่วงหน้ำไปก่อนว่ำร ่ำง
กฎหมำยลูกจะถูกคว�่ำ ไม่เช่น 
นั้นจะมีควำมทุกข์ใจมำกกว่ำ
 ผมไม่สนใจว่ำรัฐบำลจะขำ 
ขึ้นหรือขำลง เพรำะมีหน้ำที่ดูแล
ควำมสงบของบ้ำนเมืองเพื่อให้
รฐับำลบรหิำรประเทศไปได้ ส่วน
กรณีที่กลุ ่มผู ้ชุมนุมเลือกเดือน
พฤษภำคมในกำรเคลือ่นไหวนัน้ 
มองว่ำอำจเป็นกำรครบวงรอบ  
4 ปี จึงมีกำรจุดประเด็นนี้ขึ้น 
มำ แต่ทำงปฏิบัติก็ต้องขึ้นอยู่กับ
คนส่วนใหญ่ เท่ำที่เห็นก็ไม่ได้มี
เหตุกำรณ์วิกฤติใดที่คนต้องออก
มำชุมนุม”
 เป็นค�ำกล่ำวของ พล.อ.เฉลมิ
ชัย สิทธิสาท ผู้บัญชำกำรทหำร
บก (ผบ.ทบ.) พูดไว้เมื่อวันที่  
19 กุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ ที่กอง
อ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจกัร (กอ.รมน.) 
 ตีความระหว่างบรรทดัได้ว่า 
 ผู้มีอ�านาจรู้ว่าประชาชน
ส่วนใหญ่อยากให้มกีารเลอืกต้ัง
 ผู้มีอ�านาจรู้ถึงความจริงที่
ว่าประชาชนเริม่เบือ่หน่ายต่อ
รัฐบาลปัจจุบันอยากให้มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 อย่ำงไรก็ตำมยังมองว่ำควำม
เบื่อหน่ำยที่เกิดขึ้นมำจำกเรื่อง
ระยะเวลำ มองเป็นเร่ืองธรรม 

ท่าไม้ตาย?
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เพราะถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีอ�านาจในสังคมไทย
มสีปิริต มจีติวญิญาณความรับผดิชอบในหน้าที่  
ก็จะท�าให้บ้านเมืองเกิดการพัฒนาไปอีกระดับ
หนึ่ง บางประเทศเขาท�ากันจนเป็นเรื่องปรกติ   
ประเทศไทยกม็กีระเซน็กระสาย กรณขีองผูว่้าฯ
จันทบุรีจึงเป็นเร่ืองไม่น่าเชื่อ แต่อย่างน้อยก็
กระตุ ้นให้สังคมเห็นว่าเร่ืองนี้มีความส�าคัญ
อย่างไร เรียกว่ามีน้อย ดีกว่าไม่มีเสียเลย  
 เร่ืองสปิริตถือเป็นควำมรับผิดชอบและเป็น
ควำมสง่ำงำม แม้จะท�ำผิดแต่ก็ยังได้รับกำร
ยกย่อง หำกไม่ใช่เร่ืองคอขำดบำดตำย เป็นเรือ่ง
ของอุดมกำรณ์ที่ต้องปลูกฝังกัน เหมือนกำรจ�ำ
ไต่เต้ำขึ้นเป็นผู้ว่ำฯ ได้ ต้องมีควำมรู้และมี
ประสบกำรณ์มำยำวนำน ยิง่คนทีท่�ำงำนดแีล้ว
ลำออกก็ถือเป็นเรื่องน่ำเสียดำย เพรำะหำกอยู่
ท�ำงำนรับใช้แผ่นดินก็ยังท�ำประโยชน์ให้กับ
ประเทศและประชำชนได้อีกมำก 
 ถ้าไม่ได้ผิดจนขั้นรุนแรงต้องประหารกัน
เลย ก็ต้องพิจารณากันไปตามเหตุผล บางคน
ยึดติดต�าแหน่งมากจนไม่ไม่มีสปิริตเลย ผิดก็
ปกปิดไว้  บ้านเมืองก็เสียโอกาส  
 เรือ่งนีจึ้งต้องดวู่าเราจะรกัษาความดทีี่
มคีวามรูม้ปีระสบการณ์ไว้อย่างไร ถ้ ายบัยัง้ 
ได้กน่็าจะด ีเพราะเรือ่งท่ีเกดิขึน้ไม่ใช่เรือ่ง
คอขาดบาดตายเสียหายแก่บ้านเมอืงนกัเพยีง 
แต่เสียหน้าซึ่งแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้
 เจริญพร

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

In Brief : ย่อควำม

เรื่องสปิริต

ทรรศนะ

ถ้าไม่ได้ผิดจนขั้นรุนแรงต้องประ 
หารกันเลย ก็ต้องพิจารณากันไป
ตามเหตุผล บางคนยึดติดต�าแหน่ง
มากจนไม่มสีปิรติเลย ท�าผดิกป็กปิด
ไว้ บ้านเมืองก็เสียโอกาส

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

กำรลำออกของ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู ้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์
ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกเกิดควำมผิดพลำดหนังสือ
ของจังหวัดจันทบุรีที่มีควำมคลำดเคลื่อนใน
ถ้อยค�ำบำงค�ำ จึงย่ืนหนังสือลำออกเพื่อแสดง
ควำมรับผิดชอบและรักษำไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อ
เสียงของวงศ์ตระกูล โดยระบุกำรลำออกมีผล
ตั้งแต่วันที่ 7 มีนำคมเป็นต้นไป
 ข่ำวนี้ผู ้หลักผู้ใหญ่ในบ้ำนเมืองน่ำจะฉุก 
คิดและตระหนักถึงค�ำว ่ำ “สปิริต” หรือ 
“จรยิธรรม” ได้ไม่มำกกน้็อย เพรำะผู้มอี�ำนำจ
บำงคนถูกข้อครหำต่ำงๆมำกมำยจนมีกระแส
สังคมให้แสดงสปิริต แต่กลับเพิกเฉยหรืออ้ำง
เหตุผลต่ำงๆเพื่อจะอยู่ต่อ กรณีผู้ว่ำฯ จันทบุรี
จึงเหมือนกำรตบหน้ำหรือย้อนเกล็ดสวน 
ทำง ซึ่งเหมือนกำรสร้ำงบรรทัดฐำนให้ผู้ใหญ่ 
ผู้มีอ�ำนำจในบ้ำนเมืองตระหนักถึงเร่ืองสปิริต 
ซึ่งประเทศไทยแทบจะไม่มี
 ขณะที่บำงประเทศเขำไม่ต้องไล่บ้ีไล่จี้กัน
เลย เม่ือท�ำผดิกแ็สดงสปิรติทนัท ีทัง้ทีบ่ำงเรือ่ง
เป็นเรื่องเล็กน้อยมำก ไม่มีกฎหมำยว่ำต้อง 
ให้ออกปลดออก แต่เขำก็ออก เร่ืองนี้จึงกระ 
ทบกระเทือนไปถึงผู้มีอ�ำนำจในบ้ำนเมืองเรำ 
ไม่มำกก็น้อย
 เอาล่ะ..ใครจะคิดอย่างไร จะท�าอะไร จะไป
ทางไหน อย่างไร หรือมีความคิดเห็นต่างๆ
อย่างไร จะเป็นทางออกหรือทางตันก็ว่ากันไป  

เวรและกรรม?
มำตำมจังหวะตำมสถำนกำรณ์ “วา 
รินทร์ บัววิรัตน์เลิศ” โหรใหญ่แห่ง
ส�ำนกัสขุโิต ท�ำนำยว่ำจะมกีำรปรบัครม. 
เดือนเมษำยนนี้ ทั้งที่เพ่ิงปรับ “ครม. 
ตู่ 5” เมื่อเดือนธันวำคมที่ผ่ำนมำ  
 การปรับ”ครม.ตู่6” จึงไม่ใช่เรื่อง
ปรกต ิแต่ต้องจ�าเป็นหรอืจ�าใจต้องปรบั 
ซ่ึงทกุสายตาต้องจบัจ้องไปที ่ “พีใ่หญ่” 
แน่นอน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
รวมถงึ “หมอธี” อาจจะไปก่อนจะมกีาร
ปรับ “ครม.ตู่ 6” ด้วย
 อย่ำงไรก็ตำม “โหรวารินทร์” ก็
ยังยืนยันว่ำ “ลุงตู่” จะยังอยู่ในอ�ำนำจ
อย่ำงรำบรื่นจนกว่ำจะมีรัฐบำลใหม ่
จำกกำรเลือกตั้ง แม้วันนี้ยังไม่รู้เลยว่ำ
จะเลือกต้ังเม่ือไรและกว่ำจะได้รัฐบำล
ใหม่ต้องใช้เวลำนำนแค่ไหน?
  ทีส่�าคญัอ�านาจของ “ลุงตู่” และ
คณะรัฐประหาร ที่ยังแข็งแกร่ง 
ดุจภูผาก็เพราะอ�านาจจากปลาย
กระบอกปืน ไม่ใช่เพราะความเชื่อ
มัน่และศรทัธาของประชาชนอย่าง
ในระยะแรกๆ 
 ยิ่งมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ 
ที่ “อยากเลือกต้ัง” และใกล้ครบรอบ 
4 ปีการยึดอ�านาจ ผลงานของ “ลุง”  
ก็จะย่ิงเป็นประเด็นร้อนที่ถูกหลอม 
รวมกบัความไม่พอใจของประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ ซึง่ไม่จ�าเป็นต้องมีใคร “เส้ียม”  
หรือเป็น “ท่อน�้าเล้ียง” อย่างท่ีฝ่าย
ความมั่นคงชอบอุปโลกน์
 เรื่องบุญและวาสนาที่ “โหรวา 
รินทร์” ชอบยกมาอ้างก็อาจไม่ได้
เป็นไปตามที่ท�านายก็ได้ เหมือน 
“อ่างบวั” ทีห่น้าศนูย์อ�านาจ “ลงุตู่” 
แตกเมื่อวันตรุษจีนที่ผ่านมา และ
ล่าสุด “กระถางต้นข่อย” ยังแตก 
อีก 1 กระถาง!
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เศรษฐกิจ

จีดีพีปี61โต4.1%ศก.โลกยังผันผวน

นำยปรเมธี วิมลศิริ เลขำธิกำร
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ 
กำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
(สศช.) เปิดเผย อัตรำกำรขยำยตวั
ทำงเศรษฐกิจ (จีดีพี) ไตรมำสที่ 4 
ปี 2560 ขยำยตัว 4% ส่งผลให้
ภำพรวมจีดีพีปี 2560 โตตำม 
เป้ำหมำย 3.9% อย่ำงไรก็ตำม 
กำรลงทุนภำครัฐติดลบ 1.2%  
จำกปีก่อนหน้ำขยำยตัว 9.5% 
เนื่องจำกตัวเลขฐำนสูง ปัญหำน�้ำ 
ท่วมและกำรปรับตัวของหน่วย 
งำนรัฐและเอกชนตำมพ.ร.บ.จัด
ซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 
 ขณะที่กำรผลิตภำคเกษตรใน
ปีที่ผ่ำนมำขยำยตัว 6.2% เทียบ
กบัปีก่อนหน้ำ -2.5% เป็นผลจำก
ดัชนีผลผลิตสินค้ำเกษตรขยำยตัว 
6.7% แต่ดัชนีรำคำสินค้ำเกษตร 
-2.7% ส ่งผลให ้ดัชนีรำยได ้
เกษตรกรขยำยตัว 3.9% จำกปี
ก่อนหน้ำขยำยตัว 1.7%  ปี 2561 
คำดว่ำเมื่อแนวโน้มรำคำน�้ำมัน 
ในตลำดโลกเพิ่มขึ้น ก็จะดัน 
รำคำสนิค้ำเกษตรเพิม่ขึน้ แต่ภำค
เกษตรยังต้องเผชญิผลของลำนญีำ   
ส�ำหรบัประมำณกำรปี 2561 คำด 
ว่ำจีดีพีโต 3.6-4.6% ค่ำกลำง 
4.1% ซึ่งเป็นประมำณกำรเดิม 
(พ.ย.2560) โดยคำดว่ำกำรส่งออก

ปี 2561 จะขยำยตัว 6.8% กำร
บริโภคภำคเอกชนโต 3.2% กำร
ใช้จ่ำยภำครัฐโต 3.2% กำรลง 
ทุนภำครัฐโต 10% และกำรลงทุน
ภำคเอกชนทรงตัวที่ 3.7% ส่วน
ประมำณกำรปี 2561 ค�ำนวณ 
ผลจำกกำรปรับอัตรำแลกเปลี่ยน
แข็งค่ำขึ้น  31.50-32.50 บำท 
ต่อดอลลำร์สหรฐั รวมทัง้โครงกำร
ลงทุน 5 โครงกำรหลักในเขต
พัฒนำเศรษฐกิจภำคตะวันออก 
(อีอีซี) รวมถึงกำรใช้งบกลำงป ี
ก ร ะ ตุ ้ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ฐ ำ น ร ำ ก  

สศช.ประกาศจดีพีปี ี2560 โต 3.9%  คาดป ี2561 โต 4.1%  เนน้ 
อุดช่องโหว่ภาคเกษตรทรุด เตือนความเส่ียงลานีญา เงินเฟ้อ
ดอกเบี้ยโลกขยับ เศรษฐกิจโลกผันผวน

เตรียมขายหุ้น : อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร ประธานกรรมการ บมจ.เอเชีย ไบโอ
แมส( ABM) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู ้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกัน 
การจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และผู้จัดจ�าหน่ายร่วม โดย ABMเตรียมเสนอขาย
หุ้น IPO จ�านวน 75 ล้านหุ้น ราคาขายที่ 1.80 บาทต่อหุ้น

ให้ข้อมูลนักลงทุน : สุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) พร้อมคณะผู ้บริหารร่วม ให้ข้อมูลแผนการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 140 ล้านหุ้น แก่นักลงทุน  
ที่หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นำยอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรม 
กำรผู้จัดกำรบริษัท พลัส พร็อพ 
เพอร์ตี้ จ�ำกัด เปิดเผยว่ำ ปี 2561 
ถอืว่ำมปัีจจยับวกต่อภำคอสังหำริม 
ทรัพย์ เพรำะรัฐบำลลงทุนด้ำน
คมนำคมต่อเนื่อง มีเม็ดเงินสูงถึง 
30% ที่น�ำมำใช้พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน ส่งผลดีต่อกำรขยำยตัว 
ของอสังหำฯช่วง 2-3 ปีนับจำกนี้ 
โดยเฉพำะคอนโดมิเนียมที่รองรับ
กำรอยูอ่ำศยัจรงิและเพ่ือกำรลงทุน  
แต่ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตำม 2 ประ 
กำรคอื 1.ร่ำงกฎหมำยผงัเมอืงทีจ่ะ
ประกำศใช้เร็วๆ นี้ว่ำมีกำรปรับ

‘พลัส’น�าเทคโนโบดิจิตอลต่อยอด

150,000 ล้ำนบำท 
 ส�ำหรับข ้อจ�ำกัดและควำม 
เสี่ยงเศรษฐกิจไทยปีนี้ได้แก่ 1.ผล 
กระทบจำกปรำกฏกำรณ์ลำนีญำ 
ซึ่งอำจกดดันภำคเกษตร 2.รำคำ
สินค้ำในตลำดโลก อัตรำเงินเฟ้อ 
อัตรำดอกเบ้ียโลกที่มีแนวโน้ม

กำรต่อยอดสู่ดิจิตอลอย่ำงเต็มรูป
แบบ เพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำง
ธุรกิจและกำรเงิน ถือเป็นปีท่ีท้ำ 
ทำยเนื่องจำกมีโครงกำรใหม่เข้ำ 
สูต่ลำดมำก เพือ่ให้ก้ำวเป็นแบรนด์ 
อนัดบั 1 ในใจลกูค้ำค้ำ โดยตั้งเป้ำ
หมำยรำยได้รวม  1,300 ล้ำนบำท 
หรือโต 18% จำกปี 2560

ปรับตัวเพ่ิมขึ้น และ 3.ควำมผัน 
ผวนของเศรษฐกิจโลก ส่วนประ 
เด็นกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง 
หำกมีกำรเลื่อนออกไปไม่กี่เดือน 
ก็ไม่น่ำจะมีผลนัก จึงมั่นใจว่ำ 
ปี 2561 จีดีพีจะโต 4.1% แต่ต้อง
ดูแลภำคเกษตรด้วย

เปลี่ยนด้ำนไหนบ้ำง และ 2.กำร
ขำดแคลนแรงงำนซึ่งจะส่งผลกระ
ทบต่อภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ
 ส่วนทศิทำงอสังหำฯ จะยังเติบ 
โตใกล้เคยีงปีทีผ่่ำนมำ ก�ำลงัซือ้อยู่
ในกลุ่มคอนโดมิเนียม รองลงมำ
คือทำวน์เฮำส์และบ้ำนเดี่ยว โดย
คอนโดฯ และทำวน์เฮำส์กลุม่ตลำด 
กลำงถงึระดบับนจะเป็นทีต้่องกำร
ในตลำดสูงขึ้น ตลำดบ้ำนเดี่ยว
ระดบักลำงยงัเป็นอปุทำนหลกัและ
มีแนวโน้มขยำยตัวได้ดี  
  ส�ำหรับกลยุทธ์และแผนงำน 
ต้ังเป้ำเป็นปีแห่งกำรเติบโตด้วย
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ข่าวย่อย

ญ่ีปุ่นขาดดุลการค้า 
กระทรวงคลังแถลงว่ำ กำรค้ำ
เดอืนมกรำคมขำดดลุ 943,400  
ล้ำนเยน เป็นกำรขำดดุลครั้ง
แรกตั้งแต่เดือนพฤษภำคมปี
ก่อน แต่ต�ำ่กว่ำทีค่ำดกำรณ์ว่ำ
จะขำดดุล 1.02 ล้ำนล้ำนเยน  
ยอดส่งออกเพิ่มขึ้นร ้อยละ 
12.2 เป็น 6.086 ล้ำนล้ำนเยน  
แต่ยอดน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.9 เป็น 7.029 ล้ำนล้ำนเยน  
แม้เงินเยนเทียบกับดอลลำร์
สหรฐัแขง็ค่ำขึน้ร้อยละ 3.4 เทียบ 
กับเดือนมกรำคมปีก่อน แต่
มลูค่ำกำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัดบิ เวช 
ภัณฑ์ และก๊ำซธรรมชำติเหลว 
(LPG) เพิ่มขึ้นตำมปริมำณท่ี
เพิ่มขึ้น

ไหม้วัดอายุ1,300ปี 
สถำนีโทรทศัน์ของทำงกำรจนี
ระบ ุเหตเุพลงิไหม้วดัโจคงัอำยุ
กว่ำ 1,300 ปี และได้รับกำร
บรรจุเป็นมรดกโลกโดยองค์
กำรยูเนสโก เย็นวันเสำร์ (17 
ก.พ.)  เจ้ำหน้ำทีไ่ด้เข้ำควบคมุ
เพลงิไว้ได้อย่ำงรวดเรว็  ควำม
เสียหำยเป็นอำคำรของวัดทีย่งั
ไม่ระบุชัดเจน แต่สิ่งของที่มี
คุณค่ำทำงวัฒนธรรมไม่ได้รับ
ควำมเสียหำยแต่อย่ำงใด 

ดับคนร้ายยิงใส่คน
ต�ำรวจรสัเซยียงิวสิำมญัคนร้ำย
ที่ใช้ปืนยำวล่ำสัตว์ยิงใส่ผู้ที่ก�ำ 
ลังเดินออกจำกโบสถ์เมืองคิซ
ลำร์ติดกับ สำธำรณรัฐเชเชน 
เมือ่เย็นวันอำทติย์ มีผู้เสยีชวีติ 
5 คน บำดเจ็บ 4 คน คนร้ำย
เป็นชำวเมืองคซิลำร์ เจ้ำหน้ำท่ี
ได้ควบคมุตวัภรรยำไปสอบปำก 
ค�ำแต่ยังไม่ทรำบมูลเหตุจูงใจ 
ซึง่ประชำกรส่วนใหญ่สำธำรณ 
รัฐดำเกสถำนเป็นมุสลิม ซึ่งมี
กลุ่มมุสลิมสุดโต่งก่อควำมไม่
สงบหลังเกิดสงครำมแบ่งแยก
ดินแดนในเชชเนีย

ต่างประเทศ

ต�าหน‘ิทรัมป์’17ศพโทษFBI

นักเรียนชำยวัย 16 ปี โรงเรียน
มธัยมมำร์จอร ีสโตนแมน ดกัลำส 
ที่รอดชีวิตจำกเหตุสังหำรหมู่เม่ือ
วนัวำเลนไทน์ทวตีประณำมทรมัป์
ว ่ำ เพ่ือนนักเรียนของเขำจำก 
ไปถึง 17 คน ทรัมป์ยังกล้ำโยงไป 
เรื่ องรัส เซีย ถือว ่ ำใจด�ำมำก  
ขณะที่ สว.ทิม สกอตต์ พรรครีพับ
ลิกันกล่ำวในรำยกำรเฟซเดอะ 
เนชันของสถำนีโทรทัศน์ซีบีเอส 
ว่ำ เจ้ำหน้ำที่เอฟบีไอจ�ำนวนมำก
ปฏิบัติหน้ำที่อย ่ำงสุดควำมสำ 
มำรถเพื่อให้ทุกคนปลอดภัย เรื่อง
รัสเซียกับเรื่องยิงในโรงเรียนเป็น
คนละประเด็นกัน 
 ด้ำนนำงแซลลี เยตส์ อดีต 
รองรัฐมนตรียุติธรรมที่ด�ำรงต�ำ 
แหน่งตั้งแต่สมัยบำรัค โอบำมำ
และถูกทรัมป์ไล่ออกเพรำะไม่เข้ำ
ข้ำงมำตรกำรจ�ำกัดคนจำกประ 
เทศมสุลมิเข้ำสหรฐัทวตีว่ำ ประธำ 
นำธิบดีน�ำเรื่องโศกนำฏกรรม 

มำเล่นงำนกำรสอบสวนเรื่องอริ
ต่ำงชำติแทรกแซงประชำธิปไตย
ของประเทศ  น่ำละอำยใจมำ
 ขณะที่นักเรียนโรงเรียนมัธยม
ที่รอดชีวิตจำกเหตกุรำดยงิ 17 ศพ 
จะเดินขบวนในกรุงวอชิงตันเพ่ือ
ประณำมและกดดันนักกำรเมือง
ให้ปฏิรูปกฎหมำยกำรซื้อปืน
 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนมำร์จอรี 
สโตนแมน ดักลำส รัฐฟลอริดำ 
เผยในรำยกำรดีสวีคของสถำน ี
โทรทัศน์เอบีซีนิวส์ว่ำ กำรเดิน
ขบวนชื่อ The March for Our 
Lives จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนำคม 
พร้อมกับกำรชุมนุมอื่นๆ ทั่วประ 
เทศ พวกเขำจะท�ำให้เหตุสังหำร
หมูใ่นวนัวำเลนไทน์เป็นจดุเปลีย่น
ในกำรโต้เถียงเรื่องควบคุมปืนที่
ติดขัดมำนำน หนึ่งในนักเรียนจะ

อิหร ่ำนส่ังระงับกำรตำมล่ำหำ
เครือ่งบนิโดยสำรทีส่ญูหำยไปจำก
จอเรดำร์ พร้อมผู้โดยสำรและลูก
เรือ 66 คน บริเวณเหนือย่ำน
หุบเขำซำกรอส เนื่องจำกเกิดพำยุ
หิมะอย่ำงหนัก
 เครื่องบินดังกล่ำวเป็นชนิด  
เอทีอำร์-72 ของสำยกำรบินเอ
สมำนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ อีพี 
3704 หำยไปจำกจอเรดำร์หลัง
จำกบนิขึน้จำกสนำมบนิเมห์รำบัด
ในกรุงเตหะรำน ได้เพียง 45 นำที 
และก�ำลังมุ่งหน้ำไปยังเมืองยำซุจ 

หยุดค้นเคร่ืองบนิอหิร่านตก 

เมืองเคอร์มันชำ ในเดือนพฤศจ ิ
กำยนที่ผ่ำนมำ คร่ำชีวิตผู้คนไป 
620 คนและทหำรเรืออิหร่ำนเสีย
ชีวิต 30 นำยจำกอุบัติเหตุชน 
กับเรือบรรทุกน�้ำมันท่ีนอกชำยฝั่ง
ประเทศจีนเมื่อเดือนท่ีแล้ว อยำ
ตอลเลำะห์ อำลี คำมำเนอี ได ้
ส่งสำรแสดงควำมเสียใจไปยัง
ครอบครัวผู้สูญหำยด้วย

ร ่วมเดินขบวนคือ นส.เอ็มมำ  
กอนซำเลซ นักเรียนหญิงวัย  
18 ปี ที่กลำยเป็นที่รู ้จักท่ัวโลก
เพรำะกล่ำวประณำมนักกำรเมือง
และประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
เรื่องรับเงินจำกสมำคมปืนยำว 
แห่งชำติ ด้ำนท�ำเนียบขำวแถลง 
ว่ำ ประธำนำธิบดีทรัมป์จะจัด 
กำรประชุมรับฟ ังกับนักเรียน 
และครูโรงเรียนที่เกิดเหตุในวัน 
พุธนี้ แต่ไม่ได้ระบุว ่ำจะมีใคร 
เข้ำร่วมบ้ำง 
 นำยนิโคลำส ครูซ มือปืนวัย 
19 ปี อดีตนักเรียนที่ถูกไล่ออกรับ
สำรภำพว่ำใช้ปืนกึ่งอัตโนมัติเอ
อำร์-15 ที่ซื้ออย่ำงถูกกฎหมำย 
ก่อเหตุที่โรงเรียนดังกล่ำวในวัน
วำเลนไทน์ แต่ละปีสหรัฐมีผู้เสีย
ชีวิตเพรำะปืนกว่ำ 30,000 คน

ห่ำงไปทำงใต้รำว 500 กิโลเมตร 
หน่วยเสีย้วเดอืนแดงได้ส่งทมีกูภ้ยั
ถึง 45 ทีมออกค้นหำตำมหุบเขำ 
แต่ยังไม่พบร่องรอยใดๆ
 มอร์เตซำ ซำลมีิ หวัหน้ำหน่วย
กู้ภัยกล่ำวว่ำ หมอกจัด หิมะและ
ฝนตกหนักท�ำให้ไม่สำมำรถใช้
เฮลิคอปเตอร์ออกร่วมค้นหำด้วย 
ในบรรดำผู้โดยสำรและลูกเรือ 66 
คนนัน้ มเีดก็รวมอยู่ด้วย 1 คน นบั
เป็นเหตุร้ำยครั้งส�ำคัญ ครั้งที่ 3 
ของอิหร่ำนในระยะ 2-3 เดือนที่
ผ่ำนมำ หลงัจำกเกดิแผ่นดนิไหวที่

หลายฝ่ายต�าหนิโดนัลด์ ทรมัป์ 
ประธานาธบิดขีองสหรฐัท่ีทวตี
โทษส�านกัสอบสวนกลาง (เอฟ 
บีไอ) ว่า มัวแต่มุ่งสอบเรื่อง
รสัเซยีแทรกแซงเลอืกตัง้สหรฐั 
จนพลาดการติดตามเบาะแส 
ที่อาจป้องกันเหตุกราดยิง 17 
ศพในโรงเรียนรัฐฟลอริดา
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โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
รีดผา

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

10
อัตรา

• เพศชาย/หญิง • คาแรง 330 บาท/วัน 
• สวัสดิการประกันสังคม+ที่พัก

THAI TAI INTER-P1-240118

โทร. 0-2226-3034-6

พนักงานขาย
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รับสมัครด่วน!

สนใจสมัครติดต่อ  บจก.ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 
เลขที่ 141-143-145 ซอยสุขา 1 ถนนตีทอง 

แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คุณสมบััติผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์ด้านงานขาย

2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา

4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

E-mail : info@thaitai.co.th

บริษัทฯ จำาหน่ายเครื่องใช้สำานักงาน และตรายางหมึกในตัว SHINY

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4772 (1297) วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

PATARA Premium 080218=4*6.5

1

2
3

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่
เลขที่ 62 หมู่ 5 ซอยลำาโพ 39 ต.ลำาโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

E-mail : patara6668@gmail.com

โทร.08-1937-1351โทร.08-1937-1351

พนักงานขับรถ 
(รถกระบะ, รถ 6 ล้อ)
* ชำานาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี
* มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

พนักงานฝ่ายผลิต/ทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำากัด
ภัทรกิจพรีเมี่ยม

เราเป็นผู้นำาในการผลิตและจำาหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมให้ห้างร้าน 
ตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศและกำาลงัเปดิรบัสมคัรผูร้ว่มงานหลายอตัรา ดงันี้
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บริษัท สยามนิตติ้งโปรดักส์ จ�ากัด
ต้องการรับสมัครด่วน!

Main Responsibilities : 
 • น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มลูกค้ำ Modern tread BigC, Lotus , Hyper

 • ให้ค�ำแนะน�ำพนักงำนขำย (P.C.) ให้เข้ำใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

       ตลอดจนกำรจัดเรียงสินค้ำตำม Planogram

 • ตรวจสอบยอดขำยและยอดคงค้ำงกับพนักงำน P.C. ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน จัดส่ง เพื่อเติมสินค้ำในแต่ละสำขำ 

    ตลอดจนเอกสำรกำรขำยสินค้ำที่เกี่ยวข้อง

 • วิเครำะห์กำรขำยของแต่ละเขตในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบ

 • ปรับปรุงยอดขำยตำมนโยบำย เป้ำหมำยของบริษัทที่ก�ำหนด

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง  อำยุระหว่ำง 25-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรขำยสินค้ำ และกำรวำงแผนกำรขำย 

       กลุ่มลูกค้ำ Modern trade อย่ำงน้อย 1 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏบิติังำนนอกสถำนทีโ่ซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่ำงดี

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

Qualification & Experience :
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Off ifice, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่างดี
 • มปีระสบการณ์ทางด้านประสานงานการขายกลุม่ลกูค้า Modern trade อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Main Responsibilities :
 • ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับงานขาย การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
      และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าตลอดจน
      ด�าเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในตลอดจนการวางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3. PC STOCK พนักงานเติมสินค้า (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 10 Position

Main Responsibilities : 
 • เติมสินค้ำหน้ำร้ำน จัดเรียงและนับสต๊อกสินค้ำงำน Hair & Accessories 

    กลุ่มลูกค้ำ Modern trade BigC, Lotus, Hyper

 • ประสำนงำนกำรเติมสินค้ำใน SHOP แต่ละสำขำ ตำมแผนงำนประจ�ำวัน 

 • ตรวจสอบยอดขำย และยอดสินค้ำคงค้ำงกับ PC ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำยในเพื่อให้กำรขำยเสร็จสมบูรณ์

 • รับผิดชอบงำนเอกสำร Sales Order, Deliver Plan, Sample Request, 

    Stock Report, Sales Report และอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 • สรุปผลกำรปฏิบัติงำน/รำยงำนปัญหำกับทำงบริษัท สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง อำยุระหว่ำง 23-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเป็นหัวหน้ำงำน และกำรวำงแผนกำรขำย อย่ำงน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่โซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office ได้

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

1. Customer Service Staff (Sales Admin.) (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 1 Position
อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท

อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

อัตราค่าจ้าง : 9,500–12,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

2. Local Sales (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 2 Position

โทร. 02-674-9700 ต่อ 6122, 6123 หรือ 037-285-133-6

โทร. 02-674-9700 กด 8 (รอสัญญาณ) กด 24สนใจสอบถาม ที่อยู่ 861/8 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4772 (1297) วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ดร.นเรศ ด�ารงชัย ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน) เป็นประธานงานแถลงข่าว เปิดตัว “โครงการบริการฝังรากฟันเทียม 
ผู้สูงอายุ” โดยมี ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ผู้อ�านวยการโปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยี
และเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน ร่วมแถลงข่าว 

ไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป  
เปิดงาน “มหกรรมรวมพลลดกระหน�่า” โดยมี วิชานันท์ จาติกวนิช, สิริพร  
ใจสะอาด, นงลักษณ์ โลหะมาณพ, คมสัน ขวัญใจธัญญา, เดิมพัน อยู่วิทยา,  
เมลนีย์ ศิรจินดาภิรมย์ ร่วมงาน ที่ ไบเทค บางนา

สังคม

CAT คว้ารางวัลระดับโลก
นำยอภิชำติ สวรรค์ค�ำธรณ์ ผู้จัด 
กำรฝ่ำยผลิตภัณฑ์สื่อสำรข้อมูล 
และ นำยอิทธิพงษ์ วงศ์แสนสุข ผู้
จดักำรฝ่ำยวำงแผนกลยทุธ์องค์กร 
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด 
(มหำชน) (CAT) เข้ำรับรำงวัล 
Best Contribution to Digital 
Infrastructure Development - 
Thailand จำกงำน IFM Awards 
2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 นายอภชิาต ิ สวรรค์ค�าธรณ์ 
ผู ้จัดกำรฝ่ำยผลิตภัณฑ์ ส่ือสำร
ข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนำคม 
จ�ำกัด (มหำชน) กล่ำวว่ำ ส�ำหรับ
รำงวลั IFM Awards ถอืเป็นรำงวลั 
อนัทรงเกยีรติทีม่อบให้บุคคลหรอื
องค์กร ผู้สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง
ในด้ำนต่ำงๆ และมส่ีวนสนบัสนนุ
ระบบเศรษฐกจิทัง้ในระดบัภมูภิำค
และระดับโลก จัดโดยนิตยสำร 
International Finance จำก
ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสื่อที่น�ำ
เสนอข้อมูล บทวิเครำะห์ และ

กำรเป็นผู้น�ำกำรให้บริกำรโทรคม 
นำคม ที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนโทรคมนำ 
คมของประเทศ สำมำรถสนบัสนนุ
นโยบำยภำครฐัในกำรพฒันำระบบ 
เศรษฐกจิของประเทศ ตำมนโยบำย
ไทยแลนด์ 4.0         
  ปัจจุบัน CAT ได้มีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ หรือ 
Smart City โดยใช้เทคโนโลย ี
LoRaส�ำหรับกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์
Internet of Things ของภำคประ
ชำชนและภำคธุรกิจ ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยเร่งต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ในภูมิภำคต่ำงๆ ให้มีกำรเติบโต
อย ่ำงก ้ำวกระโดด อีกทั้ งกำร
ร่วมพัฒนำศูนย์นวัตกรรม Digital 
Park Thailand หนึ่งในโครงกำร
ระเบียงเขตเศรษฐกจิภำคตะวนัออก 
(EEC) ซึง่เป็นส่วนส�ำคัญอย่ำงยิ่ง
ต่อกำรพัฒนำนวัตกรรมดิจิทัลส�ำ 
หรับภำคธุรกิจ ที่จะส่งผลโดยตรง
ต่อกำรเตบิโตของระบบเศรษฐกจิไทย

ข้อมูลเจำะลึกเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ธุรกิจและตลำดซึ่งส่งผลต่อภำค
กำรเงินทั่วโลก รำงวัลดังกล่ำวจัด
ขึ้นตั้ งแต ่ป ี  2013 โดยมีกำร
พิจำรณำคัดเลือกจำกคณะกรรม 
กำรผู้ทรงคุณวุฒิและมีควำมโปร่ง 
ใส รำงวัล IFM Awards จึงได้รับ
ควำมน่ำเชือ่ถอือย่ำงสงูมำโดยตลอด
   ทัง้นี ้CAT หนึง่ในผู้ให้บริกำร

โทรคมนำคมรำยใหญ่ของไทย ได้
พัฒนำบริกำรที่หลำกหลำยและ
ครอบคลมุทกุภมูภิำค อำท ิบริกำร
โครงข่ำยโทรคมนำคม บริกำรอิน 
เทอร์เน็ตและสื่อสำรข้อมูลควำม 
เร็วสูง เป็นต้น ซึ่งได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนด้ำนเทคนิค คุณภำพ
กำรบรกิำร จำกองค์กรต่ำงๆ ระดบั 
สำกล และได้รับกำรยกย่องด้ำน

พงศ์พรหม ยามะรัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส  
พร้อมด้วย วัลล์ชัย เวชชีวะด�ารงค์ รอง กก.ผจก.บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย  
แถลงข่าว ThaiWPS ร่วมมือ INET เปิดตัว SuperDuck โซลูชั่นคลาวด์ 
เพื่ออนาคตสู่ไทยแลนด์ 4.0 

อามาโนะ โนริยูกิ เลขาธิการ จังหวัดฮอกไกโด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
“HOKKAIDO WHITE LUXURY” โดยภายในงานมีศิลปินไอดอล วง BNK48  
มาร่วมพูดคุยถึงความประทับใจต่อประเทศญี่ปุ่น ที่ Q Space ชั้น M ศูนย์การค้า 
เอ็มควอเทียร์ 


