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แค่‘น่ังบนภู’รอ
ของพรรคจะไม่ใหญ่ข้ึนแต่ก็
จะไม่เล็กลง จึงท�ำให้อยู่ใน
สถำนะตัวแปรส�ำคัญในกำร
จดัตัง้รฐับำลหลงัเลอืกตัง้ โดย
มี 2 ทำงให้เลือกคือ เป็นแกน
น�ำจัดตั้งรัฐบำลเอง หรือไป
ร่วมเป็นรฐับำลกบัขัว้ตรงข้ำม
พรรคเพือ่ไทย ซ่ึงจ�ำนวน ส.ส. 
ที่ได้จะเป็นตัวก�ำหนด

99 ศพจบไม่ได้?
ฉุก(ละหุก)คิด 3

จีนจับตา
นโยบายลงทุนสหรัฐ

เศรษฐกิจ 4

เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง
แต่ต้องปฏิรูป

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

แช่ภาษีที่ดิน
เพราะคนรวย
เดือดร้อน

สถำนกำรณ์กำรเมืองทวีควำม
เข้มข้นเป็นล�ำดับ ท่ำมกลำง
กำรต่อสู ้ที่ดุเดือดนี้พรรค
ประชำธิปัตย์กลบัอยูใ่นสถำนะ 
“น่ังบนภู” สบำยๆ ไม่เดือด
ร้อน เพรำะไม่ได้รบัผลกระทบ
มำกนักจำกกำรเกิดขึ้นของ
พรรคกำรเมืองใหม่ ไม่ว่ำจะ
เป็นพลังประชำรัฐหรือรวม
พลังประชำชำตไิทย แม้ขนำด โลกวันนี้มีประเด็น 2
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หลงัการเปิดตวัอดตี ส.ส. ทีต่ดัสิน
ใจย้ายมาร่วมงานกบักลุม่สามมติร
ในนามพรรคพลังประชารัฐล็อต
แรกที่มีมากกว่า 50 คน ถูกจับตา
มองว่าพรรคพลังประชารัฐจะเป็น
ตัวแปรส�าคัญในการจัดตั้งรัฐบาล
หลังเลือกตั้ง

แต่จริงๆแล้วพรรคพลงัประชา
รัฐไม่น่าจะอยู่ในฐานะตัวแปร

พรรคท่ีเป็นตัวแปรส�ำคญั
หลังกำรเลือกตั้งจริงคือพรรค
ประชำธิปัตย์

อย่างที่ทราบกันว่าแม้นำยสุ
เทพ เทือกสบุรรณ อดตีแกนน�า
มอ็บนกหวดีซึง่เคยเป็นขาใหญ่ใน
พรรคประชาธปัิตย์มาก่อน จะแยก
ตวัมาสร้างพรรคใหม่ในนามพรรค
รวมพลงัประชาชาตไิทย แต่พรรค
ประชาธิปัตย์ไม่ได้รับผลกระทบ
มากนักจากการย้ายค่ายของอดีต 
ส.ส. ต่างจากพรรคเพื่อไทยที่ได้
รบัผลกระทบอย่างแรงจากการก่อ
เกิดของพรรคพลังประชารัฐ

ต้ังแต่เปิดตัวพรรครวมพลัง
ประชาชาตไิทยยงัไม่มข่ีาวว่ามีอดตี 
ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ยกโขยงย้าย
ไปอยูพ่รรคใหม่กับนายสเุทพ ขณะ
ที่การเคลื่อนไหวของนายสุเทพก็
ดูจะเงียบไปหลังการเปิดตัวพรรค

แม้จะตั้งเป้ากวาดเก้าอี้ ส.ส. 
ในการเลอืกตัง้ให้ได้อย่างน้อย 50 

แค่‘น่ังบนภู’รอ
ทีน่ัง่ในสภา เช่นเดยีวกบัพรรคพลงั
ประชารัฐ แต่การเคลื่อนไหวเพื่อ
ไปให้ถงึเป้าหมายนัน้แตกต่างกนั
อย่างสิ้นเชิง ความคึกคักไปอยู่ที่
พรรคพลังประชารัฐมากกว่า

ถึงจะพอเข้าใจได้ว่าการดูด
อดีต ส.ส. ออกจากพรรคเพื่อไทย
กบัพรรคประชาธปัิตย์มคีวามยาก
ง่ายแตกต่างกัน แต่ความเงียบผิด
ปรกตน่ิาจะพอบ่งชีไ้ด้ว่าพรรครวม
พลังประชาชาติไทยจะไม่อยู่ใน
สถานะตัวแปรจัดตั้งรัฐบาลหลัง
การเลือกตั้ง

แต่น่ำจะอยู่ในฐำนะก�ำลัง
เสริม ฝ่ำยสนับสนุน “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ เป็น
นำยกรัฐมนตรี ให้สำมำรถจัด
ตั้งรัฐบำลได้มำกกว่ำ

ขณะทีพ่รรคพลงัประชารฐัแม้
จะไม่ชนะเลือกตั้ง แต่จะเล่นบท
ประสานสบิทศิเพือ่ดึงพรรคการเมือง
ต่างๆ ยกเว้นพรรคเพือ่ไทย ให้มา
ร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาล

เม่ือสถานการณ์เป็นไปใน
ลักษณะนี้ ตัวแปรในการจัดตั้ง
รัฐบาลจึงอยู่ที่การตัดสินใจของ
พรรคประชาธปัิตย์เป็นส�าคญั เพราะ

ล�าพังการรวม ส.ส. จากพรรคเล็ก
พรรคน้อยอย่างเดียวคงไม่อาจมี
เสยีงข้างมากในสภาได้หากพรรค
ประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วม

อ�านาจต่อรองจัดต้ังรัฐบาลจึง
ตกอยู่ในมือพรรคประชาธิปัตย์
แบบเต็มๆ

อย่างทีท่ราบกนัว่าพรรคประชา 
ธิปัตย์ประกาศจดุยนืชดัเจนแล้วว่า
สนบัสนนุคนในบญัชีรายช่ือพรรค
เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ไม่
สนับสนุนคนนอก และไม่ขอร่วม
งานกับพรรคเพื่อไทย

หากเสียงสนับสนุนไม่เพียง
พอท่ีจะดนัคนในบญัชชีือ่ของพรรค
เป็นนายกฯได้ ก็พร้อมสนับสนุน
คนในบญัชทีีถ่กูเสนอชือ่ของพรรค
อื่นเป็นนายกฯตามกติกา

จะด้วยเหตุนี้หรือไม่ที่ท�าให้
เกิดกระแสข่าวออกมาว่า “บิ๊กตู่” 
อาจเปิดตัวลยุการเมอืงในช่วงเดอืน
กนัยายนเพือ่เอาชือ่ไปอยูใ่นบญัชี
ผู ้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของ
พรรคการเมือง เนื่องจากหากไม่
เอาชือ่ไปใส่ไว้ในบัญชพีรรคการเมือง
อาจท�าให้เกดิทางตันในการเลอืก
นายกฯในสภา เพราะพรรคประชา 

ธิปัตย์ล�าบากใจกบัการยกมอืหนนุ
คนนอกเป็นนายกฯ

หากจะต้ังรัฐบาลให้ได้ หาก
ต้องการดัน “บิ๊กตู่” เบิ้ลนั่งเก้าอี้
นายกฯให้ได้ กต้็องอาศยั ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์โหวตหนุนในสภา 
เมือ่ต้องอาศยั ส.ส.พรรคประชาธปัิตย์
ก็ต้องท�าตามเง่ือนไขที่พรรค
ประชาธิปัตย์ตัง้ไว้ เพราะถงึแม้นา
ยกฯจะช่ือ “บิ๊กตู่” แต่พรรค
ประชาธิปัตย์ก็อ้างได้ว่ามาตาม 
กตกิา มาจากบญัชชีือ่ทีพ่รรคการเมือง
เสนอ ไม่ได้สนับสนุนคนนอกเป็น
นายกฯ

อย่างไรกต็าม หากทกุอย่างจะ
เดินไปตามนีต้้องอยู่ในเงือ่นไขท่ีว่า 
พรรคพลงัประชารฐั พรรครวมพลงั
ประชาชาติไทย และพรรคเลก็พรรค
น้อยอืน่ๆ มจี�านวน ส.ส. รวมกนั
แล้วมากกว่าพรรคประชาธปัิตย์ เพือ่
ลดการต่อรองท่ีอาจท�าให้ผลลพัธ์
ต่างไปจากทีต้่องการ เพราะหาก
พรรคประชาธปัิตย์ม ีส.ส. มากกว่า
ต้องยืน่เงือ่นไขให้คนของพรรคเป็น
นายกฯแน่

เมื่อมีสถำนะเป็นตัวแปร
ส�ำคญัในกำรจดัต้ังรฐับำลหลงั
เลอืกตัง้ พรรคประชำธปัิตย์จงึ
ค่อนข้ำงสบำยใจ ไม่เดอืดร้อน
กับเงื่อนไขกติกำอย่ำงที่เห็น 
ส่วนพรรคเพือ่ไทยไม่ว่ำจะได้ 
ส.ส. เข้ำมำในสภำเท่ำไรก็เป็น
ฝ่ำยค้ำนแน่นอน 100% และจะ
ท�ำได้แค่นัง่ดโูดยไม่มส่ีวนร่วม
ใดๆกบักำรจดัต้ังรัฐบำลแน่นอน 

เว้นแต่ว่ำจะได้ ส.ส. มำก
เกนิกึง่หน่ึงของสภำ ซึง่เป็นไป
ได้ยำก
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In Brief : ย่อความ

ยุคมืดเกษตรกร

ทรรศนะ

อย่ำแค่พูดว่ำเศรษฐกิจผงกหัว

ขึ้นแล้ว แต่คนรำกหญ้ำก�ำลัง

จะตำย พวกนำยทุนกส็ำวได้สำว

เอำ สำวจนร้ำนค้ำโชห่วยวันน้ี

ดับสูญกันไปแล้ว ก็หวังว่ำจะมี

อัศวินม้ำขำวมำช่วย

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

99 ศพจบไม่ได้?
“สมลักษณ์ จัดกระบวนพล” อดีต
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอดีตผู้
พพิากษาศาลฎกีา ให้สมัภาษณ์ “ข่ำวสด” 
แนะฟ้อง “มือสังหำร 99 ศพ” ช่วง
เหตุการณ์เมษายน-พฤษภาคม 2553 
เพื่อซัดทอด “คนสั่งฆ่ำ” หรือ “คน
บงกำร” ที่ผิดกฎหมาย  

สบืเนือ่งจาก ป.ป.ช. มมีตยิกค�าร้อง
รื้อฟื้นคดีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่าน
มา โดย ป.ป.ช. ไม่เหน็พยานหลกัฐาน
ใหม่ จึงยืนตามมติเมื่อปี 2558 ไม่สั่ง
ฟ้อง ซึง่ระบุว่าการสลายการชมุนมุเป็น
ไปตามหลักสากล ผู้ชุมนุมบางรายมี
อาวธุ จงึให้ทหารเข้าควบคมุขอคนืพืน้ที่ 
โดยสามารถพกอาวธุและใช้ได้ตามความ
สมควรและจ�าเป็น

แต่สิง่ท่ีปรากฏออกมาคอื มผีูเ้สยีชวีติ
มากถงึ 99 ศพ อาวุธทีเ่ป็นยทุโธปกรณ์
ในราชการสงคราม เช่น สไนเปอร์ท่ีปรากฏ
ในภาพข่าว ท้ังการไต่สวนชนัสตูรพลกิศพ
ผูช้มุนุมท่ีเสยีชวิีต 10 กว่ารายทนัทกีไ็ม่
พบคราบเขม่าดนิปืนจากอาวุธในตัวผู้ตาย 
ทัง้มีค�าพพิากษาระบวุ่ากระสุนยงิมาจาก
ฝ่ังเจ้าหน้าทีห่น่วยไหนทีอ่ยู่ในพืน้ที่ 

“สมลกัษณ์ จดักระบวนพล” มี
ความเหน็ส่วนตัวว่า แม้ผู้ชมุนุมบางราย
มีอาวุธ แต่การใช้อาวุธสงครามสลาย
การชุมนุมกถ็อืว่าหนกัเกนิความจ�าเป็น
อยู่ดี ตามกฎหมายอาญาเจ้าหน้าที่จะ
ใช้อาวุธได้ก็ต่อเมื่อมีการต่อสู้ ไม่ใช่อีก
ฝ่ายมีอาวุธแล้วก็ประหารได้เลย “คดี 
99 ศพ จึงยังจบไม่ได้” เพราะผู้
ปกครองประเทศไม่มสีทิธิป์ระหารใคร 

“สมลักษณ์ จัดกระบวนพล” 
คงคาใจ 2 ข้อคอื 1.ท�าไมต้องใช้อาวธุ
ร้ายแรงเหมือนอยูใ่นราชการสงคราม 
และ 2.ท�าไมจงึใช้ทหาร ไม่ใช้ต�ารวจที่
ถกูฝึกมาให้ควบคุมสถานการณ์โดยเฉพาะ 

ขณะที ่ป.ป.ช. เหน็ว่ำคดสีลำย
กำรชุมนุมพันธมิตรฯ 7 ตุลำคม 
2551 ท่ีใช้ต�ำรวจไม่เป็นไปตำม
หลักสำกล ท�ำไม “คดี 99 ศพ” จึง
เป็นไปตำมหลักสำกล?

ช่วงนีร้าคาสนิค้าเกษตรยงัอาการสาหสั แม้
เศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้น แต่เมื่อแก้ปัญหาไม่
ถูก แก้ไม่ได้ มันก็ไม่ดีขึ้น ปาล์มก็แย่ 
ยางพาราก็แย่ สับปะรดยิ่งแย่ เพราะราคา
ตกต�่ามากที่สุด เหลือกิโลละ 1-2 บาท ซึ่ง
ไม่เคยเกิดขึ้น มะม่วงบางที่เหลือกิโลละ 2 
บาท ท้ังๆทีล่กูสวยๆเคยกโิลละ 40-50 บาท 
คนหนุม่สาวต้องออกไปหางานท�าในกรงุเทพฯ
อีกครั้ง เพราะพืชไร่ขาดทุน ครอบครัวไม่มี
จะกนิ มพีชืผลเพยีงไม่กีช่นดิทีร่าคายงัดอียู่

ถ้าเป็นอย่างน้ีต่อไปอีกระยะหนึ่ง 
เกษตรกรคงเดือดร้อนสาหัสอีกเป็นทวีคูณ 
เพราะมีแต่ความทุกข์ที่พูดว่าอกอีแป้นจะ
แตก ร้านค้าต่างๆก็ขายไม่ได้ เคยปิดดึกๆ 
วันนี้เย็นๆหรืออย่างมากแค่ 1-2 ทุ่มก็ปิด
แล้ว ชาวสวนชาวไร่กทุ็กข์ระทมขมขืน่ อาการ
สาหัสเหลือเกิน

รฐับาลจะปลดลอ็กอะไรให้เกษตรกรได้
บ้าง จะแก้ไขอย่างไรก็ว่ากันไป แต่เรว็หน่อย 
เพราะหลายปีแล้วที่ราคาพืชผลตกต�่า ถือ
เป็นยุคมืดเศรษฐกิจภาคการเกษตรอย่าง
แท้จริง สงสารคนท�านาท�าไร่ที่ทุกข์เรื่อง
ราคาแล้วยงัถกูหลอกให้ปลกูอกี บอกจะรบั
ซื้อแน่ๆราคานั้นราคานี้ พอปลูกจนมีลูกมี
ผลก็ถูกกดราคาแบบขาดทุน อย่างปาล์มที่
ส่งเสรมิให้ปลกู วนัน้ีชาวสวนยอมให้เน่าคา
ต้น เพราะขายไปกม็แีต่ขาดทนุ ค่าแรงงาน
ยังไม่พอเลย ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายกันแล้ว  

เหน็ข่าวและฟังข่าวแล้วกอ็เนจอนาถใจ 

ปัญหาเศรษฐกจิไม่ได้มเีฉพาะชาวไร่ชาวนา
และพืชผลทางการเกษตรเท่านั้น แต่ธุรกิจ
ขนาดเลก็อกีมากมายทีย่�า่แย่เป็นทกุข์ จะมี
แต่ทเุรยีนทีข่ายดีเพราะส่งนอกมาก ใครจะ
นึกว่าทางภาคเหนือท่ีปลูกพันธุ์หลงลับแล 
หรอืภาคอสีานทีป่ลกูทเุรยีนภเูขาไฟ จะออก
มาพอดแีละขายได้ราคาสงูอย่างน้ี มเีกษตรกร
ไม่กี่รายที่ตอนนี้มั่งมีศรีสุขไปตามๆกัน  

เร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองเกษตรกร ธุรกิจ
ห้องแถวเล็กๆอีกมากมายก็ละเลยไม่ได้ 
เพราะเป็นคนส่วนใหญ่ อย่างไรรฐับาลและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต้องเร่งแก้ปัญหา ร่วม
กนัคดิว่าจะท�าอย่างไรเพือ่ไม่ให้พชืผลทางการ
เกษตรตกต�่าเช่นนี้ ประเทศไทยส่วนใหญ่ 
อูฟู้เ่พราะการเกษตร เมือ่ก่อนรณรงค์ให้คน
กลับบ้านนอก ไม่ให้ทิ้งไร่ทิ้งนา คนอีสาน
หลายคนบอกว่าไปนอนตายคาบ้านดีกว่า
มาอดๆอยากๆในเมือง

แต่วนันีม้นัมแีต่ทกุข์ระทม ถ้าปล่อยให้
เป็นอย่างนี้อีกไม่นานอาจมีข่าวเกษตรกร
เครียดจนคิดจะฆ่าตัวตายก็ได้ เพราะหมด
ก�าลังใจ มีแต่หนี้สิน ลืมตาอ้าปากไม่ได้ 

กห็วงัว่ำเกษตรกรจะมคีวำมอดทน
และสูไ้ว้ก่อน ถ้ำมนัเหลอืทนจรงิๆกค็ดิ
ว่ำรัฐบำลต้องมำช่วย คงไม่ปล่อยให้
บ้ำนเมอืงพงัและเสียโอกำสทีจ่ะเตบิโต
ต่อไป อย่ำแค่พูดว่ำเศรษฐกิจผงกหัว
ขึ้นแล้ว แต่คนรำกหญ้ำก�ำลังจะตำย 
พวกนำยทุนก็สำวได้สำวเอำ สำวจน
ร้ำนค้ำโชห่วยวันนี้ดับสูญกันไปแล้ว ก็
หวังว่ำจะมีอัศวินม้ำขำวมำช่วย ส่วน
ประชำชนก็ต้องประหยัดและขยันให้
เต็มที่เพื่อรอเศรษฐกิจฟื้นตัวจริงๆ 

เจริญพร
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สมัมนา : สธุร์ี โล้วโสภณกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ธรุกจิขนาดใหญ่ และผูบ้รหิาร
สงูสดุธรุกจิบรหิารเงนิ ธนาคารซีไอเอม็บ ี ไทย จดังานสมัมนา “2018 CIMB Thai 
Bank Seminar : Application & Benefits of IFRS9 Hedge Accounting” ทีโ่รงแรม 
ด ิโอกรุะ เพรสทีจ 

ลงนาม : เอกชยั เตชะวริยิะกุล ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ธนาคารกรงุไทย 
และชูชาต ิเพช็รอ�าไพ ประธานกรรมการบรหิาร บริษทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ�ากดั 
(มหาชน) ร่วมลงนามในสญัญาสนบัสนนุทางการเงนิจ�านวน 3,000 ล้านบาท เพือ่ใช้
ในการขยายธรุกจิของบรษิทั ท่ีธนาคารกรุงไทย ส�านกังานใหญ่ 

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งแต่ต้องปฏิรูป

นายวิรไท สันติประภพ ผู้
ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เปิดเผยว่า เมื่อถึงวันที่ 2 
กรกฎาคมของทกุปี ซึง่เป็นวนัครบ
รอบการลอยตัวค่าเงินบาทเม่ือปี 
2540 ท�าให้อดคิดไม่ได้ว่าจะมี
โอกาสวิกฤตเหมือนช่วงปี 2540 
หรือไม่ ยิ่งกลางปี 2561 ประเทศ
ตลาดเกิดใหม่หลายแห่งประสบ
ความระส�่าระสายทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะตุรกีและอาร์เจนตินา
เงนิทนุไหลออกอย่างรนุแรง เพราะ
ภาวะการเงนิโลกเริม่ตึงตวั และนกั
ลงทุนต่างชาติลดการลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยงประเทศที่พื้นฐาน
เศรษฐกิจไม่เข้มแข็ง

นายวิรไทกล่าวว่า ตลอด 20 
ปีทีผ่่านมาภูมิคุม้กันทางเศรษฐกจิ
ดข้ึีนมาก เสถยีรภาพระบบเศรษฐกจิ
การเงินไทยมีความมั่นคงและดี
กว่าประเทศตลาดเกดิใหม่โดยรวม 
ดุลบัญชีเดินสะพัดปีที่แล้วเกินดุล
ถึงร้อยละ 11.2 ของจีดีพี หรือ
ประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ 
และปีนี้คาดว่าจะเกินดุล 40,000 
ล้านดอลลาร์ เงินส�ารองระหว่าง
ประเทศขณะนี้ประมาณ 210,000 

แช่ภำษทีีด่นิเพรำะคนรวยเดอืดร้อน

ผู้ว่ำ ธปท. ยันเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวและมีเสถียรภำพ ไม่วิกฤต
เหมือนปี 2540 แต่ยังต้องปฏิรูปในหลำยมิติเพื่อลดจุดเปรำะ
บำงและปัญหำเชิงโครงสร้ำงที่สะสมมำนำน ทั้งแรงงำน กำร
ศึกษำ และควำมสำมำรถกำรแข่งขัน

ล้านดอลลาร์ (ไม่รวมฐานะซือ้เงนิ
ตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ
ประมาณ 33,000 ล้านดอลลาร์) 
มากกว่าหนี้ต่างประเทศโดยรวม
ที ่150,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 3.5 
เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น 
หนีต่้างประเทศโดยรวมร้อยละ 35 
ของจีดีพี นอกจากนี้ยังถือครอง
พันธบัตรนักลงทุนต่างชาติเพียง
ร้อยละ 10 ของมลูค่าตลาดพนัธบตัร

ในไตรมาส 1 ปี 2561 ทัง้สถาบนั
การเงินมีเงินส�ารอง เงินกองทุน 
และสภาพคล่องอยูใ่นระดบัสงู อตัรา
เงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่ง (BIS 
ratio) อยูท่ีร้่อยละ 18.0 สงูเป็นอัน
ดบัต้นๆของภมูภิาค 

วนันีเ้ศรษฐกจิไทยฟ้ืนตวัและ
มเีสถียรภาพเข้มแขง็ แต่ยังต้องให้
ความส�าคญักบัการปฏิรปูเศรษฐกจิ
ในหลายมิติ เพื่อลดจุดเปราะบาง
และแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทีส่ะสม
มานาน โดยเฉพาะเรื่องแรงงาน 
คุณภาพการศึกษา ผลิตภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

นายโสภณ พรโชคชัย ประธาน
กรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัย
และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
ไทย ต้ังค�าถามว่าท�าไมร่าง 
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ทีเ่สนอตัง้แต่ยดึอ�านาจปี 2557 จงึ
ยังไม่ออกมาบังคับใช้ กลายเป็น
กฎหมายพิกลพกิารแบบภาษมีรดก
ทีเ่กบ็แทบไม่ได้เลย ภาษทีีด่นิและ
สิง่ปลูกสร้างไม่ได้ท�าให้คนจนเดอืด
ร้อน เพราะไม่มีสมบัติอะไร หาก
ต้องเสียภาษี 0.5% ก็จะเสียเพียง 
2,000 บาท พอๆกับค่าจดัเกบ็ขยะ 

การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างต้องการช่วยคนรวยมากกว่า 
ยิง่มทีรพัย์มากกต้็องเสยีภาษมีาก 
ยิง่มกีารยกเว้นก็เกบ็ภาษไีม่ได้เตม็
เมด็เตม็หน่วยและยงับดิเบอืนราคา
ตลาด เกิดความลักล่ันในการ
ตคีวามท่ีให้ข้ึนอยูกั่บดุลยพนิิจของ

เจ้าหน้าท่ี เกิดความไม่โปร่งใสและ
เสียภาษี “นอกระบบ” 

การเกบ็ภาษเีพือ่พฒันาท้อง
ถ่ินโดยตรง เสียภาษีปีละ 0.5% แต่
ราคาบ้านเพ่ิมข้ึน 3% ต่อปี เท่ากบั
ย่ิงให้ย่ิงได้ ไม่มเีสยี ไม่เหมือนการ
เพิม่ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% เป็น 10% 
จะกระทบทกุฝ่าย การใช้ภาษทีีด่นิ
และสิ่งปลูกสร้างจึงไม่ท�าให้นัก
พฒันาท่ีดนิ “ขนหน้าแข้งร่วง” ผู้
ซือ้บ้านกไ็ม่มผีลกระทบ แต่มลูค่า
ทรพัย์สนิเพิม่ขึน้ ประชาชนจงึไม่
ควรถกูหลอกให้กลวัภาษทีีด่นิฯ 

ทัง้หมด ความเสีย่งเงินทนุไหลออก
จึงต�่ากว่าประเทศอื่นๆ

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานระบบ
เศรษฐกจิการเงนิมีการจดัต้ังหน่วย
งานและกลไกต่างๆเพิม่ขึน้ ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศหากเกิด
วกิฤตเศรษฐกจิ สถาบันการเงนิไทย
เข้มแขง็กว่าเดิมมาก สดัส่วนหนีท้ี่
ไม่ก่อให้เกดิรายได้อยู่ทีร้่อยละ 2.9 
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ต่างประเทศ

บินเล็กชนอำคำร 
เจ้าหน้าท่ีอินเดียรายงานว่า 
เครื่องบินเล็กชนเข้ากับอาคาร
ที่ก่อสร้างในนครมุมไบ ท�าให้
มผู้ีเสียชวีติ 5 คน รวมถงึผูท้ีไ่ม่
ได้อยู่บนเคร่ือง 1 คน สถานี
ข่าวของอินเดียแพร่ภาพเปลว
เพลิงและควนัสดี�าทีพ่วยพุ่งขึน้
มาจากที่เกิดเหตุซึ่งตั้งอยู่ใกล้
กับอาคารชุดพักอาศัยหลาย
แห่ง เจ้าหน้าทีค่วบคมุภยัพิบตัิ
อินเดียรายงานว่า มีผู้อยู่บน
เครือ่งบนิขนาด 12 ทีน่ัง่ จ�านวน 
4 คนขณะเกิดเหตุ 

2 เกำหลีเชื่อมถนน
เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือและ
เกาหลใีต้หารอืกนัเรือ่งโครงการ
ก่อสร้างถนนเช่ือมแนวชายแดน 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
น�าร่องจากความตกลงกนัระหว่าง
ผู ้น�าสองฝ่าย ก่อนหน้านี้
ประธานาธิบดมุีน แจ-อนิ ของ
เกาหลใีต้ และนายคมิ จอง-อึน 
ผูน้�าเกาหลเีหนอื เหน็พ้องทีจ่ะ
ขยายการตดิต่อระหว่างกนัมาก
ขึ้น เชื่อว่าการเชื่อมต่อระบบ
คมนาคมระหว่างเกาหลีเหนือ
กบัเกาหลใีต้จะเป็นการยกระดบั
โครงสร้างสาธารณูปโภคที่เก่า
และล้าสมัยในเกาหลีเหนือให้
ดีขึ้น

โคเรียนแอร์ฉำวอีก 
นายโช ยาง โฮ ประธานโคเรยีน
แอร์ ถูกอัยการสอบสวนเรื่อง
การเลี่ยงภาษีจ�านวนมหาศาล 
และความผิดอื่นๆ นายโชรวม
ทัง้น้องชายและน้องสาวถกูกล่าว
หาว่าเลีย่งการจ่ายภาษ ี50,000 
ล้านวอน หรอืเกือบ 1,500 ล้าน
บาท ส�าหรับสินทรัพย์ในต่าง
ประเทศที่พวกเขาได้รับมรดก
สืบต่อจากบิดาที่เสียชีวิตเมื่อปี 
2545 ซึ่งนายโชกล่าวว่า รู้สึก
เสียใจ และยินดีเผชิญหน้ากับ
การสอบสวนด้วยความจริงใจ  

ข่าวย่อย
จีนจับตานโยบายลงทุนสหรัฐ

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมั่นใจ
ว่าเกาหลีเหนือเข้าใจดีถึงความ
หมายในการยกเลิกโครงการ
นวิเคลยีร์อย่างสมบูรณ์ตามทีส่หรฐั
ต้องการ และเชื่อว่าเกาหลีเหนือ
จะเริ่มส่งศพทหารคืนให้สหรัฐใน
เร็วๆนี้

นายไมค์ ปอมเปโอ รฐัมนตรี
ต่างประเทศสหรัฐ ให้ปากค�าต่อ
คณะอนุกรรมการวุฒิสภาระบุว่า 
มคีวามเชือ่มัน่ว่าเกาหลเีหนอืเข้าใจ
ดถีงึขอบข่ายเรือ่งการยกเลกิโครงการ
นิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ในแบบที่
สหรัฐต้องการ หลังจากที่มีการ
ประชมุสดุยอดระหว่างประธานาธบิดี

โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กับนาย
คมิ จอง-อนึ ผูน้�าสงูสดุเกาหลเีหนอื 
ไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา นาย
ปอมเปโอกล่าวด้วยว่าจะเดินหน้า
เจรจากับเกาหลีเหนือต่อไป หลัง
จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาเพิ่งเดิน
ทางเยือนเกาหลีใต้และจีนเพื่อ
หารือเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์

มั่นใจเกำหลีเหนือยกเลิกนิวเคลียร์
เกาหลีเหนือ 

ส่วนเรื่องที่เกาหลีเหนือจะส่ง
มอบศพทหารอเมริกันที่เสียชีวิต
ในสงครามเกาหลีคืนให้แก่สหรัฐ
นัน้ นายปอมเปโอเชือ่ว่าเกาหลีเหนือ
น่าจะส่งคนืให้ในเร็ววนันี ้หลงัจาก
เมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้วทหารสหรฐัระบุ
ว่ามีการเคล่ือนย้ายหีบศพ 100 
หีบ มายังชายแดน 2 เกาหลีเพื่อ
เตรียมการส่งกลับมายงัสหรฐั อนึง่ 
สงครามเกาหลีท่ีปะทุขึ้นระหว่าง
ปี 2493-2496 มีทหารสหรัฐ
สูญหายไปเกือบ 7,700 คน โดย
ในจ�านวนนี้สูญหายไปในเกาหลี 
เหนือราว 5,300 คน

กระทรวงพำณิชย์จีนจับตำ
นโยบำยจ�ำกัดกำรลงทุนใน
ประเทศของสหรัฐอย่ำง
ระมัดระวัง ย�้ำจีนไม่เห็นด้วย
ทีส่หรฐัน�ำเรือ่งควำมมัน่คงแห่ง
ชำติมำเป็นเหตุผลจ�ำกัดกำร
ลงทุนของต่ำงชำติ

โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีน
เปิดเผยว่า จีนจะจับตาการใช้
กฎหมายของสหรัฐ หลังจาก
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ กล่าว
ว่าจะใช้กระบวนการทบทวนความ
มั่นคงแห่งชาติที่เข้มงวดขึ้นเป็น
หนทางขัดขวางไม่ให้จีนได้รับ
เทคโนโลยอ่ีอนไหวของสหรัฐตาม
ที่กระทรวงคลังเสนอแนะให้คณะ
กรรมการการลงทุนต่างประเทศ
ในสหรฐัเป็นผู้ก�ากบัดูแลข้อตกลง
การลงทุน เพราะจะมีอ�านาจเพิ่ม
ขึน้ตามกฎหมายใหม่ทีข่ยายขอบเขต
การทบทวนการลงทนุให้ครอบคลมุ
เรื่องความกังวลด้านความม่ันคง
ด้วย โดยจีนจะประเมินผลกระทบ
ที่อาจมีต่อบริษัทจีน และไม่เห็น
ด้วยที่สหรัฐเข้มงวดเง่ือนไขการ
ลงทุนของต่างชาติโดยอ้างเหตุผล

เรื่องความมั่นคงแห่งชาติ
มาตรการจ�ากัดการลงทุนดัง

กล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายรัฐบาล
สหรัฐที่ต้องการกดดันจีนให้ปรับ
แก้ไขนโยบายการค้า การถ่ายทอด
เทคโนโลย ีและการอดุหนนุอตุสาห 
กรรม เนือ่งจากบรษิทัอเมรกินัร้อง
เรียนว่าจีนอาศัยข้อก�าหนดเรื่อง
การร่วมลงทนุ การออกใบอนญุาต 
และการซือ้กจิการบรษิทัเทคโนโลยี
สหรฐั เป็นช่องทางเข้าถงึทรพัย์สนิ
ทางปัญญาของสหรัฐอย่างไม่เป็น
ธรรม

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงาน

จากกรงุปักกิง่ ประเทศจนีว่า ประธานา 
ธบิดสี ีจิน้ผงิ ให้การต้อนรบั พล.อ. 
เจมส์ แมททิส รัฐมนตรีกลาโหม
สหรัฐ ที่มหาศาลาประชาชนใน
กรุงปักกิ่ง โดยประธานาธิบดีสี
กล่าวในช่วงหนึ่งของการสนทนา
ว่า ชาวจนีร่วมแรงร่วมใจกนัพฒันา
ประเทศตามแนวทางสังคมนิยม
สมยัใหม่ อย่างไรกต็าม การพฒันา
ดงักล่าวต้องเป็นไปอย่างสนัต ิโดย
ต้องไม่ใช้แนวทางของการขยาย
อ�านาจหรือการล่าอาณานิคม ซึ่ง
มแีต่จะก่อให้เกดิความวุ่นวาย ทัง้นี้ 
จนีจะไม่ยอมสูญเสียดินแดนทีเ่ป็น
มรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพ 
บุรุษแม้แต่นิ้วเดียว แต่ในขณะ
เดียวกันจีนก็ไม่เคยคิดแย่งชิงดิน
แดนของใคร

ด้าน พล.อ.แมททสิซึง่ถอืเป็น
รฐัมนตรกีลาโหมสหรฐัคนแรกใน
รอบ 4 ปีที่เยือนกรุงปักกิ่ง กล่าว
กบัประธานาธบิดสีว่ีา ภารกจิการ
เยือนจีนของเขาเต็มไปด้วยความ
มุง่มัน่ในการรกัษาและพฒันาความ
สมัพนัธ์ทางทหารระหว่าง 2 ประเทศ
ให้เป็นไปตามวิถีทางที่ถูกต้อง 
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สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อตัรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

S. Sahamit 230418=8*6

บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จํากัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าสซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน
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www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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	 บริษัท	เจียระไน	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จ�ำกัด	ผู้ผลิตสื่อนิตยสารจีน @Mangu 
(แอดม่านกู)่ และส�านกัข่าวออนไลน์ภาษาจนี Thailand Headlines ร่วมจัดกจิกรรม
สุดเอ็กซ์คลูซีฟ	Movie	Preview	ภำพยนตร์เรื่อง	“Operation	Red	Sea”	รอบ
ปฐมทัศน์ ภาพยนตร์แอคชั่นแฟรนไชส์จีนชื่อดัง ทุนสร้างกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อ
เป็นการขอบคุณแฟนคลับชาวจีนที่ให้การสนับสนุนและการตอบรับที่ดีกับนิตยสาร 
@Mangu ที่น�าเสนอเร่ืองราวต่างๆของประเทศไทยผ่านมุมมองของชาวจีน รวมถึง
การน�าเสนอข่าวสารบ้านเมอืงในประเทศไทยให้ชาวจนีทีอ่าศยัในประเทศไทย ประเทศ
จีน และท่ัวโลก ได้รับทราบความเคลื่อนไหวของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นย�ามาโดยตลอด ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก 

หลุย่	แซ่กัว๊	ประธำนกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่	บรษิทั	เจยีระไน	เอน็เตอร์เทนเม้นท์	
จ�ำกดั	กล่าวถงึการจัดกจิกรรม Movie Preview ภาพยนตร์เรือ่ง “Operation Red 
Sea” รอบปฐมทศัน์ ว่า “นติยสารแอดม่านกูไ่ด้จดัท�าข้ึนเพ่ือน�าเสนอเรือ่งราวต่างๆ อาทิ 

คนดงั หรอืเหตกุารณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย และก�าลงัเป็นกระแสในสงัคม ไป
ตีแผ่น�าเสนอให้กับประชาชนชาวจีนที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยว หรือที่ท�างานอยู่ใน
ประเทศไทยได้รับรู ้รับทราบ รวมถงึส�านกัข่าวออนไลน์ภาษาจีน Thailand Headlines 
ทีไ่ด้น�าเสนอข่าวสารบ้านเมอืง เหตุการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยให้ชาวจนีได้
ตดิตามกนั ซ่ึงกไ็ด้รับกระแสตอบรบัท่ีดีจากผูอ่้านนติยสารมาตลอด 6 ปี ทางนติยสาร
แอดม่านกู ่และส�านกัข่าวออนไลน์ภาษาจีน Thailand Headlines จึงจัดกจิกรรมขึน้
เพือ่ขอบคุณแฟนคลบัชาวจีนทีค่อยสนับสนนุอย่างต่อเนือ่งผ่านกจิกรรมดงักล่าว” 

โดยภายในงานได้รับความสนใจจากนายแบบหนุ่มเชื้อสายจีนอย่าง แจ๊ค	เดอะ
เฟซเมน	หรือซู	ชิวเฉิง	พร้อมด้วยเหล่านักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรง อาทิ มิว	-	ศุภสิทธิ์	
จงชีวีวัฒน์,	สตรอง	-	เจริญชัย	ขันติชัยขจร,	กิ๊ฟ	-	สิรินำถ	สุคันธรัต,	วิคเตอร์	โชว 
และ ปิงปอง	 -	 เสฏฐวุฒิ	 พรมโสภำ ท่ีตบเท้าพร้อมใจกันมาร่วมงาน สร้างความ
ครึกครื้นสนุกสนานให้กับบรรดาแฟนคลับที่มาร่วมชมภาพยนตร์กันอย่างล้นหลาม  

นิตยสารจีน
@Mangu
ขอบคุณแฟนคลับ
ปิดโรงชมภาพยนตร์จีน
“Operation Red Sea”
สุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร!!!



สังคม

ชวนกันท�าดีร่วมแบ่งปันความสุขให้น้อง

หากเอ่ยว่า “เด็ก” น่ันมคีวามส�าคญั
อย่างยิง่ เพราะเดก็จะเตบิโตเป็น
ก�าลงัส�าคญัของประเทศชาติต่อไป 
เดก็แต่ละคนทีเ่กดิมาได้รับโอกาส
ไม่เท่าเทยีมกนั ท�าให้ต้องดิน้รนหา
สิง่ท่ีดทีีส่ดุให้ตัวเอง ล่าสุดข้อมลู
จากกรมสขุภาพจติเปิดเผยว่า มเีด็ก
ด้อยโอกาสอยูไ่ม่ต�า่กว่า 5 ล้านคน 
80% เป็นเดก็ยากจน 6% เป็นเดก็
หลายชาตพินัธุ ์จะเหน็ได้ว่าหลาย
บรษิทัต่างหนัหน้ามาให้ความช่วย
เหลือเด็กยากจน เดก็ด้อยโอกาส
เหล่าน้ัน หวงัเพยีงให้พวกเขาได้รบั
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและอยู่ใน
สงัคมได้อย่างมคีวามสขุ

กำร์ตูน-นันท์ฐณิชำ ศิริ
ปรดีำวชัร์ ประธานกรรมการบรหิาร 
และเชียร์-ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธำ
อภนัินท์ กรรมการบรหิาร บรษิทั 
ชาร์มมิง่เวลิด์ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
จ�ากดั ผูผ้ลติและจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์
เพื่อสุขภาพและความงามภายใต้
แบรนด์ “ชาเม่” เปิดเผยว่า บรษิทั
มนีโยบายในการบรหิารงาน พร้อม
ยดึหลกัจริยธรรมและการจดัการที่
ด ี โดยเหน็ความส�าคญัของสังคม
และสิง่แวดล้อมทัง้ในระดบัไกลและ
ใกล้ อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื 
ทีผ่่านมาชาเม่ได้ให้ความส�าคญักบั
การท�ากิจกรรม CSR (Corporate 
Social Responsibility) กจิกรรม
เพือ่สงัคมโดยเฉพาะเด็ก-สิง่แวดล้อม

โรงเรยีนทีอ่ยูห่่างจากตวั อ.หวัหนิ 
ผูป้กครองส่วนใหญ่มอีาชีพเกษตร 
กรรมและรับจ้างทั่วไป มีรายได้
น้อย ไม่เพยีงพอต่อค่าใช้จ่าย เดก็
บางส่วนต้องอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา 
ยาย ที่มีอายุมาก ผู้ปก ครองต้อง
ไปท�างานที่ต่างจังหวัด บางราย
ครอบครัวแตกแยก 

ทั้งน้ี กิจกรรมที่เราได้ร่วม
ลงมอืท�าคอื ปรบัปรงุสนามฝึกซ้อม
กีฬากลางแจ้งให้ดูใหม่สดใสกว่า
เดิม เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นสถาน
ทีเ่รยีนกฬีา สถานทีฝึ่กซ้อม สถาน
ที่ท�ากิจกรรมกลางแจ้ง อันจะมี
ประโยชน์กบันกัเรยีนและโรงเรยีน
เป็นอย่างมาก สนามดังกล่าว
สามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้กับ
นักเรียนได้อีกด้วย นอกจากการ
ปรับปรุงสนามและการทาสีแล้ว 
ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์
การเรียน และมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนอีกด้วย

บรรยากาศเตม็ไปด้วยรอยยิม้ 
ความสนุกสนาน ท่ีดูแล้วมีความ
สขุทัง้ผูใ้ห้และผูร้บั เรยีกว่าอิม่เอม
ความสุขกันถ้วนหน้าทีเดียว

นับเป็นกิจกรรมที่บริษัทมุ่ง
มัน่จะสานโครงการต่อเน่ืองต่อไป 
โดยจะท�าความดีให้สังคมมากขึ้น 
แม้เป็นเพียงส่วนเล็กๆที่จะช่วย
สร้างอนาคตชมุชนและสงัคมอย่าง
ยั่งยืน 

โดยคร้ังนีไ้ด้ไปทีโ่รงเรยีนบ้าน
ทุง่ยาว ต.ทบัใต้ อ.หวัหนิ จ.ประจวบ 
ครีขีนัธ์ ซึง่มตีัง้แต่ชัน้อนบุาล 1 ถงึ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 
153 คน และครู 13 คน เป็น

มาโดยตลอด จะเห็นว่าเวลาท�า
กจิกรรมต่างๆพนกังานของบรษิทั
ต่างให้ความร่วมมอือย่างเต็มที ่ทกุ
คนมคีวามสขุท่ีได้ลงมอืท�ากจิกรรม
ดเีพือ่สงัคม 
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