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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
          สัปดาห์น้ีสโมสรเราไดรั้บเกียรติจากอดีตผูว้่าการภาค 3350 โรตารีสากล อผภ.ดร.อาภา อรรถบูรณ์-
วงศ์ ตันโสด ใหเ้กียรติมาบรรยายเร่ือง “อสังหาฯไทยในยุคโควดิ-19”   เร่ิมสัปดาห์แรกท่ีสโมสรเราได้
กลบัมาประชุมท่ีโรงแรม แบบ Hybrid ซ่ึงมีผูม้าร่วมประชุมทั้งท่ีโรงแรมและทาง Zoom ถึง 35 ท่าน  
          ผมมีข่าวท่ีน่ายนิดีท่ีจะแจง้ใหท่้านสมาชิกทราบว่าสมาชิกสโมสรของเรา รทร.กรกนก ศุภวโรภาส 
ไดรั้บรางวลัผูท้  าคุณประโยชน์ใหแ้ก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ฯ ขอแสดงความยนิดีดว้ยครับ 
          และเม่ือวนัเสาร์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 ท่านประธานบริการเยาวชน อน.ชัญญา วรีบารม ี ไดจ้ดั
โครงการอบรมสมัมนา อินเทอร์แรคทแ์ละโรทาแรคท ์ในอุปถมัภข์องสโมสรโรตารีบางรัก เวลา 13.00 – 
16.00 น. ทางออนไลน์ การจดัอบรมคร้ังน้ีเพื่อใหเ้ยาวชนมีคุณธรรมประจ าใจ คือ ความกตญัญูต่อพ่อแม่ มี
ความรักความสามคัคีในหมู่สมาชิกดว้ยกนั ซ่ึงมีอินเทอร์แรคทแ์ละโรทาแรคทเ์ขา้ร่วมโครงการอบรมคร้ัง
น้ีอยา่งคบัคัง่ ผมตอ้งขอขอบคุณ  อน.ดร.สลกัจติ นพคุณ,  อน.พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา,  รทร.ดร.ดนัย 
ลสิวสัดรัิตนากลุ,  คุณศุทธิ สิริพนัธ์ และคุณภาวนิท์ สุทธพงษ์ ซ่ึงมาเป็นวิทยากรอบรมในคร้ังน้ี และอีก
หน่ึงงานเม่ือวนัศุกร์ท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผา่นมา ท่านก็น าทีมบริการเยาวชน ร่วมงานพิธีสถาปนา
คณะกรรมการบริหารสโมสรปี 2564-65 ของสโมสรโรทาแรคท ์ วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์ ในอุปถมัภข์อง
สโมสรโรตารีบางรักทาง Zoom อีกดว้ย  ผมตอ้งขอปรบมือดงัๆ ใหท่้านประธานบริการเยาวชน 
อน.ชัญญา วรีบารม ีดว้ยครับ  
          ส าหรับการประชุมสัปดาห์หนา้ ขอเรียนเชิญทุกท่านเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอ้นรับท่านองค์ปาฐก นย.
ทวชัีย เติมคุนานนท์ นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ 70 ซ่ึงเป็นสโมสรท่ีเราไดไ้ปก่อตั้งไว ้  มาบรรยายเร่ือง 
“สันติภาพกบัคู่มติรโรตารี”  ขอเชิญท่านสมาชิกมาร่วมใหก้ าลงัใจท่านกนัมาก ๆ นะครับ แลว้พบกนัท่ี
โรงแรมรอยลัออคิด เชอราตนั ครับ 
                                                    ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                           นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 19/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  18 พฤศจิกายน 2564 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   65 ท่าน 
 เขา้ประชุม    19 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     2 ท่าน 
   ขาดประชุม    44 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 33.33% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  41.19% 
 

แขกสโมสร 
   สโมสรโรตารีกรุงเทพบางล าพ ู   1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเษก   1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีกรุงเทพตะวนัออก    2 ท่าน 
   สโมสรโรตารีตากสินธนบุรี   1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีวฒันา    2 ท่าน 
    สโมสรโรตารีนครนนทบุรี    1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีบางกรวย    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีลาดพร้าว    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีสาทร    1   ท่าน 
  สโมสรโรตารีสระปทุม    1 ท่าน 
  โรทาแรคท ์ วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์   4 ท่าน    
       รวม   35 ท่าน
   



สโมสรโรตารีบางรัก   Rotary Club of Bang Rak 4 

News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

           ริช่ีวันน้ีมีโครงการ เดอะริช สาทร-ตากสิน เป็นโครงการ 23 ชั้น ติดสถานีรถไฟฟ้า              
วงเวียนใหญ่ บนถนนกรุงธนบุรี   เดอะริช เพลินจิต-นานา เป็นตึก 38 ชั้น ท่ีจอดรถใตติ้ด 6 ชั้น      
ลึกท่ีสุดในขณะท่ีก่อสร้างของกรุงเทพฯ เป็นระบบ Automatic Parking คือจอดรถแลว้ออกจากรถ
จะพาไปหาท่ีจอดเองโดยเราไม่รู้ว่าอยูท่ี่ไหน พอมารับรถแตะการ์ดไปหารถกลบัมาคืนเรา เราก็เปิด
ประตูขับออกไป  เดอะริช พระราม 9-ศรีนครินทร์ 32 ชั้น    เดอะริช เอกมัย เป็นตึก 45 ชั้น                
ดิ เอท คอลเลคช่ันในขณะท่ีท าตึกสูงแลว้ก็มีท  าตึกเป็นบูทิคคอนโดสวย ๆ ไม่ใหญ่ มีความเป็น
ส่วนตัว สูงมาก  ตกแ ต่งภายในแบบพรี เ ม่ียม  อยู่ เ ชิ งสะพานพระราม 8  วิ สุทธิกษัต ริ ย ์                       
ริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ เป็นตึก 26 ชั้น ท่ีเตาปูนระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินกับสีม่วง      
ตดักนั ห่างจากตวัสถานี 60 เมตร ริชพาร์คเจ้าพระยา อยู่ริมแม่น ้ าเจา้พระยาเชิงสะพานพระนัง่เกลา้ 
ตึก 33 ชั้น ริชพาร์ค ทริปเป้ิลสเตช่ัน ศรีนครินทร์ เป็นตึก 37 ชั้น ท่ีศรีนครินทร์ 1,000 กว่าห้อง   
เดอะริช เทอมนิอล@พหลโยธิน 59 ติดสถานีพหลโยธิน 59 หลกั 4 ติดบีทีเอส 0 เมตร มีสกายวอล์ค
จากสถานีเช่ือมเขา้ตึก มีคอมมูนิต้ีมอลล ์
           ริช พอยท์@บีทีเอสวุฒากาศ   เป็นตึกท่ีก าลังจะสร้างขายไปแล้วบางส่วน ตึก 32 ชั้ น            
ติดสถานีวุฒากาศ ตลาดพลู 0 เมตร   เดอะริช อเวนิว ท าตึกสูงแนวตั้งแลว้ก็มีท  าแบบแนวราบเป็น
บิสซิเนส โฮม ขา้งล่างคา้ขายไดข้า้งบนเป็นท่ีพกัอยู่ใกลโ้บเ้บ ้สร้างสไตล์ขององักฤษตึกแบบแถว
เคนซิงตนั   เดอะริช บิซโฮม สุขุมวิท 105 หมู่บา้นจดัสรรเป็นบา้นบิซโฮม 3 ชั้น อยู่สุขุมวิท 105 
หรือถนนลาซาล    เดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ เป็นบ้าน 2 ชั้น ริชตัน สวนหลวง-
พฒันาการ ก าลงัข้ึนใหม่เป็นหมู่บา้นจดัสรรเยื้องกบัสวนหลวง ร.9 พฒันาการ 
          ขอ้มูลสถิติ 2 ปี ยอ้นหลงัไป 8 ไตรมาส เร่ิมจากไตรมาสท่ี 3 ของปี 2019 GDP ยงัเป็นปกติ 
ไตรมาสแรกของปี 2020 ทุกคนยงัทรงตวั แต่จีนอู่ฮัน่ร่วงลงมา  ไตรมาสต่อมาทั้งโลกลงหมด แต่จีน
ใชเ้วลาแค่ไตรมาสเดียวเดง้ข้ึน ไทยก็ร่วงลงมาดว้ย ในขณะท่ีทุกประเทศร่วงลงมาดว้ยกนัหลาย
ประเทศเช่น อเมริกาก็ดีดตวัข้ึนในไตรมาสถดัมา ยุโรปก็ดีดตวัข้ึน แต่ไทยเราลงกว่าเขาแต่ข้ึนนอ้ย
กว่าเขา GDP ของโลกมีการไปในทิศทางท่ีคลา้ยคลึงกนัเพียงแต่ว่าอตัราการดีดตวัข้ึนของไทยจะ
นอ้ยกว่าแต่หวงัว่าต่อไปจะสามารถส่งตวัเองไดเ้ร็วข้ึน 

 
           

 

อผภ.ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ตนัโสด 
นายกสมาคมอาคารชุดไทย 
ประธานกรรมการบริหาร  

บริษทั ริช่ีเพลซ 2020 จ ากดั(มหาชน) 
“อสังหาฯไทยในยุคโควดิ - 19 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

         ในขณะเดียวกนัเร่ือง Consumer Confidence index ก็ทรงตวักนัมาเร่ือยตามฐานานุรูปของแต่
ละคน จะเห็นว่าเวลาเขาตกเราก็ตกดว้ยในไตรมาส 2 ของปีท่ีแลว้ ความเช่ือมัน่รู้สึกแย่กนัไปหมด
หดหู่  แต่ในขณะเดียวกนัคนอ่ืนก็ค่อย ๆ ดีดตวัข้ึน ถา้ไม่ดีดตวัข้ึนก็ทรงตวัในระดบัท่ีไม่ลดลงมาก 
แต่ของไทยเร่ือยมากลบัลดลงอีกเม่ือไตรมาสท่ีแลว้ของปีน้ี ตามท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลจากสภาพฒัน์ว่า
เราเป็นเศรษฐกจิถดถอย น่ีคือสถานการณ์เศรษฐกิจและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค 
         อสังหาริมทรัพย์ในช่วงโควดิ 8 ไตรมาสของ 2 ปี ในปี 2019 ทรงตวัอยู่ในระดบัสูง ไตรมาส 3 
และ 4 แต่พอเกิดอู่ ฮ่ันเกิดการล็อกดาวน์ข้ึนในประเทศไทยเม่ือปี 2020 ไตรมาส  1 และ 2 
สถานการณ์ของการโอนอสังหาริมทรัพยล์ดลงทนัที หลงัจากคลายล็อกดาวน์กลางปีท่ีแลว้เร่ิมผ่อน
คลายในช่วงคร่ึงปีหลงัไตรมาส 3และ 4 ดีดตวัข้ึนอีก ความรู้สึกดีข้ึนมารับโอนกนั  ท่ีชะลอ ๆ   ก็ดีด
ตวักลบั แต่พอมาปีน้ีไตรมาส 1 และ 2 กลบัมาระบาดรอบท่ี 2 ท่ีผบัทองหล่อ พอมาไตรมาสท่ี 2 ก็
เป็นเร่ืองในประเทศเราเองถึงไตรมาส 3 ซ่ึงจะปิดและเปิดไปไม่นานน้ีก็ลดลงทนัตาเห็น            น่ีคือ
สถานการณ์การโอนอสังหาริมทรัพยเ์ป็นข้อมูลจากกรมทีด่นิ 
      ถา้เศรษฐกิจของเราเป็นอย่างน้ีการท่ีเราจะกลับมาฟ้ืนคืนชีวิตประชาชนหน้าผ่องใสกลบัมา
เหมือนเดิมตอ้งมีปัจจยัท่ีเราควรทราบและช่วยกนัสนบัสนุนในฐานะท่ีเราเป็นประชาชนคนหน่ึง 
         ปัจจยับวกทีม่ผีลต่อเศรษฐกจิไทย 
         - วัคซีนมีปริมาณ คุณภาพและความสามารถในการฉีดตามเป้าหมาย มี รัฐบาลท่ีมี  
            เสถียรภาพเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ทั้งจากคนไทยและต่างชาติ 
         - เปิดระบบเศรษฐกิจไทยคู่ขนานกบัการรักษาโรคโควิด 
         - เร่งการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐและการอัดฉีดช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจ 
         - ส่งเสริมการบริโภคในประเทศ 
         - ส่งเสริมการส่งออกท่ีเติบโตในระดบั Double Digit 
         - ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจทุกระดบัท่ีใชน้วตักรรมสมยัใหม่ดว้ยระบบภาษี 
         - รัฐมีกิจกรรมในการลดการเหล่ือมล ้ าด้านรายได้และความคิดทางสังคมอย่างชัดแจ้ง 
         ปัจจยัลบทีม่ผีลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 
         - การแข่งขนัและสงครามการคา้ของมหาอ านาจในโลก 
         - น ้ามนัและโลหะมีราคาสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
         - ขีดความสามารถในการท าธุรกิจไทยท่ีใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ท่ีต ่ ากว่าประเทศคู่แข่ง 
         - การขาดแคลนแรงงานและหรือแรงงานมีคุณภาพต ่า 
         - สังคมไทยไม่มีเอกภาพท่ีมุ่งผลประโยชน์แห่งชาติเป็นท่ีตั้ง 
           เศรษฐกจิในยุคโควดิ-19 จะเป็นอยา่งไร ตามความคาดการณ์คิดว่าจากการท่ีน ้ ามนั เหล็ก ชิฟ 
หรือ     ตูค้อนเทนเนอร์ท่ีขาดแคลน ส่งผลใหเ้กิดของแพงข้ึน เงินเฟ้อ  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          ในขณะเดียวกนัเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั บา้นเป็นปัจจยั 4 คนเรามีชีวิตอยู ่มีงานท า มีรายได ้คนก็ใฝ่ฝัน
อยากมีบา้นหลงัเก่า ๆ เลก็ ๆ พอมีรายไดเ้ยอะข้ึนก็ซ้ือหลงัท่ี 2 ใหม่ข้ึนเลก็ ๆ ต่อมามีเงินอีกก็ซ้ือใหม่
ข้ึนหลงัใหญ่ข้ึนเร่ือย ๆ คนเราโดยเฉล่ียยคุน้ีจะตอ้งมีบา้น 2-3 หลงัเป็นอย่างนอ้ย ท างานนอกบา้นก็
หาท่ีอยูใ่กลท่ี้ท างานเป็นหลกั ยา้ยงานไปก็เปล่ียนบา้นไป 
          อสังหาริมทรัพย์หรือทีด่นิ ท่ีดินในช่วงโควิดไม่ไดล้ดลงไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวราบเพียงแต่
ไม่ข้ึนต่อ พอไม่ไดล้ดลงแต่เหล็ก ค่าก่อสร้าง วสัดุการก่อสร้าง และแรงงานแพงข้ึน แรงงานขาด
แคลนเพราะพวกต่างชาติกลวัโควิดก็กลบับา้น ตอนน้ีบางคนก็มาบางคนก็ไม่มาก็ไม่พอใช ้ตอ้งจ่าย
แพงข้ึนก็ตอ้งยอมจ่ายเพื่อให้งานเดิน ฉะนั้นต้นทุนรวมของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้าน ที่อยู่อาศัย 
หรือคอนโดจะต้องแพงขึน้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป เพราะสต๊อกเก่าถูกเทขายระบายออกไปแลว้เป็น
จ านวนหน่ึงเหลือนอ้ยลงแลว้ ส่วนของใหม่ท่ีสร้างข้ึนก็เป็นตน้ทุนใหม่ซ่ึงแพงข้ึน ฉะนั้นราคาท่ีอยู่
อาศยัก็จะแพงข้ึน 
          ในสถานการณ์ของเราตอนน้ีสรุปว่าเงินเฟ้อเพิ่มข้ึน ของจะแพงข้ึน แต่ความตอ้งการก็ยงัมี
ความเติบโต คิดว่าปีหนา้ก็จะค่อย ๆ เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ไปจนกระทัง่ถึงปี 2566 
          สถานการณ์ตอนน้ีเราอยู่ในยุค Stagflation , Stag คือการชะลอตวั Flation คือเงินเฟ้อ คือมี 2 
อย่างผสมในเวลาเดียวกนั โดยปกติเศรษฐกิจชะลอตวัจะเป็นเงินฝืดในอดีตและในทางกลบักนัถา้
ตอนน้ีเป็นเงินเฟ้อคือเป็นช่วงเศรษฐกิจเฟ่ืองฟูแต่ปรากฏว่าสถานการณ์วนัน้ีคือไตรมาส 4 เป็น 
Stagflation คือทั้งชะลอแต่ก็มีเงินเฟ้อแต่ขณะเดียวกนัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารก็ยงัต ่ามากเฉล่ีย
บวกลบประมาณ 1% ถา้เอาอตัราเงินเฟ้อมาหกัคิดว่าขาดทุน 
          ในส่วนของริช่ีเพลซมีโปรแกรม Your Wealth Management by RICHY เน่ืองจากว่ามี
ขอ้มูลสถิติออกมาว่าคนท่ีมีรายไดร้ะดบักลางและบนตอนน้ีมีกระแสสภาพคล่องคงเหลือสูงข้ึน มีแต่
ระดบักลางและล่างท่ีไม่มีเงิน ริช่ีน าเอาคอนโดเกรด A ย่านสุขุมวิทและคอนโดท่ีติดสถานีรถไฟฟ้า 
0 เมตรทั้งหลาย ราคาตั้งแต่        2 ลา้นเศษไปถึง 15 ลา้นเศษ ออกมาท า Guarantee 18% ใน 3 ปี 
หรือ 27% ใน 5 ปี 
          เพราะมีเพื่อนหลายคนท าธุรกิจมีเงินเหลือแต่จะเอาไปขยายโรงงาน โรงงานก็ยงัใชก้ าลงัผลิต
ไม่เตม็ท่ี    ไม่มีเหตุผลท่ีจะไปขยายงานเอาเงินไปลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเพิ่ม  แต่เงินไม่รู้จะท าอย่างไร
เอาไปฝากธนาคาร   ดอกก็ต ่า เอาไปเล่นหุน้ก็ผนัผวนมาก  ก็เลยเสนอโปรแกรมน้ีเขา้มา 5 โครงการ 
เดอะริช สาทร-ตากสิน  3 ลา้นเศษ  เดอะริช พระราม 9-ศรีนครินทร์ 3-4 ลา้น เดอะริช เพลนิจิต-
นานา 8-9 ลา้น  เดอะริช เอกมัย 4-5 ลา้น ริชพาร์คเทอร์มินอล@พหลโยธิน 59 หลกัส่ี ตึก 15 ชั้น มี
คอมมูนิต้ีมอลล ์  ติดสถานีรถไฟฟ้ามีสกายวอลค์เขา้ไป 2-3 ลา้น   

    
    

          
  

.      
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ 
อผภ.ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ตันโสด 

 เร่ือง “อสังหาฯ ไทยในยุคโควดิ-19   
เมือ่วนัที ่ 18 พฤศจกิายน  2564    
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

สโมสรโรตารีบางรัก ขอแสดงความยนิดกีบั  
รทร.กรกนก ศุภวโรภาส 

ในโอกาสได้รับรางวลัผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ รพ พระมงกฏุเกล้าฯ  
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ร่วมงานโครงการอบรมอนิเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ ในอปุถมัภ์ 
เมือ่วนัที ่ 13 พฤศจกิายน 2564 

ทาง Zoom 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ร่วมพธีิสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2564-65 
สโมสรโรทาแรคท์ วทิยาลยั เซนตหลยุส์  ในอปุถมัภ์ของสโมสรโรตารีบางรัก 

เมือ่วนัที ่19พฤศจกิายน 2564 
ทาง Zoom 
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่ 18 พฤศจิกายน 2564 

อผภ.ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ตันโสด 
อดตีผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล 
เร่ือง “อสังหาฯ ไทยในยคุโควิด-19 

******************************************** 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 25 พ.ย. 64  นย.ทวีชยั เติมคุนานนท ์
       เร่ือง “สันติภาพกบัคู่มิตรโรตารี” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 2 ธ.ค. 64  รทร.กฤษนนัท ์ประณีต 
        เร่ือง “ถ่ายรูปอยา่งไรใหส้วย ใคร ๆ ก็ท  าได”้ 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 9 ธ.ค. 64  คุณอุราภา วฒันะโชติ 
     เร่ือง “สายตาดีดว้ยวิธีมหศัจรรย”์ 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 16 ธ.ค. 64  ประชุมปกติประจ าสัปดาห์ 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 23 ธ.ค. 64  การประชุมใหญ่ประจ าปี &  ฉลองคริสตม์าสและปีใหม่ 
   เวลา 18.00 น. เป็นตน้ไป 
  
 
 
 
 

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจ าสัปดาห์ทุกวนัพฤหัสบด ี  
เวลา 12.30 – 13.30 น.  โรงแรมรอยลั ออคดิ เชอราตัน  

ROTARY CLUB OF BANG RAK 
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs.   Royal Orchid Sheraton Hotel  
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