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ไม่อ่าน..ไม่ได้! เล่มใหม่ล่าสดุวางแผงแล้ว

ส่งเฉพาะสมาชิก-ไม่วางจ�าหน่าย

สั่งซื้อได้ในราคาเล่มละ 50 บาท

สอบถามโทร.0-2422-8080, 0-2422-8008

ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

การอารยะขัดขืนของนักศึกษา 
ไม่ใช่ไม่เคารพ “กฎหมาย” 
แต่ไม่เคารพ “กฎ” ที่ไม่ถูกกฎหมาย 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” ย�้าจุดยืน 
“รณรงค์ไม่ผิด ประชามติไม่รับ” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 
เมื่อนักการเมืองกลับมาเป็นที่พึ่งและรับใช้ประชาชน 
“โสภณ พรโชคชัย” ช�าแหละ “ส.ว.ลากตั้ง” 
เนื้อแท้คือระบบพรรคพวกอุปถัมภ์ 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” จับกระแสบิดเบือน 
“ธรรมิกสังคมนิยม” และ “เผด็จการโดยธรรม” 

ไม่พ้นกฎแห่งกรรม

editor59lokwannee@gmail.com

ว่าจะเกิดอะไรขึน้บ้าง และจะมี
ผลกระทบอย่างไรหากร่างรัฐ 
ธรรมนญูผ่านประชามตอิอกมา
บังคับใช้ ถ้าไม่สามารถฉาย
ภาพให้กลุม่ “ไทยเฉย” เหน็จน 
“ฉกุคดิ” ได้ การล่อให้อกีฝ่าย
ใช้อ�านาจก็จะเป็นได้แค่สีสัน 
เป็นเพียงปุ๋ยที่สร้างความคึก 
คักแต่เฉพาะคนในกลุ่มก้อน
เดยีวกนั

สภาวะ‘ฟนืเปยีก’
การเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็น
ต่างร่างรฐัธรรมนญูแม้จะอยูใ่น
สภาวะ “ฟืนเปียก” จนยากจดุ
ตดิ แต่กเ็ป็น “ฟืนเปียก” ทีจ่ดุ
ไม่ติดในกรณีที่จะท�าให้มีมวล 
ชนออกมาร่วมเคลือ่นไหว แต่
อาจเป็น “ฟืนเปียก” ทีม่ผีลต่อ
คะแนนเสียงประชามติ หาก
สามารถสร้างกระแสให้ “ไทย
เฉย” เกดิภาวะ “ฉุกคดิ” ขึน้ได้ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ /บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : 

สมศักดิ์ ไม้พรต / ส�านักงานบริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด : เลขที่ 71/25 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8101, 
0-2422-8104-9, 0-2422-8112 แฟกซ์ 0-2884-9918 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

โลกวันนี้มีประเด็น  

การสร้างกระแสก่อนการลงประชามติ
เป็นเรื่องจ�าเป็น และเป็นเป้าหมาย

ที่ทั้งฝ่ายสนับสนุนและคัดค้านร่างท�าอยู่

เรื่องจากปก

สภาวะ‘ฟืนเปียก’
สภาวะไทยเฉยที่เกิดขึ้นในสังคม
ไทยไม่ได้สร้างความวติกกงัวลต่อผล
ประชามตใิห้ฝ่ายคมุอ�านาจเหมอืน
อย่างท่ีบอกไว้ในฉบับเม่ือวานเท่า 
นัน้
 แต่สภาวะไทยเฉยท่ีมอียูม่ากยงั
สร้าง ยังท�าให้การเคลื่อนไหวของ
กลุม่เหน็ต่างต่อร่างรฐัธรรมนญู ทัง้
นักการเมือง นักศึกษา ประชาชน 
ตกอยูใ่นสภาวะ “ฟืนเปียก” แม้จะ
สร้างกลุ ่มควันให้เกิดขึ้นได้ แต่
โอกาสท่ีจะ “จดุตดิ” น่าจะยาก
 ไม่ว่าจะเคลือ่นไหวอย่างไร ไม่
ว่าจะเสียสละเสรีภาพของตัวเองกี่
ครั้ง “ฟืนก็ยังเปียก” มองไม่เห็น
หนทางท่ีจะ “จดุตดิ”
 ผลจากการปฏิบัติของเจ้า
หน้าทีท่หาร ต�ารวจ ต่อกลุม่นกั 
การเมอืง นักศกึษา ประชาชน 
แม้จะกระทบต่อภาพลกัษณ์ของ
ฝ่ายคมุอ�านาจ และมคีวามพยา 
ยามน�าเรือ่งนีไ้ปขยายผลต่อเพือ่
สร้างกระแส
 แต่ก็เป็นแค่กระแสในกลุ่ม
ก้อนตัวเองเท่านั้น ไม่ได้สร้าง
แรงกระเพื่อมออกไปเป็นวง
กว้าง ไม่อาจท�าให้คนกลางๆ 
หนัมามองอย่างพจิารณา จงึไม่
อาจขยายแนวร่วมออกไปได้
มากกว่าทีเ่ป็นอยู่
 ความคกึคกัทีเ่ห็น ยงัเป็นเพยีง
ความคกึคกัในกลุม่ก้อนเดมิๆ ทีม่ี
ความคดิอ่านไปในทางเดยีวกนั ไม่
ว่าจะเป็นกลุม่สือ่สารมวลชน ประชา 
ชน ผูน้�าทางความคดิในสงัคม คนที่
ติดตามข่าวสาร คนท่ีฟังยงัเป็นกลุม่
เดมิๆ ไม่มหีน้าใหม่ทีเ่ห็นคล้อยและ
ให้การสนบัสนนุการเคลือ่นไหว
 ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะจ�านวน “ไทย
เฉย” ทีไ่ม่น�าพาต่ออนาคตประเทศ 

 คนกลุ่มหลังแม้จะไม่แสดงตน
เป็นฝ่ายใด แต่จะเป็นตวัแปรส�าคญั
เวลาทีต้่องใช้เสยีงข้างมากในการตดั 
สนิ เช่น การเลอืกตัง้ หรอืลงประชา 
มติ  การลงคะแนนของคนกลุ่มนีไ้ม่
ยดึตดิว่าจะลงให้ฝ่ายใด การตดัสนิ
ใจขึน้อยูก่บักระแสในเวลานัน้ๆ
 การสร้างกระแสก่อนการลง
ประชามตร่ิางรฐัธรรมนญูในวนัที ่7 
สิงหาคมนี้จึงเป็นเร่ืองจ�าเป็น และ
เป็นเป้าหมายที่ทั้งฝ่ายสนับสนุน
และคดัค้านร่างรัฐธรรมนญูด�าเนนิ
การกนัอยู่
 อย่างไรก็ตาม แม้การเคล่ือน 
ไหวโดยเฉพาะในส่วนของกลุม่เหน็
ต่างจะอยูใ่นสภาวะ “ฟืนเปียก” จน
ยากจะจดุติด แต่ก็เป็น “ฟืนเปียก” 

มองไม่เห็นความเชื่อมโยงของการ
จัดท�าโครงสร้างทางอ�านาจ ความ
เชือ่มโยงของระบบการเมอืงมผีลกระ
ทบต่อ ประเทศ สงัคม และตวัเองใน
อนาคตอย่าง ไรมอียู่เป็นจ�านวนมาก
 คนไทยในปัจจบุนัสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุม่ได้อย่างชดัเจน คอื 
1.กลุม่ทีต่่อต้านสิง่ทีเ่รยีกว่าระบอบ
ทกัษิณ อะไรกไ็ด้ขอให้ไม่ใช่คนจาก
ระบอบทักษิณพร้อมสนับสนุนทุก
การกระท�าและการเคลือ่นไหว
 2.กลุ ่มที่นิยมชมชอบระบอบ
ทกัษิณ ทัง้ชืน่ชมในตวับคุคล และที่
พงึพอใจในผลการท�างานช่วงทีผ่่าน
มา และ 3.คอืกลุม่ “ไทยเฉย” ที่
อะไรกไ็ด้ ขออยู่อย่างสงบ ไม่ยุง่เกีย่ว
กบัการเคลือ่นไหว

ท่ีจดุไม่ติดในกรณท่ีีจะท�าให้มวลชน
ออกมาเคลือ่นไหวสนบัสนนุ
 แต่อาจเป็น “ฟืนเปียก” ทีม่ผีล
ต่อคะแนนเสียงประชามติ หาก
สามารถสร้างกระแสให้ “ไทยเฉย” 
เกดิภาวะ “ฉกุคดิ” ขึน้ได้ โดยต้อง
ให้ข้อมลูท่ีชัดเจนอย่างตรงไปตรงมา
ว่าจะเกดิอะไรขึน้บ้างและจะมีผลกระ
ทบอย่างไรหากร่างรัฐธรรมนญูผ่าน
ประชามตอิอกมาบงัคบัใช้
 แม้การเคลื่อนไหวล่อให้อีก
ฝ่ายใช้อ�านาจจะเป็นการสร้าง
กระแสให้คนหันมามอง แต่ถ้า
ไม่ขยายความคดิต่อ ฉายภาพให้
กลุม่ “ไทยเฉย” เหน็ถงึผลเสยี
ได้อย่างชดัเจน การล่อให้อกีฝ่าย
ใช้อ�านาจกจ็ะเป็นได้แค่สสีนั เป็น
เพียงปุ๋ยที่สร้างความคึกคักแต่
เฉพาะคนในกลุม่ก้อนเดยีวกนั
 แต่จะไม่มผีลต่อการตดัสินใจ
ลงคะแนนของ “ไทยเฉย” ทีเ่ป็น
ตัวแปรส�าคญัของผลประชามติ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 17 ฉบับที่ 4363 (888) วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แม้จะได้ค�าตอบชัดเจนจาก “คณะ
กรรมการกฤษฎกีา” ตคีวามว่าการ
เสนอนาม “สมเดจ็ช่วง” เป็น “สม 
เดจ็พระสงัฆราช” ของ “ส�านกังาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ(พศ.)” 
ตามมตขิองมหาเถรสมาคม (มส.) ไม่
ขดักบั “มาตรา 7” พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 
พ.ศ.2505 ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ.
2535 !
 แต่การตัง้ “สมเดจ็พระสงัฆ-
ราช” ก็ยังไม่จบง่ายๆ ไม่ใช่เพียง
กลุ่มต่อต้านเดิมๆ จะอ้างคดีความ
เรือ่ง “รถโบราณ” ยงัไม่มีข้อยตุเิท่า 
นัน้ แม้แต่ “ท่านผูน้�า” ประกาศชดั 
เจนยังไม่ทูลเกล้าฯ จนกว่าจะมีค�า
ตดัสนิเรือ่งของคดคีวามต่างๆ !
 การอ้างคดคีวามที ่“ดเีอสไอ” รบั
ผดิชอบมาต่อต้านการแต่งตัง้สมเดจ็
พระสังฆราช” ทั้งกลุ่มหน้าเดิมๆ
และ “ท่านผู้น�า” จึงที่เหมือนปี่กับ
ขลุย่ ท�าให้มกีารตัง้ค�าถามถงึความ 
“ถูกต้องชอบธรรม” ที่ “ท่านผู ้        
น�า” ย�า้นกั ย�า้หนาน้ันมี “มาตรฐาน
เดียว” หรือแล้วแต่มาตรฐานใคร
มาตรฐานมนั ! 
 เพราะคดทีีอ่ยูก่บั “ดเีอสไอ” จะ
ลากยาว ลากส้ัน หรอืแช่แขง็ ไม่มใีคร
รู ้เหมอืนกรณ ี“สเีส้ือ” ทีวั่นนีก้ย็งัมี
ค�าถามถึงคดีความที่ผลออกมาแตก
ต่างกนัสิน้เชงิ จนมสีโลแกนว่า “คน
สัง่ลอยหน้า คนฆ่าลอยนวล” !
 การตัง้ “สมเดจ็พระสงัฆราช” 
ที่ถือเป็นประมุขสูงสุดของสงฆ์
ยงัมกีารพยายามขดัขวางทกุรปู
แบบ จึงไม่แปลกถ้าจะเห็น “สี
เหลอืงทัง้แผ่นดนิ” !

ทรรศนะ

เหลืองทั้งแผ่นดิน!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

บอกพีน้่องชาวบรีุรัมย์ว่า เกดิเป็นคนไทยกเ็ป็นอย่าง
นีแ้หละ ท�าใจทีจ่ะเจอเจ้าหน้าทีแ่บบทีท่�าให้อาตมา
ไม่รบันมินต์งานราชการ ยิง่ด้านตลุาการ กรมทีด่นิ 
เป็นอันว่าจบแล้วชาตินี้ พอกันทีที่เราเชื่อม่ันว่า
ราชการยงัช่วยเหลอืประชาชน เป็นของประชาชน 
เป็นข้าราชการของพระเจ้าแผ่นดนิทีท่�าความชืน่ใจ
ให้กบัประชาชนต่างพระเนตรพระกณัฑ์
 ทีก่�าลงัอะไรให้กลุม้ใจ ทรมานใจ ทกุข์ใจ 
กข็อให้พีน้่องชาวบรุรีมัย์รูเ้ถอะว่าคณุกบัอาต-
มามีชะตากรรมและหัวอกอันเดียวกัน ต้อง
รูจ้กัปลงตกตอนท่ีหวัอกจะระเบดิ ไม่อย่างนัน้
เราก็ทุกข์ทรมานไป เขาก็กินกันพุงปลิ้นพุง
พอก แต่เอาเถอะ..สกัวนัหนึง่อาจมอีดตีกรม
ทีด่นิ อดตีผูว่้าฯ อดตีนายพล ไม่พ้นกฎแห่ง
กรรมทีท่�ากนัไว้ 
 ยังมีอีกหลายจังหวัดที่โดนกรมที่ดินท�าอย่าง
ชาวบรุรีมัย์ ไม่อย่างนัน้คงไม่ได้แชมป์ชัว่ โกงอนัดบั 
1 อนัดบั 2 คอืต�ารวจ และอนัดบั 3 โรงเรยีนรฐัเกบ็
ใต้โต๊ะ  ส่วนกรมทีด่นิน่าจะครองแชมป์ช่ัวตลอดกาล 
เพราะไม่มใีครไปกระตกุต่อมยางอายก็คงแก้ไขอะไร
ไม่ได้ เป็นกรมผ ีกรมเปรตทีท่�าให้ประชาชนเดอืด
ร้อนต่อไป 
 ข่าวทีป่ระชาชนบรุรีมัย์ไปร้องศนูย์ด�ารงธรรม
นั้น จะได้แค่ไหน หรือป.ป.ท. (ส�านักงานคณะ
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาค
รัฐ) นัน้ อาตมาได้ไปหลายพวกหลายกลุม่ ดเีอสไอ 
(กรมสอบสวนคดพีเิศษ) กไ็ป มคีนยเุหลอืเกนิ เขา
ก็พูดอย่างโน้น อย่างนี้เหมือนทนายความที่ออก
รายการข่าวดงัข้ามเวลา กฎหมายเหมอืนกนั แต่
ทนายพูดไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นทนายสงกรานต์ 
อจัฉรยิะทรพัย์ อาจพดูอกีแบบกไ็ด้ 
 เอาล่ะ...เมือ่คนใช้กฎหมาย ตวักฎหมาย
เอาอะไรแน่นอนยาก เพราะคนใช้กฎหมายมี
อะไรท่ีเป็นเทคนิคพิเศษของเขา อย่างที่
รายการบอกว่าเมือ่คนทีข่ายบอกว่าเช่า จะไป
สบืหรอืไม่ว่าท�าไมคนขายจงึบอกว่าเช่า ใคร
สอน ใครบอกว่าเช่า ไม่บอกว่าครอบครอง
ปรปักษ์ ใครบอก ใครสอนกล็องตดิตามกนัดู 
พวกนกักฎหมายทัง้หลาย
 เจรญิพร

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

 
In Brief : ย่อความ

ยังมีอีกหลายจังหวัดที่โดนกรมที่ดิน
ท�าอย่างชาวบุรีรัมย์ ไม่อย่างนั้นคง
ไม่ได้แชมป์ชั่ว โกงอันดับ 1 สักวัน
หนึง่อาจเหน็อดตีกรมทีด่นิ อดีตผูว่้าฯ 
อดตีนายพล ไม่พ้นกฎแห่งกรรมทีท่�า
กนัไว้กไ็ด้

อาตมาทิ้งท้ายว่า เมื่อลงทุนท�าให้เกิดประโยชน์
แล้วกลบัมาฟาวล์ เรยีกว่าทีล่งทนุไปฟาวล์ ไอ้โฉนด
ที่ถืออยู่ในมือที่ออกมาโดยกรมที่ดินจึงไม่มีประ 
โยชน์อะไรเหลอืเลย แล้วกไ็ม่มใีครรบัผดิชอบเลย 
อย่างนีแ้หละทีเ่รยีกว่า “กฎหมายวปิรติ” หรอื “ผู้
ใช้กฎหมายวปิรติ” จงึเกดิวกิฤตกบัประชาชนทีรู่้
บ้าง ไม่รูบ้้าง พาซือ่เหน็โฉนดครุฑตวัแดงและเจ้า
หน้าทีก่บ็อกว่าซือ้ได้ขายได้ ค�าพดู ค�าแนะน�าของ
เจ้าหน้าทีห่มายความว่ายงัไง หมายความว่ากรมที่ 
ดนิเอาคนไม่รูเ้รือ่งมาท�างานใช่มัย้ จงึได้แนะน�าประ 
ชาชนให้เข้าใจผดิ ท�าผดิ และเกดิความเสยีหายขึน้  
 อาตมาขออธิบายต่อโดยถามว่า จะมีอะไร
เยยีวยากนับ้างหรือไม่ หรือเป็นข้าราชการไทยแล้ว
ลอยนวล ลอยตวัได้ กใ็ห้ระวงันะ เพราะปีนีข้้าราช
การใหญ่ๆทีเ่ป็นคนแก่ตดิคกุแล้วหลายคน เป็นถงึ
รัฐมนตรี ผู้ว่าฯ อธบิดแีละนายพล เดนิพาเหรดเข้า
คกุไปตัง้หลายราย หากคดขีองอาตมา มใีครลอง
ย้อนหลงัขึน้มา แล้วดวู่าใครเป็นคนแต่งเรือ่ง เป็น
คนตดัสนิ เป็นสัง่ออกโฉนด ใครท�าการโอนโฉนด
ซ้ือขาย เกบ็ภาษเีข้ารฐั แล้วปล่อยให้ความวบิตัติก
อยู่กับชาวบ้าน ตกอยูก่บัศาสนาทีจ่ะไปช่วยเหลอื
คนยากคนจน แล้วนายทนุทีไ่ด้ทีค่นืไปกไ็ม่ได้ท�า
อะไร ปล่อยรกร้างว่างเปล่า หาประโยชน์มไิด้เลย 
 ทีเ่ราพดูกนัเหลอืเกนิว่าจะกระจายทีด่นิ จะเกบ็
ภาษทีีดิ่น อาตมาถามว่าทีด่นิแปลงทีอ่าตมาซือ้แล้ว
เหลอืแต่กระดาษโฉนดนี ่ ไม่ได้น�าไปพฒันาอะไร
เลย หญ้ารกท่วมและยงัถูกเจ้าของล่ามโซ่แผ่นดนิไว้ 
แล้วเมอืงไทยเราจะปล่อยให้ล่ามโซ่แผ่นดนิไปอกี
นานเท่าไร บอกว่าจะกระจายทีด่นิอย่างนัน้อย่างนี้ 
ถ้าปล่อยให้หญ้ารก จะเกบ็ภาษดีเูป็นต้นแบบ เป็น
ตวัอย่าง เป็นโมเดลสกัอนัได้มัย้ อาตมาจะได้สงบ
ปาก สงบค�า สงบใจว่า...เออนีไ่งเขากท็�าแล้วไง แต่
ถ้ารัฐยังปล่อยปละละเลย เพิกเฉย ดูดายการยึด
ครองทีดิ่นและปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า กข็อฝาก

ไม่พ้นกฎแห่งกรรม
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

หลังจากที่ นายเดวิด คาเมรอน 
ประกาศลาออกจากต�าแหน่งนายก
รฐัมนตรอีงักฤษ เนือ่งจากผลการลง
ประชามตอิอกมาว่าคนองักฤษส่วน
ใหญ่ต้องการให้อังกฤษออกจาก
สหภาพยโุรปหรอือยี ูไม่เป็นไปตาม
ทีน่ายคาเมรอน พยายามบอกคนท้ัง
ประเทศมาตลอดว่าอยากให้องักฤษ
อยู่กับอียูต่อไป ล่าสุดอังกฤษจะได้
นายกรฐัมนตรคีนใหม่แล้ว ท่ีน่าสน 
ใจคอืเป็นผูห้ญงิด้วย เธอคอื เทเรซา 
เมย์ 
 เมย์ ด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรกีระ 
ทรวงมหาดไทยขององักฤษ และก�า 
ลังจะกลายเป็นหัวหน้าพรรคอนุ-
รกัษ์นยิม (Conservative Party) 
คนใหม่ หลงัจาก แอนเดรยี ลดีซมั 
ประกาศถอนตวัไป โดยบอกว่าเธอ
ไม่ได้รบัเสยีงสนบัสนนุเพยีงพอจาก
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรค

เข้มแขง็ แสดงภาวะผูน้�าออกมา ไม่
ว่าสภาวะทางการเมอืงทางเศรษฐกจิ
อาจจะไม่แน่นอน 2.จะต้องท�าหน้าท่ี
เพือ่ประโยชน์ของประเทศชาต ิ และ 
3.สร้างบทบาทใหม่ของเราในประชา 
คมโลก” 
 ที่ส�าคัญอีกอย่างที่เธอได้ให้ค�า 
มัน่สญัญาไว้คอืการเคารพผลประชา 
มติที่ออกมา แม้ว่าตัวเธอเองจะไม่
เหน็ด้วยกบัการออกจากอยีู  
 “เมือ่ผลประชามติออกมาว่า 
Brexit (อังกฤษออกจากียู) ก็
หมายความว่าต้องเป็นไปตาม
นั้น และเราจะต้องท�าให้ส�าเร็จ
ไปตามผลประชามติ ประเทศ
ของเราต้องเป็นหนึง่เดียวค่ะ เรา
ต้องเข้มแข็ง และมีวิสัยทัศน์       
ที่เป็นบวกส�าหรับประเทศของ
เรา”
 โดย เมย์ ต้องการด�าเนินกระ 
บวนการออกจากอยี ู ภายในสิน้ปีนี้ 
แม้จะได้รบัความกดดนัจากภายนอก
ให้ด�าเนนิการเรว็ทีส่ดุก ็ตาม
 ในวันที่ผลประชามติออกมาว่า
คนอังกฤษส่วนใหญ่ต้องการให้ประ 
เทศออกจากอียูนัน้ สิง่ทีต่ามมาคอื 
ค่าเงินปอนด์หล่นมากที่สุดในรอบ 
31 ปี ซึง่แม้ว่าตวัเลขตอนนีจ้ะดขีึน้ 

แต่ก็เป็นหน้าที่ของเมย์ที่จะต้อง
พยายามน�าพาประเทศไปในทางทีด่ี
ทีส่ดุ
 นอกจากน้ี สิง่ท่ีน่าสนใจอกีอย่าง
ของ เมย์ คอืเธอเป็นคนทีป่ระกาศตวั
เองเป็นเฟมินิสต์ และเห็นความ
ส�าคัญของความเท่าเทยีมกนัทางเพศ  
เรียกว่าเร่ืองของสทิธิสตร ีรวมถงึสิทธิ
ของบคุคล LGBT (เลสเบยีน เกย์ ไบ
เซก็ชวล และบคุคลทีแ่ปลงเพศแล้ว) 
เป็นสิง่ที ่เมย์ให้ความส�าคญัเสมอมา  
 ขณะทางด้าน พรรคแรงงาน 
(Labour Party) กเ็รยีกร้องให้มี
การเลอืกตัง้ทัว่ไปให้ไวทีส่ดุ หากเมย์  
ได้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี    
แล้ว ซึง่พรรคแรงงานกอ็าจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลง โดยนาง แองเจลา   
อีเกิล เสนอตัวเป็นหัวหน้าพรรค
แทนนาย เจเรมี คอร์บีน หัวหน้า
พรรคคนปัจจุบัน ซึ่งหากเธอได้รับ
ต�าแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงาน ก็
เท่ากับการเลือกตั้งของอังกฤษน่า
สนใจไม่น้อย เพราะเท่ากบัคนทีจ่ะ
มาช่วงชิงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ครัง้ต่อไปเป็นผูห้ญิงทัง้คู่
 อย่างไรกต็าม ก่อนจะถงึเวลานัน้ 
หากไม่มีอะไรผิดพลาดแบบฟ้า
ถล่มดนิทลาย นางเทเรซา เมย์ 
กจ็ะเป็นนายกรฐัมนตรหีญงิคน
ที ่2 ขององักฤษ ต่อจาก นางมาร์
กาเรต็ แธตเชอร์ ซึง่ เมย์ จะท�า
หน้าทีไ่ด้ดีแค่ไหน คงต้องตดิ
ตามดูกนั 
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องักฤษ ก�าลงัจะได้นายก
รฐัมนตรคีนใหม่ แทนท่ี 
เดวดิ คาเมรอน ซึง่เธอคอื
เทเรซา เมย์ และเธอจะ
กลายเป็นนายกรัฐมน
ตรีหญิงคนท่ี 2 ในประ
วตัศิาสตร์องักฤษต่อจาก
นางมาร์กาเรต็ แธตเชอร์
นายกฯในต�านาน

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เมเรยีน คาเมนสกี ้แห่งสโลวาเกยี เสนอภาพนีใ้น cartoonmovement.
com เปรยีบเทียบอ�านาจของรสัเซยีกบันาโต

 

อนุรกัษ์นิยม และคาดว่า คาเมรอน 
จะลาออกจากต�าแหน่งอย่างเป็น
ทางการในวนันี ้ (13 ก.ค.) เพือ่ให้ 
เมย์ ได้เข้ารบัต�าแหน่งต่อเนือ่ง  
 “ฉนัรูส้กึเป็นเกยีรตทิีไ่ด้รบัเลอืก
จากสมาชิกอนุรักษ์นิยมให้ได้รับ
ต�าแหน่งหวัหน้าพรรค และจะต้องท�า
หน้าทีน่ายรฐัมนตรขีององักฤษต่อไป 
ซึง่ต่อจากนีไ้ป พืน้ฐานการท�าหน้าที่
ของฉันมีอยูด้่วยกนั 3 อย่าง 1.จะต้อง

“เมย์”ว่าที่นายกฯอังกฤษ

ข้อมลูภาพ : http://www.vox.com
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เศรษฐกิจ

นายพระนาย กงัวาลรตัน์ ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.เพา
เวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ี หรอื 
PSTC เปิดเผยว่า ทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้/ตั๋ว
แลกเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว
รวม  2,000 ล้านบาท ซึง่การระดม
ทนุในครัง้นีจ้ะน�าไปรกุขยายพอร์ต
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก 
ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์แบบตดิตัง้ภาคพืน้ดนิ 
ส�าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์การเกษตร 2 โครงการ 
รวมเงนิลงทนุ 425 ล้านบาท แบ่ง
เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ก�าลังการผลิต 5 MW ในพ้ืนท่ี
สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว 
จ�ากัด ในจังหวัดสระแก้วจ�านวน 
212.50 ล้านบาท และโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ�ากดั ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ก�าลังการ
ผลติ 5 MW อกี 212.50 ล้านบาท 
โดยทัง้ 2 โครงการจะเริม่จ�าหน่าย
ไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ (SCOD) ภายใน
สิน้ปีนี้
 “ทางบรษิทัมแีผนรกุโรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือกครั้งใหญ่ จึง
ต้องการระดมทุนเพื่อรองรับแผน 
การรกุขยายธรุกจิ ทัง้นี ้เตรยีมได้
จดัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที่ 
30 สงิหาคม 2559 เพือ่ขออนมุตัิ
จากผู้ถอืหุน้ต่อไป” 
 อย่างไรกด็ ีทีผ่่านมา บรษิทัได้

PSTCตั้งธง3ปี1,200ล้าน

ลงทนุเพิม่เตมิในบรษิทั เวลล์ โค-
ราช เอน็เนอร์ย ีจ�ากดั ผูผ้ลติและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวล 
(Biomass) จ�านวน 1 โรง ทีจั่งหวัด
บุรรีมัย์ จากกลุม่ผูถ้อืหุ้นเดมิจ�า-
นวน 12,600,000 หุน้ หรอื 45% 
ของทนุจดทะเบยีน คดิเป็นเงนิ 85 
ล้านบาท ซึง่การลงทนุครัง้นี ้ส่งผล
ให้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม
เป็น 100% จากเดมิมีสัดส่วนถอื
หุ้น 55% โดยโรงไฟฟ้าพลังงาน  
ชวีมวลแห่งนี ้ได้ผลติและจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้ากับกฟภ.เชิงพาณิชย์
แล้ว ทัง้นี ้บรษิทัอยูร่ะหว่างด�าเนนิ
การขอเปลี่ยนการขายไฟในรูป
แบบ Adder ไปเป็น Feed-in 
Tariff (FiT) ทีก่�าหนดอตัราขายไฟ
อยูท่ี ่ 4.54 บาท และโครงการนีย้งั
ได้รบัการส่งเสรมิจาก BOI อกีด้วย
 นอกจากนี้บริษัทยังได้เข ้า
ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท โรงไฟฟ้า
สระยายโสม จ�ากดั ผูม้สีญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพจาก

น�า้เสีย (Biogas) กบั กฟภ. จ�านวน 
4.6 MW ทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุ ีโดย
จะเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ใน
เดอืนมถินุายน 2560 จากกลุม่ผูถ้อื
หุ้นเดมิจ�านวน 10,000 หุน้คดิเป็น
เงนิ 110 ล้านบาทพร้อมด�าเนนิการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานชวี-
ภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้
แก่ กฟภ. ตามสัญญา ซึ่งใช้เงิน
ลงทนุ 277 ล้านบาท รวมมลูค่าเงนิ
ลงทนุทัง้โครงการ 387 ล้านบาท
 ส�าหรับแผนงานการรุกธุรกิจ
ในครั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายต้อง 
การขยายธรุกจิไฟฟ้าจากพลงังาน
ทางเลอืกทกุรปูแบบ โดยตัง้เป้า 3 
ปี (ปี 2561) จะมสีญัญาซือ้ขายไฟ    
ฟ้าเพิม่เป็น 100 MW จากปัจจบุนั
ทีม่อียู ่ 45.3 MW และท�ารายได้
มากกว่า 1,200 ล้านบาท ขณะที่
ขนาดสินทรัพย์ก็มีอัตราเติบโตที่
โดดเด่นโดยสิ้นปี 2559 จะอยู่ที่
ประมาณ 3,000 ล้านบาท และเพิม่
เป็น 5,000 ล้านบาทภายในปี 
2560

 
In Brief : ย่อความ

พระนาย กงัวาลรตัน์

PSTC ระดมทุนครั้งใหญ่
มลูค่ากว่า 2,000 ล้านบาท 
พร้อมเปิดแผนพัฒนาโรง
ไฟฟ้าจากพลังงานทาง
เลือก หวังขยายพอร์ต
ธุรกิจ ตั้งเป้าดันรายได้
จากการขายไฟฟ้าทะลุ 
1,200 ล้านบาทในปี61

รบัรางวลั : นายยทุธศกัดิ ์ภมูสิรุ-
กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) 
ผูบ้รหิารเซเว่น อเีลฟเว่น รบัรางวลั
ชนะเลศิ “สุดยอดแบรนด์ท่ีถกูเลือก
ซื้อสูงสุดในกลุ่มผู้ค้าปลีกในประ 
เทศไทย” จากผลวจิยัโดย บรษัิท 
กนัตาร์ เวร์ิลดพาแนล จ�ากดั โดยมี 
นายพนูพงษ์ นยันาภาภรณ์ ผูอ้�า 
นวยการกองส่งเสริมและพัฒนา
ธรุกจิ กระทรวงพาณชิย์ เป็นผูม้อบ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 22,500.00 บาท

 ขาย 22,600.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 22,088.00  บาท

 ขาย   22,600.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,355.10  ขาย 1,355.90
ลอนดอน ซื้อ 1,355.10  ขาย 1,356.00

ภาวะหุน้  12  กรกฎาคม  2559 

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 7.62%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

35.41

39.57

47.5725

4.6438

0.35292

26.32325

+6.53 1,474.92
  68,357.78
+11.79 2,098.50
  53,450.15
+4.95 931.03
  43,150.15
-0.99 540.96
  3,621.30

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,573.66 +7.84

2,242.89 +8.29

2,444.33 -2.52

1,729.97 +7.45

2,285.99 +6.45

2,800.08 -2.60

1,176.66 +1.39

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

6,982.37 

10.21

16,940.36 

24.78

36,706.39 

53.70

8,788.31 

12.86

13,686.16 

20.02

37,896.54 

55.44

-1,805.94

3,254.19

-1,190.15
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โทร. 0-2866-6094-5

เสมียน ญ. 2 อัตรา

ติดตอ 161/769-770 ถ.จรัญสนิทวงศ ซ.27
บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

02866-AOM-180116-01

• วุฒิม.6-ปวส.

0824898-AOM-120216-01
โทร. 0-2373-1136, 08-6644-2290, 08-2489-8844
สนใจติดตอ 83 ซ.รามคำแหง 136 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240

รับสมัครโฟรแมน วุฒิขั้นต่ำปวช. กอสราง
(ควบคุมงานสรางอาคาร 5 ช้ัน อยูลำลูกกา คลอง 7 จ.ปทุมธานี)

รับสมัครแมบาน ทำงานบาน (อยูรามคำแหง)

• ตองการคนมีประสบการณ
• อายุไมเกิน 50 ป มีที่พักใหฟรีทั้ง 2 ตำแหนง

081311-AOM-030516-01
สนใจติดตอ โทร. 08-1311-8188

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน

DLJCO-AOM-100516-01

• เพศชาย/หญิง
• มีประสบการณ
• สามารถทำงานลวงเวลาได

สนใจติดตอ
บริษัท ดี.แอล.เจ.คอมเมอรเชี่ยล จำกัด

เลขที่ 42-45 ซอยบรมราชชนนี 39
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.10170

หมายเหตุ : ถามีที่พักใกลที่ทำงาน
 จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

รับสมัครดวน!
ชางเย็บ-ชางพง

จำนวนมาก

โทร. 0-2880-7835-7

สนใจลงโฆษณาย่อย

0-2422
8218

02449-AOM-190315-01

รายได 14,000 บาทขึ้นไปตอเดือน
ยานสาทร, รามอินทรา, ราชพฤกษ,

พระราม 2, ลำลูกกา
ติดตอ บริษัท วีเทคบิสซิเนส จำกัด

ถนนประชาสงเคราะห ดินแดง
08-6538-3004
0-2449-4964

พนักงานขับรถ

ติดตอ คุณกุง

081837-AOM-260416-01

• ชาย-หญิง • พรอมเดินทางได
• มีที่พัก • ประกันคาแรง
• ทำงานที่หางฯ กทม.และตจว.
โทร. 08-1837-2090

รับชางตัดผม

081854-AOM-040516-01

• อายุ 30 ปขึ้นไป
• ¶เงินเดือน+O.T. 20,000 บาทขึ้นไป 
• มีประสบการณขับรถอยางนอย 1 ป
• ที่อยู สุขุมวิท 59

รับสมัครดวน!
พนักงานขับรถบาน

สนใจติดตอ โทร. 08-1854-6842

089502-AOM-070316-01

• ติดตอรานคาทั่วไป • อายุ 25-45 ป  • มีประสบการณขายสินคา
 คอนซูเมอรจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน 14,000 บาท 
• เบี้ยเลี้ยง 1,000-1,100 บาท/วัน • คาคอมมิชชั่น 1 %

รับสมัครเซลสแมน
ตางจังหวัด

ติดตอ  เลขที่ 458/367 ถนนเพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร. 08-9502-7031 คุณฟา

081428-AOM-230516-01

• อายุ 35-50 ป • มีบุคคลค้ำประกัน
• อยูแถวสามเหลี่ยมดินแดง กรุงเทพฯ

รับสมัครพนักงานหญิง
เลี้ยงเด็กและทำงานบาน

โทร. 08-1428-8176

02629-AOM-170516-01

รับสมัครดวน!

โทร. 0-2629-1791-3, 08-1495-2555
ติดตอ คุณโอ (จายงานนอก)

สนใจติดตอ หองเสื้อศุพญาลักษ
เลขที่ 94-96 ถ.ประชาธิปไตย บางขุนพรหม กทม.

• รายไดดี งานไมขาด มีที่พักพรอม
ชางเย็บผา งานบูติก-หนาราน

081847-AOM-020316-01

ติดตอ คุณสมยศ 08-1847-0196

ใหเชาบานเดี่ยว 200 ตร.ว.
ชั้นบนปูปารเกต ชั้นลางปูแกรนิต 4 นอน 3 น้ำ ม.มัณฑนา
(Land¶&House) ซ.รามอินทรา 109 (พระยาสุเรนทร)

ราคาเชา 12,000 บาท/เดือน

ใหเชาบานเดี่ยว 100 ตร.ว.
ชั้นบนปูปารเกต ชั้นลางปูหินออน 3 นอน 2 น้ำ ม.มัณฑนา
(Land¶&House) ซ.รามอินทรา 109 (พระยาสุเรนทร)

ราคาเชา 8,000 บาท/เดือน

02234-AOM-180116-01

โทร. 0-2234-4477, 08-1830-6130, 0-2234-6161

เงินเดือน 9,000-12,000 บาท มี O.T.
ติดตอ รานทีเอ็นอารการพิมพ 151,153,155
ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง สี่พระยา บางรัก

ชางตีธง, ชางพับ-เก็บเลม
รับสมัครรับสมัครรับสมัคร
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085854-AOM-180116-01

เหมาะทำรานกาแฟ รานสเตก รานอาหาร
ติดตอ 09-5854-6656, 08-1912-1581

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

083999-AOM-010416-01

ติดถนนเศรษฐกิจ 1
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

ที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไร

สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440

085070-AOM-190416-01

สนใจโทร. 08-5070-0069,
08-2350-5192, 0-2990-9007

ทำเลดีติดเทสโกโลตัส รังสิตคลอง 3 ใกลฟวเจอรพารครังสิต
ตกแตงเรียบรอยพรอมอยู เหมาะทำออฟฟศหรือบริษัท

(เจาของขายเอง)

ราคา 6.5 ลาน (พรอมโอน)
2 คูหา 3.5 ชั้น 35.01 ตารางวา

ขายอาคารพาณิชย (หมูบานสถาพร)

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต
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‘ป็อกบา’ไม่คิดเรื่องอนาคต

ตัวแทนของ ป็อกบา เปิดเผยว่ายังไม่ได้
คุยกับเจ้าตัวว่าจะยังอยู่กับจูเวนตุสหรือ
จะย้ายทีม และย�้าว่า ป็อกบา ต้องการ
เวลาคิดเรื่องอนาคตหลังมีข่าวว่ามีหลาย
ทีมสนใจดึงเขาไปร่วมทีม โดยเฉพาะ
แมนฯยูฯ  
 “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตก
เป็นข่าวว่าเตรียมพร้อมที่จะทุ่มทุนเพื่อคว้าตัว 
ปอล ป็อปบา กลับมาคืนทีมอีกครั้ง หลังจาก
ที่เคยอยู่กับ แมนฯยูฯ มาในช่วง 2011-2012 
ก่อนย้ายมา “ม้าลาย” จูเวนตุส โดย โฮเซ มู
รินโญ กุนซือแมนฯยูฯ ต้องการเขามาเติมเต็ม
ในแดนมิดฟิลด์    
 อย่างไรก็ตาม มิโน ไรโอลา ตัวแทนของ   
ป็อกบา ก็ยืนยันว่า ป็อกบา ยังต้องการเวลาที่
จะคิดเรื่องอนาคตของตัวเอง หลังจากที่ ป็อก
บา เพิ่งช่วยทีม “ตราไก่” ฝรั่งเศส ในศึกยูโร 
2016 ซึ่งทีมตราไก่ได้รองแชมป์  
 สัญญาของ ป็อกบา กับ จูเวนตุส ฉบับ
ปัจจุบันนี้ จะหมดในเดือนมิถุนายน ปี 2019 
ซึ่ง ไรโอลา เปิดเผยว่าเขายังไม่ได้คุยกับ ป็อก
บา เรื่องจะต่อสัญญาหรือจะย้ายทีม เพราะว่า
ตอนนั้น อยากให้มีสมาธิกับศึกยูโร ซึ่ง ไรโอ
ลา เพิ่มเติมว่า ไม่ได้มี แมนฯยูฯ ทีมเดียวที่
อยากได้ ป็อกบา ไปร่วมทีม 
 “มทีมีใหญ่หลายทมีทต้ีองการ ป็อกบา ไป
ร่วมทมี ซึง่เราต้องฟังข้อเสนอของแต่ละทมีก่อน

ครบั เขายงัเหลอืสญัญาอกี 3 ปีกบัจเูวนตสุ และ
ทางต้นสงักดักอ็ยากให้เขาต่อสญัญา และเราก็
ยงัไม่ได้คยุกบัเขาเรือ่งสญัญาเลยครบั” 
 ทมีหนึง่ทีต้่องการ ป็อกบา ไปร่วมทมีนอก
เหนือจาก ทีมปิศาจแดง ก็คือ “ราชันชุดขาว” 
เรอัล มาดริด ซึ่งจุดที่น่าสนใจของมาดริด คือ
การที่ทีมได้เล่นยูฟา แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล
หน้า หากไปแมนฯยูฯ เท่ากับเขาจะไม่ได้เล่น
ยูฟา แชมเปียนส์ลีก อย่างน้อย 1 ฤดูกาล 
อย่างไรกต็าม แมนฯยฯู ถอืเป็นทมีทีน่่าจบัตา
ทเีดยีวในฤดกูาลหน้า เพราะนอกจากจะได้ มู
รินโญ มาคุมทีมแล้ว ตอนนี้ แมนฯยูฯ ได้นัก
ฟตุบอลใหม่ไปเสรมิทพัแล้วคอื ซลาตนั อบิรา
ฮิโมวิช และ เฮนริก มคิตาร์ยาน 
 ซ่ึง มูรินโญ ล่ันวาจาว่าเขาต้องการจะให้ 
แมนฯยูฯ มีผลงานดีที่สุด และจะพยายามให้
ทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์มาครองให้ได้ 
  “หากพูดถึงเป้าหมาย ผมค่อนข้างมุ่งมั่น
ทีเดียว ผมต้องการชัยชนะ และอยากเห็นลูก
ทีมเล่นดี, ยิงประตูเยอะๆ, ไม่เสียประตูหรือ
เสียประตูน้อยที่สุด อาจดูยากเหลือเกินที่จะ
ท�าได้ แต่ผมต้องการทุกอย่างจริงๆครับ เรา
ต้องการท�าให้ดีที่สุดจริงๆ”
 แต่กเ็ป็นไปได้เหมอืนกนัท่ี ป็อกบา จะ
ยงัอยูก่บั จเูวนตสุ ต่อไป โดยมข่ีาวว่าทีม
ม้าลายอาจปรับค่าเหน่ือยเพ่ิมเป็น 1.3 
แสนปอนด์ต่อสัปดาห์

โลกกีฬา

ปอล ป็อกบา ของ จูเวนตุส ยังไม่ชัดเจนว่าจะอยู่กับทีมต่อหรือจะย้ายทีม

‘มาเรีย’ชวดโอลมิปิก

‘โบลต์’ไปรกัษาแชมป์

‘ทมิ’ประกาศเลกิเล่น

มาเรยี ชาราโปวา อดตีนกัเทนนสิมอื 1 ของ
โลก หมดสิทธิ์ เข ้าร ่วมมหกรรมกีฬา
โอลิมปิก 2016 ที่ประเทศบราซิล วันที่ 
5-21 ส.ค. หลงัคณะอนญุาโตตลุาการด้าน
กีฬา (CAS) เลื่อนการตัดสินคดีโด๊ปยา 
จนถึงเดือนกันยายน เน่ืองจากต้องการ
เวลามากขึน้ เพือ่เสนอ และโต้แย้งหลกัฐาน
ของทั้งสองฝ่าย โดยเธอถูกสั่งห้ามลงแข่ง
นาน 2 ปี ข้อหาถูกตรวจพบ สารเมลโด
เนียม ที่ เพิ่งถูกบรรจุลงลิสต์ต ้องห้าม 
ระหว่างแข่งขันออสเตรเลียน โอเพน เมื่อ
เดือนม.ค. 

อูเซน โบลต์ นักวิ่งชาวจาเมกา ได้รับการ
คัดเลือกให้ร่วมทีมชาติไปป้องกันเหรียญ
ทอง โอลมิปิก 2016 ทีบ่ราซลิ ประเภท 100 
เมตร, 200 เมตร และ ผลัด 4x100 เมตร 
หลังต้องสละสิทธิ์การแข่งขัน รอบคัดเลือก 
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากบาดเจ็บ
กล้ามเนือ้แฮมสตรงิ โดยตอนนีเ้ขาสามารถ
กลบัมาซ้อมได้แล้ว และต้องแข่งขนัรายการ
ไดมอนด์ ลีก ที่กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ วันที่ 22 ก.ค.ที่จะถึงนี้ ซึ่งเจ้า        
ตัวประกาศว่า จะลงชิงชัย ประเภท 200 
เมตรชาย

ทิม ดันแคน ประกาศอ�าลาอาชีพนักบาส 
เกตบอลอาชีพแล้ว หลังลงเล่นมานานถึง 
19 ปี โดยเกมสดุท้ายของเขาคอืการเล่นให้ 
ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส แพ้ต่อ โอกลาโฮ  
มา ซิตี ธันเดอร์ 99-113 รอบรองชนะเลิศ 
สายตะวันตก เกม 6 เมือ่วนัที ่12 พ.ค. โดย
ท�าไป 19 คะแนน 5 รีบาวนด์ ในเกมนั้น 
โดยเขาประสบความส�าเร็จมากมาย คว้า
รางวัลผู ้เล่นทรงคุณค่าฤดูกาลปรกติ 2   
สมัย กับ รอบชิงฯ 3 สมัย และพาทีมได้
แชมป์ ปี 1999, 2003, 2005, 2007 และ 
2014

กีฬา

ข้อมลูภาพ:  REX
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บันเทิง

‘วกิตอเรยี ซง’เปน็‘ยยัตวัรา้ย’ โลกบันเทิง

นอกจากจะโด่งดังเป็นที่รู ้จักในนามซุปตาร์
สาวลดีเดอร์แห่งวงเกร์ิลกรุป๊ชือ่ดงัจากวง f(x) 
แล้วสาว วิกตอเรีย ซง (Victoria Song) 
ก�าลังเตรียมแจ้งเกิดกับบทบาทใหม่ ในภาพ 
ยนตร์โรแมนติก-คอมเมดี้เรื่อง “My New 
Sassy Girl”  โชว์ฝีมือการแสดงประกบคู่นัก
แสดงหนุ่ม ชาแทฮยอน (Cha Tae Hyun)  
ร่วมด้วยนักแสดงชื่อดังของญ่ีปุ่นอย่าง ฟูจิอิ 
มนิะ (Fujii Mina) จากผลงานการก�ากบัของ  
โชกึนซิก (Cho Keun Sik)                         
 งานนีท้มีงานยกกองไปปักหลกัถ่ายท�ากนั
ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเมืองที่
ตั้งอยู่บริเวณหุบเขาแคบระหว่างแม่น�้านักดง
และแม่น�า้ซหูยอง  โดยเป็นการถ่ายท�าในฉาก
เปิดตัวนักแสดงทั้งสามคนอย่าง คือท้ัง วิก-   
ตอเรีย ซง, ชาแทฮยอน และ ฟูจิอิ มินะ ซึ่ง
เป็นฉากที่ คยอนวู ( รับบทโดย ชาแทฮยอน)  
และ ยูโกะ (รับบทโดย ฟูจิอิ มินะ) ก�าลังนั่ง
คุยกันอย่างสนิทสนม โดยมี ยัยตัวร้ายหรือ 
Sassy  (รบับทโดย วิคตอเรยี) ก�าลังแอบ   ซุม่
ดูอยู่ด้วยความสงสัยว่าท�าไม คยอนวู แอบไป
คุยกระหนุงกระหนิงกับสาวอื่น ขึ้นชื่อว่า
ภรรยาแล้วมีหรือจะปล่อยให้สามีไปกิ๊กกับ

‘มาดอนนา’ไปมาลาวี

‘วตัสนั-โนมา’เจอกนั

‘GMM25’ถูกปรับ5หม่ืน

‘คาร่า’เปิดใจท่ีช่อง8

มาดอนนา ซเูปอร์สตาร์ชือ่ดงัเดนิทางไปยัง
ประเทศมาลาวี เพื่อตรวจความก้าวหน้า
ของโครงการหน่วยผ่าตดัผูป่้วยเดก็ของมลู 
นิธิ Raising Malawi ที่โรงพยาบาล  
Queen Elizabethในเมอืงแบลนไทร์  เธอ
และหวังว่าโครงการจะเริ่มได้ในปี 2017 
โดยนีค่อื หน่วยแพทย์ฉกุเฉนิส�าหรบัเดก็
แห่งแรกในโรงพยาบาลของมาลาวี

เอมมา วตัสนั นกัแสดงสาวผูน้บับท เฮอร์ 
์ไมโอนี เกรนเจอร์ ในภาพยนตร์  Harry 
Potter ทั้ง 8 ภาค กล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่า
ดใีจมากๆทีไ่ด้พบกบัโนมา ดเูมซเวน ีที่
แสดงเป็น เฮอร์ไมโอน ีผูใ้หญ่ในละครเวที 
Harry Potter and the Cursed 
Child พร้อมชมว่าเล่นได้ดีมาก ขณะที่ดู
เมซเวนี ก็บอกว่าเธอยินดีมากๆ เช่นกัน

ช่อง GMM25 ถกูสัง่ปรบัเป็นเงนิ 5 หมืน่
บาท จากการน�าเสนอฉากการข่มขนืทีค่่อน
ข้างจะรนุแรงผ่านละคร Club Friday To 
Be Continued ในตอนทีช่ือ่ เพือ่นรกัเพือ่น
ร้าย และยงัมีการน�าเสนอฉากรนุแรง ซึง่
เข้าข่ายผดิมาตรา 37 ของพ.ร.บ.การประ 
กอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทร 
ทศัน์ปี 2551 

คาร่า พลสิทธิ์ เตรียมออกรายการ“ คุย
เพลนิเมอืงไทย ” ทางช่อง 8 กดหมายเลข 
27 ในวนันี ้(13 ก.ค.) เวลา 14.45 น. เปิด
ใจถงึเหตทุีห่ายจากวงการไปเพราะถกูเลกิ
จ้างงาน 1 ปีอนัเป็นผลจากข่าวฉาว รวมทัง้
เรือ่งของความรกั ทีเ่ลกิกบัแฟน จากสาเหตุ
ไม่ค่อยดแูลคนรกั  รวมทัง้จะกล่าวถงึงาน
ทีท่�าตอนนีค้อืสอนพฒันาบคุลกิภาพ

หญิงอื่น ปฏิบัติการตามจับผิดสามีจึงเริ่มต้น
ขึ้น                       
 “ในเรื่องฉันรับบทเป็นยัยตัวร้ายเป็นอีก
บทบาทหนึ่งที่ท้าทายความสามารถมากๆ 
และฉันรู ้สึกกดดัน เพราะภาคแรกประสบ
ความส�าเร็จเป็นอย่างมาก แต่ฉันก็ดีใจที่ได้มี
โอกาสเป็นส่วนหนึง่ของภาพยนตร์เรือ่งนี ้และ
ยังได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นพี่มากฝีมืออย่าง 
ชาแทฮยอน นอกจากนีย้งัได้มโีอกาสเดนิทาง
ไปถ่ายท�าตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ไม่
ว่าจะเป็นทีป่ซูาน , มณฑลซานตง , มณฑลยนู
นาน, ทะเลเวยไห่ ฯลฯ เหมือนได้ท่องเที่ยว
และท�างานในเวลาเดียวกัน (ยิ้ม) ฉันมีความ
สขุกบัการท�างานมากๆค่ะ อยากฝากให้แฟนๆ
ติดตามภาพยนตร์เรื่อง My New Sassy Girl 
2 อย่าลืมมาให้ก�าลังใจกันเยอะๆนะคะ” วิก-
ตอเรีย ซง กล่าว
 ภาพยนตร์เรื่องนี้จะประสบความ
ส�าเร็จมากน้อยแค่ไหน จะยังสร้างความ
ประทบัใจให้แฟนๆได้แค่ไหน ตดิตามได้
ตั้งแต่  21 กรกฎาคมนี้ ส่วนตอนนี้รับชม
ตัวอย่างภาพยนตร์ได้ที่ https://www.
youtube.com/watch?v=n2he9ePXz50
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ที่ สพ.สม.02/2559
            11 กรกฎาคม 2559

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ได้มีมติให้กำาหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559   
ในวนัที ่25 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 4 อาคารประภาวทิย ์เลขที ่28/1 ถนนสรุศกัดิ ์แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร

   โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  
 ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี  28  เมษายน  2559 ซ่ึงไดบ้นัทกึ 
 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  แล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 รับรอง โดยมีรายละเอียด 
 ตามสำาเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1

 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี สิ้นสุด 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามขั้นตอนต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจำาปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำาไรประจำาปี 2558
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้งดการจัดสรรกำาไรและ 
 งดเว้นการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานของป ี2558   ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำาเนินงานขาดทนุสะสม ณ สิน้ปี 2558  
 ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม 
 ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2  

  วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เพ่ืออนุมัติแต่งต้ัง นายอรรถพล แย้มพราย 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที ่ 8933 และ/หรอื  นางสาววรรณา เขม็เพช็ร ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที ่9471 และ/หรอื  
 นายสนิท ฉายทองคำา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2301 แห่งบริษัท ซี.พี.เอ. โปรเฟสชั่นนอล จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ 
 บริษัทฯ ในปี 2559 สำาหรับจำานวนเงินค่าสอบบัญชีให้เป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ 
 จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

  วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นได้โปรดไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ 
มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม
        
        ขอแสดงความนับถือ
       บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด (มหาชน) 

            ( นางสาวปรียานุช เรืองศรีสมหมาย )
              เลขานุการบริษัท
                       โดยคำาสั่งของคณะกรรมการ

  

ที่ สพ.สม.01/2559
           18 เมษายน 2559

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้กำาหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559  
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารประภาวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติ 
 ของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 แล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำาเนารายงานการประชุมตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 
 ลำาดับที่ 1
 
 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำาปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำาปี
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานประจำาปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำาปี 2558 ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 และรับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 ความเห็นคณะกรรมการ : ขณะน้ีงบการเงินยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินสำาหรับปี 2558 แล้ว  
 คณะกรรมการจะได้พิจารณาต่อไป 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำาไรประจำาปี 2558
 ความเห็นคณะกรรมการ : ขณะนี้งบการเงินยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินสำาหรับปี 2558 แล้ว จึงจะได้ 
 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำาไรประจำาปี 2558 ต่อไป

 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระท้ัง 2 คน คือ นายวิสิทธ์ิ น้อยพันธ์ุ และนายวิทย์ วิริยประไพกิจ เป็นผู้มีความรู้ 
 ความสามารถและประสบการณ์ในด้านสาขาวิชาการต่างๆ เป็นอย่างสูง และเป็นกำาลังสำาคัญในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้า 
 ตลอดมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้ง  นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ และนายวิทย์ วิริยประไพกิจ กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 
 อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้  
 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

 วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำาหรับปี 2558 ทั้งนี้โดยมี 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4

 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี
 ความเห็นคณะกรรมการ : ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเลือกสำานักงานตรวจสอบบัญชีแห่งใหม่ และกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2559 เมื่อฝ่าย 
 จัดการได้พิจารณาเลือกสำานักงานตรวจสอบบัญชีได้แล้ว จะได้นำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบ และคณะกรรมการจะได้พิจารณาต่อไป 
 
 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นได้โปรดไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะ
แต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เลขานุการ
บริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม

   ขอแสดงความนับถือ
   บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด (มหาชน) 

   ( นางสาวปรียานุช เรืองศรีสมหมาย )
   เลขานุการบริษัท
   โดยคำาสั่งของคณะกรรมการ
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 17 ฉบับที่ 4363 (888) วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

สู่...ศิลปาชีพ” ที่สวนอัมพร พระ 
ราชวังดสิุต กรุงเทพฯ O 13.30 น. 
พรชัย ฐีระเวช รองผู้อ�านวยการ
ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั ในฐานะ
โฆษกส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
แถลงชีแ้จงข้อมลูและการด�าเนนิการ
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิ การ
แห่งรัฐ ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวง  
การคลัง O พอร์โต้ ชิโน่ ร่วม
กับ เลคิเซ่ ขอชวนผู้มีจิตศรัทธาทุก

ทุจริตในการจัดงานคอน เสิร์ตการ 
กศุล “สร้างรอยยิม้เพือ่ผูย้าก ไร้และ
ด้อยโอกาส” ที่อาคารเฉลิมพระ 
เกยีรต ิ50 พรรษา คณะทันตแพทย 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล O 
13.30 น. สมพนัธ์ จารมิุลนิท รอง
ประธานกรรมการบรหิารบริษัท ทรู 
วชิัน่ส์ กรุ๊ป แถลงข่าวเปิดตัวนทิรรศ-
การ “จากขนุเขา สู.่..ศลิปาชพี” และ
ภาพยนตร์สารคดี ชุด “จากขุนเขา 

O 13.30 น. ศ.คลนิกิเกยีรตคิณุ 
ทพ.นิติพันธ์ จีระแพทย์ นายก
สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล แถลงข่าว ชีแ้จง
รายละเอียดข้อเท็จจริง กรณีพบข้อ

ท่านร่วมท�าบญุด้วยการร่วมกนัถวาย
หลอดไฟจ�านวน 999 ดวง แก่วดัใน
จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านกิจกรรม 
“แสงธรรมส่องใจ ๙๙๙ ดวง” เพือ่
เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต้อนรับวันเข้า
พรรษา เพยีงน�าใบเสรจ็มลูค่า 300 
บาทขึน้ไป มาใช้สิทธิแ์ลกรบัหลอดไฟ
ฟรี 1 ดวง มาร่วมกิจกรรมบุญดีๆ 
แบบนีก้นัได้ตัง้แต่วันนี-้20 กรกฎา-
คม ศกนี้ 

บรุ ีทัง้ 5 บ้าน ได้แก่ บ้านราชาวดี
ชายและบ้านราชาวดีหญิงบ้านน
นทภูมิ , บ้านเฟื่องฟ้า และมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท นอก 
จากนี้มูลนิธิเอสซีจียังได้จัดกิจ-
กรรมเพื่อเติมรอยยิ้มและสร้าง
ความสุขให้เด็กๆ เหล่านี้อีกด้วย 
 นายขจรเดช แสงสุพรรณ 
กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี 
กล่าวว่า มูลนิธิเอสซีจีได้บริจาค
เงินสนับสนุนให้องค์กรสาธารณ
กุศลต่างๆ ท่ีดูแลเด็กพิการย่าน
ปากเกร็ดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2547เพือ่ช่วยเหลอืผู้
ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังถือเป็น 
การมอบขวัญและก�าลังใจให้กับ
น้องๆ เยาวชนในสถานสงเคราะห์ฯ   
ด้วยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็น

มนุษย์ในสังคมย่อมมีความแตก
ต่างกัน ทั้งด้านพื้นฐานร่างกาย 
จิตใจ และอารมณ์ เช่นเดียวกับ
น้องๆ ในสถานสงเคราะห์ ที่ถึง
แม้ว่าพวกเขาจะมีความแตกต่าง
ในด้านข้อจ�ากัดทางร่างกายหรือ
ต้องพลัดพรากจากครอบครัว แต่
ทุกคนก็ควรได้รับโอกาสและการ
ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน 
ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญของการอยู่ร่วม
กันอย่างเป็นสุขในสังคม
 มูลนิธิเอสซีจีองค์กรสาธารณ
กุศลที่มุ ่งมั่นพัฒนาคนให้เป็น   
คนเก่งและดี จึงมอบเงินจ�านวน 
1,400,000 บาท เพื่อสนับสนุน
เรื่องการอุปโภค บริโภค และส่ง
เสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
เด็กๆ และ เยาวชนจากสถานสง
เคราะห์ฯ ย่านปากเกรด็ จ.นนท-

‘เอสซีจี’ส่งต่อความสุขมอบรอยยิ้ม
เดก็ๆ เหล่านีเ้ตบิโตขึน้อย่างมคีณุ 
ภาพ สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ตลอดจนสามารถด�ารงชีวิตใน
สังคมได้ในวันข้างหน้าเพื่อเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของชุมชน 
สังคม และประเทศต่อไป
 นอกจากจะมอบเงนิสนบัสนนุ
อย่างต่อเน่ืองแล้ว ในปีน้ีมูลนิธิ
เอสซีจียังได้จัดกิจกรรมสันทนา 
การเพื่อสร้างรอยยิ้ม ความสุข 
และเสยีงหวัเราะให้กบัน้องๆ เยาว 
ชนเป็นพิเศษด้วย อาทิการแสดง
ดนตรีที่มีท่วงท�านองสนุกสนาน
จนน้องๆ พากันปรบมือและขยับ
ร่างกายลกุขึน้มาเต้นหน้าเวทพีร้อม
ร่วมเล่มเกมสนกุๆ อย่างการเขย่า
ลูกแซคหรือการเป่าลูกโป่งยักษ์ 
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัด
เล็ก นอกจากนี้ ยังมีการแสดง

ละครนิทานเรื่อง “แพะสามตัว” 
ทีส่่งเสรมิจนิตนาการให้น้องๆ ปิด
ท้ายด้วยการเล้ียงอาหารกลางวัน
แสนอร่อย โดยมผีูบ้รหิารจากเอส
ซีจี พร้อมด้วยนักเรียนทุนของมูล
นธิฯิ และพี่ๆ  สาวสวยจากเวทกีาร
ประกวด Miss International Th
ailandทีม่าร่วมกจิกรรมสร้างสสีนั
และความสดช่ืนให้กับน้องๆ อีก
ด้วย  
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สังคม

ระเฑยีร ศรมีงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบมจ.บตัรกรงุไทย มอบเงนิ
บรจิาค จากการจดักจิกรรม “KTC Run for Heroes” ผ่านมลูนธิโิรง
พยาบาลพระมงกฎุเกล้าฯ เพือ่ผู้ป่วยราชการสนาม และหน่วยเฉพาะกจิ 
กรมทหารพรานท่ี 45 อ�าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 

ภสัสรกรณ์ จริาธวิฒัน์ หวัหน้าเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารธรุกจิดจิติอลมเีดยี
และนติยสาร บมจ. โพสต์ พบัลชิชงิ ร่วมกบั ชนสิา แก้วเรอืน รองกรรม 
การผู้จัดการอาวุโส บจ.สยามพิวรรธน์ จัดงาน แอล เดคคอเรชั่น                 
ด ิเอ-ลสิท์ ดไีซน์ แอท สยามเซน็เตอร์ และสยามดสิคฟัเวอรี่

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ รับมอบเงิน จ�านวน 1 ล้านบาท จาก ฐาปน สิริวัฒนภักดี 
กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เพือ่สนบัสนนุงบการ
ด�าเนินการของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ที่อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา 

ร.ต.ไพโรจน์  คนงึทรพัย์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค  
เป็นประธานในพธิปีระกาศผลและมอบรางวลัโครงการส่งเสรมิความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพื่อรองรับอาเซียน  
หรือแจ่มโปรเจค ที่โรงแรมวินเซอร์สวีททส์ 

กอบลาภ โปษะกฤษณะ  นายกสมาคมนกัเรยีนเก่าสวสิ ในพระอปุถมัภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครนิทร์ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมหารอืโครงการทนุการศึกษาสายอาชพี
ส�าหรบันกัเรยีนทีข่าดแคลนทนุทรพัย์เพือ่ศกึษาต่อในสมาพนัธรฐัสวสิ 

ธญัชนนท์ ชาตเิมธากลุ กรรมการบรหิาร บจ.สขุภณัฑ์ครสิตนิา (ประ 
เทศไทย) มอบเสือ้ทมีให้กบันกัฟตุบอลสโมสรยโสธรเอฟซ ี ในฐานะผู้
สนบัสนนุหลกัอย่างเป็นทางการ โดยมพีนัเอกณฏัฐ์ ศรอีนิทร์ ประธาน
สโมสร เป็นผูรั้บมอบ ท่ีสโมสรยโสธร เอฟซ ี จ.ยโสธร

พจนา ชูศิลป์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เด็ก บมจ. ดีเอสจี 
อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จบัมอืบิก๊ซ ีเอ๊กซ์ตร้า ลาดพร้าว เปิด
ตัวแคมเปญ “มหกรรมวันแลกเปลี่ยนผ้าอ้อม” กับผลิตภัณฑ์ “เบบี้
เลิฟ เพลย์แพ้นส์ นาโนพาวเวอร์ พลัส+” 

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับไทย
สมายล์ อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หวัฯและผ้าอาบน�า้ฝนพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  เพื่อเข้าร่วมในพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน 
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นงนุช นามวงศ์ และ ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัฒน์ เปิดงาน “เดอะมอลล์ 
อร่อยทั่วไทย ครั้งที่ 8” น�าอาหารภาคใต้จากร้านดัง และอาหารอร่อย
ทัว่ทกุภาคทัว่ไทย มาเสร์ิฟถึงกรงุเทพฯ โดยม ีณฐัศมน วงศ์กติตพิฒัน์, 
มาลินี สุตังคานุสิริพร ใจสะอาด และ นนธวรรณ ฌรรวนธร ร่วมงาน 

พ.ต.ท.ม.ล. กติบิด ีประวติร รองผูว่้าราชการจงัหวดัเพชรบรุ ีพร้อมด้วย
พชิติ อรณุพลัลภ และกรรมการของสมาคมธรุกจิรบัสร้างบ้าน เปิดการ
แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “HBA Bowling Charity 2016” ชิงถ้วยรางวัล 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี 

พล.ท. ธรีวฒัน์ บณุยะวฒัน์ เจ้ากรมกจิการพลเรอืนทหารบก แถลงข่าว
การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในหัวข้อ “รักษ์...วัฒนธรรมไทย 
รักเมืองไทย” ตอน ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน โดยมี     
บุญโทน คนหนุ่ม ชัยชนะ บุญนะ, รุ่ง สุริยา ศิลปินลูกทุ่ง ร่วมงาน

สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร บมจ. เทเวศประกนัภยั มอบสิง่ของ
อุปโภคบริโภคท่ีจ�าเป็น ให้แก่เจ้าหน้าท่ีทหารท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้น�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน 

ธัชชัย สีสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ ณฑาทิพย์ ทอง
คล้ายผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เปิดงาน 
“นานา Banana @ CentralPlaza Phitsanulok” เพ่ือส่งเสริมผู้
ประกอบการสินค้าแปรรูปจากกล้วย  

มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต กรรมการผู้จัดการ บจ.บราเดอร์คอมเมอร์เชี่ยล 
(ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบราเดอร์จากประเทศญ่ีปุ่น 
แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘Brother ScanNCut CM700’ ตอบ
โจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ที่ชื่นชอบงานคราฟท์ และ DIYในยุคดิจิตอล 

ชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.สิรินิมิตร บุญยืน 
กรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวม
พลคนทีมฯ น�าคณะผู้บริหารพนักงานในเครือทีมกรุ๊ปร่วมปลูกป่าชาย
เลน ที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (ชลบุรี) 

วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการ
เสรมิสร้างพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตเิป็นแหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ภาย
ใต้กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ น�าเยาวชนสู่พิพิธภัณฑ์” โดยมี
ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมงาน

สังคม


