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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

การจบักมุคมุขงั “นกัศึกษา” และ “ผูเ้หน็ต่าง” 
เหมือน “นายพลขบัรถถงั” กบั “เดก็อนบุาลถอืขวดนม” 
ถ้าร่างรัฐธรรมนญูฉบบันีด้จีรงิ..จะกลวัอะไร? 
“อนดิุษฐ์ นาครทรรพ” ช�าแหละ “สองมาตรฐาน” 
กล่าวหาและจบั “เดก็” แต่ไม่เอาผดิ “ลงุก�านนั” 
“สุธาชยั ยิม้ประเสรฐิ” ถามท�าประชามตไิปท�าไม? 
“ลอย ลมบน” จบักระแสตัง้ “สมเดจ็พระสงัฆราช” 
“วลิาศ จันทร์พทัิกษ์” ฟันธงบ้านเมอืงยคุ คสช. เลวลง 
“สุรพศ ทวศีกัดิ”์ ตัง้ค�าถาม “กสม. มไีว้ท�าไม?” 
“โสภณ พรโชคชัย” ชี ้“ทักกี”้ แก้ปัญหาเก่งกว่า “คสช.” 

พลิกฟื้นบ้านเมืองก่อน

editor59lokwannee@gmail.com
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ตีตรวนสื่อ
ทางอาญา แพ่ง และทางวินัย 
เพื่อให้การสั่งระงับเนื้อหา สั่ง
ปิด ท�าได้เรว็ขึน้ กรณีข่าวสาร  
ที่เส่ียงต่อการตีความว่ามีเนื้อ 
หา สาระก่อให้เกิดการล้มล้าง
การปกครองในระบอบประชา 
ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ หรอืทีม่ผีลกระ
ทบต่อความมัน่คงของรฐั ความ
สงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดี
ของประชาชน

หัวหน้า คสช.ใช้อ�านาจมาตรา 
44 ออกค�าสั่งติดดาบให้คณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ คณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง
และกจิการโทรทศัน์ ด�าเนนิการ
กบัสือ่ทีไ่ม่ร่วมมือได้อย่างฉบัไว
ขึ้น และเพ่ือความสบายใจใน
การใช้อ�านาจนิรโทษกรรมล่วง
หน้าให้ไม่ต้องรับผิดชอบทั้ง

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

จะมีผลให้สื่อที่ถูกฝ่ายคุมอ�านาจจับตา
สื่อที่น�าเสนอข่าวสารทั่วไป

ต้องระวังเนื้อหาที่น�าเสนอมากขึ้น

เรื่องจากปก

ตีตรวนสื่อ
อย่างทีบ่อกไว้ว่ายิง่ใกล้วนัลงประชา 
มตร่ิางรฐัธรรมนญู 7 สงิหาคมมาก
เท่าไหร่สถานการณ์จะพัฒนาไปสู่
ความตงึเครยีดมากขึน้
 เป็นความตึงเครียดทีเ่กดิจากการ
เคลือ่นไหวทัง้ฝ่ายคดัค้านและสนบั 
สนุนร่างรัฐธรรมนูญ และความตึง 
เครยีดทีเ่กดิจากการใช้อ�านาจ
 ประเดน็ความตงึเครียดจาก
การใช้อ�านาจทีน่่าจบัตาล่าสดุคอื
การทีพ่ล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
ใช้อ�านาจในฐานะเป็นหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ออกค�าสัง่ที ่ 41/2559 
เรือ่งการก�ากับดแูลการเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารต่อสาธารณะ
 เป็นการออกค�าสัง่มาเพือ่ปิดช่อง
โหว่ของค�าสัง่ ฉบบัที ่97/2557 เรือ่ง 
การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติ
งานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยประ 
กาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 103/2557 เรือ่ง แก้ไขเพิม่เติม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาต ิ ฉบับที ่97/2557 เพือ่ก�าหนด
ห้ามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบาง
ประเภท
 หลักใหญ่ใจความของประกาศ 
ค�าสัง่ ทัง้ของเก่า ของใหม่ คือต้อง 
การควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าว 
สารต้องห้าม เป็นการออกมาเพื่อ
เสรมิการนบังคบัใช้มาตรา 37 พระ
ราชบญัญติัการประกอบกจิการกระ 
จายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 
2551
 เป็นการยื่นดาบให้คณะกรรม 
การกจิการกระจายเสยีง กจิการโทร 

 ผูด้�าเนนิการคอื คณะกรรม 
การกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนา 
คมแห่งชาติ คณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทศัน์ จะได้รบัความคุม้ครอง
ไม่ต้องรับผิดชอบท้ังทางแพ่ง 
อาญา และทางวินัย แต่ไม่ตัด
สทิธิก์ารฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหาย
ของผู้ประกอบการที่รับผลกระ
ทบจากการด�าเนนิการ
 ค�าสั่งนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่
หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่วันที ่13 กรกฎาคมทีผ่่านมา
 ผลกระทบจากค�าสัง่นีค้อืจะท�าให้
ค�าสัง่ปิดพซีทวีีมผีลทนัท ี แม้ว่าศาล
ปกครองกลางจะรับค�าร้องไต่สวน
ฉกุเฉนิเพือ่คุ้มครองชัว่คราวจากพซี

ทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่ง
ชาต ิ คณะกรรมการกจิการกระจาย
เสียงและกจิการโทรทัศน์ ด�าเนนิการ
กบัสือ่ทีไ่ม่ร่วมมอืได้อย่างฉบัไวมาก
ขึน้
 จากนีไ้ปสือ่ทีไ่ม่ให้ความร่วมมอื
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
เผยแพร่ข้อมูล รายการที่มีเนื้อหา
สาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปก 
ครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ หรือ
ท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงของรฐั 
ความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอัน
ดขีองประชาชน ตามมาตรา 37 แห่ง
พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551 จะถูกด�าเนินการในขั้น
ตอนท่ีรวดเรว็ข้ึน

ทีวีเอาไว้พจิารณากต็ามค�าส่ังหวัหน้า 
คสช.ให้อ�านาจเป็นของคณะกรรม 
การกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ คณะกรรมการกจิการกระ 
จายเสยีงและกจิการโทรทศัน์
 ผลกระทบอืน่ทีจ่ะตามมาคือการ 
น�าเสนอข่าวสารของสื่อที่ถูกจับตา 
อย่าง วอยซ์ทวีี ซ่ึงมข่ีาวหน้าหกู่อน
หน้านีว่้าจะถกูสัง่ระงบัการเสนอบาง
รายการท่ีมเีนือ้หาเกีย่วกับการเมอืง
อาจถกูลงดาบเป็นรายต่อไป เพราะ
สององค์กรควบคุมสื่อมีอ�านาจเบ็ด 
เสรจ็ แถมนริโทษกรรมให้ล่วงหน้า  
ไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง ทาง
อาญาและทางวนิยั จากการปฏบิตัิ
หน้าที่
 นอกจากนีย้งัจะมผีลให้สือ่อืน่ ทัง้
สือ่ทีถ่กูฝ่ายคมุอ�านาจจบัตา และสือ่
ที่น�าเสนอข่าวสารทั่วไปต้องระวัง
เนือ้หาทีน่�าเสนอมากขึน้
 การเซฟตวัเองจะมมีากขึน้ ข่าว 
สารทีเ่สีย่งต่อการตคีวามว่ามเีนือ้หา 
สาระก่อให้เกิดการล้มล้างการปก 
ครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ หรอื
ทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงของรฐั 
ความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอนั
ดีของประชาชน ก็จะเบาลงไปตาม
ธรรมชาติ
 ถ้ามองตามยุทธศาสตร์การ
คมุสือ่ในช่วงหวัเล้ียวหวัต่อก่อน
การลงประชามติร่างรฐัธรรมนญู
ถอืว่าส�าคญั จ�าเป็น เมือ่ชงิพืน้ที่
สือ่ไม่ได้ กต้็องใช้วธิคีวบคมุทีเ่ข้ม
งวดขึน้ เป็นไปตามสเตปของการ
รกัษาเป้าหมายอยูแ่ล้ว
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วาทกรรมบดิเบอืน เบีย่งเบน ใส่ร้าย
ป้ายสี ไม่ได้มีแค่การเมือง แต่แผ่
กระจายไปทั่วทุกองคาพยพของสัง 
คมไทย แม้แต่เรื่องของศาสนา ซึ่ง
กลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวล้วนเป็น
พวกหน้าเดิมๆ ที่อ้าง “กฎหมาย” 
แต่ต้องเอือ้ประโยชน์กบัตนและพวก
พ้อง บ้านเมืองจึงยังเต็มไปด้วย
ความขัดแย้ง !
 เช่นเดียวกับบรรยากาศการ
ลงประชามติท่ีอึมครึมมาตลอด 
เพราะมี “กฎหมาย” ก็เหมือน
ไม่มี ท้ังยังมีค�าสั่งหรือประกาศ 
“รัฏฐาธิปัตย์” ที่ถือเป็น “กฎ 
หมาย” แต่อยูเ่หนอื “กฎหมาย”?
 อย่างค�าสัง่ล่าสดุทีก่ระชบัอ�านาจ
ควบคุมสื่อสาธารณะ “โทรทัศน์-
วิทยุ” หาก “ก่อให้เกิดการล้มล้าง
การปกครองในระบอบประชาธิป   
ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”
 ยิง่มกีารใช้อ�านาจกย็ิง่สะท้อนให้
เห็นสถานการณ์ของบ้านเมืองว่า
เพือ่ท�าให้บ้านเมอืง “สงบสขุ” หรอื  
“เงียบสงบ”?
 เพราะทุกสิ่งที่เห็นและเป็นไป
ล้วนมีเหตุ มีปัจจัย เหมือนมีไฟก็
ต้องมีควัน ซึ่งเป็น “สัจธรรม” โดย
เฉพาะเรื่องของอ�านาจที่ยิ่งใช้ก็ยิ่ง
เสื่อม !
 แต่ไม่รู้ว่า  “ความกลัวท�าให้
เสื่อม” หรือ “ความเสื่อมท�าให้
กลัว” !

ทรรศนะ

สัจธรรมของอ�านาจ!

ฉุก(ละหุก)คิด
น�ยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

บอกว่า เขด็แล้ว จะไม่เล่นการเมอืงแบบก่อนแล้ว 
ถ้าเล่นแบบก่อน ทหารกต้็องมายดึอ�านาจอกี แต่
เทีย่วนีรู้ส้กึยงัไง ถ้าหลายๆพรรค หวัหน้าพรรค
ทกุพรรคมาเหน็พ้องต้องกนั ไม่ต้องให้คณุหญงิ
เป็นใหญ่กไ็ด้ ใครเป็นใหญ่กไ็ด้ ขอให้ดกีนัก่อน 
บ้านเมอืงกจ็ะเจรญิ คอืเอาคนมาพดูมาคุยกนัมา
หารอืกนั แต่ไม่ใช่เพือ่จะเป็นใหญ่ ต้องเอาบ้าน
เมอืงกลบัมายิง่ใหญ่ จะได้ไม่แพ้ประเทศอืน่ๆ 
  อาตมากห็วงัใจว่า เราคงจะมคีนทีคิ่ดท�าเร่ือง
อย่างนี้ให้กระจ่างแจ้งขึ้นมา อย่างพวกหมอดู 
พวกโหราศาสตร์ จะเป็นคอนเฟิร์มหรือฟันธง
อะไรกต็าม ลองหาวธิที�าให้นกัการเมอืงเขาเหน็
พ้องต้องกันที่จะร่วมกันฟื้นบ้านฟื้นเมืองได้มั้ย 
ไม่ใช่ฟ้ืนฝอยหาตะเขบ็มาเหนบ็แนมกนัจนกระท่ัง
บ้านเมอืงไปไม่รอด ช่วยกนัท�าให้บ้านเมอืงฟ้ืน
เถอะ อาตมาจะชะยันโตโมทนาสาธุการท่าน
หมอด ูท่านโหรทัง้หลาย ใช้ความรูค้วามสามารถ
ทางโหราศาสตร์มาช่วยกันปัดเป่าความขัดแย้ง
ออกจากบ้านเมอืงทเีถอะ  ถ้าท�าได้ เราจะไม่แพ้
ประเทศอืน่แน่ ไม่ว่าจะด้านการเมอืง เศรษฐกจิ 
และสงัคม 
 “สงัคมอยูด่ ีมศีลีมธีรรม สงบด”ี อยาก
ให้ได้ผ้ายันต์แบบนี้ จตุคามรามเทพรุ่นนี้
ออกมาเพือ่บ้านเพือ่เมอืง จะได้ฟ้ืนเศรษฐกจิ 
สงัคม การเมอืงให้รุง่เรอืงซะท ีอย่าให้ตกต�า่
ไปกว่านี้อีกเลย อย่าทะเลาะเบาะแว้งกัน
มากไปกว่านีอ้กีเลย เท่าทีเ่ป็นมากส็าหสัสา 
กรรจ์มากพอแล้ว กห็วงัว่าเราจะหนัมาร่วม
กันฟื้นบ้านฟื้นเมืองแทน ฟื้นจตุคามราม
เทพหรือผ้ายันต์อะไรก็แล้วแต่ให้มีความ
ขลงั มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์มาช่วยกนัเสกเป่าให้
บ้านเมอืงฟ้ืน เดนิหน้า ก้าวหน้า เศรษฐกจิ
ดขีึน้ สงัคมดขีึน้ การเมอืงดขีึน้ 
 แค่นี้แหละ จะฟื้นได้ก็ต้องฟื้นพวกนี้ให้ได้
ก่อน
  เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลย�โณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

อยากจะให้รือ้ฟ้ืนเหลอืเกนิ กค็อืบ้าน
เมอืง ลองหาวธิที�าให้นกัการเมอืงเขา
เห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมกันฟื้นบ้าน
ฟ้ืนเมอืงได้มัย้ ไม่ใช่ฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ
มาเหนบ็แนมกนัจนกระทัง่บ้านเมอืง
ไปไม่รอด ไม่เอาอ�านาจเป็นใหญ่ เอา
ความสงบของบ้านเมอืงเป็นใหญ่  

หมอลกัษณ์ เรขานเิทศ หมอดชูือ่ดงัฟันธงว่า 
อีกไม่นาน “จตุคามรามเทพ” จะฟื้น จะ
ศกัดิส์ทิธิ ์จะเดนิหน้าโกยเงนิเข้ากระเป๋า เข้าย่าม 
เข้าวดัอะไรกแ็ล้วแต่เถอะ ถ้าสิง่ศกัดิส์ทิธิจ์ะท�าให้
ฟ้ืนขึน้มา จะดหีรอืไม่ดกีย็งับอกได้ยาก ถ้าฟ้ืนมา
แล้วสตปัิญญาคนฟ้ืนด้วย กม็เีหตมุผีลทีน่่าจะฟ้ืน 
ถ้าฟ้ืนแต่ของขลงัของศกัดิส์ทิธิ ์แต่สตปัิญญาคน
ยงัไม่ฟ้ืน ยงัซบ เชือ่ง่าย งมงาย กจ็ะกลายเป็น
ความเชื่อที่เลื่อนลอย ศรัทธาเลื่อนลอย เร่ือย
เป่ือย ไม่ได้ศรทัธายกระดบั ศรทัธาเลือ่นระดบั     
 เอาว่าถ้าใครจะคดิฟ้ืนเรือ่งอะไรขึน้มากท็�ากนั
ไปเถอะ คงไม่มีใครจะขัดขวางขัดคอ ยิ่งเร่ือง
ศกัดิส์ทิธิ ์ค�าเดยีวกห็งอกนัไปหมด เพราะแค่พดู
ว่า “ไม่เชือ่อย่าลบหลู”่แค่นีก้ม็คีนจ�านวนมาก
ยอมเชื่อมากกว่าที่จะลบหลู่ หรือจะใช้เหตุผล
วพิากษ์วจิารณ์ยงัไม่กล้าเลย  
 แต่สิ่งที่อาตมาอยากจะให้รื้อฟื้นเหลือ
เกนิ กค็อืบ้านเมอืง อยากให้นกัการเมอืงฟ้ืน
บ้านฟ้ืนเมอืง แต่ไม่รูจ้ะฟ้ืนได้หรอืเปล่า? 
  ท�าท่าว่าจะฟ้ืน แล้วกฟ็บุลงไปอกี อย่างที ่คณุ
หญงิสดุารตัน์ เกยรุาพนัธุ ์ แกนน�าพรรคเพือ่
ไทยกบัเพือ่นนกัการเมอืงบางคน มคีวามคดิเหน็
พ้องต้องกนัว่า บ้านเมอืงบอบช�า้มากแล้ว แก้อะไร
ไม่ได้หรอกถ้ายงับ้าอ�านาจ แย่งอ�านาจ หลงอ�านาจ 
เอาอ�านาจเป็นใหญ่ ไม่เอาความสงบของบ้านเมอืง
เป็นใหญ่ กต้็องทะเลาะเบาะแว้งและขดัแย้งแตก 
แยกกนัไม่อย่างนีต่้อไป ไม่เอาความสงบ ประเทศ
ชาตกิไ็ม่ฟ้ืน เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงกไ็ม่ฟ้ืน
  เมื่อก่อนเคยมีหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่

พลกิฟ้ืนบ้านเมอืงก่อน
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณ�ธิก�ร
editor59lokwannee@gmail.com

ในที่สุด นางเทเรซา เมย์ ก็ก้าว
ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
หลังเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีอลิ
ซาเบธ ที่ 2 และสาบานตนเข้ารับ
ต�าแหน่งเป็นท่ีเรยีบร้อย พร้อมให้
ค�ามัน่สญัญาว่าจะสะสางความไม่
ยุติธรรม ท�างานเพื่อทุกคน ไม่ใช่
เพื่ออภิสิทธิชนไม่กี่คน และย�้าถึง
ความส�าคญัของการรกัษาสายสมั 
พันธ์ภายในสหราชอาณาจักร 
หลังการลงประชามติออกจากสห 
ภาพยุโรปหรืออียู  
 นอกจากค�ามั่นสัญญาท่ีให้
แล้ว เมย์ ยงัประกาศรายชือ่รฐัมน 
ตรี ซึ่งที่สร้างความประหลาดใจ
ที่สุดคือ นายบอริส จอห์นสัน 
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง
ประเทศ 
 จอห์นสัน คืออดีตผู ้ว ่ากรุง
ลอนดอน และเป็นแกนน�าฝ่าย
สนับสนุนสหราชอาณาจักรให้
ออกจากการเป็นสมาชิกอียู อัน

หวังอย่างมากแก่ผู้สนับสนุนของ
เขาเอง ที่กลับล�าถอนตัวจากการ
ชิงเก้าอีหั้วหน้าพรรคอนรุกัษ์นยิม 
 ส่วน นายฟิลิป แฮมมอนด์ 
ที่เคยด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงต่างประเทศ จะได้
ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีคลังแทน
นายจอร์จ ออสบอร์น ผู้ใกล้ชิด
อดตีนายกรฐัมนตรคีาเมรอน โดย
แฮมมอนด์จะต้องรบัภาระบรรเทา
ความวิตกจากผลกระทบทีอ่าจเกดิ
ขึ้นในช่วงที่ต้องออกจากอียู
 ขณะเดียวกันมีการแต่งตั้ง 2 
ต�าแหน่งใหม่เพื่อด�าเนินการออก
จากอียู ได้แก่ นายเดวิด เดวิส 
รัฐมนตรีรับผิดชอบกระบวนการ
ออกจากอียู และ นายเลียม-
ฟอกซ์ รัฐมนตรีการค้าต่างประ 
เทศ 
 ซึ่งจากรายชื่อรัฐมนตรีที่ประ 
กาศออกมาทั้งหมด แสดงให้เห็น
ถึงความเอาจริงเอาจังของ เมย์ ที่
จะด�าเนินการออกจากอียูอย่าง
แท้จริง
 ทนัททีี ่เมย์ รบัต�าแหน่งนายก
รัฐมนตรีอังกฤษ ก็เริ่มมีกระแส
ตอบรับจากนานาประเทศ ที่เป็น
คนแรกๆเลย คือ นางแองเกลา 
แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีของเยอร 
มนี ที่ได้โทรศัพท์ไปคุยกับ เมย์ 

และเชิญให้มาพบกันที่กรุงเบอร์   
ลินของเยอรมนี 
 แมร์เคิล แถลงว่าเธอตั้งหน้า
ตั้งตาที่จะได้ท�างานร่วมกันกับ 
เมย์ และเยอรมนต้ีองท�างานอย่าง
ใกล้ชิดกับพันธมิตรทุกประเทศ 
ทุกวันนี้โลกมีปัญหามากมายอยู่
แล้ว จงึจ�าเป็นต้องร่วมมอืกนัอย่าง
แนบแน่น ส่วนประเดน็การตดัสนิ
ใจให้นายจอห์นสันเป็นรัฐมนตรี
กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ
นัน้ นางแมร์เคลิ ไม่ได้แสดงความ
คิดเห็นอะไร
 อีกคนที่ เมย์ ได้พูดคุยด้วย
แล้วคือ ประธานาธิบดีฟรังซัวส์ 
ออลลองด์ ของฝรัง่เศส ซึง่แน่นอน
ว่านอกจากจะแสดงความยินดี    
ซ่ึงกันและกัน (นายออลลองด์ก็
แสดงความยินดีต่อนางเมย์ที่ได้
รบัต�าแหน่งนายกรฐัมนตรอัีงกฤษ 
ขณะเดียวกัน เมย์ ก็แสดงความ
ยนิดต่ีอนายออลลองต์ในฐานะวนั
ชาติฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 14 ก.ค.) ก็
คงมีการหารือเรื่องท่าทีของสห
ราชอาณาจักรกับการออกจากอียู
ด้วย
 ต่อจากนี้คงจะต้องจับตาดู
การบริหารงานของเมย์ว่าจะ
พาอังกฤษไปในทิศทางใด ซึ่ง
รัฐบาลของเธอต้องการเวลา
สักระยะหนึ่ง ก่อนเริ่มต้นเจร 
จาให้อังกฤษออกจากอียู   
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นางเทเรซา เมย์ รับต�า
แหน่งนายกรฐัมนตรอีงั-
กฤษ พร้อมประกาศราย
ชือ่รฐัมนตร ีท่ีสร้างความ
ประหลาดใจคือให้นาย
บอรสิ จอห์นสนั เป็นรฐั
มนตรกีระทรวงต่างประ
เทศ โดยทั้งคู ่มีจุดยืน
เรื่องอังกฤษกับอียูที่ต่าง
กนั

โลกนี้คือการ์ตูน
น้�วุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ปาเรษ นาธ แห่งอินเดีย เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com 
มองว่าฮ่องกงและไต้หวนัยนืหยดัตามแนวทางของตนโดยไม่ยอม
อ่อนข้อให้จีน 

 

นับว่ามีจุดยืนที่แตกต่างจาก เมย์ 
โดยสิน้เชงิ เพราะเมย์แสดงตลอด
มาว่าเธอต้องการให้ สหราชอาณา 
จักรอยู่กับอียูต่อไป  
 การตัดสินใจแต่งตั้งจอห์นสัน
ถูกมองว่า เพ่ือสมานความแตก 
แยกภายในประเทศ แต่ก็เป็นท่ี
วิพากษ์วิจารณ์ เพราะนายจอห์น
สันได้สร้างความขุ่นเคืองให้กับ
บรรดาผู ้น�าอียูมาก่อนจากการ
ผลกัดนัประเทศออกจากกลุม่ และ
ในขณะเดียวกัน ก็สร้างความผิด

‘เมย์’ประกาศรายชื่อรัฐมนตรี

ข้อมูลภาพ : http://www.telegraph.co.uk/
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เศรษฐกิจ

นายพรีะพงศ์ จรญูเอก ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ออรจิิน้ 
พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื “ORI” เปิดเผยว่า ตามแผน
งานในปีน้ีบริษัทมีโครงการใหม่ที่
เปิดรวมประมาณ 7-8 โครงการ 
มูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้าน
บาท โดยเปิดตวัไปแล้ว 3 โครงการ 
และในเดอืนกรกฎาคมจะเปิดอกี 2 
โครงการ มลูค่ารวมประมาณ 1,450 
ล้านบาท และทีเ่หลอืทีท่ยอยเปิดตวั
ในครึง่ปีหลงั ส�าหรบัยอดพรเีซลใน
ครึง่ปีแรกนัน้บรษิทัสามารถยอดได้
เกอืบ 4,000 ล้านบาท จากเป้ายอด
ขายทัง้ปีทีว่างไว้ 7,500 ล้านบาท 
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบริษัทมีการ
เติบโตต่อเนื่อง โดย 6 ปีอยู ่ที่ 
1,200% หรอืประมาณ 200% ต่อปี
 อย่างไรกด็ ีในเดอืนช่วงกรกฎา 
คมนี ้บรษิทัได้เตรยีมเปิดตวั 2 โครง 
การใหม่ ได้แก่ โครงการ  “นอตติง้ 
ฮิลล์ ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ เจริญกรุง” 
(Notting Hill The Exclusive 
Charoen Krung) เป็นคอนโดมิ 
เนยีมแบบ Private & Prestige low 
rise มลูค่าโครงการ 450 ล้านบาท 
โดยโครงการตัง้อยูใ่นซอยเจรญิกรงุ 
93 ใกล้เอเชยีทคี เดอะรเิวอร์ฟร้อนท์ 
เป็นอาคารสงู 8 ชัน้และมชีัน้ใต้ดนิ 
จ�านวน 132 ยนูติ ขนาดพืน้ทีเ่ริม่
ต้น 1 ห้องนอน 27-36 ตารางเมตร 
และ 2 ห้องนอน 41-50 ตารางเมตร 
สไตล์การออกแบบ English Art 
Deco เรียบหรูอย่างมีสไตล์ ใน
ราคาเริม่ต้น 2.6-5.3 ล้านบาท หรอื

‘ORI’ปักธง‘เจริญกรุง-เกษตร’

เฉลีย่ประมาณ 90,000 บาทต่อตา
รางเมตร ส�าหรบัโครงการนีไ้ด้ผ่าน
การพิจารณารายงานวิเคราะห์ผล 
กระทบสิง่แวดล้อม (EIA) แล้ว โดย
อยูร่ะหว่างการก่อสร้างคาดว่าโครง 
การจะแล้วเสรจ็ในไตรมาส 4 ปี 2017
 “โครงการนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์
ของบรษิทัทีไ่ด้พฒันาคอนโดในย่าน
ใจกลางเมอืงเก่าอย่างถนนเจรญิกรงุ
ซึง่อยูใ่นตวัเมอืง ทัง้นี ้บรษิทัเตรยีม
เปิดพรีเซลในวันที่ 30 กรกฎาคม 
2559 ณ โฮเต็ล วันซ์ แบงค็อก (Ho-
tel Once Bangkok) โดยตัง้เป้ายอด
ขายไว้ที ่70%”
 ส่วนอกีหนึง่โครงการคอื “เคน
ซงิตนัเกษตร-แคมปัส” (Kensing-
ton Kaset-Campus) มลูค่าโครง 
การ 1,000 ล้านบาท เป็นคอนโดมิ 
เนยีมสงู 15 ชัน้ 2 อาคาร จ�านวน
รวม 451 ยนูติ เริม่ต้น 1 ห้องนอน 
ขนาด 23.5 ตารางเมตรขึน้ไป ราคา
ขายเริม่ต้นที ่1.8 ล้านบาทขึน้ไปหรอื
เฉลีย่ทีป่ระมาณ 81,000 บาทต่อตา
รางเมตร โดยทีต่ัง้โครงการอยูบ่น
ถนนพหลโยธนิ-วภิาวด ี(ถนนเลยีบ 
คลองบางเขน) ขนาดพืน้ทีก่ว่า 4 ไร่ 

ซึง่เป็นทีแ่ปลงเดยีวทีต่ดิร้ัวมหาวทิ 
ยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึง่เป็นท�าเลที่
มแีต่ดมีานด์ ไม่ค่อยมซีพัพลาย จงึ
ถอืว่าเป็นโอกาสดสี�าหรับโครงการ
นี ้ทัง้นี ้โครงการอยูร่ะหว่างการยืน่ 
(EIA) คาดว่าจะเริม่ก่อสร้างในไตร 
มาส 1 ปี 2017 และจะแล้วเสรจ็ประ 
มาณไตรมาส 3 ปี 2018 อย่างไรก็
ด ีทีผ่่านมาบรษิทัได้จดังาน VVIP 
DAY โดยมยีอดขายแล้ว 80% และ
ล่าสดุเตรยีมเปิดพรเีซลในวนัที ่16-
17 กรกฎาคม 2559  ณ Sale gal-
lery โครงการ คาดว่าจะสามารถปิด
การขายในส่วนทีเ่หลอืได้ในวนังาน 
  “แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยนับ
จากนี้ ผู้ประกอบการจะเร่งเปิดตัว
โครงการใหม่ในกรุงเทพฯและปริ
มณ ฑลมากขึน้ เพราะเริม่มสีญัญาณ
การฟื้นตัวจากภาพรวมของเศรษฐ 
กจิทีก่�าลงัปรบัตวัดขีึน้ อีกท้ังผูบ้ริ-
โภคมีความเชื่อม่ันและยังมีความ
ต้องการทีอ่ยูอ่าศยัอยูม่ากจงึเชือ่ว่า
ตลาดรวมจะเตบิโตอย่างมาก”

 
In Brief : ย่อความ

พีระพงศ์ จรูญเอก

“ออริจิ้นฯ” ปลื้มยอดขาย
ครึ่งปีแรกทะลุเป้ากวาด
เกือบ 4,000 ล้านบาท
พร้อมกางแผนรุกตลาด
อสงัหาฯครึง่ปีหลงั จ่อเปิด
 2 โครงการใหม่บน 2 ท�าเล
ทอง ท้ัง “เจรญิกรงุ” และ 
“เกษตร” มูลค่าโครงการ
รวม 1,450 ล้านบาท

จบัมอื : นายวรมน ข�าขนษิฐ์ ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั อมิ-
แพค อิเลคตรอนส์ สยาม จ�ากัด 
(IES) และ นายเจอร์ราด แครวู รอง
ประธานกรรมการฝ่ายขาย  บรษิทั 
เวสทสั เอเชยี แปซฟิิค ร่วมฉลองวนั
ลมสากล (Global Wind Day 2016) 
พร้อมประกาศความร่วมมอืพฒันา
โครงการมอนสนู วนิด์ พาวเวอร์ ซึง่
ถอืเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 22,200.00 บาท

 ขาย 22,300.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,800.00  บาท

 ขาย   22,300.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,337.16  ขาย 1,337.93
ลอนดอน ซื้อ 1,337.21  ขาย 1,337.98

ภาวะหุน้  14  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) 

35.39

39.73

48.2125

4.6425

0.34717

26.402

+11.08 1,488.69
  68,169.15
+18.22 2,122.50
  47,361.73
+8.37 942.75
  38,475.93
+3.35 543.89
  3,233.58

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,594.22 +16.74

2,258.88 +12.15 

2,466.69 +4.49

1,749.57 +15.22

2,303.14 +10.86

2,803.00 +0.66

1,193.11 +13.51

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

  Shariah FSTSH 

8,275.01 

12.14

17,514.11 

25.69

34,336.91 

50.37

8,825.93 

12.95

13,515.57 

19.83

38,054.24 

55.82

-550.92

3,998.54

-3,717.34



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 17 ฉบับที่ 4365 (890) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

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.

085854-AOM-180116-01

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

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

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

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

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

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4365 (890) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

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

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

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

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)
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‘เรือใบ’ทุ่มซื้อ‘สโตนส์’

แมนฯซิตี เตรียมทุ่มเงิน คว้าตัว สโตนส์ 
จากเอฟเวอร์ตัน ด้วยค่าตัวมหาศาล  ซึ่ง
จะท�าให้เขาเป็นกองหลังที่มีค่าตัวแพง
ที่สุดในโลกและนักเตะอังกฤษท่ีมีค่าตัว
แพงที่สุด
 สือ่องักฤษ ตข่ีาวว่า “เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชส
เตอร์ ซิตี เตรียมทุ่มเงินอย่างน้อย 50 ล้าน
ปอนด์ ดึงเอา จอห์น สโตนส์ กองหลังของ 
“ท็อฟฟี่สีน�้าเงิน” เอฟเวอร์ตัน มาอยู่กับทีม  
 จ�านวนเงนิ 50  ล้านปอนด์ ถอืเป็นจ�านวน
ที่เท่ากับที่  “เปแอสเช”ปารีส แซงต์ แชร์แมง 
ดึงตัว ดาวิด ลูอิซ จาก” สิงโตน�้าเงินคราม    
เชลซี เมื่อปี 2014 อันเป็นสถิตินักเตะกองหลัง      
ท่ีแพงท่ีสุดในโลก ซ่ึงทาง เอฟเวอร์ตัน บอก
ชัดเจนว่าจ�านวน 50 ล้านปอนด์ เป็นแค่
จ�านวนเริ่มต้น ค่าตัวอาจสูงกว่านี้ ซึ่งหากคว้า
ตวั สโตนส์ ได้ด้วยราคาเกนิกว่า 50 ล้านปอนด์  
นั่นหมายความว่าทุบสถิติของ ลูอิซ ทันที
 นอกจากสถิติของ ลูอิซ แล้ว หากการเซ็น
สัญญาระหว่าง แมนฯซิตี กับ เอฟเวอร์ตัน 
ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เท่ากับ สโตนส์ จะ
กลายเป็นนักเตะอังกฤษที่มีค่าตัวแพงที่สุด 
แซงหน้า ราฮีม สเตอร์ลิง ซึ่งมีค่าตัว 49 ล้าน
ปอนด์ เมื่อตอนย้ายจาก “หงส์แดง”ลิเวอร์-

พูล มาอยู่กับ แมนฯซิตี ด้วยค่าตัว 49 ล้าน
ปอนด์   
 คาดกนัว่าภายในสุดสัปดาห์นี ้จะมกีารตก 
ลงท�าสัญญาระหว่าง เอฟเวอร์ตัน กับ  แมนฯ
ซิต ีภายในสุดสัปดาห์นี ้และคาดว่า ทมีทอ็ฟฟี
สีน�้าเงินจะซื้อตัว คาลิดู คูลิบาลี่ จากนาโปลี 
มาแทน
 ส�าหรบั สโตนส์ นัน้ เดมิทเีป็นทีห่มายปอง
ของ โฮแซ มูรินโญ ที่เป็นกุนซือใหม่ของ 
“ปิศาจแดง”แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  โดยเมื่อ
ปีทีแ่ล้ว ตอนทีม่รูนิโญ เป็นกนุซอืเชลซ ีกอ็ยาก
ได้ สโตนส์ มาร่วมทมี แต่ว่าไม่ส�าเรจ็ โดยตอน
นั้น เสนอค่าตัว 30 ล้านปอนด์ 
 มูรินโญ เอง ตอนนี้ก็ตกเป็นข่าวว่าสนใจ
จะถงึตวั เจา มารโิอ กองกลางทมีชาตโิปรตเุกส
ของ สปอร์ติง ลิสบอน มาร่วมทีม ซึ่ง มาริโอ 
นั้นมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ 51 ล้านปอนด์ แต่ถ้า 
แมนฯยู อยากได้คาดว่ายื่น 34 ล้านปอนด์ ก็
น่าจะสมหวัง
 ฤดูกาลที่แล้ว มาริโอ ลงเล่นให้ สปอร์ติง 
ลสิบอน 45 นดัรวมทกุรายการซดัไปได้ทัง้สิน้ 
7 ประตู ทั้งในลีกประเทศโปรตุเกส รวมทั้ง
รายการ ยฟูา  ยโูรปา ลกี ถือเป็นมิดฟิลด์เลอืด
ใหม่ที่น่าจับตามอง      

โลกกีฬา

จอห์น สโตนส์ ของเอฟเวอร์ตนั เป็นทีห่มายปองของแมนเชสเตอร์ ซติ ีพร้อมทุม่ค่าตวักว่า 50 ล้านปอนด์

‘เมย์’รอลุ้น18ก.ค.

‘เจมส์’กวาดรางวัล

‘เซเรนา’ท�าใจล�าบาก

“น้องเมย์ ”รชันก อนิทนนท์ นกัแบดมนิ 
ตนัไทย  ยงัต้องรอลุน้เฮือกสดุท้ายว่าจะได้
ไปแข่งขันโอลิมปิกที่จะแข่งขัน 5-21 ส.ค.  
ที่จะถึงนี้หรือไม่ ในวันที่ 18 ก.ค. โดยต้อง
รอสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) สรุป   
ชื่อนักกีฬาที่ได้แข่งขันโอลิมปิกอีกที หลัง
น้องเมย์ตกเป็นขา่วว่าถูกตรวจพบสารต้อง
ห้าม และมีโอกาสถูกแบนจากการแข่งขัน
รายการต่างๆ รวมท้ังโอลมิปิก ซึง่นายสกล 
วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ 
ไทย (กกท.) เผยเพร้อมช่วยเหลอื  น้องเมย์ 
หากถูกแบนจากการแข่งขันจริง 

เลอบรอน เจมส์ ซเูปอร์สตาร์ของทมีบาส 
เกตบอล คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส คว้า
รางวัลยอดเยี่ยม อีเอสพีวาย (ESPY) ทั้ง
สาขานักกีฬาชายยอดเยี่ยม, ผู ้เล่นยอด
เยี่ยม NBA และ นักกีฬาฟอร์มเด่นที่ประ 
สบความส�าเร็จ จากผลงานช่วยให้ คาวา
เลียร์ส คว้าแชมป์บาสเกตบอลเอ็นบีเอ 
ฤดูกาลล่าสุด ขณะที่ทาง คลีฟแลนด์ คาวา
เลยีร์ส ได้รบัรางวลัทีมกฬีายอดเยีย่ม  ขณะ
ที่ บรีแอนนา สจวร์ต นักบาสเกตหญิงของ
มหาวิทยาลัยคอนเน็กติกัตได้รับรางวัล
นักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม

เซเรนา วิลเลียมส์ นักเทนนิสหญิง        
มือ 1 โลก เอ่ยปากว่าเธออาจรู้สึกท�าใจ
ล�าบากกับการลงสนามไล่หวดล่าแชมป์   
แกรนด์ สแลม รายการต่างๆ หากไม่มี     
ชื่อของ วีนัส วิลเลียมส์ พ่ีสาวของตัวเอง     
เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆเหมือนแต่
ก่อน โดยตอนนี้ วีนัส อายุมากขึ้น และผล
งานไม่ดีเหมือนเก่า อาจตัดสินใจเลิกเล่น
ในอีกไม่นาน ซึ่งเซเรนา ก็ยอมรับว่าหวัง
ลกึๆ ว่าวีนสั จะไม่เลกิเล่นในเรว็ๆนี ้เพราะ
เล่นเทนนสิด้วยกนัมาตลอด และคงจะรูส้กึ
ประหลาดที่ต้องลงแข่งเพียงคนเดียว 

กีฬา

ข้อมูลภาพ : http://www.independent.co.uk/
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บันเทิง

‘คริส’รับบท‘ไร้เดียงสา’ โลกบันเทิง

เม่ือเอ่ยชือ่ ครสิ เฮมส์เวร์ิธ หลายคนจะนกึถงึ
เขาในฐานะพระเอกล้ามโต และมกัจะคุน้เคยกบั
บทบาทของเขาในหนงัแอก็ชัน่ แต่ว่าจรงิๆเขาก็
มีผลงานหนังแนวอื่นด้วย โดยล่าสุดผลงาน     
ของเขาคอืหนงัคอมมาดีเ้รือ่ง Ghostbusters 
ในบทของ เควนิ ประชาสัมพนัธ์หนุม่ทีร่วยเสน่ห์ 
น่ารัก แต่ไม่ค่อยจะฉลาดและไม่ค่อยเต็มเต็ง     
นกั
 “เควนิเป็นเหมอืนลกูหมาตวัใหญ่ครบั เขา
เตม็ไปด้วยความกระตอืรอืร้น และความทะเยอ 
ทะยาน แต่เขาก็ไร้เดยีงสาและมองโลกในมมุมอง
ทีแ่ตกต่างจากคนอ่ืนๆ ผมสนกุมากทีไ่ด้เล่นเป็น
คนท่ีไม่รูอ้โิหน่อเิหน่แบบนีน่้ะครบั ตัง้แต่เริม่ต้น
ผมอยากจะสวมแว่นตา แต่ปัญหากค็อืเลนส์มนั
สะท้อนแสง เราก็เลยเอาเลนส์ออก ยงักะไม่มใีคร
สงัเกตเหน็แน่ะครบั แล้วระหว่างนัน้ ผมกเ็ริม่ขยี้
ตาตวัเอง แล้วเมลสิซา แมค็คาร์ธย์ี ทีแ่สดงกบั
ผมในเรือ่งนีด้้วย ก็เริม่หัวเราะแล้วบอกว่าต้องท�า
แบบนั้นอีกครั้ง แล้วเธอจะพยายามไม่หัวเราะ 
ผมชอบบทนีม้ากครบั เควนิเป็นคนทีไ่ม่เหมอืน
ใครทีเดยีว” เฮมส์เวร์ิธ กล่าว
 ด้าน แมค็คาร์ธร์ี กก็ล่าวยกย่อง เฮมส์เวร์ิธ 
ว่าเป็นหนึง่ในนกัแสดงทีเ่ก่งทีส่ดุ เท่าทีเ่คยร่วม
งานด้วย
 “เขาท�าให้ฉนัแปลกใจจรงิๆ เพราะเราแสดง
เทค 18 นาท ีระหว่างฉากสมัภาษณ์ และเขากไ็ม่
เคยตะกกุตะกกัเลย เขาพดูในเรือ่งทีแ่ปลกทีส่ดุ 
ซึง่เป็นไปตามบทบาทของเขา เราจะต้องแสดงให้

แฟนๆแห่ชืน่ชม‘ทอม’

‘แชยอน’ท�าศลัยกรรม

มารโิอ้ร่วมงานปาร์ค

เดบ็บีเ้ตรยีมสละโสด

ทอม ฮิดเดิลสตัน นักแสดงช่ือดังและ
แฟนหนุม่ของ เทย์เลอร์ สวฟิต์ ซเูปอร์สตาร์
ชือ่ดงั ได้ใจแฟนๆ เมือ่เขาไปปลอบใจ เบล-
ลา เทอร์ลชิ วยั 11 ปี ทีอ้่อนวอนขอผูป้ก 
ครองให้พาไปเจอ สวฟิต์ ทีโ่รงแรมแต่ไม่ได้
เจอ โดยเจอ ฮดิเดลิสตนั ถ่ายท�าภาพยนตร์ 
Thor : Ragnarok แทน ซึง่แฟนๆในโลก
ออนไลน์ทีท่ราบข่าวต่างแสดงความชืน่ชม

จองแชยอน แห่งวง DIA ยอมรบัแล้ว
ว่าเธอเคยผ่านการท�าศลัยกรรม แต่ก็
แค่ตรงจมกูเท่านัน้ หลงัมภีาพในอดตี
ของเธอเผยแพร่ออกมาในเวบ็ไซต์ต่างๆ ซึง่
ท้ังรูปร่างรวมถึงหน้าตาดูไม่เหมือนปัจจุ 
บนัเลย โดยแฟนๆชาวเกาหลใีต้ส่วนใหญ่
ดูเหมือนจะเข้าใจกันดีว่านอกจากต้องท�า
ศลัยกรรมเธอยงัต้องทุม่เทลดน�า้หนกัด้วย

“โอ้” มารโิอ้ เมาเร่อ ปลืม้ได้เป็นพรเีซน็ 
เตอร์เส้ือผ้าทีฟิ่ลปิปินส์คู่กบั ปาร์ค ซาน-
ดารา นักร้องนักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้ 
แถม ยงัได้รบัการทาบทามให้เล่นซรีีส์่แต่
ตนยงัไม่ได้ตอบรบั และนอกจากฟิลปิปินส์
แล้ว ในช่วงสิน้เดอืนทีจ่ะถงึนี ้เขาจะได้เดนิ
ทางไปกวางโจว ประเทศจนี โดยจะไปโปร 
โมตหนงัสัน้แนะน�าสถานทีท่่องเทีย่วไทย

“เดบ็บี ้บาซ”ู หรอื เดบาร่าห์ ซ ีนกัร้อง
ช่ือดงั เปิดเผยว่าเตรยีมตวัจะแต่งงานกับ 
เดวดิ ชายชาวสหรฐัอเมรกิา ในวนัที ่31 
ตลุาคมทีจ่ะถงึนี ้ โดย เดบ็บี ้ ชอบทีเ่ดวดิ
เป็นตวัของตวัเอง และมัน่คง ขณะที ่เดวดิ 
บอกว่าไม่ได้รักในความเป็นซูเปอร์สตาร์
ของเดบ็บ้ี แต่ชอบเพราะเป็นคนฉลาด และ
ความเป็นคนตดิดนิ 

ได้ตลอด 4 นาท ีระหว่างทีฉ่นัยายามหยดุหวัเราะ
ให้ได้ เขาถึงขนาดร้องเพลงด้วยซ�้าไปค่ะ แล้ว    
ฉนักต้็องหยดุเขา...ฉนัคดิว่าเขาวเิศษสดุค่ะ”    
 ส่วน พอล ฟ้ิก ผูก้�ากบั กพ็ดูถงึบทเควนิว่า 
เป็นคนทึม่ทีน่่ารกั เอาตวัรอดได้ด้วยหน้าตาของ
เขา แต่เขากอ็ยากจะเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่จรงิๆ
 “เควนิ ต้องใช้เวลาสกัพกักว่าจะคดิอะไรออก 
เพราะหวัเขาค่อนข้างช้า แต่พอเขาเข้าใจ เขากจ็ะ
เข้าใจจรงิๆครบั ครสิเปลีย่นเขาให้กลายเป็นตวั
ละครสดุฮาทีม่มีติคิรบั”
 บทบาท เฮมส์เวร์ิธ ในครัง้นีจ้ะสร้างเสยีง
หวัเราะและความประทบัใจได้แค่ไหนต้อง
พสิจูน์กนั ซึง่ในเรือ่ง Ghostbusters นอก 
จาก เฮมส์เวร์ิธ รวมถงึ แมค็คาร์ธร์ี แล้ว 
ยงัมนีกัแสดงคนอืน่ๆอกี อาท ิครสิเตน วิก้, 
เคท แมค็คนินอน, เลสลย์ี โจนส์, ชาร์ลส์ 
แดนซ์ และ ไมเคลิ เคนเนธ วลิเลยีมส์ 

• เกดิและโตในออสเตรเลยี
• เป็นลกูคนกลาง มพ่ีีชายคนหน่ึง (ลคุ) และ น้อง
ชายหนึง่คน (เลยีม) ซึง่ต่างกเ็ป็นนักแสดงเช่นกนั
• ผลงานในวงการภาพยนตร์สหรฐัอเมรกิาเรือ่งแรก
คอื Star Trek ในบท จอร์จ เคิร์ค   
• เป็นคนใจบุญ เขาสนับสนุนองค์กรการกศุลมาก 
มาย และหน่ึงในน้ันคือ ออสเตรเลียน ไชลด์ฮู้ด      
ฟาวน์เดชนั
• เป็นแฟนกฬีาออสเตรเลยีน รลูส์ ฟตุบอล (เล่น
คล้ายๆรกับี)้ ทมีโปรดของเขาคือ เวสเทร์ิน บูลด็อกส์ 

เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ คริส เฮมส์เวิร์ธ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 17 ฉบับที่ 4365 (890) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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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 4365 (890) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

เอกธนะศกัด์ิ ปฏมิาประกร พร้อม
ด้วย วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประ 
ธาน ในการแสดงดนตรีเฉลิมพระ 
เกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้า
จฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุา-
ร ีทีโ่รงละครแห่งชาต ิO 16.00 น. 
อสิระ วงศ์รุง่ รองผูอ้�านวยการ ธนา 
คารออมสิน เปิดนิทรรศการแสดง
ภาพออมศลิป์ถิน่ไทย ทีล่านหน้าส�า 
นกังานใหญ่ ชัน้ จ ีบรเิวณหน้าร้าน
ภฟู้า จามจรุ ีสแควร์ O 16.00 น. 

สูงอายแุห่งประเทศไทยฯ จดัท�าบญุ
ทอดผ้าป่าเพือ่น้อมเกล้าฯถวายเป็น
พระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระ 
เจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุ 
ศลแด่สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระ 
บรมราชนินีาถ ณ  พระอโุบสถวัดสัม
พนัธวงศารามวรวหิาร O 10.00 น. 
ผ่องพรรณ เจยีรวริยิะพนัธ์ อธิบดี
กรมพฒันาธรุกจิการค้า จดังาน สดุ
ยอด SME ดเีด่นท่ัวไทย ทีบ่างกอก
คอนเวนชัน่ เซน็เตอร์ ศนูย์การค้า
เซน็ทรลัลาดพร้าว O 15.00 น. พล

O 08.30 น. อรรชกา ศรบีญุเรอืง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห 
กรรม เปิดการประชุม Bangkok 
Sugar Conference และ Bangkok 
Dinner 2016 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท  
เอราวณั O 09.30 น. นพ.วชิยั  
โชคววิฒัน์ ประธานสมาคมสภาผู้

อนนัต์ ชโูชต ิ อธบิดกีรมศลิปากร 
ร่วมกบั ดร.อาโอก ิ ทาโมซ ุ อธบิดี
พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ กรุงโต- 
เกยีว ประเทศญ่ีปุน่ เปิดนทิรรศการ 
“มังงะ อนเิม เกม” ท่ีพพิธิภณัฑสถาน
แห่งชาต ิหอศลิป O 16.00 น. ว-ิ
ศษิฎ์ เลาหพูนรงัษ ีประธานกรรม 
การและกรรมการบริหาร บรษัิท อารี
ยา พรอพเพอร์ตี ้จ�ากดั (มหาชน) จดั
งาน “Sustainable Happiness รกัษ์
โลก รักเรา” ท่ีควอเทียร์แกลลอรี ่ชัน้ 
เอม็ ศนูย์การค้า ด ิเอม็ควอเทยีร์

รางวลัเป็นทีย่อมรบัระดบัโลกเป็น
ตวัการนัตคีณุภาพ ได้แก่ กลุม่ที่  
ได้รับรางวัลระดับโลก, กลุ่มอา  
หารทะเลชัน้เลศิ, กลุ่มเนือ้ววัเกรด
พรเีมยีม, กลุ่มแฮม ไส้กรอก และ 
ชาร์คูเทอร์รีจากยุโรป, กลุ่มชีส
นานาชนดิ, กลุม่เครือ่งปรงุ และ
เคร่ืองเทศระดับโลก, กลุ่มสินค้า
เพือ่สขุภาพ, กลุ่มผกั และผลไม้สด
สุดยอดแห่งฤดูกาล, กลุ่มน�้าแร่ 
เครื่องดื่ม และน�้าเชื่อมคุณภาพ  
เลศิ
 ทีน่่าสนใจ และภาคภมูใิจ ใน

เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้
ลกูค้า กร์ูเมต์ มาร์เกต็ จงึจดังาน 
กร์ูเมต์ มาร์เกต็ เวลิด์ เบสท์ 
เทสต์ 2016 ขึน้ ทีก่ร์ูเมต์ มาร์เกต็  
ด ิ เอม็ควอเทียร์, ด ิ เอม็โพเรยีม 
และพารากอน ดพีาร์ทเม้นท์สโตร์ 
โดยน�าวตัถดุบิ เครือ่งปรงุอาหาร 
ที่มีรางวัลระดับโลก การันตี มา
รวมไว้ในงาน 
 ลกัขณา นะวโิรจน์ รองประ 
ธานกรรมการบริหารอาวโุส บรษิทั 
เดอะมอลล์ กรุป๊ จ�ากดั ผู้บรหิาร 
กร์ูเมต์ มาร์เกต็ กล่าวว่า การจดั
งานในครัง้นีเ้ป็นครัง้ที ่ 5 ทีไ่ด้คดั
เลือกวัตถุดิบคุณภาพ-ผลิตภัณฑ์
จากแหล่งต้นก�าเนดิไว้ถงึ 10 กลุ่ม 
มาน�าเสนอภายใต้ธมี The Extra-
ordinary 10 ซึง่เป็น 10 กลุ่มสนิ  
ค้าทีน่�ามาจากแหล่งต้นก�าเนดิ มี

กูร์เมต์ มาร์เก็ต เวิลด์ เบสท์ เทสต์ 
ปีนี ้กร์ูเมต์ มาร์เกต็ ร่วมกบั วสิา-
หกจิชมุชนหอมแผ่นดนิ น�า “ข้าว 
9 มงคล” ผลผลิตของคนไทย ที่
มีช่ือเสียงมาเผยแพร่ให้คนไทยที่
เป็นคนรุ่นใหม่, ชาวต่างชาติได้
ทราบถงึคณุค่าความพเิศษของข้าว
ไทย 9 สายพนัธุ ์9 แหล่งปลกูทีด่ี
ทีส่ดุ ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี,่ ข้าวหอม
นิล, ข้าวสินเหล็กจากนครปฐม, 
ข้าวมะลแิดง และข้าวหอมมะล ิจาก
สรุนิทร์, ข้าวทบัทมิชมุแพ จากขอน 
แก่น, ข้าวหอมสงัฆ์หยด จากพทั-
ลงุ, ข้าวหอมปทมุ จากปทมุธานี 

และข้าวลมืผวั จากจงัหวดัตาก มา
เผยแพร่พร้อมบรรจภุณัฑ์รปูแบบ
เอก็ซ์คลซูฟี โปรดกัส์ ส�าหรบังาน
นีโ้ดยเฉพาะ
 ผู้สนใจอยากหาวัตถุดิบคุณ-
ภาพ และ เครือ่งปรงุชัน้เลศิ มา
ปรงุอาหารเมนพูเิศษ สามารถค้น 
หาแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ในงาน 
กร์ูเมต์ มาร์เกต็ เวลิด์ เบสท์ เทสต์ 
“ด ิเอก็ซ์ทรอดนิารี ่10” (Gourmet 
Market World’s Best Taste 2016 
The Extraordinary 10) ตัง้แต่วนั
นี-้27 กรกฎาคม ศกนี้
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สุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย แถลงข่าวและลงนามความร่วมมอืการจดังานสัมมนา 
“TEMCA FORUM & EXHIBITION 2016  PATTAYA” 

เปรมฤดี ชัยรุ่งเรืองสน Food and Beverage Manager ร้านคาเฟ่   
ปารเีซยีน จดัเลีย้งต้อนรบัคณะจากสมาคมกญุแจทองแห่งประเทศไทย
ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง โดยมี ประพฤติ คนทน, ชะบา 
ค�าผา, กฤษณนันท์ อารักษ์โพชฌงค์ และ สราวุธ โสมพันธ์ ร่วมงาน

ศ.นพ.นธิ ิมหานนท์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดท�าโครงการ
พเิศษ “Together We Make It Possible” เพือ่ประชาสัมพนัธ์โครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่จะทรง
เจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี 2560

มร.สุขมาล มอนดอล ผู้จัดการทั่วไปโอเรียลเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ 
จัดงานเปิดตัวห้องจัดเลี้ยงห้องใหม่สุดหรู สไตล์โอเรียนทัล “The 
Oriental Room” ในคอนเซ็ปต์สุดเก๋ไก๋ “Oriental with Style” โดย
ในงานได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติมากมาย 

สธุ ีฉตัรรตันกลุ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั คลูลซิึม่ จ�ากดั ร่วมกบั บมจ.
การบินกรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดงานแถลงข่าว
คอนเสร์ิตแห่งปี “Bangkok Airways และ COOLfahrenheit 93 pre-
sent  Love Laugh Cry with 9 Men” 

มน ูเลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บรษิทั เออาร์ไอพ ีจ�ากดั (มหาชน) 
พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมจับรางวัล iPhone SE รุ่น 16GB จ�านวน 2 
รางวัลให้กับผู้โชคดีที่มาช็อปในงาน COMMART JOY 2016 ได้แก่  
อนิรุจ อ่อนศรีทอง และ ศักดิ์สิทธิ์ บุญเจริญ 

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จ�ากัด ร่วมกับ 20 บริษัท ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช มอบทุนการศึกษาและเสื้อกีฬา ให้
กับ 6 โรงเรียน ในต�าบลหนองละลอก จังหวัดระยอง โดยมี ปราโมทย์ 
ฉันท์มิตร์ นายก อบต.หนองละลอก เป็นประธาน 

สทุธธิรรม จริาธวัิฒน์ กรรมการและประธานคณะทีป่รกึษา บรษิทั กลุม่
เซ็นทรัล จ�ากัด ร่วมกับ มาดาม โฮ ถิ คิม ทัว รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประจ�าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียด 
นาม จัดงาน “Vietnamese Goods in Thailand” 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 13ปีที่ 17 ฉบับที่ 4365 (890) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ซาลูน ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย และ แซง 
ฮุย ลี  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมเปิด
ตัวโครงการ “เอไอเอ ไวทัลลิตี้” โดยมี พล ตัณฑเสถียร, นาวิน เยาว-
พลกุล และ พัชรศรี เบญจมาศ ร่วมกันแบ่งปันการดูแลสุขภาพ

ดร.รณันธร พลชาติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แบ็ค รีพับลิค 
(ประเทศไทย) จ�ากดั ร่วมกบั พงษ์พทิกัษ์ วงษ์ดไีทย กรรมการบรหิารด้าน
ผลติภณัฑ์และการออกแบบบรษิทั โปรมาร์เกต็ติง้ โฮม แอนด์ เดคอร์ จ�ากดั 
จดังาน เปิดตวั  “MyShoes Cabinet (มายชส์ู คาบเินต็)” 

ดร.อารยัน ตระหง่าน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ส�านักยุทธ 
ศาสตร์องค์กร เครือเบทาโกร เป็นตัวแทนส่งมอบเก้าอี้ส�าหรับใช้        
ในอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชด�าริ โดยมี   
ชนินทร์ ทิพย์โภชนา ผู้จัดการโครงการฯ เป็นผู้รับมอบ 

จรมัพร โชตกิเสถยีร กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บมจ.การบนิไทย รบั
มอบรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 1 จากสกายแทรกซ ์ประจ�า
ปี 2016 จ�านวน  2 รางวัล ได้แก่ สายการบินที่มีการปรับปรุงคุณภาพ
การบรกิารดขีึน้มากทีส่ดุ สายการบนิทีใ่ห้บรกิารสปาเลาจน์ยอดเยีย่ม 

ไลออน วิชิต อ�านวยรักษ์สกุล นายกสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ (รัตน 
โกสินทร์) เป็นประธานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2559-2560 โดยมี 
คณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ทั้ง เลดี้ ไลออน และแขกรับเชิญพิเศษ
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่างๆร่วมกัน 

มร.ฮารกุ ิเทราฮริะ ประธานบรษิทัและประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั 
แคนนอน มาร์เกต็ติง้ (ไทยแลนด์) จ�ากดั พร้อมด้วย คณุวรนิทร์ ตนัต-ิ
พงศ์พาณิช รองประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด ร่วมกันเปิดตัว “แคนนอน เอ็กซ์พลอราทอเรียม” 

บุณย์ญานุช บุญบ�ารุงทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบรนด์ 
บาร์บีควิพลาซ่า บรษิทั ฟู้ดแพชช่ัน จ�ากดั มอบชุดโต๊ะเรยีนจากตะเกยีบ
ใช้แล้ว ภายใต้โครงการ BarBQ Fulfill ให้กับ สมมาต ศรีใหม รองผู้
อ�านวยการ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 จังหวัดยะลา 

พล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีพร้อมด้วยภรยิา ให้เกยีรติ
เยี่ยมชม รอยัล เจมส์ พาวิลเลี่ยน ศูนย์จัดแสดงจิวเวอรี่ และอัญมณี
ไทยครบวงจร จ.ภูเก็ต โดยมี นิสา โรจน์รุ่งรังสี รองประธาน บริษัท 
รอยัล เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ให้การต้อนรับ
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