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“เสียค่าโง่” ไม่รู้จักเวลาจะ
เล่น สนุกสนานจนไม่เหลือ
ร่องรอยความเป็นมนุษย ์ 3

 

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
ได้ท่ี App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ท่ี Play Store
หรอืส่ังซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“ระบอบพิสดาร” ภายใต้ความกลัวและเกลียดชัง 
“ผีทักษิณ” จึงยังไม่ตายจากการเมืองไทย 
แม้แต่ระเบิดใต้ก็ยังโผล่เป็น “ผีภาคใต้” 
“ลอย ลมบน” จับกระแสปรับ “ครม.” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ไม่เชื่อรัฐธรรมนูญ 
ปราบโกงได้จริง โดยเฉพาะข้าราชการประจ�า 
“ยุทธพร อิสรชัย” เตือนวิกฤต “รัฐราชการ” 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” จับประเด็น “เสียง ส.ว.สรรหา” 
“โสภณ พรโชคชัย” ชี้ผังเมืองของไทยล้าหลังมาก 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” วิพากษ์หนัง “พริกแกง” 
“ความเป็นไทย” ทั้งที่ความเป็น “คนไทย” ไม่มีจริง

เลิกเสียค่าโง่! 

editor59lokwannee@gmail.com
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สืบทอดอำ�น�จ?
ให้อ�านาจเสนอรายช่ือ อย่างไร
ก็ตาม เมื่อดูกติกาเลือกตั้งใหม่
แล้ว การจะหาส.ส.มาเสนอชื่อ
คนนอกชิงเก้าอ้ีนายกฯไม่ใช่เรือ่ง
ยาก และการหาเสียงมาสนับ
สนุนให้ชนะโหวตก็อยู่ในวิสัยที่
ท�าได้ ท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องเพิ่ม
แรงต้าน และยงัลดค�าครหาเรือ่ง
สบืทอดอ�านาจลงได้ด้วย

กรณี “ได้คืบจะเอาศอก” ของ
สนช.บางส่วนท่ีต้องการเพิ่มอ�า
นาจให้ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้ง
เสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นนายก
รัฐมนตรีให้ท่ีประชุมสภาเลือก
ได้ ท�าให้ค�าถามเก่ียวกบัการสบื 
ทอดอ�านาจดังมากขึ้น ท�าให้ 
กรธ. ต้องชงิดบัปมร้อนลดกระ 
แสต้าน ยนืยนัให้อ�านาจส.ว.แค่
ร่วมโหวตเลอืกนายกฯเท่านัน้ ไม่

โลกวันนี้มีประเด็น 2



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 17 ฉบับที่ 4396 (921) วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประเด็นการเมืองที่ร้อนที่สุดหลัง
ร่างรฐัธรรมนญูและค�าถามพ่วงการ
ท�าประชามตมิาเมือ่วันที ่7 สงิหาคม
ทีผ่่านมาคอืเรือ่งทีส่มาชกิสภานติ-ิ
บญัญตัแิห่งชาต ิ (สนช.) บางส่วน
ต้องการเพิม่อ�านาจให้สมาชกิวฒิุ-
สภา (ส.ว.) ชดุแรกทีม่าจากการแต่ง
ตั้งของคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) 250 คน สามารถเสนอ
ชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐ 
มนตรใีห้ทีป่ระชุมสภาเลอืกได้
 เป็นการตีความขยายค�าถาม
พ่วงที่ประชาชนให้ความเห็นชอบ
ให้ส.ว.ร่วมโหวตเลอืกนายกรฐัมน 
ตรใีนช่วง 5 ปีแรกว่าเมือ่ให้อ�านาจ
ร่วมลงมตเิลอืกนายกฯแล้วกค็วรมี
อ�านาจเสนอชื่อผู ้เหมาะสมเป็น
นายกรัฐมนตรีได้ไม่ใช้ให้ร่วมลง
คะแนนเลือกจากบุคคลท่ีสมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) เสนอมา
อย่างเดยีว
 หลังประเด็นนี้ถูกวิพากษ์วิ-    
จารณ์ไปในทางลบและถูกคัดค้าน
จากหลายฝ่าย คณะกรรมการร่าง
รฐัธรรมนญู (กรธ.) กช็งิดบัไฟไม่ให้
ลกุลามด้วยการมมีตยินืยนัให้อ�า-
นาจส.ว.เท่าที่ค�าถามพ่วงผ่านการ
เหน็ชอบจากประชาชน
 ให้มีสิทธิ์ร ่วมโหวตเลือก   
นายกฯเท่านัน้ ไม่ให้สิทธิเ์สนอ
ชือ่ผู้เหมาะสมเป็นนายกฯ
 แม้สุดท้ายจะไม่สามารถเลือก
คนจากบญัชพีรรคการเมอืงเป็นนา
ยกฯได้และที่ประชุมส.ส.ให้ละเว้น
เลือกคนจากบญัชรีายชือ่เปิดทางให้
เลือกคนนอกบัญชีได้ก็ไม่ให้สิทธ์ิ
ส.ว.เสนอชือ่ผู้เหมาะสมเป็นนายก
รฐัมนตรี
 เรือ่ง “ได้คบืจะเอาศอก” ของ 
สนช.บางส่วนจงึจบลง
 แม้สนช.จะยงัมีสทิธ์ิต่อสูใ้นช้ัน
ศาลรฐัธรรมนญูท่ี กรธ.ต้องส่งร่าง

หนังสือพิมพ์โลกวันน้ีรายวัน 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  

แม้สุดท้ายจะได้คนนอกมาเป็นนายกฯ
ยังอ้างได้ว่าเข้ามาได้เพราะส.ส.

เป็นผู้เสนอชื่อให้ที่ประชุมสภาเลือก

เรื่องจากปก

 หากหลงัเลอืกตัง้ทีป่ระชุมสภา
ไม่สามารถเลือกคนจากบัญชีช่ือที่
พรรคการเมืองเสนอให้เป็นนายก
รัฐมนตรีได้ แม้สุดท้ายจะได้คน 
นอกมาเป็นนายกฯ ไม่ว่าคนนัน้จะ
เป็นใคร
 จะเป็นคนในกลุม่อ�านาจปัจจ-ุ
บันหรือไม่กยั็งอ้างได้ว่าเข้ามาเป็น
นายกฯได้เพราะส.ส.ซึง่เป็นตวัแทน
ประชาชนเป็นผู้เสนอช่ือให้ทีป่ระชุม
สภาเลือก
 ไม่ได้เสนอจากส.ว.ที่มาจาก
การแต่งตัง้ของ คสช. จงึไม่เป็นการ
สบืทอดอ�านาจ
 ในอกีมมุหนึง่มองได้ว่าการให้
ใครก็ได้ทีเ่ป็นส.ส.เสนอชือ่คนนอก
ชงิต�าแหน่งนายกฯไม่ใช่เรือ่งยาก

รฐัธรรมนญูไปให้ตรวจทาน
 แต่ดูตามทรงแล้วไม่น่ามีอะไร
เปลี่ยนแปลงเพราะเข้าใจว่าศาล
รฐัธรรมนญูน่าจะมหีน้าทีเ่พยีงตรวจ
สอบความถกูต้อง หากจะให้ปรับแก้
คงเป็นเรือ่งถ้อยค�าเพ่ือให้เกดิความ
ชัดเจน ไม่น่าจะให้ปรับแก้อะไรที่
เป็นการเพ่ิมเตมิประเดน็ใหม่เข้าไป
ให้ร่างรฐัธรรมนญู
 การที ่กรธ.ไม่เพิม่อ�านาจให้
ส.ว.ตามความต้องการของ สนช.
บางส่วนเป็นเพราะไม่ต้องการ
ให้ร่างรฐัธรรมนญูถกูน�าไปขยาย
ความให้เกิดความรู้สึกในทาง
ลบ
 โดยเฉพาะข้อครหาเรือ่งสืบ 
ทอดอ�านาจ

 ข้อก�าหนดของร่างรฐัธรรมนญู
เมือ่เสนอชือ่แล้วต้องมเีสยีงส.ส.รบั 
รอง 1 ใน 10 ส.ส.ม ี500  คนเท่ากบั
ต้องใช้เสยีงรับรอง 50 เสยีง ซึง่ไม่
น่าจะเหนือบ่ากว่าแรงในการหา
เสยีงสนบัสนนุเพราะระบบเลือกตัง้
ใหม่ส.ส.จะเป็นเบีย้หวัแตกเฉล่ียกนั
ไปตามพรรคต่างๆ ไม่มพีรรคไหน
ได้ส.ส.เป็นกอบเป็นก�า
 หา 50 เสียงมารับรองคนนอก
ชงิเก้าอีน้ายกฯจึงไม่น่าจะยาก
 หลงัผ่านขัน้ตอนการรบัรอง เท่า 
กบัม ี50 เสียงจากส.ส. และ 250  
เสยีงจากส.ว. รอสนบัสนนุอยูแ่ล้ว 
หาเพิ่มอีก 75 เสียงเพื่อให้ชนะ
โหวตในสภากอ็ยูใ่นวสิยัทีท่�าได้
 เมือ่ทุกอย่างอยูใ่นวสิยัทีจ่ะ
ท�าได้
 จึงไม่จ�าเป็นต้องเพิ่มแรง
ต้านด้วยการเพิม่อ�านาจให้ส.ว. 
เสนอชือ่ผู้เหมาะสมเป็นนายกฯ
ให้สภาเลอืก

สืบทอดอำ�น�จ?
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เป็นสัปดาห์ที่นักการเมืองต้องกระ 
เดน็จากพืน้ที ่โดย 2 รายเป็นไปตาม
ค�าสัง่อ�านาจมาตรา 44 พกังาน “ชาย

หมู” กบั “หมอเปรม” แต่หนกักว่า
เพ่ือนคือ “หมอเลี๊ยบ” ถูกจ�าคุก      
1 ปี เป็นความผดิทางอาญา ข้อหาแก้
สมัปทานเอือ้ประโยชน์ “ชนิคอร์ป” 

ยคุ “ทกักี”้ 
 คด ี“หมอเล๊ียบ” น่าสนใจ ไม่ใช่
เพราะเกีย่วข้องกับ “ทกักี”้ เท่านัน้ 
แต่ยังมีประเด็นทางกฎหมายที่เป็น
อุทธาหรณ์ให้รฐับาลและรฐัมนตรใีน
เรือ่งการอนมุตัใิดๆ
 โดยเฉพาะโครงการหรือสัมป-
ทานต่างๆ ต้องเป็นไปตามข้ันตอน
ระบบราชการทกุกระเบยีดน้ิว 
 ไม่ใช่แค่ผ่านความเหน็ของ “ส�า 
นกังานอยัการสงูสุด” แล้วจะถกูไป
โลดร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งที่ “หมอ
เลีย๊บ” กก็ลวัผดิพลาด จึงย�า้กลับไป
กลบัมาท้ังฝ่าย “ส�านกัอยัการสงูสดุ” 
และ “อ๋องป๊ืด” ซ่ึงเป็น “เลขาธิการ
คณะรฐัมนตร”ี ขณะนัน้ 
 โดยเฉพาะวาทกรรมของ “อ๋อง

ปื๊ด” ที่ไม่ทักท้วง “หมอเลี๊ยบ” 

เพราะ “เพือ่รกัษาความสมัพนัธ์” 

ระหว่าง “อ๋องป๊ืด”กบั “ทักกี”้ !

 สดุท้าย “หมอเลีย๊บ” กพ็ลาดจน
ได้ เพราะ “เชือ่ว่าไม่มปัีญหา” แต่
ไม่ใช่ในทางกฎหมาย ซ่ึงต้องไปอ่าน
ค�าวนิจิฉยัของศาลแบบเตม็ๆ
 กรณ ี“หมอเลีย๊บ” ไม่ใช่ “น�า้รอ

ระบาย” แต่เป็น “ตายน�า้ตืน้” !

ทรรศนะ

ตายน�้าตื้น!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

นี้คนไทยควรจะฉลาด เรียนรู้ส่ิงท่ีเรียกว่า
ฟีเวอร์ เห่อตามเขาแล้วพอมนัเกดิทกุข์เกดิโทษ 
เพราะต�ารวจกไ็ล่จบั พวกทีเ่ล่นไม่ถกูทีถ่กูทาง 
เล่นขณะขบัรถ กโ็ดนจบัและเสยีค่าปรับกันไป 
อาตมาขอเรยีกว่า “เสยีค่าโง่” ไม่รูจ้กัเวลา
จะเล่น 
 อนันีเ้ป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าท่านตรสัไว้
ว่า มันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ ถาวร เป็น
อนจิจงั เกดิขึน้ ต้ังอยู ่แล้วกดั็บไป 
 จงึขอให้คดิพจิารณาอะไรทีม่าใหม่ เราต้อง
ต้ังสติ ลองนึกถงึจตุคามรามเทพ ตุก๊ตาลกูเทพ 
แล้วก็เกมโปเกมอน โกแล้วกัน ตัวทีก่�าลงัอยู่
ในช่วงขาลง 
 อาตมาคดิว่าเกมพวกนีม้นัไม่น่าจะฮติเกนิ
ปีสองปี สกัพกัมันกจ็ะต้องหายไป จากไป หมด
ไป สิน้ไปตามสภาพของสจัธรรมแห่งความไม่
เท่ียง มนัจะไม่ได้อยู่ย่ังยืน ถาวรแน่นอน
 เพราะฉะนัน้ จงึหวงัว่าใครทีต่ดิท่ีเล่นจน
หวอืหวา เห่อเรว็กบัเกมประเภทนี ้กข็อให้ช่วย
กันตรึกตรอง ช่วยกันนกึช่วยกันคดิ ครัง้หน้า
ถ้ามอีะไรมาใหม่อกี  กข็ออย่าเป็นคนประเภท
เห่อเรว็ หายเรว็ จงตัง้สตใินการรบัและปลง
อนิจจังตอนมันจากไปซะบ้าง จะได้ไม่เป็นทาส
ความหวือหวา ความเห่อ ฟีเวอร์ไปกบัเขา
 ให้ปัญญามนัขึน้มาแทนซะบ้าง
	 เจรญิพร
      
    

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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ขอให้คดิพจิารณาอะไรทีม่าใหม่ เราต้อง
ตัง้สต ิลองนกึถงึจตคุามรามเทพ ตุก๊ตา
ลกูเทพ แล้วก็เกมโปเกมอน โก ขอให้
ช่วยกนัตรกึตรอง ครัง้หน้าถ้ามอีะไรมา
ใหม่อีก อย่าเห่อเรว็ หายเรว็

“เกมโปเกมอน โก” ทีฮ่อืฮาเปรีย้งปร้างก็
เป็นไปอย่างอาตมาเคยพดูว่าจะเหมอืน “ลูก
เทพ” หรอื “จตุคามรามเทพ” คือ  เมือ่ติดลม
บนในช่วงขาขึ้นที่มีผู้เล่นถล่มทลายสักพักก็    
จะต้องถึงช่วงขาลง โดยข้อมูลที่เปิดเผยจาก 
Axiom Capital Management ผ่านส�านกั    
ข่าวบรมูเบร์ิกระบวุ่า จ�านวนคนเล่นโปเกมอน 
โก ช่วงวนัท่ี 21 กรกฎาคมท่ีผ่านมา ผู้เล่น    
ทั่วโลกสูงถึงวันละ 45 ล้านคน แต่พอช่วง     
วนัที ่ 18 สงิหาคม มผีูเ้ล่นลดลงมาอยู่ที ่ 30       
ล้านคน ลดลงถงึ 15 ล้านคน จึงถอืว่าอยู่ใน
ช่วงขาลง
 อะไรก็ตามที่มันเห่อกันวูบวาบพักหนึ่งก็
จะลดลงไป เพราะมนัไม่ได้ให้ประโยชน์อะไร
ต่อชวีติ ไม่เหมอืนการท�างาน เพราะการท�า 
งานมปีระโยชน์ต่อชวิีตชวัร์ๆ มนษุย์เราต้อง
เล่นกับงาน อยู่กับงาน สนุกกับงาน แล้วงาน
กจ็ะบันดาลชวิีตให้เป็นสุข  
 เกมพวกนีม้นัไม่ได้บันดาลชวิีต เผลอๆ ยัง
ท�าลายชวีติอีก อย่างท่ีมข่ีาวว่า ลูกสาวติดเกม
อย่างรนุแรงจนตบตแีม่ แม่ยกมือไหว้กยั็งไม่
หยดุ คอืบ้าคลัง่ไปแล้ว ตดิเกมจนไม่รูว่้าแม่
คอืใคร ลมืไปหมดเลย ไปสนกุสนานจนไม่
เหลอืร่องรอยความเป็นมนษุย์ 
 ก่อนท่ีเกมโปเกมอน โก จะขาลง มันก็
ท�าให้ชวีติมนษุย์บอบช�า้กันไปหลายคน ต่อไป

เลกิเสยีค่าโง่! 
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เศรษฐกิจ

นางศรณัยา กระแสเศียร กรรม 
การผูจั้ดการ บรษิทั เซจแคปปิ-
ตอล จ�ากัด ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงนิของบรษิทั อาม่า มา
รนี จ�ากดั (มหาชน) หรอื AMA 
เปิดเผยว่า บรษิทัได้ยืน่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลัก
ทรพัย์ (Filing) ต่อส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาด 
หลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) แล้ว เพ่ือเข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ 
ไอ โดยท่ีบริษัทเตรียมเสนอขาย   
หุน้ไอ พ ีโอ 108.00 ล้านหุน้ โดยมี
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท    
โดย AMA มทีนุจดทะเบยีนเท่ากบั 
215.80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั
จ�านวน 431.60 ล้านหุน้ มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุน
เรยีกช�าระแล้วเท่ากบั 161.80 ล้าน
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 323.60 
ล้านหุ้น มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 
บาท โดยที่จะเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ�านวน 108.00 ล้านหุ้น 
มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท หรอื
คิดเป็น 25.02% ของจ�านวนหุ้น
สามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้ง 
หมดของบริษัทภายหลังการเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้
 ส�าหรับผลการด�าเนินงานใน
ช่วง 6 เดอืนแรกปี 2559 บรษิทัมี
รายได้รวมอยูท่ี่ 412.57 ล้านบาท
และมีก�าไรสุทธิ 56.84 ล้านบาท 
ทัง้นี ้ รายได้ส่วนใหญ่มาจากธรุกจิ
ขนส่งสินค้าทางเรือโดยมีสัดส่วน 
71.60% ของรายได้จากการให้
บริการขนส่งสินค้ารวม อย่างไรก็     

AMAข�ยIPO108ล้�นหุ้น

ด ีส่วนผลประกอบ 3 ปีย้อนหลงันัน้ 
ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม
เท่ากับ 426.57 ล้านบาท และมกี�าไร
สทุธ ิ20.39 ล้านบาท ในปี 2557 มี
รายได้รวมเท่ากบั 510.46 ล้านบาท 
และมกี�าไรสทุธ ิ85.40 ล้านบาท ใน
ปี 2558 มรีายได้รวมเท่ากบั 643.18 
ล้านบาท และมีก�าไรสทุธ ิ 130.12 
ล้านบาท
 ด้าน นายพศิาล รชักจิประ-
การ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
อาม่า มารนี จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ AMA กล่าวว่าบริษัทด�าเนิน
ธรุกจิด้านโลจสิตกิส์ให้บรกิารขนส่ง
สนิค้าทางเรอืและรถทัง้ในและต่าง
ประเทศ โดยในธุรกิจขนส่งสินค้า
ทางเรือได้เน้นการให้บริการขนส่ง
สนิค้าเหลวได้แก่ ผลิตภณัฑ์น�า้มนั
พชื (Vegetable Oil Product) เช่น 
น�า้มนัปาล์ม น�า้มนัมะพร้าว น�า้มนั
ถัว่เหลอืง เป็นหลกั โดยใช้เรอืบรร 
ทุกน�้ามันและสารเคมีที่มีน�้าหนัก

บรรทกุประมาณ 3,000 ถงึ 10,000 
เมตริกตัน โดยเส้นทางให้บริการ
หลกัคอืในภมูภิาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ทั้งนี้ 
บรษิทัมแีผนท่ีจะขยายเส้นทางการ
ขนส่งไปยังภูมิภาคเอเชียใต้ท�าให้
เส้นทางการให้บริการของบริษัท
ครอบคลมุประเทศทีม่คีวามต้องการ
บริโภคน�้ามันปาล์มสูงเป็นอันดับ
ต้นๆ ของโลก ได้แก่ ประเทศจนี 
ประเทศอนิเดยี และประเทศปาก-ี
สถานปัจจุบันบริษัทมีเรือบรรทุก
จ�านวน 7 ล�ามีน�า้หนกับรรทกุรวม
ทัง้ส้ิน 33,641 เมตรกิตนั
 “AMA ได้ยืน่ไฟลิง่ส�าหรบัการ
เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ และอยู่ระหว่างการ
พจิารณาของ กลต. และตลาดหลกั 
ทรพัย์ ซึง่การระดมทนุคร้ังน้ีกเ็พ่ือ
เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจการ
ขยายเส้นทางการเดนิเรือไปยังประ 
เทศทีม่ศีกัยภาพสงูแล้วยงัเป็นการ
ยกระดับและมาตรฐานของบริษัท
ให้เป็นที่ยอมรับมีความน่าเชื่อถือ
มากขึน้” นายพศิาล กล่าว
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พศิาล รชักจิประการ

‘อาม่า มารนี’ จ่อเสนอขาย
หุน้ไอพโีอ 108 ล้านหุ้น ลง
เทรด เอ็ม เอ ไอหวงัระดม
ทุนขยายกองเรือและรถ
ขนส่งเพ่ิมศกัยภาพการให้
บรกิารทัง้ใน-ต่างประเทศ
พร้อมโชว์ครึ่งปีแรกก�าไร
เกอืบ 57 ลบ.

ลงนาม	 : นายทฆิมัพร เปล่งศรสีขุ 
ประธานกรรมการบริหาร และประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท แอล.
พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั (มหา 
ชน) จับมือกรุงเทพมหานคร โดย
ส�านักอนามัย และส�านักงานกองทนุ
สนบัสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ ท�า
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ร่วมกันเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแล
สขุภาพในครอบครัวลมุพนิี

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 21,600.00 บาท

 ขาย 21,700.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,209.00  บาท

 ขาย   21,700.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,323.66  ขาย 1,324.43
ลอนดอน ซื้อ 1,323.66  ขาย 1,324.43

ภาวะหุ้น 26 สิงหาคม 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) 

34.79

39.6725

47.40375

4.565

0.3558

25.86575

+5.31 1,549.41
  48,007.63
+8.58 2,214.28
  34,758.15
+3.76 987.29
  27,738.57
+1.81 580.67
  2,533.70

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,674.85 +8.55

2,332.81 +7.78

2,550.57 +10.28

1,828.48 +8.41

2,379.07 +8.24

2,875.84 +5.72

1,230.24 +4.69

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH

4,632.48 

9.65

3,728.49

 7.77 

903.99

13,841.25

28.83

14,593.19

30.40

-751.94

24,379.02

50.78

24,235.96

50.48

143.06
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‘น�ด�ล’ไมน่่�ไปได้ไกล

วันนี้ (29 สิงหาคม) ได้เวลาของศึกเทนนิส      
แกรนด์สแลม ของปี ยเูอส โอเพน ซึง่ส�าหรับ
ประเภทหญิงเดี่ยว เต็งหน่ึงท่ีจะคว้าแชมป์คือ    
เซเรนา วิลเลยีมส์ มอื 1 ของโลก แต่ว่ากม็นีกั
เทนนิสหญิงอีกหลายคนท่ีมีโอกาสสอดแทรก
ขึน้มาคว้าแชมป์ได้ งานนีใ้ครจะได้แชมป์คงต้อง
ติดตาม ส่วนประเภทชายเด่ียว คนท่ีแฟน
เทนนสิส่วนใหญ่มองว่ามีโอกาสคว้าแชมป์ทีส่ดุ
คอื โนวกั โยโควชิ และ แอนดี เมอร์เรย์ 
 ส่วนนักเทนนิสอย่าง ราฟาเอล นาดาล 
ที่เป็นเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมมาแล้ว 14 
ครั้ง โอกาสดูจะน้อยในสายตาหลายคน รวม
ทั้ง เกรก รูเซดสกี อดีตนักเทนนิสมือ 1 ของ
อังกฤษเองก็พูดว่าเขาจะไม่แปลกใจหาก นา
ดาล ตกรอบเร็วในศึกยูเอส โอเพน ครั้งนี้
 “เขาเป็นแชมเป้ียนทีย่ิง่ใหญ่ แต่ผมไม่เหน็
ความยอดเยีย่มของเขาในขณะนี ้เขาเจบ็ข้อมอื
อีกครั้ง และดูเหมือนจะยังไม่สมบูรณ์ ถ้าเขา
สามารถจัดการปัญหาการบาดเจ็บข้อมือได้ 
เขาอาจจะเข้าถงึรอบก่อนรองชนะเลศิได้ แต่ผม
ว่ายาก และผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าเขาตกรอบ
เร็ว” ลูเซดสกี กล่าว
 ลเูซดสก ียงัแสดงความเหน็ต่อไปว่า ต่อให้
ตอนนี้สภาพร่างกายของ นาดาล สมบูรณ์เต็ม
ร้อย ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกลับมาทวงความยิ่ง
ใหญ่ เพราะนักเทนนิสอย่าง แอนดี เมอร์เรย์ 

และโนวัก โยโควิช ก็ท�าผลงานได้ดีเสมอ โดย
เฉพาะ เมอร์เรย์ 
 “แอนด ีเมอร์เรย์ ก�าลงัอยูใ่นฟอร์มทีย่อด
เยี่ยมมากครับ เขาคว้าแชมป์ได้ทั้งที่ควีนส์ 
รวมทั้งวิมเบิลดัน และโอลิมปิก แม้ว่าเขาจะ
แพ้รอบชิงชนะเลิศรายการล่าสุดที่ซินซินเนติ 
แต่ผมว่าเขามโีอกาสมากทีส่ดุแล้วครบั เพราะ 
15 นัดล่าสุด เขาชนะถึง 14 นัดด้วยกัน และ
ถ้าให้ผมคาด บางทนีดัชงิชนะเลศิประเภทชาย
เดี่ยวอาจเป็นเหมือนเมื่อปี 2012 ที่ เมอร์เรย์ 
เจอ โยโควิช และ เมอร์เรย์เอาชนะไปได้”
 สิง่หนึง่ทีย่งัเป็นค�าถามคอืเรือ่งความเหนือ่ย
และปัญหาท่ีหัวไหล่ของเมอร์เรย์จะส่งผลต่อ
การแข่งขนัหรอืเปล่า ซึง่ ลเูซดสก ีเชือ่ว่าไม่น่า
จะส่งผลกระทบ เพราะ โยโควิช เองก็เจ็บข้อ
มืออยู่ด้วย 
 สิ่งที่ ลูเซตสกี คาดไว้จะเป็นจริงหรือ
ไม่ คงต้องรอดู ซึ่งหากเขาคาดถูกก็เท่า 
กับตอกย�้าความยอดเยี่ยมของ เมอร์เรย์ 
แต่หากคาดผิด ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที
เดียวว่าคนที่หักปากกาเซียนคว้าแชมป์
ชายเดีย่วได้คือใคร และจะเป็นจุดเปลีย่น
ที่ท�าให้เขาสร้างผลงานที่ดีในรายการ 
อื่นๆหรือไม่ และหากเป็น นาดาล ที่คว้า
แชมป์ได้ คงถือเป็นการพลิกล็อกครั้ง
ใหญ่

ราฟาเอล นาดาล ถูก ลูเซตสกี มองว่าอาจตกรอบเร็วในศึกยูเอส โอเพน

กีฬา
กีฬา
สัปดาห์นี้

ส�าหรับสัปดาห์นี้ คอกีฬายังคงจะได้ลุ้น
กฬีาเช่นเดมิ โดยเริม่ตัง้แต่วนันี ้(29 ส.ค.) 
คอเทนนิสจะได้สนุกกับเทนนิส ยูเอส    
โอเพน ซึ่งเป็นแกรนด์สแลมสุดท้ายของ
ปี ซึง่ใครจะคว้าแชมป์คงต้องลุ้นกนัไป ไม่
ว่าจะเป็นประเภทหญิงเด่ียว ชายเดีย่ว หญงิ
คู่ ชายคู่ และคู่ผสม 
 ส่วนในคืนวันพุธ เป็นคิวของเกมทีม
ชาต ิโดยหลายชาตแิข่งขนักระชบัมติร 
อาทิ สาธารณรัฐเช็ก-อาร์เมเนีย, นอร์ 
เวย์-เบลารุส, เดนมาร์ก-ลิกเตนสไตน์, 
ตุรกี-รัสเซีย, เยอรมนี-ฟินแลนด์, ไอร์ 
แลนด์-โอมาน และ เอสโตเนีย-มอลตา
 ขณะทีใ่นคืนวนัพฤหสับดี ก็มฟุีตบอล
ให้ได้ลุ้นกันหลายคู่ โดยในศึกฟุตบอล
โลก รอบคดัเลอืก มทีัง้โซนเอเชยี และ 
โซนอเมริกาใต้ โดยในโซนเอเชีย ทีม
ไทย บุกไปเยือน ซาอุดิอาระเบีย ขณะที่คู่
อื่นๆคือ ออสเตรเลีย-อิรัก, ญี่ปุ่น-ยูเออี, 
เกาหลีใต้-จีน, อุซเบกิสถาน-ซีเรีย และ 
อิหร่าน-กาตาร์ ส่วนโซนอเมริกาใต้ มี 3 
คู่คือ โบลิเวีย-เปรู, โคลอมเบีย-เวเนซู
เอลา และ เอกวาดอร์-บราซิล
 นอกจากนั้น วันพฤหัสบดี ยังมีเกม
กระชบัมติรทมีชาต ิอกี 5 คูค่อื ฮอลแลนด์-
กรซี, เบลเยียม-สเปน, โปรตุเกส-ยบิรอล
ตาร์, อติาล-ีฝรัง่เศส และ ฮ่องกง-กมัพชูา
 ส่วนช่วงสดุสปัดาห์ คราวนีเ้ป็นควิของ
ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนยุโรป 
ซึ่งมีดังนี้ สาธารณรัฐเช็ก-ไอร์แลนด์-
เหนือ, นอร์เวย์-เยอรมนี, ซาน มาริโน-
อาเซอร์ไบจาน, สโลวาเกีย-อังกฤษ ฯลฯ 

ข้อมูลภาพ : AP

ทมีฟตุบอลชายไทยมคีวิเตะฟตุบอลโลกรอบ
คดัเลือกกบัซาอดิุอาระเบยี วนัพฤหสับดี
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รบัการยอมรบัให้เป็น 1 ใน 100 การ
ค้นพบทางโบราณคดีที่ส�าคัญของ
จนีในศตวรรษที ่20
 ถงักล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 88 
ปีของการขดุค้น ทางทมีงานยงัไม่
สามารถขดุพบร่องรอยก�าแพงเมือง
ใดๆเลย ซึง่เขาเชือ่ว่า คลองทีค้่นพบ
นีเ้ป็นหลกัฐานส�าคญัทีแ่สดงว่าอนิ
คอืเมืองหลวงส�าคัญจรงิ
 คลองท่ีพบลกึ 4 เมตร กว้าง 6 
เมตร เป็นคลองทีข่ดุจากแม่น�า้หวน
เหอจากตะวนัตกเฉยีงเหนอืไปทาง
ตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยมกีารสร้าง
เขื่อนเล็กๆไว้เพ่ือควบคุมการไหล
ของน�า้อีกด้วย
 ในส่วนสิ้นสุดคลองทางตะวัน
ออก คลองได้ขดุแยกออกเป็นคลอง
สาขา ซึ่งแต่ละสาขาจะส่งน�้าไปยัง
แหล่งผลิตเครื่องสัมฤทธิ์ แหล่ง  
แกะสลักตัวอักษรและแหล่งเครื่อง 

มรดกโลกอินซวี ตัง้อยูใ่นมณ-
ฑลเหอหนันก�าลังกลับมาเป็นท่ี
สนใจอกีครัง้หลงัจากการขดุค้น
พบอักษรโบราณท่ีสลักไว้ตาม
กระดกูสตัว์เมือ่หลายสบิปีก่อน 
เมื่อทางนักโบราณคดีได้มีการ
ขุดพบระบบคลองที่สมบูรณ์
ภายในเมอืงหลวงเก่าแห่งนี ้โดย
คลองที่ขุดเจอนั้นมีความ ยาว 
2.5 กโิลเมตรผ่ากลางเมือง
 ถัง จีเ้กนิ หัวหน้าหน่วยอันหยาง
แห่งสถาบันสังคมศาสตร์และโบ 
ราณคดจีนีกล่าวว่า คลองทีข่ดุโดย
มนุษย์นี้นอกจากจะเป็นหลักฐาน  
ถงึการวางระบบชลประทานในสมยั
โบราณแล้ว ยงัแสดงให้เหน็ถงึฝีมอื
และเทคโนโลยีของมนุษย์ในเมือง
หลวงเมือ่ 3,000 ปีก่อนด้วย
 อิน คือเมืองหลวงในสมัยราช 
วงศ์ซาง (1600-1046 ปีก่อนค.ศ.) 
ซึ่งทางการจีนเริ่มมีการส�ารวจและ
ขุดค้นทางโบราณคดีในช่วง ค.ศ.
1928 และได้รบัการยกย่องให้เป็น   
1 ในโครงการขุดค้นแรกๆ ของ    
ประ เทศจนี ซึง่หลักฐานทางประวตัิ 
ศาสตร์ทีขุ่ดพบล้วนแต่เป็นหลกัฐาน
ส�าคัญส�าหรับการศึกษาประวัต ิ
ศาสตร์ของจนีอย่างมหาศาล จนได้

ป้ันดินเผา
 โดยระบบชลประทานนีจ้ะครอบ
คุลมเนื้อที่กว่าคร่ึงของเมือง ผ่าน
แหล่งผลติ แหล่งทีพ่กัอาศยั เรือ่ยไป
จนถงึทางใต้ของพระราชวงัและวดัที่
ส�าคญั
 นอกจากคลองแล้ว ทางนกัโบ 
ราณคดยีงัมกีารเปิดเผยระบบถนน
ของเมอืง ซึง่แบ่งเป็นถนนจากเหนอื
ไปใต้จ�านวน 2 เส้นและจากทิศ  
ตะวนัออกไปทศิตะวนัตกอกี 3 เส้น 
ซึ่งถนนหลักเหล่านี้ล้วนผ่านไปยัง
บรเิวณพระราชวงัและวดั และสถาน
ทีส่าธารณะอกีหลายแห่ง โดยถนน
ที่วิ่งจากเหนือสู่ใต้นี้มีความยาวถึง 
10-20 เมตร
 แหล่งอารยธรรมอินซวีได้รับ
การยกย่องจากยเูนสโก้ให้เป็นมรดก
โลกเม่ือปี ค.ศ. 2006 โดยเป็น 
สถานทีค้่นพบตวัอกัษรจนีท่ีเก่าแก่

ที่สุดบนกระดูกสัตว์และกระดอง   
เต่า ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อ อักษรกระ 
ดองเต่าหรอืเจีย๋กูเ่หวนิ โดยเป็นตวั
อักษรที่ใช้ท�านายทางโหราศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ การบันทึกการเก็บ
เกี่ยว ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานส�าคัญ
ทั้งทางประวัติศาสตร์และภาษา 
ศาสตร์ 
 นอกจากนี ้แหล่งอารยธรรมอนิ
ซวยีงัเป็นแหล่งค้นพบโลหะสมัฤทธิ์
ทีห่นกัทีส่ดุในโลก อย่างกระถางบู
ชาซอืหมู่วูต่ิง่ ทีห่นักถงึ 875 กโิล-
กรัม ซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่า กระ  
ถางบูชานี้มีไว้ส�าหรับพิธีกรรมทาง
ศาสนาและเป็นสัญลักษณ์ของชน 
ชัน้ปัญญาชน
 การวางผงัเมืองทีเ่ป็นแบบอสม 
มาตร ซึง่ได้น�าไปปรบัใช้ในเมอืงหลวง 
ส�าคญัๆของจนีกว่า 3,000 ปี โดย
เฉพาะเมอืงหลวงอย่างปักกิง่ ก็ได้รับ
อิทธิพลจากอินซวีนี้เช่นกัน ภายใน
เมอืงมท้ัีงพระราชวงั วดั สสุาน ท่ีพัก
พลเรอืน แหล่งผลติเครือ่งโลหะสมั-
ฤทธิ ์ดนิเผาและแหล่งเพาะปลกู
 โดยเฉพาะภายในเมือง ยังมี
สุสานของนายพลหญิงคนแรกและ
เก่าแก่ทีส่ดุอย่าง ฝฮู่าว พระชายา
แห่งจกัรพรรดริาชวงศ์ซาง
 ปัจจุบัน อินซวีเปิดเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วให้กบับคุคลทัว่ไปสามารถ
เข้าไปศึกษาและเยี่ยมชมประวัติ 
ศาสตร์อนัยาวนานของประเทศจนี
ได้ทกุวนั   

ฉบบันีข้อเสนอสุภาษติทีว่่า “สอื 
จือ่ ต้า ต้ง” หรอื “น้ิวช้ีกระดิก” 
 กงจือ่ซ่งและกงจือ่เจียล้วนแต่
เป็นขนุนางส�าคญัของเจ้ิงหลงิกง
แห่งแคว้นเจิง้ วนัหนึง่ ขณะทีท่ัง้
สองก�าลังเดินไปเข้าเฝ้าเจิ้งหลิง 
กงยังท้องพระโรงนั้น น้ิวชี้ของ 

ทกุคร้ังทีน่ิว้ชีข้องตนกระดกิ แสดง
ว่าวันนั้นจะต้องได้ล้ิมรสอาหารช้ัน
เลิศ ไม่รู้ว่าวันนีจ้ะได้ล้ิมรสอาหาร
ชนิดใดกัน ทั้งสองพากันหัวเราะ
ชอบใจ
 เมื่อเข้ามายังท้องพระโรง ก็ได้
เห็นเจิง้หลงิกงก�าลงัสัง่ให้คนน�าซปุ
ตะพาบท่ีทางแคว้นฉู่น�ามาถวายให้
เข้ามายังท้องพระโรง เพ่ือให้เหล่า
ขนุนางได้ลิม้รสกัน ทัง้กงจ่ือซ่งและ
กงจือ่เจียจงึพากนัหัวเราะ

editor59lokwannee@gmail.com

นิ้วชี้กระดิก  เจิง้หลงิกงสงสยั กงจือ่ซ่ง จงึ
เล่าเรือ่งนิว้ชีก้ระดกิของตนให้ฟัง   
เจิ้งหลิงกงจึงถามว่า นิ้วชี้ของ
ท่านพยากรณ์ได้แม่นย�าจรงิหรอื 
กงจื่อซ่งกล่าวว่า วันนี้ตนได้ชิม
ซปุตะพาบมใิช่หรอื
 นิ้วชี้กระดิก แต่เดิมหมาย  
ถึง นิมิตหมายท่ีจะได้รับประ 
ทานของอร่อย ต่อมาใช้อธบิาย
ลักษณะของคนท่ีอยากลิ้มลอง
อาหารรสเลศิ 

editor59lokwannee@gmail.com

‘ระบบคลอง’มรดกโลกอินซวี

กงจือ่ซ่งอยูด่ีๆ กก็ระดกิอย่างแรง
 กงจื่อซ่งจึงบอกกับกงจื่อเจียว่า 
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ยังคงเป็นประเด็นท่ีมีการพูดถึงกัน
มากตัง้แต่ในชดุปลายสัปดาห์ท่ีผ่าน
มา กับประเด็นของชุด เบอร์กินี 
(Birkini) หรอืชดุว่ายน�า้แบบเตม็ตวั
ส�าหรับชาวมุสลิม โดย นายกเทศ 
มนตรี 3 เมืองของฝรั่งเศสสั่งห้าม
สวมลงหาด หลังจากฝรัง่เศสเกดิเหตุ

เพราะผูห้ญงิ (และผูค้นทกุเพศ) ควร
จะมีสิทธิในการแต่งกายตามหลัก
ของศาสนา ในเมือ่ไม่ได้สร้างความ
เดอืดร้อนให้ใคร 
 ทีจ่รงิแล้วในตัวบทกฎหมายไม่
ได้ใช้ค�าว่าแบนเบอร์กินีเสียทีเดียว 
แต่ใช้ค�าว่าต้องแต่งกายให้เหมาะ   
สม แต่กลับกลายเป็นเบอร์กินกีลาย
เป็นถูกแบน ถูกมองว่าไม่เหมาะ    
สม ซึง่หากดกัูนจริงๆ การแต่ง เบอร์
กนิ ี กไ็ม่น่าจะไม่เหมาะสมตรงไหน 
สามารถเล่นน�า้ได้ตามปรกติ และไม่
โชว์สดัส่วน ดเูรยีบร้อยกว่าชดุบกินิี 
ดดูกีว่าผูช้ายทีช่อบเปลอืยอกเล่นน�า้
หรือโชว์หุ่นเสยีอกี และการห้ามไม่
ใส่เบอร์กิน ีก็ไม่น่าจะใช่การแก้ปัญ-
หาทีถู่กจดุเสยีทีเดยีว 
 ตามรายงานแล้ว นอกเหนอืจาก
ผู้หญงิในภาพท่ีนชีดงัท่ีเป็นท่ีวิจารณ์
กนัแล้ว ยงัมอีกีหลายกรณทีีเ่กดิขึน้ 
โดยผู้หญงิมสุลิมอกีคนหนึง่ ถกูสัง่
ให้ออกไปจากชายหาดในเมอืงคานส์ 
และถูกปรับฐานสวมผ้าคลุมศีรษะ 
และเม่ือไม่กีว่นัก่อนมผีูห้ญิง 4 คน 
ถกูปรบัคนละ 38 ยูโร ฐานสวมชุด
เบอร์กินี ที่ชายหาดในเมืองคานส์
เช่นกัน 
 ทีจ่รงิประเดน็เรือ่งการแต่งกาย
ของผู้หญิงมุสลิม เป็นประเด็นใน

ฝรัง่เศสมานาน ตัง้แต่การมีแนวคดิ
ไม่อยากให้ผู้หญงิ ใส่บรุกา (เครือ่ง
แต่งกายหญงิมสุลิมท่ีปิดทกุส่วนบน
ใบหน้ายกเว้นตา) หรอืแม้แต่หิญาบ 
(ผ้าคลมุผม ท่ีปิดผมแต่เหน็ใบหน้า)  
โดยดูเหมือนแนวคิดนี้จะมีขึ้นหลัง
เกิดเหตุการณ์ถล่มตึกเวิลด์เทรด 
เซ็นเตอร์ ที่สหรัฐอเมริกา และมา
เป็นประเด็นเรื่องเบอร์กินีอีกครั้ง
หนึง่ในฝรัง่เศส 
 สาเหตุท่ีดูเหมือนฝรั่งเศสเข้ม
งวดเรือ่งการแต่งกายมากกว่าหลายๆ 
ประเทศเพราะฝรั่งเศสเองตกเป็น
เป้าโตมตีของกลุ่มก่อการร้ายมา
หลายคร้ัง เลยท�าให้ตระหนกเป็น
พเิศษ และฝรัง่เศสเป็นประเทศทีม่ี
ความหลากหลายทางเช้ือชาติและ
ศาสนาค่อนข้างมาก ผิดกบัประเทศ
อย่าง สกอตแลนด์ และ ออสเตรเลยี 
ทีอ่อกมากล่าวชดัเจนว่าไม่มปัีญหา
กบัการใส่ชดุเบอร์กนิี 
 เชือ่เหลอืเกนิว่าประเด็นเรือ่งของ 
เบอร์กินี รวมถึงการถกเถียงเร่ือง
เครื่องแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมจะ   
ยังคงมีอยู่ต่อไปอีกนาน ค�าถามคอื
ตรงไหนควรจะเป็นสิ่งที่ควรกระท�า
ให้เหมาะสมโดยทีไ่ม่ละเมดิเสรภีาพ   
ในการแต่งกายตามศาสนาให้นบัถอื  
ท�าอย่างไรให้ผู้คนไม่มีอคติกับชาว
มุสลิม และท�าอย่างไรที่ท�าให้ประ 
เทศปลอดภัยจากการก่อการร้ายด้วย
การป้องกันและแก้ปัญหาที่ถูกจุด
จรงิๆ 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เว็บไซต์ sputniknews.com สะท้อนผู้น�าพรรคฝ่ายค้าน PVV 
ของเนเธอร์แลนด์ เรียกร้องรัฐบาลจัดลงประชามติตามอังกฤษ
ว่าจะออกหรืออยู่กับอียูต่อไป แต่รัฐบาลปฏิเสธข้อเสนอ

 

โจมตจีากกลุม่ติดอาวธุหลายครัง้
 ภาพของเจ้าหน้าทีต่�ารวจยนืสัง่
ให้ผู้หญิงคนหนึ่งถอดเสื้อคลุมตัว
นอกทีค่ลมุไว้ บรเิวณชายหาดทีเ่มอืง
นีช กลายเป็นท่ีวิจารณ์กันมากถึง
ความเหมาะสม ฝ่ายหนึง่ก็อ้างว่าเธอ
ฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าหน้าทีต่�ารวจท�า
ถกูแล้ว และเอาเรือ่งของความปลอด 
ภัยมาอ้างว่ากฎหมายนี้มีการสร้าง
เพื่อลดการก่อการร้าย ขณะที่อีก  
ฝ่ายมองว่ากฎหมายนีไ้ม่เป็นธรรม 

 In Brief : ย่อความ

ฝรัง่เศสสัง่ห้ามสวมเบอร์
กนีิลงหาดเมือ่เร็วๆนี ้หลงั
จากฝรั่งเศสเกิดเหตุโจม
ตีจากกลุ่มติดอาวุธหลาย
คร้ัง ท�าให้เป็นประเดน็ท่ี
ได้รบัการพดูถงึกันจนตอน
นีว่้าเป็นค�าสัง่ทีเ่หมาะสม
หรือไม่ และเป็นการแก้
ปัญหาการก่อการร้ายท่ี
ถกูจดุหรอืเปล่า
  

กลัวก่อก�รร้�ยห้�มใส่‘เบอร์กินี’

ข้อมลูภาพ : AFP
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สังคม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุ เสดจ็
เป็นองค์ประธานเปิดงาน “สัปดาห์สงิหา สริวิฒันาพยากรณ์ ครัง้ที ่18” 
เพือ่เทดิพระเกยีรตใินโอกาสสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ ทรง
เจรญิพระชนมาย ุ84 พรรษา และน�ารายได้เข้ามลูนธิิฯ เพือ่ผู้พกิาร 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนิดัดามาต ุประทาน
โล่เกยีรติคณุให้แก่ บรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภัย (ประเทศไทย) จ�ากดั 
(มหาชน) ในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประ 
โยชน์แก่สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ อย่างต่อเนือ่ง 

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

O 10.00 น. แผน วรรณเมธ ีเลขาธกิารสภา 
กาชาดไทย แถลงข่าว การแข่งขนัโบว์ลิง่การกศุล 
เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้า มูลนิธิคณะแพทย 
ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ ท่ี โถงช้ันล่าง ตกึ 14 ชัน้ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ O 10.30 น. มร.       
เทอร์รี ่แบลค็เบร์ิน กรรมการผูจั้ดการ บรษิทั 
พรอ็พเพอร์ตีก้รู ู อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศ 
ไทย) จ�ากดั แถลงข่าวรางวลั Thailand Property 
Awards 2016 ทีโ่รงแรมพลาซ่า แอทธนิ ีอะรอยลั
เมอรเิดยีน O13.00 น. สนธริตัน์ สนธจิริวงศ์ 
ทีป่รึกษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม 
แถลงข่าวเปิดตวั กจิกรรมพฒันาออกแบบแฟชัน่
เชงิสร้างสรรค์ส�าหรบันกัศกึษา ที ่ ศนูย์การค้า     
ดเิอม็ควอเทยีร์ O 13.30 น. ดร.อุตตม สาว-
นายน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเทคโนโลยสีาร 
สนเทศและการสือ่สาร เปิดงานมหกรรมลดราคา
สนิค้าและบรกิารทางออนไลน์ Thailand Online 
Mega Sale 2016 ครัง้ท่ี 4 ทีศ่นูย์การค้าเซน็  
ทรลัเวิลด์ O 13.30 น. มร.ไทสุเกะ ทารมิุ 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ฟจูฟิิล์ม (ประเทศไทย) 
จ�ากดั แถลงข่าวเปิดตวัผลติภณัฑ์กล้องดิจติอล  
รุน่ใหม่ล่าสดุ พร้อมเปิดตวัพรเีซน็เตอร์คนใหม่
ล่าสดุ ที ่Centara Grand Center World O 
15.00 น. จนัทิรา ยมิเรวัต ววิฒัน์รตัน์ รอง
อธบิดี กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระ 
ทรวงพาณชิย์ แถลงข่าว การจดังานสดุยอดงาน
แสดงสนิค้านวตักรรมและการออกแบบของไทย
และนานาชาติ ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ 

  
 

ประกาศ
เรื่อง บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2559

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ของบริษัท 
ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  
2559 ได้ลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับงวดหกเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในสมุด 
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธี 
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม  
2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559

 จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
  
   ประกาศ ณ วันที่ 29, 30, 31 สิงหาคม 2559

         
           นายโรวัน  ดี อาซี่
               กรรมการผู้อำานวยการ

CAP-F3005-250816=4*7
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ข้อมลูภาพ : http://www.bet.com/

สังคม

‘ดีนแอนด์เดลูก้�’เชิญวีไอพีดื่มช�ชั้นเลิศ 
“ดนีแอนด์เดลกู้า” น�าสดุยอดชาชัน้เลศิสญัชาติ
ฝรัง่เศส มารยิาจแฟรส์ทีม่ปีระวตัศิาสตร์ตัง้แต่  
ปี ค.ศ.1854 มาให้คนไทยได้สมัผัสกบัเรือ่งราว
แสนพเิศษ พร้อมถ่ายทอดศลิปะการชงชาและ
การดื่มชาสไตล์ฝรั่งเศสขนานแท้ในแบบฉบับ
ของมารยิาจแฟรส์ โดยได้จดังาน “The Metro-
politan Tea Party” เพือ่เป็นการเปิดตัว 
 โดยมเีซเลบรติีผู้ห้ลงใหลในรสชาตชิาสญั-
ชาติฝรั่งเศส และสื่อมวลชน ที่มาร่วมสัมผัส
ประสบการณ์พเิศษและเวิร์คชอ็ปกับศลิปะการ
ชงชาท่ามกลางบรรยากาศท่ีอบอุ่นและเป็นกัน 
เอง อาทิ ณชิยา เตชะไกรศร,ี สริิโสภา จลุเศวก, 
ชนดัดา จริาธวิฒัน์, กรองกาญจน์ ชมะนนัทน์, 
พลอย จรยิะเวช, น�า้ทพิย์ เทือกสบุรรณ, พลอย 
ป่ินแสง และณัฐปร ีพชิยัรณรงค์สงคราม เป็นต้น  
 สริวิธ ูรกัษาเกยีรต ิผูอ้�านวยการฝ่ายประ 
ชาสมัพนัธ์ บรษิทั ดนีแอนด์เดลูก้า (ประเทศ 
ไทย) จ�ากัด กล่าวว่า ส�าหรับประเทศไทย ดนี
แอนด์เดลกู้า คดัสรรชาสดุเอก็ซ์คลซูฟีมาให้ทกุ
ท่านได้ดืม่ด�า่กบัรสชาติและกลิน่อนัหอมรัญจวน 
โดยวันเปิดตวั มารยิาจแฟรส์ผูม้เีกียรตทิกุท่าน
ต่างได้สมัผสัประสบการณ์ของการดืม่ชาในช่วง
เวลาทีด่ทีีส่ดุจากชาชัน้เลศิท่ีให้บรกิารเสร์ิฟ เริม่
ต้นจากเวลคมัดริงก์เตซร์ู เลอ นลิ (Thé Sur Le 
Nil) ชาเขยีวกบัซติรสัหายาก ทีผ่สมผสานเข้ากบั
เครือ่งเทศหอมหวานเตมิความสดชืน่ในช่วงบ่าย
ให้กบัทกุท่านได้เป็นอย่างดี 
 จากนั้น บาริสต้าของดีนแอนด์เดลูก้า ซึ่ง
ผ่านการฝึกอบรมด้านความรูเ้ก่ียวกับการชงชา
มาเป็นอย่างด ีได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดศลิปะ
การชงชาให้กับทกุท่านเริม่จากเต อา เลโปรา    
ชาเขียวอันเย้ายวนใจและโดดเด่น เติมเสน่ห์ด้วย
กลิ่นหอมลุ่มลึกของเบอร์รี่แดงและเคร่ืองเทศ
ล�า้ค่า รบัประทานคูก่บั สลดัปเูสร์ิฟในโคนตาม
ด้วยปารสี นิวยอร์กซึง่มาพร้อมเมนู มะเขือเทศ
และมอสซาเรลล่าชสีสดเสยีบไม้ ก่อนจะดืม่ด�า่
กบั มาร์โค โปโล ชาด�าดจุก�ามะหยีท่ีเ่ย้ายวนด้วย
กล่ินหอมของผลไม้และดอกไม้จากจนีและทิเบต
ทีเ่สร์ิฟพร้อมเบอร์เกอร์หมสูไตล์ควิบา และปิด
ท้ายกบัของหวาน กรานต้ิาทีผ่สมผสานชากลิน่
หอมๆ ของดอกไม้อย่างรจู เมทสิ ซึง่เป็นชา ‘ข้าม
สายพันธุ์’ ท่ีเป็นการผสมผสานอย่างประณีต   
ของชาแดงรอยบอส กบัผลไม้ตระกลูซิตรสั เครือ่ง
เทศ และดอกไม้ ชาที่ปราศจากสารคาเฟอีน 
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ประกาศ
เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียน
ให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ง
พิจารณาจากผลการดำาเนินงานสำาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2559 โดยเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรร
มาจากกำาไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
 ในการนี้ บริษัทฯ กำาหนดให้วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เป็นวันกำาหนด 
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จำากัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด 
สมุดทะเบียนในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 และกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 
8 กันยายน 2559

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

   ประกาศ ณ วันที่ 29 30 และ 31 สิงหาคม 2559

    (นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย)
          เลขานุการบริษัท
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อาคาร ซี.พ.ี ทาวเวอร ์313 ถนนสลีม บางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2625-8000 แฟกซ ์: 0-2638-2139
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 17 ฉบับที่ 4396 (921) วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เศกสุข เกษมสุวรรณ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บจก.ไบโอฟาร์ม เค
มิคัลส์ มอบตู้ยา ให้กับ เฉลิมชัย ปาปะทา รักษาการรองอธิบดีกรม
อทุยานสตัว์ป่าและพันธ์ุพืช เพือ่ใช้ในหน่วยพทิกัษ์ป่า ซ่ึงจะมกีารลงพืน้
ที่เพื่อส่งมอบตู้ยาให้ถึงมือผู้ปฏิบัติงานในโครงการผืนป่าตะวันตก 

พงศ์วิวฒัน์ ทฆีครีกีลุ ผูอ้�านวยการอาวโุสฝ่ายการตลาดและสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ บจก.คาร์มาร์ท จ�ากัด จัดงาน Karmart Asian Beauty 
Blogger Contest 2016 เปิดโอกาสให้เหล่าบิวตี้บล็อกเกอร์หน้าใหม่ 
ได้มารังสรรค์ความงามด้วยเครื่องส�าอางจากคาร์มาร์ท 

มาลี โชคล�้าเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ แถลงข่าวการจัดงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair 
ครั้งที่ 58 โดยมี จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์, สมเด็จ สุสมบูรณ์, บุญ-
กิต จิตรงามปลั่ง, ปรีดา เตียสุวรรณ์, พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ร่วมงาน

ตัน ภาสกรนที และครอบครัว แสดงความยินดีและมอบรางวัล จาก
เงินส่วนตัว 1 ล้าน 5 แสนบาท เพื่อเป็นก�าลังใจแก่ 2 ฮีโร่นักกีฬา-     
เทควันโด โอลิมปิก ริโอเกมส์ 2016  ได้แก่ เทวินทร์ หาญปราบ และ 
พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ที่ ร้านตันตัน อิซากายะ เอสพลานาด รัชดาฯ

อ�านาจ เพญ็พงศ์ ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล บริษทั บิก๊ซ ีซเูปอร์
เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) และพนักงานจากสาขาทั่วประเทศ เข้ารับ
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ
แรงงาน ประจ�าปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน 

เสาวนติย์ วงศ์หิรัญเดชา ผูจ้ดัการผลิตภัณฑ์ ทสิโซต์ ประเทศไทย แถลง
ข่าวเปิดตัวนาฬิกา “TISSOT” คอลเลคชั่นส�าหรับสุภาพสตรีในปีนี้ 
โดยได้รับเกียรติจาก หวานหวาน-อรุณนภา พาณิชจรูญ ตัวแทนสาว
ยุคใหม่ ร่วมพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์และเสน่ห์ของนาฬิกาทิสโซต์ 

คมศานต์ จวิากานนท์ กรรมการผูจั้ดการ บรษิทั ดลีกัซ์ โฮเทล ซพัพลาย 
จ�ากดั ผู้ก่อตัง้ แบรนด์ “ลกัซ์ชัวร์รี”่ ประกาศความส�าเรจ็กวาดยอดขาย
ทะลุ 100 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่รุ่น “คิงอาร์เธอร์” และ 
“ควีนอาร์เธอร์” เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการพักผ่อนหรูหรามีสไตล์ 

ภควันตสิงห พิศโนอี ทูตอินเดียประจ�าประเทศไทย เปิดเทศกาล “In-
dian Film Festival of Thailand 2016” โดยมวียัชาล ีกสัตเูรยี, กาเนศ 
ซาเลียน และ นรุตม์ เจียร-สนอง มาร่วมในงาน ณ โรงภาพยนตร์    
พารากอน ซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน

สังคม



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4396 (921) วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

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)

	 	 รายได้	:	เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่านํ้ามัน+ค่าคอมมิชชั่น 
ต่างจังหวัด รายได้	 45,000-55,000	บาท
กรุงเทพฯ	 รายได้	 25,000-35,000	บาท

สนใจติดต่อ วีเทค      โทร.08-1683-0168

รับสมัคร
 เซลส์แมนติดต่อร้านค้า

•	กรุงเทพฯ	1	คน	•	ต่างจังหวัด	1	คน

ต้องมีประสบการณ์ติดต่อร้านค้าประเภทเครื่องครัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

081683-OM-010816

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

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

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน

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.

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

รับสมัคร ช่างซอย (หญิง บุคลิกดี) 1 คน

ช่างสระ 1 คน ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

ร้านอยู่ สีลม ติดถนนใหญ่ หยุดอาทิตย์ 

 

02233-OM-060716

ง.ด.12,000+%...................(ช่างซอย)
โทร. 0-2233-0508............คุณอู๊ด

08149901-OM-280716-01

•	 บริการจัดส่งพนักงาน
•	 พนักงานดูแลผู้ป่วย+ผู้สูงอายุ
•	 พนักงานแม่บ้าน+แม่ครัว
•	 พนักงานพี่เลี้ยงน้องเล็ก-
	 น้องแรกคลอด
•		คนสวน-คนขับรถ
•		รับฝากดูแลผู้ป่วย-ประจ�าศูนย์ฯ
•	 	โดยพนักงานที่มีประสบการณ์

รับสมัครพนักงานทุกต�าแหน่ง 
ติดต่อ ศูนย์พระคุณ 136  ดอนเมือง

เบอร์โทร. 081-4886185
02-5651998

อยู่แถวแม็คโครบางบอน

สนใจติดต่อ	คุณเปิ้ล	โทร.08-1900-2444
081900-OM-020816-01

แม่บ้าน
รับสมัครด่วน

• ท�างานบ้านทั่วไป ซัก-รีดได้ • ไปเช้า เย็นกลับ
• เงินเดือน 9,000 บาท
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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

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

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

085854-AOM-180116-01

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

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

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


