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รูเ้ท่ารูท้นั อย่าไหวหวัน่ไปจน
เกินเหตุ กรรมก็จะบรรเทา
เบาลง   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
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“เปิดไฟส่องไล่คนโกง” แต่ไม่กล้าส่องตนเอง 
ไม่ต่าง “สังคมศรีธนญชัยใส่หัวโขนทศกัณฐ์” 
กฎหมายไม่ปรกติเพราะแบ่งชั้นวรรณะและเลือกปฏิบัติ 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ถาม 
“จริยธรรม” ยุครัฏฐาธิปัตย์ 
“โสภณ พรโชคชัย” เตือน “สมคิด” บุคคลอันตราย! 
“ลอย ลมบน” ให้จับตา “ธนารัฐ” เอื้อกลุ่มทุนเอกชน 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” วิพากษ์ “กับดักสังคมไทย” 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” มองความเป็นไทยผ่าน “โขนทศกัณฐ์” 
“วชิรวิชญ์ สิรชัยพงศ์กุล” ชี้การศึกษาไทยเข้าสู่ยุคมิคสัญญี 

วิบากกรรม!

editor59lokwannee@gmail.com

เพื่อให้ชนะประมูลงานหรือไม่
นัน้ ถ้ายนืกระต่ายขาเดยีวว่าทกุ
อย่างแข่งขันถูกต ้องตามระ 
เบียบ ถึงจะบอบช�้าอยู่บ้าง แต่
กน่็าจะได้รบัการชมูอืเดินเข้ามมุ
ลงจากเวทไีด้ อาจจะเสยีรปูมวย 
แต่ไม่ถึงกับแพ้น็อก มีโอกาส
ชนะแบบค้านสายตา เหมือน
หลายไฟท์ที่ได้รับการชูมือมา
ก่อนหน้านี้

ไม่ถึงกับน็อก?
การเปลี่ยนท่าทียอมถอย เปิด
ทางให้ตรวจสอบปัญหาอันเกิด
จากลูก-เมีย “บิ๊กติ๊ก” ก็เพื่อตัด
ไม่ให้สังคมเคลือบแคลง ตัดไม่
ให้โยงมาเกี่ยวข้องกับนายก
รัฐมนตรี สร้างแนวป้องกันไม่
ให้กระทบกระเทือนมากไปกว่า
นี้ ประเด็นท่ีดูเหมือนเป็นเรื่อง
ใหญ่ที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัย
เรื่องเส้นสาย หรือมีนอกมีใน

โลกวันนี้มีประเด็น 2

“ชีวาทัย”
รุกตลาดแนวราบ
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โลกวันนี้มีประเด็น  

มคีนตัง้ค�ำถำมเหมอืนกนัว่ำ
คนทีเ่ซน็อนมุตัใิห้ลกูพล.อ.ปรชีำได้งำน

ได้ตรวจสอบเกีย่วกบัทีต่ัง้ เงนิทนุ หรอืไม่

เรื่องจากปก

ปัญหาอนัเกดิจากลกู-เมีย “บิก๊
ติ๊ก” พล.อ.ปรีชำ จันทร์โอ-
ชำ ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งมี
สถานะเป็นน้องชายนายกรฐัมน 
ตรี “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ สร้างแรงเขย่ารัฐ-
บาลจนออกอาการเป๋
 จากที่พยายามอุ้ม พยายาม
ปกป้อง ต้องกลับล�ามาสอบหา
ข้อเทจ็จรงิ หลงัมหีลกัฐานต่างๆ
หลุดออกมาเรื่อยๆ
 การยอมถอยก็เพื่อตัดไม่
ให้สังคมเคลือบแคลง ตัด   
ไม่ให้โยงมาเกี่ยวข้องกับตัว
นายกรัฐมนตรี
 จะเห็นได้ว่าแม้มีองค์กรต่อ
ต้านคอร์รัปชันออกมาจี้ให้สอบ
หาข้อเท็จจริง แต่ก็การันตีใน
ความซื่อสัตย์ สุจริตของนายก
รัฐมนตรี
 จะเห็นได้ว่ามีค�าพูดเชิงคน 
ละคนไม่เก่ียวกัน เขาต้องช้ีแจง

การใช้บ้านในค่ายทหารเป็นที่
ตั้งของนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือ
ท�าการค้าแสวงหาก�าไร
 อย ่ างไรก็ตาม  มีคนตั้ ง
ค�าถามเหมือนกันว่า  คนที่เซ็น
อนุมัติให้ลูกพล.อ.ปรีชาได้งาน
ได้ตรวจสอบหรอืไม่อย่างไรเกีย่ว
กบัทีต่ัง้ เงนิทนุ ก่อนทีจ่ะให้ชนะ
ประมูลงาน
 เร่ืองแทนท่ีจะจบง่ายแค่
ว่าไม่เหมาะสมแล้วให้ออก
จากสถานท่ี อาจจบไม่ง่าย
อย่างที่คิดหากสอบกันอย่าง
จริงจังแบบสุดซอย
 ส�าหรับประเด็นที่ดูเหมือน
เป็นเรื่องใหญ่ที่หลายฝ่ายตั้งข้อ
สงสัยว่าอาศัยเส้นสาย หรือมี  

ของเขาเอง หรือหลานก็โตแล้ว
ไม่ได้เจอหน้ากันมานาน
 ทัง้หลายทัง้ปวงกเ็พือ่ตดัทอน
ไม่ให้โยงมาเกีย่วข้องกบันายกฯ
 สร้างแนวป้องกันไม่ให้กระ 
ทบกระเทือนมากไปกว่านี้
 ส ่วนแนวทางในการสอบ 
สวนในส่วนของกองทัพที่มีหลัก
ฐานว่ามีการท�าผิดระเบียบข้อ
ห้ามเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลใน
ค่ายทหาร
 ถึงตอนนี้ไม่มีใครรู ้ว ่าบท
ลงโทษของการฝ่าฝืนระเบียบ
นั้นร้ายแรงแค่ไหน
 หากไม่มีบทลงโทษก�าหนด
เอาไว้อย่างชัดเจน โทษหนักสุด
ก็อาจแค่สัง่ห้าม หรอืให้ออกจาก

นอกมีในเพื่อให้ชนะประมูลได้
งานหรือไม่นั้น
 ถ้ายนืกระต่ายขาเดยีวว่าเป็น 
การประมูลอย่างถูกต้อง มีการ
แข่งขันเสนอราคา ท�าทุกอย่าง
ตามระเบียบ
 ถึงจะบอบช�้าอยู่บ้างก็น่าจะ
ได้รบัการชมูอืเดนิเข้ามมุลงจาก
เวทีได้
 แม้จะมีประเด็นชวนสงสัย
เรื่องบริษัทใหญ่ท�าแพ้ประมูล
งานให้นิติบุคคลน้องใหม่ที่    
ทุนจดทะเบยีนต�า่ ไม่มปีระสบ-
การณ์ และตวัเลขประมลูทีเ่สนอ
ต่างกันแค่หลักพันบาทปลายๆ
ก็ตาม
 ทายผล..อาจจะเสียรูปมวย
บ้าง แต่ไม่ถึงกับแพ้น็อก มีโอ-
กาสได้รับการชูมือให้ชนะแบบ
ค้านสายตา
 เหมอืนหลายไฟท์ทีไ่ด้รบั
การชูมือมาก่อนหน้านี้

ไม่ถึงกับน็อก?

ภาพจากส�านักข่าวอิศรา



กรณ ี“เจ๊ป”ู และพวก กบั กรณคีรอบครวั 
“บิก๊ต๊ิก” กลายเป็นประเดน็ร้อนทางการ
เมืองและกระแสสังคมที่จะสะท้อนให้ 
“ความยตุธิรรม” ภายใต้อ�านาจ “รฏั-
ฐาธปัิตย์” ว่าโปร่งใส เป็นธรรมและไม่
เลอืกปฏบิตัจิรงิหรอืไม่?
 กรณ ี “เจ๊ป”ู และพวกใช้ “มาตรา 
44” ปกป้องผูเ้กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ
และให้การ “ยดึทรพัย์” ไม่สะดดุ ท�าให้มี
การต้ังค�าถามว่าถ้าทกุฝ่ายท�าหน้าทีอ่ย่าง
บริสทุธิ ์ยุติธรรมและเป็นธรรมแล้วจะกลวั
อะไร?
 เปรียบเทียบกับกรณีครอบครัวน้อง
ชาย “ท่านผูน้�า” แม้ไฟเขยีวให้ “องค์กร
ปราบโกง” ตรวจสอบ แต่ท�าไมคนส่วน
ใหญ่จึงเช่ือว่าผลจะออกมาเหมือนหลาย
กรณใีนกองทพั โดยเฉพาะเรือ่ง “จรยิ-
ธรรม”!
 วาทกรรมปราบโกงด้วยการ “เปิดไฟ
ส่องไล่คนโกง” หากไม่กล้าส่องตนเอง
และพวกพ้อง กไ็ม่ต่างกบัวาทกรรมก�ามะ 
ลอของ “สังคมศรีธนญชัยใส่หัวโขน
ทศกณัฐ์” อย่างที ่“โลกวนันีว้นัสขุ” มา
พร้อม “โขนทศกณัฐ์” ท่ีห้ามแตะต้อง 
เพราะถอืเป็นของสงู จะท�าอะไรต้องกราบ
ไหว้บชูาและได้รบัอนญุาตจากเหล่าคนดี
ก่อน
 เมือ่ “กฎหมายถูกบิดเบือน” เมือ่ 
“ความยุติธรรมล�าเอียง” การอ้าง
เรือ่งคณุธรรม จรยิธรรม และธรร-
มาภบิาล กเ็ป็นแค่เรือ่งก�ามะลอทีถ่กู
สวมทับไว้ด้วยหัวโขนแห่งความดี
ส�าหรับ “คนดี” ทีม่ไีว้ให้กราบเท่านัน้!

สังคมศรีธนญชัย!
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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ยืน่กรรม อกีฝ่ายจะรบักรรม แต่กก็ลวัว่ากรรม
จะสนองกลบัไปทัง้คูเ่หมอืนกนั
  อย่างเรือ่งเรยีกค่าเสยีหาย ทีม่ข่ีาวว่า
ข้าราชการทัง้คนใหม่และคนเก่าก็กระอัก 
กระอ่วนท่ีจะเซน็ เวลานีจึ้งเป็นว่าจงัหวะ
ใครมาท�าก็ต้องรับไป จะเป็นเรื่องกรรม
สนองโกงหรอืไม่กต้็องดกูนัไป ทัง้ข้าราช 
การและนกัการเมอืง จะด้วยความจ�าเป็น 
หรอืด้วยความอยาก กล้็วนแต่กรรมลาก
พาไป ท�าให้เกดิทกุข์ทีเ่รยีกว่า “ทกุขลาภ” 
คอื ได้ลาภ ได้ยศ ได้สรรเสรญิ กต้็องมถีกู
นนิทาว่าร้ายต่างๆนานาเป็นธรรมดา  
  กรรมเก่า  กรรมใหม่  ซดัถาโถมเข้ามา น�า้
ท่วมไปตัง้หลายปีแล้ว  ยงัมาโถมใส่ท่วมทบั  มี
คดถีงึ 15 คด ี แล้วจะท�าอย่างไรถงึจะพ้นกรรม 
อาตมากต็อบว่า ถ้าควบคมุ “ผสัสะ” ให้ด ีถ้า
อะไรมากระทบกใ็ห้มนักระทบพบผ่าน อย่าให้
มนักระเทอืนเลือ่นลัน่ร�าคาญใจ อะไรจะเกดิให้
เกดิ พอได้เหน็  ได้ยนิ  ได้ฟังกบ็อกมนักระทบ
แล้ว  ผสัสะแล้ว ระวงั อย่ารกั อย่าชงั อย่าวบูวาบ 
อย่าหวัน่ไหวไปกบัมนั 
 ผัสสะเป็นตวัคมุกรรมให้อยูเ่หนอืกรรม 
ถ้าเราไม่อยู่ใต้กรรมเกินไป หรอืกรรมจะ
ซัดมาใส่เท่าไร ตั้งท่ารับคุม ผัสสะให้ดี 
เพราะทกุข์สุขก็อยู่ทีผั่สสะน่ีแหละ เขาจะ
โยน จะตัดสิน ได้ยินแล้ว ก็ต้องบรกิรรม
ภาวนาตามหลกัของพระพุทธศาสนาว่า รู้
แล้ว ได้ยนิแล้ว ระวงัอย่ารกั อย่าชงั อย่า
วูบวาบ เขาจะให้โทษให้ทุกข์ก็รับอย่างรู้
เท่ารูท้นั อย่าไหวหวัน่ไปจนเกนิเหต ุกรรม
กจ็ะบรรเทาเบาลง  
  ส่วนไปไหว้พระ สวดมนต์ ท�าบญุ ท�าทาน 
กค็งบรรเทาเบาลงได้บ้างหรอก แต่ทัง้หมดต้อง
ฝึกควบคมุผสัสะ พอศาลตดัสนิ พอคดเีรือ่งใด
โผล่ขึน้มากร็บัได้ โถมเข้ามากต็ัง้รบัได้ กระทบ
กอ็ย่าให้มันกระเทอืนเล่ือนลัน่  ให้รูว่้าเรารูท้นั
มันน่ะ  อะไรที่จะมากระทบกับเราก็ตั้งรับให้ดี  
เขาโยนใส่มายงัไง  มนักค็งไม่หล่นทบัเท้า  ทบั
จติทบัใจ ถ้าตัง้ท่ารบัดี   
  เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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หลักของพระพุทธศาสนาว่า รู้แล้ว 
ได้ยนิแล้ว ระวงัอย่ารกั อย่าชงั อย่า
วบูวาบ เขาจะให้โทษ ให้ทกุข์ กร็บั
อย่างรู้เท่ารู้ทัน อย่าไหวหวั่นไปจน
เกนิเหต ุกรรมกจ็ะบรรเทาเบาลง  

เมืองไทยคนท่ีเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วลงไป
อย่างสบายๆ ไม่มวีบิากกรรมไล่ตามหลงั หรอื
มวีบิากกรรมกไ็ม่หนกั  อย่าง 2 ท่านนีค้อื คณุ
ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมนตร ี กบั
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี
คนปัจจบุนั ค่อนข้างจะได้รบัวบิากกรรมหนกัทัง้
คู ่จงึต้องมาเผชญิหน้ากนั
 อดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์ต้องเผชญิมรสุมต่างๆ 
โดยเฉพาะคดโีครงการจ�าน�าข้าวทีถ่กูกระทรวง
การคลงัให้ต้องชดเชยเงนิค่าเสียหายถึง 35,000 
ล้านบาท ยงัไม่รวมคดอีืน่ๆทีจ่ะตามมาอกี  
 ขณะท่ีพล.อ.ประยุทธ์ แม้ผลส�ารวจโพล
หลายส�านักอยากจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีก
สมยั หลังการเลอืกตัง้ปี 2560 แต่สถานการณ์
ของท่านนายกฯ เวลานีก้ถ็กูมรสมุวบิากกรรม
โถมใส่ไม่น้อยเหมอืนกนั ทัง้ทีท่่านไม่ได้ก่อ แต่
เกดิจากพฤตกิรรมของคนตระกลูท่านเอง ส่งผล
ให้สงัคมวพิากษ์วจิารณ์อย่างมาก ทัง้เรือ่งน้อง
สะใภ้กรณฝีายแม่ผ่องพรรณ หรอืหลานชายที่
ตัง้บรษิทัรบัเหมาก่อสร้างในกองทพัภาคที ่3 ซึง่
ก�าลังมกีารตรวจสอบอยู ่ขนาดท่านนายกฯ ต้อง
เอ่ยปากว่าจะไม่เข้าไปยุง่เกีย่ว
  พล.อ.ประยทุธ์บอกว่าเรือ่งของหลานชายที่
เป็นลกูของน้องชายคอื พล.อ.ปรชีา จนัทร์-
โอชา ปลดักระทรวงกลาโหม กใ็ห้สอบไป เขา
กร็บัผดิชอบของเขาเอง มนัคนละเรือ่ง คนละคน
กบัตน แต่กย็อมรบัว่ามคีวามห่วงใย เพราะเป็น
น้อง แต่กท็�าอะไรไม่ได้ ช่วยอะไรไม่ได้ ช้ีแจง
ส่งเดชไม่ได้ หากผดิกผ็ดิ 
 เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งกับอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์
และท่านพล.อ.ประยทุธ์ อาจเรยีกว่าอกีฝ่ายจะ

วิบากกรรม!
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ควนัหลงยกแรกศกึ‘มะกนัไฟท’์

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

การโต้อภิปรายรอบแรกของผู้
สมคัรชงิต�าแหน่งประธานาธบิดี
สหรฐั ระหว่างนางฮลิลาร ีคลนิ-
ตัน จากพรรคเดโมแครต กับ 

รับความสนใจจากทั่วโลกมากที่สุด
ครัง้หนึง่ คาดตวัเลขเบือ้งต้นมผีูช้ม
ถ่ายทอดสดราว 80-100 ล้านคน
 ส�านักข่าวซีเอ็นเอ็นท�าโพล
หลงัการดเีบต โดยสอบถามผูม้ี
สทิธิอ์อกเสยีงเลอืกตัง้ 521 ราย 
ปรากฏว่าฮลิลารคีว้าคะแนนชนะ
ขาดลอย 62% ทรัมป์ได้เพียง 
27% ท�าให้บางส�านกัข่าวถงึขัน้
รายงานว่า ทรมัป์แพ้หลดุลุย่ใน
ระดบั “Shock loss”  
 นักวิเคราะห์การเมืองชัน้น�าส่วน
ใหญ่ก็เทคะแนนให้ฮิลลารีเช่นกัน 
โดยมองกันว่าฮิลลารีและทีมงาน
เตรยีมตวัมาด ี น�าเสนอเป็นขัน้เป็น
ตอนและถกูจงัหวะ ขณะทรมัป์ออก
แนว “มวยวัด” พดูสะเปะสะปะ แต่
มเีสน่ห์อยูบ้่างจากการหยอดมขุตลก  
 จอห์น ฮวิแด็ค นกัวเิคราะห์
การเมอืงอาวโุสแห่งสถาบนับรุก๊-
กิงส์ (Brookings Institution) 
มองว่าฮลิลารที�าได้ไม่ถงึขัน้เพอร์ 
เฟกต์ แต่ท�าได้ดกีว่าคูแ่ข่ง “การ
โต้อภิปรายชิงต�าแหน่งประธา-
นาธิบดี ไม่จ�าเป็นต้องท�าให้ดี
เลิศ ประเด็นส�าคญัคอืต้องท�าให้
ดีกว่าคูแ่ข่งกพ็อ”

 นกัวเิคราะห์มองว่า ฮลิลารยีงิอกี
หน่ึงหมัดเด็ดช่วงนโยบายต่างประ 
เทศและเศรษฐกจิ ซึง่ทรมัป์กล่าวหา
ฮลิลารีและพนัธมิตรทางการเมอืงว่า 
ท�าให้สหรัฐเสียต�าแหน่งงานให้จีน
และเม็กซิโก จากแผนการค้าที่แย่    
ไร้ประสทิธิภาพ    
 ฮิลลารีสวนกลับโดยกล่าวหา
ทรมัป์ว่า ใช้กลวธิเีอาเปรยีบคูธุ่รกจิ
ที่มีขนาดเล็กกว่าตลอดอาชีพการ  
ท�าธุรกจิของทรัมป์ นอกจากนัน้ ฮลิ-
ลารยีงัเรยีกร้องให้ทรมัป์จ่ายภาษทีี่
แอบเลีย่งมานานคนืให้รฐั
 หลงัการดเีบตนาน 90 นาที
เปิดฉากลง กองเชยีร์ในภมูภิาค
เอเชยีท่ีตดิตามถ่ายทอดสด มอง
ว่าฮลิลารที�าได้เหนอืกว่า ส่งผลให้
ดชันีหุน้หลายตลาดและสกลุเงิน
ท่ีมีความเส่ียงสูงปรับตวัเพิม่ขึน้ 
 ทัง้นี ้ชาตเิอเชยีส่วนใหญ่รวมทัง้
ไทย เป็นกองเชยีร์ของฮลิลาร ีเพราะ
มองว่าหากฮลิลารคีว้าต�าแหน่งผูน้�า
สหรัฐ จะช่วยให้การค้าการลงทุน
และการเมืองระหว่างภูมิภาคเอเชีย
กบัสหรฐัราบรืน่   
 ส�าหรบัการโต้อภปิรายเหลืออีก 
2 ครัง้ ในวันที ่9 และ 19 ตลุาคม
 งานหนกั “2 ไฟท์” ทีเ่หลอื 
ตกอยูก่บัทมี “พีเ่ลีย้ง” รวมทัง้  
ตัวของทรัมป์เองว่าจะ “แก้ทาง
มวย” อย่างไร จงึจะกวาดคะแนน
คว�า่ ฮลิลารลีงได้ ในวนัเลอืกตัง้ 
8 พฤศจกิายน    
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การโต้อภปิรายรอบแรก
ของผู้สมัครชิงต�าแหน่ง
ประธานาธบิดสีหรฐั ปรา
กฏว่านางฮลิลาร ี คลนิ-
ตนั จากพรรคเดโมแครต
ชนะ นายโดนลัด์ ทรมัป์ 
จากพรรครพีบัลกินั ขาด
ลอย ท�าให้ทรมัป์ตกทีน่ัง่
ล�าบากในการดีเบตที่
เหลอือกี 2 ครัง้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

โรเจอร์ ดาห์ล แห่ง japantimes.co.jp แดกดันผู้น�าเกาหลีเหนือ
ด้วยการรวบรวมหัวรบอันตรายของโสมแดง โดยมี “หัวรบคิม
จองอึน” รวมอยู่ด้วย 

 

นายโดนลัด์ ทรมัป์ จากพรรครี
พับลิกัน ปิดฉากลงด้วยความ
ช่ืนมืน่ของกองเชียร์ฮลิลาร ีซึง่มี
ชาตเิอเชียส่วนใหญ่รวมอยูด้่วย  
 การแสดงวิสัยทัศน์และประชัน
วาทศลิป์ครัง้นี ้จดัขึน้ทีม่หาวิทยาลยั
ฮอฟสตรา รฐันิวยอร์ก ตรงกบัเวลา
ไทยเช้าวนัองัคารที ่ 27 กนัยายนที่
ผ่านมา โดยเป็นการโต้อภปิรายทีไ่ด้

ข้อมลูภาพ  edition.cnn.com
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เศรษฐกิจ

นายบญุ ชนุ เกยีรต ิกรรมการผู้
จัดการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื “CHEWA” เปิดเผย 
ว่า ล่าสดุทางบรษิทัได้เปิดตวัโครง 
การชวีาทยั เพชรเกษม 27 มลูค่า
โครงการ 1,700 ล้านบาท ในรูป
แบบคอนโดมิเนียม ต้ังอยู่บนพื้น 
ที ่4-0-36 ไร่ ถนนเพชรเกษม เป็น
อาคารสงู 26 ชัน้ 1 อาคาร จ�านวน
ห้องพัก 638 ยูนิต และร้านค้า
จ�านวน 14 ยนูติ โดยม ี3 รปูแบบ
ให้เลอืก คือ แบบ Studio ขนาด 24-
26 ตร.ม. จ�านวน 205 ยนูติ แบบ 
1 ห้องนอน ขนาด 26-37 ตร.ม. 
จ�านวน 387 ยนูติ และ แบบ 2 ห้อง
นอน ขนาด 40-55 ตร.ม. จ�านวน 
46 ยนูติ โดยห้องทกุขายแบบ fully 
furnished ตกแต่งเฟอร์นเิจอร์แบบ
ครบเซต ราคาขายเริ่มต้นที่ 1.9-
4 ล้านบาท หรอืราคาเฉลีย่อยูท่ีป่ระ 
มาณ 8-9 หมืน่บาทต่อตร.ม.
 ส�าหรบัโครงการนีถ้อืว่าเป็นโครง
แรกทีบ่รษิทัลงทนุพฒันาโครงการ
ในย่านฝ่ังธนบรุ ีโดยท�าเลทีต่ัง้โครง 
การอยูใ่นจดุยทุธศาสตร์ย่าน CBD 
ของฝ่ังธนบรุตีรงข้ามกบัมหาวทิยา 
ลยัสยาม ใกล้ห้างสรรพสนิค้า และ
อยูใ่กล้สถานรีถไฟฟ้าบางหว้าเพยีง 
350 เมตร และในอนาคตยังเป็น
ส่วนต่อขยายของสถานรีถไฟฟ้าสาย
สีน�้าเงินอีกด้วย ขณะที่ราคาที่ดิน
ย่านนีม้กีารปรบัราคาสงูขึน้ต่อเนือ่ง
ปัจจุบันอยู่ที่ 2.5-3 แสนบาทต่อ
ตร.ว. ถ้าใกล้ห้างสรรพสนิค้าจะอยู่
ท่ี 3.5 แสนบาทต่อตร.ว. อีกทั้ง

‘ชีวาทยั’รกุตลาดแนวราบ

ซพัพลายมไีม่มาก โดยส่วนใหญ่จะ
อยู่บริเวณบางหว้า ซึ่งขณะนี้มี 3 
โครงการเหลอืขายไม่ถงึ 1,000 ยนูติ 
ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 1.2 แสนบาท
ต่อตร.ม. ดังนั้นบริษัทเชื่อม่ันว่า 
โครงการนี้จะตอบโจทย์ความต้อง 
การได้เป็นอย่างด ี ทัง้ในแง่ซือ้เพือ่
อยู่อาศัย หรือเพื่อลงทุนปล่อยเช่า 
ซึ่งทางบริษัทเตรียมจัดงาน VVIP 
Day ในที ่1-2 ตลุาคม 2559 เปิด
ให้ผูส้นใจเข้าชมห้องตวัอย่างพร้อม
รบัข้อเสนอพเิศษมลูค่ารวม 170,000 
บาท โดยทางบรษิทัได้ตัง้ยอดขาย
ถงึสิน้ปีนีท้ี ่60% ปัจจบุนัมยีอดขาย
แล้ว 35% ทัง้นี ้หากยอดขายได้ตาม
เป้าทางบริษัทจะปรับราคาเพิ่มขึ้น
ประมาณ 5% 
 ส�าหรับแผนการพัฒนาโครง 
การต่อจากนีน้ัน้ ในช่วงเดอืนตลุา-
คมนี้ทางบริษัทเตรียมเปิดตัวโครง 
การ ชวีารมย์ รงัสติ-ดอนเมอืง ถนน
รงัสติ-นครนายก 7 มลูค่าโครงการ 
500 ล้านบาท ซึง่เป็นโครงการแนว
ราบโครงการแรกของบรษิทั บนพืน้

โครงการประมาณ 15ไร่ จ�านวน 81 
หลัง พัฒนาในรูปแบบบ้านเดี่ยว 
ขนาดพืน้ที ่54 ตร.ว. ราคาขาย 7.9 
ล้านบาท และบ้านแฝด ขนาดพืน้ 
ที ่39 ตร.ว. ราคาขาย 4.9 ล้านบาท 
ทัง้นี ้แบ่งการพฒันาเป็น 2 เฟส โดย
เฟสแรกเป็นบ้านสร้างเสร็จพร้อม
โอน 31 หลงั ส่วนทีเ่หลอืจะทยอย
ก่อสร้างอย่างต่อเนื่องคาดว่า การ
ก่อสร้างโครงการจะแล้วเสร็จสม-
บรูณ์ปลายเดอืนมนีาคมปี 2560 
 นอกจากนี ้บรษิทัมแีผนพัฒนา
โครงการอย่างน้อย 3 โครงการ มลู 
ค่าโครงการรวมประมาณ 4,300 
ล้านบาท ในปี 2560 โดยเป็นโครง 
การแนวราบ 2 โครงการและคอน
โดมเีนยีม 1 โครงการ ทัง้นีว้างงบ
ซือ้ทีด่นิในปีหน้าในส่วนของบริษัท
ที ่ 400-500 ล้านบาท อย่างไรกดี็ 
ทางบริษัทยังตั้งเป้าหมายเพิ่มสัด 
ส่วนการพัฒนาโครงการระหว่าง
โครงการแนวราบและแนวสงูให้เท่า
กนัในอกี 2 ปีข้างหน้า

 
In Brief : ย่อความ

บญุ ชนุ เกยีรติ

ชวีาทยั ปักหมดุแนวรถไฟ-
ฟ้าฝ่ังธนฯ ผดุคอนโดฯ “ช-ี
วาทยั เพชรเกษม 27” มลู
ค่า  1,700  ล้านบาท  แย้มแผน
รกุตลาดแนวราบน�าร่องจ่อ
เปิด “ชวีารมย์ รงัสติ-ดอน
เมอืง” ในเดอืนต.ค.นี ้ส่วน
ปี 60 เล็งพัฒนา 3 โครงการ
กว่า 4 พนัล้าน  

เสวนำ : บริษทั บัตรกรงุไทย จ�ากดั 
(มหาชน) หรือ เคทซี ีร่วมกบั บรษัิท 
เวลิด์ เอก็ซ์พลอเรอร์ จ�ากดั จดังาน
เสวนาพาเทีย่ว # ครัง้ที ่1 “รูจ้กัเขา 
รูจ้กัเรา” เรือ่งเล่าจากเขาสงูท่ีทุกคน
ควรรู้ก่อนออกเดนิทาง  ให้กบัสมา 
ชกิบตัรเครดติเคทซีแีละผูท้ีส่นใจได้
รับฟังเรื่องราวและประสบการณ ์
แรงจงูใจ  พร้อมการเตรยีมตวัท่ีถูก
ต้องโดยวทิยากรพเิศษหลายท่าน

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 21,650.00 บาท

 ขาย 21,750.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,254.00  บาท

 ขาย   21,750.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,325.20  ขาย 1,325.60
ลอนดอน ซื้อ 1,325.20  ขาย 1,325.60

ภาวะหุ้น 28 กันยายน 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) 

34.84

39.4475

46.76875

4.5713

0.35683

25.7495

-9.81 1,479.58 
  38,658.83
-14.44 2,107.35 
  23,573.88
-6.28 941.30 
  19,035.00
-3.50 553.63 
  2,011.11

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,596.16 -10.29

2,244.17 -21.22

2,392.30 -17.31

1,745.04 -12.64

2,278.05 -20.60

2,730.38 -14.23

1,173.96 -6.27 

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

 2,967.44 

7.68

10,174.63 

26.32

21,164.95 

54.75

 4,400.94 

11.38

9,407.83 

24.34

20,840.60 

53.91

-1,433.49

766.80

324.35



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222
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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)

085854-AOM-180116-01

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

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

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

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

อยู่แถวแม็คโครบางบอน

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

แม่บ้าน
รับสมัครด่วน

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

	 	 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 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

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
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
089002-OM-230916-01

ที่ดิน
ถมแลว
สนใจติดตอ T. 08-9002-8928

ขาย
 โครงการสวัสดิการ มก. (นนทรี 2)

คลอง 6 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

150 ตร.ว.

089002-OM-230916-01

ที่ดิน
ถมแลว
สนใจติดตอ T. 08-9002-8928

ขาย
 โครงการสวัสดิการ มก. (นนทรี 2)

คลอง 6 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

150 ตร.ว.
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ขายอาคารพาณิชย

ดำเนินสะดวก 3.5 ชั้น
ริมถนนใหญ สมุทรสงคราม-บางแพ
ทำเลดี กวาง 5 เมตร x 16 เมตร 
พื้นที่ 34.1 และ 34.5 ตร.ว.
พื้นที่ใชสอย 244 ตร.ม. 3 หองน้ำ

สนใจติดตอ คุณอัญรินทร  09-9978-2987

ราคาเพียง 

3.8 ลาน
เทานั้น

ขายที่ดินสวย
ทำเลดี มีหลายแปลง

ติดตอ
เบอรโทร. 09-9978-2987

จ.สมุทรสงคราม
ใกลดอนหอยหลอด

เจาของขายเอง *4 ไร
23 ตร.ว. ต.บางแกว 
ที่หัวมุมถนน 2 ดาน
หางจากพระราม 2

เพียง 2 กม.
*10 ไร 2 งาน 85 ตร.ว.

ต.บางจะเกร็ง
 ติดถนนใหญ 140 เมตร

099978-OM-130916-01

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

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

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 17 ฉบับที่ 4419 (944) วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

กีฬา

‘ฮอตชอต’ อลนั เชยีเรอร์ กองหน้าต�านาน
ของทีม “สิงโตค�าราม” อังกฤษ ออกมา  
ยอมรบัทัง้โกรธ และเสยีใจ ต่อเหตกุารณ์
ของแซม อลัลาร์ไดซ์ ทีห่ลดุจากต�าแหน่ง
ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  
 “ผมโกรธ และเสียใจมาก ผมงงมากว่า   
มันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่เคยให้สัม-
ภาษณ์ว่า มันเป็นความฝันของผมที่รับงานนี้ 
ผมรู้สึกโกรธมากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น” 
เชียเรอร์ ให้สัมภาษณ์กับ BBC Radio 5 
 ผมไม่คดิว่าองักฤษจะตกต�า่ลงไปมากกว่า
ท่ีเกิดขึ้นในศึกยูโร 2016 ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่าน
มา เราเป็นที่หัวเราะของโลกฟุตบอลไปแล้ว”  
 อัลลาร์ไดซ์ มีอันต้องเด้งจากต�าแหน่งผู้
จัดการทีมชาติอังกฤษ หลังจากที่โดนเปิดเผย

คลปิการเจรจาต่อรองกบันกัลงทนุ ในเรือ่งของ
การโยกย้ายทีมไม่ถูกต้อง โดย อัลลาร์ไดซ์ ขอ
ค่าน�้าร้อนน�้าชา เป็นเงิน 400,000 ปอนด์
 “มเีงนิมากมายในเกมฟตุบอลของเรา และ
มันก็แย่มากส�าหรับคนที่ต้องการมัน ซึ่งนั่น
เป็นสถานการณ์ทีไ่ม่ดเีลย ผมกลัวมาตลอด ถงึ
เวลาเราต้องจัดการมนัในทศิทางที่ถกูต้อง เรา
ต้องยอมรับคนที่หัวเราะเรา ผมคิดว่า ตอนนี้
ทีมชาติอังกฤษก�าลังเป็นตัวตลกในสายตาคน
ทั่วโลก” อดีตหัวหอกทีมชาติอังกฤษ กล่าว 
 ริโอ เฟอร์ดินานด์ อดีตกองหลังทีมชาติ
องักฤษ และทมีแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ เป็นอีก
คนหนึง่ทีใ่ห้ความเหน็ในเรือ่งนี ้“ผมว่า คนใน
วงการฟุตบอลทั่วโลก ก�าลังหัวเราะเราอยู่ 
ต�าแหน่งผู้จัดการทีมชาติอังกฤษดูจะเป็นเรื่อง
ตลกส�าหรับพวกเขา” 

โลกกีฬา

อลัน เชียเรอร์ อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษ 

‘แมค็ล์รอย’พร้อมลยุ

‘เดอ บรอยน์’เดีย้ง

‘เดมป์ซีย์่’พกัยาว

รอรี ่ แมค็ล์รอย พร้อมแล้วทีจ่ะลงท�าศกึ
ไรเดอร์ คพั 2016 ช่วงสดุสปัดาห์นี ้ภายใต้
การน�าของดาร์เรน คลาร์ก กปัตนัทมียโุรป 
ซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกของท้ังคู่ในรอบ 
17 ปี โดย แมค็ล์รอย กล่าวว่า “ผมคดิทมี
ของเราโชคดมีาก ทีม่โีอกาสได้เล่นภายใต้
กปัตนัทีย่ิง่ใหญ่มาตลอด อาท ิโคลนิ มอนต์
โกเมอรี,่ โฮเซ่ มาเรีย โอลาซาบาล เป็นต้น 
และโดยส่วนตวัของผมเอง ผมต้องการทีจ่ะ
ชนะเพือ่กปัตนัทีมของผม และกเ็หมอืนกบั
ปีนีท้ีพ่วกเรามัน่ใจ เพราะว่าพวกเราอยูใ่น
ช่วงทีด่ ีและดาร์เรน กส็ดุยอดด้วย” 

เควนิ เดอ บรอยน์ ต้องพลาดลงสนาม
ช่วยทมี “เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชสเตอร์ ซติี้ 
เป็นเวลา 3 สปัดาห์ จากอาการบาดเจบ็ที่
กล้ามเนือ้ต้นขา ในเกมทีท่มีเอาชนะสวอน
ซ ีมาได้ 3-1 ในศกึพรีเมยีร์ ลกี เมือ่วนัเสาร์
ทีผ่่านมา โดยทางด้าน เป๊บ กวัดโิอล่า กนุ 
ซอืชาวสแปนชิ ของทมี กล่าวว่า “อาการ
บาดเจบ็ของเควนิ ไม่หนกัหนาอย่างทีเ่รา
กงัวลก่อนหน้านี ้ อาจจะต้องใช้เวลา 2-3 
สปัดาห์ เขากจ็ะพร้อมส�าหรบัทมี ดอกเตอร์
คแูกต เป็นแพทย์ทีด่คีนหนึง่ของโลก พวก
เรารูส้กึปลอดภยัเมือ่มเีขาอยูใ่นทมี” 

คลนิต์ เดมป์ซีย์่ กองหน้าของทมีซแีอต
เติล ซอนเดอร์ส ต้องพลาดลงในเกมทีเ่หลอื
ของเมเจอร์ ลกี เน่ืองจากหวัใจเต้นผิดปรกติ 
จากการเปิดเผยของทางสโมสร และน่ัน
หมายความว่ากองหน้า วยั 31 ปี ผูน้ีก้จ็ะ
พลาดลงช่วยทีมชาตสิหรฐัอเมรกิา ในศกึ
ฟตุบอลโลกรอบคดัเลอืก 2 นดั ช่วงเดอืน
พฤศจกิายน “เรือ่งการกลบัมาของเขา ไม่
ส�าคญัไปกว่าเร่ืองสขุภาพ ไม่ว่าจะเป็นระยะ
สัน้หรือว่าระยะยาวกต็าม เขามส่ีวนช่วยให้
ทมีเราอยูใ่นต�าแหน่งทีด่ ีและหวงัว่า เขาจะ
กลบัมาสูที่มอกีครัง้ ฤดกูาล 2017” การ์ธ 
ลาเกอร์เวย์ ผูจ้ดัการท่ัวไปของทมีกล่าว 

‘ฮอตชอต’เซ็งกรณี‘บิ๊กแซม’

เปลีย่นสนามโอลมิปิก2020
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 
2020 ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงสนามการแข่งขันกีฬาบางชนิด
เพื่อความเหมาะสม จากข้อเสนอของทาง
โตเกียว ท่ีเคยเสนอไว้ว่า สนามกีฬาการแข่ง
ขันส�าคัญๆแต่ละชนิดจะอยู่ไม่เกิน 8 กิโล-
เมตรนับจากหมู่บ้านนักกีฬา ใจกลางเมือง
โตเกยีว โดยกฬีาทีค่าดว่าจะมีการเปล่ียนแปลง

สนามประกอบไปด้วย 3 ชนิดกีฬา คือ วอล-
เลย์บอล, ว่ายน�า้ และแข่งเรอืพาย และเรอืแคนู 
โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณา
เรือ่งสถานทีท่ีเ่หมาะสมกนัอกีครัง้หนึง่ รวมถงึ
การสร้างสนามขึ้นมาใหม่เลย แต่อย่างไรก็ 
ตามการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ก็จะต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโอลิมปิก
สากล ด้วย 

ข้อมูลภาพ : www.chroniclelive.co.uk
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บันเทิง

‘เฮยีฮอ้’ดนัรายการเดด็ชว่งไพรม์ไทม์

‘เชฟฟาร์ด’เสยีชวีติ
จนี เชฟพาร์ด นกัร้องคนัทรี ่เจ้าของผลงานเพลง
ฮติหลายเพลง รวมทัง้ Slippin Away ได้เสยีชวีติ
แล้วด้วยวยั 82 โดยเสยีชวีติทีแ่นชวลิล์ ซึง่ เจสซี 
ชมติช์ โฆษกส่วนตวัของเธอเป็นผูป้ระกาศข่าวนี ้
 “เราต้องขอแจ้งข่าวร้ายว่า จนี เชฟฟาร์ด เสยี
ชวีติแล้ว ซึง่เราต่างกเ็สยีใจ ทกุคนต่างคดิถงึเธอ
ตอนทีอ่ยูบ่นเวท”ี ชมติช์ กล่าว   
 เชฟฟาร์ด ถอืเป็นนกัร้องคนัทรีห่ญงิทีป่ระสบ
ความส�าเรจ็มากคนหนึง่ เธอเริม่เส้นทางบนัเทิง
ต้ังแต่ปี 1940 โดย แฮงก์ ธอมป์ตัน นักร้อง        
คันทร่ีเห็นแววตอนเธอร้องเพลงและเล่นกีตาร์    
ซ่ึงต่อมาเธอมผีลงานตามมามากมาย โดยเพลง 
A Dear John Letter ขึน้อนัดบั 1 ชาร์ตเพลงคนั
ทรี ่เมือ่ปี 1953 และในปี 2011 เชฟฟาร์ด ได้รบั
การจารกึในหอเกยีรตยิศดนตรคีนัทรี ่ 
 ซ่ึงหลังข่าวการเสยีชีวิตของ เชฟฟาร์ด แพร่
ออกไป ก็มแีฟนๆและบคุคคลในวงการบนัเทงิมา
เขยีนแสดงความเสยีใจหลายคน อย่างไรกต็าม ยงั
ไม่มีรายละเอียดถึงสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึง
ก�าหนดการพธิศีพ

  
 

	 ทะเบียนเลขที่					0107536000528

ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 บริษัท	โรงพยาบาลรามคำาแหง	จำากัด	(มหาชน)	ใคร่ขอเรียนให้ท่าน 
ผู้ถือหุ้นทราบว่าตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	 21	 
กันยายน	2559	ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	โดยนำากำาไรสะสมของ 
ปี	2558	มาจ่ายในส่วนที่เสียภาษีแล้วในอัตรา	30%	ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน	 
12,000,000	หุ้น	ในอัตราหุ้นละ	8.00	บาท	แก่ผู้ถือหุ้น	ซึ่งปรากฏรายชื่อ
อยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท	ณ	วันที่	5	ตุลาคม	2559	โดยกำาหนดจ่าย
ในวันที่	20	ตุลาคม	2559

	 จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

	 	 	 							ประกาศ	ณ	วันที่	27	กันยายน	2559
  

	 	 		 	 		(ทันตแพทย์ชำานาญ	ชนะภัย)  
	 	 	 	 					กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ข่าว และวาไรต้ี ด้านละครได้ขยายเวลาไพร์มไทม์
เป็น เวลา 18.20 น. ประเดมิด้วยละคร กระถนิ
รมิรัว้ ทีไ่ด้พระเอกระดบัแม่เหลก็ เติล้-ธนพล 
ข้ามช่องมาร่วมงานกบัช่อง 8 ครัง้แรก ต่อด้วย    
วาไรตีใ้หม่แกะกล่องรายการ Dream Song ร้อง 
สร้างฝัน ที่เปิดโอกาสให้คนที่มีฝันได้ใช้ความ
สามารถในการร้องเพลงเพื่อสร้างฝันของตัวเอง 
น�าโดยพธิกีรคูห่ ูตัก๊-มยรุา และ ไก่-สมพล รวม
ถึงคอนเทนต์ใหม่ ประเภทซีรี่ส์เกาหลีและจีน 
อย่าง Let’s Fight Ghost วุ่นรักวิญญาณ 
หลอน, Legendary Warrior ศกึจอมยทุธไร้ 
เทยีมทาน, Son of Heaven เจ้าหนจูอมรา-

สร้างคอนเทนต์เอาใจคนดูไม่หยุดนิ่ง ล่าสุด 
สถานโีทรทศัน์ช่อง 8 “เข้มทกุเรือ่งราว สดุ
ทกุอารมณ์” เดนิหน้าจดัเตม็ดนัละครไทย  ครบ
รสเอาใจแฟนๆ รวมทั้ง ซีรี่ส์เกาหลี-จีน ข่าว       
วาไรตี ้ ถ่ายทอดสดมวยดัง พร้อมเพิม่ชว่งเวลา      
ไพร์มไทม์ครองใจคนเมืองและหัวเมือง โดย       
เฮยีฮ้อ-สรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์เจ้าของสถานี
โทรทศัน์ช่อง 8 ได้เผยว่า
 “เพื่อเป็นการตอกย�้าจุดยืนของ สถานีโทร 
ทศัน์ช่อง 8 “เข้มทกุเรือ่งราว สดุทุกอารมณ์” 
เราได้ปรบัและเพิม่คอนเทนต์ให้เข้มข้นมากย่ิงข้ึน 
ซึง่คอนเทนต์หลกัของ ช่อง 8 จะมทีัง้ละคร กฬีา 

ชันย์ ก็ได้ปรับช่วงเวลาเป็น 22.00 น. ทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ ส่วนรายการข่าวซึ่งปัจจุบันครอง    
เรตติ้ง อันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งนอกจากจะ   
ขยายเวลาเป็น 4 ช่วงเวลาแล้ว ยงัเพิม่รายการ  
ข่าวใหม่ สะดดุข่าวเดด็ ในช่วงเวลา 22.00 น. 
ทุกวันเสาร์อีกด้วย มาถึงรายการถ่ายทอดสด   
มวยดงั ท่ีตอนนี ้8 แม็กซ์มวยไทย สามารถคว้า
เรตติง้รายการมวยอนัดบั 1 ภายในระยะเวลาอนั
รวดเรว็ ตามด้วย เดอะ แชมป์เป้ียน, มวยไทย
ตดัเชอืก และ มวยไทยแบทเทลิ ศกึค่ายชน
ค่าย ก็ได้รับความนยิมและมีเรตติ้งอันดบัต้นๆ
เช่นกัน ซ่ึงมัน่ใจว่าท้ังละครเวลาใหม่ต่อเนือ่งด้วย
รายการวาไรตี้จะเป็นเวลาไพร์มไทม์ที่สามารถ
เจาะกลุม่ครอบครัวท่ีดไูด้ทุกเพศทุกวยัและขยาย
ฐานผูช้มได้ตามเป้าหมาย”
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hisonews@gmail.com

MENT CONCERT” ห้องประชุม 
SIMR ชัน้ 1 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 
80 พรรษา โรงพยาบาลศริริาช O 
13.00 น. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิ-
มลมาศ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดตัว
หนงัสอื Demographic Disruption 
ทีอ่าคารศศปาฐศาลา สถาบนับณั-
ฑติฯ ศศนิทร์ O 13.00 น. สรวศิ 
ปัญจมณโีชต ิประธานกลุม่ บรษิทั  
แฟมมลิี ่อะมวิส์เม้นท์ จ�ากดั แถลง

แห่งประเทศไทย ที่อาคารตลาด- 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย O 
11.30 น. รเูวนดรนิี ่เมนคิดเิวล่า 
ผูแ้ทนข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสห-
ประชาชาตปิระจ�าประเทศไทย เปิด
ตัวโครงการ “Nobody Left Out-
side” ที่สยามเซ็นเตอร์ O 13.00 
น. ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ ์วฒันาภา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลมหาวทิยาลยัมหดิล แถลง
ข่าวการจัดงาน “MAGIC MO-

O 10.00 น. องอาจ ปัณฑุยากร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล-   
ล่า จ�ากัด (มหาชน) แถลงข่าวการ  
เตรียมความพร้อม น�าบริษัทเข้า  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ข่าว The New Era of Learn Thr-
ough Play “มิติใหม่สวนสนุก  
เรียนรู้ผ่านการเล่น” ที่ FUN pla-
net ชั้น 7 เซ็นทรัลพลาซา แจ้ง 
วฒันะ O 15.00 น. ชลวชิา ฤกษ์-
วทิรูกลุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
พรีม่า โกลด์ อินเตอร์เนชั่นเนล    
เปิดตัวคอลเลคชั่น “Hello Kitty    
2016” Limited Edition by PRIMA 
GOLD ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
ลาดพร้าว

สาธารณรฐัประชาชนจนี, ฮ่องกง, 
สงิคโปร์, ดไูบ, ไต้หวนั, เกาหลใีต้, 
ฟิลปิปินส์, มาเลเซยี, อนิโดนเีซยี, 
บรไูน, มองโกเลีย, ซาราวกั, แอฟ-
ริกาเหนือ และ ออสเตรเลีย
 โดยในงานเปิดตวัได้รบัเกยีรติ
จากเซเลบริตี้หนุ่มสาวรักสุขภาพ
มากมายร่วมงาน พร้อมเผยไลฟ์
สไตล์การดืม่น�า้ และเคล็ดลบัการ
ดแูลตวัเองให้มสีขุภาพดแีบบง่ายๆ 
เริ่มกันที่ จิตติมา วรรธนะสิน 
บอกว่า ส่วนตวัเป็นคนดืม่น�า้เปล่า
น้อยมาก เพราะเราเป็นคนสปอย
ตัวเองด้วยน�้าสีต่างๆ ที่รสชาติ
อร่อย จงึต้องเตอืนตวัเองอยูเ่สมอ

บริษัท อัลก้า พลัส จ�ากัด น�าโดย 
วรจรรย์ เที่ยงธรรม เปิดตัว HeY! 
น�า้แร่อลัคาไลน์บรสิทุธิจ์ากแหล่ง
น�้าผุดธรรมชาติเพียงแห่งเดียวที่
พบในประเทศไทยซึ่งไทยเป็น 1 
ใน 6 ประเทศทั่วโลกที่พบได้เท่า 
นั้นเปิดตัวด้วยแนวคิด HeY! น�้า
ดืม่อลัคาไลน์จากธรรมชาต ิ“ปรบั
สมดุล ให้คุณพร้อม เฮ!”
 วรจรรย์ เที่ยงธรรม CEO 
บริษัท อัลก้า พลัส จ�ากัด อธิบาย
ว่า HeY! เป็นน�้าแร่อัลคาไลน์ท่ี
ถูกค้นพบจากแหล่งน�้าผุดธรรม 
ชาติในประเทศไทย อุดมไปด้วย
แร่ธาตทุีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกายทัง้
แมกนเีซยีมและแคลเซยีม โดยใน
ช่วงแรกเราจะส่งออกน�้าแร่ HeY! 
ไปยัง 18 ประเทศทั่วโลก อาทิ 
สหรฐัอเมรกิา, สหราชอาณาจกัร, 

‘อลักา้ พลัส’เปดิตวัHeY! 

ว่าควรจะดื่มน�้าบริสุทธิ์ให้เพียง
พอในระหว่างวัน 
 ขณะที ่วลิาสนิ ีธญัญวเิศษ-
ศิลป์ บอกว่า รู้สึกว่าช่วงนี้ตนเอง
ดืม่น�า้น้อยไปหน่อย จงึต้องตดิน�า้
ไว้ทีร่ถตลอดเพือ่เป็นการบงัคบัตวั
เอง และตื่นนอนมาต้องด่ืมน�้า
ก่อนเป็นอันดับแรกก่อนท�ากิจ-
วัตรประจ�าวัน และจะด่ืมน�้าก่อน
ทานอาหารแต่จะไม่ดืม่หลังอาหาร
ทนัทเีพราะเชือ่ว่ามนัจะไปเจอืจาง
คณุค่าทางอาหารทีเ่ราทานไป ซึง่
การดืม่น�า้เป็นเรือ่งทีด่มีีประโยชน์ 
 ทางด้านดไีซเนอร์คนเก่ง จติต์-
สงิห์ สมบญุ กล่าวว่า เป็นคนดืม่

น�า้ทีม่คีณุประโยชน์น้อยแต่มคีวาม
พยายามสูงในการดื่มน�้าเปล่าให้
มากขึน้ เพราะทกุคนต่างกบ็อกว่า
ดื่มแล้วดี และเรายิ่งอายุมากขึ้นก็
ต้องดื่มน�้าให้มากขึ้นด้วย 
 ส�าหรบั ปฏภิาณ ปฐวกีานต์ 
บอกว่า ผมเป็นคนดืม่น�า้ตามสตูร
ค�านวณท่ี 1.5 ลิตร หรือขวดละ 
500 ซี.ซี. จ�านวน 5 ขวดต่อวนั และ
จะมขีวดน�า้วางไว้ทกุทีข่องบ้าน ไม่
เว้นแม้แต่ห้องน�า้ วนัทีด่ืม่น�า้เพยีง
พอกับวันที่ดื่มน้อยจะเห็นความ
แตกต่างชัดเจน ตื่นเช้ามาถ้าได้
ดื่มน�้าแล้วชีวิตเปลี่ยนเลย จึงเชื่อ
ในพลังของน�้า 
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ศิริลักษณ์  ไม้ไทย กรรมการบริหาร และ ช�านาญ  เมธปรีชากุล รอง
ประธานกรรมการบรหิาร บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ จดัพธิเีชดิชเูกยีรตแิละ
มอบเงนิรางวัลให้แก่พนกังานบจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ ทีไ่ด้รบัเหรยีญเงนิ
และเหรยีญทองแดง ในการเข้าร่วมแข่งขนักฬีาพาราลมิปิกเกมส์ 2016
 

ศิริลักษณ์ ณรงค์ตะณุพล  กรรมการผู้จัดการบริษัท  อิเควเตอร์  เพียว 
เนเจอร์ จ�ากดั มอบเสือ้ผ้าทีไ่ด้รบับรจิาคจากผูป้กครองและนกัเรยีนโรง
เรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษาในกิจกรรม ‘Loads of Care’ ให้แก่ สุรชัย 
สุขเขียวอ่อน ผู้อ�านวยการ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

ดร.จริาย ุอศิรางกรู ณ อยธุยา รองประธานมลูนธิยิวุสถริคณุ รบัมอบ
เงนิ จ�านวน 1 ล้านบาท จาก อารยา ภูพ่านชิ รองผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคาร
ไทยพาณชิย์ เพือ่สนบัสนนุโครงการทนุเศรษฐกจิพอเพยีงในการมอบทนุ
ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรใีห้กบันกัเรยีนทีม่ศีกัยภาพ 

มร.ยาซูฮิโร่  ทากุโร่  ประธานกรรมการ  บริษัท  คาเนโบ  คอสเมติกส ์
(ประเทศไทย) จ�ากดั จดังานฉลองเปิดมติใิหม่ของแบรนด์ “คาเนโบ” พร้อม
เปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม่ โดยม ีสาวติร ีโรจนพฤกษ์, เทย่า โรเจอร์ส, อะซามิ 
ทาเคโมโต้, นาเดยี โสณกลุ และ แสงเดอืน อทุารวฒุพิงศ์ ร่วมงาน 

ปิตพินัธ์ เทพปฏิมากรณ์ ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิารกลุม่ธรุกจิปิโตรเลยีม
ขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาต ิบมจ. ปตท. และ จริชยั ถนอมวงษ์ นายกเทศมนตรี
เทศบาลต�าบลท่าขนนุ  ส่งมอบโครงการผลติไฟฟ้าและน�า้ประปาด้วยพลงั
ธรรมชาตแิก่ชมุชนบ้านขนนุคลี ่ระยะที ่2 ให้แก่ชมุชนบ้านขนนุคลี่ 

นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อ�านวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา เป็นประ 
ธานเปิดการอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้าให้กับอาสาสมัครช่วย
เหลือผู้ประสบภัยที่เกาะล้านจ�านวน 30 ท่าน โดยมีจุดประสงค์เพื่ออบ 
รมให้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่เกาะล้านอย่างถูกวิธี    

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จ�ากัด คว้ารางวัลชนะเลิศ Gold 
Award International QCC 2016 จากการน�าเสนอผลงานการจัดการ
และควบคุมคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต  และลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
การปฏิบัติงานของพนักงาน  

ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล  รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี  แถลงข่าว
รายการโทรทศัน์สารคดเีฉลมิพระเกยีรตชิดุสายธารพระราชไมตรเีฉลมิ 
พระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เนือ่งในโอกาสมงคลเสดจ็เถลงิ
ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ที่กระทรวงการต่างประเทศ 
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ฉัตรชัย  ศิริไล  กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์  มอบเงิน
สนบัสนนุจ�านวน 640,000 บาท ให้แก่ “โครงการปันฝัน ปันยิม้” โดย
มี ดร.ณัฐพงศ์ โมกขพันธ์ ผู้อ�านวยการโครงการเป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วย
เหลือเยาวชนที่อยู่ในภาวะยากล�าบากโดยเฉพาะทางด้านร่างกาย 

เจเรมี่  จ้าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แซดทีอี 
คอร์ปอเรชัน่, ลอร์น่า เหลยีง ผูอ้�านวยการฝ่ายธรุกจิสมาร์ทโฟนบรษิทั 
แซดทีอี (ไทยแลนด์) จ�ากัด และ มาริโอ้ เมาเร่อ ในฐานะพรีเซนเตอร์ 
เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่กับเทคโนโลยีแห่งอนาคต

จีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร, ศุภชัย จงศิริ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  รักษาการผู้อ�านวยการ  ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ  และ  จ�าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด
ภูเก็ต เปิดโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษส�าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

เหวิน จือปิ่น รองประธานกรรมการ บริษัท เวิลด์เด็กซ์ เฟียร่า มิลาโน่ 
เอ็กซ์ซิบิชั่น (กวางโจว) และ หลิว จิ้น  ผู้จัดการนิทรรศการทั่วไป ไชน่า 
ฟอริน เทรด กว่างโจว เอ็กซ์ซิบิชั่น คอร์ป จัดงานแสดงสินค้า The 7th 
China Products Show 2016 

สรุางคณา วายภุาพ ผูอ้�านวยการ ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็-
ทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  แถลงผลการส�ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็ก-
ทรอนิกส์ในประเทศไทย  ปี  2558  พร้อมตบท้ายงานด้วยเสวนาเรื่อง 
“เข้าสู่ตลาดออนไลน์อย่างไร ให้ปังและเข้าเป้า” 

กฤษณยศ  บูรณสัมฤทธิ  ผู ้บริหารอาวุโสพันธมิตรธุรกิจ  บริษัท 
เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด และ ฐิติ ยะกุล กรรมการสมาพันธ์ชมรมเดิน-
วิ่งเพื่อสุขภาพไทย  แถลงข่าวจัดงาน  “THE  EM QUARTIER  IN-
TERNATONAL RUNNING EXPO 2016” 

บุญเกียรติ วิสิทธิกาศ ผู้อ�านวยการงานบริหารจัดการอาคารแบบครบ
วงจร  บริษัท  รักษาความปลอดภัยพีซีเอส  และ  ฟาซิลิตี้  เซอร์วิสเซส 
จ�ากดั จดับรรยายพเิศษและการเสวนาทางวชิาการ จากมมุมองผูบ้รหิาร
ในวงการอุตสาหกรรม ที่สนามกอล์ฟอมตะสปริง คันทรีคลับ จ.ชลบุรี

มร.สเตฟ็ฟาน แฮร์สตรอ็ม เอกอคัรราชทตูราชอาณาจกัรสวเีดนประจ�า
ประเทศไทย เปิดงาน Got the right talents to expand in Thailand 
and Sweden โดยมี มร.แจน อีริคสัน ประธานหอการค้าไทย-สวีเดน 
และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานมากมาย 



บริการถึงที่ DELIVERY

ไมคิดคาเดินทาง!!!

VT ออโตคารแคร
บริการเคลือบเซรามิก 9H
ใหถึงบาน เต็นทรถ และโชวรูมทุกที่
ราคาเริ่มตนที ่6,900-11,900 บาท

facebook : Chamathat Vorachod

ไมคิดคาเดินทาง!!!

08-6097-2824
08-7666-6654

พรอมใหบริการตั้งแต 9.00-19.30 น. ของทุกวัน

F4
11

3-
VT

 A
U
TO

-8
99

โชวรูมอยูตลิ่งชัน สวนผักโชวรูมอยูตลิ่งชัน สวนผัก

SIZE S 6,900.- SIZE M 8,900.- SIZE L 11,900.-

เคลือบแกวที่นี่!! 

รับคูปอง
หองพักที่หัวหิน

อาหารเชา 2 ทาน

ฟรี 1 คืน

บริการรับลางรถ ดูดฝุน ขัดสี เคลือบเงา

             เคลือบแกว เคลือบเซรามิก 9H 

                    เคลือบภายใน ขัดเบาะ เคลือบเบาะ

                          รถทุกชนิด ดวยนํ้ายาแมกไกวส 

                         ลงใหทั้งคัน บริการถึงที่หมาย 

                           ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

                                    โดยทีมงานผูเชี่ยวชาญ 

                              มากประสบการณ ทำออกมาแลว

                                         เหมือนรถใหมปายแดง

                                    พลิกชีวิตรถเกา ใหเปนรถใหม


