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กังวล อย่าเชื่อข่าวลือ ถือเป็นการส่งสัญญาณได้อย่างถูกต้อง เพราะหากส่งสัญญาณผิดไปจากนี้ อาจไปซ�า้เติม
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ต่อจากปก  

เรื่องจากปก

สถานการณ์ปัจจบุนัหากผูม้อี�านาจ
ส่งสัญญาณผดิจะซ�า้เตมิสถานการณ์

ให้ลกุลามบานปลายได้

ความเห็นต่างของคนไทยต่อ
การแสดงออกเกี่ยวกับสถาน 
การณ์บ้านเมืองในตอนนี้ หาก
ผู้มีอ�านาจส่งสัญญาณผิด อาจ
ท�าให้เกิดปัญหาลุกลามบาน
ปลายได้
 ค�ากล่าวล่าสุดของ “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอ-
ชา นายกรฐัมนตร ีและหวัหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ถือว่า เป็นการส่งสัญ-
ญาณที่ถูกต้องที่จะช่วยระงับ
ยับย้ังไม่ให้ความเหน็ต่างกลาย
เป็นความแตกแยกรุนแรง
 “ข่าวลือทั้งในและต่างประ 
เทศ สร้างความขัดแย้ง เราต้อง
เช่ือมั่นกันและกัน ฟังข่าวจาก
รฐับาล ฟังผมพดูชดัเจนอยูแ่ล้ว 
ไม่ต้องไปตคีวามกนั เสือ้ด�า เสือ้
ขาวไม่ใช่ปัญหา รัฐบาลท�าทุก
อย่างให้เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึ 
หากไม่มีเสื้อด�า ใช้ริบบิ้นด�า
ก่อน วันนี้เรามีเสื้อสีเดียว วันนี้
คือสีแห่งรักภักดี บางองค์กรมี
ยูนิฟอร์ม เข้าใจได้ ไม่ใช่ไปไล่
ล่ากัน”
 เช่นเดยีวกบัการสบืราชสนั-
ตตวิงศ์ท่ียงัมีการพดูกนัไปต่างๆ
นานา “บิ๊กตู่” ยืนยันอย่างชัด 
เจนอีกครั้งว่า
 “การสืบราชสันตติวงศ์น้ัน
อย่ากังวล ทุกอย่างเป็นตาม     
รัฐธรรมนูญ กฎมณเฑียรบาล 
ตามก�าหนดระยะเวลาหนึง่ตาม
สมควร คือเมื่อผ่านระยะเวลา   
7 วัน 15 วันไปแล้วก็จะมีการ 

โฆษก คสช. ยนืยนัว่าเป็นหน้าท่ี
ของต�ารวจท่ีต้องดแูลให้ทุกอย่าง
เป็นไปตามกฎหมาย
 “ต�ารวจต้องดแูลและด�าเนนิ
การให้เป็นไปตามกรอบกฎ-
หมาย โดยใช้มาตรการทีเ่หมาะ
สม รวดเร็ว แยกตัวบุคคลที่
โพสต์หมิ่นออกมาเพื่อไม่ให้ถูก
ท�าร้าย ในขณะนี้คงไม่มีใคร
อยากเห็นคนไทยใช้ก�าลังท�า 
ร้ายกัน หรือทะเลาะเบาะแว้ง
เกิดข้ึน ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีต้อง
ปฏิบัติอย่างรอบคอบ ระมัด 
ระวังเป็นพิเศษ ไม่ปล่อยปละ

พิจารณาที่เหมาะสม ตอนนี้         
มีผู้ส�าเร็จราชการไปพลางก่อน 
เราต้องช่วยร่วมมือสร้างความ
เข้าใจ ขับเคลื่อนเดินหน้าประ 
เทศ ยังคงตามโรดแม็ปทุกประ 
การ”
 นอกจาก “บิ๊กตู่” แล้ว ทีม
โฆษก คสช. โดย พ.อ.ปิยพงศ์ 
กลิ่นพันธุ์ ได้พูดถึงเหตุการณ์
การใช้ความรุนแรงกับบุคคลที่
โพสต์ข้อความหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ ซ่ึงเกิดขึ้นแล้ว 3 
เหตุการณ์ คือที่จังหวัดภูเก็ต 
สุราษฎร์ธานี และพังงา ทีม

ละเลย ไม่ด�าเนินการน�าบุคคล
นั้นไปขอขมาในสถานที่ที่ล่อ
แหลม เสีย่งทีจ่ะถกูท�าร้าย หาก
เห็นว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออ�า-
นวยก็ควรเลือกเวลาที่เหมาะ
สมในห้วงเวลาอื่น”
 ท้ัง “บิ๊กตู่” และทีมโฆษก 
คสช. ส่งสัญญาณได้อย่างถูก
ต้องชัดเจน ในสถานการณ์ปัจ 
จบุนัหากผูม้อี�านาจส่งสญัญาณ
ผิด จะซ�้าเติมสถานการณ์ให้
ลุกลามบานปลายได้
 ให้อภยักนั เชือ่มัน่กนั ไม่
ไล่ล่ากัน หากมคีนท�าผดิให้ด�า 
เนินการตามกฎหมาย ต�ารวจ
ต้องไม่ปล่อยให้มกีารคุกคาม 
ข่มขู ่ท�าร้ายร่างกาย เป็นนโย-
บายที่ถูกต้องที่รัฐบาลได้ประ 
กาศออกมาอย่างชัดเจน





ทรรศนะ

คราวนี้ถนนกี่สายผู้คนก็เต็มไปหมด ไม่มีการ  
กระทบกระท่ังกัน นอกจากจะเรื่องความหิว 
เดอืดร้อนเรือ่งสขุา แต่ไม่มใีครทกุข์เพราะเรือ่ง
ที่ขัดแย้งกัน  
 ช่วงนี้ถ้ารัฐบาลก็ดี ใครก็ดี พระสงฆ์
องค์เจ้าช่วยกัน แต่ “สิ้นพ่ออย่าให้ถ่อหัก 
ส้ินแม่อย่าให้แพแตก” หยุดแตกหยุด
แยกกันได้แล้ว ยิ่งศูนย์รวมใจไม่อยู่แล้ว 
ยิ่งมีใครปลุกระดม ไม่ว่าจะในเว็บ หรือ
เอาอะไรมาใช้  ส่งไลน์ซดักนัเละเทะแบบ
ตอนนี้ เราก็จะยิ่งไปกันใหญ่ จะยิ่งสร้าง
ความบอบช�้าให้กับประเทศ แล้วความ
หมายทีเ่ราบอกว่า “ส่งเสดจ็สูส่วรรคาลยั” 
ไม่รู้สวรรค์หรือนรกส�าหรับพวกเรา แต่
พระองค์ท่านนัน้ สวรรค์รองรบัไว้แล้วแน่ 
นอน เพราะคุณูปการท่ีพระองค์ท่านสร้าง
ไว้กับบ้านเมือง 
 พระองค์ท่านท�าพาสปอร์ตไปสวรรค์ตัง้แต่
ยังมีพระชนมายุยังน้อยๆส่วนพวกเราน่ี หาก
ยังทะเลาะกันต่อไปก็ต้องท�าให้พาสปอร์ตไป
นรก คงต้องอยู่กันเสื่อมโทรมต่อไป จึงหวังว่า 
น่าจะถงึเวลาทีเ่ราต้องได้ ไม่ใช่เสยี อย่างพีน้่อง
ทะเลาะกนั พอพ่อแม่ตาย ต่างคนต่างเศร้าต่าง
ทุกข์เหมือนขาดที่พึ่ง ก็เลยต้องพึ่งกันเอง
 เพราะฉะนัน้กอ็ยากให้ช่วงนีเ้ป็นนาททีอง 
เอาวิกฤตเป็นโอกาส ท�าเสียให้กลายเป็นได้ 
อย่าให้เราเสียเปล่าไปทุกเรื่อง เสียพระองค์
ท่านไปแล้ว เราจะอยูก่นัอย่างเสยีๆอกีหรอื จะ

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

 
In Brief : ย่อความ

อาตมาจึงขอบิณฑบาต ช่วงนี้อย่า
ได้ปลุกระดมให้เกิดความเกลียด
ชัง เกิดความแตกแยกกันอีกเลย
ขอให้การสวรรคตของพระองค์ท่าน
ท�าให้อนาคตประเทศไทยเราไม่
หมดอนาคต  

ช่วงนี้พูดถึงความขัดแย้งถ้ายังยืนยงอยู่ยั้งต่อ
ไป เขาเรียกว่ากเ็หมอืนมอดม้วยแน่นอน เพราะ 
การสวรรคตของในหลวง รชักาลที ่9 น่าจะท�า 
ให้คนไทยได้ส�านึกส�าหรบัฝ่ายทีข่ดัแย้งกนัอยู่ 
ยังจะผูกอาฆาตพยาบาท จองเวร เอาตายกัน
ไม่รู้จักจบจักสิ้น  
 การมีสถาบันนี่ ถ้าพูดตามตรงเป็นได้ท้ัง
คุณทั้งโทษส�าหรับคนบางคน ใช้เป็นโทษก็ได้ 
ใช้ท�าลายฝ่ายตรงข้ามให้ย่อยยบัไปเลยกไ็ด้ ใช้
เป็นศูนย์รวมใจให้เกิดการสร้างสรรค์พัฒนา 
ร่วมไม้ร่วมมอื ร่วมแรงร่วมใจกไ็ด้  เพือ่ให้เกดิ
ความสามัคคี
 เขาบอกว่า ก่อนโน้นถ้าใครท�าอะไร ของ
กระทรวงใด กระทรวงอื่นก็ไม่อยากจะไปร่วม 
แต่ถ้าบอกว่าท�าเพื่อในหลวง ทุกคนก็จะรู้สึก
อยากร่วม ไม่ถือเขาถือเรา ไม่ถือกระทรวง ไม่
ถอืแผนก ไม่ถอืกรมกองกนัล่ะ ร่วมท�ากนัจรงิๆ
จังๆเป็นชีวิตจิตใจ  
 ก็เลยอยากจะฝากบอกว่า ต่อแต่นี้ไปศูนย์
รวมใจไม่อยู่แล้ว แต่ตอนนี้คนร้องไห้ อาตมา
คดิว่า ตอนทีพ่ระองค์ท่านอยูก่ย็งัแตกแยก แต่
ตอนนีค้นเกลยีดกนักย็งัไปนัง่ร้องไห้ใกล้ๆกนั 
ไม่มีใครไปเยาะเย้ย ไม่มีใครไปด่าใส่กัน เขา
เลยบอกว่า ทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธา ทุกข์
เป็นเหตุให้คิดแก้ทุกข์  
 เมื่อก่อนถ้าจะมีฝูงชนมากขนาดน้ีก็จะ   
ต้องมแีกนน�าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ปลกุระดม จงึจะ
เตม็ถนนหนทาง บ้านเมอืงวุน่วายไปหมด แต่

สามัคคีดาวดึงส์!

เสยีเพิม่เสยีกนัอย่างนี ้มนักจ็ะไม่เป็นประเทศ 
ไทย มันจะเป็นประเทศนรก  
 อย่าท�าให้ประเทศเป็นนรกเลย ท�าให้
เป็นสวรรค์บนความสามคัคกีนั ซึง่สวรรค์
ชั้นไหนก็ไม่ประเสริฐเท่ากับชั้นสามัคคี
ดาวดงึส์ เรยีกว่าสขุาวดไีหนกไ็ม่ดเีท่ากบั
ความสามคัค ีถ้าบนสวรรค์ยงัมทีะเลาะกนั
กไ็ม่ไหว  อย่างทีว่่าพวกเทวดาทะเลาะกนั 
เพราะแย่งนางฟ้า แย่งเทพบตุร กไ็ม่ไหว   
 ถึงเวลาแล้ว อย่ามัวแย่งอ�านาจ แย่งผล  
ประโยชน์ ใส่ร้ายป้ายส ีหรอืเอาดใีส่ตวั เอาชัว่
ให้คนอื่นเรื่อยๆ ควรจะได้ส�านึกกันได้แล้ว มี
ส�านึกที่สูงกว่าเดิม ควรเอาบทเรียนจากความ
โง่ท่ีทะเลาะกันจนประเทศย�่าแย่ และไม่รู้ว่า
ส่วนหนึ่งเพราะเรามีส่วนร่วมหรือไม่ที่ท�าให้
พระองค์ท่านทรงประชวรจนจากเราไป แน่นอน
ว่าพระองค์ท่านย่อมไม่สบายพระทัย เพราะ
ลูกๆทะเลาะกัน จนเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้พระ
วรกายทรุดโทรม จิตใจไม่ปลอดโปร่ง
 ดงันัน้ถงึเวลาแล้วทีพ่วกเราจะต้องรูจ้กัหนั
หน้ามาปรองดองกัน สามัคคีกัน หยุดความ
แตกแยก ถ้าแตกคราวนี้มันจะแตกดังโพละ  
เพราะไม่มศีนูย์รวมจติใจ แต่จะเชญินรกเข้ามา
เลย เราจะได้เห็นนรกร�าไรๆเลย เพราะต่างคน
ต่างก็ฮึกเหิม ไม่มีใครเกรงใจใคร ไม่เกรงใจ
เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน มันก็จะยิ่งไปกันใหญ่  
 อาตมาจึงขอบิณฑบาต ช่วงนี้อย่าได้
ปลกุระดมให้เกดิความเกลยีดชงั เกดิความ
แตกแยกกนัอกีเลย ขอให้การสวรรคตของ
พระองค์ท่านท�าให้อนาคตประเทศไทย
เราไม่หมดอนาคต การจากเป็นกฎของ
อนจิจัง ทุกขัง อนัตตา ส่วนพวกเราถ้าไม่
ทรยศคดโกงกัน เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นสุขแน่นอน
	 เจริญพร

ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 17 ฉบับที่ 4433 (958) วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 17 ฉบับที่ 4433 (958) วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

  พันบาท
Non-Performing Loan2/ (net)  ประจำาไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 109,910 
 (ร้อยละ 0.77 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ)
เงินสำารองสำาหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำาหนด ประจำาไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 220,661 
เงินสำารองสำาหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำาไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 382,463 
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -   
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน  -   
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -   
เงินกองทุนตามกฎหมาย 5,220,814 
 (ร้อยละ 29.08 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 5,220,814 
 (ร้อยละ 29.08 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำาผิด
 พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . - 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 14,434,443 
   การรับอาวัลตั๋วเงินและการคำ้าประกันการกู้ยืมเงิน 53,170 
   ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำาหนด 78,375 
   เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 390,931 
   ภาระผูกพันอื่น  13,911,967 

36/12 พี.เอส.ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

.............................................................
( นายอู๋ เจีย หง )

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

.............................................................
( นายเซี่ย เฉิง จวิ้น )

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

1/ ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำาระแล้ว ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ตำ่ากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน
1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำาไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559   272,105
     (ร้อยละ 1.88 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำารงเงินกองทุน
                              สำาหรับธนาคารพาณิชย์                                                                   สำาหรับธุรกิจทางการเงิน
                (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย    (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย      
    การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำารงเงินกองทุนสำาหรับธนาคารพาณิชย์)                                       หลักเกณฑ์การกำากับแบบรวมกลุ่ม) 
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล  https://www.global-ebanking.com                                   ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล  . . . . . . . . 
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล      25 สิงหาคม 2559                                                      วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล     . . . . . . . .
ข้อมูล ณ วันที่           30 มิถุนายน 2559                                                      ข้อมูล ณ วันที่        . . . . . . . .  

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

                                     หนี้สิน                                         พันบาท 
เงินรับฝาก 10,810,042 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,018,817 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 110,227 
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ -   
หนี้สินทางการเงินที่กำาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -   
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 2,645 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม -   
ภาระของธนาคารจากการรับรอง -   
หนี้สินอื่น  88,971 
    รวมหนี้สิน 13,030,702 
  
                                 ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของทุน 1/ 4,000,000 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ -153 
กำาไร (ขาดทุน) สะสม 1,333,091 
   รวมส่วนของเจ้าของ 5,332,938 
      รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  18,363,640

                                  สินทรัพย์                                       พันบาท 
เงินสด  82,887
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,024,833 
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ -   
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 4,299 
เงินลงทุนสุทธิ 3,009,594 
     (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ  -   
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ 14,109,203 
ดอกเบี้ยค้างรับ 20,395 
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง -   
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ -   
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 39,070 
สินทรัพย์อื่นสุทธิ  73,359 
 
 

รวมสินทรัพย์ 18,363,640 



‘COMAN-ALLA’ขายหุน้เพิม่ทุน 
นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
โคแมนชี่ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ�ากัด (มหาชน) หรอื COMAN 
ผู้ผลิตและพัฒนาโปรแกรมส�าเร็จ 
รปูทีใ่ช้ในโรงแรมและเซอร์วสิอพาร์ต 
เมนต์ เปิดเผยว่า ทางบรษิทัประสบ 
ความส�าเร็จโดยนักลงทุนให้การ
ตอบรบัอย่างดจีากการน�าเสนอข้อ 
มลู (โรดโชว์) 5 จงัหวดัทัว่ประเทศ 
ได้แก่ อยธุยา, ขอนแก่น, สงขลา, 
เชยีงใหม่ และกรงุเทพมหานคร ใน
ช่วงสปัดาห์ทีผ่่านมา ซึง่สะท้อนให้
เหน็ว่านกัลงทนุให้ความสนใจและ
เชื่อมั่นในปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจ 
และมองเหน็ถงึศกัยภาพของบรษิทั
ท่ีจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งใน
อนาคต จากแนวโน้มความต้องการ
ใช้ซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบการท่ี
เพ่ิมสูงขึ้นและภาคธุรกิจการท่อง
เที่ยวที่มีการขยายตัวดี ซึ่งบริษัท
เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 34 
ล้านหุน้ เตรยีมเข้าเทรดในตลาด 
หลักทรพัย์ mai เรว็ๆนี ้ท�าให้มัน่  
ใจว่าในช่วงทีเ่ปิดให้จองซือ้หุน้ไอ-
พโีอจะได้รบัการตอบรบัทีด่จีากนกั
ลงทนุ 
 ทัง้นี ้จดุเด่น COMAN คอื เป็น
ผูผ้ลติและพฒันาซอฟต์แวร์โรงแรม
สัญชาติไทย ซึ่งได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดบัสากล ณ วนัที ่30 
มถุินายน 2559 โปรแกรมของโค
แมนชีถู่กใช้ในโรงแรม 650 แห่ง 
42 กลุม่เครอืโรงแรม รวมจ�านวน
ห้องพกัราว 1 แสนห้อง ทัง้ในประ 
เทศไทย และอกี 17 ประเทศ ทัว่
ทวปีเอเชยี อาท ิสงิคโปร์ มาเลเซยี 
ฟิลปิปินส์ เวยีดนาม อินโดนเีซีย 
เมยีนมาร์ สปป.ลาว จนี และ ญีปุ่่น 
อย่างไรกด็ ีบรษิทัวางเป้าหมาย คอื 
การขยายฐานลกูค้า ทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศโดยเฉพาะตลาด 
CLMV รวมทัง้ในประเทศทีก่�าลงั
พฒันาและให้ความส�าคญัในด้าน
ธรุกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรม 
ส�าหรับผลการด�าเนินงานมีการ
เตบิโตอย่างต่อเนือ่งในช่วง 3 ปีที่

ผ่านมา (2556-2558) โดยมอีตัรา
ก�าไรสทุธปิระมาณ 18-26% ขณะ
ทีร่ายได้จากการขายและให้บรกิาร
จากงบการเงนิรวมมีอตัราการเตบิ 
โตเฉลีย่ 38% ต่อปี  
   ด้าน นายองอาจ ปัณฑยุากร 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ออลล่า 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ ALLA ผู้
ประกอบธรุกจิผลติ จ�าหน่าย และ
ตดิตัง้เครนและรอกไฟฟ้า ภายใต้
แบรนด์ STAHL และ ABUS กล่าว
ว่า ทางบรษิทัได้เดนิสายน�าเสนอ
ข้อมูลแก่นักลงทุนพร้อมแนะน�า
รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่
ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO 
ของ ALLA 
 โดยผลการด�าเนินงานของ
บรษิทันัน้ ALLA มทีนุจดทะเบยีน
เท่ากบั 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้
สามญัจ�านวน 600 ล้านหุน้ มลูค่า
ทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท โดยเป็น
ทนุเรยีกช�าระแล้วเท่ากบั 225 ล้าน
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 
450 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 
0.50 บาท และภายหลังจากการ
เสนอขายหุ้นในครั้งนี้บริษัทจะมี
ทนุจดทะเบยีนช�าระแล้วเป็น 300 
ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 
600 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 
0.50 บาท รวมถงึบรษิทัมบีรษิทั
ย่อย 1 บรษิทั คอื บรษิทั ออนวลั
ล่า จ�ากดั โดยบรษิทัถอืหุน้ในบรษิทั

ย่อยคดิเป็นร้อยละ 100 ของทนุจด
ทะเบยีน และเรยีกช�าระแล้วโดยมี
วตัถปุระสงค์ในการระดมทนุครัง้นี้
เพือ่จะน�าเงนิไปใช้ในการขยายการ
ขยายคลงัสนิค้าและโรงงาน รวมถงึ
ขยายกิจการโดยการจัดตั้งบริษัท
ร่วมในประเทศอนิโดนเีซยี
  ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานของ
บริษัทในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ตั้ง     
แต่ปี 2556-2558 มดีงันี ้ รายได้
จากการขายและบรกิารรวมปี 2556 
จ�านวน 924.10 ล้านบาท ก�าไร
สทุธ ิ189.90 ล้านบาท ส่วนปี 2557 
มีรายได้จากการขายและบริการ
รวม 1,065.11 ล้านบาท ก�าไรสทุธิ 
173.00 ล้านบาท ส่วนปี 2558 มี
รายได้จากการขายและบรกิารรวม 
870.27 ล้านบาท ก�าไรสทุธิ 100.62 
ล้านบาท ในขณะทีร่ายได้จากการ
ขายและบรกิารรวมของช่วง 6 เดอืน
แรกของปี 2559 อยูท่ี ่292.03 ล้าน
บาท ก�าไรสทุธ ิ28.89 ล้านบาท
  “บรษิทัมคีวามพร้อมในการที่
จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก 
ทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่การเดนิ
สายโรดโชว์ตลอดท่ีผ่านมาก็เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ
บริษทั และการน�าเสนอข้อมลูต่างๆ 
ของบรษิทั เพือ่ให้นกัลงทนุได้ท�า 
ความเข้าใจ และใช้ข้อมูลที่ได้มา
ประกอบการพิจารณามากย่ิงขึ้น 
ซ่ึงหวังว่าบริษัทจะได้รับการตอบ
รบัเป็นอย่างดจีากนกัลงทนุ” นาย
องอาจ กล่าว

 
In Brief : ย่อความ

สมบูรณ ์ศุขีวิริยะ

COMAN โรดโชว์ 5 จงัหวดั
ทัว่ไทย กระแสตอบรบัล้น
หลาม พร้อมแจงตลอด 3 ปี
ก�าไรสทุธปิระมาณ 18-26%
เลง็ขายหุน้ไอพโีอ 34 ล้าน
หุน้เตรยีมเข้าเทรดในตลาด
mai ด้าน ‘‘ออลล่า’’ จ่อเข้า
ตลาดฯ เดินหน้าขายหุ้น
สามญัเพิม่ทนุ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,900.00 บาท

 ขาย 21,000.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,527.00  บาท

 ขาย   21,000.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,258.35  ขาย 1,259.15
ลอนดอน ซื้อ 1,258.35  ขาย 1,259.15

ภาวะหุน้  18  ตลุาคม  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) 

35.46

39.46625

44.8225

4.65

0.3517

25.6695

+0.20 1,477.54 
  57,714.29
 -3.66 2,100.78 
  42,446.51
-2.09 937.67 
  37,448.88
 +7.49 549.91 
  3,551.26

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,580.65 -7.14

2,280.52 +16.52

2,353.52 +9.12

1,738.75 -1.82

2,301.25 +15.27

2,655.11 +7.92

1,190.31 +2.94

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,126.41 

7.15

16,744.30 

29.01

30,342.51 

52.57

4,521.46 

7.83

19,110.51 

33.11

28,030.16 

48.57

-395.06

-2,366.21

2,312.35

เศรษฐกิจ
ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 17 ฉบับที่ 4433 (958) วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559



เศรษฐกิจ

ร่วมมอื	 : คณุนลนิ ี งามเศรษฐ-
มาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บรษิทั ไอร่า  แคปปิตอล จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื AIRA ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
ธรุกจิ ร่วมกบั Mr.Young Sun Kim 
Senior Managing Director of 
Global Business Division บรษิทั 
Eugene Investment & Securities 
เพือ่เสรมิความแขง็แกร่งให้กบัธรุ-
กจิ AIRA ในระยะยาว

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธาน
กรรมการบริหาร กลุม่บรษิทั เจ.ด.ี
พลูส์ เปิดเผยถงึภาพรวมตลาดสระ
ว่ายน�า้ในครึง่ปีแรกของปี 2559 ว่า 
ตลาดโดยรวมชะลอตวั ซึง่เป็นผลมา
จากเศรษฐกิจประเทศทียั่งไม่ฟ้ืนตวั
ชัดเจน ประกอบกับตลาดยังมีการ
แข่งขนัด้านราคากนัรนุแรง โดยเฉพาะ
กลุม่ผูป้ระกอบการรายย่อย และราย
ใหม่ ต่างเน้นการลดต้นทุนหรือใช้
วสัดรุาคาประหยดัเพือ่ตดัราคาขาย
คู่แข่ง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและอายุ
การใช้งาน หากผูบ้รโิภคไม่เข้าใจไม่
ได้ศกึษารายละเอียดหรอืเน้นราคา
ถูก อาจได้สินค้าและบริการไม่คุ้ม
ราคา อย่างไรกด็ ีมองว่าในช่วงไตร-
มาส 3 ทีผ่่านมาและไตรมาส 4 มี
แนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง สาเหตุจาก
ช่วง 3 เดอืนทีผ่่านมาผูป้ระกอบการ
โรงแรมและรสีอร์ต เร่งการก่อสร้าง
ให้ทันกับช่วงหน้าไฮซีซั่น (High 
Season) ของการท่องเทีย่วไตรมาส
สดุท้าย ทัง้นี ้ตลาดสระบ้านไม่ได้รบั
ผลกระทบจากเศรษฐกจิมากนัก แต่
ภาพรวมตลาดสระว่ายน�า้ในปัจจบัุน
ถอืได้ว่ามกีารแข่งขนัค่อนข้างสูง และ
มีกลุ่มผู้เล่นรายใหม่เกิดข้ึนจ�านวน
มากและมกัเน้นแข่งขนัหัน่ราคาผลติ 
ภัณฑ์ แต่ไม่เน้นใช้วสัดคุณุภาพหรอื
ใช้วสัดรุาคาต�า่ ประกอบกบัการขาด
บริการหลังการขายหรือดูแลและ
ซ่อมบ�ารุง หวังลดต้นทุนและตัด
ราคาขายคูแ่ข่งรายอ่ืนๆ สดุท้ายสนิ-
ค้าอาจเสือ่มสภาพเรว็และส่งผลต่อผู้
บรโิภคในอนาคต อย่างไรกด็ ีบรษิทั
ประเมินมูลค่าตลาดสระว่ายน�้าปีนี้
อยูท่ี่ประมาณ 5,000 ล้านบาท
 “ปัจจุบันผูป้ระกอบการรายย่อย
จะเน้นการขายราคาต�า่ แต่พยายาม
เคลมคุณภาพเกินจริง รวมท้ังราย
เดมิท่ีเน้นขายสนิค้าต้นทนุต�า่แต่ตัง้
ราคาขายแพง รวมถงึผูป้ระกอบการ
หลายรายยังคงเน้นท�าตลาดสร้าง
สระว่ายน�้าแบบปูกระเบื้อง ซึ่งใน
ระยะยาวผูบ้รโิภคอาจพบปัญหาเรือ้ 
รงัจากการซ่อมแซมและดแูลสระว่าย

เจ.ดี.พูลส์รายได้ทะลุ900ล้าน

น�า้ ทีผ่่านมาตลาดรบัสร้างสระว่าย
น�า้กว่า 50% เม่ือสร้างสระเสรจ็แล้ว
ไม่ได้รับการดูแลหรือไม่มีบริการ
หลังการขาย จึงเกิดปัญหาเสื่อม
สภาพและใช้งานไม่ได้ในทีส่ดุ”  
 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในไตร 
มาส 3 ทีผ่่านมา มยีอดขาย 250 ล้าน
บาท โดยยอดขายมาจากลูกค้า 4 
กลุม่หลกัๆ คือ 1.กลุม่สระบ้าน (กลุม่
สระว่ายน�้าที่สร้างโดยเจ้าของบ้าน) 
คิดเป็น 65% 2.กลุ่มโครงการพูล
วลิล่า (จากเจ้า ของโครงการหมูบ้่าน
และคอนโดมิเนียม) คิดเป็น 15% 
3.กลุ่มโครงการโรงแรมและรีสอร์ต 
และ 4.กลุ่มอื่นๆ (สระว่ายน�้าจาก
โรงเรยีนหรอืหน่วยงานราชการ) คดิ
เป็น 10% โดยมียอดขายจากกลุ่ม
ลกูค้าแบ่งเป็นกลุม่ลกูค้าต่างจงัหวดั
โดยเฉพาะหวัเมอืงใหญ่ๆ มยีอดขาย
มากทีส่ดุคดิเป็น 85% อาท ิเชยีงใหม่ 
นครราชสีมา (โคราช) สงขลา (หาด-
ใหญ่) ขอนแก่น และภเูกต็ ฯลฯ และ

จังหวัดกรุงเทพมหานครคิดเป็น 
15%
 อย่างไรกดี็ จากการทีบ่ริษทัได้มี
การเปิดตวัธุรกิจบริการดูแลคุณภาพ
น�า้และจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สระว่ายน�า้
ให้สระทุกประเภท ภายใต้แบรนด์ 
พูล โปรแอนด์แลบ็ (PPL) พร้อมทัง้
เปิดตวัรบับรกิาร ‘POOL RENE-
WAL PROGRAM’ และท�าการตลาด
ในรูปแบบแฟรนไชส์ ส่งผลให้ได้ 
บริษัทมีการขยายสาขาใหม่ ได้แก่ 
ปากช่อง นครศรธีรรมราช ท�าให้ขณะ
น้ีมีสาขาให้บริการแล้ว 20 สาขาทัว่
ประเทศ โดยในปีหน้าเน้นขยายสาขา
ต่างจงัหวดั ทัง้ในรปูแบบการลงทนุ
เอง อย่างน้อย 2-3 แห่ง และมีการ
ขยายแฟรนไชส์เพิม่อกี 2-3 แห่งด้วย
เช่นกนั ปัจจบุนัมแีล้วทัง้ หมด 7 แห่ง 
ประกอบด้วย กรงุเทพฯ ภเูกต็ เชยีง-
ใหม่ เชยีงราย นครศรธีรรมราช นคร 
ราชสมีา และ กาญจนบรีุ 
 ส่วนตลาดในต่างประเทศน้ัน 
ขณะนีท้างบรษิทัได้ไปตัง้โชว์รปูและ
จ�าหน่ายในหลายประเทศ เช่น พม่า 
มโีชว์รมู 3 แห่ง เวียดนาม ลาว และ 
กมัพชูา ส่วนตลาดส่งออกจ�าหน่าย
ในประเทศ อนิเดยี โมรอคโค อยีปิต์ 
และรสัเซยี และในปี 2560 จะขยาย
ไปยังตลาดกลุ่มอาเซียนเพิ่ม เช่น 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ บรูไน ปัจจุบันมียอดขาย
จากการส่งออกต่อปีไม่ต�า่กว่า 30-
40 ล้านบาท ปีทีแ่ล้วได้ยอดขาย 50 
ล้านบาท โดยคาดว่าปีนี ้ จะมยีอด
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เจ.ดี.พูลส์ เผยตลาดสระ
ว่ายน�า้การแข่งขันสูง แต่
เชือ่มัน่ปีนีต้ลาดแนวโน้ม
ด ีคาดตลาดรวมแตะ 5,000
ล้านบาท เดินหน้าอดัแคม
เปญรุกตลาดโค้งสุดท้าย
หวงัชิงเค้ก 20% พร้อมกาง
แผนปี 60 ลยุตลาดทัง้ใน-
ตปท.  ธนูศักดิ์ พึ่งเดช  

ขายแตะ 40-50 ล้านบาท ทัง้นีว้าง 
แผนใน 2 ปีข้างหน้า จะไปโรดโชว์ใน
ประเทศยุโรป แถวตลาดในแอฟรกิา 
 ส�าหรบัแผนการรกุตลาดในประ 
เทศในช่วงไตรมาส 4 นี ้บรษิทัได้จดั
โปรโมชั่นส�าหรับลูกค้าที่ใช้บริการ
สร้างสระว่ายน�า้จะได้รบัโรบอทอัจ-
ฉริยะรุ่น ACTIVE10 ส�าหรับท�า 
ความสะอาดสระว่ายน�า้ มลูค่ากว่า 
50,000 บาท ฟร ีโดยทางบรษิทัได้
เตรียมออกบู๊ธที่งานบ้านและสวน
แฟร์ 2559 ระหว่างวนัที ่29 ตุลาคม- 
6 พฤศจกิายน 2559 อย่าง ไรกดี็ ใน
ปีน้ีบริษัทได้ตั้งเป้าแชร์ส่วนแบ่ง
ตลาดอยูท่ี ่20% โดยวางเป้ายอดขาย
ไว้ที ่ 1,000 ล้านบาท ทัง้นี ้ คาดว่า
ไตรมาส 4 นี้ จะมียอดขายประ    
มาณ 250 ล้านบาท ท�าให้มยีอดขาย
รวมตลอดปีนี้อยู ่ที่ประมาณ 940   
ล้านบาท หรอืต�า่กว่าเป้าเลก็น้อย แต่
ก็ถือว่าน่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภาพรวมเศรษฐกจิปีนี้

ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 17 ฉบับที่ 4433 (958) วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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ข้อมลูภาพ : gov.sg

กีฬา

เคลาดิโอ บราโว เชื่อว่า ความกดดันทั้ง 
หมดจะถาโถมใส่ทมีบาร์เซโลน่า ในเกม
ที่ทีม “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 
จะพบกับทีมบาร์เซโลนา ที่คัมป์นู ศึก
แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม วันพุธนี้ 
(19 ต.ค.) 
 ส�าหรับ บราโว แล้ว ถือว่าเขามีโอกาส
กลบัไปเยอืนถิน่เก่าของเขาอย่างรวดเรว็ หลัง
จากทีเ่ข้าย้ายจากบาร์เซโลนา มาอยูก่บั แมน
เชสเตอร์ ซิตี้ ไม่ถึง 2 เดือน 
 หลงัจากทีแ่มนฯ ซติี ้ท�าได้เพยีงเสมอกบั
ทีมกลาสโกว์ เซลติก เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่าน
มา เกมต่อไปลูกทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา 
จะต้องเดินทางไปเยือนทีมบาร์เซโลนา ที่
ก�าลังฟอร์มแรง ถึงคัมป์นู แต่ส�าหรับ บราโว 
เขากลับไม่คิดแบบนั้น 
 นายทวารวัย 33 ปี กล่าวว่า “บาร์เซโล-
นา จะได้รับความคาดหวังว่าจะต้องเอาชนะ
คู่แข่งทุกเกม ย่ิงพวกเขาได้เล่นในบ้านของ
เขาด้วย แต่ส�าหรบัพวกเราจะต้องโชว์ผลงาน
ให้ดี ด้วยศักยภาพที่เรามี เราต้องรักษา
จังหวะของเราให้ได้ และความกดดนัจะกลบั
ไปที่พวกเขาเอง” 
  บราโว เคยลงเล่นให้กับทีมบาร์เซโลนา 
มา 75 นัด ช่วงฤดูกาล 2014-2016 แต่ที่น่า
แปลกเขาไม่เคยลงเล่นเกมแชมเปียนส์  ลีก

ให้การบาร์ซ่า เลย ซึ่งนอกจากเกมนี้ จะเป็น
เกมทีเ่ขามโีอกาสพบกบัเพือ่นเก่าของเขาแล้ว 
ก็ไม่ได้ต่างกับ กวาร์ดิโอลา เช่นเดียวกัน  
 ส�าหรับ กวาร์ดิโอลา เองก็ประสบความ
ส�าเร็จไม่น้อย กับทีมบาร์เซโลนา เมื่อเขาพา
ทีมคว้าแชมป์ 14 รายการ ในช่วง 4 ปี ที่เขา
เป็นโค้ช รวมทั้งแชมป์ลา ลีกา สามสมัยและ
แชมเปียนส์ ลีก สองสมัย และเมื่อเขามาเริ่ม
งานกับแมนฯ ซิตี้ ก็ท�าผลงานได้ยอดเยี่ยม 
เมือ่พาทมีเกบ็ชยัชนะ 10 เกมตดิต่อกนัในทกุ
รายการ ก่อนที่จะมาสะดุด ไม่สามารถ
เอาชนะทีมคู่แข่งได้เลยสามนัดติดต่อกัน แต่
เกมวันพธุนี ้ทุกอย่างในความสนใจของแฟน
บอลอีกครั้ง 
  เฮซุส นาวาส ปีกของทีมแมนฯ ซิตี้ มี
ความรู้สึกว่า ศักยภาพของทีมบาร์เซโลนา 
นั้นดร็อปลงไป หลังจากที่ กวาร์ดิโอลา ออก
จากทีมมา ตั้งแต่ปี 2012 
 นาวาส กล่าวว่า “เกมที่เขาเล่นเป็นเกม
ที่จะพยายามเก็บบอลไว้กับทีม และยากที่จะ
แย่งมาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของความสามารถ
เฉพาะตัวและการครองบอล พวกเขาเป็นทีม
ที่ดี พวกเขาผ่านผลงานที่ดีต่อเนื่องมาหลาย
ปี และยังคงเป็นเช่นนั้น พวกเขามีนักเตะ
ระดบัโลกอยูใ่นทมี เราเองต้องมสีมาธิในเกม
อย่างมาก” 

เคลาดิโอ บราโว นายทวารทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 

โลกกีฬา

ย้ายสนามแข่งเรอื

ปิดฤด‘ูลกีไทย’

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือไอโอซี 
ก�าลังมองหาประเทศทีจ่ะเป็นเจ้าภาพจดัการ
แข่งขันเรือแคนู/คายัก ในการแข่งขันกีฬา
โอลมิปิก 2020 โดยมองไปทีป่ระเทศเกาหล-ี
ใต้ หากว่าไม่สามารถหาข้อสรปุเรือ่งสนาม
แข่งขนัทีก่รงุโตเกยีวได้ เร่ืองดังกล่าวเกดิข้ึน
หลงัจากทีท่าง ยรูโิกะ โคอเิกะ ผูว่้าการเมอืง
โตเกยีว ทีเ่ข้ารบัต�าแหน่งเมือ่เดอืนสงิหาคม
ที่ผ่านมา ที่ให้มีการทบทวนเรื่องค่าใช้จ่าย
ของการแข่งขนักฬีาโอลิมปิก ซึง่มข้ีอแนะน�า
ว่าอาจจะมีการเปลีย่นแปลงจ�านวน 3 สนาม 
เพือ่ทีจ่ะลดงบประมาณการแข่งขนั การแข่ง 
ขนัทีอ่าจจะส่งผลต่อการหาสนามการแข่งขัน
ใหม่กค็อื การแข่งขนัเรอืพาย เรอืคายกั ที่
สนามแข่งขนัอยูไ่กลจากเมอืงโตเกยีวไป 400 
กโิลเมตรทางตอนเหนอื สร้างความสะดวก
ต่อเจ้าหน้าที ่ นกักฬีา และกไ็ม่คุม้หากต้อง 
การสร้างสนามใหม่ ซึง่ได้รบัการเปิดเผยว่า 
ทางไอโอซ ีก�าลงัมองหาสนามการแข่งขันใหม่ 
โดยอาจจะมองไปทีช่วนจ ูประเทศเกาหลใีต้ 
ทีเ่คยผ่านการเป็นเจ้าภาพเอเชยีนเกมส์ 

พล.ต.อ.สมยศ พุม่พนัธ์ม่วง นายกสมาคม   
ฟตุบอลแห่งประเทศไทย แถลงข่าวข้อสรปุ
ความเคลือ่นไหวฟตุบอลลกีในประเทศช่วง
เวลานี ้มดีงันี ้สโมสรสมาชกิลงความเหน็ว่า 
ให้ยตุกิารแข่งขนัฤดกูาลนีล้ง ท�าให้ทมีชยั-
นาท ฮอร์นบลิ กบั ทมีอาร์มี ่ยไูนเตด็ ตก
ชัน้ แชมป์ไทยแลนด์ พรเีมยีร์ ลกี คอื เอสซี
จ ีเมอืงไทย ม ี80 แต้ม จาก 31 นดั บอล
ลกีคพัให้ครองแชมป์ร่วมกนั แต่ให้ทางเอส
ซีจ ีเมอืงทอง ยไูนเตด็ ไปท�าข้อตกลงกบัทมี
บรุรีมัย์ ยไูน-เตด็ ในเรือ่งสทิธิเ์ข้าร่วมการ
แข่งขนัแม่โขง คพั และโตโยต้าพรเีมยีร์ คพั 
ส่วนเอฟเอ คัพ ส่งให้ทีมชัยนาท, ชลบุรี, 
สุโขทยั  และราชบรุ ีครองแชมป์ร่วมกนั เงนิ
รางวลักน็�ามาแบ่งกนั ขณะทีส่ทิธิล์งเล่นเอ
เอฟซ ีแชมเปียนส์ ลกี ทางทมีชยันาท สโุขทยั 
และราชบรุ ี ต้องมาจบัสลากกัน เนือ่งจาก
ทางชลบรุ ีขอสละสทิธ์ิ  

‘บราโว’เชื่อ‘บาร์ซ่า’กดดัน

ข้อมูลภาพ : www.sportinglife.com 
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มิติใหม่‘สิงคโปร์-ออสซี่’

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

สงิคโปร์และออสเตรเลยีสญั-
ญาเพิ่มความร่วมมือระหว่าง
กนัเข้มข้นขึน้อกีระดบั ทัง้ด้าน

ท่ีแล้ว โดยเป็นสัญญาชุดแรก ท่ี
ด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงการ
เป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ระดบั
สมบรูณ์ (Comprehensive Stra-
tegic Partnership) ซึง่ลงนามกนั
เมื่อปีที่แล้ว
 บันทึกความเข้าใจด้านการ
ทหาร ก�าหนดให้สิงคโปร์ส่งทหาร 
14,000 นาย เพ่ิมจากข้อตกลง
ปัจจุบัน 1 เท่า ไปร่วมซ้อมรบกับ
กองทัพออสเตรเลียเป็นเวลา 25 
ปี ปีละ 18 สัปดาห์ เพิ่มจากข้อตก 
ลงปัจจบุนัทีก่�าหนดไว้เพยีงปีละ 6 
สัปดาห์
 ส่วนความร่วมมือด้านการ
ค้าและการลงทุน มกีารลงนาม
ข้อตกลงครอบคลมุหลายส่วน 
ภายใต้สญัญาการค้าเสร ี(FTA) 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้จากปีหน้า
เป็นต้นไป   
 ทั้ง 2 ฝ่ายคาดว่า หลังเอฟที
เอมีผลบังคับใช้ จะช่วยให้มูลค่า
การค้าระหว่างกันสูงกว่ายอดปีท่ี
แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 20,200 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ (ประมาณ 515,100 ล้าน
บาท)
 กรอบของเอฟทเีอ จะช่วยให้ผู้

ประกอบการไปตั้งบริษัทด�าเนิน
ธุรกิจในอีกประเทศหนึ่งง่ายขึ้น 
การน�าเข้าและส่งออกสินค้า เช่น 
ไวน์ เครื่องส�าอาง อุปกรณ์การ
แพทย์ และอื่นๆก็จะง่ายขึ้นเช่น
กัน  
 นอกจากน้ัน ทางออสเตร- 
เลียยังผ่อนปรนระบบวีซ่าให้
สิงคโปร์ด้วย โดยวิศวกรและ
นักวิชาชีพสาขาอื่นของสิงค-
โปร์ท่ีอายไุม่เกนิ 30 ปี สามารถ
เข้าไปท�างานในออสเตรเลีย
ได้นาน 10 ปี โดยก�าหนดสญั-
ญาระยะท�างานครั้งละ 1 ปี 
 ขณะที่ชาวสิงคโปร์โดยทั่วไป 
สามารถไปท่องเที่ยวและพักใน
ออสเตรเลียได้นาน 1 ปี เช่นกัน
 ส่วนความร่วมมอืด้านการวจิยั
และการพฒันา รวมทัง้แผนคดิค้น
นวัตกรรม ทั้ง 2 ฝ่ายจะสนับสนุน
ทุนด�าเนินการแก่องค์กรและสถา 
บนัต่างๆ  ฝ่ายละ 25 ล้านเหรยีญ
สิงคโปร์ (638 ล้านบาท) เป็นเวลา 
5 ปี 
 ขณะแผนความร่วมมอืป้องกนั
และปราบปรามการค้ายาเสพติด
รวมทั้งการก่อการร้าย จะด�าเนิน
การโดยเปิดโครงการฝึกเจ้าหน้าที่
ร่วมกัน รวมท้ังแลกเปลี่ยนเจ้า
หน้าที่ระหว่างกัน
 รัฐบาลทั้ง 2 ฝ่ายต่างมอง
ว่า พัฒนาการในครั้งนี้จะให้
ผลเชิงบวกแบบ “Win-Win” 
มากกว่าจะก่อผลข้างเคียงใน
เชิงลบ  

 
 

In Brief : ย่อความ

สิงคโปร์และออสเตรเลีย
ยกระดบัความร่วมมอืระ-
หว่างกันแบบครบวงจร 
โดยออสเตรเลียเปิดทาง
ให้สิงคโปร์ส่งทหารไป
ร่วมซ้อมรบมากขึ้น ลด
กฎระเบยีบให้ยุง่ยากน้อย
ลงเพื่อส่งเสริมการพัฒ-
นาเศรษฐกจิ อกีทัง้จับมอื
กนัป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติด

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

โรเจอร์ ดาห์ล แห่ง japantimes.co.jp สะท้อนงบเตรยีมงานกฬีา
โอลิมปิก 2020 ของกรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าจะพุ่งเฉียด 
39,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าคาดการณ์เดิม 4 เท่า  

 

การทหาร เศรษฐกิจ การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม และ
การปราบปรามยาเสพตดิ โดย
เป็นพัฒนาการที่ช่วยกระชับ
ความสมัพนัธ์ให้แน่นแฟ้นขึน้ 
 การลงนามบนัทกึความเข้าใจ 
(MOU) หลายฉบบั จดัข้ึนระหว่าง
นายกรัฐมนตรีลี เซียนลุง แห่ง
สงิคโปร์ เยอืนออสเตรเลยี สปัดาห์ 

ข้อมลูภาพ : gov.sg
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สังคม

ฟอรัม่ และจากเส้นทางสนามหลวง– 
เมอืงทองธาน ี ตัง้แต่เวลา 10.00-
22.00 น. บรเิวณโรงแรมรัตนโก-   
สนิทร์โดยประชาชนสามารถน�ารถ
มาจอดยังอาคารจอดรถ (Indoor 
Parking 2) ซึง่อยูใ่กล้กบัอาคารอมิ
แพ็คฟอรั่มที่สุด หรือ จอดยังจุด
อืน่ๆ แล้วเลือกนัง่รถเวยีน (Shuttle 
Bus) ทีใ่ห้บรกิารรอบศนูย์ฯ มายงั
จดุบรกิารได้เช่นกนั
 รถบริการ ขสมก. ดังกล่าว       
จะวิ่งในเส้นทางเริ่มต้น อิมแพ็ค 
เมอืงทองธาน ี (IMPACT Forum 
En-trance 1)–ผ่าน มหาวิทยา      
ลัยสุโขทัยธรรมาธิราช-ถนนแจ้ง 

นางสาวจนิตนา พงษ์ภกัดี ผูอ้�านวย
การ ส�านักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร 
บรษิทั อมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ แมเนจ
เม้นท์ จ�ากดั ผู้บรหิารศนูย์แสดงสนิ 
ค้าและการประชมุ อมิแพค็ เมือง 
ทองธาน ี เปิดเผยว่า ด้วยส�านกึใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด
มิได้ และเพื่อน้อมถวายเป็นพระ
ราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปร
มนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช พระผู้
เสดจ็สูส่วรรคาลยั อมิแพค็ ร่วมกบั 
องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ หรอื 
ขสมก. ได้จัดรถบริการรับ-ส่งฟรี 
ในเส้นทางเมืองทองธานี-สนาม
หลวงส�าหรับประชาชนท่ีต้องการ
เดินทางร่วมถวายความอาลัย ใน
พระราชพิธีพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช ณ พระทีน่ัง่พมิานรตัยา 
ในพระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท
 โดยให้บรกิารทกุวนัจนถงึวนัที่ 
31 ตุลาคม 2559 ด้วยรถขสมก.
จ�านวน 4 คัน รองรับประชาชน 
45-80 ท่านต่อคนัต่อรอบ ในเส้น
ทางเมอืงทองธาน-ีสนามหลวง ตัง้ 
แต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ บร-ิ
เวณประตทูางเข้า 1 (Entrance 1) 
อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค     

อิมแพค็รว่มกบัขสมก.จดัรถรบั-สง่ฟรี 

สำาหรับผู้เดินทางร่วมถวายความอาลัย

วัฒนะ-เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปาก 
เกร็ด-ขึ้นสะพานพระราม 4–ราช 
พฤกษ์–ปิ่นเกล้า–สนามหลวงและ
วนกลับมายัง อิมแพ็ค เมืองทอง
ธาน ีซึง่รถให้บรกิารจะออกทกุๆ 30 
นาท ีใช้เวลาการเดนิทาง 1 ชัว่โมง
ต่อเทีย่ว ส�าหรบัรถเวยีนบรกิารภาย
ในศูนย์ฯ จะเร่ิมให้บริการตั้งแต่
เวลา 08.00-22.00 น. บรเิวณด้าน
หน้า อมิแพค็ อารน่ีา ทกุวนั
 ทั้งนี้ อิมแพ็ค พร้อมอ�านวย
ความสะดวกส�าหรับผู้ทีเ่ตรียมเดนิ
ทางด้วยการจดัจดุพกัรอ บรกิารน�า้
ดืม่ ภายในโถงช้ัน 1 อาคารศูนย์
ประชุม อิมแพ็ค ฟอร่ัม ซึ่งเปิด

บรกิารตัง้แต่เวลา 07.00 น. และ
ประชาชนสามารถจอดรถได้ฟร ีโดย
ไม่คดิค่าบรกิารตามอตัราทีก่�าหนด 
เพียงน�าบัตรจอดรถมาแสดงต่อเจ้า
หน้าทีอ่มิแพค็ระหว่างการขึน้รถดงั
กล่าว อย่างไรกต็าม หากมกีารขยาย
เวลาให้บรกิารรบั-ส่งฟรนีีจ้ะเรยีน
แจ้งให้ทราบอกีครัง้ อย่างไรกต็าม 
อมิแพค็ ภมูใิจทีไ่ด้มส่ีวนร่วมถวาย
ความอาลยัในพระราชพธิพีระบรม
ศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรม
หาภูมิพลอดุลยเดชของคนไทยท้ัง
ประเทศและหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการ
อ�านวยความสะดวกกับประชาชน
ทั้งที่เดินทางจากต่างจัดหวัดและ
ชาวชมุชนโดยรอบเมอืงทองธานจีะ
ได้รับความสะดวกสูงสุด สามารถ
สอบถามเพ่ิมเตมิ โทร. 0-2833-4455, 
0-2833-5061-2 หรือติดตามข่าว 
สารผ่านทางโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก   
อนิสตาแกรม เวบ็ไซต์อมิแพค็ และ
สือ่ออนไลน์ต่างๆ 
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นพ.แกรี่ สมอลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองระดับโลก และสมาชิกคณะ
กรรมการที่ปรึกษาโภชนาการเฮอร์บาไลฟ์ ให้เกียรติบรรยายในกิจ-
กรรมเสวนาเรือ่ง “อทิธพิลของเทคโนโลยดีจิทิลัต่อสขุภาพสมอง” และ
แบ่งปัน “เคลด็ลบัเพือ่สมองทีแ่จ่มใสขึน้ใน 2 สปัดาห์” ให้แก่สือ่มวลชน 

นพ.สมเชาว์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการผูจ้ดัการ เอน็.ซ.ี เฮ้าส์ซิง่ จ�ากดั 
(มหาชน) จัดกิจกรรม “สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม “ปลูกฝังด้านคุณ-
ธรรม จรยิธรรม เป็นองค์ความรูท้ีด่เีพือ่วางรากฐานชีวิตทีด่ขีองเยาวชน 
ที่โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ต�าบลคูคต อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

สรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์น�าคณะ เหล่าคณะผูบ้รหิาร พนกังาน และศลิปิน
นกัร้อง-นกัแสดง บมจ.อาร์เอส และบรษิทัในเครอืฯ ร่วมใจถวายอาลยั 
เบือ้งหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช พร้อมขอยดึมัน่ในหลกัค�าสอนพ่อของแผ่นดนิสบืต่อไป

ประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและรักษาการ
ผู้อ�านวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โชว์ผลงานวิจัยเส้นใย
ธรรมชาต ิจากเปลอืกต้นกญัชง ต้นไผ่ เปลอืกมะพร้าว และใบสบัปะรด 
ในการสัมมนา “ทิศทางเส้นใยธรรมชาติ..สู่อุตสาหกรรม 4.0” 

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต, นพ.พงษ์-
เกษม ไข่มกุด์ รองอธบิดกีรมสขุภาพจติ และหม่อมหลวงยพุด ีศริวิรรณ 
ที่ปรึกษาโครงการ To Be Number One แถลงข่าว To Be Number 
One Teen Dancercise Thailand Championship 2017  

เชฟ B. Pathmanathan Balagangdaram เชฟใหญ่ และ ชาลสิา วาณชิ-
รัตนากร ผู้อ�านวยการแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมดุสิตธานีพัทยา 
ร่วมบริจาคเค้ก ขนมอบและขนมหวานต่างๆ แก่โรงพยาบาลมะเร็ง
ชลบุรีเพื่อฉลองวันเกิดให้แก่ผู้ป่วยที่เกิดในเดือนตุลาคม 

ดิ แอสคอทท์ ลิมิเต็ด (แอสคอทท์) จัดกิจกรรม ‘Ascott Charity Run 
2016’ ทีส่วนลมุพนิเีพือ่ระดมทนุเพือ่น�าไปช่วยเหลอืเดก็ๆกว่า 500 คน 
ทีโ่รงเรยีนดอยเวยีงผาพทิยา ซึง่เป็นโรงเรยีนในสงักดัภาครฐัทีต่ัง้อยูใ่น
จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย  

ชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคาร น�าคณะ คณะผู้บริหาร 
ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) ลงนามเพือ่ถวายความอาลยั ต่อหน้า
พระบรมฉายาลกัษณ์ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร 
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กิตติพงศ์ คุ้มมั่น ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ 
Line@ น�าโดย ธนัท เศรษโอภาส Head of Business Solutions จัด
สัมมนาพิเศษแก่เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ ในหัวข้อ “วางหมากธุรกิจ พิชิต
ยอดขาย” เพื่อแนะน�าเทคนิคในการวางแผนธุรกิจอย่างรอบด้าน 

รศ.ดร.ศกัรนิทร์ ภมูริตัน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม-
เกล้าธนบุร ีร่วมกบั สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บรษิทั 
ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) จดัพธิปิีดโครงการพฒันากระบวนการเรยีน
รู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมี ส�าหรับพนักงานสายการผลิต 

ศ.ดร.สรุเกยีรติ ์เสถยีรไทย ประธานกรรมการโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ84 
พรรษามหาราชนิ ีสถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิ ีรบัมอบเงนิ จาก
กจิกรรม “ว่ิงสามคัคี ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ทางพเิศษเชือ่มสขุกรงุเทพฯ-
กรงุธนฯ” เพือ่สนบัสนนุโครงการเฉลมิพระเกยีรตเิพือ่พฒันาสถาบนัฯ 

พลตรีชาญชัย ติกขะปัญโญ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็น
ประธานในพิธีเปิดร้าน แบล็คแคนยอน โดยมี ประวิทย์ จิตนราพงศ์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ให้การต้อนรับ ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอ-
เรชั่น จ�ากัด มอบเงินบริจาคและตู้เติมเงิน “เอเจเติมสบาย” จ�านวน 
10 ตู้ ให้กบัสภากาชาดไทย ในโครงการ” ปันน�า้ใจผ่านสภากาชาดไทย” 
เพื่อน�าไปใช้ในการจัดกิจกรรมของสภากาชาด 

กณัฑรตัน์ เจมิจติรผ่อง ผูช่้วยประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร-สือ่สารองค์กร
และธรุกิจสัมพนัธ์ บมจ.บตัรกรงุไทย จดักจิกรรม “ล่องเรอืฟังต�านาน 
ย้อนวนัวาน ผ่านสายน�า้” ให้กบัสือ่มวลชน โดยล่องเรอืตามเส้นทางแม่น�า้
เจ้าพระยา เข้าสูค่ลองบางกอกใหญ่ คลองด่าน และคลองบางกอกน้อย 

มนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ บรรยาย
พิเศษให้ความรู้เรื่องวิธีการเพาะเห็ดฟาง และการดูแลเห็ดในช่วงหน้า
ฝนโดยไม่ใช้สารพิษ พร้อมแนะน�าเทคนิคพิเศษทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างอาชีพส�าหรับเกษตรกรไทย 

อ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี พร้อมด้วย รัมย์ เหราบัตย์ กรรมการผู้
จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง และ ชลธิศ สุรัสวดี อธิบดี
กรมป่าไม้ เป็นประธานในพธิมีอบรางวลัป่าชมุชนตวัอย่าง ถ้วยรางวลั
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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085854-AOM-180116-01

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

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

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

	 	 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

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
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.

ใหเชา…
โกดัง

โกดัง…
ใหเชา
โกดัง…
ใหเชา

KODUNG-OM-171016-01

107 ตร.ว. กวาง 24 เมตร
ลึก 19 เมตร หัวมุม
ติดถนน 2 ดาน ถ.โชคชัย 4
เขตลาดพราว กทม.

เชา 39,000 บาท/เดือน

ทาวนโฮม
3 ชั้น 27.1 ตร.ว. 4 นอน 3 น้ำ
ม.ศุภาลัยพารควิลล 
พรอมเฟอรฯ SB ประตูรีโมต
ซ.รามอินทรา 23 ถ.รามอินทรา
เขตบางเขน
กทม. ขาย 4.6 ลานบาท

198 ตร.ว. ถ.สุขาภิบาล 5
แยก 10 ซอย 5 หัวมุม
ติดถนน 2 ดาน เขตบางเขน 
กทม.

เชา 39,000 บาท/เดือน

ขาย

 

ติดตอ 08-9651-5974
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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)
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

081900-OM-020816-01

อยู่แถวแม็คโครบางบอน
สนใจติดต่อ คุณเปิ้ล โทร.08-1900-2444

แม่บ้าน
รับสมัครด่วน

• ท�ำงำนบ้ำนทั่วไป ซัก-รีดได้ • ไปเช้ำ เย็นกลับ
• เงินเดือน 9,000 บำท

08149901-OM-280716-01

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

รับสมัครพนักงำนทุกต�ำแหน่ง 
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

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

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน
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

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต


