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จัดระเบียบสนามหลวง
เป็นเรือ่งธรรมดาเมือ่มคีนจ�านวนมากไปรวมตวักันทีใ่ดทีห่นึง่ย่อมมีปัญหาตามมา ทีโ่ดยรอบพระบรมมหาราชวงั
และสนามหลวงกเ็ช่นเดียวกัน ท�าให้หลายหน่วยงานต้องเข้ามาจดัระเบยีบ โดยกรงุเทพมหานครแก้ปัญหาทิง้ขยะ
ไม่เป็นที ่ซึง่มมีากถงึ 80-100 ตนัต่อวนั ประกาศขอความร่วมมอืประชาชนแยกขยะก่อนทิง้ ห้ามหาบเร่แผงลอย
เข้ามาขายสินค้าทุกชนดิ เพือ่ป้องกนัไม่ให้กลายเป็นถนนคนเดนิ ขอความร่วมมอืงดแจกอาหารเคร่ืองดืม่หลงั 20.00 
น. ป้องกนัให้คนบางกลุม่มาอาศัยเป็นท่ีอยู่หลบันอน รกัษาการผู้บญัชาการต�ารวจนครบาลยนืยนัยงัไม่พบการท�า
บตัรควิปลอมมาแจกหรือจ�าหน่ายตามท่ีมีข่าวลอืแต่อย่างใด อ่านต่อ 2
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จัดระเบียบสนามหลวง

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันนี้ 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

ต่อจากปก  

เรื่องจากปก

สัง่ห้ามไม่ให้หาบเร่แผงลอย
เข้ามาจ�าหน่ายสินค้าโดยรอบสนามหลวง
หากฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าทีเ่ทศกจิจับกมุทนัที

การเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสกักา
ระพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระ-
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระ 
บรมมหาราชวงั ตัง้แต่วนัท่ี 29 ตลุาคม
นี ้ซ่ึงคาดว่าจะมปีระชาชนเดนิทางมา
จากทั่วประเทศจ�านวนมาก พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ-
มนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาต ิ(คสช.) ได้สัง่การให้ นาง 
อรรชกา สบีญุเรอืง รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงอตุสาหกรรมประสานไปยงั
บรษิทั เอสซจี ีให้เข้ามาช่วยเหลอืตดิ
ตั้งห้องน�า้แบบน็อกดาวน์ให้บริการ
กบัประชาชนเพิม่เตมิ หลังจากมเีสยีง
บ่นว่าห้องน�า้บรเิวณสนามหลวงมไีม่
เพยีงพอ
 ขณะทีก่ระทรวงมหาดไทย โดย 
พล.อ.อนพุงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สัง่การ
ให้กรมการปกครองส่วนท้องถิน่และ
หน่วยงานในจงัหวดัต่างๆ จดัท�าบญั 
ชีรายชือ่ประชาชนทีจ่ะเดนิทางมากับ
กระทรวงมหาดไทย เพือ่ให้เกิดความ
เป็นระเบยีบเรยีบร้อยให้มากทีส่ดุ
 เบือ้งต้น ก�าหนดไว้จงัหวดัละ 750 
คน โดยเดนิทางมาภาคละ 1 จงัหวดั 
สับเปลีย่นกนัในช่วง 84 วนั ตัง้แต่วนั
ที ่29 ตลุาคมเป็นต้นไป โดยทัง้หมด
จะต้องมาจากความสมัครใจและมี
ความพร้อมในทกุด้าน เช่น สขุภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรง รวมถึงการแต่งกาย
ทีเ่หมาะสม เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหาภาย
หลงั
 อีกปัญหาหนึ่งที่ก�าลังได้รับการ
แก้ไขคือ ปัญหาขยะจ�านวนมาก เฉลีย่
วนัละไม่ต�า่กว่า 80-100 ตนั ทีถ่กูทิง้
โดยรอบสนามหลวง นายจกักพนัธุ์ 
ผิวงาม รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหา 

การ 36 คัน และประชาชนยงัสามารถ
ใช้ห้องน�า้ภายในมหาวทิยาลยัธรรม 
ศาสตร์ และวัดมหาธาต ุได้อกีด้วย  
 ขณะที ่พล.ต.ท.อ�านวย นิม่-
มะโน รองผูว่้าฯ กทม. ประกาศขอ
ความร่วมมืองดแจกอาหารน�้าดื่ม
หลงัเวลา 20.00 น. เพ่ือป้องกนักลุม่
บุคคลที่เข้ามาพักค้างแรมในสนาม
หลวง และสั่งห้ามไม่ให้หาบเร่แผง 
ลอยเข้ามาจ�าหน่ายสินค้าโดยรอบ
สนามหลวง หากฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่
เทศกจิจบักมุทนัทเีพ่ือป้องกนัไม่ให้
สนามหลวงกลายเป็นถนนคนเดิน
 ส่วน กระแสข่าวการท�าบัตรคิว
ปลอมเข้าสกัการะพระบรมศพ พระ- 
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-
พลอดุลยเดช พล.ต.ต.มนตร ีย้ิม-
แย้ม รกัษาราชการแทนผูบ้ญัชาการ

นคร (กทม.) ระบวุ่าขยะส่วนมากจะ
เป็นเศษอาหาร จึงต้องรณรงค์ขอ
ความร่วมมือประชาชนให้คัดแยก
ขยะก่อนทิง้
 ขณะนี้ใช้เจ้าหน้าที่ กทม.กว่า 
1,600 คน และจติอาสาอกีกว่า 3,000-
4,000 คน ออกเกบ็ขยะโดยรอบพระ 
บรมมหาราชวงัและสนามหลวง โดย
แบ่งเป็น 10 จดุ แต่ละจดุแบ่งถงุขยะ
ออกเป็น 3 ส ีสเีขยีว คอื ท้ิงเศษอา-
หาร สนี�า้เงนิ คอื ทิง้ขยะทัว่ไป และ 
สเีหลอืง คอื ทิง้ขยะรไีซเคิล เพ่ือง่าย
ต่อการน�าไปก�าจัดและน�าไปใช้ประ 
โยชน์ โดยมรีถขนขยะไม่ต�า่กว่า 100 
เทีย่ว หมนุเวยีนมาขนขยะออกจาก
พืน้ที ่เริม่ตัง้แต่ต ี5 ถงึ ต ี2 ของวัน
ใหม่ เพือ่ไม่ให้มขียะตกค้าง
 ส่วนรถสขุา กทม.น�ามาให้บร-ิ

ต�ารวจนครบาล ยืนยันว่ายังไม่พบ
การน�าบตัรมาจ�าหน่ายหรอืแจกตาม
ทีเ่ป็นข่าว ทัง้นี ้ ต�ารวจได้วางก�าลงั
ตรวจสอบในแถวของประชาชนทีจ่ะ
เข้าไปลงนามอย่างเข้มงวด หากพบมี
การน�าบตัรควิปลอมมาใช้จะด�าเนิน
คดีทางกฎหมาย
 ท้ังนี้ กองทัพบกภาคที่ 1 
ได้จดัท�าบตัรทัง้หมด 45,000 
ใบ ซึ่งเกินจ�านวนคนที่จะอนุ-
ญาตเข้า ไปลงนามแสดงความ
อาลัย ภายในศาลาสหทัยสมา 
คม พระบรมมหาราชวงั ซึง่ได้
สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีทุกหน่วย
งานตรวจคัดกรองคนที่เข้า    
มาสักการะพระบรมศพเป็นที่
เรยีบร้อยแล้ว โดยแบ่งเจ้าหน้า 
ที่ตรวจคัดกรองประชาชนท่ี
เดนิทางเข้ามาออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ส่วนแรกเป็นเจ้าหน้าท่ี
ทหาร ส่วนที่สองเจ้าหน้าท่ี 
กทม. และส่วนที่สาม เป็นเจ้า
หน้าที่ต�ารวจ



ระเบิดหน้าตลาดโต้รุ่งซึ่งเป็นเขตชุม 
ชนและย่านเศรษฐกิจของปัตตานี 
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ท�าให้มีผู้เสีย
ชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 17 ราย และใน
วันเดียวกันมีการลอบวางระเบิดเจ้า
หน้าที่ทหารพราน ขณะเข้าไปพบ
บคุคลเป้าหมายในพืน้ทีท่ี่บ้านสุงาบา
รู อ�าเภอยะรงั  แต่ไม่มีใครได้รบับาด
เจ็บ 
 ขณะที่ศูนย ์ปฏิบัติการต�ารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) ประ 
กาศแจ้งเตือนรถยนต์ที่ถูกโจรกรรม
และอาจถูกน�าไปเป็น “คาร์บอมบ์” 
จ�านวน 43 คัน
 ระเบิดท่ีปัตตานีเชื่อว่าเกี่ยว 
ข้องกบัเหตกุารณ์ตากใบเมือ่วนัที่ 
25 ตุลาคม 2547 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต
ถึง 85 คน จากการจับกุมผู้ที่ตาย 
ระหว่างน�าผู้ชุมนุมขึ้นรถยีเอ็มซี
ของทหารไปค่ายองิคยทุธบรหิาร  
โดยปีนี้ครบรอบ 12 ปี
 แม้ผู้เสียชีวิตจะได้รับการเยียวยา
รายละ 7.5 ล้านบาท และผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บได้ 500,000 บาท แต่ยังเป็น
ความทรงจ�าที่ฝังใจชาวไทยมุสลิม 
เช่นเดยีวกบักรณกีรอืเซะ เมือ่วนัที ่28 
เมษายน 2548 ที่มีผู้เสียชีวิต 32 ราย
 แม้เวลาจะผ่านมานานนบัสบิปี  2 
เหตุการณ์ยังเป็น “แผลใจ” ที่ยังเป็น
เงื่อนไขในการปลุกระดมของกลุ่มผู้
ก่อความไม่สงบ ที่สะท้อนถึงการใช้
ความรุนแรงและค�าถามถึงกระบวน 
การยุติธรรม ซึ่งเป็นบทเรียนส�าคัญ
ทัง้เจ้าหน้าทีร่ฐัและประชาชนในพืน้ที่
 “ไฟใต้” จึงยากจะสงบ ตราบ
ที่ไม่ยอมรับความจริง!
 

12ปีตากใบ

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า “ปัญญาย่อม
เกดิแก่คนผูห้มัน่ประกอบ ปัญญาย่อมแก่เกิด
คนผู้เพ่งพินจิในกิจของตน”  
 พระองค์ทรงเพ่งพนิจิในจติ ทรงหมัน่ประกอบ
คิด ประกอบท�า หม่ันประกอบทีจ่ะพูดจะสอน โดย
เฉพาะเรื่องน�้า เรื่องดินนี่ทรงสุดยอด ถ้าถามว่า
พระองค์ชอบแกล้งใคร ไม่แกล้งคน แต่แกล้งดนิ 
แกล้งดินที่เป็นดินเปรี้ยวให้จืดและปลูกต้นไม้ได้ 
ซึง่คนทัว่ไปรูจ้กัแต่แกล้งเพือ่น แกล้งคน แกล้งหมา 
แกล้งแมว แต่ในหลวงทรงแกล้งดิน ท�าให้ดนิหาย
เปร้ียว ปลกูต้นไม้ได้โดยอดัน�า้เข้าไป จงึท�าให้เรา
เหน็ชดัเจนว่า ไม่มมีนษุย์ใดทีจ่ะเท่าเทยีมพระองค์ 
ทั้งที่คนเราโดยธรรมดาจะติดสุข ติดสบาย แต่
ท�าไมพระองค์จงึทรงสลดัสขุ สลดัความสบาย ซึง่
หาใครมาเปรียบมิได้ ถ้าใครตดิตาม มโีอกาสรบั
ใช้เบือ้งพระยคุลบาท มาบอกเล่า ล้วนมแีต่ความ
ตืน้ตนัและอาลยัอาวรณ์พระองค์ท่าน 
 ดงัน้ัน พวกเราอย่ามัวมาน่ังเสยีอกเสยีใจการ
เสด็จสวรรคต ขอให้พระองค์สูส่วรรคาลยั พวกเรา
ต้องท�าตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทให้มากขึน้ ความ
เศร้าโศกไม่เกิดประโยชน์อะไร เป็นมนษุย์ปถุชุน
ธรรมดาย่อมเสยีอกเสยีใจเป็นธรรมดา แต่อย่าให้
นานเกนิไป ถ้าคนเป็นแสนเป็นล้านเป็นโรคซมึเศร้า 
ว้าเหว่  เปล่าเปลีย่ว ประเทศชาตกิจ็ะล�าบาก  
 เรามาเปลี่ยนความเศร้าโศกเป็น “พลัง
ของแผ่นดนิ” ตามความหมายของค�าว่า “ภมูิ 
พล” ซึง่ “ภมู”ิ แปลว่า “แผ่นดนิ” และ “พล” 
แปล “ก�าลงัพล” ภมูพิลแปลว่าผูเ้ป็นก�าลงัของ
แผ่นดนิ  ใครเกดิมาแล้วเป็นภาระของแผ่นดิน 
ตดิเหล้า ตดิยา กต้็องน�าไปบ�าบดั เพราะถอืว่า
ไม่เคารพพระเจ้าแผ่นดนิ ไม่เดนิตามรอยพระ 
เจ้าแผ่นดนิ ท�าให้ตวัเองเป็นภาระของแผ่นดนิ 
จงึหวงัว่า ช่วงระยะนีค้นไทยทกุคนจะมาร่วม
กนัเป็นพลงัของแผ่นดิน ท�าให้ชาตบ้ิานเมอืง
เจรญิ ไม่ใช่เป็นตวัถ่วงความเจรญิ
  เจรญิพร
 

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

รูจ้กัในหลวงมานาน ในฐานะทีพ่ระองค์เป็นพระ 
เจ้าแผ่นดนิ แต่วนันีรู้จ้กัท่านมากกว่าเก่าหลายเท่า 
เมือ่ก่อนรูจ้กัท่านไม่ถงึ 20 เปอร์เซน็ต์ หลงัจาก
แต่ละคนถ่ายทอดความใกล้ชิด หรือถวายงานร่วม
กับพระองค์ กเ็หน็ความมหศัจรรย์ของพระองค์ทีม่ี
ความวเิศษวโิสอะไรมากมายขนาดน้ี  
 ความวเิศษทัง้หมด คือ ความขยนัหม่ันเพียร 
ความอดทน ความพยายามทีเ่รียกว่า ขยัน  อดทน 
หมัน่เพยีร เรยีนรูต่้างๆเกนิกว่ามนษุย์ร้อยคนล้าน
คนจะท�าได้ 
  อย่างสิง่ทีเ่ราไม่รู้ว่า พระองค์ท่านมีความช�า-
นาญด้านศลิปะวัฒนธรรมต่างๆ ไม่น่าเช่ือว่า ฟัง
อาจารย์เฉลมิชัย โฆษติพิพัฒน์ แล้ว ยิง่ท�าให้รู้ว่า
รูจ้กัท่านน้อยมาก อาจารย์เฉลมิชยัพดูไปร้องไห้ไป 
ยงัมผีูร้บัใช้เบือ้งพระยุคลบาททียั่งไม่ได้เปิดเผยสิง่
ทีท่่านท�าเพือ่ประชาชนอกีมาก แม้แต่ท่านประชวร 
หากพระวรกายดีข้ึนนิด ท่านก็ทรงงานต่อ เรียกว่า
หวัใจเป็นงานจริงๆ 
  ถ้าเมืองไทยเรามีคนรักงาน ขยันหม่ันเพียร 
อดทนเศษหนึง่ส่วนสบิ หรอืหนึง่ในร้อยของใน-
หลวง เชือ่ว่า ประเทศไทยจะเจริญเป็นมหาอ�านาจ
ทางเศรษฐกจิระดบัต้นๆ เสยีดายทีค่นทีเ่กดิร่วม
สมยักบัพระองค์ ไม่ด�าเนินตามรอยพระยคุลบาท
เรือ่งความขยนัหม่ันเพียร ความอดกลัน้ อดทน 
 ถ้าใครอยากมชีือ่เสยีง มลีาภยศปรากฏ
ขจรขจายให้คนเชิดชูก็ต้องมีหลักธรรม 3 
อย่างค�า้จนุ อย่างทีท่ัว่โลกยกย่องเชดิชพูระ 
องค์ว่าทรงงานหนกัทีส่ดุในโลก ท�าให้นกึถงึ

พลังของแผ่นดิน

ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 17 ฉบับที่ 4438 (963) วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 17 ฉบับที่ 4438 (963) วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ไซมิสฯสยายปีกรุกแนวราบ
นายขจรศษิฐ์ สิง่สรรเสรญิ ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ไซ
มิส แอสเสท จ�ากัด เปิดเผยว่า 
ทางบรษิทัได้ร่วมกบั บรษิทั เซกซิยุ 
เคมคิอล จ�ากดั บรษิทัก่อสร้างบ้าน
อนัดบั 1 ในประเทศญีปุ่น่ ในการ
พฒันาโครงการบ้านภายใต้ชือ่ “ไซ
มสิ ไฮม์ (Siamese Heime) โครง 
การบ้านเดีย่วและทาวน์โฮม จ�านวน 
107 ยนูติ มลูค่าโครงการประมาณ 
800 ล้านบาท บนพืน้ทีป่ระมาณ 26 
ไร่ โดยตัง้อยูภ่ายในบรเิวณโครงการ
ไซมสิ บลอสซ�า่ แอต แฟชัน่ ฝ่ังตะวนั
ออก บนถนนรามอนิทรา ทัง้นีโ้ครง 
การประกอบด้วย ทาวน์โฮม 2 ขนาด
จ�านวนรวม 64 ยนูติ ได้แก่ ทาวน์
โฮม 3 ชัน้ หน้ากว้าง 4.95 เมตร 
ขนาด 3 ห้องนอน 4 ห้องน�า้ ทีจ่อด
รถ 2 คนั พืน้ทีใ่ช้สอย 155.37 ตร.ม. 
จ�านวน 36 ยนูติ และทาวน์โฮม 4 
แบบ 2 ชัน้ ขนาด 3 ห้องนอน 4 
ห้องน�า้ ทีจ่อดรถ 2 คนั พืน้ทีใ่ช้สอย 
171.75 ตร.ม. และ 177.6 ตร.ม. 
 ส่วนบ้านเดีย่วม ี2 แบบ จ�านวน
รวม 43 ยนูติ ได้แก่ บ้านเดีย่วขนาด
เลก็ 3 ห้องนอน  3 ห้องน�า้ ทีจ่อด  
รถ 2 คัน พ้ืนที่ใช้สอย 177.66 
ตร.ม. จ�านวน 31 ยูนติ และบ้าน
เดีย่วขนาดใหญ่ 4 ห้องนอน 5 ห้อง 
น�า้ 1 ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน�า้ ที่
จอดรถ 3 คัน พ้ืนทีใ่ช้สอย 324.04 
ตร.ม. ทัง้นีค้าดว่าจะก่อสร้างบ้าน
ตัวอย่างแล้วเสร็จและเปิดขายได้
ประมาณเดอืนมกราคม 2560 โดย
ราคาขายทาวน์โฮมเริม่ต้นที ่5 ล้าน
บาทขึน้ไป ส่วนบ้านเดีย่วราคาขาย
เริ่มต้นที่ 9 ล้านบาทขึ้นไป โดย
โครงการดังกล่าวจะก่อสร้างแล้ว
เสรจ็ทัง้หมดประมาณเดอืนเมษายน 
2560 
 “ทั้ง 2 บริษัทได้ใช้ระยะเวลา
การวางแผนและร่วมกนัพฒันากว่า 
1 ปี ส�าหรบัโครงการไซมสิ ไฮม์ เพือ่
ให้เป็นบ้านที่พร้อมตอบสนองการ
ใช้ชวีติของผูอ้ยูอ่าศยั ประกอบด้วย
วัสดุที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีคุณภาพ

สงูจาก SCG Heim โครงสร้างโมดู
ลาร์ที่แข็งแรงสามารถทนแรงสั่น
สะเทอืนจากแผ่นดนิไหว มอีายกุาร
ใช้งานยาวนาน อกีทัง้ผนงัด้านนอก
ผลิตจากเซรามิกที่ง่ายต่อการท�า 
ความสะอาด ดดูซบัน�า้ต�า่ ลดเสยีง
และความร้อนจากภายนอกบ้าน มี
ฉนวนกนัเสยีงและความร้อนทีม่คีณุ 
ภาพสงู ช่วยในการประหยดัพลงั-
งาน และประหยดัค่าใช้จ่ายด้วยระบบ
โซล่าเซลล์ ทีล่ดค่าไฟฟ้าให้บ้านได้
มากถงึ 70% อกีทัง้ราคาใกล้เคยีง
กบัคูแ่ข่งแต่คณุภาพดกีว่า โดยราคา
ขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000-
60,000 บาทต่อตร.ว. นอกจากนีย้งั
รายล้อมด้วยสิง่อ�านวยความสะดวก
ต่างๆทัง้ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน 
โรงพยาบาล ถนนสายหลกัทัง้ถนน
รามอินทราถนนรัชดาฯ-รามอิน 
ทราและถนนกาญจนาภเิษก รวม
ถงึสถานรีถไฟฟ้าสายสชีมพใูนอนา 
คต ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้
บรโิภค ตอบสนองกลุม่ลกูค้าทีต้่อง 
การบ้านประหยัดพลังงานที่ช่วย
สร้างความสขุในการอยู่อาศยัในทกุ
ด้าน”
 ส�าหรับแผนการด�าเนินธุรกิจ
ของไซมสิ แอสเสท ในปี 2560 นัน้ 
ทางบริษัทมีแผนจะเปิดโครงการ
ใหม่อกี 7-8 โครงการ มลูค่าโครง 
การรวมประมาณ 20,000 ล้านบาท 

โดยจ�านวนนีเ้ป็นโครงการคอนโด-
มเินยีมในย่านสขุมุวทิ 5 โครงการ 
ทีเ่หลอือยูร่อบนอก ส�าหรับโครงการ
ไซมสิ ไฮม์ ถอืว่าเป็นการร่วมมอืเป็น
ครัง้แรก ซึง่หากได้รบัการตอบรบัที่
ดทีางบรษิทักม็แีผนจะพฒันาโครง 
การแนวราบร่วมกนัอกี 
 อย่างไรก็ดีเนื่องจากภายใน
โครงการไซมสิ บลอสซ�า่ แอต แฟ-
ชัน่ มจี�านวนพืน้ทีท่ัง้หมด 110 ไร่ 
มีการพัฒนาโครงการไปแล้วบาง
ส่วนโดยมกีารพฒันาเป็นคอนโด 2 
เฟสโดยเฟสแรกพฒันาไปแล้ว 300 
ยนูติ และก�าลงัเปิดเฟส 2 อกี 400 
ยนูติ รวมทัง้โครงการแนวราบท่ีเปิด
ทาวน์โฮมเฟสแรกไป 200 ยูนิต และ
โครงการไซมสิ ไฮม์ อกี 107 ยนูติ
แล้ว ทัง้นีย้งัเหลอืพืน้ทีอ่กี 25 ไร่ ซึง่
ทางบรษิทัมแีผนจะพฒันาเป็นคอน
โดอีก 2 เฟส จ�านวนกว่า 1,000 
ยนูติในปี 2560 ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
การออกแบบ  
 “ทางบริษัทมีแผนจะยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลกัทรพัย์ (Filing) และเตรยีมเสนอ
ขายไอ พ ีโอ ในอนาคต อย่างไรกด็ี
ทางบริษัทได้วางแผนการท�างาน
แบบก้าวกระโดดโดยตั้งเป้าหมาย
ในปี 2562 จะมรีายได้แตะท่ี 10,000 
ล้านบาท โดยปีนีต้ัง้เป้ารายได้ไว้ที่ 
2,000 ล้านบาท” 
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ขจรศษิฐ์ สิง่สรรเสรญิ

ไซมิสฯ ผนึก “เซกิซุย 
เคมิคอล” ยักษ์อสังหาฯ
ญี่ปุ่น รุกตลาดบ้านแนว
ราบ เปิดตัว ไซมิส ไฮม์
โครงการบ้านเดี่ยวและ
ทาวน์โฮมบนท�าเลราม
อินทรา เพื่อตอบสนอง
การอยู่อาศัยที่เหนือกว่า
ด้วยคุณภาพและนวัต-
กรรมอัจฉริยะในราคา
เริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท

เศรษฐกิจ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,850.00 บาท

 ขาย 20,950.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,481.00  บาท

 ขาย   20,950.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,265.54  ขาย 1,265.72
ลอนดอน ซื้อ 1,265.54  ขาย 1,265.72

ภาวะหุน้  25  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) 

35.21

38.71375

44.5375

4.6188

034745

25.4245

+6.10 1,506.47 
  47,446.91
+7.49 2,136.91 
  32,638.42
+2.15 949.16 
  24,858.57
+5.41 571.08 
  1,774.98

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,595.39 +1.89

2,356.93 +15.05

2,464.88 +25.78

1,769.40 +5.44

2,384.10 +17.00

2,729.57 +9.40

1,208.17 +4.49 

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

 4,093.32 

8.63

12,196.14 

25.70

25,888.20 

54.56

4,231.44 

8.92

12,768.72 

26.91

26,218.64 

55.26

-138.13

-572.58

-330.44
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VMPCตัง้ธงรายไดส้ิน้ป4ี00ลา้น

เศรษฐกิจ

ต่อยอด : นายมงคล ลีลาธรรม 
กรรมการผู้จัดการ SME Deve-
lopment Bank และ ทีมงานด้าน
การพัฒนาผู ้ประกอบการ เข้า
เยี่ยมศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�า-
บลบ้านใต้ เกาะพะงัน เพื่อศึกษา
กระบวนการการน�าเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรมาช่วยในเรือ่งการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์และสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ต่อไป

นายปรญิญา เธยีรวร ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ว.ีเอม็.
พี.ซ.ี จ�ากดั (VMPC) เปิดเผยถงึ
แผนการด�าเนินงานของบริษัทใน
ช่วงเวลาที่เหลือของปี 2559 ว่า  
บรษิทัฯอยูใ่นระหว่างเตรยีมเปิดตวั
โครงการใหม่ ภายใต้ชือ่ “แอสเทรา 
เบลส” บนถนนพระราม 2 พฒันา
ในรูปแบบ ทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง 
เนือ้ทีร่วม 28 ไร่ จ�านวน 221 ยนูติ 
มูลค่าโครงการ 2,400 ล้านบาท 
ขณะนีร้ะบบสาธารณปูโภคและสร้าง
บ้านตวัอย่างเสรจ็แล้วรอจังหวะเปิด
ตัวอย่างเป็นทางการ ส่วนบ้านเดีย่ว
สไตล์โมเดร์ิน ระดับไฮเอนด์ “แอส-
เทรา ไพรด์” บนถนนพระราม 2 
เนื้อที่รวมกว่า 12 ไร่ จ�านวน 47  
ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,300 ล้าน
บาท ขณะนีม้ยีอดขายแล้วกว่า 50%
  ส่วนโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ให้เช่า บรษิทัฯ ได้ลงทนุก่อสร้าง
โรงแรม “อาทาระ โฮเทล” ทีอ่�าเภอ
ศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี เป็นโรงแรม
ระดบั 4 ดาว สูง 44 ชัน้ บนเนือ้ที่ 
12 ไร่ ใจกลางศรรีาชา มลูค่าโครง 
การ 7,000 ล้านบาท ขณะนี้การ
ก่อสร้างคบืหน้าแล้วกว่า 40 % ซึง่
ในส่วนของมอลล์มีพื้นที่รวมประ 
มาณ 6,000 ตารางเมตร ปัจจุบนั
โครงสร้างเสรจ็แล้วและมกีารปล่อย
เช่าพืน้ท่ีไปแล้วกว่า 60%  โดยคาด
ว่าจะเปิดบริการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
ส่วนโรงแรมอาทาระ โฮเทล ศรรีาชา 
จะสามารถเปิดให้บริการเต็มรูป
แบบได้ในปี 2561 นอกจากนี ้บรษิทั
ยังมีที่ดินรอการพัฒนาอีกหลาย
แปลง เช่น ท�าเลย่านพระราม 2 ประ 
มาณ 25 ไร่, บร ิเวณทววีฒันา (ใกล้
มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ)ี 200 ไร่ 
และใกล้กับอัสสัมชัญศรีราชา อีก
ประมาณ 9 ไร่
  “ปี 2559  นี ้คาดว่าบรษัิทฯ จะ
มีรายได้จากค่าเช่าและรายได้จาก
การขาย รวมทั้งส้ินประมาณ 400 
ล้านบาท และหากโรงแรมอาทาระ 
โฮเทล ศรรีาชา เปิดให้บรกิารเตม็

รปูแบบในปี 2561  สดัส่วนรายได้
จากค่าเช่าจะขยบัเพิม่ขึน้เป็น 40% 
และรายได้จากการขายจะอยูท่ี่ 60% 
จากปัจจุบันทีบ่รษัิทฯ มรีายได้จาก
ค่าเช่าในสดัส่วนประมาณ 20% ส่วน
ทีเ่หลอืจะเป็นรายได้จากการขาย”   
 นายปริญญา กล่าวถึงทิศทาง
และแนวโน้มท�าเลการพัฒนาโครง 
การทีอ่ยู่อาศยัในประเทศไทยว่า ที่ 
ดนิในโซนภาคตะวนัออก เช่น ชลบรุี 
ระยอง ยงัมแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อ
เนือ่งเพราะเป็นเมอืงอตุสาหกรรมท่ี
มปัีจจยัเอือ้อ�านวยความสะดวกครบ
ครันทั้งระบบสาธารณูปโภค การ
คมนาคม และส่งเสรมิการลงทนุใน
นิคมอุตสาหกรรมประกอบกับรัฐ 
บาลให้ความส�าคัญและมีโครงการ
ขยายการลงทุนด้านการคมนาคม
อย่างต่อเนือ่ง ส่วนในอนาคตมองว่า
เมอืงอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน
มีทิศทางการเติบโตเช่นกันเพราะ

เป็นแหล่งผลติสนิค้าเพือ่การส่งออก
ซึ่งจะท�าให้เกิดดีมานด์ที่อยู่อาศัย
เพ่ิมขึน้  ขณะท่ีในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ท�าเลใจกลางเมืองติด  
แนวรถไฟฟ้ายงัคงได้รบัความนยิม 
จากการท่ีผู้ประกอบการอสังหาริม 
ทรพัย์รายใหญ่แย่งกนัซือ้ ดนัราคา
ทีด่นิบางแห่ง เช่น เพลนิจติ สขุมุวทิ 
และพระราม 4 ขยบัราคาสงูขึน้เป็น 
2-3 ล้านบาทต่อตารางวา ท้ังนีเ้นือ่ง 
จากภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัและสถา 
บนัการเงนิคมุเข้มการปล่อยสนิเชือ่
ส่งผลกระทบต่อตลาดระดับกลาง
และระดับล่าง ท�าให้ผู้พัฒนาโครง 
การอสงัหาริมทรัพย์ต้องหันมาเจาะ
ตลาดลูกค้าระดบับนซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมี
ก�าลังซื้อสูงเพื่อทดแทนตลาดกลาง
และตลาดล่าง
 “ปี 2560 เศรษฐกจิไทยจะปรบั
ตัวในทิศทางท่ีดข้ึีนจากปัจจยัหลัก 3 
ด้าน คือ 1.ปัจจุบันน�้าในเขื่อนมี
ปริมาณเพียงพอท่ีจะใช้ได้ไปจนถงึปี
หน้าซึง่จะท�าให้เกษตรกรมกีารเพาะ
ปลูกและสามารถเพิ่มผลผลิตซึ่งจะ
เป็นส่วนส�าคัญในการสร้างรายได้
และช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่าย 
2.ภาระหนีค้รวัเรอืนทีจ่ะปรบัตวัลด
ลง โดยเฉพาะโครงการรถยนต์คัน
แรกที่ภาระหนี้จะสิ้นสุดโครงการ 
และ 3. การลงทนุต่างๆจากภาครฐั
ท่ีจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุน โดยมีภาคเอกชนหรือภาค
ธรุกจิเป็นแรงขบัเคลือ่นทีส่�าคญัใน
ขณะที่ภาครัฐช่วยลดขั้นตอนการ

 
In Brief : ย่อความ

บิก๊บอส VMPC กางแผนจ่อ
เปิด “แอสเทรา เบลส” ทาวน์
โฮม 3 ชัน้ครึง่ ย่านพระราม
2 โปรเจกต์ 2,400 ล้านบาท
หวังเพิ่มรายได้ พร้อมเร่ง
สปีด “อาทาระ โฮเทล ศรรีา-
ชา” มลูค่า 7,000 ล้านบาท 
เสรมิธรุกจิเช่า ต้ังธงรายได้
รวมสิน้ปีนีท้ี ่400 ล้านบาท

ปรญิญา เธยีรวร
ด�าเนินการต่างๆ ให้สะดวกและ
รวดเรว็ขึน้” 
  อย่างไรกด็สี�าหรับการด�าเนนิธรุ 
กิจอสังหาริมทรัพย์ให้มีการเติบโต
และยัง่ยนืนัน้ มองว่า การจะท�าธรุกจิ
อสงัหาริมทรัพย์ให้เตบิโตต้องท�าธรุ-
กจิควบคูก่นัแบบ 2 ขา คอื ต้องมทีัง้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและอสัง-  
หารมิทรพัย์ให้เช่า เพือ่เป็นการบร-ิ
หารความเสีย่งและรองรบัผลกระทบ
ด้านรายได้ในช่วงท่ีเศรษฐกจิผนัผวน
หรอืชะลอตวั เพราะค่าเช่าจะท�าให้
องค์กรมีรายได้ประจ�าและต่อเนื่อง 
ขณะท่ีรายได้จากการขายพอขายได้
แล้วกคื็อจบ โดยในส่วนของตลาดเช่า 
บริษัทเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายใน
ประเทศที่เป็นระดับกลางที่เป็นนัก 
ศกึษาและคนท�างาน รวมทัง้ตลาดต่าง
ประเทศทีเ่ป็นนกัท่องเทีย่วและนกัธรุ 
กิจ ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ขายเน้นเจาะตลาดระดบับนในท�าเล
ทีม่ศีกัยภาพ และตดิถนนสายหลกั
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กีฬา

โชเซ มูรินโญ่ กุนซือ “ปิศาจแดง” แมน
เชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศกร้าว หมดเวลา
เสียใจ เร้าลูกทีมกลับมาอีกครั้ง ด้วยการเอา 
ชนะทมีแมนเชสเตอร์ ซติี ้ในศกึ EFL คพั รอบ
ที่ 4 ให้จงได้ หลังจากที่ทีมพ่ายยับ ต่อเชลซี 
4-0 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 
 เมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ทั้งคู่พบกัน
มาแล้ว โดยแมนฯ ยูไนเต็ด แพ้ไป ในโอลด์ 
แทรฟฟอร์ด ของตัวเอง 1-2 ในศึกพรีเมียร์
ลกี และเกมวันพธุทีจ่ะถึงนี ้กจ็ะพบกนัทีส่นาม
เดิมอีกครั้ง 
 มูรินโญ่ ได้แต่หวังว่า ลูกทีมของเขา จะ
พลิกสถานการณ์ของทีมอีกครั้ง หลังจากที่
ตอนน้ีทีมมีคะแนนตามหลังทีมท็อปโฟร์ อยู่ 

5 แต้มในอันดับ 7 ของตาราง  
 “ผมอยากจะให้เกมต่อไปเป็นเกมในพรี-
เมียร์ลีก มากกว่า เรารู้สึกแย่ในเกมพรีเมียร์
ลกี เราอยูใ่นช่วงเวลาทีย่ากล�าบาก เราเสยีแต้ม
สปัดาห์ทีผ่่านมา นบัจากนี ้เราต้องการชยัชนะ
ให้มากที่สุด แต่ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเกมที่
ง่าย กบัการพบกบั เบร์ินลย์ี สวอนซ ีเวสต์แฮม 
ซนัเดอร์แลนด์ และมดิเดลิสเบรอ ในขณะทีท่มี
ที่อยู่เหนือเรา พบกันเอง อาจจะท�าแต้มหล่น
บ้าง เราเองกต้็องเอาชนะให้ได้ เราไม่สามารถ
ปิดบังความผิดหวังบนใบหน้าของพวกเราได้ 
แต่เราไม่ใช่เดก็แล้ว เราเป็นผูใ้หญ่แล้ว เราต้อง
ท�างานอย่างหนักเพื่อเกมต่อๆไปของเรา เรา
ต้องเอาชนะในเกมกับแมนฯ ซิตี้ ให้ได้”

โลกกีฬา

โชเซ มูรินโญ่ นายใหญ่ทีมแมนฯ ยูไนเต็ด เร้าลูกทีม กลับมาโชว์ผลงานได้แล้ว

‘โจชวั-คลติช์โก’เลือ่น

‘รอนนี’่รบั‘ผมไม่ดพีอ’

‘ปืน’หวงั‘เวงเกอร์’อยูต่่อ 

ไฟท์ดวลก�าปั้นระหว่าง แอนโธน่ี โจชัว 
แชมป์เฮฟฟ่ีเวท สถาบัน IBF กบั วลาดเิมยีร์ 
คลติช์โก อดตีแชมป์โลก มอีนัต้องเลือ่นออก
ไปเนือ่ง จาก คลติช์โก มอีาการบาดเจบ็ระ-
หว่างซ้อม อย่างไรกต็าม เอด็ดี ้เฮร์ิน โปรโม 
เตอร์มอืทอง คาดว่าทัง้คูจ่ะต้องเจอกนัแน่ช่วง
ใบไม้ผล ิปีหน้า “เราเชือ่มัน่ว่า ไฟท์น้ีจะเกดิ
ขึน้ช่วงฤดใูบไม้ผลติ ประมาณเดอืนมีนาคม-
เมษายน อย่างไรกต็าม เราจะประกาศอย่าง
เป็นทางการภายในอาทติย์น้ี รวมไปถงึสนาม
การแข่งขนัด้วย” เฮร์ิน กล่าว ก�าหนดเดมิท้ัง
คูจ่ะตะบนัหน้ากนัในวนัท่ี 10 ธนัวาคม ท่ีจะ
ถงึนี้ 

รอนนี ่โอ ซลัลแิวน แชมป์โลกสนกุเกอร์ 5 
สมยัยอมรบัว่าเวลาน้ีเขาไม่เหมาะทีจ่ะแข่งกบั
นกัสนกุเกอร์ระดบัพระกาฬของโลก แม้ว่าล่า 
สดุ เขาจะผ่านเข้ารอบสองการแข่งขนัอนิเตอร์-
เนช่ันแนล แชมเปียนชพิ ทีป่ระเทศจนีมาได้
กต็าม “ส�าหรบัผม มนัไม่ใช่ผลการแข่งขนัทีด่ี 
แต่มนับอกคณุว่า ผมก�าลงัอยูใ่นเกมผม” ซลั
ลิแวน กล่าว “ผมยงัไม่สามารถกลบัไปสูจ่ดุ
สูงสุดของผมได้เวลานี ้ผมยงัมคีวามสขุกับการ
เล่น แต่ตอนนี ้ผมยงัไม่ดพีอทีจ่ะต่อกรกบันกั
สนกุเกอร์แถวหน้าของโลก เพราะว่าพวกเขา
ก�าลงัอยูใ่นฟอร์มทีส่ดุยอดมาก” 

“ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ยงัคงหวงัว่า อาร์
แซน เวงเกอร์ ผูจ้ดัลายครามของทีม จะยงั
อยูก่บัทมีต่อไป หลงัจากจบฤดกูาลน้ีแล้ว แต่
ก็ยอมรับว่า ยังไม่มีแผนที่จะจับเข่าคุยถึง
อนาคตกนุซอืชาวฝรัง่เศส เรว็วนัน้ี “แน่นอน 
เรามช่ีวงเวลาทีย่อดเย่ียมตลอด 20 ปีทีผ่่าน
มา เรามคีวามมัน่ใจในตวัเขา ท่ีจะพาทีมของ
เราเดนิไปข้างหน้า แน่นอน เราจะต้องมาน่ัง
คยุกนั แต่ว่าเวลานี ้ เราก�าลงัมองไปทีส่ถาน 
การณ์ของทมี และอาจจะรวมไปถงึถ้วยรางวลั
ด้วย เซอร์ คลิฟส์ เคสวิค ประธานสโมสร 
กล่าว 

‘เฮยีม’ูชีห้มดเวลาเสยีใจ

‘มอยส์’หวงัทมีกลบัมาได้
เดวดิ มอยส์ กนุซอืทมี “แมวด�า” ซนัเดอร์
แลนด์ ยังคงหวงัว่าทมีจะรบีกลบัมาโชว์ผลงานที่
ดี โดยเฉพาะในเกมที่จะพบกับทีม “นักบุญ” 
เซาแธมป์ตนั ในศกึ EFL รอบสี ่วนัพธุนี ้มอยส์ 
กล่าวว่า “มหีลายคนพูดเหมอืนกันว่า หากว่าเกม
มแีค่ 85 นาท ีเราควรจะมแีต้มมากกว่านี ้แต่ผม
หวงัว่า เกมวนัพุธนี ้พวกเขาจะสามารถท�าผลงาน
ได้ดกีบัเซาแธมป์ตนั”

 ในเกมพรีเมียร์ ลีก ซันเดอร์แลนด์ ยังไม่
สามารถเอาชนะทมีใดได้เลย ตลอด 9 เกมทีผ่่าน
มา อยูใ่นโซนอนัตรายทีจ่ะตกชัน้ ซึง่ มอยส์ ก็ยอม 
รบัว่า “มนัเป็นสถานการณ์ทีไ่ม่ง่ายเลย แต่ผมก็
ต้องบอกว่า มนัเป็นส่วนหนึง่ของงาน ไม่คดิว่าเมือ่
ผมมานี ่ผมจะได้รบัการคาดหมายว่า จะท�าผลงาน
ได้ย�า่แย่ไปกว่าเดมิอกีแล้ว” มอยส์ ทิง้ท้าย “ผม
หวังว่า ผลการแข่งขนัจะอยูก่บัเราบ้างในเรว็วนั”  
  

ข้อมลูภาพ :  www.sportinglife.com 
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ธุรกิจใหม่รุกตลาดเอเชียของ
ออสเตรเลีย คือแผนก้าวขึ้นเป็น 
“เจ้าแห่งการส่งออกอาหารสู่เอ-
เชีย” (The delicates-sen of 

กันทั้งภาครัฐและเอกชน    
 ส�าหรับลูกค้าหลักของออส-
เตรเลีย เป็นกลุ่มประเทศในภูมิ 
ภาคเอเชียแปซิฟิกหลายชาติ ไล่
ตัง้แต่สงิคโปร์ มาเลเซยี ไทย เวยีด-
นาม ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกา-
หลีใต้ และจีน โดยจีนเป็นตลาด
ใหญ่ที่สุด ตามด้วยฮ่องกง และ
เกาหลีใต้ 
 ล่าสุดในสัปดาห์น้ี คณะนัก
ธุรกิจภาคเอกชนออสเตรเลียกว่า 
200 คน เดินทางไปเจรจาคู่ค้า
และหาช่องทางส่งออกท่ีจีน โดย
เป็นคณะนกัธรุกจิใหญ่ทีส่ดุทีเ่ดนิ
ทางเยือนจีน
 ส่วนผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
ของออสเตรเลีย คือชนชั้นกลางที่
มีก�าลังซื้อสูง
    ด้านสินค้าและอาหารที่ส่ง
เจาะตลาดเอเชยี ล้วนเป็นผลติ 
ภณัฑ์เกรดพรเีมยีมคณุภาพสงู 
และราคากส็งูตามไปด้วย ประ 
กอบด้วยเนือ้แช่แขง็ ผลไม้ ผกั 
ดอกไม้กนิได้ น�า้ผึง้ ไวน์ และ
นมผสมส�าหรบัทารก ซึง่มยีอด
สัง่ซือ้เพิม่ขึน้ทัง้หมด
  สินค้าเกษตรที่เลื่องชื่อราย 

การหนึ่งของออสเตรเลีย ได้แก่ 
มะนาวนิ้วมือ (Finger lime) หรือ
มะนาวคาเวียร์ (Cavier lime) มี
เนือ้เป็นเมด็กลมใสสวยงามคล้าย
ไข่คาเวียร์
 กระแสความนิยมจากลูกค้า
เอเชีย ท�าให้มะนาวพันธุ์นี้ราคา
พุง่สงูถงึกโิลกรมัละ 40-60 เหรยีญ
ออสเตรเลีย (1,100-1,600 บาท)
 อกีหนึง่สนิค้าท่ีได้รบัความ
นยิมสงู คือ น�า้ผึง้มานกูา (Ma-
nuka honey) ซึ่งได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นน�้าผึ้งดีที่สุดใน
โลก เป็นราชนิแีห่งน�า้ผ้ึง มยีอด
ส่งออก 6 ปีล่าสดุ เพิม่ข้ึนเกือบ
เท่าตวั มลูค่า 107 ล้านเหรยีญ
ออสเตรเลยี (2,890 ล้านบาท)
 ส�าหรับยอดส่งออกสนิค้าเกษตร
ทัง้หมด รวมทัง้เนือ้สด ในรอบ 12 
เดอืน รวบรวมถงึเดอืนสงิหาคมที่
ผ ่านมา มูลค่า 42,700 ล้าน
เหรียญออสเตรเลีย (1.15 ล้าน
ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจาก 5 ปีก่อน 
37%
 ออสเตรเลียคาดว่า ยอดส่ง
ออกอาหารทุกประเภทในอีก 34 
ปีข้างหน้า หรือในปี 2050 ก็จะ      
มีมูลค่าเพ่ิมเป็น 710,000 ล้าน
เหรียญออสเตรเลีย (19.17 ล้าน
ล้านบาท)
 อย่างไรกต็าม แม้แนวโน้ม
จะเตบิโตอย่างสดใส แต่ออส-
เตรเลียก็มีปัญหาส�าคัญที่ยัง
แก้ไม่ตก นั่นคือระบบขนส่ง
สินค้าทางอากาศ ที่ยังขาด 
แคลนไม่พอต่อความต้องการ  

 
 

In Brief : ย่อความ

ออสเตรเลียเดินแผนรุก
ตลาดเอเชีย โดยตั้งเป้า
ก้าวขึน้เป็น “เจ้าแห่งการ
ส่งออกอาหารสูเ่อเชีย” ซ่ึง
เท่าทีผ่่านมา มยีอดสัง่ซือ้
เติบโตต่อเนื่อง ในขณะ
เดยีวกนั กม็อีปุสรรคส�า-
คญัทีท่�าให้การขบัเคลือ่น
สู่เป้าหมายไม่ค่อยราบ
รืน่นกั

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

พอล ซาเนตติ เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com แซวโดนัลด์ 
ทรมัป์ โดยเขยีนภาพทรมัป์พดูว่า “จะยอมรบัผลการเลอืกตัง้ผูน้�า
สหรัฐ ถ้าฮิลลารี คลินตัน เป็นฝ่ายแพ้”  

 

Asia) เติบโตอย่างต่อเนื่อง ใน
ขณะเดยีวกนั ออสเตรเลยีกม็อีปุ-
สรรคส�าคัญ ท่ีขวางกั้นเส้นทางสู่
เป้าหมายดังกล่าว 
 ออสเตรเลียวางแผนก้าวขึ้น
เป็น “เจ้าแห่งการส่งออกอาหารสู่
เอเชีย” เมื่อ 3 ปีก่อน จากนั้นก็
หาช่องทาง “ปล่อยสินค้า” เพิ่ม
เร่ือยมา โดยระดมความร่วมมือ

(ข้อมูลภาพ alamy.com)

‘อาหารออสซี’่อนาคตใส 
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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

094789-OM-201016-01 094789-OM-201016-01
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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.

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

081923-OM-181016-01

ชางเย็บ
เสื้อเชิ้ตชาย

ราคาดี
มีงานตลอด

ชางเย็บ
เสื้อเชิ้ตชาย

ราคาดี
มีงานตลอด

คุณบูลย 08-1923-5628, 08-1868-9819
ที่อยู 3/82 ม.บานแกววิลลา 1 ถ.ลาดพราว วังหิน 70 ลาดพราว กรุงเทพฯ

จายงานนอกจายงานนอก

(ขอมีประสบการณ
เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล)
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WG-PIN-201016=7x10

ที่  อต021/59
         วันที่  14  ตุลาคม  2559

เรื่อง    ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  เอกสารจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
  2.  สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  3.  ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49
  4.  ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
  5.  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  6.  แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จ�านวน 3 แบบ
  7.  นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
           8.  ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
  9.  แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

  ด้วยจะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เลขที่  75 ซอยรูเบีย  
 ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ได้จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 โดยส�าเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ 
    เชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
 
 การลงคะแนน  คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ  เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คัสตอม แพค จ�ากัด จาก บริษัท รักษ์  มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด  บริษัท ซอร์โต้ จ�ากัด และ บริษัท ร็อคม่า โฮลดิ้งส์ จ�ากัด  ซึ่งเป็นบุคคล 
 ทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ โดยกรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทดงักล่าว มคีวามสมัพนัธ์เข้าข่ายญาตสินทิกบักรรมการของบรษิทัฯ โดยมบีรษิทั หลกัทรพัย์  แอพเพลิ เวลธ์ จ�ากดั (มหาชน) 
 เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวโยงกันและเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท คัสตอม แพค จ�ากัด จาก 
    บรษิทั รกัษ์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั  บรษิทั ซอร์โต้ จ�ากดั และ บรษิทั รอ็คม่า โฮลด้ิงส์ จ�ากดั ซ่ึงเป็นบคุคลท่ีเกีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ โดยกรรมการและผู้ถอืหุน้ใหญ่ของบรษิทัดงักล่าว  
    มคีวามสมัพนัธ์เข้าข่ายญาตสินทิกบักรรมการของบรษิทัฯ การท�ารายการดงักล่าว คดิเป็นมลูค่ารวมท้ังสิน้ 192.- ล้านบาท ถือเป็นร้อยละ 99.96 ของหุ้นท้ังหมดของบรษิทั 
    คัสตอม แพค จ�ากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วว่า การเข้าซ้ือกจิการของบริษทั คสัตอม แพค จะช่วยขยายฐานธรุกจิของบริษทัฯ เข้าไปในธรุกจิการผลติบรรจุภัณฑ์เป็นการเพิม่ 
    จากการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสนิค้าเคมีภณัฑ์ ซ่ึงมกีารเตบิโตระดบัต�า่ ซ่ึงจะเป็นการกระจายความเส่ียงในการด�าเนนิธุรกจิ และเป็นการช่วยเพิม่อตัราการเตบิโตของบรษิทัฯ  
    ถงึแม้ว่ากจิการดงักล่าวบรษิทัฯ เคยมส่ีวนร่วมในการบรหิารก่อนทีจ่ะขายหุน้ออกไปเพราะประสบปัญหาขาดทนุแต่ปัจจบุนัจากการทีม่กีารลงทนุเพิม่เคร่ืองจักร 
    ใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตท�าให้ต้นทุนการผลิตลดต�่าลงสามารถแข่งขันได้ในตลาด สามารถสร้างผลก�าไรได้

    บรษิทัฯ มัน่ใจว่าจะสามารถบรหิารจดัการธรุกจินีใ้ห้มผีลก�าไรได้อย่างต่อเนือ่ง เพราะบรษัิทฯ มสีภาพการเงินทีแ่ขง็แรงทีจ่ะสามารถลงทนุเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติเพือ่ลด 
    ต้นทนุได้มากกว่านี ้ในเรือ่งการบรหิารจดัการภายในองค์กร บรษิทัฯ มนีโยบายรกัษาผูบ้รหิารระดบัสงูไว้ ทกุต�าแหน่งเพือ่สร้างความต่อเนือ่งในการบรหิารจดัการโดย 
    ทีบ่รษิทัฯกม็บีคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารธรุกจินี ้ทัง้ในด้านกระบวนการผลติและการจดัหาวตัถดุบิ นอกจากนัน้ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ยงัมคีวามสมัพนัธ์ 
    ทางธุรกิจกับลูกค้ารายส�าคัญของธุรกิจประเภทนี้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการธุรกิจนี้ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถสร้าง 
    ผลก�าไร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรได้
 
    คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่า ผูถ้อืหุน้สมควรอนมุตักิารเข้าซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั คสัตอม แพค จ�ากดั จาก บรษิทั รกัษ์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั  บรษิทั ซอร์โต้ จ�ากัด และ  
    บริษัท ร็อคม่า โฮลดิ้งส์ จ�ากัด โดยการเข้าท�ารายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 
 การลงคะแนน   คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)

 อนึ่ง บริษัทฯ ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 22 กันยายน 2559  และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์  
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่  23 กันยายน 2559

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะ
ให้ นายสลิล ปิ่นขยัน กรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนท่าน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม
       
         ขอแสดงความนับถือ

         ( อารยา  เตชานันท์ )
                                  กรรมการและเลขานุการ
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สังคม

โรงเรยีนวดัหลักส่ี ซ่ึงเป็นโรงเรียนที่
อยู่ใกล้เคียงที่ตั้งของบริษัทฯ ไป
ทศันศกึษาชวีติสตัว์น�า้กว่า 30,000 
ตวั จากสตัว์น�า้กว่า 400 ชนดิ เพือ่
เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอก
ห้องเรยีนทีแ่ปลกใหม่ให้กบัเดก็ๆ
 และวนัทีเ่ดก็ๆต่างรอคอยกม็า
ถงึ ล้อหมนุออกจากดอนเมอืงโทลล์ 
เวย์มาจนถึงจุดหมายปลายทาง 
เหล่าทมีพนกังานจติอาสาของดอน
เมอืงโทลล์เวย์ กน็�าขบวนเดก็ๆเดนิ
ลงไปยงัชัน้ใต้ดนิของห้างสยามพา-
รากอนทนัท ีเมือ่เดก็ๆได้พบเหน็สิง่
ทีอ่ยูต่รงหน้าต่างพากนัตืน่เต้นดใีจ
กันใหญ่ เหล่าบรรดาฝงูปลาทีห่าชม
ยากถกูรวบรวมไว้ในตูก้ระจกขนาด
ใหญ่ และน�าเอาเทคโนโลยีสมัย

ปีนี ้บริษทั ทางยกระดบัดอนเมอืง 
จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งน�าโดย นาย
ธานนิทร์ พานชิชวีะ กรรมการผูจ้ดั 
การ ได้พาเดก็ๆ ไปด�าดิง่สู่โลกใต้
ท้องทะเล ทีอ่ทุยานสตัว์น�า้ ณ ซ-ี
ไลฟ์ แบงคอก โอเชยีน เวลิด์ ห้าง
สรรพสนิค้าสยามพารากอน 
 โครงการนีเ้ริม่จากเจตนารมณ์
ของผู้บริหารที่มีนโยบายในการขับ
เคล่ือนองค์กรไปสู่รูปแบบ Social 
Enterprise มองว่าธุรกจิไม่ใช่การ
มองแค่ตัวเราเอง แต่เราต้องมอง
สังคมรอบข้างด้วย สงัคมไทยจงึจะ
ขบัเคลือ่นและพฒันาอย่างยัง่ยนื
 นายธานนิทร์ พานชิชวีะ กรรม 
การผูจ้ดัการ บรษิทั ทางยกระดบั
ดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน) และ
เหล่าพนักงานจิตอาสาได้ร่วมกัน
สานต่อโครงการอย่างต่อเนื่องมา
เป็นปีที ่2 และในปีนีเ้องบอสใหญ่
ธานินทร์ขออาสาพาคุณครูและ
เดก็ๆชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2 จาก

โทลล์เวย์พาน้องดำาดิ่งสู่โลกสีคราม 

ใหม่เข้ามาควบคมุ ท�าให้นกัประดา
น�้าสามารถสื่อสารและพูดคุยกับผู้
ชมทีอ่ยูภ่ายนอกได้
 นอกจากน้ียงัมกีจิกรรมทีน่่าสน
ใจอืน่ๆ ให้ผูเ้ข้าชมได้มส่ีวนร่วมอกี
มากมาย โดย ด.ช.วชิญ์พล ทอง-
สธุ ิเล่าถงึความรูส้กึว่า “ผมตืน่เต้น 
ดใีจและสนกุมากๆครับ ได้เหน็ปลา
ฉลามตวัใหญ่ แมงกะพรุนสะท้อน
แสง และปลานโีม่ทีเ่หมอืนในโทร 
ทศัน์ อกีทัง้ผมยงัได้จบัปลาดาวตวั
เป็นๆ ปลาดาวตวันิม่มากมตีุม่ มี
ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ครับ” ส่วน 
ด.ช.ช�านาญวิทย์ สมทม เล่า
เสริมว่า ผมได้เหน็มงักรน�า้ด้วย มนั
เป็นญาติกับม้าน�า้ตัวจะยาวกว่าม้า- 
น�า้ มปีีกข้างหลงั ตวัมสีนี�า้ตาลส้มๆ 

และเดนิเข้าไปเรือ่ยๆกไ็ด้พบกบันก
เพนกวินน่ารักเตม็ไปหมด แถมนก
เพนกวินมขีนและสามารถอยูไ่ด้ใน
อุณภมู ิ2 องศาหรือต�า่กว่านีเ้ท่านัน้
ครบั 
 ด้าน นางประภสัสร ปานศรี 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนวดัหลกัส่ี กล่าว
ว่า ทีไ่ด้มา ณ ทีน่ี ้ท�าให้เดก็ได้เรยีน
รูแ้ละได้ประสบการณ์ตรง ขอบคณุ
ที่มีองค์กรที่ได้สนับสนุนและให้
ความส�าคัญกบัเยาวชน ให้เดก็ได้มี
โอกาสเพราะเด็กหลายคนผู้ปก-
ครองและโรงเรียนไม่มีโอกาสที่จะ
ได้พาเดก็มาเปิดหเูปิดตา ต้องชืน่ 
ชมโครงการดีๆ แบบนีท้ัง้ยงัให้การ
ดแูลเดก็ๆได้อบอุน่มาก ขอขอบคณุ
บรษิทัฯ โทลล์เวย์ด้วยนะคะ
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สังคม

รศ.ดร.คมสนั มาลสี ีคณบด ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั ต้อนรบั ศ.เรยีวอชิ ิ มรูะยาม่า 
คณบด ีสถาบนัเทคโนโลย ีฟกุโุอกะ ประเทศญีปุ่น่ พร้อมคณะฯ ในโอกาส
เดนิทางมาเยีย่มชมห้องปฏบิตักิาร และศกึษาดงูานวจิยัในประเทศไทย 

พงศ์ ศกนุตนาค รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั เซน็ทรลัแฟมลิี-่    
มาร์ท จ�ากดั เปิดสาขาใหม่ ทีอ่าคารอนิเตอร์เชนจ์ 21 ชัน้ G โดยมี        
ฐติชิญา เธยีรโกศล ผูจ้ดัการฝ่ายขาย และ คณุวริตัน์ อิม่วเิศษ ผูจ้ดัการ
ฝ่ายอาคาร บรษิทั บ ีแอนด์ จ ีพาร์ค จ�ากดั ร่วมแสดงความยนิดี 

สลิลาพร กองทองมณีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มี อิน-      
ฟินติี ้(ประเทศไทย) จ�ากดั เข้ารบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุ “บุคคลตวัอย่าง
ในภาคธุรกิจ” ในโครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี 2016 ที่หอประชุม
ใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ศรินทร เอื้อสุริยนันท์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการตลาด บริษัท ไทย-
สเตนเลสสตีล จ�ากัด ฉลองการปรับโฉมใหม่ของ เดอะมอลล์ โคราช 
ดึงดาราหนุ่มชื่อดัง บิ๊ก-ทองภูมิ สิริพัฒน์ มาสาธิตเมนูพิเศษ ด้วยผู้
ช่วยระดับพรีเมียม กระทะลายหินอ่อน เอ็มเพอเรอร์ บาย ซีกัล

ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพ
เพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) พร้อม วีรพล เจศรีชัย กรรมการผู้จัดการทั่วไป 
ห้างสรรพสนิค้าทรอีอนทร ีและ อ.ณรงค์ เทยีมเมฆ ผูท้รงคณุวฒุ ิสสส. 
แถลงข่าวการจัดงานเดิน-วิ่ง “วิ่งสร้างคน  คนสร้างสวน” 

อรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับและร่วม
ประชุมกับผู้แทนองค์กรภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น 40 หน่วยงาน ที่ร่วม
เซ็นต์ MOU ในโครงการสามพรานโมเดลเพื่อการพัฒนาโซ่อุปทาน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและใกล้เคียง 

พญ.พลอยนลิ พทุธาพทิกัษ์พงศ์ แพทย์ด้านเวชศาสตร์มารดาและทารก
ในครรภ์โรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นวิทยากรในงาน “The whole 9 
Months เก้าเดือนเพ่ือพัฒนาการครรภ์คุณภาพ คุณแม่มือใหม่ยุค 
AEC” โดยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย 

พลอากาศเอกประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานเปิดงาน
ประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด 
ความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน : ทางเลือกและความท้าทายของ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 13ปีที่ 17 ฉบับที่ 4438 (963) วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สังคม

แคทลนี ฟาง รองประธาน บรษิทั ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศ 
ไทย) จ�ากดั ให้เกยีรตเิป็นประธานในงาน เปิดตวัธรุกจิ ไฮเซ่นส์ พร้อม
เดินหน้าท�าตลาดในประเทศไทยเป็นครัง้แรก และแนะน�า 4K ULED 
สมาร์ททวี ีทีโ่รงแรม ด ิโอกรุะ เพรสทจี กรงุเทพฯ 

ประภสัสร สภุาพ ผูช่้วยรองประธาน ฝ่ายพฒันาและสือ่สารองค์กร กลุม่
บรษิทัไฮเออร์ ประเทศไทย บรรยายพเิศษ เรือ่ง “ทกัษะการใช้ชวีติ” แก่
นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรวีชิยั โดยม ีผศ.ดร.ยพุาภรณ์ อไุรรตัน์ คณบด ีให้การต้อนรบั 

สมพร ว่องวฒุพิรชยั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) ท�าบญุตกับาตร
อาหารแห้งพระสงฆ์ และร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็พระปร
มนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ปัทมาวลัย รตันพล ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายทรพัยากรบุคคล บมจ.ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชัน่แนล และ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร บมจ.เดอะ 
ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายแผนธุรกิจ       
แฟรนไชส์ร้านเยน็ตาโฟเครือ่งทรง โดย อ.มลัลกิาร์ ในประเทศสงิคโปร์ 

ปรดีี ดาวฉาย กรรมการผูจ้ดัการธนาคารกสกิรไทย เปิดบูธ๊แลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาเข้าและขาออกภายในสนาม
บินภูเก็ตจ�านวน 8 บู๊ธเพ่ือให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
จ�านวน 27 สกลุเงนิทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

วชิติ พยหุนาวชียั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ซมัมิท แคปปิตอล 
จดังานสมัมนา 2016 Annual Management Team Synergy ส�าหรบั
กลุม่ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เพือ่สร้างความแขง็แกร่งของทมีงานใน
การท�างาน Point Yamu by COMO จ.ภูเกต็   

ณนิทริา โสภณพนิช กรรมการมลูนิธิหอศลิป์สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ และ ปฏิมา ชวลิต ผู้บริหารระดับ Senior Vice 
President สายทรพัยากรบุคคล ธนาคารกรงุเทพ  น�าเดก็ด้อยโอกาสและ
เดก็พกิาร ชมบลัเลต์ “เดอะ นตัแครกเกอร์-อะ ครสิต์มาส แครอล”

กลักลุ ด�ารงปิยวฒุ ิประธานกรรมการบรษิทั บรษิทั กนักลุเอน็จเินยีริง่ 
จ�ากดั มหาชน และบรษิทัในเครอื พร้อมคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและ
พนักงาน จดัพธิน้ีอมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคุิณ และถวายความอาลยั
แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช  


