
เปดิหวดูวิง่ยาว
ใบอนญุาตประกอบวชิาชพี สดุท้าย 
ร่างสัญญาอาจถูกส่งให้ สนช.พิ    
จารณาลงมติเห็นชอบก่อนลงนาม
เพื่ออ้างความชอบธรรมด�าเนิน
การตามรฐัธรรมนญูแล้ว แสดงให้
เห็นว่าการใช้อ�านาจมาตรา 44 ครัง้ 
นี ้หาทางรบัมอืกบัปัญหามาอย่าง
ดแีล้ว

ใครที่คิดว่าการใช้อ�านาจมาตรา 
44 เร่งรดัโครงการรถไฟฟ้าไทย-
จนี อาจจะสร้างปัญหาให้รฐับาล
ทหารคสช.สะดุดอ�านาจอาจต้อง
คิดใหม่ ถ้าเห็นชั้นเชิงในการแก้
ปัญหาเสียงคัดค้าน ล่าสุดสถาป 
นกิสยาม, วศิวกรรมสถานฯ และ
สภาวศิวกร ยอมให้วศิวกรจนีเข้า
มาท�างานในไทยได้โดยไม่ต้องสอบ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ระบบปฏบิตักิาร iOS 
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หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

สังคมไทยโชคดีที่ได้ “ผู้น�ำ” ที่ใส่ใจทุกรายละเอียด 
แม้แต่อาชีพ “ล�ำไย ไหทองค�ำ” นักร้องหมอล�าสาว 
“ผู้น�ำขำเลำะ” จึงพร้อมที่จะท�าให้คนไทยมีความสุข 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ชี้ความไร้เดียงสายุครัฏฐาธิปัตย์ 
“ชวลิต วิชยสุทธิ์” ยันทางออกประเทศคือ “เลือกตั้ง” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็นร้อนประชาพิจารณ์ 
“ร่ำง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติฉบับใหม่” 
“โสภณ พรโชคชัย” ช�าแหละความอัปยศ “ภำษีมรดก” 
“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ” ย้อน 85 ปี 24 มิถุนายน 2475 
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จะให้ฝ่ายจีนถ่ายทอดอย่างไร

ถ่ายทอดให้ใคร ถ่ายทอดที่ไหน

วชิาชพีวศิวกร ทางไทยจะพยายาม
รักษากฎหมายวิศวกรอย่างเต็มที่ 
ขณะเดียวกนัไม่สามารถทีจ่ะขดัแย้ง
ค�าสัง่คสช.ได้ ฉะนัน้วธีิการดท่ีีสดุคอื 
ท�าให้ทางการจีนมคีวามรู้อย่างจริง 
จงั เพือ่เป็นการรบัประกนัด้านความ
ปลอดภยัในการด�าเนนิงานในโครง 
การนี้ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของสภา
วศิวกรไทย ทัง้นี ้สภาวศิวกร จะต้อง
มีส่วนร่วมในการก�าหนดการถ่าย
โอนเทคโนโลยอีย่างเป็นรปูธรรม 
  สรปุว่า ทัง้ 3 องค์กรยอมรบัให้
วศิวกรจากจีนเข้ามาท�างานได้โดยท่ี
ไม่ต้องสอบให้อนญุาตประกอบวิชา 
ชพีในไทย แต่มเีงือ่นไขให้เข้ารับการ
อบรมและต้องผ่านการทดสอบตาม
หลกัสตูรทีค่ณะกรรมการ 5 ฝ่ายจดั
ท�าขึน้ก่อน โดยเบือ้งต้นจะทดสอบ 2 
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2-3 เดอืนหลงัจากนี้
 อย่างไรก็ตาม หากกระแส
คดัค้านต่อต้านยงัไม่เบาบางลง 
รฐับาลทหารคสช.วางหมากแก้ 
ไขไว้แล้ว โดยจะน�าร่างสัญญา
เข้าสูก่ารพิจารณาของสภานติ-ิ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อ    
ใช้เป็นข้ออ้างได้ว่าผ่านความเหน็
ชอบจากสภา และเป็นไปตามที่
รฐัธรรมนญูก�าหนด
 เมือ่ 3 องค์กรทีอ่อกตวัคดัค้าน
แรงอย่างสมาคมสถาปนิกสยาม, 
วิศวกรรมสถานเเห่งประเทศไทย 
และสภาวิศวกร ยอมเปลี่ยนท่าที
แล้ว เสียงคัดค้านท่ีดังมาจากส่วน
อืน่คงไม่มคีวามหมาย
 จะเห็นได้ว่ารัฐบาลทหารคสช.
คดิเรว็ท�าเรว็โดยเลอืกเคลยีร์กับกลุม่
คดัค้านทีม่คีวามหนกัในสังคมท่ีอยู่
ในรูปของสมาคมหรือสภาวิชาชีพ
ก่อน
 ส่วนเสียงคัดค้านที่ดังจากนัก 
การเมอืง นกัวิชาการ นกัเคลือ่นไหว
ทางการเมืองไม่ให้น�้าหนักเพราะ
มัน่ใจว่าสามารถชีใ้ประชาชนเหน็ว่า
เป็นเรือ่งทางการเมอืงได้
 เมือ่ดตูามท่วงท�านองและจงั 
หวะก้าวย่างของรัฐบาลทหาร
คสช.ต่อเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนออก
ค�าสัง่มาตรา 44 จะเหน็ว่าได้คดิ
พจิารณาประเมนิสถานการณ์มา
เป็นอย่างดแีล้ว และหาทางแก้
ปัญหาเอาไว้รองรับเป็นอย่าง
ดแีล้วเช่นเดยีวกนั
 จงึเชือ่ได้ว่างานน้ีเปิดหวดูวิง่
ยาวไม่มชีะงกั ไม่มทีบทวน ไม่
ยกเลกิ
 การลงนามในสญัญาเกดิข้ึน
อย่างแน่นอน

แม้จะมเีสยีงคดัค้านเสียงวจิารณ์ดงั
หนาหู  แต่รัฐบาลทหารคสช.เลือก
แก้ปัญหาที่ละเปลาะ  ปลดไปที่ละ
เรือ่งเพือ่ให้การใช้อ�านาจมาตรา 44 
เร่งรดัโครงการรถไฟความเรว็สงูไทย-
จนีเดนิหน้าต่อไปตามธงทีก่�าหนด
 ล่าสุด 3 องค์กรส�าคัญอย่าง   
สมาคมสถาปนกิสยาม, วศิวกรรม
สถานเเห่งประเทศไทย และสภา
วศิวกร เปลีย่นท่าทีจากคดัค้านเป็น
เห็นชอบกับค�าส่ังแล้ว หลังเข้าหา   
รอืกบั นายวษิณ ุเครอืงาม รองนายก
รฐัมนตรี
  นายวิษณุ ช้ีแจงความจ�าเป็น
ต้องออกค�าสัง่คสช. เพราะการรถไฟ
แห่งประเทศไทยเป็นคนท�าโครงการ 
โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องมี
วิศวกรของไทยเข้าร่วมด้วยอยู่แล้ว 
ซึง่ในเงือ่นไขต่อไปในการร่างสญัญา
กจ็ะมีการบรรจเุรือ่งนีซ้ึง่ทกุอย่างจะ
มคีวามชดัเจนขึน้  
  ส่วนทางสภาวิศวกรไทย โดย 
นายอมร พมิานมาศ เลขาธกิารสภา
วศิวกร กบ็อกเพยีงว่าจะหารอืการ
พฒันาหลกัสตูรกบัทางการจีน ตาม
ค�าสั่งคสช.ที่ให้กระทรวงคมนาคม
ตัง้กรรมการขึน้มาประสานกบัสภา

เร่ือง ด้านเทคนคิ กับ ด้านกฎหมาย
ความปลอดภยัของไทย
 นอกจากนี้ ยังขอให้มีการถ่าย 
ทอดเทคโนโลยใีห้กบัวศิวกรรมสถานฯ 
มหาวทิยาลยัของรฐั และสมาคมวชิา 
ชีพท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแลกกับการไม่
ต้องสอบใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ
ในไทย
 ประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยว่ีาจะให้ฝ่ายจนี
ถ่ายทอดอย่างไร ถ่ายทอดให้ใคร ถ่าย 
ทอดทีไ่หน ถงึจะเป็นไปตามจดุประ 
สงค์และเกิดประโยชน์สงูสดุต่อฝ่าย
ไทย
 ทัง้นี ้คงต้องรอดเูพราะตามข่าว
บอกว่าจะมรีายละเอยีดก�าหนดเอา
ไว้ในสญัญาทีจ่ะมกีารลงนามกนั ซึง่
คาดว่าจะได้เห็นร่างสัญญาภายใน 
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หากต้องการให้กรุงเทพฯเป็นเมืองน่าเที่ยว 
กต้็องแก้ไขสิง่ไม่ด ีขดัห ูขดัตา ขดัความเจรญิ 
นักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะได้ชื่นชมชื่นชอบ 
ลองจดัการหน่อย อะไรทีท่�าให้กรงุเทพฯเสือ่ม
เสียชื่อเสียง ไม่ดีไม่งามตรงไหนก็รีบแก้ไข  
จัดการ จะได้ไม่ฝืนหฝืูนตาพระและชาวบ้าน 
ใครอยากให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ก็ให้
ช่วยกันให้เต็มที่ก็แล้วกัน พระจะได้ไม่ต้อง
ออกมาบ่นมาว่ามาเตือน เพราะเร่ืองสิ่ง
แวดล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ถือเป็นพื้น    
ที่ส�าคัญของการท่องเที่ยวและเชิดหน้าเชิด-  
ตาประเทศ
 จะปล่อยให้เป็นเกาะสวาทหาดสวรรค์ ให้
คนบางกลุ่มที่ใฝ่ต�่าขึ้นสวรรค์ เอาเนื้อหนัง
มาเป็นสวรรค์หรอื ยงัไงกอ็ย่าให้พระท่านผดิ
หวัง เตือนแล้วนะโยม เชื่อว่ากทม.และผู้ที่
เก่ียวข้องคงจะสะกิดใจโดนใจแก้ไขให้บ้าน
เมืองไม่เสื่อมเสีย เมืองไทยจะได้น่าเที่ยวน่า
อยู่น่าอาศัย  
 อะไรที่ไม่เจริญหู เจริญตา เจริญ-    
ใจ ก็ต้องจัดการแก้ไข จัดระเบียบ ท�า   
ให้รอบเกาะรัตนโกสินทร์เจ๋งเป้งที่สุด 
เพราะเป็นหน้าเป็นตาเป็นหวัใจของกรงุ 
เทพฯ จงึต้องแต่งหน้าแต่งตาให้ใครมา
กช่ื็นชอบช่ืนชม ประเทศชาติกจ็ะได้เชดิ
หน้าชูตา มีรายได้จากการท่องเที่ยว 
  เจริญพร
 

พระราชวจิติรปฏภิาณ หรอื เจ้าคณุพพิธิ 
วดัสทุศันเทพวราราม ออกมาเปิดเผยว่า เมือ่
เร็วๆนี้ได้รับเชิญไปแสดงความคิดเห็นเก่ียว
กับแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่
เกาะรตันโกสนิทร์ ซึง่จดัโดยจฬุาลงกรณ์มหา 
วทิยาลยั ได้แสดงความเหน็ไปว่า เกาะรตัน-
โกสินทร์มีสิ่งส�าคัญและสวยงามมากมาย 
หน่ึงในน้ันคือวัดวาอาราม เปรียบเสมือน
ดอกไม้ ขณะเดียวกันกลับรายล้อมด้วยภูมิ
ทัศน์ที่ยังไม่เหมาะสมควรคู่ โดยเฉพาะคู
คลองต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเน่าเหม็น ส่วนหนึ่ง
เกดิจากชาวบ้านทิง้ขยะ น�า้เสยี และสิง่ปฏิกูล 
ภาครัฐควรเร่งแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 นอกจากนี้ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ยังมี
คนจรและขายบริการทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง 
จึงอยากให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามาดูแล
เพ่ือคืนความสง่างามให้พื้นที่ส�าคัญของกรุง 
เทพฯ เมืองหลวงของประเทศ 
 งานนี้ท่านเจ้าคุณพิพิธกระตุ้นผู้บริหาร
กทม.หรอืประเทศชาต ิท�าให้รอบเกาะรตัน-
โกสินทร์มีบรรยากาศที่สดชื่นสวยงาม ไม่มี
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะหรือคนก็ตาม ซึ่ง
ต�ารวจบางทีก็ไม่รู้จะท�าอย่างไรเหมือนกัน 
เพราะคนทีห่ากินก็มาอาศยัพืน้ท่ีขายตัวขาย
ประเวณี บรรยากาศรอบเกาะรัตนโกสินทร์
จึงดูไม่ดี ฟังเสียงพระบ่นแล้วจะจัดการแก้ไข
หรือไม่ก็ดูกันไป  

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

 
In Brief : ย่อความ

เกาะรัตนโกสินทร์

ทรรศนะ

จดัการแก้ไข จดัระเบยีบ ท�าให้รอบ
เกาะรตันโกสนิทร์เจ๋งเป้งทีส่ดุ เพราะ
เป็นหน้าเป็นตาเป็นหัวใจของกรุง-
เทพฯ ของประเทศชาติ

กลุ่มข้าราชการและแพทย์บางกลุ่ม
พยายามแก้ไข “ร่าง พ.ร.บ.หลกัประ 
กนัสขุภาพแห่งชาต”ิ หรอื “บตัร
ทอง” เพ่ือให้กลับไปสูก่ารบรหิารจดั 
การระบบเดมิๆ กลายเป็นประเดน็ความ
ขัดแย้งไม่ใช่ระหว่างกลุ่มแพทย์หัวก้าว 
หน้า อย่างแพทย์ชนบทและองค์กร
ภาคประชาชนต่างๆเท่านัน้  
  แต่กลุ่มผู้มีอ�านาจรัฐเองก็พยา-
ยามบดิเบอืนให้ไปเกีย่วข้องกบัประเดน็ 
การเมอืง  พยายามปลกุผอี�านาจการ 
เมอืงเก่ามา เพ่ือจะให้ประชาชนเข้าใจ
ผดิ 
 การออกมาคัดค้านของ “75 
องค์กรเครือข่ายซาวอีสานซอม
เบิง่บัตรทอง” และ “60 เครอืข่าย
ภาคประชาชนใต้” รวมถงึ “ชมรม
แพทย์ชนบท” ทีต่่อต้านเวทปีระ 
ชาพิจารณ์ ซึง่เป็นแค่ “พธิกีรรม” 
แบบรฐัราชการ จึงสะท้อนให้เหน็
ชัดเจนถึงปัญหาความเหลื่อมล�้า
ในสงัคม
 จงึต้องยติุการแก้ไข ร่างพ.ร.บ.หลกั
ประกนัสขุภาพฯ ขณะนีท้นัท ี เพราะ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ระบุชัดเจนว่า
ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประชา    
ชนต้องมีสิทธิรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บ
ป่วย สิทธิในการรักษาพยาบาลเป็น
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคนท่ี  
ต้องถอืปฏบิตัแิละรฐัต้องจดัให้มสีวสัดิ 
การในการรักษาพยาบาลกับประชา 
ชนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมโดยไม่
ต้องร้องขอ
 การพยายามแก้ไข หรอืล้มเลิก 
“บตัรทอง” จงึเท่ากบัประกาศสง-
ครามกบัคนจนน่ันเอง!

สงครามคนจน!
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เศรษฐกิจ

กองทุนกรงุศรลีงทนุหุน้สหรฐั

 น.ส.ศริพิร สนิาเจรญิ กรรมการ
ผูจ้ดัการบรษิทัหลกัทรัพย์จดัการกอง 
ทนุ กรงุศร ีจ�ากดั (บลจ.กรงุศร)ี เปิด
เผยว่า เลง็เหน็โอกาสการลงทนุใน
หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กของ
สหรัฐที่มีศักยภาพสูง เนื่องจาก
เศรษฐกจิมกีารฟ้ืนตวัอย่างต่อเนือ่ง 
การเติบโตการจ้างงานและตัวเลข
รายได้ยงัคงแขง็แกร่ง สภาวะตลาด
เอือ้ต่อการเตบิโตของหุน้ขนาดกลาง
และขนาดเล็กในสหรัฐ อัตราดอก 
เบีย้ระดบัต�า่ยงัเป็นปัจจยัสนบัสนนุ
ให้ราคาหุน้สามารถปรบัสงูขึน้   โดย
คาดการณ์ว่า GDP ของสหรฐัปีนีจ้ะ
อยูท่ี ่ 2.2-2.3% ถอืเป็นปัจจยับวก
ต่อตลาดหุน้สหรฐั ทัง้หุน้ขนาดเลก็
สามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ช่ีวงที่ 
GDP เตบิโต 2-3%
 การลงทนุในหุน้ขนาดกลางและ
ขนาดเล็กของสหรัฐจึงถือเป็นทาง
เลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากปัจจุบัน
หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กของ
สหรัฐจ�านวนมากมีศักยภาพการ
เตบิโตสงู แต่ด้วยข้อจ�ากดัด้านความ
ครอบคลมุและการเข้าถงึข้อมลูของ
นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ทีม่อียูอ่ย่าง
จ�ากดั ท�าให้นกัลงทนุมองข้าม ทัง้ที่
หุ้นกลุ่มดังกล่าวมีความน่าสนใจ
และสามารถสร้างผลตอบแทนได้
เหนอืกว่าตลาดโดยรวมในระยะยาว
และมกีารเตบิโตของก�าไรสทุธทิีแ่ขง็ 
แกร่งเมือ่เทยีบกบัหุน้ขนาดใหญ่ ระ 

ดบัราคาของหุน้ขนาดกลางและขนาด
เล็กของสหรัฐในปัจจุบันยังต�่ากว่า
ค่าเฉลี่ยในระยะยาวและได้รับประ 
โยชน์โดยตรงจากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐ เนื่องจากสัดส่วน
รายได้ของบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ส่วนใหญ่มาจากรายได้ใน
ประเทศกว่า 80%  
 นอกจากนีย้งัคาดการณ์ว่า นโย 
บายลดภาษีนิติบุคคลของประธา-
นาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ มคีวามเป็น
ไปได้สูง และหุ้นขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กจะได้รับประโยชน์และมี
โอกาสเติบโตที่ดีขึ้นจากการปรับ   
ลดภาษีนิติบุคคลดังกล่าวมากกว่า
หุน้ขนาดใหญ่ จงึเป็นโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว
 บลจ.กรุงศรีจึงเห็นโอกาสและ
เสนอทางเลือกใหม่ให้ผู้ลงทุนด้วย
กองทนุเปิดกรงุศรยีเูอสสมอล-มดิ
แคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-
HSMUS) ลงทุนผ่านกองทุนรวม
ต่างประเทศ Schroder ISF US 
Small & Mid-Cap Equity Fund 
(กองทนุหลกั) ซึง่ได้รบั Morningstar 
Rating 4 ดาว กองทนุหลกัมจีดุแขง็
ในหลายด้าน ทัง้ผูจ้ดัการกองทนุที่
มปีระสบการณ์ยาวนานกว่า 37 ปี
และทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความ
เชีย่วชาญในอตุสาหกรรม รวมทัง้มี
กระบวนการลงทุนที่แตกต่างโดย
กระจายการลงทนุในหลกัทรพัย์ 3 

ประเภท ทัง้ในส่วนของหุน้เตบิโตสงู 
หุ้นที่มีรายได้หรือก�าไรสม�่าเสมอ 
และหุน้ทีก่�าลงัฟ้ืนตวั 
 “กองทนุ KF-HSMUS เหมาะ
ส�าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจาย
การลงทนุไปยงัต่างประเทศ เพ่ือลด
ความเสีย่งของพอร์ตการลงทุนโดย
รวมจากการกระจายลงทุนในสิน-
ทรพัย์ทีห่ลากหลาย  และมองหาโอ 
กาสเพิม่ผลตอบแทนด้วยการลงทนุ
ในหุน้ทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตสงู 
กองทนุมนีโยบายลงทนุในกองทนุ
รวมต่างประเทศ Schroder ISF US 
Small & Mid-Cap Equity Fund 
(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชไีม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 
ความเสีย่งสงูระดบั 6 กองทนุมกีาร
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยนเต็มจ�านวน” น.ส.ศิริพร 
กล่าว

จัดสัมมนา : สมาคมการจัดการ
ธรุกจิแห่งประเทศไทย (TMA) น�า
โดย  วรรณวีรา  รัชฎาวงศ์  กรรม 
การบริหาร,  อิสระ  ว่องกุศลกิจ 
Board of Trustee, ภทัรลดา สง่า-
แสง (ขวาสุด) ประธานกลุม่ Cor-
porate Performance Manage-
ment Group จัดงาน TMA Top 
Talk ในหวัข้อ “การเดนิทางสูก่าร
ปฏิรูปทางธุรกิจ” 

กรงุศรเีปิดตวักองทนุ KF-HSMUS ลงทนุหุ้นขนาดกลางและ
เลก็ของสหรฐัทีมี่ศกัยภาพเติบโตสงู หลงัเศรษฐกจิสหรฐัฟ้ืน
ตัว โดยจะเปิดขาย 21-28 มิถุนายน

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,000.00 บาท

 ขาย 20,100.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,647.00  บาท

 ขาย   20,100.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,245.16 ขาย 1,245.61
ลอนดอน ซื้อ 1,245.28 ขาย 1,245.53

ภาวะหุ้น 20 มิถุนายน 2560

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 7.12%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

34.24

38.55875

45.0375

4.4688

0.31658

24.80325

-2.52  1,578.62  
  35,925.04
-2.91  2,246.28  
  26,965.50
-1.38  994.52  
  20,986.31
+0.08  574.64  
  3,446.44

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,678.58  -3.37

2,434.77  -3.31

2,549.41  -8.80

1,851.67  -3.57

2,463.41  -4.31

2,951.55  -9.12

1,248.69  +1.70

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

3,988.14

11.10

3,542.58

9.86

445.56

-

11,366.75

31.64

11,863.68

33.02

-496.92

-

15,733.16

43.79

16,427.91

45.73

-694.75

- 
ศริพิร สนิาเจรญิ 
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เศรษฐกิจ

ให้การต้อนรับ :  นายธีระชัย  ประสิทธิ์รัตนพร  กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นาย
รณกฤต สารนิวงศ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จดัการฝ่ายวจิยัหลกัทรพัย์ บรษิทั
หลกัทรพัย์ เออซี ีจ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยนกัวเิคราะห์ในโอกาสเข้า
เยี่ยมชมกิจการ และรับฟังข้อมูล 

อิ่มคุ้ม อร่อยครบ : นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อ�านวยการ-ธุรกิจ
บัตรเครดิต “เคทีซี” ร่วมกับร้าน “คาโกะโนยะ” จัดแคมเปญ “อิ่มคุ้ม 
อร่อยครบ” สมาชิกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ที่ร้านคาโกะโนยะ ทั้ง 
8  สาขา  รับส่วนลดพิเศษ  10%  ส�าหรับเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู  ชาบู  เมื่อ
อัพเกรดเป็นพรีเมี่ยมคอร์ส ตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค. 2560

ชาญ ศิริรัตน์

 นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรม 
การผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารทรพัยา-
กรอาคารและวศิวกรรม บรษิทั- 
พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด ให้
ความเหน็กรณเีหตเุพลงิไหม้เกรน
เฟลล์ ทาวเวอร์ สูง 24 ชั้นใจ 
กลางกรุงลอนดอนว่า เป็นเพลิง
ไหม้ครั้งรุนแรงเท่าที่เคยเกิดใน
อังกฤษ ผู้ดูแลอาคารสูงในไทย
จงึควรน�ามาเป็นกรณศีึกษาและ
หาแนวทางป้องกันเหตุไม่คาด
ฝัน ซึง่จากรายงานเหตุเพลงิไหม้
เกรนเฟลล์ ทาวเวอร์นั้น ผู้อยู่อา 
ศัยไม่ได้ยินสัญญาณเตือนภัย
และทางหนไีฟกม็สีิง่กดีขวางจาก
วัสดุที่ปรับปรุงอาคารเมื่อ 2 ปี
ก่อนและเป็นวสัดตุดิไฟง่าย จงึท�า 
ให้เปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว 
 ส�าหรับในประเทศไทย โดย
เฉพาะเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีอาคาร
สูงจ�านวนมาก ข้อมูลจากฝ่ายวิ 
จัยและพัฒนาของพลัสฯ ที่ท�า 
การส�ารวจอาคารในกรุงเทพฯ 
พบว่า มีจ�านวนมากกว่า 3,000 
อาคาร (อาคารสูง 7 ชั้นและสูง

เกนิ 30 ชัน้) แบ่งเป็นอาคารใหม่
อายุต�่ากว่า 10 ปี มีไม่ถึง 1,000 
อาคาร (33%) ที่น่าเป็นห่วงคือ
อาคารส่วนใหญ่มีอายุราว 20 ปี 
เป็นอาคารเก่าท่ีมีความเสี่ยง
ไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ เนื่อง 
จากระบบต่างๆถกูใช้งานมานาน 
จ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบ ปรับ 
ปรงุระบบและอปุกรณ์ให้มคีวาม
พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมี
ผูเ้ชีย่วชาญมาจัดระบบวศิวกรรม
อาคารให้ใช้งานได้เหมาะสม ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มมูลค่าค่าเช่าให้กับ
เจ้าของอาคารในระยะยาว
  อย่างไรก็ตาม อาคารขนาด
ใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่ในปัจจุบัน 
อาจมีความเส่ียงปัญหาอัคคีภัย
น้อยกว่าอาคารเก่า เนื่องจากมี
กฎหมายบังคับให้ออกแบบและ
วางระบบป้องกันแจ้งเตือนดับ
เพลงิได้ดี แต่กรณีบางอาคารเกิด
เหตแุละไม่สามารถควบคมุเพลงิ
ได้ทนันัน้ เนือ่งจากไม่มกีารตรวจ
สอบและทดสอบการท�างานของ
ระบบแจ้งเตอืนเหตเุพลงิไหม้ (Fire 

Alarm) และระบบระงับเหตเุพลิง
ไหม้ (Sprinkler) อย่างสม�่าเสมอ 
ท�าให้เกดิความบกพร่องไม่ว่าจะ
เป็นระบบการแจ้งเตอืนเหต ุระบบ
สัญญาณเตือนภัยและท่อน�้าดับ
เพลิง เป็นต้น โครงสร้างระบบ
อาคารที่มีประสิทธิภาพและผู้ดู 
แลอาคารที่มีความเชี่ยวชาญคือ
หัวใจส�าคัญของงานบริหารจัด 
การอาคาร เพื่อดูแลบ�ารุงรักษา
ให้ระบบมีความพร้อมต่อการใช้
งานได้ตามมาตรฐานสากล  
 นายชาญ กล่าวถงึอาคารท่ีจะ
ปรับปรุงว่าควรให้ความส�าคัญ
กับการส่งต่อข้อมูลอาคารเมื่อมี
การเปลีย่นแปลงการใช้งาน เช่น 

การกั้นผนังอาคารขึ้นใหม่ที่อาจ
จะไปขดัขวางการกระจายน�า้ของ
ระบบสปรงิเกอร์ และขาดอปุกรณ์
ตรวจจับควัน ตรวจจับความร้อน 
เมื่อมีการปรับปรุงอาคารจะต้อง
แจ้งข้อมลูแก่ผู้ออกแบบปรบัปรงุ 
เพื่อให้ระบบป้องกันอัคคีภัยที่
ออกแบบไว้ส�าหรับรูปแบบอา-
คารเดิมได้รับการเปลี่ยนแปลง
และสามารถท�างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้น 
ที่ปรับปรุง นอกจากนี้ ผู้ดูแลอา 
คารต้องท�าการส�ารวจทางหนไีฟ
อย่างสม�่าเสมอว่ามีสิ่งกีดขวาง 
เช่น อาจจะมคีนน�าโต๊ะหรือเก้าอี้
ไปวางทิง้ไว้ รวมถงึประตสูามารถ
เปิดใช้งานได้ตามปรกติหรือไม่ 
ระบบเตอืนภยัใช้งานได้เป็นปรก 
ติหรือไม่ อีกทั้งควรส�ารวจและ
ท�าบัญชีด้านอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ส�าคัญต่างๆ และท�าการ
เปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อครบอายุการ
ใช้งาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยว 
ข้องกบัระบบไฟฟ้า ซึง่ในภาพรวม
แล้วหากมีระบบป้องกันอัคคีภัย
ที่ได้มาตรฐานและการดูแลรัก 
ษาที่ถูกต้องเป็นประจ�า ก็จะช่วย
บรรเทาความเสียหายที่อาจเกิด
ขึน้ และระงบัเหตไุด้อย่างรวดเรว็ 

พลสั พรอ็พเพอร์ตีแ้นะผูด้แูลอาคารน�าเหตเุพลงิไหม้เกรนเฟลล์ 
ทาวเวอร์ กรงุลอนดอนเป็นกรณศีกึษา เร่งตรวจสอบระบบป้องกนั
อคัคภียัอาคารเก่าและตกึสงู ชีอ้าคารสงูในกรงุเทพฯกว่า 60% 
มอีายุกว่า 20 ปี

พลัสฯจี้ตรวจสอบตึกเก่าตึกสูง



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 18 ฉบับที่ 4605 (1130) วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กีฬา

โลกกีฬา

‘มาราโดน่า’ใส่แหลก‘ฮอร์เก้’ 

‘คโีตว่า’พร้อมลยุวมิเบิลดนั 

‘อลอนโซ่’หวงัมีเปลีย่นแปลง

“เสือเต้ีย” ดีเอโก้ มาราโดน่า ออกมา
วพิากษ์วจิารณ์ต่อการแต่งตัง้ ฮอร์เก้ ซาม
เปาลี เป็นหวัหน้าโค้ชของทมีชาตอิาร์เจนติ
น่า ให้เหตผุลว่า ผูจั้ดการทมีชาตชิดุแชมป์โค
ปา อเมรกิาไม่ได้ดไีปกว่า การแต่งตัง้ก่อน
หน้านีข้องเขา ซึง่ซามเปาล ี ได้เข้ารบัหน้าที่
ต่อจาก เอด็การ์โด้ เบาซ่า ช่วงต้นเดอืนทีผ่่าน
มา หลงัจาก เบาซ่า โดนไล่ออก เมือ่พาทมี
ชนะเพยีง 3 จาก 8 นดั
 “ซามเปาล ีไม่ได้รูอ้ะไรไปมากกว่า เบา
ซ่า เลย” มาราโดน่า กล่าว “เขาไม่สามารถ
ชนะพวกเราในโคปา อเมรกิา ปี 2015 ขณะ
ท่ีเป็นโค้ชทมีชาตชิลิ ีนอกจากครอบครวัเขา
แล้ว กไ็ม่มใีครรูจ้กัเขาหรอก” 

เปตรา คีโตว่า แชมป์วิมเบิลดันสองสมัย 
ยอมรับว่าการได้กลับมเล่นวิมเบิลดัน เป็น
ความรูส้กึทีว่เิศษมาก โดยเฉพาะการกลบัมา 
หลังจากที่เธอต้องพบกับเหตุการณ์โดนโจร
แทงที่มือซ้ายในบ้านพักของเธอช่วงเดือน
ธนัวาคม ทีผ่านมา     
 “เป็นเรื่องที่วิเศษมาก ฉันก�าลังมองไป
ข้างหน้า ได้พบกบัผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ โค้ชทัง้หลาย 
แต่ฉันไม่ได้คาดคดิว่าฉนัจะได้รบัการต้อนรบั
ทีม่ากมายจากพวกเขา เป็นเรือ่งทีด่ทีีไ่ด้พบ
กบัพวกเขา ได้เหน็รอยยิม้ หวงัว่าฉนัจะโชคดี
และได้รบัการต้อนรบัในการกลบัมา

เฟอร์นานโด อลอนโซ่ คาดว่าจะเกดิการลง 
โทษเกดิขึน้บ้างทีอ่าเซอร์ไบจัน ช่วงสดุสปั-
ดาห์น้ี จากเรื่องของก�าลังเครื่องยนต์ที่เป็น
ปัญหาของทมีฮอนด้า แมค็ลาเรน “ไม่มอีะไร
เป็นความลบั เราหวงัว่าจะเจอทรคิอะไรเลก็
น้อยในเกมสดุสัปดาห์นี ้เพือ่เหน็การเปลีย่น 
แปลง” เขากล่าว ในระหว่างลองเครือ่งทีบ่า
ก ู ช่วงสุดสปัดาห์ทีผ่่านมา “หลงัจากทีเ่รามี
ปัญหาเรือ่งของเครือ่งยนต์ เราควรจะได้เงิน
ค่าปรบั แม้ว่ามองอกีมมุหนึง่ มนัอาจจะเป็น
เรือ่งทีย่าก อย่างไรกต็าม อะไรกเ็กดิข้ึนได้ สิง่
ทีเ่ราควรท�ากค็อื เราต้องต่อสูต่้อไป” อลอน
โซ่ เคยคว้าแชมป์โลก 2 สมยักบัทมีเรโนลต์ 
ในปี 2005 กบั 2006

‘โปเช็ตติโน’รับฤดูกาลใหม่

เมาริซิโอ โปเช็ตติโน กุนซือทีม “ไก่เดือย
ทอง” ทอ็ตแนม ฮอต สเปอร์ส เตรยีมวางแผน
ส�าหรับการท�าทีม ต้อนรับฤดูกาลใหม่แล้ว 
โดยในฤดูกาลใหม่นี้ พวกเขาจะใช้สนามเวม-
บลีย์ เป็นทีมเหย้าด้วย 
 สเปอร์ส ครองต�าแหน่งอันดับที่สอง เมื่อ
ฤดูกาลที่แล้ว ถือว่าพวกเขามีผลงานที่ดี โดย
เฉพาะชยัชนะเหนอืทมี “ปิศาจแดง” แมนเชส
เตอร์ ยูไนเต็ด เกมสุดท้ายในบ้านของตัวเอง 
ก่อนที่จะมีการปรับปรุงสนามไวท์ ฮาร์ท เลน 
ช่วงซมัเมอร์นี ้นอกจากนี ้ยงัรวมไปถงึเกมถล่ม
ทีม “จิ้งจอกสยาม” เลสตอร์ ซิตี้ 6 ประตูและ
ขยี้ทีมฮัลล์ ซิตี้ 7-1 
 จากผลงานที่ยอดเยี่ยมเม่ือฤดูกาลที่แล้ว 
ท�าให้เกิดความคาดหวังท่ีสูงมากขึ้นส�าหรับ
ฤดูกาลหน้า ภายใต้การน�าของ แฮร์รี่ เคน 
กัปตันทีมชาติอังกฤษคนใหม่นั่นเอง โดยส
เปอร์ส จะเปิดฤดูกาลใหม่ 2017/2018 ด้วย

ฟลอเรนตโิน เปเรซ ประธานทมี “ราชนัชดุ
ขาว” เรอลั มาดรดิ กล่าวให้สมัภาษณ์ว่า เขายงั
ไม่มโีอกาสพูดคุยเร่ืองอนาคตกบั ครสิเตยีโน 
โรนลัโด้ เลย แต่คาดว่าจะเกดิขึน้แน่หลงัจาก
เสรจ็ศกึฟีฟ่า คอนเฟเดเรชัน่ส์ คพั หลงัจากทีก่อง
กลางวยั 32 ปี ออกมาเปรยๆว่าต้องการออกจาก
สเปน เมือ่ถกูกล่าวหาในเรือ่งของการหลบเลีย่ง
ภาษ ีทัง้ที ่โรนลัโด้ เพิง่จะต่อสญัญากบัทมีออก
ไปอกี 5 ปี เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2016 แต่กต็ก
เป็นข่าวว่า ทีม “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ 
ยไูนเตด็ สนใจดงึตวัเขากลบัสูโ่อลด์ แทรฟฟอร์ด

การออกไปเยอืนทมี “ม้าน�า้” นวิคาสเซลิ แชมป์
สกาย เบต แชมเปี้ยนชิพ เมื่อฤดูกาลที่แล้ว 
ก่อนทีจ่ะพบกบัทมีแชมป์เก่า เชลซ ีทีจ่ะลงเล่น
ในสนามเวมบลีย์ เป็นเกมเหย้าเกมแรกของ
พวกเขา 
 “เราเตรียมตัวส�าหรับฤดูกาลใหม่กันแล้ว 
เราไม่สามารถที่จะรอให้ฤดูกาลใหม่เริ่มขึ้น
ก่อน” โปเช็ตติโน กล่าวผ่านเว็บไซต์ของทีม 
“นีเ่ป็นช่วงเวลาทีน่กัเตะของเราได้มโีอกาสพกั
ผ่อนและสนกุกบัช่วงวนัหยดุ เพือ่เป็นการชาร์จ
แบตเตอรี่ แต่ส�าหรับพวกเรา เราก�าลังคิดว่า
จะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ด้วยสถานการณ์ที่ดีที่ 
สุด”
  “ผมมักจะมองบวกเสมอเกี่ยวกับโปร-   
แกรมการแข่งขัน เป็นเรื่องจริง พรีเมียร์ลีก  
เป็นลีกที่หนัก เราเริ่มต้นฤดูกาลที่นิวคาส-  
เซิล ก่อนที่จะลงเล่นเกมแรกที่เวมบลีย์ กับทีม
เชลซี ผมมั่นใจว่าแฟนๆจะตื่นเต้นกับเกมที่
ก�าลังมาถึง” 
 ช่วงซมัเมอร์นี ้สเปอร์ส ยงัไม่มคีวามเคลือ่น 
ไหวในตลาดนักเตะมากนัก แต่ที่เป็นข่าวอยู่ก็
จะเป็นในรายของ โธมัส เลมาร์ กองหน้าจาก
ทีมโมนาโกนั่นเอง 
 กับสถานการณ์นักเตะของทีมในปัจจุบัน 
มีคนเดียวท่ีพบกับอาการบาดเจ็บและต้องลุ้น
ว่าจะกลับมาทันซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมหรือไม่ 
นั่นก็คือ ซัน ฮอง มิน นักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ 
ท่ีมีอาการบาดเจ็บข้อมือแตกในเกมฟุตบอล
โลก รอบคดัเลอืกกบัทมีการ์ต้า ซึง่อาการบาด
เจบ็ดงักล่าว ท�าให้นกัเตะต้องเข้ารบัการผ่าตดั 
ท�าให้ ซัน ฮอง มิน น่าจะพลาดออกทัวร์กับ
ทีมที่อเมริกา ช่วงปลายเดือนหน้า 

‘เปเรซ’ยนัไม่คดิขาย‘โรนลัโด้’
อกีครัง้ 
 “สิง่เดยีวทีผ่มพดูได้ตอนนีก้ค็อื ครสิเตยีโน่ 
โรนลัโด้ ยงัคงเป็นนกัเตะทมีเรอลั มาดรดิ” เป-
เรซ ที่เพิ่งได้รับคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งประ    
ธานอกี 1 สมยั กล่าวเมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมา “เรา
ต้องการเกบ็นกัเตะทกุคนไว้กบัทมี เพือ่ฤดกูาล
หน้า” 
 “อาจจะมบีางอย่างเกดิขึน้กบัเขา แต่การแข่ง
ขนัคอนเฟเดเรชัน่ส์ คพั ยงัไม่จบลง ผมไม่ต้อง
รบกวนทมีโปรตเุกส แต่หลงัจากนัน้ เราคงต้อง
มโีอกาสพดูคยุกนั” เปเรซ กล่าว  
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เมือ่กว่า 10 ปีทีแ่ล้ว ประเทศ
ลาวไฟเขียวให้นักธรกิจจีนเข้า
มาเช่าทีด่นิท�าสวนกล้วยส่งออก 
ถอืเป็นหนึง่ในมาตรการหาราย
ได้เข้าประเทศ และสร้างงานให้

 ปฏบิตักิารดงักล่าวกลายเป็น
จดุเปลีย่น เนือ่งจากนักวชิาการ
และหน่วยงานด้านสิง่แวดล้อม
พบว่า สารเคมสีะสมอยูใ่นดนิ 
และปนเปื้อนแหล่งน�้าธรรม-
ชาต ิท�าให้น�า้เป็นพษิ ปลาและ
สตัว์น�า้ตายจ�านวนมาก อกีทัง้ 
คนงานจ�านวนไม่น้อย ก็เจ็บ
ป่วยจากสารพษิ 
 นอกจากนัน้ บรษิทัเจ้าของไร่
ยงัสร้างความสกปรกให้สภาพแวด 
ล้อมเพ่ิม จากการท้ิงถุงพลาสติก
บรรจุปุ๋ยและสารเคมีนับแสนชิ้น 
เกลือ่นพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกว้าง
 กลุม่ท�าวจิยัน�าเสนอเรือ่งนี้
กดดนัรฐับาลลาวต่อเนือ่ง จน
กระทัง่รฐับาลตดัสนิในยกเลกิ
แผนให้เช่าทีด่นิ และไม่ต่อสญั 
ญาใหม่ให้ส่วนทีเ่ช่าไปแล้ว อีก
ท้ังก�าชับเจ้าหน้าที่สุ ่มตรวจ
ตามไร่ต่างๆ หากพบใช้สารเค 
มต้ีองห้าม ให้สัง่ปิดไร่ทนัที
 จากปฏบิตักิารของบรษิทัจนี ที่
มองผลประโยชน์เป็นใหญ่ โดยไม่
ค�านงึผลกระทบต่อชวีติและสิง่แวด 
ล้อมดงักล่าว ท�าให้เรือ่งของกล้วย 
กลายเป็นปัญหาที ่“ไม่กล้วย” แม้ 
แต่น้อย 
 อย่างไรกต็าม ความเคลือ่นไหว
เรือ่งนีเ้กดิขึน้ทีล่าวประเทศเดยีว
 ส่วนไทย กมัพชูา และพม่า 
นัน้ ซึง่มบีรษิทัของจนีลงทนุท�า
สวนกล้วยเช่นกนั ยงัสงบนิง่อยู่
ในความเงยีบ    
  

 
 

In Brief : ย่อความ

รัฐบาลลาวใช้มาตรการ
ขัน้เดด็ขาดกบับริษทัจีน 
ที่เข้ามาเช่าพื้นท่ีท�าไร่
กล้วยส่งออก หลังพบมี
การใช้สารเคมีต้องห้าม
อย่างกว้างขวาง โดยไม่
ต่อสัญญาเช่าใหม่ และ
ลงโทษปิดไร่ผูก้ระท�าผดิ 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

คนท้องถิน่
 ระยะแรก สถานการณ์เป็นไป
ตามจดุประสงค์ของลาว โดยไม่มี
ผลข้างเคียง ภาครัฐมีรายได้เข้า
คลัง ชาวบ้านได้ค่าเช่าทีด่นิ และมี
รายได้จากการรบัจ้างเป็นคนงาน
ไร่กล้วย 
 ขณะนกัลงทนุจนีกป็ระสบความ
ส�าเร็จ จากการส่งออกกล้วยไปตี
ตลาดจนี ท�าให้มบีรษิทัจีนเข้ามา

‘เรื่องไม่กล้วย’ของกล้วยจีน-ลาว

ข้อมลูภาพ : jp.reuters.com

เช่าทีท่�าไร่กล้วยเพิม่ขึน้ 
 ท�าเลที่นักธรกิจจีนเช่าพื้น  
ที่ในลาว อยู่ในเขตภาคเหนือ
และกลาง ประกอบด้วยแขวง 
(จงัหวดั) บ่อแก้ว พงสาล ีหลวง
พระบาง ไซยะบูลี (ไชยบุรี)  
หลวงน�า้ทา อดุมไซ บอลคิ�าไซ 
และเวยีงจันทน์ มพ้ืีนท่ีรวมกนั
หลายแสน ไร่ 
 บ่อแก้ว ซ่ึงอยู่ในภาคเหนือ 
เป็นแหล่งปลูกใหญ่ทีสุ่ด รวมพืน้  
ทีป่ลกูประมาณ 60,000 ไร่ ตาม
ด้วยอดุมไซ มีพืน้ทีป่ลกูประมาณ 
30,000 ไร่ 
 กล้วยพันธ์ุทีบ่ริษทัจนีนยิมปลกู 
ได้แก่ กล้วยหอมคาเวนดชิ (Ca-
vendish) ซึง่เป็นกล้วยหอมยอดนิ 
ยมของโลกพนัธุห์นึง่ และตลาดรอง 
รบัผลผลติทีส่�าคญั คอื ประเทศจนี 
 สูตรพืน้ฐานของการท�าไร่เชงิพา 
ณชิย์ คอื ผลผลติต้องสมบรูณ์ ลกู
ใหญ่ สวย ไร้ริว้รอย และรสชาตอิร่อย 
 เพือ่ให้ได้ผลผลติตามสเปกดงั
กล่าว นอกจากดแูลรดน�า้ตามหลัก
วชิาการแล้ว บรษิทัจนียงัใช้ยาปราบ
แมลงศตัรพูชื ยาเบือ่หน ูยาก�าจดั
วชัพชื และปุย๋เคมอีย่างเข้มข้นด้วย
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เรื่อง   ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่7/2560 เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2560 ได้มมีติใหก้ำาหนดนดัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ในวนัที ่4 กรกฎาคม 2560 เวลา  
14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารประภาวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2560 ซึง่ไดบ้นัทกึถกูตอ้งตรงตามมตขิอง 
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 แล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำาเนารายงานการประชุมครั้งที่ดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่ง 
 มาด้วยลำาดับที่ 1

 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และการแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้ทำาแผนฟื้นฟูกิจการ
 ความเหน็คณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอ ตอ่ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เพือ่รบัทราบการเขา้สูก่ระบวนการฟืน้ฟกูจิการของบรษิทัฯ และการแตง่ตัง้บรษิทัฯ  
 เปน็ผูท้ำาแผนฟืน้ฟกูจิการ ตลอดจนแนวทางการดำาเนนิการเพือ่แกไ้ขปญัหาทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดตามสำาเนาคำารอ้งขอฟืน้ฟกูจิการของบรษิทัฯ ตาม 
 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2

 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งที่ปรึกษาของบริษัทฯ เพื่อดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
 ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุวิสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่รบัทราบการแตง่ตัง้ทีป่รกึษาของบรษิทัฯ เพือ่ดำาเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการ 
 ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ  

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 29
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา อนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ  
 ข้อ 29  
 จากเดิม “ข้อ 29 กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจะต้องเป็นกรรมการอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราของบริษัท  
  คณะกรรมการมีอำานาจพิจารณากำาหนดจำานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัทได้”  
 เป็น  “ข้อ 29 คณะกรรมการมีอำานาจพิจารณากำาหนดจำานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราของ 
  บริษัทได้”  

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำานวนกรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
 ความเหน็คณะกรรมการ :  เหน็สมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามญัผู้ถอืหุน้เพ่ือพิจารณา อนุมติัเปลีย่นแปลงช่ือและจำานวนกรรมการซึง่มอีำานาจลงลายมอืชือ่ 
 แทนบริษัทฯ  
 จากเดิม  “นายวทิย ์วริยิประไพกจิ นายวนิ วริยิประไพกจิ นายทวเีดช ปติชิยัชาญ และนางสาวอรการณ ์รจิริวนิช กรรมการสองในสีค่นลงลายมอืชือ่ร่วมกนั 
  และประทับตราสำาคัญของบริษัท” 
 เป็น “นายวิน วิริยประไพกิจ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัท”

 วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 จงึขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ไดโ้ปรดเขา้รว่มประชมุตามวนั  เวลา และสถานทีด่งักลา่วขา้งตน้ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดไม่สามารถเขา้รว่มประชมุ และประสงคจ์ะแตง่ตัง้ 
ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เลขานุการบริษัท
ก่อนเวลาเริ่มประชุม

       ขอแสดงความนับถือ
       บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด (มหาชน) 

          ( นางสาวปรียานุช เรืองศรีสมหมาย )
        เลขานุการบริษัท
         โดยคำาสั่งของคณะกรรมการ



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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089498-OM-201016-01

• บริการจัดส�งพนักงาน
• พนักงานดูแลผู�ป�วย+ผู�สูงอายุ
• พนักงานแม�บ�าน+แม�ครวั
• พนักงานพี่เลี้ยงน�องแรกคลอด
 ถึงน�องโต
• คนสวน-คนขับรถ
• รับฝากดูแลผู�ป�วย-ประจำศูนย�ฯ
• โดยพนักงานที่มีประสบการณ�

รับสมัครพนักงานทุกตำแหนง 
ติดตอ ศูนยพระคุณ 136 ดอนเมือง

เบอรโทร. 02-5651998 
081-4886185, 081-3561497

รับสมัครดวน

ทาวน์อินทาวน์-P1-120617=4*6_01

ขายบ้าน
ทาวน์อินทาวน์

โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

โฮมออฟฟิศ
เนื้อที่ 31 ตารางวา 
3 ชั้น อยู่หัวมุม 
เลขที่ 1213/454 

วังทองหลาง

MARATH-OM-300517-01

1. ชางซอมอุปกรณฟตเนส 5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส, ไฟฟา
 • มีใจรักงานดานบริการ
 • หากสามารถขับรถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได

2. ธุรการชาง 1 อัตรา
 • เพศหญิง  อายุ 20-30 ป
 • วุฒิปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี ไมจำกัดสาขา
 • ใชคอมพิวเตอรและเคร�องใชสำนักงานไดเปนอยางดี
 • มีประสบการณดานงานธุรการจะพิจารณาเปนพิเศษ

3. พนักงานขาย ประจำโชวรูม
 สาขาFBT                                                         1 อัตรา
 สาขาระยอง                                                      1 อัตรา
 สาขาหาดใหญ                                                   1 อัตรา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปขึ้นไป
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี (จบสาขาวิทยาศาสตรการกีฬาจะพิจารณาเปนพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
 • มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดนั้นจะรับพิจาราณาเปนพิเศษ
 • ประสบการณงานขายเคร�องออกกำลังกาย

เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร
ที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งยังเปนตัวแทนจำหนายอุปกรณฟตเนสชั้นนำและคุณภาพสูงจากตางประเทศ

เชน อเมริกา, ฟนแลนด, ญี่ปุน และไตหวัน นอกจากนี้ ยังเปนผูจำหนายอุปกรณ Fitness Test
เพ�อใชทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย อีกดวย บริษัทฯ มีความตองการรับสมัครบุคลากร ผูมีความรูความสามารถ ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเองที่ฝายทรัพยากรบุคคล หรือสงประวัติมาที่ E-mail : marathonhr@gmail.com
บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกดั

เลขที่ 149 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 0-2434-0500-6, 0-2433-7992-4 

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร

่ ่ ใ ไ ้  ้

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

อาคารพาณิชย์แบ่งเช่า-P1-160617=C3_01

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

ปรับปรุงใหม่แบ่งให้เช่าเป็นชั้นๆ 

แต่ละชั้นมีห้องน�้า แอร์ 

ราคา 4,000 / 5,000 และ 6,000 บาท

ใกล้สี่แยกเกียกกาย 

และสถานีรถไฟฟ้าบางโพ

สนใจติดต่อ

โทร.08-4033-2566

081624-OM-300317-01

ขายสวนทุเรียน+ผลไม
18-2-78 ไร

ต.บานพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี
สวนสวยสมบูรณมีคนดูแล เก็บผลทุกป น้ำไมทวม

หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. ริมทางขึ้นเขาใหญ
ราคา 2 ลาน/ไร

ติดตอ : 081 624 9004 (เจาของขายเอง)
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COMBK-OM-010617-01

1.¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ  1 ÍÑµÃÒ
• เพศชาย/หญิง วุฒิปวช. ขึ้นไป 
• สามารถอาน และเขียนภาษาอังกฤษไดพอใช

2.¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑº-Ê‹§àÍ¡ÊÒÃ
• วุฒิม.3 ขึ้นไป 
• มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต
• มีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
• สามารถอานภาษาอังกฤษเบื้องตนได

LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง

VRPAD-OM-080317-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. ที่ปรึกษาการขายรถมือ 2
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี 
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

5. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
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ช่างปักจักรคอมพิวเตอร์
2 อัตรา

	 เพศหญิง				มีประสบการณ์				มีที่พักให้ฟรี

ขายเครื่องปักคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ คาชิม่า

(12	หัว	1	เครื่อง,	15	หัว	1	เครื่อง)

ขายราคาพิเศษ ต่อรองได้

ช่างปักจักร-P1-120617=4*6_01

รับสมัครด่วน

โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

บริษัท บิลดิ้ง แลนด แอนด เฮาส จำกัด

ดำเนินกิจการบานและที่ดิน
ตองการรับสมัครงานในตำแหนงงาน ดังตอไปนี้

สนใจติดตอ
เลขที่ 52/68 ม.6 ม.บางใหญซิตี้ ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

BESTH-P1-220517-01

โทร. 09-6103-1065,
08-7080-7321, 08-1336-9373

ถามีที่พักอาศัยอยูใกลบางบัวทอง, บางใหญ จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

รับสมัครเฉพาะวันจันทร-พุธ-ศุกร เวลา 10.00-16.00 น.

BOZENED-P1-060617=4*6_01

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910

สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทร. 08-3290-9910

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ภัตตาคาร Neil’s Tavern

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

1. พนักงานเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    พูดภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 20,000 บาท

2. พนักงานผูชวยเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    อานภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 15,000 บาท

สมัครพรอมรูปถาย 1 รูปที่ ภัตตาคาร  Neil’s Tavern
เลขที่ 58/4 ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2650-8458-9
(เวลา 10.00-16.00 น.)

NEILS-p1-260517-01

เปนภัตตาคารอาหารฝรั่ง มีความประสงคที่
จะรับสมัครพนักงานทั้งเพศชายและหญิง ดังนี้
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บริษัท วิไลอาภรณ จำกัด
รับสมัครดวน

สนใจติดตอสมัครงานไดที่ บร�ษัท ว�ไลอาภรณ จำกัด เลขที่ 46,47,48,49 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-14, 35-16 แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2895-1426-9, 08-9203-2481, 08-1829-0214, 08-5339-6877 Email : vilaiaporn1992@gmail.com

VILAIAPORN-OM-040517-01

1. ช่างสร้างแบบกางเกงชายและชุดยูนิฟอร์ม
2. ช่างมาร์กเกอร์ (มาร์กมือ/มาร์กเครื�อง)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปข�้นไป • มีประสบการณและสามารถใชโปรแกรม Optitex ได

3. ช่างเย็บตัวอย่าง (หลายอัตรา)
4. ช่างเย็บผ้า (จ่ายงานเย็บใน-นอกและต่างจังหวัด) (หลายอัตรา)
 • เสื้อยูนิฟอรม, กางเกง, แจ็กเกต, ชุดหมี, เสื้อยืดคอโปโล ฯลฯ

5. พนักงานบัญชี
 • เพศหญิง • วุฒิปวส. สาขาบัญช¨

6. พนักงานคุมเครื�องปกคอม (หลายอัตรา)
 • มีประสบการณและสามารถกดเคร©่องได

 หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งมีที�พักให้

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 13ปีที่ 18 ฉบับที่ 4605 (1130) วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สังคม

ก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซพีี ออลล์ เป็นตัวแทน
มอบเงินบริจาคของลูกค้าที่ท�าบุญผ่านรายการแสตมป์  เซเว่นฯ  ประจ�าป ี
2559  จ�านวน 1 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารรักษาพยาบาล
และจดัซือ้อปุกรณ์ ทางการแพทย์ให้กบัโรงพยาบาลสงัขละบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี 

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน King 
Fruits Paradise of Thailand : Durian Festival @ Bangkok โดยมี นันท-
วัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์, สาธิต สาย-   
ศร รองกรรมการผู้อ�านวยการสายปฏิบัติการ บมจ.เอ็มบีเค ร่วมงาน
 

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

O 08.30 น. เกศรา มัญชุศรี  กรรมการ
และผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ปิดโครงการ Young Corporate Financial 
Officer 2017 (YFO 2017) ทีต่ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย O 13.30 น. สรรเสรญิ พล-
เจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธาน
ในการลงนาม ความร่วมมอื “โครงการพฒันา
ประชาคมและองค์กรคณุธรรมตามปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ห้องประชุมส�านักงาน
คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ O 17.30 น. 
ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย จดังาน “เทีย่วไทยเท่ปาร์ตี”้ ฉลอง
ความส�าเร็จโครงการ #เทีย่วไทยเท่ พร้อม Meet & 
Greet กับ ‘เท่ Setter’ นายณภัทร เสียงสม-
บูรณ์ ที่Studio9, SHOW DC พระราม 9 O 
18.30 น. นายโน กวังอิล เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลี ประจ�าประเทศไทย เป็น
ประธานในงานแถลงข่าวการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางศิลปะจากประเทศไทย ‘The 
Spirit of Thailand’ ที่ห้องอโศก 1 ชั้น 2 โรง 
แรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท O พอร์โต้     
ชิโน่ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสา-
คร ขอชวนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุก
ท่าน มาร่วมใจกันบริจาคโลหิต ผ่านกิจกรรม 
“หนึง่หยด ต่อชวีติ” ครัง้ที ่10 ในวนัศกุร์ที ่23 
มิถุนายน 2650 ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 
น. ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 พอร์โต้ ชิโน่ กม.25 
ถ.พระราม 2 จ.สมุทรสาคร

  
 

	 	 	 	 	 วันที่	21	มิถุนายน		2560

	 บริษัทฯ	 ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ 

ถือหุ้นในมติพิเศษ	ครั้งที่	2/2560	ในวันที่		6	กรกฎาคม	2560	เรื่อง	เพิ่ม 

ทุนของบริษัท	 ตั้งอยู่เลขที่	 461	 หมู่	 17	 ถนนเทพารักษ์	 ต�าบลบางเสาธง		

อ�าเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ		10540

	 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

     

	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 						(	น.ส.ปพิชญา	โล่ห์ชิตกุล	)

	 	 	 	 	 					กรรมการ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่		 คุณชนะ	จันทร์พาณิชระวี

	 	 เบอร์โทร	08-1822-3468			

							 	 เบอร์โทร	0-2315-2233-7

	 	 แฟกซ์		0-2315-1625

	 	 E-mail	:	acc@bvcsteel.com

Roswell-p1-200617=4*7

บริษัท โรสเวล ทรานสปอร์ต จ�ากัด



ฉบับดิจิตอลรายวัน 14ปีที่ 18 ฉบับที่ 4605 (1130) วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั (มหาชน) 
น�าโดย สมพล ชยัสริโิรจน์ กรรมการบรษิทั จดังาน 
เปิดตัวแฟล็กชิพสโตร์แฟชั่นแบรนด์ของคนรุ่น    
ใหม่ “อชิอิอน” แห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้
คอนเซป็ต์ “TRENDY CASUAL STYLE” ตอบ
สนองทกุไลฟ์สไตล์ของแฟชัน่นสิต้ารุน่ใหม่ ทีใ่ส่ใจ
ในทุกรายละเอียดและเผยบุคลิกภาพอันโดดเด่น
จากเหล่าดไีซเนอร์มอือาชพี
 สมพล ชยัสริโิรจน์ กล่าวว่า อชิอิอน (Yishion) 
แบรนด์เสือ้ผ้าแฟช่ันช้ันน�าจากต่างประเทศ ก่อตัง้
ขึน้ในปี 1997 ซึง่นบัว่าเป็นกลุม่แบรนด์แฟชัน่ชัน้
น�าทีไ่ด้ด�าเนินการทางด้านธรุกจิเสือ้ผ้าแฟชัน่ครบ

‘อิชิออน’เปิดตัวแฟล็กชิพสโตร์

วงจร น�าเสนอแฟชัน่ทีล่�า้สมยั พร้อมการออกแบบ
ทีโ่ดนใจมสีไตล์เป็นของตนเองเพือ่ให้ได้เสือ้ผ้าทีด่ี
ทีส่ดุ จากกระบวนการผลติทีม่คีณุภาพก่อนออกวาง
จ�าหน่ายโดยดไีซน์เนอร์มอือาชพีกว่า 100 คน 
 นยิามของ อชิอิอน คอื “บรสิทุธิ”์ ความมชีวีติ
ชวีา มอีสิระเป็นตวัของตวัเอง นยิามของคนรุน่ใหม่
ท่ีสือ่ให้เหน็ถงึความเป็น “TRENDY CASUAL ST-
YLE” มาพร้อมปรชัญาของแบรนด์ คอื “FASHION, 
SHARE IN” จดุมุง่หมายเดยีวกนัและมคีวามมุ่งม่ัน
ทีจ่ะเป็นหนึง่ในแบรนด์ในดวงใจของลกูค้า โดยได้
แชร์ความเป็นแฟชัน่ของแบรนด์น�าเสนอคอลเลกชัน่
ต่างๆ ผ่านทางโซเชยีลมเีดยี, แฟลก็ชพิสโตร์ ฯลฯ 
เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดซึ่งปัจจุบันมีลูกค้า
มากกว่า 2 ล้านคนทีไ่ด้ร่วมรบัแบ่งปันความสขุทาง
แฟชัน่ และน�าแบรนด์ไปสูต่ลาดต่างประเทศ กลาย
เป็นแบรนด์ทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายทัว่ทกุมมุโลก 
 ครัง้นีท้างอชิอิอนได้ส่งตรง 3 คอลเลกชัน่ล่าสดุ
ให้เหล่าแฟชัน่นสิต้าได้เตม็อิม่ กบัอชิอิอน (Yishion) 
เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เสือ้ผ้าผู้ชาย และผู้หญงิ ซึง่น�าเสนอ
เสือ้ผ้าในกลุม่ล�าลอง เหมาะกบัทกุเพศทกุกลุ่มอายุ, 
วายท ู(Y2) กลุม่ผลติภณัฑ์เสือ้ผ้าผูช้าย และผู้หญิง 
เหมาะสมกับวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยพลังและความคิด
สร้างสรรค์ โดยคอลเลกชัน่Y2 เป็นคอลเลกชัน่ที่   
น�าเสนอรูปแบบการแต่งกายของวัยรุ่นในยุคนี้,       
ทีบ็อกซ์ (TEEBOX) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าผู้ชาย 
และผูห้ญงิ แนวสตรทีแฟชัน่ ด้วยรปูแบบลายพิมพ์
และลวดลายทีแ่ตกต่างท�าให้ทบีอ็กซ์ เป็นกลุม่เสือ้ 
ผ้าทีน่�าเสนอความเป็นสตรทีแฟชัน่ทีม่คีาแรกเตอร์ 
และเป็นตวัของตวัเอง
 บรรยากาศภายในงานสนุกสนานไปกับกิจ-
กรรม สดุคลู CHANGE TO YISHION “มาถอด
ให้ไว แล้วมาใส่ให้คูล” กบัสองดารารุน่ใหม่อย่าง 
เบสท์-ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์ และสาวเสียงดี 
เบียร์-ภัสรนันท์ อัษฎมงคล หรือ เบียร์ THE- 
VOICE ทีม่าร่วมสร้างสสีนัให้กบังานในครัง้น้ี

สังคม

  
 

	 วันที่	21	มิถุนายน	2560

	 บริษัทฯ	 ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ 

ถือหุ้นในมติพิเศษ	ครั้งที่	 2/2560	 ในวันที่	 6	 กรกฎาคม	2560	 เรื่อง	 เพิ่ม 

ทุนของบริษัท	 ตั้งอยู่เลขที่	 461	 หมู่	 17	 ถนนเทพารักษ์	 ต�าบลบางเสาธง		 

อ�าเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	10540

	 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 						(	น.ส.ปพิชญา	โล่ห์ชิตกุล	)

	 	 	 	 	 					กรรมการ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่			 คุณชนะ	จันทร์พาณิชระวี

	 	 เบอร์โทร	08-1822-3468		

	 	 เบอร์โทร	0-2315-2233-7	

	 	 แฟกซ์		0-2315-1625

	 	 E-mail	:	acc@bvcsteel.com
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บริษัท น�้ำตำลไทยเจริญทรัพย์ จ�ำกัด



ฉบับดิจิตอลรายวัน 15ปีที่ 18 ฉบับที่ 4605 (1130) วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สังคม

นลนิ ีงามเศรษฐมาศ ประธานคณะกรรมการบรหิาร บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล 
เข้าพบ มงคล ลลีาธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารพฒันาวสิาหกจิ ขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพือ่หารอืเกีย่วกบัการสร้างสภาพคล่อง
โดยการปล่อยสนิเชือ่เพือ่รายย่อยในการกระตุน้การหมนุเวยีนของเศรษฐกจิ 

วิรชั  ชนิวินจิกลุ นายกสภามหาวิทยาลยัรามค�าแหง เป็นประธานเปิดงาน RU 
Road  Show  2017 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหา 
วิทยาลยัรามค�าแหง โดยม ีผศ.วุฒศิกัดิ ์ลาภเจริญทรัพย์ อธกิารบดมีหาวทิยา 
ลยัรามค�าแหง, สุทธเิกยีรต ิจริาธวัิฒน์ ร่วมงาน

รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ ์
มหาวทิยาลัยขอนแก่น ในฐานะแม่ข่ายเครอืข่ายเพือ่การพฒันาอุดมศกึษาภาคตะวัน
ออกเฉยีงเหนอืตอนบน  ให้การต้อนรบัคณะจาก  มหาวทิยาลยันเรศวร  และเครอื
ข่ายสถาบนัอดุมศกึษาภาคเหนอืตอนล่าง 13 สถาบนั ในอากาสมาศกึษาดงูาน 

ดวงเดด็  ย้วยความด ี รองกรรมการผูจ้ดัการ  บจก.รีด้  เทรดเดก็ซ์  และ  มร.       
ชอูจิ ิ โอโน่ น�าหุน่ยนต์จากโครงการพฒันาลฟิท์สู่สถานอีวกาศ  ต้านแรงโน้ม
ถ่วงจากภาคพืน้สู่อากาศ มาสาธติในงาน “แมนแูฟกเจอร่ิง  เอก็ซ์โป 2017” 
โดยม ีดร.ชติ เหล่าวัฒนา ร่วมในงาน ณ ยอดอาคารภรัิชทาวเวอร์ ไบเทค 

ศขุสนัน่ โชตเิสถยีร ประธานกรรมการ มลูนธิอินเุคราะห์คนหหูนวก ในพระ 
บรมราชนิปูถมัภ์ ให้เกยีรตเิป็นประธานในงานการกศุล “Tomato Jack เพือ่
คนหหูนวก”  โดยรายได้จากการจดังาน  มลูนธิฯิ  จะน�าไปจดัซือ้เครือ่งประ   
สาทหเูทยีมให้กบัเดก็หหูนวกทีย่ากไร้ต่อไป  

สลิลรัตน์  พงษ์พานิช รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บริษัท  ซีพี-           
เมจ ิจ�ากดั จดังาน ยิง่รูจ้กั แล้วคณุจะรกัจลุนิทรย์ีกบัโยเกร์ิตเมจ ิบลัแกเรยี โดย
ม ี รศ.นพ.จติตนิดัด์  หะวานนท์,  อ.พญ.อรรจนา  เตชะก�าพชุ,  เจมส์-จริายุ      
ตัง้ศรีสุข, รินทร์รตา อนิทรมาระ, หฤทยั ไชยนัต์ ณ อยธุยา ร่วมงาน 

เกษม อตสินุทรกลุ  รองประธานฝ่ายการตลาดบรษิทั  ไฮเออร์  อเีลคทริคอล 
แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั จดักจิกรรมสมัมนา “เลีย้งลกูด้วยนม
แม่กบัไฮเออร์ครัง้ที ่5” โดยได้รบัเกยีรตจิาก พญ.สธุรีา เอือ้ไพโรจน์กจิ กมุาร
แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ มาบรรยายให้ความรู ้

ลดัดา มงคลชยัวิวัฒน์ กรรมการผู้จดัการ บจก.เอเชยี โฮเรก้า และ จารวุรรณ 
สุวรรณศาสน์  ผอ.ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาต ิส�านกังานส่ง
เสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ  องค์การมหาชน  (สสปน.)  พร้อม
พนัธมติร ปลืม้ต่างชาต ิตอบรับเข้าร่วมงาน HORECA ASIA 2017 


