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ใช้ค�ำสั่ง ม.44
ได้รถไฟฟำ้จีน

ควำมเร็วปำนกลำง
รำคำแพงกว่ำเดิม?

น�้ำผึ้ง
(มำกกว่ำ)

หยดเดียว

คัดค้ำน
แก้เงื่อนไข

บัตรทอง 30 บำท?

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำสั่ง “มาตรา 44” เพื่อปลดล็อกปัญหำ 
ไม่ยึดหลักธรรมำภิบำลและหลักนิติรัฐ 
จึงไม่ใช่แค่ “น�้าผึ้งหยดเดียว” 
แต่เป็น “น�้าผึ้งมากกว่าหยดเดียว” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ตกรางอ�านาจ” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” บ่นดังๆรัฐบำลทหำร 
แก้ “กฎหมายบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค” 
“วัชระ เพชรทอง” เตือน “สึนามิประชาชน” 
“โสภณ พรโชคชัย” แฉให้ “สัมปทาน” คือโกงเงียบ 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” ร�ำลึกกำรปฏิวัติ 2475 
ลมตะวันตกที่หอบควำมเปลี่ยนแปลงสู่สยำม 

ไปท�าบุญวันคล้ายวันเกิดปีที่ 
50 เป็นค�าพูดที่สะท้อนภาพ
อนาคตออกมาให้เหน็ค่อนข้าง
ชดัเจนว่า แม้คดใีกล้ถงึวนัตดั 
สนิแล้วยงัไม่พบสญัญาณบวก
ทีท่�าให้โล่งอก

ไมม่สีญัญาณบวก 
อีกไม่นานคดีจ�าน�าข้าวจะส้ิน
สดุ หวงัว่าจะมโีอกาสได้ท�าบญุ
แบบนีอ้กีในปีหน้า หวงัว่าจะได้
มโีอกาสขอบคุณทุกคนด้วยตวั
เองที่ประเทศนี้ เป็นประโยค
ทองของอดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์ 
ชนิวตัร ทีพ่ดูออกมาพร้อมน�า้ 
ตาอาบแก้มในโอกาสเดินทาง โลกวันนี้มีประเด็น 2

“เวงเกอร์”ฟื้นอดีต
“ปืน”วืดแชมป์

กีฬา 6

ก.ล.ต.ยกระดับ
รับมือภัยไซเบอร์

พลัง“ดิจิทัล”
พลิกธุรกิจโลก

เศรษฐกิจ 4

ต่างประเทศ 7

ฉุก(ละหุก)คิด 3

 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4606 (1131) วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

17th Anniversary



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ไปขึ้นศาลฟังการสืบพยานด้วยตัวเองทุกนัด
จึงน่าที่จะพอประเมินสถานการณ์

เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองได้

 ...อีกไม่นานคดีจ�าน�าข้าวก็
จะสิ้นสุด ส่วนตัวได้แต่หวังว่าจะ
ได้รับความเป็นธรรม เพราะทั้ง 
หมดอยูใ่นขัน้ตอนของการพจิาร 
ณาคดี ส่ิงไหนท่ีไม่ได้รับความ
เป็นธรรมกจ็ะร้องขอต่อศาลแล้ว
หวังว่าศาลจะเมตตา เพราะหาก
ผู ้ที่ก�าหนดนโยบายเกิดในสิ่ง
เดียวกับที่ดิฉันก�าลังเผชิญ ก็คง
ไม่กล้าคิดนโยบายให้กับพี่น้อง
ประชาชนอีกแล้ว เมื่อได้ด�าเนิน
การทุกอย่างแล้วและรู้ว่าท�าเพื่อ
อะไร ก็หวังว่าจะมีคนเข้าใจและ
เหน็ใจให้ความเป็นธรรมบ้าง ให้
นกึถงึความตัง้ใจของเราอย่ามอง
ปลายทาง...
 ...ท่ีผ่านมาพยายามเข้มแข็ง

ไมม่สีญัญาณบวก
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สิน้สดุ หวงัว่าจะมโีอกาสได้ท�า 
บุญแบบนี้อีกในปีหน้า หวัง
ว่าจะได้มีโอกาสขอบคุณทุก
คนด้วยตัวเองที่ประเทศนี้
 ถือเป็นไฮไลท์ของค�าพูดที่
ท�าให้ตีความกันไปได้ไกล แม้จะ
ให้สัมภาษณ์ภายหลังยืนยันว่า
ไม่คดิหนคีดว่ีานีเ่ป็นการส่งสญั-
ญาณอะไรถึงผู้สนับสนุนหรือไม่
 ได้รับสัญญาณอะไรมาพอที่
จะล่วงรูอ้นาคตของตวัเองล่วงหน้า
หรือไม่
 ทั้งนี้ ในส่วนของคดีจ�าน�า
ข้าวทีถ่กูอัยการเป็นโจทก์ยืน่ฟ้อง
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงนัน้ 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ขึ้นศาลเพ่ือ    
ฟังการไต่สวนพยานจ�าเลยเป็น
นัดที่ 13 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
ทีผ่่านมา จากทีศ่าลฯก�าหนดให้
สบืพยานจ�าเลยทัง้หมด 42 ปาก 
รวม 16 นัด
 เมื่อคดีงวดเข้ามาใกล้ถึงวัน  
ท่ีได้ข้อสรปุ จากท่ีเดนิทางไปขึน้
ศาลฟังการสืบพยานด้วยตัวเอง
ทุกนัดจึงน่าที่จะประเมินสถาน 
การณ์เก่ียวกับอนาคตของตวัเอง
ได้ แม้จะพยายามเข้มแข็งขนาด
ไหน แต่โดนเข้าแบบนีค้วามหวัน่
ไหวท่ีแอบซ่อนอยู่ข้างในจึงเร่ิม
แสดงออกมาให้เห็น
 ดูจากท่าทีที่แสดงออกมา   
ชัดเจนว่าเริ่มท้อเพราะไม่มี
สญัญาณบวก ส่วนอนาคตของ
อดีตนายกฯยิ่งลักษณ์จะลง 
เอยอย่างไร รออีกไม่นานทุก
อย่างจะชัดเจน

กลายเป็นเรื่องดราม่าน�้าตาอาบ
แก้มในโอกาสฉลองวันคล้ายวัน
เกิดปีที่ 50 ของน.ส.ยิ่งลักษณ์ 
ชนิวตัร อดตีนายกรัฐมนตร ีทีใ่ห้
สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนฟังแล้ว
ต้องตีความระหว่างบรรทัด
 “...วันเกิดทุกปี ทุกคนตั้ง
หน้าตั้งตา รอเพื่อที่จะได้ฉลอง  
มีความสุข แต่สิ่งที่ดิฉันตั้งหน้า
ตัง้ตารอคือการรอโชคชะตา และ
สิง่ดีๆ  หลายคนบอกว่าหลงัเดอืน
เกิดชีวิตจะมีแต่สิ่งที่ดีขึ้น ก็หวัง
ว่าหลังวันเกิดปีนี้จะมีแต่ส่ิงที่ดี 
เข้ามาบ้าง และหวงัว่าจะมโีอกาส
ได้เข้ามาท�าบุญแบบน้ีในปีหน้า
อีก...
 ...ทั้งนี้ไม่ใช่ปีแรกที่พบเจอ
อปุสรรคแบบนี ้แต่วนัเกดิปีนีค้ง 
จะใกล้ถึงเร่ืองหนักหนาของชีวิต 
ที่จะต้องให้พลังใจกับตัวเราเอง
ให้เข้มแขง็ บางครัง้เราจะบอกว่า
เรายิม้ได้ แต่บางครัง้กไ็ม่สามา-
รถระงับได้ ขอโทษที่ท�าให้ต้อง
มาเห็นน�้าตาในวันนี้...

และพยายามต่อสู้คดีโดยไปศาล
ทุกนดั แต่เมือ่เวลาใกล้หมด คน
เรามีข้อจ�ากัดและหากใครเจอ
อยา่งดิฉนัก็คงไมไ่หวเหมือนกนั 
ตอนนี้ก็พยายามแล้วที่จะเข้ม
แขง็ พยายามทกุๆอย่างแล้ว หวัง
ว่าในอีกไม่กี่นัดที่เหลือจะสา-  
มารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ ฝาก
ขอบคุณพี่น้องประชาชน ทั้งที่
เดินทางมาให้ก�าลังใจหน้าศาล
ทกุนดั และประชาชนทีอ่ยูท่ีบ้่าน 
ขอขอบคุณ ในสิ่งที่เมตตาคนชื่อ
ยิง่ลกัษณ์มาตลอด แล้วหวงัว่าจะ
ได้มโีอกาสขอบคณุทุกคนด้วยตัว
เองที่ประเทศนี้ และได้มีโอกาส
มาท�าบุญร่วมกันแบบนี้...”
 อกีไม่นานคดจี�าน�าข้าวจะ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4606 (1131) วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4606 (1131) วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

การด�าเนนิการไปตามกฎหมาย จะไล่ออก จะ
ลงโทษกนัอย่างไรกต้็องท�า จะท�าเป็นแบบทอง
ไม่รู้ร้อนคงไม่ได้ เพราะเสียชื่อสถาบัน เสีย
ความน่าเชื่อถือน่าเคารพ โดยเฉพาะคนเป็น
ครูบาอาจารย์  
 พระพุทธเจ้าค้นคว้าศึกษา 6 ปีกว่าจะตรัส   
รู ้ ตรสัรูแ้ล้วกไ็ม่มีใครลงมตขิบัไล่ ไม่มใีครตัง้
คณะกรรมการสอบสวน เพราะอะไร ท�าไม
เดีย๋วนีแ้ม้แต่โรงเรยีนยงัต้องตัง้คณะกรรมการ
เพ่ือสอบสวนเรื่องไม่ดีไม่งามกันเรื่อยๆ บาง
คนถึงกับติดคุกติดตะรางกันไปก็มี ดอกเตอร์
หลอกดอกเตอร์ หมอหลอกหมอ ครูอาจารย์
หลอกเด็ก  
 เรือ่งไม่ดไีม่งามไปกนัใหญ่โต พระพทุธเจ้า
ถงึบอกว่า ศลีธรรมของยวุชนคอืสันตภิาพของ
โลก ศลีธรรมไม่กลบัมาโลกาวนิาศ การศกึษา
ที่ไร้ศีลธรรมก็จะมีแต่ความเสื่อม ต้องตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนกันเรื่อยๆ เรียนกันมา
อย่างไร แสดงว่าเรียนไม่จบหรือ เพราะถ้าจบ
มันก็น่าจะเป็นคนดี   
 เอาล่ะก็หวังว่าจะท�าให้พวกเราทั้ง
หลายทีก่�าลงัใฝ่ทีจ่ะศกึษาหาความรู ้กอ็ย่า
ลมืค�าว่าเรยีนด ี มศีลีธรรม ความรูคู้ค่ณุ 
ธรรม อย่ารูแ้ล้วมาก่อเวรก่อกรรมให้ตวั
เองต้องเจ็บปวด สถาบันต้องเสื่อมเสีย 
อย่าลมืเรือ่งศาสนากบัการศกึษาต้องสร้าง
คนด ีจะได้ไม่มเีรือ่งไม่ดไีม่งามอย่างนีอ้กี
ต่อไป
  เจริญพร

 ข่าวทีส่ะเทอืนวงการศกึษาไทยคอืการเกบ็
ค่าแป๊ะเจี๊ยะของโรงเรียนช่ือดัง ท�าให้สมาคม
นกัเรยีนเก่าสามเสนวทิยาลยัออกแถลงการณ์
แสดงความห่วงใยเรื่องคลิปเรียกรับเงินแป๊ะ-  
เจี๊ยะ 400,000 บาทเพ่ือให้เด็กได้เข้าเรียน 
แน่นอนว่าคลิปที่ออกมากระทบชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิของโรงเรียนชื่อดังแห่งนี้ บรรดา
ศิษย์เก่าจึงออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการเก็บ
แป๊ะเจี๊ยะ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆที่แพง
เกินไป
 เรื่องนี้ท�าให้นึกถึงอาจารย์ท่านหนึ่งคือ   
อาจารยย์สมทรง บุญฤทธิ์ เป็นครูสอนศีล
ธรรมดีมาก แตกฉานเรื่องขนบธรรมเนียมจา 
รีตประเพณี จนท�าให้โรงเรียนมีชื่อเสียง ไม่    
รู้ว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนไม่เหมือนเก่าแล้ว หรือ       
ผู้บริหารใหม่ก�าลังท�าอะไร ผู้บริหารเดิมไม่มี
เรือ่งอือ้ฉาวอย่างนี ้คงไม่เรยีกเกบ็เงนิกนัอย่าง
นี้  
 ข่าวที่ออกมาจึงเหมือนระบบราชการที่มี
การส�ารวจกันว่าหน่วยงานใดโกงมากที่สุด 
เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าหน่วยงานที่  
โกงหรือคอร์รัปชันอันดับต้นคือ กรมที่ดินติด
อันดับ 1 ของประเทศ อันดับ 2 คือโรงพัก   
สถานตี�ารวจทีร่ดีไถทัง้ประชาชน และพวกพ้อง
ตัวเองเพื่อจะเลื่อนต�าแหน่ง อันดับ 3 คือโรง-
เรียนของรัฐที่มีการจ่ายค่าแป๊ะเจี๊ยะหรือเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ 
  ไม่ว่าศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบันก็ต้องไม่
เห็นด้วยกับการทุจริตคอร์รัปชัน อยากให้มี

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

 
In Brief : ย่อความ

การศึกษาไร้ศีลธรรม

ทรรศนะ

อย่าลมืค�าว่าเรยีนด ีมศีลีธรรม ความ
รู้คู่คุณธรรม อย่ารู้แล้วมาก่อเวรก่อ
กรรมให้ตวัเองต้องเจบ็ปวด สถาบัน
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กระแสคดัค้าน “มาตรา 44” เพือ่ “ปลด 
ล็อก” ให้โครงการรถไฟความเร็วสูง 
(ปานกลาง) ไทย-จนีเกดิให้ได้ แม้จะผดิ
ทั้งรัฐธรรมนูญ หลักนิติรัฐ และหลัก    
ธรรมาภิบาล ก็มีแต่ท�าให้เกิดค�าถาม
และข้อครหาเรือ่งผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ทัง้ทีม่องเห็นและมองไม่เหน็
 โดยเฉพาะค�าถามว่าท�าให้ประเทศ
ตกเป็น “อาณานคิมยคุ 4.0” หรอืไม่ ยิง่
ถกูน�าไปเปรียบเทยีบเงนิลงทนุระหว่าง 
“รถไฟตู”่ กบั “รถไฟป”ู ทีต่่างกนันบั
ล้านล้านบาท แถมตรวจสอบไม่ได้ นอก 
จาก “ค�าสญัญา” ว่าไม่โกงและไม่มผีล
ประโยชน์ทับซ้อนใดๆ 
 เหมือนการพยายามแก้กฎหมาย 
“บตัรทอง 30 บาทรกัษาทกุโรค” ให้
กลายเป็น “บตัรอนาถา” ท�าให้เสยีง
คดัค้านดงักระหึม่ท่ัวแผ่นดนิ   
 การใช้ “อ�านาจ” เป็น “กฎหมาย” 
และ “ความชอบธรรม” จงึท�าให้มแีต่
ค�าถามคาใจประชาชนทีส่ะสมมากขึน้ๆ 
“โลกวันนี้วันสุข” ฉบบัล่าสดุ จงึมา
พร้อมรังผึง้ เพราะปัญหาสารพดัภายใต้ 
“ระบอบพสิดาร” จะไม่ใช่แค่ “น�า้ผึง้
หยดเดยีว” แต่มนัคอื “น�า้ผึง้มากกว่า
หยดเดยีว” ท่ีก�าลงัไหลหยดลดเลาะ
มารวมกนั
 เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในประ 
เทศทีป่ระชาชนอยูภ่ายใต้ “ระบอบ
พสิดาร”!!??

น�้าผึ้ง(มากกว่า)หยดเดียว
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ก.ล.ต.ยกระดับรับภัยไซเบอร์

 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท
หลกัทรพัย์ไทย และสมาคมบรษิทั
จดัการการลงทนุ เปิดตวักลุม่ความ
ร่วมมอื Thai Capital Market CERT 
(TCM-CERT) เพือ่ยกระดบัความ
พร้อมในการรับมือภัยคุกคามไซ-
เบอร์ในภาคธุรกิจตลาดทุนไทย 
จากสถานการณ์ปัจจบุนัทีผู่ป้ระกอบ
ธรุกจิในตลาดทนุต้องพึง่ระบบเทค 
โนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยยิ่งขึ้น 
ขณะเดียวกันความเสี่ยงและภัยคุก 
คามทางไซเบอร์กม็แีนวโน้มเพิม่สงู
ขึน้อย่างต่อเนือ่งเช่นกนั 
 จากข้อสงัเกตของ IOSCO ชีว่้า
ระบบป้องกนัทีด่อีย่างเดยีวไม่เพยีง
พอในการรับมือการโจมตีทางไซ-
เบอร์ จ�าเป็นต้องมกีระบวนการตรวจ
จับ การตอบสนองที่รวดเร็วและมี
ประสทิธภิาพ ซึง่ต้องอาศยัทัง้ข้อมลู
แหล่งทีม่าของภยัคกุคามและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร กลุ่มความ
ร่วมมอื TCM-CERT จงึได้ถอืก�า 
เนดิขึน้ เพือ่รบัมอืภยัคกุคามด้านไซ 
เบอร์ของผูป้ระกอบธรุกจิให้มคีวาม
เข้มแข็งใน 5 เรื่องส�าคัญผ่านการ
แลกเปลีย่นข้อมลู การแจ้งเตอืนภยั 
การฝึกอบรมบุคลากรและการทด 
สอบรับมือภัยคุกคามระหว่างกัน 
รวมทั้งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เมือ่เกดิเหต ุ การร่วมมอืกนัดงักล่าว

จะช่วยให้ธรุกจิลดต้นทนุการด�าเนนิ
งานในด้านการรักษาความม่ันคง
ปลอดภยัทางไซเบอร์และสร้างความ
เชื่อมั่นของผู้ใช้บริการในตลาดทุน 
และตลาดทนุโดยรวม
 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ 
ก.ล.ต. กล่าวว่า กลุม่ความร่วมมอื 
TCM-CERT เป็นเรือ่งที ่ก.ล.ต.และ
ธรุกจิในอตุสาหกรรมตลาดทนุไทย
ให้ความส�าคญัมาโดยตลอด เพราะ
ฉะนัน้การเตรยีมตวัรองรบัเรือ่งนีจ้งึ
เป็นเรือ่งทีต้่องตระหนกั ซึง่ก.ล.ต. 
หวงัว่าผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องจะร่วมมอื
กนัเพือ่ให้เกดิการพฒันาตลาดทนุ
ไทยต่อไป
 นางเกศรา มญัชศุร ี กรรมการ
และผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า การหยดุชะงกั
ทางด้านระบบจะส่งผลกระทบอย่าง
ยิง่ต่อตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
จงึให้ความส�าคญักบัการป้องกนัภยั
คุกคามทางไซเบอร์และมีแผนรอง 
รับเพื่อให้ธุรกิจด�าเนินไปอย่างต่อ
เนื่อง รวมทั้งมีการซักซ้อมร่วมกับ
หน่วยงานในภาคตลาดทนุ เพือ่ให้
ผูล้งทนุและผูเ้กีย่วข้องมัน่ใจว่าระบบ
จะสามารถรับมือกับสถานการณ์
ต่างๆได้เป็นอย่างดี
 นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายก
สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน 
กล่าวว่า เมือ่โลกเข้าสูส่งัคมดจิทิลั ท�า 
ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อ
หากนัได้หมดทัง้โลก การถกูคกุคาม

ผ่านเครอืข่ายไซเบอร์กย็ิง่เป็นไปได้
มากขึน้ หากตลาดทนุของเรา หรอื
บรษิทัทีอ่ยูใ่นตลาดทนุต่างๆ โดย
เฉพาะสถาบนัการเงนิ บรษิทัหลกั
ทรพัย์ บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกอง 
ทนุ ถกูโจมตทีางไซเบอร์ ความน่า
เชือ่ถอือาจจะหมดไป สิง่เหล่านีเ้รา
ปล่อยวางไว้ไม่ได้ ต้องมาร่วมกนัเข้า 
TCM-CERT เพือ่เรยีนรู ้และแลก
เปลีย่นประสบการณ์
 นางภทัธรีา ดลิกรุง่ธรีะภพ นายก
สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ไทย กล่าว
ว่า  ปัจจบุนันีธ้รุกจิหลกัทรพัย์ได้น�า
เทคโนโลยมีาใช้มากขึน้ ขณะท่ีภัย
คุกคามทางด้านไซเบอร์ก็เกิดบ่อย
มากขึ้นเร่ือยๆ จึงมีความจ�าเป็น
อย่างยิง่ทีเ่ราจะต้องตืน่ตวั และรวม
กลุ่มกันให้ความส�าคัญในเรื่องนี้ 
การที่เราสามารถแชร์ข่าวสารร่วม
กันได้จะท�าให้เราสามารถป้องกัน 
ลดความเสีย่ง ลดต้นทนุทีเ่ราจะต้อง
ลงทนุในสิง่ทีเ่ราไม่รู ้ จึงอยากเชญิ
ชวนสมาชิกทุกท่าน และผู้ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมมาร่วมจับมือกันป้อง 
กนัภยัคกุคามไม่ว่าจะอยูใ่นรปูแบบ
ใด โดยเฉพาะในรปูแบบภัยไซเบอร์  

โปรโมช่ันพิเศษ : นายพงษ์-
อนนัต์ ธณตัไิตร ประธานคณะเจ้า
หน้าทีด้่านธรุกจิลูกค้ารายย่อยและ
เครอืข่ายการขาย ธนาคารกรงุศรี 
อยธุยา จ�ากดั (มหาชน) จดัโปรโม
ชัน่พเิศษในแคมเปญกรงุศรจีดัให้
พร้อมเพย์แก่ผูป้ระกอบการรายย่อย
ทีส่มคัรบตัรเดบติ ออมทรพัย์จดัให้ 
และผกูพร้อมเพย์ภายในงานจะได้
รบัของทีร่ะลกึพเิศษ

ก.ล.ต.ร่วมตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์และ
สมาคมบรษิทัจดัการการลงทนุ เปิดกลุม่ความร่วมมอื TCM-
CERT ลดความเสี่ยงและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,050.00 บาท

 ขาย 20,150.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,693.00  บาท

 ขาย   20,150.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,245.20 ขาย 1,245.43
ลอนดอน ซื้อ 1,245.26 ขาย 1,245.71

ภาวะหุ้น 21 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) 

34.28

38.56

44.7225

4.4738

0.31795

24.79075

-1.61  1,577.01  
  42,737.47
-2.89  2,243.39  
  31,660.36
-1.82  992.70  
  26,052.26
+1.44  576.08  
  2,280.41

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,677.78  -0.80

2,434.42  -0.35

2,546.40  -3.01

1,850.88  -0.79

2,462.59  -0.82

2,957.99  +6.44

1,244.42  -4.27

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,104.00

11.94

6,289.98

14.72

-1,185.98

 -

12,790.21

29.93

13,389.65

31.33

-599.43

-

19,628.44

45.93

18,986.86

44.43

641.57

- 
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รางวลัระดบัโลก : นายองอาจ ปัณฑยุากร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ออลล่า จ�ากดั (มหาชน) รบัรางวลั “2016 International Sales 
Award Thailand” จาก Overhead door ซึง่เป็นผู้ผลติ และจดัจ�าหน่าย
ประตูอตุสาหกรรมระดบัโลก โดยเฉพาะประต ูม้วนเหลก็ แบบกนัไฟ ซึง่
ได้ผลติตามมาตรฐานสากล UL FM NFPA Approved Label 

น�าเสนอข้อมลู : เอก สวุฒันพมิพ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ประธาน
เจ้าหน้าทีส่ายพฒันาธรุกจิ บรษิทั ซลีคิคอร์พ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมน�า
เสนอข้อมลูประจ�าไตรมาส 1/2560 ในงานบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ 
“Opportunity Day” โดยบรษิทัมัน่ใจรายได้ปีนีเ้ตบิโตเป็นตวัเลข 2 หลกั 
เพราะมกีารออกแบบวางกลยทุธ์ขยายผลติภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัตลาด 

 Economic Intelligence Center 
(IEC) ธนาคารไทยพาณชิย์วเิคาะห์
แนวโน้มผู้บริโภคยุค 4.0 ที่มีการ
เปล่ียนแปลงมากโดยเทคโนโลยเีข้า
มามีบทบาทส�าคัญ ส่งผลให้ธุรกิจ
ต้องปรบักลยทุธ์ตาม โดยไอซีมอง
ว่าธุรกิจควรมุ่งเน้นสร้างความร่วม
มือกันในห่วงโซ่อุปทานและใช้ประ 
โยชน์จากฐานข้อมูลต่างๆ ในการ
วเิคราะห์ความต้องการของลกูค้า เพือ่ 
สามารถให้บรกิารและสร้างความผกู 
พนักบัลกูค้า ซึง่พฤตกิรรมผูบ้รโิภค
ไทยยุค 4.0 เน้นเสพสือ่บนัเทงิและ
ยินดีจ่ายเงินกับการท่องเที่ยวเป็น
อันดบัหนึง่เมือ่รายได้สงูขึน้ 
 ผลส�ารวจของอีไอซียังพบว่า 
75% ของผูบ้รโิภคใช้เวลาว่างกบัการ
เล่นอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย   
ผูบ้รโิภค 70% มแีนวโน้มใช้จ่ายเพือ่
การท่องเท่ียวมากเป็นอนัดบั 1 ทัง้
กลุม่คนรุน่ใหม่และผูท้ีม่รีายได้สงูยัง
ใช้จ่ายนอกบ้านสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 
5 ปีทีผ่่านมา ขณะทีก่ลุม่ผูส้งูอายจุะ
เน้นความเป็นอยูท่ี่ดใีห้ความส�าคัญ
กบัการปรบัปรงุท่ีอยูอ่าศยั
 ผลส�ารวจยังพบว่ากว่า 80% 
ของผูบ้รโิภคยนิดจ่ีายเงนิเพิม่เพือ่ให้
ได้สนิค้าและบรกิารทีป่รบัแต่งตาม
ความต้องการเฉพาะบคุคลหรอืสนิ-

ค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพสงูขึน้ และ
การหาข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ 
ยงัคงเป็นช่องทางส�าคญัโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและร้านอา-
หาร ในขณะทีต่ลาด e-commerce 
แม้ยงัเป็นสดัส่วนน้อยแต่มแีนวโน้ม
เตบิโตสงูต่อเนือ่งเฉลีย่ 13% ต่อปี  
ทัง้นี ้กว่า 90% ผูบ้รโิภคอายตุ�า่กว่า 
40 ปีเคยซือ้ของทางออนไลน์ เพยีง
ยงัไม่ใช่ช่องทางหลกั แต่จะมีแนวโน้ม
ขยายตวัมากขึน้เรือ่ยๆ ธรุกจิจงึต้อง
พัฒนาช่องทางเข้าถึงลูกค้าหลาย
ช่องทาง โดย 3 กลยทุธ์ส�าคัญท่ีภาค
ธรุกจิไม่ควรมองข้ามในยคุ 4.0 คอื 
 1.พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความ
ต้องการสินค้าและบริการที่เฉพาะ
เจาะจงตอบโจทย์เฉพาะของตัวเอง
มากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับกล 
ยุทธ์โดยร่วมมือเป็นพันธมิตรกัน
ภายใน Value Chain มากขึน้และ
อาศยัเทคโนโลยแีละ Big Data ช่วย
วางแผนธรุกจิ เชือ่มโยงข้อมลูตัง้แต่
ปลายน�า้อย่างธุรกจิค้าปลกีทีเ่ข้าถงึ
ข้อมูลความต้องการของลูกค้าใกล้
ชดิทีส่ดุมาสูต้่นน�า้อย่างผูผ้ลติ เพือ่
ให้สามารถออกแบบสินค้าท่ีตอบ
โจทย์ความต้องการเฉพาะเจาะจงใน
แต่ละกลุม่ ตลอดจนใช้ Big Data 
บรหิารจัดการสตอ็กสนิค้าจนถงึการ

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
 2.การท�าธุรกิจจะอยู่รอดอย่าง
ยัง่ยนืต้องเน้นสร้างความผกูพนักบั
ลกูค้า ซึง่ตอกย�า้ให้เหน็ว่าการรกัษา
ฐานลูกค้าเดิมมีความส�าคัญเช่น
เดยีวกับการหาลูกค้าใหม่ โดยอาวุธ
ส�าคัญในยุคท่ีเทคโนโลยีก้าวหน้า
อย่างมากในปัจจบุนัคอืการวเิคราะห์
ข้อมลูต่างๆของลกูค้าเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบ
โจทย์ความต้องการและสร้างประสบ 
การณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยเฉพาะ
บรกิารหลงัการขายทีจ่ากการส�ารวจ
พบว่าผู้บริโภคไทยให้ความส�าคัญ
ค่อนข้างมาก โดยกว่า 80% ยอมจ่าย

เงินเพ่ิมข้ึนหากสินค้าที่บริโภคมี
บรกิารหลงัการขายทีด่ขีึน้
 3.การพฒันาช่องทางในการเข้า
ถงึลกูค้าต้องมหีลายช่องทางและทุก
ช่องทางต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมด
เสมอืนเป็นช่องทางเดยีวกนั ผูบ้ร-ิ
โภคปัจจบุนัหาข้อมลูจากหลายช่อง
ทาง โดยเฉพาะทางออนไลน์เพ่ือ
เปรียบเทียบสนิค้าและบรกิาร ท�าให้
เป็นช่องทางหลักที่ธุรกิจต้องตอบ
สนองลกูค้าได้อย่างทนัที แต่ไม่ถงึ
ขั้นแทนที่ช่องทางหน้าร้านได้ท้ัง 
หมด แม้แต่ธรุกจิกต้็องพัฒนาช่อง
ทางหน้าร้านเพื่อตอบสนองลูกค้า
เช่นกนั 

IEC ชีเ้ทคโนโลยีท�าให้การบรโิภคในปัจจบุนัเปลีย่นแปลงมาก ผู้
บริโภคไทยกว่า 80% ยอมจ่ายเงนิมากขึน้เพือ่สนิค้าและบรกิารท่ี
มคีณุภาพสงูขึน้ แนะ 3 กลยทุธ์ทีภ่าคธรุกจิจะพชิติใจผูบ้รโิภค

IECแนะ3กลยุทธ์เจาะผู้บริโภค
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กีฬา

โลกกีฬา

‘มลัดนิี’่หนัมาเล่นเทนนสิ

‘หงส์’ใกล้ได้ตัว‘ซาลาห์’

‘ธอมป์สนั’ปลืม้โค่น‘เมอร์เรย์’ 

เปาโล มลัดนิี ่นกัเตะในต�านานของทีม “ปิ 
ศาจแดงด�า” เอซ ีมลิาน และทีมชาตอิงักฤษ 
ได้ผ่านเข้าไปเล่นเทนนสิอาชพีรายการ เอทพีี 
ชาเลนเจอร์ ทวัร์ โดย มลัดิน่ี วยั 48 ปี ตดิทีม
ชาต ิ126 ครัง้ ผ่านรอบคดัเลอืกท่ีอติาล ีใน
ประเภทคูก่บั สเตฟาโน แลนโดนิโอ วยั 46 
ปี มอื 975 ของโลก ทีเ่ป็นโค้ชให้กบั มัลดน่ีิ 
ตัง้แต่เขาเลกิเล่นฟตุบอลเม่ือปี 2009 โดยท้ัง
คูจ่ะลงแข่งขนัในรายการ แอสเปรยี เทน นิส 
คพั เป็นรายการชาเลนเจอร์ ทวัร์ ในมลิาน 
ซึง่จะเร่ิมขึน้ในวนัที ่ 29 มถินุายน ทีจ่ะถงึนี้  
มลัดนิี ่ ใช้เวลา 31 ปี กบัทีมเอซ ี มิลานคว้า
แชมป์ลกี 7 สมยั แชมป์แชมเป้ียนส์ ลกี 5 สมัย 

“หงส์แดง” ลเิวอร์พลู ใกล้จะได้ตวั โมฮมั
เมด็ ซาลาห์ ปีกชาวอยีปิต์และทมี “หมาป่า” 
โรมา แล้ว ด้วยค่าตวัทีเ่ป็นสถิตขิองสโมสร 
คอื 39 ล้านปอนด์ โดยปีกวยั 25 ปีผูน้ี ้ถอื
เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของ เจอร์เก้น 
คลอ็ปป์ ผูจ้ดัการทมีลเิวอร์พลู ซ่ึงค่าตวัในการ
ย้ายทมีครัง้นี ้กจ็ะเป็นการลบสถติทิีล่เิวอร์พลู 
เคยจ่ายค่าตวัให้กบั แอนดี ้ แคร์รอลล์ ในปี 
2011 ด้วยราคา 35 ล้านปอนด์ ซึง่หากว่า การ
เจรจาตกลงกนัด้วยด ี เงนิจ�านวน 34 ล้าน
ปอนด์ ท่ีลเิวอร์พลู จ่ายเป็นค่าตวั ซาดโิอ มา
เน่ กจ็ะท�าให้ ซาลาห์ เป็นนกัเตะแอฟรกินั ที่
มค่ีาตวัแพงท่ีสุดเท่าทีเ่คยมมีาทนัที 

จอร์แดน ธอมป์สนั มอื 90 ของโลก ชาว 
ออสเตรเลียน เผยความรู้สึกดีใจมากที่เอา 
ชนะ แอนดี ้เมอร์เรย์ มอื 1 ของโลก ได้ส�า 
เรจ็ ด้วยสกอร์ 7-6 (7-4), 6-2 ในการแข่งขนั
เอกอน แชมเป้ียนชพิ เมือ่วนัองัคารทีผ่่านมา 
“แอนดี ้ คอืมือ 1 ของโลกแน่นอน ชยัชนะ
เหนือเขาเป็นเรือ่งทีย่ิง่ใหญ่มาก ผมตัง้ใจเล่น
ทกุลกู และไม่คดิว่าจะเอาชนะได้ 2 เซตตดิ
เลย” ขณะที่ เมอร์เรย์ ดูไม่สดชื่นในวันนี้ 
กล่าวหลงัจากจบเกมว่า “มนัเคยเกดิขึน้แล้ว
ในอดตีคนท่ีมผีลงานไม่ดใีนรายการนี ้ แล้ว
จะท�าได้ดใีนเกมวมิเบลิดนั ไม่มอีะไรการนัตี
ว่าผมจะท�าได้ไม่ดีในวมิเบลิดนั เขาเล่นได้ดี
กว่าผมจรงิๆในเกมนี ้ผมท�าอะไรไม่มากนกั” 

‘เวงเกอร์’ฟ้ืนอดีต‘วืดแชมป’์

บรษัิทตัวแทนของ โชเซ มรูนิโญ่ นายใหญ่ทมี 
“ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมา
ปฏิเสธว่ายังไม่ได้รับเอกสารจากทางส�านักงาน
สรรพากรของสเปน ตามทีต่กเป็นข่าวว่า มรูนิโญ่ 
เลีย่งภาษีจ�านวน 2.9 ล้านปอนด์  ขณะทีเ่ขาคมุ
ทีม “ราชนัชดุขาว” เรอลั มาดรดิ ช่วงปี 2011-
2012 
 บรษัิท เกสตฟิเูต้ มเีดยี กล่าวว่า “จนถงึวันนี้ 
มิสเตอร์ มูรนิโญ่ หรอืว่าตวัแทนของเขา ยงัไม่ได้

อาร์แซน เวงเกอร์ นายใหญ่ทีม “ปืนใหญ่” 
อาร์เซนอล แสดงความยนิดทีีม่กีารใช้กล้องวดิี 
โอมาช่วยการตัดสิน (VAR-Video Assistant 
Referees) ในการแข่งขันฟุตบอลคอนเฟเดเร 
ชัน่ส์ คพั ทีป่ระเทศรสัเซยี ในขณะนี ้พร้อมกบั
รู้สึกว่าหากมีการน�ามาใช้ก่อนหน้านี้ ทีมอาร์ 
เซนอลของเขา มีโอกาสคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ 
ลีก ในยุคของเขาแล้ว 
 เวงเกอร์ ยอมรับว่า การน�าเอากล้องวิดีโอ 
มาช่วยในการตัดสินเป็นเรื่องท่ีดีในเกมฟุต 
บอล ยกตัวอย่างในเกมนัดชิงชนะเลิศ แชม-
เป้ียนส์ ลกี ในปี 2006 ทีอ่าร์เซนอลพบกบัทมี
บาร์เซโลน่า ซึ่งมีอยู่จังหวะหนึ่ง ที่อาร์เซนอล 
น่าจะได้ประตขูึน้น�าไปก่อน แต่กลบักลายเป็น
พวกเขามาเสีย 2 ประตูช่วง 14 นาที ก่อนที่จะ

พ่ายไป 2-1 ในที่สุด  
 เมื่อถูกถามถึง การใช้กล้องช่วยผู้ตัดสิน 
สามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง เวงเกอร์ ตอบ
ว่า “ผมอยากจะให้มีภาพรีเพลย์ในจังหวะลูก
ตีเสมอของบาร์เซโลน่า จะซามูเอล เอโต้ ใน
นัดชิงชนะเลิศ แชมเปี้ยนส์ ลีก คัพ ปี 2006 
เพราะลูกจังหวะน้ัน เป็นลูกล�้าหน้า และใน
ขณะนัน้ เราน�าอยู ่1-0 กบัอกี 30 นาททีเีหลอื 
ผมพลาดสัมผัสถ้วยแชมป์เพียงนิดเดียว คุณ
เข้าใจหรอืเปล่า ส�าหรบัผมมนัส�าคญัมากทีส่ดุ
เกมหนึ่งเลยทีเดียว 
 ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ เวงเกอร์ มีความ
รู้สึกว่าการใช้กล้องช่วยในการตัดสิน มีส่วน
ช่วยพลิกสถานการณ์อาชีพของเขาได้อย่างดี 
คือในเกมที่ โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ย์ โดนไล่ออก
ในเกมแชมเป้ียนส์ ลกี รอบ 16 ทมีสดุท้าย นดั
ที่พบกับทีมบาร์เซโลน่า ในปี 2011 รวมไปถึง
ในเกมทีโ่ลรองต์ คอสเซยีนี ่โดนไล่ออกในรอบ
เดียวกันนี้ นัดที่พบกับทีม “เสือใต้” บาเยิร์น 
มิวนิค เม่ือฤดูกาลที่แล้ว โดยทั้งสองเกมที่
กล่าวมา ทีมอาร์เซนอล ของเวงเกอร์ ต้องพบ
กับความพ่ายแพ้
 “อกีกรณหีนึง่ ผมเลอืกเหตกุารณ์ใบเหลือง
ที่สองของโรบิน ฟาน เพอร์ซี่ย์ ที่บาร์เซโลน่า 
ในปี 2011 เพราะว่า เราเกอืบทีจ่ะผ่านเข้ารอบ
ต่อไปในเกมที่พบกับทีมที่แข็งแกร่งมาก มัน
เป็นการตัดสินที่ยากจะยอมรับ มันฆ่าโอกาส
ของเราชัดๆ” เวงเกอร์ กล่าว 
 “หลังจากนั้น ก็อาจจะเป็นเมื่อเร็วๆนี้ ใน
เกมท่ีพบกับทีมบาเยิร์น เม่ือโลรองต์ คอส
เซียนีย์ โดนไล่ออก จากลูกโทษที่จุดโทษ เมื่อ
โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ล�้าหน้า นี่คือสิ่งที่เข้า
มาในความคดิผม แต่บางท ีสิง่ทีผ่มท�าได้กค็อื 
ลืมให้ได้” เวงเกอร์ ทิ้งท้าย  

‘มู’ยงัไม่ได้รบัเอกสารจากสเปน
รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่ทางภาษีหรือว่า
จากทางสรรพากรจากทางสเปนแต่อย่างใด”   
 ก่อนหน้านี ้ครสิเตยีโน โรนลัโด้ กองกลางทมี
เรอลั มาดรดิ และทมีชาตโิปรตเุกส กถ็กูทางเจ้า
หน้าทีส่รรพากรแจ้งว่ามกีารหลบเลีย่งภาษเีช่นกนั 
ซึง่เป็นทีน่่าสงัเกตว่า มรูนิโญ่ กบั โรนลัโด้ นัน้ใช้
บรษิทัตวัแทน บรษิทัเดยีวกนัด้วย โดยในรายของ
โรนลัโด้ จะมกีารส่งมอบเอกสารของเขาให้กบัเจ้า
หน้าทีใ่นวันที ่31 กรกฎาคมทีจ่ะถงึนี้  
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ห่าว อนัเผงิ แห่ง China Daily ให้ชือ่ภาพนีว่้า “Lost in games” 
สะท้อนปัญหาเด็กติดเกมคอมพิวเตอร์ ที่ “แพร่ระบาด” ไปทั่ว
โลก

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

เป็นที่เข้าใจตรงกันว่า เทคโน 
โลยดีจิทิลัมคีวามส�าคญักบัการท�า
ธุรกิจในปัจจุบันแทบทุกขั้นตอน 
ไล่ต้ังแต่การบรหิารจดัการ การผลติ 
และการตลาด 

จ�านวน 75% เป็นบรษิทัของ 3 
ประเทศ ประกอบด้วยสหรัฐ 
สหราชอาณาจักร (ได้แก่ อัง-
กฤษและไอร์แลนด์เหนอื) และ
เยอรมนี 
 โดยเอ็มเอ็นอีขนาดใหญ่ 10 
บรษิทั จากทัง้หมด 11 บรษิทั เป็น
บริษัทของสหรัฐ
 อังค์ถัดระบุข้อมูลส�าคัญอีก
อย่างหนึ่งคือ บริษัทเอ็มเอ็นอีมี
สัดส่วนการขายสินค้าในต่างประ 
เทศประมาณ 70% แต่มทีรพัย์สนิ
รวมของสาขาในต่างประเทศเพยีง 
40% ท�าให้กลุ่มบริษัทในธุรกิจนี้ 
มีอัตราการจ้างงานต�่าในประเทศ
ที่ไปเปิดสาขาย่อย
 อีกสถิติหนึ่งที่อังค์ถัดมอง
ว่า เสี่ยงท�าให้ประเทศก�าลัง
พัฒนาล้าหลังยิ่งขึ้น นั่นคือมี
เอม็เอน็อใีนท�าเนยีบ 100 บรษิทั
แรกของโลก เพยีง 4 บรษิทั ที่
มีส�านักงานใหญ่อยู่ในประ-
เทศก�าลังพัฒนา  
 องัค์ถดั “ส่งซกิ” ถงึรฐับาลและ
ผูป้ระกอบการประเทศก�าลงัพฒั-
นาว่า เศรษฐกจิดจิทิลัมีความส�าคัญ
ต่อการลงทนุท�าธรุกจิ ในขณะเดยีว 
กัน การลงทุนก็มคีวามส�าคญัต่อการ 
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นกัน
 ถ้าล้าหลังด้านเทคโนโลยี
ดจิทิลั เนือ่งจากขาดการลงทุน
ส่งเสรมิ ขดีความสามารถด้าน
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประ 
เทศ ก็จะด้อยไปด้วย 

 
 

In Brief : ย่อความ

องัค์ถดั (UNCTAD) ระบุ
ว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
กลไกพลกิโฉมการค้าการ
ลงทุนของโลก พร้อมกับ
แนะประเทศก�าลงัพฒันา 
ให้ส่งเสริมการพัฒนาเทค 
โนโลยดีจิทิลัเพือ่ประ โยชน์
ทางเศรษฐกจิ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 เทคโนโลยก้ีาวหน้าประเภทนี้ 
มีความจ�าเป็นต่อการใช้ชีวิตประ 
จ�าวันระดับหนึ่ง 
 แต่กบัการท�าธรุกจิ การค้าการ
ลงทุน ถือเป็นตัวช่วยจ�าเป็นอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือช่วย
ให้การท�างานสะดวกรวดเร็วขึ้น 
เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้กว้างขวาง
ขึ้น และหลายกรณี ช่วยให้ประ 
หยดัต้นทนุได้มากกว่าการใช้เครือ่ง

พลัง‘ดิจิทัล’พลิกธุรกิจโลก

 ข้อมลูภาพ : medium.com

มืออย่างอื่น 
 ด้วยประสิทธิภาพดังกล่าว 
ท�าให้ระบบเศรษฐกจิดจิทิลั (Dig-
ital Economy) หรือการใช้เทค 
โนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
เป็นแนวทางเด่นท่ีสุดในการท�า
ธุรกิจปัจจุบัน
  อังค์ถัด (UNCTAD : Uni-
ted Nations Conference on 
Trade and Development) 
ระบุในรายงาน “World Invest-
ment Report 2017: Invest-
ment and the Digital Eco-
nomy” ว่า เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นกลไกเข้ามาพลิกโฉมการ
ค้าการลงทุนของโลกในระดับ
ปฏิวัติ 
 ส่งผลให้บริษัทข้ามชาติ หรือ
บริษัทที่มีกิจการระดับนานาชาติ
ในภาคธรุกจิดจิิทลั (Digital Mul-
tinational enterprise : MNE) 
เช่น บรษิทัอคีอมเมิร์ซ และบรษิทั
ให้ข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล เป็นธุร  
กิจขยายตัวรวดเร็วที่สุดในโลก 
 อังค์ถัดจัดอันดับเอ็มเอ็น   
อี (MNE) ที่มีกิจการเติบโตสูง 
100 บรษิทัแรกของโลก พบว่า 
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ที่ สพ.สม.01/2560
          19  มิถุนายน  2560

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
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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

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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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

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

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
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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

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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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

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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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

10.00 น. แจค็ มนิทร์ องิค์ธเนศ ประ 
ธานบรหิาร บรษิทั เออาร์ไอพ ีจ�ากดั 
(มหาชน) เปิดงาน COMMART JOY 
2017 ที่ด้านหน้าเพลนาร่ี ฮอลล์ 
ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์J 
10.00 น. มร.เซลมิ เซสกนิ ผูจ้ดั 
การใหญ่ประจ�าประเทศไทยบรษิทั 
ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั เปิด
ตวัแคมเปญ “FIT in 60 Days by 
Pfizer พชิติสขุภาวะใน 60 วนักบั

เนือ่งมาจากพระราชด�ารคิรัง้ที ่10 ที่
อาคารส�านักงานใหญ่ปตท. J 
09.00 น. สมณ์ พรหมรส ผูอ้�า-
นวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
เปิดการประชมุหารอืเพือ่รบัฟังความ
คิดเห็นและร่วมก�าหนด แนวทาง
การจดัท�าฐานข้อมลูอตัลกัษณ์บคุ-
คล ทีห้่องประชมุบบี ี206 โรงแรม
เซน็ทรา บาย เซน็ทาราศนูย์ราช-
การและคอนเวนชนัเซน็เตอร์ฯ J 

J 08.00 น. ดร.สุเมธ ตนัตเิวช-
กลุ เลขาธกิารมลูนธิชัิยพฒันา เป็น
ประธานในพธิมีอบรางวลัผูช้นะการ
ประกวดโครงการประกวดการพฒั-
นาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน

ไฟเซอร์” ทีร้่าน My Kitchen ศนูย์
การค้าสยามดสิคฟัเวอรี ่J 16.00 
น. กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง
เทีย่วและกฬีา และ วรรณสริ ิโมรา
กลุ อธบิดกีรมการท่องเทีย่ว แถลง
ข่าว เทศกาลภาพยนตร์ต่างประ-
เทศทีถ่่ายท�าในประเทศไทย ครัง้ที่ 
5 ทีพ่ระทีน่ัง่เทวราชสภารมย์ พระ 
ราชวงัพญาไท 

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) เตรยีม
จดังาน “วศิวกรรมแห่งชาต ิ2560” 
ภายใต้แนวคิด วิศวกรรม 4.0
 นายทศพร ศรีเอี่ยม ประ 
ธานการจดังานวิศวกรรมแห่งชาติ 
2560 เปิดเผยว่า วสท. เตรยีมจดั
งาน “วศิวกรรมแห่งชาต ิ2560” 
เพื่อแสดงเทคโนโลยีทางวิศว-
กรรมของประเทศ และการสมัม-
นาวิชาการที่หลากหลายสาขา
ทางด้านวิศวกรรม ส�าหรับงาน
ในปีนีจ้ดัขึน้ภายใต้แนวคดิ “วศิว 
กรรม 4.0” น�าเสนอนวัตกรรม
ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตใน
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโล 
ยีใหม่ที่ช่วยสร้างความสะดวก
สบายให้กบัชวีติ  เทคโนโลยด้ีาน
ความปลอดภัย  และเทคโนโลยี
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และการผลิตส�า-

วสท. จัดงาน‘วิศวกรรมแหง่ชาต2ิ560’

ration of Engineering Orga-
nizations) มวัีตถปุระสงค์เพือ่ส่ง
เสรมิความแขง็แกร่งทางด้านวศิว 
กรรมต่อวิศวกรและผู้ประกอบ
การในกลุ่มประเทศอาเซียน มี
การประชุมสัมมนาแลกเปล่ียน
ความรู ้ประสบการณ์ด้านงานวศิว 
กรรม และก�าหนดทิศทางวิศว 
กรรมของภมูภิาคอาเซยีน ทัง้ 10 
ประเทศ 
 ดังนั้น วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนผู้ประ 
กอบการ หน่วยงานทางด้านวศิว 
กรรม มหาวิทยาลัย และผู้สนใจ
ทั่วไป ร่วมแสดงเทคโนโลยีทาง
ด้านวิศวกรรมและเข้าร่วมงาน 
วิศวกรรมแห่งชาติ 2560 ซึ่งจะ
จดัขึน้ระหว่างวนัที ่16-18 พฤศ-
จิกายน 2560 ณ ห้องเพลนารี 
ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ 

หรับผู้ประกอบการในทุกระดับ 
 อย่างไรก็ตาม หัวใจส�าคัญ
ของการจัดงาน “วิศวกรรมแห่ง
ชาติ 2560” คือ การให้ความรู้ 
และพัฒนาความสามารถของ
วิศวกรไทยให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
ทั้งในด้านเทคโนโลยี และกฎระ 
เบียบต่างๆ ดังนั้นกิจกรรมหลัก
ท่ีจะเกิดขึ้นภายในงาน คือการ
สมัมนาเพิม่พนูความรูใ้ห้กบัวศิว 
กร โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ 
ตลอดการจัดงาน เช่น มาตรฐาน
วศิวกรรมฉบับใหม่ การออกแบบ
วศิวกรรมในกระแส  IoT : Inter-
net of Things นวัตกรรมบ้าน
ปลอดภยั Home Safety เป็นต้น
 นอกจากนัน้ประชาชนโดยทัว่ 
ไป ยังสามารถเข้ามาเรียนรู้นวัต 
กรรมที่ช่วยกระดับความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นให้กับชีวิต ทั้งด้านความ
สะดวกสบาย และความปลอดภยั 

อีกทั้งยังมี “คลินิกช่าง” ทีมให้
ค�าปรึกษาปัญหาต่างๆ โดยวิศว 
กรผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละสาขา อาทิ 
การแก้ปัญหากรณบ้ีานทรดุ บ้าน
ร้าว ระบบประปา สุขาภิบาลใน
บ้าน ระบบความปลอดภัยภาย 
ในบ้าน สามารถเข้ารบับรกิารได้
ฟรี รวมทั้งยังสามารถเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี
ต่างๆ จากผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมภายในงาน  
 ส�าหรับความพิเศษของการ
จัดงานในปีนี้ วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยฯ ได้รับเกียรติ
จากสมาพันธ์วิศวกรรมแห่งอา-
เซียน (AFEO) ให้เป็นเจ้าภาพ
ในการในการจดัประชมุ “CAF-
EO 35” ซึ่งจะจัดพร้อมกันภาย 
ในงาน “วศิวกรรมแห่งชาต ิ2560” 
โดยการจดัประชมุ CAFEO ( Con 
ference of the ASEAN Fede-
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พจนารถ ซบีงัเกดิ ประธานกรรมการและผูก่้อตัง้ บรษิทั จมิมี ่เดอะ โค้ช จ�ากดั, 
บริษัท เบ็ทเทอร์ย ูจ�ากดั และ สถาบนัฝึกทกัษะการเป็นโค้ช “Thailand Coaching 
Academy” น�าทมีผูบ้รหิารและพนกังานร่วมเป็นเจ้าภาพในพธิบี�าเพญ็กศุลถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

ดร.อญัชลนิ พรรณนภิา ประธานบริษัท ทคิีวเอม็ อนิชวัร์รัน โบรคเกอร์ จ�ากดั 
และ นภสันนัท์ พรรณนภิา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร พร้อมพนกังานบรษิทั 
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภธิรรมพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร  
มหาภมูพิลอดลุยเดช ณ พระทีน่ัง่ดสิุตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั

โสมพฒัน์ ไตรโสรสั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่บรษิทั ทซีซี ีแลนด์ แอสเสท 
เวริด์ ร่วมกับ วรรณวไิล พรหมลกัขโณ รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร จดั
โครงการ “๙๙ วนัล้านดวงใจ ถวายพ่อหลวง” ชวนชาวสาทร-สลีมและผู้ทีอ่ยู่ใกล้
เคยีงร่วมประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ บรเิวณเอเทรีย่ม ชัน้ G อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์

สนธยา คณุปลืม้ ประธานจดัการแข่งขนั พร้อมด้วย เชาวลติร แสงอทุยั รองผูว่้า
ราชการจงัหวดัชลบรุ,ี สกล วรรณพงษ์ ผูว่้าการกฬีาแห่งประเทศไทย, และ ธชั-
สกล พรหมจมาศ (อปุนายก 3) ราชยานยนต์สมาคมกฬีาแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชปูถมัภ์สมาคมกฬีา (ร.ย.ส.ท.) แถลงข่าว ‘บางแสน กรงัด์ปรซ์ี 2017’

จตพุร สหินาทกถากลุ ประธานกรรมการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้เกยีรติ
เป็นประธานเปิดงาน Grand Opening “เทคโนโลยสีมองแม่นย�า...ปลอดภยั” 
โดยโรงพยาบาลไทยนครนิทร์ เพือ่ให้ผูป่้วยทีเ่ข้ามาตรวจคดักรองและรักษาได้
อย่างทนัเวลาลดความพกิารสามารถกลบัมาใช้ชวีติได้เป็นปรกติ

ณฐภทัร สวุรรณโน กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ม ีอนิฟินติี ้(ประเทศไทย) จ�ากดั 
เปิดตวัโครงการ ‘ท้าพสูิจน์สุขภาพดกีบัฮาร์ทกิา’ เรียนเชญิลูกค้าวไีอพตีรวจ
เชก็สุขภาพกบั 3 โรคร้าย โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสูง และโรคหวัใจ 
จาก นพ.สมโภช นปิกานนท์ ที ่ณ สถาบนัอลีทิ ไลฟ์ เมดคิอล เซน็เตอร์

วชิยั ศริริตันชัยกูล ผูจั้ดการส่วนปฏบัิตกิารระบบท่อเขต 6 ฝ่ายปฏบัิตกิารระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาตติะวนัออก บมจ.ปตท. ต้อนรับคณะผู้น�าชมุชนจากพืน้ที่
รอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินจงัหวดักรงุเทพฯ นนทบรุ ี ปทมุธาน ี สมทุร 
ปราการ พระนครศรอียธุยา และ อ่างทอง ในโอกาสเยีย่มชมกจิการ

วสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด
กจิกรรมค่าย “คิดมนัส์ ทนัส่ือ.. Like Know Show Share เพือ่ส่งเสรมิทกัษะ
การรูเ้ท่าทนัสือ่ให้กบัเดก็และเยาวชนในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑลได้มทีกัษะ
ในการรู้เท่าทนัส่ือทีไ่ม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ 
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สวุพนัธ์ุ ตนัยวุรรธนะ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม ให้การต้อนรบั  H.E. Mrs.
Satu Suikkari-Kleven เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัฟินแลนด์ประจ�าประเทศไทย 
เข้าเยีย่มคารวะพร้อมท้ังหารอืข้อราชการเกีย่วกบัการพฒันาความร่วมมอืด้านสทิธิ
มนษุยชนและตดิตามความคบืหน้าสถานการณ์สทิธมินษุยชนในประเทศไทย 

อตุตม สาวนายน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธาน “การ
ประชมุยทุธศาสตร์การด�าเนนิงานและการปรบับทบาทสถาบนัอาหาร” พร้อม
เยีย่มชมการด�าเนนิงานของศนูย์การเรยีนรูอ้าหารไทย โดยม ียงวฒุ ิเสาวพฤกษ์ 
ผูอ้�านวยการสถาบนัอาหาร และคณะผูบ้รหิารให้การต้อนรบั  

วัลลยา แก้วรุง่เรอืง รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส Chief Legal and Control Officer 
ธนาคารไทยพาณชิย์มอบเงนิ จ�านวน 200,000 บาท สนบัสนนุกจิกรรมว่ิง
การกุศล “ฬ จฬุา หน้าวิง่” มนิมิาราธอน ให้แก่ ศ.ดร.นนัทวฒัน์ บรมานนัท์ 
คณบดคีณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กญัจมา ศรอีรณุ ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายสือ่สารองค์กรและประชาสมัพนัธ์ 
กรุงศรี คอนซมูเมอร์ มอบชดุอปุกรณ์เคร่ืองเขยีนส�าหรับเดก็ชัน้ประถมศกึษา 
แก่ พลต�ารวจตรีวิชติ ปักษา รองผู้บญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือส่ง
ต่อให้กบันกัเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในพืน้ทีภ่าคเหนอื 

อรวรรณ จงึประเสรฐิศร ีผูจ้ดัการทัว่ไปศนูย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 
9 มอบน�า้ดืม่เอม็ บ ีเค กรุป๊ จ�านวน 10,000 ขวด แก่ สจัจะ คนตรง ผู้อ�านวย
การส�านกัเทศกจิ กรงุเทพมหานคร เพือ่ให้บรกิารประชาชนทีเ่ดนิทางมาถวาย
สกัการะพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

กนกอร ภทัรวรณ ีรองกรรมการผูจ้ดัการ, อญัชสิา ภทัรวรณ ีผูช่้วยรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ และ พรรณวรา ภทัรวรณ ีผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ เครอื AKSARA 
Collection ผู้บริหารโรงแรมเดอะซสิกะตะภเูกต็ จดังานเปิดตวั โรงแรม “เดอะ
ซสิกะตะภเูกต็” อย่างเป็นทางการ 

วรรณนภา ศูนย์กลาง เตียว ผู้จัดการโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิง
แวดล้อม โรงแรมอมารวีอเตอร์เกทกรงุเทพฯ  ร่วมกบั คนงึนาถ จนัทวงษ์ ผู้
อ�านวยการโรงเรยีนมกักะสนัพทิยา พร้อมด้วยอาจารย์และนกัเรยีนร่วมกนั
ปลกูต้นไม้พร้อมจดักจิกรรมประกวดวาดภาพของนักเรียนเพือ่ชงิทนุการศกึษา 
 

มร.จอห์น แคนนอน รองผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรม โนโวเทล กรงุเทพ สยามสแควร์ 
รับมอบดอกไม้จาก อไุรวรรณ พฒันศลิป์ มสิซสิยนูเิวิร์สไทยแลนด์ 2017 และ 
ดร.พรทพิย์ วงษ์เชดิขวญั ผูถ้อืลขิสทิธิก์องประกวด ในโอกาสขอบคณุทีท่าง
โรงแรมให้การสนบัสนนุเวทสีตรีสมรสมสิซสิยนูเิวิร์สไทยแลนด์


