
หมดยคุนโยบาย
ชาชน เพราะหลังการเลือกตัง้มี 
หน้าทีต้่องท�าตามร่างยทุธศาสตร์ 
ชาติที่จะคลอดออกมาในอีก 6 
เดอืนข้างหน้าอย่างเคร่งครดั ไม่ 
มีสทิธ์ิบดิพล้ิว ถ้าไม่ด�าเนนิการ
จะมคีวามผดิฐานไม่ปฏบิตัติาม
รฐัธรรมนญู ซึง่มีบทลงโทษรอ
ไว้อยู่แล้ว

หลงั สนช.ฟอร์มร้อนลงมตผ่ิาน
ร่างกฎหมายส�าคญั 2 ฉบบัเพือ่
ก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
คอืพ.ร.บ.แผนและขัน้ตอนการ
ด�าเนินการปฏริปูประเทศ และ
พ.ร.บ.การจัดท�ายุทธศาสตร์
ชาต ิ จะท�าให้การเมอืงหมดยุค
ที่พรรคการเมืองจะแข่งกันคิด
นโยบายเพ่ือใช้หาเสยีงกบัประ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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อยากเหน็อะไรใหม่ๆ กอ็าจ
เป็น “หนเีสอืปะจระเข้”  
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การเมืองร้อนฉ่า

editor59lokwannee@gmail.com

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 

ฉุก(ละหุก)คิด 3

กีฬา 6

เศรษฐกิจ 4

เศรษฐกิจ 5

ต่างประเทศ 7

กรงในกะลา!

สินเชื่อหนุน
ผู้ส่งออกSMEs 

“ยูเว่”รับ
“อัลเวส”ขอย้ายทีม

คนไทยใช้
อีเพย์เมนต์มากขึ้น

“ตลาดออนไลน์”
อาเซียนรุ่ง 

 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4607 (1132) วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

17th Anniversary



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
เป็นการเพิ่มภาระให้กับรัฐบาลในอนาคต

ท�าให้มีการท�างานที่ยุ่งยากมากขึ้น

ด้านตามท่ีก�าหนดเอาไว้ประกอบ
ด้วย
 1.ด้านการเมอืง 2.ด้านการบริ-
หารราชการแผ่นดนิ 3.ด้านกฎหมาย 
4.ด้านกระบวนการยตุธิรรม 5.ด้าน
การศกึษา 6.ด้านเศรษฐกจิ 7.ด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
8.ด้านสาธารณสขุ 9.ด้านสือ่สารมวล 
ชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 10.ด้าน
สังคม และ 11.ด้านอืน่ตามทีค่ณะรฐั 
มนตรกี�าหนด
 ผลอกีอย่างทีจ่ะตามมาคอื ครม.
จะท�าการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
มารบัหน้าทีศ่กึษาเสนอแนวทางปฏิ 
รปูแต่ละด้าน โดยท่ีคณะกรรมการ
ปฏิรูปแต่ละด้านจะมีสมาชิกได้ไม่
เกิน 13 คน มีวาระด�ารงต�าแหน่ง 
5 ปี
 ข้ันตอนการท�างานคอืเมือ่ครม.
ต้ังคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้าน
ข้ึนมาแล้ว คณะกรรมการฯจะมเีวลา
ท�างาน 90 วัน เพื่อสรุปข้อเสนอ

หมดยุคนโยบาย
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 เมือ่ร่างยทุธศาสตร์ชาตถิกูประ 
กาศออกมาแล้ว จะมีสภาพบังคับ
ตามกฎหมาย รฐับาลต่อไปทีไ่ม่ได้มี
ส่วนร่วมคิดยุทธสาสตร์นีต้้องน�าไป
ยดึถอืปฏบิตัไิม่มสีทิธิบิ์ดพล้ิว หาก
ไม่ด�าเนินการจะเข้าข่ายมีความผิด
ฐานไม่ปฏิบตัติามรฐัธรรมนญู ซึง่มี
บทลงโทษรอไว้อยูแ่ล้ว
 การจดัท�ายทุธศาสตร์ชาติทีม่ผีล
ผกูพนัไปอกี 20 ปี ดหีรอืไม่ดีไม่ว่า
ใครจะพดูกค็งไม่มนี�า้หนกัเท่า นาย
อภิสทิธิ ์เวชชาชวีะ หวัหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ทีร่ะบวุ่า
 “น่าเสียดายที่กฎหมายยุทธ-
ศาสตร์ชาต ิได้วางหลกัการแนวทาง
ปฏบิตัทิีเ่ปิดให้ประชาชนมส่ีวนร่วม
น้อย ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ ที่ต้องการให้ประชา-
ชนมีส่วนร่วมในกฎหมายมากขึ้น 
โดยจ�ากัดให้ สนช.หรือวุฒิสภาใน
อนาคตเป็นหลกัในการพจิารณาให้
ความเหน็ชอบ แทนทีจ่ะให้ประชา-
ชนมส่ีวนร่วมในการพจิารณามากข้ึน
 ท้ังน้ี มองว่าการจัดท�ายุทธ-
ศาสตร์ชาต ิเป็นการเพิม่ภาระให้กบั
รัฐบาลในอนาคต ท�าให้มกีารท�างาน
ที่ยุ ่งยากมากขึ้น ซึ่งแนวทางที่จะ
ท�าให้ยุทธศาสตร์ชาติเกิดความชัด 
เจน และเหน็ผลควรสร้างการมส่ีวน
ร่วมของประชาชน และสร้างการรบั
รู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนและสังคม
ให้มากขึ้นเมื่อประชาชนเข้าใจและ
ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาตาม
ยทุธศาสตร์ชาตจิงึจะเกดิผล”
 จากค�าพูดนี้สรุปได้ว่า การ
เลือกต้ังครั้งหน้าหมดยุคพรรค 
การเมอืงคดินโยบายหาเสยีงกบั
ประชาชน เพราะนโยบายที่คิด
หากไม่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ 
20 ปี ทีร่ฐับาลทหารคสช.ไข่ทิง้
ไว้ ไม่มสีทิธิน์�ามาใช้ปฏบิตัิ

เรียบร้อยโรงเรียน คสช.เม่ือเครื่อง
มอืรบัประกนัความไม่เสยีของการท�า
รฐัประหารครัง้นี ้ผ่านออกมาเป็นกฎ 
หมายเตรียมมผีลบังคบัใช้เรยีบร้อย
แล้ว
 การประชมุสภานิตบิัญญัติแห่ง
ชาต ิ(สนช.) เมือ่วาน (21 มิ.ย.) ท่ี
ผ่านมา ทีป่ระชมุมมีตเิอกฉันท์ 216 
คะแนนต่อ 0 ผ่านความเห็นชอบ
วาระ 3 พ.ร.บ.แผนและขัน้ตอนการ
ด�าเนนิการปฏรูิปประเทศ หลงัจาก
ทีก่่อนหน้านี ้1 วนั สนช.ลงมตเิหน็
ชอบร่าง พ.ร.บ.การจดัท�ายทุธศาสตร์
ชาตใิห้ออกมามผีลบงัคบัใช้แล้วด้วย
คะแนน 218 ต่อ 0
 ผลหลงัจากทีพ่.ร.บ.แผนและข้ัน
ตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ออกมาบังคับใช้อย่างแรกเลยคือจะ
ท�าให้สภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประ 
เทศ (สปท.) ชดุปัจจบุนัพ้นสภาพไป
ตามข้อก�าหนดของรัฐธรรมนญู แม่ 
น�า้สายปฏริปูเป็นอนัแห้งเหอืดหาย
ไปอกี 1 สาย คงเหลือเพียง 3 สายคอื 
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
คณะรฐัมนตร ี(ครม.) และสนช.
 ย้อนไปที่พ.ร.บ.แผนและข้ัน
ตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ 
เมื่อมีสภาพบังคับใช้เป็นกฎหมาย
แล้ว รฐับาลต่อไปทีจ่ะมาจากเลอืก
ตั้งจะต้องท�าการปฏิรูปประเทศ 11 

แนวทางปฏิรูปที่ตัวเองรับผิดชอบ  
เข้าสู่การพิจารณาร่วมกันของคณะ  
กรรมการฯชดุต่างๆ เพือ่ท�าข้อเสนอ
ส่งต่อไปยงัคณะกรรมการยทุธศาสตร์
ชาตทิีม่นีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน 
เพื่อจัดท�าเป็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ  
ต่อไป
 ส�าหรับกรอบเวลาท่ีจะได้มาซ่ึง
ร่างยทุธศาสตร์ชาตทิีจ่ะใช้ไปอกี 20 
ปีน้ัน กฎหมายให้เวลาไว้ 120 วัน 
เม่ือเสร็จแล้วให้เสนอต่อคณะรัฐ-    
นตร ี โดยคณะรฐัมนตรมีเีวลาพจิาร 
ณาได้ 30 วนั หากเหน็ชอบส่งต่อให้ 
สนช.พิจารณาเห็นชอบภายใน 30 
วนั ผ่านจากสนช.มกีรอบเวลาส�า-   
หรบัการน�าขึน้ทลูเกล้าอกี 10 วัน
 ตเีป็นตวัเลขกลมๆ ร่างยทุธ 
ศาสตร์ชาตมิกี�าหนดคลอดออก
มาภายในเวลา 6 เดอืน เท่ากบัว่า   
จะคลอดออกมาในช่วงทีร่ฐับาล
ทหารคสช.ยงับรหิารประเทศอยู่
อย่างแน่นอน

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4607 (1132) วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4607 (1132) วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ประเทศชาติก็จะมั่นคงสถาพร มีความเจริญ 
แต่วันนี้ฝ่ายหนึ่งก็เชียร์ทหาร ไม่รู้ว่าเห็นดี
เหน็งามกบัทหารหรอืเหน็ดเีหน็งามกบัอนา 
คตของตวัเอง เพราะถ้าจะไปสมคัรไปแข่งขนั
ก็สู้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ จึงอยากให้ทหารอยู่
นานๆ ก็ท�าให้ไล่กันไปไล่กันมา พอวุ่นวาย
กย็ดึอ�านาจ ยดึสภา แล้วกต้็องขึน้โรงขึน้ศาล
กันพัลวัน ติดคุกติดตะรางกัน ถูกปรับเท่าไร
จะต้องจ่ายต้องเสีย
  เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องท่ีจะต้องดูแลกัน    
ถ้าสร้างสุข มีความเจริญก้าวหน้าก็ดี แต่ถ้า
อยู่ๆไปแล้วสร้างทุกข์ สร้างความระทมขม  
ขื่น สร้างความเจ็บปวดรวดร้าว อันนี้ก็ต้อง
คดิกันให้ด ีเพราะเคยมบีทเรยีนมาเยอะแยะ
แล้วว่าอยู่ในอ�านาจนานๆ เมื่อคนส่วนใหญ่
ไม่เห็นอะไรใหม่อะไรดีขึ้น อยากเห็นอะไร
ใหม่ๆ อยากทดลองของใหม่ แต่บางครัง้กก็ลาย
เป็น “หนเีสอืปะจระเข้” ถ้าคนพดูหยาบๆ
ก็บอกว่า “อัปรีย์ไปจัญไรมา” ท�านองนี้
 เอาเถอะ..จะเป็นเก่าไปใหม่มา หรอื
ใหม่ไปเก่ามากด็กูนัไป คงไม่มใีครอยาก
ให้บ้านเมอืงทรดุต�า่ คอยแต่ใส่ร้ายสาด
โคลนใส่กันอุตลุด เชื่อว่าประเทศไทย
ควรจะไม่ตกต�า่ไปกว่านีแ้ล้วล่ะ เพราะที่
ฉุดกระชากลากถูกันมามันก็เหลือที่จะ  
รบักนัได้แล้ว น่าจะพอกนัได้แล้ว
  เจริญพร
 

ช่วงนีก้ารเมอืงไทยค่อนข้างจะร้อนแรง เพราะ
มเีรือ่งทีถ่กูใจและไม่ถกูใจของแต่ละฝ่าย ฝ่าย
หนึ่งก็เชียร์นายกรัฐมนตรีให้อยู่นานๆ แต่
อกีฝ่ายกใ็ห้เร่งคนือ�านาจประชาธปิไตย อย่าง
อาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐ นักวิชาการชื่อ
ดงับอกว่า แม้จะมกีารเลือกต้ัง รฐับาลชุดใหม่
ที่เข้ามาก็จะสืบทอดอ�านาจคสช.ไปอีกนาน
ถึง 10 ปี  
 คนที่ไม่ชอบไม่เห็นด้วยก็คงจะคอยกัน
ด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวหัวใจ เมื่อรอไม่  
ได้ คอยไม่ได้ก็ต้องตีโพยตีพายและกระ-  
ทบกระทัง่กนัไปเรือ่ยๆ เพราะไม่ได้คอยด้วย
ความสบายใจ  
 ก็หวังว่า จะรอได้หรือไม่ได้ก็อย่าให้ประ 
เทศไทยต้องเกิดมีการชิงรักหักสวาททาง-
การเมืองกันจนเกิดความรุนแรงอีก ไม่ว่าจะ
ศึกหน้านาง หน้าชาย หรือศึกหน้านาย ก็
ไม่ใช่ย่อย ตายกันให้เห็นกันบ่อยๆ เพราะ
ฉะน้ันขอให้พวกเราใช้ดุลยพินิจพิจารณา   
กันดูว่า ใครจะอยู่สั้นอยู่ยาวไม่ส�าคัญ มัน   
อยู่ที่ว่าอยู่แล้วเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง
หรือเปล่า บ้านเมืองสงบสุขมั้ย ถ้าอยู่แล้ว
บ้านเมืองไม่สงบ เศรษฐกิจไม่ดีก็อยู่ยากอยู่
ล�าบาก  
  ถ้าอยู ่แล้วบ้านเมืองเจริญรุ ่งเรืองก้าว 
หน้าทันหูทันตาทันใจ ก็แน่นอนว่าใครๆก็
อยากจะอยู ่อยากให้เป็นนายกรฐัมนตรนีานๆ 

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

 
In Brief : ย่อความ

การเมืองร้อนฉ่า

ทรรศนะ

คงไม่มีใครอยากให้บ้านเมืองทรุด
ต�่า เชื่อว่าประเทศไทยควรจะไม่
ตกต�่าไปกว่านี้แล้วล่ะ เพราะที่ฉุด
กระชากลากถูกันมามันก็เหลือที่จะ
รับกันได้แล้ว

ข่าวและภาพทีป่รากฏด้านหน่ึง ทหาร-
ต�ารวจนับสิบบุกค้นบ้านนักศึกษาที่
เป็นนกักจิกรรมกลุม่หนึง่ โดยไม่มหีมาย
ตรวจค้นจากศาล เมือ่ถกูถามว่าใช้อ�า-
นาจตรวจค้นมาจากไหน กช็ีไ้ปที ่“นาย
ทหารยศพนัโท” เขยีนบนัทกึการตรวจ
ค้นและยดึเอกสารจ�านวน 2 ใบ เพือ่
เป็นหลกัฐาน แต่เมือ่นกักจิกรรมขอให้
เจ้าหน้าท่ีทุกคนลงชื่อในบันทึกการ
ตรวจค้นกลบัปฏเิสธ และไม่ให้อ่านบนั 
ทกึการตรวจค้น
 วนัเดยีวกนั จงัหวดัเดยีวกนั  “ทัน่ 
ผู้น�า” พูดต่อหน้านกัศกึษาว่าเป็นรฐั 
บาลท่ี “ใจดท่ีีสดุในโลก” ไม่เคยไล่
ล่าใคร และยงัเรยีกร้องให้ “คนเหน็
ต่าง” ท่ีคดิว่าไม่ผดิกเ็ข้ามาสูใ้นกระ 
บวนการยตุธิรรม ยอมรบักตกิา 
 “ทั่นผู้น�า” พูดเป็นแผ่นเสียงตก
ร่องไม่เลือกปฏิบัติ “กฎหมายเป็น  
กฎหมาย” แต่ 3 ปีทีผ่่านมา ฝ่ายทีถ่กู
คกุคาม จบักมุคมุขงั และกล่าวหาสาร 
พัดข้อหา ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายที่เห็น    
ต่างไม่กีก่ลุม่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมอืง 
นกัวชิาการภาคประชาชน หรอืแม้แต่
นกัศกึษา  
 “ผูมี้อ�านาจ” อ้างคนส่วนใหญ่พอ 
ใจความเงยีบสงบ แต่ไม่พดูถงึคนเหน็
ต่างและคนต้ังค�าถามทีถ่กูข่มขูค่กุคาม
และเรยีกไปล้างสมอง เพ่ือให้คิดและ
เชือ่อย่าง “ผูมี้อ�านาจ” 
 “ความสงบสุข” ท่ีแท้จริงแตก
ต่างกบั “ความสงบเงยีบ” เพราะอ�า 
นาจจากปลายกระบอกปืนอย่างไร 
ลองมาดคูลปิ “กรงในกะลา” ของ
เยาวชนท่ีสร้างสรรค์ยุค 4.0 ได้ที่ 
https://youtu.be/26jWtasTGjY  
หรอื https://goo.gl/UkDElt
 

กรงในกะลา!
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เศรษฐกิจ

สนิเชื่อหนนุผูส้ง่ออกSMEs 

 นายพศิษิฐ์ เสรวีวิฒันา กรรม 
การผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ง
ออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 
(EXIM BANK) และ นายนิธิศ 
มนญุพร กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ 
ไป บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาห 
กรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกนั
แถลงข่าวเปิดบรกิารใหม่ “สนิเชือ่
ส่งออกทนัใจทวค่ีา” (EXIM In-
stant Credit Super Value) เป็น
สินเชื่อหมุนเวียนในช่วงก่อนและ
หลังการส่งออกวงเงินกู้สูงสุด 2 
ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ 5% ต่อปี
ในปีแรก ให้วงเงินสัญญาซื้อขาย
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (For-
ward Contract) มลูค่าเทยีบเท่า
วงเงนิสนิเชือ่ ผู้ประกอบการ SMEs 
ที่ต้องการเริ่มต้นส่งออกสามารถ
สมคัรขอรบับรกิารได้โดยใช้ บสย.
ค�า้ประกนั ไม่ต้องมหีลกัทรพัย์ค�า้
ประกนั 
 นายพศิษิฐ์ กล่าวว่า เป็นการ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่สนับ 
สนนุ SMEs ซึง่เป็นกลุม่ผู้ประกอบ
การส่วนใหญ่ของประเทศกว่า 2.7 
ล้านราย โดยปัจจบุนัมผีูป้ระกอบ
การทีม่ศีกัยภาพเป็นผูส่้งออกกว่า 
25,000 ราย แต่ยงัเผชญิความเสีย่ง
จากปัจจยัแวดล้อมทางธรุกจิทัง้ภาย 
ในและภายนอก อาท ิ ขาดสภาพ
คล่อง เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนและ
ความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่น  

EXIM BANK จึงออก“สินเช่ือส่ง
ออกทันใจทวีค่า” เพ่ือผู้ต้องการ
เงนิทนุและบรหิารความเสีย่งอตัรา
แลกเปลีย่น เป็นสนิเชือ่หมนุเวยีน
ช่วงก่อนและหลงัการส่งออก พร้อม
บรกิารรบัซ้ือตัว๋ส่งออก ขยายวงเงนิ
กูสู้งสดุถงึ 2 ล้านบาท และให้วง 
เงนิสัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประ 
เทศล่วงหน้ามลูค่าเทยีบเท่าวงเงนิ
สนิเชือ่ อตัราดอกเบีย้ 5% ต่อปีใน
ปีแรก ใช้เพยีงบคุคลค�า้ประกนัและ
หนงัสอืค�า้ประกนัของ บสย. ซึง่จะ
ช่วยเสรมิสภาพคล่องและปิดความ
เส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงนิตรา
ต่างประเทศช่วงทีก่ารส่งออกกลบั
มาฟ้ืนตวั ซึง่คาดการณ์ว่ามลูค่าส่ง
ออกปีนีจ้ะสงูขึน้กว่า 3%  
 นายพศิษิฐ์ ยงักล่าวว่า EXIM 
BANK ยังขยายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่ว 
ข้องทัง้ในและต่างประเทศเพือ่ช่วย
ผู้ส่งออก SMEs มีความพร้อมทีจ่ะ
ขยายธรุกจิในต่างประเทศ ซึง่เป็น
ส่วนหนึง่ในการขบัเคล่ือนการเตบิ 
โตภาคการส่งออกและเศรษฐกิจ
ไทยทีไ่ด้รบัอานสิงส์จากเศรษฐกจิ
โลกและการค้าโลกที่เริ่มฟื้นตัวดี
ขึน้ ซึง่กองทนุการเงนิระหว่างประ 
เทศ (IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิ
โลกปีนีจ้ะขยายตวัสงูสดุในรอบ 3 
ปีอยูท่ี ่ 3.5% และปรมิาณการค้า
โลกจะขยายตวั 3.8% กลับมาขยาย

ตวัสงูกว่า GDP โลก  ขณะทีร่าคา
น�า้มนัฟ้ืนตวัจากจดุต�า่สดุ ซึง่จะส่ง
ผลดีต่อการส่งออกสินค้าที่เก่ียว
เนือ่งกบัน�า้มนัของไทยทีม่สีดัส่วน
รวมกนักว่า 13% ของมลูค่าส่งออก
รวม ดงันัน้การส่งออกบรกิารจงึจะ
ช่วยกรยุทางให้การส่งออกเปิดกว้าง
ขึน้ การน�าเข้าสนิค้าทนุและวตัถ-ุ
ดบิและกึง่ส�าเรจ็รปูกจ็ะขยายตวัอกี
ครัง้ หลงัจากหดตวั 3 ปีตดิต่อกนั 
สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประ 
กอบการและการส่งออกที่มีแนว
โน้มฟ้ืนตวั
 นายพศิษิฐ์ กล่าวว่า การแข่ง 
ขนัทางการค้าระหว่างประเทศ ผูส่้ง
ออก SMEs ของไทยต้องมเีครือ่ง
มือทัง้เชิงรกุและเชิงรบั เชงิรกุ ได้ 
แก่ การศกึษาตลาด ปรบัปรงุการ
ผลิต หาช่องทางการตลาดใหม่ๆ  
และเตรียมแหล่งเงินทุนให้พร้อม 
ส่วนเชงิรบั ได้แก่ การเตรยีมความ
พร้อมทีจ่ะรบัมอืกบัความเสีย่งจาก
การค้าการลงทนุ และความผนัผวน
ของอัตราแลกเปล่ียน ซึ่ง EXIM 
BANK ร่วมกบัหน่วยงานพนัธมติร 
เช่น บสย. มคี�าปรกึษาแนะน�า ข้อ 
มลูข่าวสารและบรกิารทางการเงิน
ครบวงจร เพือ่ตดิอาวธุให้ผูส่้งออก 
SMEs ในเวทกีารค้าโลก

น�าเสนอข้อมูล : นายทักษิณ 
ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั ไฟร์เทรดเอน็จเินยีริง่ จ�ากดั 
(มหาชน) พร้อมด้วย นายสมภพ 
ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรม-
การร่วมน�าเสนอข้อมลูการเสนอ
ขายหุ้น IPO แก่นักลงทุน จัง-
หวัดนครสวรรค์ โดยมีนักลงทุน
ที่สนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจ�า-
นวนมาก 

EXIM BANK จับมือบสย. เปิด “สินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า” 
ผลกัดนัภาคส่งออก เสรมิสภาพคล่องธรุกจิและลดความเสีย่ง
อัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ผู้ส่งออก SMEs

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,100.00 บาท

 ขาย 20,200.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,738.00  บาท

 ขาย   20,200.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,252.93 ขาย 1,253.17
ลอนดอน ซื้อ 1,252.92 ขาย 1,253.34

ภาวะหุ้น 22 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) 

34.21

38.5925

44.7725

4.465

0.31808

24.75075

+3.90  1,580.91  
  38,761.37
+5.53  2,248.92  
  27,318.16
+2.26  994.96  
  21,099.77
+1.00  577.08  
  2,179.57

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,681.52  +3.74

2,440.08  +5.66

2,555.98  +9.58

1,855.22  +4.34

2,468.97  +6.38

2,961.17  +3.18

1,248.68  +4.26

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,806.66

12.40

3,134.62

8.09

1,672.03

-

12,572.21

32.43

11,752.30

30.32

819.92

-

17,187.55

44.34

19,150.94

49.41

-1,963.39

-
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บัตรเครดิต : พิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย 
และ มร.คิมิฮิซะ อิมา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ บริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ร่วมเปิดตัวบัตรเคร 
ดิตเจซีบีกสิกรไทย ส�าหรับกลุ่มลูกค้าผู้ท่ีชื่นชอบไลฟ์สไตล์แบบญี่ปุ่น 
ด้วยคอนเซปต์ “ขั้นสุดจริง! เพ่ือสายอินเจแปน” ด้วยสิทธิประโยชน์
เต็มที่โดนใจทั้งในไทยและญี่ปุ่น 

รุกเปิดสาขา : วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ซมัมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ�ากดั เดนิหน้านโยบาย BECOMING NUM-
BER 1 ก้าวสู่ผู้น�าตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์อันดับ 1 ในประ 
เทศไทย ล่าสุดเปิดสาขาใหม่ที่ภาคกลาง “สาขานนทบุรี” เพื่อขยาย
พื้นที่ให้บริการและรองรับการเติบโตของลูกค้าในเขตจังหวัดนนทบุรี 
และพื้นที่ใกล้เคียง 

สุริพงษ์ ตันติยานนท์ 

 นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้
จดัการวซ่ีา ประจ�าประเทศไทย เปิด
เผยผลส�ารวจครั้งที่ 3 ทัศนคติ
การช�าระเงินของผูบ้รโิภคประจ�า
ปี 2559 เกีย่วกบัการช�าระเงนิใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และส�า-
รวจเทรนด์พฤติกรรมของผู้บริ-
โภคจาก 6 ประเทศในเอเชียตะ 
วันออกเฉียงใต้ โดยผลส�ารวจ
เกีย่วกบัประเทศไทยช้ีว่า 73 เปอร์ 
เซ็นต์ช�าระเงินแบบอิเล็กทรอ-
นิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการช�าระเงิน
ผ่านบตัร อปุกรณ์เคลือ่นทีต่่างๆ 
อย่างสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์
สวมใส่มากกว่าช�าระผ่านเงินสด  
  กลุม่ผูค้นรุน่ใหม่ทีม่กี�าลงัซือ้
สูงเป็นกลุ่มทีม่กีารใช้จ่ายผ่านระ 
บบอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด 83 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับตลาด
ทัว่ไป 68 เปอร์เซน็ต์ เหตผุลหลกั
กว่า 60 เปอร์เซ็นต์คือความไม่
ปลอดภัยในการถือเงินสด อีก

เหตผุลคือสามารถเข้าถงึการเบกิ
ถอนเงนิสดได้ง่ายยิง่ขึน้ 48 เปอร์ 
เซน็ต์ เพิม่จาก 38 เปอร์เซ็นต์ใน
ปี 2558  โดยนวัตกรรมใหม่ๆที่
เกดิข้ึนท�าให้ผูบ้รโิภคหนัมาช�าระ
เงนิมากขึน้ ท�าให้เหน็ถงึการเตบิ 
โตของระบบเศรษฐกิจออนดมีานด์  
โดยเฉพาะแอปพลิเคชันส�าหรบั
การเดนิทางทีเ่ป็นช่องทางทีร่วด-
เรว็ ปลอดภยัและสะดวก”
  นอกจากนี้คนไทยยังให้ความ
สนใจกบัเทคโนโลยไีบโอเมทรกิซ์ 
วิธีการในการยืนยันตัวตนเพื่อ
ช�าระเงนิซึง่กว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของ
ผูต้อบแบบสอบถามรูส้กึสบายใจ 
อาทิ ลายนิว้มอืและระบบการจด 
จ�าใบหน้า ซึง่เป็นเปอร์เซน็ต์ตอบ
รับสูงท่ีสุดในเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ โดยเฉพาะในกลุม่เจเนอ
เรชัน่วาย การช�าระเงนิแบบอิเลก็ 
ทรอนิกส์ในประเทศไทยจึงเติบ 
โตอย่างต่อเนื่อง การช�าระเงิน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับบริ-
การแบบออนดมีานด์ ไม่ว่าจะเป็น 
การส่งอาหาร การส่งของอปุโภค
บริโภค การขนส่ง และการท่อง
เที่ยว จึงมีความก้าวหน้ามากขึ้น
ในประเทศไทย
  การส�ารวจยงัแสดงให้เหน็ว่า 
54 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบ-
สอบถามเคยใช้บริการแบบออน 
ดีมานด์ในประเทศไทยในช่วง 12 
เดือนที่ผ่านมา โดย 29 เปอร์-
เซน็ต์ใช้บรกิาร 2–3 ครัง้ต่อเดอืน 
บรกิารบรกิารจดัส่งอาหารออน-
ไลน์มีผู้ใช้มากที่สุด 3 ใน 4 (75 
เปอร์เซ็นต์) แม้ว่าการใช้เงินสด

ยงัเป็นช่องทางการช�าระเงินหลัก 
(71 เปอร์เซน็ต์) แต่การช�าระเงนิ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ก�าลังมีมาก
ขึ้น ซึ่งครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบ-
สอบถาม 47 เปอร์เซ็นต์อาจลอง
ช�าระเงนิผ่าน  card on file  หรอื
การลงทะเบยีนบตัรเข้าแอปพล-ิ
เคชัน ขณะที่ 56 เปอร์เซ็นต์ต้อง 
การช�าระเงินเมื่อได้รับของที่สั่ง
แล้วด้วย mobile wallet
  “ไม่ว่าจะเป็น โมบายวอลเลต็ 
เพย์เมนท์ เกตเวย์ หรือเทคโน-
โลยกีารช�าระเงนิ อืน่ๆ ผลส�ารวจ
ของเราได้แสดงให้เห็นว่า โดย
พื้นฐานแล้ว คนไทยยังคาดหวัง
ให้ประสบการณ์การช�าระเงินของ
พวกเขา ปลอดภัย เร็ว และเชื่อ
ถือได้ (82 เปอร์เซ็นต์) และด้วย
เครือข่ายการช�าระเงินระดับโลก
อย่างวีซ่า ทีส่ามารถประมวลและ
ควบคุมการท�าธุรกรรมได้มาก-
กว่า 65,000 รายการภายในหนึง่
วินาที อย่างมีเสถยีรภาพ จะสา- 
มารถตอบสนองความต้องการ   
ได้มากกว่าที่หวังไว้ได้อย่างแน่-
นอน” นายสุริพงษ์กล่าว 

ผลส�ารวจของวีซ่าชี้คนไทยมั่นใจในการช�าระเงินแบบอิเล็ก-
ทรอนกิส์หรอือเีพย์เม้นท์มากขึน้ เพราะเงนิสดไม่ปลอดภยั และ
ไม่สะดวกในการพกไว้กบัตวั
  

คนไทยใช้อีเพย์เมนต์มากขึ้น
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กีฬา

โลกกีฬา

‘แมค็ลอย’ลุน้โชว์ฟอร์มเจ๋ง 

‘เสอืใต้’ขู‘่เลวาน’โทษหนกั

‘มลูเลอร์’สขุใจชนะ‘ซองก้า’ 

รอรี ่แม็คลอย หวงัว่า ความผดิหวงัในยเูอส 
โอเพ่น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จะผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว พร้อมกบัเขาก�าลงัฟ้ืนตวัจากอาการ
บาดเจ็บ และพร้อมแล้วส�าหรับการแข่งขนั
ทราเวลเลอร์ส แชมเปี้ยนชิพ ที่ครอมเวล์ 
คอนเนตตคิตั ช่วงสปัดาห์นี้ 
 “ในเกมยเูอส โอเพ่น เป็นเกมทีเ่ครยีด
มาก ผมตไีม่ดเีท่าไหร่ ผมเล่นได้ดแีค่ 9 หลมุ
หลงัสดุ ซึง่มนัช้าไป ผมยอมนบัว่า ผมยงัไม่
นิง่พอ ผมยงัต้องการลงเล่นให้มากขึน้ ซึง่ผม
จงึหวงัว่า ในช่วงสปัดาห์นี ้ผมจะมผีลงานที่
ดขีึน้ พร้อมกบัอาการบาดเจบ็ทีด่ขีึน้เรือ่ยๆ
เวลานี”้ 

“เสือใต้” บาเยร์ิน มวินคิ ออกโรงปฏเิสธ
ข่าวทีว่่า โรเบร์ิต เลวานดอฟสกี ้ได้รบัการ
ตดิต่อจาก 2 ทมียกัษ์ใหญ่อย่างทีม “ปิศาจ
แดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ และ ทีม “สิงโต
น�า้เงนิคราม” เชลซ ีโดยสโมสรบาเยร์ิน บอก
ว่า กองหน้าของทีม จะยังอยูก่บัทมีต่อไป พร้อม 
กบัขูว่่า หากทมีใดคดิจะคยุกบันกัเตะโดยตรง 
จะโดนรายงานไปถงึฟีฟ่าแน่นอน “โรเบร์ิต 
เลวานดอฟสกี ้ยงัมสีญัญาอยูก่บั  ทมีไปจนถงึ
ปี 2021 บาเยร์ิน ไม่คดิจะขาย เลวานดอฟสกี้ 
ไปไหน ไม่มกีารพดูคยุกบัทีมอืน่ๆ และจะไม่ 
มกีารพดูคยุใดๆทัง้สิน้ หากมีทีมใดเปิดการ
พดูคยุกบันกัเตะทีย่งัมสีญัญาอกีนานกบัทีม 

โจ วิลไฟร์ด ซองก้า กลายเป็นมือวาง
อนัดบัสงูทีต้่องตกรอบรายการเอกอน แชม 
เป้ียนชพิ หลงัจากทีพ่่ายให้กบั ฌลีส์ มลู-
เลอร์ จากลกัเซมเบร์ิก ในรอบที ่2 ด้วยสกอร์ 
6-4, 6-4 ตามหลงั แอนดี ้เมอร์เรย์, สแตน 
วารินก้า และมิลอส ราโอนิค มือวางอัน      
ดับต้นๆ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ส�าหรับ     
มลูเลอร์ วยั 26 ปี สามารถผ่านเข้ารอบก่อน
รองชนะเลศิ 3 ปีตดิต่อกนัและตอนนี ้ เขา  
ชนะคอร์ตหญ้าได้ 6 นดัตดิต่อกนัแล้ว “ลกู
เสิร์ฟของผมท�างานได้ดีมาก เป็นช่วงเวลา    
ทีด่ขีองผมกบัการเล่นบนคอร์ตหญ้าของผม
ปีนี ้ผมมคีวามสขุมากทีไ่ด้ชยัชนะในเกมนี”้ 
มลูเลอร์ กล่าว 

‘ยูเว่’รับ‘อัลเวส’ขอย้ายทีม

จูเซปเป มาร็อตต้า ประธานกรรมการบริหารของ
สโมสร ทมี “ม้าลาย” ยเูวนตสุ แชมป์กลัโช เซ
เรยีอา ปีล่าสดุ ออกมาเปิดเผยเมือ่วนัพธุทีผ่่าน
มาว่า ดานี ่อลัเวส ต้องการทีจ่ะย้ายทมี จงึคาด
กนัว่ามีความเป็นไปได้ทีน่กัเตะบราซเิลยีนผูน้ี ้อาจ
จะกลบัไปร่วมงานกบั เป๊ป กวาร์ดโิอล่า อดตีนาย
ใหญ่ของเขา ทีท่มี “เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชสเตอร์- 
ซติี้ 
 อลัเวส วยั 34 ปี เป็นคนหนึง่ทีส่ร้างผลงาน
ได้ดใีนช่วงฤดกูาลทีผ่่านมา ช่วยทมีคว้าแชมป์ลกี 
และอติาเลยีน คพั รวมไปถงึผลงานทีโ่ดดเด่นใน
เกมนดัชงิชนะเลศิแชมเป้ียนส์ ลกี นดัทีพ่วกเขา
พ่ายต่อทมี “ราชนัชดุขาว” เรอลั มาดรดิ 4-1 
โดยก่อนหน้านี้ เขาเคยประสบความส�าเร็จมา
มากมายกบัทมีบาร์เซโลน่า มาแล้ว 
 ความสัมพันธ์ระหว่างฟูลแบ็กบราซิเลียน   
กับทางสโมสรดูแย่ลงหลังจากทีมพ่ายที่คาร์-
ดฟิฟ์ รวมไปถึงการแสดงอารมณ์โกรธแฟนบอล
ของเขา 

สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของสเปน เปิดเผยว่า   
ครสิเตยีโน โรนลัโด้ สตาร์ดงัของทมี “รา-  
ชนัชดุขาว” เรอลั มาดรดิ แชมป์ลาลกีา และ
แชมป์ยโุรป ปีล่าสดุ พร้อมทีจ่่ายเงนิภาษจี�า-
นวน 14.7 ล้านยโูร (12.9 ล้านปอนด์ หรอื 
ประมาณ 554.7 ล้านบาท) ตามจ�านวนทีท่าง
ส�านกัอยัการ กล่าวหาว่า โรนลัโด้ เลีย่งจ่ายภาษี
จ�านวนดังกล่าว โดยจะมีการขึ้นศาลในเดือน
หน้าทีจ่ะถงึนี้
 ทางสถานีโทรทัศน์ TVE รายงานข่าวว่า 

 เมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้ว อลัเวส กล่าวให้สมัภาษณ์
กบัสถานโีทรทศัน์ของบราซลิ ว่า เปาโล ดบีาลา 
กองหน้าทมีของทมียเูวนตสุ กต้็องการท่ีจะย้าย
ออกจากทมียกัษ์ใหญ่ของเซเรยีอา เพือ่ทีจ่ะพฒั-
นาฝีเท้าของตวัเอง 
 เมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมา ดเูหมอืนว่าเรือ่งราว
ของเขากบัแฟนบอล กป็ะทขุึน้อกี เมือ่เขาโพสต์
รูปรองเท้าของเขา จากเกมทีบ่าร์เซโลน่า เอาชนะ 
ยเูวนตสุ นดัชงิชนะเลศิ แชมเป้ียนส์ ลกี ปี 2015 
ในอนิสตาแกรมของเขาเอง ซึง่ มารอ็ตต้า เปิด
เผยว่า อลัเวส ได้ออกมาเรยีกร้องว่า เขาต้องการ
ทีจ่ะบอกเลกิสญัญาทีเ่ขาเหลอืกบัทมีอกี 2 ปีไป 
 “ดานี ่อลัเวส ได้ตดัสนิใจแล้วว่า เขาต้องการ
ทจีะเปลีย่นสภาพแวดล้อมรอบๆตวัเขา แน่นอน 
มนัเป็นข้อตกลงซึง่กนัและกนั และเรากป็รารถนา
ว่าให้เขาโชคด”ี มาร็อตต้า กล่าวกบัสือ่มวลชน
เมือ่วนัพธุทีผ่่านมา  
 “เราไม่ได้มเีรือ่งราวขดัแย้งกนักบัดานี ่ แต่
เรือ่งของแรงจงูใจ แรงผลกัดนั ซึง่เป็นเรือ่งธรร-
ดาของนกัฟตุบอล” 
 ขณะทีส่ื่อมวลชนของอังกฤษ ได้รายงานว่า 
แบ็กขวาทีมชาติบราซิล อาจจะเซ็นสัญญาเป็น
เวลา 2 ปี กบัทมีแมนฯ ซติี ้ซึง่ กวาร์ดโิอล่า พยา 
ยามสร้างทมีขึน้มาใหม่ในฤดกูาลทีส่องของเขา
ในอังกฤษ โดยการเพิ่มความแข็งแกร่งในต�า-
แหน่งฟลูแบก็
 กวาร์ดโิอล่า เซน็สญัญาซือ้ตวั อลัเวส มาร่วม
ทมีบาร์เซโลน่า จากทมีเซบญ่ีา ในปี 2008 ก่อน
ทีเ่ขาจะเข้าคมุทมีของแคว้นคนัตาลนั ในฤดกุาล
แรก ซึง่ทัง้คูก่ช่็วยกนัพาทมีคว้าแชมป์ลา ลกีา 3 
สมยั แชมป์แชมเป้ียนส์ ลกี 2 สมยั และคงิส์ คพั 
2 สมยั

สือ่เผย‘โรนลัโด้’พร้อมจ่าย
จากที่ไม่มีการเปิดเผยแหล่งข่าวว่าทางนักเตะ  
วยั 32 ปี จะยอมจ่ายเงนิจ�านวนดงักล่าว เพือ่
ให้เรือ่งจบลงด้วยด ี แต่อย่างไรกต็าม รายงาน
ข่าวยงัแจ้งว่า โรนลัโด้ กจ็ะยงัคงปฏเิสธข้อกล่าว
หาในเรื่องการโกงภาษีของเขาเหมือนเดิมใน
การขึน้ศาลในวันที ่31 กรกฎาคม ทีจ่ะถงึนี ้โดย
เขายนืยนัว่า ไม่เคยปิดบงัซ่อนเร้นแต่อย่างใด 
ระหว่างปี 2011 และ 2014 ซึง่จากรายงานข่าว
ดงักล่าว ทางด้านตวัแทนของโรนลัโด้ ปฏเิสธที่
จะให้ความเหน็
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ปาเรษ นาธ เสนอภาพนีใ้น caglecartoons.com สะท้อนอ�านาจ
ต่อรองการเจรจาออกจากสหภาพยุโรปของนายกรัฐมนตรีเทเร
ซ่า เมย์ แห่งอังกฤษ หลังเลือกตั้ง ซึ่งแย่กว่าเดิม  

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

มธุีรกจิจ�านวนมากในภมูภิาคอา 
เซียนท่ีเตบิโตโดดเด่น โดย “ตลาด 
ออนไลน์” เป็นสาขาหนึง่ทีม่าแรง 
มแีนวโน้มขยายตวัรดุหน้า ควบคูไ่ป
กบักระแสความต้องการของผูบ้รโิภค

ประชากรของอาเซยีน 10 ประ 
เทศ ซึง่มจี�านวน 630 ล้านคน
 การใช้อนิเทอร์เนต็ตามทีร่ะบุ 
เป็นตัวเลขรวมการใช้งานทุกประ 
เภท โดยโซเชียลมีเดียคึกคักมาก
สุด มีผูใ้ช้กว่าครึง่ของจ�านวนประ 
ชากรทั้งหมด ท�าให้อาเซียนเป็น
ภมูภิาคใช้โซเชยีลมเีดยีมากอันดบั
ต้นๆของโลก
 กล่าวเฉพาะ “ตลาดออน-
ไลน์” คาดว่าในปี 2025 หรอื
อกี 8 ปีข้างหน้า มลูค่าการซือ้
ขายจะทะลุ 200,000 ล้าน-
เหรยีญสหรฐั เพิม่จาก 2 ปีท่ี
แล้ว (ปี 2015) 6.5 เท่า 
 ทั้งนี้ การ “จ่ายตลาดออน-
ไลน์” ในกลุม่อาเซยีน ปี 2015 อยู่
ที่ 19% ส่วนตัวเลขคาดการณ์ปี 
2025 อยูท่ี ่51%
 นกัวเิคราะห์ฟันธงว่า “ตลาด
ออนไลน์” อาเซยีน ขยายตวัเพิม่
ขึน้แน่นอน 
 ส่วนจะโตรวดเรว็ราบรืน่ หรอื
เคลือ่นไหวไปแบบตดิๆ ขดัๆ ขึน้
อยูก่บัมาตรการให้ความปลอดภยั
ด้านการส่งข้อมูลและท�าธุรกรรม
ออนไลน์ 
 ตามด้วยระบบส่งมอบสนิค้าที่
มปีระสทิธภิาพ และกฎหมายการ
ซื้อขายออนไลน์ของสมาชิก 10 
ประเทศ ทีต้่องสอดคล้องกนั 
 ทัง้ 3 ปัจจยั เป็นความท้า 
ทายส�าคญั ทีอ่าเซยีนต้องร่วม
มอืร่วมใจกนัอย่างจรงิจงั จงึจะ
ท�าได้ส�าเรจ็ 

 
 

In Brief : ย่อความ

สถาบันชั้นน�า 3 องค์กร 
ระบวุ่า “ตลาดออนไลน์” 
ในอาเซียน เติบโตเร็วที่ 
สดุในโลก คาดอกี 8 ปี 
มลูค่าการซือ้ขายจะทะลุ 
200,000 ล้านเหรียญ-
สหรัฐ 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

  “ตลาดออนไลน์” เรยีกในชือ่ 
อืน่อกีอย่างน้อย 3 ชือ่ ประกอบ
ด้วยตลาดอนิเทอร์เนต็ อคีอม
เมร์ิช และเศรษฐกจิดจิทิลั (Di-
gital Economy)
 ธรุกจิทัง้ 3 ชือ่ มรีายละเอยีด
แตกต่างกนั แต่โดยภาพรวมแล้ว ถอื 
เป็นอตุสาหกรรมในกลุม่เดยีวกนั 
ท�าธรุกรรมด้วยไอทแีละอนิเทอร์-
เนต็เหมอืนกนั

‘ตลาดออนไลน์’อาเซียนรุ่ง 

 ข้อมลูภาพ : inc.com

 รายงานในหวัข้อ “ASEAN Mat-
ters for America/America Mat-
ters for ASEAN” จดัท�าโดย East-
West Center แห่งกรุงวอชิงตัน 
สหรัฐ ร่วมกับ U.S.-ASEAN Busi-
ness Council และ ISEAS-Yusof 
Ishak Institute ซึง่เปลีย่นชือ่จาก 
Institute of Southeast Asian 
Studies มสี�านกังานอยูท่ีส่งิคโปร์
 ระบวุ่า กลุม่อาเซยีน หรอื
กลุม่เออซี ี(AEC : ASEAN Eco-
nomic Community) เป็นภมูิ 
ภาคท่ี “ตลาดออนไลน์” เตบิโต
เรว็ทีส่ดุในโลก
 รายงานระบวุ่า ชาวอาเซยีนใช้
อินเทอร์เน็ตในปีที่แล้ว จ�านวน 
260 ล้านคน และจะพุง่ทะล ุ480 
ล้านคน ในปี 2020 หรอือกี 3 ปี
ข้างหน้า เฉล่ียมีผู้ใช้งานออนไลน์
ในระยะ 3 ปีดงักล่าวเพิม่ขึน้เดอืน
ละเกอืบ 4 ล้านคน
 ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้โลกออน 
ไลน์ในอาเซยีนคกึคกั ได้แก่ มี
คนรุน่ใหม่จ�านวนมาก กลุม่ชน 
ชัน้กลางเพิม่มากขึน้ และมกีาร
ใช้สมาร์ทโฟนอย่างแพร่หลาย
กว่า 700 ล้านเครือ่ง มากกว่า
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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
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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

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

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

BLUE-OM-220617-01

BLUE SUCCESS CO.,LTD.BLUE SUCCESS CO.,LTD.
ºÃÔÉÑ· ºÅÙ «Ñ¤à«Ê ¨Ó¡Ñ´
ประกอบธุรกิจดานผลิตหลังคาเมทัลชีท มานานกวา 20 ป มีความประสงค

จะรับสมัครบุคลากรดังนี้ 

สนใจสมัครงานติดตอไดที่ บริษัท บลู ซัคเซส จำกัด
เลขที่ 36/4 หมูที่18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 08-6337-6191, 08-4120-4000, 0-2914-9998
โทรสาร. 0-2914-9985

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ (ประจำมีนบุรี, สุขุมวิท 50) 10 ÍÑµÃÒ
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี • มีเงินเดือนประจำและคาคอมมิชชั่น
 • มียานพาหนะจะพิจารณาเปนพิเศษ
2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ»ÃÐ¨ÓÃŒÒ¹ 5 ÍÑµÃÒ
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
3. ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
4. ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
5. â¿Ã�áÁ¹ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวช.-ปวส.
6. ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ¼ÅÔµËÅÑ§¤ÒàÁ·ÑÅªÕ·    1 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
7. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶ 1 ÍÑµÃÒ
  •ไมจำกัดวุฒิ

ÃÑºÊÁÑ¤Ã§Ò¹´‹Ç¹



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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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

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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ปีที่ 18 ฉบับที่ 4607 (1132) วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

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

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)

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
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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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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

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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 13ปีที่ 18 ฉบับที่ 4607 (1132) วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ในสถานประกอบกิจการ ที่สโมสร
ทหารบก J 16.00 น.  สาระ ล�า่ซ�า 
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เมอืงไทยประ 
กนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมแสดง
ความยินดีแก่คณะตัวแทนประกัน
ชีวิตของบริษัท ที่เข้ารับรางวัล ตัว 
แทนคุณภาพดเีด่นแห่งชาติ คร้ังท่ี 
34 ทีอ่มิแพค็ เมอืงทองธาน ีJ ตบ
มอืรวัๆให้กบั พญ.วรชัยา ฟอง-
ศรณัย์ ผู้อ�านวยการแพทย์ และก-ุ

ศกึษาธกิาร J 13.30 น. พลต�า-
รวจเอกอศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว่้าราช 
การกรงุเทพมหานคร เปิดงานมห-
กรรมรวมพลงัคนกรงุเทพฯ เอา ชนะ
ยาเสพตดิ ทีโ่รงแรมอนิทรา รเีจนท์ 
J 14.00 น. อภญิญา สจุรติตา-
นนัท์ รองอธบิดกีรมสวสัดกิารและ
คุม้ครองแรงงาน เปิดงานเสรมิสร้าง
เจตคตแิละพธีิประกาศเกยีรตคิณุแก่
สถานประกอบกจิการทีเ่ป็นแบบอย่าง
ในการบรหิารจดั การด้านยาเสพตดิ

J 08.00 น. ม.ล.ปนดัดา ดศิกลุ  
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษา 
ธกิาร เป็นประธานในพธิมีอบเกยีรติ
บตัรครดูขีองแผ่นดนิ เจรญิรอยตาม
เบือ้งพระยคุลบาท ทีห้่องกระทรวง

มารแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิต
วิทยาและมะเร็งในเดก็ และ นพ.ดร. 
คอนสตานตินอส พาพาโดพูลอส 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิจัยและพฒั-
นาทางการแพทย์ไทย สเตมไลฟ์ ที่
ได้รับคัดเลือกผลงานวิจยัไปเผยแพร่
ข้อมลูความรูใ้ห้กบัแพทย์จากท่ัวโลก 
ในงานประชมุระดบันานาชาตปิระ-
จ�าปีของ “International Society for 
Cellular Therapy (ISCT) 2017” ที่
กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ  

เมื่อลูกน้อยเกิดมาพร้อมโรคร้าย 
อย่าง “โรคธาลสัซเีมยี” ทีไ่ม่สา-
มารถรกัษาให้หายได้ หัวใจของคน
เป็นแม่ย่อมเจบ็ปวดมากทีส่ดุ แต่
ด้วยความรักและความหวังท่ีต้อง 
การให้ลกูหายจากอาการเจบ็ป่วย 
แม่ต้องสูส้ดุชวีติ เพือ่ให้ลกูมชีวีติ
เหมอืนเดมิ
 แพทย์หญงิวณีา ครฑุสวสัดิ ์ 
ผู้อ�านวยการแพทย์ และสูตินารี
แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ ด้านเวชศาสตร์
การเจริญพันธุก์ารมบีตุรยาก ศนูย์
ซพูเีรยี เอ.อาร์.ท ีกล่าวว่า  ธาลัสซี
เมยี (Thalassemia) คอืโรคโลหติ
จางชนิดหนึง่ท่ีถอดทางพนัธกุรรม
จากพ่อแม่ที่เป็นพาหะหรือเป็น 
โรคไปสูล่กู ท�าให้เกิดความผดิปรกติ
ในการสร้างโปรตีนส�าคัญในเม็ด
เลือดแดง น�าไปสู่ภาวะโลหิตจาง
หรือภาวะซีด ปัจจุบันพบว่า คน
ไทยเป็นพาหะของโรคน้ีสงูถงึ 30% 

ท้องปลอดโรคลูกปลอดภัย 

งาน เพือ่มาดลูกู เพราะลกูต้องเดนิ
ทางไปเตมิเลอืดทีโ่รงพยาบาลทุกๆ  
2 สปัดาห์ ต้องเดนิทางจากพะเยา
ไปเชยีงใหม่ เลอืดทีใ่ช้ต้องเป็นเลอืด
พเิศษซึง่หายากมาก รกัษาอยู ่2 ปี 
จนคุณย่าของน้องนั่งดูทีวีรายการ
หนึง่ พบโครงการ “ท้องปลอดโรค 
ลกูปลอดภยั” ของศนูย์ซพูเีรยี เอ. 
อาร์.ท.ี เป็นโครงการช่วยลดความ
เสี่ยงการมีบุตรไม่ให้เป็นโรคทาง
พันธุกรรม เพื่อให้เด็กที่เกิดมา
ปลอดโรค ซึง่ต้องบอกว่าครอบครวั
เราโชคดมีากทีไ่ด้มาเจอโครงการนี้ 
โดยทางศนูย์ฯ ได้ใช้เทคโนโลยใีน
การคัดกรองตัวอ่อนและจับคู่เนื้อ 
เยื่อที่ตรงกัน เพื่อให้คุณแม่ให้
ก�าเนดิบตุรอกีหนึง่คน แล้วน�าเซลล์
ต้นก�าเนิดจากบุตรคนน้องน�าไป
ปลกูถ่ายรกัษาบตุรคนพีไ่ด้ เพราะ
เด็กที่เกิดมาได้ผ่านกระบวนการ
ตรวจคัดกรองโรคธาลสัซเีมยี และ
ผ่านกระบวนการตรวจความเข้ากนั
ของเนือ้เยือ่มาแล้ว ท�าให้ครอบครัว
เราไม่ต้องสูญเสียน้องภาคิณไป 
และยงัสามารถรกัษาโรคธาลสัซมีีย
ได้หายขาดด้วย

และพบเดก็ป่วยเป็นโรคธาลสัซเีมยี
ทีต้่องได้รบัการรกัษาโดยการถ่าย
เลอืดสงูถึงปีละ 10,000 คน ส�า-    
หรบัการรกัษาให้หายขาดนัน้ สา-
มารถท�าได้โดยการปลกูถ่ายไขกระ
ดกูด้วยสเตม็เซลล์ทีป่ลอดโรคและ
มีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้เท่านั้น ซึ่ง
โอกาสท่ีจะหาผู้บริจาคสเต็มเซลล์  
ทีไ่ม่ใช่พีน้่องกนัแต่มเีนือ้เยือ่ทีเ่ข้า
กนัได้มเีพยีงประมาณ 1 : 30,000 
ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีช่วยการ
เจรญิพนัธุร่์วมกบัการตรวจคัดกรอง
ความผิดปรกตทิางพนัธกุรรมและ
การตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อ 
เยือ่ในตวัอ่อน จงึมปีระโยชน์อย่าง
ยิง่ในการเพิม่โอกาสส�าเรจ็ในการ
รกัษาโรคธาลสัซเีมยีให้หายขาดได้ 
 ด้าน นางวารทัชญา อรรถ-
อนกุลู หนึง่ในผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
“ท้องปลอดโรค ลกูปลอดภยั” เล่า
ว่า เมือ่ตัง้ครรภ์ลกูคนแรก พอไป

เจาะน�า้คร�า่คณุหมอบอกว่า ลกูใน
ท้องมภีาวะเสีย่งเป็นโรคธาลสัซเีมยี 
ต้องยุติการตั้งครรภ์ แต่ต่อมาตั้ง
ครรภ์ได้อกีครัง้  โดยไปเจาะน�า้คร�า่
เหมอืนเดมิ และคณุหมอแจ้งว่า ลกู
คนนีไ้ม่มคีวามเสีย่งเป็นโรคธาลสัซี
เมยี ตลอดการตัง้ครรภ์คณุแม่กส็ขุ 
ภาพแขง็แรงด ีจนถงึเวลาคลอดน้อง
เกดิมามสีขุภาพแขง็แรง มพีฒันา-
การเหมอืนเดก็คนอืน่ๆ ต่อมาน้อง
ภาคณิ อรรถอนกุลู มอีาการ ตวัซดี 
ป่วยบ่อย เหนือ่ยง่าย ร่างกายไม่
แขง็แรง ฟันผ ุและทีส่�าคญัพฒันา-
การทางร่างกายของน้องต่างจาก
เดก็วยัเดยีวกนัมาก เป็นเดก็ขีโ้รค 
3 วนัด ี4 วนัป่วย จงึตดั สนิใจพา
ลูกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
อย่างละเอียด พบว่าน้องคิณป่วย
เป็นโรคธาลสัซเีมยี 
 เมื่อทราบว่าลูกป่วยเป็นโรคที่
ไม่สามารถรกัษาได้ ทางครอบครวั
ได้ปรึกษากับคุณหมอถึงแนวทาง
การรกัษา ซึง่คณุหมอบอกว่าต้องรกั 
ษาตามอาการ เพือ่รอการปลกูถ่าย
สเตม็เซลล์ ตอนนัน้เรามคีวามหวงั
ว่าลกูจะหาย ตดัสนิใจลาออกจาก

วณีา ครฑุสวสัดิ์  
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รศ.ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ รองประธานมูลนิธิคีตรัตน์ แถลงข่าวงานคอน 
เสิร์ต “New Orleans Jazz ดนตรทีรงโปรด” โดยม ีปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อคัร-
ราชทตูทีป่รกึษา สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิา ประจ�าประเทศไทย, ลลดิา 
ตงศริกิลุ รองผูอ้�านวยการฝ่ายกจิกรรม การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ร่วมงาน

พงษ์ภาน ุเศวตรุนทร์ ปลดักระทรวงท่องเทีย่วและกฬีา แถลงข่าว “ย้อนอดตี
วันวานสุพรรณบรีุ วัดไผ่โรงวัว” เพือ่เทดิพระเกยีรตแิละร่วมน้อมร�าลกึถงึพระ
มหากรุณาธคุิณ รัชกาลที ่ 9 พร้อมปลกุกระแสการท่องเทีย่วเมอืงสพุรรณให้
กลบัมาคึกคักอกีคร้ัง ทีก่ระทรวงท่องเทีย่วและกฬีา

ไปรยา ลุนด์เบร์ิก ทูตสนัถวไมตรี UNHCR พร้อมด้วย รูเวนดรนิี ่ เมนคิ-       
ดเิวล่า ผูแ้ทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาตปิระจ�าประเทศไทย ร่วม
ร�าลกึ วนัผูล้ี้ภยัโลก จัดงาน กาล่า ดินเนอร์เป็นคร้ังแรก พร้อมมอบรางวัล 
“Stand With Refugees” ให้แก่ คดิ เบญจรงคกลุ 

เพทาย ล่อใจ ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาอตุสาหกรรมชมุชน เป็นประธาน
เปิดงาน จ�าหน่ายสนิค้า The Art Thai Market ชม ชมิ ชอ็ป สืบสาน
ภมูปัิญญาไทย หวัใจ 4.0 โครงการพฒันาเครอืข่ายผูป้ระกอบการวสิาหกจิ
ชมุชนตลอดห่วงโซ่อปุทาน ทีล่าน K Village สขุมุวทิ 26

ศุภสนิ ลลีาฤทธ์ิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่งานพาณชิย์ บรษิทั บาง
กอกกล๊าส จ�ากดั (มหาชน) เปิดตวัทางการตลาดของ BGC พร้อมโชว์นวตั 
กรรมการผลติชิน้ส่วนฝาจบีด้วยเครือ่ง 3D Printer เจ้าแรกในวงการอตุ-
สาหกรรมแก้วและเครือ่งวดัปรมิาตรขวดทีค่ดิค้นและผลติเอง 

ขวญัฤทยั ด�ารงค์วฒันโภคนิ กรรมการผูจ้ดัการรมย์รวนิท์ คลนิกิ จดังาน 
Miss Romrawin Beauty Contest 2017 เพือ่เฟ้นหาทตูความงามประจ�า
จงัหวดัขอนแก่น โดยม ีแพรวภสัร์ เรอืงไชยภทัร์, ดามพวรรณ ลาจ้อย ร่วม
งาน ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลั พลาซ่า ขอนแก่น 

ดร.วรีพฒัน์ เพชร์คปุต์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรัพย์ คันทร่ี
กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) น�าทมีนกักฬีาฟตุบอล CGS เข้าร่วมกจิกรรมการแข่ง  
ขันฟตุบอลชงิถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุาร ี“สงิห์โบรกเกอร์คพั” ประจ�าปี 2560 ทีส่นามแกรนด์ ซอคเกอร์โปร 

สทิธพิร รตันาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านการเงนิรองกรรมการผู้
จดัการอาวโุส บรษิทั เจ.เอส.พ.ี พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากดั (มหาชน) ให้ข้อมลู
ช่วง “เซยีนทีป่รกึษาเฟ้นสนิค้าแจ้งเกดิเซยีน” ภายในงาน Money Channel 
เซยีนหุน้สญัจรทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต
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แผน วรรณเมธ ี เลขาธกิารสภากาชาดไทย และ ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วัชรสินธุ       
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เปิดกจิกรรม “ล้านดอก ล้านความอาลยั” 
ชวนประชาชนประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ เพือ่ใช้ในงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิ
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช”  

สมเดจ็ สสุมบรูณ์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศกระทรวง
พาณชิย์ เปิดตวั 66 แบรนด์สนิค้าไลฟ์สไตล์และแฟช่ันไฟแรง จากโครงการ 
Talent Thai & Designers’ Room 2017 ด้วยแนวคดิ CREATIVITYBE-
YONDBORDERS 

ทพ.อดเิรก ศรวีฒันาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระ  
บรมราชปูถมัภ์ ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดงานประชมุวชิาการครัง้ที ่104 (1/2560) 
ทนัตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ โดยม ี ทพ.ชวลติ   
กาญจนโอภาสวงศ์ พร้อมทัง้ทนัตแพทยจากหลากสถาบนั เข้าร่วมงาน 

ประเสรฐิ ศรอีฬุารพงศ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สยาม รเีทล ดเีวลลอ็ป     
เม้นท์ จ�ากดั จดังาน “ดอกไม้จนัทน์ แทนหวัใจ ถวายในหลวง” เชญิชวน
ประชาชนประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ เพือ่ทลูเกล้าฯ ถวายในพระราชพธิถีวายพระ
เพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

วริชั ชนิวนิจิกุล นายกสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง แสดงความยนิดีแก่ ชพี     
จลุมนต์, พล.อ.กมัปนาท รดุดษิฐ์ และ เสร ีสวุรรณนภานนท์ ทีไ่ด้รบัพระราชทาน
ปรญิญาประจ�าปี 2558-59 รุน่ที ่42 โดยม ีผศ.วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบด,ี 
สทุธเิกยีรต ิจริาธวิฒัน์ กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒุ ิร่วมแสดงความยนิดี 

อารดา จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการบริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ตี ้จ�ากดั 
(มหาชน) มอบเงินจ�านวน 50,000 บาท ให้แก่ ลอืกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรี
ต�าบลส�าโรงเหนอื เพือ่น�าไปท�ากิจกรรมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรบัปรงุทีอ่ยู่
อาศยัให้กบัผูด้้อยโอกาส ผูย้ากไร้ ผูพ้กิาร ให้มทีีอ่ยูอ่าศยัอย่างมัน่คง 

พษิณศุกัดิ ์ทรงสตัย์ ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกงานจดัแสดง และสนบัสนนุการตลาด 
บรษิทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ากดั ร่วมงานแถลงข่าว การจดังาน Bangkok 
International Auto Salon 2017 งานแสดงรถแต่ง และจ�าหน่ายอุปกรณ์โมดิ
ฟายทีใ่หญ่ทีส่ดุในอาเซยีน ทีช่าเลนเจอร์ฮอลล์ เมอืงทองธานี 

สุเรซ ซบูรามาเนยีม ประธานกรรมการบริหาร และ ฮานส์ แวน สเตียทเีจม 
ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท แสนสรา ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั ร่วมสนบัสนนุการแข่ง 
ขนักอล์ฟชงิแชมป์ระดบัโลกคร้ังที ่1 ปี 2017 ทีส่นามบนัยนักอล์ฟคลบั อ�าเภอ
หวัหนิ จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 


