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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

บ้านเมืองยุค 4.0 ภายใต้ “ทั่นผู้น�ำ” 
ต้องอยู่ภายใต้ “ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” 
บ้านเมืองจึงเหมือนอยู่ภายใต้พิธีกรรม 
ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ตอกย�้าเศรษฐกิจไทย 
ท�าไมคนจนร้องว่าไม่ไหวแล้ว คนรวยกลับรวยขึ้นๆ 
“ฐิติพล ภักดีวำนิช” ชี้ความสงบภายใต้รัฐประหาร 
อ�านาจกดทับประชาชนจนมองข้ามประชาธิปไตย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” เขย่า “โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง” 
“โสภณ พรโชคชัย” จับตา “ขึ้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม”

ไปไม่กลับ 
หลับไม่ตื่น 

ฟื้นไม่มี 
หนีไม่พ้น

ปูลี้ภัย?

เลือกตั้งพับ?

เศรษฐกิจพังครืน?

รีดภาษี?

มิจฉาอาชีวะมิจฉาอาชีวะ

ตา่งคนตา่งอยู่
เล่นใหญ่เรื่องการไล่ล่าติดตาม
ตัวมาลงโทษ แต่สญัญาณจากพี่
ใหญ่ของคสช.จับใจความได้ว่า
อยากให้จบแบบ “ต่างคนต่างอยู”่ 
ส่วนกรณคี�าตัดสนิของศาลฎีกาฯ 
เริม่มคีนต้ังค�าถามว่าประเด็นระ 
บายข้าวแบบจทีจูทีีใ่ช้ชีม้ลูความ
ผิดเป็นข้อกล่าวหาที่อยู ่ในส�า     
นวนของป.ป.ช.ต้ังแต่ต้นหรอืไม่

ค�าถามเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่และ
อนาคตของอดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์ 
ชนิวตัร มีความชดัเจนจากปาก
ของ “บิก๊ป้อม” พล.อ.ประวติร 
วงษ์สุวรรณ ว่าตอนนี้อยู่ที่ดูไบ 
ซึง่เป็นประเทศทีไ่ม่มสีนธสิญัญา
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทย แต่มี
เงือ่นไขผูอ้ยูอ่าศยัต้องไม่ใช้เป็น
ฐานเคลือ่นไหวทางการเมอืง ซึง่
อดตีนายกฯรบัปากทางดไูบจะไม่
ยุ่งการเมือง แม้เจ้าหน้าที่รัฐจะ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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 ควำมเหน็ของนำยชยัเกษม ถอื 
ว่ำน่ำสนใจ เพรำะอำจเป็นช่องทำง
ให้ยื่นอุทธรณ์ค�ำตัดสินของศำลได้ 
อย่ำงไรก็ตำม ยงัติดเงือ่นไขทีน่.ส.  
ยิง่ลกัษณ์ต้องมำยืน่อทุธรณ์ด้วยตวั
เอง
 ตบท้ำยควำมเคลื่อนไหวของ
เรือ่งนีด้้วยค�ำยนืยนัจำก นำยวษิณุ 
เครอืงำม รองนำยกรฐัมนตร ีซึง่เป็น
มอืกฎหมำยของรัฐบำลทหำรคสช.ที่
ย�้ำหนักแน่นว่ำกำรยึดทรัพย์น.ส.   
ยิง่ลกัษณ์ตำมค�ำสัง่ทำงปกครองจะ
เดนิหน้ำต่อไป แม้ศำลฎกีำฯจะตัด 
สนิว่ำกำรท�ำโครงกำรจ�ำน�ำข้ำวขำด 
ทนุไม่ผดิละเว้นปฏบิตัหิน้ำที ่เพรำะ
ถอืเป็นคนละส่วนกนั อย่ำงไรกต็ำม 
กำรยดึทรพัย์ต้องรอฟังค�ำสัง่ศำลปก 
ครองที่อดีตนำยกฯไปยื่นฟ้องค้ำน
ค�ำสั่งยึดทรัพย์ไว้ พร้อมชี้ว่ำค�ำตัด 
สินของศำลฎีกำฯไม่มีผลต่อกำร
พจิำรณำคดขีองศำลปกครอง เพรำะ
เป็นคนละส่วนกนั
 ส่วนความเคลื่อนไหวของอดีต
นายกฯ แม้ “บิก๊ป้อม” จะบอกว่าอยู่
ดูไบ แต่สื่อต่างประเทศบางส�านัก
รายงานว่าขณะนี้อดีตนายกฯอยู่
ประเทศอังกฤษมากว่า 2 สัปดาห์
แล้ว ส�าหรับความคืบหน้าเรื่องหา
ถิน่ทีอ่ยูถ่าวร มอีดตีส.ส.บางคนบอก
ว่าเป้าหมายขอลี้ภัยอาจไม่ได้อยู่ที่
องักฤษ แต่เป็นเยอรมนี
 ความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับ
เรื่องอดีตนายกฯ คงมีมาอีก
เรือ่ยๆ และเมือ่เวลาผ่านไปทกุ
อย่างจะชดัเจนขึน้ในทีส่ดุ ทัง้
เรือ่งขอลีภ้ยั และเรือ่งอนาคต
ทางการเมอืง

หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงตดัสนิจ�า
คกุ 5 ปี น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร อดตี
นายกรฐัมนตร ีความผดิฐานละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยปละละเลย
ให้ความเกิดความเสียหายในโครง 
การรบัจ�าน�าข้าวกม็คีวามเคลือ่นไหว
ตามมาอย่างมากมาย
 ควำมเคลื่อนไหวแรกเป็นกำร
เทกแอ็คช่ันของฝ่ำยต�ำรวจ ที่ขอ
หมำยค้นเข้ำตรวจค้นบ้ำนพักของ
อดตีนำยกรฐัมนตร ี เป็นกำรตรวจ
ค้นเพือ่หำข้อมลูเชือ่มโยงเอำผดิกบั
คนทีพ่ำอดตีนำยกฯหลบหน ี ไม่ใช่
กำรค้นเพือ่ตดิตำมหำตวั เพรำะรูดี้
ว่ำอดตีนำยกฯไม่อยูใ่นไทยแล้ว
 ควำมเคลือ่นไหวทีส่องเป็นกำร
เทกแอ็คช่ันของกระทรวงกำรต่ำง
ประเทศในกำรเพิกถอนพำสปอร์ต
ของอดีตนำยกฯ ซ่ึงทั้งสองเรื่อง
เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมขั้นตอน
ของเจ้ำหน้ำทีร่ฐั
 แต่เรื่องที่น่ำสนใจมำกกว่ำกำร
ค้นบ้ำนพักและกำรถอนพำสปอร์ต
คือกำรให้สัมภำษณ์ของพี่ใหญ่
อย่ำง “บิก๊ป้อม” พล.อ.ประวติร 
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำ 
โหม ที่พูดชัดเจนว่ำขณะนี้อดีตนำ
ยกฯอยู่ที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐ
อำหรบัเอมเิรตส์ ซ่ึงประเทศนีไ้ม่มี
สนธสิญัญำส่งผูร้้ำยข้ำมแดนกบัไทย 
แต่จำกกำรประสำนทรำบว่ำมีนโย
บำยไม่ยุง่กำรเมอืงไทย คนทีไ่ปพกั
อำศยัต้องไม่ใช้เป็นฐำนเคลือ่นไหว
ทำงกำรเมือง ซึ่งอดีตนำยกฯได้
รบัปำกว่ำจะไม่ยุง่กำรเมอืง ส่วนจะ
เชือ่ใจได้หรอืไม่ต้องรอดู
 ประเด็นที่ “บิ๊กป้อม” ต้อง 
การสื่อคืออยากให้เร่ืองจบ คน
หนีไปแล้วตามตัวก็ไม่ได้ และ
รบัปากจะไม่เคลือ่นไหวทางการ
เมอืง ส่วนใครมหีน้าทีจ่ะเทก-

แอค็ชัน่อย่างไร ก็ว่ากนัไปตาม
บท บาทของแต่ละคน
 นอกจำกประเด็นเรื่องกำรติด 
ตำมตัวแล้ว ยังมีประเด็นควำมคิด
เหน็ทำงข้อกฎหมำยต่อค�ำพพิำกษำ
น่ำสนใจออกมำจำก นายชยัเกษม 
นิติสิริ อดีตอัยกำรสูงสุด ต้ังประ    
เด็นว่ำค�ำพิพำกษำของศำลอำจมี
ปัญหำหรอืไม่ เพรำะคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลและ    
ให้อยักำรสงูสดุฟ้องในข้อหำปล่อย
ปละละเลยให้เกิดควำมเสียหำยใน
โครงกำรรบัจ�ำน�ำข้ำว แต่ค�ำพพิำก 
ษำที่ออกมำปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ 
กระบวนกำรที่น�ำไปสู่กำรลงโทษ
อดีตนำยกฯเป็นเรือ่งของกำรระบำย
ข้ำวแบบรฐัต่อรฐัหรอืจทีจูี

 “ค�าฟ้องท่ีสงัคมเข้าใจในเวลานี้ 
คอืค�าฟ้องระบวุ่าน.ส.ยิง่ลกัษณ์ ด�า 
เนนิการโครงการรับจ�าน�าข้าว โดย
ปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสีย
หาย ไม่ใช่ประเดน็การระบายข้าว ซึง่
เป็นข้อกล่าวหาทีศ่าลให้น�า้หนกัจน
น�ามาสูก่ารลงโทษจ�าคกุเป็นเวลา 5 
ปี ทีมทนายความของอดีตนายกฯ
ต้องไปดคู�าฟ้องให้ละเอยีดอกีครัง้ว่า
ป.ป.ช.กล่าวหาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ใน
ประเดน็ใด และมเีร่ืองของการระ-
บายข้าวแบบรัฐต่อรัฐในค�าฟ้องต้ัง 
แต่ต้นหรือไม่ หากไม่มีประเด็นนี้
ตัง้แต่ต้น ค�าพพิากษาทีอ่อกมาอาจ
มปัีญหาในข้อกฎหมาย เพราะหลกั
การของการฟ้องคอืต้องแจ้งข้อกล่าว
หาต่อจ�าเลยอย่างชัดแจ้งครบถ้วน
เพือ่เปิดโอกาสให้โต้แย้งได้”

คนที่ไปพักอาศัยต้องไม่ใช้
เป็นฐานเคลื่อนไหวทางการเมือง

ซึ่งอดีตนายกฯรับปากจะไม่ยุ่งการเมือง

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4677 (1202) วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รำยงำน)

ตา่งคนต่างอยู่
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

  อาตมาอยากให้ช่วยท�าความเจรญิกบั
ศาสนาแบบใช้สตปัิญญา จะสร้างอะไรก็
ขอให้สร้างแล้วเพรศิแพร้วแพรวพราว สร้าง
แล้วต้องเจรญิศรทัธา ไม่ใช่มแีต่คนไม่มา
วดัอกี รบัไม่ได้อะไรท�านองนี้ 
 เมื่อเรำเรียกร้องให้คนเข้ำวัด ท�ำนุบ�ำรุง
ศำสนำ แต่กลบัมแีต่คนรบัไม่ได้ นีย่งัโชคดทีี่
ไม่มพีระหวัดือ้ เมือ่ชำวบ้ำนและผูใ้หญ่ตกัเตอืน
กร็บีปรบัปรงุแก้ไข ท�ำผดิให้เป็นถกู อะไรไม่ดกี็
ท�ำให้ดขีึน้ ไม่ดนัทรุงั
 คนเราต้องมสี�านกึทีด่ ีถ้าผดิกต้็องแก้ไข ถ้า
ถกูกท็�าต่อไป เป็นหลกัการสากล ถ้าไม่ฟังใคร
เลยหรอืดือ้ด้านกมี็แต่ความเสียหาย ก็ขอให้รูจ้กั
แก้ไขปรบัปรงุให้เป็นทีย่อมรบั ถ้าไม่ดนัทรุงัก็
ไม่มใีครถอืโทษโกรธหรอก แต่ถ้าอ้างโน่นอ้าง
นี ่ดนัทรุงัต่อไป มนักจ็ะล�าบากจะยุง่ยาก
  อาตมาก็ขอให้วดัทัง้หลายน�าไปเป็นบท
เรยีนเป็นตวัอย่าง ไม่ให้วดัเกดิเรือ่งแบบนี้
เดด็ขาด ไม่เช่นน้ันศรทัธาของญาตโิยมก็
จะหดหายไปหมด เมือ่วดัท�าให้ญาตโิยม
เกดิศรทัธาท่ีดีกจ็ะล�า้เลศิประเสรฐิศร ีเพราะ
ท�าถกู ท�าด ีท�าล�า้เลศิ อย่าไปคดิว่าเสยีหน้า 
เสียทรัพย์ อะไรไม่ดีก็สมควรต้องแก้ไข
ปรบัปรงุให้ถกูต้อง เหมาะสม ชาวพทุธก็
ต้องไม่ถอืโทษโกรธเคอืง ต้องรูจ้กัให้อภยั 
เมือ่วดัปรบัปรงุแก้ไขให้ถกูต้อง
  เจรญิพร

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

  
In Brief : ย่อความ

เลกิหวัดือ้

 

คนเราต้องมีส�านึกที่ดี ถ้าผิดก็ต้อง
แก้ไข ถ้าถกูกท็�าต่อไป เป็นหลกัการ
สากล ถ้าไม่ฟังใครเลยหรือดื้อด้าน
ก็มีแต่ความเสียหาย

วำทกรรมยุค “ท่ันผู้น�า” ที่เต็มไป
ด้วยควำมดแีละคณุธรรม จึงไม่แปลก
ที่ประกำศว่ำ “จะท�าให้โลกรู้ว่าจะ
ขจดัการทจุรติคอร์รปัชนัให้หมด
จากประเทศไทย” ค�ำถำมคอืคนทัง้
โลกจะเชื่อหรือไม่? 
 เหมือนที่ “ทั่นผู้น�า” บอกว่ำ ตัว
เองเดินมำด้วยควำมมั่นใจ เพรำะไม่
ได้ท�ำอะไรผิด เมื่อไม่ได้ท�ำอะไรผิดก็
เดินเชิดหน้ำเข้ำมำได้ แต่ถ้ำท�ำผิดก็
คงต้องเดนิก้มหน้ำเข้ำมำ ทัง้ยงัยกคดี 
“รบัจ�าน�าข้าว” เตอืนประชำชนอย่ำ
เลือกผิดอีก
 “iSpace Thailand” จึงตั้งค�ำ 
ถำมว่ำ “ทั่นผู้น�า” ไม่เคยท�ำผิดจริง
หรือ? ถ้ำไม่เคยท�ำผิดจะ “นิรโทษ
กรรม” ตนเองและพวกท�ำไม? เหตุ
ใดต้องมี “มาตรา 44” ไว้คุ้มครอง
ตนเอง???
 การกล่าวว่าประชาชนเลอืกคนผดิ 
ถอืเป็นการดูถกูประชาชนหรอืไม่??? 
อย่าลมืว่า “ทัน่ผูน้�า” ไม่ได้มปีระชา-
ชนเลือกเข้ามา!!!
 วำทกรรม “เอาดีใส่ตัว เอาชั่ว
ใส่ผู้อื่น” ไม่ใช่เร่ืองแปลกส�ำหรับ
มนษุย์โลก แต่ส�ำหรบั “ผูน้�ำประเทศ” 
ไม่ได้สะท้อนให้เห็นตัวตนที่แท้จริง
เท่ำนั้น แต่ยังสะท้อนถึงบ้ำนเมือง
ขณะนั้นเป็นอย่ำงไร?
 เหมือนการ “ปฏิรูปประเทศ” 
ภายใต้ “ระบอบประชาธิปไตย” 
ทีอ่�านาจเป็นของประชาชนกบัภาย
ใต้ “ระบอบเผด็จการ” ที่อ�านาจ
อยูก่บัคนๆเดยีวหรอืกลุม่เดยีว ก็
จะแตกต่างกันสิ้นเชิง! 

ความแตกต่าง!
“ไอ้เสือถอย” วัดบำงขุนเทียนนอกยอมทุบ
โคมไฟคล้ำยอวัยวะเพศชำยล้อมรอบรูปหล่อ
หลวงปูท่วดบนวหิำรทีอ่ยูร่ะหว่ำงก่อสร้ำง พร้อม
เคลือ่นย้ำยประตมิำกรรมคล้ำยอวยัวะเพศชำย
สีขำวที่เรียกว่ำ “ปลัดขิก” ออกจำกบริเวณ       
วดั หลังโดนวจิำรณ์อย่ำงหนกัว่ำไม่เหมำะสม 
ท�ำไม่ดไีม่งำม ถอืว่ำสมภำรไม่ได้เป็นคนหวัดือ้ 
เมือ่รูว่้ำไม่ถกูใจชำวบ้ำนกล้็มเลกิ รือ้ถอน ทบุ
ทิง้ ผดิแล้วแก้ไข ยงัมโีอกำสเป็นบณัฑติได้ ถ้ำ
ผิดแล้วไม่แก้ไข และดันทุรังต่อก็จะเป็นเรื่อง    
ยดืยำว
  กข็อให้ส�ำเหนยีกว่ำ ใครจะมำสร้ำงมำท�ำอะ 
ไรกข็อให้ท�ำแล้วเป็นคณุ ไม่เป็นโทษต่อศำสนำ 
ไม่เกดิประโยชน์ กอ็ย่ำไปบรจิำค อย่ำสร้ำง อย่ำ
ท�ำ ยงัมกีจิทำงศำสนำอกีมำกมำยให้ร่วมท�ำนุ
บ�ำรุง ท�ำอย่ำงมีสติปัญญำ ไม่ใช่ท�ำแล้วเสีย
เปล่ำต้องมำทบุทิง้ เสยีทัง้เวลำทัง้ทรพัย์ 
 ท�ำไมยงัมีคนคดิเรือ่งนอกกรอบ นอกจำรตี
ประเพณทีีด่งีำม เรำต้องมองตรงนีใ้ห้ออก จะ
ได้ไม่เสยีทัง้ทรพัย์ ทัง้เวลำ และสตปัิญญำ ชำว
พุทธต้องตระหนักว่ำจะร่วมสร้ำงอะไรกับวัด 
ไม่ใช่บรจิำคแล้วต้องมำสะเทอืนใจไม่สบำยใจ
ภำยหลงั บญุกไ็ม่เกดิ แถมจติใจยงัเศร้ำหมอง 
และยงัเกดิควำมมัวหมองกบัศำสนำอกี ท�ำให้
ศำสนำพทุธถกูมองว่ำมแีต่เรือ่งไร้สำระ ไม่ได้
เชิดหน้ำชูตำควำมเป็นชำวพุทธให้ดูว่ำล�้ำเลิศ
ด้วยสตปัิญญำเลย  
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พร้อมเข้าเทรด : นางสาวพา-
พิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั รชิสปอร์ต 
จ�ากัด (มหาชน) แถลงข่าวความ
พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาด-
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
เสนอขายหุ้นไอพีโอจ�านวน 200 
ล้านหุน้ เตรยีมแผนเดนิหน้าโรด 
โชว์ 5 จังหวัด พร้อมเทรด SET 
ปลายปีนี้ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,200.00 บำท

 ขำย 20,300.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,829.00  บำท

 ขำย   20,300.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,280.91 ขำย 1,281.26
ลอนดอน ซื้อ 1,280.77 ขำย 1,281.20

ภาวะหุ้น 28 กันยายน 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

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) 

33.7 

39.94

46.54625

4.395

0.30858

24.8695

-3.91  1,666.36  
  61,529.54
-9.21  2,392.24  
  44,102.34
-4.29  1,066.16  
  35,056.76
+2.11  568.12  
  3,166.35

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,784.60  -9.97

2,489.84  -7.05

 2,595.35  -5.36  

1,943.85  -9.09

 2,517.03  -6.78

 2,993.52  +21.05

1,314.01  -7.59

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

6,363.02

10.34

7,521.35

12.22

-1,158.33

-

18,476.03

30.03

21,331.75

34.67

-2,855.72

-

27,986.72

45.49

25,805.06

41.94

2,181.66

-

กองทนุซลิคิอนวลัเลย์

ต่ำงๆ โดยจดุเด่นของกองทนุคอื
กำรมพีำร์ตเนอร์ผูบ้รหิำรกองทนุ
ที่มีควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญ
ท้ังกำรเสำะหำธุรกิจและเจรจำ
ร่วมทนุ กำรค�ำนวณผลตอบแทน 
วิธีกำรตรวจสอบธุรกิจ และกำร
เพิม่ควำมสำมำรถของสตำร์ตอัพ 
นำย Alastair Trueger หุ้นส่วน
ผู้ก่อต้ังครเีอทีฟเวนจอร์ กล่ำวว่ำ 
กลุ่มเป้ำหมำยของกองทุนคอืนกั
ลงทุนท่ีมคีวำมมัง่คัง่ เหน็โอกำส
และเข้ำใจกำรลงทุนสตำร์ทอัพ   
ที่จะเปลี่ยนแปลงโลก ซึ่งที่ผ่ำน
มำบริษัทประสบควำมส�ำเร็จใน
กำรวำงระบบ ช่วยในกำรวจิยัและ
พัฒนำในเชิงพำณิชย์ 
 ส�ำหรบักองทนุร่วมลงทนุกอง 
2 มนีกัลงทนุรุน่ใหม่ทีม่วีสัิยทศัน์
และเหน็โอกำสในกำรลงทุนตอบ
รบัแล้วคือ นำยชำนนท์ เรอืงกฤตยำ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรบริษัท 
อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด 
(มหำชน) นำยสิทธิชัย ลีสวัสดิ์-
ตระกูล ประธำนกรรมกำรบริ 
หำรบริษัทมิลล์คอน สตีล จ�ำกัด 
(มหำชน) เข้ำลงทุนใน Builk 
บริษัทสตำร์ตอัพที่มีนวัตกรรม
เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงชั้นน�ำของ
ไทย  

 ท่ีผ่ำนมำครีเอทีฟเวนเจอร์
ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเข้ำลง 
ทุนสตำร์9อัพในซิลิคอนวัลเลย์ 
อำทิ บริษัท Dishcraft ซึ่งสร้ำง
นวัตกรรมหุน่ยนต์ปฏบิตังิำนใน
ห้องครัวเพื่อแก้ปัญหำแรงงำน
ขำดแคลนในธุรกิจบริกำรด้ำน
โรงแรม ภตัตำคำร และธุรกจิเอน
เตอร์เทนเมนต์ขนำดใหญ่ นอก 
จำกนี ้ยงัลงทนุใน ALICE Tech-
nologies ซึง่สร้ำงระบบ AI ซอฟต์ 
แวร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำร
จัดกำรกำรก่อสร้ำงโครงกำรอสงั 
หำรมิทรพัย์ ท�ำให้ประหยดัค่ำใช้
จ่ำยถึง 4% และลดเวลำกำรก่อ 
สร้ำง 14% ซึ่งครีเอทีฟเวนเจอร์
ร่วมมอืกบับรษิทัอนนัดำฯ น�ำเทค 
โนโลยีของ ALICE มำสู่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย 

ครเีอทฟีเวนจอร์กองทนุร่วมลงทนุในสหรฐัโดยคนไทย เพ่ือลง
ทุนในสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีชั้นสูงในซิลิคอนวัลเลย์ เปิด
กองทุนใหม่มลูค่า 50 ล้านเหรยีญสหรฐั โรดโชว์ไทยและสงิค 
โปร์ เน้นลงทุนภาคอตุสาหกรรมและเทคโนโลยดีแูลผูส้งูวยั 

 นำยแชมป์ สุทธพิงษ์ชยั ผู้จดั 
กำรหุ้นส่วนบริษัท ครีเอทีฟเวน
จอร์ จ�ำกดั (Creative Ventures) 
ธุรกิจกองทุนร่วมลงทุน เปิดเผย
กำรเปิดกองทุนร่วมลงทุนกองท่ี 
2 มลูค่ำ 50 ล้ำนเหรยีญสหรฐั เพือ่
ลงทุนในธุรกิจสตำร์ตอัพในซิลิ
คอนวลัเลย์ เน้นกำรลงทนุบรษิทั
ที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงท่ี
จะเปลี่ยนโลก (Deep techno-
logy) โดยธุรกิจที่จะเข้ำลงทุน
ต้องอยู่ในเมกกะเทรนด์ (Mega 
Trend) หรอืแนวโน้มใหญ่ของโลก
อนำคตใน 3 ด้ำน คือ ธุรกิจที่ใช้
เทคโนโลยีช่วยดูแลคุณภำพชีวิต
ผู้สูงวัย ธุรกิจเทคโนโลยีแก้ปัญ 
หำกำรขำดแคลนแรงงำน และ ธรุ 
กจิดแูลหรอืแก้ปัญหำกำรเปลีย่น 
แปลงสภำพภมูอิำกำศ หรอืภำวะ
โลกร้อน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับภำค
กำรผลติอตุสำหกรรม กำรเกษตร
และกำรบริกำรดูแลสุขภำพ 
 นำยแชมป์ กล่ำวว่ำ ในซิลคิอน 
วัลเลย์เป็นศูนย์รวมของบริษัทที่
ด�ำเนนิธรุกิจเทคโนโลยีขัน้สงู ปัญ-
ญำประดิษฐ์ หุ่นยนต์ คอมพิว 
เตอร์วิชั่น เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ 
ขัน้สงูและชวีวทิยำสงัเครำะห์ เพือ่
ตอบสนองกำรด�ำเนนิธรุกจิสำขำ

แชมป์ สุทธิพงษ์ชัย
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แต่งตั้งผู้จัดจ�าหน่าย : นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ลงนาม
ในสัญญาแต่งตั้ง บล.บัวหลวง และ บล.กสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัด
จ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย เน่ืองในโอกาสเตรียมเสนอขาย
หุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และหุ้นสามัญเดิม 

ซื้อขายวันแรก : ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ-
หาร บมจ.เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ ร่วมพธิเีปิดการซือ้ขายวนั
แรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ 
คอร์ปอเรชั่น โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SSP”

เศรษฐกิจ

 นำยฐำกร ตณัฑสทิธิ ์เลขำธ-ิ
กำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กจิกำรโทรทศัน์ และกจิกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) 
ได้ลงนำมในสัญญำโครงกำรจัด
ให้มีสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่
และบรกิำรอนิเทอร์เนต็ควำมเรว็
สงูในพืน้ทีช่ำยขอบ 3,920 หมู่บ้ำน 
จ�ำนวน 8 สญัญำ วงเงนิ 12,989.69 
ล้ำนบำท โดยจะเร่งด�ำเนินกำร
เพ่ือให้เปิดใช้ได้ภำยในปีนี ้ ประ 
ชำชนในพื้นที่โครงกำรสำมำรถ
ใช้อนิเทอร์เน็ตควำมเรว็สงู 30/10 
Mbps ในรำคำไม่เกนิ 200 บำท
ต่อเดอืน
 นอกจำกน้ี จะม ีUSO แพก็
เกจรุน่เล็ก ควำมเรว็ 15 Mbps 
รำคำไม่เกนิ 150 บำทต่อเดอืน 
และ USO แพ็คเกจรุ่นจิว๋ ควำม 
เรว็ 10 Mbps รำคำไม่เกนิ 100 
บำทต่อเดือน เฉล่ียไม่เกนิเมกละ 
10 บำท ให้บรกิำรส�ำหรบัผูท้ีม่ี
รำยได้น้อยและมีควำมต้องกำร  
ใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีควำมเร็ว
ต�ำ่กว่ำ 30 Mbps

 ส่วนกำรให้บรกิำรทีไ่ม่เสยีค่ำ
บรกิำรเพือ่สำธำรณะ ได้แก่ สัญ-
ญำณไวไฟสำธำรณะ 3,149 จุด 
เฉลีย่หมูบ้่ำนละ 1 จดุ อินเทอร์-
เนต็ควำมเรว็สงูในหน่วยงำนภำค
รัฐ ท้ังโรงเรียนและโรงพยำบำล  
ส่งเสรมิสขุภำพประจ�ำต�ำบลรวม 
1,317 แห่ง รวมทัง้ศนูย์บรกิำรอนิ 
เทอร์เนต็สำธำรณะ 763 ศนูย์ พร้อม
ผูด้แูลประจ�ำศนูย์อย่ำงน้อย 1 คน 
ซึง่จะให้บรกิำรฟรตีลอดระยะเว-
ลำ 5 ปี
 นำยฐำกร กล่ำวว่ำ ได้วำงเป้ำ
หมำยให้มีบริกำรอินเทอร์เน็ต
ควำมเรว็สูงไม่ต�ำ่กว่ำ 30 Mbps 
ไม่น้อยกว่ำ 588 หมูบ้่ำนภำยใน
เดือนธันวำคมนี้และอีก 2,352 
หมู่บ้ำนภำยในเดือนเมษำยนปี
หน้ำ ก่อนเปิดให้บรกิำรครบ 100% 
ในเดอืนสงิหำคม 2561 โดยกำร
ด�ำเนนิโครงกำรเนต็ชำยขอบครัง้
นีส้ำมำรถประหยดังบประมำณได้ 
624.93 ล้ำนบำทจำกรำคำกลำง
โครงกำร 13,614.62 ล้ำนบำท ซึง่
จะช่วยให้ประชำชนในพื้นที่ห่ำง

ไกลเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตรำคำถูก
อย่ำงท่ัวถงึและเท่ำเทียม 
 8 สญัญำทีล่งนำม ได้แก่ 1. 
พืน้ท่ีชำยขอบกลุ่มท่ี 1 (ภำคเหนือ 
1) ส่วนท่ี 1 ให้บรกิำรโดยบรษิทั 
ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น 
จ�ำกัด 2.พืน้ทีช่ำยขอบกลุม่ที ่ 2 
(ภำคเหนอื 2) ส่วนท่ี 1 ให้บรกิำร
โดยบรษิทั ทโีอท ีจ�ำกดั (มหำชน) 
3.พื้นที่ชำยขอบกลุ่มที่ 3 (ภำค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ) ส่วนท่ี 1 ให้
บริกำรโดยบริษัท ทีโอที จ�ำกัด 
(มหำชน) 4.พืน้ท่ีชำยขอบกลุ่มท่ี 
4 (ภำคกลำง-ใต้) และกลุ่มท่ี 5 
(3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวม 4 
อ�ำเภอในจังหวัดสงขลำ) ส่วนท่ี 1 
ให้บริกำรโดยบริษัท อินเตอร์-
ล้ิงค์ เทเลคอม จ�ำกัด (มหำชน) 

กสทช. เดนิหน้าโครงการเนต็ชายขอบลงนามแล้ว 8 สญัญา 
เร่งเปิดบริการในสิ้นปีนี้ คิดค่าบริการไม่เกินเดือนละ 200 
บาท

‘เนต็ชายขอบ’ไมเ่กนิเดอืนละ200

5.พื้นที่ชำยขอบกลุ่มที่ 1 (ภำค
เหนือ 1) ส่วนท่ี 2 สญัญำณโทร 
ศัพท์เคลื่อนท่ีโดยบริษัท ทีโอที 
จ�ำกดั (มหำชน) 6.พืน้ทีช่ำยขอบ
กลุ่มท่ี 2 (ภำคเหนือ 2) ส่วนที ่2 
สัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดย
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยนูเิวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกดั 7.พืน้ทีช่ำย
ขอบกลุม่ที ่3 (ภำคตะวนัออกเฉยีง
เหนอื) ส่วนที ่2 สญัญำณโทรศพัท์
เคล่ือนท่ีโดยบริษัท ทร ูมฟู เอช ยู
นิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกดั 
8.พื้นที่ชำยขอบกลุ่มที่ 4 (ภำค
กลำง-ใต้) และกลุม่ที ่5 (3 จังหวดั
ชำยแดนภำคใต้ รวม 4 อ�ำเภอใน
จงัหวัดสงขลำ) ส่วนท่ี 2 สญัญำณ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยบรษิทั กสท 
โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน) 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘มกููรซู่า-บาร์ตี’้ก�าชยัทีจ่นี
การ์บีเน่ มูกูรูซ่า มือ 1 ของโลก แชมป์
วมิเบลิดัน เอำชนะ แมกดำ ไลเนตเต้ 6-2, 
1-6, 6-4 ผ่ำนเข้ำรอบก่อนรองชนะเลศิ ไป
พบกบั เจเลน่ำ ออสตำเพนโก แชมป์เฟรนช์ 
โอเพ่น ในรำยกำรอูฮ่ัน่ โอเพ่น ทีป่ระเทศจนี   
 ส่วนอกีคูห่นึง่ แอชไลจ์ บำร์ตี ้จำกออส-
เตรเลยี ท่ีเอำชนะ โจฮนัน่ำ คอนต้ำ มอื 1 
จำกสหรำชอำณำจกัร มำได้ในรอบก่อนหน้ำ
นี ้ ยงัคงโชว์ผลงำนได้ด ี เมือ่เอำชนะ แอก- 
เนียซก้ำ รดัวำนสกำ จำกโปแลนด์ 4-6, 6-0, 
6-4  โดยจะเข้ำไปพบกบั คำโรลน่ิำ พลสิโค
ว่ำ ทีเ่อำชนะเฉยีง หวงั มำได้ 6-2, 6-1  
 ขณะทีฝ่่ำยชำย ไคย์ล เอด็มนุด์ จำกสห
รำชอำณำจกัร มอีนัต้องตกรอบ เมือ่พ่ำยให้
กบั จำเรด โดนลัด์สนั นกัหวดจำกสหรฐั-
อเมรกิำ 6-0, 1-6, 6-4 

‘นาดาล’ช‘ูโมย่า’ช่วยได้ 
ราฟาเอล นาดาล มอื 1 ของโลกฝ่ำยชำย 
กล่ำวยอมรบัว่ำ กำรเอำ คาร์ลอส โมย่า เข้ำ
มำอยู่ในทมีโค้ช ท�ำให้เขำมคีวำมสดชืน่ และ
พลังงำนเชิงบวกในสนำมฝึกซ้อมเป็นอย่ำง
มำก 
 “คำร์ลอส คอืผูส้นบัสนนุทีด่มีำก เขำเข้ำ
มำสร้ำงควำมตื่นเต้นและมีควำมเชื่อในสิ่ง
ใหม่ๆ ผมสำมำรถท�ำให้ผลกำรแข่งขันดข้ึีน 
เขำช่วยผมได้มำกจรงิๆ” มอื 1 ของโลกวยั 31 
ปี กล่ำว “ท�ำให้บรรยำกำศกำรฝึกซ้อมดสูด 
ชืน่มำก มีพลงับวกมำกขึน้ เรำได้เปลีย่นแปลง
รปูแบบกำรฝึกซ้อม และส�ำหรบั โทนี ่ลงุของ
ผม กโ็อเคอยูแ่ล้ว เมือ่มสีิง่ใหม่ๆเข้ำมำ มนัก็
เป็นเรือ่งทีง่่ำยทีจ่ะรบัฟัง เพรำะว่ำมนัคอืควำม
แตกต่ำง แต่ท�ำให้ทกุอย่ำงดงู่ำยขึน้”   

‘ฮามลิตนั’ขอท�าให้ดทีีส่ดุ
ลูอิส ฮามิลตัน ผู้น�ำในตำรำงกำรแข่งขัน
ฟอร์มูล่ำ วนั ในฤดกูำลนี ้ยนืยนัขอท�ำให้ดี
ทีส่ดุ ในกำรแข่งขนัมำเลเซยี กรงัด์ปรซ์ี ใน
ช่วงสดุสปัดำห์นี้ 
 สถำนกำรณ์ล่ำสดุ ฮำมลิตนั มแีต้มน�ำ เซ
บำสเตยีน เวตเตล อยู ่ 28 แต้ม และจำก
ชัยชนะสนำมล่ำสดุ ท่ีสิงคโปร์ ท�ำให้ ฮำมลิ
ตัน คว้ำชยัได้ 3 สนำมตดิต่อกนั อย่ำงไร
กต็ำม ฮำมลิตนั วยั 32 ปี กม็คีวำมทรงจ�ำที่
ไม่ดนัีกท่ีสนำมเซปัง 

“ซโิก้” เกยีรตศิกัดิ ์เสนาเมอืง อดตีเฮดโค้ช
ทมี “ช้ำงศกึ” ออกมำปฏเิสธข่ำวลอืทีว่่ำ เขำก�ำ 
ลงัเตรยีมตวัไปคมุทมีชำตเิวยีดนำม พร้อมยนื 
ยันเป้ำหมำยของเขำในเวลำนี ้ กค็อืกำรสอบใบ
อนญุำต Pro Licence ของ AFC ก่อนทีจ่ะรบั
งำนใหม่ ตัง้เป้ำคมุทมีต่ำงแดน
 ซโิก้ พำทมีชำตไิทย คว้ำแชมป์ SFF CUP 
2 สมัย เพ่ิงจะลำออกจำกต�ำแหน่งโค้ชทมีท่ำเรอื
เมือ่สปัดำห์ท่ีแล้ว หลังจำกทีพ่ำทมีชนะเพยีงนัด
เดยีว จำก 10 นดั โดย ซโิก้ ยนืยนัว่ำ เขำตัง้ใจ
ที่จะสอบใบอนุญำตก่อนที่จะรับงำนโค้ชช่วงปี
หน้ำ
 ซโิก้ เข้ำรบัรำงวลัโค้ชยอดเยีย่มประจ�ำปีของ 
AFF ทีบ่ำหล ีเมือ่สปัดำห์ทีแ่ล้ว แต่ควำมสนใจ
ของหลำยคนให้ควำมสนใจไปที่กำรพูดคุยกับ
เจ้ำหน้ำทีข่องสหพนัธ์ฟตุบอลเวยีดนำม ถงึต�ำ
แหน่งเฮดโค้ชทมีชำตทิีย่งัคงว่ำงอยู่ 
  แต่ ซโิก้ ยนืยนัว่ำ ไม่มใีครเข้ำมำคยุกบัเขำ
ถึงเรื่องกำรไปคุมทีมชำติเวียดนำม แต่อำจจะ
เป็นไปได้ว่ำ ข่ำวลือที่เกิดขึ้นนั้น อำจจะเป็น
เพรำะว่ำเขำมสีำยสัมพนัธ์ทีด่ีกบัประเทศเวียด 

เกลนน์ ฮอดเดลิ อดตีต�ำนำนของทมี “ไก่เดอืย
ทอง” ทอ็ตแนม ฮอต สเปอร์ส กล่ำวยอมรบัว่ำ 
แฮร์รี ่ เคน จะกลำยเป็นดำวเตะทีย่ิง่ใหญ่ของ
ถืน่ไวท์ ฮำร์ท เลน ได้อย่ำงแน่นอน หลงัจำกที่
ล่ำสดุ เคน ท�ำแฮตทรกิ ในเกมทีเ่อำชนะ อโป
เอล นโิคเซยี ในแชมเป้ียนส์ ลกี เมือ่วนัองัคำร
ทีผ่่ำนมำ โดยกองหน้ำทมีชำตอิงักฤษ วยั 24 ปี 
ซดัแฮตทรกิไปแล้ว 6 ครัง้ในปี 2017 และยงิไป
แล้ว 11 ประตจูำก 7 เกมในเดอืนนี ้   
 เมือ่ เคน โดนสือ่มวลชนถำมถงึคอมเมนต์
ของ ฮอดเดลิ ทีบ่อกว่ำ เขำจะเป็นหนึง่ในกอง

นำม ทีก่่อนหน้ำนีเ้คยค้ำแข้งและเป็นโค้ชทีน่ัน่ 
 “ข่ำวลอืมำจำกสือ่ของเวยีดนำม แต่ไม่มีใคร
จำกทำงสหพนัธ์คยุกบัผม” ซโิก้ กล่ำว “อำจจะ
เป็นเพรำะว่ำส่ือทีโ่น่นพยำยำมทีจ่ะเชียร์ผมให้
รบังำนทีน่ั่น เพรำะผมเคยอยูท่ีน่ั่น หลำยคนพดู
กนัถงึเรือ่งของผมกบัทมีเวียดนำม แต่มนัไม่เกดิ
ขึน้”
 “ส�ำหรบัผมแล้ว ผมต้องกำรทีท่�ำเรือ่งของ
กำรสอบใบอนญุำตก่อน ซ่ึงจะจบในปีนี ้ แล้ว
ค่อยกลับมำดูงำนโค้ชอีกครั้งในปีหน้ำ ผมไม่
ต้องกำรทีจ่ะกลบัมำคมุทมีในช่วงนี”้ 
 “เมือ่ผมได้รบัใบอนญุำตแล้ว ผมจะมอีสิระ
มำกข้ึน มทีำงเลือกมำกข้ึน และหำกว่ำคณุได้รับ
ใบอนญุำตแล้ว คณุจะคมุทมีในประเทศเหรอ? 
หำกคุณมองไปที่โค้ชชั้นน�ำ อย่ำง เจอร์เกน        
คลิ้นส์มันน์ หรือว่ำ โชเซ มูรินโญ่ พวกเขำ
สำมำรถไปคุมทมีทีไ่หนก็ได้ ท�ำงำนได้หลำยลกี 
หลำยประเทศ” 
 “คณุต้องกำรให้โค้ชไทยท�ำงำนในประเทศ 
ไทย หรอืว่ำคุณอยำกจะเหน็พวกเขำไปเกบ็เกีย่ว
ประสบกำรณ์ทีป่ระเทศอืน่บ้ำง?” ซโิก้ ทิง้ท้ำย  
   

‘ฮอดเดลิ’ช‘ูเคน’ยอดกองหน้า

‘ซิโก้’หวังคุมทีมต่างแดน

หน้ำทีย่ิง่ใหญ่ของสเปอร์ส อย่ำงแน่นอน เคน 
ตอบว่ำ “มนัเป็นค�ำชืน่ชมทีย่ิง่ใหญ่มำก ผมกจ็ะ
ตัง้ใจในสิง่ทีผ่มต้องท�ำต่อไป” 
 ส�ำหรบั ฮอดเดลิ กองกลำงเท้ำชัง่ทอง ลง
เล่นให้กบัทมีสเปอร์ส มำกถงึ 490 นดั ช่วงปี 
1975-1987 ยงิไป 110 ประต ู ก่อนทีจ่ะเข้ำมำ
ด�ำรงต�ำแหน่งผูจ้ดักำรทมี ในปี 2001 
 เคน อยูใ่นอนัดบัที ่14 ของรำยช่ือท่ีท�ำประตู
สงูสดุให้กบัทมี ด้วยจ�ำนวนประต ู108 ประตใูน 
173 เกม ยงัตำมหลงั จมิมี ่กรฟีส์ ผูย้ดึสถติขิอง
ทมี ทีย่งิไป 158 ประต ู 
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ปำเรษ นำธ แห่งอินเดีย เสนอภำพนี้ใน caglecartoons.com 
สะท้อนสัญญำห้ำมค้ำอำวุธของสหประชำชำติ ที่ไร้ผลบังคับใช้

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

นักธุรกิจฮ่องกง ยังคงเป็นนัก
ลงทนุต่ำงชำตริะดบัแนวหน้ำ ทีเ่ข้ำ
มำซือ้อสงัหำรมิทรพัย์ โดยเฉพำะ
ห้องชุดคอนโดมเินยีมหรใูน 3 ประ 
เทศอำเซียน คือ ไทย มำเลเซีย 

ที่ย่ำนถนนพระรำม 9 กรุงเทพฯ 
เปรยีบเทยีบกบัรำคำในฮ่องกงว่ำ 
รำคำเฉลี่ยของห้องชุด LIFE 
อโศก-พระรำม 9 อยู่ที่ตำรำงฟุต
ละ 12,542 บำท ขณะที่ฮ่องกง 
รำคำเฉลี่ยตำรำงฟุตละ 11,762 
เหรียญฮ่องกง (49,500 บำท)
 ส�าหรับธุรกิจท่ีนักลงทุน
ฮ่องกงเข้ามาลงทุนในไทย มา 
เลเซยี และสงิคโปร์ คอืการซือ้
ห้องชุดและเปิดให้เช่า 
 ผูป้ระกอบกำรไทยให้สมัภำษณ์ 
SCMP ว่ำ รำยได้จำกค่ำเช่ำห้องชุด
ในกรุงเทพฯ เฉลี่ย 5.15% ขณะ
บริษัท List Sotheby’s Interna-
tional Realty แห่งฮ่องกง ประเมนิ
รำยได้จำกธุรกิจเดียวกันในมำ-
เลเซีย เฉลี่ยประมำณ 4-6% และ
สิงคโปร์เฉลี่ยประมำณ 3-4%
 จำกรำคำซื้อที่ถูกกว่ำ รวมทั้ง
ภำษตี�ำ่กว่ำ และรำยได้จำกค่ำเช่ำ
เฉลี่ยดีกว่ำ ท�ำให้ไทยได้รับควำม
สนใจจำกนักลงทุนฮ่องกงมำกที่ 
สุด ตำมด้วยมำเลเซีย และสงิคโปร์
 Colliers International มอง
ว่ำนักลงทุนฮ่องกงและจีน ยังมี
แนวโน้มเข้ำมำท�ำธรุกจิซือ้ห้องชดุ
ให้เช่ำในอำเซียน โดยเฉพำะใน
ไทยและมำเลเซียเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
 หากสถานการณ์เป็นไปตาม
การวเิคราะห์ของ Colliers In-
ternational แน่นอนว่า จะส่ง
ผลดีต่อภาคอสงัหาริมทรพัย์ของ
ไทยระดบัหนึง่ 

 
 

+

In Brief : ย่อความ

บรษิทัระดบันานาชาตใิน
วงการอสงัหารมิทรัพย์ระ
บวุ่า นกัธรุกจิฮ่องกงและ
จนีเข้ามาซือ้ห้องชดุคอน-
โดมเินยีมในประเทศอา-
เซยีนเพิม่ขึน้ ช่วงครึง่แรก
ปีนีเ้พิม่ขึน้ 19% โดย ไทย 
มาเลเซยี และสงิคโปร์ ได้
รบัความสนใจสงู         

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

และสิงคโปร์    
 รำยงำนของ Colliers Inter-
national บริษัทให้ค�ำปรึกษำและ
ข้อมูลด้ำนอสังหำริมทรัพย์ระดับ
นำนำชำต ิระบวุ่ำ ช่วงครึง่แรกของ
ปีนี้ มียอดขำยและโอนท่ีพักอำ-
ศัยสร้ำงแล้วเสร็จในกลุ่มประเทศ
อำเซียน เพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกัน
ปีที่แล้ว 19% รวมมูลค่ำประมำณ 
61,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (2.02 

ล้ำนล้ำนบำท)
 นักลงทุนต่างชาติท่ีเข้ามา 
“ชอ็ปอสงัหารมิทรพัย์” เฉพาะ
ในไทย มาเลเซยี และสงิคโปร์ 
มากที่สุด ได้แก่ ฮ่องกง ตาม
ด้วยจนี โดยนกัลงทนุจนีได้แรง
จูงใจจากการสนับสนุนของรัฐ 
บาลจีน ที่ส่งเสริมให้เข้ามาลง 
ทนุควบคู่ไปกับโครงการ “Belt 
and Road” 
 อกีหนึง่ปัจจยัทีเ่ป็นตวัแปรส�ำ  
คัญ คือรำคำอสังหำริมทรัพย์ใน
สหรฐัพุง่สูงต่อเนือ่ง ท�ำให้นกัธรุ-
กิจจีนเปลี่ยนเป้ำหมำยจำกสหรัฐ 
หันมำลงทุนในอำเซียนที่คำดว่ำ
จะให้ผลตอบแทนดีกว่ำ 
 นักธุรกิจฮ่องกงประเมินกำร
ลงทุนในอำเซียนเช่นเดียวกับจีน 
เนื่องจำกรำคำที่พักอำศัยถูกกว่ำ
ในฮ่องกง อีกทั้งเห็นว่ำเศรษฐกิจ
ในภูมิภำคอำเซียนขยำยตัวอย่ำง
แข็งแกร่ง  
 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ South 
China Morning Post (SCMP) 
ของฮ่องกง ยกตัวอย่ำงรำคำคอน 
โดมิเนียมหรู LIFE อโศก-พระ 
รำม 9 ของ บมจ.เอพ ี(ไทยแลนด์) 

ข้อมูลภาพ : skyrisecities.com

ฮ่องกงแห่ซ้ืออสังหาฯอาเซียน



สวัสดิการ : คาคอมมิชชั่น, คาลวงเวลา, ชุดยูนิฟอรม, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำป, โบนัส

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายสมัครงานมาที่ บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 86/7 ซอยลาดพราว 71 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัค
ร

ดวน
รับสมัค

ร

ดวน
บริษัทชั้นนำดานโทรศัพทมือถือ และอุปกรณเสริมโทรศัพทมือถือที่มีคุณภาพ
ภายใตเครื่องหมายการคา “INFONE”

CHATE-P1-160217-01

ติดตอ ฝายบุคคล Tel. 0-2538-7117 # 413 E-mail : ctw_phone2@hotmail.com

1. พนักงานขายทางโทรศัพท  (Telesales)  5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปขึ้นไป • วุฒิม.3 ขึ้นไป • สนทนาโดยการใชโทรศัพทไดดี 
 • มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน+คาคอมมิชชั่น+ประกันสังคม

2. พนักงานขายกรุงเทพฯ     10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง
 • รายไดดี มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเปนพิเศษ

3. พนักงานขายตางจังหวัด   10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง

 • มีพาหนะเปนของตนเอง • รายไดดี มีเบี้ยเลี้ยง มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ 

 • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขายหนวยรถเงินสด  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรีทุกสาขา • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต-มีบุคคลค้ำประกัน

 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ตางจังหวัดได • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

5. พนักงานประสานงานขาย    5 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา • มีประสบการณดานคอมพิวเตอร 

 • มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. ชางซอมโทรศัพท  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • หากมีประสบการณดานซอมโทรศัพทมือถือ 1-2 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ

7. พนักงานขับรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี

 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ • มีเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง/วัน, เบี้ยขยัน

8. พนักงานติดรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป • วุฒิม.3 ขึ้นไป • ผานการเกณฑทหารแลว • มีความขยัน อดทน

9. Messenger   3 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต 
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี • มีพาหนะเปนของตนเอง

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4677 (1202) วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

พนักงานขับรถ
ผูบริหารญี่ปุน
1 อัตรา

02263-OM-210917-02

รับสมัครดวน

• เพศชาย อายุ 35-45 ป
• มีความขยันและความอดทน

• มีประสบการณขับรถโรงแรมจะพิจารณาเปนพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดพอสมควร

• รูเสนทางกรุงเทพฯ และตางจังหวัด • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห
•  เงินเดือน 13,000 บาทตอเดือน หรือพิจารณาตามความสามารถ

(ไมรวมคาเบี้ยเลี้ยงและคาลวงเวลา)

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ออรบส จำกัด เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-263-0150 (คุณภัทระวรรณ)

บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด

GroBal-P1-200917=4*6

โทร. 0-2509-9988, 08-6336-3933

สนใจติดต่อสมัครงานฝ่ายบุคคล บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด  
อาคารธนภัทรพรอพเพอร์ตี้ ชั้น 2

เลขที่ 350 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

E-mail : hr@gmesh.com, hr02@gmesh.com

สวัสดิก�ร : เทียบเท่� บมจ.

รับสมัครด่วน
Sales Manager              7 อัตร�
    - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales                    10 อัตร�
   - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales Manager         4 อัตร� 
     - ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Sales (ต่�งจังหวัด)    10 อัตร�
       -ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Project Manager    3 อัตร�
       -ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ

SDS-OM-210917-01

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢ÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä Œ́
 • ÊÒÁÒÃ¶ä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èä´Œ
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¢ÑºÃ¶Â¹µ�ä´Œ (ÁÕãºÍ¹ØÞÒµ¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ�)
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

3. ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊâµÃ�
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

ºÃÔÉÑ·Ïà»š¹¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ à¤Ã×èÍ§ªÑè§ DIGITAL
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈµŒÍ§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹µÓáË¹‹§ ´Ñ§¹Õé

Ê¹ã¨ÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂµ¹àÍ§ ËÃ×ÍÊ‹§¨´ËÁÒÂ¾ÃŒÍÁËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤ÃÁÒ·Õè
ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
àÅ¢·Õè 136/8 ËÁÙ‹ 3 ¶¹¹¹¤ÃÍÔ¹·Ã� µÓºÅºÒ§¢Ø¹¡Í§

ÍÓàÀÍºÒ§¡ÃÇÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11130 â·Ã. 08-6342-1687 (¤Ø³ÍŽÒ)
08-1358-1339 (¤Ø³ÍÖè§) â·Ã. 0-2959-7336-7 â·ÃÊÒÃ : 0-2959-7338

Email : scales1@ksc.th.com,  a-aor-2518@hotmail.com ID LINE : ekachaiids
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Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4677 (1202) วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

024155-OM-150317-02

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 53 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 09-3535-6365, 08-6475-3138

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    
 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา
2. เสมียนประจำออฟฟศ   
 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา
3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา
4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา
5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       
 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา
6. แมบาน (กินอยูประจำ)  
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4677 (1202) วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

LEECH P1-280917=4*6

...รับสมัครด่วน!...

สนใจติดต่อ บริษัท ลี่เฉิน แมชชินเนอรี่ จำ�กัด
เลขที่ 208/48-49 ม.8 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.31/1 

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทร. 0-2427-7933, 0-2873-1168, 
      08-3131-7575

1. ช่�งซ่อมไฟฟ้�เครื่องจักร

2. ช่�งซ่อมเครื่องจักรอัตโนมัติ 
    (เครื่องกลึง CNC, เครื่องกลึงไฮดรอลิก) 
 • วุฒิ ม.6ขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ หรือ ผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้งาน 

3. เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร (ช�ย, หญิง)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ-ไทยได้
 • มีความสนใจในเรื่องขายเครื่องจักร 

4. พนักง�นส่งของ (ว�งบิล เก็บเช็ค)
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ต้องมีรถจักรยานยนต์, ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  

JUTAR P1-260917=4*6

โทร. 09-8384-7966

ราคาถูก
ไม่เก็บเงินล่วงหน้า

รับสร้างบ้าน, ต่อเติมอาคาร, 
โรงงาน, อพาร ์ตเมนต์, 

ตกแต่งภายใน, งานเฟอร์นิเจอร์, 
งานไฟฟ้า, งานสี กำาแพง 

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

รับเหมาทั้งของและค่าแรง
รับเหมาเฉพาะค่าแรง

รับเหมาก่อสร้าง

ULEKT-P1-150917-01

สนใจสงใบสมัคร และเงินเดือนที่ตองการมาที่ บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 157 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2870-7791-5, 0-2426-4324-6 แฟกซ 0-2874-8378

E-mail : hr@ulek.com  www.ulek.com

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายอาหารสัตว เชน อาหารปลาซากุระ
ไวทโรส อาหารนก อาหารกระตาย เปดรับบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายงานหลายตำแหนง ดังนี้

**ทุกตำแหนง
งาน**

มีประสบการณและที่พักใกลบริษัท

จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.

2.

3.

บริษัทมีสวัสดิการ, โบนัส,
วันหยุดประจำป และอื่น ๆ

  เจาหนาที่ฝายขาย (กทม.)   5 อัตรา
• สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับขี่ (ใชรถของบริษัท)

  เจาหนาที่ฝายขาย (ตจว.)   5 อัตรา
• มีรถกระบะเปนของตนเอง

  เสมียน/ธุรการประจำออฟฟศ  10 อัตรา
• เพศหญิง อายุ 20-35 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี

• เพศชาย อายุ 22-35 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
• มีหลักทรัพยค้ำประกันมูลคา 100,000 บาท 
• มีเงินเดือนประจำ และคานายหนาจากยอดขาย
• รายได 25,000-50,000 บาท

ตำแหนง 1-2

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



www.รับสรางอพารทเมนทราคาถูก.com

• รับสราง  : บาน-อาคารพาณิชย-อพารทเมนท-หองแถวเชา-
    กั้นหองในตึกแถว
• รับสราง  : โครงหลังคาเหล็ก-มุงกระเบื้องหลังคา-
    มุงหลังคาเมทัลชีท
• รับสราง  : บานรีสอรต-บานโฮมสเตย-รานซุมกาแฟ-
    บานขนาดเล็ก (สราง 10 หลังแถมให 1 หลัง)
• รับปู   : หินแกรนิต-หินออน-กระเบื้องแกรนิตโต-กระเบื้อง
• ออกแบบ : เขียนแบบ-ขออนุญาตงานกอสรางใหฟรี

Tel. 08-6005-3457
 09-2376-7211
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* สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก-พร้อมเฟอร์นิเจอร์ภำยใน
* ขนำด 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว Built-In
* สำธำรณูปโภค โครงกำร ห้องฟิตเนส, สระว่ำยน�้ำ, มินิมำร์ต, 
 ห้องซำวน่ำ, แบดมินตันคอร์ท, ห้องสนุกเกอร์
* ใกล้บีทีเอส-ทองหล่อและเอกมัย, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์-เอกมัย, 
  บิ๊กซี-เอกมัย, ปำร์คเลน-เอกมัย, ห้ำงเกตเวย์-เอกมัย
* สถำนศึกษำ ม.กรุงเทพ (กล้วยน�้ำไท), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร

ขาย   65,000 บาท/ตร.ม. หรือ 7.74 ล้านบาท
ให้เช่า 40,000 บาท/เดือน
สนใจติดต่อ คุณชยุต โทร. 090-994-6895

ขาย-เช่า คอนโดมิเนียม TOP  VIEW  TOWER
ซอยสุขุมวิท 59 ชั้น 9 พื้นที่ใช้สอย 119.02 ตร.ม.

สนใจติดต่อ คุณชยุต โทร. 090-994-6895

* สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก-ชุดเฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก
* ขนำด 1 ห้องนอน 1 ห้องน�้ำ 1 ห้องครัว Built-In และพื้นที่อเนกประสงค์
* สำธำรณูปโภค โครงกำร ห้องฟิตเนส, สระว่ำยน�้ำ, ห้องซำวน่ำ, ห้องสันทนำกำรย่อย, มินิมำร์ต
* ใกล้โรงพยำบำลกรุงเทพ, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์-เอกมัย, Food Land-เอกมัย, 
  บิ๊กซี-เอกมัย, ห้ำงเกตเวย์-เอกมัย, RCA

ขาย  80,000 บาท/ตร.ม. หรือ 4.344 ล้านบาท
ให้เช่า 12,000 บาท/เดือน

ขาย-เช่า คอนโดมิเนียม Supalai Park Ekkamai-Thonglor
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ชั้น 38 พื้นที่ใช้สอย 54.30 ตร.ม.



หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา
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* สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก-พร้อมเฟอร์นิเจอร์ภำยใน
* ขนำด 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว Built-In
* สำธำรณูปโภค โครงกำร ห้องฟิตเนส, สระว่ำยน�้ำ, มินิมำร์ต, 
 ห้องซำวน่ำ, แบดมินตันคอร์ท, ห้องสนุกเกอร์
* ใกล้บีทีเอส-ทองหล่อและเอกมัย, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์-เอกมัย, 
  บิ๊กซี-เอกมัย, ปำร์คเลน-เอกมัย, ห้ำงเกตเวย์-เอกมัย
* สถำนศึกษำ ม.กรุงเทพ (กล้วยน�้ำไท), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร

ขาย   65,000 บาท/ตร.ม. หรือ 7.74 ล้านบาท
ให้เช่า 40,000 บาท/เดือน
สนใจติดต่อ คุณชยุต โทร. 090-994-6895

ขาย-เช่า คอนโดมิเนียม TOP  VIEW  TOWER
ซอยสุขุมวิท 59 ชั้น 9 พื้นที่ใช้สอย 119.02 ตร.ม.

สนใจติดต่อ คุณชยุต โทร. 090-994-6895

* สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก-ชุดเฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก
* ขนำด 1 ห้องนอน 1 ห้องน�้ำ 1 ห้องครัว Built-In และพื้นที่อเนกประสงค์
* สำธำรณูปโภค โครงกำร ห้องฟิตเนส, สระว่ำยน�้ำ, ห้องซำวน่ำ, ห้องสันทนำกำรย่อย, มินิมำร์ต
* ใกล้โรงพยำบำลกรุงเทพ, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์-เอกมัย, Food Land-เอกมัย, 
  บิ๊กซี-เอกมัย, ห้ำงเกตเวย์-เอกมัย, RCA

ขาย  80,000 บาท/ตร.ม. หรือ 4.344 ล้านบาท
ให้เช่า 12,000 บาท/เดือน

ขาย-เช่า คอนโดมิเนียม Supalai Park Ekkamai-Thonglor
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ชั้น 38 พื้นที่ใช้สอย 54.30 ตร.ม.



หจก.วัฒนากาแฟ

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผูใหการอบรมการชงกาแฟสด 
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป 
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม

เร�ยนชงกาแฟสดใหอรอย โดยอาจารยรอย แอดดิสัน 
ผูเชี่ยวชาญดานการชงกาแฟ กวา 20ป

หากวันนี้ทานตองการทำธุรกิจ เปดรานกาแฟสด 
แตยังมีคำถามวา เราจะไป "เร�ยนชงกาแฟสดที่ไหนดี" 

วันนี้เรามีคำตอบใหกับทุกๆคำถาม ในทุกๆดานของวงการกาแฟ ไทย

แฟชั่นไอสแลนด
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หจก.วัฒนากาแฟ

สนใจ/ปร�กษา ติดตอไดที่
หจก.วัฒนากาแฟ  Tel : 02-948-5947-49, 081-832-4639, 086-500-3204
Email :  royaddison2@yahoo.com,  www.Wattanakaffee.net
7/56 หมู 11 ถนนรามอินทรา ซอย 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ 
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผุูใหการอบรมการชงกาแฟสด  
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม



ฉบับดิจิตอลรายวัน 15ปีที่ 18 ฉบับที่ 4677 (1202) วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ประเทศไทย จดังำนสำนพลังบริษทั
จดทะเบยีน เพือ่สงัคมไทยยัง่ยนื ที่
หอประชุมศำสตรำจำรย์สงัเวียน อนิ 
ทรวิชัย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประ 
ทศไทย J 14.00 น. ม.ร.ว. สขุมุ-
พนัธุ ์บรพิตัร ประธำนคณะกรรม 
กำรด�ำเนินงำนรำงวัลวรรณกรรม
สร้ำงสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอำเซียน   
(ซไีรต์) แถลงข่ำวผลกำรตัดสนิรำง 
วลัซไีรต์ประเภท “เรือ่งสัน้” ทีผ่่ำน
เข้ำรอบคัดเลือก ที่โรงแรมแมนดำ

ปณุฑรกิ สมติ ิ ปลดักระทรวงแรง 
งำน แถลงข่ำวกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขนั
ฝีมอืแรงงำนนำนำชำต ิครัง้ที ่44 ที่
โรงแรมเซน็จรูี ่ พำร์ค J10.30 น. 
พิชิต อัครทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่ำ 
กำรกระทรวงคมนำคม เปิดงำนครบ
รอบ 41 ปี องค์กำรขนส่งมวลชนกรุง 
เทพ ทีอ่ำคำรส�ำนกังำนใหญ่ องค์ 
กำรขนส่งมวลชนกรงุเทพ J 11.30 
น. ดร.ชยัวฒัน์ วบิลูย์สวสัดิ ์ประ 
ธำนกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

J 08.30 น. วรีะ โรจน์พจนรตัน์  
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงวฒันธรรม 
เป็นประธำนในพิธบี�ำเพ็ญกศุลเนือ่ง
ในวันคล้ำยวันสถำปนำกระทรวง
วัฒนธรรมครบรอบ 15 ปี ที่กระ 
ทรวงวฒันธรรม J 09.30 น. ม.ล. 

แพทย์ไทยโชว์ศักยภำพในเวทีโลก
อีกครัง้ โดยถกูเลอืกให้เป็นตวัแทน
ประเทศไทย ส�ำหรบังำนวจัิยหวัข้อ
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเก็บสเต็มเซลล์
จำกกระแสโลหติ และหวัข้อฟ้ืนฟเูข่ำ
เสือ่มด้วยสเตม็เซลล์ โดยโชว์ผลงำน
แนะแนวให้ควำมรูใ้นงำนประชมุประ 
จ�ำปีของสมำคมกำรบ�ำบดัรกัษำด้วย
เซลล์นำนำชำต ิInternational So-
ciety for Cellular Therapy (ISCT 
2017) 
 แพทย์หญงิวรชัยา ฟองศรณัย์ 
กุมำรแพทย์เฉพำะทำงโลหิตวิทยำ
และมะเรง็ในเดก็ ผูอ้�ำนวยกำรด้ำน
กำรแพทย์ บรษิทั ไทย สเตมไลฟ์ 
จ�ำกดั เปิดเผยว่ำ โดยส่วนใหญ่คน
ไทยจะรู้จักแต่กำรเก็บสเต็มเซลล์

แพทย์ไทยโชว์ผลงานเวทีโลก

งำนวิจยัข้อเข่ำท่ีได้รับคดัเลอืกไปเผย
แพร่ของสมำคมกำรบ�ำบดัรกัษำด้วย
เซลล์นำนำชำต ิInternational So-
ciety for Cellular Therapy (ISCT 
2017) ว่ำเป็นงำนวิจยัท่ีเปรยีบเทยีบ
กลุ่มคนท่ีได้รับสเต็มเซลล์จ�ำนวน   
40 คน และกลุม่คนทีไ่ม่ได้รบัสเตม็
เซลล์จ�ำนวน 20 คน ว่ำมผีลของอำ 
กำรปวดทีแ่ตกต่ำงกนัอย่ำงไร งำน
วิจัยข้อเข่ำดังกล่ำวท�ำให้เห็นว่ำคน 
ไข้มคุีณภำพท่ีดกีว่ำอย่ำงชดัเจนเม่ือ  
มำเปรียบเทียบกัน ซึ่งในประเทศ 
ไทยได้มีกำรศึกษำเร่ืองนี้มำนำน
กว่ำ 5 ปี จนปัจจบุนัหลำยๆ ประเทศ
ให้ควำมสนใจและเริม่น�ำไปวจิยักบั
คนไข้ของตนเอง จึงถือเป็นควำม
ภำคภมูใิจของทำงบรษิทัฯ ทีไ่ด้เป็น
ศูนย์เอกชนแห่งแรกของประเทศ 
ไทยที่มีกระบวนกำรกำรเก็บสเต็ม
เซลล์ในกระแสโลหติ และน�ำไปสู่กำร
ต่อยอดงำนวจิยัต่ำงๆ จนได้รบักำร
ยอมรบัในเวทรีะดบัโลกได้

จำกเลอืดในรกและสำยสะดอื น้อย
คนนกัทีจ่ะทรำบว่ำในขณะนีใ้นประ 
เทศไทยได้มีวิวัฒนำกำรด้ำนกำร
เกบ็สเตม็เซลล์จำกกระแสโลหิตหรือ
ที่เรียกว่ำเก็บสเต็มเซลล์ในผู้ใหญ่    
ซ่ึงก�ำลงัได้รบัควำมสนใจอย่ำงแพร่
หลำยจำกทัว่โลก
 อย่ำงไรกต็ำม กำรเกบ็สเตม็เซลล์
จำกกระแสเลอืดเป็นวธิกีำรเกบ็สเตม็
เซลล์แบบหนึง่ เซลล์ทีไ่ด้มคีณุสม-
บตัใินกำรเพิม่จ�ำนวนและเจรญิเป็น
เซลล์ชนดิต่ำงๆ ได้เช่นเดยีวกบักำร
เก็บสเต็มเซลล์จำกเลือดในรกและ
สำยสะดือ กำรเก็บสเต็มเซลล์เป็น 
กำรส�ำรองเผือ่ส�ำหรบักำรรกัษำโรค
ทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตทีไ่ม่สำมำรถ
รักษำด้วยกำรใช้ยำหรือกำรผ่ำตัด 

ไม่ใช่กำรป้องกันโรค โดยสเต็มเซลล์
ท่ีดท่ีีสดุในกำรใช้รักษำโรค คือสเต็ม
เซลล์ของตนเองที่เก็บก่อนกำรเกิด
โรค เพรำะโรคบำงชนดิเป็นโรคของ
สเต็มเซลล์โดยตรง สเต็มเซลล์ของ
คนท่ีเป็นโรคแล้วนั้นไม่สำมำรถใช้  
สเต็มเซลล์ตนเองรักษำโรคได้ โรคท่ี
สำมำรถรกัษำด้วยสเตม็เซลล์มหีลำก
หลำย เปลีย่นไปตำมควำมก้ำวหน้ำ
ทำงกำรแพทย์ อำทิเช่น โรคโลหิต
จำงชนดิธำลสัซเีมยี โรคไขกระดกูฝ่อ 
ท้ังยังมีวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์  
ทัว่โลกทีศ่กึษำกำรรกัษำโรคกลุม่ที่
เกิดจำกควำมเสือ่มของร่ำงกำยด้วย       
สเตม็เซลล์ เช่น โรคของกระดกูอ่อน
เสือ่ม โรคข้อเสือ่มระยะต้น ฯลฯ
 แพทย์หญิงวรัชยำ ยังกล่ำวถึง

รนิ โอเรยีนเตล็ กรงุเทพฯ J มลู 
นธิศิภุนมิติแห่งประเทศไทย ชวน
โหลดสติก๊เกอร์ไลน์ ชดุ “Pee Sup 
and Friends” โดยรำยได้หลงัหกัค่ำ
ด�ำเนนิกำรจะน�ำไปสนบัสนนุกำรด�ำ 
เนนิโครงกำร “มือ้เช้ำเพ่ือน้องท้อง
อิม่” เพือ่จดัหำอำหำรเช้ำทีม่คีณุค่ำ
ทำงโภชนำกำรให้แก่เดก็ในศนูย์พฒั 
นำเดก็เลก็ทีอ่ยูใ่นพืน้ท่ีด�ำเนนิงำน
ของมลูนธิศิภุนมิติฯ ทัว่ทกุภำคของ
ประเทศ

วรชัยา ฟองศรณัย์ 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 16ปีที่ 18 ฉบับที่ 4677 (1202) วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

สังคม

สวุพนัธุ ์ตนัยวุรรธนะ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม พร้อมคณะผูบ้ริหาร
กระทรวงยติุธรรม ตรวจเยีย่มการด�าเนนิงานของเรอืนจ�าจงัหวดัสงิห์บรุ ีพร้อม
ทัง้ให้ก�าลงัใจเจ้าหน้าทีแ่ละผูต้้องขงั เพือ่ให้การพฒันาพฤตนิสิยัเป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพและสามารถคนืคนดสีูส่งัคมต่อไป 

พล.ร.อ.พลเดช เจรญิพูล รองผูบ้ญัชาการทหารเรอื แถลงข่าว การจดังาน
มหกรรมทางเรือนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อต้ังอาเซียน       
และงานนิทรรศการเทคโนโลยเีรือในทศวรรษหน้า คร้ังที ่4 โดยม ีพล.ร.ต.  
สมารมภ์ ช้ันสวุรรณ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอูท่หารเรือ มาร่วมในงาน 

ฉตัรชยั ศริไิล กรรมการผูจั้ดการ ธอส. และ นนัทสทิธิ ์เลก็ศรสีกลุ รองกรรมการ
ผูอ้�านวยการใหญ่ สายงานกลยทุธ์และการเงนิ บมจ. อสมท.ส่งมอบดอกไม้จนัทน์ 
ให้แก่ ทวศีกัดิ ์ เลศิประพนัธ์ รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร เพือ่ในพระราช
พิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

บริสทุธ์ิ บรูณะสมัฤทธิ ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสมัพันธ์ สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทย
ทวีีสช่ีอง 3 ส่งมอบดอกไม้จนัทน์ ให้กบั “โครงการจติอาสาประดษิฐ์ดอกไม้
จนัทน์พระราชทาน” โดยมี บงัอร แพงยอด นักทรัพยากรบคุคลช�านาญการ
พิเศษ เป็นผูแ้ทนรับมอบ ทีอ่าคาร 601 ส�านักพระราชวัง

บุญด ีอ�านวยสกลุ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยวาโก้ จ�ากดั (มหาชน) 
ให้การต้อนรบัคณะผูบ้รหิารระดบัสงู บรษิทั เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซสิเทม็ส์ 
จ�ากัด ในการเดินทางเข้าเยี่ยมชมและการศึกษาดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์วาโก้ 
บอดี ้คลนิิก โดยม ีสมพงษ์ รศัมธีรรม, การณุ ีสหุร่าย ร่วมให้การต้อนรับ  

ณฐัพล วสิทุธไิกรสห์ี กรรมการผู้จดัการ บรษัิท เอเซยีตคิ อตุสาหกรรมเกษตร 
จ�ากัด น�าทีมฝ่ายการตลาดมอบผลิตภัณฑ์ “อัมพวา” เพื่อร่วมสนับสนุน
เทศกาลกนิเจประจ�าปี 2560 ให้กบัศาลเจ้าโรงเจชัน้น�า โดยม ีไพรัช สมิะวรา 
รองผูจ้ดัการเลขานกุาร โรงเจศาลเจ้าโจวซอืกง เป็นตวัแทนรบัมอบ 

  
 

ประกาศ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้มีมติให้ 

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือน สิ้นสุด  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และกำาไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 

หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยกำาหนดวัน Record Date เพื่อ 

สิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และกำาหนดจ่าย

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

   ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

   (นายทักษะ บุษยโภคะ)

    ประธานกรรมการบริหาร
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