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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ภาวะขาลงของ “ทั่นผู้น�ำ” และ “เรือแป๊ะ” 
ไม่ใช่แค่กรณีแหวนเพชรและนาฬิกาหรู “บิ๊กป้อม” 
ยิ่งอันตรายเมื่อสังคม “คนดี” เสื่อมทรุดทางสติปัญญา 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ทวงสัญญา “ทั่นผู้น�ำ” 
มีแต่เพลงซ�้าซาก แต่ท�าไม่ได้สักข้อเดียว 
“นคร มำฉิม” ชี้พรรคการเมืองประกาศจุดยืน 
ปฏิเสธ “นำยกฯคนนอก-เผด็จกำรทุกรูปแบบ”
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับโกหก 
วาทกรรม “ปีหน้ำคนไทยหำยจน” 
“โสภณ พรโชคชัย” ช�าแหละ “โครงกำรอีอีซี” 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

ทนคนโกง
คนไทยจะทนต่อการจัด 
การพวกทุจริตคอร์รัปชัน

editor59lokwannee@gmail.com
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LokWanNee

ยักษ์ไม่ทิ้งกระบอง

เศรษฐกิจ 4

สถานการณ์ของ “บ๊ิกป้อม” ทีแ่ค่
เผลอการ์ดตกเปิดหน้าก็ถูกไล่
ต้อนไล่ทุบจนออกอาการไม่สูด้ี 
น่าจะท�าให้เกิดความกงัวลใจใน
กลุ่มอ�านาจพอสมควรถึงสิ่งท่ี
ต้องเผชญิหลงัลงจากอ�านาจ แม้
จะสร้างเครือ่งมอื สร้างเครือข่าย 
วางกลไกเอาไว้รองรบัเป็นอย่าง
ดี แต่ก็ยังต้องยืมจมูกคนอื่น

หายใจ ยงัต้องคอยกงัวลว่าจะ 
มใีครเปลีย่นขัว้ย้ายข้างหรอืไม่ 
จึงไม่แปลกที่การเลือกตั้งตาม
โรดแมพ็ซึง่ควรจะชดัเจนแต่ยงั
คลมุเครอื ถงึจะเสยีรงัวดั เสยี
เครดิต คะแนนความนิยมถด 
ถอย แต่เรือ่งแบบนีใ้ครแคร์ มี
อ�านาจในมอืย่อมดกีว่าต่อสูท้าง 
การเมอืงสูม้อืเปล่า

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ถึงจะเสียรังวัด เสียเครดิต 
คะแนนความนิยมถดถอย 
แต่เรื่องแบบนี้ใครแคร์
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ว่าง่อนแง่นย่อมแสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมั่นในความแข็ง
แรงของฐานรากอ�านาจท่ีอยู ่
ในมือ
 กรณีแหวนเพชร และ
นาฬิกาหรูของ “บิ๊กป้อม” 
พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ 
มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
พี่ใหญ่แห่ง 3ป. แม้จะถูกไล่
ต้อนรุมย�า
 แต่คนระดับนี้ที่เล่นซ่อน 
หากับนักข่าวหลบไปหลบมา 
ยังไม่พูดอะไรก็เพื่อขอเวลาหา
ทางออก 
 เชื่อว่าเมื่อครบก�าหนด 30 
วัน ที่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติแห่ง
ชาติ (ป.ป.ช.) ขีดเส้นให้แจง

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ที่มาของนาฬิกาและแหวน
เพชรจะเด้งเชือกออกมายืน
กลางเวทีได้แน่นอน
 ไม่มีถูกซัดลงไปกองให้
กรรมการนับแน่
 แม้การเด้งเชือกออกมายืน
กลางเวทีจะมีร่อยรอยความ
บอบช�า้ของการโดนไล่ต้อนจน 
ท�าให้ไม่สง่างามเหมอืนเดมิ
 แต่มาถงึขัน้นีแ้ล้วไม่มถีอด
ใจไม่มีถอยเรื่องปรับเปลี่ยน 
ตัวบุคคล หรือแสดงสปิริตลา
ออกไม่มีแน่นอน ต้องกระเตง
กันไปจนสุดปลายทางอ�านาจ
 ถึงจะเสียรังวัด เสียเครดิต 
คะแนนความนิยมถดถอย 
แต่เรื่องแบบนี้ใครแคร์
 ตายคาอ�านาจยงัดกีว่าโยน
ผ้าขาวยอมแพ้ให้ขายหน้า

 ทั้งนี้เพราะรู ้ดีกว่าแม้จะ
โดนไล่ทุบไล่ต้อน แต่การยัง 
มีอ�านาจในมือย่อมส่งผลดี 
ในการต่อสู้ทางการเมืองมาก 
กว่าสู้มือเปล่า
 เมื่ออ�านาจตามโรดแม็พ
หดสั้นลงจึงไม่ใช่เรื่องแปลก 
ที่เริ่มมีการคลื่อนไหวเพื่อต่อ
วีซ่านั่งทับอ�าจาจ
 ขนาดอยีปูระกาศฟ้ืนความ
สัมพันธ์ทุกระดับเพราะเช่ือว่า
รัฐบาลไทยจะจัดเลือกต้ังตาม
โรดแม็พ ผู้มีอ�านาจบางคนยัง
บอกว่าไม่ถือเป็นเงื่อนไขให้มี
การเลือกตั้งปลายปีหน้า
 แม้จะปักธงเลือกตั้งเอาไว้
แล้ว แต่เมื่อโรดแม็พหดส้ัน 
ลง ธงท่ีปักไว้แต่แรกก็อาจถูก
ขยับไกลออกไปอีกได้
 ไม่ใช่เรื่องแปลก
 เพราะขนาดยังอยูใ่นอ�านาจ 
แค ่ เผลอการ ์ดตกยังถูกไล ่ 
ต่อยไล่ต้อนจนเจียนอยู่เจียน
ไปขนาดนี้ ไม่ต้องจิตนาการ 
ถึงภาวะท่ีต้องเผชิญหลังอ�า 
นาจหลุดมือว ่าต ้องเจอกับ 
อะไรบ้าง
 แม้จะสร้างเครื่องมือ สร้าง
เครือข่ายเอาไว้รองรับเป็น
อย่างดี แต่ก็ยังต้องยืมจมูก 
คนอ่ืนหายใจ ต้องคอยกังวล 
ว่าจะมีใครเปลี่ยนขั้วย้ายข้าง
หรือไม่
 สู้ก�ากะบองไว้ในมือไม่
ได้อุ่นใจกว่ากันเยอะ

การเมืองช ่วงขาลงของรัฐ 
บาลทหาร คสช.อะไรก็เกิด 
ขึ้นได้
 แต่อะไรทีว่่ากเ็กดิขึน้ได้
ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะ 
มีอะไรรุนแรงถึงขนาดส่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคง 
ท�าลายห้างอ�านาจรัฐบาล
ทหารคสช.จนพังครืน
 แม้จะอยูใ่นช่วงเพลีย่งพล�า้
หลายเรื่อง 
 แต่สถานะตอนนี้ก็แค่รัฐ
นาวามรีรูัว่ให้น�า้จากภายนอก
ไหลเข้า รูยังไม่ใหญ่ยังพอ 
ช่วยกันวิดน�้าออก ประคอง 
รัฐนาวาให้แล่นในทะเลแห่ง
อ�านาจต่อไปได้
 หากไม่มีความมั่นใจใน
ฐานอ�านาจมีหรือท่านผู้น�าจะ
กล้าประกาศพร้อมอยู่น�าปฏิ 
รปูประเทศต่อในวนัทีไ่ปเยอืน
ถิ่นอีสานเมื่อไม่นานมานี้
 การประกาศว่าพร้อมอยู ่ 
ต่อในสถานการณ์ที่ใครก็มอง

ยักษ์ไมท่ิง้กระบอง
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In Brief : ย่อความ

ทนคนโกง

ทรรศนะ

ถ้าท�าจริงจังกับกระทรวง หรือกรม
ไหนที่โกงมากที่สุด ตามบี้เลย 2-3 
ปีคุณต้องลด เช่นกรมที่ดินเคยเป็น 
ที ่1 ตอนนีล้ดลงเป็นที ่4  ต�ารวจที ่2 
ตดิต่อกนั โรงเรยีนรฐัต่างๆทีเ่ก็บเงนิ
ใต้โต๊ะรบัแป๊ะเจีย๊ะกต้็องลดลง ดสูว่ิา 
กระทรวง กรม หรือหน่วยงานเหล่า
นั้นมันจะเป็นอย่างไร

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ผูท้ีต่ดิตามเรือ่งราวของ “องค์ดาไลลา
มะ” ผู้น�าด้านจิตวิญญาณของทิเบต  
คงไม่แปลกใจทีล่่าสดุเปิดแอปพลเิคชนั 
“ดาไลลามะ” (Dalai Lama) ให้
ดาวน์โหลดเฉพาะโทรศัพท์ไอโฟน ส�า 
หรับผู้ติดตามให้สามารถรับข่าวสาร
การเดินทางและค�าสอนได้ นอกเหนือ
จากบัญชีทวิตเตอร์ “@DalaiLama” 
ที่มีผู้ติดตามอยู่แล้วกว่า 16 ล้านราย
 “องค์ดาไลลามะ” ปัจจุบันทรงมี
พระชนมายุ 82 พรรษา ลี้ภัยอยู่นอก
ประเทศมานาน 6 ทศวรรษ หลังทาง 
การจีนปราบปรามการลุกขึ้นต่อสู้ของ
ชาวทิเบต ทรงต่อสู ้อย่างสันติเพ่ือ 
เรยีกร้องให้รฐับาลจนีปลดปล่อยธเิบต  
แม้จะเป็นไปไม่ได้เลยก็ตาม แต่ก็ได้ 
รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้น�าทาง
ศาสนาคนส�าคัญของโลกและได้รับ
รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพเมื่อปี 
1989
 ทีส่�าคญั “องค์ดาไลลามะ” เรยีก
ร้องให้ทิเบตปกครองตนเองภายใต้
รัฐบาลจีน แต่รัฐบาลจีนกลับเห็นว่า
พยายามแบ่งแยกดินแดน
 แอปพลิเคชันที่ให้ดาวน์โหลดจะ
เผยแพร่วิดีโอ ภาพนิ่งและข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับ “องค์ดาไลลามะ” เช่นเดียว
กับเมื่อปี 2013 ส�านักวาติกันเปิด 
“โป๊ปแอป” (Pope App) ที่ใช้ส�าหรับ
การสารภาพบาป ซึ่งหลายสถาบัน
ศาสนามีการเปิดแอปพลิเคชันของตัว
เอง เพื่อให้ “ผู้น�าศาสนา” เป็นช่อง
ทางเผยแพร่หลกัค�าสอนต่อศาสนกิชน
 โลกยุคใหม่ “ผู้น�า” ต้องน�าพา
ประเทศและประชาชนก้าวให้ทัน
เทคโนโลยีแล้ว ยังต้องอยู่ร่วมกับ
ประชาคมโลกส่วนใหญ่ได้ด้วย 
ไม่ใช่ท�าตวัเป็น “แกะด�า” และเพ้อ
เจ้อไปสู่ “ยุค 4.0” ทั้งที่ตัวเอง
จมปลักอยู่ “ยุค 0.4”

โลกยุค4.0

เปลี่ยนเป็น “คนไทยจะทนต่อการจัดการ
พวกทุจริตคอร์รัปชัน” น่าจะถูกต้องมาก 
กว่า ถ้าบอกคนไทยไม่ทนต่อการทจุรติ แต่กย็งั
มีการทุจริต ทนกันจริงๆน่ะ  
  อาตมาว่าคนที่ไม่ทนต่อการทุจริตที่ผ่านๆ
มานี่ น่าจะเป็นยายสน ยายไฮ อาตมาเอง 
ก็ว่าตอนนี้เริ่มมีคนต้องการให้จัดการกับการ
ทุจริต ไม่ใช่แค่ไม่ทนการทุจริต ไม่ต้องการให้
มันก�ากวมระหว่าง “ทนกับไม่ทน” ถ้าไม่ให ้
เขาทุจริตนี่ดี แต่จะดียิ่งขึ้น ถ้าคนไทยจะทน 
ให้จัดการพวกทุจริต พวกโกง เราต้องบอกเขา
ว่าไม่ไหวแล้ว ถ้าไม่จัดการพวกโกง เราทนเขา 
โกงไม่ไหว อันนี้แหละมันจะมีความหมายไม่ 
ใช่ออกมาแสดงตัวท�ากิจกรรมปีละครั้ง วันที่ 9 
ธนัวาคมวนัเดยีว ท�าแค่สญัลกัษณ์ ไม่ท�าจรงิจงั  
 ถ้าท�าจรงิจงักบักระทรวงหรอืกรมไหน 
ทีโ่กงมากทีส่ดุ ตามบีเ้ลย 2-3 ปีคณุต้องลด  
เช่นกรมท่ีดนิเคยเป็นท่ี 1 ตอนนีล้ดลงเป็น
ที ่4 ต�ารวจที ่2 ตดิต่อกนั โรงเรยีนรฐัต่างๆ
ที่เกบ็เงนิใต้โต๊ะรบัแป๊ะเจีย๊ะกต้็องลดลง ดสูิ
ว่ากระทรวง กรม หรอืหน่วยงานเหล่านัน้มนั
จะเป็นอย่างไร กดัตดิเลย 6 เดอืนต้องเหน็ผล  
ปีหนึง่ยิง่ต้องลด ถ้าไม่ลดกต้็องมบีทลงโทษ 
บีก้นัยงัไง เอาจรงิยงัไง ลงโทษกนัยังไง ไม่ใช่ท�า 
แค่สญัลกัษณ์ปีล่ะครัง้สองครัง้ ต้องปราบโกง
ปราบทจุรติอย่างต่อเนือ่ง เดด็ขาด ไม่ทนคนโกง
คนทจุรติ แต่เราทนกบัการจดัการคนโกงคน
ทุจรติ รบัรองการทุจรติคอร์รปัชนัลดลงแน่นอน
 เจรญิพร

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลเมื่อวันที่ 9 ธันวา 
คมทีผ่่านมา ขณะทีผ่ลโพลยงัระบวุ่าข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุด 
สาเหตุแห่งการไม่แก้ หรือแก้ไม่ส�าเร็จ ปราบ
โกงต้องไม่หยุด ถ้าเบรก คอร์รัปชันก็ไม่ลง  
ยิ่งโทษน้อย คนโกงก็ไม่เกรงกลัว แล้วยังมีอายุ
ความอีก อย่างเอกสารเท็จ ให้การเท็จ เพื่อให้
ชนะคดีต่างๆก็ไม่ต่างกับพวกโกงกิน
 นีคื่อต้นเหตทุีท่�าให้คนไม่กลวักฎหมาย จะ 
ปราบโกงปราบคอร์รัปชัน ต้องก�าหนดโทษให้
เข็ดขยาดด้วย  เสียดายที่รัฐบาลมีมาตรา 44 
แต่ไม่ได้ใช้กับเรื่องนี้ อย่างกรณีโฉนดถุงกล้วย 
แขกที่วัดสวนแก้ว ก็ต่อสู้กันเรื่องเอกสารเท็จ 
พยานเทจ็ อาตมาว่าถ้าลองสบืกนัจรงิๆหนึง่ใน
ต้นเหตแุห่งการทจุริตคอร์รัปชัน คือทนายความ 
ท่ีท�าทุกอย่างเพื่อให้ชนะคดี ท�าผิดให้เป็นถูก 
เรือ่งเทจ็ท่ีมนัหมดอายุความ 10 ปีไปแล้วก็ท�า 
ให้ไม่หมดอายุความ คนผิดก็กลายเป็นผู ้
บริสุทธิ์ อย่างนี้มันก็เลยหยุดคอร์รัปชันไม่ได้ 
 สมมุติกรณีโฉนดถุงกล้วยแขกวัดสวนแก้ว  
ถ้าใช้มาตรา 44 เป็นโมเดลได้มัย้ เพราะต�ารวจ
บอกว่าท�าอะไรไม่ได้ เพราะมนัเลยเวลามาแล้ว 
กฎหมายไปท�าอะไรไม่ได้ ทัง้ทีรู้่ว่าเขามพีรุิธเอา 
เรือ่งเทจ็มาพดู ไม่เปิดโอกาสให้เราสูค้ดเีลย แต ่
มารู้ตอนหลังที่เขาบอกว่าหมดอายุความแล้ว 
เขาบรสิทุธิ ์แต่เราซวย เสยีค่าธรรมเนยีมศาลไป
เยอะแยะ
  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลที่ผ่านมากิจ 
กรรมหมท่ีท�ากันก็ไม่รู้ว่าเสียงบประมาณไป
เปล่าหรอืไม่ ต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้หรอืไม่ มา
ยืนเอามือกอดอกแสดงสัญลักษณ์แล ้วว ่า  
“คนไทยจะไม่ทนต่อทจุรติคอร์รปัชนั” นั้น  
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เศรษฐกิจ

เงนิไหลเข้าตลาดหุน้เอเชยี-ไทย

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้า
ฝ ่ายกลยุทธ ์การลงทุน ศูนย ์วิ 
เคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิส
โก้ เปิดเผยว่า ในการประชุมธนา 
คารกลางสหรัฐ (Fed) ครั้งล่าสุด
ได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 
0.25% เป็น 1.25-1.50% ตามคาด 
พร้อมทัง้ปรบัเพิม่คาดการณ์ GDP 
ในปีหน้าจากผลของนโยบายปฏิรูป 
ภาษี แต่ยังส่งสัญญาณว่าจะขึ้น
ดอกเบ้ียอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย 
คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย (Dot  
Plot) ไว้ที ่3 ครัง้ในปี 2561 เท่ากบั
การประชุมครั้งก่อน
 อย่างไรกต็าม ท่าทขีองเฟดท่ีย�า้ 
ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อย
เป็นค่อยไป  แม้เศรษฐกิจจะขยาย
ตัวดี ประกอบกับรายงานตัวเลข
เงินเฟ้อของสหรัฐเดือนพฤศจิกา 
ยนที่ต�่ากว่าคาด ส่งผลให้ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าลง
หลังการประชุม ซึ่งคาดว่าค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐจะมีแนวโน้มอ่อน
ค่าต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส 1 ปี 
2561 เพราะถูกกดดันจากแรง 
ขายท�าก�าไร (Sell On Fact) หลัง

ร ่างกฎหมายปฏิรูปภาษีได ้รับ
ความเห็นชอบจากสภาคองเกรส
ในช่วงปลายปี 2560
 ท้ังนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐที่มี
แนวโน้มอ่อนค่าจะส่งผลบวกต่อ
หุ้นในตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะ
ตลาดหุ ้นไต้หวันและเกาหลีใต้ 
รวมถงึตลาดหุน้ไทย  ซึง่คาดว่าจะ
มีกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้า 
มาลงทุนในเอเชียต่อเนื่องตั้งแต่
ปลายปี 2560 ถึงช่วงไตรมาส  
1 ปี 2561 แต่เม็ดเงินเหล่านี้น่า 
จะยังหลีกเลี่ยงการไปลงทุนใน
ตลาดหุ้นจีน เนื่องจากยังมีความ
ไม่แน่นอนจากการใช้นโยบาย
เศรษฐกิจที่เข้มงวดเพื่อควบคุม
ระดับหนี้และแก้ไขปัญหาฟองสบู่
ในตลาดอสังหาริมทรัพย์
 โดยกระแสเงินทุนต่างประ 
เทศที่ไหลเข้าเอเชียนั้น จะไหลเข้า
ตลาดหุน้ไต้หวนัและเกาหลใีต้เป็น
หลัก ขณะที่ตลาดหุ้นไทยจะมีเงิน
ไหลเข้าช่วยหนุนดัชนีได้บ้าง แต่
ไม่มากเหมือน 2 ตลาดข้างต้น 
เพราะที่ผ่านมาตลาดหุ้นไต้หวัน
และเกาหลีใต้ปรับตัวลง สวนทาง

ทิสโก้ชี้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ไต้หวันและไทยมีลุ้นเงินไหลเข้า  
ท�าให้ดัชนีไปต่อ หลังเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ารับข่าวเฟดขึ้น
ดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป ให้จับตาปีหน้าเฟดข้ึนดอกเบี้ย
ปรับขึ้นอีก 4 ครั้ง คาดส้ินปีเงินบาทแข็งค่าที่ 32 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ

กับตลาดหุน้ไทยทีแ่ม้นกัลงทนุต่าง
ชาติจะมีแรงขายออกมา แต่ดัชนี
ไม่ได้ปรับลดลง ส่วนมุมมองค่า
เงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สห 
รัฐคาดว่าสิ้นปี ค่าเงินบาทจะแข็ง
ค่าที่ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
 อย่างไรก็ตาม กระแสเงินทุน
ไหลเข้าดังกล่าวอาจเป็นเงินทุน
ไหลเข้าเพียงแค่ระยะส้ันและม ี

อีเว้นท์ใหญ่ส่งท้ายปี : มร.โลร็องต์ โปซ กก.ผจก.ใหญ่ บจก.เพาเวอร์บาย เปิด 

งาน “เพาเวอร์บาย เอ็กซ์โป เยียร์เอ็นด์ 2017” ยกขบวนเครื่องใช้ไฟฟ้า-สินค้าไอที 

แบรนด์ดังกว่า 20,000 รายการ พร้อมอัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม ต้อนรับเทศกาลของขวัญ

ส่งท้ายปี 2017 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

โปรคนรักป้ิงย่าง : สมหวงั โตรกัตระกูล กรรมการผูจั้ดการ บรษิทั บตัรกรุงศรีอยธุยา 

จ�ากัด ร่วมกับ บุณย์ญานุช  บุญบ�ารุงทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบรนด์

บาร์บีคิวพลาซ่า บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จ�ากัด จัดแคมเปญพิเศษ เพียงสั่งเมนูโปร 

โมชั่นชุดพิเศษ ครบ 1,000 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

แนวโน้มไหลออกในช่วงไตรมาส 
2/2561 หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย 
ครั้งถัดไปในช่วงปลายเดือนมีนา 
คม ท�าให้นกัลงทนุต้องลงทนุด้วย 
ความระมัดระวังในช่วงปลายไตร 
มาส 1 ปี 2561 โดยเราคาดว่าใน
ปี 2561 เฟดจะเริ่มขยับ Dot Plot 
จากเดมิ 3 ครัง้เป็น 4 ครัง้ตามการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ

น.ส.ประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้
จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหา 
ชน) เปิดเผยการเปิดขายกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม 
ซีร่ีส์ 5 เอ 1 หรือ กองทุนเปิด 
SMO5A1 ต้ังเป้าหมายเพ่ือเลิก
กองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้ง 
แต่ 10.60 บาทภายใน 5 เดือน 
เป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่ก�าหนด
สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่ง
ทุน มีนโยบายลงทุนตั้งแต่ 0-100 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง 
ทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ 

ตราสารกึง่หนีก่ึ้งทนุ เงนิฝาก หน่วย
ลงทนุกองทนุรวมต่างประเทศ ตลอด 
จนหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิอืน่ โดย
จะลงทุนในประเทศไทยและประเทศ 
อื่นในเอเชียแปซิฟิค แต่กองทุนจะ
ลงทนุในต่างประเทศไม่เกนิร้อยละ 
79 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกอง
ทุน และมีการป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่าง
ประเทศตามดุลพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะจัดสัด 
ส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

SMOSA1ลงทนุไทย-เอเชยีแปซิฟิค
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ต่างประเทศ

 ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิต 
ที่ว่า “ซ่าง สิง เซี่ย เสี้ยว”  
หรือ “เบื้องบนท�าเบื้องล่าง
เลียนแบบ”
 ในสมัยชุนชิว ฉีจิ่งกงแห่ง
แคว้นฉี เป็นผู้ที่ชอบค�าเยิน 
ยอ ดังนั้น บรรดาผู้ติดตาม
แวดล้อม จึงล้วนแต่พูดสิ่งดีๆ
แก่ฉีจิ่งกง

เบื้องบนท�า-เบื้องล่างเลียนแบบ

 อยู่มาวันหนึ่ง ฉีจิ่งกง ได้ชวน
บรรดาขนุนางไปยงิธนกูนั ทกุครัง้
ท่ีลูกธนูออกจากคันธนู บรรดา
ขุนนางที่ไปก็จะส่งเสียงชมและ
เยินยอ แม้ลูกธนูจะไม่เข้าเป้าเลย

ถอดภาพสูบบุหรี่ออกจากแอปฯ

QQ แอปพลิเคชันยอดฮิตส�า 
หรบัพูดคุยของเหล่าวัยรุ่นจีนได้
ถอดเอาภาพสติ๊กเกอร ์อิ โมจิ 
(emoji) หรือหน้ายิ้มที่ก�าลังสูบ
บุหรี่ออกจากระบบโทรศัพท์ เพื่อ
ช่วยในการรณรงค์การสูบบุหร่ีใน
ประเทศจีน ประเทศที่มีอัตราการ
บริโภคยาสูบมากที่สุดในโลก
 ซึ่งการถอดสติ๊กเกอร์นี้ออก 
เกิดจากการแนะน�าของทางคณะ
กรรมการควบคมุยาสบูแห่งปักกิง่
โดยทาง QQ ได้เปลี่ยนจากรูป
สติก๊เกอร์ทีเ่ป็นหน้านายทหารสบู
บหุรี ่ท่ีหมายถงึ การพกัผ่อน เวลา
ว่าง ให้เป็นภาพนายทหารคาบ
ใบไม้สีเขียวแทน
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทาง QQ 
จะท�าการถอดภาพสูบบุหร่ีออก 
แต่แอปพลิเคชันลักษณะเดียวกัน
อย่าง WeChat กลับยังไม่มีการ
เคลื่อนไหวในการถอดภาพหรือ
แก้ไขสติก๊เกอร์สบูบหุรีแ่ต่อย่างใด
จาง เจียงซู ผู ้อ�านวยการคณะ
กรรมการควบคุมยาสูบแห่งปังกิ่ง
กล่าวว่า ทางคณะกรรมการฯ ได้
ส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยัง
บริษัท Tencent ผู้พัฒนาแอปพลิ

เคชัน QQ จ�านวน 2 ครั้ง เพื่อ
ขอร้องให้ทางบริษัทเอาภาพสูบ
บุหรี่ออกเสีย
 โดยทางคณะกรรมการฯ เห็น
ว่า การให้ค�าจ�ากัดความของเวลา
ว่างและการพักผ่อนด้วยการสูบ
บุหรี่นั้นไม่เหมาะสม ซ่ึงอาจจะ
กลายเป็นการชักน�าหรือตัวอย่าง
ให้แก่เยาวชนให้หันมาสูบบุหรี่
เพือ่การพกัผ่อนได้ เพราะพวกเขา
อาจจะคดิว่า การสบูบหุรีห่มายถงึ
สัญลักษณ์ของแฟชั่นและการดูดี 
 จากรายงานด้านการเงินของ
ทางบริษัท Tencent แสดงว่า มีผู้
เข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน QQ 
ต่อเดือนสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 2 
ของปี ค.ศ. 2016 มากถึง 89.9 

ล้านคน โดยทางการวิจัยจากทาง
บริษัทเองเม่ือปี ค.ศ. 2014 พบ 
ว่า ผู้ใช้บริการที่เกิดหลังปี ค.ศ. 
1990 นั้นมีมากเป็น 50.3 เปอร์ 
เซ็นต์ของผูใ้ช้งานทัง้หมด
 จางกล่าวว่า ทางคณะกรรม
การฯ ได้ท�าหนงัสอืขอบคณุไปยงั
ทางบรษิทั เมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมา 
และหวงัว่า ทางแอปพลเิคชนั QQ 
เวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ และแอป 
พลเิคชนั WeChat จะท�าการลบ
ออกเช่นกนั
 เมือ่วนัที ่13 กนัยายน ทีผ่่านมา 
ทาง Sina Weibo เว็บไซต์ผู้ให้
บริการทางโซเชียลเน็ตเวิร์คยอด
นยิมของจนี ได้ท�าการลบภาพสติก๊
เกอร์อโิมจสิบูบหุรีอ่อกจนหมดทัง้

ทางโปรแกรมโทรศัพท์และทาง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งการกระท�านี ้
เกิดจากการขอร้องของทางคณะ 
กรรมการฯเช่นเดยีวกนั
 เจียง หยวน รักษาการณ์ผู้
อ�านวยการศูนย์ควบคุมโรคและ
ส�านักงานควบคุมยาสูบแห่งชาติ 
จีนกล่าวว่า การควบคุมการสูบ 
บุหรี่น้ันเริ่มมีจ�านวนน้อยลงและ 
ไม่แน่นอน การลบภาพสูบบุหรี ่
ออกไปถือเป ็นตัวอย ่างที่ดีใน 
การจ�ากัดภาพและข้อมูลที่ไม  ่
เหมาะสม
 จากข้อมูลของศูนย์ควบคุม 
โรคพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของ
ประชาชนในประเทศจนีเมือ่ปี ค.ศ.  
2015 อยู่ที่ 27.7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
ทางสภาแห่งรัฐได้ออกแผนการ
พัฒนาสุขภาพประชาชนก่อน  
ปีค.ศ.2030 ว่า ผู้สูบบุหรี่ที่อายุ
มากกว่า 15 ปี จะต้องลดจ�านวน
ลงไปอยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
 เจยีง กล่าวว่า สิง่นีน้บัเป็นเป้า
หมายที่น่าท้าทายเป็นอย่างย่ิง  
สิ่งที่ดีก็คือ ปัจจุบันเริ่มมีกลุ ่ม
ต่างๆในสงัคมได้เข้ามามส่ีวนร่วม
ในงานควบคมุยาสบู ซึง่กลุม่เหล่า
นี้ท�าสิ่งต่างๆได้มากกว่าทางการ
ท�าเสียอีก  

editor59lokwannee@gmail.com สักดอก
 ฉีจ่ิงกงเห็นดังน้ันก็รู้สึกแปลก
ใจ จงึไปถามขนุนางนามเสยีนจาง
ว่า ท�าไมเป็นเช่นนั้น
 เสียนจางกล่าวว่า โบราณ
กล่าวว่า เบือ้งบนท�าเบือ้งล่างเลียน 
แบบ กษัตริย์ชอบเสวยอะไร ขุน 
นางก็ชอบกินอันนั้น กษัตริย ์ 
ชอบใส่อะไร ขุนนางก็ชอบใส่อัน
นั้น เมื่อกษัตริย์ชอบค�าพูดเยิน 
ยอ ขุนนางก็พูดค�าเยินยอ
 ฉีจ่ิงกงได้ยินดังน้ัน ก็เข้าใจ 

และนับแต่นั้น ก็ไม่สนใจค�า
เยินยออีกเลย
 เบือ้งบนท�าเบือ้งล่างเลยีบ
แบบ หมายถึง เจ้านายชอบ 
ท�าอะไร ลูกน้องก็ชอบท�าตาม
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ข่าวย่อย

คว�่าบาตรเกาหลีเหนือ 
กระทรวงต่างประเทศญีปุ่น่ ออก
แถลงการณ์ระบุว่า รายนามผู้
ร่วมมาตรการคว�่าบาตรเกาหลี 
เหนือทั้ งหมดประกอบด ้วย
นิติบุคคล 103 ราย และบุคคล 
108 ราย ได้แก่ นิติบุคคลจีน 7 
ราย และรายบุคคลจากจีน 5 
ราย สิงคโปร์ 1 ราย และนามิ
เบีย 2 ราย รายงานทางการ
ญี่ปุ่นระบุว่า บริษัท นิติบุคคล 
และรายบุคคลเหล่านี้ประกอบ
ธุรกิจทางการเงิน ค้าขายถ่าน 
หนิ แร่ ขนส่ง และจดัส่งแรงงาน
ชาวเกาหลเีหนอืไปต่างประเทศ 

เตือนออสซี่ทะเลจีนใต้ 
พล.ร.ท.เฉนิ จนิหลง ผูบ้ญัชาการ
กองทัพเรือจีนเตือนผู ้บัญชา 
การกองทัพเรือออสเตรเลียว่า 
ท่าทีของออสเตรเลียในเรื่อง
ทะเลจนีใต้นัน้สวนกระแสการสร้าง
สันติภาพและเสถียรภาพใน 
น่านน�า้ ปีทีผ่่านมากองทัพออส 
เตรเลียได้ด�าเนินการหลาย
อย่างที่แย้งกับกระแสสันติภาพ

อียูย�้าจุดยืนเยรูซาเลม 
ผู้น�าสหภาพยุโรปกล่าววานนี้ 
ย�้าไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจ
ของประธานาธบิดีโดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรัฐท่ีรับรองเมืองเยรูซา 
เลม็เป็นเมืองหลวงของอสิราเอล 
โดยระบุว่า อียูยังคงยืดมั่นใน
ท่าทเีดมิทีว่่า ประเด็นเรือ่งสถานะ
ของเมอืงเยรซูาเลม็จะต้องหาข้อ
ยตุด้ิวยการเจรจา โดยนายโดนลัด์  
ทัสค์ ประธานคณะมนตรียุโรป 
ทวีตข้อความทางทวิตเตอร์ของ
เขาภายหลังการประชุมสุดยอด
ผูน้�า 28 ประเทศสมาชกิสหภาพ
ยุโรป กรงุบรสัเซลส์ของเบลเยยีม 
แถลงการณ์ของอียู ยังเพิ่มน�้า
หนกักระแสวพิากษ์ต�าหนกิารตดั 
สินใจของผู้น�าสหรัฐ ที่เปลี่ยน 
แปลงสถานะของเยรูซาเล็ม

ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’ถกวิกฤติโลก‘ปูติน’

เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงของสหรัฐอเม 
รกิา เสยีชีวิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่
ผ่านมา ขณะที่พยายามควบคุมไฟ
ไหม้ป่าครั้งใหญ่ ที่แคลิฟอร์เนีย  
ซึ่งเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวก�าลังพยา 
ยามสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเมือง
ชายฝั่งและเมืองท่ีอยู่ตามเส้นทาง
ผ่าน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ท�าลาย
บ้านเรือนไปกว่า 700 หลังแล้ว
  เจ้าหน้าท่ีเพ่ือนร่วมงานน�าร่าง
ของนักดับเพลิงวัย 32 ปีออกจาก
เขตเพลิงไหม้ในเมืองเวนทูราทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของนครลอส
แอนเจลิส ท่ามกลางการแสดง
ความเคารพจากเพือ่นร่วมงานและ

ผูค้นทีผ่่านไปมา โดยเจ้าหน้าทีค่น
ดังกล่าวเสียชีวิตหลังจากความ
พยายามสกดัไฟไหม้ทีม่ชีือ่เรียกว่า 
โทมัสไฟร์ ซึ่งปะทุขึ้นมาตั้งแต่ 4 
ธันวาคม และเผาผลาญพ้ืนที่ไป
กว่า 622,500 ไร่แล้ว และยังไม่มี

จนท.ดบัเพลงิแอลเอเสียชวีติ

ท่าที่จะสงบลง จนถึงขณะนี้ เจ้า
หน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าได้
เพียง ร้อยละ 30 เปลวเพลิงเผา
ผลาญบ้านเรือนไปแล้ว 729 หลัง 
ชาวบ้านกว่า 94,000 คน ต้อง
อพยพออกจากบ้านเรือน
 

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  
กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีว
ลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย ที่ 
กล่าวว่า ผลประกอบการทาง
เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวอย่าง
แข็งแกร่ง ขณะที่ทั้งสองคน
พูดคุยผ่านทางโทรศัพท์กัน
หลายเรื่องจากการเปิดเผย
ของท�าเนียบขาว

 ผูน้�าสหรฐัและรสัเซยี ได้หารอื
ทางโทรศพัท์ หลงัจากที ่ประธานา 
ธบิดปีตูนิ ปราศรยัประจ�าปีต่อส่ือ 
มวลชนในกรุงมอสโก ซึ่งทั้งสอง
หารอืถงึแนวทางท�างานร่วมกนัที่
มต่ีอโครงการนวิเคลียร์และขปีนา 
วธุของเกาหลีเหนือ ทางด้านท�า
เนียบเครมลินของรัสเซียแถลง
เพ่ิมเติมว่า ประธานาธิบดีทรัมป์
และประธานาธิบดีปูตินได้หารือ
ถึงความสัมพันธ์ทวิภาคี และเห็น
พ้องให้คงการติดต่อกันต่อไป ซึ่ง
ฝา่ยเครมลนิระบวุ่านายทรมัป์เป็น
ฝ่ายโทรศพัท์มาหาผูน้�ารสัเซยี ซึง่
ปูติน ได้กล่าวเตือนสหรัฐว่าอย่า
ใช้ก�าลังกับเกาหลีเหนือ แต่นาย

ทรัมป์ ยืนกรานว่าเป็นไปได้ทุก
ทางเลือก    
 แหล่งข่าวแจ้งว่าผู ้น�ารัสเซีย
และสหรัฐได้หารือกันในเรื่อง
สถานการณ์ในพื้นที่ที่ เกิดเหตุ 
วิกฤติหลายๆแห่ง และมุ่งเน้นใน
เรื่องแนวทางแก้ปัญหาประเด็น
เรื่องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
ของเกาหลีเหนือ ก่อนหน้าน้ี 
รัฐบาลสหรัฐกล่าวว่า พร้อมที่จะ
เจรจากับเกาหลีเหนือโดยไม่มี
เงือ่นไข โดยก่อนหน้านี ้นายเรก็ซ์ 
ทลิเลอร์สัน รฐัมนตรีตา่งประเทศ
สหรฐักล่าวว่า ขณะทีร่ฐับาลสหรฐั
ยังคงกดดันให้เกาหลีเหนือยอม
ยกเลิกแผนการพัฒนาอาวุธ

นิวเคลียร์ สหรัฐก็พร้อมที่จะเปิด
การเจรจากบัเกาหลเีหนอืโดยไม่มี
เงื่อนไข 
 ประธานาธบิดปีตูนิ เปิดแถลง
ข่าวต่อสื่อมวลชนประจ�าปี ที่กรุ
งมอสโก เม่ือวันพฤหัสบดีที่ผ่าน
มา โดยมีผู้สื่อข่าวเข้าร่วมหลาย
ร้อยคน เขากล่าวแสดงความยินดี
ทีส่หรฐัได้รบัรูถ้งึความเป็นจรงิใน
วิกฤติการณ์เกาหลีเหนือ อย่างไร
กต็าม เขาเรยีกร้องให้ทกุฝ่ายหยุด
การกระท�าที่จะท�าให้สถานการณ์
บานปลาย และยืนยันว่า รัฐบาล
รัสเซียไม่ยอมรับว่าเกาหลีเหนือ 
มีสถานะเป็นมหาอ�านาจด้าน
นิวเคลียร์



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 4729 (1254) วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  

JUSMIN-P1-121217=7x10

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560

  2) ข้อกำาหนดและข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  3) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

  4) ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

  5) แผนที่แสดงที่ตั้งอาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (สถานที่จัดประชุม)

  6) สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล 

   ที่เกี่ยวโยงกัน อันเนื่องมาจากการเข้าทำาธุรกรรมกับบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด  

   (มหาชน)

  7) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือทางการ 

   เงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำากัด (มหาชน)

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ในการประชุม  

ครั้งที่ 6/2560 ได้มีมติให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 

10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200  หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำาบล

ปากเกร็ด  อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 

  28 เมษายน 2560

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้จัด 

  ทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนด รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

  ของบริษัทแล้ว โดยมีสำาเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

  ความเห็นคณะกรรมการ

  เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีข้ึนใน 

  วันที ่28 เมษายน 2560 ไวอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ จงึเหน็สมควรทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  

  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ดังกล่าว

  การลงมติ  วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และ 

    ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด  

  (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติ 

  ใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารใหกู้ย้มืเงนิระยะสัน้ในวงเงนิ 340,000,000 บาท  

  (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อม 

  ดอกเบีย้จำานวน 347,072,000 บาท (สามร้อยส่ีสิบเจ็ดลา้นเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถว้น) มรีะยะเวลา 

  การกูย้มืเงิน 6 เดอืน และสามารถตอ่อายไุดอ้กี 6 เดอืน แกบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงกนั กลา่วคอื บรษิทั จสัมนิ  

  อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั (มหาชน) (“JAS”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้บรษิทัทางตรงรอ้ยละ 32.80 และถอืหุน้ 

  ทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำากัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และ 

  บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS  

  ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษทัเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำานวนหุน้ท่ีออกและจำาหนา่ยไดแ้ลว้ 

  ทั้งหมดของบริษัท (“รายการให้กู้ยืมเงิน”) 

  ทั้งนี้ รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็นการ 

  เขา้ทำารายการกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทั โดยถอืเปน็รายการทีเ่กีย่วโยงกนัประเภทท่ี 5 กล่าวคอื  

  เปน็รายการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที ่ทจ. 21/2551  

  เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ 

  ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว 

  โยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเมื่อคำานวณขนาดรายการโดยอ้างอิงข้อมูล 

  จากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 แล้วมี 

  ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่า 

  สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 960,022,000 บาท  

  (เก้าร้อยหกสิบล้านสองหมื่นสองพันบาท) 

  โปรดพจิารณารายละเอยีดตามท่ีปรากฏในสารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเกีย่วขอ้งกบัการให ้

  ความชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงกนัอนัเนือ่งมาจากการเขา้ทำาธรุกรรมกบับรษิทั จสัมนิ  

  อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั (มหาชน) สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 และรายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการ 

  เงินอิสระเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7

  ความเห็นคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ถึงเหตุผลและประโยชน์ 

  สูงสุดแล้ว มีมติเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล 

  และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัท นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในครั้งนี้สูงกว่าอัตราผล 

  ตอบแทนสงูสดุทีบ่รษิทัจะไดร้บัจากการฝากเงนิไวก้บัสถาบนัการเงนิในปจัจบุนั จงึมมีตเิหน็ชอบ

  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ในวงเงินจำานวน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบ 

  ลา้นบาทถว้น) โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.08 ตอ่ป ีและใหน้ำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

  ครัง้ที ่1/2560 ของบรษัิทเพือ่พจิารณาและอนมุติัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ หรอืรายการ 

  ใหกู้ย้มืเงนิแก ่JAS ดงักลา่ว โดยบรษิทัตกลงจดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (กลา่วคือ บริษทั  

  ออพทเ์อเชยี แคปติอล จำากดั ) เพ่ือใหค้วามเหน็ตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเกีย่วกบัความสมเหตสุมผล  

  และประโยชน์ของรายการให้กู้ยืมเงิน และความเป็นธรรมและเงื่อนไขของรายการให้กู้ยืมเงิน

  การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้น 

    ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมผูถ้อืหุ้นทีม่สีว่นไดเ้สยี  

    ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่

               ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้  จำานวนหุ้น (หุ้น)

   1  บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)  231,714,400

   2 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำากัด  64,027,700

   3 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด  63,918,000

   4 นายปลื้มใจ สินอากร  50,000

วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล

  ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม  

  พ.ศ. 2544) กำาหนดไว้ว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่ 

  จำาหน่ายได้ท้ังหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้”

  ความเห็นคณะกรรมการ

  เห็นสมควรบรรจวุาระนี ้เพือ่เปดิโอกาสให้แกผู่ถ้อืหุ้นทีป่ระสงคจ์ะเสนอให้ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่ง 

  อื่นๆนอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

 

 อนึ่ง บริษัทกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (วัน Record 

Date) ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กัน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำาตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่าน

ใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ

และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบ

เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำามามอบให้ที่

ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่ง

แบบใดก็ได้  สำาหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด

เท่านั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทขอแนะนำาให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำาหนดรายการ

ต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ

แบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท หรือ Download แบบฟอร์มจาก website 

ของบริษัทได้ที่ www.jts.co.th โดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามรายชื่อ

ต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

 1 นายรักษ์ อุณหโภคา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

 2 ว่าท่ีรอ้ยตรอีรรณพ  สทูกวาทิน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน

 (โปรดดูรายละเอียดของข้อมูลของกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4)

       ขอแสดงความนับถือ

  บริษัท จัสมิน เทเลคอม  ซิสเต็มส์ จำากัด (มหาชน)

        (นายปลื้มใจ สินอากร)            (นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย)

                    กรรมการ  กรรมการ

ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำานักงาน

โทรศัพท์ 0 2100 8232

โทรสาร 0 2962 2523
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ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4729 (1254) วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Danial-P1-311017=4*6_01

 รับสมัครงาน

บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จำากัด

สวัสดิการ • ประกันสังคม  • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ • ค่ารักษาพยาบาล • โบนัส

โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589

ติดต่อ บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
อาคารไพโรจน์กิจจา เลขที่ 825 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

E-mail : cpoil@danielandsuzy.co.th 

1 Call Center      6 อัตรา 
 เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป 
 เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
 มีประสบการณ์พิจารณาเงินเดือนพิเศษ 
 สามารถเดินทาง ไปเทรนงานต่างประเทศได้ 

2 Co-Ordinator  1 อัตรา (Thai) 1 Position (Korean)

 อายุ 28-45 ปี                      Age 28-45 years old
 พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลีได้     Speak English
 สามารถเดินทางไปต่างประเทศ      

3 Business Development  1 อัตรา
 เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท�าวีซ่าต่างประเทศ 
 สื่อสารภาษาอังกฤษและเดินทางไปต่างประเทศได้

4 IT Support 
 วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

POIPATE-221117=4*6

รับสมัครคนขับรถ
ประจำ� กรุงเทพฯ-ปอยเปต 

ไม่จำ�กัดเพศ-อ�ยุ 

เงินเดือน 20,000-25,000 บ�ท 

มีที่พักฟรี, ซักรีดให้ฟรี, 

ค่�ล่วงเวล�

และค่�ออกทริปต่�งห�ก

สมัครงานติดต่อ
โทร.092-446-4245

SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.
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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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สังคม

‘ชับบ์’สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม

มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดโคราช และ ดวงตา พงษ์วิไลย์ ผจก.ใหญ่
การตลาด เดอะมอลล์ ช๊อปปิ้ง เซ็นเตอร์เปิดงาน “The Mall Korat Presents Strider 
Cup 2017” ครั้งแรกของการแข่งขันจักรยานทรงตัวเด็ก สนามมาตรฐานระดับเอเชีย
ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

จณิสตา (ลิ่วเฉลิมวงศ์) จรูญสมิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออเดรย์กรุ๊ป 
อินคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด พร้อมด้วย  จิตรา ธรรมบริสุทธิ์  ผู้อ�านวยการมูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย แถลงข่าวการจัดโครงการ “6 เมนูพิเศษ เพื่อน้องท้องอิ่ม” เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 6 ปี ร้าน Audrey Café & Bistro

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ชับบ์
สามคัคีประกนัภัย จ�ากดั (มหาชน) 
สานต่อกจิกรรมเพือ่สงัคม Regional  
Day of Service ภายใต้โครงการ 
Chubb English @ Heart เพื่อส่ง
เสริมและยกระดับทักษะภาษา
อังกฤษของเยาวชนไทย โดยมีทีม
งาน English Technical Camp 
พร้อมด้วยอาสาสมัคร จ�านวน
กว่า160 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 1-6 
โรงเรยีนมลูนธิคิอมมนูต้ิา อนิคอน 
โทร พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนงบ
ประมาณซ่อมแซมอาคารจ�านวน 
100,000 บาท อีกด้วย    
 ทัง้นี ้กจิกรรมเพือ่สงัคม Regio 
nal Day of Service เป็นกิจกรรม
ประจ�าปีของพนักงานชับบ์ ใน 12 
ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิกที่ชับบ ์
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปีตั้งแต่

พ.ศ. 2555 โดยเปิดโอกาสให้พนกั
งานของชับบ์ ร่วมเป็นอาสาสมัคร
ท�ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
และชุมชนในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี มุ่งเน้นกิจกรรมทางด้าน
การส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน
ที่ขาดโอกาส และยกระดับความ
เป็นอยู่ของเยาวชนและคนในชุม 
ชนอย่างยั่งยืน
 แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ 
แอสชัวรันซ์ จ�ากัด (มหาชน) เปิด
เผยว่า โครงการ Chubb English 
@Heart มีจุดประสงค์ในการยก
ระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษของ
เยาวชนไทย ให้พร้อมส�าหรับการ
เป็นส่วนหนึง่ในประชาคมเศรษฐกจิ 
อาเซียน โดยเปิดโอกาสให้เดก็ๆได้
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่
สนกุสนานผ่านกิจกรรมวอล์คแรล 
ล่ีและฐานต่างๆเพ่ือช่วยกระตุน้ให้

มคีวามกล้าในการใช้ภาษาองักฤษ
มากขึ้น
 เราเชื่อว่ารากฐานการศึกษา 
ที่ดี จะช่วยให้เยาวชนไทยเติบโต
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความส�าเร็จในอนาคต โดยโครง 
การ Chubb English @ Heartนัน้ 
ไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้
เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมและ
กิจกรรม แต่ยังเป็นการเปิดมุม 
มองใหม่ๆ ในการเรียนการสอน
ให้แก่คณุครู ในการน�าองค์ความรู้
มาผสมผสานกับกิจกรรมสนุกๆ 
ต่อไปซึ่งนอกจากกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษแล้ว พนักงานจิต
อาสายังร่วมกันท�าแปลงเกษตร 
ปลูกพืชผักและผลไม้เพ่ือใช้เป็น
อาหารกลางวันส�าหรับเด็กนัก 
เรียนอีกด้วย
 ทัง้นีโ้ครงการ Chubb English 
@Heartจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี 

โดยเน้นไปยังกลุ ่มโรงเรียนขาด
โอกาส และอยู่ในจังหวัดท่ีภาษา
อังกฤษมีความส�าคัญในชีวิตประ 
จ�าวัน เช่นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว
หรือชาวต่างชาติจ�านวนมาก และ
จะขยายสู่โรงเรียนอ่ืนๆในอนาคต 
เพราะการศึกษาคือรากฐานส�าคญั
ของสังคมไทยเป ็นการพัฒนา 
อย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ยั่งยืน
สอดคล้องกับปณิธานของ ชับบ์  
ที่มุ่งท�ากิจกรรมดีๆเพื่อตอบแทน
ทกุชวีติในสงัคมไทยให้ก้าวเดินไป
พร้อมๆกับเราอย่างมั่นคงและมี
ความสุข


