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นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - IMH มั่่�นใจผลงาน
งวดครึ่่�งปีีหล่งโต่ต่่อ่ ต่ามั่ปีริึ่มั่าณ 
ผ้้ปี่วยเพิ่ิ�มั่ ศึ่กษาแผนซื้้�อ่กิจการึ่ 
โรึ่งพิ่ยาบาลอ่กี 1-2 แหง่ หนนุรึ่ายได้
ท์างการึ่แพิ่ท์ย์ในอ่นาคต่
 ดร.สิทิธิิวััตน์์ กำำ�กัำดวังษ์ ์ประธิ�น์ 
เจ้้�หน้์�ท่�บริห�ร บริษ์ัท โรงพย�บ� ล  

นวิส์ ์คอ่นเน็คท์์ – 2 หุ้นน้อ่งใหม่ั่เดนิหน้าเปิีดรึ่าคา  
IPO พิ่รึ่้อ่มั่เข้้าซื้้�อ่ข้ายในต่ลาดหล่กท์รึ่่พิ่ย์เด้อ่น 
ต่.ค.นี� TFM กำาหนดรึ่าคาเส์นอ่ข้ายที์� 13.50 บาท์ต่่อ่หุ้น  
ดา้น DPAINT เปิีดรึ่าคาเส์นอ่ข้ายที์� 7.50 บาท์ต่อ่่หุ้น 
 น์�ยพเิชษ์ฐ สิทิธิิอํำ�น์วัย  กำรรมกำ�รผู้้อ้ํำ�น์วัยกำ�ร  
บริษ์ัทหลักำทรัพย์ บัวัหลวัง จ้ำ�กำัด (มห�ชน์) ใน์ฐ�น์ะ 
ท่�ปรกึำษ์�ท�งกำ�รเงนิ์ และผู้้จ้้ดักำ�รกำ�รจ้ดัจ้ำ�หน์�่ยและ 
รบัประกัำน์กำ�รจ้ำ�หน์�่ย เปิดเผู้ยว่ั� ไทยย้เน่์�ยน์ ฟีีดมิลล์  
จ้ำ�กำัด (มห�ชน์) หรือํ TFM

DEMCO
เซ็็น2โปรเจ็็กต์์
มููลค่่า1,125ล้าน
นวิส์ ์คอ่นเนค็ท์์ - DEMCO ควา้งานใหมั่่  
2 โครึ่งการึ่ ม้ั่ลคา่ 1,125 ลา้นบาท์  
“งานรึ่ะบบไฟฟ้าด่านเก็บเงิน
มั่อ่เต่อ่รึ่์เวย์ เส้์นท์างบางใหญ่่-
บางปีะอ่นิ” ด่น Backlog ท์ะลกุวา่ 
4 พิ่่นล้านบาท์
 น์�ยพงษ์์ศัักำดิ�  ศัิริคุุปต์  
ประธิ�น์เจ้�้หน้์�ท่�บรหิ�ร บริษ์ทั เด็มโกำ้  
จ้ำ�กำัด (มห�ชน์) หรือํ DEMCO  
เปิดเผู้ยวั่� บริษ์ัทได้รับหนั์งสิือํจ้้�ง
กำ่อํสิร้�ง จ้�กำบริษ์ัท BGSR6 จ้ำ�กำัด  
และบริษ์ัท BGSR81 จ้ำ�กำัด โดยม ่
มล้คุ�่โคุรงกำ�รรวัมอํย่้ท่�  1,125 ล�้น์บ�ท 

อํิน์เตอํร์เมดิคุัล แคุร์ แอํน์ด์ แล็บ จ้ำ�กำัด  
(มห�ชน์) หรือํ IMH เปิดเผู้ยว่ั� บริษั์ทมั�น์ใจ้ 
ผู้ลดำ�เน์ิน์ง�น์งวัดคุรึ�งปีหลังจ้ะเติบโต 
กำวั�่คุรึ�งปแีรกำ จ้�กำเคุสิผู้้ป้ว่ัยโคุวิัดสิะสิม 
สิ่เหลือํง-แดง ถึึงแม้วั่�จ้ำ�น์วัน์ผู้้้ติดเชื�อํ 
ปจั้จ้บุนั์จ้ะอํย่้ระดบัประม�ณ 10,000 คุน์ 
ต่อํวััน์

 ประจำ�วันที่ 19 ตุล�คม 2564

‘เบรึ่ิล 8 พิ่ล่ส์ ‘ เปีิดกลยุท์ธ์์
 น์�ยอํภิิเษ์กำ เทวิัน์ทรภัิกำติ ประธิ�น์เจ้�้หน้์�ท่� 
บรหิ�ร บรษิ์ทั เบรลิ 8 พลสัิ จ้ำ�กำดั (มห�ชน์) หรอืํ BE8  
พรอ้ํมดว้ัยท่มผู้้บ้รหิ�ร  ทั�งน์่� บริษ์ทัฯ วั�งแผู้น์ลงทุน์ 3 ปี  
(64-66) มุ่งพัฒน์�เทคุโน์โลย่ และซอํฟีต์แวัร์ใหม่ๆ  
เพื�อํให้บริกำ�รเหม�ะสิมกำับกำ�รใช้ง�น์และเพิ�ม 
ประสิิทธิิภิ�พให้กำับภิ�คุอํุตสิ�หกำรรม

IMHรกุแผนเทค่ฯรพ.1-2แห่่ง 
โบรกเชีียร์เค่าะขวา-เป้า19.20บ.

TFMเสนอขาย13.50บาท DPAINTเปิิดหััว7.50บ.DPAINTเปิิดหััว7.50บ.
2หุ้่นน้องให่มู่เค่าะราค่าIPO

ฤทธิริงค์ ์บุญุมีีโชติิฤทธิริงค์ ์บุญุมีีโชติิ
รณฤทธิิ� ติ ้�งค์ารวค์ณุรณฤทธิิ� ติ ้�งค์ารวค์ณุ
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ได้กำำ�หน์ดร�คุ�เสิน์อํข�ยหุ้น์สิ�มัญแกำ่ประช�ชน์ 
ทั�วัไปเปน็์คุรั�งแรกำ (IPO) ผู้ลม�จ้�กำปรมิ�ณเตย่ง 
ผู้้ป้ว่ัยโคุวัดิ-19 (U-Rate) เตม็ 100% ท่�ร�คุ� 13.50 บ�ท 
ต่อํหุ้น์ ซึ�งเป็น์ร�คุ�สิ้งสุิดใน์ช่วังร�คุ�ท่�ใช้ทำ� 
Bookbuilding ท่�ร�คุ�น์่�คุิดเป็น์อัํตร�ส่ิวัน์ร�คุ� 
ต่อํกำำ�ไรสิุทธิิ (P/E) เท่�กำับ 21.7 เท่�
 ทั�งน์่� ห�กำพจิ้�รณ�ผู้ลกำำ�ไรสิทุธิิสิว่ัน์ท่�เปน็์
ขอํงผู้้ถ้ึอืํหุน้์ขอํงบริษ์ทัฯ ใน์ช่วัง 12 เดือํน์ย้อํน์หลัง  
ซึ�งถึอืํเปน็์ระดบัร�คุ�ท่�เหม�ะสิม โดยเตรย่มเปดิ 
ใหน้์กัำลงทนุ์จ้อํงซื�อํหุน้์ IPO ใน์วันั์ท่� 19 – 21 ต.คุ.64  

ขณะเด่ยวักำัน์ ผู้้้ป่วัยเคุสิสิ่เหลือํง-แดง ยังคุงม่ 
สิะสิมจ้ำ�น์วัน์ม�กำ ประกำอํบกำับกำ�รเปิดประเทศั  

 โดยโคุรงกำ�ร Construction of Power 
Distribution Package Bang Pa-In – Nakorn  
Ratchasima Intercity Motorway (M6) มบ่ริษ์ทั  
BGSR6 จ้ำ�กำดั เปน็์เจ้�้ขอํงโคุรงกำ�ร มล้คุ�่โคุรงกำ�ร 
อํย่้ท่� 698,759,192 บ�ท และโคุรงกำ�ร Construction  
of Power Distribution Package Bang  
Yai-Kanchanaburi Intercity Motorway (M81)  
ม่บริษ์ัท BGSR81 จ้ำ�กำัด เป็น์เจ้้�ขอํงโคุรงกำ�ร  
ม้ลคุ่�โคุรงกำ�ร 426,240,808 บ�ท
 ทั�ง 2 โคุรงกำ�รมร่ะยะเวัล�ก่ำอํสิร�้ง 36 เดอืํน์  
น์บัจ้�กำหน์งัสิอืํแจ้ง้ใหเ้ริ�มง�น์ ลกัำษ์ณะง�น์กำอ่ํสิร�้ง  
เป็น์กำ�รจ้้�งก่ำอํสิร้�งระบบจ้ำ�หน์่�ยไฟีฟี้� เพื�อํ 
จ้�่ยไฟีฟ้ี�ให้กำบัระบบแสิงสิว่ั�ง ระบบอํ�ณัตสิิญัญ�ณ  
และอํ�คุ�รด่�น์เกำบ็เงนิ์ เสิน้์ท�ง Bang Yai-Kanchanaburi  
Intercity Motorway (M81) ระยะท�ง 96 กำโิลเมตร 

2หุ่้นน้องให่มู่
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และคุ�ดวั่�จ้ะน์ำ�หุ้น์เข้�จ้ดทะเบ่ยน์และซื�อํข�ย 
วััน์แรกำใน์ตล�ดหลักำทรัพย์แห่งประเทศัไทย  
(SET) ภิ�ยใน์เดือํน์ต.คุ.น์่�
 ขณะท่�น์�งจ้�ร่รัตน์์ บุลสุิข กำรรมกำ�ร 
ผู้้้ จั้ดกำ�รบริษ์ัทหลักำทรัพย์ ฟีิน์ัน์ซ่� จ้ำ�กำัด  
ใน์ฐ�น์ะผู้้จ้้ดักำ�รกำ�รจ้ดัจ้ำ�หน่์�ยและรบัประกำนั์ 
กำ�รจ้ำ�หน์่�ย เปิดเผู้ยวั่� บริษ์ัท สิ่เดลต้� จ้ำ�กำัด  
(มห�ชน์) กำำ�หน์ดร�คุ�เสิน์อํข�ยหุ้น์สิ�มัญ 
เพิ�มทนุ์ใหก้ำบัประช�ชน์เปน็์คุรั�งแรกำ (IPO) จ้ำ�น์วัน์   
53.25 ล้�น์หุ้น์ ท่�ร�คุ� 7.50 บ�ทต่อํหุ้น์ เปิดให ้
จ้อํงซื�อํใน์วััน์ท่� 19 - 21 ต.คุ.น์่� และคุ�ดวั่�จ้ะเข้� 
จ้ดทะเบ่ยน์ใน์ตล�ดหลักำทรัพย์ เอํ็ม เอํ ไอํ (mai)  

ใน์วััน์ท่� 1 พ.ย. น์่� อํ�จ้ม่คุวั�มเสิ่�ยงติดเชื�อํซำ��- 
เกำิดระบ�ดรอํบใหม่ได้
 น์อํกำจ้�กำน์่� IMH วั�งกำลยทุธิิ� “ต่อ่่ยอ่ดโควิด”  
ด้วัยกำ�รตั�งเป้�ฉี่ดวััคุซ่น์โคุวัิดทุกำประเภิทให ้

วััน์ท่� 28 ต.คุ.64 ใน์กำลุม่อุํตสิ�หกำรรมอํสัิงห�ริมทรัพย ์
และกำอ่ํสิร้�ง หมวัดธิรุกำจิ้วััสิดุก่ำอํสิร้�ง ใน์ชื�อํหลกัำทรพัย์
วั่� “DPAINT”
 สิำ�หรับร�คุ�หุ้น์สิ�มัญท่�เสิน์อํข�ยหุ้น์ละ 
7.50 บ�ท ถึอืํเป็น์ระดับร�คุ�ท่�เหม�ะสิม คุดิเป็น์ 
อํตัร�สิว่ัน์ร�คุ�ต่อํกำำ�ไรสิทุธิิ (P/E) เท่�กำบั 32.80 เท่�  
โดยคุำ�น์วัณกำำ�ไรสิทุธิติอ่ํหุน้์จ้�กำผู้ลกำ�รดำ�เน์นิ์ง�น์ 
ใน์ชว่ัง 4 ไตรม�สิล่�สิดุ ตั�งแต่ 1 กำ.คุ.63 - 30 ม.ิย.64  
โดยถึือํวั่�ม่สิ่วัน์ลดพอํสิมคุวัรจ้�กำอํัตร�สิ่วัน์ 
ร�คุ�ต่อํกำำ�ไรสิุทธิิเฉีล่�ยขอํงกำลุ่มบริษ์ัทท่�ประกำอํบ 
ธิุรกำิจ้เหมือํน์หรือํคุล้�ยคุลึงกำัน์ทั� งใน์และ 
ต่�งประเทศั

ม�กำกำวั่� 1,000,000 โดสิ คุ�ดวั่�ฐ�น์ล้กำคุ้�กำ�ร 
ฉี่ดวััคุซ่น์โคุวัิดจ้ะม่อํย่�งต่อํเน์ื�อํง จ้�กำล้กำคุ้�เดิม 
ท่�ฉี่ดวััคุซ่น์ใน์ปี 64
 ล่�สิุด บริษ์ัทอํย่้ระหวั่�งศัึกำษ์�แผู้น์ซื�อํ 
กำจิ้กำ�รโรงพย�บ�ลเพิ�ม (Takeover) 1-2 แหง่ เพื�อํ 
เป็น์กำ�รเพิ�มร�ยได้ท�งกำ�รแพทย์ใน์อํน์�คุต  
พร้อํมทั�งยังเป็น์เสิริมศัักำยภิ�พคุวั�มแข็งแกำร่ง 
ให้กัำบ รพ.ประช�พัฒน์์อํย่�งม่นั์ยสิำ�คุัญ โดยม ่
แผู้น์กำ�รน์ำ� รพ.ประช�พัฒน์์ เข้�ระดมทุน์ใน์ 
ตล�ดหลักำทรัพย์ฯ ใน์ปี 65 อํ่กำด้วัย
 ด้�น์บทวิัเคุร�ะห์ บล.ทรัพย์ หยวัน์ต้�  
(ประเทศัไทย) ประเมิน์ว่ั� IMH จ้ะได้รบัอํ�นิ์สิงส์ิจ้�กำ 
กำ�รตรวัจ้และรกัำษ์�โคุวัดิ รวัมถึึงผู้ลจ้�กำกำ�รคุวับรวัม 
กำจิ้กำ�ร (M&A) สิง่ผู้ลใหก้ำำ�ไรเพิ�มสิง้ขึ�น์เปน็์ประวัตักิำ�รณ์  
จ้ึงแน์ะน์ำ� “ซื้้�อ่” ให้ร�คุ�เหม�ะสิม 19.20 บ�ท.

และ  Bang Pa-In-Nakorn Ratchasima Motorway  
(M6) ระยะท�ง 195 กำโิลเมตร ซึ�งมส่ิถึ�น์ท่�กำอ่ํสิร้�ง 
ใน์พื�น์ท่� จ้.กำ�ญจ้น์บุร่ และ จ้.น์คุรร�ชสิ่ม�
 “กำ�รรับง�น์คุรั�งน่์� จ้ะสิง่ผู้ลใหบ้ริษ์ทัมง่�น์ 
ใน์มอืํรอํรบัร้ร้�ยไดเ้พิ�มขึ�น์แตะระดบั 4 พนั์ล้�น์บ�ท  
สิ�ม�รถึทยอํยรับร้้ร�ยได้ใน์ระยะย�วั สิ่งผู้ลให้ 

ม่กำ�รเติบโตอํย่�งมั�น์คุง และจ้�กำน์่�ไปบริษ์ัท 
ยงัคุงเดิน์หน้์�ทยอํยประมล้ง�น์ใหม่ และคุ�ดว่ั� 
ใน์ช่วังโคุ้งสุิดท้�ยขอํงปีน่์�หลังจ้�กำท่�รัฐบ�ลเปิด 
ประเทศั คุล�ยล็อํคุด�วัน์์ก็ำน่์�จ้ะทำ�ให้ภิ�คุรัฐ 
และเอํกำชน์เปดิใหยื้�น์ประมล้ง�น์ใหมอ่ํย่�งคุกึำคัุกำ”  
น์�ยพงษ์์ศัักำดิ�กำล่�วั

ดร.สิทิธิวิัตัน์ ์กำำ�กำดัวังษ์ ์ดร.สิทิธิวิัตัน์ ์กำำ�กำดัวังษ์ ์

พงษ์ศ์ักัำดิ� ศิัริคุุปต ์ พงษ์ศ์ักัำดิ� ศิัริคุุปต ์ 



 บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) โดยนายวิิฑููริย์ ภาวินาเจำริิญ  
ผูู้�จัำดกัาริแผู้นกัออกัแบบอาคาริ ฝ่่ายสริ�างสริริค์แลัะพััฒนา 
ผู้ลิัตภัณฑ์ู รัิบมอบริางวัิลัฉลัากัแบบอาคาริอนุรัิกัษ์ัพัลัังงาน  
จำากันายสาริ์รัิฐ ปริะกัอบชาติ ผูู้�อำานวิยกัาริกัองกัำากัับแลัะ 
อนุรัิกัษ์ัพัลัังงาน กัริมพััฒนาพัลัังงานทดแทนแลัะอนุรัิกัษ์ั 
พัลัังงาน (พัพั.) โดยบริิษััทฯ มีอาคาริที�ได�รัิบริางวัิลัฉลัากัแบบ 
อาคาริอนุรัิกัษ์ัพัลัังงาน จำำานวิน 4 อาคาริ แบ่งเป็นริะดับ ดีเด่น  
1 อาคาริ ริะดับดีมากั 3 อาคาริ

 ประจำ�วันที่ 19 ตุล�คม 2564

 บัตริเคริดิต ทีทีบี ช่วิยเพิั�มควิามคุ�มค่าทุกักัาริใช�จ่ำาย  
มอบโปริโมชั�นพิัเศุษั เม่�อเติมนำ�ามัน 800 บาทข้ึ้�นไป/ 
เซลัล์ัสลิัป ที�สถานีบริิกัารินำ�ามันคาลัเท็กัซ์ (Caltex)  
ทั�วิปริะเทศุ รัิบเคริดิตเงินค่นสูงสุด 8% ได�ทุกัวัิน ตั�งแต่วินันี�  
ถ้ง 31 ธัันวิาคม 2564 สอบถามริายลัะเอียดเพิั�มเติมที� 
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q

qบัตรเครดิต ทีทีบี มอบสิทธิพิเศษเติมน้ำ�มันสุดคุ้ม

ศุภ�ลัย คว้� 4 ร�งวัลฉล�กแบบอ�ค�รอนุรักษ์พลังง�น

เป็น์ไปต�มวัิสิัยทัศัน์์ใน์กำ�รมุ่งส่้ิกำ�รเป็น์บริษ์ัท
ประกำนั์ชวิ่ัตแห่งคุวั�มยั�งยืน์ เน์ื�อํงจ้�กำกำ�รเข�้จ้ด 
ทะเบย่น์ใน์ตล�ดหลักำทรพัยฯ์ เปน็์กำ�รเตรย่มพร้อํม 
เพื�อํเสิริมสิร้�งศัักำยภิ�พและคุวั�มแข็งแกำร่งรอํงรับ 
กำ�รเติบโตอํย่�งยั�งยืน์
 ขณะเด่ยวักัำน์ยังสิอํดรับกำับ Business  
Landscape ขอํงธุิรกิำจ้ประกัำน์ชวิ่ัตท่�เปล่�ยน์แปลง 
อํย�่งรวัดเรว็ั ทั�งยงัเปน็์โอํกำ�สิใน์กำ�รปรบัโคุรงสิร�้ง 
อํงคุ์กำรเพื�อํยกำระดับกำ�รกำำ�กำับด้แลและบริห�ร
จ้ัดกำ�รอํงคุ์กำรไปส่้ิระดับสิ�กำล รวัมถึึงยกำระดับ
แบรน์ด์ไทยประกำัน์ช่วัิตให้เป็น์ท่�ร้้จ้ักำใน์ระดับ
น์�น์�ช�ติ

ไทยประกนัชีีวิต์ย่�นไฟลิ�งขายIPO
นวิส์ ์คอ่นเน็คท์์ - ไท์ยปีรึ่ะก่นชีวิีต่ ย้�นไฟลล์ิ�ง 
ข้ายหุ้น IPO รึ่ะดมั่ท์ุนในต่ลาดหล่กท์รึ่่พิ่ย์ฯ  
โดยมั่ี บล.โนมั่้รึ่ะและ บล.เกียรึ่ต่ินาคินภั่ท์รึ่ 
เปี็นท์ี�ปีรึ่่กษาท์างการึ่เงิน
 น์�ยไชย ไชยวัรรณ ประธิ�น์เจ้�้หน้์�ท่�บรหิ�ร 
และกำรรมกำ�รผู้้จั้้ดกำ�รใหญ ่บรษิ์ทั ไทยประกำนั์ชว่ัติ  
จ้ำ�กำดั (มห�ชน์) เปิดเผู้ยว่ั� บริษ์ทัฯ ได้ยื�น์แบบแสิดง 
ร�ยกำ�รข้อํม้ลกำ�รเสิน์อํข�ยหลักำทรัพย์และร่�ง 
หน์งัสิอืํช่�ชวัน์ (Filing) ตอ่ํสิำ�น์กัำง�น์คุณะกำรรมกำ�ร 
กำำ�กำับหลักำทรัพย์และตล�ดหลักำทรัพย์ (กำ.ล.ต.)
  เพื�อํเสิน์อํข�ยหุ้น์สิ�มัญต่อํประช�ชน์เป็น์
คุรั�งแรกำ (IPO) ประม�ณ 20% ขอํงจ้ำ�น์วัน์หุ้น์ 
ทั�งหมดท่�จ้ำ�หน์�่ย และอํ�จ้มก่ำ�รจั้ดสิรรหุ้น์ส่ิวัน์ 
เกำนิ์เปน็์จ้ำ�น์วัน์ไม่เกำนิ์ 15% ขอํงจ้ำ�น์วัน์หุน้์สิ�มัญ 
ท่�เสิน์อํข�ยใน์คุรั�งน์่� คุ�ดว่ั�จ้ะเข้�จ้ดทะเบ่ยน์ 
ใน์ตล�ดหลักำทรัพย์ฯ ประม�ณปี 65 ซึ�งจ้ะเป็น์ป ี
ท่�บริษั์ทฯ ดำ�เนิ์น์ธุิรกิำจ้คุรบ 80 ป ีโดยม ่บล.โน์มร้ะ  
พฒัน์สินิ์ และ บล.เก่ำยรติน์�คุนิ์ภิทัร เป็น์ท่�ปรกึำษ์� 
ท�งกำ�รเงิน์สิำ�หรับกำ�รทำ� IPO
 ทั�งน์่� บริษ์ัทฯ ได้ศัึกำษ์�และเตร่ยมพร้อํม
สิำ�หรับกำ�รทำ� IPO และกำ�รเข้�จ้ดทะเบ่ยน์ 
ใน์ตล�ดหลกัำทรพัยฯ์ ม�เปน็์ระยะเวัล�หน์ึ�งแลว้ั  

 สิำ�หรับผู้ลกำ�รดำ�เน์นิ์ง�น์ใน์รอํบ 3 ปที่�ผู้�่น์ม�  
(61-63) บริษ์ทัฯ มร่�ยได้รวัม 100,851.67 ล�้น์บ�ท  
108,388.70 ล�้น์บ�ท และ 107,642.26 ล�้น์บ�ท  
ต�มลำ�ดับ ขณะท่�ม่กำำ�ไรสิุทธิิย้อํน์หลัง 3 ปี อํย้่ท่�  
6,709.23 ล้�น์บ�ท 6,777.35 ล้�น์บ�ท และ 
7,692.32 ล้�น์บ�ท ต�มลำ�ดับ สิ่งผู้ลให้ม่อํัตร�
กำ�รเติบโตเฉีล่�ยสิะสิมต่อํปี (CAGR) ระหวั่�ง 
ปี 61 – 63 ประม�ณ 7.1%
 ส่ิวัน์ผู้ลกำ�รดำ�เน์นิ์ง�น์ ณ วััน์ท่� 30 ม.ิย. 64  
บรษิ์ทัฯ มร่�ยไดร้วัม 50,744.50 ล�้น์บ�ท มก่ำำ�ไร
สิทุธิิ 5,935.33 ล�้น์บ�ท คุดิเปน็์อํตัร�กำ�รเตบิโต 
42.3% เท่ยบช่วังเด่ยวักำัน์ปีกำ่อํน์

ไชย ไชยวัรรณ ไชย ไชยวัรรณ 


