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เลือกไม่เลือก..ก็ได้เรา

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ยิ่งใช้ “อ�ำนำจพิเศษ” ยิ่งมีข้อครหา 
“ลูกอีช่ำงถำม” ก็ถามต่อไป 
“ลูกอีช่ำงฟ้อง” ก็ฟ้องต่อไป 
“ทั่นผู้น�ำ” ก็หงุดหงิดต่อไป 
“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ-สมศักดิ์ ไม้พรต” 
ช�าแหละ “พ.ร.ก.แรงงำนต่ำงด้ำว” 
ความไร้เดียงสาการใช้ “มำตรำ 44” 
“โสภณ พรโชคชัย” ประเมินราคาที่ดิน “หอชมเมือง” 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” อนาถใจกับ “เสือตัวที่ 5” 
“วิษณุ บุญมำรัตน์” ชี้ “ลุงตู่” อยู่ยาว 8 ปี 

จัดงานขี่ช้าง

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ฉุก(ละหุก)คิด 3

กีฬา 6

เศรษฐกิจ 4

เศรษฐกิจ 5

ต่างประเทศ 7

บัตรแบ่งชนชั้น

ทิสโก้แนะ
ทยอย“ซื้อสะสม”

“คล็อปป์”ลั่น
ทีมแกร่งกว่าเดิม

TFDปลื้มEEC
ดันยอดขายพุ่ง

“ยูเอ็น”กระตุ้น
ป้องภัยไซเบอร์

วนัที ่31 กรกฎาคมนีจ้ะมงีานใหญ่
พธิส่ีงมอบผลการศกึษาการปฏริปู
ด้านต่างๆของสภาขบัเคลือ่นการ
ปฏริปูประเทศให้กบัท่านผูน้�า งาน
แบบนีเ้คยเกดิขึน้มาแล้วสมยัสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ  ภายใต้สโลแกน
สวยหรู  “เปลี่ยนประเทศ”  แต่
หลังส่งมอบผ่านมากว่า 1 ปีกับ 
11 เดือน ประชาชนยังไม่รู้สึกถึง
การปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เลย ครั้งนี้จึงต้องรอดูว่าหลังการ
ส่งมอบงานของ สปท.จะเกิดการ
เปลีย่นแปลงในทางปฏิรูปให้ประ 
ชาชนชื่นใจหรือไม่ แต่ปัญหาคือ
เวลาทีเ่หลอืน่ังอยู่ในอ�านาจอกีแค่
ปีเศษๆ  ของคสช.จะท�าอะไรได้
มากน้อยแค่ไหน  เมื่อเวลากว่า 
3 ปีที่ผ่านมาแทบจะถือได้ว่าสูญ
เปล่าด้านการปฏิรูป

 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4617 (1142) วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

คสช.ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำทกุเรือ่ง
ท�ำแต่เร่ืองใหญ่ทีเ่กดิควำมเปลีย่นแปลงชดัเจน
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หน้าทีไ่ปม ีสปท.เข้ามารบัช่วงแทน
 ครัง้นัน้  นายเทยีนฉาย  กี-
ระนนัทน์ ประธาน สปช. พดูไว้
ในวนัส่งมอบงานว่า
 “ได้ปฏบิตัภิารกจิตามทีไ่ด้รบั
มอบหมายอย่างเตม็ที ่ ก่อนเสนอ
แผนทีเ่ป็นแนวทางการปฏริปูประ 
เทศ ได้ทยอยศึกษาและส่งให้รัฐ 
บาลด�าเนนิการปฏริปูแบบเร่งด่วน
ไปแล้วไม่น้อยกว่า 50 เรือ่ง พร้อม
ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงย่อม
ท�าให้มทีัง้ผูท้ีไ่ด้และผูเ้สยีประโยชน์ 
ทั้งนี้ ก็ไม่ปฏิเสธว่ามีใบสั่ง แต่ก็  
ไม่ยืนยันว่าได้ท�าตามทุกค�าร้อง 
อย่างน้อยทีสุ่ดคดิว่าสิง่ทีค่ดิไม่ได้
เสียเปล่า ไม่ได้เสียของอย่างทีค่น
ปรามาส”
 ค�าถามคอืเวลาทีผ่่านไปกว่า 1 
ปี กบั 11 เดอืนหลงัการส่งมอบงาน
ปฏรูิปคร้ังนัน้เกดิการเปลีย่นแปลง
ในทางปฏริปูให้ประชาชนได้รูส้กึ
สมัผสัได้อย่างเป็นรปูธรรมหรอืไม่
 ครั้งน้ีจึงต้องรอดูว่าหลังการ   
ส่งมอบงานของ สปท.ในวันท่ี 31 
กรกฎาคมนีจ้ะเกดิการเปลีย่นแปลง
ในทางปฏิรูปให้ประชาชนชื่นใจ
หรอืไม่
 มคีนเคยพดูไว้ว่างานปฏรูิปประ 
เทศ คสช.ไม่จ�าเป็นต้องท�าทกุเรือ่ง 
ขอให้ท�าแต่เรือ่งใหญ่ทีท่�าแล้วส่งผล
สะเทอืนเกิดความเปลีย่นแปลงอย่าง
ชดัเจนจนประชาชนรูส้กึได้กถ็อืว่า
ประสบความส�าเรจ็ไม่เสยีของ
 ปัญหาคอืเวลาทีเ่หลือน่ังอยู่
ในอ�านาจอกีแค่ปีเศษๆ จะท�า
อะไรได้หรอืไม่ เมือ่เวลากว่า 3 
ปีทีผ่่านมาแทบจะถอืได้ว่าสูญ-
เปล่าด้านการปฏริปู

สภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ 
(สปท.) ที่อยู ่ๆก็แจ้งเกิดขึ้นมา
ท�างานแทนสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(สปช.) แบบที่คนงงกันทั้งประ-
เทศ ซึง่เป็นผลมาจากร่างรฐัธรรม-
นูญฉบับที่มี นำยบวรศักดิ์ อุ-
วรรณโณ เป็นแม่งานถูกคว�า่ก�าลงั
จะหมดวาระการท�างานช่วงไม่กีว่นั
หลงัจากนี้
 ช่วงที่มีการตั้งสปท.ขึ้นมา
ท�างานแทนสปช.เกิดค�าถาม
มากมายว่าตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร 
เพราะงานปฏิรูปก็เป็นหน้าที่
ของ สปช.อยูแ่ล้ว
 แม้อ�านาจหน้าท่ีจะเหมอืนกนั 
แต่ทีจ่�าเป็นต้องโละท้ิงสปช.เพราะ
ต้องการแก้ปัญหาทางการเมืองที่
เกดิขึน้ในตอนน้ันทีม่กีระแสข่าวว่า
สมาชกิ สปช.หลายคนท�างานเป็น
อิสระมากเกินไปเลยต้องโละทิ้ง
แล้วต้ัง สปท.ขึน้มาท�างานแทน
 วนัที ่31 กรกฎาคมนีจ้ะจดังาน
ใหญ่ท�าพิธีส่งมอบผลการศึกษา
การปฏรูิปด้านต่างๆให้กบั พล.อ. 
ประยทุธ์  จนัทร์โอชา นายกรฐั 
มนตรแีละหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาต ิ(คสช.)
 งานจะจัดขึ้นที่อาคารรัฐสภา 

นอกจากสมาชิก สปท.และท่าน
ผู้น�าแล้ว ยังเชิญแขกมาร่วมเป็น
สักขีพยานการส่งมอบผลศึกษา
การปฏริปูด้วยจ�านวนมาก ทัง้คณะ
รัฐมนตรี คสช. หัวหน้าส่วนราช 
การ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาต ิ (สนช.) ฯลฯ เรยีกว่ามีแขก
เร่ือยมาเต็มสภา เสร็จจากพิธีส่ง
มอบงานแล้วจะมีการเลี้ยงที่ชั้น
สองและสามของอาคารรฐัสภา
 ทัง้นี ้ยงัไม่เป็นทีเ่ปิดเผยว่างาน 
ที่สปท.จะส่งมอบให้กับท่านผู้น�า
นัน้มอีะไรบ้าง ท�าให้นกึย้อนไปถงึ
การท�างานปฏริปูของ สปช. ทีจ่ดั
พธิส่ีงมอบผลงานศกึษาการปฏริปู
ด้านต่างๆให้กับท่านผู้น�าอย่าง
ใหญ่โตเหมอืนกนั โดยงานจดัเมือ่
วนัที ่13 สงิหาคม 2558 ทีโ่รงแรม

เซน็ทารา แกนด์ แอท เซน็ทรัลเวิลด์ 
ภายใต้สโลแกน “เปลีย่นประเทศ 
ไทย”
  ครัง้นัน้ สปช.ส่งมอบวาระการ
ปฏริปู 37 วาระ และ 6 วาระการ
พฒันาให้กบันายกรฐัมนตร ีซึง่ 6 
วาระการพัฒนาที่ส่งมอบไปประ 
กอบด้วย
 1.ระบบการเลอืกตัง้ทีสุ่จรติยตุิ 
ธรรม 2.กลไกลป้องกัน ขจัดการ
ทจุรติและประพฤตมิชิอบและการ
บงัคบัใช้กฎหมาย 3.ขจดัความเหลือ่ม 
ล�้าและสร้างความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจ 4.ขจัดความเหล่ือมล�้า
และสร้างความเป็นธรรมทางสงั-
คม 5.กลไกของรฐัทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และ6.คณุภาพคนและพลเมอืง
 หลงัส่งมอบแนวทางปฏริปูและ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4617 (1142) วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4617 (1142) วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

บนดนิโดยคนทีห่ากนิไม่ด ีไม่มจีติใจทีร่กัษา
ความดีงาม อย่างสมเด็จพระญาณสังวรฯ 
ท่านบอกว่า เราจะต้องรักษาจิตตนคร หรือ
นครแห่งชีวิต ร่างกายเราเน่ีย ถ้าเรารักษา
จิตตนครดี พระนคร หรือกรุงเทพมหานคร
ก็จะกลายเป็นเมืองอมรสวรรค์จริงๆ แต่ถ้า
เขามาแล้ว เขาจะรู้สึกเป็นเมืองนรก เพราะ
มาแล้วก็มีแต่เรื่องสูญเสีย เจ็บปวด เสียหาย
ทั้งทรัพย์สิน ชีวิตจิตใจ ก็เลยต้องบอกกัน
ต่อๆว่า อย่าท�าบ้านเมอืงให้บอบช�า้ไปกว่านี้
อีกเลย
 เราจะได้อยู่ท�ามาหากินบนแผ่นดนิทีรู้่สกึ
ว่า น่าอยู่ น่าท�ามาหากิน เพราะคนไว้เนื้อ
เชือ่ใจ ไว้วางใจ เรากจ็ะได้เงนิกนัอย่างสบายๆ 
ไม่ต้องถกูระหวาดระแวง ถ้าเขาระแวงเรา เรา
ระแวงเขา โลกแห่งความระแวงเนี่ยเป็นเรื่อง
ทีแ่ย่มาก โดยเฉพาะระแวงว่า จะไม่ปลอดภยั 
เป็นเรือ่งยิง่ใหญ่ ถ้าเขาระแวงว่า ไม่ปลอดภยั 
เขาก็จะไม่มาใช้ มาจ่าย เงินทองก็ไม่เข้าประ 
เทศ มแีต่ความจน ความเสือ่ม ตอนนีเ้ศรษฐ 
กจิกท็รดุ งัน้ใครจะบอกว่า ศลีธรรมกนิไม่ได้ 
ซึ่งความจริงศีลธรรมท�าให้มีกิน มีใช้ต่อไป
 เจริญพร

ตอนนี้แท็กซี่ก็มีทั้งบวกทั้งลบ มีทั้งคดีข่มขืน 
มีคลิปต่อรองว่ารับไม่รับ ผู้โดยสารก็อ้างว่า 
เป็นครูบาอาจารย์จึงพอจะรู้ทันระดับหนึ่ง ก็
โต้เถียงกันอย่างรุนแรง แสดงออกถึงความรู้
เท่า รูท้นั แต่ดท่ีีในท่ีสดุก็รูส้กึว่าจะจบลง ตก 
ลงกันได้ ไม่ถึงขั้นจะมีการวางมวยหรือเกิด
เรื่อง
  เราเคยได้ยินว่ามีแท็กซี่ดีๆ ท่ีหากินดีๆ 
ตั้งใจประกอบสัมมาชีพ ก็ไม่ไปท�าอะไรที่ผิด
กฎหมาย เช่น เจอเงินผู้โดยสารก็เอาไปคืน 
นีก่ต้็องนบัว่า เป็นความดขีองแท็กซีเ่รือ่งหนึง่
ที่สร้างความประทับใจให้คนไทย
 อันนี้ก็หน้าชื่นตาบาน มีความภูมิใจว่า
เรามแีทก็ซีท่ีไ่ม่เหน็แก่ได้ ไม่เหน็แก่ตวั สร้าง
ชื่อเสียง แต่พวกที่สร้างชื่อเสียก็ไม่ใช่น้อย
เหมอืนกนั เช่น ไปข่มขนืนกัธรุกิจชาวจนี ถ้า
เป็นนักธรุกิจทีล่งทนุในประเทศไทยแล้วโดน
เข้าอย่างนั้น รับรองทุนหายทุนหด ประเทศ
ขาดทุนเพราะแท็กซี่ใจไม่ดีงาม
 พวกไม่รกัษาจติตนคร ปล่อยให้นครแห่ง
จติใจของตวัเองต้องเละเทะฟอนเฟะไป ก็เป็น
เรื่องที่น่าละอาย ชาวต่างชาติที่เขาคิดว่ามา
เมอืงไทยแล้วจะได้เจอสวรรค์ แต่มาเจอนรก

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

 
In Brief : ย่อความ

ศีลธรรมช่วยมีกินมีใช้

ทรรศนะ

โลกแห่งความระแวงเนี่ยเป็นเร่ือง
ทีแ่ย่มาก โดยเฉพาะระแวงว่าจะไม่
ปลอดภัย เป็นเรื่องยิ่งใหญ่

การเปลีย่นสัดส่วน “บอร์ด  สปสช.” 
ท�าให้กรรมการในส่วนของ “ข้าราชการ 
(หมอ)” ในกระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) 
มากขึน้จนเกอืบจะเป็นเสยีงข้างมาก ถกู
มองว่าไม่ต่างกับการล้มระบบ “บัตร
ทอง 30 บาท” เพราะ “หมอ สธ.” และ
รฐับาล “ทัน่ผูน้�า” ต้องการให้ “บตัร
ทอง 30 บาท” เป็น “ระบบร่วมจ่าย” 
ซึง่ “กลุม่หมอตระกลู ส.” และ “กลุม่
เอน็จโีอ” ไม่เหน็ด้วย 
 จงึต้องดตู่อไปว่า “บอร์ด สปสช.” 
จะไหลเอยีงไปทางไหน ขณะเดยีวกนัที่
ต้องจบัตา “บตัรคนจน” หรอื “บตัรผูมี้
รายได้น้อย” ซึง่การลงทะเบยีนรอบที ่2 
ม ี14.12 ล้านคนนัน้ รฐับาลได้อนมัุตงิบ
ประมาณ 1,581 ล้านบาทจดัท�า “บตัร
สมาร์ทการ์ด” หรอืเรยีกให้ดดูว่ีา “บตัร
สวสัดกิารแห่งรฐั” จ�านวน 14 ล้านใบ
 “บตัรคนจน” จะบรรจชุพิ 2 อัน 
อันแรกเป็นข้อมลูโดยสารสาธารณะและ
บรกิารอืน่ๆ อนัที ่2 เป็นข้อมลูผูถ้อืบตัร
พร้อมรปูถ่ายจากบตัรประชาชน ซึง่บตัร
สามารถใช้รบัจ่ายเงนิจากเครือ่งรดูบตัร 
EDC ใช้ร่วมกบัระบบตัว๋ร่วมแมงมมุของ
กระทรวงคมนาคม เพือ่ช�าระค่าโดยสาร
รถเมล์ รถไฟ และบขส. รวมถงึเตมิเงิน
เพือ่ใช้บรกิารประเภทอืน่ๆ และรองรบั
การโอนเงนิของภาครฐั เช่น เบีย้คนพิ-
การ เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ และเงินสวสัดิ 
การอืน่ๆ 
 “บตัรคนจน” ยังถกูมองว่าย่ิงชีใ้ห้
เหน็ความเหลือ่มล�า้ในสงัคม โดยเฉพาะ 
“บตัรข้าราชการ” ทีเ่หมอืน “บตัรอภิ-
สิทธิ์” โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล 
“บตัรข้าราชการ” จะได้รบัการบรกิาร
อย่างด ี ขณะที ่ “บตัรคนจน” จะได้รบั
การบรกิารขัน้ต�า่ หากป่วยด้วยโรคเดยีว 
กนั แต่จะได้ยาคนละชนดิ
 “กลุม่เอน็จโีอ”  จงึตัง้ค�าถามว่า 
“บัตรคนจน”  เพิ่มสิทธิ  หรือ  ลด
ศกัดิศ์รคีวามเป็นคน?

บัตรแบ่งชนชั้น
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ทสิโกแ้นะทยอย‘ซือ้สะสม’

นายววิฒัน์ เตชะพลูผล รองกรรมการ
ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ กล่าวถงึภาพ
รวมการลงทุนในตลาดหุ้นในงานสมั 
มนา TISCO Monthly Guru Up-
dates ว่า ตลาดหุน้โลกจะปรบัตวัลง 
5-8% ช่วง 1-2 เดอืนข้างหน้า ก่อน
การประชมุธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)  
วนัที ่20 กนัยายน สาเหตจุาก 1.Valu 
ation อยูใ่นระดบัทีแ่พงแล้ว 2.ทีผ่่าน
มาตลาดหุน้อยูใ่นภาวะ Overbought 
ต่อเนือ่ง 10 เดอืนตดิต่อกนั 3.เศรษฐ 
กจิทีแ่ปรผกผนักบัตลาดหุน้ (Nega-
tive Divergence) จากเดิมที่มัก
เคลือ่นไหวในทศิทางเดยีวกนั และ 
4.เข้าสูภ่าวะปิดความเสีย่ง (Risk Off 
Mode) ของนกัลงทนุจากความกงัวล
ในเรื่องสภาพคล่องที่จะปรับลดลง 
และเงินดอลลาร์สหรฐัฯ แขง็ค่า รวม
ถงึการปรบัข้ึนอตัราดอกเบีย้และการ
ปรบัลดงบดลุของเฟด 
 ขณะท่ีตลาดหุน้ China A-Sha 
res ทีจ่ดทะเบยีนใน 2 ตลาดหลกั
ของจนีคือ Shanghai และ Shen-
zhen ซือ้ขายด้วยสกลุเงินหยวน เป็น
ตลาดท่ีมีความน่าสนใจมาก จาก Va 
luation ที่ไม่แพงนักและมีโอกาส
ปรับตัวดีข้ึนในอนาคต หลังจาก
รฐับาลปักกิง่พยายามปรบัโครงสร้าง
ทางเศรษฐกจิหลายด้านล่าสดุ MSCI 
ยงัมกีารน�าหุน้ใน A-Shares เข้ามา
ค�านวณในดชัน ี MSCI Emerging 

Market Index โดยจะเริ่มค�านวณ
ครัง้แรกปี 2561 ซึง่จะส่งผลให้ Fund 
Flow ไหลเข้าหุน้จนีมากขึน้ จงึคาด
ว่าหุน้จนีจะ Outperform ได้ภายใน
ระยะ 3-5 ปีข้างหน้า
 ส่วนตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลงตามทิศทางของตลาด
หุ้นโลก แต่ปรับลดลงอย่างจ�ากัด 
โดยให้แนวรับท่ี 1,550-1,530 จดุ 
จากนัน้ดชันจีะทยอยปรบัตวัขึน้ใน 2 
เดอืนข้างหน้า เนือ่งจากทีผ่่านมาดชั 
นีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นน้อยกว่าตลาด
โลก โดยช่วงครึ่งปีแรกให้อัตราผล
ตอบแทนจากการลงทนุเพยีง 2.6%  
ถอืว่าต�า่สดุในกลุม่ TIP (Thailand, 
Indonesia, Philippines) ขณะทีผ่ล
ตอบ แทนตลาดหุ้นเอเชียปรับตัว
เพิ่มขึ้นสูงมาก โดยเฉพาะกองทุน 
Asia Pacific ex Japan เช่น ฮ่องกง 
เกาหลใีต้ ไต้หวัน อนิเดยี ให้อตัรา
ผลตอบแทนสูงถึง 14% ตลาดหุ้น
สหรฐัให้อตัราผลตอบแทน 9% (ยก 
เว้น NASDAQ 13%) ส่วนตลาดหุน้
ยโุรปให้ผลตอบแทนประมาณ 8-9% 
ตลาดหุน้ไทยจงึมโีอกาส Outperform 
คร่ึงปีหลงัจากเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัดขีึน้
และกระแส Fund Flow ไหลเข้า
 นายวิวัฒน์ กล่าวว่า หุน้ไทยยงั 
Laggard อยู่มาก โดยปีท่ีผ่านมา  
สถานะการซือ้ขายของนกัลงทนุต่าง
ชาตยิงัเป็นการขายสทุธ ิเพราะ Fund 
Flow เลอืกไหลเข้าไปไต้หวัน อินเดยี 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แต่สิ่งที่น่า
สนใจคอืในช่วงครึง่หลกัของปี 2560 
การลงทนุโครงการต่างๆของภาครฐั
จะเดนิหน้ามากขึน้ เช่น โครงการก่อ 
สร้างรถไฟฟ้า โครงการระเบยีงเศรษฐ 
กจิภาคตะวนัออก (EEC) หรอืกระทัง่
การเลอืกตัง้ทีม่คีวามชดัเจนมากขึน้
 ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
แนะน�าให้นักลงทุน “ทยอยซื้อสะ 
สม” โดยมแีนวรบัที ่1,550 และ 1,530 
จดุ และช่วงปลายปีหาก SET ขึน้
ทะลเุหนอื 1,600 จดุ แนะน�าให้ “ซือ้
ตาม” และถอืยาว หรอืเล่นส้ันขาย
ท�าก�าไรก่อนการประชมุเฟดช่วงต้น 
กนัยายนหรอืธันวาคม โดยให้แนว
ต้านที ่1,600-1,620 จดุ และคงเป้า
หมายที ่1,650 จดุ ในกลุม่หุน้เด่นที่
องินโยบายการลงทนุของภาครฐั เช่น 
กลุม่รบัเหมาก่อสร้าง กลุม่โลจสิตกิส์ 
กลุม่นคิมอตุสาหกรรม รวมถงึหุน้ที่
ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงนิ
บาท การค้า การส่งออก และหุน้ที่
องิกบัการบรโิภคในประเทศ ขณะที่
หุน้ต่างประเทศแนะหุน้ China A- 
Shares หุน้ญีปุ่น่ และหุน้ใน S&P500

ต้อนรบั : ดร.ประทปี ตัง้มตธิรรม 
ประธานกรรมการบริหาร พร้อม
ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ศุภา
ลัย จ�ากัด (มหาชน) ต้อนรับคณะ
ผูบ้รหิารจากบรษิทั Peet Limited 
ในโอกาสที่เข้ามาพบปะพูดคุย
และเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ณ 
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ 

ทิสโก้ส่งสัญญาณทยอยซื้อสะสม  มองตลาดหุ้นไทยขยับขึ้น
ตามหุ้นโลก  ชี้ช่วง  1-2  เดือนข้างหน้าดัชนีย่อตัวลง  5-8% 
กรอบแนวรับ 1,550-1,530 จุด ก่อนจะดีดขึ้นโค้งท้ายของปี 
แม้ดัชนีทะลุ 1,600 จุดก็ยังต้องซื้อตาม  

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

  เงินฝาก    เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง  ซื้อ  19,700.00  บาท

 ขาย  19,800.00  บาท

ทองรูปพรรณ  ซื้อ  19,344.00  บาท

 ขาย   19,800.00  บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง  ซื้อ  1,225.36 ขาย 1,225.81
ลอนดอน ซื้อ  1,223.75  ขาย 1,229.37

ภาวะหุ้น 6 กรกฎาคม 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) 

34.26

39.2375

45.7475

4.4625

0.31308

24.93825

-5.38  1,569.64  
  47,609.45
-7.63  2,235.52  
  38,258.87
-2.39  993.69  
  31,992.25
-5.10  561.32  
  1,106.98

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,689.13   -6.59

2,359.90  -19.19

2,486.85  -16.91

1,841.84   -9.50

2,390.50  -18.84

2,934.44  -14.32

1,231.62   -8.21

  Large Cap FSTHL 

   Mid Cap FSTHM

  Small Cap FSTHS

  All-Share FSTHA

  Mid/Small Cap FSTHMS

  Fledgling FSTHF

  Shariah FSTSH 

4,244.09

8.91

8,293.59

17.42

-4,049.50  

-

18,308.72

38.46

15,677.56

32.93

2,631.16

-

19,980.44

41.97

18,106.02

38.03

1,874.43

- 

ววิฒัน์ เตชะพลูผล
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ส่งเสรมิคณุภำพ : นางสาวอนษิฐา ธนมติต์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบั นายจฑุา พรมชนิวงศ์ กรรมการ
ผูจั้ดการบรษิทั เฮลกิซ์ จ�ากดั หนึง่ในเครอื อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ และ
บรษิทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ากดั เปิดตวั UNIO Card ทีเ่ป็นทัง้คย์ีการ์ด
เข้า-ออกคอนโดมเินียมและช�าระค่าสนิค้าในร้านเซเว่นฯ โดยน�าร่องใช้
ในโครงการ UNIO ซอยจรญัสนทิวงศ์ 13 เป็นโครงการแรก 

พร้อมให้บรกิำร : นายแมตต์ ดาลโิอ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและ
ประธานฝ่ายผลติภณัฑ์ของ Endless พร้อมด้วย นางโรเบอต้า แอนทนูส์ 
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายขยายธรุกจิ และ นายโคซโิม่ เชกก ีผูอ้�านวยการ
ฝ่ายวศิวกรรมซอฟต์แวร์ ประกาศเปิดตวัระบบปฏบิตักิาร “Endless” ใน
ประเทศไทยแล้ววันนีน้�าเสนอทางเลือกใหม่ส�าหรบัซอฟต์แวร์ให้แก่ผูใ้ช้
คอมพวิเตอร์ในประเทศไทย

อภชิยั เตชะอบุล

 นายอภชิยั เตชะอบุล รองประ 
ธานกรรมการและประธานกรรม-
การบรหิาร บรษิทั ไทยพฒันาโรง 
งานอตุสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) 
(TFD) ประเมินแนวโน้มผลการ
ด�าเนนิงานปี 2560 จะกลบัได้ตาม
แผน โดยคาดว่ารายได้แตะระดับ 
4,000 ล้านบาท เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจและการเมืองกลับเข้าสู่
ภาวะปรกติ โดยพื้นที่เขตนิคมอุต 
สาหกรรมทเีอฟดเีฟส 2 อ�าเภอบาง 
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 
800 ไร่ ตัง้อยูใ่นโซนแผนงานพฒั 
นาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 
(Eastern Economic Corridor De-
velopment : EEC) ท่ีรฐับาลให้การ
สนบัสนนุ ทีส่�าคญัอยูห่่างจากมอ-
เตอร์เวย์เพยีง 4 กโิลเมตร อยูใ่กล้
กบัสนามบนิ ท่าเรอื และน�า้ไม่ท่วม 
จึงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบ
การทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลผ่านการ
พจิาร ณารายงานผลกระทบด้านสิง่
แวดล้อม (EIA) คาดจะได้รับการ
อนมุตัภิายในเรว็ๆนี้ 

 ส่วนธรุกจิโรงงานส�าเรจ็รปู และ
คลังสินค้าให้เช่า ภายใต้การบริ-
หารงานของ บรษิทั โทเทลิ อนิดัส-      
เตรยีล เซอร์วสิเซส จ�ากดั (TISCOM) 
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยที ่TFD ถอืหุน้ใน
สดัส่วน 100% ยอดขายเตบิโตอย่าง
แขง็แกร่ง โดย TISCOM มโีรงงาน
ส�าเร็จรูปและคลังสินค้าให้เช่า 3 
โครงการ คอื โครงการ Green Park 
1 ต้ังอยู่ในนิคมฯทีเอฟดี เฟส 2 
จ�านวน 8 โรง ขนาด 57,000 ตาราง
เมตร มลูค่า 2,000 ล้านบาท ปัจ-       
จบุนัมผีูเ้ช่าแล้ว 25% ส่วน Green 
Park 2 (บางเสาธง) ขนาด 16,400 
ตารางเมตร อยู่บนถนนบางนา-
ตราด กม.22 มลูค่า 600 ล้านบาท 
และโครงการ Green Park 3 (บาง 
เสาธง) ขนาด 23,000 ตารางเมตร 
มลูค่า 800 ล้านบาท
 ส�าหรบัธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ ที่
ด�าเนนิงานผ่านบรษิทัย่อย บรษิทั 
คราวน์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั ล่าสดุ 
ได้จัดต้ังบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท 
บวิตีฮ้อนเนอร์ เอน็เตอร์ไพร์ช ลมิิ
เตด็ ซึง่เป็นบรษิทัย่อยในกลุม่ของ 

“Country Garden Holdings” 
บรษิทัอสงัหารมิทรพัย์และพฒันา ที่ 
ดินอันดับหนึ่งจากสาธารณรัฐประ 
ชาชนจีนและจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฮ่องกง โดยจะร่วมลงทนุ
โครงการคอนโดมิเนียมระดับพรี-
เมยีมใจกลางรชัดาฯ ย่านธรุกจิใหม่
ของกรงุเทพฯ มลูค่าโครงการ 6,800 
ล้านบาท เจาะกลุม่ลกูค้าตลาดบน
และลูกค้าชาวจีน เตรียมเปิดขาย
โครงการในไตรมาส 3/2560 และ
คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อม
โอนได้ภายในปี 2562 ซึง่คนัทร ีการ์
เด้นฯ เป็นยกัษ์ใหญ่อสงัหาฯเบอร์
หนึง่ในประเทศจนีทีม่กีารกระจาย 
การลงทุนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นจีน
อนิโดนเีซยี มาเลเซยีและเวยีดนาม 
การเข้าไทยได้ตดัสนิใจเลอืกลงทนุ

TFD มัน่ใจผลการด�าเนนิงานเป็นไปตามเป้า 4,000 ล้านบาท 
อานสิงส์นโยบายระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก ดนัยอดขายทีด่นิ
และโรงงานส�าเรจ็รปูและให้เช่าคลงัสนิค้ากลบัคนืมา  เตรยีม
โครงการคอนโดมเินยีมระดบัพรีเมยีมใจกลางรัชดาฯ  

TFDปลืม้EECดนัยอดขายพุง่
ร่วมกบั TFD และมัน่ใจว่าหากโครง 
การนี้ประสบความส�าเร็จจะมีการ
ขยายความร่วมมอืในโครงการอืน่ๆ
ในอนาคต
     ทัง้นี ้ TFD ไม่มปัีญหาในเรือ่ง
ของเงินลงทุนเนื่องจากได้เตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการขยาย
ธรุกจิเอาไว้แล้ว ทีผ่่านมาได้รบัเงนิ
จากการขายหุน้เพิม่ทนุแบบเฉพาะ
เจาะจง (PP) จ�านวน 250 ล้านหุน้ 
ในราคาหุน้ละ 2 บาท ให้กบันกัธรุ 
กจิอสงัหารมิทรพัย์ไต้หวนั 2 ราย 
และนกัธรุกจิอสงัหาฯในไทย 1 ราย 
ได้เงินเข้ามากว่า 500 ล้านบาท 
รองรับการขยายธุรกิจในปี 2560 
ตามแผน  นกัธรุกจิจากไต้หวนัท่ีเข้า
มาซือ้หุน้เพิม่ทนุแบบ PP ของ TFD 
ท�าธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมอยู ่ที่
ไต้หวัน รู้จักผู ้ประกอบการเป็น
จ�านวนมาก ซึง่คาดว่าจะช่วยแนะน�า
ลกูค้าในไต้หวนัทีต้่องการย้ายฐาน
การผลิต เข้ามาซื้อที่ดินหรือสร้าง
โรงงานในนคิมอตุสาหกรรม TFD 
จึงมีโอกาสย้ายฐานการผลิตมายัง
ประเทศไทย โดยปี 2561 บริษัท
เตรยีมเปิดขายทีด่นิในเฟส 3 บน
พืน้ที ่1,500 ไร่ เพือ่รองรบัการขยาย
การลงทุนของต่างชาติ ที่จะเข้ามา
ลงทุนในโซน EEC” นายอภิชัย 
กล่าวในทีส่ดุ
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ตอเรส’ต่อสญัญา‘ตราหมี’  

‘เอฟเวอร์ตนั’คว้าดาวรุง่เมตซ์ 

‘ปืน’ปิดดีล‘ลาคาเซ็ตต์’  

เฟอร์นานโด ตอเรส กองหน้าทมี “ตรา
หมี” แอตเลตโิก มาดรดิ ตกลงต่อสญัญากบั
ทมีไปอกี 1 ปี จากการเปิดเผยของสโมสรใน
สเปน เป็นการสิ้นสุดข้อสงสัยเกี่ยวกับ
อนาคตของเขา หลงัจากทีก่่อนหน้านี ้ กอง
หน้าวยั 33 ปี เคยตกเป็นข่าวว่ามหีลายทมี
สนใจดงึเขาไปเล่นนอกลกีสเปน โดยสญัญา
ฉบับใหม่นี้ท�าให้เขาอยู่กับทีมมาดริด ไป
จนถงึมถินุายน 2018 อดตีกองหน้าทมีชาติ
สเปน ยงิได้ 28 ประต ูนบัตัง้แต่ย้ายกลบัมา
สูร่งั วเิซนเต้ กลัเดรอน แต่เขายงัมกัถกูมอง
ข้าม เมือ่เทียบกับนกัเตะอย่าง อองตวน กรซี 
มนัน์ และ เควนิ กาเมยีโร่ “ผมมคีวามสขุที่
ได้อยูท่�างานร่วมกนัอกี 1 ปี” เขากล่าว 

“ทอ็ฟฟ่ีสีน�า้เงนิ” เอฟเวอร์ตนั เซน็สญัญา
คว้าตวั บอรสิ มาธสี กองหน้าจากทมีเมตซ์ 
ในลกีฝรัง่เศส เป็นเวลา 2 ปี เรยีบร้อยแล้ว 
กองหน้าวยั 19 ปี เป็นผลผลติของอะคาเดมี่
ของทมีลยีง ก่อนทีจ่ะเริม่ลงเล่นในลกี 1 ของ
ฝรัง่เศส เมือ่เดอืนเมษายนทีผ่่านมา และการ
ย้ายทีมมาครัง้นี ้เขาจะเป็นส่วนหนึง่ของทมี
เอฟเวอร์ตนั ในชุดยู 23 ปี มาธสี ย้ายมาร่วม
ทีมเมตซ์ ในปี 2015 ยอมรบัว่า โรนลัด์ คมูนั 
กนุซอืของทมี มผีลต่อการตดัสนิใจย้ายทมี
ของเขาในครัง้นี ้เป็นอย่างมาก “ผมฝันทีจ่ะ
ลงเล่นชดุใหญ่ทีน่ี ่ผมต้องการลงเล่นในพร-ี
เมียร์ลกี เพือ่เอฟเวอร์ตนั” เขากล่าว  

“ปืนใหญ่” อาร์เซนอล เซน็สญัญาคว้าตวั 
อเลกซานเดอร์ ลาคาเซต็ต์ กองหน้าทมีชาติ
ฝรั่งเศส จากทีมลียง มาร่วมทีมเป็นที่
เรยีบร้อยแล้ว เป็นการเซน็สญัญาร่วมทมีคน
ทีส่องของอาร์เซนอลในซมัเมอร์นี ้หลงัจากที่
เพิง่คว้าตวั ซาอดั โคลาซแินค แบก็ซ้ายแบบ
ไม่มค่ีาตวัจากทมีชาลเก้ โดยการเซน็สญัญา
ครัง้นี ้อาร์เซนอล ไม่ได้เปิดเผยค่าตวัแต่อย่าง
ใด แต่เป็นท่ีคาดกันว่า ลาคาเซต็ต์ จะมค่ีาตวั
ประมาณ 44 ล้านปอนด์ ซึง่เป็นค่าตวัทีแ่พง
กว่าเมือ่ครัง้ทีอ่าร์เซนอล จ่ายให้กบัทมีเรอลั 
มาดรดิ ในการซือ้ตวั เมซตุ โอซลี ในราคา 
42.4 ล้านปอนด์ เมือ่ปี 2013 

‘คล็อปป์’ล่ันทีมแกร่งกว่าเดิม

เจอร์เกน  คล็อปป์ กุนซือทีม “หงส์แดง” 
ลเิวอร์พลู ตัง้เป้าหมายพาทมีขึน้ทอ็ปโฟร์ให้ได้ใน
ฤดกูาลทีจ่ะถงึนี ้พร้อมกบัสญัญาว่า ทมีของเขาจะ
แขง็แกร่งขึน้อย่างแน่นอน 
 กลุม่นกัเตะลเิวอร์พลู กลุม่ใหญ่ ซึง่รวมถงึนกั
เตะอย่าง แดเนยีล สเตอร์ริดจ์, ซาดโิอ มาเน่, 
จอร์แดน เฮนเดอร์สนั, โรแบร์โต้ เฟอร์มโิน่ และ 
เจมส์ มลิเนอร์ กลบัเข้าสนามซ้อมทีเ่มลวูด้ เป็นที่
เรยีบร้อยแล้ว เมือ่วนัพธุทีผ่่านมา ขณะที ่โดมนิกิ 
โวลานเก้ นกัเตะหน้าใหม่ทีย้่ายมาจากทมีเชลซี 
หลงัจากหมดสญัญาแล้ว ได้มาแนะน�าตวักับเพือ่น
ร่วมทมีใหม่ แต่ไม่ได้ร่วมฝึกซ้อม เนือ่งจากเขาเพิง่
เสรจ็ภารกจิในการแข่งขนัฟตุบอลโลก ชุดแชมป์
อายตุ�า่กว่า 20 ปี เมือ่เดอืนทีแ่ล้ว ซึง่เขาถกูยกให้
เป็นผูเ้ล่นประจ�าการแข่งขนัด้วย 
 ส�าหรบั คลอ็ปป์ และลเิวอร์พลู แล้ว พวกเขา
มทีางเลอืกในเกมรกุมากขึน้ เมือ่ได้ทมีเซน็สญัญา
คว้าตัว โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ ปีกตัวจี๊ดจากทีม 
“หมาป่า” โรม่า และก�าลงัคว้าตวั นาบ ี เคยีต้า 
กองกลางจากทมีไลป์ซกิ เพือ่เสรมิเกมแดนกลาง 
ขณะทียั่งคงต้องเสรมิเกมรบัและต�าแหน่งแบก็ซ้าย  

โจนาธาน  คอนต้า กล่าวว่า นักเตะจากสห
ราชอาณาจักร เริ่มต้นได้สวยในการแข่งขัน
วมิเบลิดนัปีนี ้ถอืว่าเป็นความยิง่ใหญ่มากทีไ่ด้
มส่ีวนร่วมด้วย และนีค่อืช่วงเวลาทีต่ืน่เต้นของ
แฟนๆเทนนิสในทัวร์นาเมนต์นี้ 
 คอนต้า, แอนดี้ เมอร์เรย์, เฮลเธอร์ วัต-
สัน และ อัลแจ๊ส เบเดเน่ ต่างเก็บชัยชนะ        
ได้ทัง้หมดกบัเกมเม่ือวันพธุทีผ่่านมา นัน่แสดง
ให้เห็นว่า นักเทนนิสจากสหราชอาณาจักร

 ขณะที่การมองหานักเตะเข้าเสริมทีมยังคง
ด�าเนนิต่อไป แต่กนุซอืชาวเยอรมนั รูด้ว่ีาเขาจะ
ต้องเร่งความฟิตให้กบันกัเตะตวัหลกัๆให้เรว็ทีส่ดุ 
เพือ่เตรยีมลงท�าศกึแชมเป้ียนส์ ลกี รอบคดัเลอืก 
ทีก่�าลงัจะมาถงึ
 “พวกเรารูด้ว่ีา อกี 2 สปัดาห์ทีจ่ะถงึนี ้เรามี
เกมรอบคัดเลือก แน่นอน มนัย่อมเป็นเกมทีมี่
ความกดดนั” เขากล่าวกับ Liverpoolfc.com “แต่
ตอนนี ้เรายงัมเีวลาท่ีจะเตรียมตัว และเราต้องเอา
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เป็นรากฐานที่ดี
ส�าหรบัเรา แน่นอน มนัไม่ได้เลวร้ายอะไร และ
เรารู้ดว่ีาเราจะต้องท�าให้ดมีากกว่าเดิม ตอนนีเ้รา
เป็นทมีทีด่ทีีส่ดุ 1 ใน 4 ขององักฤษ ดงันัน้ เรา
ต้องการรกัษาสถานการณ์และท�างานให้หนกัขึน้ 
เพ่ือพัฒนาให้แข็งแกร่งมากข้ึน นกัเตะเองกต้็อง
แขง็แกร่งมากขึน้กว่าปีทีแ่ล้ว นีค่อืเหตผุลทีแ่ท้จรงิ 
และเป็นการมองโลกในแง่ดีที่แท้จริง” คล็อปป์ 
กล่าว “ผมได้พบกบัเดก็ๆเมือ่เช้าเหมอืนกนั ผม
ดหูน้า สายตาของพวกเขา พวกเขาแสดงให้เหน็
ว่า พวกเขาพร้อมแล้วทีจ่ะเดนิกนัต่อไป และผมก็
พร้อมแล้วเหมอืนกนั” 

‘คอนต้า’โวปีของนกัเตะองักฤษ
สามารถผ่านเข้ารอบสาม ทั้ง 4 คน เป็นครั้ง
แรกในรอบ 20 ปี
 “มันเกิดขึ้นได้ เพราะว่าเรามีนักเทนนิสที่
ยิง่ใหญ่” คอนต้า กล่าว “ฉนัคดิว่านีค่อืเหตผุล
ที่ดีและเพียงพอแล้ว ฉันได้มีโอกาสลงเล่นต่อ
หน้าชาวองักฤษเป็นความรูสึ้กทีย่อดเยีย่มมาก 
มีนกัเทนนสิไม่กีค่นทีไ่ด้เล่นแกรนด์ สแลม ใน
บ้านของตัวเอง ฉันรู้สึกว่า ฉันโชคดีมากที่ได้
รับโอกาสแบบนี้ 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4617 (1142) วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

อาเรนด์ ฟาน ดมั เสนอผลงานนีใ้น nytsyn.com สะท้อนรฐับาล
อิตาลีช่วยเหลือธนาคารท่ีประสบปัญหาการเงิน ด้วยงบ (จาก
ภาษีของประชาชน) มากสุดในประวัติศาสตร์ 17,000 ล้านยูโร

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

สหประชาชาต ิ (ยเูอน็) ระบุ
ว่า มปีระเทศราวครึง่หนึง่ของโลก 
ทีเ่ส่ียงตกเป็นเหยือ่ “อาชญากร
ออนไลน์” เนือ่งจากไม่มีแผนรกั 
ษาความปลอดภัยโลกไซเบอร์ที่ 
ดพีอ ในทางตรงกนัข้าม สงิคโปร์
ผงาดเป็นผู้น�าโลกด้านมีมาตร 

 แคนาดา
  ไทยอยูใ่นกลุม่โซนสเีหลือง 
โดยอยู่อันดับที่  20  ของโลก 
และอนัดบั 3 ของอาเซียน รอง
จากสงิคโปร์และมาเลเซยี 
 อันดบัโลกของกลุ่มอาเซยีน
ทีเ่หลอือกี 7 ประเทศ ประกอบ
ด้วย (37) ฟิลปิปินส์ (53) บรไูน 
(70) อนิโดนเีซยี (77) ลาว (92) 
กมัพชูา (100) พม่า และ (101) 
เวยีดนาม
 ขณะ 3 ประเทศชัน้น�าด้าน
เศรษฐกจิของเอเชยี ทีไ่ม่อยูใ่น
ท�าเนยีบ “ทอ็ปเทน” ประกอบ
ด้วยญีปุ่น่ รัง้อนัดบั 11 ของโลก 
ตามด้วยเกาหลใีต้ อนัดบัที ่13 
และจนี อนัดบัที ่32
 ที่ไอทียูส�ารวจเรื่องนี้  มี
จุดประสงค์กระตุ้นให้นานา 
ชาติตระหนักถึงภัยในโลก
ไซเบอร์  ที่เพิ่มระดับความ
รนุแรงมากขึน้ 
  ความถี่ของภัยร้ายดังกล่าว 
เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการท�าธุร-
กิจซ้ือขายสินค้า และธุรกรรม    
อืน่ๆ ทีเ่พิม่ขึน้ ตามแผนผลกัดนั
ประเทศสูร่ะบบเศรษฐกจิดจิทิลั
 ไอทยีแูนะรฐับาลทกุประ 
เทศว่า  ควรก�าหนดมาตร 
การรักษาความปลอดภัย
โลกไซ-เบอร์  เป็นนโยบาย
ระดบัชาต ิเพือ่ป้องกนัความ
เสี่ยงท�าให้เศรษฐกิจเสีย
หายมลูค่าสงู

 
 

In Brief : ย่อความ

สหประชาชาติส�ารวจระ
ดบัความปลอดภยัโลกไซ
เบอร์  พบมีประเทศทั่ว
โลกราวครึ่งหนึ่งที่ยังไม่
มีมาตรการรัดกุมเพียง
พอ  เสี่ยงตกเป็นเหยื่อ
 “อาชญากรออนไลน์” ส่วน
ไทยอยู่ระดับปานกลาง

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

การรดักมุ ส่วนไทยอยูร่ะดบัปาน
กลาง
  ข้อมลูดงักล่าว ทางสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(International  Telecom-
munic-ation Union  :  ITU) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานของยูเอ็น 
ด�าเนนิการส�ารวจประเทศทัว่
โลก 193 ชาต ิน�ามาจดัท�าเป็น
รายงานในหัวข้อ “Glo bal Cy 
bersecurity  Index  2017” 
เผยแพร่ เม่ือวันพุธ (5 ก.ค.) 

‘ยูเอ็นกระตุนป้องภัยไซเบอร์

ทีผ่่านมา 
 ไอทยีสู�ารวจเรือ่งนีเ้ป็นครัง้ที่ 
2 ด�าเนินการสอบถามและ
รวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน
มกราคม-กนัยายนปีทีแ่ล้ว ส่วน
การส�ารวจครั้งแรก น�าผลงาน
ออกเผยแพร่เมือ่ปี 2014
 ไอทียูแบ่งประเทศท่ีมีระดับ
การรักษาความปลอดภัยในโลก
ไซเบอร์แตกต่างกนั 3 กลุม่ ประ 
กอบด้วยกลุ่มชั้นน�า หรือกลุ่ม
โซนสเีขยีว กลุม่ปานกลาง อยูใ่น
โซนสีเหลือง และกลุ่มเส่ียง อยู่ใน
โซนสแีดง
 พบว่าประเทศทีอ่ยูใ่นโซน
สแีดง มมีากถงึครึง่หนึง่ หรอื
ประมาณ 95 ชาต ิเป็นกลุม่มี
ความเสีย่งสงู  ทีจ่ะถกู  “อาช 
ญากรออนไลน์”  เข้าไปขโมย
ข้อมลู  และก่อความเสยีหาย
ทางเศรษฐกจิ 
  ส่วนประเทศที่มีระบบป้อง 
กันแน่นหนารดักุม 10 อันดบัแรก
ของโลก ประกอบด้วย (1) สิงค 
โปร์ (2) สหรฐั (3) มาเลเซยี (4) 
โอมาน (5) เอสโตเนีย (6) 
มอริเชียส (7) ออสเตรเลีย (8) 
จอร์เจยี (9) ฝรัง่เศส และ (10)

ข้อมลูภาพ : techcrunch.com

 



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4617 (1142) วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

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¶ 4 ÍÑµÃÒ
  •ไมจำกัดวุฒิ

ÃÑºÊÁÑ¤Ã§Ò¹´‹Ç¹

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ขายที่ดิน-P1-260617=4*6_01

ขายด่วน

09-1745-6788

สนใจติดต่อ

20,000

ที่ดินถมแล้ว
เทปูนล้อมรั้วเรียบร้อย

ติดถนนในซอย (หัว-ท้าย)

เนื้อที่ 130 ตร.ว.
ขาย

ตร.ว.ละ 20,000 บาท

โทร. 08-4084-3366,

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4617 (1142) วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

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

SWKAN-p1-280617-01

สนใจติดตอไดที่
หางหุนสวนจำกัด เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

เลขที่ 49/49 ซอยรามคำแหง 90 เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10250

หางหุนสวนจำกัด
เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

รับสมัครงานดวน!

06-1565-2659 คุณโจ
08-9663-6536 คุณเหมี่ยวโทรศัพท

ผูชวยชางแอร หลายอัตรา
• เพศชาย อายุ 18-35 ป  

• วุฒิป.6

• ไมจำเปนตองมีประสบการณ



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4617 (1142) วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

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

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 18 ฉบับที่ 4617 (1142) วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

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)
TUMMA-P1-270617-01

สนใจติดตอ หจก. ธรรมชาติการพิมพ
เลขที่ 19, 21 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 2 

ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 08-1312-1980,
 08-7819-4343 (คุณสันติ)

มีประสบการณดาน
การขายงานสิ่งพิมพโดยตรง

หางหุนสวนจำกัด ธรรมชาติการพิมพ

หลายอัตราหลายอัตรา

รับสมัครดวน
พนักงานขายสิ่งพิมพพนักงานขายสิ่งพิมพพนักงานขายสิ่งพิมพ
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

Organic & Natural Expo 2017 ที่
อาคารส�านักงานปลัดกระทรวงพา 
ณชิย์ J 16.30 น. มยรุ ีชยัพรหม-
ประสทิธิ ์ผูบ้รหิาร บรษิทั สยามพิ
วรรธน์ จ�ากดั เปิดงาน “Siam Food 
Festival” มหกรรมอาหารรวมของดี
ย่านสยามสดุอลงัการ ทีพ่าร์ค พา
รากอน ศนูย์การค้าสยามพารากอน 
J 17.30 น. ฟิลปิโป กรานด ีข้า 
หลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ 
แถลงข่าว “วิกฤตการณ์ผู ้ลี้ภัยที่
รุนแรงที่สุดในยุคสมัยของเรา” ที่

คล ทรงเป็นประธานในพธิปีระทาน
ประกาศนยีบตัร ให้แก่ผูส้�าเรจ็การ
ศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2559 
และประทานทุนการศึกษา ปีการ
ศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยี 
สยามธรุกจิ ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็
พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน
ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เวลา 
15.00 น. ณ โรงแรมอนิทรา รเีจนท์ 
กรงุเทพฯ J 10.00 น. อภริด ีตนั-
ตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระ-
ทรวงพาณชิย์ แถลงข่าวการจดังาน 

J พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดั-
ดามาต ุเสดจ็เป็นองค์ประธานงาน 
“รวมใจถวายภักด ี60 ปีพระชนัษา” 
เวลา 14.30 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท 
บอลรูม โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท 
J พลโทหม่อมเจ้าเฉลมิศกึ ย-ุ

โรงแรมอนนัตรา สยาม กรงุเทพฯ 
J ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประ-
เทศไทย ร่วมกบัพนัธมติร จดังาน 
SET Social Impact Day 2017 : 
Partnership for the Goals “รวม
พลงัเพือ่ความยัง่ยนื”  ปีที ่2 ในวนั
ที ่13 ก.ค. เวลา 09.00-17.00 น. 
ที่หอประชุมศ.สังเวียน อินทรวิชัย 
อาคารตลาดหลกัทรพัย์ฯ สนใจเข้า
ร่วมงาน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วัน
นี-้10 ก.ค. ที ่http://unifypresen 
tation-setsocialimpact.com/ 

เทรนด์สขุภาพทีม่าแรงในวนันีแ้ละ
ในอนาคตอันใกล้คงไม่ใช่การรอ
คอยรักษาโรคอกีต่อไป หากแต่คอื
การคิดวางแผนสุขภาพ เพื่อชีวิต     
ที่ไม่ต้องทนทรมานกับความเจ็บ
ป่วยหนึง่ในเทรนด์สขุภาพทีม่าแรง
คอื การฝากเกบ็ สเตม็เซลล์ ทัง้ใน
ผู้ใหญ่และสเต็มเซลล์จากเลือดใน
รกและสายสะดือจากเด็กแรกเกิด 

แพทย์ไทยเจ๋ง…ร่วมเสวนาเวทีโลก

ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ส�าหรับข้อ
จ�ากัดส�าหรับการเก็บ สเต็มเซลล์
จากเลือดในรกและสายสะดือจาก
เดก็แรกเกิดโดยท่ัวไปมไีม่มาก เพยีง
แค่ไม่มภีาวะรกเกาะต�า่ และไม่มเีชือ้ 
HIV ก็สามารถเก็บสเต็มเซลล์ได้ 
นอกจากนั้นก็คือข้อจ�ากัดด้านสุข 
ภาพของมารดาในการคลอดเป็น
รายบคุคล ซึง่ปัจจบุนัการรกัษาโรค
โดยใช้สเตม็เซลล์ทัว่โลกเปิดกว้างขึน้ 
คอื สามารถปลกูถ่ายไขกระดกูด้วย  
สเตม็เซลล์เพือ่รกัษาโรคท่ีเกีย่วข้อง
กบัเลอืดได้มากกว่า 85 ชนดิ อาทิ 
โรคทางพนัธกุรรม เช่น โรคธาลสัซี
เมยี โรคภมูคิุม้กนับกพร่องแต่ก�า-
เนดิ และโรคร้ายแรงทีอ่นัตรายถงึ 
แก่ชวีติ เช่น โรคมะเรง็ (มะเรง็เมด็
เลอืดขาว มะเรง็รงัไข่ มะเรง็กล้าม
เนือ้ลาย มะเรง็ทีไ่ต (Wilms tumor) 
มะเรง็จอประสาทตา มะเร็งเต้านม 
มะเรง็อณัฑะ เนือ้งอกในสมองบาง
ชนดิ มะเรง็ต่อมน�า้เหลอืง ฯลฯ) 

เก็บเผื่อไว้รักษาโรคต่างๆที่อาจจะ
เกดิกบัตวัเองและลกูในอนาคต
 ล่าสดุ แพทย์หญงิวรชัยา ฟอง-
ศรณัย์ กมุารแพทย์เฉพาะทางโลหติ
วทิยาและมะเรง็ในเดก็ ผูอ้�านวยการ
ด้านการแพทย์ บรษิทั ไทย สเตม-
ไลฟ์ จ�ากดั ได้รบัเลอืกเป็นตวัแทน
ประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาทางการ
แพทย์  ในงาน Cord Blood World 
Europe 2017 งานประชมุวชิาการ
ระดบัโลก ณ กรงุลอนดอน ประเทศ
องักฤษ หวัข้อ An Effective Logi-
sti-cal Case Study for Stem Cell 
Col lection, Storage and Use in 
Thailand  
 แพทย์หญิงวรัชยา  ฟอง-
ศรณัย์ กล่าวว่า กระบวนการ logi-
stic ทีเ่ป็นระบบอย่างมปีระสทิธภิาพ 
นับตั้งแต่เริ่มเก็บสเต็มเซลล์จาก  
ห้องคลอดหรอืห้องผ่าตดั การขนส่ง 
มาเข้าสูก่ระบวนการคดัเลอืกสเตม็
เซลล์ในห้องปฏบิตักิาร และแช่แขง็

จนถงึการน�าไปใช้รกัษาจรงิ เพราะ
แท้จริงแล้วหัวใจหลักของการเก็บ     
สเต็มเซลล์ มันไม่ได้อยู่แค่ว่าการ  
เกบ็เป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่
อยู่ที่วันที่คุณต้องการใช้ สเต็ม-  
เซลล์นั้นมันสามารถใช้ได้จริงหรือ
ไม่ หรอืสามารถรกัษาคณุให้หายได้
หรอืไม่ 
 แพทย์หญงิวรชัยา ยงักล่าวอกี
ว่า วธิกีารละลายสเตม็เซลล์ เมือ่ผู้
ป่วยต้องการน�ามาใช้ในการรกัษามี 
2 แบบ แบบที ่1 คอืใช้ถงัขนส่งสเตม็
เซลล์ในภาวะแช่แข็งไปท�าการละ-
ลายถึงข้างเตียงผู้ป่วย และใช้กับผู้
ป่วยทนัท ีข้อดขีองการท�าละลายวธิี
นี้คือ รวดเร็ว อัตรามีชีวิตเซลล์สูง
ทีส่ดุ แบบที ่2 คอืน�าสเตม็เซลล์มา
ละลายในห้องปฏบิตักิารก่อนน�าไป
ใช้กบัผูป่้วย ข้อดคีอืลดภาวะแทรก 
ซ้อนจากน�้ายาที่ใช้ในการแช่แข็งส
เตม็เซลล์ แต่ (ส่วนใหญ่จะนยิมใช้
แบบที ่1 มากกว่า) ทัง้นีเ้ป็นไปตามแพทย์หญงิวรชัยา ฟองศรณัย์
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พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี เยีย่มชมนทิรรศการ “แสตมป์
ของพ่อ 2493 เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” โดยม ีดร.พเิชฐ ดรุงค
เวโรจน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม และ พลเอก
สาธติ พธิรตัน์ ประธานกรรมการ บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั ให้การต้อนรับ 

กอบกาญจน์ วฒันวรางกรู รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
แถลงข่าวการจดังาน “เทศกาลศลิปะร่วมสมยันานาชาต ิบางกอก อาร์ต เบยีน
นาเล่ โดยม ี ฐาปน สิรวัิฒนภกัด ี ประธานกรรมการบรหิารบางกอก อาร์ต 
เบยีนนาเล่ ร่วมแถลงข่าว ทีห่อศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

สาลินี วงัตาล ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ร่วมกบั อนษิฐา ธนมติต์ รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ซพี ีออลล์ และสม
จติร ลขิติสถาพร นายกสมาคมแฟรนไชส์ไทย เตรยีมจดังานสมัมนา ปลกุพลงั
เถ้าแก่ชัน้เทพ เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละสร้างแรงบนัดาลใจในการท�าธรุกจิ 

อลงกรณ์ พลบตุร ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขบัเคลือ่นการ
ปฏริปูประเทศ ประธานเปิดโครงการสมัมนาพฒันาศกัยภาพผูน้�าการปฏริปู 
(Reform Leader) และบรรยายสรุป หวัข้อ “ภาพรวมของการปฏริปูประเทศ
ของสภาขบัเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ” 

มร.จอห์น เฉนิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลอเรยี โฮเทล็ กรุป๊ ท�าทีมผู้บริหาร 
จัดงานโรดโชว์ เปิดตวั GLORIA HOTEL GROUP เครอืโรงแรมอนัดบัหนึง่
จากไต้หวนั พร้อมด้วย กลอเรยี เอาท์เลต็ โดยได้รบัเกยีรตจิาก มร.โทนี ่อู ่ผู้
อ�านวยการส�านกังานส่งเสรมิการท่องเทีย่วไต้หวนั เข้าร่วมภายในงาน 

นนัทวัฒน์ เนาวรัตน์พงษ์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จ�ากดั 
จดังาน “พาราไดซ์ พาร์ค เอด็ดเูทนเม้นท์ ออกส�ารวจโลกแห่งการเรียนรู้” เปิด
ประสบการณ์การเรยีนรู ้ควบคูค่วามสนกุ จากสถาบนัการศกึษาชัน้น�ากว่า 40 
แห่ง ในโซนเอด็ดเูทนเม้นท์เวิลด์ พร้อมกจิกรรมสร้างสรรค์มากมาย 

ดร.อษุณย์ี มหากจิศริ ิลโีอณโีอ ประธานกรรมการบรษิทั เคดเีอน็ จ�ากดั เป็น
ประธานเปิดร้านครสิป้ี ครมี สาขาที ่28 ที ่เซน็ทรลัพลาซ่า แจ้งวฒันะโดยม ีปรยีา
มล-พฒัพงษ์ ธนวสิทุธิ,์ อาภาวด ี จติธรรมมา, ชยัมงคล ทดัเทยีมเพชร และ     
เพ็ญศริ ิอยูเ่ยน็ คณะผูบ้รหิาร เซน็ทรลัพลาซ่า แจ้งวฒันะ ร่วมแสดงความยนิดี 

สิริพร ใจสะอาด และ ณฐัศมน วงศ์กติพิฒัน์ ฉลอง 75 ปี ไทยประกนัชวีติ       
จดัแคมเปญ “รับมากกว่าคว้า 3 สิทธิ ์ใน กร์ูเมต์ มาร์เกต็ และ โฮม เฟรช 
มาร์ท” อภสิทิธิเ์หนอืระดบัเฉพาะลกูค้าไทยไลฟ์การ์ด ช้อปทกุชิน้ในราคา
พเิศษ โดยม ีแดน เหตระกลู และ กนัต์ รตนาภรณ์ ร่วมงาน 
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สังคม

ดร.อรรชกา สบีญุเรอืง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แถลงข่าวจัดงาน Startup Thailand 2017 โดยม ีดร.พนัธุอ์าจ ชยัรัตน์ ผูอ้�านวย
การส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิและ รศ.นพ.รนติ ศลิธรรม ปลดักระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ร่วมแถลงข่าว 

ชวน หลกีภยั อดตีนายกรฐัมนตร ีให้เกยีรตมิาเป็นประธานในงานเลีย้งสงัสรรค์ 
“วพน.7 รวมพลงั รักกว่าเดมิ เพิม่ความคิดถึง” จดัขึน้โดยชชูาต ิเพช็รอ�าไพ 
ประธานนกัศกึษาหลกัสูตรด้านวิทยาการพลงังานส�าหรบันกับรหิารรุน่ใหม่ 
(วพน.) รุ่น 7 พร้อมร่วมยนิดกีบัความส�าเร็จก้าวหน้าของเพือ่นร่วมรุน่ 

บณัฑิตย์ เทวทีวิารกัษ์ ผูว่้าราชการจงัหวดัสระบรุ ีเป็นประธานแถลงข่าว “การ
จัดงานประเพณตีกับาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทยีนพระราชทาน ประจ�าปี 
2560” ย้อนต�านานสระบรุ ี สบืสานประเพณหีนึง่เดยีวในโลก ตกับาตรดอก
เข้าพรรษา ทีโ่รงแรมสวสิโฮเตล็ เลอ คองคอร์ด 

สรญั รงัคสริ ิประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิารกลุม่ธรุกจิปิโตรเลยีมขัน้ปลาย บมจ. 
ปตท. มอบบตัรเตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิจ�านวน 200,000 ลติร ให้แก่ พลเอกหัสพงศ์ 
ยวุนวรรธนะ ผูบ้ญัชาการหน่วยทหารพฒันา เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิการภารกจิ
ตามนโยบายรฐับาลในการช่วยเหลอืประชาชนทีป่ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาติ 

สดุาพร จนัทร์วฒันากลุ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร-ธรุกจิสนิเชือ่บคุคล 
บมจ.บตัรกรงุไทย มอบดอกไม้จนัทน์ ให้กบั เสาวภาคย์ กระจ่างยทุธ รองผู้
อ�านวยการ ส�านกังานพฒันาสงัคม เพือ่ใช้ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระ 
บรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

คมิห์ สริทิวชียั รองกรรมการผูอ้�านวยการ สายงานบรหิารการลงทนุ และหวัหน้า
โครงการบรษิทัร่วมทนุ อนิเว้นท์ บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (มหาชน)  และ 
นายนพพร ด่านชยันาม ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และผู้ก่อต้ังบรษิทั ดจิโิอ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั  แถลงข่าวการร่วมทนุระหว่างโครงการอนิเว้นท์ และดิจโิอ 

พฒุพิงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่  บรษิทั การบนิกรุง-
เทพ จ�ากดั (มหาชน) จดักจิกรรม “รกัษ์โลก ร่วมปลกูป่าชายเลน กบับางกอก
แอร์เวย์ส” ภายใต้โครงการ “Love Earth Save Earth” เพือ่ปลกูฝังจติส�านกึ
การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิก่พนกังาน ผูบ้รหิารของบรษิทั 

เทอร่ี โน ประธานฝ่ายปฎบิตักิาร และ นายอศิร์ เตาลานนท์ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารบรษัิท เนก็ซอน (ไทยแลนด์) จ�ากดั เปิดตวัส�านกังานประจ�า
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อตอบสนองนโยบายผลักดันเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของทางภาครฐั หวงัดนัไทยเป็นศนูย์กลางการให้บรกิารของภมูภิาค  


