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คนตายเผาคนเป็น?

editor59lokwannee@gmail.com

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

มหาวิทยาลัยถือเป็นพื้นที่เปิดกว้างและมีเสรีภาพที่สุด 
“ม.44” ให้ “คนนอก” บริหารในมหาวิทยาลัย 
จึงไม่ต่างกับ “ตีตรวน” และ “กระชับพื้นที่เสรีภาพ” 
ทั้งยัง “จับขังคุกจริง” และ “จับขังคุกทางความคิด” 
“สมลักษณ์ จัดกระบวนพล” เชื่อกระบวนการยุติธรรม 
มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณความยุติธรรม 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ย�้าประเทศเดิน “ต้วมเตี้ยม” 
ติด “กับดักรัฐประหาร” เศรษฐกิจนับวันยิ่งถดถอย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ย้อนรอย “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” 
1 ปีหลังประชามติท้าทายความมีอยู่ของ “รัฐธรรมนูญ” 
“Pegasus” แนะวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งง่ายๆ 
การคืนอ�านาจ คืนความยุติธรรมให้ประชาชน 

พิษ‘มารค์โพล’
แม้แต่จะเป็นกลุ่มท่ีเอาใจช่วย
รัฐบาลอยู่เริ่มรู้สึกเอียนกับวาท
กรรมปฏิรูป วาทกรรมปราบโกง 
และต่างก็ได้รับผลกระทบด้าน
เศรษฐกจิอย่างทัว่หน้า ข่าวมปีระ 
เด็นแบบนี้ไม่ต้องขอความร่วม
มือสื่อต้องน�าเสนอให้ถึงหูตารัฐ 
บาลเพือ่เป็นข้อมลูน�าไปปรบัปรงุ
เร่งสร้างผลงานให้ประชาชนพึง
พอใจมากขึ้น

ผ่านไปตามปรกตสิ�าหรบัการประ 
ชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรและประ 
เด็นเห็นต่างเรื่องขอความร่วม  
มือการน�าเสนอข่าวแบบเกาะติด 
1 สถานี โทรทัศน์ 1 รัฐมนตรี ซึ่ง
การน�าเสนอไม่ได้ช่วยเรยีกเรตติง้
ให้กบัทัง้ทางสถานแีละรฐับาล แต่
ที่ไม่ต้องขอความร่วมมือกลับได้
รบัความสนใจคอืผลส�ารวจ “มาร์ค
โพล” ของ นายอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชวีะ ทีส่ะท้อนให้รบัรูว่้าประชาชน

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โพลนีส้ะท้อนว่าประชาชน
แม้แต่จะเป็นกลุม่ทีเ่อาใจช่วยรฐับาลอยู่

เริม่เอยีนกับวาทกรรมปฏิรปู วาทกรรมปราบโกง

ชน ต่อไป
 ผลส�ารวจครั้งนี้แม้จะมีผู้ร่วม
ตอบค�าถามประมาณ 1,000 คน 
แต่มีความน่าสนใจตรงที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามไม่ใช่ประชาชนทั่ว 
ไปแต่เป็นแฟนคลับของนายอภิ-
สิทธิ์ท่ีติดต่อส่ือสารกันผ่านทาง
แอปพลิเคชันไลน์
 ขนาดแฟนคลับนายอภิสิทธิ์
ยังไม่พอใจผลงานด้านเศรษฐกิจ 
แสดงว่าปัญหาเศรษฐกจิส่งผลกระ
ทบต่อประชาชนอย่างเท่าเทยีมไม่
เลือกฝ่าย
 ขนาดแฟนคลับนายอภิสิทธิ์
ยงัไม่พอใจผลงานปฏริปูด้านต่างๆ
ของรฐับาล ย่อมบ่งบอกถงึการปฏิ 
รูปท่ีพูดกันทุกวันเป็นเพียงวาท
กรรมที่ยังไม่เป็นจริง
 แม้แต่เรือ่งของการปราบปราม
ทุจริตก็มีแฟนคลับหัวหน้าพรรค
ประชาธปัิตย์พงึพอใจเพยีงร้อยละ 
26.2 เท่านั้น
 โพลนี้สะท้อนว่าประชาชนแม้ 
แต่จะเป็นกลุม่ทีเ่อาใจช่วยรฐับาล
อยูเ่ริม่รูสึ้กเอยีนกับวาทกรรมปฏ-ิ 
รปู วาทกรรมปราบโกง และได้รบั
ผลกระทบด้านเศษรษฐกิจอย่าง
ทั่วหน้าไม่เลือกข้าง
 ข่าวทีม่ปีระเดน็แบบน้ีแหละ
ท่ีไม่ต้องขอความร่วมมอื 1 สถา-
น ี1 รฐัมนตรสีือ่กพ็ร้อมทีจ่ะน�า
เสนอเพ่ือสะท้อนให้รัฐบาลได้
รบัรูว่้าประชาชนคดิเหน็อย่างไร
กบัการท�างานของรฐับาล ท้ังน้ี 
เพือ่เป็นข้อมลูน�าไปปรับปรุงเร่ง
สร้างผลงานให้ประชาชนพงึพอ 
ใจมากขึน้นัน่เอง

จากขอความร่วมมือสถานีโทร 
ทัศน์ 1 ช่อง 1 รัฐมนตรี ติดตาม
รายงานข่าวรัฐมนตรีลงพ้ืนท่ีระ 
หว่างประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
ที่จังหวัดนครราชสีมา
 จากปฏิกิริยาของสื่อท้ังปฏิ-
กริยิาส่วนบคุคลและปฏิกริยิาของ
องค์กรสื่อที่แสดงออกท�านองสื่อ
ไม่มีหน้าที่พีอาร์ผลงานรัฐบาล 
มีหน้าที่น�าเสนอข้อเท็จจริงต่อสัง 
คม ท�างานรับใช้ประชาชนเป็นหลกั 
จนเกิดกระแสดราม่าหลายวัน
 ล่าสุดไม่มีอะไรในกอไผ่
 การน�าเสนอข่าวประชุมคณะ
รฐัมนตรีสญัจรท่ีนครราชสมีาเป็น
ไปตามปรกติ การน�าเสนอข่าว
รัฐมนตรีลงพื้นที่ตามค�าขอความ
ร่วมมือ 1 ช่องสถานีโทรทัศน์ 1 
รัฐมนตรีก็เงียบเป็นปรกติไม่ได้
สร้างกระแสให้ประชาชนหันมา
ให้ความสนใจในผลงานของรัฐ-
บาลอย่างที่คาดหวัง
 ทีป่รกตทิีส่ดุคอืบรรดาสือ่มวล 
ชนประจ�าท�าเนียบรัฐบาลท่ีตาม
ไปท�าข่าวการประชมุคณะรฐัมน-
ตรีสัญจรได้ร ่วมถ่ายรูปหมู ่กับ
นายกรัฐมนตรีอย่างสนุกสนาน
ครึกครื้นพูดจาหยอกล้อกันตาม
ปรกติ
 เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่
เคยมีประเด็นความเห็นต่างเร่ือง
การท�าหน้าที่ และจุดยืน ซึ่งเป็น
เรื่องปรกติและถือเป็นคุณสมบัติ
พิเศษของสื่อไทยที่มักเข้ากันได้ดี
กบัผูม้อี�านาจไม่ว่าจะมาจากเลอืก
ตั้งหรือมาจากรัฐประหาร
 อย่างไรกต็าม ในช่วงทีร่ฐับาล
ต้องการพอีาร์ผลงานให้เข้าถงึประ 
ชาชน ในช่วงทีโ่พลส�านกัต่างๆผล
เริ่มออกมาเป็นลบกับรัฐบาลคะ 
แนนนิยมลดน้อยลงเรือ่ยๆ ทกุด้าน
จนผู้มีอ�านาจเริ่มออกอาการหงุด 

หงิด เริ่มตั้งค�าถามกับความน่า
เชื่อถือของผลส�ารวจ
 อยู่ๆ กเ็กดิส�านกัโพลน้องใหม่ 
“มาร์คโพล” ของ นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประ-
ชาธปัิตย์ ทีท่�าการส�ารวจความเหน็
แฟนคลับท่ีติดต่อสื่อสารกันผ่าน
ทางแอปพลิเคชันไลน์ @Mank_
Abhisit โดยได้สอบถามแฟนคลงั
เร่ืองความพึงพอใจต่อผลงานของ
รัฐบาลทหารคสช. ซึ่งมีแฟนคลับ
เข้ามาให้ตอบค�าถามประมาณ 
1,000 คน
 ผลงานของรัฐบาลทหารคสช.
ท่ีประชาชนซึ่งเป็นแฟนคลับหัว-
หน้าพรรคประชาธิปัตย์พึงพอใจ
ท่ีสุดคือการรักษาความสงบเรียบ 
ร้อยคิดเป็นร้อยละ 60.7 ของผู้

ตอบแบบสอบถาม
 ในขณะทีผ่ลงานด้านการปราบ
ปรามการทุจริตซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่ง
ที่รัฐบาลชูเป็นประเด็นหลักของ
การท�างานผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจร้อยละ 26.2
 ผลงานท่ีผู้ตอบแบบสอบ-
ถามไม่พงึพอใจคอืผลงานด้าน
เศรษฐกิจร้อยละ 37.3 และ
ผลงานด้านการปฏิรูปซึ่งเป็น
อกีหนึง่ประเดน็ทีร่ฐับาลทหาร
คสช.ชูเป็นเรื่องหลักในการ
ท�างานแต่ผูต้อบแบบสอบถาม
พึงพอใจเพียงร้อยละ 30.9
 นายอภสิทิธิบ์อกว่าจะสะท้อน
สิ่งที่ได้จากการส�ารวจความเห็น
แฟนคลับไปยังผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้
ได้รับรู้ความคิดอ่านของประชา-

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4650 (1175) วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

พษิ‘มารค์โพล’
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
น�ยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

 พูดง่ายๆอย่างในเมือง เทศบาลนคร
ใหญ่ๆ ควรจะมวีดัสกั 4 มมุเมอืง มศีาสนสถาน
เผาศพกลาง ซึ่งบางจังหวัดก็เริ่มท�ากันแล้ว 
เช่น เตาเผาที่ศาลเจ้าซึ่งท�าไว้ดี มีเตาอย่างดี 
มีศาลาให้คนไปพัก มีเต็นท์อย่างดี มีลาน
จอดรถอย่างดี แล้วมีการปลูกต้นไม้อย่างดี 
เป็นป่าช้าชนบทแบบเดมิๆ มลภาวะมนักล็ด
ลง เพราะมีต้นไม้เยอะ  
 ตรงกนัข้ามกบัวดัทีอ่ยูใ่นเมอืง ซึง่มสีภาพ
เหมือนแอ่งกระทะ มีตึกสูงอยู่โดยรอบ พอ
เผาศพ ควันที่เกิดจากการเผาก็ลอยขึ้นไป 
กลายเป็นว่าใครเผาใคร เผาทัง้คนเป็น เผาทัง้ 
คนตาย คนเป็นก็ได้รับผลกระทบจากมล-
ภาวะ จึงต้องแก้ไขเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและ
จริงจังก่อนจะสายเกินไป
  การประชมุครัง้นีจ้งึถอืว่าเป็นเร่ืองดทีีท่กุ
ฝ่ายมาช่วยกันคิดร่วมกันไข ซึ่งแต่ละฝ่ายก็
เป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหามลภาวะด้วยกัน
ไม่ใช่น้อย บางวดัทีเ่มรุมศีพขึน้มากมาย อย่าง
วัดธาตทุองทีม่ศีพมากทีส่ดุวัดหนึง่ กจ็�าเป็น
ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานและเป็น
ปัญหาด้านมลภาวะให้น้อยที่สุด  
 เดี๋ยวนี้คนต่างจังหวัดก็มาอยู่กรุงเทพฯ
กันมาก พอตายก็ไม่ได้เอากลับบ้านนอกไป
ท�าพิธีกันแล้ว เพราะค่าใช้จ่ายสูง ก็เผาใน
กรุงเทพฯกันนี่แหละ เพราะฉะนั้นกรุงเทพฯ
จึงกลายป็นเมืองที่มีการเผาศพมากที่สุด 
เหมือนริมแม่น�้าเนรัญชรา เมืองพาราณสีที่
มกีารน�าศพมาน�าพธิกัีนน่ันแหละ แต่ศาสนา
อื่นเขายังมีการฝัง อิสลามก็ฝัง คริสต์ก็ฝัง 
เหลือพุทธที่เผา  
 ดงันัน้เราจงึจ�าเป็นต้องคดิหาทางแก้ 
ไข อย่าให้คนตายเผาคนเป็นเลย ท�าให้
คนเป็นมสีขุภาพดี ไม่ท�าให้สิง่แวดล้อม
ย�่าแย่ จึงต้องร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไข
ปรับปรุง
  เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลย�โณ
editor59lokwannee@gmail.com 

  
In Brief : ย่อความ

คนตายเผาคนเป็น?

คนต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพฯกัน
มาก พอตายกไ็ม่ได้เอากลบับ้านนอก
ไปท�าพิธ ีเพราะค่าใช้จ่ายสงู กเ็ผาใน
กรุงเทพฯ กรุงเทพฯจึงกลายเป็น
เมืองที่มีการเผาศพมากที่สุด    

โชคดท่ีี “ทัน่ผูน้�า” เป็น “คนตลก” 
ไม่ใช่เร่ืองห้ามม ี“กิก๊” หรอืไม่ให้ไปขาย
ยางพาราท่ี “ดาวองัคาร” เท่านัน้ แม้ 
แต่บ้านเมอืงภายใต้อ�านาจรฏัฐาธปัิตย์
กย็งัม ี“ประชาธปิไตย 99.99%”!
 ใครท่ีไม่พอใจ “ทัน่ผู้น�า” จงึต้องอด 
ทนและอดกลัน้ เพราะ “ทัน่ผู้น�า” พดู
เสยีงดงัฟังชดัว่า “อย่าไล่ เพราะหากไล่
จะไม่ไป” ท่ีส�าคญั “ทัน่ผูน้�า” อาจอยูย่าว
ในฐานะ “นายกฯคนนอก” อกี เพราะ
เสยีงเชยีร์ของสาวกนกหวดีและสลิม่ยงั
ดงัสนัน่ 
 เรือ่งของวาสนาเป็นเรือ่งทีห่ลายคน
เชือ่ เหมอืน “ทัน่ผูน้�า” ยงัคยุกบั “กบ” 
ทีโ่คราชว่า “ชาตหิน้าขอให้เกดิเป็น
กบตัวเมีย.. ผมจะได้เป็นเจ้าชาย
กบ”!
 เหมอืนอารมณ์ “ตลก” ของ “สฤณี 
อาชวานนัทกลุ” นกัวชิาการอสิระ ที่
โพสต์ความเห็นเรื่องไม่เครียดเฟซบุ๊ก 
Sarinee Achavanuntakul ถึงประโยชน์
ของ “เผดจ็การทหาร 0.4” ว่า ช่วย
ให้เราเข้าใจความหมายของสภุาษติต่อ
ไปนีอ้ย่างถ่องแท้
 “ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง  
เดก็เลีย้งแกะ ตกัน�า้รดหวัตอ ต�าน�า้พรกิ
ละลายแม่น�้า น�้าท่วมทุ่งผักบุ้งโหรง-   
เหรง หัวล้านได้หว ีทองไม่รูร้้อน น�า้ลด
ตอผดุ ปลาหมอตายเพราะปาก ปิดประ 
ตูตีแมว ผักชีโรยหน้า ฝากปลาย่างไว้   
กับแมว ฝนตกขี้หมูไหล พายเรือให้    
โจรนั่ง ถอยหลังเข้าคลอง บ้าห้าร้อย
จ�าพวก ฯลฯ”
 จึงต้องภูมิใจในความเป็นไทย 
และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอัน-      
ดีงาม เพราะอย่างน้อยประเทศ-
ไทยกไ็ม่น้อยหน้าใครในเรือ่ง “รฐั-
ประหาร”!

มุกตลก!

ช่วงนี้รู ้สึกว่าวิกฤตเรื่องของดินฟ้าอากาศ
หนักขึ้นทุกด้านทุกเรื่อง นอกจากเรื่องน�้า
แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือ มลพิษจากการเผา
ศพ ซึ่งก�าลังหาทางออกกันอยู่ โดยข่าวว่าจะ
ร่างเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหามลภาวะจากการเผาศพ ซึง่ตอนนีบ้าง
วดัเรยีกว่าแทบจะกลายเป็นธรุกจิการเผาศพ
ไปแล้ว
 วดัไหนมเีมรเุยอะๆ กม็รีายได้เยอะ พระ
ก็ไปรวมตัวอยู่กันแน่นวัดนั้น จึงต้องมีศาลา
สวดศพเยอะ มเีตาเผาศพเยอะ แล้วกม็ีปัญ-
หามลภาวะเยอะตามมาด้วย ท�าให้สิ่งแวด-
ล้อมไม่ดี ถือเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่เรา
ก�าลังจะเผชิญอยู่
  เมือ่ไม่กีวั่นทีผ่่านมา อาตมาได้ไปประชมุ
ที่ศูนย์สภาวิจัยแห่งชาติ โดยมี พล.อ.นิพัทธ์ 
ทองเล็ก และนักวชิาการอกีหลายทา่นที่รว่ม
วเิคราะห์วจิยัว่า เรือ่งมลภาวะจากการเผาศพ
ต้องท�าเป็นกฎหมาย เป็นวาระแห่งชาติ จะ
ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ใครท�า ใคร
ได้ ใครเอา คงไม่ได้แล้ว ท�าให้ต้องมีการ
ประชุมวางแผน มีการเสวนา เพื่อแก้ปัญหา
เรือ่งเตาเผาศพทีไ่ม่ได้มาตรฐานให้ได้มาตร 
ฐาน มีการก�าหนดโซนนิ่ง  
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ออกบูธ๊ : นายทกัษณิ ตนัตไิพจติร 
กรรมการผูจ้ดัการ พร้อมทมีงาน 
บรษิทั ไฟร์เทรดเอน็จเินยีริง่ จ�ากัด 
(มหาชน) ออกบู๊ธแสดงสินค้าใน
งาน “TEMCA FORUM& EX-
HIBITION 2017PATTAYA” ให้
ข้อมลูเทคโนโลยสีนิค้าอปุกรณ์ระ 
บบดบัเพลงิ ทีโ่รงแรมรอยลั คลฟิ 
โฮเตล็ กรุป๊ พทัยา

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,200.00 บาท

 ขาย 20,300.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,829.00  บาท

 ขาย   20,300.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,287.55  ขาย 1,292.57
ลอนดอน ซื้อ 1,287.30 ขาย 1,292.54

ภาวะหุน้ 22 สงิหาคม 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) 

33.51

39.97875

44.69875

4.3613

0.31708

24.75075

+3.57  1,573.19  
  36,838.42
+6.07  2,246.02  
  28,161.74
+2.58  1,001.85  
  21,271.58
+5.36  537.73  
  1,673.74

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,692.48  +6.45

2,344.81  +4.10

2,414.56  +5.96

1,838.17  +5.90

 2,365.12  +4.46

2,878.00  +4.97

1,248.55  +1.17

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,535.36

15.03

3,656.11

9.92

1,879.25

-

12,120.75

32.90

12,799.03

34.74

-678.28

-

15,510.17

42.10

16,302.94

44.26

-792.77

-

กรุงศรีชูผู้นำาดิจิทัลแบงก์กิ้ง

ช่วยตอบค�าถามผู้ใช้งานท้ังในแบบ
ข้อความและเสียง (Voice Re-
sponse) ในอนาคต 
 นอกจากนี ้กรงุศรยีงัมุ่งพฒั-
นาเทคโนโลยี Robo Advisor ที่
จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการให้
บริการลูกค้าด้านการลงทุน โดย
จะใช้โซลูชั่นจากนวัตกรรมนี้ใน
การให้ข้อมูลและค�าปรึกษาด้าน
การลงทนุได้อย่างเหมาะสม ท�า-
ให้การท�างานของพนักงานที่ท�า
หน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาทางการเงนิมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังมี
เทคโนโลยี Digital Lending ซึ่ง
คาดว่าจะเกดิขึน้ในไตรมาส 4 ของ
ปีนี้ โดย KMA จะอ�านวยความ
สะดวกในการเป็นช่องทางดิจิทัล
ทีล่กูค้าเข้ามาใช้บรกิารสนิเชือ่ของ
กรุงศรีแบบครบวงจร (end-to-
end digital lending) เริ่มตั้งแต่
การสมัครสินเชื่อ ติดตามผลและ
รับเงิน หรือ Virtual Card ดู Sta 
tement แบบเรยีลไทม์ผ่าน KMA 
แพลตฟอร์มได้อีกด้วย
  กรงุศรยีงัได้พฒันา QR Code 
เพือ่รองรบัโครงสร้างระบบการช�า 

ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National e-Payment) ซึ่งปัจ-   
จุบัน QR Scan เป็นส่วนหนึ่งใน
เมนกูารใช้งานหลกัของ KMA และ
ธนาคารก�าลังอยู่ในระหว่างการ
พัฒนาแอปพลิเคชันส�าหรับร้าน
ค้าให้สามารถรองรบัการจ่าย โอน
เงินผ่าน QR Code ที่เป็นมาตร 
ฐานเดียว พร้อมมีฟังก์ชันการใช้
งานเพิ่มเติมที่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของร้านค้า
  ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2560 กรุง
ศรีได้ให้ความส�าคัญด้านดิจิทัล
แบงก์กิง้และนวัตกรรมเพือ่มุง่ยก
ระดบัประสบการณ์การใช้งานของ
ลูกค้า โดยยึดหลักกลยุทธ์การ
ด�าเนินงานด้านดิจิทัลและนวัต-
กรรม 7 ประการ (7 Pillars) ได้ 
แก่ 1) Multi-channel และ Om 
ni-channel 2) Branch Tran-
sformation 3) Process Digiti-
zation 4) Digital Marketing and 
Social Media 5) Innovation 
Culture 6) StartUp/FinTech 
Experiment และ 7) National 
e-Payment
 

กรงุศรปีระกาศแผนกลยทุธ์ดิ 
จิทัลแบงก์กิ้ง ปรับโฉม KMA 
แพลตฟอร์มโมบายให้ใช้งาน
ง่าย เรว็และครบทกุผลติภณัฑ์ 
ตอกย�้าคอนเซ็ปต์ “เรื่องเงิน
เรื่องง่าย” รองรับนวัตกรรม
ทางการเงินทีจ่ะทยอยออกมา
ภายในสิ้นปีนี้

 นายฐากร ปิยะพนัธ์ ประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอน 
ซูมเมอร์และผู้บริหารสายงานดิ-
จิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนา 
คารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน) 
กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์สู่การเป็น
ผู้น�าด้านดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัต 
กรรม เม่ือเรว็ๆนีจึ้งได้เปิดตวั KMA 
โฉมใหม่ ซึง่เป็นแพลตฟอร์มทีไ่ด้
รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย เข้า
ถึงข้อมูลได้เร็วและครบในทุกบริ 
การ ทัง้ยงัออกแบบให้ผูใ้ช้งานได้
มอีสิระในการปรบัเข้าหรอืเปลีย่น
ออกเมนฟัูงก์ชนัการใช้งานตามที่
ต้องการ ซึง่มัน่ใจว่า KMA จะเป็น
แพลตฟอร์มส�าคญัเพือ่รองรบัการ
พัฒนาและน�าเสนอเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเงินให้แก่
ลูกค้ากรุงศรีอย่างต่อเนื่อง โดย
ภายในสิน้ปี 2560 คาดว่าจะมจี�า 
นวนผูใ้ช้งาน 1.5 ล้านคนและเพิม่
เป็น 2.5 ล้านคนในปี 2561
  KMA เป็นแพลตฟอร์มในการ 
น�าเทคโนโลย ีArtificial Intellige-
nce (AI) และ Machine Learning 
มาประยกุต์ใช้ในลกัษณะ chatbot 
ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนี้สามารถ
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เสิร์ฟความสุข : พงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้าน
ธรุกจิลกูค้ารายย่อยและเครอืข่ายการขาย ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั 
(มหาชน), เปิดกิจกรรม ”Krungsri Healthy Living 2017” ภายใต้
แนวคิด  “ชีวิตดี...มีได้ทุกวัน” “กรุงศรี เฮลท์ตี้ ลิฟวิ่ง 2017” ที่
ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 

ฉลองเปิดสาขา : บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากดั พร้อมด้วยทมีผูบ้รหิาร 
ร่วมเปิดส�านักงานสาขาสีลม ซึ่งเป็นสาขาอย่างเป็นทางการสาขาที่ 29 
โดยม ีสภุาภรณ์ มเีกยีรตงิาม ผูจ้ดัการสาขาสลีม เป็นผูด้�าเนนิงานสาขา 
ที่ชั้น 4 อาคารธนิยะพลาซ่า 

ปตท.ผลกัดนัแบรนด์ไทยสู่อาเซยีน

 นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดับบลิว

WHAUPฉลยุขายหุน้กู้ 4,000 ล้าน
เอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ WHAUP 
ด�าเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูป 
โภคแบบครบวงจร กล่าวว่า ขณะ
นีม้นีกัลงทนุให้ความสนใจจองซ้ือ
หุ้นกู้คร้ังแรกเต็มจ�านวน 4,000 
ล้านบาท ซึ่งมีอายุ 3 ปีโดยธนา 
คารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหา ชน) 
เป็นผู้จัดจ�าหน่าย ในอัตราดอก 
เบี้ยคงที่ 3.33% ต่อปีตลอดอายุ

หุ้นกู้ ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ได้รับ
ความสนใจทัง้จากสถาบันและนกั
ลงทุนรายใหญ่ เนื่องจากมีความ
เชือ่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิและผล
การด�าเนินงานของบริษัทที่แข็ง-
แกร่งในระยะยาว ซึ่งหุ้นกู้ได้รับ
การจดัอนัดบัจากบรษิทั ฟิทช์ เรท
ติง้ส์ (ประเทศไทย) จ�ากดัที ่BBB+ 
(tha)
 “ส�าหรับเม็ดเงินที่ได้จะน�าไป

ช�าระคืนเงินกู ้ก่อนก�าหนดจาก
สถาบันการเงิน ซ่ึงแผนการออก
หุน้กูด้งักล่าวจะช่วยให้บรษิทัสา-
มารถลดภาระดอกเบ้ียเงินกู้ จึง
ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และ
ส่งผลบวกต่อก�าไรของบรษิทั นอก 
จากนี้ การคืนเงินกู้ก่อนก�าหนด
ช�าระท�าให้บริษัท ไม่มีเงินกู้ยืมที่
จะครบก�าหนดช�าระไปจนถงึปี 2563 
อีกด้วย” นายวิเศษ กล่าว

วิเศษ จูงวัฒนา

  นายสรญั รงัคสริ ิ ประธานเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตร-
เลยีมขัน้ปลาย บรษิทั ปตท. จ�ากดั 
(มหาชน) เปิดเผยหลงัลงนามสญัญา
การมอบสิทธิจ์�าหน่ายเฟรนไชส์ร้าน
สะดวกซือ้ Jiffy (Master Franchi-
see) ในลาวทัง้หมด ระหว่างบรษัิท 
ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ�ากัด 
(PTTRM) และบรษิทั ปตท. (ลาว) 
จ�ากดั (PTTLAO) ว่า ปตท.มนีโย
บายในการด�าเนินธุรกิจที่จะมุ่งสู่ 
Regional top brand ในภาคพืน้
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยบรษัิท 
ปตท.บรหิารธรุกจิค้าปลกี จ�ากดั ผู้
บรหิารสถานบีรกิารน�า้มนั ปตท.–

จิฟฟ่ีได้น�าร้านสะดวกซือ้ Jiffy บกุ 
เบิกธุรกิจค้าปลีกน�้ามันผ่านสถานี
บรกิาร ปตท.ในลาว ด้วยแนวคิดเป็น
เสมือนเพื่อนร่วมทาง แวะพักยาม
เหนือ่ยล้าก่อนถึงจุดหมายปลายทาง 
สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ภายในให้ สะอาดและปลอดภยั
 ทัง้นี ้ปตท.เลง็เหน็ถึงโอกาสทาง
ธุรกิจให้ได้เป็นที่รู้จักในนานาประ 
เทศ จงึได้เปิดร้านสะดวกซ้ือ Jiffy 
รูปแบบเฟรนไชส์แล้วในกัมพูชา 
และฟิลิปปินส์ ซ่ึงการมอบสิทธิ์ใน
การจ�าหน่ายเฟรนไชส์ Jiffy ให้แก่ 
PTTLAO ครัง้นี ้นอกจากจะเป็นการ
เพิม่โอกาสในการขยายตวัทางธรุกจิ

อย่างก้าวกระโดดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ของ ปตท.แล้ว 
ประชาชนลาวจะได้มส่ีวนร่วมในการ
ด�าเนนิธรุกิจกับ ปตท. ซ่ึงเป็นการ
สร้างโอกาส สร้างอาชพี และสร้างราย
ได้ ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดย
รวมให้กบัเพื่อนบ้านของไทย ดว้ย
สนิค้าอปุโภคบรโิภคและบรกิารจาก 
ปตท. แบรนด์คนไทยทีม่คีณุภาพใน
ระดบัมาตรฐานสากลอกีด้วย
 ส�าหรบัปี 2560 ในลาวจะมร้ีาน 
Jiffy จ�านวน 19 สาขา และมแีผนที่

ปตท.บุกเฟรนไชส์ในอาเซียน ตั้งเป้าปี 2565 เปิด 97 สาขาใน
ลาว และ 160 สาขาในอาเซยีน ด้วยสิง่อ�านวยความสะดวกและ
บริการครบครันที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองความสะ-   
ดวกให้แก่นักเดินทาง

จะเพิม่จ�านวนร้านเฟรนไชส์ เป็น 97 
สาขาภายในปี 2565 เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในลาว 
นบัเป็นอกีความมุง่มัน่ของ ปตท.ใน
สร้างความภาคภมูใิจให้กับคนไทย 
ด้วยการสร้างแบรนด์คนไทยให้เป็น
ทีรู่จ้กัของชาวต่างชาต ิซึง่ถอืเป็นอกี
ก้าวที่ส�าคัญในการผลักดันแบรนด์
ของคนไทยอย่าง Jiffy ให้เป็นทีรู่จ้กั
ในอาเซียนมากขึ้น สนับสนุนให้
ปตท.ก้าวสูก่ารเป็น Global Brand 
อย่างแท้จรงิ
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กีฬา

โลกกีฬา

‘อซาเรนก้า’วืดยูเอสโอเพ่น   
วคิตอเรยี อซาเรนก้า อดตีมอื 1 ของโลก 
พลาดลงท�าศกึรายการยเูอส โอเพ่น เนือ่งจาก
มีปัญหาครอบครวั โดยทีน่กัหวดสาวชาวเบ
ลารสุ เพ่ิงจะกลับมาลงสนามแข่งขันอีกครัง้
เมือ่เดอืนมถินุายนทีผ่่านมา หลงัจากทีเ่ธอ
คลอดบตุรชาย ลโีอ เมือ่เดือนธันวาคม ทีผ่่าน
มา “ฉันรู้สึกผิดหวังท่ีไม่สามารถลงแข่งขัน
ยเูอส โอเพ่น ในปีนีไ้ด้ เนือ่งจากยังตดิปัญหา
เร่ืองครอบครวัอยู ่ซึง่ฉนัจะต้องผ่านมนัไปให้
ได้” อซาเรนก้า กล่าว เมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมา  
เมือ่ต้นเดอืน อซาเรนก้า กถ็อนตวัจากราย
การซนิซนิเนต ิโอเพ่น ด้วยเหตผุลเดยีวกนันี้ 

บิก๊เทนนิสสดดุ‘ีนาดาล’ 
คริส เคอร์โมเด้ ประธานสหพันธ์เอทีพี 
กล่าวชืน่ชม การกลบัมารัง้มอื 1 โลก ของ รา
ฟาเอล นาดาล แชมป์แกรนด์สแลม 15 สมยั 
เป็นเรือ่งท่ีน่ายกย่องเป็นอย่างมาก ภายหลงั
จากการประกาศเมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมา เป็น 
การกลบัขึน้มาอกีครัง้ นบัตัง้แต่กรกฎาคม ปี 
2014 และตลอดเวลาทีผ่่านมา นกัหวดวยั 31 
ปีผูน้ี้ ต้องต่อสู้กบัปัญหาอาการบาดเจ็บทีห่วั
เข่ามาอย่างต่อเนือ่ง “มนัเป็นเรือ่งทีไ่ม่เคย
เกดิขึน้มาก่อน ราฟา สามารถสร้างสถติทิีไ่ม่
น่าเชือ่ตลอดอาชีพของเขา ช่วงเป็นช่วงเวลาที่
น่าประทบัใจเป็นอย่างมาก นีค่อืสิง่ทีแ่สดงให้
เหน็ว่าเขาทุม่เท อทุศิชวีติให้กบัวงการเทนนสิ
มาอย่างยาวนานอย่างแท้จริง” เคอร์โมเด้ 
กล่าว ขณะที ่นาดาล ทีเ่คยรัง้มอื 1 นานถงึ 
141 สปัดาห์ กล่าวว่า “วนันีเ้ป็นวนัทีว่เิศษ 
การกลบัขึน้มอื 1 อกีครัง้ ผมมคีวามสขุมาก” 

‘บาร์ซ่า’ยนั‘เมสซี’่ยงัอยู่ 
บาร์เซโลน่า ยงัคงยนืยนัว่า ไลโอเนล เมส
ซี ่จะยงัคงต่อสญัญาฉบบัใหม่กบัทีมแน่นอน 
ทัง้ๆที ่ฮวน ลาปอร์ต้า อดตีประธานสโมสร
จะออกมาแนะว่า เขาควรจะย้ายออกจากทีม 
หากว่า โจเซป มาเรยีน บาร์โตมิว ยงัไม่ยอม
ขยับออกจากต�าแหน่งเดิม โดยสัญญาฉบับ
ปัจจบุนัของ เมสซี ่จะจบลงซมัเมอร์ปีหน้า แต่
ทาง บาร์เซโลน่า ได้ออกมาประกาสเมือ่เดอืน
กรกฎาคมทีผ่่านมาว่าทางทมีได้ตกลงต่อสญั 
ญากบัทมีออกไปแล้วอกี 4 ปี คือไปจนถงึปี 
2021 ซึง่อนัทีจ่รงิแล้ว ยงัไม่มีการจรดปากกา
ใดๆทัง้สิน้ “เราก�าลงัมองหาโอกาสท่ีเหมาะ
สมในการทีจ่ะคยุกบัเขาเรือ่งสัญญาใหม่”

เวย์น รนูีย์่ กล่าวด้วยสหีน้าเป้ือนรอยยิม้ เมือ่
เขาท�าประตทูี ่200 ในพรเีมยีร์ลกี เกมที ่เอฟเวอร์
ตัน เสมอกับ ทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-1 เมื่อ
วันจันทร์ที่ผ่านมา 
 กองหน้าทีมชาติอังกฤษ เป็นนักเตะคนที่
สอง ทีส่ามารถท�าได้ต่อจาก “ฮอตชอต” อลนั 
เชยีเรอร์ ทีย่งิไป 260 ประตใูนพรเีมยีร์ลกี นบั
ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่ปี 1992 
 “เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว” รูนี่ย์ กล่าวให้สัม-
ภาษณ์ “และการที่ผมท�าได้ในเกมนี้ ถือเป็น
เร่ืองท่ีดี เพราะเป็นเกมที่ส�าคัญเกมหนึ่งของ
พวกเรา เป็นเกมทีย่าก แต่มนัช่างเป็นช่วงเวลา
ทีห่อมหวาน และผมมัน่ใจว่า ชาวแมนเชสเตอร์ 
ครึ่งเมือง ก็คงจะมีความสุขด้วย” 
 ประตูนี้ ถือเป็นประตูที่สองของ รูนี่ย์ ใน
ลีก นับตั้งแต่ย้ายกลับมาเอฟเวอร์ตันช่วงซัม-
เมอร์ที่ผ่านมา จากทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
ที่เขาใช้เวลาค้าแข้งนานถึง 13 ปี ท�าประตูไป 
183 ประตู โดยเขายิงได้ 15 ประตูในช่วงแรก
ที่เขาอยู่กับเอฟเวอร์ตัน ช่วงปี 2002-04 
 เขายงิประตดู้วยเท้าขวา 156 ประตเูท้าซ้าย 
23 ประตู และโหม่ง 21 ประตู กับ 462 เกมที่
ผ่านมา ในขณะที่ เชียเรอร์ ท�าได้ใน 306 เกม
เท่านั้น การร่วมสถิติกับ อลัน เชียเรอร์ ด้วย
จ�านวนประตูที่มากมาย มันเป็นช่วงเวลาที่ยิ่ง
ใหญ่ และผมหวังว่ามันจะมาอีกเรื่อยๆ”
 นอกจากจ�านวนประตูแล้ว รูนี่ย์ ดูจะมี
ความสุขกับบทบาทที่ได้รับจากโรนัลด์ คูมัน 
นายคนใหม่ หลังจากท่ีต้องพบกับปัญหาอุป
สรรคมในขณะที่อยู่กับ โชเซ มูรินโญ่ ที่แมน
เชสเตอร์ ยูไนเต็ด เมื่อฤดูกาลที่แล้ว 
 “ชัดเจนมากที่ผู้จัดการทีมต้องการให้เป็น

เมารซิโิอ โปเชต็ติโน นายใหญ่ ทมี “ไก่เดอืย
ทอง” ท็อตแนม ฮอต สเปอร์ส กล่าวยอมรบัว่า 
การเป็นสนามเหย้าชั่วคราวของสนามเวมบลีย์ 
ไม่ใช่ปัจจัยที่ท�าให้พวกเขาพ่ายต่อทีมเชลซี 2-1 
เมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่านมา หลงัจากทีท่มีสเปอร์ส ขอ
ใช้สนามเวมบลีย์ ในเกมเหย้า เนื่องจากมีการ
ปรบัปรงุสนามไวท์ ฮาร์ท เลน ในฤดกูาลนี ้ แต่     
สเปอร์ส กลบัมผีลงานไม่สูด้นีกัในสนามเวมบลย์ี 
คือ ชนะเพยีง 2 นดัจาก 11 เกม หลงัจากทีส่นาม
แห่งน้ีเปิดข้ึนมาใหม่ เมือ่ปี 2007  

ตัวรุก ซึ่งเป็นต�าแหน่งที่ผมเล่นมาตลอดทั้ง
อาชพีของผม เขาคดิแล้วว่ามนัน่าจะเหมาะสม
กับผมมากที่สุด ผมมีโอกาสไม่มากนักเมื่อ
ฤดูกาลท่ีแล้ว และหากว่าคุณไม่มีโอกาสมาก
นัก คุณก็จะมีปัญหาในเรื่องความฟิตตามมา”
 รูนี่ย์ ยังได้กล่าวถึงทีมใหม่ของเขาในฤดู-
กาลน้ีว่า “เราสามารถท่ีจะพัฒนาไปได้มาก 
แต่มันอาจจะยงัเรว็เกนิไป เราซ้ือนกัเตะเข้ามา
หลายคนช่วงซัมเมอร์ เราแสดงให้เห็นความ
กระตือรือร้นของพวกเรา พวกเราพยายามจะ
เดินไปข้างหน้า เวลาจะบอกพวกเรา เราต้อง 
การดีกว่าเดิม หวังว่านับจากนี้ความส�าเร็จจะ
อยู่กับพวกเรา เราต้องการขยับเข้าใกล้กับทีม
ชั้นน�าให้มากที่สุด” 

‘โปเชต็ติโน’ไม่โทษเวมบลย์ี
“สนามเวมบลย์ี ไม่ใช่ปัญหา” โปเชต็ตโิน กล่าว 
หลงัจากทีเ่ขาต้องพบกบัความปราชยัในบ้านเป็น
คร้ังแรก ในรอบ 14 เกมลอนดอนดาร์บีแ้มตช์ “ผม
คดิว่า สนามเวมบลย์ี มผีล แต่ไม่ใช่เหตผุลทีท่�าให้
เราแพ้ มันไม่ได้กระทบผมจริงๆ แต่ผมเข้าใจ ทีเ่รา
ต้องพดูถงึกนั ทกุๆคนต้องการทีจ่ะพดูในเรือ่งนี”้ 
 “มันไม่แฟร์เลยที่จะไปต�าหนิสนามเวมบลีย์ 
ส�าหรับผม สนามเวมบลย์ี เป็นหนึง่ในสนามทีดี่
ทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีด่ทีีส่ดุสนามหนึง่ส�าหรบั
เกมฟตุบอล”  

‘รูน่ีย์’เวลาท่ีหอมหวาน
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เว็บไซต์ sputniknews.com ของรัสเซีย สะท้อนนายสตีฟ แบน
นอน อดีตประธานที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจประจ�าท�าเนียบขาว
ของสหรัฐ ที่กล่าวว่า สหรัฐก�าลังท�าสงครามเศรษฐกิจกับจีน

ต่างประเทศ
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หลายประเทศใช้ระบบบันทึก
ลายนิว้มอื (Biometric Fingerprint 
System) หรือเคร่ืองสแกนลายนิว้
มือในโรงเรียนมานาน ท่ามกลาง
การถกเถียงกันยืดเยื้อด้านความ
ปลอดภัย โดยยังไม่มีข้อสรุปเป็น

เลือกไม่มีการบังคับให้ใช้
 จุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียน
สะดวกสบายขึ้น โดยไม่ต้องพก
เงนิสด และบตัรการเงนิต่าง ๆ  อกี
ทัง้ช่วยให้ผูป้กครองสามารถตรวจ
สอบการใช้จ่ายของลูกได้
 สงิคโปร์เรยีกระบบน้ีว่า “Tou-
ché” เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม 
POSB Smart Buddy นักเรียนที่
ขอใช้งาน ต้องลงทะเบยีนด้วยการ
สแกนนิ้วมือ 2 นิ้ว ที่เครื่องของ
โรงเรยีน จากนัน้ ระบบจะเชือ่มต่อ
ข้อมูลผ่าน POSB Smart Buddy 
ไปยังบัญชีผู้ใช้ของผู้ปกครอง
   ระบบนี ้ช่วยให้นกัเรยีนซือ้อา 
หาร ขนม และสินค้าต่างๆ ใน
โรงเรียนง่าย เพียงแตะ 2 นิ้วลง
บนเครื่องสแกน
 ด้านความปลอดภัยที่ถก
เถยีงกนัมาถงึปัจจบุนั ฝ่ายไม่
เห็นด้วยมองว่า นักเรียนเสี่ยง
ถูกละเมิดข้อมูลส่วนตัว ถูก
แฮกข้อมลูในเครือ่ง และมกีาร
ลกัลอบน�าข้อมลูไปขาย หรอืไป
ใช้เพือ่ประโยชน์อย่างอืน่ 
 ส�าหรับสิงคโปร์มีการป้องกัน
ปัญหาดังกล่าวอย่างรัดกุม โดย
เครื่องสแกนไม่มีการเก็บข้อมูล 
แต่น�าข้อมูลน้ันไปเก็บไว้ในฐาน
คลาวด์ (Cloud) และตั้งรหัสลับ
ป้องกันไว้ 
 ท�าให้ผูป้กครองนกัเรยีนไม่
กังวลถึงความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย

  

 
 

In Brief : ย่อความ

สถานศึกษาหลายประ
เทศ น�าระบบสแกนลาย
น้ิวมือมาใช้ลดสถิติการ
โดดเรียน ขณะสิงคโปร์
เตรียมเพ่ิมออพชั่น น�า
ระบบสแกนนิว้ช�าระเงนิ 
มาใช้ในโรงเรยีนประถม
ศึกษาทั่วประเทศ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้�วุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

มาตรฐาน 
 ท�าให้มกีารใช้เทคโนโลยนีีเ้พิม่
ขึน้ สอดคล้องกับการวจิยัของ Tech 
Navio บริษัทรายใหญ่แห่งสหรัฐ
ท่ีท�าธุรกิจด้านน้ี ซึ่งระบุว่าตลาด
ของระบบนีม้แีนวโน้มขยายตวัต่อ
เนื่อง 
 โรงเรยีนในสหรฐัน�าเทคโนโล 
ยนีีม้าใช้เป็นแห่งแรกของโลก เมือ่
ปี 1997 หรือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว โดย
เสนอเป็นทางเลือกให้นักเรียนใช้ 

ในกรณีต้องการยืมหนังสือจาก
ห้องสมุดได้รวดเร็วกว่าขั้นตอนท่ี
ใช้อยู่เดิม
  จากนัน้ มกีารน�าไปใช้กว้าง
ขวางขึน้ และใช้หลายกรณมีาก
ขึน้ ส่วนใหญ่ใช้บนัทกึเวลาเข้า
เรยีนของนกัเรยีน เพือ่ลดสถติิ
การโดดเรยีน หรอืขาดเรยีน ใช้
ยมืหนงัสอืจากห้องสมดุ และใช้ 
แทนคปูองหรอืเงนิสด ซือ้อา-
หารในโรงอาหารของโรงเรยีน 
 ปัจจุบันมีสถานศึกษาจ�านวน
มากในสหรฐัทีใ่ช้ระบบนี ้นอกจาก
นั้น ยังมีหลายประเทศน�ามาใช้
ตามอย่าง เช่น อังกฤษ เบลเยียม 
อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
ไทย เป็นต้น 
 ส�าหรบัสงิคโปร์ใช้ระบบนี ้บนั 
ทกึเวลาเข้าเรยีน การขาดเรยีน และ
เข้าเรียนสาย ตั้งแต่ปี 2010 หรือ
เมื่อ 7 ปีที่แล้ว 
 ล่าสุดมีโครงการใหม่ออก
มา โดยก�าหนดใช้ระบบสแกน
นิว้ช�าระเงิน (Biometric Pay-
ment System) ในโรงเรยีนประ 
ถมศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี
หน้าเป็นต้นไป เสนอเป็นทาง

ข้อมูลภาพ : straitstimes.com

เทคโนโลยีไฮเทคในโรงเรียน



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

F3001_Hospitality_619

รายละเอียดของงาน :
เป็นตัวแทนขายทางโทรศัพท์ของบัตรสมาชิก “ฮิลตันพรีเมียมคลับ” 

สามารถใช้บริการได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรมฮิลตันในประเทศไทย

สิ่งที่คุณจะได้รับ :
 • รายได้แบบไม่จ�ากัด

 • รางวัลแก่ผู้ที่ท�าผลงานโดดเด่นด้วยเงินโบนัสประจ�าวัน 

     ประจ�าสัปดาห์และประจ�าปี

 • ความก้าวหน้าในอาชีพและโอกาสที่จะเติบโตภายในบริษัทฯ

 • มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

 • สามารถเลือกเวลาท�างานได้ทั้งแบบประจ�าและพาร์ตไทม์

 • การเดินทางสะดวกด้วยระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟใต้ดิน

คุณสมบัติที่ต้องการ :
 • สัญชาติไทย

 • หากสามารถพูดภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น หรือ เกาหลีได้

     จะมีผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อการพิจารณางาน

 • มีทักษะในการพูดคุยและการสื่อสารที่ดี

 • มีเป้าหมายชัดเจนและต้องการไปให้ถึงเพื่อความส�าเร็จ

 • มีประสบการณ์ขายทางโทรศัพท์มาก่อน 

     แต่ไม่จ�าเป็นต้องมีการฝึกอบรมแบบเต็มรูปแบบ

 • นักศึกษา, แม่บ้าน, ผู้เกษียณอายุ สามารถร่วมงานกับเราได้

เราต้องการพูดคุยกับคุณ! โทรหาเราได้ที่เบอร์ HOTLINE 
เพื่อรับการสัมภาษณ์ทันที :

Hospitality Marketing Concept (Thailand) Co., Ltd.  เลขที่ 3 อาคารพร้อมพันธ์ 3 ห้อง 708-711 ชั้น 7 ลาดพร้าวซอย 3 ถ.ลาดพร้าว 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร : 02-159 8833 แฟกซ์ : 02-024 6624 E-mail : csmgr-thailand@clubhotel.com

HOTLINE  :  02-159 8833

เราก�าลังเปิดรับสมัคร “ตัวแทนขายทางโทรศัพท์”

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4650 (1175) วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ULEKT-OM-220817-01

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

ิ ั ็ ิ้ ำ ั

**ทุกตำแหนงงา
น**

มีประสบการณและที่พักใกลบริษัท

จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.

2.

บริษัทมีสวัสดิการ, โบนัส,
วันหยุดประจำป และอื่น ๆ

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

  เจาหนาที่ฝายขาย (ตจว.)   5 อัตรา
• มีรถกระบะเปนของตนเอง

• เพศชาย อายุ 22-35 ป
• วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
• มีหลักทรัพยค้ำประกันมูลคา 200,000 บาท 
• มีเงินเดือนประจำ และคานายหนาจากยอดขาย
• รายได 25,000-50,000 บาท

ตำแหนง 1-2

LERTY-OM-210817-01

LERT YANG CO., LTD.
ผูสนใจติดตอสมัครไดที่  บริษัท เลิศยาง จำกัด

E-mail : admin@lertyang.co.th
โทร. 0-2332-9612-6 แฟกซ 0-2332-9617

บริษัทนำเขาและสงออกยางรถยนต
ตัวแทนจำหนายยาง ยี่หอ Achilles

เลขที่ 213 ซอยสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท เลิศยาง จำกัด

ตองการรับสมัครบุคลากรเพิ่ม
ในตำแหนงตอไปนี้

4 อัตรา

ดวน!ดวน!ดวน!

พนักงานขายพนักงานขายพนักงานขายพนักงานขาย
• เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป
• มีหรือไมมีประสบการณดานการขายยางรถยนต
• สามารถไปทำงานตางจังหวัดได
• มีรถยนตเปนของตนเอง
• มีบุคคลค้ำประกัน
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สนใจติดต่อ 

บริษัท เคทีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด

โทร. 09-6970-3723 

(เวล� 08.30-17.00 น.)

KTC-P1-090817=4*6_01

รับสมัครงานด่วน
1. ทน�ยคว�ม   2 อัตร� 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี (มีใบอนุญาตทนายความ)

2. พนักง�นฝ่�ยกฎหม�ย  2 อัตร� 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีกฎหมาย 

3. พนักง�นบัญชี 1 อัตร�

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไปด้านบัญชี

4. พนักง�นธุรก�ร 2 อัตร�

 • เพศหญิง วุฒิม.6 ขึ้นไป

5. พนักง�นขับรถ (ชาย) 4 อัตร�

6. แม่บ้�น 2 อัตร�

10,000

DINASTY-P1-130717=4*6_01

ซอยลาดพร้าว 71

เข้าไปในซอย 200 เมตร

เนื้อที่ 60 ตารางเมตร 

มีแอร์+เฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่

ให้เช่าเดือนละ 10,000 บาท 

รวมค่าส่วนกลางแล้ว

สนใจติดต่อ

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)

084033-OM-010817-01

ขายที่ดิน
100 ตร.ว.

หลัง มศว องครักษ
ถนนคอนกรีต เขาออกได 2 ทาง

ถมแลว น้ำไฟพรอม
อยู จ.นครนายก

ตร.ว.ละ 11,000 บาท
(เจาของขายเอง)

โทร.  08-4033-2566
 08-4033-2567

084033-OM-010817-01

ขายที่ดิน 100 ตร.ว.
หลัง มศว องครักษ ถนนคอนกรีต

เขาออกได 2 ทาง
ถมแลว น้ำไฟพรอม อยู จ.นครนายก

ตร.ว.ละ 11,000 บาท
(เจาของขายเอง)

โทร. 08-4033-2566, 08-4033-2567

084033-OM-010817-01

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)

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
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ทรัพย์แห่งประเทศไทย แถลงข่าว
การประกวด “SET เยาวชนดนตรี
แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่20 ประจ�า
ปี 2560” ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย J 13.30 น. โสม-
พัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร และ วัลลภา ไตรโส-
รัส กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท 
ทีซีซี แลนด์แอสเสท เวิรด์ จ�ากัด 
ร่วมกนัแถลงข่าวโครงการ “GIVE 
GREEN CBD : SYNERGY PO-

งานใหญ่ J 13.00 น. ดร.วิน 
อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรม 
การบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เค
ทบี ี(ประเทศไทย) จ�ากดั แถลงผล
ด�าเนินงานคร่ึงปีและแผนธุรกิจ 
KTBST 2020 พร้อมด้วยมุมมอง
เศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุน
ในสินทรัพย์ต่างๆในไตรมาสที่ 4 
ของปี 2560 ท่ีโรงแรมคอนราด 
J 13.30 น. เกศรา มัญชุศรี 
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลัก 

J 12.00 น. ชาติชาย พยุห-
นาวชียั ผูอ้�านวยการธนาคารออม 
สนิ แถลงข่าวสถาบนัการเงนิผนกึ
พลังสนบัสนนุผูป้ระกอบการ SMEs 
โครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ SMEs 
ทวีทุน ที่ธนาคารออมสินส�านัก-

WER 2017” ทีช่ัน้ G อาคารเอม็
ไพร์ ทาวเวอร์ สาทร J กระทรวง
ยตุธิรรม ขอเชิญผู้สนใจสมคัรร่วม
การแข่งขนั เดนิ-วิง่ สานสมัพนัธ์
ครอบครวั สป.ยธ. ครัง้ท่ี 1 ประจ�า
ปี 2560 ในวนัที ่15 ตลุาคม 2560 
ตั้งแต่เวลา 05.00-08.30 น. ณ 
บรเิวณโครงการนอร์ธปาร์ค สอบ 
ถามเพิม่เตมิทีโ่ทรศพัท์ 0-2141-
4941 หรือทางเว็บไซต์กระทรวง
ยตุธิรรม www.moj.go.th 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ�ากดั (มหา 
ชน) ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอ-
เรชั่น จ�ากัด (มหาชน) สานต่อ
แคมเปญ “อิม่กบัทร ูExclusively 
at CPN ปี 6-เรามาอิ่มด้วยกัน” 
เชิญชวนลูกค้าทรู อิ่มอร่อยไป
ด้วยกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวลิด์, ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา 
และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 
ทั่วประเทศ 
 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สาย
งานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
แคมเปญ “อิม่กบัทรEูxclusively 
at CPN ปี 6” นีเ้ป็นแคมเปญดีๆ  
ที่ทาง ซีพีเอ็น ร่วมมือกับ บริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนลูกค้าทรูรวม

อิ่มกับทรูEXCLUSIVELY AT CPN

ของศูนย์ฯ (ทุก 25 บาทรับ 1 
พ๊อยซ์) ตลอดระยะเวลาการจัด
แคมเปญ 
 นกัร้องสาวเสยีงใส โบว์ AF5-
สาวิตรี สทุธชิานนท์ หนึง่ในลกู
ค้าทร ูได้เผยถงึแคมเปญนีว่้าชอบ
มากและยังตั้งตารอมาอิ่มกับทรู
แทบทุกปี โดยเฉพาะปีนี้มีความ
พิเศษกว่าปีก่อนๆที่สามารถส่ง
มอบความสุข อิ่ม 1 แชร์ 1 ให้กับ
คนพเิศษหรอืแบ่งปันมือ้พเิศษให้
กับน้องที่ขาดแคลนได้อิ่มกันอีก
ด้วย ซึง่โดยปรกตตินชอบไปชอ็ป
ปิ้ง ดูหนัง ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวลิด์ เป็นประจ�าอยูแ่ล้ว ตัง้ใจเลย
ว่า ปีนี้จะใช้สิทธิ์รับฟรีจานแรก 
และจะขอแชร์แบ่งปันความอิม่จาน
พเิศษให้น้องๆมูลนธิิต่างๆได้อิม่
ไปด้วยกับเรา

กว่า 26 ล้านคนทั่วประเทศมาใช้
บริการที่ร้านอาหารในศูนย์การ
ค้าฯ ซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้อง 
การไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ แตกต่างไป
จากเดิม อีกทั้งลูกค้ายังสามารถ
เพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศการ
ตกแต่งที่อบอุ ่นสวยงามสร้าง
ความอิ่มใจกับช่วงเวลาความสุข
กับคนพเิศษได้ด้วยจงึขอเชญิชวน
ลกูค้าทรทูกุท่านมารบัสทิธพิเิศษ
นีด้้วยกันระหว่างนี-้30 กนัยายน
นี้
 โดยแคมเปญปีนี้ มาในรูป-
แบบ ใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เรา
มาอิม่ด้วยกนั” ให้ลกูค้าทรสูามารถ 
แบ่งบันจานโปรดให้คนพิเศษได้
อิม่ใจ เพยีงรบัประทานอาหารใน
ร้านทีร่่วมรายการ อาทเิช่น CHA-
BUTON RAMEN, CHOUNAN, 

KIMJU, PEPPER LUNCH, 
SUKISHI CHARCOAL GRILL, 
TENYA, THE TERRACE, YO-
SHINOYA และ กดรับสิทธิ์ผ่าน
แอปพลิเคชัน TRUEYOU อ่ิม
ท้องไปแล้ว 1 จาน ยงัสามารถแชร์
ความอร่อยให้คนพเิศษหรอืน้องๆ
ที่ขาดแคลนได้อ่ิมใจอีก 1 จาน
โดยเลอืกแบ่งปันจานพเิศษให้แก่ 
น้องๆ มลูนธิอิอทสิทคิไทย, บ้าน
นกขมิ้น, โรงเรียนปัญญาวุฒิกร, 
โรงเรียนบ้านบางเตย หรือ โรง-
เรียนกลางคลองสิบ นอกจากนี้ 
ลูกค้าทรูที่รับประทานอาหารใน
ร้านค้าที่ร่วมรายการยังสามารถ
รบัสทิธพิเิศษอืน่ๆได้อกีมากมาย 
อาท ิรบัส่วนลดจากกว่า 500 ร้าน
ค้า พร้อมน�าใบเสร็จมารับ “ทรู-
พ๊อยซ์” ที่จุดแลกของสมนาคุณ
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ก่อศกัดิ ์ไชยรศัมศีกัดิ ์ประธานกรรมการบรหิาร บมจ.ซพี ีออลล์ จดัพธีิมอบ
รางวลัหนงัสอืดเีด่นเซเว่นบุค๊อวอร์ด ครัง้ท่ี 14 โดยมี ศ.เกยีรติคุณนพ.เกษม 
วฒันชยั เป็นประธานในการมอบรางวลั ซึง่ม ีกฤษณา อโศกสนิ ได้รบัรางวลั
ชนะเลศิประเภทนวนยิาย เรือ่ง กระจกขอบทอง ร่วมงาน 

สทุธิธรรม จริาธิวัฒน์ กรรมการและประธานคณะทีป่รึกษา บรษิทั กลุม่
เซน็ทรลั จ�ากดั และ ชยาวุธ จนัทร ผูว่้าราชการจงัหวัดอดุรธาน ี ร่วมเปิด 
ทอ็ปส์ ซเูปอร์สโตร์ หนองหาน ภายใต้คอนเซป็ต์ “คุม้ ครบ เพ่ือคณุ” โดย
ม ีปาสคาล บลิโลว์, ภทัรพร เพญ็ประพฒัน์ และ อาโนว์ ดปูง ร่วมงาน
 

อาทติย์ สองจนัทกึ ผูจ้ดัการโครงการ บรษัิท เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิิชัน่ ออกาไน
เซอร์ จ�ากดั พร้อมด้วย ฉลอง พฒัโน รองนายกเทศมนตร ีเทศบาลคอหงส์ 
แถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยาน Bangkok Bike 
Thailand Challenge Hat Yai Criterium  

มยรุ ีชยัพรหมประสทิธิ ์ผูบ้รหิารบรษิทั สยามพวิรรธน์ จ�ากดั จดัการประชมุ 
สดุยอดพนัธมติรค้าปลกี “Global Privilege Partnership” โดยม ีครสิ ชอง, 
เฉนิ ซือ่ หมงิ, เวอร์นอน ม่าร์, โยชโินร ิชมิสิ,ึ จริาพร ศรสี-อ้าน และ ชนิสา 
แก้วเรอืน ร่วมด้วย ทีโ่รงแรมสยามเคมปินสกี ้กรงุเทพฯ

ทวีชยั ตงัธนาวริตุม์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บจก.นปิปอนเพนต์ (ประเทศไทย) มอบเงนิ 
20,000 บาท ให้กบันท ีไชยกาล รองผูจ้ดัการฝ่ายมาตรฐานงานชดใช้ค่าสนิไหม
ทดแทน บมจ.วริิยะประกันภยั  เพือ่สมทบทนุโครงการช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั
น�า้ท่วมภาคอสีาน ชมรมศนูย์ซ่อมมาตรฐานวริยิะประกนัภยัภาค 6

พจนย์ีพร ช�านาญภกัด ี ผูอ้�านวยการ-ทรพัยากรบคุคล บมจ.บัตรกรุงไทย 
จดักจิกรรม “ปลกูผกั ปลกูใจให้พอเพยีงกบัเคทซี”ี ให้กบันกัเรยีนชัน้ประถม
ปีที ่6 โรงเรยีนแจ่มจนัทร์ เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูก้ารใช้ชวิีตแบบพอเพยีง 
และสามารถน�าความรูไ้ปถ่ายทอดให้กบัสมาชกิในครอบครวัได้อกีด้วย 

กฤช เมธาธราธปิ General Manager บรษัิท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
แถลงข่าวเปิดตวั TVC พร้อมพรเีซน็เตอร์ ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร เซนทรมั 
ภายในงานม ีหมาก ปรญิสุภารตัน์ ข้ึนแท่นพรเีซน็เตอร์คนล่าสุด ทีล่านเอ
เทรยีม 2 ชัน้ 1 ศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์

จรวย ขนัมณ ีประธานกรรมการอ�านวยการจดังาน BIG Motor Sale 2017 
เยีย่มชมบูธ๊ ฮอนด้า บิก๊วิง พระราม 3 โดยม ีบญุยศ บญุเกยีรตเิจรญิ กรรม 
การผูจ้ดัการ ให้การต้อนรบั โดยยกทพับิก๊ไบค์ฮอนด้าทกุรุน่ ร่วมจดัแสดง
ในงาน พร้อมโปรโมชัน่สดุพเิศษ ทีไ่บเทค บางนา
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วรรณภรณ์ เกตทุตั รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
เป็นประธานเปิดการสมัมนาระดบันานาชาต ิ“Symposium 2017” ภายใต้หวัข้อ 
กลยทุธ์สูค่วามมัง่คัง่และยัง่ยนืในยคุเศรษฐกจิดจิทิลั ซึง่จดัขึน้ภายในงาน TILOG-
LOGISTIX 2017 ทีศ่นูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา 

ศ.(พเิศษ)เจรญิ วรรธนะสนิ รองประธานคณะกรรมการโอลมิปิกแห่งประเทศ
ไทยฯ, สรรค์ฉตัร จนัทร์สระแก้ว ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บจก.เดนท์ส ุเอก็ซ์ 
(ประเทศไทย) และ ดร.สรายทุธ มหวลรีตัน์ กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.สยามสปอร์ต 
ซนิดเิคท แถลงข่าวแคมเปญ ‘ทมีไทยแลนด์...หนึง่ไทยเล่น ล้านไทยเชียร์’ 

ศตวรรษ หลักแหลม ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการสายปฎิบัติการ บมจ.      
เอม็ บี เค, พล.ต.ต.ดร.ทรงพล วธันะชยั ผูบ้งัคบัการกองบงัคบัการต�ารวจนคร-
บาล 6 และ มรกต สนทิธางกรู ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตปทมุวนั จดักจิกรรม 
Giving&Sharing รวมน�า้ใจช่วยพ่ีน้องชาวภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

ชชัวาลย์ เจยีรวนนท์, ปิยะมาน เตชะไพบลูย์, สพุร วธันเวคนิ และ ดร.ศุภชยั 
สขุะนนิทร์ เปิดงาน “Ultra Wealth Group Expo 2017” พร้อมเปิดตวั “UWG 
Prestige Card” โดยม ีม.ร.ว.จตัมุงคล โสณกลุ, เกรยีงไกร กาญจนโภคนิ และ 
ชาญ ศรวีกิรม์ ร่วมงาน ทีร่อยลั พารากอน ฮอลล์ 

เขมทตัต์ พลเดช กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั อสมท จ�ากดั (มหาชน) 
จดัโครงการ “ดาวเรอืงแทนใจถวายพ่อ” โดยมผีูบ้รหิารและพนกังาน รวมทัง้ 
คณะ Miss Tourism Queen Thailand 2017 เข้าร่วมปลกูดอกดาวเรอืง ทีล่าน
อเนกประสงค์ หน้าอาคารอ�านวยการ 1 บมจ.อสมท 

ปัณณพงศ์ จรยินติสักลุ ผูอ้�านวยการฝ่ายการบญัชแีละการเงนิ บรษิทั ซีโอแอล 
จ�ากดั (มหาชน) ส่งมอบอปุกรณ์การเรยีนมลูค่ากว่า 360,000 บาท ให้แก่ 
10โรงเรยีน ทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากเหตกุารณ์ทีป่ระสบอทุกภัย ในอ�าเภอ
พงัโคน จ.สกลนคร โดยม ีณรงค์ วมิลโสภณกติต ินายอ�าเภอพงัโคน รบัมอบ 

นพ.ชยัสทิธิ ์คปุต์ววิฒัน์ ผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ให้การต้อนรบั   
ผูบ้รหิาร บมจ.อสมท และทมีนางงามผูช้นะการประกวด Miss Tourism Queen 
Thailand 2017 ในโอกาสเดนิทางมอบกระเช้าดอกไม้ขอบคณุโรงพยาบาลที่
สนบัสนนุการประกวดอย่างเป็นทางการ 

เรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผูจั้ดการบริษัทคิวทซี ี เอนเนอร์ยี ่ จ�ากดั 
(มหาชน) มอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 เควีเอ 22 เควี ให้แก่โรงเรยีน
เทศบาลต�าบลบ้านปลวกแดง จ.ระยอง โดยม ีชยัยงค์ คเูพญ็วจิติตระการ นายก
เทศมนตรตี�าบลบ้านปลวกแดง เป็นตวัแทนรบัมอบ 


