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ไฟลามทุ่ง
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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“โหราศาสตร์” กับ “ผู้มีอ�านาจ” เหมือนคู่แฝด 
ค�ำท�ำนำยของ “โหร” อำจมีจุดประสงค์แอบแฝง 
“โหร” หรอื “หมอด”ู เป็น “ผูห้ยัง่รู้อนาคต” จรงิหรอื? 
หรือเป็นแค่ “แอบรู้” ในฐำนะผู้ร่วมสร้ำงสถำนกำรณ์ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “รัฐบาลแห่งชาติ” 
“วิเชียร ตันศิริคงคล” เชื่อกำรเมืองไม่มีอะไรเปลี่ยน 
“โรดแม็พ” ไม่มีควำมหมำย ลำกยำว “กฎหมายลูก” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ชี้ปัญหำ “สิทธิเสรีภาพ” 
สะท้อน “ความกลัว” ภำยใต้ “ระบอบเผด็จการ” 

หมอด ู4.0
หยั่งรู้ หรือแอบรู้?

ภาพสะทอ้น‘วีระ’
ทกุคนทีเ่กีย่วข้องโดยไม่เลอืก
ปฏบิตั ิแม้จะมกีระแสว่าคดจีะ
เดนิหน้าหรอืไม่ ต้องสญัญาณ
ไฟเขยีวหรอืไฟแดงจากผูม้อี�า 
นาจ แต่การทีผู่ท้ีถ่กูมองว่าอยู่
คนละขัว้ยงัเรยีกร้องให้ด�าเนนิ
คดีอย่างเป็นธรรม ไม่ละเว้น 
ไม่เลอืกปฏบิตั ิกไ็ด้สะท้อนให้
สงัคมได้มองเหน็ภาพบางอย่าง 
ชัดเจนขึ้น

คดีฟอกเงินอันสืบเน่ืองจาก
กรณผีูบ้รหิารธนาคารกรงุไทย 
จ�ากดั กระท�าการทจุรติอนมุตัิ
สนิเชือ่ให้แก่เครอืกฤษดามหา
นครท่ีถูกพุ่งเป้าไปท่ีนายพาน 
ทองแท้ ชินวัตร ก�าลังท้าทาย
กระบวนการยตุธิรรม เมือ่ผูอ้ยู่
คนละขั้วคนละฝ่ายทางการ
เมอืงยงัออกมาเรยีกร้องให้ด�า 
เนนิคดอีย่างตรงไปตรงมากบั

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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พาดพงิว่าเป็นการรบัเงนิปากถงุทัง้
ทีช่่วงเวลาไม่ตรงกนั
 อย่างไรกต็าม เรือ่งน้ีดเูหมือนว่า
จะยังไม่นับหนึ่งในการสอบเอาผิด
กบั นายพานทองแท้ อย่างเป็นทาง 
การ เมือ่ นายขจรศกัดิ ์พทุธาน-ุ
ภาพ อัยการพิเศษฝ่ายส�านักงาน
คดีสอบสวน ระบุว่า ยังไม่มีการ   
ประชมุ สรปุส�านวน เพราะเจ้าหน้า  
ท่ีป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงนิ (ปปง.) ได้ขอเล่ือนเข้าให้การกบั
พนกังานสอบสวนคดพีเิศษ เพ่ือเริม่
กระบวนการร้องทกุข์กล่าวโทษอย่าง
เป็นทางการ และยังไม่มีการประ 
สานงานจากดเีอสไอว่า จะมีการประ 
ชมุ เพือ่พจิารณาคดเีรือ่งนีเ้มือ่ใด
 ส่วนเรื่องนี้จะมีเรื่องรอไฟเขียว
ไฟแดงอย่างที่มีสื่อบางส�านักน�า
เสนอรายงานเอาไว้หรอืไม่ คงต้อง
รอดูว่าท่ีสุดแล้วจะมีการด�าเนินคดี
อย่างเป็นทางการเกิดขึ้นหรือไม่ 
และหากมีการด�าเนินคดีจะมีใคร
บ้างที่ตกเป็นจ�าเลยนอกเหนือจาก 
นายพานทองแท้ อย่างทีมี่ข่าวออก
มาตลอดก่อนหน้านี้
 อย่างไรกต็าม ไม่ว่าจะมเีรือ่งรอ
ไฟเขียวไฟแดงจากผู้มีอ�านาจจริง
หรอืไม่ แต่สิง่หนึง่ทีม่องเหน็พฒันา
ทางการเมอืงไปในทศิทางดขีึน้ คอื
เมื่อมีผู้ท่ีถูกมองว่าอยู่คนละขั้วทาง 
การเมอืงเรยีกร้องให้ด�าเนนิคดอีย่าง
เป็นธรรมกับทุกคน ไม่ละเว้น ไม่
เลอืกปฏบิตัิ
 ชดัเจนว่าเร่ิมมองเหน็ไปใน
ทศิทางเดยีวกนัว่าหากความยตุิ 
ธรรมไม่มีความสามัคคี ความ
สงบเรียบร้อยก็จะไม่เกิดขึ้นใน
บ้านเมืองนั่นเอง เมื่อฝ่ายการ 
เมอืงเริม่ตระหนกัเรือ่งนีแ้ล้ว ผู้
มอี�านาจกค็วรจะเริม่ตระหนกัได้
แล้วเช่นเดยีวกนั

ซึง่เป็นผู้อนมุติัสนิเช่ือ แต่ดเีอสไอไม่
ได้เรียกท้ังหมดมาสอบสวน โดย
ทัง้ 5 คนทีร่่วมลงนามอนมุตัสินิเชือ่
จากการตดิตามตรวจสอบ ประกอบ
ด้วย ร้อยโทสุชาย เชาว์วิศิษฐ, 
นายวโิรจน์ นวลแข, นายมชัฌมิา 
กญุชร ณ อยธุยา, นายชยัณรงค์ 
อินทรมีทรัพย์ และ นายอุตตม 
สาวนายน ซึ่งด�ารงต�าแหน่งรัฐ 
มนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม
อยูใ่นรฐับาลปัจจบุนั
 โดย 3 คนแรก ศาลสัง่จ�าคกุใน
คดปีล่อยกูเ้ครอืกฤษดามหานคร จะ
ได้ตวัหรอืไม่ได้ตวัมาสอบสวน แต่ก็
ต้องเรยีกมาสอบตามขัน้ตอน ตาม 
ป.วอิาญา มาตรา 131 และ มาตรา 
141 ไม่อย่างนัน้ดเีอสไออาจเข้าข่าย
ท�าผดิมาตรา 157  และนอกจากไม่
สอบสวนให้ครบถ้วนตามขั้นตอน 
ยังไปด�าเนินคดีกับคนไม่กี่คนใน
กลุม่ของนายพานทองแท้ ทีไ่ม่ได้รบั
เงินโดยตรงจากเครือกฤษดา โดย

หากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ไม่ด�าเนินการอย่างตรงไปตรงมา

อาจจะเข้าข่ายความผิดปฏบัติหน้าที่โดยมิชอบ

แม้จะดวู่าเป็นคนละขัว้ทางการเมอืง 
แต่การเคลือ่นไหวของของ นายวรีะ 
สมความคดิ เลขาธกิารเครอืข่ายประ 
ชาชนต้านคอร์รปัชนั ถอืว่าน่าสนใจ
 น่าสนใจเพราะเป็นการเคลื่อน 
ไหวให้ใช้กระบวนการยตุธิรรมอย่าง
เท่าเทยีม ไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอกรณใีห้
ด�าเนนิคดใีนความผดิฐานฟอกเงิน 
กรณีผูบ้รหิารธนาคารกรงุไทย จ�ากดั 
กระท�าการทุจริตในการอนุมัติสิน
เช่ือให้แก่เครอืกฤษดามหานคร โดย
ขอให้เอาผดิทุกคนทีมี่ส่วนเกีย่วข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นผูโ้อน ผูร้บัโอน รวมถงึ
การเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยว
กบัเงนิจ�านวนดงักล่าว ไม่เฉพาะเจาะ 
จงที่ นายพานทองแท้ ชินวัตร 
บตุรชาย ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร อดตี
นายกรัฐมนตรตีามทีเ่ป็นข่าวอยู่ใน
ตอนนี้
 “ตามทีศ่าลฎกีาแผนกคดอีาญา
ของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ได้
มคี�าพพิากษาให้ลงโทษผูบ้รหิารธนา 
คารกรงุไทย และผูท้ีเ่กีย่วข้องในการ
อนุมตัสินิเชือ่ แต่ทีผ่่านมาดเีอสไอ 
ยงัไม่ด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผดิ
ฐานฟอกเงนิ โดยการมายืน่เรือ่งครัง้
นี ้เพือ่ขอให้ ดีเอสไอ ด�าเนนิคดกีบั
ทกุคนทีเ่กีย่วข้อง ไม่มลีะเว้น รวมทัง้
มลูนธิริฐับรุษุ นายทหารยศพลเรอื
โท ทีม่ชีือ่เกีย่วข้อง และกรรมการ

ธนาคารกรงุไทย 2 ใน 5 คน ทีย่งั
ไม่ถกูด�าเนนิคด”ี
 เป็นค�ากล่าวของ นายวีระ 
หลังย่ืนเรื่องต่อกรมสอบสวน  
คดพีเิศษ (ดเีอสไอ)
 ทัง้นี ้ นายวรีะ ยังระบวุ่า หาก
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่รับ
ด�าเนนิการอย่างตรงไปตรงมา อาจ
จะเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการ 
ปฏบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประ 
มวลกฎหมายอาญามาตรา 157
 ความเหน็ของ นายวรีะ สอด-
คล้องกับ นายวันชัย บุนนาค 
ทนายความอสิระ ทีเ่ตรยีมจะเข้ายืน่
หนงัสอืต่อดเีอสไอ เพือ่ให้ตรวจสอบ
ข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีฟอกเงินของ
ธนาคารกรงุไทยเช่นกนั โดยระบถุงึ
ความผิดปรกติ เนื่องจากมติกรรม 
การคดีพเิศษ รบัคดีที ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรพัย์สนิ (คตส.) ส่งมาให้
ด�าเนนิคดีฟอกเงิน กว่าสามพันล้าน
บาท กบัผูบ้รหิารธนาคารกรงุไทย 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4669 (1194) วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

ภาพสะทอ้น‘วรีะ’
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

 เพราะฉะนัน้ฝึกห้ามใจเมือ่มผีสัสะ จะเหน็
สดัส่วนโค้งเว้ายงัไงกต็าม ต้องห้ามอารมณ์ หกั
ห้ามใจ อย่าปล่อยให้มันไหลตามความอยาก 
ความตอ้งการ ก็เชื่อว่าเราก็จะอยู่บนโลกใบนี้
โดยไม่ก่อคดีทางเพศเด็ดขาด ยุคนี้ยังไงเสีย   
มนักม็ตีวัยัว่มากกว่ายคุก่อน ภาพโป๊ทางอิน-   
เทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมด เดี๋ยวนี้แชทกันไป   
แชทกนัมา มนักเ็ร่งร้อนความรนุแรงราคะ ไป
พบไปเจอกนั แล้วกเ็ป็นศพกเ็ยอะ ถกูข่มขนื ถกู
ฝัง ปีหนึง่เท่าไร  
 กามยคุมทีัง้แก่ หนุม่ วยัรุน่ ละครแต่ละเรือ่ง
กแ็สดงอาการของเดก็สาว เรยีนไปรกัไป แต่ง
เนือ้แต่งตวัชนดิปูย่่าตายายดไูม่ได้ กางเกงดีๆ
กท็�าให้มนัขาด ทแีรกกข็าดหน้าแข้ง ขาดถงึหวั
เข่า เดีย๋วนีข้าดเลยหวัเข่า ขาดข้างๆ อารมณ์
ราคะมนักถ็กูเร้ามากขึน้ 
 ถ้าเราฝึกด ี ไม่ไหลไปตามอารมณ์ใฝ่ต�า่ 
ความรูส้กึกไ็ม่ครอบง�า กจ็ะอยูด่มีสีขุ ไม่ 
มคีด ีมแีต่บารม ีสร้างแต่เรือ่งทีภ่าคภมู-ิ
ใจแก่ตนเอง วงศ์ตระกลู ครอบครวั ประ 
เทศชาติ ไม่มีเรื่องคืนบาปพรหมพิราม 
หรือนรกที่พรหมพิราม ฆ่าโยนศพให้รถ 
ไฟทบั เสยีชือ่กนัไปทัง้อ�าเภอ ทัง้ทีค่นดใีน
อ�าเภอมีเยอะแยะ แต่คนไม่ก่ีคนไปก่อ
เรือ่งก่อราวจนกระทบภาพพจน์จนเสยีชือ่ 
ยังไงก็ขอให้ไฟราคะสู้ไฟแห่งตบะ ขันติ 
อดทนต่อการยัว่ยวน กข็ออย่าให้กเิลศเผา
เลย เป็นฝ่ายเผากเิลศกนับ้างเถอะ
	 เจรญิพร

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

  
In Brief : ย่อความ

ไฟลามทุง่

 

ถ้าเราฝึกดี ไม่ไหลไปตามอารมณ์
ใฝ่ต�่า ความรู้สึกก็ไม่ครอบง�า ก็จะ
อยูด่มีสีขุ ไม่มคีด ี มแีต่บารม ีสร้าง
แต่เรื่องที่ภาคภูมิใจแก่ตนเอง วงศ์
ตระกูล

คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่ง
ชาตไิด้ผ่านงบประมาณ 2561 และหลกั
เกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้
จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขหน่วยบริ-
การแล้วจ�านวน 171,373.67 ล้านบาท 
แยกเป็น 1.บริการทางการแพทย์เหมา
จ่ายรายหัว 156,019.62 ล้านบาท เพื่อ
ดูแลประชากร 48 ล้านคน เป็นงบประ 
มาณเหมาจ่ายรายหวัหลงัหักเงินเดอืน
ภาครัฐ จ�านวน 111,179.08 ล้านบาท
 2.บรกิารผู้ตดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วย
เอดส์ 3,218.24 ล้านบาท ดูแลผู้ป่วย
และผู้ติดเชื้อ 296,900 ราย 3.บริการผู้
ป่วยไตวายเรื้อรัง 8,165.60 ล้านบาท 
ดูแลผู้ป่วย 52,976 ราย 4.บริการควบ 
คมุ ป้องกัน และรกัษาโรคเรือ้รงั 1,019.20 
ล้านบาท ดูแลผู้ป่วย 2,907,200 ราย 
 5.ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส�าหรับหน่วย
บริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย 
และพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�า-
นวน  1,490.28 ล้านบาท ส�าหรบัหน่วย
บริการ 175 แห่งในพื้นที่ 6.ค่าบริการ
สาธารณสขุส�าหรบัผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพ่ึง
พิง จ�านวน 1,159.20 ล้านบาท เพื่อดู 
แลผูส้งูอายกุลุม่เป้าหมาย 193,200 ราย 
และ 7.ค่าบรกิารสาธารณสขุเพ่ิมเตมิส�า 
หรบัการบรกิารระดบัปฐมภมูทิีม่แีพทย์
ประจ�าครอบครัว 240 ล้านบาท เพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอก ทั้งใน
และนอกเขตกรุงเทพฯ เพิม่เตมิจ�านวน 
652,173 ครั้ง  
  งบประมาณที่แยกแยะท�าให้
เห็นความเป็นธรรมและความจ�า 
เป็นเรือ่ง “บตัรทอง” นัน้ เป็นเรือ่ง
ส�าคัญแค่ไหน ส่วนเรื่องประสิทธิ-
ผลและคุณภาพเป็นอีกประเด็นที่
ต้องประเมนิกนัว่าจะเป็นอย่างไร?

งบบตัรทอง

“ราคะ ท”ิ เป็นค�าพดูทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัสอน
ว่า ไม่มอีะไรจะร้อนเผารนสตัว์โลกทีม่ชีวีติทีม่ี
สัญญาณสืบพันธุ์จนลวนลามกันลามปามที่
เรยีกว่า “ราคะทางไฟ” ตอนนีเ้ผาไหม้หลาย
สถาบนั หลายงานราชการ หัวหน้าลวนลามลูก
น้อง ลกูจ้าง ในวงการส่ือกมี็ข่าวให้ตรวจสอบ
ลกูน้องสาวของสถาบันส่ือทีมี่ช่ือเสียงแห่งหนึง่
ถกูผูบ้งัคบับญัชาทีเ่รยีกว่า “บิก๊สือ่” ลวนลาม  
 ท่ีน่าสังเวชคือพวกหุ่มผ้าเหลืองยังมีการ
ลวนลาม ขายยาเสพติด ซ่ึงมหาเถรสมาคม 
(มส.) ต้ังหน่วยสืบคัดกรองข่าวเพื่อแก้ปัญหา   
วดัต่างๆ สือ่กม็กีารตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเทจ็จรงิ คงจะเหน็ข่าวดงัอกีหลายเรือ่ง แม้ 
แต่ข่มขนืลกูในไส้ ลกูเลีย้งกถ็ีม่าก หรอืได้ค่า
สนิสอดแล้วผละหน ี เป็นการขายความสขุทาง
เนือ้หนงัอกีแบบหนึง่ ผูช้ายแทบจะเอาป๊ิบคลมุ
หวั 
 ถอืเป็นยคุราคะก�าเรบิ ไม่ใช่ยคุวมิตัยิคั นพิ 
พานยุค เป็นกามยุคที่คนบ้ากามควบคุมกัน     
ไม่อยู ่ จะไปโทษว่านุง่ส้ันนุง่โป๊ แต่เราฝึกหรอื
เปล่า รูจ้กัเหน็แล้วระวงัหรอืไม่ อย่ารกั อย่าชงั 
อย่าวบูวามไปกบัมนั เวลาคนมรีาคะกไ็ม่เกีย่ว
กับนุ่งสั้นนุ่งโป๊หรอก อย่างที่พังงาปล่อยให้
อารมณ์ใฝ่ต�่าครอบง�า กลายเป็นคดีทางเพศ
มากมาย ถ้าคนเราหาความสขุอิม่เอบิกบัการท�า 
งาน ความส�าเรจ็ มนักม็คีวามสขุปิตเิหมอืนได้
สมัผัสเนือ้หนงัเพศตรงข้าม  กจ็ะไม่มคี�าว่าราคะ
ก�าเรบิ ราคะเผาใจให้เผาไหม้ช่ือเสียงวงศ์ตระกลู 
หรอืจงัหวดับ้ากาม 
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ซือ้ขายวนัแรก	: ดร.รนิใจ ชาคร-
พิพัฒน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลัก 
ทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ว่า   
ท่ีเรือตรีชาญวิทย์ อนัคกุล ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.พรมิา 
มารีน ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวัน
แรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประ 
เทศไทยของ บมจ.พริมา มารีน 
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ว่า “PRM”

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,600.00 บาท

 ขาย 20,700.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,223.00  บาท

 ขาย   20,700.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,315.01 ขาย 1,320.19
ลอนดอน ซื้อ 1,314.37 ขาย 1,320.60

ภาวะหุ้น 18 กันยายน 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) 

33.36 

40.21875

46.73625

4.3463

0.31008

24.9095

+9.67  1,670.20  
  67,807.60
+18.60  2,406.32  
  52,958.98
+9.89  1,074.16  
  41,842.39
-1.09  564.96  
  4,611.68

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,808.69  +15.16

 2,463.20  +3.64

 2,548.76  +1.72

1,954.48  +12.12

 2,486.73  +3.31 

 2,953.14  -6.97

1,318.62  +6.32

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

7,302.91

10.77

6,119.41

9.02

1,183.50

-

22,493.97

33.17

20,509.41

30.25

1,984.56

 -

29,567.52

43.61

33,268.08

49.06

-3,700.57

-

สลากธ.ก.ส.ระดมทุน60,000ลา้น

วัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง 
60,000 รางวัล รางวัลละ 90 บาท 
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง 
1,200,000 รางวัล รางวัลละ 45 
บาท  
 ครบก�าหนด 3 ปี จะได้ดอก-
เบี้ยหน่วยละ 0.75 บาท คิดเป็น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25  ต่อปี 
กรณีฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้น
ไปได้รบัผลตอบแทนร้อยละ 1.330 
ต่อปี คิดจากการรวมรางวัลเลข
ท้าย 3 ตวั หากฝากตัง้แต่ 1,000,000 
บาทขึ้นไปได้รับผลตอบแทนร้อย
ละ 1.438 ต่อปี คดิจากการรวมราง 
วัลเลขท้าย 3 ตัวและ 4 ตัว นอก 
จากนี้ ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ
เงนิสด 1 ล้านบาท 9 รางวลั เป็นเงนิ
รวม 9 ล้านบาท แบ่งการจับราง-
วัล 3 ครัง้ ครัง้ที ่1 วันที ่16 ธนัวา-
คม 2560  รางวัลพิเศษ 3 รางวัล 
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2561 
รางวัลพิเศษ 3 รางวัล และในครั้ง
ท่ี 3 วันท่ี 16 มิถุนายน 2561 
รางวัลพิเศษ 3 รางวัล 
 นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ธ.ก.ส. 
ออกสลากชุดนี้เพื่อทดแทนชุด
เดมิทีค่รบก�าหนดและเพือ่ส่งเสรมิ
การออมแก่ประชาชนทกุภาคส่วน 
เป็นการระดมทุนเพ่ือสนับสนุน
ภาคเกษตรไทย โดยเน้นกลุ่มเป้า
หมายลูกค้ารายเดิมที่ให้ความไว้

วางใจกับ ธ.ก.ส.ที่ใช้บริการเงิน
ฝากอยู่แล้ว พร้อมทั้งขยายสู่กลุ่ม
เป้าหมายใหม่ ได้แก่ กลุ่มลูกค้า
เกษตรกรรายย่อย ผูป้ระกอบอา-
ชีพทางด้านธุรกิจ ข้าราชการ ผู้
ประกอบการ ลูกจ้างเอกชนทั่วไป 
เงินออมสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 
“ชุดเกษตรม่ังคั่ง” หมายถึงเงิน
ออมท่ีคนไทยออมเงินเพื่อช่วย
เหลอืภาคการเกษตร เพราะสลาก
ชุดน้ีเป็นมากกว่าการระดมทุน 
คอืเน้นสร้างวนิยัด้านการออม รวม
ท้ังเกษตรกรจะได้รับเงินทุนหมุน 
เวียนในการประกอบอาชีพ สร้าง
รายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ภาค
เกษตร จึงเชิญชวนให้คนไทยทุก
คนรวมออมเงินกับ ธ.ก.ส.ผ่าน
สลากออมทรัพย์ชุด “เกษตรมั่ง-
คั่ง” โดยติดต่อสอบถามรายละ 
เอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.
baac.or.th หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสา 
ขาทั่วประเทศ

ธ.ก.ส.ระดมทนุ 60,000 ล้านบาท ผ่านสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 
ชดุ “เกษตรมัง่คัง่” จ�านวน 600 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 
บาท รางวลัที ่1 มลูค่า 10 ล้านบาท และลุน้รางวลัพเิศษ 1 
ล้านบาท 9 รางวลั 

 นายสมศกัดิ ์ กงัธรีะวัฒน์ รอง
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เปิดเผยถึงการจ�าหน่ายสลากออม
ทรัพย์ทวีสินชุด “เกษตรมั่นคง” 
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้รับ
ความสนใจอย่างมากจ�าหน่ายหมด
ภายใน 12 วันท�าการ ยอดจ�า-
หน่ายครบตามเป้าหมาย 70 ล้าน
หน่วย ท�าให้ธ.ก.ส.จะเปิดรับฝาก
สลากธ.ก.ส.ทุกสาขาท่ัวประเทศ
อีกในวันที่ 18 กันยายน ราคา
หน่วยละ 100 บาท จ�านวน 600 
ล้านหน่วย รวมเป็นเงิน 60,000 
ล้านบาท อายุสลาก 3 ปี ออกราง 
วัลครั้งแรก 16 ตุลาคม 2560 โดย
รางวลัที ่1 มลูค่า 10 ล้านบาทรวม 
36 ครั้ง รางวัลต่อเดือนรวมท้ัง   
สิน้ 1,268,040 รางวลั คดิเป็นเงนิ  
83.7 ล้านบาท 
 โดยรายละเอียดดังนี้ รางวัลที่ 
1 มี 1 รางวัล 10,000,000 บาท 
รางวัลที่ 1  ต่างหมวด 59 รางวัล 
ราง วลัละ  20,000 บาท รางวัลที ่2  
หมนุ 3 ครัง้ 180 รางวลั รางวลัละ 
10,000 บาท รางวัลที่ 3 หมุน 10 
ครั้ง 600 รางวัล รางวัลละ 5,000 
บาท รางวลั 4 หมนุ 20 ครัง้ 1,200 
รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท ราง 
วัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง 6,000 ราง 
วัล รางวัลละ 1,000 บาท ราง-  

สมศักดิ์  กังธีระวัฒน์
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เยี่ยมชมกิจการ	: ปิติพัฒน์ ฐิตะสิรินันท์ ประธานกรรมการ บมจ.   
ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากส�า-
นกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการเพ่ือเตรียม
พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ให้ข้อมูล	 : ปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย 
ชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เอเชีย 
กรีน เอนเนอจี จ�ากัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลทิศทางแผนการด�าเนิน
งาน แก่นักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่การตลาด (มาร์เก็ตติ้ง) และนักลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 

 นายปณต สิริวัฒนภักดี ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท 
ทีซีซี แอสเซ็ทส์ และ ม.ล.ตรีนุช 
สิริวัฒนภักดี ร่วมกับคณะนาง   
ลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้บริหาร
บริษทั เอเชยี โฮเรก้า จ�ากดั จดังาน
เปิดตัว HORECA SQUARE@CW 
TOWER ศูนย์กลางธุรกิจโฮเรก้า
ใหญ่ท่ีสดุในอาเซยีน พืน้ที ่12,000 
ตารางเมตร ช้ัน 3-5 ซีดบัเบิล้ย ูทาว 
เวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เป็นแลนด์
มาร์กแห่งใหม่ส�าหรับผู้ประกอบ
ธรุกจิโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
เบเกอรี่ และบริการจัดเลี้ยง ตอบ
ทกุโจทย์ความต้องการและต่อยอด
พฒันาธรุกจิให้โตอย่างยัง่ยนื โดย
มผีูบ้รหิารระดบัสงูมาร่วมงานกว่า 
600 ราย 
 นายปณต กล่าวว่า HORECA 
SQUARE เป็นโครงการพัฒนา
อสงั หารมิทรัพย์ของกลุม่บรษิทัที
ซีซีฯ เน้นกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้าน
อาหาร เคร่ืองดืม่และจดัเลีย้ง หรอื
เรียกสั้นๆ ว่าโฮเรก้าอย่างครบวง 
จร โดยจุดเด่นของโครงการอยู่ท่ี
ท�าเลที่ตั้งบนนถนนรัชดาภิเษก 

โครงการภายใต้แนวคิดเสรมิสร้าง
ความมั่นคงภาคธุรกิจ เชื่อมโยง
เศรษฐกจิไทยสูอ่าเซยีน เช่น โครง 
การซ-ีอาเซยีน (C-ASEAN) โครง 
การซดีบัเบิล้ย ูทาวเวอร์ และโครง 
การเดอะ สตรีท รัชดา
 ดงันัน้ การเปิดโครงการ HO-
RECA SQUARE ท�าให้พืน้ทีย่่าน
รชัดาภเิษกเป็นแลนด์มาร์คระดบั
อาเซียนและแห่งแรกในประเทศ 
ไทยทีจ่ะดงึผูป้ระกอบการจากต่าง
ชาตมิาเจรจาธรุกจิการค้าและเป็น
เวทกีลางทีจ่ะน�าสนิค้าและบรกิาร
จากผู้ประกอบไทยสู่เวทีโลก รวม
ท้ังผลักดันให้กรุงเทพฯ และประ 
เทศไทยเป็นศูนย์กลางเช่ือมต่อ
ธุรกิจไปยังกลุ่มอาเซียนและเติบ 
โตในระดับเอเชียต่อไป
 บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ฯ ถือ
หุ้น 100% ในเอเชีย โฮเรก้า ซึ่ง   
จะด�าเนินธุรกิจหลัก 3 ด้านได้แก่ 
1.บริหารศูนย์ค้าส่ง HORECA 
SQUARE 2.บรหิารจดังานแสดง
สนิค้าและบรกิาร HORECA ASIA 
3.บริหารระบบการค้าอิเล็กทรอ-
นิกส์ส�าหรับกลุ่มโฮเรก้า (HO-

RECA ECOMMERCE)
 นางลัดดา กรรมการผู้จัดการ
เอเชีย โฮเรก้า กล่าวว่า การบริ- 
หาร HORECA SQUARE นอก 
จากบริหารศูนย์ค้าส่งแบบปรกติ
แล้ว ต้องใช้กลยทุธ์ทีแ่ตกต่างออก
ไปโดยน�าแนวคดิตลาดงานแสดง
สินค้าแบบ B2B มาปรับใช้ ไม่   
ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมพิเศษ 
การจัดสัมมนาความรู้ การจัดโรด 
โชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงน�าผู้ประกอบการเป้าหมาย
ในกลุ่มอาเซียนมาเยี่ยมชม และ
เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการใน
ประเทศ ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจาก
ภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นพันธ-
มิตร 
 HORECA SQUARE@CW 
TOWER อยู่ระหว่างชั้น 3-5 ซี
ดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ โดยแต่ละชั้น

ทซีซี ีแอสเปิดตวั HORECA SQUARE@CW TOWER ศนูย์กลาง
ธุรกิจโฮเรก้าใหญ่ทีส่ดุในอาเซยีน แลนด์มาร์กแห่งใหม่ส�าหรบั
ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เบเกอรี ่และ
บรกิารจัดเล้ียง รวมถงึคนรุน่ใหม่ท่ีต้องการเริม่ต้นธรุกจิ

‘HORECA’ ใหญ่สดุในอาเซยีน

มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ได้ 
แก่ ชัน้ 3 เป็นศนูย์ค้าส่ง-ปลกีเชงิ
นวัตกรรมโฮเรก้า ชั้น 4 ศูนย์บริ 
การข้อมูล Horeca Community 
ศูนย์จับคู่ธุรกิจ และศูนย์ประชุม 
Horeca Business Center และ
ชั้น 5 ศูนย์ค้าส่ง ผลิตและจัดจ�า-
หน่ายจากทั่วโลก ครอบคลุมผลิต 
ภณัฑ์ทกุกลุม่มากกว่า 10,000 ราย 
การ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 
10.00-19.00 น. โดยเน้นผู้ประ-
กอบการธุรกิจโฮเรก้าและผู้บริ-
หารอสังหาฯ รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่
ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ
 นางลดัดา มัน่ใจว่า HORECA 
SQUARE จะสามารถด�าเนนิธรุ-
กจิได้บรรลเุป้าหมายและสามารถ
น�าผู้ประกอบการธุรกิจโฮเรก้าทั้ง 
3 กลุ่มแข่งขันและเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เดมเบเล่’เดีย้งยาว4เดอืน 
ออสมาเน เดมเบเล่ กองหน้าทีม “เจ้าบุญ
ทุม่” บาร์เซโลน่า ต้องร้างสนามนานถงึ 4 เดอืน 
จากอาการบาดเจบ็ทีเ่อน็ร้อยหวาย ในเกมท่ี
เอาชนะเกตาเฟ่ เมือ่วนัเสาร์ท่ีผ่านมา จากการ
เปิดเผยของทมีผ่านเวบ็ไซต์ของสโมสร 
 ตามรายงานข่าวแจ้งว่ากองหน้าทีมชาติ
ฝรัง่เศส วยั 20 ปี ทีย้่ายจากทมีดอร์ตมนุด์ ไป
ด้วยค่าตวัเป็นสถติขิองทมี 135.5 ล้านปอนด์ 
จะเข้ารับการผ่าตัดที่ฝรั่งเศสสัปดาห์น้ี เกม
เมือ่วนัเสาร์ทีผ่่านมา ถอืเป็นเกมแรกท่ี เดม-
เบเล่ ลงแล่นต้ังแต่ต้นเกมในลกีให้กบัทีมบาร์
เซโลน่า ก่อนหน้านี ้เขาลงเล่นเป็นตวัส�ารอง
ในเกมทีเ่อาชนะเอสปันญ่อล 5-0 และลงเป็น
ตวัจรงิในเกมแชมเป้ียนส์ลกี ทีเ่อาชนะยเูวน
ตสุ มาได้ 3-0 เมือ่วนัองัคารท่ีผ่านมา ก่อน
ทีจ่ะมาเจบ็ในเกมล่าสดุ ช่วง 29 นาทีสุดท้าย 

‘ฮามลิตนั’พระเจ้าประทานพร
ลอูสิ ฮามลิตนั กล่าวยอมรบัชยัชนะทีส่งิค 
โปร์ กรังดืปรีซ์ เหมือนเป็นพรจากพระเจ้า 
คว้าชัย 3 สนามติดน�าคะแนนรวมอยู่ใน
ขณะนี้ ขณะที่คู่แข่งอย่าง เซบาสเตียน เวต
เตล เกิดอุบัติเหตุต้องออกจากการแข่งขัน
ตั้งแต่แรก โดยจบสนามที่สิงคโปร์ ฮามิล
ตนั มคีะแนนน�า เวตเตล ถงึ 28 แต้ม กบั
การแข่งขนัทีเ่หลอือยู ่ 6 สนาม เพิม่โอกาส
การลุน้แชมป์สมยัที ่ 4 ของ ฮามลิตนั ด้วย
 “นีค่อืพรจากพระผูเ้ป็นเจ้าทีป่ระทานให้
กบัผมในวนันี”้ ฮามลิตนั กล่าว “การลงแข่ง
สนามที่เป็นจุดอ่อนของเราและสามารถเอา 
ชนะได้ กบัคะแนนทีไ่ด้มาครัง้น้ี มันเป็นเรือ่ง
ของโชคด้วย ผมคดิว่าอย่างน้ัน”

‘ฝรั่งเศส’ได้เข้าชิงเดวิสคัพ
ทมีฝรัง่เศส จองตัว๋เข้าชงิเดวสิ คัพ หลงัจาก 
โจ วลิไฟด์ ซองก้า เอาชนะ ดซูาน ลาโควคิ 
2-6, 6-2, 7-6 (7-5), 6-2 ส่งให้เจ้าบ้าน
เอาชนะทีมเซอร์เบีย 3-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่
ผ่านมา บนสนามคอร์ตดนิ ท่ีปิแอร์ มัวรอย     
สเตเดีย้ม เมอืงลลีล์ ท่ามกลางแฟนเทนนสิ
ทีแ่ห่เข้าไปชมเตม็ความจสุนาม 18,000 คน 
โดยในเกมนี่ไม่ใช่เกมที่ง่ายส�าหรับทีมฝรั่ง-
เศสเลย ซึง่ในคูแ่รก ลคูสั พวัอเูล่ พลาดท่า
ต่อ ลาโควิค เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ก่อนที่                             
ซองก้า จะมกีลบัมาโชว์ฟอร์มได้

ฟิลปิเป้ คตูนิโญ่ กล่าวให้สัมภาษณ์กบั ESPN 
ของบราซิล ว่าไม่มีปัญหาอะไรกับใครที่ลิ-
เวอร์พลู ทัง้ๆทีท่างทมีพยายามกดีกนัไม่ให้เขา
ย้ายไปอยู่กับทีมบาร์เซโลน่า โดยทางทีมจาก
สเปน ยื่นขอซื้อตัวมากถึง 3 ครั้ง ขณะที่ตัวนัก
เตะเองก็ขอขึ้นทะเบียนขอย้ายทีมด้วย 
 กองกลางจอมทพั วัย 25 ปี ได้รบัการต้อน 
รับจากแฟนบอลในสนามแอนฟิลด์ เม่ือบ่าย
วันเสาร์ที่ผ่านมา แต่ คูตินโญ่ ไม่สามารถช่วย
ทีมได้มากนัก ในเกมท่ีเสมอกับทีมเบิร์นลีย์ 
1-1 
 “ทัว่โลกรูด้ว่ีามนัเกดิอะไรขึน้” คตูนิโญ่ กล่าว 
ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีข่าวเรื่อง
ของการย้ายทีม “จากวันแรกที่ผมเล่นที่นี่ จน 
ถงึเกมล่าสดุ ผมได้รบัการต้อนรบัทีด่มีาตลอด 
4-5 ปีที่ผ่านมา”   
 “ความเคารพที่ผมให้กับพวกเขา (แฟน
บอล) และที่พวกเขามีให้ต่อผม มันยังคงอยู่
เสมอ และเม่ือมาถึงวันน้ี ผมต้องการท่ีจะ
ท�างานหนักเพื่อท�าผลงานให้ดีที่สุด เพื่อพวก
เขา” 
 “ผมได้รบัข้อเสนอใหม่มา มนักเ็หมอืนกบั
ชวีติท�างานอืน่ๆ บางครัง้คณุอาจจะสนใจ บาง
ครั้งคุณอาจจะไม่สนใจบ้าง ในกรณีก็เช่นกัน 
ทุกคนรู้ดีว่าผมสนใจ ครอบครัวผมด้วย” 
 “แต่มันก็เหมือนที่ผมพูดเสมอ มันเป็น
เกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่ได้รับข้อเสนอจากทีมที่ยิ่ง
ใหญ่เช่นนั้น แต่มันก็เป็นเกียรติเช่นกัน ที่ได้
เล่นให้กับทีมนี้ด้วย ลิเวอร์พูล เป็นทีมที่ยิ่ง

โชเซ มูรินโญ่ บิ๊กบอสทีม “ปิศาจแดง” แมน
เชสเตอร์ ยูไนเต็ด แสดงความไม่พอใจข่าวที่
ออกมาว่า พอล ป๊อกบา อาจจะต้องพักยาว 
นานถึง 12 สัปดาห์ กับอาการบาดเจ็บที่เอ็น
ร้อยหวายว่าเป็นเรื่องไร้สาระ
 กองหลางวัย 24 ปีท่ีมีโอกาสสวมปลอก
แขนกัปตันทีมเป็นครั้งแรก เม่ือคืนวันอังคาร
ที่ผ่านมา แต่ต้องออกจากสนามเมื่อเกมแชม 
เปี้ยนส์ ลีก กับทีมบาเซิล เหลือเพียง 19 นาที 
จากอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวาย ในวันดัง
กล่าว ป๊อกบา ออกจากโอลด์แทรฟฟอร์ด เพือ่
เข้ารบัการตรวจรักษาโดยทันที แต่ มูรินโญ่ ยืน-

ใหญ่ ผมยงัอยูท่ีน่ี ่ผมจะท�าผลงานทีด่ทีีส่ดุเพือ่
ทีมนี้ ณ เวลานี้”    
  “มันเป็นเดอืนทีสั่บสนส�าหรบัผม แต่อย่าง
ที่ผมบอก ผมอยู่ที่นี่เวลานี้ นับว่าเป็นเกียรติที่
ได้รับข้อเสนอเช่นนั้น แต่ก็เป็นเกียรติเช่นกัน
ที่ได้เล่นให้กับทีมแห่งนี้” คูตินโญ่ เน้น 
 “ผมได้ทกุอย่างทีน่ีช่่วง 4-5 ปีมานี ้และผม
ไม่เคยมีปัญหากับใครในทีมนี้ ผมได้รับความ
เคารพจากทกุคนเป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นเพือ่น
นกัเตะ ผูบ้รหิาร สต๊าฟ และไม่มเีปลีย่นแปลง” 
 “ทุกอย่างที่ผมท�าเวลานี้ ผมต้องท�างาน
ของผมอย่างเต็มที่ ท�างานอย่างหนัก เพื่อที่   
จะให้เป็นปีทีด่ขีองผม และทมี เท่าทีจ่ะเป็นไป
ได้ ผมจะท�าให้ดีที่สุด” พ่อมดน้อย กล่าว-    
ทิ้งท้าย  

‘ป๊อกบา’เจบ็ยาว12สปัดาห์ไร้สาระ

‘คูตินโญ่’นาทีน้ีเพื่อลิเวอร์พูล

ยัน ยังไม่มีการก�าหนดแน่ชัดว่ากองกลางผู้นี้
จะต้องพักรักษาตัวนานเพียงใด 
 “ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็น 12 สัปดาห์ หรือว่า 
12  วัน” มูรินโญ่ กล่าวหลังจากจบเกมที่ไล่
ถล่มเอฟเวอร์ตนั 4-0 เม่ือวันอาทติย์ทีผ่่านมา 
“บอกตามตรงนะ ไม่ว่าจะคอมเมนต์ หรือว่า
ข่าวลอืทีอ่อกมามนัผดิหมด เพราะว่าเรายังไม่รู้
เลยว่าจะเป็น 12 สัปดาห์ หรือว่า 12 วัน”     
 “อาการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ เป็นในส่วนกล้าม
เน้ือใกล้ๆเอ็นร้อยหวาย เราต้องดูอย่างละ-
เอียด และรออีก 2-3 วัน ที่ผ่านมาเป็นข้อมูล
ที่ไร้สาระมาก”  
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อลนั มอยร์ เสนอผลงานนีใ้น nytsyn.com แดกดนันางอองซาน 
ซจู ีเจ้าของรางวลัโนเบลสนัตภิาพ แห่งพม่า กรณถีกู “กล่าวหา” 
ว่า ไม่ดูแลวิกฤตชาวโรฮีนจาเท่าที่ควร    

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

จากแนวโน้มภมูภิาคอาเซยีน มี 
ความเสี่ยงตกเป็นเป้าก่อเหตุของ
กลุม่หวัรนุแรงและกลุม่ก่อการร้าย
เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ความร่วมมือ
ระหว่างต�ารวจในกลุม่อาเซยีน 10 
ประเทศ มีระดับความส�าคัญเพิ่ม

ช่วยด�าเนินการให้
 ระบบใหม่ e-ADS 2.0 ท�า 
งานส่งข้อมลูได้รวดเรว็กว่าเดิม 
อกีทัง้มฟัีงก์ชนัใหม่เพิม่เข้ามา
หลายรายการ ประกอบด้วยห้อง
สมุด หรือ e-library ห้องสน 
ทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ปฏทินิก�าหนดการจดักจิกรรม 
และการประกาศแจ้งเรือ่งส�า-
คัญต่างๆ 
 นอกจากร่วมมือป้องกันกลุ่ม
ก่อการร้ายแล้ว อาเซียนาโพลยัง
ร่วมมือปราบปรามอาชญากรรม
ไซเบอร์และยาเสพติด ซึ่งเป็นภัย
ไร้พรมแดนเช่นเดียวกับการก่อ-
การร้าย และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
แล้วในภูมิภาคอาเซียน 
 อาเซียนาโพลมีความส�าคัญ
อย่างยิง่ ในการรกัษาความมัน่คง
และปลอดภยัของภมูภิาคอาเซยีน 
หากร่วมมอืประสานงานกันอย่าง
จริงจัง ย่อมท�าให้ช่องว่างที่กลุ่ม
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติประเภทอื่น จะใช้ก่อเหตุมี
น้อยลง  
 ทั้งนี้ ความร่วมมือและการ
ประสานงาน จะด�าเนินไปได้ราบ
รื่นและรวดเร็ว ต้องอาศัยเครื่อง
มือที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวช่วย
ส�าคัญส่วนหนึ่ง
 การพัฒนาระบบ e-ADS 
2.0 ขึ้นมา จึงเป็นการตอบ
โจทย์ส�าคัญดังกล่าว

 
 

+

In Brief : ย่อความ

ต�ารวจอาเซยีนเพิม่ประ-
สิทธิภาพการติดต่อประ
สานงานระหว่างกนั ด้วย
การอปัเดตฐานข้อมลูออน
ไลน์ จุดประสงค์เพื่อให้
การป้องกันการก่อการ-
ร้าย และอาชญากรรมข้าม
ชาติประเภทอืน่ มคีวาม
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ตามไปด้วย 
 นายทีโอ ชีฮีน รองนายกรัฐ 
มนตรีสิงคโปร์ กล่าวในที่ประชุม
ประจ�าปีต�ารวจอาเซียน หรืออา-
เซยีนาโพล (Aseanapol : Asean 
National Police) ครั้งที่ 37 สัป-
ดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสิงคโปร์เป็นเจ้า
ภาพการประชุมว่า อาชญากรรม
ข้ามชาติและการก่อการร้าย เป็น
ภัยไร้พรมแดน ที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนไม่สามารถต่อสู ้เพียง

ล�าพังได้ 
 การป้องกันและเฝ้าระวัง   
ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด คือ
ความร่วมมอืเป็นหนึง่เดยีวของ 
อาเซียน โดยเฉพาะการแลก
เปลีย่นข้อมลู แจ้งเตอืนเบาะ-
แสความเสี่ยงที่อาจจะมีการ
ก่อเหตุร้ายขึ้น การให้ค�าแนะ 
น�า และช่วยเหลือด้านปฏิบัติ
การระหว่างกัน  
 พฒันาการส�าคญัอย่างหนึง่ ที่
เกิดขึ้นในการประชุมอาเซียนา
โพลปีนี้ ได้แก่ การอัปเดตฐานข้อ 
มูลออนไลน์ ที่เรียกว่า “e-ADS” 
(Electronic Aseanapol Data-
base System)
 อาเซียนาโพลใช้ e-ADS เป็น
ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระ 
หว่างกัน มีความปลอดภัยสูง  มา
ตั้งแต่ปี 2006 ซึ่งเท่าที่ผ่านมา 
สามารถใช้งานได้ทรงประสิทธิ-
ภาพระดับหนึ่ง 
 แต่เพื่อให้การใช้งานมีประ-
สิทธิภาพยิ่งขึ้น อาเซียนาโพลจึง
ได้พัฒนาระบบขึ้นใหม่ เรียกว่า 
e-ADS 2.0 โดยได้บริษัท ST 
Electronics แห่งสิงคโปร์ ซึ่งมี
สาขาอยูห่ลายประเทศรวมทัง้ไทย 

ข้อมูลภาพ : hometeam.sg

อาเซียนปอ้งภยัด้วยไฮเทค



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4669 (1194) วันอังคารที่ 19 กันยายน 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

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

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายสมัครงานมาที่ บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 86/7 ซอยลาดพราว 71 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

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

รับสมัค
ร

ดวน
รับสมัค

ร

ดวน
บริษัทชั้นนำดานโทรศัพทมือถือ และอุปกรณเสริมโทรศัพทมือถือที่มีคุณภาพ
ภายใตเครื่องหมายการคา “INFONE”

CHATE-P1-160217-01

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

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

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

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

 • มีพาหนะเปนของตนเอง • รายไดดี มีเบี้ยเลี้ยง มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ 

 • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเปนพิเศษ

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

 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ตางจังหวัดได • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

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

 • มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

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

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

 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ • มีเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง/วัน, เบี้ยขยัน

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

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

รับสมัครด่วน !!!  
หลายอัตรา

Pattern-P1-140917=4*6

1 ช่างแพตเทิร์นชุดเด็ก 
    • ชำ�น�ญง�น
2 พนักงานคุมสโตร์
3 พนักงานขับรถยนต์
4 ธุรการ/ทั่วไป

โทร. 08-1551-9768, 0-2862-7079

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่

เลขที่ 583 ซ.เจริญนคร 40 แขวงบางลำาพูล่าง 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600



ปีที่ 18 ฉบับที่ 4667 (1192) วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

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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ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน
 
	 เรื่อง	การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท	วี	โซล่าร์	จำากัด 
(ผูส้นบัสนนุโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิสำาหรบัสหกรณโ์คนมสอยดาว	จำากดั)

   ....................................................................................

		 ด้วย	 บริษัท	 วี	 โซล่าร์	 จำากัด	 ผู้ประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่	 ณ	 เลขที่	 ๑๒๘/๑๗๗	 อาคารพญาไทพลาซ่า	 
ชั้น	 ๑๖	 ถนนพญาไท	แขวงทุ่งพญาไท	 เขตราชเทวี	 	 กรุงเทพมหานคร	 รหัสไปรษณีย์	 ๑๐๔๐๐	 ได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงานให้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า	 ตามใบอนุญาต 
ผลิตไฟฟ้า	เลขที่	กกพ	๐๑-๑(๑)/๕๙-๖๙๙	เมื่อวันที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๙	ใช้ได้ถึงวันที่	๒๕	ธันวาคม	
๒๕๖๙	สถานประกอบกิจการพลังงานตั้งอยู่	ณ	เลขที่	๒๒/๓	หมู่ที่	๑๗	ตำาบลทับช้าง	อำาเภอสอยดาว	
จงัหวัดจนัทบรุ	ีรหสัไปรษณยี	์๒๒๑๘๐	มคีวามประสงคข์อโอนสทิธติามใบอนญุาตดงักล่าวให้แก่	บริษัท	 
เอสเอสเอ็ม	เอ็นเนอร์ยี่	โซลาร์	จำากัด	ซึ่งมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่	ณ	เลขที่	๑๒/๓๙	หมู่ที่	๑๐	ตำาบล 
คลองข่อย	 อำาเภอปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 รหัสไปรษณีย์	 ๑๑๑๒๐	 โดยสำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับกิจการพลังงาน	 (สำานักงาน	 กกพ.)	 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับโอนแล้ว	 เห็นว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน	 ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการ
อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน	พ.ศ.	๒๕๕๑
		 ทั้งนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	 วิธี
การและเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบการกิจการพลังงาน	พ.ศ.	๒๕๕๒	สำานักงาน	
กกพ.	จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน	โดยให้ประชาชนและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ	สามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานดังกล่าวได้ท่ีฝ่ายใบ 
อนุญาต	สำานักงาน	กกพ.	เลขที่	๓๑๙	อาคารจัตุรัสจามจุรี	ชั้น	๑๙	ถนนพญาไท	แขวงปทุมวัน	เขต
ปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	๑๐๓๓๐	หรือโทรสาร	๐	๒๒๐๗	๓๕๐๖	หรือ	www.erc.or.th	
ภายใน	๑๕	วันนับแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
                                                                       

																																											ประกาศ	ณ	วันที่	๑๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐

           
	 	 	 	 	 (นางสาวนฤภัทร	อมรโฆษิต)
																																								เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

13.00 น. พรเทพ การศพัท์ รอง
อธบิดกีรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระ 
ทรวงอตุสาหกรรม และ ชนสิา แก้ว
เรือน ผู ้บริหารสยามพารากอน 
แถลงข่าว ผูช้นะเลศิกจิกรรมพฒันา
นกัออกแบบไทย ปีที ่ 3 ทีช่ัน้ M 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน J 
13.30 น. มาล ีโชคล�า้เลศิ อธบิดี
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
แถลงข่าว การจดังาน “STYLE” 
งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบ

เอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจน�าเข้าและส่ง
ออก กลุม่ธรุกจิการท่องเทีย่ว ทีธ่นา 
คารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน 
J 13.00 น. จริตุถ์ อศิรางกรู ณ 
อยุธยา ผูอ้�านวยการส่งเสรมิการ
จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์-
การมหาชน) แถลงข่าว โครงการ 
“ก้าวตามรอยพ่อ ประชมุเมอืงไทย 
อิม่ใจตามรอยพระราชด�าร”ิ ทีห้่อง
อเนก ประสงค์ ชัน้ 1 หอศลิปวฒัน 
ธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร J 

J 10.00 น. สรุตัน์ ลลีาทววีฒัน์ 
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
กสิกรไทย และ นธิิศ มนญุพร กรรม 
การและผู้จดัการทัว่ไป บรรษทัประ 
กันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
แถลงข่าวความร่วมมอืเพือ่สนบัสนนุ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทค 
โนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) กระ 
ทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโล 
ย ีร่วมกบัพนัธมติรทัง้ภาครฐัและ
เอกชน เดนิหน้าจดังาน “TISTR 
and FRIENDS 2017” ครั้งที่ 4 
ภายใต้แนวคดิ “นวตักรรมสร้าง 
สรรค์ ธุรกิจก้าวไกล น�าผู้ประ 
กอบการไทยสู่ 4.0”
 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีกล่าวว่า วว. ได้มกีาร
จัดงาน TISTR and FRIENDS  
2017 มาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้ง
ที ่4 โดยมกีารน�าเสนอผลติภณัฑ์
ที่ วว. และหน่วยงานพันธมิตร 
ได้สานพลงัน�า วทน. ไปสร้างมลู 
ค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการภาย 
ในประเทศ ด้วยกลไกของกระ-

วว.จัดงานTISTR and FRIENDS 

น�า้ แบบครบวงจร โดยมุง่เน้นการ
ท�าการตลาดในรูปแบบอีคอม-
เมิร์ซ และดิจิทัล ที่เปิดกว้างให้
กบัผูป้ระกอบการภายในประเทศ
ได้มีโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูก 
ค้าอย่างกว้างขวางและหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ภายในงานยังได้
จัดให้มีกิจกรรมเสวนาจากบุค-
คลผู้มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับใน
แวดวงต่างๆ อาท ิเทคโนโลยสีาร 
สนเทศ และอีคอมเมิร์ซ โดยมี
กิจกรรมหมุนเวียนตลอดทั้งงาน 
เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับผู้ประ 
กอบการไทย ได้น�า วทน. มาเป็น
ส่วนส�าคัญในการพัฒนาและต่อ 
ยอดธรุกจิได้อย่างครบวงจร และ
เพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนั
ในตลาดโลกได้

ทรวงวทิยาศาสตร์ฯ ให้มคุีณภาพ 
และมาตรฐานเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัประเทศและระดบัสากล ซึง่
การจดังาน TISTR and FRIENDS 
จะเป็นหนึง่ในการขบัเคล่ือนเศรษฐ 
กิจฐานรากท่ีเน้นการพัฒนา 6 
ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและ
ออกแบบกระบวนการผลิต ระบบ
มาตรฐาน เครื่องจักร และวัตถุ 
ดิบต้นน�า้ ผ่านกลไกระบบพีเ่ล้ียง 
หรือที่ปรึกษาเทคโนโลยี เชื่อม
โยงการบรกิารด้านการตลาดและ
การเงิน ผ่านเครือข่ายในการ     
ท�า งานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
เชื่อมต่อและบรรลุวิสัยทัศน์ของ
รัฐบาล ปี 2015-2020 คือ ประ 
เทศไทย มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ช่วย
ให้สังคมและชุมชนในท้องถิ่น 

สามารถด�า เนินธุรกิจได้ด้วยตัว
เอง มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน ก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อชุมชนและสังคมอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งนับได้ว่าเป็นเป้า
หมายส�าคญัของรฐับาล ตามแผน
นโยบายการพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศไทยทีเ่รยีก ว่า “Thailand 
4.0”
 ดร.ลักษมี ปล่ังแสงมาศ   
ผู้ว่าการ วว. ได้กล่าวว่า จุดเด่น
ของกิจกรรมในงาน TISTR and 
FRIENDS 2017 เป็นการจัด
แสดงผลงานที่เกิดจากการร่วม
มือของ วว. และหน่วยงานเครือ
ข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชน ในการ
พฒันาผู้ประกอบการไทย กลุม่วิ 
สาหกจิชุมชน โอทอ็ป และ SMEs 
ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลาย

ใหม่ที ่อเีดน โซน ชัน้ 3 ศนูย์การ   
ค้าเซ็นทรัลเวิลด์ J 14.30 น.   
แผน วรรณเมธี ประธานองค์-
การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 
(พ.ส.ล.) แถลงข่าวการสดุดี พระ 
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ 
พลอดลุยเดชบรมนาถบพติรในการ
ประชมุ “International Peace Con-
ference 2017” ณ องค์การยเูนส-
โก ปารีส ประเทศฝร่ังเศส ทีห้่อง
ประชมุ พ.ส.ล.
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สังคม

ชโิร ซะโดะชมิะ เอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทย เป็นประธานในพธิี
เปิดงาน “MUJI Flagship Store at ZEN CentralWorld” โดยม ียวุด ีจริา-    
ธวิฒัน์, ณฐัธรีา บญุศร,ี มร.ซาโตร ุมทัสึซาก,ิ อศิเรศ จริาธวิฒัน์, มร.อกฮิโิร่ 
คาโมการ,ิ มร.นาโอโตะ ฟคุาซาวะ ร่วมงาน ณ ชัน้ 4 ห้างสรรพสินค้าเซน   

กอบกาญจน์ วฒันวรางกรู รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 
แถลงข่าวการเตรียมความพร้อม การจดัการแข่งขัน Air Race 1 World Cup 
Thailand Presented by Chang ร่วมด้วย สกล วรรณพงษ์ ผูว่้าการ การกฬีา
แห่งประเทศไทย ทีอ่าคารเฉลมิพระเกยีรต ิการกฬีาแห่งประเทศไทย 

อนสุร ีทบัสวุรรณ ประจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ีเปิดงาน First Annual Gala 
Ball และ นพินธ์ เพช็รพรประภาส กงสลุใหญ่ นครนวิยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
ให้การต้อนรบั บวิ-กลัยาณ ีเจยีมสกลุ ศลิปินค่ายอาร์สยาม ทีม่าร่วมร้องเพลง
ทีส่มาคมไทยนิวยอร์ก นครนวิยอร์ก สหรฐัอเมรกิา 

อดิศกัด์ิ วารินทร์ศริิกุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานโครงการภมูภิาค    
3 บมจ.ศภุาลยั เดินหน้าเปิด 2 โครงการภมิูภาคพร้อมกนั ศภุาลยั พาร์ควลิล์ 
นครศรีธรรมราช บ้านเด่ียวประหยัดพลังงานสไตล์โมเดิร์น และศุภาลัย              
พรีโม่ นครศรีธรรมราช บ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์น 

พจนารถ ซบีงัเกดิ ประธานกรรมการและผูก่้อตัง้กลุม่บรษิทั จมิม่ี เดอะ โค้ช 
น�าทมีโค้ชจากสถาบนัฝึกทกัษะการโค้ช ร่วมแบ่งปันความรูเ้กีย่วกบัการโค้ช
และแลกเปลีย่นประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ ในงานสมัมนา“APAC2017 
Knowledge Sharing” ทีอ่าคารเอฟวายไอ เซน็เตอร์ 

ยาห์วาย ุสดดุปีรดีา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เดอะ เวย์ คอมมวินเิคชัน่ 
จ�ากัด บริษทัทีป่รึกษาประชาสมัพันธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรร่วมกบั
ทมีพ่ีน้องคริสตจกัรมหาพร กรุงเทพ ร่วมเยีย่มผูป่้วยทหาร ด้วยการร่วมร้อง
เพลงและอธิษฐานอวยพร ทีโ่รงพยาบาลทหารผ่านศกึ 

ปรศินา รตันสวุรรณศร ีผูอ้�านวยการอาวโุส ธรุกจิโพสต์เพด บรษิทั โทเทิล่ 
แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมแสดงความยนิด ีกบั เด็กชาย   
รชัชานนท์ ฉนัทนานวุฒัน์ ทีค่ว้าแชมป์ 2 รายการในการแข่งขนักอล์ฟเยาวชน
ปี 2017 ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา

จารุวัฒน์ บษุมาล ีผูอ้�านวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิกองทนุการศกึษา
เพ่ือการพัฒนา ร่วมกบั ทาร์เกต็ ซอร์สช่ิง เซอร์วิสเสส แอลแอลซ ีจดักจิกรรม
จติอาสาทีโ่รงเรียนวัดโสภณาราม จงัหวัดปทมุธานี โดยมีนักเรียนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3-6 เข้าร่วมกจิกรรมในคร้ังน้ี 


