
หลงัคำ�พิพ�กษ�
เจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องแทกแอ็คชั่น
ตามตวัอดตีนายกฯมาลงโทษ ทัง้
เรือ่งขอส่งตวัผูร้้ายข้ามแดนและ
ถอนพาสปอร์ต ด้านหนึง่คอือดตี
นายกฯ ต้องขบัเคลือ่นตามสทิธิที่
ท�าได้เพื่อรักษาอิสรภาพของตัว
เอง นอกจากนีย้งัมคี�าถามว่าค�าสัง่
ทางปกครองให้ยดึทรพัย์ชดใช้ค่า
เสยีหายก่อนหน้านีย้งัมคีวามชอบ
ธรรมอยูห่รอืไม่

หลงัศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของ
ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมืองตดั 
สนิจ�าคกุ 5 ปี น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิ
วตัร อดตีนายกรฐัมนตร ีฐานปล่อย
ปละละเลยไม่ระงับยับย้ังการขาย
ข้าวแบบจีทูจีท่ีศาลฯตดัสนิผูเ้กีย่ว 
ข้องให้มคีวามผิดฐานทุจรติไปแล้ว
ก่อนหน้านีม้าเป็นเหตช้ีุมลูความ
ผิด จากนีไ้ปจะมคีวามเคลือ่นไหว
พร้อมกนัสองด้าน ด้านหนึง่คอืฝ่าย 
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ลับลวงพราง?

editor59lokwannee@gmail.com

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

บ้านเมืองยุค 4.0 ภายใต้ “ทั่นผู้น�ำ” 
ต้องอยู่ภายใต้ “ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” 
บ้านเมืองจึงเหมือนอยู่ภายใต้พิธีกรรม 
ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ตอกย�้าเศรษฐกิจไทย 
ท�าไมคนจนร้องว่าไม่ไหวแล้ว คนรวยกลับรวยขึ้นๆ 
“ฐิติพล ภักดีวำนิช” ชี้ความสงบภายใต้รัฐประหาร 
อ�านาจกดทับประชาชนจนมองข้ามประชาธิปไตย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” เขย่า “โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง” 
“โสภณ พรโชคชัย” จับตา “ขึ้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม”

ไปไม่กลับ 
หลับไม่ตื่น 

ฟื้นไม่มี 
หนีไม่พ้น

ปูลี้ภัย?

เลือกตั้งพับ?

เศรษฐกิจพังครืน?

รีดภาษี?
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เมียอิจฉา“เคน”
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แม้ค�ำตดัสนิของศำลฯจะมผีลทำงกฎหมำย
 แต่ไม่มผีลทำงจติใจของคนไทย

คนรักกย็งัรัก คนเกลยีดกย็งัเกลยีดเหมอืนเดมิ

relating to the Status of Refu-
gees) ให้ค�านยิาม และความหมาย
ของสถานภาพผูล้ีภ้ยัว่า
 ผูล้ีภ้ยั หมายถงึ บคุคลทีจ่�าเป็น
ต้องท้ิงประเทศบ้านเกิดของตนเอง 
เนือ่งจากความหวาดกลวัการถกูประ 
หตัประหารหรอืได้รบัการคกุคามต่อ
ชีวิตเนื่องจากสาเหตุข้อหนึ่งข้อใด 
เช่น เชือ้ชาต ิศาสนา สญัชาติ สมาชิก
ภาพในกลุม่ทางสงัคม สมาชิกภาพ
ในกลุม่ความคดิทางการเมอืง
 รัฐบาลทหารคสช.ยืนยันมา
ตลอดว่าเร่ืองน้ีไม่ใช่เร่ืองการเมือง 
และมกีารด�าเนนิคดโีดยศาล จงึมัน่ 
ใจว่าจะยืน่ขอลีภ้ยัไม่ได้
 แม้ทีส่ดุแล้วไม่อาจยืน่ขอสถานะ
ผูล้ีภ้ยั แต่กย็งัสามารถใช้ชวีติในต่าง
แดนได้เช่นเดยีวกบักรณ ีดร.ทกัษณิ 
ชนิวตัร ซึง่โดนศาลฯตดัสินจ�าคุก 2 
ปีจากคดทีีด่นิรชัดา
 อย่างไรก็ตาม มีข่าวว่าอดีต      
นายกฯยิง่ลกัษณ์ จะเปิดตัวบอกถงึทศิ 
ทางทีจ่ะเดนิต่อไปในอนาคตเรว็ๆนี้ 
โดยเป็นการพดูผ่านสือ่ต่างประเทศ
ส�านกัหนึง่
 แม้ค�าตัดสินของศาลฯจะมีผล
ทางกฎหมาย แต่ไม่มีผลทางจิตใจ
ของคนไทย คนท่ีรักน.ส.ยิง่ลกัษณ์ ก็
ยังรักเหมือนเดิม คนที่เกลียดก็ยัง
เกลียดเหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือ      
น่าจะมคีนกลางๆ เหน็ใจอดตีนายกฯ
มากขึน้ เพราะจากค�าตดัสินของศาลฯ
นัน้ ชดัเจนว่าการท�าโครงการรบัจ�า 
น�าข้าวไม่ผิด แต่ที่ผิดเพราะคนอื่น
ทุจริต โดยที่อดีตนายกฯไม่ได้ร่วม
ทจุรติด้วย
 เมือ่โครงการรบัจ�าน�าข้าวไม่
ผดิ จงึท�าให้เกดิค�าถามว่าค�าส่ัง
ทางปกครองให้ยึดทรัพย์ชดใช้
ค่าเสียหายก่อนหน้านี้ยังจะมี
ความชอบธรรมอยูห่รอืไม่

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด�า     
รงต�าแหน่งทางการเมอืงตัดสนิให้จ�า
คุก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี จากความผิดฐาน
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยปละ
ละเลยให้ความเกดิความเสียหายใน
โครงการรับจ�าน�าข้าวเป็นเวลา 5 ปี 
โดยยกประเด็นเร่ืองไม่ระงับยับยั้ง
การขายข้าวแบบจทีจูทีีศ่าลฯตดัสนิ
ผู้เกีย่วข้องให้มคีวามผดิฐานทุจรติไป
แล้วก่อนหน้านีม้าเป็นเหตชุีม้ลูความ
ผดิอดตีนายกฯ   
 ในเอกสารแถลงข่าวของศาลฯ 
ระบุว่า จ�าเลยรับทราบสัญญาขาย
ข้าวแบบรัฐต่อรัฐไม่ชอบด้วยกฎ 
หมาย แต่ไม่ระงบัยบัยัง้ ปล่อยให้มี
การส่งมอบข้าวตามสัญญาให้รัฐ-
วิสาหกิจจีนต่อไปอีก อันเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรได้ โดยชอบ
ด้วยกฎหมายการกระท�าของจ�าเลย 
จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยทุจรติ เป็นความผดิตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดมิ) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ-
ธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิพ.ศ. 
2542 มาตรา 123/1
 ทัง้นี ้ เมือ่อดตีนายกฯไม่ได้เดนิ
ทางมาฟังค�าตัดสินของศาลฯ จึงมี
การออกหมายจบัให้น�าตวัมารบัโทษ
ตามค�าตดัสนิ
 ขั้นตอนต่อไปเมื่อมีค�าพิพาก-
ษาออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว ใน
ส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องด�าเนินการ
ตามขัน้ตอนคอืการสบืหาแหล่งท่ีอยู่
ของอดีตนายกฯเพือ่ท�าเรือ่งขอส่งตวั
ผูร้้ายข้ามแดน
 แม้ก่อนหน้านี ้พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรแีละหวั 
หน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) จะบอกว่ารู้ที่อยู่ของน.ส.      
ยิ่งลักษณ์แล้ว และเตรียมเปิดเผย
หลงัศาลฯมคี�าตดัสนิ แต่ล่าสดุกบ็อก
เพยีงว่าอยู่ต่างประเทศ และไม่ได้บอก

ว่าอยูป่ระเทศไหน
 ในส่วนของน.ส.ยิง่ลกัษณ์ เมือ่
ศาลฯมีค�าตดัสินแล้ว มีสทิธ์ิทีจ่ะยืน่
อุทธรณ์ค�าตัดสินได้ตามกฎหมาย
ใหม่ แต่มข้ีอแม้ว่าจ�าเลยต้องมายืน่
อุทธรณ์ด้วยตัวเอง เมื่อดูตามรูป
การณ์แล้วคดน้ีีจงึไม่น่าจะมกีารยืน่
อทุธรณ์
 ส�าหรบัแหล่งทีอ่ยูข่องอดตีนายฯ 
แม้ พล.อ.ประยทุธ์จะยงัไม่เปิดเผย 
แต่ นายสมชาย แสวงการ สมาชกิ
สภานิตบัิญญติัแห่งชาติ (สนช.) ได้
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “สมชาย 
แสวงการ” มเีนือ้หาว่า น.ส.ยิง่ลกัษณ์ 
ได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว 
ต้ังแต่วนัท่ี 23 ส.ค.60 โดยเข้าไปใน
กมัพชูาในช่วงค�า่ ก่อนข้ึนเครือ่งบนิ
ส่วนตัวในเวลา 00.20 น. บนิไปถงึ
เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิ
เรตส์ ในช่วงเช้า และขณะนีไ้ด้ไปอยู่
ท่ีประเทศองักฤษเรยีบร้อยแล้ว โดย
ใช้พาสปอร์ตเอกสิทธิเล่มแดงไป
ลอนดอน

 ก่อนหน้านี้ หลังจากน.ส.ยิ่ง-
ลกัษณ์ ไม่ได้เดนิทางมาฟังค�าพพิาก 
ษานดัแรก ท�าให้มเีสยีงเรยีกร้องให้
ถอนพาสปอร์ต แต่ตามขัน้ตอนยงัไม่
สามารถด�าเนินการได้ เพราะคดี
ความยงัไม่ถงึทีส่ดุ
 แต่เมือ่ศาลฯมคี�าตดัสนิแล้ว 
ขั้นตอนการเพิกถอนพาสปอร์ต
จะเริม่เดนิหน้าได้ทนัท ี อย่างไร
กต็าม อาจต้องรอให้พ้นก�าหนด
ยืน่อทุธรณ์ 30 วนัไปก่อน เพราะ
หากอดีตนายกฯไม่มายื่นอุท-
ธรณ์คดกีเ็ป็นอนัสิน้สดุตามกระ 
บวนการ
 เมือ่ไม่มพีาสปอร์ตการเดนิทาง
จะยากล�าบากขึน้ ท�าให้มข่ีาวจากสือ่
ต่างประเทศรายงานก่อนหน้านี้ว่า
อดีตนายกฯจะยื่นขอลี้ภัยทางการ
เมอืง แม้จะมกีว่า 147 ประเทศทีเ่ปิด
รับผู้ลีภ้ยัทางการเมือง แต่ข่าวว่าอดตี
นายกฯเลง็เป้าไปทีป่ระเทศองักฤษ
 ทั้งนี้ อนุสัญญาว่าด้วยสถาน 
ภาพผูล้ีภ้ยั พ.ศ. 2492 (Convention 
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ทรรศนะทรรศนะ

เพราะคนที่โกงกินก็ต้องเกิดอาการสั่นคลอน
พอสมควร เพราะขืนท�าต่อก็คงท�าไม่ได้แล้ว 
งบประมาณ 180 ล้านบาท แต่เอาไปตั้ง 140 
ล้านบาท เหลือเข้าศาสนาเพียง 40 ล้านบาท 
อย่างนี้เรียกว่ายิ่งกว่าเกินไป อย่างนี้มันก็อยู่
กันไม่ได้แล้ว จึงต้องจัดการกันจริงจังเสียที
 ก็เห็นดีเห็นงามด้วยล่ะที่เอาท่านกลับมา 
จะได้ลุยงานให้มันสุดซอยซะหน่อย อย่าท�า
อะไรครึ่งซอย หรือเปลี่ยนม้ากลางศึกนั้นมัน
ไม่ไหว ต้องท�าให้สุดซอย ท�าให้อกีฝ่ายกลวัและ
ไม่กล้าท�าอย่างนี้อีก ขนาดที่สื่อบางคอลัมน์
เขียนจนน่ากลัวว่า ข้าราชการในส�านักพุทธฯ
ไม่มยีคุไหนจะเลวร้ายเท่าทีผ่่านมา แต่คงไม่ใช่
ทุกคนหรอก เพราะคนส่วนใหญ่ยังเป็นคนดี  
 ส่วนที่ถูกอ้างถูกสอบก็เห็นหน้าเห็น
หลังกันไปหมดแล้วว่าจะไปไม่รอดหรือ
ไม่ บางคนก็เผ่นหนีไปแล้ว แต่งานนี้ก็
ต้องยกนิว้ให้ ท่านพ.ต.ท.พงศ์พร และคน
ท่ีมาสานต่อ  โดยไม่เกรงกลวัอ�านาจอะไร 
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดต่อศาสนา 
มีที่ไหนเงิน 180 ล้านบาท กินเปอร์เซ็นต์
ไปตั้ง 140 ล้าน ที่เคยมีข่าวว่ากินกัน 2 
เปอร์เซ็นต์ 5 เปอร์เซ็นต์ 10 เปอร์เซ็นต์ 
นีก่นิเปอร์เซน็ต์บ้าบออะไรไปตัง้ 140 ล้าน
บาท เหลือให้วัด เหลือให้ศาสนาแค่ 40 
ล้านบาท อย่างนี้ก็ต้องเจอของแข็งเป็น
ธรรมดา
  เจริญพร

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

 
In Brief : ย่อความ

ลับลวงพราง?

ทรรศนะ

เคยมข่ีาวว่ากนิกนั 2  เปอร์เซน็ต์ 5 เปอร์
เซน็ต์ 10 เปอร์เซน็ต์ นีก่นิเปอร์เซน็ต์
บ้าบออะไรไปตัง้ 140 ล้านบาท  เหลือ
ให้วดั เหลอืให้ศาสนาแค่ 40 ล้านบาท

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

“อาจารย์ยิ้ม” หรือ “สุธาชัย ยิ้ม-
ประเสรฐิ” จากไปอย่างสงบด้วยวยั 61 
ปี ระหว่างรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลจฬุาฯ 
เนื่องจากเนื้องอกในสมอง ซึ่งไม่รู้ตัว
มาก่อนจนเกิดอาการขณะเดินทางไป
ฝรั่งเศส 
 “อาจารย์ยิ้ม” เป็นหนึ่งในบุคคล
ทีถู่กค�าสัง่ที ่44 ของคสช.ให้ไปรายงาน
ตัว แต่ยังคงยืนหยัดต่อสู้และเรียกร้อง
ประชาธปิไตยมาอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึ
เขยีนบทความล่าสดุใน “โลกวนันีว้นั
สุข” 
 เป็นหนึง่ในนักกจิกรรม “คนเดอืน
ตุลา” ที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ 6 ตุ-
ลาคม 2519 และร่วมกับพรรคคอม-   
มวินสิต์แห่งประเทศไทยในชือ่ “สหาย
สมพร” หลงัจากออกจากป่าได้ท�างาน
หนังสือพิมพ์หลายฉบับก่อนจะผันตัว
เองมาเป็นอาจารย์ หลังจากเรียนจบ
ปรญิญาโทด้านประวัตศิาสตร์จากจฬุาฯ 
และเป็นอาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาฯ จนกระทั่งเกษียณอายุ
 “อาจารย์ยิม้” ไม่ว่าจะเป็นนกัศกึ-
ษา นักหนังสือพิมพ์ หรืออาจารย์ ก็   
ยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาโดย
ตลอด ทั้งเขียนบทความ จัดรายการ
โทรทัศน์ และยังเป็นกรรมการมูลนิธิ 
14 ตุลา 
 แต่ท่ีเป็นข่าวดงัไปทัว่โลกคอืยืน่ฟ้อง 
“ไก่อู” ในฐานะโฆษก ศอฉ. ครั้งเหตุ 
การณ์สลายการชมุนมุคนเสือ้แดงปี 2553 
ทีถ่กูกล่าวอ้างว่าเชือ่มโยง “ผงัล้มเจ้า” 
ซึ่งสุดท้ายก็เป็นแค่ “ผังก�ามะลอ” 
 การเสียชวีติของ “อาจารย์ยิม้” 
ถือเป็นการปิดต�านานนักวิชาการ   
ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนส�า-
คญั แต่การต่อสู้เพือ่ประชาธปิไตย
ของประชาชนยังไม่สิ้นสุด ตราบ
ใดทีบ้่านเมอืงยงัจมปลกักบั “วงจร
อุบาทว์”!   

อาจารย์ยิ้ม

คณะรัฐมนตรี มีมติคืนต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
ส�านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ให้ 
พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ หลังจาก
ไปด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจราชการส�านักนายก
รัฐมนตรีไม่ถึงเดือน โดย พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีอ้างว่า ต้องการดงึ 
พ.ต.ท.พงศ์พร ออกมาชั่วคราว เพื่อจัดการ
เรื่องวุ่ยวายใน พศ.ให้สงบก่อน 
  การย้าย พ.ต.ท.พงศ์พร ท�าให้มีเสียงวิ-
พากษ์วจิารณ์อย่างมาก รวมถงึ พ.ต.ท.พงศ์พร 
ก็ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม บางคน
ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปถึงเรื่องทุจริตเงินทอนซ่ึง
เป็นข่าวฉาววัดหลายแห่ง และขณะน้ีมีการ
ด�าเนนิคดทีัง้พระและฆราวาสทีเ่กีย่วข้องหลาย
คน โดยเฉพาะคนในพศ.
 ในส่วนของ พ.ต.ท.พงศ์พร เมือ่ถกูย้ายจาก
ต�าแหน่ง คงไม่มีใครนึกว่าจะได้กลับมาด�ารง
ต�าแหน่งเดมิอกี ส่วนคนทีเ่ก่ียวข้องกับเงินทอน
ก็คงชะล่าใจ เพราะผู้อ�านวยการพศ.ที่ด�าเนิน
การเรื่องนี้ถูกย้าย คิดว่าคงไม่มีใครมาท�าต่อ 
แต่เรื่องเงินทอนกลับหนักกว่าเดิม เพราะฝ่าย
บ้านเมอืงเอาจรงิจนกระทัง่ได้หลกัฐานและคน
ที่กระท�าผิด แม้แต่เจ้าคณะอ�าเภอชนแดน ที่
เพชรบูรณ์ ก็เป็นหนึ่งในรายชื่อ ส่วนคนอื่นๆ
ยังจะยืนยันว่าไม่ได้กระท�าผิดหรือไม่ ก็ต้อง
ติดตามกันดู 
 แต่เอาเหอะ เมือ่เจ้าหน้าทีร่ฐัเอาจรงิอย่าง
นี้ รัฐบาลก็จะได้แต้มได้คะแนนคืนมาไม่น้อย 
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เศรษฐกิจ

TMBหนนุใชQ้R Code

 น.ส.เทียนทิพย์ นาราช ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอส
เอ็มอีธนาคารทหารไทย จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า ทีเอ็มบีมีจุด 
ยืนชัดเจนในการน�าเสนอเทค-
โนโลยทีีส่ามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า (Need Ba-
sed) ได้ เพื่อให้ใช้งานง่ายและ
สะดวก (Simple & Easy) ทั้งใน
ด้านผลติภณัฑ์ บรกิาร ซึง่ทเีอ็มบี
ได้พฒันาระบบการช�าระเงนิด้วย 
QR Code ให้เป็น Total Solu-
tion ที่ออกแบบให้ครอบคลุม
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม 
ตั้งแต่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูก
ค้าเอสเอ็มอี และลูกค้าบุคคล
 ส�าหรับเอสเอ็มอี QR Code 
คือเครื่องมือดิจิทัลที่เป็นมาตร 
ฐานที่ยอมรับระดับสากล ที่ช่วย
ให้ร้านค้า “รับง่าย จ่ายคล่อง” 
โดยสามารถใช้ผ่านโมบายล์แอป
พลเิคชนั TMB Business TOUCH 
เพื่อสร้าง QR Code ส�าหรับรับ
เงินเข้าบัญชีเจ้าของได้โดยทันที 
ลดภาระการจัดเก็บเงินสด ไม่
ต้องแลกเหรียญ ไม่ต้องเตรียม

เงนิทอน หมดปัญหาการต้องน�า
เอาเงนิสดไปเข้าธนาคารทกุๆ วัน 
ลดความเสีย่งการรบัธนบตัรปลอม 
หมดกังวลเรือ่งการควบคมุการรัว่
ไหล และส�าคัญคือไม่มีค่าธรรม 
เนยีม ไม่มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิและ
ยังช่วยเพิ่มช่องทางรับช�าระเงิน 
เพือ่ลูกค้ามทีางเลือกในการช�าระ
เงินที่สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นผู้ประกอบ
การร้านค้าในพื้นที่ส�าเพ็ง-เยาว 
ราช สนใจทดลองใช้ QR Code 
มากขึ้น ทีเอ็มบี ได้จัดโปรโม-    
ชั่นพิเศษ โดยลูกค้าจะได้รับเงิน
คืนมูลค่า 100 บาท เพียงรับเงิน
ผ่าน TMB QR Code ทุก 1,000 
บาท สูงสุด 500 บาทต่อร้านค้า 
ส�าหรับยอดรับเงินภายในวันที่ 
31 ตุลาคม 2560

 ในปัจจบุนัมลูีกค้าเอสเอม็อทีี่
ใช้งานโมบายล์แอปพลเิคชนั TMB 
Business TOUCH เพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่องและภายในปี 2564 จะ
มลีกูค้ารายใหม่มาใช้บรกิารเพิม่
ขึน้ ประมาณ 100,000 ราย หรอื
อัตราการเติบโตอยู่ที่ 10-15% 
ต่อปี
 ร้านค้าที่สนใจบริการใช้โม
บาลย์แอปพลิเคชนั TMB Busi-
ness TOUCH เพื่อสร้าง QR 
Code รบัเงนิ สามารถตดิต่อเปิด
บญัชเีพือ่ธรุกจิ TMB SME One 
Bank ได้ท่ีสาขาของทีเอ็มบีทั่ว
ประเทศ สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ
ติดต่อศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ TMB 
SME โทร. 0-2828-2828 ทุก
วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-
20.00 น. ยกเว้นวันหยดุธนาคาร

จ่ำยเงินผ่ำนแอป : มงคล ลลีา-
ธรรม กรรมการผู้จัดการ SME 
Development Bank และ วราวฒุิ 
สิทธิยศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายนคร 
หลวง 2 ธนาคารกรุงไทย เปิด
บรกิารช�าระเงนิผ่านแอปพลเิคชัน่  
KTB Netbank เพียงแสกนQR 
Code ก็สามารถช�าระค่าอาหาร
และเครื่องดื่มแทนเงินสดได้ 

ทีเอม็บกีระตุน้การรบัจ่ายผ่าน 
ทาง QR Code สงัคมไร้เงนิสด 
พร้อมต่อยอด “TMB Busi-
ness TOUCH” เพิม่ช่องทาง
รบัเงนิให้ผูป้ระกอบการเอส-
เอ็มอีและพร้อมให้ใช้บริการ
ทุกพืน้ท่ีปลายปีนี้  

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,350.00 บาท

 ขาย 20,450.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,981.00  บาท

 ขาย   20,450.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,293.82 ขาย 1,294.17
ลอนดอน ซื้อ 1,293.84 ขาย 1,294.29

ภาวะหุ้น 27 กนัยายน 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

39.88625

46.47625

4.3713

0.30833

24.84825

+0.52  1,670.27  
  54,854.99
+2.35  2,401.45  
  35,965.98
+1.38  1,070.45  
  29,668.25
-5.66  566.01  
  6,576.23

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,794.57  +3.30

2,496.89  +1.95

2,600.71  -0.90

1,952.94  +2.81

2,523.81  +1.45

2,972.47  -13.53

1,321.60  +0.81

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

6,360.51

11.60

5,746.03

10.47

614.48

-

15,792.65

28.79

15,709.46

28.64

83.19

-

26,876.55

49.00

27,143.81

49.48

-267.26 

- 
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 นายวรตุม์ ธรรมาวรานุคปุต์ ประ 
ธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.เสริม
สร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ หรอื 
SSP เปิดเผยว่า ได้น�าหุ้นเข้าซือ้ขาย
วนัแรกในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ 
ไอเม่ือวนัที ่ 27 กนัยายน และเชือ่
ว่าจะได้รับความสนใจที่ดีจากนัก
ลงทุน โดยเสนอขายหุ้นสามัญให้   
แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกจ�านวน 
276,375,000 หุน้ หรอืไม่เกนิร้อย
ละ 30 ของหุ้นสามัญที่ออกและ
ช�าระแล้วทั้งหมดในราคาหุ้นละ 
7.70 บาท
 นายวรตุม์ กล่าวว่า หลงัระดม
ทุนมีเป้าหมายสร้างการเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ลงทนุโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์
ในไทยและญ่ีปุน่เพิม่อกี 8 โครงการ 
รวมก�าลงัการผลติตดิตัง้ 122.4 MW 
และมปีรมิาณไฟฟ้าท่ีเสนอขายตาม
สญัญารวม 98 MW แบ่งเป็นโครง 
การในประเทศไทย ท่ีอยู่ระหว่าง
การพัฒนาและยงัไม่เริม่ก่อสร้าง 1 
โครงการ คอื โครงการโซลาร์ อผศ. 
ในจงัหวดัราชบรุ ี ปรมิาณพลงังาน
ไฟฟ้าทีเ่สนอขายตามสญัญา 5 MW 
และได้อตัรารบัซือ้ไฟฟ้า Feed-in 

Tariff (FiT) 4.12 บาทต่อกโิลวตัต์-
ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อ
ไฟฟ้าตามอายสุญัญา 25 ปี คาดว่า
จะเริม่ COD ภายในไตรมาส 4/61
 ส่วนในประเทศญีปุ่น่ มโีรงไฟ 
ฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีอ่ยูร่ะหว่าง
ลงทนุจ�านวน 5 โครงการ ประกอบ
ด้วย โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อ 
สร้าง 2 โครงการ ปรมิาณพลงังาน
ไฟฟ้าทีเ่สนอขายตามสญัญารวม 47 
MW ได้แก่ 1.โครงการฮดิะกะ ใน
จงัหวดัฮอกไกโด ปรมิาณพลงังงาน
ไฟฟ้าท่ีเสนอขายตามสัญญา 17 
MW และได้อตัรารบัซือ้ไฟฟ้า FiT 
40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่
ตลอดระยะเวลารบัซือ้ไฟฟ้าตามอายุ
สญัญา 20 ปี คาดว่าจะเริม่ COD 
ในไตรมาส 1/61 และ 2.โครงการ
ยามากะ ในจังหวัดคุมาโมโต้ ปริ 
มาณพลงังานไฟฟ้าทีเ่สนอขายตาม
สญัญา 30 MW และได้อตัรารบัซือ้
ไฟฟ้า FiT 36 เยนต่อกิโลวัตต์-
ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อ
ไฟฟ้า 20 ปี คาดว่าจะเริม่ COD ใน
ไตรมาส 2/63
 นอกจากน้ี ยังมีโครงการที่อยู่
ระหว่างการพฒันาแต่ยงัไม่ก่อสร้าง 

2 โครงการ ปรมิาณพลงังานไฟฟ้า
ทีเ่สนอขายตามสญัญารวม 36 MW 
ได้แก่ 1.โครงการโซเอน็ ในจงัหวดั
คมุาโมโต้ ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าที่
เสนอขายตามสญัญา 6 MW และได้
อตัรารบัซือ้ไฟฟ้า FiT 36 เยนต่อ
กิโลวัตต์-ชั่วโมงคงที่ตลอดระยะ
เวลารบัซือ้ไฟฟ้าตามอายสุญัญา 20 
ปี คาดว่าจะเริม่ COD ได้ในไตรมาส 
4/61 และ 2.โครงการลโีอ ในจงัหวดั
ชิซุโอกะ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่
เสนอขายตามสญัญา 30 MW และ
ได้อตัรารบัซือ้ไฟฟ้า FiT 36 เยนต่อ
กิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะ
เวลารบัซือ้ไฟฟ้า 20 ปี คาดว่าจะเริม่ 
COD ภายในไตรมาส 2/63
 ขณะเดยีวกนั ยงัมโีครงการทีอ่ยู่
ระหว่างพฒันาขัน้ต้นอกี 1 โครงการ 

คอื โครงการยามากะ มปีรมิาณพลงั 
งานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 
10.0 MW และได้อตัรารบัซือ้ไฟฟ้า 
FiT 36 เยนต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง คงท่ี
ตลอดระยะเวลารบัซือ้ไฟฟ้า 20 ปี 
คาดว่าจะเร่ิม COD ในไตรมาส 
2/63
 นายวรุตม์ กล่าวว่า ให้ความ
ส�าคัญกับการลงทุนและพัฒนาบุค 
ลากรเพื่อสร้างการเติบโตอย่าง
ยัง่ยนื โดยมเีป้าหมายขยายการลง 
ทนุโรงไฟฟ้าครบ 200 MW ภายใน
ปี 2563 เพื่อยกระดับสู ่บริษัท
พลังงานชั้นน�าแห่งเอเชีย โดยจะ
เป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานที่ยั่ง 
ยืนควบคู่กบัการส่งเสริมสนับสนนุ
สิง่แวดล้อมทีส่ะอาดอย่างมัน่คงเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของสงัคม 

SSP เชือ่มัน่นักลงทุนจะให้การตอบรบั หลงัเทรดวนัแรก
และอยูร่ะหว่างลงทนุโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย
และญีปุ่น่เพิม่อกี 8 โครงการ ตัง้เป้าปี 2563 ขยายโรงไฟฟ้า
พลงังานหมนุเวยีนครบ 200 MW

SSPขย�ยโรงไฟฟ�้200MW

“ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์”

เศรษฐกิจ

SCB My  Travel  :  ผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่          
ผู้บริหารสาย FIRST และ ผู้บริหารสาย PRIME ธนาคารไทยพา-      
ณิชย์ เอาใจสายเที่ยวเปิดตัวบัตรเครดิต “SCB My Travel-
รักจะเที่ยว...บัตรเดียวพอ” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Your Real Travel 
Companion” 

เทรดวนัแรก : เกศรา มญัชศุร ีกรรมการ และผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ วิชัย แสงวงศ์กิจ กรรม 
การผูจั้ดการ บรษิทั ส.กจิชัย เอน็เตอร์ไพรส์ จ�ากดั (มหาชน) ในโอกาส
ทีเ่ข้าซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยราคาเปิด
การซื้อขายอยู่ที่ 9.50 บาทต่อหุ้น  
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เอด็มุนด์’ผ่านรอบแรกเฉนิตู
ไคย์ล เอ็ดมนุด์ จากสหราชอาณาจักร หาย
จากอาการบาดเจบ็ โชว์ผลงานได้ยอดเยีย่ม 
เอาชนะ แบร์นาร์ด โทมคิ จากออสเตรเลยี 
ไปด้วยสกอร์ 6-4, 6-2 ในรอบแรกของราย
การเฉงิต ูโอเพ่น ทีป่ระเทศจีน เอด็มนุด์ จะ
เข้าไปพบกบั จาเรด โดนลัด์สนั นกัหวดวยั 
20 ปี ชาวสหรฐัอเมรกิา ในรอบสอง ส�าหรบั 
เอ็ดมุนด์ กับโทมิค ต่างลงเล่นในรายการ
ยเูอส โอเพ่น ด้วยกนัทัง้คู ่ แต่ว่า เอ็ดมนุด์ 
ต้องออกจากการแข่งขนัในรอบทีส่าม เมือ่มี
อาการบาดเจบ็ทีค่อ ในเกมทีพ่บกบั เดนสิ 
ชาโวปาลอฟ ขณะที ่โทมคิ ตกรอบแรก 

‘เมนดี’้อาจจะพกัยาวเจบ็เข่า
เป๊ป กวาร์ดโิอล่า นายใหญ่ของทมี “เรอืใบสี
ฟ้า” แมนฯ ซิตี ้เปิดเผยว่า เมนดี ้อาจจะต้อง
พกัแข้งยาว จากการบาดเจ็บทีห่วัเข่า ซึง่ฟลู
แบ็กเลือดฝรั่งเศส เดินทางไปพบแพทย์ผู้
เชีย่วชาญทีบ่าร์เซโลน่า เมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้ว  
 “ผมคดิว่า อาจจะต้องใช้เวลาพกัหนึง่ก่อน
ทีเ่ขาจะกลบัมา” กวาร์ดโิอล่า กล่าว “เราต้อง
มาดอีูกทีว่า จะเกดิอะไรขึน้กบัเขาบ้าง เราคง
ต้องรอจนถงึผลอย่างชดัเจนวนัพฤหสับดทีีจ่ะ
ถึงน้ี แต่ผมค่อนข้างมัน่ใจว่า หากว่า เราโชค
ไม่ด ีเขาน่าจะต้องพกันานกว่าทีเ่ราคาดการณ์
กนัเลก็น้อย” 

‘เชยีเรอร์’สดดุ‘ีเชพเพร์ิด’ 
“ฮอตชอต” อลนั เชยีเรอร์ อดตีหวัหอก
ทมีชาตอิงักฤษ และทมี “ม้าน�า้” นวิคาสเซลิ 
กล่าวเชดิช ูเฟรดดี ้เชพเพิร์ด อดีตประธาน
ทมี “ม้าน�า้” นวิคาสเซิล ทีเ่สยีชวีติด้วยวยั 
75 ปี
 เชพเพร์ิด ลงทุนทุ่มเงนิจ�านวน 15 ล้าน
ปอนด์ ในการคว้าตัว เชียเรอร์ จากทีม
แบลค็เบิร์น กลับมาสู่ถิน่บ้านเกดิ เมอืงนวิ
คาสเซลิ เม่ือเดอืนกรกฎาคม 1996 ซึง่ในส่วน
ตัวของ เชยีเรอร์ ยงัคงให้ความประทบัใจใน
สิง่ทีเ่ขาท�าให้จนถงึวนันี้ 
 เชยีเรอร์ พธิกีรรายการ The Match of 
the Day โพสต์ในทวติเตอร์ส่วนตวัว่า “ผม
รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากต่อเพื่อนที่ยิ่งใหญ่
ส�าหรบัผม และ เฟรดด้ี เชพเพร์ิด ประธาน
สโมสร ต่อการเสียชวีติของเขา ผมเป็นหนีบ้ญุ
คณุเขาอย่างมากทีน่�าผมกลบับ้าน ขอให้ไปสู่
สคุต”ิ  

‘ปอช’เปรยเมียอิจฉ�‘เคน’

ดเีอโก้ คอสต้า ย้ายทมีจาก ทมี “สิงโตน�า้เงนิ
คราม” เชลซี กลบัไปเล่นให้กบั ทมี “ตราหมี” 
แอตเลติโก มาดริด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
ท้ังสองทีมได้ตกลงในสัญญาระหว่างกันเมื่อ
สัปดาห์ที่แล้ว และกองหน้าทีมชาติเปนวัย 28 
ปีก็ผ่านการตรวจร่างกาย เมื่อวันจันทร์ที่ผ่าน
มา อย่างไรกต็าม เขายงัไม่สามารถลงทะเบียน
เล่นให้กับทีมได้ จนกว่าจะถึงวันที่ 1 มกราคม 
ปีหน้า ซึ่งเป็นวันที่ทีมพ้นโทษแบนจากเรื่อง
การซื้อขายนักเตะ  
  คอสต้า ย้ายออกจากทมีแอตเลตโิก มาอยู่

เมารซิโิอ โปเชต็ตโิน กนุซอืทมี “ตราไก่” 
ทอ็ตแนม ฮอต สเปอร์ส ยอมรบัว่า เขาแสดง
ความรกัต่อ แฮร์รี ่เคน เป็นอย่างมาก จนท�าให้
ภรรยาของเขาเริม่ทีจ่ะอจิฉา กองหน้าทมีชาติ
อังกฤษผู้นี้ หลังจากที่ท�าแฮตทริก ส่งให้ทีม       
สเปอร์ส เอาชนะ อาโปเอล นโิคเซยี 3-0 ซึง่
เป็นการท�าแฮตทริกที่สมบูรณ์แบบมาก เม่ือ   
เขาท�าจากเท้าซ้าย เท้าขวา และลกูโหม่ง เป็น
ครัง้แรกของเขาในแชมเป้ียนส์ ลกี แต่เป็นแฮต
ทรกิที ่9 ของเขากบัสเปอร์ส จากชยัชนะในเกม
นี ้ ท�าให้ทมีมโีอกาสผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไป
เพิม่ขึน้ 
 มาถงึตอนนี ้กองหน้าวยั 24 ปี ยงิไปแล้ว 
11 ประตจูาก 11 เกมให้กบัต้นสงักดัและทมีชาติ
องักฤษ ขณะทีผ่ลงานในปี 2017 ทีผ่่านมา เขา
ยงิไป 34 ประตจูากการลงหน้าทีใ่ห้กบัทมี 30 
นดั   
  นอกจากนี้ เขายังเป็นนักเตะอังกฤษที่
สามารถท�าแฮตทรกิในแชมเป้ียนส์ ลกี ได้ต่อ
จากแอนดี ้ โคล, ไมค์ นเีวลล์, ไมเคลิ โอเว่น, 
เวย์น รนูีย์่, อลนั เชยีเรอร์ และ แดนน ี เวล-
เบก็     
  โปเชต็ตโิน เคยให้สมัภาษณ์ว่า เขาตกหลมุ
รกั เคน ซะแล้ว หลงัจากทีก่องหน้าผูน้ี ้ท�า 2 
ประตใูนเกมกบัเวสต์แฮม เม่ือวันเสาร์ทีผ่่านมา 
และเขากพ็ดูตดิตลกว่า ตอนนีเ้ขาต้องระวงัมาก
ขึน้เกีย่วกบัเรือ่งนี้ 
 “ตอนนีภ้รรยาผมรูส้กึอจิฉาอย่างมาก อาจ
จะรวมไปถึงภรรยาของเขาด้วย” โปเช็ตติโน 
กล่าวไปพร้อมกบัรอยยิม้ทีม่มุปาก “ไม่หรอก 
ผมคดิว่ามนัเป็นเรือ่งเหลอืเชือ่ คณุรูห้รอืยงัล่ะ 
นีล่่ะ แฮร์รี ่เคน” 
 “เขามทีกัษะทีเ่หลอืเชือ่ ยอดเยีย่ม ยามเมือ่

อยูท่ีห่น้าประตคููแ่ข่ง เขามพีลงัพเิศษบางอย่าง 
และนีค่อืเหตผุลว่า เขาคอืหนึง่ในผูเ้ล่นทีด่ทีีส่ดุ” 
 “บรรดาผู้เล่นกองหน้าทุกคน ต่างต้องมี
คณุลกัษณะเช่นนี ้พวกเขาจะมอีะไรบางอย่างที่
พเิศษกว่าคนอืน่ ยามทีอ่ยูห่น้าประตคููแ่ข่ง พวก
เขาคือเพชฌฆาต แฮร์รี่ ก็มีทักษะทางด้านนี้
พเิศษ” 

‘คอสต้า’ซบ‘ตราหม’ีเรยีบร้อย
กับทีมเชลซี เมื่อปี 2014 ยิงได้ 59 ประตูจาก 
120 เกมทีล่งเล่นให้กบัทมีเชลซ ีเขามส่ีวนร่วม
ในการพาทีมเชลซี คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 2 
สมยั แชมป์ลกี คพั 1 สมยั ก่อนทีจ่ะรูต้วัว่า เขา
ไม่ได้อยู่ในแผนสร้างทีมของ อันโตนิโอ คอน
เต้ ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ส�าหรับ คอนเต้ ได้
กล่าวถึง คอสต้า ก่อนที่จะพาทีมลงท�าศึกกับ
ทีมแอตเลติโก เมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า “อย่าง
ที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่า ผมไม่มีปัญหา
กับ ดีเอโก้ เราหวังว่าเขาจะมีอนาคตที่ดีและ
ฤดูกาลยังเหลืออยู่”  

ข้อมูลภาพ : alaraby.co.uk
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ปาเรษ นาธ เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com แซวจีนที่ยัง
คงส่งออกน�้ามันให้เกาหลีเหนือ โดยจีนอ้างว่าหวั่นเกาหลีเหนือ
จะล่มสลาย หากระงับทั้งหมด

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

บรษิทั Trend Micro ค่ายชัน้น�า
ในธุรกิจให้บรกิารระบบความปลอด 
ภยัโลกไซเบอร์ระดบันานาชาต ิแห่ง 
สหรัฐ เตอืนผูป้ระกอบการและหน่วย 
งานที่ใช้อินเทอร์เน็ต ให้ระวังภัย

 มลัแวร์ดงักล่าว รวม Wanna-
Cry และ Petya ที่อาละวาดอย่าง
หนักช่วงเดือน เม.ย. และ มิ.ย.
 ข้อมลูน่าสนใจอกีส่วนหนึง่ 
คือมัลแวร์ระบบธนาคารออน 
ไลน์ Trend Micro ระบุว่าตรวจ
พบในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกและ
ด�าเนนิการบลอ็กไว้กว่า 118,193 
ครัง้ ประเทศทีต่กเป็นเป้าหมาย
มากสุด ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และ
เวียดนาม 
 กลุ่ม EMEA ตรวจพบมาก
อันดับ 2 กว่า 24,798 ครั้ง และ
อเมริกาเหนือ 20,888 ครั้ง
 อีกหน่ึงภัยท่ีอาละวาดรุน-
แรง คอืมัลแวร์แอปพลเิคชนัมอืถอื 
Trend Micro พบว่ามีผู้ดาวน์โหลด
แอปฯติดเชื้อดังกล่าว ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกมากกว่า 47 ล้าน
แอปฯ ขณะกลุ่ม EMEA ดาวน์ 
โหลดไป 30 ล้านแอปฯ อเมริกา 
เหนือ 8 ล้านแอปฯ และลาติน   
อเมริกา 6 ล้านแอปฯ
 Trend Micro ระบุว่า สถาน 
การณ์ของอาชญากรรมในโลก
ไซเบอร์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นใน
ช่วง 6 เดือนหลังของปีนี้
 ในส่วนของความเสียหาย
ทัว่โลกจากภยัไฮเทค ช่วงครึง่
แรกปีนี้ Trend Micro ระบุว่า
อยู ่ที่ประมาณ 4,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (133,000 ล้าน
บาท)

 
 

In Brief : ย่อความ

บริษัทชั้นน�าด้านให้บริ-
การระบบความปลอดภยั
โลกไซเบอร์แห่งสหรฐั ระ
บวุ่า อาชญากรรมออนไลน์
อาละวาดหนกัทัว่โลก ช่วง
6 เดอืนแรกปีนี ้โดยภมู-ิ
ภาคเอเชยีแปซฟิิกตกเป็น
เป้าหมายมากทีส่ดุ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

อาชญากรรมออนไลน์ทีอ่าละวาด
หนักขึ้น  
 Trend Micro ระบุในรายงาน 
“2017 Midyear Security Round 
up” ว่า ช่วง 6 เดอืนแรกปีนี ้ตรวจ
พบไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransom 
ware) อาละวาดทั่วโลก และจัด 
การบล็อกให้สิ้นฤทธิ์มากถึง 82 
ล้านครั้ง 
 นอกจากนัน้ ยงัตรวจพบอเีมล

ลวง (Business Email Compro-
mise : BEC) สวมบทเป็นประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร หรอืผูต้ดิต่อทาง
ธุรกิจ หลอกให้ฝ่ายการเงินโอน
เงนิให้กว่า 3,000 กรณ ีและตรวจ
พบอาชญากรรมไฮเทคประเภท
อื่นอีก 382 กรณี 
 เป้าหมายของโจรออนไลน์
ที ่Trend Micro สกดัไว้ 82 ล้าน
ครัง้ ส่วนใหญ่มุง่โจมตปีระเทศ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คิด
เป็นอัตราเฉลี่ย 35.7% ตาม
ด้วยกลุม่ประเทศยุโรป ตะวนั 
ออกกลาง และแอฟรกิา (EMEA) 
25.24% ลาตนิอเมรกิา 22.66% 
และอเมรกิาเหนอื 15.71%
 ส่วนมัลแวร์ (Malware) หรือ
ไวรัสคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ 
ตรวจพบความเคลือ่นไหวช่วงครึง่
แรกปีนี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ซึง่เป็นภมูภิาคพบมากทีส่ดุกว่า 436 
ล้านครั้ง ประเทศที่ถูกโจมตีมาก
สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ
ไต้หวัน
 ภมิูภาคทีต่กเป็นเป้าหมายรอง
จากเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ อเมริกา 
เหนือ พบ 324 ล้านครั้ง และภูมิ 
ภาค EMEA 169 ล้านครั้ง

ข้อมูลภาพ : alaraby.co.uk

ภัยไซเบอร์รุกเอเชียหนัก



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4676 (1201) วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

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

พนักงานขับรถ
ผูบริหารญี่ปุน
1 อัตรา

02263-OM-210917-02

รับสมัครดวน

• เพศชาย อายุ 35-45 ป
• มีความขยันและความอดทน

• มีประสบการณขับรถโรงแรมจะพิจารณาเปนพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดพอสมควร

• รูเสนทางกรุงเทพฯ และตางจังหวัด • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห
•  เงินเดือน 13,000 บาทตอเดือน หรือพิจารณาตามความสามารถ

(ไมรวมคาเบี้ยเลี้ยงและคาลวงเวลา)

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ออรบส จำกัด เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-263-0150 (คุณภัทระวรรณ)

บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด

GroBal-P1-200917=4*6

โทร. 0-2509-9988, 08-6336-3933

สนใจติดต่อสมัครงานฝ่ายบุคคล บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด  
อาคารธนภัทรพรอพเพอร์ตี้ ชั้น 2

เลขที่ 350 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

E-mail : hr@gmesh.com, hr02@gmesh.com

สวัสดิก�ร : เทียบเท่� บมจ.

รับสมัครด่วน
Sales Manager              7 อัตร�
    - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales                    10 อัตร�
   - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales Manager         4 อัตร� 
     - ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Sales (ต่�งจังหวัด)    10 อัตร�
       -ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Project Manager    3 อัตร�
       -ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ

SDS-OM-210917-01

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢ÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä Œ́
 • ÊÒÁÒÃ¶ä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èä´Œ
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¢ÑºÃ¶Â¹µ�ä´Œ (ÁÕãºÍ¹ØÞÒµ¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ�)
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

3. ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊâµÃ�
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

ºÃÔÉÑ·Ïà»š¹¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ à¤Ã×èÍ§ªÑè§ DIGITAL
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈµŒÍ§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹µÓáË¹‹§ ´Ñ§¹Õé

Ê¹ã¨ÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂµ¹àÍ§ ËÃ×ÍÊ‹§¨´ËÁÒÂ¾ÃŒÍÁËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤ÃÁÒ·Õè
ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
àÅ¢·Õè 136/8 ËÁÙ‹ 3 ¶¹¹¹¤ÃÍÔ¹·Ã� µÓºÅºÒ§¢Ø¹¡Í§

ÍÓàÀÍºÒ§¡ÃÇÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11130 â·Ã. 08-6342-1687 (¤Ø³ÍŽÒ)
08-1358-1339 (¤Ø³ÍÖè§) â·Ã. 0-2959-7336-7 â·ÃÊÒÃ : 0-2959-7338

Email : scales1@ksc.th.com,  a-aor-2518@hotmail.com ID LINE : ekachaiids

ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 



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

หจก.วัฒนากาแฟ

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผูใหการอบรมการชงกาแฟสด 
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป 
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม

เร�ยนชงกาแฟสดใหอรอย โดยอาจารยรอย แอดดิสัน 
ผูเชี่ยวชาญดานการชงกาแฟ กวา 20ป

หากวันนี้ทานตองการทำธุรกิจ เปดรานกาแฟสด 
แตยังมีคำถามวา เราจะไป "เร�ยนชงกาแฟสดที่ไหนดี" 

วันนี้เรามีคำตอบใหกับทุกๆคำถาม ในทุกๆดานของวงการกาแฟ ไทย

แฟชั่นไอสแลนด

รพ.สินแพทย

ซ.รพ
.สินแพ

ทย

หจก.วัฒนากาแฟ
7/56

ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา 54

ไปหลักสี่

ถ.
นว

มิน
ทร

 ก
ม.

8

ซ.นวมินทร 96

ไปมีนบุร�

หจก.วัฒนากาแฟ

สนใจ/ปร�กษา ติดตอไดที่
หจก.วัฒนากาแฟ  Tel : 02-948-5947-49, 081-832-4639, 086-500-3204
Email :  royaddison2@yahoo.com,  www.Wattanakaffee.net
7/56 หมู 11 ถนนรามอินทรา ซอย 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ 
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผุูใหการอบรมการชงกาแฟสด  
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 18 ฉบับที่ 4676 (1201) วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ของเมอืงไทยที ่บูธ๊ Gionee ศนูย์
ประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์J 13.00 น. 
วภิาว ี ภดูสิานนท์ ผูบ้รหิารงาน
ขายผลติภณัฑ์ทางการเงนิ ธนาคาร
กสกิรไทย เปิดงานสมัมนาทศิทาง
ค่าเงนิและหุน้เด่นไตรมาสสดุท้าย 
โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวทิ 
J 13.30 น. ธรีรตัน์ ปัณฑรสตูร 
กรรมการผู้จัดการบริษัท ซิมโฟ-    
นี ่ คอมมนูเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
แถลงข่าวการเปิดโครงการระบบ

สมร เทดิธรรมพบิลู กรรมการผู้
จดัการใหญ่ บรษิทั ไปรษณย์ีไทย 
จ�ากดั แถลงข่าว เปิดตวัตราไปรษ-
ณียากรท่ีระลกึ “100 ปี ธงไตรรงค์” 
ที่ห้องไปรษณีย์นฤมิต ไปรษณีย์
กลาง บางรกั J 13.00 น. หยู 
ป่าวชงิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บรษิทั จโีอน ีอเิลคทรอนคิ เทคโน 
โลย ี (ประเทศไทย) จ�ากดั เปิดตวั
สมาร์ทโฟน  Gionee M7 POWER 
พร้อมเปิดตวั พรเีซน็เตอร์คนแรก

J 13.00 น. สมชยัถาวร รุง่โรจน์ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษิทั บทีู
เอส จ�ากดั แถลงข่าวเปิดตวัพืน้ ที่ 
“B2S Play & Learn” และเปิดหนงั 
สอื “เลีย้งบวก ลกูบวก” ทีร้่าน B2S 
ชัน้ 4 เซน็ทรลั เวิลด์ J 13.00 น. 

สวทน. ผนกึก�าลงั 6 มหาวทิยาลยั
และภาคเอกชน ผ่าทางตันปัญหา
ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางด้าน
อาหาร เตรยีมป้ันนกัเทคโนโลยีกลิน่
รส โดยจดัท�าหลกัสตูร “เฟลเวอร์ อะ
คาเดม”ี เปิดอบรมครัง้แรกปลายปี
นี้  
 ดร.อคัรวทิย์ กาญจนโอภาษ 
รองเลขาธกิารส�านกังานคณะกรรม 
การนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโล 
ยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
กล่าวว่า ตามท่ีรฐับาลมคีวามมุง่มัน่
ที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐ-
กิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับ
เคลือ่นด้วยนวตักรรม ทัง้น้ี โครงการ
เมอืงนวตักรรมอาหาร เป็นนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการสร้าง
ศักยภาพด้านการลงทุนและพัฒ-
นาระบบเศรษฐกจิของประเทศให้มี

สวทน.จัดทำ�หลักสูตร“เฟลเวอร์ อะค�เดมี”

รปูธรรม
  ด้าน ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 
ประธานคณะท�างานโครงการฯ กล่าว
ถงึการด�าเนนิงานโครงการว่า ได้จดั
หลกัสตูรหลายระดบั ตัง้แต่ระดบัพืน้
ฐานเพือ่สร้างบคุลากรทีมี่ความเข้า 
ใจเบือ้งต้นเกีย่วกบักลิน่รสและสาร
ปรงุแต่งกลิน่รส เพือ่การน�าไปใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หลัก 
สูตรระดับกลางที่จะเพิ่มพูนความรู้
จนเป็นนักเทคโนโลยีด้านกลิ่นรส 
ตลอดจนหลกัสตูรระดบัสงูเพือ่เป็น
จุดเริ่มต้นของการสร้างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกลิ่นรส และสามารถน�าองค์
ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในหลักสูตร
รังสรรค์กลิ่นรส โดยทาง Flavor 
Academy จะเปิดอบรมหลักสูตร
วิทยาศาสตร์พื้นฐานของกลิ่นรส  
เป็นครัง้แรกในประเทศไทย ในวนัที่ 
9-10 พฤศจกิายน 2560 ณ Crowne 
Plaza Bangkok Lumpini Park  

ความสามารถในการแข่งขนั ดงันัน้
สิง่ทีต้่องพฒันาควบคูก่นัไปคอื การ
พัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในสาขาต่างๆ ของประเทศทีข่าด 
แคลน ได้แก่ด้านเทคโนโลยกีลิน่รส 
เนือ่งจากทีผ่่านมาประเทศไทยต้อง
น�าเข้าสารแต่งกลิน่ (Flavor) จาก
ต่างประเทศเพือ่น�ามาเป็นส่วนประ 
กอบอาหารเกือบร้อยเปอร์เซน็ต์ หรอื
ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี เพราะ
ไม่สามารถผลติได้เองอย่างเพยีงพอ 
เนือ่งจากการขาดแคลนบคุลากรทีม่ี
พื้นฐานความรู้และทักษะในด้าน
การวจิยัและพฒันากลิน่รส รวมทัง้
ขาดการบ่มเพาะความรู้และความ
เชีย่วชาญในเทคโนโลยดีงักล่าว
  เพือ่ให้เกดิความความยัง่ยนืใน
การพฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยี
กลิ่นรส ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความ

สามารถในการแข่งขันให้อุตสาห-
กรรมอาหารของไทย สวทน. จงึร่วม
กับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 6 แห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิท-
ยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์ มหาวทิยาลยันเร-
ศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมด้วย
ภาคเอกชนคอืบรษิทัสวทีแอนด์อนิ
เวนท์ จ�ากดั จดัท�าโครงการพฒันา
บุคลากรและความเช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยกีลิน่รสของประเทศ (Fla 
vor Academy) น�าไปสู่การสร้าง
ความรู้และความเช่ียวชาญด้านการ
วิจัยและพัฒนากล่ินรส ตลอดจน
เพิ่มความสามารถในการผลิตใน
ประเทศ และลดการน�าเข้า ทีส่�าคญั
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเมือง
นวตักรรมอาหารให้เกดิผลอย่างเป็น

เคเบิลใต้น�้าระหว่างประเทศอย่าง
เป็นทางการ ที่โรงแรม ดับเบิ้ลยู 
กรุงเทพฯ J 15.30 น. ศ.ดร.นพ. 
ประสทิธิ ์ วฒันาภา คณบดคีณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
วิจยัและพัฒนานวัตกรรมเครือ่งมอื
และอปุกรณ์การแพทย์ กบั บมจ.พี
ทที ีโกลบอล เคมคิอล ทีห้่องประชมุ
คณะแพทยศาสตร์ ศริริาชพยาบาล 
รพ.ศริริาช
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ดร.อรรชกา สีบญุเรอืง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นประธานเปิดงาน “Thai Tech Expo 2017” โดยม ีวาร ีจนัทร์เนตร 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปฐม 
สวรรค์ปัญญาเลศิ รองปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีร่วมในพิธี 

พลเอกอนนัตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบโล่
ขอบคณุแก่ วรางคณา ลอืโรจน์วงศ์ กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายครวัการบนิ บมจ.
การบนิไทย ในงานแถลงข่าว ความส�าเรจ็ Thailand Pavilion ในงานนทิรรศ 
การโลก Astana Expo 2017 เมอืงแอสตานา สาธารณรฐัคาซคัสถาน 
 

โนรอิาก ิโกโตะ กรรมการผูจั้ดการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ธนาคาร
กรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน) ให้การต้อนรบั ดร.ฮาราลด์ ลงิค์ ประธาน 
บ.ีกรมิ ให้เกยีรตร่ิวมบรรยายพเิศษ ในงาน “กรงุศร ีบซิเินส ฟอรัม่ : ซอีี
โอ 4.0 ปฏริปูทางความคดิ พลกิโฉมประเทศไทย” 

สาระ ล�า่ซ�า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.เมอืงไทย
ประกันชีวิต ร่วมกับ วีรเดช อคัรผลพานชิ รองกรรมการผู้จดัการ บจก.
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ มอบกรมธรรม์ประกนัอบุตัเิหตเุพือ่คนพกิารส
ย่อย ให้แก่มลูนธิพิระมหาไถ่เพือ่การพฒันาคนพกิาร

ศิรพิร นพวฒันพงศ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรงุไทย ลงพืน้
ทีเ่ย่ียมชมการด�าเนนิโครงงานทีช่่วยพลกิฟ้ืนชมุชนด้วยวถิเีศรษฐกจิพอเพียง
ของเยาวชน 11 ทีมทีผ่่านเข้ารอบสดุท้ายในโครงการ “กรงุไทย ต้นกล้าสี
ขาว” ปีที ่11 เพือ่ตดิตามความก้าวหน้าและให้ค�าแนะน�าในการด�าเนนิงาน 

มร.ไดช ิ ฮารากจุ ิ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารอาวโุส บมจ.อซีีบ่าย เป็น
ประธานในกจิกรรมชมภาพยนตร์ “EASY BUY Thank Press” 2017 เพ่ือ
แทนค�าขอบคุณพ่ีน้องสือ่มวลชนจากส�านกัข่าวต่างๆท่ีให้การสนบัสนนุอซีี่
บายและยเูมะพลสัด้วยดเีสมอมา 

ดร.รฐักรณ์ ว่องพพิฒันานนท์ ผูช้�านาญการสิง่แวดล้อม พร้อมด้วย อนกุลู 
หม่ืนวณชิกลู ผูเ้ชีย่วชาญด้านวศิวกรรมระบบราง จดัประชมุกลุ่มย่อยเพ่ือ
ประเมนิรปูแบบการพัฒนาโครงการ (กลุม่ที ่3) รบัฟังความคิดเหน็การศกึษา
ความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�า้ตาล ช่วงแคราย-ล�าสลี(ีบงึกุม่)

มร.แพทรคิ โบท  ผูจ้ดัการใหญ่ โรงแรมอนนัตรา สยาม กรงุเทพ ให้การ
ต้อนรบั เอด็ด ีฟิชเชอร์, แซก็ ฟิลคนิส์, เบรนต์ คตัเซลิ, ไรอนั เทด็เดอร์ และ 
ดรว์ู บราวน์ ศลิปินวง  OneRepublic ระหว่างการเดนิทางมาแสดงคอนเสร์ิต 
OneRepublic Live in Bangkok และเข้าพกัทีโ่รงแรม   
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สทุศันย์ี ราชเรอืงระบิน รองอธบิดกีรมการค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์ 
แถลงข่าวประชาสมัพนัธ์การรบัรองมาตรฐานข้าวหอมมะลบิรรจถุงุโดยให้
เครือ่งหมายรปูพนมมอื เพือ่ให้ผูบ้รโิภคมัน่ใจในการเลอืกซือ้ข้าวหอมมะลิ
บรรจถุงุทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานของกระทรวงพาณชิย์
 

จรญัญา หงษาครประเสรฐิ ผูอ้�านวยการบรหิารการตลาด โรงพยาบาลเวช
ธาน ีส่งมอบดอกไม้จนัทน์ จ�านวน 1,244 ดอก ให้กบั อภริมย์ จนัทรกลุ ผู้
อ�านวยการเขตบางกะปิ เพื่อน�าไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ภฤตยา สจัจศลิา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ฝ่ายบรหิารงานลกูค้า บมจ.กรุง
ไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ ให้การต้อนรบั ดร.สทุธพิล ทวชียัการ เลขาธกิาร
คปภ.ในโอกาสเยีย่มชมบูธ๊กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ ในงานสปัดาห์
ประกนัภยัปี 2560 ท่ีศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์

ศ.ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ ศริเิดช 
เอือ้งอดุมสนิ รองผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “สนับสนุนการเติบโตและ
พฒันาธรุกจิสตาร์ทอพั” ทีธ่นาคารกรงุเทพ ส�านกังานใหญ่  

พลต�ารวจโทเผ่าไทย ทองธวิ กรรมการและทีป่รกึษาบรษิทั วริยิะประกันภยั 
จ�ากดั (มหาชน) น�าคณะผูบ้รหิาร ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์แก่ตวัแทนส�านกั
พระราชวงั เพือ่ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายในพระราชพธิถีวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

สนุนัทา สมบญุธรรม ประธานกรรมการบรหิาร ศนูย์การค้า ธญัญาพาร์ค
ศรนีครนิทร์ เข้ารบัรางวลั “ผูส่้งเสรมิคณุค่าชมุชนดเีด่นประจ�าปี 2560” ใน
ฐานะองค์กรผู้ท�าประโยชน์ให้แก่สงัคมด้านการส่งเสริมสถาบนัครอบครวั 
การสนบัสนนุภาคการศกึษา และการช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาส 

อังกรู ศรกีลัยาณบตุร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ Chief Marketing 
Officer และ พิชยั ยอวทิยา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายกจิการตวัแทน 
บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมแสดงความยนิดกีบัตวัแทน  
ของบรษิทัฯ ทีไ่ด้รบัรางวลัตวัแทนประกนัชวีติคณุภาพดเีด่น ประจ�าปี 2559 

องัคณา ลขิติจรรยากลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ ด้านการตลาด บรษิทั ซพีี
เอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “Troop CP DUO 
Sausage” ภายใต้คอนเซป็ต์ “CP DUO SAUSAGE Shake it fun” กบั 
ผลติภณัฑ์ ดโูอ ซอสเซจ รสซอสเมก็ซกินั ตราซพีี 


