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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

เหตุการณ์ “6 ตุลา” ไม่อยากจ�าแต่ก็ “ไม่ลืม” 
การเข่นฆ่าประชาชนโดย “อ�านาจรัฐ” 
บ้านเมืองยุค 4.0 ประชาธิปไตยยังถูกท�าลาย 
ความจริงและความยุติธรรมยังสูญหาย 
“โสภณ พรโชคชัย” ร�าลึกถึงวีรชน “6 ตุลา” 
เพื่อร่วมกันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” จับตาคดีฟอกเงินกรุงไทย 
เกี่ยวข้องกว่า 200 คน แต่เอาผิดแค่ “โอ๊ค” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ผ่าประเด็นร้อน “เก็บภาษีน�้า” 
“อภิรัต ศิรินาวิน” ชี้มองไม่เห็นอนาคตประเทศ 

อยา่โทษคนฟงั
กฎหมายเสรจ็ทนัตามกรอบเวลา 
แต่จะถูก สนช.คว�า่ในสภาหรอืไม่ 
ไม่รบัประกนั เพราะมหีน้าทีแ่ค่
เขยีนกฎหมาย ทัง้ที ่คสช. รฐับาล 
สนช. กรธ.เปรยีบเสมอืนเป็นดน 
ตรวีงเดียวกนัทีม่ ี“บิก๊ตู่” เป็นหวั 
หน้าคณะ แต่กลับมาเล่นมาร้อง
คนละคีย์ เมื่อเป็นอย่างนี้ อย่า
โทษคนฟังว่าฟังไม่รูเ้รือ่ง เพราะ
คงไม่มใีครมัน่ใจได้ว่าปีหน้าจะมี
เลือกต้ัง

ก�าหนดวนัเลอืกตัง้ แม้นายกรฐั 
มนตรีจะไปพูดบนแผ่นดินอเม 
รกิาว่าจะประกาศวนัเลือกต้ังได้
ปีหน้า แต่ตดัฉากมาบนแผ่นดิน
ไทยพีใ่หญ่บรูพาพยคัฆ์กลบับอก
ว่าอย่าไปตีความจะมีเลือกต้ังปี
หน้า นายกฯแค่บอกประกาศวนั
เลอืกตัง้ได้หลงักฎหมายลกูเสรจ็ 
ซึ่งหมายความว่าถ้ากฎหมาย  
ลกูไม่เสรจ็ กไ็ม่ประกาศวนัเลอืก
ตัง้ ขณะทีป่ระธาน กรธ.ผูร้บัหน้า
เส่ือยกร่างกฎหมายลูกยนืยนัเขยีน โลกวันนี้มีประเด็น 2

“คูมัน”หวังดีขึ้น
หลังเกมทีมชาติ

กีฬา 6

ก.ล.ต.กระตุ้น
กองทุนวัยเกษียณ

สื่อจับตาไทย
เยือนสหรัฐ

เศรษฐกิจ 4

ต่างประเทศ 7

ฉุก(ละหุก)คิด 3
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ตามกรอบเวลา แต่ไม่สามารถให้
หลกัประกนัได้ว่า ในชัน้สนช.จะมี
การคว�า่กฎหมายลกูหรอืไม่ เพราะ
ไม่ใช่หน้าที่ของ กรธ. แต่เป็น
หน้าทีข่องสนช. ทีม่กีารวจิารณ์ว่า
อาจมีการคว�่ากฎหมายลูกในชั้น 
สนช.เพื่อให้รัฐบาลอยู่ในอ�านาจ
ต่อนัน้ กไ็ม่สามารถเดาใจสนช.ได้ 
แต่คิดว่าคงไม่น่าเกิด เพราะท่าที
ของนายกรัฐมนตรีในขณะนี้ ก็
เหนื่อยล้าเต็มทีแล้ว อย่างไรก็ 
ตาม ทกุอย่างอยูท่ี ่สนช.ตดัสนิใจ 
แม้อาจไม่ตรงใจ กรธ.แต่ถ้าไม่ขดั
เจตนารมณ์รฐัธรรมนญูก็ต้องยอม 
รับ”
 สรุปที่ว ่าจะมีเลือกตั้งปี
หน้านั้นก็ยังไม่มีอะไรแน่นอน
	 นายกรัฐมนตรีบอกว่าประ-
กาศวันเลือกตั้งได้ปีหน้า	 รอง
นายกรฐัมนตรบีอกอยูท่ีก่ฎหมาย
ลูก	 ถ้าเสร็จก็ประกาศวันเลือกตั้ง
ได้	คนเขยีนกฎหมายลกูบอกเขยีน
เสร็จทันตามกรอบเวลาที่ก�าหนด
แน่	แต่ร่างกฎหมายจะถูกคว�่าใน
สนช.เพื่อกลับไปนับหนึ่งกันใหม่
หรอืไม่	สดุแท้แต่สนช.จะพจิารณา	
แม้จะไม่ตรงใจ	แต่หากไม่ขัดรัฐ-
ธรรมนูญก็ต้องยอมรับ
 ทั้ง คสช. รัฐบาล สนช. กรธ.
เปรียบเสมือนเป็นดนตรีวงเดียว 
กันที่มี “บิ๊กตู่” เป็นหัวหน้าคณะ 
แต่กลับมาเล่นมาร้องคนละคีย์
 เมื่อเป็นอย่างนี้ อย่าโทษ
คนฟังว่าฟังไม่รู้เรื่อง พูดกัน
ไปคนละทางสองทางแบบนี้ 
ต่อให้ตะโกนจนคอแตกตายก็
คงไม่มีใครเชื่อว่าปีหน้าจะมี
เลือกตั้ง

เรยีกความเชือ่มัน่ได้ไม่ทนัข้ามวนั 
ความไม่เชือ่มัน่กก็ลบัคนืมาอย่าง
รวดเร็วส�าหรับก�าหนดการคืนอ�า 
นาจให้ประชาชนจัดเลือกต้ังตาม
วิถีทางประชาธิปไตย
	 ขณะที่	“บิ๊กตู่” พล.อ.ประ-
ยทุธ์ จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต	ิ(คสช.)	ยงัอยูบ่นแผ่นดนิ
อเมริกาพูดยืนยันถึงสองครั้งใน
สองวันว่าจะประกาศวันเลือกตั้ง
อย่างเป็นทางการได้ภายในปีหน้า
อย่างแน่นอน	เพือ่ตอกย�า้ทกุอย่าง
ยังเดินตามโรดแม็พเดิมที่วางไว้
	 ตดัภาพมาท่ีแผ่นดนิไทย	“บิก๊
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุ-
วรรณ	รองนายกรฐัมนตร	ีและรฐั	
มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	ซึง่
ได้ช่ือว่าเป็นพี่ใหญ่แห่งบูรพา
พยคัฆ์กลบัพูดไปอกีทางหนึง่ในท�า	
นองว่าไม่แน่ใจจะมีการจัดเลือก
ตั้งได้ในปีหน้า
	 “บิ๊กป้อม”	บอกว่าสิ่งที่	“บิ๊ก
ตู ่”	 พูดหมายถึงจะประกาศวัน
เลอืกตัง้ได้หลงัจากท่ีกฎหมายลกู
ส�าคัญเกี่ยวกับการเลือกต้ังเสร็จ

ครบทั้ง	4	ฉบับ	 เมื่อประกาศใช้
แล้วก็นับไปอีก	150	วันก็จะเป็น	
การเลือกต้ัง	 ซึ่งเป็นกรอบเวลา
ตามที่กฎหมายก�าหนด
 “ขอสื่ออย่าตีข่าวว่า จะมีการ
เลือกตั้งในปีหน้า”
	 เป็นค�ากล่าวของพล.อ.ประ-
วิตร	ที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
	 ก่อนหน้าน้ีรองโฆษก	 คสช.	
พ.อ.หญิง ศริจินัทร์ งาทอง แถลง
ผลประชุมส�านักเลขาธิการคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติครั้งแรก	
ปีงบประมาณ	2561	ที่มี พล.อ. 
เฉลิมชัย สิทธิสาท	เลขาธิการ	
คสช.	 เป็นประธาน	ว่า	ระบุภาพ
รวมการท�างานในปีงบประมาณ	
2560	 ที่ผ่านมาได้รับการสนับ	
สนนุและความร่วมมอืเป็นอย่างดี
จากทุกส่วนราชการ	 ท�าให้สถาน	
การณ์ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่น่า
พอใจ	 ประเทศมีความสงบและ
เดนิหน้าไปตามโรดแมพ็	ทัง้นี	้เชือ่

ว่าในปีงบประมาณ	 2561	 เราจะ
เดินไปข้างหน้าตามบริบทของ
การบรหิารบ้านเมอืงและมุง่สูก่าร
เลือกตั้งได้อย่างเรียบร้อย
	 ขณะทีผู้่ถือกญุแจดอกส�าคญัที่
จะให้ค�าตอบว่าจะมีเลือกตั้งตาม
ก�าหนดได้หรือไม่	อย่าง	นายมี-
ชัย ฤชุพันธ์ุ	ประธานคณะกรรม	
การร่างรฐัธรรมนญู	(กรธ.)	ซึง่รบั
หน้าเส่ือยกร่างกฎหมายลูกส่งให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	
พิจารณา	 ยืนยันการยกร่างกฎ-
หมายลูกเสร็จทันตามกรอบเวลา
ทีก่�าหนด	โดยร่าง	พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง	
ส.ว.จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภาย	
ในวันที่	 21	 พฤศจิกายน	 2560	
จากนั้น	จะพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้
แทนราษฎร	ซึง่มกีรอบแล้วเสรจ็ภาย	
ในวันที่	28	พฤศจิกายน	2560
 “ในส่วนของ กรธ.จะท�างาน

อย่าโทษคนฟัง
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4681 (1206) วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม  พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

เงนิจากความถูกต้องตามพระธรรมวนิยั	ไม่ใช่ได้
มาด้วยเล่ห์เพทบุายหลอกลวงชาวบ้าน	อย่างนัน้
กไ็ม่ถกูไม่ควร
		 พระศาสนาต้องมีพระผู้ใหญ่ฝ่ายปกครอง
มองเหน็โทษเหน็ภยัส่ิงเหล่านีบ้้าง	อย่างผ้ายนัต์
พระดงัทีป่ระกาศท�าโฆษณาอย่างมากมาย	ใคร
จะเป็นคนไปห้าม	แล้วจะเชือ่ฟังหรอืไม่	หากพระ
ผู้ใหญ่ยังท�า	 ก็ไปบังคับพระหรือวัดอื่นๆไม่ได้	
อย่างทีบ่อกว่ากลวัวดัจะลงแดงเพราะเสพตดิกบั
การหารายได้จากความงมงายมานานแล้ว	เหมอืน
พวกตดิเหล้าแล้วลงแดง	 นอนไม่หลับ	 กระสบั
กระส่าย	ทรุนทรุาย	มอืไม้สัน่ไปหมด		
	 กต้็องดกูนัต่อไปว่า	ค�าสัง่ของมหาเถรสมาคม
จะปฏบิตัไิด้จรงิแค่ไหน	 จะมกีารฝ่าฝืนด้ือด้าน
หรือไม่		ถ้าฝ่าฝืนดือ้ด้านจะมกีารลงโทษอย่างไร	
ถ้าใครไม่ท�าตาม	ค�าสัง่กเ็หมอืนสัง่ขีม้กู	มนักไ็ม่	
มปีระโยชน์อะไร	เร่ืองนีจ้งึต้องท�าจริง	ตดิตามผล	
วดัไหนยงัขึน้ป้ายโฆษณากเ็รยีกมาตกัเตอืนและ
ลงโทษเจ้าอาวาสทีแ่หกคอก	
 คณะสงฆ์จ�าเป็นต้องปฏบัิตติามกฎและ
ธรรมวนิยั กอ็นโุมทนาด้วย ถ้าไม่มพีระหรอื
วดัไหนฝ่าฝืนกด็ไีป จะขึน้ป้ายโฆษณาให้เช่า
พระเครือ่งรางของขลงักย้็ายออกไปนอกวดั 
ไม่ใช่ท�าเหมือนขายปลาทู เรื่องที่ดีก็ต้อง
ร่วมกนัท�า เพราะถงึเวลาแล้วทีจ่ะต้องมกีาร
พฒันากนับ้าง อนโุมทนาสาธุ
  เจรญิพร

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

 
In Brief : ย่อความ

กลัวจะลงแดง

ทรรศนะ

ถ้าใครไม่ท�าตาม ค�าสั่งก็เหมือนสั่ง
ขีม้กู มนักไ็ม่มปีระโยชน์อะไร เรือ่งนี้
จงึต้องท�าจรงิ ตดิตามผล วดัไหนยงั
ขึน้ป้ายโฆษณากเ็รยีกมาตกัเตอืนและ
ลงโทษเจ้าอาวาสทีแ่หกคอก 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เวบ็ไซต์	“บันทึก 6 ตุลา” www.doct6.
com	 ถือเป็นแหล่งข้อมูลเหตุการณ์	 6	
ตลุาคม	2519	ทีเ่ก็บรวบรวมและจดัระบบ
ข้อมูลที่กระจัดกระจายที่สมบูรณ์ที่สุด	
เพือ่ไม่ให้ถกู	“หลงลมืสญูหาย”	และถอื
เป็น	“จดุเริม่ต้นการทวงคนืความยตุิ 
ธรรมให้กับเหยื่อ”	 และเป็นบทเรียน
ของสงัคมไทยไม่ให้เกดิโศกนาฏกรรมสงั	
หารหมูป่ระชาชนโดย	“อ�านาจรฐั”	อกี
	 เหตกุารณ์	 6	 ตลุา	 แม้สงัคมไทยไม่
อยากจะจ�า	แต่กต้็อง	“ไม่ลมื”	เพราะวนั
นีก้ารใช้	“อ�านาจรฐั”	สงัหารประชาชน
กย็งัไม่เปลีย่น	 เช่นเดยีวกบั	 “วงจรอ-ุ
บาทว์”	การรฐัประหารซ�า้ซาก
	 ทีส่�าคญัไม่ว่าเหตกุารณ์	6	ตลุาหรอื
เหตุการณ์สลายการชุมนุมเมษายน-
พฤษภาคม	2553	ทีม่คีนตายถงึ	99	ศพ	
ปรากฏว่า	“คนส่ังกย็งัลอยหน้า คนฆ่า
ก็ยงัลอยนวล”	 แต่	 “นกัศกึษา-ประ 
ชาชน”	กลบัถกูจบักมุคมุขงั!
 41 ปี 6 ตลุา จากจฬุาฯ ธรรมศาสตร์
ถึงราชด�าเนิน ราชประสงค์ ความจริง 
และความยตุธิรรมกย็งัสญูหาย ประชา-
ธิปไตยก็ยังถูกท�าลาย จึงยังมีความลับ
มืดมนทีค่นยงัไม่รู ้ รูเ้ฉพาะทีถ่กูโฆษณา 
ชวนเชือ่ หรอืถกูท�าให้ลมื 
 ตราบใดท่ีความจรงิยงัไม่ปรากฏ 
การขดุคุย้ การน�า “บนัทกึ 6 ตลุา” 
ยงัต้องมต่ีอไป เพือ่วนัหนึง่ “เมือ่ฟ้า
สทีองผ่องอ�าไพ เมือ่ประชาชนจะเป็น
ใหญ่ในแผ่นดิน” ความเท็จ ความ
จรงิ จะต้องถกูสะสางในทีส่ดุ!!??

บันทึก6ตุลา

ตอนนีใ้นวงการสงฆ์	วงการศาสนาไม่มข่ีาวใดที่
ฮติไปกว่าค�าสัง่ของมหาเถรสมาคม	(มส.)	ทีอ่อก
กฎเหล็กห้ามพระเณรวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการ	
เมอืง	หรอืปลกุเร้าให้เกดิความกระด้างกระเดือ่ง
จนกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ	อย่างกรณี
อดีตพระมหาอภิชาตที่ไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง
ศาสนาอสิลาม	สดุท้ายกต้็องสกึไป
	 ถงึจะเป็นเร่ืองจริงทีพ่ระถูกฆ่า	 แต่รัฐบาลก็
ก�าลงัแก้ไขปัญหา	คงไม่ปล่อยให้พระถกูฆ่าเป็น
ร้อยเป็นพัน	 การวพิากษ์วจิารณ์จงึอาจเหมอืน
การไปปลกุระดมให้เกดิความเกลยีดชังระหว่าง
ศาสนา	และอาจฆ่ากนัอุตลตุเหมอืนรัฐยะไข่ของ
พม่า	ซึง่ไม่เป็นผลด	ีมแีต่ท�าให้บ้านเมอืงลกุเป็น
ไฟ	 ทะเลาะเบาะแว้งกนัไปไม่ได้ประโยชน์อะไร	
ถกูแล้วทีม่หาเถรสมาคมจะออกกฎห้าม	 ต้องมี
การตกัเตอืน	หรอืลงโทษบ้างเป็นธรรมดา
	 อกีเรือ่งคอืการห้ามพระและวัดในกรุงเทพฯ	
ติดแผ่นป้ายโฆษณาให้เช่าพระพุทธรูป	 พระ
เครือ่ง	เพราะมอมเมาประชาชนมานานแล้ว	แต่
จะท�าได้หรอืไม่	 ไม่รูว่้าพระหรอืวดัจะลงแดงกนั	
มั้ย	 เรื่องนี้มันคล้ายกับเสพติดที่แสวงหาประ-
โยชน์จากความงมงายของประชาชน	 ยงัมองไม่
ออกเหมอืนกนัว่าท่านเปิดโบสถ์เปิดวหิารปลกุ
เสกเครือ่งรางของขลงัได้หรอืไม่	ทัง้ทีรู่ว่้าเป็นการ
หลอกลวงประชาชนให้งมงาย	เป็นเหยือ่พวกหา	
กนิกบัพระกบัวดั	อ้างจะน�าเงนิไปท�านบุ�ารงุพระ
ศาสนา	แต่กไ็ม่ใช่เงนิจากความงมงาย	ควรเป็น
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เศรษฐกิจ

กระตุ้นกองทุนวัยเกษียณ

	 นายรพี	สุจริตกุล	เลขาธิการ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	
กล่าวถึงการจัดงาน	“SEC	Re-
tirement	Savings	Symposium	
2017”	เนื่องจากประเทศไทยก�า	
ลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ในปี	2568	จะมผู้ีสงูอายุ
จ�านวน	 20%	 ของประชากรทั้ง	
หมด	ดังนั้น	การออมเงินเพื่อให้
มใีช้จ่ายอย่างเพยีงพอหลงัเกษยีณ
จึงเป็นเรื่องท่ีส�าคัญ	 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่สมาชกิ	PVD	ซึง่เป็นการ
ออมในภาคสมัครใจที่จัดตั้งมา
นานถึง	30	ปี	แต่มีสมาชิกเพียง	
3	 ล้านคน	 หรือ	 21.5%	 ของ
แรงงานในระบบ	 มีจ�านวนนาย	
จ้างประมาณ	17,000	บรษิทั	หรอื
เพียง	2.8%	เท่านั้น	
	 นอกจากนี้	 ผลส�ารวจพบว่า	
50%	ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด
มีเงินก้อนในวันเกษียณไม่ถึง	 1	
ล้านบาท	ซึง่งานวจัิยระบวุ่า	หาก
ต้องการมีเงินใช้จ่ายอย่างเพียง
พอส�าหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณ

ต้องมีเงินอย่างน้อย	 2.1–3.3	
ล้านบาท		
	 ก.ล.ต.และพันธมิตรได้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ	
ไทย	สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยง
ชีพ	 สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และบลจ.ที่ให้บริการ	 PVD	 จึง
ร่วมมือกันสร้างความตระหนัก
แก่ผู้ที่เก่ียวข้องเห็นความส�าคัญ
ของความเพียงพอของเงินออม
เพื่อเกษียณผ่าน	 PVD	 โดยให้
ความรู ้เกี่ยวกับการบริหารจัด	
การเงนิ	PVD	ไปสู	่2	กลุม่ส�าคญั
คอื	กลุ่มนายจ้างท่ีจะช่วยกระตุ้น
ลูกจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจ
และมแีผนการลงทนุใน	PVD	ให้
สมาชกิเลอืกอย่างเหมาะสม	สนบั	
สนุนการสร้างกรรมการกองทุน
ที่มีคุณภาพ	 กับกลุ่มลูกจ้างที่ยัง
ไม่ได้ค�านึงถึงการเตรียมความ
พร้อมส�าหรบัการเกษยีณ	จงึต้อง
ให้ความรู ้ในการวางแผนออม
เงิน	 PVD	 เพื่อให้ผลตอบแทน
เตบิโตมากพอจะท�าให้มเีงนิเพยีง
พอส�าหรบัใช้จ่ายหลงัเกษยีณ	ซึง่

ก.ล.ต.และพันธมิตรได้ร่วมกัน
ด�าเนนิการตามแผนส่งเสริมการ
ออมผ่าน	PVD	อย่างจริงจัง	โดย
เน้นการเข้าถงึนายจ้างและจดัท�า
เครื่องมือวางแผนเกษียณที่ทัน
สมัยเข้ากับรูปแบบการด�าเนิน
ชีวิตของคนท�างาน	 เพื่อให้นาย	
จ้างน�าไปต่อยอดให้ความรู้กับ
สมาชิก
	 งาน	“SEC	Retirement	Sa	
vings	Symposium	2017”	ถือ
เป็นส่วนหนึง่ของกิจกรรม	World	
Investor	 Week	 ซึ่งหน่วยงาน
ก�ากบัดแูลตลาดทนุทัว่โลกทีเ่ป็น
สมาชิกองค์กรก.ล.ต.	สากล	(IO	
SCO)	 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ต่างๆ	 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน
ตลอดช่วงสัปดาห์แรกของเดือน
ตุลาคม

จดัหนกัจดัเตม็ : ธนาคารยูโอบี
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท 
เชฟรอน (ไทย) จ�ากดั มอบโปรโม
ชั่นแบบจัดหนักจัดเต็ม เพื่อเติม
สุขทุกเส้นทางให้กับลูกค้าที่ถือ
บัตรเครดิตยูโอบี รับเครดิตเงิน
คืนสูงสุดถึง 20% เมื่อเติมน�้ามัน
ครบทุก 800 บาทต่อเซลส์สลิป 
ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 60 ที่ปั๊ม
น�้ามันคาลเท็กซ์ เฉพาะสถานีที่
ร่วมรายการ 

ก.ล.ต.จัดงาน “SEC Retirement Savings Symposium 
2017” ส่งสญัญาณให้สงัคมไทยพร้อมรบัมือการเข้าสูส่งัคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ให้ความรู้และกระตุ้น
นายจ้างและลูกจ้างเห็นความส�าคัญของการออมและวาง 
แผนการเงนิการลงทนุอย่างถกูวธิเีพือ่ความมัน่คงด้านการ
เงินหลังเกษียณ ซึ่งต้องมีเงินอย่างน้อย 2.1-3.3 ล้านบาท จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,100.00 บาท

	 ขาย 20,200.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,738.00  บาท

	 ขาย   20,200.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,276.44 ขาย	1,276.80
ลอนดอน ซื้อ 1,276.27 ขาย	1,276.72

ภาวะหุ้น 4 ตลุาคม 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) 

33.62

39.935

46.04

4.3838

0.30858

24.837

-2.20		 1,687.77		
		 60,510.15
-7.85		 2,420.98		
		 41,638.16
-3.81		 1,077.26		
		 31,729.81
-3.02		 566.94		
		 1,992.03

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,802.48  -5.81

2,536.47  -1.40

2,626.72  +2.44

1,967.91  -4.50

2,561.08  -0.71

2,998.46  +5.52

1,330.27  -2.31

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,922.62

9.79

5,384.38

8.90

538.24

-

15,521.02

25.65

16,570.86

27.39

-1,049.84

-

31,494.05

52.05

31,067.05

51.34

427.01

-

รพี สุจริตกุล
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อนกุลู รฐัพทิกัษ์สันติ 

สนับสนุน : อภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ 
จ�ากัด (มหาชน) มอบวิทยุเครื่องแดง จ�านวน 100 เครื่อง แก่ พลโท 
ปิยวฒัน์ นาควานชิ แม่ทพัภาคที ่4 เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืสือ่สารในภาร 
กิจสร้างความแข็งแรงให้กับเครือข่ายประชาชน ในเขตเศรษฐกิจหลัก
พื้นที่ภาคใต้ 

ซื้อขายวันแรก : เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลัก 
ทรัพย์แห่งประเทศไทย, นพ.สมชาย จันทร์สว่าง ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวัน
แรกในตลาดหลักทรัพย์ฯของ บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง โดย
ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “WPH”

	 นางศริพิร	 เชาว์ว่องเลศิ	กรรม	
การผู้จัดการเว็บไซต์สยามคาร์ดีล	
กล่าวถึงผลการด�าเนินงานครึ่งปี
แรกว่าเป็นไปด้วยด	ีเพราะเหมาะกบั
ยคุดจิทิลัทีค่นส่วนใหญ่ค้นหาข้อมลู
ออนไลน์ก่อนตดัสนิใจซือ้รถ	 เวบ็-	
ไซต์สยามคาร์ดลีสามารถค้นหาโปร
โมชั่นที่โดนใจได้อย่างสะดวกและ
ตดิต่อโชว์รมูได้อย่างรวดเรว็	ท�าให้
ตดัสนิใจซือ้ได้ง่ายขึน้	เมือ่สามารถ
ต่อรองราคาและโปรโมชัน่จากเซลส์
โดยตรง	 ส่วนโชว์รมูเองกเ็ข้าถงึลกู	
ค้าได้มากขึ้น	 ท�าให้ดีลเลอร์หรือ

ค่ายรถใหญ่ๆ	 เห็นประโยชน์ของ
แพลตฟอร์มออนไบน์และให้ความ
สนใจเป็นพาร์ตเนอร์มากขึน้
		 โดยปีท่ีผ่านมาสยามคาร์ดลีได้
พันธมิตรทางธุรกิจเป็นผู้จัดจ�า-
หน่ายรถยนต์เครือใหญ่ในประ-	
เทศเพิม่ขึน้	ท�าให้ปัจจบุนัมเีกอืบทกุ
แบรนด์ในตลาดบนเวบ็ไซต์	จงึเป็น
ปัจจัยให้สยามคาร์ดีลมีอัตราการ
เตบิโตในระดบัทีน่่าพอใจ		
		 ส�าหรบัแนวโน้มภาพรวมตลาด
รถยนต์ปีนี้เติบโตดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว	
หากนบัเฉพาะช่วงครึง่ปีแรกตลาด

รถยนต์ในประเทศมยีอดขายรวมถงึ	
475,000	คนั	เพิม่ขึน้	10%	เมือ่เทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน	 โดยป	ี
2559	ทีผ่่านมาตลาดรถยนต์ในประ	
เทศค่อนข้างซบเซามียอดขายรถ-
ยนต์เพยีง	769,000	คนั	แต่ปี	2560	
แนวโน้มยอดขายรถยนต์ทั่วประ	
เทศเป็นบวกเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่

สยามคาร์ดลีปลืม้กระแสตอบรบัชอ็ปออนไลน์พุ่ง คาดสิน้ปี
ดลีเลอร์ทีเ่ป็นพาร์ตเนอร์มยีอดขายรถยนต์แตะ 1,000 ล้าน
บาท ยอดผูเ้ข้าเวบ็ไซต์กว่า 80,000 รายต่อเดอืน ตดิต่อดลี
เลอร์กว่า 3,000 รายต่อเดอืน

ขายรถใหมอ่อนไลนแ์ตะพนัลา้น

ปี	 2555	 เป็นต้นมา	 หลายฝ่ายจงึ
คาดการณ์ว่าสิน้ปีนีย้อดขายรถยนต์
รวมทัว่ประเทศจะมกีว่า	 800,000	
คนั	จงึคาดว่าภายในสิน้ปีนี	้ยอดขาย
รถยนต์ผ่านแพลตฟอร์มเว็บไซต์
สยามคาร์ดลีจะมียอดสงูถงึ	 1,000	
คนั	คดิเป็นมลูค่า	1,000	ล้านบาท	
หรือโต	200%	เมือ่เทยีบกบัปี	2559

	 นายอนกุลู	รฐัพทิกัษ์สนัต	ิกรรม	
การผู้จัดการบริษัท	 พลัส	 พร็อพ-				
เพอร์ตี้	 จ�ากัด	 เปิดเผยการส�ารวจ

อยธุยาดาวเด่นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัใหม่
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพ้ืนท่ีพระ	
นครศรอียธุยาพบว่า	มแีนวโน้มเตบิ	
โตอย่างน่าสนใจ	เนือ่งจากเป็นศนูย์	
กลางทีเ่ชือ่มต่อการเดนิทางไปภาค
เหนอืและอีสาน	เป็นทีต่ัง้นคิมอตุสา	
หกรรมขนาดใหญ่	 ท�าให้มกีารย้าย
เข้าในพืน้ทีจ่�านวนมากและมคีวาม
ต้องการทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่มากข้ึน	 ท้ัง
แรงงานไทยและต่างชาติ	
	 นอกจากนี้	 ยังมีแรงขับเคล่ือน
จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิภาค

รัฐและโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืน
ฐานด้านการคมนาคม	ซึง่กระตุน้ให้
เกดิการลงทนุในพืน้ทีม่ากขึน้	ยรวม
ภาพอสงัหาฯ	 ในปัจจบุนัเป็บทาวน์
เฮาส์	55%	บ้านเดีย่ว	40%	และคอน	
โดมเินยีม	5%	โดยประกอบการราย
ใหญ่จากกรุงเทพฯเข้าไปท�าตลาด
อย่างต่อเนือ่ง	อาท	ิบมจ.พฤกษา	เรยีล 
เอสเตท	 บมจ.แลนด์	 แอนด์	 เฮ้าส์	
บมจ.วงัทองกรุป๊	ซึง่เน้นการพฒันา
โครงการแนวราบ		

	 นอกจากนี้	 มีปัจจัยสนับสนุน
การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านคม	
นาคม	ได้แก่	โครงการทางพเิศษสาย
อดุรรถัยา-พระนคร	ศรอียธุยา	จาก
กรงุเทพฯ	ไปอยธุยาและจงัหวดัพืน้	
ท่ีภาคกลาง	 กรณเีกิดภยัธรรมชาติ
และเหตฉุกุเฉนิ	โครงการรถไฟความ	
เร็วสงูอยธุยา-ออีซีีเป็นเส้นทางส่วน
ต่อขยายจากโครงการรถไฟความเรว็
สงูกรงุเทพฯ-ระยองทีเ่ชือ่มต่อพืน้ที่
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	(ออีซี)ี	

เศรษฐกิจ
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กีฬา

โลกกีฬา

‘อแีวนส์’โดนโทษแบน1ปี 
แดน อแีวนส์	นกัเทนนสิจากสหราชอาณา	
จกัร	โดนแบนเป็นเวลา	1	ปี	หลงัจากผลตรวจ
ออกมาเป็นบวก	มสีารโคเคนในร่างกาย	ซึง่
เขาอธิบายว่าเกิดจากการผสมของยาโดย
บงัเอญิในถงุซกัผ้าของเขา	โดยนกัเทนนสิมอื	
4	ของสหราชาณาจกัร	ส่งผลไปตรวจในราย	
การบาร์เซโลน่า	โอเพ่น	เมือ่วนัที	่24	เมษายน	
ส่งให้ผลลงโทษมผีลย้อนหลงัไปเริม่ตัง้แต่วนั
ดงักล่าว	ส่งให้	อแีวนส์	วยั	27	ปี	จะกลบัมา
ลงสนามแข่งขนัอกีครัง้	ในวนัที	่24	เมษายน	
2018	“แน่นอน	ผมจะต้องกลบัมาเพือ่กฬีาที่
ผมรกั”	อแีวนส์	กล่าว	“ผมขอขอบคณุทกุคน
ที่ให้การสนับสนุนผมในช่วงเวลาที่ยากล�า	
บากนี”้	

‘เวลส์’เครยีด‘เบล’ถอนตวั 
แกเรธ็ เบล	กองหน้าทมี	“ราชนัชดุขาว”	เร	
อัล	มาดรดิ	ถอนตวัจาก	ทมีชาตเิวลส์	ใน
เกมฟตุบอลโลก	รอบคดัเลอืก	นดัทีจ่ะพบกบั
ทมีจอร์เจยี	และสาธารณรฐัไอร์แลนด์	เนือ่ง	
จากมีอาการบาดเจบ็เอน็ร้อยหวาย	 คาดว่า	
นกัเตะวยั	28	 ปี	จะต้องพกัแข้งอย่างน้อย	1	
เดอืน	นัน่อาจจะท�าให้	เบล	พลาดลงเล่นใน
ช่วงเพลย์ออฟ	หากทมีต้องลงแข่งระหว่างวนั
ที	่9-14	พฤศจกิายน
	 ทอม	แบรด์ชอว์	กองหน้าทมีบาร์นสลย์ี	
จะถกูเรยีกเข้ามาแทนทีข่อง	เบล	ซึง่การขาด	
เบล	ในช่วงเวลาส�าคญัเช่นนี	้ถอืเป็นการสญู
เสยีทีย่ิง่ใหญ่ของทีมชาตเิวลส์	 กบัความหวงั
ทีจ่ะผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย	ตัง้แต่ปี	1958	

‘เอด็มนุด์’ร่วง‘นาดาล’ฉลยุ 
ไคยล์ เอ็ดมุนด์	ทีต้่องถอนตวัในรอบทีส่าม	
ของยเูอส	โอเพ่น	ในเกมทีพ่บกบัเดนสิ	ชาโป
วาลอฟ	เมือ่เดอืนกนัยายนทีผ่่านมา	เนือ่งจาก
มีอาการบาดเจ็บที่คอ	 กลับต้องมาพ่ายต่อ					
อเลกซานเดอร์	เซอร์เรฟ	มอืวางอนัดบั	2	ด้วย
สกอร์	 6-3,	 7-6	 (7-3)	 ในรอบแรก	 ของ
รายการไชน่า	โอเพ่น	ท่ีกรงุปักกิง่	โดย	เซอร์-
เรฟ	จะเข้าไปพบกบั	ฟาบโิอ	ฟอกนนิี	่	อกีคู่
หน่ึง	ก่อนหน้านี	้ราฟาเอล นาดาล	มอื	1	
ของโลก	เอาชนะ	ลคูสั	พวัลเิล่	ไปด้วยสกอร์	
4-6,	7-6	(8-6),	7-5	“ผมมคีวามสขุมากๆ
ทีผ่่านเข้าไปเล่นรอบต่อไป”	 นาดาล	 กล่าว	
“เขาเล่นได้ดี	เล่นได้หนกัหน่วง	ช่วงแรกผมก็
พบกบัความยากล�าบากเหมอืนกนั

‘คูมัน’ลุ้นดีข้ึนหลังเกมทีมชาติ

วลาดเิมยีร์ ปติูน	 ประธานิธิบดรีสัเซีย	 ออก				
โรงเตือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเตรียมการจัดการแข่ง			
ขันฟุตบอลโลก	 2018	 ที่อาจจะล่าช้าออกไป						
เป็นเรือ่งทีร่บัไม่ได้	 แม้ว่าจะยงัไม่ถงึช่วงวิกฤติ
มากนกั	
	 รสัเซยี	จะเป็นเจ้าภาพฟตุบอลโลก	เป็นครัง้
แรก	ระหว่างวนัที	่14	มถินุายน-15	กรกกฎาคม	
2018	โดยใช้	12	สนามจาก	11	เมอืง	ซึง่ปตูนิ	วยั	
64	ปี	กล่าวว่า	โดยภาพรวมถอืว่าเป็นเรือ่งทีน่่า
พอใจ	แม้ว่าอาจจะมบีางเรือ่งล่าช้าบ้าง	
	 “หากว่าเราท�างานแบบสบายๆ	เราจะท�าไม่
ส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างเอาไว้”	ปตูนิ	กล่าว	

โรนัลด์ คูมัน	 นายใหญ่ของทีม	 “ท็อฟฟี่
สีน�้าเงิน”	 เอฟเวอร์ตัน	 ที่ก�าลังอยู่ท่ามกลาง
ความกดดัน	 เมื่อทีมมีผลงานไม่สู้ดีนัก	 จน
กลายเป็นเต็ง	1	ที่อาจจะร่วงจากเก้าอี้	หากผล
งานไม่ดีขึ้น	 แอบหวังว่าช่วงเบรกทีมชาติจะ
ท�าให้นักเตะของทีมกลับมาสู่ฟอร์มที่ดี
	 จากความพ่ายแพ้ให้กับทีมเบิร์นลีย์	 ใน
เกมล่าสุด	 ท�าให้เอฟเวอร์ตัน	 มีแต้มเหนือ	 3	
ทมีสดุท้ายของตารางเพยีง	2	คะแนน	ทัง้ทีช่่วง
ซัมเมอร์ท่ีผ่านมา	 คูมัน	 ใช้เงินทีมไปมากถึง	
140	ล้านปอนด์	ส�าหรับรายชื่อผู้จัดการทีม	ที่
มีชื่อเข้ามาแทนที่	 คูมัน	 ได้แก่	 คาร์โล	 อัน
เชลลอตต	ิกบั	เดวดิ	อนัส์เวร์ิธ	กบัสถานการณ์
ท่ีเป็นอยู่ขณะนี้	 แน่นอน	 คูมัน	 ต้องการที่จะ
ท�างานร่วมกบันกัเตะตวัหลกัๆของทมี	แต่การ
ขาดนักเตะอย่าง	 ไมเคิล	 คีน	 และ	 จอร์แดน	
พิคฟอร์ด	(อังกฤษ)	แอชลี่ย์	วิลเลี่ยมส์	(เวลส์)	
กย์ีลไฟ	ซเิกร์ิดสนั	(ไอซ์แลนด์)	ดาวี	่คลาสเซน	
(ฮอลแลนด์)	นิโกล่า	วลาซิค	(โครเอเชีย)	คูโค	
มาร์ติน่า	 (คาราเซา)	 ไอดริสซ่ากานา	 กุยเย	
(เซเนกัล)	จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้		
	 แต่	คูมัน	ก็แอบหวังว่า	แม้จะไม่มีโอกาส
นั้น	 แต่การที่นักเตะได้พักเกมในลีก	 จะ
สามารถกลับมาช่วยทีมให้ดีขึ้น	 ในเกมที่ออก
ไปเยือนทีมไบรจ์ตัน	“สถานการณ์ของทีมเรา	
ก็เป็นอย่างที่ทุกคนรู้”	คูมัน	ให้สัมภาษณ์กับ
เอฟเวอร์ตนั	ทวี	ี“แต่บางทมีนัอาจจะเป็นเรือ่ง
ท่ีดีส�าหรับทุกคน	 ที่กลับมาด้วยความสดชื่น			
อีกครั้ง”	
	 “บางครั้ง	เมื่อทีมคุณแพ้	แล้วไม่มีนักเตะ

ลงฝึกซ้อม	มันเป็นเรื่องที่แย่กว่า	ทุกอย่างมัน
ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขัน	นัดต่อจากนี้	แน่นอน	
คุณต้องการท่ีจะท�างานกับนักเตะของคุณทุก
วัน	เพื่อที่จะพัฒนาทีม	แต่กับสถานการณ์เช่น
นี้	 มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่ได้พักช่วงเบรกทีม
ชาติ	 ผมก็ไม่รู ้เหมือนกัน	 เรามีเวลาอีก	 2	
สัปดาห์ส�าหรับเกมต่อไป”	คูมัน	กล่าว	
	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าผลงานของทีมไม่เป็น
ที่ประทับใจ	แต่	คูมัน	ก็ยังได้รับการสนับสนุน
จากคณะบอร์ดผู้บริหารของทีมต่อไป	
ฟาร์ฮัด	โมชิริ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทีม	กล่าว
ว่า	“เราอยู่ในช่วงเวลาที่แย่	แต่เราเล่นกับทีม
ลุ้นแชมป์มา	3-4	ทีม	แต่ก็ยอมรับว่า	ความ
พ่ายแพ้ต่อเบิร์นลีย์	 เกิดความคาดหมายของ
เรา	 มันยังเร็วเกินไป	 คูมัน	 ยังได้รับการ
สนับสนุนจากผมและทุกคน	รวมทั้งแฟนบอล
ของเราด้วย”	

‘ปูตนิ’เตอืนความพร้อม‘บอลโลก’
	 เมือ่เดอืนมถินุายนทีผ่่านมา	รสัเซยี	เป็นเจ้า
ภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลคอนเฟเดเรช่ัน	 คพั	
เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัฟตุบอลโลกท่ีจะ
มขีึน้	ซึง่รายการดงักล่าวผ่านไปด้วยด	ีและไม่มี
เหตุการณ์เรื่องราวความรุนแรงหรือปัญหาใน
เรือ่งโครงสร้างแต่อย่างใด	 และได้รับค�าช่ืนชม
จาก	จอินันี	่อนิฟานตโิน	ประธานฟีฟ่า	ว่า	“เป็น
ความส�าเรจ็ทีย่ิง่ใหญ่”	แต่ปตูนิ	ได้ออกมาเตอืน
ว่า	ช่วงอกีไม่กีเ่ดอืนของการเตรยีมตวันบัจากนี้	
ถอืเป็นช่วงเวลาทีส่�าคญัมาก	กบัรายการฟตุบอล
ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด	“มนัจะเป็นเรือ่งทีย่ากหากว่าต้อง
มาแก้ไขปัญหาในช่วงสดุท้าย”	ปตูนิ	กล่าว		
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	 เอพีสัมภาษณ์วอลเตอร์	ลอห์
แมน	แห่งมูลนิธิ	Heritage	Foun	
dation	ซึ่งค่อนข้างนิยมฝ่ายขวา
	 ลอห์แมนมองว่า	 ทรัมป์ควร
คยุหลงัฉากกบัพล.อ.ประยุทธ์	ใน
เรือ่งประชาธปิไตยและสทิธมินษุย
ชน	เพือ่ไม่ให้กระทบความสมัพนัธ์
ระหว่าง	2	ประเทศ	และเป็นการ
กระตุน้ให้ไทยตระหนกัถงึประเดน็
ดังกล่าว	
 ขณะทีท่	ีคมูาร์	แห่ง	Amnesty	
International	USA	มองว่า	หากรฐั	
บาลทหารของไทยไม่ยกเลิกมาตร	
การจ�ากัดเสรีภาพ	 จ�ากัดการชุม						
นมุอย่างสนัต	ิและการสร้างเงือ่นไข
ท�าให้ประชาชนเสี่ยงถูกจับกุมด�า-
เนินคดี	  
 ความกลวั และการควบคมุ
ปราบปรามดงักล่าว จะกลายเป็น
เรื่องปรกติในไทยไปในที่สุด
 ต่อค�าถามว่า	ไทยได้อะไรจาก
การเยือนสหรัฐของพล.อ.ประ-
ยุทธ์	จันทร์โอชา	และคณะครั้งนี้	
 ส�านักข่าวเอพีไม่ได้ตอบ    
ค�าถามนี้โดยตรง แต่นักวิ-
เคราะห์ของไทยท่านหนึง่ตอบ
แบบหยิกแกมหยอกว่า “ได้
ถ่านหิน” หมายถึงไทยเตรียม
ซือ้ถ่านหนิจากสหรฐัประมาณ 
60,000 ตัน  

 
 

In Brief : ย่อความ

ส�านกัข่าวเอพมีองการเยอืน
สหรัฐของพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมน-
ตร ีว่าช่วยเพิม่ความชดัเจน
ถึงการปรับนโยบายต่าง
ประเทศของสหรฐัทีห่นัมา
เน้นเร่ืองการค้าแทนการ
ให้ความส�าคัญกับประชา
ธปิไตย

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 มสี�านกัข่าวกระแสหลกัแค่
เพยีงค่ายเดยีวคือเอพ ี(AP) ทีน่�า 
เสนอประเดน็แตกต่างออกไป 
 เอพีมองว่า	 การที่ประธานา-		
ธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 แห่งสหรัฐ	
เปิดท�าเนียบขาว	เมื่อวันจันทร์	(2	
ต.ค.)	 ตามเวลาท้องถ่ิน	 ตรงกับ
เวลาไทย	วนัองัคารทีผ่่านมา	ต้อน	
รับพล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	ที่
เป็นผู้น�ารัฐบาลทหาร	 ขึ้นครอง

อ�านาจจากการท�ารฐัประหาร	โดย
ผู้น�าสหรัฐไม่เอ่ยถึงเรื่องดังกล่าว	
 เป็นการตอกย�า้ถงึการปรบั
ล�าดบัความส�าคญั ด้านนโยบาย
ต่างประเทศของสหรัฐ โดย
เปลีย่นจากการให้ความส�าคญั
กับระบอบประชาธิปไตยและ
สทิธมินษุยชน มาเน้นเรือ่งการ
ค้า และผลประโยชน์ทางยุทธ 
ศาสตร์แทน
 อกีหนึง่ความเปลีย่นแปลงทีเ่อ
พหียบิยกขึน้มา	ได้แก่	การด�าเนนิ
นโยบายทีแ่ตกต่างจากรัฐบาลประ	
ธานาธบิดบีารัค	 โอบามา	 โดยรัฐ	
บาลโอบามาได้ระงบัความช่วยเหลอื
ด้านการทหารทีเ่คยให้ประเทศไทย	
และระงบัโครงการฝึกร่วมด้านการ
ทหาร	หลงัการท�ารฐัประหาร	
 ขณะรฐับาลทรมัป์ กลบัมา
ฟ้ืนความสมัพนัธ์กบัไทย และ
อนมุตัขิายอาวธุให้ไทยเพิม่ขึน้
 ส�าหรบัแผนคนืระบอบประชา	
ธปิไตยให้ประชาชน	เอพอ้ีางแหล่ง
ข่าว	โฆษกคณะมนตรคีวามม่ันคง
แห่งชาติสหรัฐ	 (U.S.	 National	
Security	 Council)	 คนหนึ่งที่ไม่
ขอเอ่ยนาม	 เปิดเผยว่า	 สหรัฐจะ
เรียกร้องไทยอย่างต่อเนื่อง	 ให้

ข้อมูลภาพ : voanews.com

สื่อจับตาไทยเยือนสหรัฐ
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LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง

LEECH P1-280917=4*6

 

 

Classifieds  
02 422 8055

CHATE-P1-160217-01

 

 

 

 

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

02

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)
PATTANA-P1-041017=4*6_01

สนใจติดต่อ เลขที่ 8 ซ.สุขุมวิท 12 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-5803 ต่อ 214
(คุณนิสากร)

บริษัท พัฒนาประชากร จำากัด

ร้านอาหาร CABBAGES & CONDOMS

จำ�น
วน
ม�
ก

รับสมัครงาน
1. แม่ครัว/พ่อครัว   

 • อายุไม่เกิน 45 ปี

2. ผู้ช่วยแม่ครัว

3. พนักงานเสิร์ฟ

4. เดินอาหาร

5. คนสวน



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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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

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ

JUTAR P1-260917=4*6

โทร. 09-8384-7966

ราคาถูก
ไม่เก็บเงินล่วงหน้า

รับสร้างบ้าน, ต่อเติมอาคาร, 
โรงงาน, อพาร ์ตเมนต์, 

ตกแต่งภายใน, งานเฟอร์นิเจอร์, 
งานไฟฟ้า, งานสี กำาแพง 

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

รับเหมาทั้งของและค่าแรง
รับเหมาเฉพาะค่าแรง

รับเหมาก่อสร้าง



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 18 ฉบับที่ 4681 (1206) วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม  พ.ศ. 2560

ธุรกิจการเงิน

“เคทีซี” เผยทิศทางธุรกิจปี 2561 สนอง
ความต้องการของสมาชิกและผู้บริโภคเป็น
หลัก (Customer Needs) เดินหน้าโมเดล
ธุรกิจจับมือพันธมิตรรอบทิศด้านการตลาด
ไอที สตาร์ทอัพ และฟินเทค ผลักดันแผน
งานด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสู่สังคมไร้
เงนิสดเต็มรปูแบบ มัน่ใจสมาชกิบตัรเครดติ
และสินเชือ่บคุคลกว่า 3,000,000 บญัช ีและ
ผู้บริโภคทั่วไทยจะได้รับประสบการณ์ที่ดี 
(Customer Experience) ช่วยเสริมสร้าง
ความผูกพันกับแบรนด์เคทีซีอย่างยั่งยืน
 นายระเฑยีร ศรมีงคล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร “เคทีซี” หรือบริษัท บัตรกรุงไทย 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในโลกปัจจุบัน
เทคโนโลยก้ีาวไปเรว็ สถาบนัการเงนิของไทยก�าลงั
เปลี่ยนผ่านหรือทรานส์ฟอร์มไปสู่โลกแห่งดิจิทัล
ไทยแลนด์ 4.0 ตามแผนการพฒันาระบบช�าระเงนิ
แบบอเีล็คโทรนคิส์แห่งชาต ิ(National ePayment) 
เคทีซีเองก็ได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ด้านไอทีและ
ดจิทิลั เพือ่สนบัสนนุประเทศไทยสูส่งัคมไร้เงนิสด 
(Cashless Society) อย่างเต็มรูปแบบ ด้วย 3 
แนวทางหลกั คอื 1. ระบบต้องมคีวามเสถยีร 2. 
โมเดลธุรกิจที่จับต้องได้ และ 3. กระบวนการ
ท�างานถกูต้องและมปีระสทิธภิาพโดยในปี 2561 
บริษัทฯ จะเดินหน้าขยายความร่วมมือกับทุก
พันธมิตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดดเด่นใน
ธุรกจินัน้นัน้ (Collaborative Business Model) 
แบบไม่มีขีดจ�ากัดไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทางการ
ตลาด กลุม่สตาร์ทอพั ฟินเทค หรอืร้านค้าทีม่จีดุ
แข็งโดดเด่นและพร้อมที่จะท�างานร่วมกับเคทีซี 
เพื่อน�าเสนอบริการที่มีคุณค่าให้กับสมาชิกและ
รองรบัธรุกรรมการเงนิผ่านช่องทางออนไลน์ทีม่าก
ข้ึน นอกจากนีเ้รายงัมแีผนปรบักลยทุธ์การตลาด
ในธรุกจิหลกัคอืบตัรเครดติสนิเชือ่บคุคลและร้าน
ค้าเพื่อสร้างโอกาสจากมาตรการของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ในการสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผู้
บรโิภคกลุม่เป้าหมายใหม่ และรกัษาฐานสมาชกิ
เดมิให้อยูก่บัแบรนด์เคทซีอีย่างยัง่ยนื”
 นายระเฑียร กล่าวว่า “เราศึกษาและทดสอบ
ระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าได้นวัตกรรม
บริการที่ดีที่สุดและเหมาะสม มาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล
ซ่ึงเป็นธรุกจิหลัก ควบคูไ่ปกบัการศกึษาพฤตกิรรม
ความต้องการของลูกค้าจากฐานข้อมลู (Big Data) 
และวิเคราะห์ปัญหา (Pain Points) ที่มาจากลูก
ค้าจริงๆ เพื่อให้แน่ใจว่านวัตกรรมบริการที่จะน�า

ไปเสนอกบัลกูค้าต้องเป็นประโยชน์ มคีวามเสถยีร 
รวดเร็วใช้งานได้และปลอดภัยที่สุด ในขณะ
เดยีวกนัเมือ่ลกูค้ามกีารใช้จ่ายบตัรเครดติผ่านทาง
ออนไลน์มากขึ้น เราเองก็ต้องแน่ใจว่าเรามีระบบ
ทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัร้านค้าในการรองรบัธรุกรรมทีจ่ะ
เตบิโตมากขึน้ด้วยเช่นกนั ทีส่�าคญัจะต้องน�าเสนอ
ประสบการณ์ที่ดี (CX-Customer Experience) 
และเหนอืกว่าความคาดหมายของผูถ้อืบตัรเครดติ
ในการท�าธุรกรรม”
 นางพทิยา วรปัญญาสกลุ รองประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร - ธรุกจิบตัรเครดติ “เคทซี”ี 
กล่าวถึงกลยุทธ์การตลาดธุรกิจบัตรเครดิตในปี 
2561 ว่า “ทมีการตลาดของเคทซีจีะเดนิหน้าความ
ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจต่างๆ เพื่อสรรหาสิทธิ
พเิศษทีเ่ป็นประโยชน์ทกุหมวดการใช้จ่ายทีจ่�าเป็น 
และตอบสนองทกุเทรนด์ของไลฟ์สไตล์ทีจ่ะเกดิขึน้
อย่างเช่น หมวดกฬีา ท่องเทีย่ว ของเล่น ของสะสม 
สตัว์เลีย้ง และคอมมนูติีต่้างๆ เพือ่เป้าหมายของ
การเป็นบัตรเครดิตอันดับต้นต้นที่ทุกคนนึกถึง 
ผนวกเข้ากบักลยทุธ์สร้างสมัพนัธ์ระยะยาวกบัฐาน
สมาชิกเดิมด้วยโปรแกรมคะแนนสะสม KTC 
Forever Rewards โดยจะขยายทัง้รปูแบบการใช้
คะแนนทีห่ลากหลาย และเพิม่ช่องทางในการแลก
สนิค้าและบรกิารให้มากขึน้ รวมทัง้จะมุง่สร้างการ
รบัรูผ่้านสือ่ต่างๆ และช่องทางออนไลน์ให้สมาชกิ
ได้รบัทราบรายการส่งเสรมิการตลาด และบรกิาร
แบ่งช�าระ 0% KTC Flexi เพือ่สร้างโอกาสในการ
ใช้จ่ายผ่านบตัร รวมถงึพฒันาช่องทางออนไลน์ ให้
สมาชิกเคทีซีท�าธุรกรรมรายการต่างๆได้ด้วย
ตนเอง ผ่าน “Click KTC” บนเวบ็ไซต์ www.ktc.

co.th โฉมใหม่ หรือผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
“TapKTC” โดยเคทีซียังได้ปรับโฉมใหม่ของโม
บายแอพพลเิคชัน่ “TabKTC” เพิม่ฟังก์ชัน่การใช้
งานทีต่อบโจทย์ลกูค้า ใช้ง่าย สะดวก และสบายตา
กับฟีเจอร์จ�าเป็นที่ลูกค้าเลือกได้เอง เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในหลายด้าน นอก
เหนือจากความคุ้มค่า และความหลากหลายของ
สทิธพิเิศษทีเ่ราจะคดัสรรมาให้”
 นางสาวสุดาพร จันทร์วัฒนากุล รอง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร-ธรุกจิสนิเชือ่บคุคล 
“เคทซี”ี กล่าวถงึกลยทุธ์การตลาดของธรุกจิสนิ
เชือ่บคุคลในปี 2561 ว่า “ในปีหน้าคาดว่าตลาดสนิ
เชื่อบุคคลจะมีการแข่งขันสูงและมีความท้าทายผู้
ประกอบการมากขึน้กว่าเดมิ จากกฎเกณฑ์ทีแ่บงก์
ชาตปิระกาศใช้เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2560 ทีผ่่าน
มา โดยในส่วนของเคทีซีจะพิจารณาขยายฐาน
สมาชกิใหม่ ไปยงักลุม่เป้าหมายศกัยภาพทีม่รีาย
ได้ 30,000 บาทมากขึน้ เพราะไม่มกีารจ�ากดัวงเงนิ 
และจ�านวนสถาบนัการเงนิ ในขณะเดยีวกนัจะน�า
เสนอผลติภณัฑ์ให้กบัผูม้รีายได้น้อยกว่า 30,000 
บาท ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าส�าคัญของบริษัทฯ โดย
เฉพาะผูท้ีเ่พิง่จบการศกึษาและมงีานประจ�าท�าเพือ่
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ เคทีซี พราว “KTC 
PROUD” เป็นบตัรใบแรกทีเ่คยีงคูก่บัผูใ้ช้ และเป็น
ที่ปรึกษาทางการเงินในยามที่จ�าเป็น ในขณะ
เดยีวกนั บรษิทัฯ จะพฒันาคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์
และบรหิารสนิเชือ่พร้อมใช้ “เคทซี ีพราว” ให้ตอบ
โจทย์สมาชกิมากขึน้ ผ่านช่องทางออนไลน์เพือ่ให้
ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในยุคดิจิทัล เช่น 
Cash Online การเบกิเงนิสดผ่านโทรศพัท์มอืถอื
และเวบ็ไซต์เคทซี ีส�าหรบัผูท้ีม่เีงนิฝากกบัธนาคาร
กรงุไทย หรอืการขอรหสัผ่านด้วยตวัเอง ที ่ Click 
KTC บนเวบ็ไซต์หรอืโมบาย แอพฯ “TabKTC” 
หรือท�ารายการอัตโนมัติทางโทรศัพท์ด้วยระบบ 
IVR รวมทัง้บรหิารจดัการพอร์ตลกูหนีท้ีม่อียู ่ให้มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ และผกูพนักบัเคทซีอีย่างยัง่ยนื 
ด้วยโปรแกรมการตลาดรปูแบบใหม่ใหม่ทีแ่ตกต่าง 
และตรงกบัความต้องการของสมาชกิ เช่น การแบ่ง
เบาภาระหนี ้ และค่าของชพี คอร์สการให้ความรู้
เพือ่สร้างรายได้เสรมิ การพฒันาคณุภาพชวีติต่างๆ 
ปัจจบุนัเคทซี ีมสีมาชกิสนิเชือ่บคุคล 850,383 บญัชี 
(ข้อมลู ณ 30 มถินุายน 2560)”
 นายปิยะศกัดิ ์เตชะเสน รองประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารอาวโุส - ช่องทางจดัจ�าหน่าย
และธรุกจิร้านค้า “เคทซี”ี กล่าวถงึกลยทุธ์การ

“เคทีซี” พร้อม 100% บนแพลทฟอร์มดิจิทัล

หนุนแนวรัฐสู่ “สังคมไร้เงินสด” เต็มรูปแบบ 

นายระเฑียร ศรีมงคล

ฉบับดิจิตอลรายวัน 13ปีที่ 18 ฉบับที่ 4681 (1206) วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม  พ.ศ. 2560

ธุรกิจการเงิน
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บรหิารช่องทางจดัจ�าหน่ายและธรุกจิร้านค้าว่า “ใน
ปี 2561 ถอืเป็นปีแห่งความท้าทายในการขยายฐาน
ลกูค้าใหม่เพือ่ให้ ตอบรบักบักฎเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยทีอ่อกมา เคทซีมีกีารปรบักลยทุธ์
แนวคดิ และวธิกีารท�างานใหม่ทัง้กระบวนการให้
เหมาะสม โดยในส่วนของธรุกจิช่องทางจดัจ�าหน่าย
จะมุง่ไปที ่4 แนวทางหลกัคอื 1. เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการขยายฐานลกูค้าคณุภาพให้ตรงกลุม่มากกว่า
การเน้นปริมาณเน้นกลุ ่มคนท่ีมีรายได้ตั้งแต่ 
30,000 บาทมากขึน้เนือ่งจากมกีารใช้จ่ายต่อเดอืน
สงูและมอีตัรานีเ่สยีทีต่�า่กว่ากลุม่ทีม่รีายได้ต�า่กว่า 
30,000 บาท 2. เน้นช่องทางออนไลน์ในการเข้าถงึ
กลุม่ลกูค้ากลุม่คนรุน่ใหม่ทางเวบ็ไซต์ www.ktc.
co.th โมบาย แอพฯ “ TabKTC” และ QR Code 
รวมถงึจะร่วมมอืกบัพนัธมติรธรุกจิทีเ่ป็นสือ่กลาง
ในการรบัสมคัรบตัรเครดติและสนิเชือ่บคุคลผ่าน
ออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น 3. ใช้ช่องทางสาขาของ
ธนาคารกรุงไทยและตัวแทนขาย (Outsourse 
Sales) ทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศเป็นช่องทางหลกั
ในการขยายฐานสมาชิก 4. ใช้โปรแกรมและ
แคมเปญการตลาดทีน่่าสนใจและหลากหลายของ
เคทซีกีระตุน้ความสนใจผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมายให้
มาสมคัรเป็นลกูค้า”
 ส�าหรับการบริหารธุรกิจร้านค้ารับบัตรในปี 
2561 บรษิทัฯ มเีป้าหมายเตบิโตของธรุกจิร้านค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพิ่มทางเลือก
ใหม่ให้แก่ร้านค้าในการรบัช�าระสนิค้าและบรกิาร
ที่หลากหลาย น�าเสนอบริการ KTC Payment 
Solutions ที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของคู่ค้า 
และขยายตลาด เจาะร้านค้าขนาดกลางและขนาด
เลก็โดยใช้ QR Code Payment ในการขบัเคลือ่น 
ซึ่งมีความคล่องตัวและช่วยให้ร้านค้าบริหาร

ต้นทนุได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตอบโจทย์สงัคมไร้
เงินสด พร้อมทั้งน�าเสนอ Allpay O2O (Online 
to Offline) Payment ให้กบัร้านค้าในหลายธรุกจิ
เพื่อเร่งขยายจุดรับช�าระสินค้าและบริการตาม
แหล่งท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัความนยิมจากกลุม่นกัท่อง
เท่ียวจีน ท้ังดิวตี้ฟรีช็อป ร้านอาหาร จิวเวอรี่ 
เครื่องส�าอาง”
	 นายชุติเดช	ชยุติ	ซีเอฟโอ	(CFO)	“เคซี
ท”ี	กล่าวถงึแนวโน้มเศรษฐกจิและกลยทุธ์ในการ
บริหารการเงินว่า “เคทีซียังคงความสามารถใน
การสร้างรายได้และการท�าก�าไร รวมถึงยัง
สามารถควบคุมให้สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดราย
ได้อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม แม้จะต้องพบกับ
ความท้าทายใหม่จากหลายปัจจัยก็ตาม บริษัทฯ 
ยังคงยืนยันว่าก�าไรปี 2560 จะเติบโต 10% ตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ส�าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจของ
ประเทศในปี 2561 มีแนวโน้มเชิงบวกจากสภาพ
เศรษฐกิจต่างประเทศที่ขยับตัวดีขึ้น ส่งผลให้การ
ส่งออกในประเทศดีตามไปด้วย รวมไปถึงจีดีพี 
(GDP) ที่มีแนวโน้มขยับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม 
มกีารคาดการณ์ว่า แนวโน้มอตัราดอกเบีย้จะปรบั
ตวัสงูขึน้ในปีหน้า ส�าหรบักลยทุธ์การบรหิารด้าน
การเงินของเคทีซีในปี 2561 บริษัทฯ จะยังคงมุ่ง
เน้นให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และมีเสถียรภาพ
โดยจัดบริหารต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต้องการค้นหาต้นทนุทีต่�า่ และเพิม่สดัส่วนของเงนิ
กู้ระยะยาวมากขึ้น รวมท้ังมีแผนจะออกหุ้นกู้ใน
ระยะยาวกว่าเดิม เพื่อทดแทนหุ้นกู ้ท่ีจะครบ
ก�าหนดในปีหน้า”
 “ส่วนการตัง้ส�ารองของบรษิทัฯ ตามแนวทาง
ของมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ทางบริษัทที่ปรึกษา
ของบริษัทฯ ได้สอบทานโมเดล ท่ีใช้ในการ

ค�านวณส�ารองว่าสอดคล้องกับหลักการและเป็น
ไปตามแนวทางของมาตรฐาน IFRS 9 แล้ว ดัง
นัน้ในสิน้ปี 2560 นีบ้รษิทัฯ จะปรบัตวัเลขการตัง้
ส�ารองในส่วนต่างๆให้เพียงพอตาม IFRS 9 และ
พร้อมท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานโดยคาดว่าไม่มี
ผลกระทบที่มีนัยส�าคัญในต้นปี 2562 ที่บริษัทฯ 
จะน�ามาตรฐานฉบับดังกล ่าวมาถือปฏิบัติ 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังพร้อมรับช�าระเงินและจ่าย
เงิน (Bill Payment) ผ่านระบบพร้อมเพย์ในสิ้นปี 
2560 และมีแผนเข้าร่วมในโครงการระบบภาษี 
และเอกสารธุรกรรมอีเล็คทรอนิกส์ (E-Tax 
System) เป็นกลุม่แรก ซ่ึงกรมสรรพากรจะเริม่น�า
มาใช้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561” 
  นายระเฑยีร กล่าวปิดท้ายว่า “ เคทซีมีุง่ขยาย
ธรุกจิเตบิโตอย่างยัง่ยนืด้วยโมเดลธรุกิจทีแ่ตกต่าง
และเป็นรูปธรรมโดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนให้ธุรกิจขับเคลื่อนอย่างมีเสถียรภาพ 
เราคดิว่าวนันีเ้คทซีพีร้อมเกอืบ 100% ส�าหรบัการ
รองรบัแพลทฟอร์มงานดจิิทลัอย่างเตม็ที ่และเช่ือ
ว่าลูกค้าจะได้รับบริการด้านดิจิทัลที่ดีที่สุดของ
วงการบัตรเครดิตในขณะนี้ และพร้อมจะให้สมา
ชิกเคทีซี หรือแม้กระทั่งผู้บริโภค ที่อาจจะเป็น
ลกูค้าเราในอนาคต เป็นผูพ้สิจูน์และบอกเรา เพือ่
ให้เราได้มีโอกาสปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่ง
ขึน้ เพราะการจะท�าให้ลกูค้าหรอืสมาชิกผูกพนักับ
แบรนด์เคทีซีได้อย่างยั่งยืน ควรมาจากความพึง
พอใจของลูกค้าที่ได้รับจากประสบการณ์ใช้งาน
จริงๆและเคทีซีจะไม่หยุดแค่นี้ เรายังคงท�างาน
หนกัต่อเนือ่ง เพือ่สรรหาสิง่ทีด่ทีีส่ดุมาน�าเสนอให้
ลูกค้าได้รับประโยชน์ครบทุกความต้องการ เพื่อ
สร้างความผูกพัน ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์เคทีซี
อย่างยั่งยืน”

เคทีซีปรับแผนกลยุทธ์

ด้านไอทีและดิจิทัล 

สนับสนุนประเทศไทยสู่สังคม

ไร้เงนิสด (Cashless Society) 

อย่างเต็มรูปแบบ 

ด้วย 3 แนวทางหลัก คือ 

1. ระบบต้องมีความเสถียร 

2. โมเดลธุรกิจที่จับต้องได้ 

3. กระบวนการท�างาน

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ต่อจากหน้า 10

“เคทีซี” เติบโตอย่างยั่งยืน : นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” (กลาง), นายปิยะศักดิ์ เตชะเสน 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - ช่องทางจัดจ�าหน่ายและธุรกิจร้านค้า “เคทีซี” (ซ้ายสุด), นางพิทยา วรปัญญาสกุล 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” (ที่ 2 จากซ้าย), นางสาวสุดาพร จันทร์วัฒนากุล รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร-ธุรกิจสินเชื่อบุคคล “เคทีซี” (ที่ 2 จากขวา) และ นายชุติเดช ชยุติ ซีเอฟโอ (CFO) “เคซีที” (ขวาสุด) 
ร่วมกันแถลงข่าวโชว์วิสัยทัศน์ทิศทางธุรกิจของ “เคทีซี” ในปี 2561

ฉบับดิจิตอลรายวัน 14ปีที่ 18 ฉบับที่ 4681 (1206) วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม  พ.ศ. 2560

ธุรกิจการเงิน
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ธุรกิจการเงิน

“เคทีซี” เผยทิศทางธุรกิจปี 2561 สนอง
ความต้องการของสมาชิกและผู้บริโภคเป็น
หลัก (Customer Needs) เดินหน้าโมเดล
ธุรกิจจับมือพันธมิตรรอบทิศด้านการตลาด
ไอที สตาร์ทอัพ และฟินเทค ผลักดันแผน
งานด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสู่สังคมไร้
เงนิสดเตม็รปูแบบ มัน่ใจสมาชกิบตัรเครดติ
และสนิเชือ่บคุคลกว่า 3,000,000 บญัช ีและ
ผู้บริโภคทั่วไทยจะได้รับประสบการณ์ที่ดี 
(Customer Experience) ช่วยเสริมสร้าง
ความผูกพันกับแบรนด์เคทีซีอย่างยั่งยืน
 นายระเฑยีร ศรมีงคล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร “เคทีซี” หรือบริษัท บัตรกรุงไทย 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในโลกปัจจุบัน
เทคโนโลยก้ีาวไปเรว็ สถาบนัการเงนิของไทยก�าลงั
เปลี่ยนผ่านหรือทรานส์ฟอร์มไปสู่โลกแห่งดิจิทัล
ไทยแลนด์ 4.0 ตามแผนการพฒันาระบบช�าระเงนิ
แบบอเีลค็โทรนคิส์แห่งชาต ิ(National ePayment) 
เคทีซีเองก็ได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ด้านไอทีและ
ดจิทิลั เพือ่สนบัสนนุประเทศไทยสูส่งัคมไร้เงนิสด 
(Cashless Society) อย่างเต็มรูปแบบ ด้วย 3 
แนวทางหลกั คอื 1. ระบบต้องมคีวามเสถยีร 2. 
โมเดลธุรกิจที่จับต้องได้ และ 3. กระบวนการ
ท�างานถกูต้องและมปีระสทิธภิาพโดยในปี 2561 
บริษัทฯ จะเดินหน้าขยายความร่วมมือกับทุก
พันธมิตรท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญโดดเด่นใน
ธรุกจินัน้นัน้ (Collaborative Business Model) 
แบบไม่มีขีดจ�ากัดไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทางการ
ตลาด กลุม่สตาร์ทอพั ฟินเทค หรอืร้านค้าทีม่จีดุ
แข็งโดดเด่นและพร้อมที่จะท�างานร่วมกับเคทีซี 
เพื่อน�าเสนอบริการที่มีคุณค่าให้กับสมาชิกและ
รองรบัธรุกรรมการเงนิผ่านช่องทางออนไลน์ทีม่าก
ขึน้ นอกจากนีเ้รายงัมแีผนปรบักลยทุธ์การตลาด
ในธรุกจิหลกัคอืบตัรเครดติสนิเชือ่บคุคลและร้าน
ค้าเพื่อสร้างโอกาสจากมาตรการของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ในการสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผู้
บรโิภคกลุม่เป้าหมายใหม่ และรกัษาฐานสมาชกิ
เดมิให้อยูก่บัแบรนด์เคทซีอีย่างยัง่ยนื”
 นายระเฑียร กล่าวว่า “เราศึกษาและทดสอบ
ระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าได้นวัตกรรม
บริการท่ีดีที่สุดและเหมาะสม มาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล
ซึง่เป็นธรุกจิหลกั ควบคูไ่ปกบัการศกึษาพฤตกิรรม
ความต้องการของลกูค้าจากฐานข้อมลู (Big Data) 
และวิเคราะห์ปัญหา (Pain Points) ที่มาจากลูก
ค้าจริงๆ เพื่อให้แน่ใจว่านวัตกรรมบริการที่จะน�า

ไปเสนอกบัลกูค้าต้องเป็นประโยชน์ มคีวามเสถยีร 
รวดเร็วใช้งานได้และปลอดภัยที่สุด ในขณะ
เดยีวกนัเมือ่ลกูค้ามกีารใช้จ่ายบตัรเครดติผ่านทาง
ออนไลน์มากขึ้น เราเองก็ต้องแน่ใจว่าเรามีระบบ
ทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัร้านค้าในการรองรบัธรุกรรมทีจ่ะ
เตบิโตมากขึน้ด้วยเช่นกนั ทีส่�าคญัจะต้องน�าเสนอ
ประสบการณ์ที่ดี (CX-Customer Experience) 
และเหนอืกว่าความคาดหมายของผูถ้อืบตัรเครดติ
ในการท�าธุรกรรม”
 นางพทิยา วรปัญญาสกลุ รองประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร - ธรุกจิบตัรเครดติ “เคทซี”ี 
กล่าวถึงกลยุทธ์การตลาดธุรกิจบัตรเครดิตในปี 
2561 ว่า “ทมีการตลาดของเคทซีจีะเดนิหน้าความ
ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจต่างๆ เพื่อสรรหาสิทธิ
พเิศษทีเ่ป็นประโยชน์ทกุหมวดการใช้จ่ายทีจ่�าเป็น 
และตอบสนองทกุเทรนด์ของไลฟ์สไตล์ทีจ่ะเกดิขึน้
อย่างเช่น หมวดกฬีา ท่องเทีย่ว ของเล่น ของสะสม 
สตัว์เลีย้ง และคอมมนูติีต่้างๆ เพือ่เป้าหมายของ
การเป็นบัตรเครดิตอันดับต้นต้นที่ทุกคนนึกถึง 
ผนวกเข้ากบักลยทุธ์สร้างสมัพนัธ์ระยะยาวกบัฐาน
สมาชิกเดิมด้วยโปรแกรมคะแนนสะสม KTC 
Forever Rewards โดยจะขยายทัง้รปูแบบการใช้
คะแนนทีห่ลากหลาย และเพิม่ช่องทางในการแลก
สนิค้าและบรกิารให้มากขึน้ รวมทัง้จะมุง่สร้างการ
รบัรูผ่้านสือ่ต่างๆ และช่องทางออนไลน์ให้สมาชกิ
ได้รบัทราบรายการส่งเสรมิการตลาด และบรกิาร
แบ่งช�าระ 0% KTC Flexi เพือ่สร้างโอกาสในการ
ใช้จ่ายผ่านบตัร รวมถงึพฒันาช่องทางออนไลน์ ให้
สมาชิกเคทีซีท�าธุรกรรมรายการต่างๆได้ด้วย
ตนเอง ผ่าน “Click KTC” บนเวบ็ไซต์ www.ktc.

co.th โฉมใหม่ หรือผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
“TapKTC” โดยเคทีซียังได้ปรับโฉมใหม่ของโม
บายแอพพลเิคชัน่ “TabKTC” เพิม่ฟังก์ชัน่การใช้
งานทีต่อบโจทย์ลกูค้า ใช้ง่าย สะดวก และสบายตา
กับฟีเจอร์จ�าเป็นที่ลูกค้าเลือกได้เอง เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในหลายด้าน นอก
เหนือจากความคุ้มค่า และความหลากหลายของ
สทิธพิเิศษทีเ่ราจะคดัสรรมาให้”
 นางสาวสุดาพร จันทร์วัฒนากุล รอง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร-ธรุกจิสนิเชือ่บคุคล 
“เคทซี”ี กล่าวถงึกลยทุธ์การตลาดของธรุกจิสนิ
เชือ่บคุคลในปี 2561 ว่า “ในปีหน้าคาดว่าตลาดสนิ
เชื่อบุคคลจะมีการแข่งขันสูงและมีความท้าทายผู้
ประกอบการมากขึน้กว่าเดมิ จากกฎเกณฑ์ทีแ่บงก์
ชาตปิระกาศใช้เมือ่วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 ทีผ่่าน
มา โดยในส่วนของเคทีซีจะพิจารณาขยายฐาน
สมาชกิใหม่ ไปยงักลุม่เป้าหมายศกัยภาพทีม่รีาย
ได้ 30,000 บาทมากขึน้ เพราะไม่มกีารจ�ากดัวงเงนิ 
และจ�านวนสถาบนัการเงิน ในขณะเดยีวกนัจะน�า
เสนอผลติภณัฑ์ให้กบัผูม้รีายได้น้อยกว่า 30,000 
บาท ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าส�าคัญของบริษัทฯ โดย
เฉพาะผูท้ีเ่พิง่จบการศกึษาและมงีานประจ�าท�าเพือ่
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ เคทีซี พราว “KTC 
PROUD” เป็นบตัรใบแรกทีเ่คยีงคูก่บัผูใ้ช้ และเป็น
ที่ปรึกษาทางการเงินในยามที่จ�าเป็น ในขณะ
เดยีวกัน บริษทัฯ จะพัฒนาคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์
และบรหิารสนิเชือ่พร้อมใช้ “เคทซี ีพราว” ให้ตอบ
โจทย์สมาชกิมากขึน้ ผ่านช่องทางออนไลน์เพือ่ให้
ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในยุคดิจิทัล เช่น 
Cash Online การเบกิเงนิสดผ่านโทรศพัท์มอืถอื
และเวบ็ไซต์เคทซี ีส�าหรบัผูท้ีม่เีงนิฝากกบัธนาคาร
กรงุไทย หรอืการขอรหสัผ่านด้วยตวัเอง ที ่ Click 
KTC บนเวบ็ไซต์หรอืโมบาย แอพฯ “TabKTC” 
หรือท�ารายการอัตโนมัติทางโทรศัพท์ด้วยระบบ 
IVR รวมทัง้บรหิารจดัการพอร์ตลูกหนีท้ีม่อียู ่ให้มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ และผกูพนักบัเคทซีอีย่างย่ังยืน 
ด้วยโปรแกรมการตลาดรปูแบบใหม่ใหม่ทีแ่ตกต่าง 
และตรงกบัความต้องการของสมาชกิ เช่น การแบ่ง
เบาภาระหนี ้ และค่าของชพี คอร์สการให้ความรู้
เพ่ือสร้างรายได้เสริม การพฒันาคณุภาพชวีติต่างๆ 
ปัจจบุนัเคทซี ีมีสมาชกิสินเชือ่บคุคล 850,383 บญัชี 
(ข้อมลู ณ 30 มถินุายน 2560)”
 นายปิยะศกัดิ ์เตชะเสน รองประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารอาวโุส - ช่องทางจดัจ�าหน่าย
และธรุกจิร้านค้า “เคทซีี” กล่าวถงึกลยุทธ์การ

“เคทีซี” พร้อม 100% บนแพลทฟอร์มดิจิทัล

หนุนแนวรัฐสู่ “สังคมไร้เงินสด” เต็มรูปแบบ 

นายระเฑียร ศรีมงคล

ฉบับดิจิตอลรายวัน 13ปีที่ 18 ฉบับที่ 4681 (1206) วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม  พ.ศ. 2560
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อ่านต่อหน้า 11

บรหิารช่องทางจดัจ�าหน่ายและธรุกิจร้านค้าว่า “ใน
ปี 2561 ถอืเป็นปีแห่งความท้าทายในการขยายฐาน
ลกูค้าใหม่เพือ่ให้ ตอบรบักบักฎเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยทีอ่อกมา เคทซีมีกีารปรบักลยทุธ์
แนวคดิ และวิธกีารท�างานใหม่ทัง้กระบวนการให้
เหมาะสม โดยในส่วนของธุรกิจช่องทางจัดจ�าหน่าย
จะมุง่ไปที ่4 แนวทางหลักคอื 1. เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการขยายฐานลกูค้าคณุภาพให้ตรงกลุม่มากกว่า
การเน้นปริมาณเน้นกลุ ่มคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 
30,000 บาทมากขึน้เนือ่งจากมกีารใช้จ่ายต่อเดอืน
สงูและมอีตัรานีเ่สยีทีต่�า่กว่ากลุม่ทีม่รีายได้ต�า่กว่า 
30,000 บาท 2. เน้นช่องทางออนไลน์ในการเข้าถงึ
กลุม่ลกูค้ากลุม่คนรุน่ใหม่ทางเวบ็ไซต์ www.ktc.
co.th โมบาย แอพฯ “ TabKTC” และ QR Code 
รวมถงึจะร่วมมอืกบัพนัธมติรธรุกจิทีเ่ป็นสือ่กลาง
ในการรบัสมคัรบตัรเครดติและสนิเชือ่บคุคลผ่าน
ออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น 3. ใช้ช่องทางสาขาของ
ธนาคารกรุงไทยและตัวแทนขาย (Outsourse 
Sales) ทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศเป็นช่องทางหลกั
ในการขยายฐานสมาชิก 4. ใช้โปรแกรมและ
แคมเปญการตลาดทีน่่าสนใจและหลากหลายของ
เคทซีกีระตุน้ความสนใจผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมายให้
มาสมคัรเป็นลูกค้า”
 ส�าหรับการบริหารธุรกิจร้านค้ารับบัตรในปี 
2561 บรษิทัฯ มเีป้าหมายเตบิโตของธรุกจิร้านค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์มากย่ิงขึ้น เพ่ิมทางเลือก
ใหม่ให้แก่ร้านค้าในการรบัช�าระสนิค้าและบรกิาร
ที่หลากหลาย น�าเสนอบริการ KTC Payment 
Solutions ที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของคู่ค้า 
และขยายตลาด เจาะร้านค้าขนาดกลางและขนาด
เลก็โดยใช้ QR Code Payment ในการขบัเคลือ่น 
ซึ่งมีความคล่องตัวและช่วยให้ร้านค้าบริหาร

ต้นทนุได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตอบโจทย์สงัคมไร้
เงินสด พร้อมทั้งน�าเสนอ Allpay O2O (Online 
to Offline) Payment ให้กบัร้านค้าในหลายธรุกจิ
เพื่อเร่งขยายจุดรับช�าระสินค้าและบริการตาม
แหล่งท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัความนยิมจากกลุม่นกัท่อง
เที่ยวจีน ท้ังดิวต้ีฟรีช็อป ร้านอาหาร จิวเวอร่ี 
เครื่องส�าอาง”
	 นายชุติเดช	ชยุติ	ซีเอฟโอ	(CFO)	“เคซี
ท”ี	กล่าวถงึแนวโน้มเศรษฐกจิและกลยทุธ์ในการ
บริหารการเงินว่า “เคทีซียังคงความสามารถใน
การสร้างรายได้และการท�าก�าไร รวมถึงยัง
สามารถควบคุมให้สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดราย
ได้อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม แม้จะต้องพบกับ
ความท้าทายใหม่จากหลายปัจจัยก็ตาม บริษัทฯ 
ยังคงยืนยันว่าก�าไรปี 2560 จะเติบโต 10% ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ส�าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจของ
ประเทศในปี 2561 มีแนวโน้มเชิงบวกจากสภาพ
เศรษฐกิจต่างประเทศที่ขยับตัวดีขึ้น ส่งผลให้การ
ส่งออกในประเทศดีตามไปด้วย รวมไปถึงจีดีพี 
(GDP) ที่มีแนวโน้มขยับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม 
มกีารคาดการณ์ว่า แนวโน้มอตัราดอกเบีย้จะปรบั
ตวัสงูขึน้ในปีหน้า ส�าหรบักลยทุธ์การบรหิารด้าน
การเงินของเคทีซีในปี 2561 บริษัทฯ จะยังคงมุ่ง
เน้นให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และมีเสถียรภาพ
โดยจัดบริหารต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต้องการค้นหาต้นทนุทีต่�า่ และเพิม่สดัส่วนของเงนิ
กู้ระยะยาวมากข้ึน รวมทั้งมีแผนจะออกหุ้นกู้ใน
ระยะยาวกว่าเดิม เพื่อทดแทนหุ้นกู ้ที่จะครบ
ก�าหนดในปีหน้า”
 “ส่วนการตัง้ส�ารองของบรษิทัฯ ตามแนวทาง
ของมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ทางบริษัทที่ปรึกษา
ของบริษัทฯ ได้สอบทานโมเดล ที่ใช้ในการ

ค�านวณส�ารองว่าสอดคล้องกับหลักการและเป็น
ไปตามแนวทางของมาตรฐาน IFRS 9 แล้ว ดัง
นัน้ในสิน้ปี 2560 นีบ้รษิทัฯ จะปรบัตวัเลขการตัง้
ส�ารองในส่วนต่างๆให้เพียงพอตาม IFRS 9 และ
พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานโดยคาดว่าไม่มี
ผลกระทบที่มีนัยส�าคัญในต้นปี 2562 ที่บริษัทฯ 
จะน�ามาตรฐานฉบับดังกล ่าวมาถือปฏิบัติ 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังพร้อมรับช�าระเงินและจ่าย
เงิน (Bill Payment) ผ่านระบบพร้อมเพย์ในสิ้นปี 
2560 และมีแผนเข้าร่วมในโครงการระบบภาษี 
และเอกสารธุรกรรมอีเล็คทรอนิกส์ (E-Tax 
System) เป็นกลุม่แรก ซึง่กรมสรรพากรจะเริม่น�า
มาใช้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561” 
  นายระเฑยีร กล่าวปิดท้ายว่า “ เคทซีมีุง่ขยาย
ธรุกจิเตบิโตอย่างยัง่ยนืด้วยโมเดลธรุกจิทีแ่ตกต่าง
และเป็นรูปธรรมโดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนให้ธุรกิจขับเคลื่อนอย่างมีเสถียรภาพ 
เราคดิว่าวนันีเ้คทซีพีร้อมเกอืบ 100% ส�าหรบัการ
รองรบัแพลทฟอร์มงานดจิทิลัอย่างเตม็ที ่และเชือ่
ว่าลูกค้าจะได้รับบริการด้านดิจิทัลท่ีดีท่ีสุดของ
วงการบัตรเครดิตในขณะนี้ และพร้อมจะให้สมา
ชิกเคทีซี หรือแม้กระทั่งผู้บริโภค ท่ีอาจจะเป็น
ลกูค้าเราในอนาคต เป็นผูพ้สิจูน์และบอกเรา เพือ่
ให้เราได้มีโอกาสปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่ง
ขึน้ เพราะการจะท�าให้ลกูค้าหรอืสมาชกิผกูพนักบั
แบรนด์เคทีซีได้อย่างยั่งยืน ควรมาจากความพึง
พอใจของลูกค้าที่ได้รับจากประสบการณ์ใช้งาน
จริงๆและเคทีซีจะไม่หยุดแค่นี้ เรายังคงท�างาน
หนกัต่อเนือ่ง เพือ่สรรหาสิง่ทีด่ทีีส่ดุมาน�าเสนอให้
ลูกค้าได้รับประโยชน์ครบทุกความต้องการ เพื่อ
สร้างความผูกพัน ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์เคทีซี
อย่างยั่งยืน”

เคทีซีปรับแผนกลยุทธ์

ด้านไอทีและดิจิทัล 

สนับสนุนประเทศไทยสู่สังคม

ไร้เงนิสด (Cashless Society) 

อย่างเต็มรูปแบบ 

ด้วย 3 แนวทางหลัก คือ 

1. ระบบต้องมีความเสถียร 

2. โมเดลธุรกิจที่จับต้องได้ 

3. กระบวนการท�างาน

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ต่อจากหน้า 10

“เคทีซี” เติบโตอย่างยั่งยืน : นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” (กลาง), นายปิยะศักดิ์ เตชะเสน 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - ช่องทางจัดจ�าหน่ายและธุรกิจร้านค้า “เคทีซี” (ซ้ายสุด), นางพิทยา วรปัญญาสกุล 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” (ที่ 2 จากซ้าย), นางสาวสุดาพร จันทร์วัฒนากุล รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร-ธุรกิจสินเชื่อบุคคล “เคทีซี” (ที่ 2 จากขวา) และ นายชุติเดช ชยุติ ซีเอฟโอ (CFO) “เคซีที” (ขวาสุด) 
ร่วมกันแถลงข่าวโชว์วิสัยทัศน์ทิศทางธุรกิจของ “เคทีซี” ในปี 2561
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ธุรกิจการเงิน
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ผู้อ�านวยการอาวุโส	 ฝ่ายตราสาร
อนุพันธ์	 บริษัทหลักทรัพย์	 เอเซีย	
พลสั	จ�ากดั	แถลงข่าวเปิดตวั	SET50	
DW08	พร้อมซือ้-ขายในตลาดหลกั
ทรัพย์ฯวันแรก	 ท่ีหอประชุมศุกรีย	์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
J	14.00	น.	พรชยั จนัทรศภุแสง 
ผูอ้�านวยการธรุกจิสือ่และดจิทิลั	บมจ.
เออาร์ไอพี	 แถลงข่าวการจัดงาน	
COMMART	ส่งท้ายปี	2017	ท่ีบมจ.
เออาร์ไอพ	ีJ สรุชยั เชษฐโชต-ิ

เชาว์ เก่งชน	 กรรมการผู้จัดการ	
บริษัท	 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 จ�ากัด	
แถลงข่าวปรบัประมาณการเศรษฐ-
กจิไทย	ทีธ่นาคารกสกิรไทย	อาคาร
พหลโยธนิ	J	13.00	น.	ยทุธศกัดิ์ 
สุภสร	 ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย	เปิด	Exhibition	โครง	
การตามรอยศาสตร์พระราชาเพ่ือ
การท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนื	ทีเ่อม็โพเรีย่ม	
แกลอรี	่ ศนูย์การค้า	 ดเิอม็โพเรีย่ม	
J	13.45	น. วรีะศกัดิ ์นิม่ขนุทด 

J	09.30	น.	ชยัวฒัน์ อทุยัวรรณ์ 
ประธานกรรมการธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย	แถลงข่าวความคบื
หน้าผลการด�าเนนิงานของธนาคาร	
ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	
ส�านกังานใหญ่	J 10.00	น.	ดร. 

ศักดิ์	เชิญรับชม	รายการเจาะประ	
เดน็	 เทปพิเศษเทิดพระเกยีรตพิระ	
บาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช	ทกุวนัเวลา	12.10	น.	ทาง
ช่อง	8	โดยได้รบัเกยีรตจิากผู้ใกล้ชดิ
เบือ้งพระยคุลบาทฯ	มาร่วมถ่ายทอด
พระราชกรณยีกิจและความประทบั
ใจที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์
ท่าน	อาท	ิม.ล.สราล	ีกติยิากร,	ปรา-	
โมทย์	ไม้กลดั,	ดร.คณุหญงิกลัยา	โส- 
ภณพนชิ,	หม่อมหลวงปนดัดา	ดศิกลุ

โครงการอาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีน
เป็นโครงการทีร่ฐับาลจดัต้ังขึน้	เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและ
ภาวะทพุโภชนาการในเดก็	ซึง่องค์	
การอาหารและเกษตรแห่งสหประ	
ชาชาต(ิเอฟเอโอ)ได้แนะน�าให้เดก็
ได้ดื่มนมซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการสูงอนัส่งผลต่อพฒั	
นาการด้านต่างๆของเดก็
 ดร.ณรงค์ฤทธิ ์วงศ์สวุรรณ 
ผู้อ�านวยการองค์การส่งเสริมกิจ	
การโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)	
กล่าวถึงแนวทางบริหารจัดการ
โครงการนมโรงเรยีนช่วงปิดภาคนี้
ว่า	 พลเอกฉัตรชัย	 สาริกัลยะ	 รัฐ	
มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มนีโยบายให้มกีารเพ่ิมคุณ	
ภาพและมาตรฐานของนมโรงเรยีน
ให้สงูขึน้ในปีการศกึษา	2560	เพ่ือ

คุมเข้มโครงการ‘นมโรงเรียน’

ต้องมใีบรับรองโรงงานและผ่านการ
ตรวจคุณภาพนมจากอย.และไม่ถูก
ไม่เป็นผูถ้กูตดัสทิธใินเทอมท่ีแล้ว
และมกีารขนส่งนมถกูหลกัอนามยั	
ส่วนโรงเรียนก็จะต้องมีสัญญาซื้อ	
ขายกบัอ.ส.ค.และผูป้ระกอบการ	และ
มกีารตรวจสอบคณุภาพและการจดั
เกบ็นมพาสเจอร์ไรส์และนม	UHT	
อย่างถูกต้องที่โรงเรียน	 ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผลิต-
ภณัฑ์นมรายใหม่ได้เข้าสูร่ะบบการ
ผลิตนมโรงเรียนเพิ่มขึ้นและให้มี
การรณรงค์การบรโิภคนมของประ	
เทศอย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้ให้มกีารพัฒ	
นารูปแบบของผลิตภัณฑ์นมโรง-
เรยีนเพือ่ให้เดก็ชอบดืม่นมมากขึน้	
ทัง้นี	้ผูท้ีไ่ม่ปฏบิตัติามเงือ่นไขจะมี
บทลงโทษ	โดยไม่ได้รบัสทิธกิารจ�า	
หน่ายนมในโครงการนมโรงเรยีนอกี

ให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมคุณภาพ
และปรับวิธีการจัดสรรโควตาให้
เกิดความเป็นธรรม	 โปร่งใสกับผู้
ประกอบการ	รวมทัง้ตอบสนองและ
ประโยชน์แก่นกัเรยีน	เกษตรกรและ
สหกรณ์อย่างย่ังยืนรวมทั้งเร่งหา
มาตรการในการรบัมอืสถานการณ์
นมล้นตลาดในช่วงปิดภาคเรียน
อย่างรดักมุ
	 รฐัมนตรว่ีาการฯมคีวามห่วงใย
เรื่องปัญหานมล้นในช่วงปิดเทอม
มาก	และก�าชบัหนกัแน่นอย่าให้เกดิ
เดด็ขาดเพราะไม่อยากให้เกษตรกร
ผูเ้ลีย้งโคนมต้องประสบปัญหาเดอืด
ร้อน	อสค.จงึได้เรยีกประชมุสมาคม
ทีเ่กีย่วข้องทัง้	4	แห่งมาหารอืเพือ่
ขอความร่วมมอืกนัเพือ่สร้างความ
ยั่งยืนในอุตสาหกรรมนมไทยทั้ง
ปัจจบุนัและอนาคต	โดยเน้นใน	3	

เรือ่งคือช่วยกันบรหิารจัดการน�า้-
นมดบิไม่ให้เกดิปัญหานมล้น	ผลติ
นมโรงเรียนให้ได้คุณภาพมาตร	
ฐานยิ่งขึ้นและการจัดสรรโควตา
ต้องโปร่งใส	เป็นธรรมกบัทกุฝ่าย	
	 ส�าหรับหลักเกณฑ์และมาตร	
ฐานควบคุมแนวการผลิตนมโรง-
เรียน	 เบื้องต้นฟาร์มเกษตรกรจะ
ต้องมโีรงเรอืนได้มาตรฐาน	GAP	
มีสัตว์แพทย์คอยควบคุมผลิตนม
ปลอดภัยได้คุณภาพ	 ส่วนขั้นของ
ศนูย์รวบรวมน�า้นมดบิหรอืสหกรณ์
รวบรวมน�้านมจะต้องมีผ่านระบบ	
GMP	 มีการตรวจคุณภาพน�้านม
ประจ�าเดอืนโดยกรมปศสัุตว์	 ปร-ิ
มาณของแขง็ไม่น้อยกว่า	(Total	So	
lid)	12.15%	ปรมิาณเซลล์เมด็เลอืด
ขาวไม่น้อยกว่า	 650,000	 cell/cc	
ส่วนผู้ประกอบการหรือโรงงานจะ

ดร.ณรงค์ฤทธิ ์วงศ์สวุรรณ
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มร.วงุ ชอย กรรมการผูจ้ดัการ บจก.อมอร์แปซฟิิค (ประเทศไทย) มอบเงิน
บรจิาคจากโครงการ LANEIGE-REFILL ME จ�านวน 300,000 บาท มอบ
ให้ มลูนธิอิทุกพฒัน์ ในพระบรมราชปูถมัภ์และ 100,000 บาท มอบให้ มลูนธิิ
ชัยพฒันาเพือ่น�าไปพฒันาแหล่งน�า้ดืม่ในถิน่ธรุกนัดารในประเทศไทย 

มร.อนัดรีย์ เบชตา เอกอคัรราชทตูยเูครนประจ�าประเทศไทย เป็นประธาน  
จดังานเลีย้งฉลอง “วันชาตยิเูครนครบรอบ 26 ปี และ 25 ปีความสมัพันธ์
ระหว่างยเูครนกบัประเทศไทย” โดยม ีดร.ปรีชา ถิรกจิพงศ์ กงสลุกติติมศกัดิ์
ยเูครนประจ�าประเทศไทย ร่วมแสดงความยนิดด้ีวย ทีโ่รงแรมคอนราด  

พรเทพ การศพัท์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม ประธานในพธิปิีดและ
แถลงข่าวความส�าเรจ็ กจิกรรมการพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่เพิม่ศกัยภาพสู่ตลาด
สากล โดยม ีวชริะ แก้วกอ ผอ.ฝ่ายประสานงานเครอืข่ายผูใ้ห้บรกิาร SMEs 
ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมงาน 

ชาตชิาย พยหุนาวีชยั ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในการแถลง
ข่าวเปิดตวัโครงการ “แสงแห่งรัก” โดยม ีวิภาภรณ์ ชยัรัตน์ และ โชคชยั คณุา-
วัฒน์ รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน, สุนารี ราชสีมา และ เก่ง ธชย ประทมุ
วรรณ ผู้ขบัร้องและประพนัธ์เพลงแสงแห่งรัก ร่วมงานแถลงข่าว 

บญัญตั ิค�านณูวฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ซพี ีออลล์ และ กนกพร 
ประสทิธิผ์ล นายกสมาคมผู้ผลติข่าวออนไลน์ จัดงานประกาศผลรางวัลข่าว
ดจิติอลยอดเยีย่มประจ�าปี 2560 พร้อมมอบรางวลัและโล่ห์เชดิชเูกยีรตผู้ิผลติ
ข่าวออนไลน์ ทีโ่รงแรมเดอะสโุกศลกรงุเทพฯ

วิจติร เจยีมวิจติรกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และประธานกรรมการบรหิาร 
สุเทพ บรุะมาน กรรมการ บมจ.ทุง่คาฮาเบอร์ แถลงข่าวเปิดแผนธรุกจิใหม่ 
(Road Map) และ เปิดตวัโครงการพลงังานทดแทน ปัจจบุนั และอนาคตธรุกจิ
พลงังานทดแทน ทีอ่าคาร CWทาวเวอร์ 

พ.อ.รศ.นพ.ทว ีทรงพฒันาศลิป์ ประธานชมรมผูเ้ชีย่วชาญโรคกระดกูพรนุ ภาย
ใต้มลูนธิโิรคกระดกุพรนุแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกบั พรชยั สวสัดิสุ์ขสบชยั 
กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่บรษิทัดชัมลิล์ จดักจิกรรมเดนิ-วิง่การกศุล Fit Your 
Bone Run for Healthy Bone 2017

ฉทัทนัต์ กญุชร ณ อยธุยา และ วรลกัษณ์ ตลุาภรณ์ เปิดงาน The Mall 
Shopping Center Travel & Adventure งานทีร่วบรวมสินค้าและอปุกรณ์ 
การท่องเทีย่วครบทกุรปูแบบตอบสนองความต้องการของผูร้กัการท่องเทีย่ว
ได้มากทีสุ่ด ทีแ่กรนด์ ฮออล์ ชัน้ G เดอะมอลล์ บางกะปิ
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ดร.สทุธิพล ทวชัียการ เลขาธกิารคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธรุกิจประกนัภยั (คปภ.) ร่วมแสดงความยินดีกบัตวัแทนของบริษทั ไทยประกนั
ชวีติ จ�ากดั (มหาชน) ทีไ่ด้รบัรางวลัตวัแทนประกนัชวีติคณุภาพดเีด่น ประจ�า
ปี 2559 ในพธิมีอบรางวลัประกนัภยัดเีด่นครบวงจร 

วินยั ด�ารงค์มงคลกลุ, วัฒนชยั คุ้มวงค์ด ี นดัเพือ่นๆรองอยัการสงูสดุ จดั      
งานเลีย้งส่ง พงษ์นวัิฒน์ ยทุธภณัฑ์บรภิาร พร้อมเลีย้งรบั เขม็ชยั ชตุวิงศ์   
อยัการสูงสุดคนใหม่ โดยม ีศ.สม จาตศุรีพทิกัษ์, ไพรัช วรปาณ ิและ วงค์สกลุ 
กติตหิรหมวงค์ มาร่วมงานด้วย ทีโ่รงแรมโซทวินทาวเวอร์

ถาวร คณานบั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ท่าเรอืประจวบ จ�ากดั ร่วมเป็น
วทิยากรบรรยายพเิศษในเรือ่ง “การเชือ่มโยงแลนด์บรดิจ์สูท่่าเรอืมะริด” โดย
ม ีพงษ์ศกัดิ ์พบิลูย์ศกัดิ ์รองเลขาธกิารสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น
ประธานในพธิเีปิดงาน ทีส่ภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ศ.นพ.สทุธพินัธ์ จติพมิลมาศ ผูอ้�านวยการส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั 
(สกว.) เป็นประธานเปิดตัวงาน 3 “แอปพลิเคชันของส�านักงานกองทุน
สนบัสนนุการวิจยั (สกว.)” เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเข้าถงึการวิ
จยัในยคุ 4.0 ทีล่านเซน็ทรัลคอร์ท ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์

บษุยา สถริพพิฒัน์กลุ รองกรรมการผูอ้�านวยการ สายงานบรหิารลกูค้าและ
การบรกิาร เอไอเอส มอบโชคใหญ่ “อุน่ใจทองค�า” มลูค่า 1 ล้านบาท ให้แก่ 
อรสิรา นชุนาบ ีลกูค้าเอไอเอสผูโ้ชคดจีากจงัหวดัสมทุรปราการ ทีร่่วมสนกุใน
แคมเปญ “โชคทองถล่มทบัปี 9” ในรายการ “ไมค์ทองค�า” 

สทิธชิยั แก้วจนิดา ตวัแทนจาก บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) มอบรางวลัให้กับ 
ภาลนิ ีสนิทอง นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 คณะครศุาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย มหาวทิ-
ยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ี ผูค้ว้ารางวลัชนะเลศิ และ ผูไ้ด้รบัรางวลัรองชนะเลศิ
ตามล�าดบั จากโครงการประกวดพดูพจนศลิป์ปี 2 “พลงัแห่งความเก้ือกูล” 

อ�าไพพรรณ จริาธวิฒัน์ ประธานแบรนด์โอโตยะและ วชิช์ อ�า่ทมิ ผูอ้�านวยการ
อาวโุส แบรนด์โอโตยะ บรษิทั ซอีาร์จ ีอนิเตอร์ เนชัน่แนลฟูด้ส์ จ�ากดั จดังาน 
OOTOYA SERVICE Excellence Contest 2017 “Hospitality Angel” เพือ่
คดัเลอืกหาสดุยอดพนกังานทีใ่ห้บรกิารเป็นเลศิ 

เนาวรตัน์ วทิรูปกรณ์ ผูช่้วยรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร พร้อมคณะผูบ้รหิาร 
บริษัท อสีเทร์ินโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะนกัลงทนุ 
ในโอกาสเข้าเยีย่มชมศนูย์นวตักรรมและกระบวนการผลติของกลุม่บรษิทั ณ 
สวนอตุสาหกรรม ไอพพี ีอ.นคิมพฒันา จ.ระยอง 


