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เตอร์ชอ็กไปถงึ 4 รฐัมนตรทีี่
เปิดตัวเล่นการเมืองสังกัด
พรรคพลงัประชารฐัทีต้่องเจอ
แรงกดดนัให้ลาออก เพือ่เปิด
โอกาสให้ปรบัคณะรฐัมนตรี
ไปพร้อมกันในคร้ังเดยีว ไม่
ต้องปรบัอกีครัง้หลงัมพีระราช
กฤษฎกีาก�าหนดวนัเลอืกตัง้ 
ตามทีป่ระกาศไว้ว่าจะลาออก
เมือ่ถงึเวลาเหมาะสม
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๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

การเมอืงหลังวันที ่31 ตลุาคม
อาจจ�าเป็นต้องมกีารเปลีย่น 
แปลงหากผลการตัดสนิของ
ศาลรฐัธรรมนญูออกมาว่านาย
ดอน ปรมตัถ์วนิยั ขาดคณุสมบตัิ
การเป็นรฐัมนตรีตามค�าร้อง
ของคณะกรรมการการเลอืก
ตัง้ หากเก้าอีร้ฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการต่างประเทศมี
อนัต้องว่างลงท�าให้ต้องมกีาร
ปรบัคณะรฐัมนตรี จะเกดิอาฟ

อดทนแก้ปัญหา
การแก้ปัญหาต้องมคีวาม
อดทนอดกลั้นและฉลาด
รอบรูด้้วย  
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การเมืองไม่ว่ายคุใดยงัหนไีม่พ้นการ
ประดษิฐ์ค�าแบบศรธีนญชยัมาใช้
ตอบโต้กล่าวหากนั ไม่ว่าจะเป็นนกัการ
เมืองทีม่าจากการแต่งตัง้หรอืลากต้ัง

เป็นเรือ่งน่าข�าทีย่คุปัจจบุนัยงั
เถียงกันเรื่อง “บัตรคนจน” กับ
บัตร “สวัสดิการแห่งรัฐ” โดยไม่
ดสูาระส�าคญัของสิง่ทีป่ระชาชนได้
รับจากบัตร

ฝ่ายหนึง่เรยีกว่า “บตัรคนจน” 
เพราะเหน็ว่ารฐับาลใช้งบประมาณ
หาเสยีงกบัผูม้รีายได้น้อยแบบลด
แลกแจกแถมให้ฟรี เพ่ือมุง่หวงัผล
ทางการเมอืง และเป็นการแบ่งแยก
ประชาชนระหว่างคนมีบตัรกบัไม่มี
บัตร

ฝ่ายหนึง่บอกว่า “บตัรสวสัดิการ
แห่งรฐั” ท�าเพือ่ช่วยเหลอืประชาชน
ผู้มรีายได้น้อยให้มโีอกาสทางสงัคม 
บรรเทาความเดือดร้อน ไม่ได้หวงั
คะแนนเสยีง หวงัความนยิมทางการ
เมือง

อีกเรือ่งทีเ่ถยีงกนัหน้าด�าหน้า
แดงคือการโดดเข้าสู่โลกโซเชียล 
อย่างเต็มรปูแบบของผู้น�ารฐับาลท่ี
ฝ่ายหนึง่ยนืยนัไม่ได้ท�าเพือ่หาเสยีง 
ไม่ได้ท�าเพื่อหวังผลทางการเมือง 
แต่อกีฝ่ายหนึง่เหน็ว่าเป็นการเอา
เปรียบคนอื่นที่ยังไม่สามารถหา

‘ดอน’อาฟเตอร์ช็อก 
ราชกฤษฎีกาก�าหนดวนัเลือกตัง้เพือ่
ไปท�างานการเมอืงเตม็เวลาในการ
จดัทัพสูศ้กึเลอืกต้ังและตดัข้อครหา
เอาเปรยีบคนอืน่ ตดัความเสีย่งการ
ทบัซ้อนในอ�านาจหน้าทีท่ีอ่าจท�าให้
มคีวามเสีย่งต่อการท�าผดิกฎหมาย

แต่หากศาลรฐัธรรมนญูตดัสนิ
ให้นายดอนต้องพ้นจากต�าแหน่ง
รฐัมนตร ีและจ�าเป็นต้องมกีารปรบั
คณะรฐัมนตร ีไม่ว่า 4 รฐัมนตรจีะ
ถอืโอกาสลาออกเพือ่ให้มีการปรบั
คณะรฐัมนตรไีปพร้อมกันครัง้เดยีว
เลยหรอืไม่ จะต้องมแีรงกดดนัให้
ลาออกแน่นอน

ทัง้นีเ้พราะดตูามเงือ่นเวลาที่
คาดกันว่าจะมีพระราชกฤษฎกีาเลือก
ตัง้ออกมาในช่วงกลางเดือนธนัวาคม
กเ็หลอืเวลาอยูใ่นต�าแหน่งเพียงเดือน
เศษ หากคดิจะลาออกหลังมพีระราช
กฤษฎกีาเลอืกตัง้อยู่แล้วไม่มคีวาม
จ�าเป็นต้องยือ้อยูใ่นต�าแหน่งแล้วไป
ลาออกตอนนัน้ ซึง่จะท�าให้ต้องมี
การปรบัคณะรฐัมนตรีแบบขยกัขย่อน

อย่างไรกต็าม หากผูมี้อ�านาจ
ยงัอยากให้ 4 รฐัมนตรนีัง่ทบัเก้าอี้
ต่อไปจนนาทสีดุท้ายไม่ว่าจะด้วย
เหตผุลข้ออ้างใดกย็งัพอมทีางออกที่
ท�าได้คอื ตัง้รองนายกรฐัมนตรคีน
ใดคนหนึง่รกัษาการต�าแหน่งรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศไป
พลางก่อน รอให้ถงึเวลา 4 รัฐมนตรี
ต้องลาออกเพือ่ลดแรงกดดนัทางการ
เมอืงค่อยปรบัคณะรฐัมนตรพีร้อม
กนัในครัง้เดยีวกส็ามารถท�าได้

แต่ท้ังหมดนีอ้าจไม่เกดิขึน้
เลยกไ็ด้หากวนัที ่31 ตลุาคม ผล
การตดัสินของศาลรฐัธรรมนญู
ออกมาว่านายดอนไม่ขาดคณุสมบตัิ
การเป็นรฐัมนตรี

ท้ังหมดน้ีอาจไม่เกิดข้ึนเลยก็ได้
หากผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ
ออกมาว่านายดอนไม่ขาดคุณสมบัติ

เสยีงผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
ได้เพราะตดิค�าสัง่ของฝ่ายแรก

ขณะที่ประชาชนน่าจะรู้เป้า
หมายของการโดดมาเล่นเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ในตอนน้ีท่ีใกล้จะมี
การเลือกตั้งว่าคืออะไร เพราะ
ประชาชนมข้ีอสงสัยเหมอืนกนัว่า
อยู่มาตั้งนาน ประกาศต่อสังคม
บ่อยๆว่าไม่ชอบสื่อโซเชียล แล้ว
ท�าไมจงึอยากมาส่ือสารกับประชาชน
ผ่านโลกโซเชยีลในตอนนี้

ตดัฉากมาทีเ่รือ่งทีอ่าจสง่ผล 
กระทบต่อรฐับาลทหาร คสช. ทีอ่าจ
ต้องมกีารเปล่ียนแปลง นัน่คอืกรณี
การขาดคณุสมบตักิารเป็นรฐัมนตรี
ของนายดอน ปรมตัถ์วินยั รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตาม
ทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) 
ย่ืนค�าร้องให้ศาลรัฐธรรมนญูชีข้าด
กรณคู่ีสมรสถอืหุน้เกนิกว่ากฎหมาย

ก�าหนด และไม่ได้แจ้งต่อคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาต ิ(ป.ป.ช.)

ศาลรฐัธรรมนญูได้พจิารณา
พยานหลกัฐานต่างๆครบถ้วนแล้ว 
และนดัตัดสนิวันที ่ 31 ตุลาคมนี้ 
เวลา 14.00 น.

ถ้าผลออกมาว่าผิดก็ต้องพ้น
จากการท�าหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้
ต�าแหน่งรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การต่างประเทศว่างลง จ�าเป็นต้อง
มกีารปรบัคณะรฐัมนตรหีาคนใหม่
เข้าไปท�าหน้าทีแ่ทน และในโอกาส
เดียวกันน้ีอาจเกดิอาฟเตอร์ชอ็กไป
ถงึรฐัมนตรตี�าแหน่งอืน่ๆด้วย

โดยเฉพาะ 4 รฐัมนตรทีี่
เปิดตวัเล่นการเมอืงกบัพรรค
พลงัประชารฐั

แม้เดิมที 4 รัฐมนตรีอาจมี
ความตัง้ใจจะลาออกหลงัจากมพีระ
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In Brief : ย่อความ

อดทนแก้ปัญหา

ทรรศนะ

ไม่ว่าปัญหาอะไรกต้็องอดทน

ไว้ก่อน ขนัตเิป็นเรือ่งทีส่�าคัญ

ท่ีสดุ ธรรมะถ้าขาดตัวนีเ้มือ่ไร

ก็แก้ปัญหาได้ยาก ปัญหา

การเมอืงแก้ไม่ตกกเ็พราะไม่

อดทน แพ้ในสภากอ็อกมาสู้

บนถนน

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ค�าแสลง?
ค�าตอบของ “บ๊ิกแดง” พล.อ.อภริชัต์ 
คงสมพงษ์ ไม่ยนืยันว่าจะไม่มีการท�า 
“รฐัประหาร” โดยระบุว่าอยูท่ีส่ถานการณ์
บ้านเมืองจะเกิดความวุ่นวายหรือไม่ 
ท�าให้หลายฝ่ายออกมาวพิากษ์วจิารณ์ 
แม้แต่ฝ่ายท่ีต่อต้าน “รฐัประหาร” ยงั
มทีัง้พอใจและต�าหนติเิตยีน 

เหตผุลทีพ่อใจเพราะอย่างน้อย 
“บิก๊แดง” กไ็ม่โกหกตอแหล ไม่
ตระบดัสตัย์เหมอืน “ผูน้�ากองทพั” 
ทีท่�า “รฐัประหาร” ท้ังทีอ่อกมายนืยนั
คร้ังแล้วคร้ังเล่าว่าจะไม่ท�า “รฐัประหาร”  

ทัง้ที ่“ผูน้�ากองทพั” รู้ดีว่าประชาคม
โลกรังเกียจและประณามการท�า “รัฐ 
ประหาร” ไม่ว่าจะอ้างเหตผุลใดกต็ามก็
ถอืเป็นการท�าลายกระบวนการประชาธปิ 
ไตย โดยเฉพาะ “รฐัประหาร” ในไทย
ทีต่ดิอนัดบัต้นๆของโลก จนถูกเปรยีบ
เหมอืนอยู่ใน “กะลา” เพราะจมปลกักบั 
“วงจรอบุาทว์” เดมิๆ และเหตผุลข้างๆ
คูๆ  ทัง้ทีเ่ป็นแค่การแย่งชงิอ�านาจและ
ผลประโยชน์ของคนไม่กีก่ลุ่ม 

ฝ่ายประชาธิปไตยไม่มใีครเหน็
ด้วยกับ “รฐัประหาร” และต้องการ
ให้ “กองทพั” แยกออกจากการเมอืง
โดยเด็ดขาด แม้กฎหมายจะระบุ
ชดัเจนว่าการท�า “รัฐประหาร” ฉกี
รฐัธรรมนญูคอื “กบฏ” แต่วฒันธรรม
ใน “กะลาแลนด์” กย็อมรบัว่าเป็น
ความชอบธรรม แม้แต่องค์กรตลุาการ
ทีค่วรเป็นเสาหลกันติริฐัและนติธิรรม

การท�า “รัฐประหาร” ในไทยไม่ใช่
เรือ่งยาก หาก “ผูน้�ากองทพั” อยากจะ
ท�าหรือม ี “คนส่ัง” ไม่มเีหตผุลกส็ร้าง
สถานการณ์ขึน้มา โดยไม่ค�านงึว่าบ้าน
เมอืงจะวบิตัหิายนะอย่างไร?

ค�าว่า “ทหารอาชพี” ใน “กะลา
แลนด์” จงึแตกต่างสิน้เชงิกบัความ
หมายของประชาคมโลก เหมือน 
“ประชาธปิไตย” ท่ีวนันี ้“ผูม้อี�านาจ” 
กพ็ยายามตะแบงว่าต้องเป็นแบบ 
“ไทยนิยม” ไม่ใช่ “สากลนยิม”!

เมือ่เรว็ๆนี ้สมเด็จพระสงัฆราช สงัฆ
บดิร ได้ให้โอวาทเจ้าอาวาสท่ีไปประชุม
ว่า การท�างานต้องมอีปุสรรคบ้าง มปัีญหา
บ้าง การแก้ปัญหา แก้อปุสรรค จะใช้สติ
ปัญญาอย่างเดียวก็ไม่พอ ต้องใช้ความ
อดทนด้วย บางปัญหาไม่ต้องแก้ พอเวลา
ผ่านไปปัญหากห็มดไปเองกมี็ บางคนขาด
ความอดทนกย็ิง่มีปัญหา

อย่างเรือ่งตรีะฆังท่ีไม่ว่าใครจะร้องเรยีน
กต็าม เพราะขาดความอดทน ทนพระตี
ระฆงั ทนเสยีงระฆงัไม่ได้ หรอืเพราะขดัผล
ประโยชน์ทางธรุกิจก็ตาม ถงึกับไม่สนใจ
เรือ่งจารตีประเพณ ีเสยีงระฆังดงัแค่ 5 นาที 
10 นาท ียงัทนไม่ไหว ถ้าดงัทัง้วนัทัง้คนืก็
ว่าไปอย่าง ดงันัน้ การแก้ปัญหาจงึต้อง
อดทนด้วย ไม่ใช่เขตจะมาตดัสนิอย่างนัน้
อย่างนี ้นัง่เทยีนแก้ปัญหากเ็จบ็ปวด 

สมเดจ็พระสงัฆราชจบัประเด็นธรรม
ได้ยอดเยีย่ม อย่างวดับางคลานมมีอ็บมา
ปิดวดัไม่ให้คนเข้าออกไปกราบสกัการะ
หลวงพ่อเงนิ กว่าจะเปลีย่นตัวเจ้าอาวาส
กต้็องฟ้องร้องกนั เจ้าอาวาสองค์ใหม่ถ้า
ไม่อดทนอดกลัน้กอ็าจมกีารบาดเจบ็ล้ม
ตาย อย่างเมรเุผาศพราคาตัง้ 6-7 ล้าน 
ต้องสร้างไร้มลพิษใช้ไฟฟ้า ต้องทอดกฐนิ

กีค่ร้ังถงึจะได้เงนิมาสร้างจนเสร็จ 
ดงันัน้ ไม่ว่าปัญหาอะไรกต้็องอดทน

ไว้ก่อน ขนัตเิป็นเรือ่งทีส่�าคญัทีส่ดุ ธรรมะ
ถ้าขาดตวัน้ีเม่ือไรก็แก้ปัญหาได้ยาก ปัญหา
การเมอืงแก้ไม่ตกกเ็พราะไม่อดทน แย่ง
ชงิผลประโยชน์ ชงิอ�านาจกัน แพ้ในสภา
กอ็อกมาสูบ้นถนน  

วดัก็ต้องคิดเหมอืนกันว่าบางเรือ่งจะ
ท�าเหมอืนเดมิๆไม่ได้ อย่างการใช้เคร่ือง
ขยายเสยีงงานต่างๆ หรือแห่นาคกแ็ห่กนั
เสยีงดัง กลองยาวกดั็ง แตรกด็งั ยงัเอา
ออกทางล�าโพงอีก บางเรือ่งจงึต้องปรบั
เปล่ียนบ้าง แต่การแก้ปัญหากต้็องมีความ
อดทนอดกลัน้และมคีวามฉลาดรอบรูด้้วย
เรือ่งจะได้ไม่บานปลาย ไม่เป็นน�า้ผึง้หยด
เดียวอย่างเรือ่งตรีะฆัง เพราะบานปลาย
ไปจนถงึคนต่างชาตทิีม่าเช่าคอนโดมิเนียม 
ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องถูกด�าเนินคดีตาม
กฎหมาย บางคนหนคีดีมาก็ม ี เจ้าของ
ห้องกถู็กปรบัถูกเกบ็ภาษย้ีอนหลัง  

นีแ่หละทีเ่รยีกว่า “กรรมตดิจรวด” 
เพราะรังเกียจศาสนา ไม่เอาขนบ 
ธรรมเนียมจารีตประเพณี แม้แต่
เศรษฐกิจก็อาจพงัไปด้วย คนเราจะ
คดิแต่เรือ่งเศรษฐกจิเรือ่งธรุกิจอย่าง
เดียวไม่ได้ ขอให้นกึถงึขนบธรรมเนยีม
ประเพณบ้ีาง เราจะได้อยูร่่วมกนัอย่าง
มคีวามสขุ

เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ธพว.ชสูนิเชือ่ดอกเบ้ียพเิศษเอสเอม็อี

โรดโชว์ : ชวูทิย์ จงึธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั นอร์ทอสี รบัเบอร์ 
จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร บรษิทัทีป่รกึษาทางการเงนิ และแกนน�าการ
จดัจ�าหน่ายหุ้น ร่วมน�าเสนอข้อมลูรายละเอยีดหลักทรพัย์แก่นกัลงทนุกรงุเทพมหานคร 
ทีห้่องศุกรย์ี แก้วเจริญ ชัน้ 3 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

แคมเปญพเิศษ : ชลฐั ศริพิงศ์วฒุกิร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย ร่วม
กับภมร ประเสรฐิสรรค์ รองกรรมการผูอ้�านวยการ สายงานธุรกิจแนวราบ บริษทั เอพี 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) ออกแคมเปญ “Happy 2 in 1” ส�าหรบัลกูค้าสินเชือ่บ้าน
กสกิรไทยทีจ่องซือ้ทาวน์โฮมเครอืเอพีภายใต้แบรนด์บ้านกลางเมอืง และพลโีน่ 21 

นายมงคล ลลีาธรรม กรรมการ
ผูจ้ดัการ ธนาคารพฒันาวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า ได้
ออก 3 ผลติภณัฑ์สินเชือ่ใหม่ เพือ่
ช่วยผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ีครอบคลมุ
ทุกกลุม่ผูป้ระกอบการทัว่ประเทศ 
ได้แก่ สนิเช่ือเติมทุนหนุนคณุภาพ
ธรุกจิ วงเงนิรวม 1,000 ล้านบาท 
ส�าหรบัลกูค้าเดมิทกุกลุม่ธรุกจิ เพ่ือ
เสรมิสภาพคล่องเป็นทุนหมนุเวยีน 
ขยายและปรบัปรุงกจิการ วงเงนิกู้
สงูสดุ 1 ล้านบาทต่อราย ส�าหรบั
ลูกหนี้ชั้นดีท่ีไม่เคยปรับเปลี่ยน
เง่ือนไขการช�าระหนีแ้ละไม่เคยปรบั
โครงสร้างหนี ้อตัราดอกเบีย้ MLR-
0.5 ต่อปี และส�าหรบัลูกหนีท้ีเ่คย
ปรบัเปลีย่นเงือ่นไขการช�าระหนีแ้ละ
หรือเคยปรบัโครงสร้างหน้ี อตัรา
ดอกเบ้ีย MLR ต่อปี

สินเชื่อผู้ประกอบกิจการ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็น
โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 
ดอกเบีย้ต�า่พเิศษ เพือ่น�าไปเป็น
ทนุหมนุเวยีนฟ้ืนฟูธรุกจิ ขยายวงเงนิ
สินเช่ือจากเดมิสงูสดุ 5 ล้านบาท
ต่อราย เพิม่เป็นสูงสุด 15 ล้านบาท
ต่อราย วงเงนิกูไ้ม่เกนิ 5 ล้านบาท
ส�าหรบับคุคลธรรมดาและนติบุิคคล 
วงเงินกู้ 5-10 ล้านบาทส�าหรับ

‘นทูานคิซ์’ซ้ือ‘เฟรม’เสรมิแกร่งXi Cloud 

ธพว. ออกแพก็เกจ 3 สินเชือ่ดอกเบ้ียพเิศษให้ผูป้ระกอบการเอสเอม็ 
อีและทุกกลุม่ธรุกจิ ยืน่กูผ่้าน SME D Bank รูผ้ลอนมุตัใิน 7 วนั

นติบุิคคลกลุม่ 10S-Curves และ
วงเงนิกู ้10 ล้านบาทขึน้ไปส�าหรบั
นติบุิคคลกลุม่ 10S-Curves และ
ธรุกจิเกีย่วข้อง ระยะเวลากู้สงูสดุ 7 
ปี ดอกเบีย้ร้อยละ 1.5 ต่อปี ปลอด
ช�าระคนืเงนิต้น 12 เดอืนแรก

โครงการสินเช่ือเพื่อส่งเสริม
การจ้างงาน วงเงนิรวม 1,000 ล้าน
บาท ส�าหรบัผู้ประกอบการเอสเอม็ 
อทีีข่ึน้ทะเบยีนกบัส�านกังานประกนั
สงัคม เพือ่ใช้หมนุเวียนในกิจการ 

นทูานคิซ์ ผู้น�าด้านคลาวด์คอมพวิ
ติง้ส�าหรบัองค์กร ได้ซือ้กจิการบรษัิท 
Mainframe2 ผูน้�าด้านการน�าเสนอ
วนิโดว์สแอพพลิเคช่ันและเดสก์ทอ็ป 
บนระบบคลาวด์เทคโนโลยขีองเฟรม 
ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของนูทานิคซ์
สามารถใช้ Desktops-as-a-Service 
(DaaS) จากระบบคลาวด์ทีอ่อกแบบ
ให้ใช้งานง่ายและสะดวก อกีทัง้ยงั
มปีระสทิธภิาพทีด่ ีเพือ่ประสบการณ์
การท�างานของผู้ใช้เสมอืนการใช้เด
สก์ทอ็ปแบบปรกติ

รายงานจาก Gartner ระบวุ่า 
ภายในปี 2562 ประมาณ 50% ของ
ผูใ้ช้ VDI รายใหม่ใช้แพลตฟอร์ม 

ถงึระดบั 2.99 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
ภายในปี 2564 ด้วยอัตราการเตบิโต
โดยรวม 32.1% ต่อปี แอพพลเิคชัน่
แบบคลาวด์เนทฟี 07 ได้รบัความ
นยิมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกดิการ
เปลีย่นแปลงระดบัพืน้ฐานของวธิี
การน�าเสนอแอพพลิเคชัน่และบรกิาร
ต่างๆแก่ผูใ้ช้แอพพลเิคชัน่รุน่ใหม่ที่ 
“เกดิบนคลาวด์” และรองรบัหลาย
องค์กรบนระบบคลาวด์เดยีวกนั ทัง้
รองรบัผูเ้ช่าระบบหลายรายโดยแยก
ผูใ้ช้เดสก์ทอ็ปและข้อมลูออกจากกนั
อย่างสิน้เชงิ ซึง่ Frame เป็นแพลตฟอร์ม
ระดบัโลกเพยีงหนึง่เดยีวทีเ่ป็นอสิระ
จากโครงสร้างพืน้ฐาน 

สูงสุดไม่เกนิ 15 ล้านบาทต่อราย 
ระยะเวลากูส้งูสดุ 7 ปี ดอกเบ้ียเป็น
ไปตามเงือ่นไขของธนาคาร 

นอกจากน้ียังอ�านวยความ
สะดวกให้ผูป้ระกอบการเข้าถงึสิน
เชือ่ง่ายและรวดเรว็ผ่าน SME D 
Bank แอพพลิเคชั่นย่ืนกู้ผ่าน
ออนไลน์ ท่ีท�าควบคูก่บัหน่วยบรกิาร
เคลือ่นที ่ “รถม้าเตมิทนุ ส่งเสรมิ 
SMEs ไทย ฉบัไว ไปถงึถิน่” ดู
ข้อมลูเชงิประจกัษ์การด�าเนนิธรุกิจ
จริงและสามารถพิจารณาสินเช่ือ
โดยไม่ต้องใช้หลกัทรพัย์ค�า้ประกนั 
รูผ้ลการอนมุตัใิน 7 วนั  

DaaS อย่างกว้างขวาง ขณะทีก่ล
ยทุธ์คลาวด์ขององค์กรขนาดกลาง
ได้รับการพัฒนาจนเติบโตเต็มที่ 
การใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรม
แบบคลาวด์เนทฟีของเฟรมจึงท�า
ให้นทูานคิซ์สามารถขยายบรกิาร 
Xi Cloud และ Google Cloud 
Platform ควบคูก่บัการรองรบัระบบ
คลาวด์ของบรษิทัอืน่ๆทีไ่ด้รบัความ
นิยมอย่างกว้างขวาง เช่น AWS 
และ Azure ช่วยให้ลูกค้าได้รับ
ประโยชน์จากโมเดลการตดิตัง้แบบ
มลัตคิลาวด์อย่างแท้จรงิ 

ผลการศกึษาล่าสุดของ IDC ชี้
ว่า ตลาดซอฟต์แวร์ DaaS จะเตบิโต

เสรมิสภาพคล่อง และเพ่ิมแรงงาน
ทีม่กีารจ้างงานไม่เกนิ 50 คน วงเงนิ
กูส้งูสุดไม่เกนิ 5 ล้านบาทต่อราย 
เอสเอม็อทีีม่กีารจ้างงานตัง้แต่ 51-
200 คน วงเงนิกูส้งูสุดไม่เกนิ 10 
ล้านบาทต่อราย และเอสเอ็มอทีีม่ี
การจ้างงานเกนิ 200 คน วงเงนิกู้



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 19 ฉบับที่ 4939 (1464) วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

กราดยงิในไครเมยี  
นายเซอร์เก อักส์โยนอฟ ผูน้�าไคร
เมยี แถลงกบัสือ่และผูป้กครอง
ในเมอืงเคร์ิชจากเหตกุารณ์กราด
ยงิในวทิยาลยัไครเมยีว่า ยอดผู้
เสยีชีวิตเพ่ิมเป็น 18 คน รวมถึง
มอืสงัหารด้วย ส่วนผูบ้าดเจบ็มี 
53 คน ในจ�านวนนีอ้าการสาหสั 
12 คน หน่วยสบืสวนของรสัเซยี
ระบวุ่ามอืปืนชือ่นายวลาดสิลาฟ 
รอสยาคอฟ นักศกึษาวัย 18 ปี
ของวทิยาลยัดงักล่าว โดยมีกล้อง
วงจรปิดบันทกึภาพเขาไว้ได้ และ
ภาพศพของเขาซึง่มรีอยกระสนุ
อยูภ่ายในห้องสมุดของวิทยาลยั 

คบืหน้าเบรก็ซิท
นายกรฐัมนตรเีทเรซา เมย์ ของ
องักฤษ ได้พบกับประธานาธบิดี
เอม็มานเูอล มาครง ของฝรัง่เศส 
ก่อนหน้าคณะผูน้�าประเทศสมาชกิ
สหภาพยโุรป (อยี)ู จะหารอืเพือ่
เจรจาเบร็กซทิท่ียงัชะงกังนั การ
พบปะครัง้นีม้ขีึน้นอกรอบการ
ประชุมสุดยอดอียูและไม่ได้
ประกาศก�าหนดการล่วงหน้า นา
ยกฯองักฤษมีก�าหนดแสดงวสิยั
ทัศน์ในการเจรจาท�าข้อตกลงให้
สหราชอาณาจักรออกจากอียู 
(เบร็กซิท) ก่อนท่ีคณะผู้น�าอยีจูะ
ได้หารือเป็นการภายในต่อไป

ซากรุะมาก่อนฤดู 
ประชาชนกว่า 300 คนทัว่ประเทศ
ญีปุ่น่แจ้งว่า พบเห็นซากรุะออกดอก
และบานในบรเิวณใกล้ๆ บ้านเรอืน
ของพวกเขา ขณะทีส่ือ่มวลชนท้อง
ถิน่รายงานการพบเหน็ดอกซากรุะ
สชีมพแูละขาวบานสะพรัง่ในหลาย
แห่งทีเ่ป็นจดุชมดอกซากรุะทีไ่ด้
รับความนยิม ผูเ้ชีย่วชาญด้าน
ดอกไม้รายหนึง่กล่าวว่า สภาพ
อากาศทีไ่ม่ปรกตอิาจเป็นสาเหตุ
ท�าให้ดอกซากรุะบานในช่วงเวลา
ทีไ่ม่คาดคดิมาก่อน ซึง่ปรกตดิอก
ซากรุะจะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ราวเดอืนมีนาคม-เมษายน 

‘สหรัฐ’แชมป์การแข่งขันสูง 

หนงัสอืพมิพ์เยน ี ซาฟัค หนึง่ใน
กระบอกเสยีงของรฐับาลตรุก ีเป็น
สือ่แรกทีเ่ผยแพร่เนือ้หาบางช่วงบาง
ตอนของคลิปเสียงลับบอกเล่า
สถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนกับนายจามาล 
คาชอ็กกี ผูส้ือ่ข่าวและนักวจิารณ์
การเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล
ซาอดุอีาระเบีย ภายในสถานกงสลุ
ซาอดุอีาระเบยีประจ�าเมอืงอสิตนั
บลู เมือ่วนัที ่2 ตลุาคมทีผ่่านมาว่า 
ทีมสังหารสอบปากค�าเพือ่เค้นข้อมลู
จากนายคาชอ็กก ีโดยมกีารตดันิว้
มอืของนายคาชอ็กกีหลายนิว้ และ
ขั้นตอนการสอบปากค�าเสร็จสิ้น

ด้วยการทีท่มีสงัหารตัดศีรษะของ
เป้าหมาย

ทัง้นี ้เยน ีซาฟัค ยังสงวนท่าที
ในการเปิดเผยว่าได้รบัคลปิเสยีงมา
จากใคร เมือ่ใด และได้มาอย่างไร 
แต่รายงานว่าในช่วงหนึง่มเีสยีงของ
นายโมฮมัเหมด็ อลั-โอไทบี กงสุล

ส่ือแฉ‘คาช็อกกี’ทรมานก่อนตาย
ใหญ่ซาอุดีอาระเบีย บอกกับทีม
สงัหารซึง่ก�าลังทรมานนายคาชอ็ก
กีเพื่อเค้นข้อมูลว่าให้ย้ายไปสอบ
ปากค�าทีอ่ืน่ เพราะการท�าทีน่ีอ่าจ
ก่อให้เกดิปัญหาตามมา แต่มเีสยีง
หนึง่พดูขึน้มาว่าให้กงสลุหุบปากถ้า
ยงัอยากมชีวีติอยูต่่อเม่ือกลบับ้าน 
ซึ่งข้อมูลนี้จากเทปเสียงค่อนข้าง
สอดคล้องกบัรายงานทีว่่า นายอลั-
โอไทบีเดินทางกลบักรุงรยิาดเพยีง
ไม่กีช่ั่วโมงก่อนเจ้าหน้าทีข่องตรุกี
ยกก�าลังเข้าตรวจค้นสถานกงสุล
ระหว่างคืนวันจนัทร์ถงึช่วงรุง่สาง
ของวนัอังคารตามเวลาท้องถิน่

สหรฐัครองแชมป์ประเทศทีม่ี
ความสามารถในการแข่งขนัสงู
ทีส่ดุในโลก ขณะท่ีธนาคารกลาง
สหรฐัส่งสญัญาณปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ 

เวลิด์ อโีคโนมคิ ฟอรมั หรือ
ดับเบิลยูอีเอฟ กล่าวในรายงาน
ประจ�าปีว่าด้วยการจดัอนัดบัความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศ
ทัว่โลกว่า สหรฐัได้ครองแชมป์ใน
ฐานะประเทศท่ีมคีวามสามารถใน
การแข่งขนัดทีีส่ดุประจ�าปีน้ี โดยปี
นีไ้ด้ใช้วธีิการใหม่ในการจดัอันดับ
แบบใหม่ เพื่อให้สะท้อนถึงการ
เปลีย่นแปลงของโลกทีเ่กดิขึน้ในยคุ
เทคโนโลยด้ีานดิจทิลัใหม่ๆ 

จากวธิกีารใหม่นีเ้องท�าให้สหรฐั
เอาชนะแชมป์เก่าอย่างสวิตเซอร์
แลนด์ทีค่รองแชมป์มาเป็นเวลาเกอืบ 
10 ปี โดยสวติเซอร์แลนด์หล่นไป
อยูอ่นัดบั 4 ตามหลงัสหรฐั สงิคโปร์ 
และเยอรมน ี การจดัอนัดบัในปีนี้
ดับเบิลยูอีเอฟได้ศึกษาประเทศ
ต่างๆ 140 ประเทศ ด้วยการใช้ตวั
ชีว้ดั 98 รายการ แบ่งออกเป็น 12 
กลุ่ม ประกอบด้วย โครงสร้างพืน้
ฐาน เสถียรภาพของเศรษฐกิจ

มหภาค ความคล่องตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ และความสามารถใน
ด้านนวตักรรม

ขณะเดยีวกนัมรีายงานจากการ
ประชมุของคณะกรรมการก�าหนด
นโยบายการเงนิ (เอฟโอเอม็ซ)ี ของ
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มสีาระ
ส�าคัญว่า สมาชิกส่วนใหญ่ในที่
ประชุมมท่ีาทีเชิงบวกเรือ่งการปรบั
ขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายอย่างมี
ขอบเขต เพื่อควบคุมไม่ให้อัตรา
เงนิเฟ้อของประเทศไต่ระดบัสูงเกิน
ไป แต่ยงัคงมสีมาชิกบางคนคดัค้าน
การใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด
หากไม่มีสัญญาณบ่งชี้ชัดเจนว่า
เศรษฐกจิเริม่ขาดเสถยีรภาพ และ
อตัราเงินเฟ้อมแีนวโน้มเพิม่ขึน้

แม้ผลการประชมุครัง้นีไ้ม่ได้ระบุ

ข้อสรุปเร่ืองการก�าหนดอัตราดอกเบีย้
นโยบายอย่างชดัเจน แต่สะท้อนว่า
ไม่ใช่สมาชกิทกุคนจะเห็นด้วยต่อการ
ปรบัเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียพืน้ฐานอย่าง
สม�า่เสมอ อย่างไรกต็าม ทีป่ระชมุมี
ฉนัทามตเิรือ่งการปรับเพิม่อตัรา
ดอกเบีย้นโยบายครัง้ใหม่ภายใน
อนาคตอนัใกล้นี ้เพราะสถานการณ์
ทางเศรษฐกจิของสหรฐัในตอนน้ีที่
อตัราการว่างงานปัจจบุนัอยู่ที ่3.7% 
ต�า่ทีส่ดุนบัตัง้แต่ปี 2512 และเงนิเฟ้อ
ทีค่่อนข้างเสถยีร จะสามารถปรบัตวั
เข้ากบัอตัราดอกเบีย้ใหม่ได้

ปัจจบุนัอตัราดอกเบีย้นโยบาย
ของเฟดอยูท่ีร่ะหว่าง 1.75-2.0% ซึง่
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ มอง
ว่ามากเกนิไป จะส่งผลต่อนโยบาย
เศรษฐกจิของรฐับาลในหลายด้าน 
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บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนำก่อสรำง (2522) จ�ำกัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จ�ำกัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สำมบวกสองเฮำส์ซิ่ง จ�ำกัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยำมคอนสตรัคชั่น จ�ำกัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

SAMMI-OM-040517-01

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

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

ไมจำกัดวุฒิ
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1/ ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและช�าระแล้ว ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน 
2/ Non-Performing Loans (gross) ประจ�าไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  263,468 
 (ร้อยละ 1.53 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 
 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุน
  ส�าหรับธนาคารพาณิชย์   ส�าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
  (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย 
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุนส�าหรับธนาคารพาณิชย์) หลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่ม) 
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล https://www.global-ebanking.com ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล . . . . . . . . 
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 สิงหาคม 2561 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล     . . . . . . . . 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ข้อมูล ณ วันที่           . . . . . . . . 

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

 
  ............................................................................... ............................................................................... 
  (นายหลิน เหลียน จ่าง) (นายเจี่ย จุ้ย เหิง)
  ต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่  30 กันยายน  2561

                         สินทรัพย์ พันบาท                           หนี้สิน พันบาท 
เงินสด 94,539  เงินรับฝาก 12,051,849 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,927,902 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,995,896 
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์  -    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 171,744  
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 2,140  ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ -    
เงินลงทุนสุทธิ 2,062,989 หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  -    
 (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)  หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 33,780
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ  -    ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม -   
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ 16,579,991  ภาระของธนาคารจากการรับรอง -    
ดอกเบี้ยค้างรับ 15,515  หนี้สินอื่น 61,659 
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง  -       รวมหนี้สิน 15,314,928 
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ -   
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ  41,929                             ส่วนของเจ้าของ 
สินทรัพย์อื่นสุทธิ 72,321  ส่วนของทุน1/ 4,000,000 
   องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ                                      (379)  
   ก�าไร (ขาดทุน) สะสม 1,482,777 
        รวมส่วนของเจ้าของ 5,482,398 
 รวมสินทรัพย์ 20,797,326         รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  20,797,326  

  พันบาท
Non-Performing Loan2/ (net) ประจ�าไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 159,967  
 (ร้อยละ 0.94 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ) 
เงินส�ารองส�าหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. ก�าหนด ประจ�าไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 154,018  
เงินส�ารองส�าหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจ�าไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  312,813  
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -    
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -    
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  -    
เงินกองทุนตามกฎหมาย 5,244,711  
 (ร้อยละ 26.23 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) 
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่  5,244,711  
(ร้อยละ 26.23 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง) 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระท�าผิด 
 พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . . - 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 12,750,519  
 การรับอาวัลตั๋วเงินและการค�้าประกันการกู้ยืมเงิน 79,813  
 ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด 34,077  
 เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 322,549  
 ภาระผูกพันอื่น 12,314,080 



สังคม

บรษิทั ไทยโอซูก้า จ�ากดั จดังาน
แถลงข่าวเปิดตวักอล์ฟ ฟักกลิง้ฮีโร่ 
และครอบครัว แบรนด์แอมบาส 
เดอร์ผลติภณัฑ์ ONCE PRO พร้อม
เชญิ ศ.พญ.อรพรรณ โพชนกุลุ รอง
อธิการบดมีหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผู้อ�านวยการศนูย์ความเป็นเลศิด้าน
ภมูแิพ้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
เผยหลัก 4E มาตรการป้องกนัโรค
ด้วยไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ท�าได้ง่ายๆ
ด้วยตัวเอง 

นายชนิซเึกะ ยอุาสะ ประธาน 
บรษิทั ไทยโอซกู้า จ�ากดั กล่าว
ว่า ทีผ่่านมาภาวะผูป่้วยโรคเบาหวาน
เพิม่มากข้ึน เนือ่งจากพฤตกิรรม
การด�ารงชีวิตที่เร่งรีบจนขาดการ
ออกก�าลังกาย และการรบัประทาน
อาหารโดยไม่ค�านงึถงึสขุภาพ ท�าให้
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้น 
ความเอาใจใส่ด้านโภชนาการของ
คนไทยไม่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดพีอ บาง
คนไม่เลอืกท่ีจะรบัประทาน และ
เมือ่ป่วยค่อยรบัประทานยารกัษา 
ไม่เน้นทีก่ารป้องกนัตัง้แต่แรก ใน
อนาคตถ้ามีการให้ความรู้ด้าน
โภชนาการแก่ประชาชนท่ัวไปมาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาค
ประชาชน กจ็ะเป็นการป้องกันภาวะ
น�า้ตาลในเลือดสงูในกลุม่ผูป่้วยเหล่า
นี้ได้ อาจท�าให้จ�านวนผู้ป่วยเบา
หวานลดลง

ศ.พญ.อรพรรณ โพชนกุลุ 
รองอธกิารบดมีหาวทิยาลัยธรรม 

Environment สภาพแวดล้อม ทกุ
อย่างท่ีแวดล้อมตัวคณุต้องท�าให้คุณ
รูส้กึสดชืน่ในแต่ละวนั ดงันัน้ เข้าหา
สิง่ทีบ่วก คนคดิบวก คดิด,ี Emotion 
ข้อนีส้�าคญัมาก ทุกคนลมืส�ารวจ
สภาพจิตใจ สิ่งนี้เกิดจากภายใน 
คนทัว่ไปจะมองอะไรทีท่�าให้เรามี
ความสขุ ไปไขว่คว้าสิง่นัน้ 

นอกจากนีภ้ายในงานได้เห็น
ภาพน่ารกัๆของครอบครวันกัแรป็
คนดัง กอล์ฟ ฟักกลิง้ฮโีร่ ภรรยา 
และน้องชูใจ ขึ้นเผยประสบการณ์
ตรงว่า “แต่ก่อนไม่ค่อยดแูลรักษา
สุขภาพของตัวเอง อยากกินอะไร
ก็กิน ตามใจปาก ขาดการออก
ก�าลงักาย ไม่ได้สนใจอะไรมาก คดิ
ว่าชีวิตเดียวใช้ให้คุ้ม จากไปก็ไม่
เป็นไร ไม่ได้เดือดร้อนใคร แต่ถ้า
หิวหรืออยากแล้วไม่กินเดือดร้อน
ตวัเองแน่ ผลกเ็ลยอย่างทีเ่หน็ อ้วน 
แล้วก็ค่าน�้าตาลในเลือดสูง เป็น
เบาหวานไปตลอด เป็นอุปสรรค
มากเพราะเรื้อรัง ต้องคุมด้วยการ
กนิยา กินไปตลอดก็คงไม่ด ีทีแรก
เลยไม่ได้สนใจจะดูแลตัวเองให้ดี
ขึน้มากนกั กระทัง่เหน็คนนีแ้หละ
ครับจุดเปลี่ยนของผม น้องชูใจ 
การมีครอบครัวและลูกสาวน่ารัก
ท�าให้ผมไม่ยอมจากเขาไปง่ายๆ 
เช่ือผมเถอะ ถ้าคุณรักใครสักคน
มนัจะเปลีย่นโลกไปตลอดกาล ถ้า
คณุต้องมีชวีติอยูเ่พือ่ใครสักคน อย่า
ให้โรคภัยเป็นอุปสรรคครับ”

พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และประธานรุ่น วตท.
23 พร้อมเพื่อนร่วมรุ่น วตท.23 เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพอาตี๋ แซ่ฉั่ว บิดาสมศักดิ์ 
ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 
ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท 
ให้แก่ “มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา” เพื่อสนับสนุนการสร้าง
อาคารเรยีนโมโน กรุป๊ 9 โดยม ีพ.ต.อ.สภุทัร ม่วงสมยั รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อม
คณะ เป็นผู้รับมอบ 

เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ONCE PRO

เป็นไลฟ์สไตล์ของตวัเองให้ได้ เช่น 
ต้ังเป้าหมายอาทติย์หนึง่จะว่ิง จะ
เดนิก่ีรอบ, Eating แต่ก่อนยดึง่าย 
สะดวก เอาไว แต่ต้องดคูณุภาพและ
สารอาหารทีไ่ด้รบัด้วย เอาให้ครบ 
5 หมู่ อย่าอดอาหารเด็ดขาด, 

ศาสตร์ ผูอ้�านวยการศนูย์ความ
เป็นเลศิด้านภมูแิพ้ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เคล็ดลับ
ของการมชีวีติยนืยาว สขุภาพด ีเริม่
ทีต่วัเอง ส่วนตวัมสีมการ 4 E คอื 
Eexercise ออกก�าลงักาย ท�าให้

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4939 (1464) วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561


