
 

นายอมร ทรพัย์ทวกีลุ รอง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
พลงังานบรสิทุธิ ์จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ EA เปิดเผยว่า ผลการ
ด�าเนินงานของบริษทัและบริษทั
ย่อยในไตรมาส 3/62 มกี�าไร
สทุธจิ�านวน 1,678.73 ล้านบาท 
เพิม่ข้ึน 404.16 ล้านบาท หรอื 
31.71% เทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อนทีม่กี�าไรสทุธ ิ1,274.58 ล้าน
บาท ส่งผลให้มกี�าไรสุทธสิ�าหรบังวด 9 เดอืน ส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 
2562 จ�านวน 4,331.89 ล้านบาท ทัง้น้ี หากพจิารณาเฉพาะก�าไร
สทุธิจากการด�าเนนิธรุกจิตามปกต ิ (ไม่รวมรายการก�าไรทางบัญชี, 
ก�าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ และรายได้อืน่ๆ) 
บรษิทัจะมกี�าไรในไตรมาส 3/62 จ�านวน 1,753.45 ล้านบาท เพิม่
ขึน้ 59.15% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

ส�าหรับรายได้ในไตรมาส 3/62 บริษัทมีรายได้รวม 4,117.95 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,155.02 ล้านบาท หรือ 38.98% เทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,962.93 ล้านบาท ท�าให้งวด 9 
เดือนแรกของปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีราย
ได้รวมทั้งสิ้น 10,846.53 ล้านบาท

“ก�าไรทีเ่ตบิโตอย่างมนียัส�าคัญเมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนเป็นผลจากโรงไฟฟ้าพลงังานลมทีม่กี�าลงัการผลติใหม่จากโครงการ
หนุมานเข้ามาเต็มไตรมาสเป็นคร้ังแรก ท�าให้ผลประกอบการ 
ไตรมาสนี้มาจากก�าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

EAโชว์ผลงานไตรมาส 3/62 

ก�าไรทะยานลิ่ว1,679ล้านบาท 
EA โชว์ผลงานไตรมาส 3/62 สุดประทับใจ ท�าก�าไรสูงสุดแตะ 1,678.73 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 31.71% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้าน “อมร” มั่นใจปี 62 รายได้-ก�าไร
ทบุสถติใิหม่ ล่ันพร้อมเดนิหน้าโปรเจกต์รถยนต์ไฟฟ้า-โรงงานแบตฯตามแผน พร้อม
มองหาลู่ทางลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ หนุนผลงานปี 63 
All Time High ต่อเนื่อง

กรุงไทยส่งเสริมผู้รับ
สทิธมิาตรการชมิช้อป
ใช้จ่ายผ่าน G-Wallet2 
มัน่ใจระบบเตมิเงินสะดวกรวดเรว็ผ่าน QR Code ทกุ
ธนาคารและตู ้ATM 5 ธนาคารใหญ่ พร้อมรบัเงินคนื
สูงสุด 8,500 บาท ผูร้บัสทิธใิช้ G-Wallet2 ยอดใช้
จ่ายกว่า 735 ล้านบาท จบัมอืคลังเยีย่มชมร้านค้าถงุ
เงนิจงัหวดักาญจนบรุ ียอดใช้จ่ายเฉลีย่ที ่7% สงูกว่า
ยอดรวมทัง้ประเทศอยูท่ี่ 5% 

นายผยง ศรวีณชิ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ธนาคารกรุง
ไทย เปิดเผยว่า แอพพลิเคชั่นถุงเงินและเป๋าตังเป็นดิจิทัล
แพลตฟอร์มทีส่ามารถรองรับการท�าธรุกรรมของผูรั้บสทิธิ
ตามมาตรการชิมช้อปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอน
การเติมเงินง่าย ไม่ซับซ้อน และสะดวกรวดเร็ว โดยเติม
เงินผ่านการสแกน QR Code ด้วยแอพฯของทุกธนาคาร 
หรือเติมเงินผ่านตู้ ATM ของ 5 ธนาคารใหญ่ ประกอบ
ด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรงุเทพ 
ธนาคารไทยพาณชิย์ และธนาคารกรงุศรอียธุยา ด้วยบตัร 
ATM ที่ตรงกับตู้ธนาคารนั้นๆ 

เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า G-Wallet2 ในร้านค้า

กรุงไทยเดินหน้า‘ชิมช้อปใช้’ 
หนนุร้านค้าดนัยอดใช้จ่าย7%
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ทีร่่วมโครงการชมิช้อปใช้ทกุจงัหวดั 
ยกเว้นจังหวัดในทะเบียนบ้าน จะ
ได้รับสิทธิเงินคืน ยอดใช้จ่ายไม่
เกนิ 30,000 บาท รบัเงนิคนื 15% 
และยอดใช้จ่ายตัง้แต่ 30,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รับเงิน
คนื 20% รวมเงนิคนืสงูสดุ 8,500 
บาท ปัจจุบันร้านค้าที่เข้าร่วม
โครงการที่สามารถใช้จ่ายผ่าน 
G-Wallet2  มีจ�านวนกว่า 173,000 
ร้านค้า ทั้งเครือโรงแรมเซ็นทารา 
ใบหยก แอคคอร์ ดุสิตชาเทรียม 
ไฮแอท ไอเอชจี แมริออท ทีทีซี 
และโรงแรมรสีอร์ตอืน่ๆท่ัวประเทศ
ประมาณ 4,600 แห่ง เป็นการเพิม่
ทางเลือกให้กับผู้รับสิทธิเดินทาง
ท่องเท่ียวในจังหวัดต่างๆมากยิ่ง
ขึ้น และมีการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า 
G-Wallet2 เพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่ 
9 พฤศจิกายน 2562 มียอดการ
ใช้จ่ายกว่า 735 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ธนาคารกรงุไทยได้ลงพ้ืน
ท่ีร่วมกบักระทรวงการคลังและหน่วย
งานท่ีเกีย่วข้องเยีย่มชมร้านค้าทีเ่ข้า
ร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ในจังหวดั
กาญจนบุรี โดยมีร้านค้าที่ร่วม
โครงการประมาณ 1,683 ร้านค้า 
แบ่งเป็นร้านชมิ 695 ร้านค้า ร้าน
ช้อป 485 ร้านค้า ร้านใช้ 156 ร้าน
ค้า และร้านค้าท่ัวไป 347 ร้านค้า 
มยีอดการใช้จ่ายรวม ณ วนัที ่ 9 

พฤศจกิายน 2562 กว่า 147 ล้าน
บาท และมยีอดการใช้จ่ายอยู่ที ่7% 
สงูกว่าค่าเฉลีย่ของทัง้ประเทศท่ีอยู่
ที ่5% ผู้รบัสิทธิทีม่าใช้จ่ายในจงัหวดั
กาญจนบุรมีีจ�านวนประมาณ 135,000 
คน โดย 5 อนัดับแรกมาจากจังหวัด
สพุรรณบรุ ีราชบรุ ีนครปฐม กรงุ 
เทพมหานคร และนนทบรุี 

ส�าหรับยอดการใช้จ่ายภาพ
รวมของทัง้ประเทศผ่านแอพฯเป๋า
ตัง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 
มีจ�านวนทั้งสิ้น 11,727.40 ล้าน
บาท ใช้จ่ายผ่าน G-Wallet1 จ�านวน 
10,992 ล้านบาท และ G-Wallet2 
จ�านวน 735 ล้านบาท แบ่งเป็น
ร้านค้าประเภทชิม 13.21% ร้าน
ค้าประเภทช้อป 59.10% ร้านค้า
ประเภทใช้ 1.27% และร้านค้า
ทั่วไป 26.42%

ส่วนวิธีการช�าระเงินเพ่ือรับ
สทิธเิงนิคนืเข้าแอพฯเป๋าตงั เพียง
กดทีเ่มนูใช้สทิธริบัเงนิคนื 15-20% 
และเลอืกใช้จ่ายร้านค้าถงุเงนิ หลงั
ได้ QR Code ให้ร้านค้าใช้แอพฯ
ถุงเงินสแกน ผู้รับสิทธิตรวจสอบ

ยอดเงินที่ต้องช�าระและกดยืนยัน
การช�าระเงิน ในส่วนการรับเงิน
คืนมี 2 รอบ รอบแรกส�าหรับการ
ใช้จ่ายตัง้แต่วนัท่ี 27 กนัยายน-30 
พฤศจิกายน 2562 จะได้รับเงิน
คืนภายในกลางเดือนธันวาคม 
2562 และรอบที่ 2 การใช้จ่ายใน
ช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 
2562 จะได้รบัเงนิคนืภายในกลาง
เดือนมกราคม 2563 โดยลูกค้า
สามารถโอนเงินกลับเข้าบัญชี
ธนาคารของตนเองได้ 

มาตรการส่งเสริมการท่อง
เที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้มีเป้า
หมายให้ประชาชนท่ีได้รบัสทิธนิ�า
เงนิไปใช้จ่ายในจงัหวดัต่างๆ เพ่ือ
ให้เงินหมุนเวียนไปสู่ชุมชน ช่วย
กระตุน้เศรษฐกจิในระดบัฐานราก
ของประเทศตามนโยบายของรฐับาล 
และเป็นการสร้างความเข้าใจตลอด
จนเพิม่ประสบการณ์ให้ประชาชน
ในการช�าระเงินผ่านช่องทาง
อิเลก็ทรอนกิส์ ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ใน
การผลกัดันการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
ตามนโยบาย Thailand 4.0

เรื่องจากปก
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และโรงไฟฟ้าพลังงานลมรวมทั้ง
สิ้น 664 เมกะวัตต์ ประกอบกับ
ไตรมาสนีเ้ป็นช่วงฤดูฝนทีม่ลีมแรง 
นับเป็นไฮซีซั่นของการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลม ส่วนโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทติย์กส็ามารถผลติ
ไฟฟ้าได้สูงกว่าไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน เพราะฝนตกน้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา” นายอมรกล่าว

ส�าหรบัธรุกจิผลติและจ�าหน่าย
น�า้มนัไบโอดเีซลในไตรมาส 3/62 

เศรษฐกิจ  

หลักทรัพย์ มีรายได้รวม 862.16 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 1.52% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน และธุรกิจกลี
เซอรนีบรสุิทธิมี์รายได้รวม 47.09 
ล้านบาท ลดลง 29.75% แม้ว่าจะ
มปีรมิาณการจ�าหน่ายเพิม่ขึน้ แต่
ราคาจ�าหน่ายลดลง ทั้งนี้ เป็นผล
มาจากภาวะผลผลติปาล์มล้นตลาด
และราคาตกต�่า ตลอดจนมีการ
แข่งขันราคา

นายอมรกล่าวอีกว่า บริษัท
ยังคงเดินหน้าตามแผนการผลิต
และส่งมอบรถไฟฟ้า MINE SPA1 
ให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สุวรรณภูมิพัฒนา จ�ากัด จ�านวน 
3,500 คัน ตามที่ท�าข้อตกลงกัน
ไว้ และจะเริ่มทยอยส่งมอบตั้งแต่
ไตรมาส 2/63 โดยโรงงานประกอบ
รถยนต์ที่บริษัทก�าลังก่อสร้างจะ
สามารถรองรับการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าทัง้ประเภทรถยนต์ไฟฟ้า รถ
บสัไฟฟ้า และรถบรรทกุไฟฟ้า ซึง่
บรษิทัได้จดัตัง้บรษิทัย่อยชือ่ บรษิทั 
อีวีนาว จ�ากัด ไว้เรียบร้อยแล้ว 

ขณะที่แผนลงทุนในปีนี้และ
ปี 2563 บรษิทัยงัคงเดนิหน้าตาม
ทีต่ัง้เป้าหมายไว้ โดยเน้นน�า้หนกั
ไปท่ีโครงการผลิตแบตเตอร่ีลเิทยีม
ไอออนเฟสแรก ขนาดก�าลังการ
ผลิต 1 GWh ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ด�าเนนิการ เพือ่น�าไปใช้ในโครงการ
ยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า นอกจากนีย้งัอยูร่ะหว่างการ
ลงทุนสร้างโรงงานผลิตกรีนดีเซล
และพซีเีอม็ทีเ่ป็นผลติภณัฑ์มลูค่า
เพิม่ขัน้สงูและเป็นลขิสทิธิข์องกลุม่
บริษัทเอง สามารถส่งออกและ
ทดแทนการน�าเข้า เงนิทีใ่ช้ส�าหรบั
การขยายการลงทุนในครั้งนี้มา
จากกระแสเงินสดของบริษัท และ
เงนิกูย้มืระยะยาว โดยในส่วนของ
ธุรกิจใหม่ทั้งหมดจะเริ่มรับรู้ราย
ได้อย่างมนียัส�าคญัในปีหน้า ผลัก
ดันให้รายได้และก�าไรในปี 2563 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
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In Brief : ย่อความ

ระวังติดกับดักความรุนแรง

ทรรศนะ

ระหว่างแก้แค้นกบัแก้ไขนัน้ ถ้า
มนษุย์มสีตปัิญญากจ็ะแก้ไข แต่
ถ้าโง่กจ็ะเอาแต่แก้แค้น ในทีสุ่ด
กต็ดิกบัดกัความแค้น กบัดกัความ
รนุแรง ในสมองมแีต่คดิจะแก้
แค้น เอาคนื รนุแรงมากขึน้ 

เหตุการณ์ยิงถล่มเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความ
ปลอดภยัหมูบ้่าน (ชรบ.) เมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน
ทีผ่่านมา โดยคนร้ายใช้อาวธุสงคราม ทัง้อาก้า 
เอ็ม 16 และปืนลูกซอง ยิงถล่มป้อมยามจุด
ตรวจ ชรบ. ประจ�าหมู่บ้านทุ่งสะเดา และชุด
คุ้มครองต�าบล (ชคต.) ล�าพะยา หมู่ 5 ต.ล�า
พะยา อ.เมอืง จ.ยะลา ย่ิงเป็นการตอกย�า้ปัญหา
ความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รัฐได้วิสามัญผู้
ก่อความไม่สงบเสียชีวิต 2 คน จนสื่อต่าง
ประเทศระบุว่าเป็นเหตุการณ์เลวร้ายท่ีสุดท่ี
เคยเกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
รอบหลายปี

ทางส�านกัจุฬาราชมนตรไีด้ออกแถลงการณ์
ประณามผู้ก่อเหตุตอนหนึ่งว่า การใช้ความ
รุนแรงอย่างไร้ขอบเขตเป็นการกระท�าที่ไร้
มนุษยธรรมและละเมิดหลักธรรมค�าสอนของ
พทุธศาสนาอย่างร้ายแรง ส�าหรบัศาสนาอสิลาม
นั้น การฆ่าผู้บริสุทธิ์ถือว่าเป็นบาปใหญ่ ขอ
เรยีกร้องให้ประชาชนทกุหมูเ่หล่าใช้สตใินการ
เผชญิกบัปัญหาเช่นนี ้ไม่ตกเป็นเหยือ่ของผูก่้อ
เหตุทีมุ่ง่หวงัให้เกดิความกลวัและท�าลายความ
สัมพนัธ์ทางสังคมของผูค้นทัง้ในและนอกพืน้ที่ 
พร้อมขอความร่วมมอืไปยงัรัฐบาลและเอกชน
ทุกภาคส่วนเร่งสร้างความเข้าใจต่อประชาชน
ทกุศาสนาให้ตระหนกัถงึการรกัษาสมัพนัธภาพ
อันดีต่อกันเอาไว้ เพื่อธ�ารงสันติสุขและความ
มั่นคงสืบไป

ส่วนกลุ่มบีอาร์เอ็นได้ออกแถลงการณ์
แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ โดยบี
อาร์เอน็ยงัคงยดึมัน่ในแนวทางสนัตภิาพ ไม่ใช่
อย่างท่ีรัฐบาลไทยก�าลังด�าเนินการ ซึ่งฉาก
หน้าคอืความพยายามพูดคยุอย่างสนัต ิแต่ฉาก
หลังได้สั่งก�าลังพลทุกระดับชั้นด�าเนินการทุก
รูปแบบต่อประชาชนปาตานี ทั้งการอุ้มฆ่า 
สงัหารอย่างถกูกฎหมาย (พ.ร.ก. และกฎอัยการ
ศกึ) เกบ็ตวัอย่างสารพนัธกุรรมโดยทีไ่ม่มกีาร
ยินยอม และอื่นๆ 

ในทีส่ดุความตายท�าให้เกดิความรูสึ้กหดหู่ 
เกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า “ธรรมสังเวช” คือเริ่ม
สงัเวชตวัเองกนัแล้ว วนัๆไม่คดิสร้างสรรค์อะไร 
คิดแต่จะล้างผลาญ เบียดเบียน เอาคืน แล้ว
ในทีสุ่ดความไม่สงบกเ็กดิขึน้ อย่างทีท่างศาสนา
บอกว่า “สขุอ่ืนยิง่กว่าความสงบไม่ม”ี ตอน
นี้ถ้าใครท�าให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบ
ได้ คนใต้ก็จะอยู่อย่างมีความสุข ยุติความ
รุนแรง เพราะท�าให้อยู่ร้อนนอนทุกข์ พอหยุด
รนุแรงกจ็ะเริม่อยูเ่ยน็เป็นสขุ แล้วกจ็ะเกดิความ
พอใจในความอยู่เย็นเป็นสุข

ความจรงิแล้วความตายไม่ได้แก้ปัญหา
อะไร มีแต่ความแค้นเพิ่มขึ้น ระหว่างแก้
แค้นกับแก้ไขนั้น ถ้ามนุษย์มีสติปัญญาก็
จะแก้ไข แต่ถ้าโง่ก็จะเอาแต่แก้แค้น ใน
ที่สุดก็ติดกับดักความแค้น กับดักความ
รุนแรง ในสมองมีแต่คิดจะแก้แค้น เอา
คืน รุนแรงมากขึ้น 

น่าเสียดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสติ
ปัญญาในการอยู่เป็นไม่มี อยู่ไปก็จะมีแต่ตาย
ไปเรื่อยๆ ตอนนี้เขาก�าลังฮิตค�าว่า “อยู่เป็น” 
พรรคการเมืองหนึ่งจุดประกายค�าว่า “อยู่
เป็น” ขึ้นมา แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นนโยบายแค่
ไหน อย่างไร ต้องติดตามดูต่อไป แต่ก็ตรง
กับหลักธรรมท่ีว่า ตั้งตนไว้ถูก ตั้งตนไว้ดี ตั้ง
ตนไว้เป็น มันก็อยู่ดีมีสุขไป แต่ถ้าตั้งตนไม่
ถูก อยู่ไม่เป็น ก็ตายเช้าตายเย็นกันอยู่อย่าง
น้ีแหละ

เจริญพร

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
กลาโหม กล่าวว่า เหตกุารณ์คร้ังน้ีเป็นการ
ใช้กลยุทธ์ก่อการร้ายสร้างเหตุรุนแรง
กดดันการท�างานของรัฐ แต่เราต้องการ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี บังคับใช้กฎหมาย 
พัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วม ถ้าเรา
ตคีวามผดิผลกระทบจะเกดิกบัประชาชน
ในพื้นที่ วันนี้ก็ยังใช้นโยบายเชิงรุก แต่
ต้องระมดัระวงัการใช้อาวธุต่างๆให้ด ีการ
ใช้กฎหมายต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรอืท�าให้เกดิความเดอืดร้อนมากเกนิไป 
ต้องมีระยะเวลาจ�ากัด

พล.อ.ประยุทธ์ย�้าถึงการเดินหน้าพูดคุย
สันติสุขว่า มีการพูดคุยกันแล้ว แต่มีบางพวก
ไม่อยากมา คือกลุ่มหัวรุนแรง ขณะที่มาเลเซีย
ตอบสนองเรือ่งนีด้้วยดี แต่เราต้องท�าเรือ่งต่างๆ
ไปพร้อมกัน เช่น บุคคลสองสัญชาติ พร้อม
ยืนยันว่ายังต้องมีก�าลังทหารท�างานในพื้นที่ 
และเสรมิก�าลังในท้องถิน่เพิม่ความเข้มแขง็มาก
ขึ้น อย่างเหตุการณ์ครั้งนี้ฐาน ชรบ. ที่อยู่ใน
จุดดังกล่าว เพราะมกีลุม่หมูบ้่านอยู่ ต้องเข้าไป
ดูแล แต่สถานที่มีจ�ากัดจึงไปตั้งฐานในสวน
ยาง ท�าให้ทศันวสิยัจ�ากดั เปิดโอกาสให้คนเข้า
ถึงได้ง่าย ซึ่งตนได้เตือนแล้วว่าต้องหาวิธีการ
ใหม่ ปรับในเชิงกลยุทธ์ ป้องกันชายแดน 
ลกัลอบการเข้าออก โดยปี 2563 จะท�ามาตรการ
เหล่านี้มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ ภาพจากเฟซบุค๊ : Yala ToDay ยะลา ทเูดย์
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เมืองไทยประกนัภยัผนึกก�าลงั
ช้อปปี ้ ผู ้น�าแพลตฟอร์ม
อคีอมเมร์ิซในเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้และไต้หวนั เอาใจนัก
ช้อปออนไลน์ช้อปคุ้มครองความ
เสีย่งภยัง่ายๆ เพยีงปลายนิว้
บน Shopee Application 
แอพพลเิคชนัชอ็ปป้ิงออนไลน์ 
พร้อมปล่อยเฟสแรกส�าหรบัสาย
ช้อปท่ีรกัการเดนิทางท่องเทีย่ว 
กบัประกนัภยัการเดนิทางต่าง
ประเทศ เมอืงไทย Happy Trip 
และประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บคุคล เมอืงไทย Your Happy 
และเมอืงไทย HAPPY Kids ที่

เมืองไทยประกันภัยเปิดตัวร้านค้าออฟฟิเชียลครั้งแรก
บนอีคอมเมิร์ซกับช้อปปี้

จับคู่เอาใจนักช็อปออนไลน์ ช้อปคุ้มครองความเสี่ยงภัยง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว
พร้อมโปรมาแรงร่วมเฉลิมฉลองแคมเปญ Shopee 11.11 Big Sale
ช้อปปุ๊บรับปั๊บเบี้ยแลก Shopee Coin แทนเงินสดสูงถึง 500 บาท

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทีคุ่ณเลือก
เอง ทีน่ี ่เจ้าแรก เจ้าเดยีว บน
ช้อปป้ี แอพพลเิคชนั พร้อมพ่วง
โปรโมชัน่พิเศษ ช้อปปุบ๊รบัป๊ับ 
รบัเงนิคนืในรปูแบบช้อปป้ี คอยน์ 
(Shopee Coin) สูงถึง 500 
คอยน์

ท้ังน้ี เมอืงไทยประกนัภยัร่วม
เฉลิมฉลองแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ 
Shopee 11.11 Big Sale ขนโปร
โมชั่นพิเศษส�าหรับนักช้อปออน
ไลน์ผ่านร้านค้า “Muangthai 
Insurance Official” โดยเบีย้ประกนั
ภัยรวมทั้งประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศ และประกนัภยัอบุตัเิหตุ

ส่วนบุคคล น�าไปแลกรับช้อปปี ้
คอยน์ ที่สามารถแทนเงินสดใช้
เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้ง
ต่อไป โดยปล่อยโปรโมชั่นมาแรง 
วันนี้-30 พ.ย. 62 เพียงแค่คุณมี
เบีย้ประกันเริม่ต้นตัง้แต่ 500 - 999 
บาท แลกรับช้อปปี้ คอยน์ ได้เลย
ทันที 100 คอยน์ และเบี้ยประกัน
ภัยรวมตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป 
รบัไปเลยทนัท ี500 คอยน์ โปรโม
ชั่นช่วง 1-31 ธ.ค. 62 เบี้ยประกัน
เริม่ต้นตัง้แต่ 500 - 999 บาท แลก 
รับช้อปปี้ คอยน์ ได้เลยทันที 50 
คอยน์ และเบีย้ประกนัภยัรวมตัง้แต่ 
2,500 บาทขึ้นไป รับไปเลยสูงสุด

ถึง 400 คอยน์ 
โดยเฟสแรกเมอืงไทยประกนั

ภัยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย
บนแพลตฟอร์มชัน้น�าอย่าง Shopee 
เพื่อนักช้อปได้เลือกซื้อคุ้มครอง
ความเสีย่งภยัง่ายๆ เพยีงปลายนิว้ 
ให้คณุได้เทีย่วอุน่ใจในช่วงไฮซซีัน่
นี้ กับผลิตภัณฑ์ประกันภัย อาทิ

ประกนัภยัการเดนิทางต่าง
ประเทศ (เมืองไทย Happy 
Trip) ส�าหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดิน
ทางท่องเที่ยว มีทั้งแบบรายเที่ยว 
หรือรายปี ส�าหรับผู้ท่ีช่ืนชอบใน
การเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
กับเบี้ยประกันสุดคุ้ม เบี้ยเริ่มต้น
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เพียง 165 บาท คุ้มครองตลอด
ทริป ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 5 
ล้านบาท ไม่ต้องส�ารองจ่ายกรณี
เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ชดเชย
รายได้ระหว่างรกัษาในโรงพยาบาล 
พร้อมอุ่นใจด้วยบริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง แม้อยู่ต่างแดน 
ด้วยวงเงินสูงถึง 30 ล้านบาท 
คุ้มครองทัง้ทรพัย์สนิส่วนตวั กระเป๋า
เดินทาง การพลาดเที่ยวบิน หรือ
เที่ยวบินล่าช้า กลับถึงไทยแล้วไม่
สบายกย็งัคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล
ต่อเน่ืองในประเทศไทย รวมถึง
กรณยีืน่วซ่ีาไม่ผ่าน คนืเงนิ 100%

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บคุคล (เมอืงไทย Your Happy) 
แฮปปี้สุดๆ ชีวิตนี้ไม่มีสะดุด รับ
ประกันตั้งแต่อายุ 16 - 65 ปี 
คุม้ครองสงูสดุ 2 ล้านบาท คุม้ครอง
ทุกที่ ทุกเวลา รับเงินชดเชยราย
ได้กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรง
พยาบาล และค่ารักษาพยาบาล
คุ้มครองสูงสุดคร้ังละ 50,000 บาท 
รวมถึงไม่ต้องส�ารองจ่ายกับโรง
พยาบาลคูส่ญัญาของบรษิทัฯ กว่า 
345 แห่งทั่วประเทศ 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคล P.A. (เมืองไทย P.A. 
HAPPY Kids) อุน่ใจวัยซน หมด
กังวลกับอุบัติเหตุตลอดเวลา รับ
ประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 15 
ปี เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,500 
บาท ทุนประกันภัยสูงสุด 1 ล้าน
บาท คุ้มครองทุกที่ ทุกเวลา จ่าย
เงินชดเชยกรณีกระดูกแตกหกัจาก
อบุตัเิหต ุรกัษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ
แต่ละครัง้ 50,000 บาท รวมถงึไม่
ต้องส�ารองจ่ายกับโรงพยาบาลคู่
สัญญาของบริษัทฯ กว่า 345 แห่ง
ทั่วประเทศ 

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ
ร้านค้าออฟฟิเชียลของเมืองไทย
ประกันภัยบนแพลตฟอร์มช้อปปี้
ประเทศไทยได้ที ่https://shopee.
co.th/muangthai_insurance  
ดาวน์โหลดช้อปป้ีแอพพลิเคช่ันได้
ฟรีจาก App Store หรือ Google 
Play Store





ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 21 ฉบับที่ 5129 (1654) วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เนื่องในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 21 หนังสือพิมพ์โลกวันนี้
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หน่วยงานภาครัฐและบริษัทต่างๆ
ได้ร่วมแสดงความยินดีเช่นทุกปีที่ผ่านมา 
กองบรรณาธิการจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน

กรมบังคับคดี

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 21 ฉบับที่ 5129 (1654) วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

โมโนกรุ๊ป

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด

โมโนฟิล์ม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

โมโน29 

กรุงศรี คอนซูมเมอร์



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 21 ฉบับที่ 5129 (1654) วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

บริษัท คอร์แอนด์พีค จ�ากัด 

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน)

คริสปี้ ครีม

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์

สวนสามพราน

บริษัท อีซี่ บาย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มวังขนาย




