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อยูท่ีค่นถอืธง
ไทยทีก่�าลงัระส�า่ระสายนิง่ลง
ในระดับหน่ึง ชนวนระเบิด
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หลังจากนิ่งดูสถานการณ์อยู่
นาน “ทักษณิ” เริม่เคลือ่นไหว
ส่งสัญญาณเพื่อปลอบขวัญ
คนทีย่งัอยูก่บัพรรคเพือ่ไทย 
โดยเชื่อมั่นว่าคนที่ออกจาก
พรรคไปตามแรงดดูจะไม่ส่ง
ผลใดๆต่อคะแนนเสยีงหลงั
การเลอืกตัง้ เม่ือส่งสญัญาณ
ออกมาอย่างนี้น่าจะท�าให้
สถานการณ์ภายในพรรคเพ่ือ
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เรียบร้อยโรงเรียน คสช. ไปตาม
คาด กรณีศาลฎีกาพิพากษายืน
ตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ 
ยกฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง 
“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา หัวหน้าคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) และคณะ ในข้อหา
กบฏ

เหตุผลหลักที่ใช้อธิบายค�า
ตดัสนิครัง้นีค้อื รฐัธรรมนญูช่ัวคราว
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2557 
ได้นิรโทษกรรมเอาไว้แล้ว แม้จะ
อ้างว่ารฐัธรรมนญูฉบับชัว่คราวไม่
ชอบ แต่ต้องตีความกฎหมายให้
เกิดผลบงัคบัใช้ได้ ให้คงอยู่เป็นรฐั 
มิฉะนั้นบ้านเมืองจะเสียหาย การ
ยึดอ�านาจในขณะนั้น คสช. ใช้อ�า
นาจรัฏฐาธิปัตย์ แม้ว่าการได้มา
ซึ่งอ�านาจจะไม่เป็นไปตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย ก็เป็นกรณีว่ากล่าว
กันในด้านอื่น คสช. มีอ�านาจใน
เชิงข้อเท็จจริง ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
ฉบบัชัว่คราวจงึมสีภาพเป็นกฎหมาย
ตามท่ีมาตรา 48 ได้บัญญตัไิว้ และ
ต่อมารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
มาตรา 279 ก็ได้รับรอง การกระ
ท�าของจ�าเลยท้ังห้าจึงพ้นผิดโดย
สิ้นเชิง

อยูที่ค่นถือธง
สถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยเวลานี้

เป็นการช่วยคัดเลือดแท้ให้พรรค 

ไม่มีพวกเห็บเหากาฝากเหลืออยู่อีกต่อไป

ตัดฉากกลับมาที่การประชุม
ร่วมระหว่าง “บิ๊กป้อม” พล.อ. 
ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม กบัตวัแทนพรรค 
การเมืองที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 
25 มิถนุายนน้ี ล่าสุดมีพรรคการเมอืง
ตอบรบัค�าเชญิร่วมวงสนทนาแล้ว 
กว่า 30 พรรค จากทีไ่ด้รบัหนังสอื
เชญิประมาณ 80 พรรค เชือ่ว่าเมือ่
ถึงวันจรงิคงมไีม่น้อยกว่า 50 พรรค

อย่างไรกต็าม จ�านวนพรรค 
การเมอืงทีเ่ข้าร่วมประชมุไม่ใช่
สาระส�าคญั แต่สาระส�าคญัอยู่
ทีเ่นือ้หาและข้อสรปุทีจ่ะได้จาก
ที่ประชุมว่าจะมีความคืบหน้า
ใดๆเกีย่วกบัการให้อสิระพรรค 

การเมอืงเคลือ่นไหวเพือ่เตรยีม
ความพร้อมส�าหรับการเลือก
ตั้งที่จะมีขึ้นต้นปีหน้าหรือไม่

ส่วนกระแสการดูดอดีต ส.ส. 
แม้จะเงยีบลงไปบ้าง แต่ยงัมคีวาม
เคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการเคลื่อนไหวจากอดีต
นายกรัฐมนตร ีดร.ทกัษิณ ชนิวตัร 
ทีส่่งสญัญาณถงึอดตี ส.ส. ทีเ่ดนิออก
จากพรรคเพือ่ไทยชดัเจน 2 กรณี

กรณีแรก ดร.ทักษิณมองว่า
อดีต ส.ส. ที่ออกไปสังกัดพรรค 
การเมอืงอืน่เป็นพวกอนาคตทางการ
เมอืงไม่แน่นอน เมือ่รูว่้าไม่มคีวาม
แน่นอนจงึเลอืกผลประโยชน์เฉพาะ
หน้าท่ีจบัต้องได้เอาไว้ก่อน

ดร.ทกัษณิให้ค�าจ�ากดัความ

อดีต ส.ส. เหล่านี้ว่าเป็นพวก
สะสมทุนก่อนเกษียณ

กรณีที่สอง ดร.ทักษิณมอง
ว่าการตบเท้าออกจากพรรคเพื่อ
ไทยของอดตี ส.ส. จ�านวนหนึง่นัน้
จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานคะแนน
ของพรรค เชือ่ว่าหลงัเลอืกตัง้พรรค
เพือ่ไทยจะยงัเข้าป้ายมาเป็นทีห่นึง่ 
เพราะบรรดาอดตี ส.ส. ทีอ่อกจาก
พรรค ฐานคะแนนส่วนตัวสู้ฐาน
คะแนนของพรรคเพื่อไทยไม่ได้ 
มั่นใจว่าเมื่อเข้าคูหาประชาชนจะ
มองหาผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
ก่อนกาบัตรลงคะแนน

นอกจากนี้ดูเหมือนว่า ดร. 
ทกัษิณยงัพอใจกบัสถานการณ์ของ
พรรคเพื่อไทยในเวลานี้ เพราะ
เป็นการช่วยคัดเลือดแท้ให้เหลือ
อยู่กับพรรค ไม่มีพวกเห็บเหา
กาฝากหลงเหลืออยูอ่กีต่อไป และ
ถือเป็นโอกาสอันดีท่ีจะเปิดพื้นที่
ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาท�างานมากขึน้ 
โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีอ่ดตี ส.ส. ถูกดดู
ไปนัน้ยงัมคีนรุน่ใหม่ไฟแรงทีพ่ร้อม
จะเข้ามาท�างานร่วมกับพรรค

เมื่อ ดร.ทักษิณส่งสัญญาณ
ออกมาอย่างนีน่้าจะท�าให้สถานการณ์
ภายในพรรคเพื่อไทยท่ีก�าลัง
ระส�่าระสายนิ่งลงในระดับหนึ่ง

ชนวนระเบดิในพรรคเพือ่ไทย
ตอนนีจ้งึเหลอือยูอ่นัเดียวคอื การ
ตดัสนิใจเลอืกแม่ทพัถือธงน�าพรรค
ลงสู้ศึกเลือกตั้ง

เลือกถูกคนเป็นท่ียอมรับ
พรรคก็เป็นปึกแผ่น เลือกผิด
คนก็อาจท�าให้พรรคแตกก่อน
ท�าศึกใหญ่ได้
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In Brief : ย่อความ

หาทางออกร่วมกัน

ทรรศนะ

ถ้าค้านไปทกุเรือ่งกไ็ม่ใช่ถ่วงดลุ 

แต่กลายเป็นถ่วงความเจริญ 

ช่วยคนชัว่แต่คนดตีาย ต้องร่วม

กนัคิดร่วมกนัแก้ไข ไม่มฝ่ีายใด

จะถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมด 

สังคมต้องหาทางออกร่วมกัน

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ระบอบไดโว่?
การเดนิทางไปพบ “2 ผูน้�าโลก” องักฤษ
และฝร่ังเศสของ “ทัน่ผูน้�า” พร้อมๆกบั
การขึน้ปก “Time Asia” ฉบบัวนัที ่2 
กรกฎาคม 2018 ท�าให้โลกไม่ลืมว่า
ประเทศไทยยังอยู่ภายใต้ “ระบอบ
เผดจ็การ” และยงัสะท้อนว่า 86 ปีนบั
ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 
มถินุายน 2475 “เผดจ็การไม่มวีนัตาย” 

ย่ิง “บ๊ิกป้อม” พีใ่หญ่พดูชดัเจน
หนนุ “ทัน่ผู้น�า” ต้องเป็นนายกฯต่ออกี 
4 ปี เพ่ือเดนิหน้า “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ 
และ “ปฏริปูประเทศ” โดยยนืยนัจะ
ท�าให้ประเทศแขง็แกร่งและหลงัการเลอืก
ตัง้จะไม่มคีวามวุ่นวายแน่นอน

สอดคล้องกบัค�าพาดปก “Time 
Asia” ทีป่ระชาคมโลกจบัตาคอื “ทัน่
ผูน้�า” จะเลือกระหว่างการเป็น “นัก
ประชาธปิไตย” หรือ “เผดจ็การ” โดย 
“Time” เรียก (ให้ฉายา) “ทัน่ผูน้�า” ว่า 
“Little Sarit” (สฤษดิน้์อย) ซึง่คนใน
กองทพัไม่น้อยกย็กย่องอดตีผูน้�าเผดจ็การ 
“จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์” 

“ทัน่ผูน้�า” ไม่ตอบตรงๆกบัการยดึ
อ�านาจ แต่บอกว่า “ระบอบเผดจ็การ” 
ของตนเกดิขึน้จากความไม่เตม็ใจ และ
จะอยูเ่พยีงช่ัวคราวเท่านัน้ “ผมไม่เคย
คิดเลยที่จะขึ้นมาด�ารงต�าแหน่งนายก
รฐัมนตรขีองไทย มันเป็นการตดัสนิใจ
ทีย่ากล�าบากท่ีสดุในชวีติของผมเลย”

“ทัน่ผูน้�า” ยงัพดูถงึอนาคตหลงั
จากเดอืนกมุภาพนัธ์ปีหน้า (การเลอืก
ตัง้) ว่า “ขึน้อยูก่บัสถานการณ์และพี่
น้องประชาชน ผมควบคมุส่ิงต่างๆ
เหล่านีไ้ม่ได้อยูแ่ล้ว”

แจ่มแจ้งชดัเจนเขยีวปรีด๊...หลงั
การเลอืกตัง้ (เมือ่ไรไม่รู)้ ทีม่าพร้อม 
“พลงัดดู” แรงยิง่กว่า “ไดโว่ดดูส้วม” 
เราคงได้ “ผูน้�า” ท่ีเป็นคนตลก นัก
แต่งเพลง แต่งกลอน และยังมคีวาม
สามารถพเิศษพดูกบักบและไก่ได้
อีกด้วย!!

การถกเถยีงเรือ่งการประหารชีวตินักโทษทีโ่หด
เหี้ยมอ�ามหิตยังควรมีอีกหรือไม่ โดยเฉพาะ
กลุ่มเอ็นจีโอที่แสดงการคัดค้านโทษประหาร
ชวีติ ถ้าถามญาตพิีน้่องคนตายกบ็อกว่าสมควร
แล้ว แต่ถ้าถามญาตพิีน้่องผูก้ระท�าผดิกไ็ม่เหน็
ด้วย อย่างรายล่าสุดถือเป็นรายแรกในรอบ 9 
ปีที่ถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาให้ตาย

เอาว่ามีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ไม่มี
อะไรทีจ่ะเหน็เหมอืนกนัทกุอย่าง แต่กม็คี�าถาม
ว่าหลายคดีที่มีความรุนแรงโหดเหี้ยมอ�ามหิต
ท�าไมไม่มีการประหารชวีติ เพราะเรากด็วู่าอกี
หลายคดีที่มีผู้กระท�าความผิดอย่างโหดเหี้ยม 
อย่างคดีข่มขืนแล้วฆ่า ข่มขืนเด็กแล้วโยนทิ้ง
ลงจากรถไฟ หรือคดีฆ่าหั่นศพ 

บางคนท�าผิดและเพิ่งออกจากคุกได้ไม่กี่
วนักก่็อคดอีกี ท�าให้คนดี คนบริสุทธิ ์ต้องตาย
เพราะคนเลว คนชั่วเหล่านี้ เราออกกฎหมาย
ให้กับคนชั่วดีเกินไปหรือไม่ ถ้ากฎหมายดีกับ
คนชั่วเกินไป คนช่ัวก็ก�าเริบเสิบสาน ย่ามใจ 
แล้วใครจะรับประกันว่าจะไม่ท�าชั่วอีก 

ถ้าเอน็จโีอเสนอแนวทางแก้ไขได้กแ็นะน�า
มา รัฐบาลหรือกรมราชทัณฑ์อาจจะท�าตาม
ก็ได้ ไม่ใช่แค่ออกมาต่อต้านคัดค้าน เพราะ
ไม่มีอะไรรับประกันสันดานคน พระพุทธเจ้า
ตรสัว่าเราฝึกบรุุษทีค่วรฝึกได้ ทีฝึ่กไม่ได้กเ็ป็น
อาหารเต่า อาหารปลาไป 

เรื่องสันดานจะเป็นสายเลือดหรืออะไรก็
แล้วแต่ เป็นสัญชาตญาณของความเลวที่เกาะ
กินจนไม่มีความดีเหลืออยู่เลย อย่างน้ีจะท�า
อย่างไร เราต้องปกป้องและห่วงคนดก่ีอน ไม่ใช่
ปล่อยให้คนดีต้องตายเพราะคนชั่ว 2-3 ราย
ก่อน บางคนติดคุกมาตั้งแต่เด็ก ติดคุกหลาย

ครัง้หลายรอบ ออกมากท็�าชัว่กบัคนอืน่อกี ก่อ
คดไีม่หยดุ อย่างนีจ้ะท�าอย่างไร เราต้องปกป้อง
คนส่วนมากที่เป็นคนดี ต้องไม่ให้คนแค่หยิบ
มือเดียวมาท�าชั่ว มาสร้างปัญหา สร้างความ
เดือดร้อนให้คนส่วนใหญ่ แค่งบประมาณที่
ดูแลคนพวกนี้ที่ล้นคุกก็มากมายแล้ว 

ประเทศไทยตดิอนัดับประเทศทีม่อีาชญา 
กรรมมากประเทศหนึ่งในโลก แล้วจะมาบอก
ว่าประเทศเราล้าหลังกว่าประเทศอื่น เพราะ
เขาเลิกการประหารชีวิตแล้ว ต้องมาพูดความ
จริงกันเรื่องอาชญากรที่ท�าผิดท�าชั่ว ท�าผิด
ซ�า้ซาก ประเทศอืน่เขามอีาชญากรน้อยกว่าเรา 
มนีกัโทษในคกุน้อยกว่าเรา คกุเขาไม่ล้นอย่าง
เรา เรายังยึดว่า “กรรมใดใครก่อ กรรมนั้น
ย่อมคนืสนอง” หรอืจะให้อโหสิกรรมกนัอย่าง
เดียว แล้วใครจะรับประกันว่าคนชั่วจะไม่ก่อ
กรรมใหม่อกี ก�าเริบเสบิสานอกีถ้าผ่อนผันลด
โทษ 

คุกยุคก่อนไม่เคยมีแบบนี้ สมัยคุกขี้ไก่ 
เกาะตะรุเตา ไปอ่านประวัติศาสตร์จะเห็นว่า
เขาลงโทษสาหัสสากรรจ์อย่างไร ตอกเล็บ บีบ
ขมบั ตดัมอื ยคุนัน้คนเขด็หลาบพอสมควร แต่
ยุคนีอ้อกจากคุกมาไม่ได้เกรงกลวักฎหมายเลย 
บางคนได้รับอภัยโทษก็ย่ามใจ ท�าผิดอีก เรา
จะท�าอย่างไรกับคนชั่วเหล่านี้ถ้าไปท�าร้ายคน
ดี ยิ่งเป็นลูกคนเดียวและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
ของครอบครวั ครอบครวัเขา พ่อแม่เขาคงแทบ
ขาดใจ จึงต้องคิดให้ดี โดยเฉพาะลูกคนเลวที่
ท�าให้ลกูคนดเีขาตาย ถ้าลกูตวัเองถูกฆ่าจะคดิ
อย่างไร

นี่ไม่ได้ต่อว่าเอ็นจีโอว่าไม่ดี เพราะ
หลายเร่ืองก็ท�าดี คอยตรวจสอบถ่วงดุล 
แต่ถ้าค้านไปทุกเรื่องก็ไม่ใช่ถ่วงดุล แต่
กลายเป็นถ่วงความเจริญ ช่วยคนชั่วแต่
คนดีตาย ต้องร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไข 
ไม่มีฝ่ายใดจะถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมด 
สังคมต้องหาทางออกร่วมกันดีที่สุด

เจริญพร
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เปิดตัวโครงการ : ดร.ณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม รกัษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ผนกึ
เอกชน โดยมีอิสระ บุรินทรามาตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ดเทรดเด็กซ์ จ�ากัด 
ร่วมเปิดตัวโครงการ Robotics Cluster Pavilion 

โชว์ผลิตภัณฑ์ : ภาณุ มหัทธโนบล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียล
ตี้ จ�ากัด ร่วมออกบู๊ธในงาน Thaifex-World of Food Asia 2018 พร้อมจัดกิจกรรม 
มีทแอนด์กรี๊ดกับเกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์ พรีเซ็นเตอร์ของผลิตภัณฑ์ครีมเทียม 
คอฟฟี่ ดรีมมี่ ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

เศรษฐกิจ

ธพว.อุ้มSMEเข้าถึง‘เงินทุน-ความรู้’ 

นายมงคล ลลีาธรรม กรรมการ
ผูจ้ดัการ ธนาคารพฒันาวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยถงึความ
ร่วมมอืระหว่าง ธพว. กบัสมาพนัธ์ 
SMEไทย เพือ่สนบัสนุนผูป้ระกอบ
การเอสเอม็อทีีเ่ป็นสมาชกิกว่าแสน
ราย รวมถงึผูป้ระกอบการรายย่อย
ทัว่ไปให้เข้าถงึแหล่งทนุในโครงการ 
“สินเช่ือเพือ่คนตวัเลก็” ภายใต้แนวคิด 
“เข้าถึง-อยูร่อด-ยัง่ยนื” โดย ธพว. 
จดัสนิเชือ่อตัราดอกเบีย้พเิศษ 1% 
และ 3% วงเงินกูส้งูสดุ 1 ล้านบาท
ต่อราย รู้ผลการพิจารณาภายใน 7 
วนั ครอบคลุมท้ังกลุ่มบคุคลธรรมดา
และนติบิคุคล โดยก�าหนดหลกัเกณฑ์
และคณุสมบติัผูย้ืน่กู้ชดัเจน เพือ่ให้การ
พจิารณาสะดวกรวดเรว็ ควบคู่กับการ
ให้ความรู้ตามโปรแกรมอบรมและ
สมัมนา เพือ่ให้ผูป้ระกอบการสามารถ
ด�าเนนิธุรกิจอยูร่อดและเตบิโตอย่าง
ยั่งยืน ก�าหนดจัดงานครั้งแรกที่
กรงุเทพฯเดอืนกรกฎาคม และจะ
สญัจรจดัไปท่ัวประเทศ

ส่วนการพจิารณาให้เงินทนุข้ึน
อยูก่บัคณุสมบตัขิองผูกู้แ้ตล่ะราย 
โดยผูจ้ดทะเบยีนนติบิคุคลใช้บรกิาร
สนิเชือ่เถ้าแก่ 4.0 อตัราดอกเบีย้ 

กรงุไทยตดิQRCodeตุก๊ตุก๊อยธุยา

ธพว. ร่วมกบัสมาพันธ์ SME ไทย สนับสนนุผู้ประกอบการราย
ย่อยเข้าถงึแหล่งทนุดอกเบีย้ต�า่ 1% และ 3% วงเงินกู้สงูสดุ 1 ล้าน
บาทต่อราย รูผ้ลใน 7 วนั พร้อมเติมความรู้ยกระดับธรุกจิโรดโชว์
ทัว่ประเทศ

1% ต่อปี ตลอดอายสัุญญา 7 ปี ไม่
ต้องใช้หลกัประกนั ทัง้เปิดโอกาส
ให้รายย่อยท่ีมปัีญหาทางการเงนิ
สามารถกู้ได้ (แม้เคยปรับโครงสร้าง
หนีห้รอืผ่อนช�าระไม่ต่อเนือ่ง) ให้
ช�าระแต่ดอกเบีย้อย่างเดยีว ปลอด
ช�าระคนืเงนิต้นสงูสดุ 3 ปี ผ่อน
ช�าระเพยีง 410 บาทต่อวัน

ส่วนกลุม่บคุคลธรรมดาและ

ตดิดาว อตัราดอกเบีย้เพยีง 3% คงที่ 
3 ปีแรก ผ่อนนาน 7 ปี ไม่มหีลกั
ประกนั สามารถใช้ บสย. ค�า้ประกนั
ฟร ี4 ปีแรก  โดยกู ้1 ล้านบาท ผ่อน
เพยีง 460 บาทต่อวัน

นติิบคุคลประเภทธุรกจิเกษตรแปรรปู 
ธรุกจิท่องเทีย่วชมุชนและเชือ่มโยง
ต่อเนือ่ง รวมทัง้ผูป้ระกอบการใหม่
ทีม่นีวัตกรรมธรุกจิผลติหรอืบรกิาร
ต่างๆในชมุชน ใช้สนิเชือ่เศรษฐกจิ

ธนาคารกรงุไทยให้การสนบัสนนุ
โครงการ National e-Payment 
ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ และขับ
เคลือ่นสงัคมไทยสูส่งัคมไร้เงนิสด 
โดยเฉพาะในภมิูภาค เพือ่ให้ประ 
ชาชนเข้าถึงบรกิารทางการเงินได้
อย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม ตลอดจน
อ�านวยความสะดวกด้านการคมนาคม
และท่องเทีย่ว หลงัจากประสบความ
ส�าเรจ็ในการตดิ QR Code รถ
สามล้อไฟฟ้าทีเ่ชยีงใหม่ ธนาคาร
ได้ตดิตัง้ QR Code รถตุก๊ตุก๊กว่า 
200 คนัทีใ่ห้บรกิารนกัท่องเทีย่วที่
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้โดยสาร
สามารถช�าระเงินผ่าน Mobile 

Banking ของทกุธนาคารโดยไม่
เสยีค่าธรรมเนยีม ส่วนผู้ขบัรถตุก๊
ตุ๊กเพียงสมคัรและดาวน์โหลดแอพ
พลิเคชั่น “เป๋าตุง กรุงไทย” ก็
สามารถรบัช�าระค่าโดยสารได้ทนัที 
มบีรกิารแจ้งเตือนเมือ่เงนิเข้าบญัชี 
อ�านวยความสะดวกไม่ต้องพกเงนิสด
และลดปัญหาการทอนเงนิ

ธนาคารกรงุไทยก�าหนดแผน
ยทุธศาสตร์การเป็น Future Banking 
โดยน�านวตักรรมทางการเงนิมาตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าและ
ประชาชน มแีผนขยายการตดิต้ัง QR 
Code ให้แพร่หลายและครอบคลมุ
ทกุกลุม่ธรุกจิทัง้ภาครฐัและเอกชน 

โดยเป็นธนาคารแห่งแรกทีน่�าระบบ
รบัช�าระเงนิด้วย QR Code ตดิตัง้
บนรถโดยสาร ขสมก. สาย Airport 
Bus และพฒันาระบบ e-Donation 
ทีเ่ช่ือมต่อกบักรมสรรพากรผ่านแอพ
พลเิคชัน่ “เป๋าตงุ เตมิบญุ” ออกใบ
อนุโมทนาบตัรอเิลก็ทรอนกิส์ให้กบั
ผูบ้รจิาคผ่านอีเมล์ เพือ่ลดปัญหาการ
สญูหายและเป็นหลกัฐานในการคืน
ภาษ ีสนบัสนนุรัฐบาลในการจดัท�า
บตัรสวสัดกิารแห่งรฐั และตดิต้ังเคร่ือง 
EDC ร้านค้าธงฟ้าประชารฐั ร้านค้า
ประชารฐักองทนุหมูบ้่านและชุมชน
เมอืงแห่งชาตทิัว่ประเทศ ตลอดจน
ให้สนิเชือ่กบัร้านค้าธงฟ้าประชารฐั
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ชินโมเอะปะทุแรง
ส�านักอตุุนยิมวทิยาญ่ีปุ่นรายงาน
ว่า ภูเขาไฟชินโมเอะทางตะวัน
ตกเฉยีงใต้ของญีปุ่่นเริม่กลบัมา
ปะทุอย่างรุนแรงอีกครั้งคล้าย
กบัทีเ่คยเกิดขึน้ในเดอืนเมษายน
ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มควันและ
เถ้าถ่านภเูขาไฟพวยพุง่ออกจาก
ปากปล่องสูงถึง 2,300 เมตร 
ภเูขาไฟลกูนีป้ะทเุป็นระยะตัง้แต่
เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งส�านัก
อุตุนิยมวิทยาญี่ปุ ่นประกาศ
เตือนภยัภเูขาไฟทีร่ะดับ 3 จาก
ทั้งหมด 5 ระดับ 

‘มุน’เยือนรัสเซีย 
ท�าเนียบประธานาธิบดีรัสเซีย
เปิดเผยว่า นายมุน แจ-อิน 
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เดิน
ทางถึงมอสโก ประเทศรัสเซีย
แล้ว และได้พบกบัประธานาธิบดี
วลาดิเมียร์ ปูติน รวมทั้งจะมี
การลงนามในเอกสารร่วมกัน
หลายฉบับ นอกจากนี้คาดว่า
จะเจรจามุง่เน้นในเรือ่งเศรษฐกิจ
และสถานการณ์ในเกาหลเีหนอื 
และนายมนุมกี�าหนดจะเข้าชม
การแข่งขนัฟตุบอลโลกท่ีรสัเซยี
เป็นเจ้าภาพในนดัทีท่มีเกาหลใีต้
จะพบกับเม็กซิโกในวันเสาร์ที่
เมอืงรอสตอ็ค-ออน-ดอนด้วย 

รวมญาติสองเกาหลี 
เจ้าหน้าทีเ่กาหลีเหนอืและเกาหลใีต้
ร่วมประชมุเพือ่หารอืเรือ่งการจดั
งานรวมญาตสิองเกาหล ีซึง่จะมี
ขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 3 ปีใน
วนัที ่15 สงิหาคมปีนี ้กระทรวง
รวมชาตเิกาหลใีต้แถลงว่า การ
ประชมุจะหารือเก่ียวกับแนวทาง
เพือ่ด�าเนนิการตามข้อตกลงว่า
ด้วยการจดังานรวมญาต ิซึง่มขีึน้
ในการประชมุสดุยอดระหว่างนาย
คมิ จอง-อึน ผู้น�าเกาหลเีหนือ 
และประธานาธบิดมีนุ แจ-อนิ 
ของเกาหลใีต้ เม่ือเดอืนเมษายน
ทีผ่่านมา

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

อียูตอบโต้กลับภาษีสหรัฐ 

ประธานาธบิดโีดนัลด์ ทรมัป์ ของ
สหรัฐ เปิดเผยในการประชุมคณะ
รฐัมนตรว่ีา เกาหลเีหนอืได้ระเบดิ
สถานท่ีทดลองนวิเคลยีร์ใหญ่แห่ง
หน่ึงไปแล้ว หลงัจากมกีระแสสงสยั
เรื่องผลส�าเร็จการประชุมสุดยอด
ครั้งประวัติศาสตร์ของเขากับผู้น�า
เกาหลีเหนือ เรียกว่าการปลด
นวิเคลียร์อย่างสิน้เชิงก�าลังเริม่ต้น
แล้ว นอกจากนี้เกาหลีเหนือได้ส่ง
หรืออยู่ระหว่างการส่งร่างทหาร
อเมรกินัท่ีพลชีพีในสงครามเกาหลี
ปี 2493-2496 กลับมายังสหรัฐ
ด้วย

เกาหลีเหนือแจ้งเมื่อปลาย
เดือนพฤษภาคมก่อนการประชุม 
สุดยอดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่
สิงคโปร์ว่า ได้ท�าลายสถานทีท่ดลอง
นวิเคลียร์พงุเกรีในจังหวัดฮมักยอง
เหนืออย่างสมบูรณ์ โดยได้เชิญ
สือ่มวลชนต่างชาตไิปเป็นประจกัษ์
พยานการระเบิดทีด่�าเนนิไปตลอด

เกาหลเีหนือเริม่ปลดนิวเคลยีร์
ทัง้วัน ทัง้การระเบิดอุโมงค์ทางเข้า 
3 แห่ง การระเบิดค่ายและโครง
สร้างอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง 

เกาหลีเหนือทดลองระเบิด
นวิเคลยีร์ทัง้ 6 ครัง้ทีส่ถานทีท่ดลอง
นิวเคลียร์แห่งนี้ รวมถึงระเบิดลูก
ใหญ่ท่ีสุดและไกลทีส่ดุทีเ่กาหลเีหนือ
ทดลองไปเมือ่เดอืนกันยายนปีก่อน
และอ้างว่าเป็นระเบดิไฮโดรเจน ผู้
เช่ียวชาญบางฝ่ายมองว่า เกาหลีเหนอื
ระเบดิสถานทีท่ดลองนวิเคลยีร์พงุ
เกรเีพราะถูกใช้งานจนเกนิคุม้แล้ว 
หรือหากจะใช้งานใหม่กน่็าจะซ่อม
สร้างใหม่ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

อยีใูช้มาตรการทางภาษีตอบโต้
สหรัฐ จัดเก็บภาษสีนิค้าส�าคญั
จากสหรฐัหลายรายการ รวม
ทัง้สรุาบูร์บอง กางเกงยนีส์ และ
รถจกัรยานยนต์ เป็นการเปิด
ฉากสงครามการค้ากับสหรฐั

มาตรการจดัเก็บภาษตีอบโต้
สหรัฐของอยีมูผีลบงัคบัใช้เมือ่เวลา
เที่ยงคืนตามเวลาในยุโรป หรือ
ตรงกับ 05.00 น. เช้าวานนี้ตาม
เวลาในประเทศไทย โดยคาดว่า
ความเคลื่อนไหวของอียูครั้งนี้จะ
ยิ่งท�าให้ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวน
หนักขึ้น หลังจากเกิดปั่นป่วนจาก
ความตงึเครยีดทางการค้าระหว่าง
สหรัฐกับจีนมาก่อนหน้านี้แล้ว 

หลงัจากมาตรการนีม้ผีลบังคบั
ใช้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรทั่วยุโรปจะ
ด�าเนนิการจดัเกบ็ภาษนี�าเข้าสินค้า
ทีผ่ลติในสหรฐั ซึง่จะส่งผลให้สนิค้า
เหล่านีใ้นห้างสรรพสนิค้าในยโุรป
มีราคาเพิ่มสูงขึ้น การที่อียูจัดเก็บ
ภาษีสินค้าที่ผลิตในสหรัฐหลาย
รายการคิดเป็นมูลค่ารวม 3,300 
ล้านดอลลาร์ เพื่อเป็นการตอบโต้
การทีป่ระธานาธิบดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรฐั ตดัสนิใจเกบ็ภาษนี�าเข้า

เหลก็และอะลมูเินยีมจากประเทศ
ในยโุรป ซึง่เซซลิลา มาล์มสตอร์ม 
กรรมาธิการด้านการค้าของอียู 
กล่าวก่อนหน้านีว่้า ประเทศสมาชกิ 
28 ชาติของอียู ไม่มีทางเลือกอื่น
นอกจากจัดเก็บภาษีสินค้าจาก
สหรฐั หลงัจากทีส่หรฐัตดัสนิใจแต่
เพียงฝ่ายเดยีวและไม่เป็นธรรมใน
การเก็บภาษีจากอียู

ขณะที่นายเจนส์ สโตลเตน
เบร์ิก เลขาธกิารใหญ่องค์การสนธิ
สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
หรือนาโต้ กล่าวยอมรับว่า ยุโรป
และสหรัฐมคีวามเห็นทีไ่มต่รงกนั
ในหลายประเด็น แต่เขายืนยันว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างทวีปยุโรป
กับสหรัฐในด้านการทหารและ
ความมั่นคงยังคงแข็งแกร่ง

นายสโตลเตนเบิร์กกล่าวที่
กรงุลอนดอนขององักฤษว่า มคีวาม
เช่ือมั่นอย่างเต็มที่ว่านาโต้ซึ่งเป็น 
กลุ่มพันธมิตรทางทหารที่มีสหรัฐ
เป็นแกนน�าจะยังคงแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นเอกภาพในระหว่าง
การประชุมสุดยอดนาโต้ในเดือน
กรกฎาคมนี้  

นายสโตลเตนเบร์ิกล่าวว่า สหรฐั
และกลุ่มประเทศในยุโรปมีความ
เหน็ไม่ตรงกนัจริง ต้องยอมรบัความ
จรงิว่าความสมัพนัธ์ระหว่างทัง้สอง
ฝ่ายอาจจะไม่สามารถยนืยงตลอด
ไปชัว่กาลนาน แต่เชือ่ว่าจะสามารถ
รักษาความสัมพนัธ์ทีแ่นบแน่นเอา
ไว้ได้ ซ่ึงความเห็นท่ีแตกต่างกนันัน้
ได้แก่เรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ของ
อหิร่าน สิง่แวดล้อม และการค้า
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LONDRI-P-150518

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

  KING-P1-300318

รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

BOZENED-P1-230418=4*6

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
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HUG NESS-P1-060418

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

PRIME 150318=4*6

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่

Porn Urai 250518=4*6

รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ที่ร้�นอ�ห�ร Thai Orchid เมือง vancouver 

รัฐ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancouver.com

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน
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IT APP-P1-070518

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
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สังคม

เคทีซีจัดกิจกรรม‘Digital #Me’
นางสาวพจนย์ีพร ช�านาญภกัด ีผู้
อ�านวยการ - ทรัพยากรบุคคล 
บรษิทั บตัรกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ “เคทีซี” พร้อมด้วยนิสิต 
นกัศึกษาฝึกงานในโครงการ KTC 
LEARN & EARN เข้ารบัฟังการ
บรรยายและแลกเปลีย่นความรูก้าร
ท�างานของสตาร์ตอพัทีน่�าบทบาท
ของเทคโนโลยเีข้ามาเกีย่วข้องใน
การด�าเนนิธุรกจิทัง้ในระดบัประเทศ
และระดับอาเซียน ในกิจกรรม 
“Digital #Me” คร้ังท่ี 1 ตอนรูเ้ท่า
ทนัเทคโนโลยรีะดบัอาเซยีน 

โดยมนีางสทุธพิรรณ นุชฉายา 
Deputy Managing Director C 
asean ให้เกียรติต้อนรับ พร้อม
เล่าประวัติความเป็นมาของ C 
asean ร่วมด้วยนางสาวนนัทชัพร 

นที ขลิบทอง ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แถลง
ข่าวนโยบายแนวสนับสนุนการขับเคลื่อนประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง โดยผนึก 4 หน่วยงานรัฐ พร้อมมอบเครื่องรับช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
ร้านค้าประชารัฐทั่วประเทศ 

อ�าพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด บริษัท
ในกลุ่มซีพี ออลล์ ร่วมกับแย้ม จันใด เจ้าของผลิตภัณฑ์แม่แย้มหมอนขิด แถลงข่าว
ซีพี ออลล์ และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผลิตภัณฑ์ชุมชน
แม่แย้มหมอนขิดจ�าหน่ายผ่านช่องทางทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง 

Director บริษัท อินโฟเฟด 
จ�ากดั หนึง่ในธรุกจิสตาร์ตอัพ ให้
เกียรติบรรยายและร่วมสาธิตการ
ใช้งาน ณ C asean อาคารซดีบัเบิล้
ยู ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้

ทัง้นี ้นางสาวอตญิา วเิศษวงษ์ 
นิสิตปี 3 คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กล่าว
ถงึสิง่ทีไ่ด้รบัจากกิจกรรมในครัง้นีว่้า 
“การร่วมกิจกรรมท�าให้เกิดแรง
บนัดาลใจจากสตาร์ตอพัรุน่ใหม่ และ
ได้เรยีนรูแ้นวคดิการประกอบธรุกจิ
ใหม่ๆทีม่กีารน�าความครเีอทีฟและ
เทคโนโลยผีสานเข้าด้วยกนั ซึง่ช่วย
จดุประกายไอเดียให้พวกเราได้น�า
ไปคดิต่อยอดในการสร้างสรรค์ความ
คดิใหม่ๆทีเ่ป็นประโยชน์กบัการเรยีน
และการท�างานในอนาคตต่อไป”

‘400นักรบ ขุนรองปลัดชู’
พร้อมลงโปรแกรมฉายแล้วส�าหรับ
ภาพยนตร์ “400 นกัรบ ขนุรอง
ปลัดชู-The 400 Bravers” ที่
สร้างขึน้เพือ่เชิดชเูกยีรตวิรีบรุษุ
ทีถ่กูลืม โดยจะมีการจดังานรอบ
กาล่า พรีเมียร์ เปิดตัวอย่างยิ่ง
ใหญ่ ในวันองัคารท่ี 26 มถินุายน 
2561 ณ ลานอินฟินิท ซิตี้ ชั้น 
5 พารากอนซีนีเพล็กซ์ ตั้งแต่
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ภายในงานได้รบัเกียรตจิาก
ผูบ้รหิาร ผูก้�ากบัฯ และเหล่านัก
แสดงชัน้น�าทีร่่วมถ่ายทอดอารมณ์
และบทบาทมาร่วมงานกนัอย่าง
คบัคัง่ ไม่ว่าจะเป็นพยพั ค�าพนัธุ,์ 
ต้อย เมืองนนท์, ขจรศักดิ์ รัตน
นิสสัย, ต๊อก ศุภกรณ์, เอ็กซ์ ไฮ
แจ็ค, ต๊ะ บอยสเก๊าท์ ฯลฯ รวม
ถึงผู้ก�ากับฯมือพระกาฬ บอย-
เจตนิพัทธ์ สาสิงห์ และแขกผู้มี
เกยีรตจิากวงการอืน่ๆอกีมากมาย 

พร้อมรับชมการแสดงศิลปะ
การต่อสูช้ัน้สงูจากทมีนกัแสดง
ของเรือ่ง และทมีนักแสดงจาก
กรมศลิป์ฯแสดงคลงัแสงอาวธุ
ของจริงในสมัยอโยธยา

ทั้งนี้ ส�าหรับประชาชน
ทั่วไปรอติดตามชมกันได้ 28 
มิถุนายนน้ี ทุกโรงชั้นน�าทั่ว
ประเทศ

จริะวชิชาสกลุ Community Creator 
และนายวาโยธิพล อัศววงค์สกุล 
Project Coordinator เป็นวทิยากร
พิเศษ นอกจากนั้นน้องๆในโครง

การยงัได้ทดลองสมัผสัเทคโนโลยี
เสมือนจริง Virtual Reality (VR) 
ด้านการท่องเที่ยว โดยมีนางสาว
เบญจรัตน์ ณ ถลาง Creative 


