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รูโหว่ของกติกา
กฎหมายพรรคการเมอืงบงัคบั
ใช้เฉพาะกบัพรรคการเมอืงที่
จดทะเบยีนถกูต้อง ไม่สามารถ
บังคับใช้ได้กับกลุ่มการเมือง 
ทีส่�าคญับรรดาประกาศ ค�าสัง่
ต่างๆของ คสช. ที่เกี่ยวข้อง
ทางการเมืองกเ็น้นบงัคบัใช้ไม่
ให้พรรคการเมืองเคลื่อนไหว
เป็นหลกั ไม่ได้พุง่เป้าไปทีก่ลุม่
การเมือง การเคลื่อนไหวเพื่อ
โชว์พลังดูดจึงอิสระเหมือนมี
คนเปิดไฟเขยีวให้อย่างทีเ่หน็

ก๊วนพันทาง!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

ซาอุฯพร้อม
ผลิตน�้ามันเพิ่ม 

เศรษฐกิจ 4

เตือนต่างชาติ
ปรับพอร์ตสิงหาคม

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

ควักเงิน6,500ล้าน
ตรึงค่าไฟถึงสิ้นปี

การเคลื่อนไหวเพื่อรวบรวม
ไพร่พลเข้าสังกัดพรรคใหม่
ของกลุ่มสามมิตรท่ีหลายคน
เห็นว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย
พรรคการเมอืงนัน้ เมือ่พลิกดู
กฎหมายจะพอมองเห็นช่อง
ว่างและท�าให้เข้าใจได้ว่าท�าไม
การเคลื่อนไหวดูดอดีต ส.ส. 
จึงท�าในนามกลุม่สามมติรไม่ใช่
พรรคพลังประชารฐั ทัง้นี ้เพือ่
หลีกเล่ียงข้อกฎหมายไม่ให้
สามารถเอาผิดได้ เนื่องจาก

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ที่สามารถทำากิจกรรมการเมืองได้นั้น

 กลุ่มสามมิตรไม่ใช่พรรคการเมือง

 เมื่อไม่ใช่พรรคการเมืองก็ไม่ผิด

โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก
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การเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
กลุม่สามมติรทีคึ่กคกัอย่างมากใน
ตอนนี้ นอกจากจะน่าสนใจตรงที่
ว่าจะสามารถรวบรวมอดีต ส.ส. 
มาอยูใ่นสงักัดได้มากเท่าไร ความ
น่าสนใจยังอยู่ที่แรงจูงใจที่ใช้ดึง
บรรดาอดตี ส.ส. เข้ามาอยูใ่นสงักดั

ส่วนกระแสข่าวทีว่่ามีการเสนอ
ค่าตอบแทนในการย้ายพรรคอย่าง
งามเพือ่เป็นแรงจงูใจนัน้ยงัเป็นเรือ่ง
ทีต้่องรอการพสูิจน์กันต่อไปว่าจรงิ
หรอืไม่ เพราะการเสนอค่าตอบแทน 
การเสนอให้ผลประโยชน์ หรอืสญัญา
ว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่
จงูใจให้ใครมาเป็นสมาชกิพรรคนัน้ 
ถอืว่ามคีวามผดิตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) ว่า
ด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560

ขณะนีน้ายสชุาต ิลายน�า้เงิน 
อดตี ส.ส.ลพบุร ีพรรคเพือ่ไทย ซึง่
เป็นพรรคการเมอืงทีไ่ด้รบัผลกระ
ทบมากทีส่ดุจากการเคล่ือนไหวของ
กลุม่สามมติร ได้ยืน่เรือ่งให้คณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) สอบ
เอาผดิในเรือ่งนีแ้ล้ว

อย่างไรกต็าม การเคลือ่นไหว
ของกลุ่มสามมิตรในช่วงที่ผ่านมา
แม้จะมีการพูดถึงช่ือพรรคพลัง
ประชารัฐอยู่บ้าง แต่การด�าเนิน
การยังท�าในนามกลุ่มสามมิตร 

รูโหว่ของกติกา

ไม่ใช่พรรคพลังประชารัฐ 
ทีส่�าคญัยงัไม่มข้ีอยนืยนัว่า

แกนน�ากลุ่มสามมติรทีเ่คลือ่นไหว
อยู่ตอนน้ีมีสถานะเป็นสมาชกิ
ของพรรคพลังประชารัฐแล้ว
หรอืไม่

หากดูหลักฐานอย่างเป็นทางการ
ในการยืน่ขอจดทะเบียนก่อต้ังพรรค
พลังประชารฐัต่อ กกต. เมือ่วนัที ่2 
มนีาคม 2561 ทีผ่่านมา คนทีย่ืน่
ขอจดทะเบยีนก่อตัง้พรรคพลังประชา
รฐัคือ นายชวน ชจูนัทร์ ประธาน
ประชาคมตลาดน�า้คลองลัดมะยม 
และ พ.อ.สชุาติ จนัทรโชตกุิล 
อดตี ส.ส.สงขลา พรรคความหวงั
ใหม่ และอดตีสมาชกิสภาขบัเคลือ่น
การปฏริปูประเทศ

ทั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐได้
รบัการรบัรองจดัตัง้พรรคจาก กกต. 
แล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา 

สามารถเรียกประชุมคณะผู้ก่อตั้ง
พรรคเพือ่ลงมตเิลือกหวัหน้าพรรค 
เลขาธกิารพรรค และคณะกรรมการ
บรหิารพรรค เพือ่จดแจ้งต่อ กกต. 
ให้มีสถานะเป็นพรรคการเมือง
อย่างเป็นทางการต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม นบัต้ังแต่ได้รับ
การรับรองให้จัดตั้งพรรคยังไม่มี
วีแ่ววว่านายชวนและ พ.อ.สชุาตทิี่
เป็นแกนน�าก่อต้ังพรรคจะเรียก
ประชมุคณะผูก่้อตัง้พรรคเพือ่ลงมติ
เลอืกหวัหน้าพรรค เลขาธกิารพรรค 
และต�าแหน่งอืน่ๆในพรรค เพือ่แจ้ง
ต่อ กกต. แต่อย่างใด 

แม้จะมีกระแสข่าวว่าพรรค
พลังประชารัฐและกลุ่มสามมิตร
เป็นแม่น�า้ทีร่อไหลมาบรรจบเป็น
สายเดียวกัน แต่การด�าเนินการ
รวบรวมอดตี ส.ส. เข้าสงักัดยงัแยก
ท�าในนามกลุ่มสามมิตร ไม่ใช่พรรค

พลังประชารัฐ
ทัง้นี ้ เพือ่หลกีเล่ียงข้อกฎ 

หมายไม่ให้สามารถเอาผดิได้ 
เนือ่งจากกฎหมายพรรคการเมอืง
บงัคบัใช้เฉพาะกับพรรคการเมอืง
ทีจ่ดทะเบยีนถกูต้องเท่านัน้ ไม่
สามารถบังคับใช้ได้กับกลุ่ม
การเมอืง

ท่ีส�าคัญบรรดาประกาศ ค�า
สั่งต่างๆของ คสช. ที่เก่ียวข้อง
ทางการเมืองก็เน้นบังคับใช้ไม่ให้
พรรคการเมอืงเคล่ือนไหวเป็นหลกั 
ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มการเมือง

การเคลื่อนไหวรวบรวมอดีต 
ส.ส. เข้าสงักัดของกลุ่มสามมิตรจงึ
ท�าได้อย่างค่อนข้างเป็นอสิระ ต่าง
จากพรรครวมพลงัประชาชาติไทย
ของนายสเุทพ เทอืกสบุรรณ ที่
ค่อนข้างเงียบเหงา เพราะเปิดตัว
เป็นพรรคการเมือง แถลงข่าวใน
นามพรรคการเมอืงไปแล้ว จงึท�าให้
มีข้อจ�ากัดทางกฎหมายมากกว่า

กค็งเหมอืนกบัทีน่ายภริมย์ 
พลวเิศษ ทมีประสานงานประชา 
สมัพนัธ์ผูเ้ข้าร่วมกลุม่สามมติร กล่าว
ไว้ว่า 

“อดีต ส.ส. บางพรรคกล่าว
หาว่ากลุ่มสามมิตรมี คสช. หนุน
หลัง สามารถท�ากิจกรรมทางการ
เมืองได้นั้น กลุ่มสามมิตรไม่ใช่
พรรค เมื่อไม่ใช่พรรคก็ไม่ผิด อีก
ทั้งอย่าไปคิดว่าพวกเราจะไปดูด
เรื่องเงินเรื่องทอง แต่ที่ไปดูดคือ 
ไปดูดสมอง ดูดความคิดท่ีจะมา
พัฒนาประเทศชาติมากกว่า”

ยงัไม่ใช่พรรคการเมอืงไม่
ผดิ นบัเป็นการเดนิหมากการเมอืง
ทีแ่ยบยลเหนือชัน้ 
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In Brief : ย่อความ

เมตตาต้องมีปัญญา

ทรรศนะ

จะท�าอะไรก็ต้องมีความสมดุล 

อย่าปล่อยให้สดุโต่ง อย่าท�าอะไร

ฝืนความรู้สึกของคนส่วนใหญ่

มากนัก เขารับไม่ได้ ความหวัง

ดีก็จะกลายเป็นโทษไป  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ก๊วนพันทาง!

“บิก๊ป้อม” ส่งเสยีงให้ทกุพรรคการเมือง
และทุกก๊วนการเมืองใช้ “ก๊วนกอล์ฟ” 
พบปะสงัสรรค์กนัได้ หลงัจากถกูวพิากษ์
วจิารณ์ว่า “ล�าเอยีง” ปล่อยให้ “กลุม่
สามมติร” เดนิสายไปทัว่เพือ่ “ดดู” 
นกัการเมอืงทัง้ระดบัท้องถิน่ ระดบัภาค 
และกลุ่มอทิธพิลต่างๆ มาร่วมก๊วนเพือ่
สนบัสนุน “ลุงตู่” 

“บิก๊ป้อม” ยงัยนืยนัไม่รูจ้กั “สรุยิะ 
จงึรุง่เรอืงกจิ” ทัง้ถามกลับว่า “ล�าเอียง” 
ตรงไหน เม่ือ “กลุม่สามมติร” ไม่ใช่
พรรคการเมอืง และยังไม่รูเ้ลยว่าเป็น
พรรคอะไร ดูดให้ใคร หรอืจะดดูให้ “ลงุ
ตู”่ กเ็ป็นสทิธ์ิของ “กลุ่มสามมติร” 

วันนี ้“พีใ่หญ่” เปิดไฟกะพรบิให้
ทกุพรรคทกุก๊วนอยากจะไป “ตกีอล์ฟ” 
หรอืตอีะไรกเ็ชิญตามสบายหากไม่ตัง้โต๊ะ
วพิากษ์วิจารณ์รฐับาลทหาร ทัง้ที ่4 ปี 
ทัง้รฐับาลทหารและ คสช. กถ็กูวพิากษ์
วิจารณ์มาตลอด โดยเฉพาะความล้ม
เหลวในการแก้ปัญหาทีแ่ทบไม่มอีะไร
เป็นรูปธรรมเลย นอกจากความเงยีบ
สงบภายใต้ “ปลายกระบอกปืน”

ถ้าจะรอ “ไฟเขียว” ให้ “ปลด
ล็อกการเมือง” ก็ต้องรอ “ลุงตู่” นั่ง
หัวโต๊ะเดือนกันยายน เพ่ือตรวจสอบ
ความประพฤติพรรคการเมืองก่อนว่า
เป็น “เด็กดี” หรือไม่ แต่จะเปิดล็อก
แบบครึ่งๆกลางๆเหมือน “บิ๊กป้อม” 
เปิดไฟกะพริบให้ไป “ตีกอล์ฟ” ปลด
ปล่อยอารมณ์ไปพลางๆก่อน 

สุดท้ายก็อยู่ที่ “ลุงตู่” จะเลิก
เป็น “อีแอบ” ประกาศจะเล่น
การเมืองเต็มตัวหรือเซอร์ไพรส์ 
“ล้างมือในอ่างทองค�า” เพราะแม้
จะสวมหวัโขนต่อไป แต่ภายใต้กลุม่
ก๊วนท่ีมาเพราะผลประโยชน์ ไม่ได้
มาจากอดุมการณ์เดยีวกนั กไ็ม่ต่าง
อะไรกบัพวกพนัทางข้างถนนท่ีผสม
พันธุ์กันมั่วไปหมด!

กลุ่มสิทธิมนุษยชนท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศยังแสดงจุดยืนต่อต้านการใช้โทษ
ประหารชวีติ ซึง่เป็นช่วงทีเ่กิดคดฆีาตกรรม
อย่างโหดเหีย้มหลายคด ีโดยเฉพาะการฆ่า
หั่นศพ อย่างคดีไอ้วุธฆ่าหั่นศพน้องเมย์ถึง 
14 ท่อน จนพ่อของน้องเมย์ต้องออกมาเรยีก
ร้องให้ประหารชีวิตสถานเดียว และให้เร่ง
การพิจารณาคดีเร็วที่สุด 

ท�าให้มีค�าถามถงึกลุ่มสทิธมินุษยชนว่า
จะท�าอย่างไรกบัเหยือ่ทีถ่กูฆ่าถกูหัน่ศพ ใคร
จะรับผิดชอบหรอืเอาชวีติคืนกลบัมาได้ หาก
ตอบไม่ได้ก็จะเปลืองตัวมากขึ้น ถ้าออกมา
ไม่ถกูจังหวะกเ็ปลอืงตวั เรือ่งความรู้สกึของ
ประชาชนทีก่�าลังรนุแรง ท�าอะไรกต้็องระวงั
และคิดให้รอบคอบ อย่าสวนกับความรู้สึก
ของประชาชน อย่าทะเล่อทะล่า เพราะญาติ
พี่น้องคนที่ถูกฆ่าย่อมเสียใจ  

เอ็นจีโอไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแล้วยังจะ
ไม่ให้ลงโทษลงทัณฑ์คนผิดอีก ออกมา
คัดค้านโวยวาย ท�าให้ความน่าเชื่อถือลด
น้อยลง ใครทีผ่ดิกต้็องถกูลงโทษ คนทีโ่หด
เหีย้มทารณุผิดความเป็นคนจะยงัให้เหน็ใจ
คนผิด ฝ่ายที่สูญเสียจะให้ความเป็นธรรม
กับเขาอย่างไร หากเอ็นจีโอตอบไม่ได้ก็ถูก
ครหาต่างๆนานาว่าเป็นพวกไม่ลดราวาศอก 
ไม่คิดถึงคนส่วนใหญ่  

การท�างานส่วนรวมต้องไม่สดุโต่ง ต้อง
ไม่เกินพอดี ต้องพอเหมาะกับสถานการณ์ 

เห็นใจทุกฝ่าย ใจเขาใจเรา มองออกมอง
เหน็ว่าท�าไมต้องประหารชีวติ ท�าไมคนน้ัน
คนนี้ต้องถูกฆ่า ท�าไมจึงโหดเหี้ยม เราจะ
ท�าอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงโหด
เหี้ยมอย่างนี้อีก 

ควรจะออกมาพูด มาปราม มายับยั้ง
ไม่ให้คนท�าผิดอีก การจะต่อต้านก็ต้องดู
เหตุดูผล ไม่ใช่จะคัดค้านไปทุกเรื่อง แล้ว
กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรหากดีกับ
คนชัว่มากเกนิไป สงัคมกอ็ยูย่ากอยูล่�าบาก 
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายสมัยก่อน
รุนแรงกว่านี้มาก ตอกเล็บ บีบขมับ ตัดหัว 
ทารณุสารพดั กย็อมรบัว่าเป็นวธีิทีป่่าเถือ่น 
แต่ก็เพ่ือให้สังคมหรือคนส่วนใหญ่อยู่กัน
อย่างสงบและเป็นสุข มากน้อยก็ว่ากันไป 

บอกว่าหลายประเทศเขายกเลิกโทษ
ประหารชวิีตกนัแล้ว เพราะคิดว่าไม่ได้ท�าให้
ความรุนแรงลดลง แต่ถามว่าท�าให้คนชั่ว
หยดุความเลวความรนุแรงหรอืไม่ ท�าให้คน
ดีคนบริสุทธิ์ฟื้นหรือไม่ ก็ต้องคิดดูเรื่อง
เมตตา ต้องเมตตาอย่างมีปัญญา ถ้าเมตตา
เป็นอวชิชากจ็ะกลายเป็นเข้าทางคนช่ัว พวก
ใจอ�ามหิตโหดร้ายยิ่งไม่เกรงกลัว  

นักโทษประหารยังมีอาหารมื้อ
สดุท้าย แต่คนทีถ่กูฆ่าถกูหัน่ศพมีโอกาส
จะกินอาหารมื้อสุดท้ายหรือไม่ คิดให้
ดี ให้มองทั้งสองด้าน จะท�าอะไรก็ต้อง
มคีวามสมดลุ อย่าปล่อยให้สดุโต่ง อย่า
ท�าอะไรฝืนความรูส้กึของคนส่วนใหญ่
มากนัก เขารับไม่ได้ ความหวังดีก็จะ
กลายเป็นโทษไป ขอให้ดูให้คิด จะ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไรก็ต้องท�าให้คน
ส่วนใหญ่ยอมรบัด้วย จะได้ไม่เจ็บปวด
กับฝ่ายใดเกินไป 

เจริญพร
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แต่งตัง้ : ชวลิต จนัทรรตัน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ทมี คอนซลัติง้ เอนจเินยี
ริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) ลงนามในสญัญาแต่งตัง้บรษิทัผูจ้ดัการการจดั
จ�าหน่ายและรบัประกนัการจ�าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทนุ และบรษิทัผูจ้ดัจ�าหน่ายร่วม พร้อม
เตรยีมเสนอขายหุน้ IPO จ�านวน 180 ล้านหุน้ ราคาขายที ่2.42 บาทต่อหุน้ 

อร่อยสดุคุม้ : สวุฒัน์ เทพปรชีาสกลุ ผูอ้�านวยการธรุกจิบตัรเครดิต บรษิทั บัตรกรงุ
ไทย จ�ากดั (มหาชน) หรือเคทซี ีร่วมกับจริายทุธ ภูวพนูผล ผูก่้อตัง้ “โอ้กะจู”๋ ฟาร์ม
ผกัออร์แกนกิ ชวนสมาชกิอร่อยสดุคุม้ท่ีร้านดงักบับตัรเครดิตเคทซี ีมอบสทิธพิิเศษที่
ร้านดงั “โอ้กะจู”๋ จงัหวดัเชยีงใหม่ ทัง้ 2 สาขา ระหว่างวันนี-้30 กนัยายน 2561

เศรษฐกิจ

เตือนต่างชาติปรับพอร์ตสิงหาคม

นายณฐัชาต เมฆมาสนิ ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายวเิคราะห์หลกั
ทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี 
จ�ากดั ประเมนิทศิทางตลาดหุน้ไทย
เดอืนกรกฎาคมต่อเนือ่งสงิหาคม
ว่า ดัชนีมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่
ระดบั 1,650 จดุ เนือ่งจากระดบั 
Forward PE ปัจจุบนัอยูเ่พียง 13.3 
เท่าเท่านัน้ ถอืเป็นระดบัทีจ่งูใจใน
แง่ของ Valuation แล้ว หากไล่ดู
เหตุการณ์เดอืนกรกฎาคมไม่น่ามี
ปัจจยัทีมี่นยัส�าคญัมากดดนัตลาด 
นอกจากสงครามการค้าท่ีเป็นปัจจัย
รบกวนเชงิ Sentiment เท่านัน้ 

ให้นักลงทุนระวังการลงทุน
เพิม่ขึน้ช่วงเดือนสงิหาคม เน่ืองจาก
ปัจจยัลบได้แก่แรงขายของนกัลงทนุ
ต่างชาติประเภท Passive funds 
จาก MSCI เตรยีมเพ่ิมน�า้หนกัหุน้ 
A-Share ของจนีเข้าสูก่ารค�านวณ
ดัชนี MSCI EM (ดัชนี MSCI 
ส�าหรับตลาดหุ้นเกิดใหม่) เป็น
รอบที่สอง ทั้งประเมินว่าจะมีการ
เคลือ่นย้ายเมด็เงินออกจากประเทศ
เกิดใหม่เข้าสู่ตลาดหุ้นจีนอีกครั้ง
หนึ่ง 

นอกจากน้ียังมปัีจจัยเสีย่งของ
อิตาลีท่ีครบก�าหนดช�าระหนี้ก้อน

ควักเงิน6,500ล้านตรึงค่าไฟถึงสิ้นปี

ทรนีต้ีีประเมนิหุ้นเดอืนกรกฎาคมมีโอกาสฟ้ืนตวัสูร่ะดบั 1,650 
จุด หลังร่วงแรงกดราคาหุ้นใหญ่ปรับตัวลงมาก ให้ระวังนัก
ลงทุนต่างชาติปรับพอร์ตอีกครั้งเดือนสิงหาคม

ใหญ่เดือนสิงหาคม หากสถานะ
การคลงัอติาลยีงัไม่ค่อยดแีละบรษัิท
จัดอันดับเครดิตปรับลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ อาจส่งผลให้เกิด
บรรยากาศเชงิลบกบัการลงทนุใน
สินทรัพย์เสี่ยงได้  

กลยทุธ์การลงทนุเดอืนกรกฎาคม 
ควรถือเงินสดในระดับมากกว่า
ปรกต ิและสะสมหุน้ทีร่ะดับปัจจุบัน
ดัชนี 1,600 จุด โดยคาดว่าดัชนี

และ SCC เป็นต้น ส่วนกรณีแย่
สุดมอง Downside ของดัชนีที่
ระดับ 1,550 จุด ซึ่งค�านวณจาก
ระดับ PE ปัจจุบันที่ 14.1 เท่า

ส่วนกลยุทธ์การลงทุนตลาด
หุน้ไตรมาส 3 จะมคีวามกงัวลเรือ่ง
สงครามการค้า ซึง่จะท�าให้บรรยา 
กาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
และตลาดหุ้นท่ัวโลกได้รับผลกระ
ทบอยูบ้่าง แต่เริม่เหน็สญัญาณเชงิ
บวกจากการปรบัเพิม่ประมาณการ
ของนักวิเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่ม
หุ้นขนาดใหญ่ซึ่งสวนทางกับหุ้น
ขนาดเล็ก 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล คณะ
กรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิด
เผยว่า วันที่ 4 กรกฎาคมเตรียม
ประชุมพิจารณาราคาค่าไฟฟ้า
ผันแปรอัตโนมติั (เอฟท)ี งวดเดอืน
กนัยายน-ธนัวาคม เบือ้งต้นประเมนิ
ว่ามีแนวโน้มตรงึค่าเอฟทงีวดใหม่
ให้เท่ากับเอฟทีงวดปัจจุบันคือ 
-15.90 บาทต่อหน่วย เมือ่รวมกบั
ค่าไฟฐานจะท�าให้ประชาชนจ่าย
ค่าไฟฟ้าคงเดิมคือ 3.5966 บาท
ต่อหน่วย ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 

แม้ราคาเชือ้เพลงิทีป่รบัตวัสงูส่งผล
ให้เอฟทเีพิม่ขึน้มากกว่า 10 สตางค์
ต่อหน่วย แต่ค่าเงนิบาทช่วงค�านวณ
ทีค่่อนข้างแขง็ค่า ประกอบกบั กกพ. 
มเีงินสะสมส่วนต่างราคาค่าไฟฟ้า
มากกว่า 6,500 ล้านบาท จึงคาด
ว่าจะดูแลได้

ส่วนราคาก๊าซธรรมชาตทิีผ่่าน
มาอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่มีเงินสะสม
จากงวดที่แล้วจึงคาดว่าจะตรึงค่า
เอฟทีได้ท้ังปีตามที่เคยแถลงไว้
ตัง้แต่ต้นปี ส่วนจะต้องใช้เงนิเท่าไร
ต้องขึน้อยูก่บัมตทิีป่ระชมุ ซ่ึงข่าวดี
คือ กกพ. มีเงินสะสมงวดนี้มาก
ขึ้นยอดรวมกว่า 6,500 ล้านบาท 
จึงอาจน�ามาดูแลค่าเอฟทีช่วงต้น
ปี 2562 ได้ เนื่องจากประเมินว่า
อาจได้รับผลกระทบจากราคาเชื้อ
เพลงิทีพุ่ง่สงูขึน้ขณะนีจ้ากเงินบาท
ท่ีเริม่อ่อนค่าและราคาน�า้มนัผนัผวน

จะฟื้นตัวมาที่บริเวณ 1,650 จุด
เป็นอย่างน้อย หรอืหากผลประกอบ
การบริษัทจดทะเบียนทยอยออก
มาดีกว่าที่คาด ดัชนีก็มีโอกาสขึ้น
ไปทดสอบบรเิวณ 1,700 จดุได้เช่น
กัน กลุ่มหุ้นที่น่าสนใจได้แก่หุ้น
ขนาดใหญ่ใน SET50 เช่น PTT 
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ต่างประเทศ

รับผู้อพยพเพิ่ม 
นายกรัฐมนตรีโปรตุเกสกล่าว
ว่า โปรตเุกสขอรบัผูอ้พยพเพิม่
และไม่กังวลกับการรับชาวต่าง
ชาติ ขณะท่ีประเทศในยุโรป
พยายามสกดัผู้อพยพเข้าประเทศ
จ�านวนมาก ค�ากล่าวของนายก
รฐัมนตรโีปรตเุกสเกดิขึน้ในช่วง
เวลาที่โปรตุเกสต้องการรับผู้
อพยพเพ่ือเป็นแนวทางในการ
รบัมอืกบัจ�านวนประชากรทีล่ด
ลง 

ขอจีนยุติคว�่าบาตร
หนังสือพิมพ์โมริอูริของญี่ปุ่น
รายงานว่า นายคิม จอง-อนึ ผู้น�า
เกาหลเีหนอื มีข้อเรยีกร้องให้จนี
ช่วยเหลอืในการยตุกิารคว�า่บาตร
ในระหว่างพบกบันายสี จิน้ผงิ 
ประธานาธบิดจีนี ทีก่รงุปักกิง่
เม่ือเดอืนทีแ่ล้ว ซึง่นายสสัีญญา
ว่าจะช่วยผลกัดนัให้มากทีส่ดุ โดย
นายคิมบอกว่าเกาหลีเหนอืยาก
ล�าบากมากเพราะมาตรการคว�า่
บาตรทางเศรษฐกจิ และการ
ประชุมสดุยอดสหรฐั-เกาหลีเหนอื
กเ็สรจ็สิน้ลงด้วยด ีดงัน้ัน จงึขอ
ให้จนีช่วยยกเลกิมาตรการคว�า่
บาตรโดยเร็ว 

ค้านเพิ่มอายุเกษียณ
ชาวรัสเซียที่คัดค้านข้อเสนอ
เพิม่อายเุกษยีณของรฐับาลออก
มาชุมนุมทั่วประเทศ แต่ไม่
กระทบเมอืงทีก่�าลงัเป็นเจ้าภาพ
ฟตุบอลโลก โดยเมือ่เดอืนก่อน
รัฐบาลรัสเซียเสนอรัฐสภาให้
ทยอยเพิ่มอายุเกษียณส�าหรับ
ผู้ชายจาก 60 ปี เป็น 65 ปี 
และผู้หญิงจาก 55 ปี เป็น 63 
ปี เพื่อประหยัดเงินบ�านาญที่
ต้องจ่ายเฉล่ีย 14,000 รูเบิล 
(ราว 7,345 บาท) ต่อคนต่อ
เดือน ประเด็นนี้สร้างความไม่
พอใจไปทั่วแวดวงการเมือง
รัสเซียแม้ว่ามีแนวคิดทางการ
เมืองแตกต่างกัน 

ข่าวย่อย
ซาอุฯพร้อมผลิตน�้ามันเพิ่ม 

นายชนิโซ อาเบะ นายกรฐัมนตรี
ญีปุ่น่ กล่าวเรยีกร้องให้หาข้อสรปุ
ความตกลงการค้าระดบัภมูภิาคโดย
เรว็ เพือ่รบัประกนัการค้าเสรีและ
เป็นไปตามระเบยีบการค้า ท่ามกลาง
นโยบายกีดกันทางการค้าในยุค
รฐับาลประธานาธบิดโีดนัลด์ ทรัมป์ 
ของสหรัฐ

ญี่ปุ ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
สงิคโปร์ในการประชุมว่าด้วยความ
ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคหรืออาร์เซป ได้หาทางที่
จะจัดท�าข้อตกลงการค้าเสรีกลุ่ม

ประเทศแปซฟิิกรมิ ซึง่ประธานาธบิดี
ทรัมป์ให้สหรัฐถอนตัวไปเม่ือต้น
ปีที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีอา
เบะกล่าวเปิดการประชมุรฐัมนตรี
การค้า 16 ประเทศเอเชียที่กรุง
โตเกยีวว่า ข้อตกลงในกลุม่ประเทศ
ที่มีประชากรรวมกันถึงครึ่งหน่ึง

‘อาเบะ’หาข้อสรุปการค้าภูมิภาค 
ของประชากรโลกจะช่วยผลักดัน
การขยายตัวอย่างมากท่ามกลาง
ความกังวลจากนโยบายกีดกัน
ทางการค้าที่เพิ่มข้ึน แต่ประเทศ
เอเชียต้องสามัคคีกัน ยึดมั่นตาม
หลักการค้าเสรีและเป็นธรรม 

นอกจากนีน้ายอาเบะกล่าวว่า 
ความตกลงด้านการค้าในกลุ่ม
ประเทศเอเชีย ซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกอาเซียนและประเทศคู่ค้า 
จะเดนิทางไปสูค่วามส�าเร็จและอยู่
บนหลักการพืน้ฐานของการค้าใน
ภูมิภาค

“ทรมัป์” ทวตีซาอฯุพร้อมผลติ
น�า้มนัเพิม่เพือ่ชดเชยส่วนแบ่ง
ทีห่ายไป ขณะทีก่ลุม่ผูป้ระท้วง
นับแสนคนค้านนโยบายแยก
เด็กออกจากครอบครัว    

ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรัฐ กล่าวว่า ได้รับค�ารับ
ประกันจากสมเด็จพระราชาธิบดี
ซลัมาน บนิ อบัดลุอาซสิ อลั ซาอดู 
แห่งซาอดีุอาระเบยีว่า ซาอดุอีาระเบยี
จะเพ่ิมการผลิตน�้ามันถึงวันละ 2 
ล้านบาร์เรล เพื่อชดเชยส่วนแบ่ง
ในตลาดโลกทีห่ายไปจากมาตรการ
คว�า่บาตรสนิค้าอหิร่านและเวเนซเุอลา 
ทางด้านซาอดุอีาระเบียยอมรบัว่า
มกีารหารอืดงักล่าว แต่ไม่ได้ระบุ
ว่ามเีป้าหมายการผลติเท่าใด

ประธานาธบิดีทรมัป์ลงข้อความ
ทางทวติเตอร์ว่า ได้โทรศพัท์หารอื
และขอให้สมเดจ็พระราชาธบิดซีลั
มานเพิ่มปริมาณการผลิตน�้ามัน
ป้อนตลาดโลกและพระองค์ทรง
เหน็ชอบแล้ว จากนัน้อกีช่ัวโมงถัด
มาสถานีโทรทัศน์ซาอุดีเพรสของ
ทางการรายงานการติดต่อกันทาง
โทรศพัท์ดังกล่าว แต่ไม่ได้เปิดเผย
รายละเอียด โดยระบุเพียงว่าผู้น�า
ซาอดุอีาระเบยีและสหรฐัเหน็พ้อง

ถงึความจ�าเป็นทีต้่องรกัษาปรมิาณ
การผลิตน�้ามันในตลาดโลกและ
รองรบัการเตบิโตของเศรษฐกจิโลก 
โดยเข้าใจดีว่ากลุ่มประเทศผู้ผลิต
น�้ามันจ�าเป็นต้องป้อนน�้ามันเพ่ิม
เพ่ือชดเชยส่วนแบ่งในตลาดท่ีขาด
หายไป

ขณะเดียวกันมีผู้ประท้วงนับ
แสนคนร่วมเดินขบวนตามเมือง
ต่างๆ ทั้งในนิวยอร์ก ลอสแอนเจ
ลิส เทกซัส นิวเจอร์ซีย์ ออริกอน 
และไวโอมิง เพื่อหวังเป็นแรงผลัก
ดนัต่อต้านนโยบายรฐับาลประธา 
นาธิบดีทรัมป์ที่แยกครอบครัวผู้
ลักลอบอพยพเข้าเมือง ซึ่งสร้าง
ความไม่พอใจให้กบัผู้คนทัง้ในและ
ต่างประเทศ รวมท้ังก่อให้เกดิความ
แตกแยกภายในสหรัฐ จนถึงขณะ
นี้เด็กกว่า 2,000 คนถูกแยกจาก

พ่อแม่และครอบครัวผู้อพยพผิด
กฎหมาย ซึง่ส่วนใหญ่ลีภ้ยัหนคีวาม
รนุแรง เข่นฆ่า หรอืเศรษฐกจิไม่ดี
ในประเทศของพวกเขา 

กลุ่มผู้ประท้วงในสหรัฐเรียก
ร้องให้รัฐบาลพาเด็กส่งคืนให้กับ
ครอบครัวโดยเร็ว แม่ชาวบราซิล
ที่ถูกพรากจากลูกชายวัย 10 ขวบ
มากว่า 1 เดอืนแล้ว กล่าวทัง้น�า้ตา
ในการชุมนุมที่นครบอสตันว่า 
ครอบครวัเธอเดนิทางมาขอความ
ช่วยเหลือจากสหรัฐและไม่คิดว่า
จะมีเรื่องเช่นนี้ พร้อมเรียกร้องขอ
ให้ปล่อยลูกชายเธอคืนมา ขณะ
เดยีวกนัในเมืองบางแห่งมกีลุ่มต่อ
ต้านผู้ประท้วงจัดการชุมนุมบ้าง
และเผชิญหน้ากัน ท�าให้ต�ารวจ
ต้องสลายการชุมนุมและควบคุม
ตัวไปบางส่วน



ปีที่ 19 ฉบับที่ 4865 (1390) วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

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 อตัรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

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

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

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

S. Sahamit 230418=8*6

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.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จ�ากัด  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



ปีที่ 19 ฉบับที่ 4865 (1390) วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

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
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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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

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

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
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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



สังคม

The FIRST Lounge & SCB Investment Center

ธนาคารไทยพาณชิย์จบัมอืสมิติเวช
ร่วมเปลี่ยนประสบการณ์สุขภาพ
รูปแบบใหม่ภายใตแ้นวคดิ “The 
FIRST Prestige Health & Wealth 
Experience” เปิดตวั “The FIRST 
Lounge & SCB Investment 
Center” 

นายอาทิตย์ นันทวิทยา 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ได้ร่วมกบัโรงพยาบาล
สมิติเวชเปลีย่นประสบการณ์สขุภาพ
ดจิทัิลภายใต้แนวคิด “The FIRST 
Prestige Health & Wealth 
Experience” เปิดตวั “The FIRST 
Lounge & SCB Investment 
Center” พืน้ทีร่บัรองรปูแบบใหม่
ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตล์กลาส
เฮาส์หลงัคาทรงสงู ภายในตกแต่ง
ด้วยหนิอ่อนโทนสขีาว เพือ่ให้ผูใ้ช้
บรกิารสัมผัสได้ถึงความปลอดโปร่ง
และผ่อนคลาย ให้กลิ่นอายความ
เป็นสวนสไตล์ยโุรป ส�าหรบัรบัรอง
ลูกค้า FIRST Class ของสมิติเวช 
และลูกค้ากลุ่ม SCB Wealth ที่
เป็นสมาชิก “SCB Private 
Banking” และ “SCB First” ของ
ธนาคารที่มาใช้บริการ ณ โรง
พยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เพื่อให้
บริการด้านสุขภาพแบบเอ็กซ์คลู
ซีฟ วีไอพี 

จ�ากดัตลอด 24 ชัว่โมง 
นอกจากน้ียงัเลง็เห็นถึงความ

ส�าคัญของการมอบประสบการณ์
การบรกิารด้านสขุภาพในยคุดจิทิลั 
4.0 จึงได้ร่วมมือกับดิจิทัล เวน 
เจอร์ส บรษิทัในเครอืธนาคารไทย
พาณชิย์ พฒันาระบบการให้บริการ
ทีค่รอบคลมุทกุความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่ สมิติเวช ฟาสต์
เพย์ ระบบการช�าระเงนิทีใ่ห้ความ
สะดวกและรวดเร็วในการจ่ายเงิน 
และแอพพลเิคชัน่ “สมติิเวช พลสั” 
โดยแอพฯดังกล่าวจะเป็นเสมือน
ผู ้ช ่วยด้านสุขภาพที่ให้ข้อมูล
ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้า
ใช้บริการ ระหว่างใช้บริการที่โรง
พยาบาล จนถึงหลังจากกลับบ้าน
เพื่อพักฟื้นหรือดูแลตัวเอง 

ด้านเซเลบรติี ้อญั-อัญรัตน์ 
พรประกฤต กล่าวว่า ตอนได้เหน็
เลานจ์นีรู้ส้กึเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมาก 
เพราะไม่คดิว่าจะมีเลานจ์บรรยากาศ
ดีๆ  ผ่อนคลาย อกีทัง้ยงัมชีาและขนม
ดีๆ แบบนีใ้ห้บริการอยูใ่นโรงพยาบาล 
ท�าให้รูส้กึราวกบัว่าไม่ได้ก�าลงัอยู่ใน
โรงพยาบาล และท่ีส�าคัญยงัม ีSCB 
Investment Center ทีใ่ห้ค�าแนะน�า
และค�าปรกึษาด้านการเงินมาให้
บรกิารถงึโรงพยาบาล ตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์คนรุน่ใหม่ทีไ่ม่ค่อยมเีวลาว่าง
หรืองานรัดตวั สามารถเข้าถงึบรกิาร
ได้ง่ายมากยิง่ขึน้

เป็นความร่วมมอืครัง้ส�าคญัในการ
ยกระดบัการดแูลผูใ้ช้บรกิารของโรง
พยาบาล ด้วยการมอบประสบการณ์
ใหม่เพือ่ความพงึพอใจสงูสดุ รวม
ถึงได้พัฒนาบริการในด้านต่างๆ
เพื่อดูแลสุขภาพลูกค้าอย่างไร้ขีด

ด้าน นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุร 
อมัพร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
กลุม่โรงพยาบาลสมติิเวชและ
โรงพยาบาลบเีอ็นเอช กล่าวว่า 
ในโอกาสทีส่มติเิวชก้าวสูปี่ที ่40 เรา
อยากให้ทกุคนมสีขุภาพดี จงึเกดิ

ท่านผูห้ญงิเพญ็ศร ีวชัโรทยั ประธานทีป่รกึษามลูนธิคิณุแม่คณุภาพ มอบเงนิบรจิาค
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ให้ นพ.มานัส โพธา 
ภรณ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลราชวิถี และ นพ.ดิเรก ลิมจิตติ รองประธาน มูลนิธิ
โรงพยาบาลราชวิถี ที่โรงพยาบาลราชวิถี 

สิริพร ใจสะอาด ผู้อ�านวยการสายงาน สายงานโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท 
ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน “เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ อร่อย
ทั่วไทย ครั้งที่ 10” พร้อมมอบสิทธิพิเศษส�าหรับสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด เพียงโชว์บัตร
รับทันทีเมนูพิเศษภายในงาน ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4865 (1390) วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 19 ฉบับที่ 4865 (1390) วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


