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อีหลักอีเหลื่อ
การเมืองกบัข้าราชการ เพราะ
ไม่รูใ้ครเป็นฝ่ายนโยบายใคร
เป็นฝ่ายปฏิบัติ เม่ือคณะ
กรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่
มทีัง้สิน้ 34 คน มข้ีาราชการ 
17 คนนั่งเป็นกรรมการโดย
ต�าแหน่ง อีก 17 คนรัฐบาล 
คสช. เป็นผู้แต่งตั้ง

บ้านเมืองยุคสีเทา
ฉุก(ละหุก)คิด 3

ค้าน‘ทรัมป์’เฝ้าฯ
ควีนอังกฤษ

เศรษฐกิจ 4

GDPRบังคับใช้
โทษปรับสูง20ล้านยูโร 

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

หุ้นครึง่ปีหลังผนัผวน
แต่ทศิทางเป็นบวก

หลังร่าง พ.ร.บ.จัดท�ายุทธ 
ศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2560 ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติโดย
ไม่มีเสียงคัดค้าน ท�าให้จาก
นี้ไปอีก 20 ปี การบริหาร
ประเทศต้องเดินตามแผนท่ี
คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติเขียนไว้ ปัญหาที่ทุกคน
มองเหน็ในตอนน้ีคือ สถานะ
ของรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
จะมสีภาพไม่ต่างจากการเป็น
รัฐบาลหุ่นเชิด เกิดภาวะอี
หลักอีเหลื่อระหว่างฝ่าย

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ทีป่ระชมุสภานติบิญัญตัแิหง่ชาติ 
(สนช.) ลงมติด้วยคะแนนเสียง
เอกฉนัท์ 179 เสยีงโดยไม่มเีสยีง
คดัค้าน ให้ความเห็นชอบ พ.ร.บ.จัด
ท�ายทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2560 ที่
จะมีผลบังคบัใช้ไป 20 ปี

ต้องจดบันทกึไว้ว่า ยทุธศาสตร์
ชาติทีม่ผีลบงัคบัใช้ 20 ปี ทีป่ระชมุ 
สนช. ใช้เวลาพิจารณาไม่นานก่อน
ลงมติให้ความเห็นชอบอย่างท่วมท้น
โดยไม่มเีสยีงคดัค้านแม้แต่เสยีงเดยีว

ส�าหรบัร่างยุทธศาสตร์ที ่สนช. 
ให้ความเหน็ชอบมสีาระส�าคญั 6 
ด้านดงัน้ี 

1.ยทุธศาสตร์ชาติด้านความ
มัน่คง มีเป้าหมายการพฒันาทีส่�าคญั
คอื ประเทศชาตมิัน่คง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มี
ความมัน่คง ปลอดภยั และมคีวาม
สงบเรยีบร้อยในทกุระดบั ควบคูไ่ป
กบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาด้าน
ความมัน่คงทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและที่
อาจจะเกดิข้ึนในอนาคต

2.ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั มุง่เน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมติิบนพืน้ฐานแนวคิด 
3 ประการ ได้แก่ 1.“ต่อยอดอดตี” 
โดยมองกลบัไปทีร่ากเหง้าน�ามา

อีหลักอีเหลื่อ
ประยกุตผ์สมผสานใหส้อดรบักบั 
บรบิทของเศรษฐกจิและสังคมโลก
สมยัใหม่ 2.“ปรับปัจจบุนั” เพ่ือปู
ทางสูอ่นาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานของประเทศในมติติา่งๆ 
3.“สร้างคณุค่าใหม่ในอนาคต” ด้วย
การเพิม่ศกัยภาพของผูป้ระกอบการ
เพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาด

3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรพัยากรมนษุย์ เพ่ือพัฒนาคนใน
ทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ

4.ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ให้ความส�าคัญการดงึพลังของภาค
ส่วนต่างๆร่วมขับเคลือ่น โดยการ
สนบัสนนุการรวมตวัของประชาชน
ในการร่วมคิดร่วมท�าเพือ่ส่วนรวม

5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติที่
เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม เพ่ือน�าไป
สูก่ารบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ี
ยั่งยืนในทุกมิติ

6.ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการปรบั

สมดลุและพฒันาระบบการบรหิาร
จดัการภาครฐั มเีป้าหมายเพือ่ปรบั
เปลีย่นภาครัฐ โดยภาครัฐต้องมี
ขนาดทีเ่หมาะสมกบับทบาทภารกจิ 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลีย่นแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลา 
และสร้างจิตส�านึกในการปฏเิสธไม่
ยอมรบัการทจุรติประพฤตมิชิอบ
อย่างส้ินเชิง

ขั้นตอนต่อไปเมื่อกฎหมาย
ประกาศใช้แล้ว คณะกรรมการจดั
ท�ายทุธศาสตร์ชาตแิต่ละด้านจดัท�า
แผนแม่บทเพือ่บรรลเุป้าหมายตาม
ทีก่�าหนดไว้ก่อนส่งให้คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบและรบัไปด�าเนนิการ

ทัง้นี ้เม่ืออ่านสาระส�าคญัของ
ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปีแล้ว ไม่มใีคร
เถียงว่าเป็นเรือ่งทีด่หีากท�าได้บรรลุ
ตามเป้าหมายทีเ่ขยีนไว้อย่างสวยหรู

แต่ประเด็นคอืจะเดินไปให้
ถงึเป้าหมายทีเ่ขยีนไว้สวยหรู
นัน้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่อเหลือบมององค์ประกอบ
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาตทิีจ่ะมาท�าแผนเพ่ือเดนิไป
ให้ถงึเป้าหมาย

คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ
ตามร่าง พ.ร.บ. ฉบับนีม้ทีัง้ส้ิน 34 
คน เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง 17 
คน เช่น นายกรฐัมนตร ีประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒสิภา 
ทีเ่หลือประกอบด้วยข้าราชการระดบั
สงู โดยเฉพาะผูบั้ญชาการทหารทกุ
เหล่าทัพและต�ารวจ รวมท้ังหน่วย
ราชการทีเ่กีย่วข้องกบัความมัน่คง 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุอิกี 17 
คน มาจากการแต่งต้ังโดยคณะ
รฐัมนตรใีนรฐับาล พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

ประเดน็ทีเ่ป็นห่วงกนัมากคือ 
การให้ข้าราชการซึง่เป็นฝ่ายปฏบิตัิ
มาก�าหนดนโยบายผ่านยทุธศาสตร์
ชาตท่ีิอาจย้อนแย้งกับรปูแบบการ
บรหิารประเทศของรฐับาลจากการ
เลอืกตัง้ ซ่ึงรฐับาลมอี�านาจเหนอื
กว่าข้าราชการในฐานะผูบ้งัคบับญัชา 
แต่กลบัให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเป็นผู้
ก�าหนดนโยบาย

หลงัการเลอืกตัง้จะมตัีวแทน
ประชาชนเป็นกรรมการยทุธศาสตร์
ชาติโดยต�าแหน่งเพยีง 2 คนคอื 
นายกรฐัมนตรกัีบประธานสภาผู้
แทนราษฎร ซ่ึงมีเสียงไม่มากพอที่
จะผลกัดนันโยบายของฝ่ายการเมือง
เข้าไปอยูใ่นยุทธศาสตร์ชาตไิด้ 

รฐับาลจากการเลอืกตัง้จะ
มสีภาพเสมอืนรฐับาลหุน่เชดิที่
ต้องเดนิตามยทุธศาสตร์ทีก่�าหนด
โดยฝ่ายข้าราชการ ไม่ท�าไม่ได้
เพราะกฎหมายมสีภาพบงัคบั 
การบรหิารประเทศกจ็ะอีหลกัอี
เหลือ่ เตม็ไปด้วยความอดึอดัใจ 
ล�าบากใจ ไม่รูใ้ครเป็นฝ่ายนโยบาย
ใครเป็นฝ่ายปฏบิตัิ
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In Brief : ย่อความ

ธรรมสัจจะ

ทรรศนะ

ต้องแยกแยะวัด อย่าเก็บมั่ว 
เพราะบางวัดแทบไม่มีรายได้
เลย อันนี้ต้องแยกแยะ เลือก
คิดเลือกท�าให้เหมาะสม เป็น
ธรรม เฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี 
เฉพาะวัด เฉพาะบุคคล 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

บ้านเมืองยุคสีเทา

เรือ่งการเมอืงและอ�านาจต้องบนัทกึไว้เลย
ว่า “ใครพดูอะไรไว้บ้าง?” อย่างการเมือง
ทีก่�าลังสร้างภาพและคะแนนนยิมขณะนี้
แบ่งชดัเจนเป็น 2 ฝ่ายคอื ฝ่ายทีย่นืยนัจะ
รือ้รัฐธรรมนูญฉบบั “เรอืแป๊ะ” และไม่
เอา “ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี” เพ่ือสร้าง
ระบอบประชาธิปไตยใหม่ กับฝ่ายที่
สนบัสนุน “ท่ันผูน้�า” และ “ระบอบ 
คสช.” ให้เดนิหน้าต่อไป

“เฮียกวง” และ “ทั่นผู้น�า” ต่าง
ก็ปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องทั้ง
การจัดตั้ง “พรรคพลังประชารัฐ” 
หรือการเดินสาย “ดูด” ของ “กลุ่ม
สามมิตร” ท่ีประกาศชัดเจนเพื่อ
สนบัสนนุ “ทัน่ผูน้�า” เป็นนายกรฐัมนตรี
ต่อ ซึ่งความจริงก็ไม่ผิดกฎหมายและ
ถือเป็นเรื่องปรกติทางการเมือง

เช่นเดียวกบั “ทัน่ผูน้�า” จะพบและ
พูดคยุกบันกัการเมืองกถ็อืเป็นเรือ่งปรกติ 
หากปฏบิตักิบันกัการเมอืงและพรรคการ 
เมอืงเหมอืนกนัทกุคนทกุพรรค ไม่ใช้
ต�าแหน่งและงบประมาณแผ่นดินไปสร้าง
ภาพหาเสยีงหาคะแนนนยิม 

เหมือนกระบวนการยุตธิรรมท่ีต้อง
โปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั ไม่
เลือกปฏิบัติ เลือกจับ เลือกต้ังข้อหา 
หรือข่มขู่คุกคาม โดยเฉพาะฝ่ายเห็น
ต่าง ฝ่ายทีเ่รยีกร้องประชาธปิไตย และ
กลุม่คนอยากเลอืกตัง้ รวมถงึการไล่ล่า
และด�าเนนิคดนีกัการเมืองฝ่ายตรงข้าม
กว่า 4 ปีท่ีผ่านมาแตกต่างสิ้นเชิงกับ
ฝ่ายที่สนับสนุนการรัฐประหาร

เพราะอ�านาจรฏัฐาธปัิตย์ “ท�าอะไร
กไ็ม่ผดิ” ไม่ว่าอดตี ปัจจบุนั หรอือนาคต 
แม้แต่การยดึอ�านาจและฉีกรัฐธรรมนญู
องค์กรตุลาการยังถือว่าไม่ผิด เพราะ
ยอมรับรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐประหาร
เขียนนิรโทษกรรมตัวเอง   

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ภายใต้อ�านาจรฏัฐาธปัิตย์กบัระบอบ
ประชาธปิไตยจงึแตกต่างกนัสิน้เชงิ!

กระแสข่าวให้เก็บภาษีพระ เก็บภาษีวัด 
เริ่มลดเสียงเงียบเสียงไป เรื่องภาษีต้อง
ค่อยๆว่ากันไป ดูเหตุดูผล ก็จะลดแรง
เสียดทานได้ ฝ่ายที่ต่อต้านก็อ้างว่าที่วัด
แค่ค่าน�า้ค่าไฟยงัไม่พอจ่ายเลย แต่ถ้าไม่
เก็บเลยก็มคี�าถามว่าบางวดัมรีายได้เป็น
พันล้านหมื่นล้าน จะไม่เก็บก็ไม่ถูก 

อย่างวดัสวนแก้วทางมลูนธิิได้น�าเงนิ
บริจาคมาช่วยเหลือคนยากคนจน หาก
ท�าสวน ท�าอาชพีการงานต่างๆ มรีายได้
ก็ต้องจ่ายภาษี แม้พระถือของซื้อของมา
จากต่างประเทศกต้็องเสยีภาษ ีหากผ่าน
ด่านแล้วหลบเลีย่งทีจ่ะเสยีภาษ ีพระต้อง
ขาดจากความเป็นพระนะ จะหิ้วของหนี
ภาษีไม่ได้ ถ้าภาษเีกนิพันบาทกข็าดจาก
ความเป็นพระ

ช่วยกันคิดช่วยกันดูว่าวัดไหนควร
เก็บ วดัไหนไม่ควรเกบ็ วดัทีม่รีายได้มาก
ก็เสียภาษีมาก บางวัดไม่เสียแต่มูลนิธิที่
ดูแลวัดมีรายได้ก็ต้องเสียภาษี จะเป็น
ภาษีท้องถิ่น ภาษีส่วนกลาง เสียภาษีทั้ง 
2 ทาง ไม่ได้เก็บภาษีพระ แต่ก็มีบางวัด
ที่เขาเก็บ เพราะวัดมีงานสวดศพ มีราย
ได้จากศาลาสวดศพซึง่เป็นจ�านวนไม่น้อย 
เมื่อก่อนไม่เก็บ แต่เดี๋ยวนี้เก็บ วัดที่รู้จัก
กันเป็นเพื่อนสนิทกันบอกว่ารายได้ตรง

นี้สูง คืนหนึ่งบางทีสวด 2 ศพ 3 ศพ ก็
เก็บพันละ 200 เหลือให้พระ 800 

ถ้ากรมสรรพากรไม่เก็บ เจ้าอาวาส
กค็วรเกบ็ เพราะวดัอาจมรีายจ่ายไปช่วย
โรงเรยีน โรงพยาบาล อย่างวดัไร่ขงิมโีรง
พยาบาลกต้็องซือ้เครือ่งมอืทางการแพทย์ 
ส่วนโรงเรยีนวดักอ็าจช่วยอาหารกลางวนั
เดก็ อนันีเ้ป็นการท�าประโยชน์ ได้อานิสงส์ 
ได้บุญ  

กรมสรรพากรเก็บภาษีไปก็น�าไป
พัฒนาประเทศ ชาวไร่ชาวสวนมีรายได้
กต้็องจ่ายภาษ ีสมยัก่อนการเกบ็ภาษีจะ
เรียกว่าราชพลี คือประชาชนเสียภาษีให้
พระราชาเพ่ือเอาไปสร้างสะพาน ขดุลอก
คูคลอง บ่อน�้าต่างๆ ถ้าไม่มีรายได้จาก
ภาษีรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหน ไม่เหมือน
ครูบาศรีวิชัยที่ท�าทางขึ้นพระธาตุดอยสุ
เทพ มีคนหลายพนัคนมาร่วมแรงกนั ไม่
ต้องอาศัยเงินรัฐแม้แต่บาทเดียว นี่เป็น
ความเสียสละ

เพราะฉะน้ันวดัไหนมรีายได้มาก 
พระสวดศพทกุคนืจนมเีงนิเป็นกอบ
เป็นก�า จนมข่ีาวว่ามกีารเกบ็ค่ากฏุิ 
ค่าจ�าวัด จงึต้องแยกแยะวัด อย่าเกบ็
มัว่ เพราะบางวดัแทบไม่มรีายได้เลย 
อนัน้ีต้องแยกแยะ เลอืกคดิเลอืกท�าให้
เหมาะสม เป็นธรรม เฉพาะเรื่อง 
เฉพาะกรณ ีเฉพาะวัด เฉพาะบุคคล 
ถ้าไม่เกบ็ภาษีเลย ประเทศชาติกไ็ม่มี
รายได้ไปพฒันาไปท�าสาธารณูปโภค
ต่างๆ การเกบ็ภาษจีงึไม่ได้เสียหาย 
แต่ต้องท�าให้ถูกต้องเหมาะสม

  เจริญพร
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ : กฤตกร วงษ์ศุทธิภากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอสท์ 
จ�ากัด ฉลอง 15 ปี เปิดตัวสินค้าใหม่ 3 โซลูชั่น รีแพร์ริ่ง โซลูชั่น ดีเทลลิ่ง โซลูชั่น 
และโปรเทคชั่น โซลูชั่น เน้นท�าการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงนวัตกรรมการดูแลรถยนต์ด้วยตนเองได้อย่างใกล้ชิด 

ออกบูธ๊ : ธานนิ สจัจะบรบิรูณ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร พร้อมด้วยธรีวตั อมรธาตรี 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จ�ากัด (มหาชน) หรือ BM น�าทีมออก
บู๊ธงาน mai FORUM 2018 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5 ที่โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

เศรษฐกิจ

GDPRบังคับใช้โทษปรับสูง20ล้านยูโร 

ผศ.ดร.ปิยะบตุร บญุอร่ามเรอืง 
อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กล่าวใน
โครงการสมัมนาเชงิลกึเรือ่ง “แนว
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการคุม้ครองข้อมลู
ส่วนบคุคลเพือ่รองรบัการมผีลบงัคบั
ใช้ของ GDPR (EU General Data 
Protection Regulation)” ซึง่สหภาพ
ยโุรปได้ประกาศใช้ GDPR ทีแ่ก้ไข
ปรบัปรงุหลักการคุม้ครองข้อมลูส่วน
บคุคลฉบบัเก่าให้มผีลบงัคับใช้ต้ังแต่
วนัที ่25 พฤษภาคมทีผ่่านมา ซึง่ที่
ผ่านมาประเทศไทยตกเป็นข่าวความ
ไม่ปลอดภยัทางไซเบอร์ทีอ้ื่อฉาว เช่น 
กรณมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ถกูใช้
เป็นฐานการโจรกรรมข้อมลูจากบรษิทั 
Sony Pictures กรณ ีATM 21 แห่ง
ของธนาคารออมสนิถกูโจมตด้ีวย
มลัแวร์และขโมยเงนิไป 12 ล้านบาท 
กรณี McAfee ตรวจสอบพบว่า
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ถูกใช้เป็น
ฐานโจมตทีางไซเบอร์

กรณนีายไนออล เมอร์ริแกน 
นกัวจิยัด้านความปลอดภยัทีค่อย
ส�ารวจและตรวจสอบการสร้าง
โฟลเดอร์ Amazon S3 บนระบบ 
Cloud หลงัจากสแกนเจอโฟลเดอร์
ท่ีเปิดเอาไว้หรือไม่ได้ล็อกกจ็ะเลอืก
เข้าไปดโูฟลเดอร์ทีม่ข้ีอมลูเยอะๆว่า
เกบ็อะไรไว้บ้าง ซึง่ 1 ใน 1,000 น้ัน

หุน้ครึง่ปีหลังผันผวนแต่ทิศทางเป็นบวก

เตอืนภยัการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล สหภาพยโุรปบงัคบัใช้ 
GDPR ฉบบัใหม่ องค์กรทีก่ระท�าผดิอาจถกูปรบัสงูถงึ20 ล้านยโูร 
หรอือัตราร้อยละ 4 ของผลประกอบการรายได้ทัว่โลก  

คือโฟลเดอร์เก็บข้อมูลลูกค้าของ 
Truemove H

ประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ส่งผลให้เกิดการเปิดเผย
ข้อมลูส่วนบคุคลมาก แม้รฐับาลได้
พยายามผลกัดนัให้มกีารตรากฎหมาย
คุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคลเป็นเวลา
กว่า 10 ปีแล้ว แต่ความตระหนกัรู้
เร่ืองความเป็นส่วนตัวและการ
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลในประเทศ 
ไทยยงัมอียูค่่อนข้างน้อยหรอืไม่ได้
รบัความสนใจโดยส้ินเชงิ

ตลอด แต่ยงัไม่ประสบความส�าเรจ็ 
ยงัต้องด�าเนนิการตามขัน้ตอนการ
พิจารณาอกีหลายขัน้ตอน ในขณะ
ทีอ่งค์กรเอกชนทัง้หลายต่างได้รับ
ผลกระทบจากการบงัคบัใช้ GDPR 
และมคีวามกงัวลต่อการด�าเนินการ
จดัการข้อมลูในความครอบครองของ
ตนเพือ่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั
กล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์กรที่
กระท�าผดิอาจต้องจ่ายค่าปรับสงูถงึ
อตัราร้อยละ 4 ของผลประกอบการ
รายได้ทัว่โลก โดยค่าปรบัสงูสดุคดิ
เป็นมลูค่าถงึ 20 ล้านยโูร

ผูส้นใจข้อมูลการสัมมนาโดย
ละเอียดดาวน์โหลดได้ที ่www.law.
chula.ac.th/home/view.
aspx?id=1096

นายวศนิ วณชิย์วรนนัต์ ประธาน
กรรมการบริหาร บรษิทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ�ากดั 
มองการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง 
2561 คาดว่าตลาดหุน้ไทยยงัมคีวาม
ผนัผวนในระยะส้ันจาก 2 ปัจจยั
หลักคือ สงครามการค้าระหว่าง
สหรฐัและจนี และกระแสเงนิทนุ
ไหลออกจากตลาดเกดิใหม่ เนือ่งจาก
ค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัมแีนวโน้มแขง็
ค่ากว่าสกุลเงนิอืน่โดยเปรยีบเทยีบ

อย่างไรกต็าม บลจ.กสิกรไทย
ยงัมมีมุมองเป็นบวกกับการลงทนุ

ในหุน้ไทยเนือ่งจากการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิ ซึง่จะส่งผลบวกโดยตรง
ต่อผลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียนในปี 2561 โดยปัจจุบัน
ยังคาดการณ์ว่าก�าไรต่อหุ้นของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหุน้ไทย
จะเติบโตในระดับ 10% บน
สมมุตฐิานการเตบิโตของ GDP ท่ี 
4.5% ส่วนดัชนีหุ้นปลายปีอยู่ที่
ระดับ 1,800-1,850 จดุ บนปัจจยั
พื้นฐานที่ระดับ P/E ปี 2561 
ประมาณ 16.3-16.8 เท่า

นายวศินกล่าวถึงกองทนุเปิด 

K-MIDSMALL ว่า ได้รับรางวัล
กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 
ประเภทกองทุนตราสารทุนทั่วไป 
(Equity General) จากวารสาร
การเงินธนาคาร และยังได้เรทติ้ง 
5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ มีผล
ตอบแทนย้อนหลงัสงูอย่างสม�า่เสมอ 
โดยช่วง 1 ปีย้อนหลังที่ 11.65% 
ต่อปี และ 3 ปีย้อนหลงัที ่15.20% 
ต่อปี ขณะท่ีผลตอบแทนรวมของ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯซ่ึงเป็นดชันชีีว้ดั 
3 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 6.63% ต่อปี 
(ข้อมูล 31 พฤษภาคม 2561) 

นอกจากการควบคุมการส่ง
ข้อมลูภายในประเทศสมาชกิสหภาพ
ยโุรปแล้ว ประเทศทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิ
สหภาพยุโรปหากจะติดต่อรับ-ส่ง
ข้อมลูกบับคุคลของประเทศสมาชกิ
กต้็องมมีาตรการคุม้ครองข้อมลูส่วน
บคุคลทีเ่หมาะสมเพยีงพอเช่นกนั 
เป็นเหตใุห้ผูป้ระกอบการไทยต้อง
ปรบัตวัเพือ่รองรบัมาตรฐานการ
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าว ที่
ผ่านมารฐับาลได้ผลกัดนัให้มกีฎหมาย
คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลมาโดย
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ต่างประเทศ

‘ปอมเปโอ’เจรจา‘คมิ’ 
นายไมค์ ปอมเปโอ รฐัมนตรีต่าง
ประเทศสหรัฐ ออกเดนิทางจาก
กรงุวอชิงตันเพือ่มุง่หน้ามายงักรงุ
เปียงยาง และเดนิหน้าเจรจารอบ
ล่าสดุกับนายคมิ จอง-อนึ ผู้น�า
เกาหลีเหนอื เรือ่งโครงการนวิเคลยีร์ 
หลงัจากทีก่่อนหน้านีป้ระธานาธบิดี
โดนลัด์ ทรัมป์ ผูน้�าสหรัฐ ได้พบ
กับนายคมิระหว่างประชมุสดุยอด
ครัง้ประวตัศิาสตร์เมือ่เดอืนทีแ่ล้ว 
ซึ่งภารกิจของนายปอมเปโอ
เป็นการวางกรอบแนวทางเพือ่
น�าไปสู่การปลดชนวนอาวุธ
นวิเคลยีร์บนคาบสมุทรเกาหลี
ทัง้หมด

ญี่ปุ่นฝนตกหนัก 
ทางการญีปุ่น่ได้อพยพประชาชน
หลายแสนคนทางภาคตะวนัตก
และภาคกลางออกจากบ้านเรอืน 
ขณะทีพ่ายฝุนตกหนักทัว่ประเทศ 
ท�าให้น�า้ท่วมแม่น�า้หลายสาย ดนิ
ถล่มหลายจดุ และมผีูเ้สยีชวีติ
อย่างน้อย 2 คน สถานอีตุนุยิมวทิยา
ญีปุ่่นรายงานว่า ฝนตกครัง้นีห้นัก
มากทีส่ดุเป็นประวัตกิารณ์ โดย
พื้นที่บนเกาะฮอนชูเผชิญฝน
ตกหนกัมากเป็น 2 เท่าของระดบั
ปรกตใินเดอืนกรกฎาคม ซึง่เป็น
สถานการณ์ท่ีอนัตรายมาก 

รัสเซียปรามอังกฤษ 
สถานทูตรัสเซียประจ�าเนเธอร์ 
แลนด์เตอืนองักฤษอย่าคดิกล่าว
หารัสเซียว่าวางยาคร้ังใหม่ใน
อังกฤษ หลังเกิดเหตุชายหญิง
คูห่น่ึงหมดสตเิพราะสมัผสัสาร
ที่เชื่อว่าเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้
กบัอดตีสายลบัสองหน้ารสัเซยี
และบุตรสาวในอังกฤษ โดย
สถานทูตรัสเซียประจ�าเนเธอร์ 
แลนด์ทวีตว่า เป็นเรื่องโง่หาก
คิดว่ารัสเซียจะใช้สารที่เรียกว่า
โนวิช็อกอีกครั้งทั้งที่ก�าลังเป็น
เจ้าภาพมหกรรมฟุตบอลโลก
อยู่ในขณะนี้ 

ข่าวย่อย
ค้าน‘ทรัมป์’เฝ้าฯควีนอังกฤษ

ส�านกังานสถิตซิาอดุอีาระเบียเผย
ตวัเลขว่า ไตรมาสแรกของปีนีอ้ตัรา
ว่างงานของประเทศท�าสถติสิงูเป็น
ประวัติการณ์ถึงร้อยละ 12.9 อัน
เป็นผลจากการที่นายจ้างเอกชน
ต้องรับมือกับภาษีใหม่ 

อตัราว่างงานดงักล่าวสงูทีส่ดุ
นับตั้งแต่ส�านักงานสถิติเริ่มเก็บ
ข้อมลูในปี 2542 และลบสถติร้ิอย
ละ 12.8 ใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมา 
ทางการซาอุดีอาระเบียพยายาม
ผลกัดนัการปฏริปูประเทศเพือ่ลด
การพึ่งพารายได้จากการส่งออก

น�า้มนัด้วยการพฒันาอตุสาหกรรม 
อื่นๆและสร้างงาน โน้มน้าวให้
ประชาชนโดยเฉพาะสตรเีข้าสูต่ลาด
งานเพือ่ให้เศรษฐกจิมปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น และลดภาระงบประมาณ
รัฐ ควบคูไ่ปกบัการตัดลดรายจ่าย
เพื่อลดยอดขาดดุลงบประมาณ 
โดยเริม่ใช้ภาษมีลูค่าเพิม่อตัราร้อย

ซาอุดีอาระเบียยอดคนตกงานสูง
ละ 5 ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งกระทบต่อผล
ประกอบการของบริษัทเอกชน

ขณะเดียวกันชาวต่างชาติที่
ท�างานในซาอดีุอาระเบยีกพ็ากนั
ย้ายออกไปอย่างต่อเนือ่ง จากท่ีเคย
ม ี 10.42 ล้านคนในไตรมาสก่อน 
เหลือ 10.18 ล้านคนในไตรมาส
แรกของปีนี ้ เพราะเศรษฐกิจไม่ดี
แต่รฐับาลข้ึนค่าธรรมเนยีมจ้างงาน
ชาวต่างชาติ สถานการณ์ดงักล่าว
ท�าให้ความต้องการบริโภคลดลง 
ส่งผลให้เศรษฐกจิไตรมาสแรกของ
ปีนีข้ยายตวัเพยีงร้อยละ 1.2

ประธานาธบิดีสหรฐัมโีปรแกรม
เข้าเฝ้าฯสมเดจ็พระราชนีินาถ
เอลิซาเบธที่ 2 ของอังกฤษใน
สปัดาห์หน้า ขณะทีส่งัคมอังกฤษ
เต็มไปด้วยเสียงคัดค้าน

สมเดจ็พระราชนินีาถเอลซิาเบธ
ที ่2 ทรงมพีระบรมราชานุญาตให้
ประธานาธิบดสีหรฐัเข้าเฝ้าฯมาแล้ว 
11 คน นบัตัง้แต่ประธานาธบิดีแฮร์
ร ีทรแูมน ท่ีด�ารงต�าแหน่งช่วงใกล้
สิน้สดุสงครามโลกครัง้ที ่ 2 จนถงึ
ประธานาธบิดบีารคั โอบามา ยกเว้น
ประธานาธบิดลิีนดอน จอห์นสนั 

นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ 
ขององักฤษ เชือ้เชญิประธานาธบิดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ระหว่างที่เธอเป็น
ผู้น�าต่างชาติคนแรกท่ีไปพบเขาท่ี
ท�าเนียบขาวหลังสาบานตนรับ
ต�าแหน่งเมือ่เดอืนมกราคมปีก่อน 
ให้มาเยอืนองักฤษในฐานะประมขุ
ของรฐั ทีผ่่านมามเีพยีงประธานาธบิดี
จอร์จ ดบัเบิลย.ู บชุ และประธานาธิบดี
โอบามาทีไ่ด้รับการต้อนรบัในฐานะ
ประมุขของรัฐแบบเต็มยศ ส่วน
ประธานาธิบดีทรัมป์จะได้รับการ
ต้อนรบัหรหูราน้อยกว่าท่ีนายกรฐั
มนตรเีมย์เช้ือเชิญในตอนแรก แต่
จะยังคงได้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระ

ราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 
ขณะทีส่มาชกิสภาองักฤษหลาย

คนไม่ต้องการให้ผู้น�าสหรัฐคน
ปัจจุบันมาเยือน เพราะไม่พอใจที่
เขาสั่งห้ามคนในประเทศมุสลิม
หลายประเทศเข้าสหรฐั และรทีวตี 
ข้อความของพรรคขวาจัดอังกฤษ
ทีต่่อมาถกูจ�าคกุข้อหาคกุคามทาง
ศาสนาอย่างร้ายแรง ล่าสดุนโยบาย
พรากเดก็จากพ่อแม่ทีล่อบเข้าสหรฐั
ยิง่จดุกระแสเรียกร้องให้ผูน้�าองักฤษ
ยกเลิกค�าเชิญ ส.ส.พรรคแรงงาน
ซึ่งเป็นฝ่ายค้านกล่าวในสภาเมื่อ
เดือนก่อนว่า ประธานาธิบดีทรมัป์
ขังเด็ก 2,000 คนไว้ในกรงและไม่
ยอมปล่อยตัวจนกว่าเขาจะได้สร้าง
ก�าแพงก้ันเม็กซิโก นอกจากนี้ยัง
ถอนตวัจากคณะมนตรีสิทธิมนุษย
ชนแห่งสหประชาชาติ ยกย่องวิธี
ทีน่ายคมิ จอง-อนึ ผูน้�าเกาหลเีหนอื 
ปฏิบัติต่อประชาชน และผลักไส

ชาวมุสลิม 
นายซาดิก ข่าน นายกเทศมนตรี

กรงุลอนดอน กล่าวว่า กรงุลอนดอน
ไม่ต้อนรบันายทรมัป์และจะแสดง
พลังประท้วงอย่างสันติ ทั้งนี้ หลัง
จากที่มีข่าวผู้น�าอังกฤษเชิญนาย
ทรมัป์มาเยอืนมผีูล้งชือ่คดัค้านทาง
ออนไลน์กว่า 1.86 ล้านคน เพราะ
เกรงว่าจะท�าให้สมเดจ็พระราชนินีาถ
เสื่อมเสียพระเกียรติ อย่างไรก็ดี 
สมาชกิสภาบางส่วนมองว่าไม่ควร
ยกเลิกการเชิญนายทรัมป์เพราะ
อังกฤษมีสายสัมพันธ์พิเศษกับ
สหรฐัซ่ึงอยูเ่หนอืตัวบุคคล จงึไม่ใช่
การปูพรมแดงต้อนรับนายทรัมป์ 
แต่เป็นการปูพรมแดงต้อนรับ
ประธานาธิบดสีหรฐั และท่ีผ่านมา
สมเด็จพระราชนินีาถทรงมีพระบรม
ราชานญุาตให้บุคคลไม่น่าปรารถนา
บางคนเข้าเฝ้าฯเพราะทรงเห็นแก่
ประโยชน์ของประเทศชาตเิป็นหลัก
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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) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าสซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

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

TONXX-p1-120717-01

ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี



สังคม

The Forgotten Show 2018

บรษิทั ไอ.ซ.ีซี.อนิเตอร์เนช่ันแนล 
จ�ากดั (มหาชน) มแีนวคดิทีจ่ะส่ง
เสรมิและพฒันาผลงานการออกแบบ
เสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ต่างๆของ
บรษิทัให้มศีกัยภาพ คุณภาพ เพิม่
ความโดดเด่น และมนีวตักรรมต่างๆ
มากขึน้ อกีทัง้ยังต้องการตอกย�า้
ความเป็นผูน้�าด้านแฟชัน่มาอย่าง
ยาวนาน จงึได้จดัโครงการ “The 
Forgotten Show 2018” ขึน้ 

บญุเกยีรต ิโชควฒันา ประธาน 
กรรมการ บริษัท ไอ.ซ.ีซี.อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) กล่าว
ว่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 
พวกเราชาวไทยต่างโศกเศร้าต่อ
การจากไปของในหลวงรัชกาลที ่9 
ตลอด 1 ปีทีไ่ด้ใส่เสือ้ผ้าสดี�าท�าให้
เกิดความผูกพันกับเสื้อด�ามาก 
เพราะทกุครัง้ทีใ่ส่เสือ้ด�าท�าให้เรา
คดิถงึในหลวงของเรา จงึเกิดความ
คดิขึน้มาว่า ถ้าเราใส่เสือ้ผ้าทีไ่ม่ใช่
ด�าสนิทเหมือนในช่วง 1 ปี แต่มีสี
ที่มีความหมายเกี่ยวกับพระองค์ 
คือสีทอง ซึง่กค็อืสเีหลอืงทีม่คีวาม
เงาประกาย ถ้าเอาสีทองมาแต่ง
ร่วมกับสีขาวและสีด�า ผู้แต่งด้วยสี
ทั้ง 3 สีนี้ ขาว ด�า ทอง น่าจะดูดี
และตามสมยันยิมได้ตลอด เม่ือใด
ทีเ่ราคดิถงึในหลวงรชักาลที ่9 เรา
กจ็ะแต่งตวัด้วยสขีาว ด�า ทอง เพือ่
เราจะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านทุก
ครั้งที่เราแต่งด้วยสีทั้ง 3 สีนี้ 

ในงานสหกรุป๊แฟร์ ครัง้ที ่ 22 จะ
มอบให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ใน 
พระราชปูถมัภ์ เพือ่ใช้ในการช่วย
เหลอืพืน้ทีท่ีข่าดแคลนน�า้ต่อไป

นอกจากนีภ้ายในงานยังได้มี
การแข่งขัน The Best Forgotten 
Show Award 2018 โดยปีน้ีแบรนด์
ทีค่ว้ารางวลั The Best Forgotten 
Show Award 2018ไปครองได้แก่ 
เสือ้ผ้าเดก็อองฟองต์ รบัเงนิรางวลั 
30,000 บาท รองอันดับ 1 เป็น
ของเสื้อผ้าแด็กส์ รับเงินรางวัล 
20,000 บาท และกระเป๋าฌอง 
หลุยส์ เชอเร ได้รองอันดับ 2 รับ
เงินรางวัล 10,000 บาท ส�าหรับ
รางวลัชมเชย 3 รางวลัๆละ 5,000 
บาท เป็นของเสื้อผ้าผู้หญิงแอลบู
ติค, เสื้อผ้าผู้หญิงอิโตคิน และ
เสื้อผ้าผู้หญิงวาโก้ เบลาส์ 

& Gold Charity Gala Dinner” 
โดยรายได้ส่วนหนึง่จากการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ต่างๆในคอลเลคช่ันขาว 
ด�า ทอง ทัง้หมดทีว่างจ�าหน่ายใน
เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสนิค้า และ

นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้
แฟชัน่โชว์โครงการ The Forgotten 
Show 2018 ในปีนีเ้น้นคอนเซป็ต์
ไปทีส่ขีาว ด�า ทอง เพือ่สบืทอดและ
สานต่อเจตนารมณ์ของประธาน
กรรมการ บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ีอนิเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ที่
ต้องการเชิญชวนให้คนไทยใส่สีขาว 
ด�า ทอง ตลอดไป เพื่อให้เป็น
สญัลกัษณ์ทกุครัง้ทีค่นไทยระลกึถงึ
ในหลวงรชักาลที ่9 รวมท้ังต้องการ
สานต่องานแฟชัน่โชว์ “White Black 

ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอิสระ 
บรุินทรามาตย์ กรรมการผูจ้ัดการ บรษิทั รีด้ เทรดเดก็ซ ์จ�ากดั ร่วมเป็นสกัขีพยาน
ในการแต่งตัง้ Sophia หุน่ยนต์ AI อจัฉรยิะ ปฏบัิติหน้าทีใ่นงานแสดงสนิค้าท�างาน
ร่วมกับมนุษย์อย่างแท้จริง 

สุชาดา ยุวบูรณ์ ภุชงค์ ยุวบูรณ์  ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย
อรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ อรรจน์  ยุวบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ และ
อนัฆ นวราช ผู้จัดการทั่วไป ร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ก่อนปรับปรุง
พื้นที่ครั้งใหญ่และจะเปิดให้บริการอีกครั้งช่วงต้นปี 2562  

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4869 (1394) วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


