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ซิตี้แบงก์แนะ
กระจายความเสี่ยง

กลศึกดึงฝ่ายตรงข้ามมา
เป็นพวกเพ่ือท�าให้คู่แข่ง
อ่อนแอของกลุ่มสามมิตร
ขณะน้ีได้ขยายแนวทางจาก
การดูดอดีต ส.ส.พรรคเพือ่
ไทย การดูดแกนน�ากลุ่ม
เส้ือแดงในแต่ละพ้ืนท่ีมา
เป็นพวก ไปสู่การละลาย
ความรู้สึกนิยมชมชอบ
โครงการรบัจ�าน�าข้าวให้ลด
น้อยลง เพือ่กระจายเสยีง

ชาวนาทีม่กีว่า 10 ล้านเสยีง
ไม่ให้เทไปทีพ่รรคเพือ่ไทย 
แม้จะไม่เกทบัโครงการรับ
จ�าน�าข้าวด้วยการยืนยัน
ตวัเลขราคาข้าวทีเ่หนือกว่า 
แต่ประกาศชัดเจนว่าจะ
ท�าให้ชาวนาขายข้าวได้ไม่
ต�า่กว่าตันละ 8,000 บาท 
ซึ่งเป็นตัวเลขที่ชาวนาอยู่
ได้ไม่เดอืดร้อน

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ด้วยก�าแพงเมืองทีใ่หญ่โตและแขง็
แรง การจะตกีรงุศรีอยธุยาให้แตก
พ่าย ข้าศกึจึงใช้วิธขุีดอโุมงค์ไปถึง
ฐานรากของก�าแพง แล้วเอาไฟสมุ
ทีฐ่านรากเพือ่ให้ก�าแพงหกัโค่นลง
มาก่อนที่จะเข้าไปตีเมืองจนแตก
พ่าย

ด้วยความแข็งแกร่งทางการ
เมอืงของพรรคเพือ่ไทยทีแ่ม้จะถกู
จดุไฟเผาบ้าน ผ่านการยบุพรรคมา
แล้ว 2 ครัง้ แต่ยังมคีวามเป็นปึก
แผ่น จงึต้องเปลีย่นวธิที�าลายด้วย
การหนัมาเผาทีฐ่านราก และชกัชวน
คนในพรรคเพือ่ไทยมาเป็นพวก

ด้วยความส�าเร็จของกลศึกนี้ 
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่การดูดอดีต 
ส.ส. เข้าสงักัดพรรคการเมืองใหม่
ไม่ได้มุ่งเน้นไปท่ีระดบัแกนน�ากลุ่ม 
แต่กลับมุง่เป้าไปท่ีอดตี ส.ส. ทีไ่ม่
ค่อยมบีทบาทโดดเด่นในสภา และ
อดตี ส.ส. ทีม่สีมาชิกในกลุ่มเพยีง
เลก็น้อย

หน�าซ�า้ยงัมุง่ดดูระดับแกนน�า
คนเส้ือแดงในแต่ละพื้นที่ไปเป็น
พวก เพราะช่วงทศวรรษทีผ่่านมา
ความแตกแยกทางการเมอืงท�าให้
เกดิการแบ่งขัว้ประชาชนอย่างชดัเจน 

ถอนรากเพื่อไทย

ท�าให้พลงัของคนเสือ้แดงมคีวาม
แขง็แกร่งและเป็นปึกแผ่นขึน้มาระ
ดบัหน่ึง

เม่ือเอาชนะกันอย่างเด็ด
ขาดไม่ได้ก็ต้องเอาฝ่ายตรงข้าม
มาเป็นพวกให้ได้มากทีสุ่ด

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีแกนน�า
กลุม่สามมติรมุง่เดนิสายพบอดตี 
ส.ส. ในภาคอสีานเป็นหลกั และ
ก�าลงัขยายกลุม่เป้าหมายไปทีแ่กน
น�ากลุม่เสือ้แดงในแต่ละพืน้ท่ี

นอกเหนือจากกลศึกดงึคนฝ่าย
ตรงข้ามมาเป็นพวกให้มากทีส่ดุแล้ว 
ยงัใช้กลศกึดงึมวลชนทีส่นบัสนนุ
พรรคเพ่ือไทยมาเป็นพวกด้วย

อย่างทีท่ราบกนัดว่ีาโครงการ
รบัจ�าน�าขา้วทีท่�าใหอ้ดตีนายกรฐั 
มนตรีหญิงคนแรกของไทยเดือด

ร้อนต้องหนไีปอยูต่่างประเทศ แต่
เป็นโครงการทีย่ดึครองหวัใจชาวนา
ได้เป็นอย่างมาก

ทุกครั้งที่ราคาข้าวตกต�่า
ชาวนาจะพากนันกึถงึโครงการ
รบัจ�าน�าข้าวทีท่�าให้พวกเขายก
ระดบัฐานะความเป็นอยูข่ึน้มา
ได้เป็นอย่างด ีมเีงนิใช้ไม่ขดัสน

เมื่อนึกถึงโครงการรับจ�าน�า
ข้าวแน่นอนว่าต้องนกึถงึชือ่พรรค
เพือ่ไทยทีเ่ป็นเจ้าของโครงการนี้

จากข้อมลูของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พบว่า จ�านวนเกษตรกร
ที่เพาะปลูกข้าวในประเทศไทย
ปัจจบุนัมมีากถงึ 3.7 ล้านครัวเรอืน 
คดิง่ายๆหากครวัเรอืนหนึง่มีสมาชิก 
3 คน พ่อ แม่ ลกู คะแนนเสยีงของ
ชาวนาจะมกีว่า 10 ล้านเสยีงให้

พรรคการเมอืงได้ช่วงชงิกนั ซึง่เป็น
จ�านวนทีม่ากพอทีจ่ะท�าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงทางการเมอืงได้

จริงอยู่ว่าการเลือกตั้งที่ผ่าน
มากว่า 10 ล้านเสยีงของชาวนาไม่
ได้เทคะแนนให้พรรคเพือ่ไทยทัง้หมด 
แต่เสยีงส่วนใหญ่ในกลุม่ชาวนาก็
เป็นของพรรคเพือ่ไทย ยิง่โครงการ
รับจ�าน�าข้าวผลกัดันให้ชาวนามรีาย
ได้มากขึน้ พรรคเพือ่ไทยยิง่ได้รับ
ความนยิมในหมูช่าวนา

การเลอืกตัง้ทีจ่ะเกดิขึน้ต้นปี
หน้าถือเป็นการเลือกตั้งคร้ังแรก
หลงัการด�าเนนิโครงการรบัจ�าน�า
ข้าว ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา
ภายใต้การบรหิารประเทศของรฐับาล
ทหาร คสช. ท�าให้ชาวนามองเหน็
ความแตกต่างที่สัมผัสได้ในเรื่อง
ราคาข้าว

เมือ่เป็นอย่างนีจ้งึต้องละลาย
ความรูส้กึนยิมชมชอบโครงการรบั
จ�าน�าข้าวให้ลดน้อยลง เพ่ือกระจาย
เสยีงชาวนาไม่ให้เทไปทีพ่รรคเพือ่
ไทย

การเดินหมากของกลุ่มสาม
มติรในช่วงนีจ้งึแบ่งออกเป็น 3 ทาง 
หน่ึงคือชกัชวนอดีต ส.ส .เข้าสงักดั 
สองชกัชวนแกนน�าคนเสือ้แดงใน
แต่ละพ้ืนทีเ่ข้าสงักดั และสามคอื
ละลายความรูส้กึชาวนาทีย่งัโหยหา
โครงการรบัจ�าน�าข้าวด้วยการเดนิ
สายพบปะพูดคยุเพือ่ให้ความหวงั
ว่าชาวนาจะได้ราคาข้าวไม่ต�า่กว่า
ตนัละ 8,000 บาท ซึง่เป็นตัวเลขที่
ชาวนาอยูไ่ด้ไม่เดอืดร้อน

เหล่านีคื้อกลศกึขดุอโุมงค์
เผาฐานรากเพือ่ทลายห้างพรรค
เพือ่ไทยให้พังครนื

ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา
ภายใต้การบริหารของรัฐบาล คสช. 

ชาวนาสัมผัสได้ถึงความต่างเร่ืองราคาข้าว
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In Brief : ย่อความ
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ทรรศนะ

ถ้ารฐับาลช่วยหน้ีครก็ูต้องช่วยหนี้

เกษตรกรด้วย ต้องดทูัง้ระบบให้

เป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั แต่

รฐับาลจะเอาเงนิมาจากไหน เงิน

คงคลงัวนันีก้ต็ดิลบ เตีย้ตดิดนิ
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นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

สิทธิมนุษยชน?
กรณ ี“พลทหารเลีย้งไก่” ท�าให้ปัญหา
การละเมดิสทิธมินุษยชนถูกหยิบยกข้ึน
มาเป็นประเดน็ทางสงัคมอีกคร้ัง แม้ภาย
ใต้อ�านาจรัฏฐาธิปัตย์ตลอด 4 ปีจะถือ
เป็นเรือ่งปรกต ิซึง่พบว่ามีประชาชนถกู
ตัง้ข้อกล่าวหาและด�าเนนิคดกีว่า 1,138 
คน มีกิจกรรมที่ถูกห้ามจัดอย่างน้อย 
264 คร้ัง 

“ศริกิาญจน์ เจรญิศริ”ิ ฝ่ายข้อมลู
ของศนูย์ทนายความเพ่ือสทิธมินษุยชน 
ถอืว่ายคุ คสช. เป็นยคุการล่มสลายของ
หลกันติิธรรมจากการบงัคบัใช้รฐัธรรมนญู
ใหม่ถงึ 2 ฉบบั รวมถงึการใช้อ�านาจตาม
มาตรา 44 และ 48 ทีม่อี�านาจเบด็เสรจ็
เด็ดขาด ห้ามและลงโทษประชาชนที่
แสดงความคดิเหน็และวพิากษ์วจิารณ์
ด้วยกฎหมายท่ีไม่ชอบธรรม 

“สนุยั ผาสกุ” ผูแ้ทนฮวิแมนไรท์
วอทช์ เชื่อว่าเผด็จการไม่มีวี่แววจะคืน
อ�านาจตามที่สัญญาไว้ และตลอด 4 ปี
ที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่ได้เข้าใกล้ 
“ยุทธศาสตร์ 20 ปี” หรือค�าสัญญา
ของ คสช. แม้แต่น้อย แม้จะกลับสู่
ระบอบประชาธิปไตยก็ตาม ค�าสัญญา
ของ คสช. จึงไร้ความหมายและถูก
ละเมิดโดย คสช. เอง 

กรณลีะเมดิสทิธิมนุษยชน “พลทหาร
รับใช้” ถอืเป็นปัญหาทีส่งัคมไทยต้องร่วม
กนักดดนัให้กองทพัยกเลกิโดยเดด็ขาด 
ไม่ว่าจะโดยสมคัรใจหรือไม่ก็ตาม คนที่
สมคัรเป็นทหารหรอืถกูเกณฑ์กต้็องได้รบั
การฝึกอย่างทหาร ไม่ใช่ให้ไปเป็น “คน
รบัใช้” หรือถกูทารุณเยีย่งทาส 

“พลทหาร” ที่ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนไม่ใช่แค่ให้ “เล้ียงไก่” แต่
ยงัไปเป็น “ทหารรบัใช้” หลากหลาย
ลกัษณะ ยิง่ท�าให้มคี�าถามเรือ่ง “การ
เกณฑ์ทหาร” ว่าควรยกเลิกหรอืไม่ 
สงครามก็ไม่มี ยุทธศาสตร์ทางการ
ทหารกเ็ปลีย่นแปลงไปมากมาย เรา
จะจมปลกั “วงจรอบุาทว์” นีไ้ปอกี
นานแค่ไหน?  

หนี้เน่า หนี้เสีย หนี้ไม่ก่อรายได้ หรือเอ็น
พีแอล มีมากขึ้นส�าหรับเงินกู้ยืมเพ่ือการ
ศกึษาทีเ่รยีกว่า “กยศ.” เพราะเรยีนจบแล้ว
ไม่มีงาน ไม่มรีายได้ อาจมบีางคนมงีานแต่
รายได้ไม่พอจ่าย ส่วนคนทีม่งีานแต่ไม่จ่าย
คนืเลยกม็ ีแต่เดก็ส่วนใหญ่คงไม่อยากโดน
ฟ้อง อยากคืนหนี้ให้หมดเร็วที่สุด

ขณะทีค่รกูเ็ป็นหนีเ้งนิกูโ้ครงการสวสัดกิาร
ต่างๆจนหน้ีพอกไม่มจ่ีายนับหมืน่นับแสน
คน บางคนมคีวามจ�าเป็นต้องกู้เพือ่การด�ารง
ชวิีต ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายลูก แต่บาง
คนกใ็ช้จ่ายเกนิตัว หรหูราฟู่ฟ่า พอมปัีญหา
ก็ออกมาเรยีกร้องให้รัฐบาลช่วย รัฐบาลจะ
เอาเงินที่ไหนมาช่วย เพราะเป็นภาษีของ
ประชาชน แต่ที่ออกมาพูดเรื่องธนาคาร
ออมสนิให้ผ่อนปรนเงือ่นไขการจ่ายเงนิกู้คนื 
จงึเรยีกร้องให้ผ่อนปรนเงือ่นไขให้สามารถ
จ่ายได้ โดยเฉพาะครท่ีูเกษียณแล้ว  

หนีค้รูไม่เหมอืนหน้ีเกษตรกร จงึต้องดู
ว่ารฐับาลจะแก้ปัญหาอย่างไร เพราะหนีเ้กดิ
จากหลายเงือ่นไข ครไูม่ได้เบีย้วหนี ้ มคีน
บอกว่าถ้ารัฐบาลช่วยหนี้ครูก็ต้องช่วยหนี้
เกษตรกรด้วย ต้องดทูัง้ระบบให้เป็นธรรม
และเท่าเทยีมกนั แต่รฐับาลจะเอาเงินมาจาก
ไหน เงินคงคลังวันนีก้ต็ดิลบ เตีย้ตดิดนิ

เร่ืองหน้ีเก่ียวข้องกับการบริหารชีวิต
ด้วย ต้องรูจ้กัทีจ่ะใช้จ่าย เคยมผีูอ้�านวยการ
โรงเรยีนแห่งหนึง่ทางภาคเหนอืจดังานฉลอง
ขึน้บ้านใหม่พร้อมกบัฉลองวนัเกดิอย่างใหญ่
โต ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย ในที่สุด

กล้็มละลายและถกูสอบเพราะโกงหลายเร่ือง 
รวมถึงอาหารกลางวันเด็กด้วย 

อาตมานกึถงึครรูุน่ก่อนๆทีใ่ช้ชวีติเรยีบ
ง่าย สมถะ กินน้อย ใช้น้อย อย่างครูศรี
สอางค์ ทองเพียร ที่เป็นครูสอนอาตมา 
แกใช้ชีวิตเรียบง่ายจริงๆ สามีเป็นอาจารย์
ใหญ่ ครูใหญ่ แต่ยังเอาข้าวใส่ปิ่นโตหม้อ
เขียวไปกิน วันหนึ่งเกิดลืมปิ่นโต อาตมา
ต้องพายเรือไปส่งให้ แกก็ให้อาตมา 1-2 
บาท ท�าให้นกึถงึความประหยดัอดออม ไม่
ใช้จ่ายอะไรสุรุ่ยสุร่ายจนเป็นหนี้ 

ตามหลักพุทธศาสนาบอกว่า “อิณา 
ทานัง ทุกขัง โลเก” การกู้หนี้เป็นทุกข์ 
เป็นทกุข์ของโลก ดังนัน้ อย่าเป็นหนีก้จ็ะไม่
ทุกข์ ก็ต้องบอกกล่าวถึงครูที่ออกมาเรียก
ร้องให้รฐับาลช่วยเรือ่งหนีต้้องดเูหตผุลและ
ความจ�าเป็นด้วย ถ้ารฐับาลช่วยปลดหนีใ้ห้
ครก็ูต้องช่วยกลุม่อืน่ๆด้วย ครจูงึต้องพจิารณา
ว่าข้อเรียกร้องถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

เมือ่เปรยีบเทยีบหนีเ้กษตรกรแล้วแตก
ต่างกันลิบ เกษตรกรต้องลงทุนทั้งน�้า ปุ๋ย 
ยา ค่าแรง แต่ครูลงทุนลงแรง ลงทุนความ
รู้สอนเดก็ มีค่าใช้จ่ายก็ไม่มากเท่าเกษตรกร 
ก็ต้องพิจารณา “สัมมากัมมันตะ” อาชีพที่
ชอบ “สัมมาอาชีวะ” ใช้จ่ายชอบ

ย่ิงช่วงนีรั้ฐบาลไม่ร�า่รวย เกบ็ภาษี
กไ็ม่ได้มากพอกบัรายจ่าย กข็อฝากทกุ
องค์กรอย่าบบีคัน้รฐับาลมากนกั รฐับาล
เครียดอยู่แล้ว ทั้งยังโดนต่อว่าเรื่อง 
“ดูด” อีก จะดูดใครและจะถูกดูดกลับ
อย่างไรกข็อฝากให้ช่วยกนัร่วมกนัท�าให้
ประเทศกลับมาเข้มแข็ง เงินคลังเข้ม
แข็ง อย่าเจาะรูจนเงินคลังร่อยหรอไม่
พอพัฒนาประเทศเลย

เจริญพร



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 19 ฉบับที่ 4877 (1402) วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

แจกรถ : ชาติชาย พยหุนาวีชัย ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน มอบรางวลัพิเศษให้
แก่ผูโ้ชคดทีีฝ่ากสลากออมสินพเิศษ 5 ปี ในแคมเปญ “ออมสินสายเปย์ แจกรถท้ังปี 
รวยล้านทกุเดอืน” ซึง่ผูโ้ชคดีได้รบัรางวลัสูงสุดคือรถยนต์ Toyota Yaris รุน่ Ativ E 
ได้แก่ พรชยั วงศ์ศกัดิภ์กัดี ลกูค้าจากสาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ 

สนบัสนนุ : องักรู ศรกีลัยาณบตุร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ Chief Marketing 
Officer บรษัิท ไทยประกันชีวติ จ�ากัด (มหาชน) มอบเงนิจ�านวน 550,000 บาท แก่
ถริพุทธิ ์เปรมาประยรูวงศา นายกสมาคมผูส้ือ่ข่าวเศรษฐกิจ เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรม
ของสมาคมผูส้ือ่ข่าวเศรษฐกิจ ประจ�าปี 2561 

เศรษฐกิจ

ธอส.ปลื้มสินเชื่อคร่ึงปีกว่าแสนล้าน

นายฉตัรชยั ศริไิล กรรมการ
ผูจ้ดัการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) เปิดเผยว่า ผลการด�าเนนิ
งานครึง่ปีแรกปี 2561 เทยีบกบัช่วง
เดียวกันของปีก่อนเติบโตอย่าง
แขง็แกร่ง และนบัเป็นครัง้แรกใน
ประวัตศิาสตร์ทีป่ล่อยสินเชือ่ใหม่
ได้ถงึ 105,429 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
53.67% คดิเป็น 85,263 บญัช ีเป็น
สนิเช่ือวงเงนิกูไ้ม่เกนิ 2 ล้านบาท 
กลุม่ผูม้รีายได้น้อยและปานกลาง 
51,482 ราย ยอดสนิเชือ่คงค้างทัง้
สิน้ 1,070,698 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
4.62% เม่ือเทยีบกบัส้ินปี 2560 
สนิทรพัย์รวม 1,137,871 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 7.10% เงนิฝากรวม 920,248 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 7.25% หนีที้ไ่ม่
ก่อให้เกดิรายได้ (NPL) 47,208 ล้าน
บาท คดิเป็น 4.41% ของยอดสนิเชือ่
รวม และก�าไรสทุธ ิ6,439 ล้านบาท 
อตัราส่วนเงนิกองทนุต่อสนิทรัพย์
เสีย่งอยูร่ะดับแข็งแกร่งมาก 14.53% 
ซึ่งสงูกว่าอตัราขัน้ต�่า 8.50% ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

นอกจากนี ้ ธอส. ยังให้ความ
ส�าคญัการยกระดับการให้บรกิาร
ตามแผน Transformation to Digital 
Service เพ่ิมขดีความสามารถทางการ

ซิต้ีแบงก์แนะกระจายความเสี่ยง

ธอส. โชว์ผลงานครึง่ปีแรกสามารถปล่อยสินเช่ือใหม่ทะลแุสน
ล้านบาท จ�านวนบญัชท้ัีงสิน้ 85,263 บญัช ีเป็นผูม้รีายได้น้อย
และปานกลางกูไ้ม่เกนิ 2 ล้านบาท 51,482 ราย มัน่ใจสิน้ปีปล่อย
สนิเช่ือได้ตามเป้า 189,000 ล้านบาท 

แข่งขนั น�า Digital Technology มา
ปรบัใช้ในทกุส่วนของธรุกจิและภายใน
องค์กร สร้างนวตักรรมการเงนิ ช่อง
ทางบรกิารดจิทิลัทีต่อบโจทย์ไลฟ์
สไตล์ลกูค้า เข้าถงึง่าย สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยัทกุทีทุ่กเวลา โครงการ 
Payment Gateway ช�าระเงนิกู ้เช่น 
เครือ่งรับช�าระหนีเ้งนิกูอิ้เลก็ทรอนิกส์ 

นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบคุคล
ธนกจิ ธนาคารซิต้ีแบงก์ ประเทศไทย 
กล่าวว่า ครึ่งปีหลังเศรษฐกิจและ
ตลาดหุ้นทั่วโลกมีแนวโน้มดีขึ้น
จากหลายปัจจัยที่สนับสนุน อาทิ 
อตัราการเตบิโตก�าไรต่อหุน้ทัว่โลก 
การปฏิรูปภาษใีนสหรฐั การประเมนิ
มูลค่าราคาตลาดเกิดใหม่ยังถูก
กว่าตลาดอื่นๆ และผลประกอบ
การท่ีแข็งแกร่ง ธนาคารกลางสหรฐั 
(FED) อาจปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้ 
และคาดว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะ
แข็งขึ้นในระยะสั้น แต่จะอ่อนลง
ในระยะปานกลางและระยะยาว 
เนื่องจากการขาดดุลเพิ่มขึ้น และ

ความตึงเครียดทางการค้ากับจีน
และยุโรป ขณะที่ค่าเงินยูโรจะแข็ง
ค่าขึน้ในระยะปานกลาง เนือ่งจาก
เศรษฐกิจเติบโตและมีเงินลงทุน
ไหลเข้า ซึง่เป็นบวกกับค่าเงนิบาท
และเงินวอน

ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิด
ข้ึน ได้แก่ มาตรการป้องกนัทางการ
ค้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน ความเส่ียงด้าน
การเมืองในแต่ละภมิูภาค สงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและ
ความตงึเครยีดทางการค้าระหว่าง
สหรัฐกับประเทศคู่ค้า อย่างไร
กต็าม เช่ือว่าเศรษฐกจิโลกปี 2561 
จะยังมีการขยายตัว 3.4% สูงสุด
ในรอบ 8 ปี และอัตราเงินเฟ้อทั่ว

โลกจะคงทีท่ี ่2.4% เศรษฐกิจไทย
จะขยายตัว 4.2% ค่าเงินบาทมี
แนวโน้มจะแข็งค่าขึ้น

ส�าหรับการลงทนุแนะให้กระจาย
การลงทุนไปในสินทรัพย์หลาก
หลายภูมภิาค โดยให้น�า้หนกัการ
ลงทนุทีภ่มูภิาคตลาดเกดิใหม่ ยโุรป 
และญ่ีปุ่น โดยกลุม่หุน้ทีมี่มุมมอง
บวก ได้แก่ กลุม่พลังงาน กลุม่การ
เงนิ และกลุม่เทคโนโลย ี รวมถงึ
ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกและ
กองทนุรวมผสมเพือ่กระจายความ
เสีย่ง ด้านตราสารหนีน่้าลงทนุใน
ตราสารหนี้เอกชนสหรัฐท่ีอยู่ใน
ระดบัน่าลงทนุและตราสารหนีไ้ฮ 
ยลิด์สหรฐัทีใ่ห้ผลตอบแทนสูง

(LRM) เครือ่งช�าระเงนิกูไ้ร้เงินสด 
(QR Non Cash Payment) และ 
Mobile Application (GHB ALL) 
ใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งครบวงจร 
ตัง้แต่จองควิ ตดิต่อเจ้าหน้าที ่ แจ้ง

ความจ�านงขอสนิเช่ือ สอบถามสถานะ
พจิารณาสินเชือ่ แจ้งผลอนมุติั นดั
ท�านติกิรรม ช�าระหนีเ้งนิกู ้โอนเงนิ 
ใบเสรจ็รบัช�าระหนี ้ และแจ้งเตือน
ช�าระหนี ้เป็นต้น 
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ต่างประเทศ

ทวติเตอร์ลบบัญชี
ทวิตเตอร์ระงับบัญชีผู้ใช้อย่าง
น้อย 58 ล้านรายในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปีก่อน สะท้อนถึง
การเอาจรงิเอาจงักับผูใ้ช้ทีป่ระสงค์
ร้าย หลงัมข้ีอครหาเร่ืองรัสเซีย
ใช้สือ่สงัคมออนไลน์แพร่กระจาย
ข่าวสารบิดเบือนช่วงหาเสียง
เลือกต้ังสหรฐัปี 2559 ท�าให้
ตลาดกังวลว่าจะกระทบต่อการ
ขยายตวัของยอดผูใ้ช้หรือไม่ และ
ทวิตเตอร์แจ้งให้นกัลงทนุทราบ
ล่วงหน้าหรือไม่ นอกจากนีท้วติ 
เตอร์ยงัหาทางควบคุมการแสดง
ความเกลียดชัง การคกุคามทาง
เพศ และการรงัแกออนไลน์ 

ตกึถล่มในอนิเดยี 
รายงานข่าวจากอินเดยีแจ้งว่า มี
ผูเ้สยีชวีติอย่างน้อย 2 คน และ
อาจติดอยู่ข้างในอีกหลายคน
ภายหลงัตกึทีก่�าลงัก่อสร้างพงั
ถล่มลงมาใส่อาคารชดุทีอ่ยูอ่าศยั
ชานกรงุนวิเดล ีซึง่หน่วยฉุกเฉนิ
ยงัคงขดุค้นหาตามซากเหล็กและ
คอนกรีตตลอดคืน นายอรุณ 
กมุาร ซงิห์ ผูบั้ญชาการดบัเพลงิ
ท้องถ่ินกล่าวว่า ยงัไม่ทราบแน่ชัด
ว่ามผีูอ้ยูใ่นตกึจ�านวนเท่าใดใน
ช่วงเกดิเหต ุมรีายงานว่ามหีลาย
ครอบครวัอาศยัอยูใ่นอาคารชดุ
ดงักล่าวช่วงทีถ่ล่มลงมา 

เตรยีมรบัมอืไต้ฝุ่น
ทางการมณฑลไห่หนานทาง
ตอนใต้ของจนีเตรยีมรบัมือกับ
พายไุต้ฝุน่เซนิติญ ไต้ฝุน่ลกูที ่9 
ของปีนี้ ที่จะพัดขึ้นฝัง่ในวันนี้ 
ขณะทีส่�านักงานอุตนิุยมวทิยา
แห่งชาตจินีประกาศเตอืนภยัให้
ผูค้นระวงัพายลุกูน้ี โดยทีเ่มือง
ไหโข่ว เมอืงเอกของมณฑลไห่
หนาน เจ้าหน้าที่เร่งลอกท่อ
ระบายน�า้เพือ่เตรยีมรบัฝนทีจ่ะ
ตกลงมาอย่างหนกั รวมทัง้กวาด
เกบ็ขยะตามท้องถนนไม่ให้อดุ
ตนัทางระบายน�า้

ข่าวย่อย
โพลไม่พอใจ‘ทรัมป์’คุย‘ปูติน’ 

เจ้าหน้าทีใ่นกรุงจาการ์ตา ประเทศ
อนิโดนเีซยี วสิามญัคนร้ายอย่าง
น้อย 11 คน และจบักมุผู้ต้องสงสยั
อกีเกอืบ 2,000 คน ในปฏิบตักิาร
ปราบปรามอาชญากรรม ก่อนที่
เมืองหลวงของอินโดนีเซียจะเป็น
เจ้าภาพเอเช่ียนเกมส์ในเดอืนหน้า 

ส�านกังานต�ารวจนครบาลกรงุ
จาการ์ตาออกแถลงการณ์ว่า นบั
ต้ังแต่เจ้าหน้าทีท่ัง้ในและนอกเคร่ือง
แบบปฏบิติัการต่อต้านอาชญากรรม
ในเมืองหลวงของอินโดนีเซียครั้ง
ใหญ่เมือ่ต้นเดอืนทีผ่่านมา สามารถ

จบักุมผู้ต้องสงสัยได้แล้วเกือบ 2,000 
คน และวิสามญัคนร้ายอย่างน้อย 
52 คน ในจ�านวนน้ี 11 คนเสยีชวีติ
แล้ว โดยเจ้าหน้าทีใ่ห้เหตุผลของ
การวสิามญัผูต้้องสงสยัเหล่านัน้ว่า
เป็นเพราะขดัขนืการจบักมุซึง่อาจ

ล้างอาชญากรรมก่อนเอเช่ียนเกมส์
เป็นอันตรายกบัประชาชนได้

ขณะทีส่�านกังานต�ารวจแห่งชาติ
ของอนิโดนเีซยีมแีผนเพิม่จ�านวนเจ้า
หน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบ
กระจายก�าลงัรกัษาความปลอดภัย
ตลอดช่วงเวลาทีเ่ป็นเจ้าภาพการ
แข่งขนัเอเช่ียนเกมส์ทีก่รงุจาการ์ตา
และเมอืงปาเลมบงั อย่างไรกต็าม 
ส�านักงานฮิวแมนไรท์วอทช์ออก
แถลงการณ์วจิารณ์สถานการณ์ทีเ่กดิ
ขึน้ว่า รัฐบาลอนิโดนเีซยีไม่ควรใช้
เอเชีย่นเกมส์เป็นข้ออ้างในการให้เจ้า
หน้าทีส่ามารถใช้ก�าลงัเกนิกว่าเหตุ

ผลส�ารวจหลงัการประชมุสดุยอด
ระหว่างผูน้�าสหรฐักับผูน้�ารสัเซยี 
ชาวอเมรกินักว่าครึง่ไม่ชอบวธิี
ที ่“ทรมัป์” ด�าเนนิความสมัพนัธ์
กบัรสัเซีย ล่าสุดเจ้าตวับอกพดู
ผิด  

รอยเตอร์/อปิซอสสอบถามผู้
ลงทะเบยีนใช้สทิธเิลอืกตัง้ท่ัวสหรฐั
จ�านวน 1,011 คน ในจ�านวนนีเ้ป็น
รพีบัลิกนั 453 คน และเดโมแครต 
399 คน หลังการประชมุสุดยอดที่
ฟินแลนด์เมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมา ผู้
ตอบร้อยละ 55 ไม่พอใจวิธีที่
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ด�าเนนิ
ความสมัพนัธ์กบัรสัเซยี ร้อยละ 37 
พอใจ หากดูเฉพาะชาวรพีบัลกินั 
ความพอใจสงูถงึร้อยละ 71 เทยีบ
กับชาวเดโมแครตท่ีพอใจเพียงร้อย
ละ 14 อย่างไรกดี็ คะแนนความพงึ
พอใจการบรหิารประเทศของทรมัป์
ในภาพรวมยงัคงไม่เปล่ียนแปลง 
โดยอยู่ทีร้่อยละ 42 พอๆกับคะแนน
เฉลีย่ของเดอืนนีท้ีร้่อยละ 40-44 

ผู้ตอบร้อยละ 59 เหน็ด้วยกบั
ข้อสรปุของหน่วยข่าวกรองสหรฐัที่
ว่ารัสเซยีพยายามทีจ่ะมอีทิธพิลต่อ
การเลือกตัง้สหรฐั หากแยกดูตาม
กลุม่พบว่า ชาวรพีบัลกินัเชือ่เพียง
ร้อยละ 32 ชาวเดโมแครตเชือ่มาก

ถงึร้อยละ 84 ผูต้อบร้อยละ 38 เหน็
ว่ารสัเซยีเป็นศตัรขูองสหรฐั ร้อยละ 
38 เหน็ว่าเป็นคูแ่ข่ง และร้อยละ 8 
เหน็ว่าเป็นมติร ชาวเดโมแครตครึง่
หนึง่และชาวรพีบัลกินั 1 ใน 3 เหน็
ว่ารสัเซยีเป็นศตัร ูผู้ตอบร้อยละ 52 
เชือ่ว่าทรมัป์หรอืคนในคณะหาเสยีง
ของเขาร่วมกับรัสเซียพยายามมี
อิทธพิลต่อการเลือกต้ังสหรฐัปี 2559 
ชาวเดโมแครตเช่ือถงึร้อยละ 81 ขณะ
ทีช่าวรพีบัลกินัเชือ่เพยีงร้อยละ 19

ขณะท่ีประธานาธิบดีทรัมป์
พยายามกอบกูส้ถานการณ์การเมอืง
ภายในประเทศทีเ่กดิกระแสวจิารณ์
อย่างหนกัหลงัจากพบกบัประธานา 
ธบิดวีลาดิเมียร์ ปตูนิ ต่อกรณีทีเ่ขา
ยอมรบัว่ารสัเซยีไม่มีส่วนเก่ียวข้อง
กับการแทรกแซงการเลือกตัง้ประธา 
นาธบิดปีี 2559 โดยทรมัป์กล่าวว่า
เขาพดูผดิ ในความเป็นจรงิเขาควร
พดูวา่ไมม่เีหตผุลทีจ่ะไมใ่ชร่สัเซยี 

ซึง่เป็นประโยคปฏเิสธซ้อนปฏิเสธ 
แต่ตอนแถลงข่าวกลบัพดูออกไปว่า
ไม่มเีหตผุลทีจ่ะเป็นรสัเซีย

นอกจากนั้นประธานาธิบดี
ทรมัป์กล่าวว่า มคีวามเช่ือมัน่และ
สนบัสนนุการท�างานของหน่วยข่าว
กรองสหรฐั แต่ในเวลาเดยีวกนักลบั
กล่าวเสรมิว่า พฤตกิารณ์ของรัสเซีย
ไม่มผีลต่อผลการเลอืกตัง้ และน่า
จะมบีคุคลอืน่ทีไ่ม่ใช่ชาวรสัเซยีเกีย่ว 
ข้องกบัเรือ่งนี้

ท่าทีดงักล่าวของผูน้�าสหรฐัไม่
ได้กอบกูส้ถานการณ์ให้ดขีึน้ โดย
คณะกรรมาธกิารวเิทศสมัพนัธ์ของ
วฒุสิภาสหรฐัเชญินายไมค์ ปอมเป
โอ รฐัมนตรต่ีางประเทศ เข้าพบใน
วนัที ่ 25 กรกฎาคมนี ้ เพือ่ชีแ้จง
เกี่ยวกับการประชุมระหว่างผู้น�า
สหรฐักบัประธานาธบิดปีตูนิทีก่รุง
เฮลซิงก ิและการเยอืนกรงุเปียงยาง
ของนายปอมเปโอเมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้ว
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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 สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง 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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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

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี



สังคม

S&P Great Food Good Health

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
จ�ากดั (มหาชน) จดักจิกรรม “S&P 
Great Food Good Health 
อร่อยด ีมสีขุภาพ” ส�าหรบัสมาชกิ 
S&P Joy Card และบุคคลทั่วไป 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด
ความรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคอาหาร
ที่ดีตามหลักโภชนาการ รวมทั้ง
การออกก�าลงักายให้เหมาะสมกับ
ร่างกาย ซึ่งสุขภาพที่ดีนั้นเริ่มจาก
ตัวเราเอง ดังนั้น การปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมการบรโิภคและการออก
ก�าลังกายให้ถูกต้องถอืได้ว่าเป็นการ
ดูแลตัวเองอย่างยั่งยืน 

โดยมกี�าธร ศลิาอ่อน กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตและการ
เงนิ และมณสีดุา ศิลาอ่อน ผูจ้ดัการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส 
แอนด์ พ ีซินดเิคท จ�ากดั (มหาชน) 
ร่วมงาน พร้อมทัง้ได้รบัเกยีรตจิาก
เมจิ-อโณมา คุ๊ก วิทยากรผู้สร้าง
แรงบันดาลใจด้านสขุภาพ (Health 
& Fitness Inspirator) มาพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึก
ปฏิบัติจริง ณ โครงการเดอะ สเต
เดียมวัน

มณสุีดา ศลิาอ่อน ผูจ้ดัการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส 
แอนด์ พี ซนิดิเคท จ�ากดั (มหาชน) 
กล่าวว่า “กจิกรรม S&P Great 
Food Good Health อร่อยด ี มี
สขุภาพ ในวนันีเ้กดิจากความตัง้ใจ

จดัขึน้เพือ่สมาชิก S&P Joy Card 
และคนไทยผูร้กัสขุภาพ

ภายในงานทุกท่านจะได้พบ
กบัมมุให้ความรูใ้นเรือ่งความส�าคญั
ของการดืม่น�า้และการบรโิภคอาหาร
ที่ถูกต้อง รวมทั้งยังได้ความรู้ดีๆ
ด้านสุขภาพ ตลอดจนการสร้าง
แรงบนัดาลใจในการออกก�าลงักาย 
และได้ร่วมออกก�าลังกายอย่าง
สนุกสนานไปกับคุณเมจิ-อโณมา 
ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวัน
นี้ เอส แอนด์ พี หวังว่ากิจกรรม
นี้จะช่วยสร้างพลังกายและใจให้
ทุกคนมีพลังในการด�าเนินชีวิต
อย่างมสีขุภาพดี และเมือ่มีสขุภาพ
ท่ีด ีเรากจ็ะพร้อมถ่ายทอดเรือ่งราว
ดีๆเหล่านี้ไปยังคนท่ีเรารักต่อไป 
นับได้ว่าเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆเพื่อ
ให้คนไทยสุขภาพดี มีสุข อยู่คู่กับ
เอส แอนด์ พี ได้อย่างยั่งยืน”

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ 
ที่ได้รับเข็มเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 84 ปีแห่งการสถาปนา โดยมีสังข์ ว่องปรีชา, แดน ชินสุภัคกุล, ดร.รณ
ชิต มหัทธนะพฤทธ์ิ ร่วมแสดงความยินดี

คาเรน ชาง ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด เอซุส รีพับลิค ออฟ เกมเมอร์ จัดงาน 
“พับจี เซาท์ อีสต์ เอเชีย แชมเปี้ยนชิพ 2018” การแข่งขัน e-Sport ผ่านเกม
ออนไลน์ PUBG เพื่อค้นหาผู้ชนะเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกท่ีประเทศ
เยอรมนี โดยมีฉันทนา สุวรรณวงศ์, แดนนี่ ชาง ร่วมงาน 

ของเอส แอนด์ พ ีทีอ่ยากเหน็คน
ไทยมสีขุภาพด ีเนือ่งจากเอส แอนด์ 
พี เป็นผู้น�าในธุรกิจอาหารของ
ประเทศ การสนบัสนนุให้คนไทย
มสีขุภาพดเีป็นอกีหนึง่ภารกจิทีเ่รา
ตัง้ใจให้เกดิขึน้ ตามค�ามัน่สัญญา

ของบริษัททีว่่า “Healthier Family, 
Happier World” โดยมุง่หวงัจะให้
ทัง้ลกูค้าและคนไทยมคีวามสุขไป
พร้อมๆกบัการมสุีขภาพท่ีดี ดงัน้ัน 
การทีจ่ะท�าให้ค�ามัน่สญัญาบรรลุ
ผลส�าเรจ็นัน้ เราควรเริม่จากบคุคล
ใกล้ตวัก่อน นัน่คอืครอบครวัเอส 
แอนด์ พ ีซึง่เราจดักจิกรรมไปเมือ่
เดอืนมถินุายนทีผ่่านมา และในครัง้
นีถ้อืเป็นกจิกรรมครัง้ที ่2 ทีเ่ราตัง้ใจ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4877 (1402) วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


