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อ�ำนำจรัฏฐำธิปัตย์
ฉุก(ละหุก)คิด 3

จีนเตือนสหรัฐ
ท�ำโลกผิดหวัง

เศรษฐกิจ 4

ลุ้นดัชนีหุ้นสิงหำคม
แตะ1,760จดุ

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

สุดยอดนวตักรรม
ฝีมอืคนไทย

เกมชงิอ�ำนำจหลังกำรเลือก
ตัง้ถูกมองข้ำมชอ็ตไปถงึกำร
เลง็หำบคุคลทีเ่หมำะสมมำ
นัง่เก้ำอีป้ระธำนสภำผูแ้ทน
รำษฎรกนัแล้ว เพือ่ต้องกำร
คนไว้ใจได้มำคุมเกมโหวต
เลอืกนำยกรฐัมนตร ีเนือ่งจำก
ค�ำนวณผลเลอืกตัง้แล้วคำด
ว่ำจ�ำนวน ส.ส. ในกลุม่สนบั 
สนุนอ�ำนำจปัจจุบันจะมี
ตวัเลขสสูกีบัพรรคเพือ่ไทย 

เมือ่เป็นเช่นนีก้ำรชงิต�ำแหน่ง
ประธำนสภำจงึเป็นศกึแรก
ที่ต้องชนะให้ได้ เพรำะคน
เป็นประธำนสภำมีควำม
ส�ำคัญ เนื่องจำกสำมำรถ
เขยีนบทให้ ส.ส. พวกเดยีวกนั
เล่น เพื่อให้เข้ำเงื่อนไขลำก
เอำ ส.ว. ท่ี คสช. แต่งตัง้รอ
ไว้ 250 คน เข้ำมำร่วมโหวต
เลือกนำยกฯได้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ก�าลงัได้ภาพว่าถงึจะมาจากการท�า
รฐัประหาร แต่ต่างชาตกิใ็ห้การยอม 
รบัไม่แพ้ผูน้�าท่ีมาจากการเลอืกตัง้ 
แต่อยู่ๆ กเ็กดิคลืน่แทรกเม่ือสือ่หลกั
ของอนิโดนเีซียอย่าง Jakarta Post 
ตพีมิพ์บทความอย่าให้ผูน้�าเผดจ็การ
ทหารไทยนัง่เป็นประธานอาเซยีน
ในปีหน้า เพราะเกรงว่าจะส่งผล 
กระทบต่อภาพลกัษณ์ของอาเซียน
โดยรวม ขาทีก่�าลงัจะลอยพ้นพืน้
ถกูกระชากตกลงมาให้อยูก่บัความ
เป็นจรงิ

ต้องดูต่อไปว่าชาติสมาชิก
อาเซยีนจะว่าอย่างไรกบัเรือ่งน้ี เพราะ
ตามรอบการด�ารงต�าแหน่งประธาน
อาเซยีนเป็นควิของผูน้�าประเทศไทย
ทีจ่ะรบัไม้ต่อจากผู้น�าสงิคโปร์ โดย
พิธส่ีงมอบต�าแหน่งจะมขีึน้ช่วงปลาย
ปีนี ้ ซ่ึงแน่นอนว่าการได้เป็นหรอื
ไม่ได้เป็นประธานอาเซยีนของ พล.อ. 
ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ จะส่งผลต่อ
กระแสการเมอืงในไทยช่วงหวัเล้ียว
หัวต่อที่จะมีการเลือกตั้งค่อนข้าง
มาก

พูดถึงเรื่องการเลือกตั้ง แม้
ล่าสุด “ทั่นผู้น�า” จะเปรยออกมา
ท�านองว่าถ้ามีตีกันอาจไม่มีเลือก
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ตั้ง แต่เช่ือว่าช่ัวโมงนี้แค่ตีกันหัว
แตกคงทานกระแสความต้องการ
เลอืกตัง้ของคนไทยและแรงกดดนั
ของนานาชาติไม่ไหว อย่างไรก็
ต้องจดัเลอืกตัง้ตามก�าหนดแน่ เว้น
แต่ว่าจะรนุแรงถงึขัน้นองเลอืด แต่
เมือ่พิจารณาแล้วยังมองไม่เหน็ว่า
จะมปัีจจยัอะไรทีจ่ะน�าไปสูก่ารนอง
เลือดได้

ย่ิงเม่ือดคูวามม่ันใจของฝ่ายที่
สนบัสนนุ พล.อ.ประยุทธ์ให้กลบั
มานัง่เก้าอีน้ายกฯหลงัการเลอืกตัง้
ด้วยแล้วยิง่ท�าให้มัน่ใจได้ว่ามเีลือก
ตัง้ค่อนข้างแน่

ทัง้น้ี มีคนใกล้ชิดกบั 1 ใน 3 
ของกลุม่อ�านาจปัจจบุนัได้คาดการณ์
ตวัเลข ส.ส. ออกมาว่า พรรคพลงั
ประชารัฐที่ประกาศหนุน พล.อ. 

ประยทุธ์สุดตวัจะได้จ�านวน ส.ส. 
ในสภาประมาณ 200 เสยีง ซึง่เป็น
จ�านวนทีสู่สกีบัคู่แข่งส�าคัญในการ
แย่งอ�านาจอย่างพรรคเพ่ือไทย ขณะ
ทีพ่รรคตวัแปรส�าคญัอย่างประชา 
ธปัิตย์จะได้ ส.ส. ประมาณ 100 
เสยีง

มคีวำมมัน่ใจถงึขนำดมอง
ข้ำมชอ็ตไปแล้วว่ำจะให้ใครรบั
ต�ำแหน่งประธำนสภำผู้แทน
รำษฎรเพือ่คมุเกมโหวตเลอืก
นำยกรฐัมนตรใีนสภำ

หากเป็นไปตามทีค่นใกล้ชดิ
สายอ�านาจคาดการณ์ เมือ่รฐัธรรมนญู
ก�าหนดให้ม ีส.ส. 500 คน เท่ากบั
ว่าในสภาจะมพีรรคการเมอืงแค่ 3 
พรรค ซึง่ในความเป็นจรงิคงเป็น
ไปไม่ได้ทีพ่รรคชาตพิฒันา พรรค

ชาตไิทยพฒันา พรรคภมูใิจไทย 
พรรครวมพลงัประชาชาติไทย จะ
ไม่มทีีน่ัง่ในสภา

อย่างไรก็ตาม หากผลเลอืกต้ัง
ออกมาตามทีผู้่ใกล้ชิดกลุ่มอ�านาจ
คาดการณ์ การตัง้รฐับาลก็อาจไม่
ง่ายอย่างทีค่ดิ เพราะพรรคประชาธิ 
ปัตย์อาจไม่ยอมเป็นเสาค�า้ยันอ�านาจ
ให้ใครง่ายๆ เพราะเป็นช่วงทีพ่รรค
ประชาธปัิตย์ต้องกอบกูชื้อ่เสยีงกลบั
คืนมาด้วยการสร้างภาพลักษณ์
ทางการเมอืงให้มคีวามชดัเจนว่า
เป็นพรรคการเมืองทีส่นบัสนนุยดึ
หลกัการประชาธปิไตยอย่างแท้จรงิ 
หรอืเป็นพรรคการเมอืงทีย่ดึประโยชน์
ทางการเมอืงเป็นท่ีตัง้

นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่พรรค
ประชาธปัิตย์จะปักจดุยนืทางการ
เมอืงให้เกดิความชดัเจน หากหลงั
เลือกตั้งน�าเสียง ส.ส. ไปโหวต
สนบัสนนุ พล.อ.ประยทุธ์เป็นนายก
รฐัมนตร ีแม้จะอ้างได้ว่าเป็นไปตาม
กฎหมาย เป็นไปตามกตกิา แต่จะ
ถูกประทับตราชัดเจนว่าไม่ใช่
พรรคการเมืองที่มีจุดยืนเพื่อ
ประชาธปิไตย

ทัง้น้ี เชือ่ว่ำฝ่ำยคมุอ�ำนำจ
กท็รำบเงือ่นไขของพรรคประ 
ชำธิปัตย์เป็นอย่ำงดี จึงมองข้ำม
ชอ็ตหำคนทีจ่ะมำเป็นประธำน
สภำเอำไว้ล่วงหน้ำเพื่อเข้ำมำ
คมุเกมโหวตเลอืกนำยกฯ เพรำะ
คนเป็นประธำนสภำสำมำรถ
เขยีนบทให้ ส.ส. พวกเดยีวกนั
เล่นเพือ่ให้เข้ำเงือ่นไขลำกเอำ 
ส.ว. ที ่คสช. แต่งตัง้รอไว้ 250 
คน เข้ำมำร่วมโหวตเลือกนำ
ยกฯด้วยได้

ทราบเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์
 จึงมองข้ามช็อตหาคนที่ไว้ใจได้
เป็นประธานสภาเอาไว้ล่วงหน้า
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In Brief : ย่อความ

หัวอกครู

ทรรศนะ

กำรกูห้นีย้มืสนิเป็นทกุข์ทีส่ดุใน
โลก เรียนไปแล้วยังสร้ำงทุกข์
ให้ตนเองและคนอื่นอีก ควำม
จรงิกำรศกึษำไม่น่ำจะล้มเหลว
เสียหำยมำกมำยขนำดนี้ เรำ
ต้องมำทบทวนจะได้ปรับปรุง
แก้ไข  

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

อ�ำนำจรฏัฐำธปัิตย์
“ทัน่ผูน้�ำ” บอกไม่ได้ “บ้ำอ�ำนำจ” และให้
เลอืก “คนรุน่ใหม่” แต่ “คสช.” กลับแจ้ง
ความเอาผดิเจ้าของ “เฟซบุค๊เพจพรรค
อนำคตใหม่-the future we want” และ 
“เฟซบุ๊คเพจ Thanathorn Juangroong 
ruangkit-ธนำธร จงึรุ่งเรืองกจิ” ตาม 
พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ มาตรา 14 วรรคหน่ึง 
(2) ในข้อหาน�าเข้าข้อมลูอนัเป็นเทจ็ฯ สร้าง
ความตืน่ตระหนก ยยุง และเป็นภัยต่อความ
มัน่คง ท�าให้เกดิแรงต่อต้าน “ระบอบ คสช.” 
จากคนรุน่ใหม่และฝ่ายประชาธิปไตยมาก
ข้ึนเรือ่ยๆ 

แม้ “คสช.” ยืนยนัว่ำไม่ได้กลัน่
แกล้ง ทุกอย่ำงเป็นไปตำมขั้นตอน
กฎหมำย แต่ยังมเีสียงวพิำกษ์วจิำรณ์
ว่ำเป็นกำรกระท�ำซ�้ำซำกในกำรใช้
กระบวนกำรยุติธรรมเป็นเครื่องมือ
จดักำรกบัผูเ้หน็ต่ำงและฝ่ำยตรงข้ำม
ทำงกำรเมอืง 

การใช้กระบวนการยตุธิรรมตัง้แต่ต้นทาง
จนถงึปลายทางของคณะรฐัประหาร แม้ “ทัน่
ผูน้�า” จะอ้าง “กฎหมายคอืกฎหมาย” แต่ก็
มคี�าถามว่าเป็น “กฎหมาย” ทีย่ติุธรรม เป็น
ธรรม และเท่าเทยีมจรงิหรือไม่? 

“กรมพระธรรมนญู” เปิดเผยกับ 
“ไอลอว์” ว่าระหว่าง 25 พฤษภาคม 2557 
ถงึ 30 เมษายน 2561 มพีลเรอืนทีต้่องข้ึน
ศาลทหาร 1,150 คน บนัทึก “ไอลอว์” ยงั
พบว่า 4 ปีในยุค คสช. มคีนถูกด�าเนนิคดี
อย่างน้อย 131 คน เป็นข้อหาแอบอ้าง
สถาบันเรยีกรบัผลประโยชน์ 37 คน และ
ความผดิการใช้เสรภีาพในการแสดงออก 
94 คน 

ส่วนการใช้อ�านาจพเิศษออกประกาศ
หรอืค�าสัง่เพือ่ควบคุมสถานการณ์ทางการ
เมอืงตัง้แต่ 22 พฤษภาคม 2557 ถงึเดือน
ธนัวาคม 2560 คสช. ออกประกาศ 208 
ฉบบั ค�าส่ัง 127 ฉบับ และค�าสัง่หวัหน้า 
คสช. 179 ฉบับ รวมแล้วมจี�านวนมากถงึ 
514 ฉบบั โดยประกาศ/ค�าส่ังอย่างน้อย 35 
ฉบบั เกีย่วข้องกบัเสรภีาพและสทิธิชมุชน

นีค่อืทีม่ำของกำรรณรงค์ให้ “ปลด
ลอ็กอำวธุ คสช.” และหยุดกำรสืบทอด
อ�ำนำจ “ระบอบ คสช.” เพือ่ “คนืควำม
สขุ” ให้ประเทศและประชำชน!

คนท่ีน่าสงสารทีส่ดุคนหนึง่ขณะนีค้อื “ครู
วิภำ” ที่ไปค�้าประกันให้ “ลูกศิษย์” 
หลายคนเพ่ือกู้เงนิ กยศ. แต่เด็กเรียนจบ
แล้วก็ไม่ชดใช้ จึงถูกแบงก์ฟ้องร้อง ไม่
เป็นข่าวก็ไม่มีใครรู้แล้วอาจต้องรับโทษ
ไปต่างๆนานา ลกูศษิย์กค็งไม่ยอมใช้หนี้
คนื ไม่รูว่้าท�าไมเป็นเวรเป็นกรรม ท�าความ
ดีแต่กลับได้รับการเนรคุณจากลูกศิษย์ 
ทั้งที่พวกเขาได้รับการอุปการะ 

คนเราต้องมีความกตัญญูกตเวทีผู้
อปุการะ ช่วยเหลอื เอือ้เฟ้ือ เกือ้กลู อย่าง
ครูวภิาท่ีค�า้ประกันให้เพือ่ได้เรยีนจนจบ 
มกีารมงีาน มคีวามก้าวหน้า ถ้าครไูม่ค�า้
ประกนัให้ศษิย์กไ็ม่ได้เรียน ไม่ได้วุฒกิาร
ศกึษาจนมงีานมกีาร มเีงนิเดือน แต่การ
ศึกษาไม่ได้ท�าให้มีส�านึก เท่ากับการ
ศกึษาล้มเหลว เพราะไม่ได้ท�าให้เป็นคน
ดี มีส�านึกที่ดี 

การศึกษาต้องท�าให้เห็นคุณค่าของ
คน โดยเฉพาะคนทีส่นบัสนุนให้ได้เรยีน 
ไม่ใช่เรยีนจบ มงีาน มรีายได้ แต่ไม่ยอม
ใช้หนี ้ท�าให้การศกึษาเน่า แล้วรุน่น้องๆ
จะท�าอย่างไรหากไม่มีใครกล้าค�า้ประกนั 
อย่างครูวิภาทีม่ใีจเมตตาต่อลกูศษิย์ เมือ่
เบ้ียวหน้ีกท็�าให้ครถููกฟ้อง ถกูยดึทรพัย์สนิ 
ยึดบ้าน ยึดที่ดิน ต้องเป็นทุกข์ 

สมยัก่อนกเ็คยมข่ีาวพยาบาลทีไ่ด้ไป
เรียนเมืองนอกและต้องมีคนค�้าประกัน 

แต่เรียนจบไม่ยอมกลับมาท�างานใน
ประเทศตามสัญญา คนที่ค�้าประกันต้อง
ถูกฟ้องร้อง หรือได้รับทุนไปเรียนจนจบ
แพทย์ แต่ไม่ท�าตามสัญญา ทั้งที่แพทย์
ต้องมีจรรยาบรรณสูง แต่กลับไร้จรรยา
บรรณ

วันนี้ก็ยังมีเรื่องแบบนี้ ถือเป็น
เรือ่งทีน่่ำเสยีใจ เศร้ำใจกบักำรศกึษำ
ที่ไม่ท�ำให้คนเป็นคนดี ไม่สำมำรถ
อบรมบ่มเพำะให้มีส�ำนึกในกำรท�ำ 
ควำมดี โดยเฉพำะผู้มีอุปกำรคุณ 

ครูวิภาบอกว่าลูกศิษย์บางคนมีรถ
กระบะ มีบ้าน มีชีวิตอยู่อย่างสบาย แต่
กลบัไม่ยอมใช้หนี ้ไม่เหน็ใจครท่ีูค�า้ประกัน 
เมือ่เป็นข่าวขึน้มาท�าให้ลกูศษิย์หลายคน
ท่ีมสี�านึกยอมใช้หนี ้แต่ยงัมอีกีหลายคน
ที่ยังเงียบหาย 

พระพุทธเจ้าบอกว่า “อิณำ ทำนัง 
ทุกขัง โลเก” การกู้หนี้ยืมสินเป็นทุกข์
ที่สุดในโลก เรียนไปแล้วยังสร้างทุกข์ให้
ตนเองและคนอืน่อกี ความจรงิการศกึษา
ไม่น่าจะล้มเหลวเสียหายมากมายขนาด
นี้ เราต้องมาทบทวนว่าท�าไม จะได้
ปรับปรุงแก้ไข  

ลูกศิษย์ครูวิภำท่ีคิดได้ก็ยังไม่
สำยเกินไปที่จะแก้ไข แก้ปัญหำหนี้
สินให้ครูที่มีบุญคุณ หรือมำตั้งคณะ
กรรมกำร ตั้งองค์กร ตั้งทุนอะไรก็
แล้วแต่เพื่อเยียวยำชุบชีวิตควำม
ทุกข์ของครูที่พบปัญหำแบบนี้บ้ำง

เจริญพร
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เปิดโครงการ : ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท 
เค.อี. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คริสตัล โซลานา” บ้านเดี่ยวอัลตร้าลักชัวรี่ระดับ 
6 ดาว หรูที่สุดในเมืองไทย โดยมีกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์, ยุทธนา ภู่ประกาย และ
กิจพจน์ จันทร์ทัสโต ร่วมงาน 

บตัรใหม่ : อมร สุวจติตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ธนาคารกสกิรไทย พร้อม
ด้วยอากาธา โซห์ หวัหน้าฝ่ายการตลาด บรษัิท ช้อปป้ี (ประเทศไทย) จ�ากดั เปิดตวั 
“บัตรเดบิตช้อปปี้กสิกรไทย” สมัครง่ายผ่าน K PLUS เติมความสนุกให้ขาช้อป 
ออนไลน์ด้วยส่วนลดตลอดปี 

เศรษฐกิจ

ลุ้นดัชนีหุ้นสิงหาคมแตะ1,760จุด

นางจติรลดา เลขาพนัธ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรพัย์ 
ไอร่า จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า 
ภาพรวมตลาดหุน้เดอืนสงิหาคมได้
รบัปัจจยับวกจากการเกง็ก�าไรผล
ประกอบการไตรมาส 2 และการ
จ่ายปันผล ขณะทีแ่นวโน้มเศรษฐกจิ
ไทยดีต่อเนื่อง ขยายตัวมากกว่า 
4.0% หลงัไตรมาส 1 เตบิโต 4.8% 
สงูสดุในรอบ 5 ปี และคาดว่า GDP 
ปี 2561 จะขยายตวั 4.4% สงูสดุ
ในรอบ 6 ปี ตามการส่งออกทีค่าด
ว่าเติบโตไม่ต�า่กว่า 10% และการ
ท่องเทีย่วทีค่าดว่ารายได้เติบโต 11%

บล.ไอร่าประเมนิกลยทุธ์การ
ลงทนุเดอืนสงิหาคมมโีอกาสฟ้ืนตวั
แต่อยูใ่นกรอบจ�ากดัจากปัจจยัใน
ประเทศ บวกกบัแรงเก็งก�าไรผล
ประกอบการและเงนิปันผล คาดว่า
ดชันมีโีอกาสปรบัตวัท่ีระดบั 1,760 
จุด แนะน�าหุน้ขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ในเป้า
หมายของนักลงทุนต่างชาต ิรวมถงึ
หุน้กลุม่ทีไ่ด้ประโยชน์จากส่งออก การ
ท่องเทีย่ว กลุม่ทีไ่ด้ประโยชน์จาก
โครงการลงทุนภาครฐัและแนวโน้ม
เศรษฐกจิในประเทศทีเ่ตบิโตขึน้ ได้แก่ 
AOT, BBL และ KTB นอกจากนีย้งั
แนะน�า GCAP, BANPU, COM7, 

EAโชว์สดุยอดนวัตกรรมฝีมอืคนไทย

บล.ไอร่ำประเมนิหุน้ไทยเดอืนสงิหำคมมปัีจจยับวกกำรประกำศ
งบไตรมำส 2 และกำรจ่ำยปันผลงวดครึง่ปีแรก บวกแนวโน้ม
เศรษฐกจิในประเทศฟ้ืนตวั ลุน้ดชันีแตะ 1,760 จดุ ขณะทีต่่ำง
ชำตยัิงขำยสุทธิ 7 เดอืน 190,699 ล้ำนบำท

SVI, STEC และ TKN เป็นต้น
ส่วนปัจจยัท่ียงักดดันภาพรวม

การลงทนุเดอืนสงิหาคมมาจาก Fund 
Flow ต่างชาตขิายสทุธติลอด 7 เดอืน

นายสมโภชน์ อาหนุยั ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัท พลังงาน
บรสิทุธิ ์จ�ากดั (มหาชน) หรอื EA 
เปิดเผยว่า ในงาน Thailand Industry 
Expo 2018 ท่ีผ่านมา ได้เปิดตวั
รถยนต์ต้นแบบภายใต้แบรนด์ 
MINE Mobility รถยนต์ไฟฟ้าที่
ออกแบบและผลติโดยฝีมอืคนไทย
ทีข่บัเคลือ่นด้วยพลงังานไฟฟ้าเต็ม
รปูแบบ ผลงานการออกแบบของ
ทีมงาน EA ด้วยคอนเซป็ต์ Mission 
No Emission พนัธกจิไร้มลพิษ มุ่ง
เน้นการสร้างยานยนต์ทีไ่ร้มลพษิ 
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ประหยดั
และปลอดภยั ง่ายต่อการบ�ารงุรกัษา 
ให้ความคุ้มค่าในระยะยาว โดย
รถยนต์ท่ีน�ามาแสดงเป็นรุน่ MINE 
MPV EV รถอเนกประสงค์แบบ 
MPV 4 ท่ีนัง่ ความเรว็สงูสดุ 140 
กม./ชม. วิง่ได้ระยะทางประมาณ 

200 กม. เมือ่ประจแุบตเตอรีเ่ต็ม 
นอกจากนีย้งัมเีครือ่งชาร์จทีใ่ช้

อดัประจไุฟฟ้าทัง้แบบ Normal Charge 
และ Quick Charge รองรับการใช้
งานของรถยนต์ทุกรุน่ ท้ังยงัมีการ
พฒันาเซลล์แบตเตอร่ีลิเทียมไอออน
เทคโนโยล ีSTOBA ซึง่ปลอดภยัและ
ไม่ระเบดิ ได้รางวลัชนะเลศิ R&D 
100 ปี 2017 ด้านการวจิยัและพฒันา
ระดบัโลก ตอกย�า้ความพร้อมของ
บรษิทัในการเดินหน้าตามแผนงาน
สร้างโรงงานผลติแบตเตอรีข่นาดก�าลงั
ผลติ 50 กกิะวตัต์ชัว่โมง โดยแบตเตอรี่
ทีผ่ลิตได้จะน�าไปใช้เพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าของ
ทัง้ในไทยและประเทศเพือ่นบ้าน รวม
ถงึใช้กบัรถยนต์ไฟฟ้า

ส่วนสายธุรกิจไบโอดีเซลมี
ผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากน�า้มนัปาล์มท่ี
เรยีกว่ากรนีดีเซลทีท่มีวิจัยและพัฒนา

ได้ศึกษามากว่า 3 ปีจนประสบความ
ส�าเรจ็ ตดิตัง้เคร่ืองจกัรเพือ่เริม่ทดลอง
ผลิตแล้วเป็นรายแรกของไทย โดย
ต่อยอดพฒันาจากการผลติน�า้มัน
ไบโอดีเซลแบบเดิมให้ดีข้ึนจนมี
คณุสมบติัใกล้เคยีงน�า้มันดีเซลท่ีกล่ัน
จากน�า้มนัดบิแต่มปีระสทิธภิาพสงู
กว่า สามารถน�าไปผสมในน�า้มนั
ดเีซลปรกติได้ ท�าให้เครือ่งยนต์สะอาด 
ลดปรมิาณมลพษิจากท่อไอเสยีของ
เครือ่งยนต์ และลดการใช้น�า้มนัดเีซล
ทีผ่ลติจากน�า้มนัดิบได้อย่างมาก ท้ัง
ยงัมผีลติภณัฑ์จากน�า้มนัปาล์มทีใ่ช้
เทคโนโลยขีัน้สูง (Phase Change 
Material : PCM) ซึง่เป็นสารที่
สามารถเปลีย่นสภาพการเป็นของแขง็
ของเหลวเพือ่ควบคมุอณุหภมูแิละ
ลดการใช้พลงังานได้เป็นอย่างด ีจงึ
เป็นทีต้่องการของตลาดมากโดย
เฉพาะต่างประเทศ 

แรกของปี 2561 จ�านวน 190,699 
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เดือน
กรกฎาคม 2561 ยอดขายสทุธิชะลอ
ตวัลงเหลือประมาณ 10,622 ล้าน
บาท ดขีึน้จากเฉลีย่ 6 เดอืนแรกของ

ปี 2561 อยูท่ีป่ระมาณ 30,013 ล้าน
บาท/เดอืน ปัจจยัทีต้่องจบัตาคอืวนั
ที ่8 สิงหาคม จะมกีารประชุม กนง. 
คาดว่ายงัคงอัตราดอกเบ้ียไว้ที ่1.50% 
ต่อปี แต่อาจมกีารส่งสญัญาณลดการ
ใช้นโยบายผ่อนคลายลงหลงัเศรษฐกจิ
ขยายตวัต่อเนือ่งและอัตราเงนิเฟ้อ
เข้าสูเ่ป้าหมาย ท�าให้อาจมกีารพจิารณา 
ปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้ในปี 2562 
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เกาหลีใต้ก�าลังเผชิญกับสภาวะอากาศร้อนจัด
ที่สุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากจะส่งผลกระ
ทบต่อการด�ารงชวีติของผูค้นแล้ว ยงัส่งผลกระ
ทบต่อธุรกิจท้องถิ่น ขณะที่เริ่มมีรายงานผู้เสีย
ชีวิตและล้มป่วยจากโรคลมแดดบ้างแล้ว

ตลาดสดในกรุงโซลเงียบเหงาท่ามกลาง
สภาพอากาศร้อนจดั โดยชาวเกาหลใีต้ต่างหนั
ไปซือ้อาหารในซเูปอร์มาร์เกตทีม่แีอร์เยน็สบาย
แม้จะต้องแลกกับการจ่ายค่าอาหารทีแ่พงกว่า
ในตลาดสด ขณะที่พ่อค้าแม่ขายในตลาดสด
ทกุข์หนกัยิง่กว่า เพราะนอกจากต้องอดทนต่อ
อากาศร้อนจัดแล้ว พืชผักและเน้ือสัตว์ก็เน่า
เสียเร็ว เพราะสภาพอากาศร้อนผิดปรกติ 

เวลานีช้าวเกาหลใีต้แทบไม่อยากออกจาก
บ้าน นอกจากนี้สภาวะอากาศร้อนจัดยังส่ง
ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรที่ลดน้อย
ลง ส่งผลให้ราคาถีบตัวแพงขึ้น 4.2% หลาย
พื้นที่ท่ัวเกาหลีใต้ท�าสถิติอุณหภูมิพุ่งสูงที่สุด
เท่าที่เคยมีมา อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 41 องศา
เซลเซียส ที่เมืองฮองชอน ในจังหวัดกังวอน 
ส่วนอณุหภมูทิีก่รงุโซลวดัได้ 39.6 องศาเซลเซียส 
ถือว่าสูงที่สุดในรอบ 111 ปี

จนีเตอืนสหรฐักำรเพิม่มำตรกำรตอบโต้
ทำงกำรค้ำกับประเทศอืน่ๆท�ำให้ทัว่โลก
รูส้กึผดิหวงั ขณะทีอ่ำเซียนและจนีเหน็พ้อง
เรือ่งเอกสำรเจรจำซีโอซี

กระทรวงพาณชิย์จนีแถลงว่า จนีจ�าเป็นต้อง
ใช้มาตรการตอบโต้สหรฐัเพือ่ปกป้องผลประโยชน์
ของจีน ระบบการค้าเสร ี และระเบยีบของโลก 
การใช้มาตรการกบัจนีจะไม่ส่งผลใดๆ แต่จะ
สร้างความผดิหวงัให้กบัประเทศและดนิแดน
ต่างๆที่ไม่เห็นด้วยกับการท�าสงครามการค้า 
อย่างไรกต็าม จนียังคงหวงัว่าสถานการณ์จะ

นายวิเวียน บาลากรชินัน รฐัมนตรต่ีาง
ประเทศสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
รฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซยีน และการประชุม 
อืน่ๆท่ีเกีย่วข้อง รวมท้ังการประชุมกบัประเทศ
คูเ่จรจา โดยประกาศถึงความคบืหน้าส�าคญัของ
การจดัท�าแนวปฏิบัตสิ�าหรบัพ้ืนทีท่ะเลจนีใต้ (ซี
โอซี) ซ่ึงเป็นข้อพพิาทเร่ืองดนิแดนของหลาย
ประเทศทีม่เีป้าหมายในการป้องกนัมใิห้ข้อพพิาท
ลุกลามขยายวงกว้างออกไปว่า ที่ประชุมเจ้า
หน้าทีร่ะดบัสงูได้เหน็พ้องกนัเกีย่วกบัเอกสาร
ร่างแนวทางส�าหรบัการเจรจาตัง้แต่เมือ่เดอืน
มถินุายนทีผ่่านมา ซึง่เอกสารดงักล่าวจะเป็น
หลกัพืน้ฐานส�าหรบัการเจรจากนัต่อไปในอนาคต 

ด้านนายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน 
กล่าวว่า การเห็นพ้องในเร่ืองเอกสารส�าหรับ
การเจรจาฉบับนี้ถือเป็นข่าวดีและเป็นความ
ก้าวหน้าส�าคญั อย่างไรกต็าม นักสงัเกตการณ์
ทางการเมอืงมองว่าการบรรลขุ้อตกลงในเร่ือง
เอกสารที่จะน�าไปสู่การเจรจาซีโอซีครั้งนี้ 
หมายความว่าการบรรลุข้อตกลงซีโอซียังคง
ต้องใช้เวลาอีกหลายปี 

เกำหลีใต้เจอร้อนสุด 

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในอนาคต ขณะที่
โฆษกกระทรวงต่างประเทศจนีเรยีกการกระท�า
ของสหรัฐว่าเป็นการขูก่รรโชก และเรยีกร้องให้
สหรฐัหันไปมองสภาพความเป็นจริง และอย่า
กระท�าโดยใช้อารมณ์ช่ัววบู ซึง่จะมีแต่จะท�าให้
ตนเองเจบ็เอง 

สหรฐัและจนีก�าลงัใช้มาตรการด้านภาษี
ตอบโต้กนัไปมา หลงัจากสหรฐักล่าวหาว่าจนี
ได้ประโยชน์จากการใช้นโยบายไม่เป็นธรรมใน
ด้านการค้า และใช้วธิกีารอดุหนนุช่วยเหลอืผู้
ผลิตของจีน รวมทัง้โจรกรรมเทคโนโลยขีองสหรฐั

  
บร�ษ�ท รอมบ�ก (ประเทศไทย) จ��ก�ด 

ว�นท��  27 เด�อน ม�ถ น�ยน พ.ศ. 2561  

เร��อง ขอเช�ญประช มส�ม�ญผ,-ถ�อห -น คร�0งท�� 1/2018
เร�ยน ท4�นผ,-ถ�อห -นของบร�ษ�ท รอมบ�ก (ประเทศไทย) จ��ก�ด

ด-วย คณะกรรมก�รของบร�ษ�ทม�มต�ให-เร�ยกประช มส�ม�ญผ,-ถ�อห -น  คร�0งท��   1/2018   ในว�นท�� 20 
เด�อน กรกฏ�คม พ.ศ. 2561 เวล� 09.00 น. ณ ส��น�กง�นของบร�ษ�ท  เลขท�� 700/386 ม.6 ต.ดอนห�วฬ4อ อ.เม�อง
ชลบ ร� จ.ชลบ ร� เพ��อพ�จ�รณ�เร��องต4�ง ๆ ต�มระเบ�ยบว�ระด�งต4อไปน�0

ว�ระท�� 1  ร�บรองว�ระร�ยง�นก�รประช มว�ส�ม�ญคร�0งท�� 1/2018
ว�ระท�� 2  พ�จ�รณ�ร�บรองงบก�รเง�นป> 2017 ส�0นส ด 31 ม�น�คม 2018
ว�ระท�� 3  พ�จ�รณ�แต4งต�0งผ,-สอบบ�ญช�และค4�ตอบแทนส��หร�บป> 2018 ส�0นส ด 31 ม�น�คม 2019
ว�ระท�� 4  พ�จ�รณ�อน ม�ต�ก�รจ4�ยเง�นปAนผล
ว�ระท�� 5  พ�จ�รณ�แต4งต�0งกรรมก�รบร�ษ�ทแทนต��แหน4งท��หมดว�ระ
ว�ระท�� 6  เร��องอ��นๆ(ถ-�ม�)

               ขอแสดงคว�มน�บถ�อ 

               野田  健二

               ( Mr.Kenji  Noda ) 
                  กรรมก�รผ,-จ�ดก�ร 

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล

 บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้มีมติที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น 

ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ให้จ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิในงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 

31 มีนาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามบัญชีทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

เป็นจ�านวนเงินตามรายละเอียดข้างล่างนี้

 ก�าไรสุทธิที่ประกาศจ่ายเงินปันผล 605,263.16 บาท

 หัก ส�ารองตามกฎหมาย 5% ของจ�านวนเงินที่ประกาศจ่าย 30,263.16 บาท

 ก�าไรสุทธิคงเหลือ       575,000 บาท

 จ�านวนหุ้นสามัญ ณ  31 มีนาคม 2561 115,000 หุ้น

 ก�าไรสุทธิ : หุ้น   5 บาท

 

 ทั้งนี้ บริษัทจะด�าเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 

จึงแจ้งและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกำศ ณ วันที่ 3 สิงหำคม 2561

野田  健二
นำยเคนจิ โนดะ

กรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ติดต่อสอบถาม

038-468542 // แผนกบัญชีและการเงิน

ประกำศ RBT 001/2018
บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จ�ำกัด

จีนเตือนสหรัฐท�าโลกผิดหวัง 

ต่างประเทศ
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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.สหมิตรวัฒนำกอสร้ำง (2522) จ�ำกัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

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

SAMMI-OM-040517-01 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
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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
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี



สังคม

‘P80’รหัสลับสุขภาพดีจากธรรมชาติ

ในยุคดิจิทัลเทรนด์รักสุขภาพยัง
ฮิตต่อเนื่อง ท�าให้เห็นแบรนด์
ผลิตภณัฑ์ต่างๆทัง้อาหารและเครือ่ง
ดื่มพาเหรดออกมาเอาใจสายเฮล
ตี้ให้เลือกช็อปตามใจชอบ ล่าสุด 
2 พ่อลกูคนดงั ประยทุธและเฉลมิ
ชัย มหากิจศิริ แห่งเนเชอรัล เบฟ 
มคีวามตัง้ใจท�าผลติภณัฑ์เพือ่สงัคม 
ด้วยแนวคดิมเีงนิเท่าไรกซ็ือ้สขุภาพ
ที่ดีไม่ได้ พร้อมจัดงานเปิด 
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “P80” (พีแปด
สบิ) เคร่ืองดืม่สกดัเข้มข้นจากล�าไย
จากธรรมชาติ 100% 

ประยุทธ มหำกิจศิริ เปิด
เผยว่า เป็นคนชอบออกก�าลังกาย
มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่น รวมถึงทาน
อาหารทีม่ปีระโยชน์ตามแบบฉบบั
คนจนี ท�าให้วนันีม้สีขุภาพแขง็แรง 
เลยอยากแชร์เคล็ดลับให้คนไทย
ได้หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 
ตรงนีเ้องท�าให้สนใจเรือ่งล�าไยและ
ได้ศึกษาสรรพคุณพร้อมท�าวิจัย
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท�าให้
ค้นพบต�ารบัยาจนีโบราณว่าล�าไย
เป็นสมนุไพรรักษาโรคทีม่หศัจรรย์
มาก และเป็นการช่วยเหลอืเกษตรกร
ด้วยการน�าผลล�าไยมาพฒันาเป็น
ผลติภณัฑ์ P80 เครือ่งดืม่สกดัเข้ม
ข้นจากล�าไยจากธรรมชาติ 100% 
มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด ซึ่ง
ดีต่อสุขภาพ

ภายในงานยังมีเหล่าเซเลบริ

กายกบัเทรนเนอร์ คอืต้องมีคนมา
บังคับ ถ้าเล่นคนเดียวในฟิตเนส
กจ็ะขีเ้กียจ ชอบให้คนมาบงัคบั มา
คุม ส่วนอาหารทานปรกติ ไม่ได้
เลือกทานมาก แค่พยายามคุม
ปริมาณไม่ทานเยอะเกินไป”

ปิดท้ายที่ปวริศำ เพ็ญชำติ 
เล่าว่า “เคล็ดลับการดูแลร่างกาย 
นอกจากจะออกก�าลังกาย ทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ท�าจิตใจให้
ผ่องใส ไม่เครยีด พกัผ่อนให้เพยีง
พอ อายเุยอะขึน้กพ็ยายามดแูลตวั
เองมากขึ้น ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่
สูบบุหรี่ ไม่ชอบทานผัก ผลไม้ ก็
จะทานวติามนิเสรมิ เพือ่ให้ร่างกาย
ได้รบัอาหารครบ 5 หมู ่ชวนเพ่ือนๆ
ไปออกก�าลังกาย เช่น เต้นซุมบ้า 
เล่นโยคะฟลาย เพื่อสุขภาพดีจาก
ภายในสู่ภายนอกค่ะ” 

ธีรยุทธ ลิมปกาญจน์เวช ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท 
ซีพีแรม จ�ากัด จัดงาน “JADE DRAGON BEST RELATIONSHIP #1” เพื่อ
กระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรกบัลกูค้า พร้อมยกระดบัคณุภาพการให้บรกิาร 
โดยมีโดม-ปกรณ์ ลัม ร่วมสร้างสีสันในงาน 

ขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด แถลงข่าว
ประกาศความพร้อมสนับสนุนด้านอาหารและการสื่อสารแก่ทัพนักกีฬาไทย ใน
การสู้ศึกเอเชี่ยนเกมส์และเอเชี่ยนพาราเกมส์ 2018 ท่ีประเทศอินโดนีเซีย โดยมี 
ศ.เจริญ วรรธนะสิน, ณฤกษ์ มางเขียว, บัญญัติ ค�านูณวัฒน์ ร่วมงาน

ตี้สายเฮลตี้ตัวจริงพร้อมใจกันมา
ร่วมอัพเดทวิธีดูแลสุขภาพด้วย
อย่างคับคั่ง โดยณัฏฐิ์ประภำ 
ชุณหะวัณ เผยว่า “เป็นคนรักสุข
ภาพมากๆ นอนเร็ว ตื่นเช้า และ
ชอบออกก�าลังกาย ท้ังนี้ เชื่อว่า
สุขภาพดีต้องมาจากข้างใน อะไร
ทีเ่ราดืม่หรอืทานเข้าไปจะส่งผลต่อ
ร่างกายแบบเห็นได้ชัด เป็นคน
ชอบออกก�าลังกาย เช่น ว่ายน�้า 

เทนนิส เล่นสควอช เรื่องอาหารก็
ควบคุม พยายามไม่ทานของมัน 
ของทอดค่ะ”

ด้านกรณ์ ณรงค์เดช บอก
ว่า “เป็นคนนอนเยอะ เล่นกีฬา
เยอะ ชอบต่อยมวย ว่ายน�้า และ
เวท ปรกตอิอกก�าลงักาย 3-4 ครัง้
ต่ออาทิตย์ เป็นคนชอบทานของ
ทอดมาก แต่ตอนนี้พยายามทาน
ให้น้อยลงแล้ว ได้ลองทาน P80 
แล้วชอบมาก เพราะเป็นผลติภณัฑ์
จากธรรมชาติ 100% จึงดีต่อ
ร่างกาย”

ส่วนดิฐวัฒน์ อิสสระ บอก
ว่า “เคล็ดลับการดูแลสุขภาพคือ
เน้นออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ 
พักผ่อนเยอะๆ กีฬาสุดโปรดก็จะ
เป็นพวกกฬีาอนิดอร์ เช่น เวท หรอื
ป่ันจักรยานอินดอร์ ชอบออกก�าลัง

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4887 (1412) วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561


