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ลิงแก้แห!
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สหรัฐบังคับ
คว�่ำบำตรอิหร่ำน

เศรษฐกิจ 4

“ฟิล์ม-สำรเคลือบ”
ชะลอผลไม้สกุ

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

หุ้นไทยพกัตวั
ยนื1,700-1,747จดุ

ความเคล่ือนไหวเสนอแก้ไข
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วย กกต. ของสมาชิก
สภานิติบญัญตัแิห่งชาตบิาง
กลุม่ทีถ่กูมองว่าท�าเพือ่โละ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดแรก
ที่ กกต.ชุดใกล้หมดวาระ
เลอืกทิง้ทวนเอาไว้ เนือ่งจาก
มีคนไม่ปลื้มรายชื่อ แม้จะ
มีค�าโต้แย้งว่าไม่เป็นความ
จริง เพราะมีช่องทางอ่ืนท่ี

ท�าได้ง่ายและเร็วกว่าหาก
ต้องการโละบัญชผีูต้รวจการ
เลือกตั้งทั่วประเทศ ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจุดประสงค์ท่ีแท้จริง
ของการเคล่ือนไหวจะเป็น
อย่างไร แต่สิง่หน่ึงทีเ่ห็นได้
ชัดเจนจากการเคลื่อนไหว
นี้คือความไม่ม่ันใจในแต้ม
ต่อก่อนการเลอืกตัง้ของบาง
กลุ่มบางพวก 

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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การประชมุคณะผูก่้อตัง้พรรครวม
พลงัประชาชาติไทยภายใต้การก�ากบั
ดแูลของนายสเุทพ เทือกสุบรรณ 
อดตีแกนน�ามอ็บ กปปส. ทีห่ลาย
คนอาจประหลาดใจว่าท�าไมหัวหน้า
พรรคไม่ใช่นายเอนก เหล่าธรรม
ทศัน์ อย่างทีเ่ป็นข่าวหนาหมูาตัง้แต่
แรก แต่กลับกลายเป็น “หม่อม
เต่า” ม.ร.ว.จตัมุงคล โสณกลุ 
อดตีผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
แถมในรายชื่อกรรมการบริหาร
พรรค 7 คน กไ็ม่มีชือ่อดตี ส.ส. 
หรือนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
หลายคนทีเ่ปิดตวัร่วมงานกบัพรรค
ก่อนหน้านี้

หลายคนอาจวเิคราะห์กนัไป
ต่างๆนานาว่าเกดิปัญหาอะไรภายใน
หรอืไม่ อย่างไรกต็าม มกีระแสข่าว
ออกมาว่าคณะกรรมการบริหาร
พรรคชดุแรกนีเ้ป็นแค่มวยแทนที่
มาขดัตาทพัเพือ่ด�าเนินการเรือ่งการ
จัดตัง้พรรคการเมอืงให้สะเดด็น�า้
ตามขัน้ตอนของคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ (กกต.) เมือ่เสรจ็เรียบร้อย
แล้วจะมกีารเปล่ียนแปลงเพือ่ยกทมี
ทีมี่ความแขง็กล้าทางการเมอืงเข้า

แต่งตัวไม่เสร็จ

มาบรหิารแทนเพือ่ท�าศกึเลอืกต้ัง 
ส่วนจะจรงิเทจ็อย่างไรอกีไม่นานคง
ได้รูกั้น

เมือ่พดูถงึ กกต. แล้วจะก้าว
ผ่านเร่ืองน้ีไม่ได้ คอือยู่ๆ ก็มีสมาชกิ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
เคลือ่นไหวล่ารายชือ่เพ่ือยืน่แก้ไข
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วย กกต.

ต้นสายปลายเหตท่ีุมาของเรือ่ง
นี้ว่ากันว่าเป็นเพราะไม่พอใจตัว
บุคคลที่ กกต. ชุดที่ก�าลังจะพ้น
หน้าทีท่ิง้ทวนเลอืกให้เป็นผูต้รวจ
การเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั โดยไม่
รอให้เป็นหน้าทีข่อง กกต.ชุดใหม่
ที่อยู่ระหว่างกระบวนการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการ

ถ้ายังจ�ากันได้ตอนท่ียกร่าง
กฎหมาย กกต.ฉบับที่ใช้อยู่ใน
ปัจจบุนั ได้มกีารยกเลกิ กกต.จงัหวดั
แล้วให้มีผูต้รวจการเลอืกตัง้ประจ�า
จงัหวดัแทน โดยอ้างว่า กกต.จงัหวดั
ส่วนมากเป็นคนของฝ่ายการเมอืง 
ท�าให้ไม่เป็นกลาง

เมือ่มผู้ีตรวจการเลอืกตัง้ข้ึนมา
เป็นชดุแรก ยงัไม่ทนัได้ท�าหน้าทีก่็
หวัน่ไหวเรือ่งความไม่เป็นกลางอกี
จนต้องมกีารเสนอแก้ไขกฎหมาย 
ท�าให้ถูกมองว่าเป้าใหญ่ของการ
เคลือ่นไหวนีค้อืต้องการโละผูต้รวจ
การเลือกต้ังที ่กกต.ชุดใกล้จะหมด
วาระเลอืกทิง้ทวนเอาไว้ เนือ่งจาก
มผีูใ้หญ่ไม่ปลืม้รายชือ่ผูผ่้านการคดั
เลือก จงึต้องการอ�านาจคัดเลอืกให้

กลบัมาเป็นหน้าทีข่อง กกต.ชดุใหม่
อย่างไรกต็าม มข้ีอโต้แย้ง

จากคนในรฐับาลว่าไม่เป็นความ
จรงิ เพราะหากคดิจะเปลีย่นตัว 
ผู้ตรวจการเลอืกต้ังตามทีมี่กระ 
แสข่าว กกต.ชดุใหม่สามารถท�า 
ได้ เนือ่งจากขณะนีก้ระบวนการ
คดัเลอืกผูต้รวจการเลอืกตัง้ยัง
ไม่เสรจ็สมบรูณ์ 100%

ทีส่�าคัญหากต้องการล้มกระบวน 
การคดัเลอืกที ่กกต.ชดุปัจจบุนัท�า
ไว้ยงัมีช่องทางอืน่ทีส่ามารถด�าเนนิ
การได้ ไม่จ�าเป็นต้องเสนอแก้ไข
กฎหมาย กกต. ทีต้่องใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างนาน 

ทั้งน้ีเพราะการเสนอแก้ไข
กฎหมายมขีัน้ตอน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งมี 2 ขั้นตอนที่ต้องท�าตาม
กฎหมายเลี่ยงไม่ได้คือ 1.เปิดรับ
ฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 77 และ 2.การส่งให้ศาล
รฐัธรรมนญูวนิจิฉยัความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาแล้ว

การใช้แนวทางแก้กฎหมาย
เพือ่โละผูต้รวจการเลอืกต้ังชดุแรก
ที ่ กกต.ชดุปัจจบุนัด�าเนนิการไป
แล้วโดยไม่รอให้เป็นหน้าที่ของ 
กกต.ชดุใหม่จงึไม่น่าจะใช่ทางเลอืก
ทีด่นีกั

อย่างไรกต็าม ไม่ว่าจุดประ 
สงค์ทีแ่ท้จรงิของการเคลือ่นไหว
เพือ่เสนอแก้ไขกฎหมาย กกต. 
จะเป็นอย่างไร แต่สิง่หนึง่ทีเ่หน็
ได้ชดัเจนคอืความไม่มัน่ใจใน
แต้มต่อก่อนการเลือกตั้งของ
บางกลุม่บางพวก 

เมื่อมีผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดแรก
ยังไม่ทันได้เริ่มทำาหน้าที่

ก็หวั่นไหวเรื่องความไม่เป็นกลางอีก
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In Brief : ย่อความ

กระบวนการยุติธรรม

ทรรศนะ

แค่เท้าไปเหยยีบพืน้ทีศ่าลกต้็อง
เสีย 200-300 บาท แล้วคน
ยากจนจะเอาเงินอะไรไปเสีย 
เราท�านโยบาย 30 บาทรักษา
ทกุโรค ท�าไมไม่ใช้ 3,000 บาท
สู้ได้ทุกคดีความบ้าง 

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ลงิแก้แห!
“สมาคมองค์การพทิกัษ์รฐัธรรมนญู
ไทย” ออกแถลงการณ์ให้ “ทัน่ผูน้�า” 
สัง่การให้มกีารทบทวนและแก้ไขทีโออาร์
โครงการรถไฟเช่ือม 3 สนามบนิทีส่่อมี
การทจุรติและประพฤตมิชิอบ เอือ้ประโยชน์
ให้เอกชน ซึง่มีท่ีดนิกว่า 140 ไร่บรเิวณ
มกักะสนัรวมอยูใ่นโครงการด้วย 

ขณะที ่“อนุสรณ์ ธรรมใจ” นกั
วชิาการเศรษฐศาสตร์ ท้วงตงิการเร่งรดั
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกจิ
และเร่งรดัการเปิดประมูลโครงการเมกะ
โปรเจกต์ต่างๆหลายแสนล้านบาทก่อน
การเลือกตั้ง แม้เป็นเรื่องที่ดี แต่ต้อง
รอบคอบ โปร่งใส และเป็นไปตาม
ยทุธศาสตร์ทีเ่ป็นผลประโยชน์ระยะยาว
ของประเทศเป็นหลัก ต้องระมัดระวงัการ
ก่อหนีส้าธารณะในอนาคต รวมถงึการ
ให้สัมปทานทีอ่าจเอือ้ประโยชน์กบัเอกชน
รายใหญ่จนก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ต่อรฐัและประชาชน

หาก “ตลก.” ใน “องค์กรอิสระ” 
ไม่อ้างให้ท�า “ถนนลกูรงั” หมดจาก
ประเทศก่อน ปัญหาโครงการรถไฟ
ความเรว็สูงกค็งไม่เป็น “ลงิแก้แห” 
อย่างทกุวนัน้ี 

เช่นเดียวกบัการระงบัแผนแม่บท
บรหิารจัดการทรพัยากรน�า้และแผนด�าเนนิ
โครงการก่อสร้างเพือ่ออกแบบก่อสร้าง
ระบบบริหารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนืและ
ระบบแก้ไขปัญหาอทุกภัยของประเทศ
จ�านวน 9 โครงการ 10 แผนงาน วงเงิน 
350,000 ล้านบาท ปัญหาทัง้น�า้ท่วมและ
น�า้แล้งอาจมน้ีอยกว่าทกุวนันี้

ปัญหาการพฒันาทีไ่ม่ยัง่ยนืไม่ใช่
แค่ปัญหาทางการเมือง แต่ยงัมีการ
ทจุรติในภาครฐัและการแย่งชิงผล
ประโยชน์ในกลุ่มทนุต่างๆ ซึง่เหน็
ชดัเจนว่ารฐัประหาร 2 ครัง้ กลุม่
ทนุใดท่ีได้ผลประโยชน์ ทัง้ทีเ่ศรษฐกจิ
ประเทศอยู่ในภาวะวกิฤต จนเป็น
ที่มาของค�าว่า “รวยกระจุก จน
กระจาย” และคน “บ้าอ�านาจ”!! 

แต่ละวันมีคดีเกิดขึ้นมากมาย จนบางคนพูด
ถากถางศาล เพราะไม่รู้จะพึ่งใครระหว่างศาล
พระภูมิ ศาลเตี้ย หรือศาลสถิตยุติธรรม อย่าง
กรณีพ่อผู้เสียชีวิตโดดตึกตายท่ีศาลหลังจาก
ศาลยกฟ้องผู้ต้องหาฆ่าลูกชายเพราะพยาน
หลักฐานไม่ชัดเจน  

อาตมาเชื่อว่าสังคมได้รับบทเรียนจาก
กฎหมายบ้านเมอืงหลายเรือ่งหลายกรณ ีความ
บอบช�้า ความชอกช�้าต่อกระบวนการยุติธรรม 
ความเชื่อมั่นที่มีต่อศาล แม้จะมีค�าที่ว่าปล่อย
คนชัว่ 10 คนดกีว่าเอาคนบรสิทุธิเ์พยีงคนเดยีว
ติดคุก ไม่ทราบว่าปรัชญาแบบน้ีดีกับคนช่ัว 
คนท�าผิดกฎหมายมากไปหรือเปล่า ถ้าต้องมี
ประจักษ์พยานชัดทุกเรื่องก็แทบจะจับใครไม่
ได้ ลูกผู้มีอิทธิพลท�าร้ายหรือฆ่าคนตาย แต่ผู้
มีอิทธิพลใช้อิทธิพลต่างๆปิดช่องทางก็เอาผิด
ไม่ได้

อาตมากม็คีวามรูส้กึบางอย่างทีเ่กดิขึน้กบั
ตวัเองกรณโีฉนดถงุกล้วยแขกทีอ่กีฝ่ายใช้เทคนิค
ทางกฎหมายเพื่อจะเอาชนะอย่างง่ายดาย ไม่
ให้โอกาสเราไปชี้แจงในคร้ังแรกที่ถอดถอน
โฉนดให้เป็นโมฆะ กลายเป็นว่าเราได้โฉนด
มาโดยมิชอบ ทั้งที่ศาลส่ังเองว่าสามารถออก
โฉนดได้ แต่การออกโฉนดยังไม่ส�าคัญเท่ากับ
การโอนจากบุคคลหนึง่มาเป็นของวดัของมูลนธิิ 
ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายก็บอกว่าหลวงพ่อซื้อ
โปร่งใส จ่ายเงินถูกต้อง ยังไงก็ต้องชนะ คน
ระดับปลัดกระทรวง ระดับอดีตอัยการสูงสุดก็
มาช่วยเป็นทนาย แต่ไม่สามารถชนะได้  

อาตมาเสียดายที่ไม่ได้บันทึกค�าพูด
ต่างๆเอาไว้ ญาติผู้มาร้องให้เพิกถอน
โฉนดคนหนึง่บอกว่าเขาใช้เงนิเป็นสบิล้าน
เพือ่เอาชนะ มพีระมาเล่าให้ฟังว่า ลกูศษิย์

ท่านไปกินเลี้ยงในวันที่เขาชนะ ฉลองกัน
ใหญ่เลย ได้กันไปหลายล้าน เขาหลุดมา
ค�าหนึ่งว่า ถึงพระจะดีจะดังมีบารมีแค่
ไหนก็สู้เทคนิคทางกฎหมายของพวกเขา
ไม่ได้

เมื่อไม่นานมานี้คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ไป
พบยายคนที่ขายที่ดินให้เรา มีคนพูดว่าท�าไม
ไม่ฟ้องยายที่ถูกหลอกให้เซ็นว่าที่ดินที่ซื้อเป็น
แค่การเช่า ไม่ใช่ครอบครองปรปักษ์ จะได้ช่วย
ไม่ให้วัดเสียหาย อาตมาม่ันใจว่าแม้สิ่งที่เรา
ท�าจะเป็นความจริง แต่เมื่อสู้นักกฎหมายไม่
ได้ก็แพ้ทุกประตู แต่อาตมาไม่โดดตึกตาย
แน่นอน เคยมีคนชวนให้ไปประท้วงก็ไม่เอา 
แค่ท�า “อนุสาวรีย์โฉนดถุงกล้วยแขก” แค่
นีก้พ็อแล้ว ประท้วงอย่างใช้สมองเดนิ ไม่ใช่ใช้
เท้าเดิน 

หลวงพ่อพทุธทาสบอกว่า ต่อไปเทคโนโลยี
วิวัฒนาการอย่างไรก็น�าไปสู่ความวินาศการ
ทางศีลธรรม “ไร้ศีลธรรม” ศีลธรรมไม่กลับ
มาโลกาวนิาศ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยตุธิรรม 
เศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง 

ในหลวงรัชกาลที่ 10 ตรัสกับผู้พิพากษา
ทีเ่ข้าปฏญิาณตนว่า อย่าใช้ช่องว่างช่องโหว่ของ
กฎหมายท�าผดิให้เป็นถกู ท�าถกูให้เป็นผดิ เช่ือ
ว่าวันหนึ่งกฎหมายบ้านเมืองจะศักดิ์สิทธิ์และ
ให้ความยุติธรรมอย่างแท้จริง ไม่ใช่ต้องมีพยาน
หลักฐานชัดเจนทุกเรื่อง ทั้งที่มีผู้เสียหาย

เรือ่งค่าธรรมเนยีมศาลก็แพง แค่เท้า
ไปเหยียบพื้นที่ศาลก็ต้องเสีย 200-300 
บาท แล้วคนยากจนจะเอาเงนิอะไรไปเสยี 
เราท�านโยบาย 30 บาทรกัษาทกุโรค ท�าไม
ไม่ใช้ 3,000 บาทสู้ได้ทุกคดีความบ้าง 
หลังเลือกต้ังก็ช่วยกันท�าเรื่องศาลเร่ือง
กฎหมายกันหน่อย ไม่อย่างนั้นคนจนก็
ต้องยอมแพ้ทุกเรื่องเพราะไม่มีเงิน หรือ
ถอดใจจนโดดตกึตาย นีแ่หละทีส่ร้างความ
เสื่อม ศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรม 

เจริญพร
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แถลงความสำาเร็จ : พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน 
แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั แถลงข่าวภาพรวมความส�าเรจ็ในการท่ีผูถ้อืหน่วยทรสัต์อนมุตัิ
ให้กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพจากกลุ่มบริษัทไทคอน โดยมีมูลค่า
ลงทุนกว่า 3,600 ล้านบาท ที่ร้านบ้านสุริยาศัย ถนนสุริวงศ์ 

จ่ายด้วยคิวอาร์ โค้ด : ทวี ธีระสุนทรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกร
ไทย และเฮงก์ โยฮัน คิกส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี-ควิก จ�ากัด เปิด
บรกิารรบัช�าระค่าสนิค้าและบรกิารด้วยควิอาร์ โค้ด ทีศู่นย์บริการรถยนต์ครบวงจร 
“บี-ควิก” ทุกสาขาทั่วประเทศไทย 

เศรษฐกิจ

‘ฟิล์ม-สารเคลือบ’ชะลอผลไม้สุก

รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
(มธ.) กล่าวถงึปัญหาผลผลติทางการ
เกษตรเน่าเสียก่อนวางจ�าหน่ายใน
ตลาดต่างประเทศจากข้อจ�ากัด
ผลผลติบางชนดิมอีายหุลังการเก็บ
เกีย่วสัน้ และเกดิโรคพืชขณะท�าการ
ขนส่งท่ีเกดิจากเชือ้ราหรอืแบคทเีรยี 
เช่น ขั้วหวีเน่า ฯลฯ นักวิจัยคณะ 
วทิยาศาสตร์ฯ มธ. จงึพัฒนาวสัดุ
ท่ียดือายผุลผลติหลังการเกบ็เกีย่ว
ให้นานขึน้ ผนวกกบัวตัถดุบิธรรมชาติ
ทีม่อียู่ในประเทศและต้นทนุต�า่อย่าง
ใบยีห่ร่า สมุนไพรไทย และกากร�า
ข้าวหอมมะล ิ 105 ทีเ่หลอืทิง้จาก
กระบวนการผลติน�า้มนัร�าข้าวมา
ผลติเป็น “ฟิล์ม ท ูฟลาย” (Film 
to fly) และ “สารเคลอืบ” จากกาก
ร�าข้าวเพือ่ยดือายุผลไม้สด

ผศ.ดร.ดสุติ อธนิวัุฒน์ ผู้ช่วย
คณบดฝ่ีายวจิยั คณะวทิยาศาสตร์ฯ 
กล่าวว่า ฟิล์ม ท ูฟลาย สามารถยืด
อายกุล้วยหอมจากธรรมชาตไิด้นาน
ถงึ 2 เดอืน ด้วยเทคนิคการเคลอืบ
แบบบรโิภคได้โดยทีไ่ม่ทิง้สารเคมี
ตกค้าง ทัง้ยงัป้องกนัโรคขัว้หวเีน่า
ในผลผลติได้ถงึ 95% ภายหลงัการ

หุน้ไทยพกัตัวยนื1,700-1,747จดุ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มธ. โชว์ “ฟิล์ม ท ูฟลาย” นวตักรรมชะลอ
ความสุกพชืผลเกษตรจากใบยีห่ร่า ชะลอ “กล้วยหอม” สกุนาน 
2 เดือน เทคนิคการเคลอืบแบบบริโภคได้ ไม่ทิง้สารเคมีตกค้าง 
รกัษาสภาพผวิและป้องกนัการเกดิโรคขัว้หวเีน่าได้ถงึ 95%  

เกบ็เกีย่วและระหว่างการขนส่งทาง
เรือ เพียงน�ากล้วยไปชุบในสาร
เคลือบ 1 ครัง้ 

นวัตกรรมดงักล่าวเกดิจากการ
ท�างานร่วมกนัของ 2 ส่วนส�าคญัคอื 
สารสกัดจากใบย่ีหร่าท่ีได้จากธรรมชาติ
จากกระบวนการสกดัขัน้สงู ซึง่มี
คณุสมบตัยิบัยัง้การเกดิโรคขัว้หวีเน่า 
และเซลลโูลสจากผกัตบชวา ท�าหน้าที่

นายวนิ อดุมรชัตวนชิย์ ประธาน
กรรมการบรหิาร บรษิทัหลักทรพัย์ 
เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยว่า กรณสีหรฐัจะเก็บภาษี
เพิม่จากจนีและทศิทางดอกเบีย้สหรฐั
จะส่งผลให้นักลงทนุชะลอการซือ้หุน้
ในหลายตลาด รวมถึงไทย ซึง่มตีวั
บ่งช้ีทีเ่ป็นลบต่อตลาดหุน้ เช่น ค่า
เงินหยวนทีอ่่อน ดอลลาร์ทีแ่ขง็ค่า 
และ Bond Yield สหรฐัสงูขึน้ ท�าให้
ดชันไีม่สามารถทะลจุดุต้านเดมิที ่
1,738 จดุได้ สปัดาห์นีจ้งึจบัตาดกูาร
ปรบัตวัขึน้ของดอลลาร์ว่าจะส่งผลต่อ
การขายหุน้ระลอกใหม่หรอืไม่

ส่วนปัจจยัในประเทศจากราย 
งานผลก�าไรของบรษัิทจดทะเบียน
ไตรมาส 2  มีรายงานแล้ว 51 บริษทั 
ก�าไร 90,000 ล้านบาท สงูขึน้ 6% 
ซึง่จะส่งผลบวกต่อตลาดหุน้

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ เออี
ซ ีจ�ากดั (มหาชน) มองทศิทางการ
ลงทุนในตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้
ว่า คาดว่าจะมีความผันผวนสูง 

กรอบดัชนี 1,685-1,747 จุด จาก
แรงเกง็ก�าไรผลประกอบการไตรมาส 
2 ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมา
ด ีซึง่ดชันเีริม่เข้าใกล้แนวต้านส�าคญั 
Horizontal Line ที่ 1,725 จุด

ส่วนปัจจัยลบยังเป็นสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ดังนั้น 
กลยทุธ์ลงทนุแนะให้ทยอยลดพอร์ต
การลงทุนในหุ้นกลุ่ม Domestic 
Play ที่แนวโน้มก�าไรยังโตสดใส 
ส่วนในทางเทคนิคสัปดาห์น้ีดัชนี
ยังขึ้นต่อได้ โดยทดสอบแนวต้าน
ที่ 1,725 จุด หากทะลุได้จะมีแนว
ต้านที่ 1,747 จุด

เสมือนฟิล์มกกัเกบ็สารส�าคัญจากใบ
ย่ีหร่าไม่ให้สลายตัวเร็ว จากนัน้ละลาย
ให้เป็นของเหลวเพือ่ใช้เคลอืบผล
กล้วยขณะทีเ่ปลอืกยงัดบิ 1 ครัง้ และ
ทิง้ให้แห้งประมาณ 1 ช่ัวโมง ซ่ึงสาร
จะท�าหน้าทีเ่สมอืนฟิล์มเคลอืบเพือ่
ป้องกนัไม่ให้แก๊สเอทิลนีกระตุน้ให้
กล้วยผลอืน่สกุตาม สามารถน�าไป
ประยกุต์ใช้กบัผลไม้ส่งออกได้หลาก

หลายชนดิ ทัง้มะละกอและมะม่วง
น�า้ดอกไม้ โดยต้นทนุเฉลีย่ประมาณ 
100-150 บาทต่อสารครึง่กโิลกรัม 

นอกจากนี ้น.ส.พรรณวด ีจนัทร์
ทอง นักศกึษาชัน้ปีที ่4 สาขาวชิา
เคม ีคณะวทิยาศาสตร์ฯ ยงัได้พฒันา
สารยดือายผุลไม้จากกากร�าข้าวมา
ใช้กบัผลไม้สดได้นานกว่า 14 วัน 
คงสภาพของผลไม้ได้เป็นอย่างดี 
โดยการทา ชบุ หรอืสเปรย์ 1 ครัง้ 
และท้ิงให้แห้ง 1 ชัว่โมง โดยไม่ทิง้
สารตกค้างในผลผลติ ผูส้นใจสามารถ
สอบถามหรอืขอรบัค�าปรกึษาได้ที่
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มธ. ศนูย์รงัสติ 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 19 ฉบับที่ 4888 (1413) วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รฐับาลเวเนซุเอลาเปิดเผยว่า เจ้าหน้าทีไ่ด้จบักมุ
ผู้ก่อการร้ายและมอืสงัหารรบัจ้างรวม 5 คนใน
เวเนซุเอลา ซึ่งทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าพยายาม
ลอบสงัหารประธานาธบิดีนโิกลาส มาดโูร ด้วย
การใช้โดรนโจมตี

นายเนสเตอร์ รเีวอรลั รฐัมนตรมีหาดไทย
และยตุธิรรม ประกาศเกีย่วกบัการจบักมุคนร้าย
ในครัง้น้ี โดยกล่าวว่า จะมกีารจับกมุคนร้ายเพิม่
เตมิในอีกไม่ก่ีช่ัวโมงข้างหน้า เหตพุยายามลอบ
สงัหารผูน้�าเวเนซเุอลาท�าให้ทหารได้รบับาดเจบ็
สาหสั 3 นาย และอกี 4 นายได้รบับาดเจบ็

การก่อเหตุคร้ังน้ีมีการใช้โดรนที่ควบคุม
ด้วยเคร่ืองควบคุมระยะไกลในการพยายาม
ลอบสังหาร เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการก่อ
อาชญากรรมของลัทธิก่อการร้ายและความ
พยายามลอบสังหาร โดยผูท้ีเ่กีย่วข้องและวสัดุ
ที่ใช้ในการก่อเหตุอยู่ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ประธานาธิบดมีาดูโรซึง่ไม่ได้รบับาด
เจบ็ใดๆในเหตุการณค์รั้งนี้กล่าวว่า จะลงโทษ
ผู้ที่พยายามลอบสังหารเขาในขั้นสูงสุด และ
กล่าวหาว่าประธานาธิบดีฮวน มานูเอล ซาน
โตส ของโคลอมเบยี และกลุม่ฝ่ายขวาจัด ทีเ่ขา
หมายถึงกลุ่มฝ่ายค้านภายในประเทศ เป็นผู้
อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้

สหรัฐบังคับใช้มาตรการคว�่าบาตรเพื่อ
ลงโทษอิหร่าน หลังจากประธานาธิบดี
สหรัฐประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลง
นิวเคลียร์ที่ท�ากับอิหร่านเมื่อปี 2015 

นายไมค์ ปอมเปโอ รฐัมนตรต่ีางประเทศ
สหรฐั กล่าวว่า การเพิม่การกดดนัอหิร่านด้วย
การใช้มาตรการคว�า่บาตรมเีป้าหมายเพ่ือหยดุ
ย้ังอิหร่านจากการกระท�าท่ีเลวร้ายและเป็น
อนัตราย ขณะนีป้ระชาชนชาวอหิร่านไม่พอใจ
กับความล้มเหลวของบรรดาผู้น�าในการแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยไม่สามารถ

เริ่มใช้บังคับในวันที่ 4 พฤศจิกายน
ขณะเดียวกันสื่ออิหร่านรายงานว่า นายรี 

ยงโฮ รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือ จะ
เดนิทางเยอืนอหิร่านเพือ่พบกบันายโมฮัมหมัด 
จาวัด ซารีฟ รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน แต่
ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในการหารือ 

ต่อกรณีท่ีสหรัฐกดดันให้เกาหลีเหนือล้ม
เลกิการพัฒนานวิเคลยีร์ หลงัจากประธานาธิบดี
โดนลัด์ ทรมัป์ ของสหรฐั และนายคมิ จอง-อนึ 
ผู้น�าเกาหลีเหนือ ตกลงกันว่าจะปลดชนวน
อาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีในการ
ประชุมสุดยอดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 
นายรีกล่าวในท่ีประชุมด้านความมั่นคงที่
สิงคโปร์ว่า แม้เกาหลีเหนือจะแสดงไมตรีจิต
กับสหรัฐ แต่รัฐบาลสหรัฐยังคงมาตรการคว�่า
บาตรเกาหลีเหนืออยู่ และไม่มีท่าทีผ่อนปรน
เลย การเรยีกร้องแต่เพยีงฝ่ายเดียวจะยิง่ท�าให้
เกิดความไม่ไว้ใจกันมากขึ้น 

จบัมอืสงัหารผูน้�าเวเนฯ 

ท�าตามค�าสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนได้ ภาย
ใต้มาตรการคว�่าบาตรของสหรัฐน้ันรัฐบาล
อหิร่านจะไม่สามารถแลกเงนิเป็นธนบตัรสหรฐั
ได้อกีต่อไป และมาตรการคว�า่บาตรจะใช้บังคบั
กับอุตสาหกรรมต่างๆของอิหร่าน เม่ือเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมาสหรัฐถอนตัวออกจากข้อ
ตกลงนิวเคลียร์ที่ท�าไว้กับอิหร่านเมื่อปี 2015 
และน�ามาตรการคว�่าบาตรกลับมาใช้อีกครั้ง 
โดยการลงโทษขัน้สงูสดุในธรุกจิเกอืบทกุส่วน
ของอิหร่านเริ่มใช้ในวันที่ 6 สิงหาคม ส่วน
มาตรการคว�า่บาตรในส่วนของธุรกจิน�า้มันจะ

  
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

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

野田  健二
นายเคนจิ โนดะ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จ�ากัด

ติดต่อสอบถาม

038-468542 // แผนกบัญชีและการเงิน

ประกาศ RBT 001/2018
บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จ�ากัด

สหรัฐบังคับคว�่าบาตรอิหร่าน

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.สหมิตรวัฒนำก่อสร้ำง (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

อิ่มกับทรู Exclusively at CPN

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วมกับบริษัท ทรู 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
เปิดแคมเปญ “อ่ิมกบัทร ูExclu 
sively at CPN” จัดขึ้นเป็นปีที่ 
7 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อิ่มวันนี้
ส่งผลดถีงึชาตหิน้า” มอบสทิธิ
พิเศษให้กับลูกค้าทรู 

ขวญัแก้ว สริิจนิดา ผูอ้�านวย
การกลุม่งานการส่งเสรมิธรุกจิ
ฝ่ายตลาด บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จ�ากัด (มหาชน) หรือ
ซีพีเอ็น เล่าว่า ซีพีเอ็นได้ร่วมมือ
กับทรู คอร์ปอเรชั่น เชิญชวนลูก
ค้าทรูรวมกว่า 30 ล้านคนทั่ว
ประเทศมาใช้บรกิารทีร้่านอาหาร
ในศูนย์การค้าของซีพีเอ็นทั้ง 32 
สาขา เอาใจลกูค้านกักนิให้ทกุคน
ได้อิม่และมคีวามสขุไปกบัเมนจูาน
เด็ด 7 บาท และยังได้ร่วมแบ่งปนั
สู่สังคม ชวนสนุกกับการถ่ายรูป
กบับรรยากาศสวยๆ ตกแต่งในรปู
แบบฮอลออฟเฟรม ภายในศูนย์ 
การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ ให้ได้อิม่ท้อง 
อิ่มใจ และสนุกไปด้วยกันกับคน
พิเศษ 

ขณะท่ีฐานพล มานะวฒุเิวช 
ผูอ้�านวยการฝ่ายลูกค้าสัมพนัธ์
และบริหารความสุขลูกค้า 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) เผยว่า แคมเปญ “อิ่ม
กับทรูปี 7” ปีนี้พิเศษมากย่ิงขึ้น 

กันยายนนี้
ด้านหนมิ AF5-คนงึพมิพ์ 

ธนพชิชากรณ์ กล่าวว่า “ส่วนตวั
เป็นลกูค้าทรอูยูแ่ล้วจงึมทีรพูอยท์
สะสมไว้มากพอท่ีจะร่วมสนกุกบัการ
บรจิาคในแคมเปญต่างๆ และ “อ่ิม
กบัทร ูExclusively at CPN” คร้ัง
นีท้รเูปิดโอกาสให้ลกูค้าทีม่าทาน
อาหารในศนูย์การค้าของซพีเีอน็ได้
แลก 70 ทรพูอยท์เพือ่รบัสทิธใิน
การซือ้อาหาร “จานเดด็ 7 บาท” 
ท�าให้ได้สนกุกบัการเลอืกร้านทาน
อาหารมากยิง่ขึน้ เวลามาเดนิชอ็ป
ป้ิงทีศ่นูย์การค้าในเครอืซพีเีอน็ เรา
กช็อบหาร้านอร่อยๆในศนูย์ทาน
อยูแ่ล้ว ครัง้นีน้อกจากจะอ่ิมท้อง
แล้วยงัได้อิม่ใจไปพร้อมๆกนั เพราะ 
ทรูจะแบ่ง 10 ทรูพอยท์จากทกุๆ
การแลกไปบรจิาคให้กบัมูลนธิิการ
กศุลต่างๆอกีด้วย”

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท 
เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับศุภนีวรรณ จูตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้
จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดงาน “กรุงเทพธารา พรีเซนเต็ด บาย เคแบงก์ แอท 
เซ็นทรัลเวิลด์” ที่ลานสแควร์ A, B, C หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ดวงพร รักษาคม ผู้จัดการทั่วไป แม็คโครสาขามหาสารคาม บริษัท สยามแม็คโคร 
จ�ากัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ตลาดน�าการผลิต นโยบาย
เกษตรแปลงใหญ่ ข้าวสารตักสิลาข้าวนาแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2561” กับ
ส�าเนียง ค�าคอน ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรบรบือ จ�ากัด 

นอกจากลูกค้าทรูจะได้รับสิทธิ
พิเศษส่วนลดสูงสุด 50% ภายใน
ศนูย์แล้ว ลกูค้ายังจะได้ร่วมสขุแบ่ง
ปัน เพียงใช้ 70 ทรูพอยท์  บวก
เงินเพียง 7 บาท ก็สามารถแลก
รบัเมนอูาหารจานเด็ด 7 บาทจาก
ร้านดังได้ทันที และยังได้อิ่มใจไป
กบัการมส่ีวนร่วมในการบรจิาคให้
กบัน้องๆทีข่าดแคลน โดยทกุร้าน
อาหารที่ลูกค้าอิ่มด้วยทรูพอยท์ 
ทุก 10 ทรูพอยท์ของลูกค้าที่แลก
เมนูจานเด็ดในราคาเพียง 7 บาท 
หรอื 10 ทรพูอยท์ของลกูค้าทีช่�าระ

ค่าอาหาร ณ ร้านค้าทีร่่วมรายการ 
ทรูจะน�าไปร่วมบริจาคให้กบัมลูนธิิ 
ออทสิตกิไทย โรงเรยีนปัญญาวฒุกิร 
(มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่ง
ประเทศไทย) และบ้านโฮมฮัก 
พเิศษส�าหรบัลกูค้าทรมูฟูเอช เมือ่
ช�าระเงนิด้วยทรูมนันี ่วอลเลท็ ผ่าน
แอพทรไูอด ีในร้านค้าทีม่สีญัลกัษณ์ 
True Point & Pay ทุกวันที่ 10 
รับทรูพอยท์ 10 เท่า สูงสุด 300 
คะแนนต่อวนั ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลั
เวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัล
เฟสติวัล ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้-30 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4888 (1413) วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561


