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ผลงานลากตั้ง
ฉุก(ละหุก)คิด 3

ตุรกี-สหรัฐ
ท�าสงครามการค้า

เศรษฐกิจ 4

หุ้นพักฐานต่อ
แนะ“ลงซื้อ-ขึ้นขาย”  

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“สหกล”ลุยแบ็กล็อก
9ปี35,000ล้าน

ความคลมุเครอืทางการเมือง
ทีเ่กดิขึน้ตอนนีด้เูหมอืนว่า
จะมคีวามกระจ่างทกุเรือ่งใน
เดอืนกนัยายนทีจ่ะถงึนี ้เน่ือง 
จาก “บิ๊กตู่” จะประกาศ
อนาคตทางการเมืองของตัว
เองว่าจะเลือกเดินเส้นทาง
ใด จะหยุดแค่นีห้รอืจะไปต่อ
ในแนวทางใด เมือ่อนาคต

ทางการเมอืงของ “บิก๊ตู”่ ถกู
ประกาศออกมาย่อมส่งผล
ให้ความคลุมเครือในเรื่อง 
อืน่ๆมคีวามชดัเจนเกดิขึน้
ด้วย โดยเฉพาะโรดแม็พ
เลอืกตัง้ทีก่�าลงักลบัมากงัวล
กนัอีกครัง้ว่าจะเล่ือนหรอืไม่
เลือ่น อนัเป็นผลกระทบมา
จากการยืน่แก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วย 
คณะกรรมการการเลือกตัง้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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แกะรอยเส้นทำงกำรเสนอแก้ไขพระ
รำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ (กกต.) สถำนะปัจจบัุนอยู่
ระหว่ำงกำรเปิดรับฟังควำมคดิเหน็
จำกประชำชนผ่ำนทำงเวบ็ไซต์สภำ
นติิบัญญตัแิห่งชำต ิ(สนช.) ซึง่มผู้ี
เข้ำไปแสดงควำมเหน็กว่ำหน่ึงแสน
คนแล้ว โดยเสยีงส่วนมำกไม่เหน็
ด้วยกบักำรแก้ไข

หลงัเสร็จสิน้กำรเปิดรบัฟังควำม
เห็นจำกประชำชนในวันที่ 18 
สงิหำคมนี ้จะเข้ำสูก่ระบวนกำรรับ
ฟังควำมคดิเหน็จำกผูเ้กีย่วข้องคอื
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) 
หำกกลุม่ สนช. ทีเ่สนอแก้ไขไม่ถอน
ร่ำงแก้ไขออก กว่ำกระบวนกำรแก้ไข
จะเสรจ็ครบทกุข้ันตอนต้องใช้เวลำ
นำนกว่ำ 1 ปี

ส่วนจะกระทบโรดแมพ็เลอืก
ตัง้ทีก่�ำหนดไว้ช่วงเดอืนกุมภำพันธ์
ปีหน้ำหรือไม่น้ัน ดูเหมือนว่ำผู้
เกีย่วข้องทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม

เดือนหน้าชัดเจน

หลำยคนจะยนืยนัเป็นเสยีงเดยีวกนั
ว่ำไม่กระทบโรดแมพ็เลือกต้ัง

เป็นค�ำยืนยันทั้งที่กำรแก้ไข
กฎหมำยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมำยเพื่อ
เปลีย่นแปลงวธิกีำรคดัเลอืกผูต้รวจ
กำรเลือกตัง้ 

ค�ำถำมคอืระหว่ำงรอกำรแก้ไข
กฎหมำยจะให้ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้
ที ่กกต.ชดุใกล้พ้นต�ำแหน่งเลอืกไว้
ท�ำหน้ำท่ีไปพลำงก่อนหรอืไม่ หำก
ไม่ให้ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้ท่ี กกต.ชุด
ใกล้หมดวำระเลอืกไว้ท�ำหน้ำทีจ่ะ
จดัเลือกต้ังโดยไม่มผีูต้รวจกำรเลอืก
ตัง้ได้หรอืไม่ ถ้ำได้กไ็ม่มปัีญหำ ถ้ำ

ไม่ได้จะแก้ไขเรื่องนี้อย่ำงไรเพื่อ
ให้กำรเลอืกตัง้เกดิข้ึนได้ตำมโรดแม็พ 
ยังไม่รวมถึงกำรคัดเลือกสมำชิก
วฒุสิภำ (ส.ว.) ทีก่ฎหมำยก�ำหนด
ให้ต้องท�ำให้เสรจ็ก่อนจดัเลอืกตัง้ 
15 วนั

ควำมต้องกำรแก้ไข พ.ร.ป.กกต. 
ในฟำกฝ่ังของ สนช. ดเูหมือนว่ำมี
ควำมชดัเจนว่ำต้องกำรแก้ไขและ
พยำยำมหำเหตผุลมำอธิบำยเพือ่
สร้ำงควำมชอบธรรมต่อกำรแก้ไข
ครัง้นี ้ยกตวัอย่ำงเช่น เสยีงคัดค้ำน
จ�ำนวนมำกจำกประชำชนทีเ่ข้ำมำ
แสดงควำมเหน็ในเวบ็ไซต์ของ สนช. 

เป็นเสยีงจัดตัง้ ซ่ึงตรวจสอบแล้ว
เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ไม่ใช่กำร
แสดงควำมเห็นตำมปรกติ หรือ
ก�ำลงัตรวจสอบผูท้ีผ่่ำนกำรคดัเลือก
เป็นผูต้รวจกำรเลอืกตัง้รอบแรกกว่ำ 
600 คน เพือ่ดูว่ำมีปัญหำเรือ่งควำม
เป็นกลำงทำงกำรเมอืงจนก่อให้เกิด
ควำมเสยีหำยหรอืไม่ ทัง้ทีก่ำรตรวจ
สอบคุณสมบัติผู้สมัครเรื่องควำม
เป็นกลำงทำงกำรเมืองไม่ใช่หน้ำที่ 
สนช. โดยอ้ำงว่ำกำรช่วยตรวจสอบ
เป็นกำรใช้สทิธิตำมกฎหมำย

ขณะที ่“บิก๊ตู่” พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา นำยกรฐัมนตรแีละ
หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ 
(คสช.) ก็ปรับท่ำทจีำกทีเ่คยยนืยนั
ขนัแขง็ว่ำโรดแม็พเลอืกตัง้ยงัเป็นไป
ตำมก�ำหนดเดมิไม่มอีะไรมำกระทบ 
เป็นกำรสงวนท่ำทมีำกขึน้

อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเลอืก
ตั้งจะมีขึ้นตามโรดแม็พหรือไม ่
ประชาชนจะได้รูพ้ร้อมกนักบัการ
ตัดสินใจเลือกทางเดินบนถนน
การเมืองของ “บิก๊ตู่” ซ่ึงเจ้าตวัยืน
ยนัว่าไม่ลมืค�าพดูทีเ่คยประกาศไว้
ว่าจะประกาศความชดัเจนถงึอนาคต
ทางการเมืองว่าจะพอแค่นีห้รอืจะ
ไปต่อแบบไหน เข้าสังกัดพรรค 
การเมอืงใดหรอืไม่ ในช่วงเดอืน
กนัยายนนี้

ถ้า “บิก๊ตู”่ เปิดหน้าเล่น
การเมอืงเตม็ตวัโดยเข้าสงักัด
พรรค ไม่ว่าการแก้ไข พ.ร.ป.กกต. 
จะเกดิขึน้หรอืไม่ ไม่ว่าจะตดิขัด
การตีความกฎหมายอย่างไร 
การเลือกตั้งก็น่าจะเกิดขึ้นได้
ตามโรดแมพ็ เพราะมมีาตรา 
44 ใช้ทะลุทะลวงอุปสรรคที่
คลมุเครอือยูไ่ด้

ชัดเจนว่าต้องการแก้ไข

พยายามหาเหตุผลมาอธิบาย

เพื่อสร้างความชอบธรรม
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In Brief : ย่อควำม

บทเรียนลวงโลก

ทรรศนะ

ทรพัยส์ินที่หลอกหลวงผูค้นมา

ก็เหมือนโจรปล้นทรัพย์คนอื่น 

ปล้นความดีของตัวเอง ท�าให้

ความดขีองตวัเองท่ีมอียูห่ายไป

อย่างน่าเสียดาย 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ผลงานลากตั้ง
เวบ็ไซต์ iLaw สรปุภำพรวมผลงำน 4 ปี
ของ “สภาทหาร” ทัง้สภำนิตบิญัญตัิ
แห่งชำติ (สนช.) สภำปฏริปูแห่งชำติ 
(สปช.) และสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) ซ่ึงสมำชิกส่วนใหญ่เป็น
ทหำร เพรำะมำจำกกำรแต่งตัง้โดยคณะ
รฐัประหำร

สภาปฏิรูปทั้ง 2 แห่งใช้งบ
ประมาณไปกว่า 7,500 ล้านบาท 
ผลติข้อเสนอมากว่าพนัข้อ เป็นการ
เสนอร่าง พ.ร.บ. อย่างน้อย 105 
ฉบบั ข้อเสนอเหล่านีผ่้านเป็นกฎหมาย
ไปแล้วเพยีง 6 ฉบบัเท่านัน้

สภำที่มำจำกกำรแต่งตั้งพิจำรณำ
ผ่ำนร่ำง พ.ร.บ. ไปแล้ว 298 ฉบบั เฉลีย่
ปีละ 74.5 ฉบับ หรือสัปดำห์ละ 1.5 
ฉบบั ถือว่ำออกกฎหมำยได้รวดเรว็มำก 
หลำยฉบบัได้คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ 
แทบไม่มีเสียงคัดค้ำนเลย

ทีส่�ำคญักฎหมำยทีผ่่ำนกำรพจิำรณำ
ส่วนใหญ่เสนอขึน้มำโดยคณะรฐัมนตรี 
คือเป็นร่ำงกฎหมำยที่มำจำกหน่วย
รำชกำรต่ำงๆและคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ 
252 ฉบับ เป็นกฎหมำยที่เสนอโดย 
“คสช.” 21 ฉบับ เสนอโดยคณะกรรมกำร
ร่ำงรัฐธรรมนญู (กรธ.) 10 ฉบับ เสนอ
โดยสมำชิก สนช. เข้ำชือ่กัน 8 ฉบับ 
เสนอโดย ป.ป.ช. 1 ฉบบั และเสนอโดย 
สปช. กบั สปท. รวมกัน 6 ฉบับ

จ�านวนสมาชกิกบัผลงานของ “สภา
ทหาร” คุ้มกับภาษีของประชาชนหรือ
ไม่ ขณะที่เงินเดือนของสมาชิกแต่งตั้ง
ที่มีที่ปรึกษา เลขานุการ และคณะท�า
งานต่างๆ รวมทั้งมีการตั้งงบประมาณ
เพือ่การสนบัสนุนการท�างานต่างๆ เช่น 
ค่ารับรองต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา ฯลฯ 

กฎหมายต่างๆทีอ่อกมาแทบไม่มี
เสยีงคดัค้าน ท�าให้มคี�าถามว่ามีการ
ตรวจสอบอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
ชอบธรรมก่อนน�ามาใช้หรอืไม่?

นายวิรพล สขุผล หรอือดตีหลวง
ปูเ่ณรค�า ทีเ่คยโด่งดงัและมคีนคลัง่
ไคล้หลงใหลศรทัธำมำกมำย วันนี้
กลำยเป็นนกัโทษและถกูพพิำกษำให้
จ�ำคกุถึง 114 ปี ฐำนฉ้อโกงประชำชน 
ฟอกเงนิ และควำมผิดตำม พ.ร.บ. 
คอมพวิเตอร์ คดนีีถ้อืเป็นประวติัศำสตร์
ของวงกำรสงฆ์ไทยทีพ่ระสงฆ์ก่อคดี 
เป็นมนษุย์ลวงโลก แทนท่ีจะหลดุพ้น
กลบัต้องติดคุกกนัในชัน้เทพ ชัน้พรหม  

ส่วนอดตีหลวงปูพ่ทุธะอสิระกต้็อง
ติดตำมกันต่อไปว่ำจะมีค�ำพิพำษำ
ออกมำอย่ำงไร แต่คงไม่ตดิยำวอย่ำง
อดตีหลวงปูเ่ณรค�ำ ถ้ำไม่มีปำฏิหำรย์ิ
อะไรกค็งปัดเป่ำคดไีม่ได้ ถ้ำอดตีหลวง
ปูเ่ณรค�ำมฤีทธิม์เีดชมปีำฏหิำรย์ิจรงิ
กค็งจะออกจำกคกุได้ บรรดำญำติโยม
ทัง้หลำยทีย่งังมงำยจะได้รูส้กึตวัเสยีที 
โยมบำงคนหมดเงนิไปถงึ 10 ล้ำน
บำท เพรำะนับถือศรัทธำคลั่งไคล้
อย่ำงไม่ลืมหลูมืตำ 

พระพุทธเจ้าตรสัว่า ศีลเท่านัน้
ทีจ่ะอยูใ่นทะเลได้ ไม่ถกูซดัขึน้ฝ่ัง 
ผูท่ี้บวชแต่ประพฤตติวัเหมือนสวะ
เหมอืนขยะกจ็ะถกูซัดขึน้ฝ่ัง อย่าง
อดตีหลวงปู่เณรค�าทีถ่กูซดัเข้าคกุ

กว่าร้อยปี ทรพัย์สินทีห่ลอกหลวง
ผูค้นมาก็เหมอืนโจรปล้นทรพัย์คน
อืน่ ปล้นความดขีองตวัเอง ท�าให้
ความดขีองตวัเองท่ีมอียูห่ายไป
อย่างน่าเสยีดาย 

เพรำะฉะนัน้ใครท่ีคดิอะไรทีมั่น
ผดิครรลองคลองธรรมจงจ�ำกรณอีดตี
หลวงปู่เณรค�ำเป็นบทเรียน เป็น
ตัวอย่ำงว่ำ อย่ำสร้ำงวรีกรรมทีเ่ป็น
กรรมให้กบัตวัเองเลย แทนทีจ่ะสร้ำง
วรีกรรมทีเ่ป็นกรรมดกีลบัเป็นกรรม
ช่ัว หำเวรหำกรรมให้ตวัเอง 

ตอนเป็นพระหำเงนิได้เป็นร้อย
เป็นพันล้ำน แต่กรรมชัว่ท�ำให้ต้องเข้ำ
คุก ไม่รูจ้ะหำทำงออกอย่ำงไร ถงึแม้
จะถกูจ�ำคุกถงึ 114 ปี แต่จ�ำคุกจรงิๆ
แค่ 20 ปี ชีวิตสดุท้ำยต้องรบักรรม 
เวรกรรมไม่มข้ีอยกเว้น ใครจะอยูใ่น
ผ้ำเหลอืง ผ้ำขำว ผ้ำด�ำ หรอืผ้ำแดง 
หำกท�ำช่ัวกต้็องรบักรรมทีท่�ำ ไม่ตดิ
คุกกเ็ป็นทกุข์ ตำยไปกไ็ม่รูว่้ำจะต้อง
ไปติดคุกหมกไหม้ในนรกไหนอีก 
ตอนมชีีวิตกต้็องตกนรกทัง้เป็น

เป็นอีกบทเรยีนของต�านานคน
เลวทีอ่ยูใ่นผ้าเหลอืง แม้หนไีป
เมอืงนอกเมอืงนาก็ถูกตดิตามตัว
มาลงโทษ มาเข้าคกุ เป็นบทเรยีน
ให้พระสงฆ์ทีค่ดิจะลวงโลกดูเป็น
ตวัอย่าง

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

หุ้นพักฐานต่อแนะ‘ลงซื้อ-ขึ้นขาย’  

แต่งต้ังตวัแทนขาย : ฉตัรชัย ปานอยู่ รกัษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สาย
การบินไทยสมายล์ และซือ่ เส่ียว กัง ประธานบรษิทั เดอะ ซีไอทีเอส (ปักก่ิง) แอร์ 
ทราเวล เซอร์วสิ จ�ากัด ร่วมลงนามความร่วมมอืในการแต่งตัง้เดอะ ซไีอทีเอส (ปักกิง่) 
แอร์ ทราเวล เซอร์วสิ เป็นตวัแทนขายประจ�าประเทศจีน 

ประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น : ด�าเนนิ แก้วทว ีประธานกรรมการ บรษัิท บางกอกชที
เมท็ทลั จ�ากัด (มหาชน) จัดประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่1/2561 โดยทีป่ระชมุมมีติ
อนมุตัอิอกวอแรนท์ครัง้ท่ี 1 ไม่เกิน 110 ล้านหน่วย และอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีน
ของบริษทัจาก 220 ล้านบาท เป็น 275 ล้านบาท 

นำยวิน อดุมรชัตวนชิย์ ประธำน
กรรมกำรบริหำร บรษิทัหลกัทรัพย์ 
เคทบี ี(ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) 
กล่ำวว่ำ สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ SET 
Index เคลือ่นไหวผนัผวนพอควร 
เนื่องจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำง
สหรัฐกบัจนีและรำคำน�ำ้มนัดบิที่
อ่อนตัว รวมถึงผลประกอบกำร
บรษิทั ดชันีหุ้นปิดใกล้เคียงสปัดำห์
ก่อนหน้ำ ขณะทีส่ปัดำห์นีม้ปัีจจัย
ใหม่คอื กำรคว�ำ่บำตรรสัเซียของ
สหรฐั และเศรษฐกจิตรุกทีีไ่ด้รบัผล 
กระทบจำกมำตรกำรภำษีของสหรัฐ 
ส่งผลให้ค่ำเงนิอ่อนค่ำลงและส่งผล
ต่อตลำดยโุรปและค่ำเงนิทัว่โลก 

ขณะที่รำคำน�้ำมันดิบยังมี
ทศิทำงทีไ่ม่ชดัเจน แต่กำรคว�ำ่บำตร
อิหร่ำนไม่ส่งผลต่อรำคำมำกนัก 
เพรำะปรมิำณน�ำ้มนัยงัไม่ตงึตวั จงึ
คำดว่ำหุน้กลุม่น�ำ้มัน-ปิโตรเคมยีงั
เคลือ่นไหวแบบทรงตวั ส่วนโรงกลัน่
น�ำ้มนัจะมค่ีำกำรกลัน่ทีส่งูข้ึน 

ส่วนปัจจยัในประเทศหลังกำร
รำยงำนก�ำไรไตรมำส 2 แล้ว 288 
บรษิทัสงูขึน้ 12% YoY แต่ลดลง 
17% QoQ โดยก�ำไรท่ีลดลง QoQ 
เหตุผลหลักมำจำกหุ้นน�้ำมัน-
ปิโตรเคมีทีม่เีรือ่งอตัรำแลกเปลีย่น
เข้ำมำกระทบ เนื่องจำกเงินบำท

‘สหกล’ลยุแบก็ลอ็ก9ปี35,000ล้าน

หุน้แนวโน้มพกัฐานต่อเนือ่งจากปัจจยัต่างประเทศกดดนั แนะ
ปรับกลยทุธ์ลงทนุแบบ “ลงซือ้-ข้ึนขาย” กรอบดัชนสัีปดาห์นีอ้ยู่
ระหว่าง 1,690-1,740 จดุ

อ่อนค่ำ ขณะทีหุ่น้ส่งออกดีขึน้ และ
วนัที ่14 สงิหำคมเป็นวนัสดุท้ำยใน
กำรส่งงบกำรเงนิ จงึอำจมแีรงขำย
เข้ำมำหลงัจำกส่งงบ โดยเฉพำะหุน้
ทีก่�ำไรออกมำผดิคำดหรอืหุ้นทีร่ำคำ
อยูใ่นระดับสงู แต่จะเป็นโอกำสใน
กำรกลบัเข้ำมำช้อนซ้ือหุน้รำคำถูก
ด้วยเช่นกนั

นำยศำศวัต ศริสิรรพ์ ประธำนเจ้ำ
หน้ำท่ีบรหิำร บริษทั สหกล อคิวปิ
เมนท์ จ�ำกดั (มหำชน) หรอื SQ 
กล่ำวว่ำ ช่วงปลำยเดือนมิถนุำยน
สำมำรถซ่อมแซม ตดิต้ัง และเปิด
ใช้งำนระบบสำยพำนใหม่ของโครง 
กำรแม่เมำะ 8 ได้แล้ว หลงัเกดิเหตุ
ดนินอกพืน้ทีย่บุ ท�ำให้เพ่ิมกำรผลติ
ได้ประมำณ 4 เท่ำจำกปัจจบุนั ขณะ
เดยีวกนัเพิม่ก�ำลงักำรผลิตโครงกำร
หงสำ โดยจะเร่งงำนครึง่ปีหลงัและ
ปีหน้ำเตม็ทีเ่พือ่ชดเชยปรมิำณท่ีลด
ลงจำกดนิยุบตวั มัน่ใจว่ำจะสำมำรถ
ขดุขนดินและถ่ำนหินให้กบั กฟผ. 
ได้ตำมสญัญำ

ส�ำหรบัผลประกอบกำรช่วง 6 

เดอืนแรกเป็นไปตำมทีค่ำดหมำย 
โดยมีรำยได้รวม 1,656.13 ล้ำน
บำท ลดลง 285.16 ล้ำนบำท หรอื
ลดลงร้อยละ 14.69 ปัจจบุนับรษิทั
มีปริมำณงำนที่เซ็นสัญญำแล้วคง
เหลือประมำณ 34,853 ล้ำนบำท 
รองรบักำรรบัรูร้ำยได้ไปอกีประมำณ 
9 ปี ประกอบด้วย โครงกำรแม่เมำะ 
8 มูลค่ำประมำณ 19,814 ล้ำน
บำท โครงกำรหงสำ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว มลูค่ำ
ประมำณ 10,463 ล้ำนบำท โครงกำร

แม่เมำะ 7 มูลค่ำประมำณ 905 
ล้ำนบำท และโครงกำรเหมือง
แร่ดีบุกเมืองเฮนดำ สำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพพม่ำ มูลค่ำประมำณ 
3,672 ล้ำนบำท

อนึง่ SQ ถอืเป็นผูรั้บเหมำงำน
เหมอืงแร่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย
และภูมภิำค CLMV มคีวำมพร้อม
ทัง้ทำงด้ำนบุคลำกรทีม่คีวำมรูแ้ละ
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน มีทีมผู้
บริหำรที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจ
เหมอืงมำกว่ำ 34 ปี และยงัครอง
ส่วนแบ่งกำรตลำดมำกกว่ำ 50% 
อกีด้วย พร้อมทัง้มเีคร่ืองจกัรใหญ่
ทีส่ำมำรถตอบสนองลกัษณะงำน
เหมอืงได้เป็นอย่ำงดี

ส�ำหรบัตลำดหุ้นสปัดำห์นีจ้ะ
ยงัพกัตวัต่อเป็นสปัดำห์ที ่ 3 จำก
ปัจจัยภำยนอกทีเ่ป็นตวัถ่วงตลำด 
ท�ำให้สปัดำห์นีต้้องปรบักลยทุธ์โดย
ลงทนุแบบ “ลงซือ้ ขึน้ขำย” และ
ลงทุนในหุ้นที่รำคำขึ้นมำไม่มำก 

ทัง้นี ้ให้รอเพิม่พอร์ตลงทนุเมือ่ดชันี
ผ่ำน 1,740 จดุขึน้ไปได้ นอกจำก
นีค้วรสลบัขำยหุน้ท่ีรำคำขึน้มำมำก
ด้วยจนกว่ำกำรปรับฐำนจะจบลง 
โดยคำดว่ำดชันหีุน้จะเคลือ่นไหว
ในกรอบ 1,690-1,740 จุด
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รฐัเกรละเสยีหายหนกั 
เกดิน�ำ้ท่วมหลงัฝนตกหนกัใน
รัฐเกรละของอนิเดยี มผีูเ้สยีชวีติ
แล้ว 39 คน ทรัพย์สนิเสยีหำย
มำกถึง 83,000 ล้ำนรปีู (รำว 
39,577 ล้ำนบำท) โดยเทวำลยั
พระศวิะ สถำนทีส่�ำคญัของเมอืง 
อะลวูำ ยงัคงจมน�ำ้เหน็แต่หลังคำ 
ชำวบ้ำนเผยว่ำ ระดับน�ำ้เริม่ลด
ลงบ้ำงหลงัจำกท่วมมดิเทวำลัย
เมือ่ไม่กีวั่นก่อน แม่ค้ำคนหนึง่
ท่ีขำยของข้ำงเทวำลยัมำกว่ำสบิ
ปีเล่ำว่ำ ก่อนหน้ำนีต้�ำรวจเตอืน
ว่ำจะเกิดฝนตกหนัก ซ่ึงจะท�ำให้
น�ำ้ท่วมตำมมำ 

พบศพทารกถูกฝัง 
ศำลแขวงรฐันวิเมก็ซโิกของสหรฐั
เปิดกำรไต่สวนคดพีบศพทำรก
วัย 3 ขวบถูกฝังในสถำนที่แห่ง
หนึง่กลำงทะเลทรำย ด้ำนอยักำร
ให้กำรว่ำ มกีำรขดุพบศพ 3 วนั
หลังจำกส�ำนักสอบสวนกลำง
บกุช่วยเดก็ 11 คนในสภำพขำด
สำรอำหำร และจบักมุผูใ้หญ่ 5 
คนข้อหำทรมำนเด็ก เด็กบำง
คนได้รับกำรฝึกใช้อำวุธเพื่อ
ปกป้องสถำนท่ีดังกล่ำวในกรณี
ถูกเจ้ำหน้ำที่บุกค้น 

ลอมบอกเสยีชวีติเพิม่
แผ่นดินไหวท่ีเกำะลอมบอกของ
อินโดนเีซยีสร้ำงควำมเสยีหำย
กว่ำ 5 ล้ำนล้ำนรเูปียห์ (กว่ำ 
11,420 ล้ำนบำท) ขณะทีย่อดผู้
เสียชวีติเพิม่เป็นกว่ำ 430 คนแล้ว 
ประชำชนกว่ำ 350,000 คน ต้อง
อำศัยตำมเต็นท์หรอืท่ีพักชัว่ครำว
กลำงแจ้งของรฐับำล กำรจดัสรร
ควำมช่วยเหลอืให้แก่พืน้ท่ีประสบ
ภยัรนุแรงทีส่ดุเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ
เพรำะอยูห่่ำงไกลและทรุกนัดำร 
ต้องใช้ท้ังงบประมำณและเวลำ
จ�ำนวนมำกในกำรเยยีวยำประชำชน
และเศรษฐกิจของจังหวดันูซำเต็ง
กำรำตะวนัตก ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ
เกำะลอมบอก 

ข่าวย่อย
ตุรกีเจอสงครามการค้าสหรัฐ

รฐับำลเกำหลใีต้เปิดเผยว่ำ ประธำ 
นำธบิดมีนุ แจ-อนิ ของเกำหลใีต้ 
จะเดินทำงเยือนกรุงเปียงยำงใน
เดอืนหน้ำเพือ่ประชมุสดุยอดร่วม
กบันำยคมิ จอง-อนึ ผูน้�ำเกำหลเีหนือ 
ซึง่แผนกำรประชมุสดุยอดระหว่ำง
สองเกำหลีครั้งใหม่นี้เป็นผลจำก
กำรประชมุหำรอืระดับรฐัมนตรขีอง
เกำหลีเหนือและเกำหลีใต้ที่เขต
ปลอดทหำรในฝ่ังของเกำหลเีหนือ
เมื่อวันอังคำรท่ีผ่ำนมำ โดยฝั่ง
เกำหลเีหนอืมนีำยร ี ซอน กวอน 

ประธำนคณะกรรมำธกิำรเพือ่กำร
รวมชำติเกำหลีอย่ำงสันติ เป็น
หวัหน้ำคณะเจรจำ ส่วนเกำหลใีต้มี
นำยโช มยอง-กยอน รัฐมนตรี
กระทรวงรวมชำต ิเป็นหวัหน้ำคณะ
เจรจำ

เกาหลีเหนือ-ใต้ประชมุกนัยายนนี้
คำดกันว่ำเกำหลีเหนือและ

เกำหลใีต้ก�ำลงัเจรจำกนัเพือ่ก�ำหนด
วนัท่ีแน่นอนส�ำหรับกำรประชมุสดุยอด 
คร้ังท่ี 3 ระหว่ำงสองผูน้�ำเกำหลี 
และยังมกีำรคำดกนัด้วยว่ำผูน้�ำของ
เกำหลใีต้จะใช้กำรประชมุสุดยอดท่ี
กรงุเปียงยำงโน้มน้ำวให้ผูน้�ำเกำหลี 
เหนอืออกมำตรกำรทีเ่ป็นรูปธรรม
เพ่ือเดินไปสูก่ำรปลดอำวธุนวิเคลยีร์ 
ทัง้นี ้ประธำนำธบิดมุีนจะเป็นผูน้�ำ
เกำหลใีต้คนแรกในรอบ 11 ปีทีเ่ดนิ
ทำงเยอืนกรงุเปียงยำง

อตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกลุ
เงนิลีราตรุกกีบัดอลลาร์สหรฐั
ต�า่สดุเป็นประวตักิารณ์รอบใหม่ 
ขณะที่ประธานาธิบดีตุรกีขอ
ท�าการค้ากบัจีน รสัเซีย และทกุ
ชาตทิีต้่องการปลดแอกจากเงนิ
ดอลลาร์สหรฐั 

ส�ำนกัข่ำวต่ำงประเทศรำยงำน
จำกเมอืงอสิตันบูล ประเทศตรุก ีว่ำ
อตัรำแลกเปลีย่นอย่ำงเป็นทำงกำร
ระหว่ำงสกลุเงนิลรีำตรุกกีบัดอลลำร์
สหรฐัปิดตลำดเมือ่สดุสปัดำห์ทีผ่่ำน
มำด้วยรำคำประมำณ 6.4 ลีรำตุรกี
ต่อดอลลำร์สหรฐั ค่ำเงนิลรีำตรุกี
ทรุดลงอย่ำงต่อเนือ่งมำกกว่ำ 40% 
แล้วตัง้แต่ต้นปีนีจ้ำกควำมขดัแย้ง
หลำยเรือ่งระหว่ำงรฐับำลสหรฐักบั
รัฐบำลตุรก ีซึง่ประธำนำธบิดโีดนัลด์ 
ทรมัป์ ของสหรฐั ประกำศตลอด
ระยะเวลำท่ีผ่ำนมำว่ำจะเดนิหน้ำ
เพิม่มำตรกำรกดดนัทำงเศรษฐกจิ
ต่อตรุก ี ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง 2 
ประเทศตงึเครียดอย่ำงต่อเน่ืองต้ังแต่
เกดิควำมพยำยำมรฐัประหำรโค่น
ประธำนำธบิดเีรเซป เทย์ยปิ เออร์
โดกนั ของตุรก ีเม่ือเดอืนกรกฎำคม 
2559 กำรทีต่รุกเีตรยีมรบัมอบระบบ
ป้องกันทำงอำกำศเอส-400 จำก
รัสเซีย ควำมขัดแย้งกับสหรัฐใน

ประเด็นกองก�ำลังนักรบเคิร์ดใน
ซเีรยี ล่ำสดุคอืกรณรีฐับำลตรุกจัีบกุม
บำทหลวงแอนดรว์ู บรนัสนั เมือ่
เดอืนตลุำคม 2559 และด�ำเนนิคดี
ในข้อหำก่อกำรร้ำย ซึง่รฐับำลสหรฐั
จะจัดกำรชดุใหญ่ตรำบใดทีบ่ำทหลวง 
บรนัสนัยงัไม่ได้รบัอสิรภำพ

ประธำนำธิบดทีรมัป์ทวตีข้อควำม
เกีย่วกับสถำนกำรณ์ของค่ำเงนิลีรำ
ตรุกว่ีำก�ำลงัผนัผวนอย่ำงหนักเม่ือ
เทยีบกบัค่ำเงินดอลลำร์สหรฐั  อย่ำงไร
กต็ำม ผูน้�ำสหรฐัได้สัง่ให้มกีำรขึน้
ภำษอีะลมูเินยีมและเหลก็กบัตรุกี
อกี 2 เท่ำ เป็น 50% และ 20% 
ตำมล�ำดบั คำดว่ำจะส่งผลให้ค่ำเงิน
ลรีำตุรกยีิง่มแีนวโน้มอ่อนลงอกี

ในเวลำเดยีวกนัประธำนำธบิดี
ตรุกกีล่ำวระหว่ำงกำรลงพืน้ทีป่รำศรยั
ตำมเมอืงหลำยแห่งในภำคตะวนั

ออกเฉียงเหนอืของประเทศว่ำ กลุม่
ผูส้นับสนุนควำมพยำยำมรัฐประหำร
เมื่อ 2 ปีที่แล้วก�ำลังใช้กลยุทธ์
สงครำมเศรษฐกิจเพื่อท�ำลำย
เสถยีรภำพของตรุก ีแม้ไม่ได้กล่ำว
พำดพงิประเทศใดโดยตรง แต่เรยีก
ร้องให้ประชำชนร่วมกนัต่อสูด้้วย
กำรแปรสภำพเงนิดอลลำร์สหรฐั
และทองค�ำกลบัมำเป็นเงนิลรีำตรุกี
เพือ่สนบัสนนุเศรษฐกจิของประเทศ 
ปัจจบุนัตุรกเีป็นประเทศทีม่ขีนำด
เศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบั 17 ของ
โลก พร้อมกนัน้ีประธำนำธิบดีตรุกี
ประกำศระหว่ำงกำรประชมุพรรค
เอเคทีเ่มืองไรซ์ว่ำ ตรุกีพร้อมหนัไป
ท�ำกำรค้ำกบัจนี รสัเซีย และยเูครน 
โดยใช้เงนิลรีำตรุกเีอง รวมท้ังทุก
ประเทศในยโุรปทีต้่องกำรปลดแอก
จำกเงินสกลุดอลลำร์

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

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

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

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จ�ากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

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



ปีที่ 19 ฉบับที่ 4893 (1418) วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

IT APP-P1-070518

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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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

‘SCB M’ประสบการณ์ใหม่การช็อปปิ้ง

ธนำคำรไทยพำณชิย์และเดอะมอลล์ 
กรุป๊ ร่วมสร้ำงประวติัศำสตร์หน้ำ
ใหม่แห่งวงกำรค้ำปลีกเมืองไทย
ด้วยกำรเปิดตวัโครงกำร “SCB M” 
ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “Call it 
eMperience” ทีจ่ะพลกิประสบกำรณ์
ชอ็ปป้ิงรปูแบบใหม่แบบไร้รอยต่อ
เชือ่มโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้ำ
ด้วยกนั 

นายอาทิตย์ นันทวิทยา 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ธนาคาร
ไทยพาณชิย์ กล่ำวว่ำ กำรร่วมมอื
กันในครั้งนี้นับเป็นก้ำวส�ำคัญที่
สะท้อนให้เหน็ถงึควำมมุง่มัน่ของ
ไทยพำณิชย์ที่จะไม่เป็นเพียงแค่
ธนำคำรอกีต่อไป แต่เป็นองค์กรที่
น�ำเทคโนโลยใีหม่ๆมำพัฒนำควำม
แขง็แกร่งให้กบัพนัธมติรทำงธรุกจิ 
เสรมิขีดควำมสำมำรถ และเพิม่โอ
กำสใหม่ๆ ซึง่กำรจบัมอืเดนิไปข้ำง
หน้ำด้วยกันของไทยพำณิชย์และ
เดอะมอลล์ กรุป๊ ในครัง้นีจ้ะสำมำรถ
ยกระดบักำรให้บรกิำรทีดี่ทีส่ดุ มอบ
โลกใหม่ประสบกำรณ์ใหม่ให้แก่
ลกูค้ำ และน�ำพำให้ท้ังสององค์กร
เข้ำไปนัง่อยูใ่นใจของลกูค้ำ กลำย
เป็นองค์กรที่น่ำช่ืนชมท่ีสุด และ
พร้อมเป็นทกุอย่ำงเพือ่ลกูค้ำทกุคน

นางสาวศภุลกัษณ์ อมัพชุ 
ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั 
เดอะมอลล์ กรุป๊ จ�ากดั กล่ำวว่ำ 

บนพรมด�ำอย่ำงเนอืงแน่น ตืน่ตำ
กบัโชว์เปิดโลกนวตักรรม Futuristic 
ถ่ำยทอด Innovation ทีท่นัสมยัจำก
หลำกหลำยเจเนอเรชัน่ โดยได้เหล่ำ
นกัแสดงและสดุยอดนำงแบบ-นำย
แบบกว่ำ 200 ชวีติ ร่วมสร้ำงควำม
ตระกำรตำ พร้อมเปิดตวัพรีเซน็เตอร์ 
“ใหม่-ดำวกิำ โฮร์เน่” ซเูปอร์สตำร์
สำวแถวหน้ำที่มำร่วมถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์กำรช็อปปิ้งรูปแบบ
ใหม่ผ่ำนบตัร “SCB M VISA” 
พร้อมรับอภิสิทธิ์โปรโมชั่นสุด
เซอร์ไพรส์ 

ขวญัแก้ว สริจินิดา ร่วมกบัฐานพล มานะวุฒิเวช เปิดแคมเปญ “อิม่กับทร ูExclusively 
at CPN” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “จานเด็ด 7 บาท” และยังได้ร่วมแบ่งปันความสุขให้
กบัมลูนธิิการกุศลต่างๆเม่ือรบัประทานอาหารท่ีร่วมรายการ ณ ศนูย์การค้าเซน็ทรลั
เวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 

ภญ.ภทัรดิา ทรงงามทรพัย์ ผูจ้ดัการฝ่ายผลติภัณฑ์ บรษิทั เอน็บดี ีเฮลท์แคร์ จ�ากดั 
ผู้จัดจ�าหน่ายเวชส�าอางภายใต้แบรนด์ “PROVAMED” ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก
ในโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา อบรม
ความรู้ให้กับน้องๆ เพื่อเตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

“SCB M” จะตอบทกุควำมต้องกำร
ด้ำนไลฟ์สไตล์ของลูกค้ำทกุกลุม่อย่ำง
ครบวงจรหลำกหลำยประเภทบัตร
เครดติ อกีทัง้บรกิำรเครือ่งรบัช�ำระ
เงนิท่ีรองรบักำรช�ำระเงนิทกุประเภท
ด้วย Electronic Signing, Online 
Shopping Platform, Payment 
Gateway นอกจำกน้ียงัจงูใจให้ลูกค้ำ
ใช้เวลำต่อเนือ่งในศนูย์กำรค้ำด้วย 
Chatbot ทีจ่ะตอบทุกค�ำถำมและน�ำ
เสนอโปรโมชัน่ทีเ่หมำะสมกับลูกค้ำ
แต่ละท่ำนแบบ Real time สะดวก
สบำยด้วยเทคโนโลยสีดุล�ำ้ เพือ่สร้ำง

ควำมประทบัใจสูงสุด
ส�ำหรับบรรยำกำศงำนฉลอง

ควำมร่วมมือสดุอลงักำรกบักำรเปิด
โครงกำร“SCB M” ในครัง้นี ้คบัคัง่
ด้วยเหล่ำพนัธมติรทำงธรุกจิ บรรดำ
แขกผูมี้เกยีรตจิำกหลำกหลำยวงกำร 
พร้อมทัง้เหล่ำเซเลบรต้ีิระดบัทอ็ป
ของเมอืงไทย อำท ิกมลสทุธิ ์ทพัพะ
รงัส,ี พชัรพมิล ยงัประภำกร, จรีำ
นชุ ภริมย์ภกัด,ี อลสิำ พนัธศุกัดิ,์ 
ภวูนำถ คนุผลนิ, วศิรุต รงัษสีงิห์
พพิฒัน์ และหลวง-พส ุลปิตพลัลภ 
ให้เกยีรตร่ิวมเดินอวดโฉมจดัเตม็
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