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หลังมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯแต่งต้ังคณะ
กรรมการการเลือกต้ังชดุใหม่
กเ็กดิปรากฏการณ์ดีใจจนออก
นอกหน้า เพราะช่วยคลาย
ประเดน็ร้อนทางการเมอืงไป
ได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่เรือ่งการยืน่แก้ไข พ.ร.ป.กกต. 
ท่ีถกูโยงไปไกลถงึจงใจใช้เล่ือน
เลอืกตัง้ เมือ่ม ี กกต.ชดุใหม่
แล้วการคัดเลอืกผูต้รวจการ

เลอืกตัง้คงไม่เป็นประเด็นอกี
ต่อไป เพราะจะเป็นการคดั
เลือกและแต่งตัง้โดย กกต.ชดุ
ใหม่ 5 คนที ่สนช. เป็นผูค้ดั
เลอืกมาเองกบัมอื เมือ่การคัด
เลือกผูต้รวจการเลอืกตัง้ไม่ใช่
ประเดน็ปัญหาอกีต่อไป สิง่ที่
น่าจะมคีวามชดัเจนตามมาคอื
เรือ่งการท�าไพรมารโีหวตและ
การแบ่งเขตเลอืกตัง้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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หลังมีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯแต่งตั้งประธานและคณะ
กรรมการการเลอืกต้ัง (กกต.) ชุด
ใหม่ น่าจะท�าให้การเมอืงคลายปม
ท่ีก�าลังขมงึเกลียวลงไปได้พอสมควร 

โดยเฉพาะประเดน็ทีม่สีมาชกิ
สภานติบัิญญติัแห่งชาติ (สนช.) 36 
คน เข้าชือ่กนัยืน่ร่างแก้ไขพระราช
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (พ.ร.ป. 
กกต.) ที่ถูกน�าไปโยงผลกระทบ
หลายประเดน็ เช่น ประเดน็ร้อน
อย่างการเลือ่นเลือกตัง้

เมือ่ กกต.ชดุใหม่ได้รบัการ
แต่งตัง้อย่างเป็นทางการแล้ว
เท่ากับว่า กกต. ชดุท่ีมนีายศุภ
ชยั สมเจรญิ เป็นประธาน ต้อง
พ้นจากการท�าหน้าทีท่นัที 

เมือ่ กกต.ชดุเดมิพ้นจากหน้าที่ 
การคดัเลอืกผูเ้หมาะสมเป็นผูต้รวจ
การเลอืกตัง้ทีถู่กน�าไปโยงว่าเป็น

ทางสะดวก

สาเหตุของการย่ืนแก้ไข พ.ร.ป.กกต. 
เนือ่งจากผูมี้อ�านาจไม่พอใจรายชือ่ 
ก็พ้นจากมือ กกต.ชุดเก่ามาเป็น
หน้าท่ีของ กกต.ชุดใหม่ท่ีจะเป็นผู้
ท�าการคดัเลอืกและประกาศแต่งตัง้

เมื่ออ�านาจการคัดเลือกและ
แต่งตัง้ผูต้รวจการเลือกตัง้มาอยูใ่น
มอืของ กกต.ชดุใหม่ที ่สนช. เป็น
ผู้คัดเลอืกมาเองกบัมือแล้ว ต้องตาม
กนัต่อว่าจะยงัเดนิหน้าแก้ไข พ.ร.ป. 

กกต. ต่อไปหรอืไม่ 
ถ้าไม่แก้ก็ชดัเจนว่าการย่ืนแก้ไข

ที่ผ่านมาเพราะไม่พอใจรายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการ
เลอืกตัง้รอบแรก 600 กว่าคน จงึ
ต้องการแก้กฎหมายเพ่ือล้มกระดาน
ให้คดัเลอืกใหม่ แต่ถ้ายังเดนิหน้า
แก้ไข พ.ร.ป.กกต. ต่อไปเพือ่ปรบั
วธิคีดัเลอืกผูต้รวจการเลอืกตัง้กพ็อ
มีเหตอุนัควรเช่ือได้ว่ายืน่แก้ไขตาม

หลกัการ ไม่มวีาระซ่อนเร้นอย่างที่
หลายฝ่ายกงัวลกนั

อกีประเดน็ทีต้่องตดิตามกนั
ต่อไปคอื หลัง กกต.ชดุใหม่ภายใต้
การน�าของนายอทิธพิร  บญุประคอง 
ประธาน กกต. เข้าท�าหน้าทีแ่ล้วจะ
เอาอย่างไรกบับญัชีรายชือ่ผูต้รวจ
การเลือกตัง้ทีผ่่านการคดัเลอืกรอบ
แรกมาแล้ว จะใช้บญัชีเดิมเพือ่คดั
เลือกผู้ตรวจการเลือกต้ังให้เหลือ
ตามจ�านวนทีก่ฎหมายก�าหนด หรอื
จะโละบญัชีเดิมทิง้แล้วเริม่ต้นนบั
หนึง่ใหม่

ไม่ว่า สนช. จะเดินหน้าแก้ 
พ.ร.ป.กกต. ต่อไปหรอืไม่ ไม่ว่า 
กกต.ชดุใหม่จะใช้บญัชเีดมิหรอืโละ
ทิง้แล้วรบัสมคัรผูต้รวจการเลอืกต้ัง
ใหม่ สิง่ทีห่ลายฝ่ายคงเบาใจไปได้
เปลาะหนึง่คอื ทัง้ 2 กจิกรรมไม่น่า
ส่งผลกระทบท�าให้โรดแมพ็เลอืกตัง้
ต้องเล่ือนออกไปจากเดมิ

ท้ังน้ี สังเกตได้จากอาการดใีจ
จนออกนอกหน้าของนายวิษณุ 
เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีซึง่
เป็นมอืกฎหมายคนส�าคัญของรฐับาล
ทหาร คสช. ทีเ่ตรยีมหารอืกบั กกต.
ชดุใหม่เกีย่วกบัเรือ่งไพรมารโีหวต 
การแบ่งเขตเลอืกตัง้ และการคดั
เลอืกผูต้รวจการเลอืกตัง้

“ตืน่เต้นส ิเพราะมเีรือ่งให้ต้อง
ท�ากันหลายอย่าง จะได้เสร็จๆไป”

เป็นประโยคทีน่ายวษิณตุอบ
ค�าถามกบัผูส่ื้อข่าวทีว่่าดูตืน่เต้นทีมี่
การประกาศรายชือ่ กกต.ชดุใหม่แล้ว 

ตคีวามในค�าตอบได้ว่า เมือ่
ม ีกกต.ชดุใหม่แล้วทกุอย่างจะ
เดนิหน้าไปตามเป้าหมายได้โดย
ไม่มอุีปสรรคนัน่เอง

เมื่อมี กกต.ชุดใหม่แล้ว

ทุกอย่างจะเดินหน้าไปตามเป้าหมาย

โดยไม่มีอุปสรรคนั่นเอง
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In Brief : ย่อความ

โกงไม่มีลิมิต

ทรรศนะ

แม้จะจดัประชมุสมัมนาปราบ

โกงกนัหลายครัง้กไ็ม่สามารถ

ลดการโกงได้เลย จับมือถือ

แขนถ่ายทอดสดไปทัว่บ้านทัว่

เมือง การทุจริตคอร์รัปชันก็

ไม่ได้ลดลง แถมยังหนักกว่า

เดิมเสียอีก 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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ยากจนพิเศษ
“ประสาร ไตรรตัน์วรกลุ” ประธาน
กรรมการบรหิารกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศกึษา (กสศ.) กล่าวถงึ “การ
ปฏริปูประเทศ” โดย “การปฏริปูการ
ศึกษา” เป็น 1 ใน 2 เรือ่งการปฏริปูที่
ถกูระบใุนรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจบุนั 

รัฐธรรมนูญ มาตรา 261 ก�าหนดให้
ม ี“คณะกรรมการอสิระเพือ่การปฏิรปู
การศกึษา (กอปศ.)” และมาตรา 54 
ก�าหนดให้จัดต้ังกองทนุเพือ่ใช้ในการช่วย
เหลอืผูข้าดแคลนทนุทรพัย์ ลดความ
เหลือ่มล�า้ในการศกึษา เสรมิสร้างและ
พฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพคร ูให้
แล้วเสรจ็ภายใน 1 ปีหลงัรฐัธรรมนญูมี
ผลบงัคบัใช้

เป็นครัง้แรกในไทยท่ีมกีารพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาค
ทางการศกึษาระดบัชาต ิ (Information 
System for Equitable Education : 
iSEE)  เชือ่มโยงเลขประจ�าตวั 13 หลัก 
กลุม่เป้าหมายกองทุนกว่า 4 ล้านคน 
เชือ่มโยงฐานข้อมลูขนาดใหญ่ 6 กระทรวง 
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบทุกมิติในการลด
ความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา

ระบบ iSEE จะช่วยให้เห็นเด็ก 
เยาวชน และประชาชนทุกคนทีเ่ป็นกลุม่
เป้าหมายของกองทนุ เพือ่ไม่ให้ถูกทิง้ไว้
ข้างหลังอกีแม้แต่คนเดยีว

ทีน่่าสนใจคอืข้อมูลรายบคุคลของ
นกัเรยีนในสถานศกึษาสงักดั สพฐ. มากกว่า 
1.6 ล้านคนท่ัวประเทศทีค่รอบครวัมสีถานะ
ยากจน รายได้ครวัเรอืนต�า่กว่า 3,000 
บาทต่อคนต่อเดอืน มสีภาพทีอ่ยูอ่าศยั
ทรดุโทรม ผูป้กครองไม่มรีายได้ ไม่มี
รถยนต์ และไม่มีทีด่นิท�ากนิเกนิ 1 ไร่

ในจ�านวนนี้มีนักเรียนประมาณ 
620,000 คนท่ีผูป้กครองมีรายได้เฉล่ีย
เพียงเดอืนละ 1,281 บาทต่อคน หรอื
เฉลี่ยเพียงวันละ 42.70 บาทเท่าน้ัน 
นกัเรยีนกลุม่นีเ้รยีกว่า “นกัเรยีนยากจน
พเิศษ” ซึง่ต้องช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

นีค่อืหนึง่ในความเหล่ือมล�า้ใน
ยคุ “รวยกระจกุ จนกระจาย”! 

การโหมประชาสมัพันธ์ว่ารัฐธรรมนญู
ฉบับปัจจบัุนเป็นฉบับปราบโกง ปราบ
คอร์รัปชัน แต่ผลการวิจัยก็พบว่า
ประเทศไทยยังมีปัญหาการทุจริต
คอร์รปัชนัอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้มคี�าถาม
ว่ารฐับาลทหารมอี�านาจมากมายแต่
ท�าไมไม่สามารถลดการโกงได้ 

อาตมาพูดหลายครัง้แล้วว่าเมอืง
ไทยขณะนีถื้อว่าโกงกนับ้าระห�า่ โกง
ไม่มลีมิติ โกงตัง้แต่คนไร้ทีพึ่ง่ โกง
อาหารกลางวันเด็ก ขณะท่ีการโกงใน
ระบบราชการกม็มีากมาย ภาครัฐและ
เอกชนทีเ่คยออกมาสร้างกระแสต่อ
ต้านการทจุรติคอร์รปัชนักนัใหญ่โต ก็
มคี�าถามว่าจะปราบโกงหรอืช่วยกนัโกง  

แม้จะมกีารจดัประชมุสมัมนา
ปราบโกงกนัหลายครัง้กไ็ม่สามารถ
ลดการโกงได้เลย แม้แต่เบีย้เลีย้ง
การประชมุกม็คี�าถามว่าเป็นการ
โกงหรอืไม่ จบัมอืถอืแขนถ่ายทอด
สดไปทัว่บ้านทัว่เมอืง มอืทีไ่ขว้ที่
อกท่ีไขว้กนั ใครจะไขว้ใคร การ
ทจุรติคอร์รปัชนัก็ไม่ได้ลดลง แถม
ยังหนักกว่าเดิมเสยีอกี 

รัฐบาลนี้คุยนักคุยหนาว่าเป็น

รฐับาลทีไ่ม่โกงและจะปราบโกงให้สิน้
ซาก ไล่รฐับาลทีข้ี่โกง แต่ตอนน้ีกลับ
มกีารโกงกนับ้าระห�า่ ก็หวังว่ารัฐบาล
นีจ้ะยงัจรงิจงักบัการปราบโกงและเอา
คนโกงมาลงโทษ การปราบโกงถอื
เป็นวาระแห่งชาตทิีต้่องท�าอย่างจรงิจงั
และไม่เลอืกปฏบิตั ิ ไม่ปล่อยคนโกง
ให้ลอยนวล 

เราช่ืนชอบและเชียร์นายกฯคนนี้
ว่าซือ่สตัย์สจุรติ แล้วกต้็องท�าให้เรือ่ง
โกงลดลงด้วยไม่ให้เสียแต้มเสยีคะแนน 
เพราะยังมีการโกงกนับ้าระห�า่ จนเสีย
ช่ือ เสียเศรษฐกจิ โกงจนถกูประจาน
ไปทัว่โลก

รฐับาลอยูม่า 4 ปี ถอืว่าเป็น
รัฐบาลท่ีอยูน่าน ท้ังยงัมอี�านาจ
มากมาย จงึต้องท�าให้เหน็ผลงาน 
ไม่ใช่เกรงใจกนั เชยีร์กนัไปเชยีร์
กนัมา นายกฯไม่โกงกต้็องไม่ปล่อย
ให้คนอืน่โกงด้วย ต้องไม่ละเลย
ท่ีจะปราบโกง อย่างสิงคโปร์และ
ฮ่องกงทีเ่ศรษฐกจิดกีเ็พราะเขา
ปราบโกงกนัจริงจงั ยงัไงกข็อให้
ก�าลังใจหน่วยงานปราบโกงให้
ท�างานเต็มที ่แต่อย่าผสมโรงโกง
ซะเองกแ็ล้วกัน  

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

วิกฤตค่าเงินตุรกีกระทบไทยวงจ�ากัด

สนับสนนุ : วรรธนา มงคลศร ีรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
น�าเข้าแห่งประเทศไทย เปิดการอบรม “ก้าวสู่ Thailand B2B E-Marketplace ด้วย 
Thaitrade.com” เพือ่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถงึโอกาสและช่องทางการส่ง
ออกสนิค้าและบรกิารไปยงัต่างประเทศผ่านเวบ็ไซต์ Thaitrade.com

อบรม : ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ร่วมกบั
ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ เปิดหลกัสตูรฝึกอบรมการจัดการนวตักรรมส�าหรบัผู้
ประกอบการ ภายใต้โครงการ Innovation Driven Enterprise to Initial Public 
Offering (IDE to IPO) ครัง้ท่ี 2 

นางณฐัญา นยิมานสุร ผู้ช่วย
เลขาธกิาร ส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) กล่าวว่า กรณวีกิฤตค่าเงนิ
ตรุกไีม่ส่งผลกระทบภาพรวมอตุสาห 
กรรมกองทนุรวมไทย เพราะมลูค่า
การลงทนุของกองทนุรวมไทยใน
ตรุกมีเีพยีง 7,000 ล้านบาท หรอื
ร้อยละ 0.15 ของมลูค่าทรพัย์สนิ
สทุธขิองกองทนุรวมไทย เป็นการ
ลงทุนของกองทนุรวมตราสารหนี้ 
2 กองทุน ภายใต้การจดัการของ
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ 2 
แห่ง ในเงนิฝากและตราสารหนีข้อง
ธนาคารตุรกีสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั
และยโูร ซ่ึงมกีารป้องกันความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียนเต็มจ�านวน ผู้ลงทุน
จึงไม่ควรวิตกกังวลเกนิไป แต่ควร
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ซึ่ง
บริษทัจดัการทีม่กีารลงทุนในตรุกี
ได้ตดิตามสถานการณ์ในตรุกแีละ
ผลกระทบต่อกองทุนรวม 

นางจันทวรรณ สุจรติกลุ ผูช่้วย
ผูว่้าการสายยุทธศาสตร์และความ
สัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ความ
เชือ่มโยงทางการค้า การลงทนุ และ
การเงนิของไทยกบัตรุกไีม่สงูมาก 
ผลกระทบต่อตลาดการเงนิไทยอยู่

ตลท.ห้ามซื้อขายหุ้น11บจ.ชั่วคราว 

ก.ล.ต. และ ธปท. ตดิตามสถานการณ์ค่าเงินตุรกีอ่อนค่า ยนักระทบ
ตลาดเงนิ-ตลาดทุนไทยในวงจ�ากดั กองทนุรวมลงทนุในตุรกเีพยีง
ร้อยละ 0.15 ศนูย์วจิยักสิกรไทยชีก้ารเงนิยโูรอาจมคีวามเสีย่ง

ในวงจ�ากดั 
ด้านศนูย์วจิยักสิกรไทยประเมิน

สถานการณ์ค่าเงนิลรีาของตรุกว่ีา 
แม้จะคลายตวัลง แต่ด้านเสถยีรภาพ
ยงัมอียู่ ท�าให้ทางการตรุกต้ีองเร่ง
แก้ปัญหาพื้นฐานคือการขาดดุล
บญัชเีดนิสะพดัและอตัราเงนิเฟ้อที่
สงูมาก ธนาคารกลางตรุกีอาจต้อง

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ประกาศขึน้เครือ่งหมาย SP 
ห้ามการซือ้ขายหลักทรพัย์บรษิทัจด
ทะเบยีน 11 แห่ง เป็นการชัว่คราว
ตัง้แต่วนัที ่15 สงิหาคม 2561 เนือ่งจาก
ไม่สามารถส่งงบการเงนิได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่�าหนด ประกอบด้วย 
บรษัิท ชโูอ เซน็โก (ประเทศไทย) 
จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั เอน็เนอร์ยี่ 
เอร์ิธ จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั จ ีสตลี 
จ�ากัด (มหาชน), บรษิทั อินเตอร์ 
แนชัน่เนลิเอนจเีนยีรงิ จ�ากดั (มหาชน) 

บรษิทั อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็
เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน), 
บริษัท เค.ซ.ี พรอ็พเพอร์ตี ้ จ�ากดั 
(มหาชน), บรษิทั แอล.ว.ีเทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน), บริษัท เนชั่น 

มลัติมเีดีย กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน), 
บรษิทั โพลารสิ แคปปิตลั จ�ากดั 
(มหาชน), บรษิทั ซนัไทยอุตสาหกรรม
ถงุมอืยาง จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั 
ยานภณัฑ์ จ�ากดั (มหาชน) 

นอกจากนีต้ลาดหลักทรพัย์ฯ
ยังได้ประกาศขึ้นเครื่องหมาย C 
บรษิทัจดทะเบยีน 15 แห่ง ทีก่�าหนด
ให้ผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วย
เงนิสด ตัง้แต่วนัที ่ 16 สงิหาคม
เป็นต้นไป เน่ืองจากงบการเงิน
ไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มถินุายน 2561 มส่ีวนของผูถ้อืหุน้
น้อยกว่า 50% ของทนุช�าระแล้วคอื 
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ�ากดั (มหาชน), บริษทั เอควิ เอส
เตท จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั เอเชยี

ซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน), 
บรษิทั ดจิติอลเทค แพลนเนต็ จ�ากัด 
(มหาชน), บรษัิท อตุสาหกรรม อี
เล็คโทรนิคส์ จ�ากดั (มหาชน), บรษัิท 
อเีอม็ซ ีจ�ากดั (มหาชน), บรษิทั ฟูด้ 
แคปปิตอล จ�ากดั (มหาชน) 

บริษัท จี เจ สตีล จ�ากัด 
(มหาชน), บริษทั ไฮโดรเท็ค จ�ากดั 
(มหาชน), บรษิทั เอม็พจี ีคอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากัด (มหาชน), บริษัท สยาม
สปอร์ต ซนิดเิคท จ�ากดั (มหาชน), 
บรษิทั ที เอน็จเินยีร์ริง่ คอร์เปอร์
เรช่ัน จ�ากัด (มหาชน), บรษิทั ไทย
ฟิล์มอินดัสตรี่ จ�ากัด (มหาชน), 
บรษิทั ทรซีกิตีไ้ฟว์ จ�ากดั (มหาชน) 
และบริษทั ยนูคิ ไมน่ิง เซอร์วสิเซส 
จ�ากดั (มหาชน) 

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก แม้จะ
ท�าให้เศรษฐกจิตุรกชีะลอตัวลง แต่
จะได้รับความเชือ่มัน่จากนกัลงทุน
มากกว่ามาตรการแทรกแซงตลาด 
เช่น การควบคมุเงนิทนุเคลือ่นย้าย 

หากตรุกเีกดิวกิฤตเศรษฐกจิอาจส่ง
ผลต่อตลาดการเงนิโลก โดยเฉพาะ
ภาคธนาคารของยุโรป เน่ืองจาก
ภาคธนาคารในยโุรปกับตรุกมีคีวาม
เชือ่มโยงกนัในระดบัค่อนข้างสงู
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เดินมาถูกทาง  
โฆษกกระทรวงต่างประเทศ
สหรัฐแถลงว่า การเจรจากับ
เกาหลีเหนือตามท่ีประธานาธบิดี
โดนลัด์ ทรมัป์ ได้ประชมุสุดยอด
กับนายคิม จอง-อึน ผู ้น�า
เกาหลเีหนอื เม่ือเดือนมถุินายน 
และการหารอืระหว่างรัฐมนตรี
ต่างประเทศสหรัฐกับคณะเจ้า
หน้าทีร่ะดบัสงูเกาหลเีหนอืเป็น
ไปในแนวทางทีเ่หมาะสม รฐับาล
สหรฐัมองว่าการพบเจรจาและ
หารือกันมีความคืบหน้าเพ่ือ
ผลักดันไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง 
และดีขึ้นกว่าระดับปรกติมาก 

ห่วงเอเชี่ยนเกมส์ 
ชาวอนิโดนเีซยีมคีวามกงัวลจาก
ปัญหาสภาพอากาศทีเ่ป็นอนัตราย
ต่อสขุภาพในกรุงจาการ์ตา และ
ไฟไหม้ป่าหลายจุดใกล้เมอืงปา
เลมบงั ซึง่เป็นสถานทีจ่ดัการ
แข่งขันกฬีาเอเชีย่นเกมส์ ผูอ้ยู่
อาศยัในกรงุจาการ์ตากลา่วว่า 
ระบบคมนาคมล้าสมัยท�าให้
คณุภาพอากาศในเมอืงหลวงเลว
ร้าย กรงุจาการ์ตาจงึงดักลยทุธ์
ต่างๆมาใช้ ตัง้แต่จ�ากดัจ�านวน
รถยนต์ส่วนบุคคลตามป้ายทะเบยีน
เลขคู่-ค่ี จดัท�าทางวิง่พเิศษส�าหรบั
ช่วงการแข่งขนัเอเชีย่นเกมส์ 

นวิยอร์กฝนตกหนกั 
ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักท�าให้
เกิดน�้าท่วมฉับพลันทางตอน
เหนอืของรฐันวิยอร์ก สร้างความ
เสียหายให้กับสะพาน รถยนต์ 
บ้านเรือน และถนนหลายสาย 
ผูค้นหลายสบิคนตดิค้างอยูต่าม
บ้านเรอืน ล่าสุดยงัไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ 
นายแอนดริว คูโอโม ผู้ว่าการ
รัฐนิวยอร์ก ได้ประกาศภาวะ 
ฉกุเฉนิในกว่า 10 เขตเทศมณฑล 
ขณะทีเ่ครือ่งจกัรขนาดใหญ่ถกู
ส่งไปเคลือ่นย้ายเศษซากต่างๆ
ที่ปิดกั้นเส้นทางสัญจร

ข่าวย่อย
ตุรกีสวนกลับคว�่าบาตรสหรัฐ 

สะพานมอเตอร์เวย์ช่วงระยะทาง 
200 เมตร ที่ความสูง 45 เมตร ที่
เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี พังถล่ม
ลงมาสู่เบื้องล่างขณะที่มีรถยนต์
และรถบรรทุกแล่นอยู่เมื่อเช้าวัน
อังคารที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วย
กู้ภัยช่วยชีวิตผู้ประสบภัยออกมา
ได้หลายสิบคน และประกาศว่าจะ
ท�างานตลอด 24 ชัว่โมงไปจนกว่า
จะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ให้รอดชีวิตออกมาได้จนหมด  

เจ้าหน้าที่อิตาลีกล่าวว่า พบ

ศพจ�านวนกว่า 30 รายแล้ว และ
เจ้าหน้าที่ยังคงออกค้นหาผู้ท่ีอาจ
รอดชวีติใน 3 จุดทีเ่หลอื และกล่าว
ว่าโชคดทีีว่นัพธุเป็นวนัหยุดราชการ 
ท�าให้การจราจรบนทางด่วนพเิศษ
มอเตอร์เวย์ในเขตอุตสาหกรรมมี
รถยนต์บางตา ขณะที่มีประชาชน

อติาลกีูภั้ยมอเตอร์เวย์ถล่มต่อเนือ่ง 
ร่วมมุงดูที่จุดเกิดเหตุท่ามกลาง
เฮลคิอปเตอร์เข้า-ออกในเขตพืน้ท่ี
เพ่ือร่วมค้นหา หน่วยกู้ภยัเร่งท�างาน
อย่างเต็มท่ี ท้ังใช้สุนขัดมกลิน่และ
เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกไป

สาเหตทุีท่�าให้สะพานพงัถล่มลง
มายงัไม่ทราบแน่ชดั ซึง่ทางส�านกังาน
อยัการจะเข้ามาสอบสวนเรือ่งนี ้ แต่
ยงัไม่ได้ก�าหนดเป้าหมายชัดเจน นาย
ดานโิล โทนเินลลี รัฐมนตรคีมนาคม
ของอติาล ี กล่าวว่า สะพานพงัถล่ม
เป็นสิง่ท่ียอมรบัไม่ได้ 

ตุรกีประกาศคว�่าบาตรสินค้า
อเิลก็ทรอนิกส์จากสหรฐั ตอบโต้
ความขดัแย้งกับสหรฐัทีท่�าให้
ค่าเงินลรีาดิง่ลงเป็นประวตักิารณ์ 
ขณะที่ตลาดเงินในยุโรปหวั่น
วิตกต่อสถานการณ์นี้ 

ประธานาธิบดเีรเซป เทย์ยพิ 
เออร์โดกนั ของตรุก ีกล่าวในการ
ประชุมที่กรุงอังการาว่า ตุรกีจะ
ด�าเนินมาตรการที่จ�าเป็นทาง
เศรษฐกจิและจะคงจุดยนืทางการ
เมอืงเอาไว้ โดยเงนิตรุกอ่ีอนค่าส่ง
ผลกระทบกบัตลาดเงนิทัว่โลก รวม
ถงึตลาดหุ้นสหรฐัและยโุรป อย่างไร
กต็าม ค่าเงนิลีราปรบัข้ึนมาในวนั
นีอ้ยู่ที ่ 6.53 ลรีาตรุกต่ีอดอลลาร์
สหรัฐ โดยได้แรงหนนุตามข่าวที่
ตุรกีสร้างความเชื่อมั่นให้กับนัก
ลงทนุ ความสมัพันธ์ระหว่างตรุกี
กับสหรัฐถงึจดุตกต�า่จากผลประโยชน์
ในซีเรีย ตุรกีมีแผนจัดซื้อระบบ
ยุทโธปกรณ์จากรัสเซีย และยัง
ควบคมุตวับาทหลวงชาวอเมรกินัที่
สนับสนุนการก่อรฐัประหารในตรุกี

ประธานาธบิดตีรุกรีะบถุงึการ
อ่อนตวัของค่าเงนิลรีาว่า เป็นผลมา
จากแผนการร้ายของสหรฐัท่ีต้องการ
โจมตเีศรษฐกจิตุรก ี แต่เช่ือว่าค่า
เงินจะกลับมาอยู่ในระดับสมเหตุ

สมผลในไม่ช้า นอกจากนีย้งัได้กล่าว
กบับรรดาทตูตรุกทีีก่รงุองัการาโดย
ย�า้ว่า ตรุกีจะสามารถเอาชนะการ
โจมตทีางเศรษฐกจิครัง้นีไ้ด้ พร้อม
กันนี้ยังได้เอ่ยพาดพิงถึงสหรัฐว่า 
ตอนแรกเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ 
แต่ตอนนีก้ลบัท�าร้ายหุน้ส่วนของ
ตวัเอง นอกจากนีย้งัพบว่ามีการใช้
สือ่สงัคมออนไลน์ปล่อยข่าวทีท่�าให้
ค่าเงนิลรีาร่วงลง ซึง่คนทีท่�าจะต้อง
ถกูลงโทษ  

ความวติกกงัวลเกีย่วกบัวกิฤต 
การณ์ค่าเงนิตรุกส่ีงผลให้นกัลงทนุ
เทขายหุน้ โดยค่าเงนิลรีาตุรกดีิง่ลง
อย่างหนักตัง้แต่วันศกุร์และอ่อนค่า
เร่ือยมาจนถงึเมือ่วานนี ้ หลงัจาก
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ของ
สหรฐั ส่ังการให้เพิม่อตัราภาษเีหลก็

และอะลูมเินยีมทีน่�าเข้าจากตรุกขีึน้
อกี 2 เท่า โดยอตัราภาษีเหลก็น�า
เข้าจะอยูท่ี ่ 50% และอะลูมเินยีม
อยูท่ี ่20%

ด้านธนาคารกลางยโุรป (อซีบี)ี 
แสดงความกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบ
จากการดิง่ลงของค่าเงนิตุรกีทีจ่ะมี
ต่อธนาคารยุโรป โดยเฉพาะธนาคาร
บบีวีเีอของสเปน, ธนาคารยนูเิครดติ
ของอติาล ีและธนาคารบเีอน็พ ีพา
รบิาส์ ของฝรัง่เศส การดิง่ลงของค่า
เงนิลรีาจะส่งผลกระทบต่อธนาคาร
ยโุรปทีเ่ข้าไปท�าธรุกจิในตรุก ีโดยอี
ซบีวีติกว่าการทรดุตวัของค่าเงนิจะ
ท�าให้ภาคธุรกิจของตรุกผีดินดัช�าระ
หน้ีสกุลเงินต่างประเทศ เนือ่งจาก
จะท�าให้ลกูหนีใ้นตรุกต้ีองช�าระหนี้
ในมลูค่าของค่าเงนิลรีาทีส่งูขึน้ 

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
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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

‘เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3’โฉมใหม่

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) น�าโดยปรชีา เอกคุณา
กูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ร่วม
ด้วย ดร.วัลลภ สวุรรณดี ประธาน
ทีป่รกึษาผูว่้าราชการ กทม. เปิด
งานฉลองโฉมใหม่ศนูย์การค้าเซ็น
ทรลัพลาซา พระราม 3 สุดยิง่ใหญ่ 
ในคอนเซ็ปต์ “Where Nature 
Meets Urban Living” 

ภายในงานยังได้ซุปตาร์ดัง 
“คมิเบอร์ลี ่ แอน เทยีมศริิ” ร่วม
โชว์พิเศษ พร้อมด้วยมนิิคอนเสร์ิต
จากวง BNK48 น�าโดย อร, ตาหวาน, 
น�า้หนึง่, ซทัจัง, จ๋า, เนย ร่วมด้วย
ผูบ้รหิารในเครอื พนัธมติรแบรนด์
ดงั และเซเลบริตีผู้มี้ไลฟ์สไตล์สดุ
ฮพิ อาทิ สทุธภิคั จริาธวิฒัน์, ปกรณ์ 
พรรธนะแพทย์, ปรเมศวร์ พรหมบรุี 
จากธนาคารกสิกรไทย, ปิยวรรณ 
ลลีะสมภพ, ดร.ณฐักิตติ ์ตัง้พลูสนิ
ธนา, จริาภา ลักษณวิศิษฏ์, หฤทยั 
ไชยนัต์ ณ อยธุยา, สามสรา เอีย่ม
เอกดุลย์ และอกีมากมาย 

ปรชีา เอกคณุากูล กรรมการ 
ผูจั้ดการใหญ่และประธานคณะ
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.เซน็ทรลั
พฒันา เผยว่า “เราตัง้ใจปรับโฉม
และสร้างสรรค์คอนเซ็ปต์ใหม่ให้
เซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 เป็น
ศนูย์กลางของไลฟ์สไตล์สมยัใหม่ 
และเตมิความสดช่ืนของธรรมชาติ 

Everyone of a kind, Tops Market 
มาพร้อมผลติภณัฑ์น�าเข้าพรเีมยีม
สดใหม่, Super Sports ทนัสมยั, 
Power Buy กบัรปูแบบ Omnichannel, 
Think Space B2S กบัคอนเซป็ต์ 
Family Playground ร่วมด้วย Food 
Patio, Fun Planet, Education 
Zone, Fitness First 

พร้อมจัดเต็มกับโปรโมชั่น
แฮปปี้ควอลิตี้คูณ 3 ตลอดเดือน
สิงหาคมนี ้ลุน้ขบัฟรี เม่ือชอ็ปครบ
ทุก 1,000 บาท ลุ้นรับรถ Toyota 
Yaris Ativ ลุ้นรบัฟร ีเม่ือชอ็ปครบ 
5,000 บาทข้ึนไป รบัฟร ีTote Bag 
Design by ครูปาน มูลค่า 690 
บาท ลุ้นกิน/ช็อป/ดูหนังฟรี 1 ปี 
8 ท่านทีม่ยีอดชอ็ปสงูสุด เลือกรับ
บตัรของขวญัจากร้านทีร่่วมรายการ

มร.จิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย เป็นผู้แทนรัฐบาล
ฝรั่งเศสมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Ordre National du Mérite ชั้นเชอวาลิเยร์ 
(อัศวิน) ให้แก่ นพ.กอบชัย จิตรสกุล ผู้ก่อตั้งสมาคมฝรั่งเศสที่ จ.เชียงราย และผู้
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า จ.เชียงราย 

ขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด แถลงข่าว 
“ประกาศความพร้อมสนับสนุนด้านอาหารและการสื่อสารให้แก่นักกีฬาไทยใน
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 และเอเชี่ยนพาราเกมส์ 2018 อย่างเป็นทางการ” ที่ 
อาคารทรู ทาวเวอร์ รัชดาภิเษก

สเีขยีวทัว่ทัง้ศนูย์ ผสานกบังาน Art 
Installation ท่ีให้ทัง้ความสวยงาม
และกระตุน้ไอเดยีครเีอทฟี โดดเด่น
ทัง้ด้าน Quality และ Hip Lifestyle 
ทีเ่ตมิเตม็ชวีติคนเมืองอย่างแท้จรงิ” 

เซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 โฉม
ใหม่ ครบครนัด้วยสินค้าและบรกิาร
รวมกว่า 200 ร้านค้า โดดเด่นด้วย
ร้านอาหารใหม่และคาเฟ่เก๋ๆกบั The 
Best Dining Destination น�าโดย
ร้านหมทูอด Kimukatsu ชือ่ดงัจาก

ญี่ปุ่นสาขาแรกในไทย, James 
Cheese, Bonchon, แหลมเจริญ, 
Kobe Steak, Chounan, สีฟ้า, 
Spaghetti Factory, Momo Paradise, 
Karayama, Hoshi, Ippudo, Sachi 
no mi by Sushi Boy, กบัข้าวกบั
ปลา, On the Table, August Organic 
Eatery และ Osaka Ohsho เป็นต้น 

รวมทัง้โซนใหม่ๆทีจ่ะมาสร้าง
ความสดชืน่และเติมเตม็ไลฟ์สไตล์ 
อาท ิ ห้างเซน็ทรลัคอนเซป็ต์ใหม่ 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4894 (1419) วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561


