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ก�าหนดการเลือกตั้งวันที่ 24 
กมุภาพนัธ์ปีหน้าเรยีกเสียงฮอื
ฮาได้วนัเดยีวกก็ลบัไปสู่ความ
ไม่แน่นอนเหมอืนเดมิ หลงัจาก
ผูม้อี�านาจออกมาเบรกว่าเป็น
เพยีงตุก๊ตาทีต่ัง้ขึน้มาโดย กกต. 
เท่านัน้ จะเลอืกตัง้ได้เม่ือไรต้อง
ดอูกีหลายปัจจยัเกีย่วข้อง ทัง้นี้ 
มอืกฎหมายของรฐับาลเคยระบุ
ไว้ว่ามทีัง้หมด 5 ปัจจยั ถงึตอน
นี้เพ่ิงชัดเจนไปเรื่องเดียวคือ
การได้ กกต.ชดุใหม่เข้ามาท�า

หน้าที่ อีกปัจจัยท่ีจะมีความ
ชดัเจนในเรว็ๆนีค้อืการบงัคบั
ใช้กฎหมายเลอืกตัง้ ส.ส. และ
ได้การมาซึง่ ส.ว. ขณะทีอ่กี 3 
ปัจจยัทีก่ล่าวอ้างไว้นัน้ไม่มใีคร
บอกได้ว่าจะมีความชัดเจน
เมือ่ไร จึงไม่มใีครฟันธงได้ว่า
จะมีเลือกตัง้เม่ือไร ตุก๊ตาก�าหนด
วนัเลอืกตัง้ทีพ่ดูกนัจงึเป็นเพยีง
ตุก๊ตาล้มลกุเท่านัน้

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4897 (1422) วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 19 ฉบับที่ 4897 (1422) วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อชิยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวนัน้ี จ�ากดั / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กลุวฒันวรพงศ์ / ส�านักงานบรษัิท โลกวนันี ้จ�ากัด : เลขที ่71/25 

ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรณุอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธกิาร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

การประกาศก�าหนดการเลือกตัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) 
อย่างไม่เป็นทางการของคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ (กกต.) ชดุใหม่ เพือ่หวงั
แสดงพาวเวอร์ว่าจะมีขึน้ได้ในวนัที่ 
24 กุมภาพนัธ์ปีหน้า ซึง่อยูใ่นกรอบ
เวลาโรดแมพ็ของคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาต ิ (คสช.) เรียกเสยีงฮอื
ฮาได้ไม่นานกต้็องเงยีบลง ไม่ต่าง
จากพลท่ีุสว่างวูบเดยีวแล้วกห็ายไป

ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ พล.ท. 
สรรเสรญิ แก้วก�าเนิด กระบอก
เสียงคนส�าคัญของรัฐบาลทหาร 
คสช. ออกมาเบรกว่าเป็นการคาด
การณ์ตามทฤษฎ ีแต่ในสถานการณ์
ปัจจบัุนต้องดปัูจจยัอืน่ประกอบด้วย

อย่างไรกต็าม หากพิจารณา
ตามเง่ือนเวลาตามกรอบทีก่ฎหมาย
ก�าหนด การจดัเลอืกตัง้สามารถท�า 
ได้ตัง้แต่กลางเดอืนธนัวาคมปีนีจ้นถงึ
ไม่เกนิวันท่ี 11 พฤษภาคมปีหน้า

ทัง้นี ้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย
ทีก่�าหนดว่าจะต้องจดัเลอืกตัง้ภายใน 
150 วนั หลงัจากท่ีพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญู (พ.ร.ป.) ที่
เกีย่วกับการเลอืกตัง้ประกาศใช้ครบ
ทัง้ 4 ฉบบั ซึง่กรณนีีค้อื พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการเลอืกตัง้ ส.ส. ทีร่อข้ันตอน
การบังคบัใช้อยู่เป็นฉบับสุดท้าย

ตามปฏิทินแล้วคาดกันว่า 
พ.ร.ป.เลอืกตัง้ ส.ส. น่าจะได้รบัการ

ตุ๊กตาล้มลุก 

โปรดเกล้าฯในช่วงกลางเดอืนกนัยายน
ทีจ่ะถงึนี ้ เมือ่ประกาศในราชกจิจา
นเุบกษาแล้วต้องเว้นระยะไปอกี 90 
วนัก่อนทีก่ฎหมายจะมผีลบงัคบัใช้ 
ซ่ึงเป็นไปตามบทเฉพาะกาลทีส่ภา
นติบิญัญตัแิห่งชาต ิ (สนช.) เขยีน
เพิม่เตมิไว้ท้ายกฎหมาย

กกต. จงึคาดการณ์ว่ากฎหมาย
จะมผีลบงัคบัใช้ได้ราวกลางเดอืน
ธนัวาคม จากนัน้จงึเริม่นบัถอยหลัง
สูก่ารจดัเลอืกตัง้ภายในกรอบเวลา 
150 วนัได้

อย่างไรกต็าม หากจ�ากนัได้
ก�าหนดการเลอืกตัง้วันที ่24 กมุภาพนัธ์
ปีหน้าทีอ้่างกนัว่าเป็นแค่ตุก๊ตานัน้ 
ไม่ใช่ตุก๊ตาตวัแรกท่ีโยนออกมาจาก 
กกต.

ก�าหนดการเลอืกตัง้ ส.ส. เคย
ถกูพดูถงึอย่างจริงจังหลงัการประชมุ 
กกต. (ชดุเก่า) เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 
2560 ซึง่ครัง้นัน้โยนตุก๊ตาออกมา

ว่าการเลอืกตัง้จะมขีึน้ได้ในวนัที ่19 
สิงหาคม 2561 ซึง่เป็นการค�านวณ
จากกรอบเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ป. 
เลอืกตัง้ ส.ส. ทีค่าดกนัว่าจะมผีลบงัคบั
ใช้ได้ไม่เกนิวนัที ่31 มีนาคม 2561 

แต่ พ.ร.ป.เลอืกตัง้ ส.ส. ก็
ถกูกระบวนการพจิารณากฎหมาย
ยือ้เวลาด้วยการตัง้คณะกรรมา 
ธกิารร่วม และเมือ่ลงมติเห็นชอบ 
แล้วกย็งัส่งให้ศาลรฐัธรรมนญู
ตคีวามจนก�าหนดการเลอืกตัง้
จาก กกต. ล้มไม่เป็นท่า

เมือ่ม ีกกต.ชุดใหม่กก็�าหนดวนั
เลอืกตัง้ขึน้มาอกี และถูกเบรกจาก
ฝ่ายคมุอ�านาจว่ายงัไม่ใช่ก�าหนดเวลา
ทีแ่น่นอน โดยอ้างว่ามหีลายปัจจยั
เกีย่วข้อง ไม่ใช่แค่ดูกรอบเวลา 150 
วนัทีรั่ฐธรรมนญูก�าหนดไว้อย่างเดียว

หากสงสยัว่ามปัีจจยัอะไรบ้างที่
กระทบต่อก�าหนดการเลอืกตัง้กต้็อง
ย้อนไปดคู�าให้สมัภาษณ์ของนาย

วษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตรี 
เม่ือวันท่ี 25 มิถนุายนทีผ่่านมา โดย
ระบวุ่าการเลอืกตัง้จะมีขึน้เมือ่ไรขึน้
อยูก่บั 5 ปัจจยั ประกอบด้วย 

1.ความสงบเรยีบร้อยของบ้าน
เมอืงในช่วงพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
2.การได้รบัพระราชทาน พ.ร.ป.เลอืก
ตัง้ ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
ได้มาซึง่ ส.ว. 3.การผลดัเปลีย่น กกต. 
ชดุใหม่ 4.การเลอืกตัง้ท้องถิน่จะจดั
ขึน้เมือ่ใด และ 5.ความสงบเรยีบร้อย
โดยทัว่ไปของบ้านเมอืง

เมือ่ดจูากปัจจัยท่ีนายวษิณุระบุ
ไว้จะเหน็ว่าขณะนีเ้พิง่มคีวามชดัเจน
ปัจจยัเดยีวคอืการผลัดเปลีย่น กกต. 
ที่ได้ชุดใหม่เข้ามาท�าหน้าที่แล้ว 
ปัจจยัทีจ่ะมคีวามชัดเจนตามมาคอื
การได้รับพระราชทาน พ.ร.ป.เลอืก
ต้ัง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
ได้มาซึง่ ส.ว. เพราะต้องเป็นไปตาม
กรอบเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด

ส่วนอีก 3 ปัจจยัท่ีเหลอืยงัไม่มี
ความชดัเจนในขณะน้ี ปัจจยัทีไ่ม่
ชดัเจนมากทีส่ดุคอืความสงบเรยีบร้อย
โดยทัว่ไปของบ้านเมอืง ซึง่ไม่มีใคร
ระบใุห้ชดัเจนได้ว่าต้องสงบขนาด
ไหนจงึจะมกีารเลือกตัง้เกดิข้ึนได้

สรปุคอืแม้จะได้รบัพระราช 
ทาน พ.ร.ป.เลอืกต้ัง ส.ส. และร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึง่ ส.ว. 
แล้ว แม้จะมกีรอบเวลาชัดเจนว่า
ต้องจดัเลอืกตัง้ภายใน 150 วนั 
แต่กไ็ม่มีใครฟันธงได้ว่าจะมเีลอืก
ตัง้เมือ่ไร ตุ๊กตาก�าหนดวนัเลอืก
ต้ังจึงเป็นได้เพียงตุ๊กตาล้มลกุที่
ไม่มีใครรูว่้าจะต้องล้มลกุอกีกีค่รัง้
จงึจะต้ังตรงได้

ปัจจัยที่ไม่ชัดเจนมากที่สุดคือ
ความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไปของบ้านเมือง
ต้องสงบขนาดไหนจึงจะมีการเลือกตั้งได้
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In Brief : ย่อความ
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ทรรศนะ

เร่ืองกามเร่ืองตณัหาเป็นเรือ่ง
ปรกติของมนุษย์ที่ขาดไม่ได้ 
แต่ก็ต้องปกปิดมิดชิด ไม่ใช่
ท�าอจุาดตา แม้ประเทศทีถ่อืว่า
เรือ่งฟรเีซ็กซ์เป็นเรือ่งธรรมดา 
เขากย็งัควบคมุไม่ให้ประเจดิ 
ประเจ้อ 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ตอเศรษฐกจิ?
การแก้ปัญหาเศรษฐกจิทีร่ฐับาลทหารถกู
ถล่มมาตลอด 4 ปี แต่ “ทัน่ผูน้�า” และ 
“เฮยีกวง” กย็นืกระต่ายขาเดยีวมผีลงาน
มากมาย ล่าสดุ “ไพศาล พชืมงคล” 
คนใกล้ชดิ “บิก๊ป้อม” ไม่รูเ้จอ “ตอ” 
อะไรมา โพสต์เฟซบุค๊ว่า สาเหตรุาคาพชื
ผลเกษตรตกต�า่เพราะมกีารผกูขาดตดัตอน
ในรปูแบบโควตาการส่งออก พรรคการเมอืง
ของประชาชนต้องยกเลิกการผูกขาดตัดตอน
ชนดินี ้ ต้องยกเลกิการขอโควตาส่งออก
ในทันที หรอือย่างน้อยต้องก�าหนดปรมิาณ
ทีส่ามารถส่งออกสนิค้าเกษตรแต่ละชนดิ
ได้ในแต่ละปี

ถ้ามกีารส่งออกครบจ�านวนตามที่
ก�าหนดแล้วจะต้องขออนุญาต เมือ่มกีาร
ส่งออกได้โดยเสร ี ราคาสนิค้าเกษตรก็
จะเป็นไปตามภาวะตลาด ไม่ถูกกดราคา
หรอืถกูเล่นกลจนเกษตรกรป่นป้ีดงัท่ีเป็น
อยู ่ซึง่การจะดแูลราษฎรให้อยูด่กิีนดนีัน้
จะค�านงึแต่ตวัเลขอตัราเตบิโตทางเศรษฐกจิ
อย่างเดียวไม่ได้ เพราะสามารถสร้าง
ตวัเลขความเตบิโตทางเศรษฐกจิได้โดยที่
ประชาชนไม่ได้รับผลอะไรเลย 

ผลติรถยนต์ส่งออกสกั 5 ล้านล้าน
บาท ได้ตวัเลขเศรษฐกจิเพิม่ แต่ประชาชน
ไม่ได้อะไรเลย สร้างบ้านเอือ้อาทรสกั
ล้านหลงัจะได้อตัราเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2-3 ล้านล้านบาท แต่ประชาชนจะต้อง
เป็นหนี ้3-4 ล้านล้านบาท สัง่สนิค้าทนุ
เข้ามาจากต่างประเทศแล้วประกอบใน
ประเทศไทย อตัราเติบโตทางเศรษฐกจิ
กโ็ตขึน้ตามมลูค่าการผลิต แต่ประชาชน
ไม่ได้อะไรเลย 

สร้างหนีส้นิเอาไปท�าโครงการพืน้
ฐานต่างๆปีละล้านล้านบาท กไ็ด้ตวัเลข
เตบิโตทางเศรษฐกจิ แต่ประชาชนไม่ได้
อะไรเลย เพราะประโยชน์จะได้แก่ 5 เสอื
ผูรั้บเหมา ส่วนประเทศชาติก็เป็นหนีส้นิ
อนีงุตงุนงัต่อไป 

นีค่อืค�าตอบว่าท�าไมประชาชน
จงึร้องบอกโวยวายว่าล�าบากยากแค้น 
ค้าขายไม่ได้ ไม่มเีงินใช้สอย ในขณะ
ท่ีตวัเลขทางเศรษฐกจิดูเหมอืนว่าดี

เรือ่งฉาวโฉ่จากความมกัง่าย ความหน้า
ด้าน ความอยากอย่างไม่มยีางอาย สมสู่
กนัตามสวนสาธารณะ ท้ังสวนลมุพินี คลอง
หลอด หรือในต่างจังหวัด ขายตัว ค้า
ประเวณ ีคนอาย ุ50 ปียงัไปขายตวั เขา
ซ่อนกล้องถ่ายรปูเลก็นดิเดยีวไว้ทีอ่กทีค่อ 
พดูลอยหน้าลอยตาผ่านกล้องออกทวี ีใคร
เป็นลกู เป็นหลาน เป็นญาตพ่ีิน้อง จะเอา
หน้าไปไว้ทีไ่หน 

ทีส่วนลมุพนิสีมสูก่นัแบบไม่อายฟ้า
อายดนิ ไฟกม็ ีคลปิถกูน�ามาเผยแพร่เป็น
ข่าวฉาว ไม่มค่ีาโรงแรมม่านรดูกม็าใช้สวน
สาธารณะ เม่ือ 3-4 ปีทีแ่ล้วทีว่ดัสวนแก้ว
กเ็คยมผีูช้ายเมา ผูห้ญงิเมามาตบตีกนั  

สมยัก่อนแต่งงานต้องมเีรอืนหอ มี
ห้องหอลบัหลูบัตา มดิชดิ ไม่เหมอืนยคุนี้
ทีไ่ร้ยางอาย ประพฤติตัวเยีย่งสนุขั เสพ
กามไม่เลอืกที ่ในสวนสาธารณะ ในวดัใน
วายงับุกรกุ ต�า่ตมจมอยูแ่ต่เรือ่งเนือ้หนัง 
ศลีธรรมตกต�า่อย่างหนกั

คดต่ีางๆมีมากขึน้ เพราะโทษทณัฑ์
ไม่หนกั บางครัง้โดนแค่ข้อหาอนาจาร จงึ
ไม่เขด็หลาบ แถวคลองหลอดทีว่่ามผีขีนนุ
ถกูจบักป็รบัแค่ 500 บาท ปล่อยมากม็า
หากนิต่อ ไม่หยดุค้าประเวณ ีบางประเทศ
ท�าให้เป็นทีเ่ป็นทาง เกบ็ค่าเช่า ค่าบรกิาร 

ค่าภาษีไปเลย  
สมัยโบราณ สมัยพุทธกาลเรียกว่า

หญงิงามเมอืง เป็นเครือ่งประดับบ้านเมอืง
ด้วยซ�า้ไป เพือ่บรกิารพ่อค้าวาณชิ แต่ที่
เป็นข่าวฉาวเมือ่ไม่นานมานีเ้อาผูห้ญงิมา
ให้ข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ทีไ่ปตรวจงานต่าง
จงัหวดั เอาเดก็สาวๆทีใ่จแตกมาให้บรกิาร 

การขายตวัในสวนสาธารณะ ผู้ว่าฯ 
กทม. ต้องประกาศจะจดัการอย่างจริงจัง 
ไม่ว่าพวกรกัร่วมเพศ ชายกบัชาย หรือ
หญงิกบัหญิง โดยเฉพาะชายกบัชายตอน
นีร้ะบาดหนกั มคีนต่างชาตมิาร่วมปาร์ต้ี
อกีด้วย คอืมสีวงิกิง้ทัง้ฝรัง่ทัง้ไทย จบัคูก่นั
เหมอืนเปลีย่นรองเท้า ไม่รู้คูใ่ครคู่มัน 

ค�าว่ารกัเดยีว ผวัเดยีวเมียเดยีวท่ียดึถอื
เป็นธรรมเนยีม มนัหายไปไหนหมด เรือ่ง
เสพกามไม่เลอืกท่ี ไม่เลอืกอาย ุไม่เลือก
เพศ เรือ่งไม่มยีางอายมแีต่บานปลายไป
เรือ่ยๆ ใครเป็นพ่อเมอืงดแูลบริหารบ้าน
เมอืงกต้็องแก้ปัญหาไม่ให้เดก็ใจแตก ไม่
ให้มแีม่เล้าอาย ุ15 ปีอย่างทีเ่คยเป็นข่าว 
พวกผีขนนุอาย ุ50-70 ปีน่าอนาถ  

แม้เรื่องกามเรื่องตัณหาจะเป็น
เรือ่งปรกตขิองมนษุย์ทีข่าดไม่ได้ แต่
กต้็องปกปิดมิดชดิ ไม่ใช่ท�าอุจาดตา 
แม้ประเทศทีถ่อืว่าเร่ืองฟรีเซก็ซ์เป็น
เรือ่งธรรมดา แต่เขากย็งัควบคมุไม่
ให้ประเจิดประเจ้อ ถ้าปล่อยต่อไป
บ้านเมอืงกพั็ง รบีจดัการกนัเถอะ

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

กสิกรไทยทุ่ม8,000ล้านเปิด‘เควิชั่น’

เปิดงาน : ลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดงาน
แสดงและจ�าหน่ายสินค้า “Offline 2 Online Expo 2018” ครั้งที่ 5 ที่นครราชสีมา 
ส่งท้ายโรดโชว์แห่งปีกับกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจ SMEs ในการพัฒนาศักยภาพ
ทางการตลาดให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผลการด�าเนินงาน : สุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส 
จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารระดบัสูง ถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึร่วมกนัภาย
หลังการน�าเสนอข้อมูลในงาน Opportunity Day ประจ�าไตรมาส 2/2561 ที่ห้อง
ประชุม อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

นายภทัรพงศ์ กนัหสวุรรณ รอง
กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิร
ไทย เปิดเผยว่า กระแสการเปลีย่นแปลง
ของโลก รวมทัง้ธรุกจิธนาคารไม่ได้
แข่งกบัธนาคารกนัเองอกีต่อไป จ�าเป็น
ต้องปรบัตวัอยูต่ลอดเวลาเพือ่ยก
ระดบับริการและประสบการณ์ใหม่ๆ
ให้ลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ จึง
ต้องเปลีย่นตวัเองให้เป็นไลฟ์ แพลต 
ฟอร์ม “คนรู้ใจ” ท่ีตอบโจทย์ความ
ต้องการชีวติประจ�าวนัทีห่ลากหลาย
ได้ทุกทีท่กุเวลา โดยบรกิารใหม่ๆไม่
ได้จ�ากัดแค่การให้บรกิารการเงนิ
แบบเดมิทีเ่คยท�ามา ไม่ว่าจะเป็นการ
ชอ็ปป้ิง การเดนิทาง ความบนัเทงิ 
และอืน่ๆ ผ่านเทคโนโลย ี APIs 
(Application Programming Interface) 
ทีใ่ห้พันธมติรทางธรุกจิน�าสนิค้าและ
บริการต่างๆเชือ่มต่อกับบรกิารของ
ธนาคารได้อย่างไร้รอยต่อ 

ธนาคารกสกิรไทยจงึจดัตัง้บรษิทั 
กสกิร วิช่ัน จ�ากดั หรอื KVision ด้วย
เงินลงทนุกว่า 8,000 ล้านบาท เพือ่
เพิม่ขดีความสามารถและเสรมิทพั
ด้านดจิทัิลเทคโนโลย ี โดยมฐีานะ
เป็น Investment Holding Company 
ภายใต้เครอืธนาคารกสิกรไทย เข้าไป
เสาะหาและร่วมพัฒนาความเป็นไป
ได้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆกับเทค คอม

ผลิตรถยนต์ปี2561เพิ่มเป็น2.08ล้านคัน

กสกิรไทยทุ่ม 8,000 ล้านบาทเปิด “เควชิัน่” ร่วมลงทนุขยายธรุกจิ
เทคโนโลยช้ัีนน�าจากทัว่โลก ต่อยอดธรุกจิใน AEC+3 เป็น Regional 
Life Platform of Choice รองรบักลุม่ลกูค้าใหม่ในอนาคต

มนูติี ้ หรอืบคุลากรผูเ้ชีย่วชาญด้าน
เทคโนโลยจีากทัว่ทกุมมุโลก

การด�าเนนิการระยะแรกของเค
วชิัน่จะตัง้บซิเินส อนิโนเวชัน่ สเกาท์
ติง้ เพือ่เข้าไปค้นหาพนัธมิตรในกลุม่
ประเทศทีม่คีวามโดดเด่นด้านเทคโนโลยี
ก่อน 4 ประเทศคือ จนี ทีปั่จจบุนัมี
จ�านวน Fin-Tech Unicorns หรอื
บรษิทัท่ีมมีลูค่ามากกว่า 1,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั เวยีดนาม อนิโดนเีซยี 
และอสิราเอล ทีเ่ป็นจดุก�าเนดิเทคโนโลยี

นายสรุพงษ์ ไพสฐิพฒันพงษ์ รอง
ประธานและโฆษกกลุม่อตุสาหกรรม
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า กลุ่มอตุสาห 
กรรมยานยนต์เหน็ชอบปรบัประมาณ
การการผลติรถยนต์ปี 2561 เพิม่
จากเดมิทีว่างไว้ 2 ล้านคนั เป็น 
2.08 ล้านคนั หรอืเพิม่ขึน้ 80,000 
คัน มากกว่าปี 2560 ท่ีผลิตได้ 
1,988,823 คนั แบ่งเป็นการผลิต
เพ่ือการจ�าหน่ายในประเทศทีป่รบั
เพิ่มขึ้นจาก 900,000 คัน เป็น 
980,000 คนั เทยีบกบัปีทีแ่ล้วที่
ผลิตเพือ่จ�าหน่ายในประเทศ 862,391 

คนั ซึง่เพิม่ขึน้ตามเศรษฐกจิท่ีเตบิโต
ขึน้จากการลงทนุภาครัฐและการ
ลงทนุเอกชนทีเ่พ่ิมขึน้

ส�าหรบัการผลติเพือ่ส่งออกยงั
คงเป้าเดมิที ่ 1.1 ล้านคนั คิดเป็น 
52.88% ของยอดผลติทัง้หมด ลด
ลงจากปีทีแ่ล้วทีผ่ลติได้ 1,126,423 
คนั หรอืลดลง 2.35% เพราะกงัวล
สงครามการค้าท่ีอาจขยายตวัขึน้ ค่า

เงินสกลุต่างๆผนัผวนซึง่อาจฉดุการ
ค้าโลกและเศรษฐกจิโลกชะลอตวัลง
ได้ รวมถึงราคาน�า้มนัดบิทีเ่ริม่ผนัผวน 
การผลติรถยนตเ์ดอืนกรกฎาคม 
183,119 คนั เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกัน
ปีก่อน 15.1% รวม 7 เดอืนแรกของ
ปีนี ้(ม.ค.-ก.ค. 61) 1,239,688 คนั 
ส่วนยอดขายรถยนต์ในประเทศเดอืน
กรกฎาคม 81,946 คนั ส่งผลให้ 7 
เดือนแรกปีนี้มียอดขายรถยนต ์
571,064 คนั เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกัน
ของปีก่อน 20.2% และการส่งออก
เดอืนกรกฎาคม 90,151 คัน เพิม่ข้ึน
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 0.15% 

ใหม่และเป็นแหล่งรวมของบคุลากรผู้
เชีย่วชาญด้านเทคโนโลยี โดยลงทนุ
ท้ังรปูแบบการถอืหุน้โดยตรง หรอื
ลงทนุผ่านกองทนุ Beacon Venture 
Capital Fund ท่ีมีการเพิม่เม็ดเงิน
ลงทนุเพ่ือสนบัสนนุการท�าธรุกจิแก่

เทค สตาร์ตอัพ ทีม่ศีกัยภาพและมี
เทคโนโลยใีนช่วงก�าลงัพฒันา ซึง่จะ
ท�าให้ธนาคารมคีวามคล่องตวัใน
การน�าดจิติอล โซลูชัน่ มาให้บรกิาร
ลกูค้า สามารถย่นระยะเวลาในการ
พฒันาบริการอย่างก้าวกระโดด 
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เคยีฟฝนถล่มน�า้ท่วม
ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักท�าให้
กรุงเคยีฟของยเูครนต้องเผชญิ
กบัน�า้ท่วมคร้ังใหญ่ การจราจร
กลายเป็นอมัพาต รถยนต์หลาย
คนัจมน�า้ เนือ่งจากระดบัน�า้ใน
บางพ้ืนทีส่งูถึง 1 เมตร นอกจาก
นีอ้าคารบ้านเรอืนจ�านวนมาก
ได้รบัความเสยีหายจากน�า้ท่วม 
ห้างสรรพสนิค้าบางแห่งถกูน�า้
ท่วมขงัจนลกูค้าทีม่าจบัจ่ายซือ้
ของต้องตดิอยูภ่ายใน อย่างไรก็
ด ีไม่มรีายงานผูเ้สยีชวีติหรอืได้
รบับาดเจบ็

ญีปุ่น่เจอพาย ุ2 ลูก 
ญีปุ่น่ประกาศเตือนให้ประชาชน
ระวงัพาย ุ2 ลกูทีก่�าลงัเคลือ่นตวั
เข้าสูช่ายฝ่ังทางตะวนัตกเฉยีงใต้
ของประเทศ โดยพายลุกูแรกชือ่
ว่าพายไุต้ฝุน่ซลูกิ ก�าลังเคลือ่น
ตวัด้วยความเรว็ 20 กโิลเมตรต่อ
ช่ัวโมง คาดว่าจะเข้าใกล้เกาะควิชู
และอามามิในช่วงบ่ายวนัพรุ่งนี้ 
ส่วนพายอุกีลกูชือ่ซมิารอน เป็น
พายุโซนร้อนที่มีความรุนแรง 
ก�าลงัเคล่ือนตวัอยูใ่นมหาสมุทร
แปซฟิิกด้วยความเรว็ 15 กิโลเมตร
ต่อชัว่โมง คาดว่าจะเคลือ่นตวัเข้า
สูช่ายฝ่ังญ่ีปุ่นเกอืบจะแนวเดยีว
กบัพายไุต้ฝุน่ซลูกิ 

ลอมบอกโดนเขย่าอกี
เกดิแผ่นดนิไหวหลายระลอกเขย่า
เกาะลอมบอกของอนิโดนเีซยี 
ท�าให้ผูค้นแตกตืน่ตกใจ ส�านกั
ส�ารวจธรณวีทิยาสหรฐัแจง้วา่ 
แผ่นดนิไหวระลอกแรกขนาด 6.3 
เกิดข้ึนช่วงก่อนเทีย่งวันอาทติย์
ตามเวลาท้องถิน่ ท�าให้ดนิถล่ม
และผู้คนว่ิงหนหีาทีป่ลอดภัย หลงั
จากนัน้ 12 ชัว่โมงเกดิแผ่นดนิ
ไหวขนาด 6.9 และอาฟเตอร์ชอ็ก
ขนาดใหญ่หลายคร้ัง ส�านกังาน
จัดการภัยพิบัติท้องถิ่นแจ้งว่า 
นอกจากมผีูเ้สยีชวีติ 5 คน ยงัพบ
ผูบ้าดเจบ็อกีสบิกว่าคน 

ข่าวย่อย
จีนจ้องแทรกแซงเลอืกต้ังสหรัฐ

หนังสือพิมพ์ดิมองช์อ้างรายงาน
การตรวจสอบของรัฐบาลฝรั่งเศส
ว่า สะพานที่อยู่ในความดูแลของ
รัฐบาลกลาง 12,000 แห่ง มี 1 ใน 
3 ที่ต้องซ่อมแซม และราวร้อยละ 
7 หรือ 840 แห่ง เสี่ยงพังในอีก
ไม่ก่ีปีหากไม่มีการซ่อมแซมให้ดี
กว่าในปัจจุบัน 

อย่างไรกด็ ี รายงานไม่ได้พดู
ถึงสะพานหลายพันแห่งที่อยู่ใน
ความดแูลของเอกชนหรือทางการ
ท้องถิน่ทีถ่กูตดัลดงบประมาณลง
มากในช่วงหลายปีมานี ้ ก่อนหน้า
นี้เมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลได้แถลง
สรปุรายงานฉบับนีต้�าหนริฐับาลที่
ผ่านมาว่าไม่จดัสรรงบประมาณดแูล
ถนนและสะพานข้ามอย่างเพยีงพอ
และต่อเน่ือง และเตือนว่าการจราจร

ทีข่ยายตวัและสภาพอากาศทีเ่ลว
ร้ายลงท�าให้ปัญหายิง่รนุแรงขึน้ 

รฐัมนตรคีมนาคมฝรัง่เศสให้
สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนว่า ให้
ความส�าคญักบัการซ่อมแซมสะพาน 
และประกาศแผน 1,000 ล้านยูโร 
(ราว 37,950 ล้านบาท) ซ่อมบ�ารงุ
ถนนทั่วประเทศซ่ึงรวมถึงสะพาน
และอุโมงค์ด้วย รัฐบาลชูเร่ืองจะ
เพิม่งบประมาณด้านโครงสร้างพืน้
ฐานอยู่แล้ว แต่เร่ืองน้ีกลายเป็น

รฐับาลฝรัง่เศสเตือนเสีย่งสะพานพงั

ประเดน็เร่งด่วนหลงัเกดิเหตสุะพาน
ทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของมอเตอร์เวย์ใน
เมืองเจนัวทางเหนือของอิตาลีพัง
ลงบางส่วนเมือ่วนัองัคารท่ีผ่านมา 
มีผู้เสียชีวิตแล้ว 43 คน 

ข้อมูลขององค์การเพื่อความ
ร่วมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
(โออีซีดี) ระบุว่า อิตาลีเป็น 1 ใน 
5 ประเทศใหญ่ยโุรปทีล่ดการลงทนุ
ด้านถนนลงมากท่ีสุดตั้งแต่เกิด
วิกฤตการเงินโลกในปี 2551

ทีป่รกึษาด้านความม่ันคงแห่ง
ชาตปิระจ�าท�าเนยีบขาวกล่าว
หาจีนพยายามแทรกแซงการ
เลอืกตัง้กลางเทอมของสหรฐัท่ี
จะมขีึน้ในเดอืนพฤศจกิายนนี้ 

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงาน
จากกรงุวอชงิตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ว่า นายจอห์น โบลตัน ท่ีปรกึษา
ด้านความมั่นคงแห่งชาติประจ�า
ท�าเนยีบขาว ให้สมัภาษณ์ในรายการ 
“ดสี วคี” ทางสถานโีทรทัศน์เอบี
ซขีองสหรฐัเมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่านมา
ว่า มคีวามเป็นไปได้ว่านอกเหนอื
จากรสัเซยีแล้ว จนี เกาหลเีหนอื 
และอหิร่าน ก�าลงัพยายามแทรกแซง
การเลอืกต้ังกลางเทอมของสหรฐัที่
จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ 
โดยหน่วยงานทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง
ก�าลังเร่งด�าเนินการยับย้ังความ
พยายามดังกล่าว แต่ปฏเิสธลงลกึ
ในรายละเอยีด

การให้สมัภาษณ์ของนายโบล
ตนัมขีึน้ไม่นานหลังจากประธานาธบิดี

โดนลัด์ ทรมัป์ ทวตีข้อความเรยีก
ร้องให้คณะท�างานซึง่รบัผดิชอบการ
สบืสวนสอบสวนว่ารสัเซยีแทรกแซง
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
เมือ่ปี 2559 ควรขยายขอบเขตเป้า
หมายการท�างานพุง่เป้าไปท่ีจีนด้วย 
ขณะทีร่ฐับาลจนียงัไม่แสดงท่าทต่ีอ
ค�ากล่าวของนายโบลตนั

ทัง้นี ้ภายหลงัเสรจ็สิน้การให้
สัมภาษณ์กับเอบซี ีนายโบลตนัเดนิ
ทางต่อไปยงักรงุเยรซูาเลมเพือ่พบ
หารอืกบันายกรฐัมนตรเีบนจามนิ 

เนทานยาฮ ูของอสิราเอล เกีย่วกบั
สถานการณ์ในฉนวนกาซา ซเีรยี 
และอหิร่าน ซึง่ทีป่รกึษาของผูน้�า
สหรัฐกล่าวว่า โครงการพัฒนา
ขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของ
อหิร่านเป็นความท้าทายล�าดบัสงูสดุ
ของโลกในตอนนี ้และวัตถุประสงค์
ของการเยอืนอสิราเอลในครัง้นีเ้พือ่
พบหารอืกบัเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูของ
รฐับาลอิสราเอลในการหาทางยบั 
ยั้งไม่ให้อิหร่านสามารถพัฒนา
อาวธุได้อกีต่อไป และรฐับาลอหิร่าน
ต้องยตุกิารสนบัสนนุกลุม่ฮซิบอล
เลาะห์

นอกจากนีน้ายโบลตนัยงักล่าว
แสดงความหวงัว่าจะมโีอกาสหยบิยก
ข้อครหาเร่ืองรัสเซียแทรกแซงการเมือง
ภายในสหรัฐมาหารือกับนายนโิคไล 
ปาตรูเชฟ ทีป่รึกษาด้านความม่ันคง
แห่งชาติของท�าเนยีบเครมลนิ ระหว่าง
การประชมุร่วมกนัทีเ่มอืงเจนวีาใน
สวติเซอร์แลนด์ตามก�าหนดในวัน
พฤหสับดทีี ่23 สงิหาคมน้ีด้วย

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) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

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

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

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

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

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

SAMMI-OM-040517-01

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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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

IT Digital Revolution 4.0
จงัหวดัอดุรธาน ีร่วมกบัศนูย์ส่งเสรมิ 
อตุสาหกรรมภาคที ่4 กรมส่งเสรมิ
อตุสาหกรรม ส�านกังานอตุสาหกรรม
จังหวดัอดุรธาน ีหอการ ค้าจงัหวดั
อดุรธาน ีสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั
อดุรธาน ี สมาพนัธ์เอสเอ็มอีไทย 
และธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
เตรยีมจดังานมหกรรม IT Digital 
Revolution 4.0 @Udonthani 
“SMART Province SMART 
Entrepreneur” ระหว่างวนัที ่24-
26 สงิหาคม 2561 ณ ลานพรฟัีงก์  
ชัน่ ชัน้ 4 ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลา
ซา จงัหวดัอดุรธานี

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุดรธานี เปิด
เผยว่า วัตถุประสงค์การจัดงาน
มหกรรม IT Digital Revolution 
4.0 @Udonthani “SMART 
Province SMART Entrepreneur” 
เพือ่ส่งเสรมิและกระตุ้นให้ผูป้ระกอบ
การภาคอุตสาหกรรม ประชาชน
ทัว่ไป และหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วข้อง
ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและ
จงัหวดัใกล้เคยีง ตระหนกัถงึความ
ส�าคญัการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ไอที) และโปรแกรมส�าเร็จรูป 
(ซอฟต์แวร์) มาปรับใช้ในการ
บริหารองค์กรและประกอบการ
ตดัสนิใจ เพือ่สร้างขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของธรุกจิ พร้อมก้าว

เทคโนโลยสีารสนเทศจากผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านซอฟต์แวร์ทางธรุกิจประเภท 
ERP (Enterprise Resource 
Planning) และเจ้าหน้าทีจ่ากศนูย์
ส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาคที ่4 กรม
ส่งเสรมิอตุสาหกรรม เพ่ือให้บรกิาร
ค�าแนะน�าและข้อมูลต่างๆแก่ผู้
ประกอบการ และประชาสมัพนัธ์
ถงึภารกจิบทบาทหน้าทีต่่างๆของ
กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรมในการให้
บริการแก่ผู้ประกอบการ 5.จัด
กจิกรรมสมัมนา/เสวนาเชงิวชิาการ 
ในหวัข้อการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาปรบัใช้ในกจิการ (Digital SMEs) 
โดยมวีทิยากรทีม่คีวามสามารถเป็น
ทีรู่จั้กในวงการและผูป้ระกอบการ
ท่ีเข้าร่วมโครงการ และ 6.กจิกรรม
การแสดงแสง/ส/ีเสยีง พ้ืนบ้านผสม
ผสานเทคโนโลย ีเพือ่สือ่ถงึเอกลกัษณ์
และอตัลกัษณ์ของจงัหวดัอดุรธานี
และววิฒันาการของการใช้เทคโนโลยี
กบัการด�าเนนิชวิีตประจ�าวนั 

มณสุีดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสือ่สารองค์กร บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ�ากัด 
(มหาชน) รับมอบรางวัล “องค์กรดีเด่นด้านสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ลด
โซเดียม)” จาก ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อ�านวยการ ส�านักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุข
ภาวะ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

พุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญใหม่ “#แบรนด์แต่เช้า” พร้อมเปิด
ตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ โดยมีเจตริน วรรธนะสิน และจินเจษฎ์ วรรธนะสิน 
พรีเซ็นตอร์ของแบรนด์ซุปไก่สกัด ร่วมงาน 

สู่ Digital SMEs and Digital 
Economy เพือ่ขบัเคลือ่นประเทศไทย
ไปสู่ Thailand 4.0

นายศภุกร เสนาสงิห์ ผูอ้�า 
นวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาห 
กรรมภาคที ่4 กรมส่งเสรมิอตุ 
สาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
กล่าวว่า ภายในงาน IT Digital 
Revolution 4.0 @Udonthani 
“SMART Province SMART 
Entrepreneur” จะมกีจิกรรมเด่น 
ประกอบด้วย 1.นทิรรศการแสดง

ผลความก้าวหน้าของการด�าเนิน
งาน และจดัโชว์นวตักรรมด้านไอที
จากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน
มาสาธิตภายในงาน 2.การจดัแสดง
และจ�าหน่ายซอฟต์แวร์ท่ีช่วยการ
บริหารธรุกจิจากผูป้ระกอบการที่
ให้บริการด้านไอที 3.การจดัแสดง
และจ�าหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยี
ดจิทิลัและนวตักรรมจากผูป้ระกอบ
การทีเ่ข้าร่วมโครงการกว่า 20 บูธ๊

4.กจิกรรมคลนิกิอตุสาหกรรม 
(Clinic & Stop Service) ด้าน

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4897 (1422) วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561


