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กระทบถึง‘บ๊ิกตู่’

ปิดกั้น-แทรกแซง
ฉุก(ละหุก)คิด 3

สหรัฐยืนยัน
ไม่อ่อนข้อให้ตุรกี

เศรษฐกิจ 4

บาทแข็งทุบสถิติใหม่
รอบ2เดือนครึ่ง

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

CPLคว้าออเดอร์“พมู่า”
ดันเพิ่มรายได้

ขณะที่ก�าหนดการเลือกตั้งมี

ทศิทางชดัเจนมากขึน้เรือ่ยๆ 

กลบัมีอปุสรรคใหม่ให้ “บิก๊ตู”่ 

ต้องปวดหวั แม้จะไม่ใช่เร่ืองที่

เกดิกับหวัหน้า คสช. โดยตรง 

แต่ก็เล่ียงผลกระทบทีก่ระเพือ่ม

มาถึงไม่ได้ เพราะประเด็นใหม่

ทีถ่กูจดุขึน้มาเกีย่วข้องกับบตุร

ชายของ “บิก๊ป๊อก” 1 ใน 3 แกน

น�าส�าคญัของ คสช. โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเป็นเร่ืองเก่ียวกับความ

โปร่งใสในการท�าโครงการรัฐที่

มงีบประมาณเกีย่วข้องค่อนข้าง

สูง แม้ยงัเป็นเพยีงข้อกล่าวหา 

แม้ยงัต้องรอการพสูิจน์ข้อเทจ็

จริง แต่สิง่ทีไ่ม่ต้องรอคือผลก

ระทบต่อเส้นทางการเมืองของ

หวัหน้า คสช. ทีเ่กดิขึน้แล้ว

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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หลงัก�าหนดวนัเลอืกตัง้ยงัไม่มีความ
แน่นอนว่าจะเกดิขึน้ได้เมือ่ไร แต่
ฝ่ายทีเ่กีย่วข้องยนืยนัว่าอยูใ่นกรอบ
เวลา 150 วัน หลงัพระราชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูทีเ่กีย่วข้องกบั
การเลอืกตัง้ฉบบัสดุท้ายมผีลบงัคบั
ใช้อย่างเป็นทางการ

จนถึงขณะนี้สรุปได้ว่ากรอบ
การเลือกตั้งอยู่ระหว่างช่วงปลาย
เดอืนกุมภาพนัธ์ถึงไม่เกนิวนัที ่ 5 
พฤษภาคมปีหน้า ส่วนจะมปัีจจยั
อะไรมาแทรกให้การเลอืกตัง้ต้อง
เลือ่นออกไปจากกรอบเวลาทีก่ฎหมาย
ก�าหนดหรือไม่ยังเป็นเรื่องท่ีต้อง
ตามลุน้กนัต่อไป

อย่างไรกต็าม หากไม่มอีะไร
เข้ามาแทรกควิ ช่วงปลายเดอืนหน้า
จะได้เหน็คณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) คลายค�าสั่งหัวหน้า 
คสช. ท่ี 53/2560 เพือ่ให้พรรค 
การเมืองเริ่มขยับแข้งขยับขาเพ่ือ
เตรยีมการเลอืกตัง้ได้ เช่น จดัประชมุ
ใหญ่เพือ่รบัสมคัรสมาชกิ ประชุม
แก้ไขข้อบงัคบัพรรคการเมอืง และ
เตรยีมด�าเนนิการเรือ่งไพรมารโีหวต
ที่ขณะนี้ยังไม่รู้ว่าจะใช้รูปแบบใด 
ส่วนกจิกรรมอืน่ใดนอกจากนีห้าก

กระทบถึง‘บ๊ิกตู่’

พรรคการเมืองจะท�าต้องยื่นขอ
อนญุาต คสช. ก่อน

ท่ามกลางความไม่มัน่ใจ “บิก๊
ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี ยนืยนัเสยีงดงัอกี
ครั้งว่าการเลือกตั้งยังเปน็ไปตาม
กรอบเดมิทีพ่ดูคยุกนัไว้ และยงัไม่มี
ปัจจยัใดทีจ่ะท�าให้การเลอืกตัง้ต้อง
เล่ือนออกไป รวมถงึยงัไม่มเีง่ือนไข
ใดทีจ่ะท�าให้การเลือกต้ังเลือ่นมา
เรว็ขึน้กว่าทีก่�าหนดไว้ด้วย

“บิก๊ตู”่ ประกาศด้วยว่าการ
พูดคุยกบัพรรคการเมอืงรอบที่
สองคาดว่าจะมีขึน้ได้ในวนัที ่1 
กนัยายนทีจ่ะถึงนี้

ขณะทีค่วามคบืหน้าเก่ียวกับ
การเลอืกตัง้ยงัมอีย่างต่อเนือ่งนัน้ 

ในฟากฝ่ังรฐับาลกมี็ข่าวลบกระทบ
ความเชือ่ม่ันออกมาอย่างต่อเน่ือง
เช่นกัน

หลังจากพี่ใหญ่อย่าง “บิ๊ก
ป้อม” พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ยังแกะ
ตัวเองไม่หลุดจากปัญหายมืนาฬิกา
เพื่อน ก็ถึงคิวพี่รองอย่าง “บิ๊ก
ป๊อก” พล.อ.อนพุงษ์ เผ่าจนิดา 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย 
ทีม่เีรือ่งกระทบให้มัวหมองอันเนือ่ง
มาจากการด�าเนินโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจรเพ่ือแปรรปูผลติพลงังาน หรอื
โรงไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) จ�านวน 7,852 

แห่ง ด้วยงบประมาณมหาศาล
จ�านวน 178,000 ล้านบาท ซึง่มี
ข่าวว่าบตุรชายของ “บิก๊ป๊อก” เข้าไป
เกีย่วข้องในทางท่ีไม่เหมาะสม

แม้ “บ๊ิกป๊อก” จะออกมาชีแ้จง
และยนืยนัหนกัแน่นว่าบตุรชายไม่มี
ส่วนเกีย่วข้องกับโครงการจดัต้ังศนูย์
ก�าจดัขยะมลูฝอยแบบครบวงจรเพือ่
แปรรปูผลติพลงังาน แต่กม็สีือ่บาง
ส�านักน�าหลักฐานการเข้าพบ
ข้าราชการระดับผู้ใหญ่ในจังหวัด
เพือ่ขอพดูคยุเกีย่วกบัโครงการนี้

จรงิอยูว่่าไม่มใีครรูร้ายละเอยีด
ของการพดูคยุว่าเป็นอย่างไร แต่
การทีบ่ตุรชายเจ้ากระทรวงมหาดไทย
ไปขอพดูคยุกย่็อมถกูตัง้ค�าถามถงึ
ความเหมาะสม

จรงิอยูว่่าการท�าธรุกจิเป็นเรือ่ง
ส่วนบคุคล พ่อกบัลกูกเ็ป็นคนละ
คนกนั และยงัไม่มหีลกัฐานยนืยนั
ว่าบตุรชายของ “บิก๊ป๊อก” ได้งาน
โครงการในจงัหวดัใด แต่เพยีงการ
ขอเข้าพดูคยุกบัข้าราชการระดบัพ่อ
เมืองย่อมถูกจับตาเป็นพิเศษใน
ฐานะทีมี่นามสกลุเดียวกบัรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยซึง่เป็น
เจ้านายของพ่อเมอืงโดยตรง

แม้เรื่องนี้ยังต้องรอการ
พสิจูน์ข้อเทจ็จรงิกนัต่อไปว่ามี
อะไรไม่โปร่งใสหรือไม่ แต่เมือ่
เป็นประเดน็ขึน้มาแล้วย่อมส่ง
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
รฐับาลเป็นธรรมดา และแน่นอน
ว่าย่อมกระทบไปถงึ “บิก๊ตู”่ ถอื
เป็นอปุสรรคใหม่ทีเ่พิม่เข้ามา
หากยังคิดกลับมาเป็นนายก
รฐัมนตรหีลงัเลือกตัง้

ขณะที่การเลือกตั้งมีความคืบหน้าต่อเนื่อง

ในฟากฝั่งรัฐบาลก็มีข่าวลบ

กระทบความเชื่อมั่นออกมาต่อเนื่องเช่นกัน
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In Brief : ย่อความ

คดีความศาสนา

ทรรศนะ

ไม่ว่าศาลที่ไหนจะมี 2 ปาก
คอื กนิทัง้โจทก์ ทัง้จ�าเลย ทาง
หนึง่กนิเงินเดือน อีกทางกก็นิ
สนิบน ตัง้แต่ทนายจนถงึพวก
ตีนโรงตีนศาล หากินอยู่แถว
ศาล ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย
หากิน

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ปิดก้ัน-แทรกแซง
เวบ็ไซต์ iLaw รวบรวมการปิดกัน้และ
แทรกแซงกจิกรรมสาธารณะยคุ คสช. 
กว่า 4 ปีทีผ่่านมาจนถงึปัจจบุนั (20 
สงิหาคม 2561) พบว่ามไีม่น้อยกว่า 198 
ครัง้ทีเ่จ้าหน้าทีเ่ข้ามาปิดกัน้หรือแทรกแซง
กจิกรรมต่างๆ 

ปี 2561 มกีารปิดกัน้และแทรกแซง
กจิกรรมไม่น้อยกว่า 27 งาน ปี 2560 
มกีารปิดกัน้และแทรกแซงกจิกรรมไม่
น้อยกว่า 28 งาน ปี 2559 มกีารปิดกัน้
และแทรกแซงกิจกรรมไม่น้อยกว่า 36 
งาน ปี 2558 มกีารปิดกัน้และแทรกแซง
กจิกรรมไม่น้อยกว่า 67 งาน และปี 2557 
มกีารปิดกัน้และแทรกแซงกจิกรรมไม่
น้อยกว่า 40 งาน 

โดยแต่ละครัง้เจ้าหน้าทีจ่ะใช้มาตรการ
ในระดับต่างๆกันไป ตั้งแต่การสั่งไม่
อนุญาตให้จัดกิจกรรมด้วยช่องทาง
โทรศพัท์ การเข้ามาทีส่ถานทีจ่ดังานเพือ่
กดดนัให้เจ้าของสถานท่ีงดจดักจิกรรม 
หรืออนญุาตให้จดั แต่ตัง้เง่ือนไขต่างๆ 
เช่น ขอให้เปลีย่นวทิยากรท่ีเข้ามาพดูใน
งาน ก�าหนดไม่ให้ใช้ค�าทีอ่่อนไหวใน
บรบิทของสงัคม เช่น “เผดจ็การ” และ 
“กบฏ” เป็นต้น และการสร้างความไม่
สะดวกทางอ้อม เช่น ไม่อนญุาตให้ใช้
เครือ่งเสยีง ตดัไฟฟ้า เป็นต้น

กจิกรรมสาธารณะทีถ่กูจบัตามอง
จากภาครฐัมกัจะเป็นเรือ่งท่ีเก่ียวข้องกับ
การเมอืง หรอืประเดน็ทีเ่ปราะบางใน
เวลาน้ัน กรณท่ีีเห็นเด่นชัดทีส่ดุคอื การ
ลงประชามติร่างรัฐธรรมนญูปี 2559 ถกู
ปิดกัน้และแทรกแซงจากรฐัไม่น้อยกว่า 
20 กจิกรรม ทัง้นกักจิกรรมหรอืผูจ้ดังาน
กจิกรรมเหล่านียั้งถกูด�าเนินคดอีกีด้วย

การปิดกัน้และแทรกแซงกจิกรรม
สาธารณะทีน่�ามาใช้เป็นหลกัคอื ค�า
สั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และ 
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 
2558 โดยใช้การข่มขู่เพื่อให้การ
ชมุนมุหรือการจดักจิกรรมถกูยกเลกิ
ให้ได้

เรือ่งในวงการศาสนาเกิดขึน้มากมายหลาย
เร่ือง อย่างกรณีอดตีพระพุทธะอสิระได้
รบัการประกนัตัว ท�าให้ไม่ต้องอยูใ่นเรอืน
จ�า กมี็กระแสข่าวว่าจะกลบัมาห่มผ้าเหลอืง
ใหม่อกี แต่เรือ่งนีย้งัไม่มอีะไรชดัเจน มี
นกัข่าวมาถามอาตมาว่าอดตีพระพทุธะ
อสิระจะกลบัมาบวชใหม่ได้หรอืไม่ 

เรือ่งนีห้ลายคนสงสยั เพราะไม่รู้ไม่
เข้าใจว่ากรณพีระท่ีถกูจบัสกึหรอืมคีดต่ีางๆ 
ถ้าไม่ใช่เรือ่งอาบตัปิาราชิก 4 ข้อคอื 1.เสพ
เมถนุ หรอืมร่ีวมเพศสมัพนัธ์กบัสกีาหรอื
ชายทางทวาร กถื็อว่าขาดความเป็นพระ 
และจะบวชไม่ได้อกี เหมือนตาลยอดด้วน 
2.ลกัทรัพย์ ขโมยทรพัย์เป็นพนับาทขึน้ไป 
อย่างเรือ่งเงนิทอนวัด ถ้าพสูิจน์ว่าจริงก็
กลบัมาบวชอกีไม่ได้ หรอืฆ่าคนตายกก็ลับ
มาบวชอกีไม่ได้

3.อวดอตุร ิอ้างว่าได้มรรคผลนพิพาน
ของศาสนาแล้ว อ้างว่าเป็นนัน่เป็นนี ่พวก
นีก้ลบัมาบวชไม่ได้ เราเคยมีกรณพีระ
พิมลธรรม แต่เป็นการกลัน่แกล้งใส่ร้าย
ในข้อหาคอมมวินสิต์ เมือ่สบืสวนสอบสวน
แล้วปรากฏว่าไม่เป็นความจรงิ ศาลตดัสนิ
ว่าไม่ผดิ เป็นผูบ้รสุิทธิ ์พ้นมลทนิ ท่านก็
กลบัมาห่มผ้าเหลืองได้เลยโดยไม่ต้องท�า
พธิอีปุสมบทอะไร เพราะถอืว่าท่านไม่ได้
เปล่งวาจาสกึ แต่ถกูกระชากผ้าเหลอืงออก
ไปด้วยความเข้าใจผดิ อย่างนีก้ก็ลบัมา
บวชใหม่ได้

ส่วนกรณีอดีตพระพุทธะอิสระหรือ
นายสวุทิย์ต้องรอค�าตัดสนิว่าจะเป็นอย่างไร 
คดท่ีีถกูกล่าวหาจะพ้นมลทินหรอืไม่ จงึ
จะกลบัมาบวชใหม่ได้ เพราะไม่ได้เข้าข้ัน
ปาราชิก แต่ถ้าสกึเพราะเรือ่งเงนิทอง เรือ่ง
สกีา เรือ่งค้ามนษุย์ เรือ่งอวดอตุริ อย่างน้ี
กบ็วชไม่ได้  

พดูเร่ืองรอดหรอืไม่รอดกอ็ยู่ทีว่่าเป็น
พระดหีรอืไม่ด ีขอให้อย่ามอีย่างกรณพีระ
ถกูจบัยาบ้าทีช่ลบรุ ีอย่างนีต้้องจบัสกึและ
กลบัมาบวชไม่ได้แน่ ถ้าพระอปัุชฌาย์รู้
เรือ่งก็ต้องไม่ให้บวช

นีเ่ป็นเรือ่งในวงการศาสนา ไม่เหมอืน
คดท่ีีดนิของวดัสวนแก้ว “โฉนดถงุกล้วย
แขก”  ต้องดวู่าจะ “สองมาตรฐาน” หรอื
ไม่  มข่ีาวว่าทางอยัการและศาลกอ็ยาก
ให้มกีารไกล่เกลีย่ ไม่อย่างนัน้ก็คงต้องสู้
กนัถึงฎกีา ต้องพึง่ศาลสงูสดุ คนอยูใ่น
วงการกฎหมายแล้วไม่มีความเทีย่งธรรม 
มผีลประโยชน์แอบแฝง อย่างท่ีพทุธท�านาย
ว่า ต่อไปโรงศาลของโลกไม่ว่าท่ีไหนจะมี 
2 ปากคอื กนิทัง้โจทก์ ทัง้จ�าเลย ทางหนึง่
กินเงินเดอืน อีกทางก็กินสินบน ต้ังแต่
ทนายจนถึงพวกตนีโรงตนีศาล หากินอยู่
แถวศาล ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายหากิน

ในหลวงรชักาลที ่ 10 ตรัสกับผู้
พพิากษาทีถ่วายสตัย์ปฏิญาณว่า อย่า
ใช้ช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายท�าให้
ประชาชนเดอืดร้อน ต้องท�าให้กฎหมาย
บ้านเมอืงมคีวามศักดิส์ทิธิ ์ มคีวาม
ยตุธิรรม เป็นธรรม เพือ่ความผาสุก
ของประเทศและประชาชน

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

บาทแข็งทุบสถิติใหม่รอบ2เดือนคร่ึง

จดัสัมมนา : เกรยีงไกร ภรูวิิทย์วฒันา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต 
จ�ากัด (มหาชน) จดัสมัมนาฟรหัีวข้อ “SME in Action แชร์การท�าธรุกิจ ตดิอาวธุ 
SME” โดยวทิยากรช่ือดงั “สอง-ภาสกร ไวยวรรณะ” เจ้าของหนังสือ “เปลีย่นนกั
ฝันเป็นนกัลงมอืท�า” ทีโ่รงแรมปทุมวนั ปริน๊เซส กรงุเทพฯ 

พบนักลงทนุ : ศภุมาส อศิรภกัด ีประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษัิท ดีโอด ีไบโอเทค 
จ�ากัด (มหาชน) พร้อมคณะผูบ้รหิาร ร่วมน�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนนิงานไตรมาส 
2/2561 ต่อนกัลงทนุ นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์ ในงาน Opportunity Day ทีอ่าคาร
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

นายกอบสทิธิ ์ศลิปชยั ผูบ้รหิาร
งานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน 
ธนาคารกสกิรไทย เปิดเผยว่า ค่า
เงนิบาทแขง็ค่ามากสดุทีร่ะดับ 32.73 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ท�าสถิตใิหม่
แขง็ค่าสดุในรอบ 2 เดอืนคร่ึงนบั
จากเดือนมถุินายน จากทีเ่ปิดตลาด
ทีร่ะดบั 32.95 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั 
เป็นผลมาจากการตลาดลดความ
กงัวลสงครามทางการค้าหลังจาก
สหรฐัและจีนเจรจาในรายละเอยีด
เรือ่งการจดัเกบ็ภาษ ีทัง้จนีตัง้ค่าเงนิ
หยวนให้แขง็ค่าขึน้ในช่วงเช้าท�าให้
บรรยากาศการเจรจามแีนวโน้มทีด่ี 
ซึง่ก่อนหน้านีน้ายโดนัลด์ ทรมัป์ 
ประธานาธบิดสีหรัฐ อ้างว่าจนีและ
สหภาพยโุรปแทรกแซงค่าเงนิเอา
เปรยีบสหรฐั แต่คาดว่าผลการเจรจา
คงไม่สามารถยตุไิด้เรว็ เพราะแต่ละ
ประเทศมอี�านาจทางเศรษฐกจิ

นอกจากนี้ต้องติดตามท่าที
นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) หลงัจาก
ทีน่ายทรมัป์ไม่พอใจทีเ่ฟดขึน้ดอกเบีย้
ท�าให้สหรฐัเสยีเปรียบการค้า ต้อง
ดูว่านายพาวเวลล์จะเดินหน้าขึ้น
ดอกเบีย้ทีเ่หลอือกี 2 ครัง้ต่อไปโดย
ไม่สนใจนายทรมัป์เพือ่แสดงความ
เป็นอิสระหรอืจะชะลอขึน้ดอกเบีย้

CPLคว้าออเดอร์‘พูม่า’ดันเพิ่มรายได้

จดีพีีไตรมาส 2 โต และ ธปท. เล็งขึน้ดอกเบีย้ ท�าให้บาทแขง็ค่า
ท�าสถติใิหม่แขง็ค่าสดุในรอบ 2 เดอืนครึง่ ขณะทีภ่าพรวมเศรษฐกจิ
ยงัรอผลการเจรจาข้อพพิาทสหรฐั-จนี

ส�าหรบัเศรษฐกจิในประเทศ
คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) อาจปรบัขึน้ดอกเบีย้ แต่จะ
เป็นช่วงเวลาใดต้องดคูวามเหมาะ
สมอกีครัง้ ประกอบกบัตวัเลขจดีพีี
ไตรมาส 2 โต 4.6% สงูกว่าท่ีหลาย
ฝ่ายประเมินไว้ ช่วยให้เงนิบาทแขง็
ค่าขึน้ และเช่ือว่าการท่ีรฐัประกาศ
ความชัดเจนเรือ่งการเลอืกตัง้จะดึง
ความเช่ือม่ันด้านการลงทุน ผู้

นายภวูสษิฏ์ วงษ์เจรญิสนิ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ซพีแีอล 
กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) หรอื CPL เปิด
เผยว่า ได้รบัค�าสัง่ผลิตหนงัฟอกให้
กบัแบรนด์รองเท้าช้ันน�า “พูม่า” 
(PUMA) ซึง่เป็นลูกค้าใหม่รายล่าสุด 
ด้วยก�าลงัการผลิต 3.5 ล้านตาราง
ฟตุในปีนี ้แม้ภาพรวมอตุสาหกรรม
ฟอกหนงัจะอยูใ่นช่วงชะลอตวั โดย
เริม่ด�าเนนิการผลติให้พมู่าไปแล้ว
ราว 1 ล้านตารางฟตุ คาดว่าสิน้ปีจะ
ผลิตเพิม่ได้อกี 2.5 ล้านตารางฟตุ 
ท�าให้มรีายได้เพิม่ขึน้ประมาณ 10% 
รวมถงึพยายามพฒันานวตักรรม
ใหม่ โดยเน้นขยายลกูค้าในกลุม่

สปอรต์หรอืรองเทา้กฬีาเปน็หลกั 
และเดนิหน้าพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ 
ล่าสดุได้พฒันาหนังฟอกส�าเรจ็รูป
จากเวท็บล ู(Wet Blue) ซึง่เป็นหนงั
สีฟ้า เป็นเวท็ไวท์ (Wet White) ซึง่
เป็นหนงัสีขาว

ส�าหรบัหนงัเว็ทไวท์เป็นนวตักรรม
รกัษาสิง่แวดล้อมต้ังแต่กระบวนการ

ผลติ ซ่ึงปัจจบุนัลกูค้าในระดบัเวลิด์
คลาสให้ความส�าคญักบัเรือ่งนีม้าก 
แม้ต้นทุนการผลิตจะสงูกว่าหนงัเวท็ 
บล ูแต่เป็นการลงทนุพฒันาผลติภณัฑ์
ทีคุ่ม้ค่า เนือ่งจากหนงัเวท็ไวท์มสีขีาว 
เมือ่น�าไปย้อมสีจะได้หนงัฟอกท่ีมสีสีนั
สดใสและสวยงามกว่าเดมิ

การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่จะ
เน้นการพฒันา 3 ด้านคือ นวัตกรรม
ของสินค้า นวัตกรรมด้านการด�าเนนิ
การ และนวตักรรมด้านการบรหิาร
จดัการ โดยมเีป้าหมายเพ่ือตอบโจทย์
ของลกูค้า และน�าไปสูค่วามย่ังยืน
ของกิจการภายใต้การดแูลสิง่แวดล้อม
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

ประกอบการต้องป้องกนัความเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อรองรับ
ความผนัผวนทีเ่กิดขึน้

อย่างไรกต็าม การอ่อนค่าของ
สกุลเงนิในภูมภิาคเอเชียตัง้แต่ต้น
ปีจนถึงปัจจบัุนพบว่า หยวน-จนี 
4.6% วอน-เกาหลีใต้ 4.6% 
ดอลลาร์-ไต้หวนั 3.4% ดอลลาร์-
สงิคโปร์ 2.2% รงิกิต-มาเลเซยี 1% 

บาท-ไทย 0.6% ขณะทีเ่งินเยน-
ญีปุ่น่แขง็ค่าสดุท่ี 2.2% 

ด้านฝ่ายวจิยั บรษิทัหลกัทรัพย์ 
โกลเบลก็ จ�ากดั ให้จบัตาช่วงปลาย
สปัดาห์จะมกีารประชมุการเงนิระดบั
โลกท่ี Jackson Hole ซ่ึงจะมกีาร
อภปิรายเกีย่วกับมาตรการกดีกนั
ทางการค้าเป็นประเดน็ส�าคญั จงึมี
โอกาสทีค่่าเงนิดอลลาร์จะอ่อนลง 
ส่งผลให้ราคาทองค�ามโีอกาสรีบาวด์
ขึน้ไปทดสอบระดับ 1,200 ดอลลาร์ 
ส่วนค่าเงนิบาทมีแนวโน้มจะสวงิใน
กรอบเดมิระหว่าง 33.10-33.50 
บาทต่อดอลลาร์ 
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กระตุ้นข้อตกลง 
โฆษกกระทรวงต่างประเทศ
อิหร่านแถลงว่า ยุโรปและประ
เทศอื่นๆที่ร่วมข้อตกลง ได้แก่ 
จีนและรัสเซีย ต่างพยายาม
รักษาข้อตกลงนิวเคลียร์กับ
อิหร่านไว้ ขณะที่ประเทศใน
ยโุรปให้ค�ารับประกนักับอหิร่าน
ว่าจะได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจท่ีดีพอหากยังอยู่ใน
ข้อตกลงนิวเคลียร์ นับตั้งแต่
สหรัฐถอนตัวไปและประกาศ
รื้อฟื้นมาตรการคว�่าบาตรครั้ง
ใหม่
พบญาติสองเกาหล ี
การพบญาตริะหว่างครอบครวั
ชาวเกาหลเีหนอืและเกาหลใีต้ที่
พลดัพรากจากกนัเม่ือเกอืบ 70 
ปีก่อน จะมขีึน้ในช่วงเวลา 3 วนั 
ทีส่ถานพกัตากอากาศบนเขาคมุ
กงัของเกาหลเีหนอื โดยล่าสดุ
เมือ่ปี 2558 มีเพยีง 200 คน
เท่าน้ันทีไ่ด้รับสทิธิ ์จากทัง้หมด 
80,000 คนท่ีมาลงทะเบยีนขอ
พบญาติในเกาหลเีหนอื และปี
นีม้ชีาวเกาหลใีต้มาลงทะเบียน
ขอพบญาตใินเกาหลเีหนอือย่าง
น้อย 50,000 คน แต่ได้รบัสทิธ์ิ
เพยีง 89 คนเท่านัน้  

ตัดเอลซัลวาดอร ์
ไต้หวนัตัดความสมัพันธ์ทางการ
ทตูกับเอลซัลวาดอร์ เพราะคาด
ว่าเอลซัลวาดอร์จะสถาปนา
ความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดิน
ใหญ่ นายโจเซฟ วู รัฐมนตรี
ต่างประเทศไต้หวัน แถลง
ประณามจีนที่ใช้วิธีสกปรกกับ
ไต้หวัน และว่าเอลซัลวาดอร์
เป็นฝ่ายร้องขอเงินทุนจ�านวน
มหาศาลในโครงการพัฒนา
ท่าเรือ ซึ่งไต้หวันไม่เห็นควร
อนมุติัให้ เพราะจะท�าให้ทัง้สอง
ฝ่ายเป็นหนี้จ�านวนมาก ความ
เคลื่อนไหวล่าสุดท�าให้ไต้หวัน
เหลือพันธมิตรอยู่เพียง 17 
ประเทศทั่วโลก 

ข่าวย่อย
สหรัฐยืนยันไม่อ่อนข้อให้ตุรกี 

วารสารเนเจอร์คอมมิวนิเคชนัส์เผย
แพร่ผลการศึกษาที่ได้จากการ
ทบทวนงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์
ในปัจจบุนัว่า อเมริกาเหนอื ยโุรป 
และหลายพืน้ทีใ่นเอเชยี เสีย่งเกดิ
สภาวะอากาศรนุแรงสุดขัว้ เพราะ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากฝีมอื
มนษุย์ไปขดัขวางกระแสลมทีพั่ดไป
ทางตะวันออก ฤดรู้อนจึงน่าจะยดื
เยือ้ยาวนานขึน้ เช่นเดยีวกบัฤดูฝน
ทีจ่ะยืดเย้ือขึน้เช่นกัน ซึง่จะท�าให้
เกดิความสดุขัว้ทัง้อากาศร้อน แห้ง
แล้ง ไฟป่า และน�้าท่วม สภาพ
อากาศรนุแรงเหล่านีจ้ะกระทบต่อ
การผลิตอาหารเลีย้งคนและสตัว์

หลายพืน้ทีเ่หนอืเส้นศนูย์สตูร
เผชญิภาวะร้อนจัดแล้วในฤดรู้อนน้ี 
แม้แต่บรเิวณวงกลมอาร์กตกิในยโุรป
เหนอืกม็อีณุหภมูสิงูถงึ 30 องศา
เซลเซยีส ความแตกต่างระหว่าง
อณุหภมิูขัว้โลกเหนอืท่ีหนาวเยน็กบั
พืน้ทีด้่านล่างทีอุ่น่กว่าเป็นปัจจยัหลกั
ทีท่�าให้เกดิกระแสลมพดัไหลเวยีน

งานวจิยัชี3้ทวปีอากาศรนุแรงสดุ  

ทัว่โลก แต่เมือ่ความแตกต่างลดลง 
กระแสลมจะพดัช้าลง ส่งผลให้ความ
ร้อนหรอืฝนคงอยูย่าวนานขึน้ อณุหภมูิ
ทีส่งูขึน้ยงัท�าให้แผ่นน�า้แขง็และหมิะ
บริเวณข้ัวโลกเหนอืละลายไหลลงมา
ปนเป้ือนกบัน�า้และดนิทีม่สีเีข้มด้าน
ล่างมากขึน้ ยิง่เพิม่การดดูซบัความ
ร้อนและเร่งให้โลกร้อนยิง่ขึน้

“ทรมัป์” ยนืยนัไม่ยอมอ่อนข้อ
ให้ตุรกเีพือ่ให้ปล่อยตวับาทหลวง
ชาวอเมริกัน และไม่กังวลว่า
ภาษีที่ใช้กับตุรกีจะส่งผลเสีย
ต่อเศรษฐกิจยุโรป ขณะทีม่คีน
บุกยิงสถานทูตสหรัฐในตุรกี 
เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บ 

ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรัฐ ให้สมัภาษณ์ส�านกัข่าว
รอยเตอร์ทีท่�าเนยีบขาวว่า เขาคิด
ว่ามีข้อตกลงกับประธานาธิบดีเร
เซป เทย์ยปิ เออร์โดกัน ของตรุกี 
ต้ังแต่เมือ่ครัง้ท่ีช่วยโน้มน้าวอสิราเอล
ให้ปล่อยตวัพลเมอืงตรุก ี จงึคดิว่า
ตรุกจีะปล่อยตวับาทหลวงแอนดรู 
บรันสนั แต่การกระท�าของตรุกกีลบั
น่าเสียใจมากและก�าลงัท�าผดิ ซ่ึง
เขาจะไม่ยอมอ่อนข้อต่อเรือ่งนี้ 

ประธานาธบิดทีรมัป์ตอบค�าถาม
ท่ีว่าภาษนี�าเข้าเหลก็และอะลมูเินยีม
ทีเ่กบ็จากตุรกเีป็น 2 เท่าของทีเ่กบ็
จากประเทศอืน่จะกระทบเศรษฐกจิ
ยโุรปหรอืไม่ว่า ไม่กงัวลเลยแม้แต่
น้อย เป็นเรือ่งทีส่มควรท�าอยูแ่ล้ว 
จากกรณดีงักล่าวท�าให้ตรุกตีอบโต้
ด้วยการเพิม่ภาษกีบัสนิค้าน�าเข้า

บางอย่างจากสหรัฐ และทางการ
ตรุกขีูจ่ะตอบโต้อกีหากสหรฐัเพิม่
มาตรการคว�า่บาตรตรุกมีากกว่านี ้

ก่อนหน้านีเ้จ้าหน้าทีท่�าเนยีบ
ขาวทีข่อสงวนนามเปิดเผยว่า ประธา 
นาธบิดทีรมัป์บอกว่าผูน้�าตรุกต้ีองการ
ตวัพลเมอืงตรุกคีนหนึง่จากอสิราเอล 
และได้หารือเร่ืองบาทหลวงบรันสนั
นอกรอบการประชุมสดุยอดองค์การ
สนธสิญัญาแอตแลนตกิเหนอื (นา
โต้) เม่ือกลางเดอืนกรกฎาคม โดย
ตุรกขีอให้สหรฐัเกลีย้กล่อมอสิราเอล
ให้ปล่อยตัวสตรตุีรกทีีค่วบคมุตัวไว้
แลกกบัการทีต่รุกีจะปล่อยตวับาท
หลวงบรันสนัและชาวอเมริกนัหลาย
คนทีต่รุกคีวบคมุตวัไว้ ขณะทีต่รุกี
ยืนกรานปฏเิสธว่าไม่เคยตกลงว่าจะ

ปล่อยตวับาทหลวงอเมรกินัเป็นการ
แลกเปลีย่น

มรีายงานจากส�านกังานผูว่้าการ
กรงุองัการาของตรุกแีถลงว่า มเีสยีง
ปืน 6 นดัยงิมาจากรถยนต์สขีาว
เข้ามายังบริเวณสถานทตูสหรฐัเมือ่
เวลาประมาณ 05.30 น. ตามเวลา
ท้องถ่ิน โดยมรีอยกระสนุ 3 นดัที่
ประตแูละกระจก แถลงการณ์ระบุ
ว่า เจ้าหน้าทีก่�าลงัสอบสวนและยงั
ไม่ได้ระบตุวัผูต้้องสงสัย โฆษกสถาน
ทตูสหรฐัแถลงขอบคุณต�ารวจตุรกี
ทีเ่ข้ารบัมอืกบัสถานการณ์ได้อย่าง
รวดเรว็ และไม่มรีายงานผู้บาดเจบ็ 
ส�าหรบัสถานทตูสหรฐัปิดท�าการ
ในสปัดาห์นีต้ามวนัหยดุทางศาสนา
อสิลามในตรุกี 

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

‘เซ็นทรัล ท�า’โครงการเพื่อสังคม
แนวคดิการช่วยเหลอืสงัคมในโลก
ยคุปัจจบุนัเร่ิมเปลีย่นไปจากทีเ่คย
ช่วยเหลอืด้วยการจดักจิกรรมต่างๆ
ทัง้การให้เงนิและสิง่ของ ปรบัมา
เป็นแนวคดิการน�าความเช่ียวชาญ
มาสอนอาชีพและสร้างโอกาสให้
แทน เช่นเดยีวกบับริษทั กลุม่เซน็ทรลั 
จ�ากัด ที่ได้ท�ากิจกรรมช่วยเหลือ
สงัคมอย่างต่อเนือ่งควบคูก่บัการ
ด�าเนนิธรุกจิมากว่า 71 ปี เล็งเหน็
ถงึความส�าคญัของแนวคดิการท�า
ธรุกจิเพือ่สงัคมแนวใหม่จะให้ความ
ยัง่ยนืได้มากกว่า จงึได้จัดงานเปิด
ตวัโครงการเพือ่สงัคม “เซน็ทรลั 
ท�า” โดยมีเจตนารมณ์ในการสร้าง
งาน สร้างอาชพี สร้างชมุชน และ
สร้างคุณภาพชวิีตทีด่แีก่พนกังาน
และสงัคมอย่างยัง่ยืน ณ ศวิไิล ซติี้ 
คลับ ชัน้ 5 ศนูย์การค้าเซน็ทรลั 
เอม็บาสซี 

ทศ จริาธวิฒัน์ ประธาน
กรรมการบรหิารและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั กลุม่
เซน็ทรลั จ�ากดั กล่าวว่า ตลอด 71 
ปี ทีผ่่านมา กลุม่เซน็ทรลัได้ท�าโครง 
การเพือ่สงัคมต่อเน่ืองมากกว่า 1,000 
โครงการ ตามเจตนารมณ์ของคณุ
สมัฤทธิ ์ จริาธวิฒัน์ ผูก่้อตัง้กลุม่
เซ็นทรัล ทีก่ล่าวไว้ว่า “ความส�าเรจ็
ของเราเติบโตขึน้จากความตัง้ใจแน่ว
แน่ท่ีจะน�าพาประเทศไทยก้าวไปสู่
ความทนัสมยั เรายดึมัน่พนัธสญัญา

สร้างสรรค์คณุค่าเพิม่ร่วมกันให้กบั
สงัคม โดยพยายามหาพืน้ทีแ่ห่ง
ความส�าเร็จร่วมกันระหว่างธุรกิจ
และสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ 
“เซน็ทรลั ท�า” (Central Tham) 
ซึ่งจะค�านึงถึงด้านผลกระทบต่อ
สงัคม และหาทางปฏิบติัท่ีให้ทุก
คนในองค์กรได้มีส่วนร่วมกันใน
การด�าเนินการและขยายผลไปสู่
สงัคม พร้อมจบัมอืกบัภาคีเครอืข่าย
พนัธมติร (Stakeholders) ทัง้ภาค
รฐัและเอกชนจากทัว่โลก

ด้านบรรยากาศภายในงาน
อบอุ่นไปด้วยผู้บริหารและเซเลบ
คบัคัง่ อาท ิญนน์ โภคทรพัย์, ศ.ดร.
สทุธพินัธ์ จิราธวิฒัน์, ธีระยทุธ จิ
ราธวัิฒน์, ปาสคาล บลิโลว์, ณัฐ 
วงศ์พานิช, จรินนัท์ ผูพั้ฒน์, บษุบา 
จริาธวิฒัน์, เมทนิ ี พิศทุธิส์นิธพ, 
วมิลมาศ เกือ้โกมลเดช, ดร.ชาติ
ชาย นรเศรษฐาภรณ์, พิพัฒน์ 
อภริกัษ์ธนากร และศิรพนัธ์ วฒัน
จนิดา เป็นต้น มาร่วมชมผลติภัณฑ์
ต่างๆ อาท ิผกัน�า้ดกุใต้, ผกัปลอดภยั
ภทูบัเบกิ เพชรบูรณ์, ข้าวสงัข์หยด 
พทัลงุ เป็นต้น 

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการ
สนับสนุนการช่วยเหลอืสังคมไทย
ให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื ตดิตามราย
ละเอยีดโครงการ “เซน็ทรลั ท�า” 
(Central Tham) ได้ทีเ่ฟซบุค๊และ
ไอจ ี@centraltham

สมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครือ่งกลไทย พร้อมด้วย
ธรีภพ พงษ์พทิยาภา ประธานจดังานสัมมนา ร่วมพธิเีปิดงานสัมมนาครัง้ใหญ่แห่ง
ปี “TEMCA FORUM EXHIBITION 2018 PATTAYA” ที่โรงแรมรอยัลคลิฟบีช 
พัทยา

นฤพล สังเกตุ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ร่วมกับประวัติ มุ่งเจริญรัตน์ 
รองผู้อ�านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานนครนายก แถลงข่าว
เตรียมจัดงาน “Nakhon Nayok Sports & Adventure Tourism” เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย 

ทีจ่ะมีส่วนร่วมสร้างความเจรญิก้าวหน้า
ให้กับประเทศ และช่วยส่งเสริม
คุณภาพชวีติของชาวไทยทกุคน” 

ล่าสดุในปี 2560 กลุม่เซน็ทรัล
ได้เปล่ียนแนวคิดและหลักการใหม่
ในการให้ความช่วยเหลอืสงัคมทีถ่อื

เป็นการให้ที่ยั่งยืนมากกว่า โดย
เปลีย่นจากนโยบายเดิมคอื CSR 
(Corporate Social Responsibility) 
การรบัผิดชอบของธรุกจิต่อสงัคม 
มาสู่แนวคิดใหม่ที่เรียกว่า CSV 
(Creating Shared Values) การ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4898 (1423) วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561


