
ลดเสยีงยี?้
ใจ อีกปมร้อนคือยื้อกฎหมายลูก
ต่อเวลานัง่ทบัอ�านาจ แม้จะพดูไม่
เต็มปากว่าจะให้เลือกตั้งได้เมื่อ
ไหร่ แต่การยืนยันกรอบเวลาตาม
โรดแมพ็ช่วยลดสายตาทีม่องอย่าง
สงสยัลงไปได้มาก ยิง่หากกฎหมาย
ลูกเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่ง
ส.ว.ผ่าน สนช.ได้ก�าหนดจะย่ิงท�า 
ให้หมดข้อสงสยั เป็นกลยทุธ์ใหม่ 
ตดัไฟต้นลม ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามน�า
ไปขยายผล มอีะไรต้องรบีเคลยีร์
ลดเสยีงยีท้ีเ่ริม่ดงัขึน้เรือ่ยๆ

มตใิหม่คสช.ไม่ปล่อยให้ประเด็น
กระทบความมัน่คงรฐับาลอยูน่าน 
มคี�าถามทีป่ระชาชนสงสยัต้องรบี
ออกมาเคลยีร์ เช่น เรือ่งเอาป่าชมุ 
ชนไปให้เอกชนเช่าใช้ท�าประโยชน์
ทางธุรกิจเป็นประเด็นร้อนได้วัน 
อ้างไม่รู้ค�าเดียวดับเรื่องร้อนให้
กลายเป็นเยน็ได้ทนัท ีเรือ่งเอาข้าว
ดไีปขายเป็นอาหารสตัว์กย็นืยนัด้วย
ผลตรวจสอบซ�า้ว่าเป็นไปตามหลกั
เกณฑ์ แถมสัง่จบัตาเอกชนทีป่ระ 
มลูได้เอาข้าวไปใช้ผดิวตัถปุระสงค์
หรือไม่ ถ้าจับได้สักรายนอกจาก
พ้นข้อครหายงัจะเดนิยดืได้สบาย 
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เป็นก�ำลังของแผ่นดิน ไม่ใช่
เป็นภำระของแผ่นดนิ
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ข้าราชการไทย

editor59lokwannee@gmail.com

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“โหราศาสตร์” กับ “ผู้มีอ�านาจ” เหมือนคู่แฝด 
ค�ำท�ำนำยของ “โหร” อำจมีจุดประสงค์แอบแฝง 
“โหร” หรอื “หมอด”ู เป็น “ผูห้ยัง่รู้อนาคต” จรงิหรอื? 
หรือเป็นแค่ “แอบรู้” ในฐำนะผู้ร่วมสร้ำงสถำนกำรณ์ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “รัฐบาลแห่งชาติ” 
“วิเชียร ตันศิริคงคล” เชื่อกำรเมืองไม่มีอะไรเปลี่ยน 
“โรดแม็พ” ไม่มีควำมหมำย ลำกยำว “กฎหมายลูก” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ชี้ปัญหำ “สิทธิเสรีภาพ” 
สะท้อน “ความกลัว” ภำยใต้ “ระบอบเผด็จการ” 

หมอด ู4.0
หยั่งรู้ หรือแอบรู้?

ASIANลุยสินค้า
อาหารสัตว์เลี้ยง
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ATP30โชว์
Backlog1,575ล้าน

สวีเดนรุดหน้า
เลิกเงินสด
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ประโยคยืนยันจากนายกรัฐมนตรี
ที่ดูเหมือนว่าจะเคลียร์ข้อครหาไปได้
โดยเฉพาะผู้สนับสนุนจะเลิกสงสัย

 “หลายคนกงัวล จบเรือ่งโน้นไป
เรือ่งนี ้ท้ายสดุมปัีญหาเรือ่งของใคร
ก็กลับมาหาผมทุกที ก็เป็นอย่างนี้
เพราะมันต้องหาจ�าเลยสักคน ผม
ไม่ใช่จ�าเลยใครท้ังสิน้ เพราะยงัไม่
ได้ท�าอะไรทีไ่ม่ถกูต้องตามขัน้ตอน
โรดแม็พเลย ใครจะมองอย่างไรก็
แล้วแต่ เพราะผมรูแ้ก่ใจตวัเอง”
 แม้ไม่ยืนยันก�ำหนดเลือกตั้งที่
แน่นอน แต่ พล.อ.ประยทุธ์ กย็�ำ้ว่ำ
เดนิตำมกรอบเวลำโรดแมพ็ คนอืน่
คดิอย่ำงไรไม่รู้ แต่รู้ตัวเองว่ำคดิอะไร
 ถงึจะเคลยีร์ได้ไม่ชดัเจนนกั แต่
เชื่อว่ำจะท�ำให้ค�ำถำมเรื่องเลื่อน
เลอืกตัง้น่ำจะเบำไปได้ระยะหนึง่ และ
จะเบำต่อไปเร่ือยๆ พร้อมเพิม่ควำม
มัน่ใจมำกขึน้หำกกฎหมำยลกูท่ีส�ำ-
คัญอีก 2 ฉบับที่เกี่ยวกับกำรเลือก
ตั้งส.ส.และกำรได้มำซึ่งส.ว.ถูกยก
ร่ำงเสร็จและส่งให้สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ (สนช.) พิจำรณำได้ตำม
ก�ำหนด
 ยิง่ถ้ำกฎหมำยส�ำคญัสองฉบบันี้
ผ่ำนมติออกมำจำกสนช.ยิ่งจะท�ำ   
ให้ค�ำถำมยือ้เลอืกตัง้ต่อเวลำนัง่ทับ
อ�ำนำจหำยไป
 ทัง้เรือ่งป่า เรือ่งข้าว เรือ่งเลอืก
ตัง้ แม้จะเคลยีร์ได้ไม่ชดัเจนนกั แต่
ถอืว่าลดกระแสยีล้งไปได้พอสมควร
 นีเ่ป็นก้าวใหม่ของคสช.ทีไ่ม่ 
ปล่อยให้เรื่องกระทบความมั่น 
คงของรฐับาลไว้นาน มปีระเดน็
อะไรต้องรบีเคลยีร์ตกีนัฝ่ายตรง
ข้ามเอาไปขยายผล ส่วนจะเคลยีร์
ได้ชดัหมดจดหมดค�าถาม หาย
ข้อสงสยัหรอืไม่เป็นอกีเรือ่งหนึง่

รฐับาลทหารคสช. ค่อยเคลยีร์ตวัเอง
ทลีะเรือ่ง เพือ่ลดเสยีงยีท้ีเ่ริม่ดงัขึน้
ทกุวนั
 เรื่องให้เอกชนเช่ำพ้ืนที่ป่ำชุม 
ชนเพือ่ใช้ประโยชน์ทำงธรุกจิแค่ใช้
ข้ออ้ำงว่ำไม่รูม้ำก่อนว่ำมปีระชำชน
คดัค้ำน พืน้ทีป่่ำไม่ได้เป็นป่ำเสือ่ม 
โทรม กท็�ำท่ำจะจบลงแบบสวยๆ แต่
จะจบสวยจริงหรือไม่ต้องรอดูเมื่อ
ครบก�ำหนดอบ 15 วนั ว่ำจะมกีำร
เปล่ียนแปลงผลท่ีลงนำมอนุมัติไป
แล้วหรอืไม่ อย่ำงไร
 น่ำสนใจคอืเรือ่งนีไ้ม่ได้ยินเสยีง
ของกลุ่มคนที่ประกำศต่อต้ำนคอร์ 
รัปชนัและคนท่ีประกำศตนเป็นนกั
อนรัุกษ์พ้ืนท่ีป่ำทีต่่ำงสงวนท่ำทไีม่
แสดงควำมเห็นจึงเป็นผลให้เรื่อง  
จะจบลงไปแบบเนียนๆได้ไม่ยำก 
ส่วนคดีควำมที่มีคนไปร้องให้องค์ 
กรอสิระตรวจสอบคงไม่ต้องตดิตำม
ลุน้ให้เมือ่ยตุม้
 อีกเรื่องที่ดูเหมือนรัฐบำลจะ
เคลยีร์ออกไปได้แล้วคอืเรือ่งกำรเอำ
ข้ำวเกรดคนบริโภคไปประมูลขำย
เป็นเกรดท�ำอำหำรสัตว์ที่ท�ำให้รัฐ
เสยีรำยได้ท่ีควรจะได้ไปมหำศำล
 กรณนีี ้พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์-
โอชา นำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำ 
คสช.ยืนยันผลตรวจซ�้ำของคณะ
กรรมกำรที่ส่งไปตรวจตำมโกดังที่
เป็นข่ำวผลตรวจยืนยันตำมเดิมคือ
ในโกงดังมีข้ำวเสียเกินกว่ำ 20% 
ต้องน�ำไปท�ำเป็นอำหำรสตัว์ ซึง่เป็น

ไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่�ำหนด
 “ผมได้รับรายงานเป็นเอกสาร
แล้ว ไม่พบความผดิปรกต ิจากนีจ้ะ
ต้องไปติดตามต่อว่ามีการน�าข้าวที่
ระบาย เพือ่เป็นอาหารสตัว์ มาแปร 
รปูและจ�าหน่ายให้คนบรโิภคหรอืไม่ 
ยืนยัน รฐับาลไม่ท�าอะไรให้เสยีหาย 
ไม่ได้ท�าให้ข้าวดเีป็นข้าวเสยี และตี
กลบัมาขายใหม่ รฐับาลไม่ท�าแบบ
นี”้
 ประโยคยนืยนัจากนายกรฐั 
มนตรทีีด่เูหมอืนว่าจะเคลยีร์ข้อ
ครหาไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกลุม่ผู้สนบัสนนุก็จะเลิกมอง
ด้วยสายตาสงสยั
 ส่วนคนที่ไม่สนับสนุนก็อำจจะ
ยังมีค�ำถำมว่ำนำยกรัฐมนตรีรับ
ทรำบหรอืไม่กบักรณทีีป่รำกฏเป็น
ข่ำวคณะกรรมกำรลงพื้นท่ีไปถึง
โกดังแล้วแค่เปิดโกดังดูด้วยสำย   
ตำแต่ไม่ได้เจำะข้ำวในกระสอบมำ
พสิจูน์ว่ำเป็นข่ำวดหีรอืข้ำวเน่ำ ซึง่

กรณีนี้อำจท�ำให้รำยงำนที่นำยกฯ
ได้รบัไม่ตรงข้อเทจ็จรงิได้
 อย่ำงไรก็ตำม นำยกฯต้องยึด 
ถอืรำยงำนของลูกน้องท่ีส่งไปตรวจ
สอบเป็นหลักอยู่แล้ว เพรำะเป็น
รำยงำนที่จะช่วยเคลียร์ปมปัญหำ
เรือ่งนีใ้ห้พ้นจำกข้อครหำได้ เพรำะ
หำกไปลงลึกรำยละเอียดมำกเรื่อง
จะยำวและจะเก่ียวข้องกับหลำยคน
หลำยฝ่ำย แม้จะมีมำตรำ 44 คุ้ม 
ครองคนระบำยข้ำวแต่ไม่ดแีน่หำก
จะให้เรื่องนี้ถูกขยำยผลไปในทำง 
กำรเมอืง
 ค�ำยืนยันว่ำไม่ได้เอำข้ำวดีไป
ขำยท�ำอำหำรสตัว์จงึเป็นกำรเคลยีร์
ตวัเองได้ดทีีส่ดุ
 อกีเรือ่งทีเ่คลยีร์ไม่ให้คำใจประ 
ชำชนคือก�ำหนดกำรเลือกต้ังท่ีนำ
ยกฯยนืยนัว่ำยงัยดึตำมโรดแมพ็ ที่
ทุกอย่ำงมีกรอบเวลำบังคับอยู่แล้ว 
โดยเฉพำะกำรท�ำกฎหมำยลกูจงึไม่
ควรวติกกงัวลต่อเรือ่งนี้
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มีกำรส�ำรวจพบว่ำ ข้ำรำชกำรไทยมีควำมสุข
มำกขึ้น เพรำะคนรุ่นใหม่เห็นว่ำงำนรำชกำร
มัน่คงยัง่ยนื ไม่เจ๊งง่ำยเหมอืนบรษิทั จงึท�ำให้
เกิดควำมรู้สึกว่ำชีวิตควรจะฝำกผีฝำกไข้กับ
งำนรำชกำร ท�ำให้กำรท�ำงำนรำชกำรกลำยเป็น
ขนมหวำน ซึ่งหำกข้ำรำชกำรเต็มใจและยินดี
รบัใช้บ้ำนเมอืงและประชำชน กน่็ำจะเป็นประ 
โยชน์กับประเทศชำติ และเป็นควำมสุขของ
ประชำชน
 เพรำะประชำชนทุกคนก็ต้องกำรเห็นระ      
บบรำชกำรมีประสิทธภิำพและมีควำมเข้มแขง็ 
ซึ่งจะท�ำให้ประเทศชำติเข้มแข็งและม่ันคงไป
ด้วย ประชำชนก็มีควำมสุขกับกำรบริกำรของ
ข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรก็มีควำมสุขที่ได้รับใช้
ประชำชน ประชำชนกจ็ะท�ำมำหำกนิด้วยควำม
สุข ทุกคนในประเทศก็จะอยู่ดีมีสุข  
 เมื่อมีคนหนุ่มคนสำวอยำกจะรับรำชกำร
ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีและโชคดีที่จะได้คนรุ่นใหม่
เข้ำไปงำน ซึง่ทกุคนกม็คีวำมหวงัทีจ่ะมชีวีติกำร
ท�ำงำนที่ก้ำวหน้ำ 
  อำตมำก็ขออย่ำงเดียวคือ รับรำชกำรก็   
ขอให้ท�ำงำนให้กบับ้ำนเมอืง อย่ำไปเกำะบ้ำน
เกำะเมืองให้เปลืองงบประมำณ เพรำะแต่ละ
ปีกระทรวงกำรคลังต้องจ่ำยเงินเดือนข้ำรำช 
กำรจ�ำนวนไม่ใช่น้อย ก็ขออย่ำไปท�ำงำนแบบ
ผักชีโรยหน้ำ เพียงเพ่ือให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่ืนชม
ชื่นชอบ  
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ทรรศนะทรรศนะ

 ถ้าท�างานแบบผกัชโีรยหน้า บ้านเมอืง
ก็น่ากลัวเหลือเกินว่าจะไม่เจริญรุ่งเรือง
หรือมั่นคงแน่นอน เพราะคนที่อยากรับ
ราชการไม่คิดจะรับใช้บ้านเมือง แต่ต้อง 
การจะไปเกาะบ้านเมือง อันนี้เป็นเรื่องที่
น่าเป็นห่วง 
 เกำะบ้ำนเกำะเมอืงกเ็หมอืนไปกนิบ้ำนกนิ
เมือง ท�ำงำนเช้ำชำมเย็นชำม มันก็กลำยเป็น
ถ่วงบ้ำนถ่วงเมอืง ถ้ำรบัรำชกำรไปก็มแีต่สร้ำง
ควำมเสียหำย บ้ำนเมืองก็แย่ เพรำะกำรรับ
รำชกำรกบ็อกแล้วว่ำท�ำงำนเพือ่รบัใช้ประเทศ
ชำติและประชำชน ท�ำให้ประเทศชำติเจริญ
ก้ำวหน้ำ 
  หำกได้ข้ำรำชกำรที่ดี ก็เป็นบุญของประ 
เทศชำตทิีไ่ด้คนทีมี่จิตส�ำนกึดงีำม ถอืเป็นบญุ
ลำภ บุญฤทธิ ์และเป็นนมิิตรหมำยทีด่งีำมของ
เมืองไทยเรำ เหมือนมีโชคมีลำภที่คนรุ่นหลัง 
คนรุน่ใหม่อยำกท�ำงำนรบัใช้แผ่นดนิ รบัใช้บ้ำน
เมืองให้เจริญก้ำวหน้ำ อย่ำงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด 
ประเสริฐที่สุด ไม่ใช่อยำกรับรำชกำรเพื่อเกำะ
บ้ำนเมอืง  อย่ำงนีไ้ม่ก่อให้เกดิประโยชน์อะไร
 ก็ขออนุโมทนาใครท่ีคิดดีท�าดี ขอให้
ท�างานให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นก�าลัง
ของแผ่นดนิ อย่าเป็นภาระของแผ่นดนิ ก็
เชื่อว่าแผ่นดินนี้จะเจริญรุ่งเรืองได้แน่ 
นอน
  เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

ข้าราชการไทย

ทรรศนะ

ถ้าท�างานแบบผักชีโรยหน้า บ้าน
เมอืงกน่็ากลวัเหลอืเกนิว่าจะไม่เจริญ
รุง่เรอืงหรอืมัน่คงแน่นอน เพราะคน
ทีอ่ยากรบัราชการไม่คดิจะรบัใช้บ้าน
เมอืง แต่ต้องการจะไปเกาะบ้านเมอืง

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

กำรเสียชีวิตของ “หมอดูอีที” ท�ำให้
หลำยคนแทบไม่เชื่อว่ำอำชีพหมอดูจะ
มีรำยได้หลำยร้อยล้ำนบำทในแต่ละ
เดอืน แม้แต่ “โหรไทย” กม็หีลำยคน
ทีม่ชีือ่เสยีงในเร่ืองควำมแม่นย�ำในกำร
ท�ำนำย อย่ำงปัจจบุนัหำกเป็นด้ำนกำร 
เมืองคงหนีไม่พ้น “โหรวารินทร์” ที่
ถือเป็น “ขวัญใจทหาร” 
 เป็นทีรู่กั้นดว่ีำเรือ่งของโหรำศำสตร์
ผูกพันและมีอิทธิพลกับสังคมไทยมำ
นำนนับพันปี จึงไม่แปลกที่ปัจจุบันจะ
มีโหรที่มีชื่อเสียงออกมำท�ำนำยเหตุ 
กำรณ์ต่ำงๆ หรือท�ำนำยถึง “ผู้มีอ�า-
นาจ” ในแง่มุมต่ำงๆและ “ผู้มีอ�า-
นาจ” แทบทุกคนจะมีโหรประจ�ำตัว
 อทิธพิลของโหรหรอืหมอดบูางครัง้
จงึอาจเป็นการ “โยนหนิถามทาง” หรอื
ชีน้�าความคดิของคนในสงัคม หรอืสร้าง
สถานการณ์บางอย่างที่ “ผู้มีอ�านาจ” 
ต้องการ โดยเฉพาะโหรท่ีใกล้ชิดหรือ
รับใช้ “ผู้มีอ�านาจ”
 เหมือนปก “โลกวนันีว้นัสขุ” ฉบบั
ล่าสดุทีม่คี�าถามว่า โหรหรอืหมอ-
ดูนั้นเป็น “ผู้หยั่งรู้อนาคต” จริง
หรือไม่? หรือเป็นแค่การ “แอบรู้” 
ในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมสร้างสถาน 
การณ์ทางการเมอืงขึน้มาเพือ่ให้ไป
สู่เป้าหมายที่กลุ่มผู้มีอ�านาจต้อง 
การ!??

หมอดู4.0
หยั่งรู้หรือแอบรู้?



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4666 (1191) วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

ATP30โชว์Backlog1,575ล้าน

 นำยปิยะ เตชำกลู กรรมกำรผู้
จัดกำรบริษัท เอทีพี 30 จ�ำกัด 
(มหำชน) (ATP30) ผูด้�ำเนนิธรุกจิ
ให้บริกำรรถรับส่งพนักงำนจำก
แหล่งทีพ่กัอำศยัในเขตชมุชนไปยงั
โรงงำนอุตสำหกรรมหรือสถำน
ประกอบกำร โดยเฉพำะรอบเขตนิ 
คมอตุสำหกรรมในภำคตะวนัออก 
(Eastern Seaboard) เปิดเผยว่ำ 
ปัจจุบันให้บริกำรลูกค้ำ 31 รำย 
เป็นลกูค้ำรำยใหม่และเพิม่จ�ำนวน
รถให้บรกิำรกบัฐำนลกูค้ำเดมิ กำร
เพิ่มขึ้นของลูกค้ำและปริมำณกำร
บรกิำรส่งผลให้มงีำนในมอื (Back-
log) เพ่ิมขึ้นที่ 1,575 ล้ำนบำท 
ทยอยรบัรูร้ำยได้ไปแล้ว 445 ล้ำน
บำท คงเหลอืสญัญำทีจ่ะรบัรูร้ำยได้
อีกกว่ำ 1,130 ล้ำนบำท
 นอกจำกนี้ ATP30 ยังอยู่ระ 
หว่ำงกำรเจรจำกับลูกค้ำใหม่เพิ่ม
อกีหลำยรำย คำดว่ำจะได้ข้อสรปุ
ภำยในปีนี ้และจะเริม่ให้บริกำรและ
รบัรูร้ำยได้ช่วงไตรมำสแรกปี 2561 
เป็นต้นไป แนวโน้มกำรเพิม่ข้ึนของ
ลกูค้ำดงักล่ำว จะท�ำให้ผลกำรด�ำ 
เนนิงำนของบรษัิทมกีำรเตบิโตอย่ำง
ต่อเนือ่ง โดยจะเริม่เห็นกำรปรบัตวั
เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมำส 3 ปีนี้
เป็นต้นไป ซึง่จะส่งผลให้รำยได้ปีนี้
เตบิโตตำมเป้ำไม่ต�ำ่กว่ำ 15% ทัง้
บรษิทัมกีำรปรบัโครงสร้ำงกำรบริ 

หำรเพื่อลดต้นทุนกำรด�ำเนินงำน
ให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสม โดยตัง้
เป้ำอตัรำก�ำไรขัน้ต้น 25% ในปีนี้
 นำยปิยะ กล่ำวว่ำ กำรเพิม่ขึน้
ของจ�ำนวนลกูค้ำและควำมต้องกำร
ใช้บรกิำร ท�ำให้ ATP30 ต้องมกีำร
ยกระดับกำรด�ำเนินงำนทุกด้ำน
อย่ำงต่อเนื่อง ล่ำสุดบริษัทได้รับ 
ISO 39001:2012 มำตรฐำนกำร
บรหิำรควำมปลอดภยัทำงถนน ซ่ึง
เป็นผูป้ระกอบกำรรถขนส่งคนรำย
แรกๆของประเทศที่ได้รับมำตร 
ฐำนดงักล่ำว และขณะนีอ้ยูร่ะหว่ำง
กำรพฒันำบุคลำกรนักขับเพิม่เตมิ 
เพื่อรองรับปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้น 
อีกทั้งเป็นกำรตอกย�้ำมำตรฐำน
กำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั
 ส�ำหรับผลประกอบกำรงวด  
ครึ่งปีแรกบริษัทมีรำยได้รวมอยู่ที่ 
163.23 ล้ำนบำท เพิม่ข้ึน 18.01 
ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้ 12.40% จำก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่มรีำยได้
รวมที ่145.22 ล้ำนบำท และบรษิทั
มกี�ำไรสุทธิอยูท่ี ่7.34 ล้ำนบำท ลด
ลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ 
ทีม่กี�ำไรสทุธอิยูท่ี ่10.52 ล้ำนบำท
 ส่วนไตรมำส 2 ปี 2560 บรษิทั
มรีำยได้รวมอยูท่ี ่83.47 ล้ำนบำท 
เพิม่ข้ึน 8.35 ล้ำนบำท หรอืคิดเป็น 
11.11% เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อนมรีำยได้รวมอยูท่ี ่75.12 

และบริษัทมีก�ำไรสุทธิอยู่ท่ี 5.42 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำก�ำไร
สทุธ ิ6.49% เมือ่เทยีบกบังวดเดยีว 
กนัของปีก่อน ซึง่บรษิทัมกี�ำไรสทุธิ 
7.20 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำ
ก�ำไรสทุธ ิ9.58% และบริษัทมีก�ำไร
ขัน้ต้นอยูท่ี ่ 19.26 ล้ำนบำท หรอื
คดิเป็นอตัรำก�ำไรขัน้ต้น 23.13% 
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี-
ก่อน ซึง่บรษิทัมกี�ำไรขัน้ต้น 18.38 
ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก�ำไรข้ัน
ต้น 24.71%
 ทัง้นี ้ รำยได้เตบิโตขึน้จำกกำร
ให้บรกิำรเดนิรถโดยสำรรบัส่งบคุ 
ลำกรเพิม่ขึน้ รวมถงึกำรบรหิำรจดั 
กำรต้นทนุในด้ำนต่ำงๆทีด่ ีขณะที่
อัตรำก�ำไรสุทธิที่ลดลงนั้น เนื่อง 
จำกบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในปรับปรุง
สภำพรถเพื่อให้บริกำรลูกค้ำที่
ต้องกำรใช้รถในระยะยำว และมี
กำรลงทนุด้ำนระบบบรหิำรจดักำร
ทีเ่ป็นมำตรฐำนสำกลมำใช้ในกำร
บรหิำรกจิกำร

แคมเปญใหม่ : อัทธนีย์กานต์ 
ปฐมสมพงษ์ ผู ้อ�านวยการฝ่าย
บริหารอาคารท่ีพักอาศัย บมจ.
ม่ันคงเคหะการ เปิดตัวแคมเปญ 
‘Know Your Neighbor : มิตร-
ภาพที่ดีมีอยู่รอบบ้าน’เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้ชุมชนที่อาศัย
อยูใ่นโครงการม่ันคงฯ พร้อมเปิด
ตัวแอปพลิเคชัน ‘Munkong Fa-
mily Club’ 

ATP30 ปลืม้ได้งานเพิม่จากลกูค้าใหม่และเก่า โชว์ Backlog 1,575 
ล้านบาท มัน่ใจรายได้ทัง้ปีโตไม่ต�า่กว่า 15% เตรยีมปรบัโครงสร้าง
บริหารจัดการดันมาร์จิ้นทั้งปีแตะ 25% พร้อมจัดอบรมนักขับ
รองรบัการเตบิโตและความต้องการใช้งานรถรบัส่งบคุลากร

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,750.00 บำท

 ขำย 20,850.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,375.00  บำท

 ขำย   20,850.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,330.52 ขำย 1,330.91
ลอนดอน ซื้อ 1,330.50 ขำย 1,331.00

ภาวะหุ้น 13 กันยายน 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%
 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.12%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

33.31

40.29

45.76

4.3425

0.31283

24.90325

-0.61  1,642.94  
  53,642.22
-2.00  2,355.67  
  38,655.75
-1.08  1,049.16  
  29,104.21
+2.10  567.85  
  3,184.29

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,767.17  -1.76

2,443.08  -2.46

2,538.00  +13.55

1,918.99  -1.21

2,468.22  +0.40

2,965.18  +5.31 

1,293.61  -3.24

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,771.83

8.90

4,916.42

9.17

-144.59

-

17,826.10  

33.23

16,871.12

31.45

954.98 

-

24,671.61

45.99

26,076.37

48.61

-1,404.76

-

ปิยะ เตชากลู 
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ASIANลุยสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง

 นำยเฮน็รคิคสั แวน เวสเทิร์น
ดรอป ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่และประธำนบริหำรสำย
กำรเงินบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน 
ซฟีูด้ จ�ำกดั (มหำชน) หรอื ASIAN 
มั่นใจว่ำแนวโน้มผลประกอบ
กำรช่วงครึ่งหลังปี 2560 จะเป็น
ไปตำมเป้ำ แม้ต้องเผชิญกับ
ปัจจยัลบด้ำนอตัรำแลกเปลีย่นที่
สร้ำงแรงกดดันเร่ืองก�ำไร ประ 
กอบกับรำคำวัตถุดิบทูน่ำพุ่งสูง
ขึ้น ส่งผลต่อธุรกิจทูน่ำของกลุ่ม
บริษัท แต่ยังมีปัจจัยบวกได้แก่ 
ยอดขำยอำหำรสัตว์เลี้ยงที่ประ 
เมินว่ำสำมำรถเติบโตได้อย่ำง
แข็งแกร่ง ประกอบกับช่วงไฮซี 
ซั่นธุรกิจอำหำรแช่แข็งและอำ-
หำรสัตว์น�้ำ
 ปี 2560 จึงยังคงเป้ำหมำย
รำยได้ที่ 10,500 ล้ำนบำท เติบ 
โตจำกปีก่อนที่มีรำยได้ 9,200 
ล้ำนบำท ขณะที่ช่วงครึ่งปีแรกมี
รำยได้เกือบ 4,800 ล้ำนบำทส�ำ 
หรบัยอดขำยอำหำรสตัว์เลีย้ง ส่ง

ผลให้รำยได้ในส่วนของผลิต-
ภัณฑ์อำหำรสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น
และก�ำไรสูงขึน้  ซึง่ควำมต้องกำร
อำหำรสตัว์เลีย้งพรเีมีย่มยังสูงท้ัง
ในตลำดสหรฐัอเมรกิำและยุโรป 
ขณะที่ตลำดอำหำรสัตว์เล้ียงระ 
ดบักลำงถงึพรเีมีย่มในจนีเตบิโต
สูงเช่นกัน โดยปี 2561 บริษัทมี
แผนจะเพิ่มไลน์กำรผลิตสินค้ำ
อำหำรสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 
 นอกจำกนีย้งัมีเป้ำหมำยและ
กลยุทธ์กำรเติบโตอีก 3 ปีข้ำง
หน้ำ โดยตัง้เป้ำรำยได้ท่ี 14,500 
ล้ำนบำท เตบิโตเฉลีย่ระดบั 10-
12%  ซึ่งจะมีกำรปรับโครงสร้ำง
รำยได้ด้วยกำรเพิม่สดัส่วนธรุกิจ
อำหำรสัตว์เลี้ยงขึ้นเป็น 28% 
ของรำยได้รวม จำกปี 2559 อยู่
ที ่20% และธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยเพิม่
เป็น 7% จำกเดมิ 5%  ส่วนธรุกจิ
อำหำรแช่แขง็จะลดสดัส่วนเหลือ 
41% จำก 46% ธรุกิจทนู่ำลดเหลอื 
10% จำก 15% ขณะที่ธุรกิจอำ-
หำรสัตว์ยังคงสัดส่วนไว้ที่ 14% 

 ส่วนไตรมำส 2 ผลประกอบ
กำรเติบโตได้อย่ำงแข็งแกร่ง ซึ่ง
ปรกติช่วงครึ่งปีแรกเป็นช่วงโลว์
ซีซั่น แต่ปีนี้ผลประกอบกำรดีตั้ง 
แต่ไตรมำสแรก ต่อเนือ่งไตรมำส 
2 ท�ำให้เชือ่มัน่ผลงำนตลอดทัง้ปี
จะเป็นไปตำมเป้ำ แม้ครึ่งปีหลัง
จะมปัีจจยัลบเข้ำมำกระทบ โดยจะ 
ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำสนิ 
ค้ำทีม่อีตัรำก�ำไรทีน่่ำพอใจ  โดย
ระมดัระวงัควำมเสีย่งเรือ่งค่ำเงนิ  
 ส�ำหรับผลประกอบกำรในไตร 
มำส 2/2560 มีรำยได้ 2,283 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียว 
กันของปีก่อนที่มีรำยได้ 1,985 
ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้ 15%  ขณะ

ASIAN ครึง่ปีแรกรายได้ 4,765 ล้านบาท ก�าไรสทุธ ิ200 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 898%  มัน่ใจทัง้ปีท�ารายได้แตะ 10,500 ล้านบาท ส่วนปี 
2561 เพิม่ไลน์ผลติสนิค้าอาหารสตัว์เลีย้งเพิม่ วางเป้าหมาย 3 ปี
รายได้แตะ 14,500 ล้านบาท 

ทีก่�ำไรสทุธ ิ94 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 
918% จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
ส�ำหรบังวด 6 เดอืนแรกมรีำยได้
รวม 4,765 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำก
งวดเดยีวกนัของปีก่อนทีม่รีำยได้ 
3,974 ล้ำนบำท หรอืคิดเป็นอัตรำ
เพิ่มขึ้น 19.9% ขณะที่ก�ำไรสุทธิ
อยูท่ี่ 200 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 898% 
จำกงวดเดียวกันของปีก่อน
 นอกจำกนีท้ีป่ระชมุคณะกรรม 
กำรบริษัทมีมติจ่ำยปันผลเป็น
หุ้นในอัตรำ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ใหม่ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และ
ก�ำหนดให้มีกำรจัดประชุมวิสำ 
มญัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 กนัยำยน 
2560 นี้ ซึ่งหำกได้รับอนุมัติจำก
ท่ีประชมุวิสำมญัผู้ถอืหุน้ ก�ำหนด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
ปันผลวันที ่2 ตลุำคม 2560 กำร
จ่ำยปันผลเป็นหุ้นในครั้งนี้เพื่อ
ตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ไว้วำงใจและ
ให้ควำมเชือ่มัน่ในบรษิทั รวมทัง้
เพิม่สภำพคล่องให้กับหลกัทรพัย์  
ซึง่ ASIAN หุน้จดทะเบยีนและช�ำ 
ระแล้ว 361,820,468 หุ้น ภำย
หลงักำรจดัสรร จ�ำนวนหุน้จดทะ 
เบียนและช�ำระแล้วจะเพิ่มเป็น 
542,730,702 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้ (พำร์) 1 บำท

เฮ็นริคคัส แวน เวสเทิร์นดรอป

เศรษฐกิจ

เปิดบ้าน : ฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดง 
อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ใน
งาน Analyst Meeting เผยแนวโน้มผลการด�าเนินงานในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2560 เติบโตแข็งแกร่ง ตามทิศทางราคาโลหะสังกะสีในตลาด
โลกที่ปรับตัวสูงต่อเนื่อง 

พร้อมให้บริการ : ดร.สุทัต จิตมั่นคงสุข รองกรรมการผู้จัดการ สาย
งานดจิทิลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ ธนาคารธนชาต จ�ากดั (มหาชน) 
พร้อมคณะผูบ้รหิารประกาศความพร้อมทีจ่ะให้บรกิารรบัช�าระเงนิด้วย
เทคโนโลย ีQR Code โดยเริม่น�าร่องให้บรกิารในศนูย์การค้า เอ็มบเีค 
เซ็นเตอร์ 
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เวบ็ไซต์ sputniknews.com สะท้อนผูน้�ำรสัเซยีพดูเชงิตดิตลกว่ำ 
เป็นเรือ่งยำกทีจ่ะเจรจำกบั (สหรฐั) ผูส้บัสนระหว่ำงออสเตรยีกบั
ออสเตรเลีย (ควำมพลั้งพลำดของจอร์จ ดับเบิลยู บุช)

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

จากสถิติผู้ประกอบการและผู้
บรโิภค หันมำใช้ “เงนิดจิทิลั” เพิม่
ขึ้นต่อเนื่อง ตำมกำรรณรงค์ของ
ภำครฐั ท�ำให้สวีเดนมแีนวโน้มสงู
จะประสบควำมส�ำเร็จ กลำยเป็น

หมุนเวียนอยู่ในระบบในไตรมำส
แรกปีนีเ้พยีง 56,800 ล้ำนโครนำ 
ลดลงจำก 65,000 ล้ำนโครนำ ใน
ปีที่แล้ว และลดลงจำก 106,000 
ล้ำนโครนำ ในปี 2009
 โพลส�ารวจความเหน็ผูป้ระ 
กอบการขนาดเลก็สวีเดนเกือบ 
800 ราย ด�าเนนิการโดยสถา 
บนัเทคโนโลย ี KTH แห่งกรงุ 
สตอ็กโฮล์ม พบว่าผูต้อบแบบ 
สอบถาม 67% ตัง้ใจทยอยลด
ใช้เงินสดจนกระทั่งไม่ใช้เลย
ในปี 2030 ตามเป้าหมายทีร่ฐั 
บาลก�าหนดไว้ 
 ศำสตรำจำรย์นคิลำส อำร์วดิ
สัน หัวหน้ำทีมท�ำโพลของ KTH 
วิเครำะห์ปัจจัยส�ำคญัทีเ่อ้ือให้แผน
ผลกัดนัประเทศสู่ระบบกำรเงนิมติิ
ใหม่ของสวีเดน รุดหน้ำไปด้วยดี 
ได้แก่ กำรมโีครงสร้ำงระบบสือ่สำร
ทีด่ ีโดยสวเีดนเป็นประเทศมรีะบบ
ไอทีก้ำวหน้ำระดับแนวหน้ำของ
สหภำพยโุรป  
 นอกจำกนัน้ สวีเดนยังเป็นประ 
เทศเลก็มปีระชำกรเพยีง 10 ล้ำน
คน และมสีถติกิำรทจุรติคอร์รปัชนั
ต�ำ่ ท�ำให้ประชำชนไว้วำงใจรฐับำล 
ธนำคำร และสถำบนักำรเงนิอืน่ๆ 
โดยเช่ือม่ันว่ำจะไม่ถกูโกงในกำรใช้
ระบบจ่ำยเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ 
 การผลักดันโครงการนี้ มี
ฝ่ายไม่เหน็ด้วยจ�านวนหนึง่ แต่
พลงัคดัค้านไม่แขง็แกร่งพอท่ี
จะต้านกระแสการขบัเคลือ่นได้

 

 
 

In Brief : ย่อความ

สวเีดนขยบัใกล้เป้าหมาย
เป็นประเทศแรกของโลก
ที่เลิกใช้เงินสด โดยปีที่
แล้ว มสีถติกิารใช้เงนิสด
ซือ้สนิค้าเพยีง 1% นกัว-ิ
เคราะห์มองว่า ปัจจัยส�า
คัญหนึ่งที่เอ้ือต่อแผนนี้
คือการมีทุจริตคอร์รัป-
ชนัต�า่

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ประเทศแรกของโลกทีเ่ลกิใช้เงนิสด
โดยสิน้เชงิ 
 ทางการสวีเดนตั้งธงไว้ว่า 
จะผลักดันประเทศเป็นเขต
เศรษฐกจิไร้เงนิสด (Cashless 
Economy) หรือสังคมไร้เงิน 
สด (Cashless Society) ในปี 
2030 หรอือกี 13 ปีข้างหน้า 
 ด้วยเห็นว่ำ กำรใช้ “เงินดิจิ 
ทลั” (เงนิอเิล็กทรอนกิส์) ผ่ำนบตัร

เครดิตประเภทต่ำงๆ และระบบ
จ่ำยโอนเงนิออนไลน์ แทนเงนิสด
ทีเ่ป็นกระดำษและเหรยีญโลหะ มี
ข้อดหีลำยอย่ำง
 ข้อดส่ีวนหนึง่ทีภ่ำครฐัจะได้รบั 
คอื สำมำรถควบคมุเงนิภำษไีด้รดั 
กุมขึ้น และธนำคำรกลำงจะประ 
หยดังบได้มำกขึน้ เนือ่งจำกไม่ต้อง
ลงทนุออกธนบตัรและเหรยีญใหม่ 
รวมทั้งไม่ต้องขนส่งเงินไปยังจุด
หมำยต่ำงๆ  
 ส่วนประโยชน์ทีผู่ป้ระกอบ
การ ซึง่รวมทัง้สถาบนัการเงนิ 
และผูบ้รโิภคจะได้รบั ประกอบ
ด้วยความรวดเรว็ สะดวก คล่อง
ตวัในการจ่ายเงิน และท�าธรุ-
กรรมการเงนิอืน่ๆ ขณะผูบ้ร-ิ
โภคมคีวามปลอดภยัสงูจากการ
ถกูจีป้ล้น เนือ่งจากไม่ได้พกเงนิ 
สดตดิตวั
 ส�ำหรับสถำนกำรณ์ในสวีเดน 
ธนำคำรกลำงสวเีดน (Riksbank) 
ระบวุ่ำ สถติกิำรใช้เงนิสดซือ้สนิค้ำ
ในปีล่ำสดุ 2016 เหลอืเพยีง 1% 
ขณะร้ำนค้ำปลีกที่ยังใช้เงินสดอยู่
ทัว่ประเทศมตี�ำ่กว่ำ 20%  
 ส่วนจ�ำนวนเงนิสด ส�ำนกังำน
สถติแิห่งชำตสิวเีดน ระบวุ่ำเหลอื

ข้อมูลภาพ : bbc.com

สวีเดนรุดหน้าเลิกเงินสด



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4666 (1191) วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

VRPAD-OM-080317-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. ที่ปรึกษาการขายรถมือ 2
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี 
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

5. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

BOZENED-P1-060617=4*6_01

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

โทร. 08-3290-9910

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รับสมัครด่วน !!!  
หลายอัตรา

รับสมัครด่วน !!!  
หลายอัตรา

Pattern-P1-110917=4*6

1 ช่างแพตเทิร์นชุดเด็ก 
    • ชำ�น�ญง�น
2 พนักงานคุมสโตร์
3 พนักงานขับรถยนต์
4 ธุรการ/ทั่วไป

โทร. 08-1551-9768, 0-2862-7079

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่

เลขที่ 583 ซ.เจริญนคร 40 แขวงบางลำาพูล่าง 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4666 (1191) วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

สวัสดิการ : คาคอมมิชชั่น, คาลวงเวลา, ชุดยูนิฟอรม, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำป, โบนัส

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายสมัครงานมาที่ บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 86/7 ซอยลาดพราว 71 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัค
ร

ดวน
รับสมัค

ร

ดวน
บริษัทชั้นนำดานโทรศัพทมือถือ และอุปกรณเสริมโทรศัพทมือถือที่มีคุณภาพ
ภายใตเครื่องหมายการคา “INFONE”

CHATE-P1-160217-01

ติดตอ ฝายบุคคล Tel. 0-2538-7117 # 413 E-mail : ctw_phone2@hotmail.com

1. พนักงานขายทางโทรศัพท  (Telesales)  5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปขึ้นไป • วุฒิม.3 ขึ้นไป • สนทนาโดยการใชโทรศัพทไดดี 
 • มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน+คาคอมมิชชั่น+ประกันสังคม

2. พนักงานขายกรุงเทพฯ     10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง
 • รายไดดี มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเปนพิเศษ

3. พนักงานขายตางจังหวัด   10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง

 • มีพาหนะเปนของตนเอง • รายไดดี มีเบี้ยเลี้ยง มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ 

 • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขายหนวยรถเงินสด  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรีทุกสาขา • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต-มีบุคคลค้ำประกัน

 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ตางจังหวัดได • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

5. พนักงานประสานงานขาย    5 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา • มีประสบการณดานคอมพิวเตอร 

 • มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. ชางซอมโทรศัพท  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • หากมีประสบการณดานซอมโทรศัพทมือถือ 1-2 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ

7. พนักงานขับรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี

 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ • มีเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง/วัน, เบี้ยขยัน

8. พนักงานติดรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป • วุฒิม.3 ขึ้นไป • ผานการเกณฑทหารแลว • มีความขยัน อดทน

9. Messenger   3 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต 
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี • มีพาหนะเปนของตนเอง

SDS-OM-180717-02

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢ÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä Œ́
 • ÊÒÁÒÃ¶ä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èä´Œ
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¢ÑºÃ¶Â¹µ�ä´Œ (ÁÕãºÍ¹ØÞÒµ¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ�)
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

ºÃÔÉÑ·Ïà»š¹¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ à¤Ã×èÍ§ªÑè§ DIGITAL
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈµŒÍ§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹µÓáË¹‹§ ´Ñ§¹Õé

Ê¹ã¨ÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂµ¹àÍ§ ËÃ×ÍÊ‹§¨´ËÁÒÂ¾ÃŒÍÁËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤ÃÁÒ·Õè
ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
àÅ¢·Õè 136/8 ËÁÙ‹ 3 ¶¹¹¹¤ÃÍÔ¹·Ã� µÓºÅºÒ§¢Ø¹¡Í§

ÍÓàÀÍºÒ§¡ÃÇÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11130 â·Ã. 08-6342-1678 (¤Ø³ÍŽÒ)
08-1358-1339 (¤Ø³ÍÖè§) â·Ã. 0-2959-7336-7

â·ÃÊÒÃ : 0-2959-7338 Email : scales1@ksc.th.com, 
a-aor-2518@hotmail.com ID LINE : ekachaiids

ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
ULEKT-OM-220817-01

สนใจสงใบสมัคร และเงินเดือนที่ตองการมาที่ บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 157 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2870-7791-5, 0-2426-4324-6 แฟกซ 0-2874-8378

E-mail : hr@ulek.com  www.ulek.com

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายอาหารสัตว เชน อาหารปลาซากุระ
ไวทโรส อาหารนก อาหารกระตาย เปดรับบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายงานหลายตำแหนง ดังนี้

ิ ั ็ ิ้ ำ ั

**ทุกตำแหนงงา
น**

มีประสบการณและที่พักใกลบริษัท

จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.

2.

บริษัทมีสวัสดิการ, โบนัส,
วันหยุดประจำป และอื่น ๆ

  เจาหนาที่ฝายขาย (กทม.)   5 อัตรา
• สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับขี่ (ใชรถของบริษัท)

  เจาหนาที่ฝายขาย (ตจว.)   5 อัตรา
• มีรถกระบะเปนของตนเอง

• เพศชาย อายุ 22-35 ป
• วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
• มีหลักทรัพยค้ำประกันมูลคา 100,000 บาท 
• มีเงินเดือนประจำ และคานายหนาจากยอดขาย
• รายได 25,000-50,000 บาท

ตำแหนง 1-2

LERTY-OM-210817-01

LERT YANG CO., LTD.
ผูสนใจติดตอสมัครไดที่  บริษัท เลิศยาง จำกัด

E-mail : admin@lertyang.co.th
โทร. 0-2332-9612-6 แฟกซ 0-2332-9617

บริษัทนำเขาและสงออกยางรถยนต
ตัวแทนจำหนายยาง ยี่หอ Achilles

เลขที่ 213 ซอยสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท เลิศยาง จำกัด

ตองการรับสมัครบุคลากรเพิ่ม
ในตำแหนงตอไปนี้

4 อัตรา

ดวน!ดวน!ดวน!

พนักงานขายพนักงานขายพนักงานขายพนักงานขาย
• เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป
• มีหรือไมมีประสบการณดานการขายยางรถยนต
• สามารถไปทำงานตางจังหวัดได
• มีรถยนตเปนของตนเอง
• มีบุคคลค้ำประกัน



ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 18 ฉบับที่ 4666 (1191) วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

เอ็มอีท้องถิ่น “SMEs Fest” ที่    
โซนอีเดน 2 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล
เวลิด์ J 13.30 น. มร.กาเบรยีล 
ฟรานเนซี เดอ เมโล ผู้จัดกำร
อำวโุสฝ่ำยขำยและกำรตลำดประจ�ำ
ประเทศ ไทย บรษิทั ครำฟท์ ไฮนซ์ 
จ�ำกัด แถลงข่ำวเปิดตัวแคมเปญ 
HEINZ GROW YOUR OWN 
ไฮนซ์ชวนปลูกควำมอร่อยด้วยมะ 
เขอืเทศแท้ 100% ศนูย์กำรค้ำสยำม
แสควร์วนั J 14.00 น. อรรถยทุธ์ 

12.30 น. ดร.อรรชกา สบีญุเรอืง 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำ-
ศำสตร์และเทคโนโลย ี เปิดงำน Fi 
Asia 2017 และงำนสมัมนำนำนำ 
ชำติ Natural Functional In-
gredients : An Innovative Solution 
for Healthcare in Aging Society  
ทีห้่อง GH 203ไบเทค บำงนำ J 
13.30 น. ดร.อตุตม สาวนายน 
รฐัมนตร ี ว่ำกำรกระทรวงอตุสำห-
กรรม เปิดงำนจ�ำหน่ำยสินค้ำเอส   

J 10.00 น. สาระ ล�า่ซ�า กรรม-
กำรผู้จดักำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร แถลงข่ำวเปิดตัวโครงกำร 
“เมืองไทยมำรำธอน 2017” ที่    
โถงกจิกรรม ชัน้ 5  อำคำร 1 เมอืง
ไทยประกันชีวติ ส�ำนกังำนใหญ่ J 

ศรสีมทุร อธบิดกีรมเศรษฐกจิระ 
หว่ำงประเทศ กระทรวงกำรต่ำงประ 
เทศ เปิดตวัรำยงำนกำรค้ำและกำร
พัฒนำ 2560 ที่โรงแรมเชอรำตัน  
แกรนด์ สขุมุวทิ กรงุเทพฯ J 18.00 
น. กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่อง
เทีย่วและกฬีำ แถลงข่ำว River Fes 
tival 2017 สำยน�ำ้แห่งวฒันธรรม 
ทีว่ดัพระเชตพุนวมิลมงัคลำรำมรำช
วรมหำวหิำร 

โดยกำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
(ททท.) จดัโครงกำร The Village 
Explorer เปิดตวั 7 ชมุชน ต้นแบบ
กำรท่องเทีย่วส�ำหรบัเดก็ School& 
Family outing เพือ่ส่งเสรมิให้โรง 
เรยีนและครอบครวัคนรุน่ใหม่ พำ
เด็กๆ ไปเปิดโลกกำรเรยีนรูน้อกห้อง 
เรยีนในพืน้ทีช่มุชนและเพือ่ช่วยสร้ำง
รำยได้ให้แก่ชมุ ชนท้องถิน่ของไทย 
  นายยุทธศักด์ิ สุภสร ผู้ว่ำ  
กำรกำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
กล่ำวว่ำตลอด 2 ปีทีผ่่ำนมำ  ททท. 
ให้ควำมส�ำคญักับภำรกิจในกำรยก
ระดับและเพิ่มมูลค่ำทำงกำรท่อง
เทีย่วให้กบัชมุชนทัว่ประเทศ เพือ่
สร้ำงรำยได้ให้กบัเศรษฐกจิชมุชน
ตำมนโยบำยของรฐับำล และส�ำ-  
หรับปีนี ้ ททท. ได้จดัท�ำโครงกำร 
The Village Explorer เปิดตวั 7 

ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวสำาหรับเด็ก

จ.เชยีงรำย 
 นางสาวจนัทร์ฉาย  ไทยรตัน์ 
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเชียงรำยวิท 
ยำคม กล่ำวว่ำโครงกำร The Villa-
ge Explorer เป็นกำรเปิดโลกมหศั 
จรรย์ ณ ห้องเรยีนชมุชน เดก็ๆ ได้
สมัผสัชวีติเรยีบง่ำย เรียนรู้วถีิชีวติ
ภมูปัิญญำชมุชน ได้ลองท�ำนำ หดั
สข้ีำวกล้องแบบดัง้เดมิ ตำมล่ำหำ
ดำวอนิคำ ตกปลำ เกบ็ไข่เป็ดไข่ไก่ 
ท�ำข้ำวจี ่ ท�ำขนมเทยีน เดก็ๆ ทกุ
คนสนุกและประทับใจมำก กิจ-
กรรมทศันศกึษำนอกห้องเรียนใน
ชมุชนท�ำให้นกัเรยีนได้เรยีนรูก้ำร
อยูร่่วมกนั กำรเข้ำสงัคม ได้พบเพือ่น
ใหม่ ขอเชิญโรงเรียนจำกท่ัวประ 
เทศพำเด็กๆ มำทัศนศึกษำที่ดิน
แดนมหัศจรรย์ ชุมชนบ้ำนท่ำขัน 
ทอง จ.เชยีงรำย นะคะ

ชมุชนต้นแบบท่องเทีย่วส�ำหรบัเดก็
และเยำวชน ในรปูแบบ School& 
Family outing เพ่ือส่งเสรมิให้โรง 
เรียนและครอบครัวคนรุ่นใหม่พำ
เดก็ๆ ไปทศันศกึษำหรอืออกค่ำย
ในชมุชนท่องเทีย่ว โดยชมุชนทัง้ 7 
แห่ง ได้แก่ ศนูย์กำรเรยีนรูต้�ำบล
กระแชง อ.บำงไทร จ.พระนครศร-ี
อยธุยำ, ชมุชนบ้ำนบำงพลบั อ.บำง 
คนท ีจ.สมทุรสงครำม, ชมุชนบ้ำน
น�ำ้ทรพัย์ อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบรุ,ี 
ศูนย์กำรเรียนรู้บ้ำนทุ่งกระโปรง 
อ.บ้ำนนำ จ.นครนำยก, บไุทรโฮม
สเตย์  อ.วงัน�ำ้เขยีว จ.นครรำชสมีำ, 
ศูนย์กำรเรียนรู้มหำวิทยำลัยบ้ำน
นอกโฮมสเตย์บ้ำนจ�ำรุง อ.แกลง  
จ.ระยอง, โฮมสเตย์บ้ำนท่ำขนัทอง 
อ.เชยีงแสน จ.เชยีงรำย  
 และ ททท. ได้จดัแคมเปญกำร

แข่งขันโปรโมทชุมชน โดยได้รับ
เกียรตจิำก 7 โรงเรยีนนำนำชำติ
และเอกชนชือ่ดงั ได้แก่ โรงเรยีน
ร่วมฤดวีเิทศศกึษำ,โรงเรยีนแม่พระ 
ฟำตมิำ, โรงเรยีนนำนำชำตเิซนต์
สตีเฟ่นส์ โรงเรียนดรุณสิกขำลัย, 
โรงเรยีนเซนต์คำเบรยีล, โรงเรยีน
อำร์บิส รศัมนีำนำชำต ิ และโรง-
เรยีนเชยีงรำยวิทยำคม มำร่วมกิจ 
กรรมแข่งขันโดยพำนักเรียนไป
ทัศนศึกษำในชุมชนและช่วยกัน
โปรโมทชุมชนท่องเที่ยวผ่ำนส่ือ
ออนไลน์  โดยโรงเรยีนทีเ่ป็นผูช้นะ
ในกำรแข่งขันโปรโมทชุมชนที่มี
ยอด View Like & Share สงูสดุ
ได้แก่ โรงเรียนเชียงรำยวิทยำคม 
ซึง่จะได้รบัโล่รำงวลัและเงนิรำงวลั 
รวมมลูค่ำ 100,000 บำท มอบให้
กบัชมุชนโฮมสเตย์บ้ำนท่ำขนัทอง 
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ศ.นพ.นธิ ิมหานนท์ เลขาธกิารราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ แถลงข่าว โครงการ 
“สานต่อทีพ่่อให้ท�า ช่วยคนไทยพ้นภยัมะเรง็” ในโอกาส ศ.ดร.สมเดจ็
พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีพระชนมายคุรบ 
5 รอบ เพือ่ร่วมเป็นหนึง่พลงัช่วยคนไทยให้พ้นภยัมะเรง็  

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมอืง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สขุ สือ่ยรรยง
ศริ ิทีป่รกึษาประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.เนาวรตัน์พฒันาการ ร่วมใน
พิธเีปิดการใช้ระบบสูบน�า้โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�า้ใต้คลองบางซือ่ 
จากคลองลาดพร้าวถงึแม่น�า้เจ้าพระยา ทีส่ถานสีบูน�า้อโุมงค์ บางซือ่

อ�าพล อังคภากรณ์กุล รองผูว่้าราชการจงัหวดัสมทุรสาคร พร้อมด้วย สเุทพ 
ปัญญาสาคร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ด-ีแลนด์ พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากดั ร่วม
เปิดงาน “ปลกูดอกดาวเรอืง ถวายความจงรกัภกัดแีด่ในหลวงรชักาลที ่9” 
โดยม ีปฐมาวด ีช่วยประสทิธิ ์มสิแกรนด์สมทุรสาคร ร่วมงานด้วย 

ณฐัศมน วงศ์กติตพิฒัน์ ร่วมกบั เศรษฐา ศริะฉายา ผูผ้ลติรายการสตาร์คดิ
ส์ มอบรางวลัให้กบัผูช้นะการแข่งขนั โครงการ “เดอะมอลล์ สตาร์คิดส์ ร้อง 
เล่น เต้น สูด่าว ซซีัน่ 1” เวทกีารประกวดความสามารถเดก็อาย ุ3-14 ปี 
ชงิทนุการศกึษา 500,000 บาท ที ่MCC HALL เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เดชา ตุลานนัท์ ประธานกรรมการบรหิาร ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
ปิดโครงการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง 
(พศส.) 2560 หัวข้อ “ยทุธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย” 
ส�าหรบัผูส้ือ่ข่าวเศรษฐกจิ พร้อมมอบวฒุบิตัรให้กบัผูเ้ข้าร่วมอบรม

นชิาภา พริยิะโภคณิ รองผูอ้�านวยการฝ่ายเครือ่งส�าอางและน�า้หอม บมจ.
ไอ.ซ.ีซ.ีอนิเตอร์เนชัน่ พร้อมคณะผูบ้รหิาร รบัมอบรางวลั  LISA BEAUTY 
CHOICE AWARDS 2017 จาก นนทลกิานต์ สรุยิวฒัน์ บรรณาธิการ
บรหิาร นติยสารลซ่ิา ทีโ่รงแรมแมรอิอท ควนีส์ปาร์ค 

สขุใจ เสรจ็สวสัดิ ์ ช่างผมชือ่ดงั น�าทมีผูบ้รหิารบรษิทัควิรอน จ�ากดั มอบ
อปุกรณ์จัดแต่งทรงผมเลอซาช่า และชดุชัน้ในแบรนด์ลน่ีา แก่ กรมราชฑณัท์
ธนบรุ ีเพือ่เป็นประโยชน์แก่ต่อสาธารณะต่อไป โดยม ีพรทพิย์ โชคสมยัผู้
อ�านวยการส�านกัพฒันาพฤตนิสิยักรมราชฑณัฑ์ รบัมอบ

กจิจา ปัทมสตัยาสนธ ิประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ชคิ รพีบับลคิ จ�ากดั 
จดัพธิที�าบญุสาขาราชพฤกษ์ เพือ่เป็นสริมิงคลให้กบัพนกังาน ลกูค้าและ
ร้านอาหารผูเ้ช่า พร้อมกบัมอบเกยีรตบิตัรพนกังานดเีด่นให้กบัพนกังาน
สาขาราชพฤกษ์ ทีโ่ฮมแฟชัน่สโตร์ ชคิ รพีบับลคิ สาขาราชพฤกษ์ 
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ครี ี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุม่บรษิทับทีเีอส พร้อมด้วยคณะผู้
บรหิาร เป็นประธานในการประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ จ�านวน ๙,๙๙๙ ดอก     
ทีจ่ติอาสาของกลุม่บรษิทัฯ ร่วมกนัประดษิฐ์ เพือ่ถวายแด่ พระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ณ อารบทีเีอส ส�านกังานใหญ่ 

ดร.อภริกัษ์ ไทพฒันกลุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ไทย
ประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) มอบเงนิจ�านวน 600,000 บาท แก่ ผศ.พเิศษ.
พญ.อภญิญ์เพญ็ สาระยา หวัหน้าศนูย์ปฏบิตักิารโรคทางสมอง โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานเวบ็ไซต์ www.cueid.org 

สทุธธิรรม จริาธวิฒัน์ จดัพธีิวางศลิาฤกษ์โครงการใหม่ “ศนูย์การค้าเซน็ทรัล
ภเูกต็” ศนูย์การค้าล�าดับที ่33 เมกะโปรเจกต์ยิง่ใหญ่ระดบัเวลิด์คลาสของ
ซพีเีอน็ โดยม ีปรชีา เอกคณุากลู, วลัยา จริาธวิฒัน์, ปกรณ์ พรรธนะแพทย์, 
ปณิดา สขุศรดีากลุ, ดร.ณฐักติติ ์ตัง้พลูสนิธนา ร่วมพธิี 

นพ.สหีราช โลหชิตรานนท์ ผูอ้�านวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา เป็นประธานเปิด
การประชุม วิชาการโรคเบาหวาน ของศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ รพ. 
กรงุเทพพทัยา โดยมกีารให้ความรูเ้รือ่งการดแูลผูป่้วยโรคเบาหวาน การรกัษา
โรคเบาหวานโดยแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ ซึง่มีผูร่้วมประชุมกว่า 150 ท่าน 

สันชัย ห้างชยัเจรญิ กรรมการผู้จดัการ บจก.สยามไฟเบอร์กลาส ส่งมอบ
ดอกไม้จันทน์ ดอกสุพรรณิการ์ และดอกไม้จันทน์เลข ๙ แก่ ดร.ชรัส             
บุญณสะ รองผูว่้าราชการจงัหวดัสระบรุ ีเพือ่ร่วมถวายในพระราชพธีิถวายพระ
เพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

สยามรศัมิ ์สินภทัรบด ีรองประธานกรรมการบรหิาร วิทยาลยัเทคโนโลยวีบิลูย์
บริหารธรุกจิ รามอนิทรา พ.ต.อ.ชยักฤษ โพธิอ๊์ะ ผู้ก�ากบัการ 5 กองบงัคบัการ
ต�ารวจจราจร และ กานดา วัฒนายิง่สมสุข ผู้จดัการฝ่ายส่ือสารองค์กร บมจ.
วิริยะประกนัภยั เปิดโครงการบริหารความเส่ียง “กจิกรรมขบัขีป่ลอดภยั” 

ศิลักณ์ อินทภาษี ผู้อ�านวยการส่วนงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและ
บรกิารสมาชกิ กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร์ เปิดงาน “THAI COOKING 
CLASS WITH CHEF CHUMPOL โดยม ีเชฟชมุพล แจ้งไพร มาสอน
เทคนคิการท�าอาหารแบบมอือาชพีให้แก่ลกูค้าสมาชกิ 

ภาคนิ วชริธนกจิ กรรมการกติตมิศกัดิ ์สมาคมม้งกรงุเทพ มอบเงนิบร-ิ  
จาคพร้อมสิ่งของที่จ�าเป็น เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับครอบครัว        
นายชยั แซ่ม้า ผูป้ระสบอคัคภียัทีบ้่านป่าคา จงัหวดัก�าแพงเพชร โดยมี    
ชตุเิดช หริญัรตันะ รองนายกสมาคมม้งหย่างมวั เป็นผูร้บัมอบ 


