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ในโอกาสใกล้วงรอบถือครอง
อ�านาจครบ 4 ปี ความโดดเด่น
ในวาทกรรมปราบโกงทีช่่วยยก
ตัวเองให้สูงกว่านักการเมือง
ก�าลังเป็นหอกย้อนกลับมาท่ิม
แทงตัวเอง การประกาศดัชนี
ความโปร่งใสขององค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติล่าสุด
ไทยมี 37 คะแนนเต็ม 100 อยู่
อันดับ 96 จาก 180 ชาติทั่วโลก 
ปราบโกงกันมาเกือบ 4 ปีแต ่
ผลส�ารวจทั้งจากอค์กรในประ 

เทศและต่างประเทศออกมาใน
ทิศทางเดียวกัน ขณะที่คณะ
กรรมการต่อต้านการทจุริตแห่ง
ชาติที่ตั้งตามค�าสั่งคสช.ก�าลัง
ใกล้วงแตกหลังไม่ได้ประชุม 
กนัมาเกอืบครึง่ปี การปราบโกง
ที่มีแต่ทรงกับทรุดก�าลังท�าให้
เกดิภาวะ “น�า้ผึง้ขม” คนทีส่นบั
สนุนคสช.เพราะชอบท่ีเข้ามา
ปราบโกงเริ่มรักษาระยะห่าง
มากขึ้นเรื่อยๆ

กระแส “อยากเลือกตั้ง” ตอกย�้ำขำลง “คสช.” 
ไม่ได้ “ท�าตามสัญญา” ทั้งจะ “สืบทอดอ�านาจ” 
เหมือน “รถถัง” จอดขวำง “ประตูประชาธิปไตย” 
“รถถัง” จึงอำจถูกขวำนทุบเหมือน “รถกระบะ” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ให้ค�ำตอบ 
ท�ำไมประชำชนอยำกเลือกตั้ง 
“ทิชา ณ นคร” ชี้ควำมปรองดองขณะนี้ 
เพรำะทุกคนก้ำวข้ำมเส้นสีเพื่อไล่ คสช. 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ถำมประมวลจริยธรรม 
เขียนท�ำไมเมื่อบังคับใช้ไม่ได้จริง 
“Pegasus” จับตำคลื่นใต้น�้ำ 2 กลุ่มอ�ำนำจ 
“โสภณ พรโชคชัย” ย�ำใหญ่ “สมคิด White Lie” 
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แสนล้านบาท คดิเป็น 2.29-6.86% 
ของงบประมาณ กระทบต่อจีดีพี
ประเทศ 0.41-1.23% ซึ่งสาเหตุที่
ส�าคญัมาจากกฎหมายท่ีเปิดโอกาส 
ให้ใช้ดุลยพินิจ กระบวนการทาง 
การเมืองขาดความโปร่งใส ความ
ไม่เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย 
ซึง่จากการท�าส�ารวจมาทัง้หมด 15 
ครั้งหรือ 7 ปีครึ่ง ครั้งนี้น่าห่วงว่า
มีแนวโน้มจะกลับมาเพิ่มขึ้นและ 
มีสัญญาณความรุนแรงมากขึ้น 
หลังจากลดลงมาตลอดตั้งแต่ปี 
2558 หลังเริ่มมีการ จัดซื้อจัดจ้าง
โครงการลงทนุขนาดใหญ่ โดยพบ
ว่า อตัราการจ่ายใต้โต๊ะในปี 2560 
อยูท่ี ่5-15% ถือว่าสูงสุดในรอบ 3 
ปี นับจากปี 2558 ที่จ่ายเฉลี่ย 
1-15% และสร้างความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ 1-2 แสนล้านบาท 
 เมื่อผลงานไม่เป็นอย่างที่หวัง
อะไรๆ ก็เริ่มไม่ดีเหมือนช่วงแรกๆ 
ซึ่งมีข่าวว่ากรรมการคตช. หลาย
คนก�าลงัพจิารณาลาออกเพราะนัง่
รอมา 4-5 เดือนไม่มีการเรียก
ประชุม ต่างจากช่วงตั้ง คตช.ใหม่
ประชุมกันทุกเดือน แถมหลายคน
ยังต้องการให้ “บิ๊กป้อม” ที่มีปัญ 
หานาฬิกาหรูออกจากที่ปรึกษา
และกรรมการ คตช.
	 “ถ้าผูใ้หญ่ในรฐับาลท�าอะไรที่
ท�าให้คนมีความรู้สึกว่าไม่เอาจริง
เอาจังในเรื่องนี้แล้ว	จะท�าให้คนที่
ต้องการสนับสนุนถดถอยไปบ้าง”
	 เป็นค�ากล่าวของ	นายประมนต์ 
สุธีวงศ์	 ประธานองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน	 (ประเทศไทย)	 ซึ่ง 
เป็นหนึ่งในกรรมการคตช.
 “น�้าผึ้งขม” ทีมปราบโกง
ใกล้วงแตก

เข้าต�าราสวยแต่รูปจูบไม่หอม	 ส�า 
หรบัการแก้ปัญหาทจุรติคอร์รปัชนั 
ที่ถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติ	
และน่าจะเป็นหนึ่งในผลงานสร้าง
ชื่อของรัฐบาลที่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จ	
 แต่ผลกับตรงกันข้ามยิ่งอยู ่
นานวาระแห่งชาตินี้ย่ิงฉุดให้รัฐ
บาลทหารคสช.ตกต�่าลง
 จากผลการจัดอันดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริต หรือ CPI  ประจ�า
ปี 2560 ขององค์กรเพื่อความ
โปร่งใสนานาชาติ หรือ IT  ที่จัด
อันดับจาก 180 ประเทศทั่วโลก
ปรากฏว่าไทยอยู่อันดับที่ 96 ได้
เพยีง 37 คะแนนจากแต้มเตม็ 100
 แม้จะขยับดีขึ้นมา 5 อันดับ
จากปีที่แล้วอยู่อันดับ 101 แต่ไม่
ถือว ่ามีอะไรน่ายินดี หากนับ
เฉพาะในกลุ่มอาเซียนด้วยกันอยู่
อันดับ 4 ความโปร่งใสเป็นรอง
สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย
 หน่วยงานหลกัรบัผดิชอบปราบ
คนโกงอย่างคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) โดยพล.ต.อ.วัชรพล 
ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. 
ประกาศเป้าหมายว่าในปี 2564  
ไทยจะต้องได้คะแนนเกนิครึง่
 อย่างไรก็ดีหน้าที่การปราบ
ปรามทจุรติไม่ได้มเีพยีงแต่ ป.ป.ช. 
เทา่นั้น เมือ่เป็นวาระแห่งชาตกิ็คง
จ�ากันได้ว่าหลัง คสช.ยึดอ�านาจ 
เข้ามาบริหารประเทศก็มีการตั้ง
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ(คตช.) เพื่อแสดงเจตนา
รมย์ว่าจริงจังกับเรื่องนี้
 คณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นตาม
ค�าสั่ง คสช.ที่ 1/2558 ลงวันที่ 5 
มกราคม 2558 มี  “บิ๊กตู ่ ” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. 
เป็นประธาน “บิ๊กป้อม” พล.อ. 
ประวติร วงษ์สวุรรณ นายวษิณุ  

4ปีน�้ำผึ้งขม
ปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง มาตรการการ
จัดการปัญหาคอร์รัปชันอย่าง 
เป็นรูปธรรม และการเป็นประธาน
จุดไฟไล ่โกงคร้ังใหญ่ที่ สุดใน 
ประเทศเพื่อแสดงเจตนารมณ์ 
ต่อต้านคอร์รัปชั่นของ “บิ๊กตู่”
 ช ่วงเวลาที่ผ ่านมามีทั้งการ 
ตัง้คณะกรรมการ การประกาศเจต 
นารมย์ การจัดกิจกรรมเชิงสัญญ
ลักษณ์ การประกาศเป้าหมาย
ปราบโกง แต่คะแนนความโปร่งใส
ของไทยก็ยังได้แค่ 37 เต็ม 100
 ไม่เพยีงการให้คะแนนขององค์ 
กรต่างชาติ แม้แต่ผลส�ารวจสถาน 
การณ์ดัชนีคอร ์ รัปชันของไทย
เดือนธันวาคม 2560 ของมหา 
วิทยาลัยหอการค้าไทยที่เปิดเผย 
เมื่อไม ่นานมานี้ยังพบว ่าดัชนี
ปัญหาและความรุนแรงการคอร์ 
รัปชั่นมีความรุนแรงมากขึ้น โดย
ลดลงมาอยู่ที่ 42 จากครั้งก่อนอยู่
ที่  44 มี เ พียงดัชนีการสร ้าง 
จริยธรรมและจิตส�านึกที่ป รับ 
เพิ่มขึ้นจาก 60 เป็น 62 
 ทั้งนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ประมาณการว่า มูลค่าการคอร์รัป 
ชนัอยูท่ี ่ 5-15% ของงบประมาณ  
หรือ 6.62 หมื่นล้านบาท ถึง 1.98 

เครืองาม เป็นที่ปรึกษาประธาน
กรรมการ 
 ประเด็นที่น่าคือตั้งแต่มี คตช. 
“บิก๊ป้อม” ยงัไม่เคยเข้าร่วมประชุม 
แม้แต่ครั้งเดียว แถมยังเกิดเรื่อง 
อื้อฉาวยืมนาฬิการาคาแพงของ
เพื่อนมาใส่หลายเรือนโดยไม่แจ้ง 
ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นกับป.ป.ช. 
อีกด้วย
 ในการประชมุคตช.เมือ่วันที ่2 
กันยายน 2559 มีหลายวาระแต่
ประเดน็ทีน่่าสนใจคอืการต้ังเป้าไว้ 
3 ประการ ประกอบด้วย 1.คนโกง
รายเก่าจะต้องหมดไป โดยมีการ
ปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.คนโกงรายใหม่ต้องไม่เกิด โดย
การป้องกันอย่างครบถ้วน 3.ไม่
เปิดโอกาสให้ได้โกง โดยเสริม
สร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังให้
ครอบคลมุทกุพ้ืนทีเ่สีย่ง
 หลังจากนั้นไม่กี่วันคือในวันที่ 
11 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น. 
ได้มีการจดังาน “กรรมสนองโกง” 
พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีศูนย์ 
กลางที่ท้องสนามหลวง เพื่อเป็น
เครื่องเตือนสติให้คนโกงและสัง 
คมได้รู้ว่ากรรมนั้นมีอยู่จริง โดย 
ไฮไลท์ของงานอยู ่ที่การแสดง
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In Brief : ย่อความ
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ทรรศนะ

ข้าราชการท่ีมีกฎระเบียบและมีค�า
ว่าศักดิ์ศรีท่ีถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์ 
ไม่รบัเลือ่นเป้ือนเลือ่นลอย ถ้าจะรบั
ต้องเลือ่นระดบั รบัแล้วมคีวามภมูใิจ 
ไม่ใช่มานั่งหดหู่เสียใจในภายหลัง

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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ล้มกระดาน!
ดัชนีคอร์รัปชันของไทยที่จัดท�าโดย 
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 
ดีขึ้น แต่ไม่ใช่เรื่องน่าดีใจ เพราะใน 
เชิงสถิติถือว ่าขยับน้อยมาก จาก  
101 ปี 2559 เป็น 96 ปี 2560 คือ 
ได้คะแนน CPI 37 คะแนนจาก 100 
คะแนน หน่ึงในปัญหาของไทยคือ 
การตรวจสอบและรัฐบาลทหารไม่ได้
ท�าตามที่สัญญา 
 ก่อนหน้าน้ีโพลมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยระบุว่าสถานการณ์
การทุจริตปี 2561 สูงขึ้นถึง 48%  
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่
ของรัฐ คิดเป็นมูลค่าความเสีย
หายกว่า 200,000 ล้านบาท
 “ทั่นผู ้น�า” จึงไม่พอใจผลโพล 
ที่ออกมาเป็นธรรมดา เพราะท�าให ้
เสียภาพพจน์ประเทศและการลง 
ทุนเสียหาย โดยยืนยันไม่ได้เป็นไป
อย่างโพล   
 ประเด็นการทุจริตคอร ์ รัปชัน 
ไม่ได้มาดังเป็นพลุเพราะ “แหวน 
แม่ นาฬิกาเพื่อน” แต่ปรากฏเป็น
ข่าวมาตลอดเกือบ 4 ปีภายใต้อ�านาจ
รัฐประหาร ที่ส�าคัญคือประชาชน 
ไม่สามารถตรวจสอบได้แล้ว หลาย 
คนที่พยายามตรวจสอบยังถูกด�า 
เนินคดีอีก    
 “ทั่นผู้น�า”	 จะยืนยันอย่างไรก็ไม่
ส�าคัญเท่ากับการกระท�าที่ปรากฏ	 
โดยเฉพาะกรณี	 “แหวนแม่	 นาฬิกา
เพือ่น”	ขณะที	่“ป.ป.ช.”	ทีเ่ป็นองค์กร
ตรวจสอบก็ ถู กจั บตาว ่ า จะ เป ็น	
“องค์กรฟอกขาว”	หรือไม่	?
   แต่ที่ต้องจับตามากกว่าดัชนี
คอร์รัปชันคือการสร้างกระแส 
“รฐัประหารซ้อน” เพราะหลงและ
เหลิงในอ�านาจ!

ไม่เคยได้ยนิได้ฟังมาก่อนกรณคีลปิภาพต�ารวจ
ในสังกัด บก.น.7 ประมาณ 60 คนเข้าแถวรับ
ซองอั่งเปาที่มีทั้งผ้ายันต์และเงินสดประมาณ 
500 บาท จาก ร.ต.ต.มานัส เติมธนะศักดิ์ 
ที่บ้านพักย่านฝั่งธนบุรี เนื่องในเทศกาลตรุษ
จีนท่ีผ่านมา การแจกอั่งเปาต�ารวจมักเป็น
เถ้าแก่ เสี่ย ร้านค้า แต่นี่ต�ารวจแจกต�ารวจ จึง
ท�าให้ผู้คนสงสัยว่าเอาเงินมาจาไหน เพราะ
ไม่ใช่เถ้าแก่ เจ้าสัว นักบุญ 
 การแจกและรับของต�ารวจไม่ถือว่าเป็น
ความผิดอาญาร้ายแรง  แต่เขาว่าไม่เหมาะสม 
ส่วนจะผิดวินัยอย่างไรก็ก�าลังสอบสวนกัน 
อยู่ ถ้ามีโทษก็คงไม่หนักหนาอะไร เร่ืองเงิน 
พิเศษอะไรนี่เคยมีแต่ข่าวว่าลูกน้องต้องไป 
หามาให้นาย  
 เอาล่ะ การให้อะไรกับคนอ่ืน กฎหมาย 
ไม่มีข้อห้ามและไม่ควรให้ เช่น ถ้าข้าราชการ 
ไปจัดงาน ไปท�าอะไรที่ไม่ควรกับต�าแหน่ง
หน้าท่ี ก็มีกฎระเบียบห้ามไว้ชัดเจน หากไม ่
มีเดี๋ยวก็จะลามปาม ก�าเริบเสิบสาน ได้คืบ 
จะเอาศอกเอาวา
 ดังนั้น การตัดตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องที่ดี อะไร
ที่ท�าให้เคลือบแคลงสงสัยก็อย่าให้ไปรับ หรือ
รบัได้ก็ต้องไม่เกนิทีร่ะเบียบก�าหนดไว้  รับแล้ว
รับอีก รับซ�้ารับซาก แม้ไม่ได้ไปบังคับขู่เข็ญ 
เป็นความเต็มใจที่จะให้ คนรับก็เต็มใจที่จะรับ 
ก็ไม่เป็นไร แต่ต้องไม่ดูอะไรที่เกินเลย

 การแจกการให้ต�ารวจด้วยกันไม่มีระเบียบ
ห้าม จึงไม่เป็นการผิดวินัยข้าราชการต�ารวจ 
ไม่มีความผิดอาญา แต่ก็เป็นเร่ืองมารยาท 
หรือความเหมาะสมว่าควรท�าแบบไหน กรณ ี
นี้ต่อไปจะได้รู ้ว่าจะรับจะแจกอะไร ควรท�า 
แบบไหน อย่างไร 
 ไม่ใช่ข่าวที่ก�าลังตรวจสอบกันเรื่องอดีตผู้
บัญชาการต�ารวจแห่งชาติไปหยิบยืมเงินหลาย
ร้อยล้านบาท ที่ส�าคัญคนที่ไปยืมก็ถูกสังคม 
มองว่าเป็นพวกที่ท�าธุรกิจสีเทาอีกด้วย เรื่องนี้
จึงใหญ่กว่าอาจเกิดข้อครหาไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่
และกรมต�ารวจ
	 ก็หวังว่าการให้การรับอะไรต่อไปนี้คงรู้ว่า
จะท�าอย่างไรให้เหมาะสม	 คิดให้ดีก่อนทั้งคน
ให้และคนรับ		เพราะเป็นเรื่องทางสังคม	เรื่อง
จริยธรรมและมาตรฐานอะไรต่างๆ	 ท่ีต้องไม่
เกินเลยเกินพอดี	 ที่ส�าคัญท�าแล้วชีวิตไม่ตกต�่า	
ไม่จมลง	 คงจะท�าให้ทุกคนเข้าใจเรื่องการรับ
การให้ดีขึ้น	
 โดยเฉพาะข้าราชการท่ีมีกฎระเบียบ
และมีค� าว ่ าศักดิ์ ศรี ท่ี ถื อ เป ็นความ
ศักดิ์สิทธิ์ ไม่รับเลื่อนเปื้อนเลื่อนลอย ถ้า
จะรับต้องเลื่อนระดับ รับแล้วมีความ
ภูมิใจ ไม่ใช่มานั่งหดหู่เสียใจในภายหลัง 
คนแจกกอ็ย่าแจกมัว่ซัว่ คนรบักอ็ย่ารับสุ่ม
สี่สุ่มห้า 
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

ไทยแอร์เอเชยีรำยได้กว่ำ35,000ล้ำน

บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ผู้ถือ
หุน้ใหญ่ บจ.ไทยแอร์เอเชยี (TAA) 
ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 
4 ปี 2560 รายได้รวม  9,711 ล้าน
บาท ก�าไรสุทธิ 475 ล้านบาท โต
มากกว่าร้อยละ 100 จากช่วง
เดียวกันของปี 2559  ซึ่งมาจากผู้
โดยสารจีนที่กลับมาเที่ยวไทย
อย่างคึกคัก โดยจ�านวนผู้โดยสาร
อยู่ที่ 5.34 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
22 สูงกว่าปริมาณที่นั่งที่เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสาร 
(Load Factor) อยู่ที่ร้อยละ 88 
สรปุรวมตลอดปี 2560  รายได้รวม  
35,931 ล้านบาท เป็นก�าไรสุทธิ 
1,477 ล้านบาท โดยมีจ�านวนผู้
โดยสารตลอดปี 19.82 ล้านคน 
และอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร
ร้อยละ 87 สูงกว่าช่วงเดียวกัน 
ของปี 2559 โดยมีการรับเครื่อง 
บินใหม่ 5 ล�า ท�าให้มีเครื่องบิน 
รวม 56 ล�า
 นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท 
เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
และสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
เปิดเผยว่า แม้ปี 2560 ราคาน�า้มนั
ในตลาดโลกเฉลี่ยจะสูงขึ้น แต่ 
การบริหารจัดการที่ดีท�าให้ TAA 
ยังเติบโตและสร้างผลก�าไรได้ต่อ

เนื่อง โดยเปิดเส้นทางบินใหม่ 16  
เส้นทาง เน้นเส้นทางบินข้ามภาค
และเมืองรอง สอดคล้องกับนโย 
บายรัฐและการท่องเที่ยวภาพรวม 
 ส�าหรับปี 2561 TAA วางเป้า
หมายรับเครื่องบินรุ ่นแอร ์บัส 
A320 เข้าประจ�าการฝูงบินอีก 7  
ล�า รวมเป็น 63 ล�าในสิ้นปีนี้ โดย
วางกลยุทธ์การเติบโตระยะสั้นที่

ไทยแอร์เอเชียรายได้ปี 2560 พุ่ง 35,931 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 
1,477 ล้านบาท ไตรมาส 4 โตสูงมากกว่า 100% เนื่องจาก 
ผู้โดยสารจีนที่กลับมาเที่ยวไทยอย่างคึกคัก  

รับโล่ :	กุลิศ	สมบัติศิริ	ประธานกรรมการธนาคารออมสิน	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	
รับมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน	ISO/IEC	2700:2013	ระบบบริหารจัดการ
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ	จาก	ประวาลทอง	ทองใหญ่	ณ	อยุธยา	ผู้จัดการฝา่ยรบัรอง
ระบบมาตรฐาน	บริษัท	บูโร	เวอริทัส	เซอทิฟิเคชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

แต่งตั้ง : พัชพร	สรรคบุรานุรักษ์	 กรรมการผู้จัดการ	 ฝ่ายวานิชธนกิจ	บริษัทหลัก
ทรพัย	์เคจไีอ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	รว่มถา่ยภาพเปน็ทีร่ะลกึภายหลังร่วมพธิี
ลงนามในสญัญาแตง่ตัง้	KGI	เปน็ผูจ้ดัการการจดัจ�าหนา่ยและรบัประกนัการจ�าหนา่ย	
หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก	ของ	บมจ.เอเชีย	ไบโอแมส	

ไทยพาณิชย์ชนูวตักรรมลงทนุ
นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
เปิดเผยแผนการด�าเนนิงานปี2561  
ยงัมุง่เป็นบลจ.ที ่1 ในใจลูกค้า โดย
การออกผลติภณัฑ์หลากหลายและ
ทันสมัยตอบความต้องการลูกค้า 
ท้ังกองทุนประเภทกลุ่ม Income 
สร้างรายได้ระหว่างทาง การลงทนุ
ต่างประเทศครบวงจร น�าเสนอ
กองทุนหุ้นต่างประเทศเพื่อเป็น
ทางเลือกจากกองทุนปัจจุบันที่
บริหารแบบ Passive   
 ส�าหรับนโยบายการให้บริการ
จะเน้นการพัฒนา Digital Plat 
form และเทคโนโลยีรองรบัการท�า
ธุรกรรมยุคดิจิทัล สอดคล้องแนว 
ทางธนาคารไทยพาณิชย์ที่เป็น

สถาบันการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นหลัก 
 ทั้งนี้ ปี 2560 บลจ.ไทยพา 
ณิชย์มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้
การจัดการ (วันที่ 29 ธันวาคม 
2560) รวม 1,374,936 ล้านบาท 
เป็นอนัดบั 1 ในอตุสาหกรรม ด้วย
ส่วนแบ่งตลาดสงูสดุ 19.8% เติบโต 
กองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์มีการ
เติบโตมากที่สุดในกลุ่มธุรกิจกอง 
ทุนส่วนบุคคล โดยมี AUM (สิ้นปี 
2560) สูงถึง 364,376 ล้านบาท 
เตบิโต 12.1% จากสิน้ปี 2559 ครอง 
อนัดบั 1 อย่างต่อเนือ่งจากปี  2557
 นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 
กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจ้า
หน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.ไทย
พาณิชย์ จ�ากัด กล่าวว่า ให้ความ

ตลาดอินเดียและอาเซียน พร้อม
รักษาฐานลูกค้าในตลาดจีน เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาฐาน
ลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อเสถียร 

ภาพทางรายได้ทีม่ัน่คง โดยมัน่ใจ
มีอัตราส่วนการขนส่งผู ้โดยสาร
แข็งแกร่งอยู ่ที่ร ้อยละ 87 ด้วย
จ�านวนผู้โดยสารที่ 23.2 ล้านคน

ส�าคัญกับความคิดสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมการลงทนุใหม่ๆThematic 
Investment ซึ่งแตกต่างจากการ
ลงทุนทั่วไป คือจะวิเคราะห์แนว
โน้มที่เกิดขึ้นในอนาคต เช่น การ
ลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างประชากรโลกในอีก 50 
ปีข้างหน้า ท�าให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค สินค้าอุปโภค
บริ โภคและอุตสาหกรรมการ
แพทย์มีการเติบโตในอนาคต อุต 
สาหกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับหุน่ยนต์ที่
จะทดแทนการขาดแคลนแรงงาน 
และเทคโนโลยีที่มีบทบาทในชีวิต
ประจ�าวัน
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ข่าวย่อย

นิวยอร์คอากาศร้อน 
ผูอ้ยูอ่าศยัในนครนวิยอร์กดใีจ
ทีอ่ากาศเดอืนกมุภาพนัธ์ร้อน
ขึน้ โดยสถานพียากรณ์อากาศ
แห่งชาติของสหรัฐรายงานว่า
อุณหภฒิสูงเป็นประวัติการณ์
ถึง 24 องศาเซลเซียส เมื่อสาย
วันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้อง
ถิ่น โดยปี 2473 และปี 2528 
อยู ่ที่  23.88 องศา ส ่วน
อุณหภูมิในเซนทรัลพาร์คก็
ร้อนท่ีสดุของเดอืนกมุภาพันธ์   
โดยคาดว่าสภาพที่อบอุ่นผิด
ปกติส่วนใหญ่อยู ่ทางตะวัน
ออกเฉียงเหนือของสหรัฐจะ 
ไม่นานนัก

กูภ้ยัไม่พบผูร้อดชวีติ 
เจ้าหน้าที่กู้ภัยของอิหร่านเริ่ม
น�าร่างผูเ้สยีชวีติจากเครือ่งบนิ
สายการบนิอาเซมาน แอร์ไลน์ 
ตก 66 คนทัง้ผูโ้ดยสารและลกู
เรือบริเวณยอดเขาซากรอส 
ลงจากภเูขา เฮลคิอปเตอร์กู้ภัย
พบซากของเครื่องบินบริเวณ
ความสูงราว 4,000 เมตร แต่
สภาพอากาศและระดับความ
สูงท�าให้ไม่สามารถลงจอดเพื่อ 
น�าร่วงผู้เสยีชวิีตลงจากภูเขาได้ 
จึงต้องแบกศพด้วยการเดิน
เท้าลงมา 

อินโดฯเร่งดับไฟป่า
อนิโดนเีซยีก�าลงัเร่งดบัไฟไหม้
ป่า 4 จงัหวดัได้แก่ สมุาตราใต้ 
ริอาว กาลิมันตันตะวันตก  
และกาลมินัตนักลาง ทีล่กุลาม
ตลอดสปัดาห์ทีผ่่านมาและยก
ระดับการเตอืนภัยฉกุเฉนิ โดย
กลุ่มควันระจายไปถึงสิงคโปร์
และมาเลเซยี  ไฟไหม้ป่าทีเ่กดิ
ขึน้ส่วนใหญ่เป็นเพราะเกษตร 
กรจุดไฟเผาหญ้าเพื่อถางป่า 
ไว้เพาะปลกู ส�านกังานบรรเทา
ภัยพิบัติแถลงว่า เตรียมใช้
เครือ่งบนิโปรยสารและเฮลคิอป 
เตอร์ทิ้งน�้าเพื่อดับไฟ

ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’ให้ครูพกอำวุธป้องกัน 
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี
ของสหรัฐกล่าวว่า ครูควรพก
อาวุธได้เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้
เกิดเหตุสังหารหมู่เหมือนเหต ุ
การณ์ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐ
ฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 

ผู ้น�าสหรัฐให้ทรรศนะในเรื่องนี้
ระหว่างการประชุมที่ท�าเนียบขาว
เป็นเวลา 1 ชั่วโมงร่วมกับเหล่า
นักเรียนที่รอดชีวิตจากเหตุกราด
ยิงโรงเรียนรัฐฟลอริดาและกลุ่มผู้
ปกครอง ขณะที่มีนักเรียนหลาย
ร้อยคนร่วมชมุนมุเรยีกร้องรัฐบาล
ควบคมุอาวธุปืนตามเมอืงต่างๆทัง้
ในกรุงวอชิงตัน นครชิคาโก และ
พิตต์สเบิร์กเม่ือวันพุธตามเวลา
ท้องถิ่น ประธานาธิบดีสหรัฐจาก
พรรครีพับลิกันซึ่งหนุนสิทธิใน 
การครอบครองอาวุธปืนและสมา 
คมปืนยาวสหรัฐสนับสนุนในการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2559 
กล่าวว่า สหรัฐจะเร่งด�าเนินการ
อย่างเข้มงวดในการตรวจสอบ
ประวัติส�าหรับผู้ซื้ออาวุธปืนและ
ปรับเพิ่มอายุส�าหรับผู ้ต ้องการ 
ซื้ออาวุธปืนในบางประเภท นาย
ทรัมป์ได้ชี้แจงถึงการให้ครูและ
พนักงานรักษาความปลอดภัยพก
อาวุธปืนได้เพ่ือช่วยสกัดแนวโน้ม 
พวกกราดยิงที่โรงเรียนและป้อง 
กันไม่ให้นกัเรยีนเสียชวีติ โดยบอก

ว่าหากครูพกปืนได้ ก็จะสามารถ
ยิงตอบโต้คนร้ายได้ทันที
 นายโดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ 
บุตรชายประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ของสหรัฐเผยระหว่างอยู่ที่
อินเดียว่า ทรัมป์ออร์แกไนเซชัน 
บริษัทของครอบครัวต้องบอกปัด
โอกาสทางธุรกิจมูลค่าหลายล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากบิดาเป็น
ประธานาธิบดี 
 ทรัมป์ จูเนียร์ให้สัมภาษณ์
หนังสือพิมพ์ไทมส์ออฟอินเดีย
ฉบับวันนี้ว่า พวกเขางดท�าธุรกิจ
ใหม่ในระหว่างที่ บิดาด�ารงต�า 
แหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ และ 
ได้บอกปัดข้อตกลงมลูค่ามหาศาล 
ทั่วโลก ทรัมป์ จูเนียร์ วัย 40 ปี 
เดนิทางมาอนิเดยีอย่างไม่เป็นทาง 
การเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ
ที่พักหรูในเมืองคุร์เคาน์ เมือง 
ใหญ่ที่สุดในรัฐหรยาณา เป็นที่ตั้ง
ส�านักงานของบริษัทใหญ่หลาย

แห่ง และเป็นเมืองบริวารของกรุง
นิวเดลีด้วย โครงการนี้ท�าการ
ตลาดในชื่อของทรัมป์ผู้พ่อ เป็น 
กลุ่มอาคารชุดสูง 47 ชั้น ส�าหรับ 
250 ครอบครัว ราคาตั้งแต่ 55-
110 ล้านรูปี (ราว 27-54 ล้าน
บาท) คาดจะแล้วเสร็จภายในปี 
2566 บริษัทพัฒนาอสังหาริม 
ทรัพย์ของอินเดียเผยว่า บันทึก
ยอดจ�าหน่ายได้แล้วเกอืบ 80 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 2,520 ล้าน
บาท) 
 ทางด้านท�าเนียบขาวสหรัฐ
แถลงว่า ประธานาธิบดี ทรัมป์ 
มอบหมายให้นางอิวังกา ทรัมป์ 
บุตรสาวคนโตซึ่งเป็นหนึ่ง
 ในคณะที่ปรึกษาประธานา 
ธิบดี เป ็นผู ้น�าคณะเจ ้าหน ้าที ่
ระดับสูงสหรัฐเดินทางมาร่วมพิธี
ปิดกีฬาโอลิมปิกที่เมืองพย็องชัง  
 บุตรสาวผู้น�าสหรัฐวัย 36 ปี 
จะเดินทางพร้อมด้วยนางซาราห์ 
แซนเดอร์ส โฆษกท�าเนียบขาว
มายังเกาหลีใต ้ แต่เจ ้าหน้าที่
รัฐบาลระดับสูงปฏิเสธแนวโน้ม
การพบกันระหว่างนางอิวังกากับ
คณะเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือ ขณะ 
ที่ความสัมพันธ ์สหรัฐ-เกาหลี 
เหนือยังอยู่ในภาวะชะงักงันจาก
โครงการพัฒนาขีปนาวุธของ
เกาหลีเหนือ ซึ่งสามารถยิงไกล 
ได้ถงึสหรฐั

เจ้าหน้าท่ีรฐับาลเกาหลีใต้เปิดเผย
วนันีว่้า ทางการใช้จ่ายงบประมาณ
ราว 240 ล้านวอน (7 ล้านบาท) 
ในการดูแลน้องสาวของคิม จอง 
อึน ผู้น�าเกาหลีเหนือและคณะที่
เดินทางมาเยือน 3 วันระหว่าง 
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 
พย็องชังที่เกาหลีใต้
 เจ้าหน้าที่กระทรวงรวมชาติ
เกาหลใีต้กล่าวว่า ส่วนใหญ่เป็นงบ
ประมาณค่าที่พัก ค่าเดินทางและ
อาหารส�าหรบัคณะผูแ้ทนระดบัสงู 

3วนั7ล้านดแูล‘น้องผูน้�าคมิ’
4 คน และเจ้าหน้าที่ติดตามอีก 18 
คน   นางคิม โยจอง น้องสาวผู้น�า
เกาหลเีหนอืและคณะเจ้าหน้าทีไ่ด้
พกัทีโ่รงแรมวอล์คเกอร์ฮลิล์ โรงแรม
ห้าดาวริมแม่น�า้ทางตะวันออกของ
กรุงโซล กระทรวงรวมชาติเกาหลี 
ใต้ใช้งบส�าหรับค่าที่พักราว 130 
ล้านวอน ค่าเดนิทางและค่าอาหาร
อีก 50 ล้านวอน ก่อนหน้านี้กระ 
ทรวงรวมชาติแถลงว่าได้อนุมัติ 
งบประมาณสูงเป็นประวัติการณ์
ราว 2.6 ล้านดอลลาร์ (83 ล้าน

บาท) เพ่ือรองรับคณะผู้แทนจาก
เกาหลีเหนือทั้งหมด 418 คน
 นอกจากนี ้ยงัมรีายงานด้วยว่า 
คิม โย จอง เปิดเผยระหว่างเยือน
เกาหลีใต้ว่า เธอก�าลังตั้งครรภ์ลูก
คนที่ 2 เป็นการยืนยันข่าวลือเมื่อ 
3 ปีก่อนว่าเธอคลอดลูกคนแรก 
ขณะที่ทางการเกาหลีใต้ยังไม่ออก
มายืนยันกระแสข่าวลือดังกล่าว

โดนัลด์	ทรัมป์	
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THAI TAI INTER-P1-240118

โทร. 0-2226-3034-6

พนักงานขาย
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รับสมัครด่วน!

สนใจสมัครติดต่อ  บจก.ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 
เลขที่ 141-143-145 ซอยสุขา 1 ถนนตีทอง 

แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คุณสมบััติผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์ด้านงานขาย

2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา

4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

E-mail : info@thaitai.co.th

บริษัทฯ จำาหน่ายเครื่องใช้สำานักงาน และตรายางหมึกในตัว SHINY

PATARA Premium 080218=4*6.5

1

2
3

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่
เลขที่ 62 หมู่ 5 ซอยลำาโพ 39 ต.ลำาโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

E-mail : patara6668@gmail.com

โทร.08-1937-1351โทร.08-1937-1351

พนักงานขับรถ 
(รถกระบะ, รถ 6 ล้อ)
* ชำานาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี
* มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

พนักงานฝ่ายผลิต/ทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำากัด
ภัทรกิจพรีเมี่ยม

เราเป็นผู้นำาในการผลิตและจำาหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมให้ห้างร้าน 
ตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศและกำาลงัเปดิรบัสมคัรผูร้ว่มงานหลายอตัรา ดงันี้

LONDRI-P-120218

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
รีดผา

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

10
อัตรา

• เพศชาย/หญิง • คาแรง 330 บาท/วัน 
• สวัสดิการประกันสังคม+ที่พัก
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บริษัท สยามนิตติ้งโปรดักส์ จ�ากัด
ต้องการรับสมัครด่วน!

Main Responsibilities : 
 • น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มลูกค้ำ Modern tread BigC, Lotus , Hyper

 • ให้ค�ำแนะน�ำพนักงำนขำย (P.C.) ให้เข้ำใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

       ตลอดจนกำรจัดเรียงสินค้ำตำม Planogram

 • ตรวจสอบยอดขำยและยอดคงค้ำงกับพนักงำน P.C. ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน จัดส่ง เพื่อเติมสินค้ำในแต่ละสำขำ 

    ตลอดจนเอกสำรกำรขำยสินค้ำที่เกี่ยวข้อง

 • วิเครำะห์กำรขำยของแต่ละเขตในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบ

 • ปรับปรุงยอดขำยตำมนโยบำย เป้ำหมำยของบริษัทที่ก�ำหนด

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง  อำยุระหว่ำง 25-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรขำยสินค้ำ และกำรวำงแผนกำรขำย 

       กลุ่มลูกค้ำ Modern trade อย่ำงน้อย 1 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏบิติังำนนอกสถำนทีโ่ซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่ำงดี

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

Qualification & Experience :
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Off ifice, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่างดี
 • มปีระสบการณ์ทางด้านประสานงานการขายกลุม่ลกูค้า Modern trade อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Main Responsibilities :
 • ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับงานขาย การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
      และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าตลอดจน
      ด�าเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในตลอดจนการวางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3. PC STOCK พนักงานเติมสินค้า (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 10 Position

Main Responsibilities : 
 • เติมสินค้ำหน้ำร้ำน จัดเรียงและนับสต๊อกสินค้ำงำน Hair & Accessories 

    กลุ่มลูกค้ำ Modern trade BigC, Lotus, Hyper

 • ประสำนงำนกำรเติมสินค้ำใน SHOP แต่ละสำขำ ตำมแผนงำนประจ�ำวัน 

 • ตรวจสอบยอดขำย และยอดสินค้ำคงค้ำงกับ PC ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำยในเพื่อให้กำรขำยเสร็จสมบูรณ์

 • รับผิดชอบงำนเอกสำร Sales Order, Deliver Plan, Sample Request, 

    Stock Report, Sales Report และอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 • สรุปผลกำรปฏิบัติงำน/รำยงำนปัญหำกับทำงบริษัท สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง อำยุระหว่ำง 23-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเป็นหัวหน้ำงำน และกำรวำงแผนกำรขำย อย่ำงน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่โซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office ได้

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

1. Customer Service Staff (Sales Admin.) (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 1 Position
อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท

อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

อัตราค่าจ้าง : 9,500–12,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

2. Local Sales (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 2 Position

โทร. 02-674-9700 ต่อ 6122, 6123 หรือ 037-285-133-6

โทร. 02-674-9700 กด 8 (รอสัญญาณ) กด 24สนใจสอบถาม ที่อยู่ 861/8 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่  4775 (1300) วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.

หลายอัตรา

หลายอัตรา

Neptune-P-130218

1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด  
    คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี   • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป   • รักงานขาย และงานบริการ   • มีบุคคลค�้าประกัน  ซื่อสัตย์ 
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ขยัน และอดทน    • ประจ�าส�านักงานระยอง และกรุงเทพฯ 
  • มีมอเตอร์ไซค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ   • รายได้ดี

2. พนักงานขับรถร่วมขายสินค้า  
     คุณสมบัติ  
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี   • สามารถขับรถและมีรถกระบะตอนเดียว หลังคาทึบสูง 1.80 เมตรขึ้นไป เป็นของตนเอง
  • มีรถมาร่วมจะมีรายได้พิเศษ   • มีบุคคลค�้าประกัน   • งานประจ�า รายได้ไม่ต�่ากว่า  33,000  บาท
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี (ประจ�าส�านักงานบางพลี) 
  • รู้เส้นทางในระยอง เป็นอย่างดี (ประจ�าส�านักงานระยอง และภาคตะวันออก)

122/999 หมู่ 6 ซ.จตุรมิตร ถ.เทพารักษ์ กม.12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-3123232, 038-915100

ผลิตน�้ำดื่มบริสุทธิ์จำกธรรมชำติ  ซึ่งผ่ำนกรรมวิธีกำรฆ่ำเชื้อด้วยแสงอุลตร้ำไวโอเลต และผ่ำนโอโซน
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมำตรฐำนจำก มอก., GMP, HACCP  มีควำมประสงค์จะรับพนักงำนในต�ำแหน่งดังต่อไปนี้

สนใจติดต่อ คุณวนิดา   โทร. 086-340-0490,  086-340-0491 หรือ 02-312-3232  
  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.  ในวันจันทร์–ศุกร์  
  หรือสาขาที่ระยอง  ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 038-915-100

บริษัท เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด

Culture Klame 2080218=4*6.5

โทร.02-860-8611-3โทร.02-860-8611-3

บจก.คัลเจอร์เคมกรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
มีความต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

รับสมัครงานด่วน

สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม ค่าลว่งเวลา เบ้ียขยัน โบนัสประจำาปี ทอ่งเทีย่ว
             ที่อยู่ 182/8 ซ.กรุงธนบุรี 6 ถ.กรุงธนบุรี บางลำาภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (วท.บ.)
	 •	เพศหญิง	อายุ	22	ปีขึ้นไป	

พนักงานขับรถส่งของ 2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

พนักงานขับรถ Sales  2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แม่บ้านประจำาสำานักงาน (สาทร)
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แมบ่า้นประจำาสำานักงาน (รามอนิทรา) 
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4775 (1300) วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สังคม

ฝังรำกฟันเทียมผู้สูงอำยุ 
โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝัง
ใน  ภายใต้ศนูย์ความเป็นเลศิด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมสานต่อพระราช
ปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชฯ ในหลวง 
รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย   
ด้านงานทนัตกรรม เปิดตวั “โครง 
การบริการฝังรากฟันเทียมผู ้สูง
อายุ” 
 ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ผู้
อ�านวยการโปรแกรมพัฒนาเทค 
โนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือ
แพทย์วัสดุฝังใน กล่าวว่า จาก
ความส�าเรจ็ของ “โครงการรากฟัน
เทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 
พรรษา 80 พรรษา  5 ธันวาคม 
2550” สู่ “โครงการรากฟันเทียม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม 
พรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554”  
ที่ให้บริการฝังรากฟันเทียมแก ่
ผู ้สู งอายุ โดยไม ่คิดค ่าใช ้จ ่าย  
จ�านวน 10,000 ราย และ 8,400 
รายทั่วประเทศตามล�าดับ ซ่ึงเกิด
จากพระราชด�าริของในหลวง
รัชกาล 9 ที่ทรงห่วงใยประชาชน

ดร.อุตตม	สาวนายน	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม	เปิดสมัมนาใหญ่สถาปนกิ

ทั่วประเทศ	“ASA	Real	Estate	Forum	2018”	ภายใต้แนวคิด	“ปรับบ้าน	ปรุงเมือง:	

Redefined	 Habitat”	 โดยมี	 อัชชพล	 ดุสิตนานนท์	 นายกสมาคมสถาปนิก 

สยามฯ	พร้อมคณะ	ให้การต้อนรับ

ดร.บุญส่ง	จ�าปาโพธิ์	รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	และ	ช�านาญวิทย์	

เตรัตน์	 รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง	 ร่วมลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมืออนุญาตให้	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 ใช้ประ 

โยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ในเรื่องของสุขภาพฟัน โดยทรงมี
พระราชด�ารัสว่า “เวลาไม่มีฟัน  
กินอะไรก็ไม่อร่อย ท�าให้ไม่มคีวาม
สุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่
แข็งแรง” และยังได้รับสั่งต่ออีก 
ว่า “คนเรานั้นถ้าสุขภาพในช่อง
ปากไม่ดี ก็จะท�าให้สุขภาพด้าน
อื่นๆ ด้อยไปด้วย” จากพระราช
ด�ารัสในครั้งนั้น กระทรวงวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยี และกระ 
ทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมมือจัด
ท�าโครงการขึ้น ซึ่งโครงการที่ผ่าน
มานั้นส�ารวจพบว่า ผู้สูงอายุที่ฟัน
หลดุหมดปาก จะนยิมใส่ฟันเทยีม 

เมื่อใส่ไปแล้วเวลาพูด ฟันเทียม 
มักจะหลุดออกมา หรือเวลา 
เคี้ยวอาหารก็จะท�าให้รู ้สึกเจ็บ  
การใส่รากฟันเทียมลงไป จะท�า 
ให ้ฟ ัน เที ยมทั้ งปากแน ่นขึ้ น 
สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น 
โดยให้ผู้สงูอายุทีข่าดโอกาสในการ 
รักษาสุขภาพช่องปาก ได้มีโอกาส
เข้ารบับรกิารฝังรากฟันเทยีมบรเิวณ
ขากรรไกรล่าง รายละ 2 ชุด ท�า 
ให้ผู ้ป่วยที่เข้ารับการฝังรากฟัน
เทียมสามารถบดเค้ียวอาหารได้ 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 จากการด�าเนินงานโครงการ

บริการรากฟันเทียมผู้สูงอายุ ท�า 
ให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ มากมาย  
โดยส่วนใหญ่พบว่า ผู้สูงอายุใน
ต่างจังหวัดจะไม่ใส่ใจในการดูแล
รักษาสุขภาพช่องปาก เนื่องจาก
ไม่มคีวามรู้ และอีกอย่างคอื ทกุคน
ต้องท�างาน เพือ่หาเลีย้งครอบครวั 
จงึคิดว่า “ไม่มีฟัน” กไ็ม่เป็นไร แต่
ในความเป็นจริงแล้ว “ฟัน” คอืสิง่
ที่ส�าคัญมาก นอกจากจะท�าให้เรา
มีความมั่นใจ ฟันยังช่วยให้เราบด
เคีย้วอาหาร เพือ่ไปเลีย้งส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย เพราะฉะนั้นการมี
สุขภาพฟันที่ดี สุขภาพร่างกายก ็
จะดีตามไปด้วย ซึ่งปัญหาเรื่อง
สุขภาพช่องปาก ถือเป็นปัญหา
ใหญ่ของผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงอยาก
ให้ทกุคนใส่ใจสขุภาพปากและฟัน 
ด้วยวิธีง ่ายๆ คือ แปรงฟันให้
สะอาดและถูกวิธี หมั่นไปตรวจ
สุขภาพฟันทุกๆ 6 เดือน


