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แนวทางปฏบิตัต่ิอการเคล่ือน 
ไหวเรยีกร้องเลอืกตัง้ของฝ่าย
คุมอ�านาจตอนนี้ดูเหมือนว่า
จะใช้สองแนวทางไปพร้อม
กัน หนึ่งคือใช้อ�านาจและกฎ 
หมายในมอืกดดนัขดีวงไม่ให้
เคลื่อนไหวได้สะดวก ไม่ให้
เตมิมวลชนได้ง่ายๆ ทางหนึง่
พยายามใช้น�้าเย็นเข้าลูบให้

ใจเย็นอดทนรอกันอีกหน่อย
เพราะต้องเดนิตามสเตป็ไปที
ละขัน้ เริม่จากจดัเลอืกตัง้ท้อง
ถิ่นก่อนในปีนี้ สร้างแนวร่วม
ให้มองคนอยากเลือกตั้งเป็น
พวกเอาแต่ใจไร้เหตุผล สร้าง
ความป่ันป่วนวุน่วาย เป็นสถาน 
การณ์เต้นประคองตัวรอให้
ครบยกลงจากเวที

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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(คสช.) เพื่อก�ำหนดทิศทำงท่ีชัด 
เจน จึงไม่สำมำรถก�ำหนดวันแน่ 
นอนได้ว่ำจะมกีำรปลดลอ็กเมือ่ใด 
แต่กำรเลือกตั้งท้องถิ่นยังมีอย่ำง
แน่นอน ส่วนกำรเลือกตั้งทั่วประ 
เทศนัน้ คงต้องรอกำรประชมุ คสช. 
ก่อน”
 เป็นค�าให้สัมภาษณ์ล่าสุดที ่
น่าจะท�าให้เห็นแนวโน้มความน่า
จะเป็นของทิศทางการเมืองได้
 ทกุอย่างต้องเป็นไปตามสเตป็
คือมีเลือกตั้งระดับท้องถิ่นก่อน  
จะว่าเป็นการชมิลางดคูวามพร้อม
ประเมินขุมก�าลังอะไรก็ตามแต่ 
 แต่เมื่อมีการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นเกิดขึ้นแล้วก็เป ็นเรื่อง 
ยากที่จะเบี้ยวสัญญาเลือกตั้ ง
ระดับชาติ เพราะถ้าไปเบี้ยวกัน
ตอนนั้นต่อให้ใช้อ�านาจ ใช้กฎ 
หมายกดดันอย่างไรก็คงยากท่ี 
จะเอาอยู่ ความไม่พอใจจะพุ่งสูง
จนพาผู้คนไหลออกมารวมตัวกัน
บนถนน
 ทำงหนึ่งใช้ไม้แข็งกดดันจ�ำ 
กัดวง อีกทำงหนึ่งก็พยำยำมเอำ
น�้ำเย็นเข ้ำลูบให้ใจเย็นอดทน 
รอกันอีกหน่อยเพรำะต้องเดิน 
ตำมสเต็ปไปทีละขั้น
 ถ้ำเป็นมวยเม่ือถูกหมัดจน 
มนึก็ต้องเต้นประคองตวั ประคอง
เกม
 เมื่อระฆังหมดยกได้หยุด
พักจนหายมึนก็ไม่รู ้ว ่าเดิน 
ออกจากมุมมาชกยกต่อไป 
จะเลอืกประคองตวัให้ครบจน
ยกสุดท้ายก ่อนลงจากเวที 
หรือว่าจะออกจากมุมมาแลก
หมัดให้รู้แล้วรู้รอดไปข้าง

ฝ่ำยควำมมัน่คงพยำยำมไปกดดนั
ไม่ให้มีควำมเคลื่อนไหว แต่มัน
ประมำทไม่ได้ เพรำะคนเหล่ำนี้ที่
เคลื่อนไหว เขำมีควำมเชี่ยวชำญ
ระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่ฝ ่ำยควำม
ม่ันคงท�ำได ้ก็คือกดดัน และ 
พยำยำมด�ำเนนิกำรตำมกฎหมำย 
และฝ่ำยข ่ำวก็พยำยำมพิสูจน์
ทรำบให้ได้ว่ำมคีวำมเชือ่มโยงกบั
ใครหรือไม่ ซึ่งด้ำนกำรข่ำวเขำมี
ข้อมูลอยู่ และกลุ่มนี้ก็เริ่มท�ำงำน
ทำงกำรเมอืง มำรณรงค์กำรเลอืก
ตัง้ เขำกอ็ยำกเปิดเผย เพรำะพืน้ที่
ทำงกำรเมืองเปิดแล้ว”
 เป็นค�ากล่าวของ นายปณ ิ
ธาน วฒันายากร ทีป่รึกษารอง
หวัหน้า คสช. (พล.อ.ประวติร 
วงษ์สุวรรณ) 
 “คิดว่ำคนเหล่ำน้ียังมข้ีอจ�ำกดั
ในกำรเคลือ่นไหวเพรำะฝ่ำยควำม
มั่นคงกดดันและพยำยำมควบ 
คุมไม่ให้เคลื่อนไหว แต่ก็ถือเป็น
เรื่องปรกติ เม่ือพื้นที่กำรเมือง 
เริ่มขยับ เริ่มเปิดมำกขึ้น คนเหล่ำ
นี้ก็พยำยำมขยับตำม ซึ่งที่เจ ้ำ
หน้ำที่จับได้ก่อนหน้ำนี้ก็เป็นกำร
สะท้อนว่ำมันไม่ใช่ทั้งหมด”
 เป็นอีกหนึ่งค�ากล่าวของ เป็น
ค�ากล่าวของ นายปณิธาน วัฒนา
ยากร ที่สะท้อนให้เห็นว่ามีความ
กังวลห่วงใยต่อการเคลื่อนไหว
ของกลุ ่มเรียกร ้องเลือกตั้งอยู ่ 
พอสมควร
 ค�ากล่าวของที่ปรึกษารองหัว
หน ้าคสช.ตีความได ้ว ่าจะใช ้
อ�านาจและกฎหมายในมือที่ถือ
อยู่กดดันไม่การเคลื่อนไหวเป็น
ไปอย่างสะดวก เพื่อป้องกันไม่ใช้
ขยายตัวไปมากกว่าที่เป็นอยู่
 ค�ากล่าวของที่ปรึกษารองหัว
หน้าคสช.ชี้ให้เห็นว่าพยายาม
หาความเชื่อมโยงกับนักการเมือง 
พรรคการเมือง เพื่อขยายผลเอา 

เต้นประคองตัว

และใช้ก�าลัง เช่นเดียวกับมิติของ
การสงครามอื่นๆ
 เน้นเรื่องความมั่นคงของชาติ
เป็นหลัก เน้นต่อต้านภัยคุกคาม
ทางทหารเป็นหลัก แต่คนทั่วไป 
ก็คงอดคิดไม่ได้ว่าต้ังขึ้นมาเพื่อ 
ตอบโต้ประเดน็ต่างๆทางการเมอืง
 อย่างไรก็ตาม ทั้งการกดดัน
เพือ่ขดีวงจ�ากัดการเคลือ่นไหวต่อ
ต้านเรียกร้องเลือกตั้ง เพื่อการ
สกัดไม่ให้แนวคิดต้องการเลือก 
ตั้งขยายตัวไปสู่คนหมู่มาก หาก
พิจารณาจากค�าให้สัมภาษณ์ล่า 
สุดของ “บิ๊กป้อม” แล้ว น่าจะ
เป็นการท�าเพื่อเคลียร์เส้นทางให้
ลงจากอ�านาจสวยๆ ไม่บอบช�า้ไป
มากกว่าที่เป็นอยู่
 “เรื่องกำรปลดล็อกพรรคกำร 
เมืองขณะนี้ยังไม่มีกำรประชุม
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 

ผิดตามกฎหมายที่โทษถึงขั้นยุบ
พรรคตามที่มีกระแสข่าวออกมา
ก่อนหน้านี้
 การตกีรอบจ�ากดัพืน้ทีเ่คลือ่น 
ไหวเป็นความพยายามหนึ่ง
 การจ�ากดัไม่ให้แนวร่วมขยาย
วงไปมากกว่าที่เป็นอยู่ก็เป็นอีก
ความพยายามหนึ่ง เป็นความ
พยายามท�าโดยการก่อตั้ง “ศูนย์
ไซเบอร์กลาโหม” และ “หน่วย
ไซเบอร์ระดบัปฏบิตักิารของแต่ละ
เหล่าทัพ” ของกระทรวงกลาโหม
ที่มี “บ๊ิกป้อม” พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
 แม้ในทางเปิดเผยจะให้เหตุ 
ผลว่าจัดท�าตามแผนแม่บทไซ 
เบอร์เพื่อการป้องกันประเทศกระ 
ทรวงกลาโหม (ปี 60-64) และ
ก�าหนดให้ไซเบอร์ เป็นมิติหนึ่ง
ของสงคราม ทีต้่องจดัเตรยีมก�าลงั
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In Brief : ย่อความ

ปลวกคอร์รัปชัน

ทรรศนะ

ถ้ารัฐบาลไม่จัดการให้เด็ดขาด ท�า 
ให้การโกงกินลดลง รับรองว่าเดิน
หน้าไปล�าบาก เศรษฐกิจดีขึ้น คอร์ 
รปัชนักต้็องลดลงด้วย ไม่ใช่บดัซบบดั 
สีโกงได้กระทั่งคนที่ไม่มีจะกินจะใช้

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

โกงแบบไทยๆ
“ทั่นผู้น�า” ขึงขังกับการทุจริต “เงิน
สงเคราะห์ผู ้มีรายได้น้อย” แต่มี
ค�าถามสวนกลับทันทีกรณี “นาฬิกา
เพื่อนให้ยืม” กลับไม่กล้าท�าอะไรเลย 
เหมือนการโกหกไม่รักษาค�าพูด “เอา
ดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น” หรือไม่?
 เรือ่งทจุรติคอร์รปัชนัท่ีเป็นข่าวแทบ
ทุกวัน สกว.จึงร่วมกับ SIAM Lab 
(Social Integrity Architecture and 
Mechanism design Lab) เปิดฟาร์มรู้
กับงานเสวนาสาธารณะ Knowledge 
Farm Talk ครั้งที่ 4 เรื่อง “จากห้อง
ทดลองสูโ่ลกจรงิ : เข้าใจคอร์รปัชนั
ในสังคมไทย” วันอังคารที่ 27 กุมภา 
พันธ์ เวลา 13.30-15.30 น.. Smart 
Classroom คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬา 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เพรำะเห็นว่ำกำรแก้ไขปัญหำคอร์ 
รัปชันเป็นโจทย์ใหญ่และมีควำมซับ
ซ้อนอย่ำงมำกในสงัคมไทย ซ่ึงทีผ่่ำนมำ
ทฤษฎีและแนวคิดในระดับสำกลช่วย 
ให้เข้ำใจคอร์รัปชันได้ดีในระดับหนึ่ง 
แต่สังคมไทยก็มีกำรคอร์รัปชันและ 
กำรโกงแบบไทยๆ ในลกัษณะเฉพำะและ
รุดหน้ำกว่ำสังคมอื่นในหลำยมิติ
 หัวข้อที่น่าสนใจคือน�าเสนอผลการ
วิจัย “การโกงในสังคมไทย” โดย 
ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อ�านวยการ 
SIAM Lab “คอร์รัปชันในสังคม
ไทย” โดย ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค นัก
วจิยั SIAM Lab และเสวนา “หลากมติิ
คอร์รัปชัน หลายประเด็นพฤติโกง 
: ประสบการณ์จากนักวิจัย” 
 ตบท้ายด ้วยการล ้อมวงคุย
ประสบการณ์การท�าวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติโกงในมิติต่างๆ กับคณะนัก
วิจัย ซึ่ง “ทั่นผู้น�า” น่าไปร่วมฟัง
ร่วมคุยอย่างยิ่ง ไม่ใช่แค่ไปยืน
ประกาศ “ไม่ยอมรับคนโกง” แต่
คนโกงกลับอยู่รอบตัว!

ตอนนี้การหาชั่วของข้าราชการ ของหน่วยงาน
ต่างๆ ท�าเอาปัญหาทจุรติคอร์รปัชนัในยคุคสช.
พุ่งปรี๊ด  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุความ
เสยีหายมากถงึ 200,000 ล้านบาท แทนทีค่สช.
เข้ามาก�าราบปัญหาให้ลดให้หายให้หด 
 ปัญหำทจุรติคอร์รปัชนัท�ำท่ำจะหดปีแรกๆ 
แต่ตอนนี้กลับพุ่งมำใหม่ ที่น่ำสลดใจคือกำร 
หำเศษหำเลย หำเล็กหำน้อย แม้กระทั่ง 
คนยำกจน คนไร้ที่พึ่ง โชคดีที่มีนักศึกษำสำว
ใจเด็ดใจเพชรเข้ำไปศึกษำจึงพบว่ำมีผู้ใหญ่ชี้
ช่องชั่วให้โกงโดยใส่บัญชีม่ัวๆ จำกขอนแก่น
และเชียงใหม่ ก็มีหลักฐำนอีกหลำยจังหวัดที่ 
ท�ำชัว่เหมอืนกนั เรียกว่ำไม่มียุคไหนทีจ่ะมีมอด 
มีปลวกกินชอนไชต้นไม้ประเทศอย่ำงนี้
 เมื่อบ้านเมืองถูกพวกมอดปลวกกินจน 
พรนุไปหมดกจ็ะอยู่ในสภาพทรุดโทรม สะท้อน
ให้เห็นข้าราชการที่หาชั่ว หาชอบไม่เอา หาถูก
ตามครรลองคลองธรรมไม่เอา แต่กลับสร้าง
ปัญหาให้ตัวเองและประเทศชาติ ท�าตัวเป็น
มอดเป็นปลวกชอนไชกดักนิประเทศจนผุกร่อน  
ถ้ารัฐบาลไม่จัดการให้เด็ดขาด ท�าให้การโกง 
กินลดลง รบัรองว่าเดนิหน้าไปล�าบากเศรษฐกจิ 
ดีขึ้น คอร์รัปชันก็ต้องลดลงด้วย ไม่ใช่บัดซบ
บัดสีโกงได้กระทั่งคนที่ไม่มีจะกินจะใช้ คนที่ 
อยู่ในสภาพยากไร้  พวกท�าช่ัวพวกนี้ต้องถือ 

ว่าเป็นคนใจร้าย ใจจืด ใจด�า ใจเค็ม ไม่มี 
น�้าใจความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเลย
 คนรวยคนท่ีมีต�าแหน่งหน้าที่ควรจะ
ช่วยคนจน ไม่ใช่ไปรดีไถ ไปเบยีดบงั แอบ
อ้างคนมาสวมสิทธิ์เหมือนสร้างละครว่า
คนนั้นคนนี้มารับ จึงต้องก�าจัดความชั่วที่
เป็นเหมือนฝีหนองให้ระเบิดออกมา จะ
เรียกว่าถึง “ยุคฝีแตก” ของพวกที่โกงกิน
หาชั่วเหล่านี้ แทนที่จะหาชอบใช้ชอบ แต่
กลับหาชั่วใช้ชั่วก็ต้องขมขื่นรับโทษรับ
ทุกข์กันไป  
 คนเรำควรจะอยู่ในสัมมำกัมมันตะ ประ 
กอบกำรงำนชอบ รับรำชกำรก็ต้องเป็นกำร 
งำนที่ชอบ ไม่ใช่กำรงำนช่ัว โกงกิน เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัว ควำมงกถือเป็นตัวอันตรำย
ที่สุด พระพุทธเจ้ำจึงบอกว่ำ “โลโภ ธมฺมำน�  
ปริปนฺโถ” ควำมโลภเป็นอันตรำยต่อกำร 
กระท�ำทั้งหลำย  
 จะท�าโครงการท�าอะไรเพื่อชาติเพื่อ
บ้านเมอืง พวกคนโกงเหล่านีก้ท็�าเสยีหมด 
อาตมากข็อให้พวกโกงท้ังหลาย พวกงกทัง้
หลาย พวกหาชั่วทั้งหลาย มีส�านึกที่ดีงาม
ผุดขึ้นมาบ้าง เพ่ือเป็นภูมิต้านทานหาชั่ว
ต่อไป 
	 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

ดีแทคเปิดจองGalaxyS9-S9+

นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ รอง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่การ
ตลาดบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส  
คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื ดแีทค พร้อมนายวชิยั พรพระ
ต้ัง รองประธานองค์กรธุรกิจโทร 
คมนาคมและไอทีบริษัท ไทยซัม
ซุง อเิลคโทรนคิส์ จ�ากดั เปิดตวัซมั
ซุง Galaxy S9 64GB, Galaxy 
S9+ 64GB และ Galaxy S9+ 
128GB ภายใต้แนวคิด “กล้องไม่
เหมอืนใคร ท�าอะไรไม่เหมอืนเดมิ” 
(The Camera. Reimagined) 
เทคโนโลยีที่ก้าวล�้าโดดเด่นด้วย
เลนส์รูรับแสงคู่ที่สามารถปรับได้
อัตโนมัติ เสริมศักยภาพการถ่าย
ภาพในสภาวะแสงน้อยให้มีคุณ 
ภาพยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับการสื่อ 
สารให้สนุกสนานผ่านคลิปวีดีโอ
และอีโมจิที่เป็นตัวอาวาตาร์ รวม
ถงึฟังก์ชนัการถ่ายวิดโีอแบบซเูปอร์ 
สโลว์-โมที่ช่วยเก็บภาพความประ 
ทับใจในรูปแบบที่พิเศษมากขึ้น
กว่าเดมิ โดยเปิดให้จองผ่านเว็บไซต ์
ดแีทค https://www.dtac.co.th/
samsung-galaxy-s9 วันที่ 27 
กุมภาพันธ์ถึง 5 มีนาคม เพื่อรับ
สินค ้าวันที่  29 มีนาคมถึง 1 
เมษายน
 นายปัญญา กล่าวว่า ดีแทคยัง

มีส่วนลดค่าเครื่องทันทีสูงสุดถึง 
11,500 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ 
รายเดือนตั้งแต่ 1,099 บาทขึ้น 
ไป ส�าหรบัลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดมิ
รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาทกับ
แพ็กเกจ Go No Limit เน็ตไม่อั้น 
ไม่ลดความเรว็ โทรฟรเีบอร์ดแีทค
ไม่อั้น พร้อมรับของสมนาคุณจาก

ดีแทคเปิดจอง Galaxy S9 และ S9+ รุ่นใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 
กุมภาพันธ์ถึง 5 มีนาคม ในราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจ โดย  
Galaxy S9 64GB ราคาปรกติ 27,900 บาท Galaxy S9+ 64GB 
ราคา 31,900 บาท และ Galaxy S9+ 256GB ราคา 37,900 บาท  

พบนักลงทุน	:	ดร.องอำจ กิตติคุณชัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บมจ.ซันสวีท น�ำ
เสนอข้อมูล ในงำนบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน เพื่อชี้แจงข้อมูลทำงกำรเงินประจ�ำ
ปี 2560 ซึ่งมีรำยได้รวมอยู่ที่ 1,687.00 ล้ำนบำท ก�ำไรสุทธิ 117.49 ล้ำนบำท 
ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.21% โดยอนุมัติจ่ำยเงินปันผลปี 2560 ในอัตรำหุ้นละ 0.15 บำท 

LOVE	DAY	MARKET: ภิรดี เจริญรัตนำภิรมย์ ผู้จัดกำรทั่วไป ศูนย์กำรค้ำเกตเวย์ 
เอกมัย เปิดตัวกิจกรรม ‘LOVE DAY MARKET’ มหกรรมสินค้ำแฟชั่นสุดเก๋ 
ท้ังเสื้อผ้ำ เครื่องประดับ และรองเท้ำ มำให้ช็อปอย่ำงครบครัน พร้อมดึงศิลปิน 
เกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต ‘BNK 48’ มำร่วมสร้ำงควำมประทับใจให้แก่เหล่ำแฟนคลับ 

SCBS ขาย DWชดุใหม่10ตวั
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�า 
กดั (SCBS) น�าเสนอใบส�าคญัแสดง
สทิธิอนุพันธ์ (Derivative War 
rants : DW) ในหุ้นสามัญรุ่นใหม่ 
10 ตัว เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เพ่ิมผลตอบแทนท่ีสูงกว ่าการ
ลงทุนในหุน้สามญัมากยิง่ขึน้  ประ 
กอบด้วยประเภทสิทธิในการซื้อ 
(Call Warrant) จ�านวน 10 ตัว 
ไ ด ้ แ ก ่  B E C 2 3 C 1 8 0 9 A 
ESSO23C1809A KTC23C1809A 
MC23C1809A MONO23C1809A 
ORI23C1809A  PSL23C1809A 
STA23C1809A TPI23C1809A  
UV23C1809A โดยอ้างองิหุน้ทีม่ี
อตัราทดสงู 3.5-6 เท่า มี Time 
Decay ต�า่ และเป็น DW ทีม่รีะยะ
เวลายาวประมาณ 7 เดอืน เหมาะ

ส�าหรบันกัลงทนุทกุประเภท ทัง้นกั
ลงทนุระยะสัน้และระยะกลางทัง้ยงัมี
สภาพคล่องในการเสนอซือ้/ขาย ที่
สงู การท�าราคาจงึมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้โดยจะเปิดซือ้ขายพร้อม
กนัตัง้แต่วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2561 
เป็นต้นไป
 ส่งผลให้ SCBS ม ีDW เสนอ
ขายให้กับนักลงทุนรวม 129 ตัว 
ประกอบด้วยประเภท Call Warrant  
บนหุน้อ้างองิ จ�านวน 116 ตวั และ
มี DW ประเภท Put Warrant บน
หุน้อ้างองิจ�านวน 13 ตวั ครอบคลมุ
หุ้นอ้างอิงทั้งหมดที่อนุญาตกว่า 
97% ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ออก DW 
ที่ครอบคลุมหุ้นอ้างอิงมากที่สุด
เป็นอนัดบั 1 ในอตุสาหกรรม เพือ่
ให้นักลงทุนมีทางเลือกการลงทุน

ซัมซุง Wireless charger con 
vertible มลูค่า 2,090 บาท เฉพาะ
ลูกค้าที่จองซื้อล่วงหน้า ดังนี้
 Galaxy S9 64GB ราคาปกติ 
27,900 บาท Galaxy S9+ 64GB 

ราคา 31,900 บาท และ Galaxy 
S9+ 256GB ราคา 37,900 บาท 
โดยดีแทคให้ผ ่อนทั้งค่าเครื่อง 
และค่าบริการล่วงหน้านานสูง 
สุด 30 เดือน

ในหุน้ครบถ้วน สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของนกัลงทุนได้อย่าง 
หลากหลาย พร้อมด้วยระบบดูแล
สภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ
 ทั้งนี้ DW ที่ออกโดย SCBS 
ยังมีความเสี่ยงต�่ากว่า DW ที่ออก
โดยผูอ้อกรายอืน่ เนือ่งจากบรษิทัฯ 
ได้รบัการจดัอนัดบัเครดติโดยสถา 
บันจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ระดบัสากล “ฟิทช์ เรทติง้” ที ่AA 
(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมี
เสถียรภาพและอันดับเครดิตภาย 
ในประเทศระยะสั้น ที่ F1+ (tha) 
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ข่าวย่อย

โรฮงิญายงัอพยพ
ชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายร้อย
คนยงัคงเดนิทางหลัง่ไหลออก
มาทางชายแดนเมียนมาเข้า 
สู ่บังกลาเทศอย่างต่อเนื่อง 
ทุกสัปดาห์ หลังจากกองทัพ 
เมียนมาใช้ปฏิบัติการปราบ
ปรามกลุม่ติดอาวุธ ท�าให้เกิด
วิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ โดย
คาดว่ามีผู้อพยพชาวโรฮิงญา 
700,000 คนที่อพยพแล้วใน
บงักลาเทศนบัตัง้แต่ 25 สิงหา 
คมปีที่แล้ว โดยชาวโรฮิงญาที่
เพิ่งอพยพเล่าว่าหมู่บ้านของ
เขาในรัฐยะไข่ถูกเผาราบ 

ตามล่า12นักโทษ 
ต�ารวจฟิลปิปินส์แถลงว่าก�าลงั
ตามล่านักโทษ 12 คนที่หลบ
หนีออกจากเรือนจ�าทางภาค
ใต้ของประเทศ ซึง่เป็นทีม่ัน่ของ 
กลุ่มอิสลามติดอาวุธอาบูไซ
ยาฟ นักโทษดังกล่าวอยู ่ใน
กลุม่ 29 คนทีห่ลบหนอีอกจาก
ห้องขงัจากสถานตี�ารวจทีเ่กาะ
โฮโลทางภาคใต้ของฟิลปิปินส์
เมื่อวันเสาร์ ส่วนใหญ่เป็นผู้
ต้องขงัคดยีาเสพตดิ โดย 17 คน
ถกูจบักลบัมาได้ในวนัเดยีวกัน

พรรคฮุนเซนชนะ
โฆษกคณะกรรมการการเลอืก
ตัง้กมัพชูาเปิดเผยว่า พรรคซพีี
พีภายใต้การน�าของนายกรัฐ
มนตรีฮุนเซน ได้รับคะแนน
เสียงสนบัสนนุ 11,197 คะแนน
หรือร้อยละ 95.9 จากคะแนน
เสียงทั้งหมด 11,670 คะแนน 
กวาดชัยชนะการเลือกตั้งสมา 
ชิกวุฒิสภาเมื่อวันอาทิตย์ที่
ผ่านมาและคาดว่าจะประกาศ
ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทาง 
การวันที่ 3 มีนาคม  ชัยชนะ
วฒุสิภามี 58 ทีน่ัง่ ท�าให่พรรค
ซีพีพีม่ันใจจะคว้าชัยชนะใน
การเลือกตั้งทั่วไปวันท่ี 29 
กรกฎาคมแน่นอน

ต่างประเทศ

โสมแดงอยากเจรจาสหรัฐ
ท�าเนียบประธานาธิบดีเกาหลี 
ใต้ระบุ เกาหลีเหนือต้องการ
เปิดเจรจากบัสหรฐัในประเดน็
ปัญหาบนคาบสมทุรเกาหลแีละ 
ปัญหาความสัมพันธ์กับสหรัฐ
 ท�าเนียบประธานาธิบดีเกา 
หลีใต้ระบุ เกาหลีเหนือพร้อมเจร 
จากับสหรัฐ หลังจากคณะผู้แทน
เกาหลีเหนือซึ่งน�าโดยพลเอกคิม 
ยอง ชอล ผู้ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้อง
หลังการวางแผนก่อเหตุโจมตีเรือ 
รบของเกาหลีใต้ เมื่อปี 2552 ที ่
ท�าให้มีผู้เสียชีวิต 46 คน ได้เข้า 
พบประธานาธบิดมีนุ เจอินประธา 
นธิบดีเกาหลีใต้ ท�าเนียบประธา 
นาธิบดียังระบุอีกด้วยว่าเกาหลี 
เหนือเห็นตรงกันว่า การเจรจา
ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลี 
ใต้ และความสมัพันธ์ระหว่างเกา 
หลเีหนอืและสหรฐัควรจะพัฒนาไป
พร้อมกัน 
 อย่างไรก็ตาม ทางการเกาหลี 
เหนือยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลนี้ และ
สหรัฐได้ยืนกรานว่า เกาหลีเหนือ
ต้องเริ่มล้มเลิกโครงการพัฒนา
อาวุธนิวเคลียร์ก่อน การเปิดเผย
ของท�าเนยีบประธานาธบิดเีกาหลี 
ใต้นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลัง

จากเกาหลีเหนือเพ่ิงออกแถลง 
การณ์อย่างโกรธเกรี้ยวว่า มาตร 
การคว�่าบาตรต่อเกาหลีเหนือครั้ง
ใหม่ของสหรฐัเป็นการท�าสงคราม 
กระทรวงต ่างประเทศเกาหล ี
เหนือแถลงวันนี้ประณามการที่
สหรัฐออกมาตรการคว�่าบาตรล่า 
สดุมาอกี โดยกล่าวหาว่าพยายาม
บ่อนท�าลายความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
ระหว่างสองเกาหลีในการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว  
 ก่อนหน้านี้ส�านักข่าวเคซีเอ็น
เอของทางการเกาหลเีหนอืรายงาน
อ้างกระทรวงต่างประเทศว่า เกา 
หลีเหนือและเกาหลีใต้ได้มีความ
ร่วมมือกันและการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ประ 
สบความส�าเร็จด้วยดี แต่สหรัฐ 
กลบัพยายามขูท่�าสงครามบนคาบ 

สมุทรเกาหลีด้วยการออกมาตร 
การคว�่าบาตรชุดใหม่กับเกาหลี 
เหนือก่อนหน้าที่จะมีพิธีปิดการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวใน
วันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการประกาศท�า
สงครามกัน
 ขณะที่นางอีวังกา ทรัมป์ บุตร
สาวของประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ซึ่งมาร่วมพิธีปิดกีฬาโอลิมปิกฤดู
หนาวที่เปียงชางและน่ังห่างจาก
พลเอกคิม ยอง ชอล ผู้แทนของ
เกาหลเีหนอืเพยีงไม่กีฟ่ตุ กไ็ม่ยอม
กล่าวใดๆ ในเรื่องเกาหลีเหนือ ผู้
เชีย่วชาญเตอืนว่า ความคบืหน้าใน
ด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง 2 เกาหลี 
ไม่อาจท�าให้ความตงึเครยีดบนคาบ 
สมุทรเกาหลีลดลง ตราบใดท่ีเกา 
หลเีหนอืยงัทดลองอาวธุนวิเคลยีร์
และทดลองยิงขีปนาวุธอยู่ต่อไป

สมาคมปืนยาวแห่งชาติสหรัฐ 
(NRA) ยืนยันไม่สนับสนุนข้อ
เสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ที่เสนอเพิ่มอายุซื้อปืนอย่าง
ถูกกฎหมายจาก 18 ปี เป็น 21 ปี 
หลังเกิดเหตุกราดยิง 17 ศพที่
โรงเรียนในรัฐฟลอริดา 
 โฆษกเอน็อาร์เอเผยในรายการ 
ดีสวีคของสถานีโทรทัศน์เอบีซีว่า 
สมาคมไม่สนับสนุนข้อเสนอเพิ่ม
อายุซื้อปืนและข้อเสนอห้ามจ�า 
หน่ายพานท้ายปืนดัดแปลงที่จะ
ท�าให้ปืนก่ึงอตัโนมตัสิามารถยงิได้
อย่างต่อเนื่องหลายร้อยนัด รวม 
ถึงข้อเสนอห้ามใด ๆ ที่เกี่ยวกับ 
ปืน ส่วนข้อเสนอให้ครูพกปืนนั้น

NRAปฏเิสธข้อเสนอ‘ทรมัป์’ 
สมาคมเห็นว่าควรเป็นดุลยพินิจ
ของแต่ละโรงเรียน หลังจากประ 
ธานาธบิดทีรัมป์เสนอว่าควรให้เป็น 
อ�านาจการตัดสินใจของแต่ละรัฐ 
โฆษกเอ็นอาร์เอยังได้ปัดเรื่องที่
สมาคมและท�าเนียบขาวเร่ิมมี
ความเห็นแตกต่างกันว่า คนพยา 
ยามมองหาช่องว่างระหว่างประธา 
นาธิบดีทรัมป์กับเจ ้าของปืนที่
ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งที่ประธา 
นาธบิดกี�าลงัหาทางออกในเรือ่งนี้ 
และยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มี
การเสนอใด ๆ 
 ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวใน
งานเลีย้งผูว่้าการรฐัทีท่�าเนยีบขาว
ว่า จะหารือกับผู้ว่าการรัฐในเร็วๆ 

นี้เร่ืองมาตรการท�าให้โรงเรียน
ปลอดภัยเพราะเป็นเรื่องส�าคัญ
อันดับแรกหลังเกิดเหตุกราดยิงท่ี
โรงเรียนในเมืองปาร์กแลนด์ รัฐ
ฟลอริดา ขณะที่ สว.แพต ทูมีย์ รัฐ
เพนซลิเวเนยีพรรครีพบัลกินักล่าว
ในรายการมทีเดอะเพรสของสถานี
โทรทัศน์เอ็นบีซีว่า การสนับสนุน
ของประธานาธิบดีจะช่วยให้ร่าง
กฎหมายตรวจสอบประวตัผิูซ้ือ้ปืน
ตามงานแสดงและอินเทอร์เน็ต
ผ่านความเห็นชอบได้ 
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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
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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 4777 (1302) วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สังคม

พัฒนาคุณภาพโคนม
บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประ 
เทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) และมหา 
วทิยาลยัเกษตรศาสตร์ แถลงความ
ส�าเรจ็ในการจดัท�า “หลกัสตูรพัฒนา
คุณภาพโคนมแห่งชาติ” ชูจุดเด่น
เน้นแนวคิด “ลดต้นทุน เพิ่มราย
ได้และผลผลิต” 
 ดร.โอฬาร โชว์ววิฒันา ผูอ้�า 
นวยการฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์ บรษิทั 
ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ความ
ส�าเรจ็ในการจดัท�า ‘หลกัสตูรพฒันา 
คุณภาพโคนมแห่งชาติ’ ในครั้งนี้
ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวส�าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรโคนม
ไทยและกลุ่มผู ้ประกอบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมนม ‘ฟรีสแลนด์คัม 
พิน่า’ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้
สานต่อวิสัยทัศน์ในการ ‘ส่งมอบ
นมโคคุณภาพ 100% ให้กับผู้บริ 
โภค พร้อมสนับสนุนเกษตรกร 
โคนมไทยให้มคีณุภาพชีวิตที่ดีและ
สามารถผลิตน�้านมโคได้อย่างมี
คุณภาพ’ ผ่านการร่วมเป็นส่วน
หน่ึงในการพัฒนาหลักสูตรฯ นี้ 
เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรโคนมให้เป็น
มาตรฐานเดยีวกนัทัว่ประเทศ โดย
หลังจากนี้เราจะเริ่มน�า ‘หลักสูตร
พฒันาคณุภาพโคนมแห่งชาต’ิ ไป

กรกฏ ชำตะสงิห์ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยขำย-ประเทศไทย บมจ.กำรบนิไทย จดักำรประชมุ 
CSC Thailand 2018 ครั้งที่ 1 เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์และข้อมูลกำรจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมกำรขำยและกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพันธมิตรกำรบินสตำร์ อัลไล
แอนซ์ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ 

สุวัตน์ กลิ่นเกษร รักษำกำรแทนรองผู้อ�ำนวยกำร ศูนย์กีฬำแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย รับมอบร่มสนำม จ�ำนวน 27 คัน มูลค่ำ 50,000 บำท จำก ณัธสร 
รัตนอำนุภำพ ผู ้จัดกำรภำค สำขำลุมพินี บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด  
(มหำชน) เพื่อน�ำไปใช้เป็นสำธำรณประโยชน์ภำยในศูนย์กีฬำฯ

ใช้อบรมเกษตรกรโคนมในเครือ
ข่ายของโฟร์โมสต์ ตลอดจนการ 
เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้า 
ท่ีศูนย์ส่งเสริมฟาร์มโคนมและ 
บุคลากรฝ่าย
 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ 
ผู้อ�านวยการองค์การส่งเสริมกิจ 
การโคนมแห่งประเทศไทย กล่าว
ว่า การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้
เป็นอาชีพที่มั่นคงและย่ังยืนของ
เกษตรกรไทย และมุ่งสร้างแหล่ง
ความรู้ด้านกิจการโคนมและ อุต 

สาหกรรมนมอย่างครบวงจรให ้
แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประ 
เทศไทย ถือเป็นพันธกิจหลักของ 
อ.ส.ค. โดยล่าสุด อ.ส.ค. ได้จัดท�า

แผนแม่บทส่งเสรมิการเลีย้งโคนม 
4.0 รองรับยุทธศาสตร์พัฒนาโค 
นมและผลติภณัฑ์นม พ.ศ. 2560-
2569 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพือ่เป็นแนวทางขับเคลื่อน 
พัฒนายกระดับประสิทธิภาพการ
ผลติน�า้นมดบิให้ได้มาตรฐาน พร้อม 
วจิยั พฒันาและเผยแพร่องค์ความ 
รู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร  
ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาเจ้าหน้า 
ที่ส่งเสริมให้เป็นมืออาชีพ ตลอด 
จนส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกให้มี
ความมั่นคงและเติบโตในอาชีพ 
การเลีย้งโคนม 
 ผศ.ดร.สดุเขตต์ นาคะเสถยีร 
คณะบด ีคณะเกษตร มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ส�าหรบัจดุ
เด่นของ ‘หลกัสตูรพฒันาคณุภาพ
โคนมแห่งชาต’ิ คือ ความสมบรูณ์
ของเนือ้หาทีม่าจากการบรูณาการ 
องค์ความรู้ในด้านต่างๆ โดยเป็น
หลักสูตรที่ปรับให้เหมาะสมกับ 
การท�าเกษตรโคนมประเทศไทย 
โดยสามารถประยุกต์ใช ้ได ้ทั้ง 
เกษตรกรผู ้ เลี้ยงโคนมปัจจุบัน 
และเกษตรกรผู้เลี้ยงรายใหม่เพื่อ 
สร้างมาตรฐานในการเลี้ยงโคนม
ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วย
เพ่ิมพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่ง
เสริมการเลี้ยงโคนมในการให้ค�า
แนะน�าอย่างมีประสิทธิภาพแก่
เกษตรโคนมต่อไป


