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อยู่ๆเบอร์หนึ่งเบอร์สองขั้วอ�า 
นาจปัจจบุนักอ็อกมายนืยันเสียง
แขง็ว่าจะมกีารเลอืกตัง้ในเดอืน
กุมภาพันธ์ 2562 แน่นอน ไม่มี
คว�า่กฎหมายลกู ไม่มสีญุญากาศ
ในกกต. ท�าให้น่าสนใจว่าอะไร
เป็นปัจจัยที่ท�าให้ต้องออกมา 
พูดผูกมัดชนิดจะเบี้ยวอีกไม่ 
ได้มองผิวเผินอาจคิดได้ว่าเพื่อ 
สยบความเคลือ่นไหวกลุม่เรยีก
ร้องเลือกตัง้ ทีท่�าท่าว่าจะจดุไฟ

ตดิ โดยเฉพาะอย่างยิง่การสร้าง
ความรู ้สึกร ่วมของคนในรุ ่น
เดียวกันตามร้ัวมหาวิทยาลัย 
แต่อีกทางหนึ่งน่าจะเป็นเพราะ
อยากลงจากหลังเสือก่อนโดนเสือ 
กัดเพราะมีหลายเรื่องฉุดความ
ศรัทธาตกต�่าความชอบธรรม 
หดหาย ส่วนจะได้กลับมาเป็น
ครองอ�านาจหลังเลือกตั้งหรือ 
ไม่ปล่อยให้เป็นเรือ่งของอนาคต

“ทั่นผู้น�ำ” สัญญาเลือกตั้งกุมภาฯ 62 
ก๊วนต่างๆดีเดย์ตั้งพรรคหนุน “ทั่นผู้น�ำ” 
จับตาว่า “ทั่นผู้น�ำ” จะเลิกอุ๊บอิ๊บหรือไม่ 
เพราะ “ค�ำพูดคือนำย” ไม่ใช่พูดเรื่อยเปื่อย  
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ชี้คนไทยไม่แพ้ชาติใด 
หากรัฐส่งเสริมนโยบายและงบประมาณถูกจุด 
“เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศำล” เตือนพลังประชาชน 
หากปี 2562 ไม่มีการเลือกตั้งตามสัญญา 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแสสรรหา กกต.ใหม่ 
“Pegasus” มองการเมืองเมื่อความจริงปรากฏ 
อ�านาจจะกลับคืนสู่ประชาชน 
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ว่าการเลื่อนเลอืกตั้งรอบนีเ้ปน็
เทีย่วสดุท้ายเดอืนกมุภาพนัธ์ปี
หน้าได้เลอืกตัง้กนัตามก�าหนด
แน่
 น่าสนใจคืออะไรเป็นปัจจัยที่
ท�าให้เบอร์หนึ่งและเบอร์สองของ
ขั้วอ�านาจปัจจุบันออกมายืนยัน
อย่างชัดเจน
 มองผิวเผินอาจคิดได้ว่าเพื่อ
สยบความเคลื่อนไหวของกลุ ่ม
เรียกร้องเลือกตั้ง ที่ถึงแม้จะเป็น 
กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ แต่ท�าท่า
ว่าจะจุดไฟติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างความรู้สึกร่วมของคน 
ในรุ่นเดยีวกนัตามร้ัวมหาวทิยาลยั
ต่างๆที่ใช้เป็นพื้นที่เคลื่อนไหว
 อย่างไรกต็ามการทีอ่อกมาพดู
แบบผูกมดัตวัเองชนดิจะใช้เทคนคิ
กฎหมายหรือลกูเล่นเบีย้วอกีไม่ได้
แล้วย่อมน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น
 ในความมากกว่าต้องการเขี่ย
ฟืนออกจากกองไฟ ไม่ให้การ
เคลื่อนไหวเรียกร้องเลือกตั้งขยาย
วง จนผสมโรงเป็นการขบัไล่รฐับาล
ด้วยการน�าเรื่องในทางลบตอกย�้า
กับสังคม น่าจะมาจากส่วนหนึ่ง 
ในความคิดที่แว่บขึ้นมาว่าอยาก 
ลงอย่างสวยงาม มากกว่าจบแบบ
มีมลทินติดตัว
 เรื่องจะได้กลับมาเป็นครอง
อ�านาจค�ารบสองหลังเลือกตั้งหรือ
ไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต 
นาทีขอลงจากหลังเสือโดยไม่มี
บาดแผลถูกเสือกัดก่อน
 ส่วนจะมีเหตุผลอื่นอีกหรือ
ไม่คงต้องติดตามกันต่อไป แต่
ท่ีแน่ๆ ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุด 
ท้ายที่เลื่อนเลือกตั้งได้ หาก
กลับค�าเลื่อนอีกลุกเป็นไฟแน่

ส่งสัญญาณเหมือนอยากลงจาก
อ�านาจกันเต็มแก่
 ไม่ว่าจะเป็น “บิ๊กตู่” พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ยืนยัน (เป็น
ครัง้ทีเ่ท่าไหร่ไม่รู)้ ว่าจะมกีารเลือก 
ตั้งเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
 “ตอนนี้ผมตอบชัดเจนแล้วนะ 
การเลือกต้ังไม่เกินเดือนกุมภา 
พันธ์ปี 2562 จะเอาอะไรกันอีก” 
คือค�ากล่าวของนายกฯ
 นอกจากน้ียังให้ค�ามั่นด้วย 
ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 2 ฉบับ คือ
ร ่างพ.ร.บ.ว ่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ท่ีก�าลัง 
มีการตั้งคณะกรรมาธิการร ่วม  
3 ฝ่ายพิจารณากันอยู ่นั้นจะไม ่
ถูกคว�่ากลางสภา
 “หลังจาก พ.ร.ป.ส.ส.-ส.ว. 
จะเสร็จราวเดือนมี.ค.จะน�าขึ้น
ทูลเกล้าฯถวายเพื่อทรงพิจารณา
ประมาณ 3 เดือน จะออกมา
ประมาณมิ.ย.เมื่อถึงเวลานั้นจะ 
มีการประชุมหารือกัน ทั้งในแม่ 
น�้า 4 สาย 5 สาย รวมถึงพรรค 

ก่อนโดนเสือกัด

วาระอยู่ท�าหน้าที่ไปก่อนเพื่อตัด
ปัญหา หรือหากมีกกต.ลาออกก็
พร้อมใช้มาตรา 44 ตั้งคนไปท�า
หน้าที่แทนชั่วคราวได้
 ค�ายืนยันของนายกรัฐมนตรี
สอดคล้องกับค�ายืนยันที่ชัดเจน
แทบจะเป็นคร้ังแรกๆทีอ่อกมาจาก 
“บิก๊ป้อม” พล.อ.ประวติร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่ว่า
 “เราจะดูแลสถานการณ์ให้มี
ความสงบเรียบร้อย เพื่อที่จะได้มี
การเลือกตั้ง จะไม่มีปัจจัยอะไร 
ที่จะท�าให้การเลือกต้ังเลื่อนออก 
ไป ส่วนการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ม็อบอยากเลือกตั้งนั้น ก็คิดว่าจะ
มาชุมนุมกันท�าไม เพราะเราจะ
เลือกตั้งอยู่แล้ว”
 ทั้งเบอร์หนึ่งและเบอร์สอง
ของขั้วอ�านาจปัจจุบันต่างออก
มายนืยนัไปในทิศทางเดยีวกนั

การเมืองด้วยเพ่ือหารือกันว่าตาม
กติกาควรก�าหนดวันเลือกตั้งเมื่อ
ไหร่อย่างไร ทั้งนี้ ทั้งนั้นอยู่ใน
กรอบเวลาที่ก�าหนดคือ ไม่เกิน
เดือนกุมภาพันธ์ 62 เพราะได้มี
การเล่ือนไปจากเดิม 90 วันหรือ  
3 เดือนตาม พ.ร.ป.ท่ีมีผลบังคับ 
ใช้ก็แค่นั้น”
 เป็นอีกหนึ่งค�ายืนยันจากปาก
นายกรัฐมนตรี
 ส่วนทีกั่งวลกันว่าจะเลอืกตัง้ไม่
ได้เพราะอาจเกิดสุญญากาศใน
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) 
นายกฯก็ยืนยันว่าจะไม่มีสุญญา 
กาศในกกต. หากสรรหาชุดใหม่
ทันก็ให้ชุดใหม่จัดเลือกตั้งหาก
สรรหาได้ไม่ทนัให้ชดุเก่าท�าหน้าที่
 เรื่องสุญญากาศในกกต.จน
ไม่มีคนจัดเลือกตั้งถือว่าหายห่วง 
เพราะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าว
ออกมาว่าอาจใช้อ�านาจมาตรา 44 
ต่อวีซ่าให้เลขาธิการกกต.ที่หมด
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ทรรศนะ

 ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ใจต้องเป็น
ใหญ่ เป็นหวัหน้า เป็นประธาน เร่ือง
จติใจต้องท�าให้สะอาด บรสิทุธิ ์จติก็
จะเบกิบาน สว่างและสงบอย่าปล่อย
ให้ขุ ่นมัวเศร้าหมอง ตรอมตรม
ขมขื่น ไม่ชื่นมื่น

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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“ทั่นผู้น�า” ประกาศ(อีกครั้ง)ว่าการ
เลือกตั้งจะเกิดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 ขณะที่กลุ่มก๊วนต่างๆ ก็เดิน
หน้าตั้งพรรคการเมือง ซึ่งจะท�าให้
เหน็ชดัเจนว่ามกีลุม่กว๊นใดทีส่นบัสนนุ 
“ทั่นผู้น�า” นั่งอยู่ในอ�านาจต่อหลัง
การเลือกตั้ง
 การเมืองในอนาคตจึงชัดเจน
ว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประ 
ชาธิปไตยกับฝ่ายที่สนับสนุนผู้น�า
รฐัประหาร แตก่อ่นจะการเลอืกตัง้ใหญ่
ก็จะมีการเลือกตั้งท้องถ่ินประมาณ
เดือนสิงหาคม 2561 หากประชาชน
ส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นในนักการเมือง
เดิมๆ ก็อาจเกิดอุบัติเหตุแบบไทยๆ 
จนการเลอืกตัง้เดอืนกมุภาพนัธ ์2562 
ต้องขยับออกไปอีกก็ได้
 แต่วันนี้โลกเปล่ียน การเมือง
ก็ เปลี่ ยน เป็นโลกของ “คนรุ่น
ใหม่” ซึ่งสิ่งเขามีคือเวลาในชีวิตท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงประเทศ ไม่เหมือนคนที่
วางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและตีกรอบ
ให้คนท้ังประเทศตอ้งท�าตาม แตต่วัเอง
ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ถึง 20 ปีหรือไม่ 
 การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยวัน
นี้ หรือการเลือกตั้งท่ี “ท่ันผู้น�า” ให้
ค�ามั่นสัญญาซ้�าแล้วซ้�าอีกว่าจะเกิดขึ้น 
จึงหมดเวลาแล้วที่จะพูดอย่างเร่ือย
เปื่อย เพราะ “ค�าพูดคือนาย” 
 เลิก...อุ๊บอิ๊บๆเสียที!!??

มาฆบูชาเป็นวันส�าคัญที่สุดของพุทธ
ศาสนา เพราะพระพุทธเจ้าให้โอวาท
ปาติโมกข์ที่ถือเป็น “หัวใจพระพุทธ
ศาสนา” 3 ข้อคือ การไม่ท�าบาปทั้งปวง 
การท�ากศุลให้ถงึพร้อม และการท�าจติใจ
ให้บริสุทธิ์
 การพยายามปัดบาปออกจากตัว ปัดชั่ว 
ออกจากใจ บาปข้อแรกที่เห็นชัดคือ “ปาณา 
ติบาต” ทารุณสัตว์ ฆ่าสัตว์ เดี๋ยวนี้ทุบแมว  
ทุบหมา สังคมก็ประณาม ยิ่งเศรษฐีไปท�า
ปาณาติบาตกับเสือด�า ชาวบ้านก็ก่นด่าทั้ง 
บ้านทั้งเมือง ถ้ายังไม่หยุด โง่ลุยบาปต่อ 
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่อ ก็จะจมอยู่ในทุกข์ 
 ก่อนหน้านี้ท�าบาปอาจเงียบๆเหงาๆ แต่
เดี๋ยวนี้บาปมันคึกคัก เป็นข่าวก็แพร่กระจาย
ไปทั่ว เห็นฤทธิ์เห็นเดชกันหรือยัง อย่าง 
โกงคนยากคนจน ลักขโมยกล้วย ทุเรียน  
เขาก็เอาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไปติดที่
กล้วย สามารถตามพิกัดได้ว่าไปทางไหน 
ก็จับ โดยเฉพาะน้องนักศึกษาที่ไม่ยอมร่วม
มือกับผู้ใหญ่ท�าชั่ว ก็ต้องรับบาปที่ท�าไป ถ้า
ไม่ปัดออกจากตวั ไม่ปัดออกจากใจ ยงัต�า่ตม
จมไปหามัน มันก็ดูดมัดรัดยิ่งกว่างูเหลือม 
รัดเสียอีก 
 ส่วนพวกที่เล่นชู้ มีก๊ิก บ้าตัณหา จิตใจ
หลงใหลใฝ่ต�่า ฆ่าผัว ฆ่าเมีย  ผิดประเวณี  
ผิดศีลธรรม บาปกรรมข้อนี้ก็ท�าให้อยู ่ไม่
เป็นสุข ความสุขทางเนื้อหนังมันลากให้ต�่า
ตมจมลงไป ผู้หญิงที่ปล่อยใจก็ต้องหาผู้ชาย
มานั่งบ�าบัด ต้องจ่ายเงินจ่ายทอง แต่งงาน
กันไม่กี่วันก็หาปืนหารถให้ไปฆ่าอีกฝ่าย ตัว
เองจะได้สวมเขาต่อ  

 เหมือนพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยก็เป็น
บาป บอกว่าวันนั้นวันนี้จะเลือกตั้ง ตอนนี้
ต้องตาตั้งเพราะพูดแล้วไม่รักษาค�าพูด ถูก 
ล้อเลียนเสียดสี เสียเครดิต ความน่าเชื่อ 
ถือ สุดท้ายบาปก็ตามมา ไม่น่าเชื่อว่าเจ้า
หน้าที่ระดับใหญ่ ระดับเสนาบดีจะท�าบาป 
กันมากมาย ทหาร ต�ารวจที่เข้าไปเกี่ยวข้อง 
ก็ก�าลังจะเห็นฤทธิ์บาป จนคุกล้นคุกแน่น   
 ดีที่กฎหมายยังดีกับคนชั่วเกินไปหน่อย 
ถ้ากฎหมายเอาจริงเด็ดขาดเหมือนประเทศ 
อื่นๆเขา เราคงไม่มียาบ้า ของมึนเมาเกลื่อน
บ้านเมอืง กนิแล้วกเ็กดิเรือ่งเกดิราวห�้าหัน่กนั 
พระพุทธเจ้าจึงให้ช่วยไปเผยแพร่ ให้เขาปัด
บาปจากตวั ปัดชัว่ออกจากใจ พอปัดบาปแล้ว
ก็มาเติมบุญ พระพุทธเจ้าบอกให้ละบาป 
ก่อนแล้วค่อยมาท�าบุญ   
 ที่จริงคนที่จมอยู่ในบาปก็ไม่ท�าบุญอยู่
แล้ว บางคนติดคุก ผูกคอตาย ฆ่าตัวตาย  
ท�าบญุดกีว่าท�าบาปแน่นอน พระพทุธเจ้าเหน็
ว่าจติใจเป็นเรือ่งส�าคญั ถ้าใจใส ใจสะอาด ใจ
บรสุิทธิ ์กจ็ะโปร่งโล่ง จติกจ็ะเบกิบาน สะอาด 
สว่าง สงบ ไม่เป็นโรคซมึเศร้า ไม่โดดตกึตาย
ให้ลูกหลานเสียใจ การไม่รักษาจิต ไม่ฝึกจิต 
ให้ดีตั้งแต่ต้นจึงมักเป็นคนซึมเศร้า ว้าเหว่  
แม้จะเป็นถึงนายพลเป็นใหญ่เป็นโต จิตยัง 
ขุ่นมัวเศร้าหมอง จิตที่เต็มไปด้วยความอึด 
อัดขัดข้องหมองใจ เลยท�าลายตัวเอง  
 เขาบอกใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ใจ
ต้องเป็นใหญ่ เป็นหัวหน้า เป็นประธาน 
เรือ่งจติใจจงึต้องท�าให้มนัสะอาด บรสิทุธิ์ 
อย่าปล่อยให้มันขุ่นมัวเศร้าหมอง อย่า
ปล่อยให้จิตตรอมตรมขมขื่น ไม่ชื่นมื่น 
จิตต้องเบิกบาน สว่างและสงบ ก็จะ
ท�าให้น่าอยู่ดูโลกต่อไป ก็หวังใจว่าวัน
มาฆบูชาเราชาวพุทธจะให้ความส�าคัญ
กบัโอวาท 3 ข้อทีพ่ระพุทธเจ้าให้กบัพระ
สาวกพันกว่ารูปให้แจ่มแจ้ง เจิดจ้า เบิก
บาน แจ่มใสกันถ้วนหน้าในวันมาฆบูชา
ปีนี้
	 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

หอการค้าไทยกระตุน้ใช้QR Code

นายกลินท์ สารสิน ประธานสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย เปิด
เผยการท�าธุรกรรมการช�าระเงิน
ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ทีข่ยายตวั
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการ
ท�าธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะ
กลุ่มร้านค้า SMEs ที่ติดต่อลูกค้า
โดยตรง จ�าเป็นต้องมีการปรับตัว
ให้ทนักับเทคโนโลยีทีเ่กดิขึน้ตลอด 
เวลา หอการค้าไทยและหอการค้า
จังหวัดทั่วประเทศจึงด�าเนินโครง 
การร่วมกับเครือข่ายสู ่ Digital 
Economy ตามการขับเคล่ือน 
Trade & Services 4.0 โดยจัดท�า 
“โครงการป้ายของดีจังหวัด” ส่ง
เสริมร้านค้า สถานประกอบการ
สมาชิก ร้านของดีและของอร่อย
ประจ�าจังหวัดให้เป็นที่รู ้จักแพร่
หลายและมั่นใจคุณภาพ โดยเริ่ม
ด�าเนินโครงการตั้งแต่ปี 2553 
ปัจจุบันมีกว่า 8,000 รายเข้าร่วม
จากทัว่ประเทศ คอื ร้านอาหาร ของ
ทีร่ะลกึ/ของฝาก และโรงแรมทีพ่กั
 ปีนี้หอการค้าไทยได้ร่วมกับ
ธนาคารกสิกรไทยยกระดับโครง 
การป้ายของดีจังหวัดเข้าสู่ระบบ
การช�าระเงินผ ่านระบบอิ เล็ก 
ทรอนกิส์ โดยน�า QR Code มาใช้
กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการให้
ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด จ�านวน 
4,500 ร้านค้า โดยจะน�าร่อง 4 

ร้านค้าใน 4 จังหวัดก่อน ได้แก่ 
ร้านลิขิตไก่ย่าง นนทบุรี ร้านทอง
ทรัพย์ หมูทุบ เมืองปทุม ร้านริน
ขนมไทย ฉะเชิงเทรา และร้าน 
Cafe’ Del Mar  ชลบุรี 
 นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการ 
ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย เปิด
เผยว่า การยกระดบัสู่การช�าระเงนิ
ผ ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์เป ็น 
ก้าวส�าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนผู ้
ประกอบการไทย ช่วยเพิ่มประ 
สิทธิภาพการบริหารจัดการและ

หอการค้าไทยร่วมกับกสิกรไทยผลักดันเครือข่ายร้านค้าท่ัว
ประเทศ 4,500 ร้านค้าช�าระเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ กระตุน้
การใช้จ่ายในท้องถิ่นตามแนวทาง Trade & Service 4.0

เทรดวันแรก	: อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส 
จ�ากัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิด “การซ้ือขายหลักทรัพย์วันแรก 
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ” โดยมีราคาเปิดที่ 2.52 บาท หรือเพิ่มขึ้น 40%  
จากราคา IPO ที่ 1.80 บาท ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลประกอบการ:	ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย 
จ�ากัด (มหาชน) แถลงข่าว “ผลประกอบการปี 60 + ภาพรวมเศรษฐกิจ และทิศทาง
ตลาดอสังหาฯ ภาคอีสาน” โดยสามารถกวาดยอดขาย 30,777 ล้านบาท รายได ้
รวม 25,789 ล้านบาท เติบโต 10% และก�าไรสุทธิ 5,812 ล้านบาท เติบโต 19% 

ราชาเฟอร์รี่รุกธุรกิจบริการครบวงจร
นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ 
ผู้จัดการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ RP เปิด 
เผยผลการด�าเนินงานปี 2560 มี
รายได้รวม 687 ล้านบาท โดยได้
ลงทุนซื้อเรือใหม่ 1 ล�าและปรับ 
ปรุงระบบบริการหลายด้าน เพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าได้
อย่างครบวงจร ท้ังการจองตั๋วรถ
ร่วมขนส่งระหว่างเส้นทาง การขาย
ต๋ัวเรือเชื่อมโยงกับการเดินทาง 
ไปยังสถานีขนส่งรถประจ�าทาง 
สถานีรถไฟและสนามบิน อีกทั้ง 
ได้ลงทุนงบประมาณส�าหรับการ
พัฒนาปรบัปรงุคุณภาพเรอืให้ทนั

สมัยและสะดวกสบายเพิ่มขึ้น
  แม้ผลประกอบการจะไม่เติบ 
โตแบบก้าวกระโดด แต่เป็นในไป
ทิศทางที่พอใจตามแผนที่วางไว้ 
 ส�าหรับแผนธุรกิจปี 2561 จะ
เน้นลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวกรุ๊ป
ทวัร์จนีทีใ่ห้ความสนใจเดนิทางมา
ท่องเทีย่วเกาะสมยุและเกาะพะงนั
มากขึ้น พร้อมจะซื้อเรือเฟอร์ร่ี 
เพิ่มอีก 2 ล�า ซึ่งจะท�าให้มีกองเรือ
ให้บริการมากที่สุดถึง 16 ล�า นอก 
จากนี้จะปรับปรุงเรือใหม่ทั้งหมด
เพือ่ให้ผูโ้ดยสารได้รบัความสะดวก
สบายมากขึ้น และเตรียมขยาย 
ท่าเทียบเรือฝั่งดอนสักเพิ่มอีก 2 

โอกาสทางธุรกิจมากขึ้น โดยธนา 
คารกสิกรไทยจะน�าบริการรับ 
ช�าระเงินผ่าน QR Code ติดตั้งให้
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 
4,500 ร้านค้าทั่วประเทศ ซึ่ง

รองรับ Alipay และ WeChat Pay 
ด ้วย รวมทั้งแอปพลิเคชัน K 
PLUS SHOP และเครื่องรับช�าระ
เงิน EDC หรือ Mini EDC รองรับ
การใช้งานทุกรูปแบบ

ท่า พร้อมเดินหน้าพัฒนาบริการ
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นน�า
เทคโนโลยมีาผสมผสานกบับรกิาร 
รวมถึงติดตั้งตู ้จ�าหน่ายตั๋วอัตโน 
มัติมาให้บริการแทนการซื้อตั๋ว
จากพนักงาน ช่วงครึ่งหลังปี 2561 
จึงเป็นช่วงเวลาที่จะเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของการลงทุน ซึ่ง 
คาดว่าจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโต 
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 10
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ข่าวย่อย

‘มาครง’เยอืนสหรัฐ 
ประธานาธิบดีเอมานูว์แอล 
มาครงจะเยอืนสหรฐัอย่างเป็น
ทางการระหว่างวันที่ 23-25 
เมษายน ถือเป็นผู้น�าต่างประ 
เทศคนแรกทีเ่ยอืนสหรฐัตัง้แต่
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
รับต�าแหน่งเมื่อปีที่แล้ว  ตาม
ค�าเชิญที่แสดงถึงความเป็น 
พนัธมติรทีย่าวนานระหว่างฝรัง่ 
เศสกบัสหรฐัและความสมัพนัธ์ 
ทีแ่ขง็แกร่งระหว่างผู้น�าทัง้สอง 
ก่อนหน้านีป้ระธานาธิบดมีาครง 
เป็นเจ้าภาพต้อนรบัทรมัป์ด้วย
ขบวนพาเหรดอย่างย่ิงใหญ่

จีนล�า้น่านฟ้าโสมขาว 
กระทรวงต่างประเทศเกาหลี 
ใต้แจ้งกับนายชิว กั๋วหง เอก 
อคัรราชทตูจีนว่า เครือ่งบินจนี
ล่วงล�้าน่านฟ้านานกว่า 4 ชั่ว 
โมงเมื่อวานนี้ (27 ก.พ.) ใกล้
เกาะอุลลงึโด ทางฝ่ังตะวนัออก
ของเกาหลีใต้ จึงขอให้หาทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดซ�้าอีก ซึ่งเกา 
หลีใต้ได้ส่งฝูงบินขับไล่ขึ้นไป
บินประกบและเรียกเจ้าหน้าที่
จีน 3 คนเข้าพบเพื่อให้ยุติการ 
กระท�าใดๆ ที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งอย่างฉับพลัน 

ตืน่กระดาษช�าระแพง 
นายกรัฐมนตรีวิลเลียม ไหล
ของไต้หวัน แถลงขอประชาชน
อย่าต่ืนข่าวกระดาษช�าระแพง
และแห่ซือ้ตนุ  หลงัผู้จดัส่งอ้าง
ปัญหาการผลิตในบราซิลและ
ไฟป่าในแคนาดาท�าให้ราคา
วตัถดุบิเพิม่สงู โดยนืยนัว่าการ
จัดส่งกระดาษช�าระจะยังเป็น
ปกติและผู้ผลิตยังไม่ขึ้นราคา
จนกว่ากลางเดือนมีนาคม ทั้ง
เตือนห้างสรรพสินค้าที่ฉวย
โอกาสตุนสินค้าหรือแอบขึ้น
ราคาก่อนก�าหนดจะถกูลงโทษ   
ซึ่งขณะนี้กระดาษช�าระท่ีวาง
ในห้างสรรพสินค้าหายเกลี้ยง

ต่างประเทศ

กลุม่กบฏยงัระดมยงิในซเีรยี 
สหประชาชาต ิเปิดเผยว่า การสู้รบ
และการระดมยิงปืนค.ในเขตกูตา
ทางตะวนัออก เป็นอปุสรรต่อความ
ช่วยเหลือเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกฝ่าย
กบฏยึดไว้ท่ามกลางการประกาศ
หยุดยิงฝ่ายเดียวจากรัสเซียเป็น
เวลาวันละ 5 ชั่วโมงในซีเรีย
 โฆษกสหประชาชาติเพื่อประ 
สานงานด้านมนุษยธรรมแถลง 
ในการประชุมที่เจนีวาว่า ขณะนี้มี
ความเป็นตายเท่ากัน และจ�าเป็น
ต้องหยุดยิงเป็นระยะเวลา 30 วัน
ในซีเรียตามที่คณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติร้องขอ  
โฆษกองค์การอนามยัโลกกล่าวว่า 
มีผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจ�านวนกว่า 
1,000 คนที่จ�าเป็นต้องได้รับการ
รักษาทางการแพทย์ และจนถึง
ล่าสุดนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
ใดๆ ขณะที่กองทัพรัสเซียระบ ุ
กลุ ่มกบฏในซีเรียยังคงระดมยิง
โจมตีอย่างต่อเนื่องในเส้นทาง 
เพ่ืออพยพพลเรือนออกจากพื้นที่
ขัดแย้ง
 ส�านักข่าวรัสเซียรายงานอ้าง
กองทพัรสัเซียแถลงวนันีโ้ดยกล่าว
หากลุ่มกบฏในเขตกูตาตะวันออก 
ระดมโจมตีด้วยการยิงปืนค.ใน 
เส้นทางอพยพทีป่ทูางไว้ส�าหรับให้
พลเรือนออกจากพื้นที่สงคราม  
 ส�านักข่าวทาสส์รายงานอ้าง
กองทัพรัสเซียว่า ไม่มีพลเรือน
แม้แต่คนเดียวที่สามารถเดินทาง 
ออกจากพื้นที่ผ่านระเบียงอพยพ
เพ่ือมนษุยธรรมได้เนือ่งจากมกีาร 
ระดมโจมตีจากฝ่ายกบฏในซีเรีย 
รัสเซียซึ่งสนับสนุนรัฐบาลซีเรีย
ประกาศให้หยุดยิงวันละ 5 ชั่วโมง
ในพ้ืนที่ดังกล่าวของซีเรียตั้งแต่
เวลา 09.00-14.00 น. ตามเวลา
ท้องถิน่ หรอืเวลา 14.00-19.00 น. 
ในไทย เพื่อจัดท�าระเบียงเส้นทาง
มนุษยธรรมส�าหรับให้พลเรือน
อพยพหนีออกจากพ้ืนที่ขัดแย้ง 
ซ่ึงเป็นท่ีม่ันของกลุม่กบฏใกล้เมอืง
ดามัสกัส
 ส ่วนทางด ้านท�าเนียบขาว

สหรัฐแถลงว่า ประธานาธิบดีโด 
นัลด์ ทรัมป์ผู ้น�าสหรัฐได้หารือ 
ถึงการกระท�าที่ถือว่าบ่อนท�าลาย
ความมั่นคงของอิหร่าน รวมทั้ง
ปัญหาความมั่นคงและเศรษฐกิจ
อ่ืนๆในระหว่างการพูดคุยทางโทร 
ศัพท์กับผู้น�าซาอุดีอาระเบียและ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 แถลงการณ์ระบุว่า ประธานา 
ธิบดีทรัมป์ได้กล่าวขอบคุณกลุ่ม
ประเทศรัฐอ ่าวอาหรับช่วยกัน
ต่อกรกับการกระท�าที่บ่อนท�าลาย
ความมั่นคงของอิหร่าน รวมทั้ง
การปราบปรามการก่อการร้าย
และกลุม่ตดิอาวธุในการแยกหารือ
ทางโทรศัพท์กับเจ ้าชายโมฮัม 
เหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมาร

ซาอดุอีาระเบยี และเชค โมฮมัเหมด็  
บิน ซาเอ็ด อัล-นาห์ยัน มกุฎ 
ราชกุมารแห่งสหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส์ ก่อนหน้านี้ซาอุดีอาระเบีย
และยูเออี ร่วมด้วยบาห์เรนและ
อียิปต์ตัดความสัมพันธ์ทางการ 
ค้าและการติดต่อกับกาตาร์เมื่อ
มิถุนายนปีที่แล้ว โดยกล่าวหาว่า
สนับสนุนก่อการร้ายและอิหร่าน 
แต่กาตาร์ปฏิเสธ ขณะที่สหรัฐ
พยายามเข้าไกล่เกลี่ยความขัด 
แย้ง เจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูสหรฐักล่าว
ว่า มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบีย 
ยูเออี และกาตาร์ ก�าลังวางหมาย
ก�าหนดการในการเยือนสหรัฐ 
เพื่อหารือทวิภาคีในเดือนมีนาคม
และเมษายนนี้

กระทรวงต่างประเทศสหรัฐแจ้งว่า 
นายโจเซฟ ยนุ ทตูพเิศษสหรฐัเรือ่ง
เกาหลีเหนือจะลาออกวันศุกร์นี้  
ไม่กี่ช่ัวโมงหลังจากประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ประกาศไม่เจรจา
เรื่องนิวเคลียร์เกาหลีเหนือจนกว่า
จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด 
 นายยุน วัย 32 ปี ซึ่งเกิดใน
เกาหลีใต้เดินหน้าการทูตโดยตรง
กับเกาหลีเหนืออย่างลับ ๆ   ตั้งแต่
ได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดี
บารคั โอบามาในปี 2559 เจ้าหน้า 
ที่เกาหลีใต้ที่ขอสงวนนามเผยว่า 
นายคมิ กงัขาและตดิตามท่าทขีอง
ท�าเนียบขาวที่แข็งกร้าวกับเกาหลี 
เหนือต้ังแต่ประธานาธิบดีทรัมป์
รับต�าแหน่ง จนกระทั่งหมดความ

ทตูพเิศษ’โสมแดง’สหรฐัลาออก

อดทนในยามทีเ่กดิความตงึเครยีด
ระหว่างท�าเนียบขาวที่ใช้การกด 
ดันสูงสุดต่อเกาหลีเหนือ กับกระ 
ทรวงต่างประเทศที่สนับสนุนให้
กลับไปติดต่อกับเกาหลีเหนือ 
 นายยนุ เผยกบัสถานโีทรทศัน์
ซีบีเอสนิวส์ว่า ลาออกด้วยเหตุผล
ส่วนตัวโดยคิดว่าถึงเวลาที่สมควร
แล้ว พร้อมกับทิ้งท้ายว่าเกาหลี 
เหนือได้ยุติการทดสอบนิวเคลียร์
และขีปนาวุธแล้ว
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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 4779 (1304) วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

สังคม

เตะคว้าฝันFOOTBALL CAMP
บรษิทั มนุดฟิาร์มา (ประเทศไทย) 
น�าโดย วราวรรณ จันทรสมบูรณ์ 
ผู้จัดการประจ�าประเทศไทย จับ 
มือ มร.เดเมียน วิลโลว์บี้รองประ 
ธานอาวุโส ฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ  
ซิตี้  ฟุตบอล มาร ์ เก็ตติ้ ง เป ิด
แคมเปญ “BETADINE เตะคว้า
ฝัน FOOTBALL CAMP” โอกาส
แรกของเด็กไทยกับการฝึกทักษะ
ฟตุบอลกบัโค้ชนกัเตะ MANCHES 
TER CITY และ อดีตโค้ชทีมชาติ
ไทย
 ภายในงานมีดารานักเตะ ศร
ราม เทพพิทักษ์ ร่วมเผยแรงบัน 
ดาลใจในการเตะฟตุบอล และการ
เสริมสร้าง EQ ให้เด็กด้วยการ 
เตะฟุตบอล พร้อมด้วย สุรชัย  
จตุรภัทรพงศ์ ผู้อ�านวยการสโมสร
ฟุตบอลบางกอกกล๊าส (BGFC), 
ดารา FC ของทมี MANCHESTER 
CITY อาทิ อ้วน-รังสิต ศิรนา
นนท์ , อ ๊อฟ-ชนะพล สัตยา,  
ต๊ะ-วริษฐ์ ทิพโกมุท, กิก-ดนัย  
จารจุนิดา, ป๊อก-โฆษวสิ ปิยะสกุล
แก้ว, เชน-ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์ 
และ เขต-ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส 
ร่วมงาน
 วราวรรณ จันทรสมบูรณ์ ผู้
จัดการประจ�าประเทศไทย บริษัท 
มุนดิฟาร์มา (ประเทศไทย) จ�ากัด 
กล่าวว่าในฐานะทีมุ่นดฟิาร์มาเป็น
พันธมิตรด ้ านผลิตภัณฑ ์การ 

ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีแก่ สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
ที่โรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทาราได้รับประกาศเกียรติคุณโดดเด่นด้านอาคาร 
เพื่อการท่องเที่ยว จากการประกาศรางวัลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อคุณภาพชีวิต ดีเด่น
ประจ�าปี 2561 ประเภทโรงแรมของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รตันาวด ีล ีประธานบรษิทัวรนิดา อมิพอร์ต แอนด์ เอก็ซ์พอร์ต จ�ากดั ตรัยเต็ง พงศธร 
แบรนด์เมเนเจอร์, สุธินี แดงนวล ผู้จัดการฝ่ายขาย, ชาญชัย พงษ์พะยอม ผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาด จัดงานเปิดตัว “มิว-นิครามายณะมอยซ์เจอไรซิ่งมาสก์” พร้อมเปิด 
ตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของไทย “เก่งธชย ประทุมวรรณ” 

ดูแลสุขภาพอย่างเป็นทางการ 
ของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ให้ความ
ส�าคัญในการพัฒนาทักษะด้าน
กฬีาฟตุบอลและการออกก�าลงักาย  
สอดคล้องกับแนวคิดของกลุ ่ม
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย เบตา 
ดีน TM เนเชอรัล ดีเฟนส์กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ที่เน้นถึงความใส่ใจใน
การรักษาความสะอาดของร่าง 
กายหลงัจากการท�ากจิกรรมต่างๆ 
โดยเฉพาะในปีนี้ทางบริษัทฯ มี
สินค้าใหม่เป็น “ครีมอาบน�้าส�า 
หรับผู้ชายโดยเฉพาะ” เราจึงรณ 
รงค ์และสนับสนุนให ้เด็กและ

เยาวชนได้สนกุกบัการท�ากจิกรรม
นอกบ้าน ได้เล่นกีฬาเพื่อให้พวก
เขาสามารถพฒันาการเจรญิเตบิโต
อย่างมีคุณภาพ เพราะเบตาดีน 
เชื่อว่า “อย่าให้อะไรมาหยุดความ
ฝัน
 หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์ 
กล่าวว่า ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้อง
เล่นเป็นทีมจึงสร้างความสามัคคี
ได้ด ีท�าให้เราได้พบเจอผูค้นใหม่ๆ 
เป็นโอกาสดีของเด็กไทยท่ีทาง
เบตาดีน และ MANCHESTER 
CITY จัดท�าโครงการเพื่อเยาวชน
ที่รักในฟุตบอล สมัยนี้การเล่น
บอลไม่ได้ใช้ขาอย่างเดียว แต่เรา
ใช้สมองด้วย เราต้องคดิตลอดเวลา 
ต้องใช้ทักษะหลายด้านร่วมกัน  
ทั้ง EQ, IQ, ร่างกายที่แข็งแรงและ
ในวันที่ 30 เม.ย. นี้ พวกเราทีม
นักเตะดาราจะแบ่งกันเป็น 2 ทีม 
แล้วให้น้องๆที่ผ่านการคัดเลือก 
มาอยู่กับเราคนละคร่ึงทีมแล้วมา
แข่งกัน รอติดตามชมกันนะครับ 
รับรองว่าสนุกแน่นอน 
 “BETADINE เตะคว ้าฝ ัน 
FOOTBALL CAMP” เปิดรับ
สมัครเยาวชนทั้งชายและหญิง 
อายุ 10-13 ปี เข้าร่วมโครงการ 
สมัครผ่านทางออนไลน์ เว็บไซต์ 
www.betadinefootballcamp.
com ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม- 
15 เมษายน 2561


